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هدف   كلي

توانايي به كارگيري اصول طراحى داخلى( چيدمان) وسايل در منزل

زمان آموزش نظري                         زمان آموزش عملي               جمع

     5 ساعت                                          5 ساعت                    10 ساعت

جدول زمان بندي
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انسان از بدو خلقتش تا كنون همواره به دنبال مأوايى امن بوده است كه بتواند آسايش او را 
فراهم كند.«خانه» اصلى ترين و امن ترين فضاى زندگى اوست.

خانه جايى است براى استراحت، كار و بازى كه بايد زيبايى، راحتى، آسايش و كارآيى را به 
همراه داشته باشد. هم چنين،مى تواند و بايد سليقه و روحيات شما و ديگر اعضاى خانواده تان را 
منعكس كند. رمز يك طراحى داخلى مطلوب در پاسخ گويى به كليات اين نيازهاي گوناگون است 
كه گاهى حتى در تضاد با  يكديگر قرار مى گيرند. محلي كه براي سكونت انتخاب مي شود،بايد 

پاسخ گوى  كاربردهاي مختلف افراد خانواده باشد.
در طراحى داخلى يك خانه، اولين قدم،آشنايى با فرهنگ و سليقه ي افراد استفاده كننده 
از فضا كه مبناى انتخاب سبك مناسب براى طراحى داخلى هر يك از فضاهاست. ابتدا بايد آن 
چه را كه در اختيار داريم در نظر بگيريم و به كاربرد فضا و بعد ازآن به فرم (form) و سپس 
به ويژگى هاى معمارى و كيفيت نور آن توجه كنيم. در برخى از موارد توجه به اين امور ما را 
به سوى سبك خاصى از طراحى داخلى رهنمون مى كند، اما گاهى اتاقى كه در اختيار ماست 
تنها يك جعبه ي خالى به شكل مكعب مستطيل است كه هيچ ايده اى را به ذهن ما نمي آورد و 
همه ي كار را به عهده ي ما مى گذارد. چنان كه مى دانيم رنگ و طرح مى تواند حالت فضاى اتاقي 

را به كلى دگرگون سازد و فضايى متفاوت ايجاد كند. 
مؤلف

مقدمه
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• ميز نور
• نور موضعي (چراغ مطالعه)

• مقواي ماكت
• خط كش  - گونيا

• پرگار
• كاتر مخصوص مقواي ماكت (ساده – گردبر)

• طلق   پلكسي گالس (جاي گزين شيشه)

• چسب (چوب – پاتكس و ...)

دكور  چيدمان  تكميل  براي  تزييني  وسايل   •

(درختچه – فضاي سبز مصنوعي و ...)
• ميز 70*100 سانتي متر (براي گذاشتن ماكت و 

نصب آن)

• تخته ى سه اليي (براي ساخت دكور)
• كمان اره و تيغ اره

• چسب چوب

• ميخ ريز
• افشانه ي رنگ (اسپري)
• رنگ پالستيك يا گواش

• قلم مو
• پالت

• پارچه  تنظيف
• دستگاه اساليد
• دستگاه اوپك

• بلوفوم (با ضخامت هاي مختلف)

فهرست
 وسايل و تجهيزات مورد نياز
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اصول كلي زيباسازي داخل و اطراف منزل

واحد كار اول

439439 طراحى داخلى (چيدمان) منزل



هدف  هاي  رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1- فضاهاى مختلف خانه را نام ببرد.

2- اصول و كاربردهاي كلي را در يك فضا به كار گيرد. 
3- انواع پوشش هاي خانگي را نام ببرد وتوضيح دهد. 

4- تأثير رنگ در طراحى را شرح دهد.
5- رنگ را در طراحى فضاهاى مختلف منزل (اتاق خواب – هال- اتاق نشيمن- آشپزخانه 

و...) فاصله صحيح به كار گيرد. 
6- عوامل مهم ايجاد نور در نورپردازى ها را نام ببرد و توضيح دهد. 

7-  تأثير نورپردازى برروى گياهان خانگى را شرح دهد. 
8- اصول كلى زيبا سازى فضاهاى داخل و اطراف منزل را توضيح دهد.

هنر درخانه4404403



پيش آزمون
واحد كار اول

1- كدام يك از موارد ذيل جزو پوشش فضاهاى خانگى محسوب نمى شود؟
د) كاغذ ديوارى  الف) رنگ     ب) كاشى كارى                 ج) شيشه هاى رنگى  

2- كدام مورد جزو سبك هاى كلى طراحى داخلى دكوراسيون نيست؟ 
الف) سنتى/ مدرن                                ب) كالسيك/ غيركالسيك

ج) شهرى / روستايى                                د) رسمى / غير رسمى 

3- رنگ چه تأثيرى بر نور و دكوراسيون داخلى دارد؟ 
الف) تأثير مستقيم دارد

ب) رابطه مستقيمى با نور دارد. 
ج) تاثيرى بر روى دكوراسيون داخلى ندارد 

د) نه تنها بر دكوراسيون داخلى تاثير دارد. بدون نور رنگ وجود خارجى نخواهد داشت.
 

4- نور چه تاثيرى بر روى دكوراسيون داخلى دارد؟ 
الف) تاثير مستقيم دارد.

ب) تاثير ندارد.
ج) بستگى به نوع چيدمان در دكوراسيون داخلى دارد. 

د) حتى در بهترين طراحى ها اگر نور مناسب نباشد. زيبايى چندانى نخواهد بود.پس تأثير مستقيم 
دارد. 

5- مهم ترين عامل مؤثر در طراحى چيدمان چيست؟ 
ب) كف پوش ها   الف) رنگ آميزى  

د) پرده و مبلمان  ج) نورپردازى  

441441 طراحى داخلى (چيدمان) منزل



مقدمه
هنگامي كه وارد فضايي جديد مي شويد و آن محيط 
ــؤالي كه به  ــتين س در نظرتان زيبا جلوه مي كند، نخس
ــما خطور مي كند اين است كه طراح و دكوراتور  ذهن ش
ــليقه ى  ــت؟ وپس از آن در ذهن، هنر و س اين فضا كيس
ــين مي كنيد. ولي مطلبي كه بايد مدنظر قرار  او را تحس
ــا توجه ما را به خود  ــت: آن چه در يك فض گيرد اين اس
جلب كرده، مجموعه اي از عناصر اساسي بصري است كه 
ــتى تركيب يافته باشد، خوشايند و با مفهوم  اگر به درس

جلوه مي كندو نمودى از زيباشناسى خواهد بود.
ــازمان  بنابراين،عناصر و كيفيات هنري و چگونگي س
ــراي كنار هم  ــري و روش هاي فني ب ــر بص دادن عناص

قراردادن آن ها از مقوله هاي مهم زيباشناسي هستند.

1-1 شناسايى فضاهاى خانگى 
ــه ما در آن ها  ــتند ك فضاهاى خانگى، فضاهايى هس
ــتند. و  ــار ما هس ــًال در اختي ــم و كام ــى مى كني زندگ
ــامل مى شود.  مجموعه ى فضاهاى داخلى و خارجى را ش
فضاهاى داخلى عبارت اند از راهروها، هال، اتاق نشيمن، 
پذيرايى، آشپزخانه، اتاق خواب ها، دست شويى، حمام و.... 
فضاهاى خارجى عبارت اند از ورودى، باغچه، پاركينگ و...

ــى داخلى هر فضا  ــروع طراح به طور كلى قبل از ش
ــى و  ــئله، بررس از جمله فضاهاى خانگى، مهم ترين مس

ارزيابى مكان موجود است. 
با شناخت كامل هر يك از فضاهاى خانه، اقدام به هر 
ــيون، بازسازى، انتخاب لوازم  كارى (مثل تغيير دكوراس

ــر و بهتر صورت  ــب و غير آن ها) راحت ت ــوري مناس دك
مى گيرد. ما نيز قصد داريم با معرفى هر يك از فضاهاى 
خانه به صورت جداگانه و با توجه به تعاريف و كاربردهاى 
عام آن در خانه، هر يك از اين فضايى را از چند ديدگاه 
ــى قرار دهيم و در پايان پيشنهادهاي الزم را  مورد بررس

در خصوص آن مطرح كنيم:

2-1 اصول و كاربرد كلى يك فضا 
ــى داراى اصول و  ــه از نظر طراح ــر فضايى از خان ه
ــا، پايدار و  ــت، كه برخى از آن ه ــن خاص خود اس قواني
ــتند. بنابراين، مرحله ي اول،  در هر مكانى قابل اجراهس
دقت نسبت به تناسب فضا و ويژگى معمارى آن است و 
ــناخت ساختار اصلي و توجه  هدف از اين كار، در واقع ش

به كاربردهاي مهم آن فضاست.

1-2-1 نورپردازى ها 
ــل تاثيرگذار بر  ــى از مهم ترين عوام ــردازى يك نورپ
طراحى داخلى يك فضاست. نورپردازى به لحاظ كارآيى 
ــود و هر يك براى انجام  ــيم مي ش به انواع مختلف تقس

كارى مخصوص مناسب است. 

هنر درخانه4424423



2-2-1 رنگ 
رنگ از جمله عناصر مهم طراحی داخلی اســت، که 
در همه ي ســطوح)محیط، لوازم و هــر جا که بنگرید( 
حضور دارد. هر رنگ خصوصیات خود را دارد و بر محیط 

ولوازم موجود در آن تأثیرات گوناگونی می گذارد.

3-2-1 سبک های طراحی 
رایج ترین سبک های طراحی عبارت اند از:

- ســنتی، مدرن، شــهری، روســتایی، رســمی و 
غیر رسمی.

هنرطراحی داخلی )دکوراســیون( در این است که 
با تســلط ودرایت، ســبک های مختلف را به گونه ای با 
هــم ترکیب کند که صدمه ای به دیگری وارد نشــود و 

نتیجه ي مطلوب به دست  آید.

3-1 انواع پوشش  فضاهای خانگی 
انتخاب نوع پوشــش نهایی فضاهای داخلی پس از 
 اتمام مراحل ســاختاری صورت می گیــرد و به اجرا در
می آید. بهره گیری از تأثیــرات بصری فراوان در فضا از 

مهم ترین مقتضیات طراح در روند طراحی داخلی است. 

1-3-1 پوشش دیوارها و سقف 
پوشــش دیوارها به دو دلیــل در طراحی داخلی از 

اهمیت برخوردار است: 
الف(پس زمینه ای برای لوازم دکوراسیون  محسوب 
می شود، با انتخاب پس زمینه ی مناسب، زیبایی و مدل 
لوازم دکوراسیون تحت تأثیر قرار مي گیرد و هدف مورد 

نظر به دست می آید. 
ب ( با توجه به این که پوشــش دیوارها وسیع ترین 
بخش فضــای یک اتاق را تشــکیل می دهــد، طبیعی 
اســت که به طرق مختلف بر محیــط اطراف خود تأثیر 

مي گذارد. 
پوشش های رایج برای دیوارها عبارت اند از:

الف( رنگ       ب( کاغذدیواری      ج( کاشی
عالوه بر این ها ازمصالح دیگري مانند آجر، ســنگ، 
چوب و پالســتیک نیز براي پوشــش دیوارها استفاده 
مي کنند. سابقاً در کشورهای اروپایی دیوارها را با پارچه 

نیز می پوشاندند ولی امروزه رواج چندانی ندارد.

1-1-3-1 رنگ 
رایج ترین پوشــش برای دیوار داخلی فضاهای خانه 

رنگ است. 
رنگ ها از دو بعد بررسی مي شوند: 

الف( مشخصات فیزیکی
ب( مشخصات شیمیایی 

decorateur .1 متخصصی است که کارهاي مربوط به طراحی داخلی را انجام مي دهد.

443443 طراحی داخلی )چیدمان( منزل
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رنگ ها در فروشگاه ها معموالً به لحاظ شيميايى با دو 
نوع فرمول عرضه مى شوند:

الف) رنگ هاى روغنى 
ب) رنگ هاى پالستيكى 

ــاى روغنى، از انواع حّالل ها (تينر،نفت و..) در رنگ ه
استفاده مى شود، درحالى كه رنگ هاى پالستيكى درآب 

حل مي شوند. 
ــته  ــتيكى آغش ــتتان به رنگ پالس بنابراين اگر دس
ــت ولى براى پاك كردن  ــكلى نخواهيد داش ــود، مش ش
رنگ روغنى نفت يا تينر الزم است. رنگ آميزى با رنگ  

پالستيكى به مراتب راحت تر از رنگ روغنى است. 
رنگ پالستيكى در مجاورت با هوا بسيار سريع خشك 
ــا متصاعد نمى كند. در  ــود و بوى زيادى را در فض مي ش
ــك شدن به زمان بيش  حالى كه رنگ  روغنى براى خش

ــا آن طوالنى تر  ــاز دارد، در نتيجه انجام كار ب ــرى ني ت
خواهد بود. 

ــتيكى قابل شست وشو نيستند. يعنى اگر  رنگ پالس
ــيده  ــتيكى پوش لكه اى بر روى ديوارى كه با رنگ پالس
شده است، ماليده شود، امكان تميز كردن آن با دستمال 
ــورت خود رنگ نيز  ــدارد، زيرا در اين ص ــدار وجود ن نم
ــى  ــئله ازجمله عيوب اساس از بين خواهد رفت. اين مس

رنگ هاى پالستيكى است.
ــتفاده  ــن، براى هر مكانى نمى توان از آن اس بنابراي
ــو يند و لكه  ــى رنگ هاى روغنى قابل شست وش كرد، ول
ــود. در ضمن  ــته مى ش ــى از روى آن ها برداش ــه راحت ب
رنگ هاى پالستيكى از رنگ هاى روغنى به لحاظ قيمت 
ــه دو نوع مات و بّراق  ــت. رنگ هاى روغنى ب ارزان تر اس

تقسيم مى شوند. 
رنگ  بّراق به جهت سطح صيقلى شان بسيار راحت تر 
ــس مى كند.از اين  ــود و نور را بيش تر منعك تميز مي ش
رنگ ها بيشتر براى پوشش ديوارهاي فضاى دست شويى، 
ــپزخانه و مكان هايى از  ــام، كابينت هاى آش توالت، حم
ــتفاده  ــن قبيل كه نياز به تميز كردن مداوم دارند، اس اي
ــش ديوار فضاى  ــود. رنگ  مات بيش تر براى پوش مى ش
ــه كار مى رود. اين  ــاق غذاخورى ب ــيمن، اتاق ها و ات نش
ــت شوپذيراست ولى به راحتى رنگ بّراق،  رنگ نيز شس
ــن منظور براى  ــود. به همي ــه از روى آن پاك نمى ش لك
ــيمن  ــطح ديوار ها (مربوط به اتاق خواب، نش آن كه س
ــته شوند، نقاشان  ــريع تر شس و غذاخورى) نيز بهتر و س
ــى مات و براق  ــاختمان معموالً از تركيب رنگ روغن س

استفاده مى كنند.

ــا كاربرد  ــتقيمى ب ــب رابطه ي مس ــن تركي ــس اي پ
ــقف فضاهاى اصلى خانه به  ــش س فضا دارد. براى پوش
ــپزخانه، اغلب از رنگ هاى  ــرويس بهداشتى و آش جز س
ــتفاده مى كنند، زيرا شست شوي سقف به  پالستيكى اس
ــط، امكان ندارد.  ــبب وضعيت قرارگيرى اش در محي س
ــطوح ياد شده، مراحل زيرسازى  پيش از رنگ آميزى س



هستند  نيز  وشو  شست  قابل  امروزه  ديوارى ها  كاغذ 
اين  به  مى شوند.  تميز  مرطوب  دستمال  با  راحتى  به  و 
ترتيب شايد بهتر باشد نام اين محصول را از كاغذ ديوارى 

به پوشش ديوار تغيير دهيم.

جاى گزين  تدريج   به  ديوارى،  طرح دار  پوشش هاى 
ديوارى  كاغذ  از  استفاده  مى شوند.  ساختمان  رنگ هاى 
امكان به كارگيرى خالقيت و ابتكار بيش ترى را در اختيار 
دكوراتور و(طراح دكور داخلى) مى گذارد و اين امكان را 
براى صاحب خانه فراهم مى آورد كه به جاى طرح هاى 
از  وسيعى  دامنه ي  رنگ،  با  اجرا  قابل  محدود  و  ساده 
طرح ها و حتى بافت هاى گوناگون را، بنا به سليقه ي خود، 

براى هر يك از فضاهاى منزل انتخاب كند. 
كاغذ  انواع  از  اتاق  نشيمن  براى  مى توانيم  مثًال 
ديوارى هاي افت دار ساخته شده از الياف گياهى و براى 
اتاق كودك از كاغذ ديوارى هايى باطرح هاى كارتونى يا 
تصاوير حيوانات، دلقك، ماشين و صدها طرح جالب توجه 

كودكان استفاده كنيم.

2-1-3-1 كاغذ ديوارى 
كاغذ ديوارى يكى از متنوع ترين و آسان ترين روش ها 
دهه ي  از  پس  ديوارى  كاغذ  ديوارهاست.  پوشش  براى 
هفتاد قرن بيستم كه سال هاى طاليى رواج خود را طى 
كاغذ  دوران  اين  از  پس  شد.  فراموش  ناگهان  مى كرد 
ديوارى به يك پوشش ارزان قيمت تبديل شد كه تنها 
توسط طبقه ي كم بضاعت يا مهمان سراهاى ارزان قيمت 
براى پوشاندن ديوارهاى بدساخت يا ناقص از آن استفاده 

مى كردند.
كاغذ ديوارى امروزه از موادي متنوع مانند پارچه ها، 
الياف گياهى، براده هاى چوبى و فلزى تهيه مى شود، در 
حالى كه وجود آسترى از پارچه ي پى وى سى دوام آن 

را بيش تر مى كند.

به  توجه  با  فضاها  ساير  به  نسبت  بچه ها  اتاق   
شدن  كثيف  و  لكه دار  احتمال  آن ها  نسبى  شرايط 
سريع سطوح آن، بيش تر است، از اين رو براى انتخاب 
لوازم  ديوارها،  از  اعم  بچه  اتاق  سطوح  براى  پوشش 
دكوراسيون و حتى كف، به قابل شست وشو بودن آن 

توجه داشته باشيد. 

نكته!
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شامل بتونه كارى، سمباده كشى و غيرآن ها هست.انجام 
ــت  ــترى صاف و يكدس ــازى بس اين كارها براى آماده س
ــت كه با توجه به نوع رنگ انتخاب  براي رنگ آميزى اس
ــازى و مواد آن متفاوت است، يعنى بتونه ي رنگ  زيرس

روغن با پالستيك فرق مى كند. 
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3-1-3-1  كاشى و سراميك 
ــت كه  ــى اس ــراميك داراى ويژگى هاي ــى و س كاش
ــدان ايرانى از ديرباز در بناهاي تاريخى و مذهبى  هنرمن
ــش گنبدها و كتيبه ها  ــه صورت معرق كارى  در پوش ب
ــته، از آن در تزيينات معمارى استفاده  به آن توجه داش
ــد و همواره زينت بخش اين اماكن و فضاها بوده  كرده ان
است و به دليل ماندگارى ، عمر طوالنى ، دوام و شفافيت 
ــفارش  ــا و تأللؤى آن مورد توجه هنرمندان و س رنگ ه
ــت. امروزه از كاشى و سراميك  دهندگان قرار گرفته اس
در بسيارى از پوشش ها و فضاهاى داخلى منازل از جمله 
ــتخرها ، تابلوهاى ديوارى و  ــپزخانه ها، حمام ها ، اس آش
ــى  ــود. كار با موزاييك و كاش ــتفاده مى ش غير اين ها اس
ــال هاى بسيارى از قدمت آن مى گذرد، در  تزيينى كه س
سرتاسر جهان از سوى عالقه مندان تازه كار و حرفه اى، 

با استقبال فراوانى روبه رو شده است. 
ــراى طراحى داخلى و  ــت كه از موزاييك ب قرن هاس
معمارى براى پوشش كف، ديوارها و حتى پوشش سقف 

استفاده شده است. 

2-3-1 كف پوش
ــخن  (در واحد كار دوم به طور مفصل راجع به آن س

خواهيم گفت) 

4-1 رنگ در دكوراسيون داخلى 
اولين مرحله در طراحى دكوراسيون اصولى و موفق 
يك فضا، پيش از اقدامات عملى و پس از بررسى فضاى 
ــر پايه اى  ــناخت عناص ــود از نظرهاي گوناگون،ش موج

ــت. اين عناصر از جمله ابزار مهم اين  طراحى داخلى اس
پروژه ي عملى محسوب مى شود. 

عناصر اصلى طراحى دكور، كه در اين پودمان به آن 
خواهيم پرداخت، عبارت انداز رنگ، نور، بافت و طرح.

ــازى  ــگ از مهم ترين و مؤثرترين عناصر در فضاس رن
ــد .به گونه اى  ــا هويتى ويژه مى بخش ــت.رنگ به فض اس
ــان در  ــه دو فضا با دو رنگ آميزى متفاوت اما يك س ك
ــاى مختلفى را به بيننده  ــاير عناصر تأثيرات و پيام ه س

القا مى كنند.  

1-4-1 به كارگيرى صحيح رنگ در دكوراسيون 
داخلى 

ــيله  ــگ در اتاق، تقريباً ازهروس ــتفاده از رن براى اس
مى توان استفاده كرد. با تعويض پارچه ي رويه ي مبل ها 
با رنگ هاى گرم و اضافه كردن تزيينات كوچكى به اتاق، 
مى توان به جاى تعويض وسايل يا بازسازى و تعويض رنگ 
اتاق، با اضافه كردن چندين وسيله، فضاى اتاق را كامًال 
ــت،تغيير داد،ضمن اين  ــاوت از آن چه قبًال بوده اس متف
كه رنگ هاى اتاق نيز با يكديگر هم خوانى داشته باشند. 
عالوه بر آن، هر اتاق بايد با اتاق ديگر رابطه ي رنگى 
برقرار كند. در واقع پالت رنگي كه براى هر وسيله در هر 
ــتفاده مى كنيم، بايد در يك نگاه به كل خانه، با  اتاق اس
يكديگر هماهنگ باشد. يعنى انتخاب رنگ هاي دل خواه 
با ويژگى هاى مشخص در هر اتاق، به طوري كه هر رنگ 
ــاص برقرار مى كند. البته ،با توجه  با ديگرى ارتباطى خ
به تفاوت سليقه ها رنگ فضاهاى اختصاصى افراد را بايد 

بدون رعايت هماهنگى بين آن ها در نظر گرفت. 



2-4-1 هماهنگى رنگ ها در تزيين باغچه 
به طوريكه مى دانيد رنگ هاى اصلى عبارت انداز زرد، 
سفيد  رنگ  دو  و  رنگ  سه  اين  تركيب  از  و  آبى  قرمز، 
است، به وجود  درطبيعت  ديگرى كه  رنگ هاى  سياه،  و 
مى آيند. رنگ سفيد، از نظر علمى جزو رنگ ها به حساب 
نمى آيد بلكه اختالطي از تمام رنگ هاست. در گلكارى 
رنگ سفيد بسيار اهميت دارد. همين طور رنگ سياه كه 
آن هم جزو رنگ ها نيست، زيرا نتيجه ى فقدان روشنايى 

ورنگ هاي مختلف است. 
سياه  رنگ  مى دانيد  كه  طورى  به  هم  گلكارى  در 
تاكنون ديده نشده و گل هايى كه بنام سياه معروف اند، 
داراى رنگ بنفش يا قرمز بسيار تيره و سير است. گل ها 
در ميان انواع رنگ ها بيش ترقرمز و سفيدند.گل هاى به 
رنگ زرد كم تر از دو رنگ ديگر ديده مى شوند و از ميان 
گل هاى به رنگ آبى نسبت به ساير رنگ ها كم مصرف 

ترند.    
كه  مي كارند  را  گل هايى  گلكارى،  فضاى  در  گاهي 
داراى رنگ هاى اصلى است و بين آن ها رنگ هاى تركيبى 
ديده نمى شود، اگر بدون توجه رنگ ها را كنار يكديگر 
قرار دهيم، در بيش تر موارد مناظر زشت و نازيبايى را 

به وجود مى آورد. درحالي كه نزديكى رنگ قرمز و زرد 
شمعدانى  قرمز،يا  با  زرد  تكمه  بگونياى  مانند  زيباست. 
اژدر قرمز با گل كفشك زرد يا الله ي قرمز و زرد. رنگ 
قرمز و آبى نيز در كنار هم بنظر نامطبوع است. مانند 
لوبلياى آبى با شمعدانى قرمز يا الله ي قرمز. ولى رنگ 
زرد و آبى با هم متناسب است. مانند گل مخلّصه1 زرد و 
لوبلياى آبى يا بنفشه هاى فرنگى زرد و آبى.رنگ سفيد 
نشان  جاندار  را  آنها  و  دارد  تناسب  رنگ ها  همه ي  با 
طور  به  بخشد.  مى  نشاط  بيننده  چشم  به  و  مى دهد 
كلى رنگ هاى تيره و كدر روح وروان آدمي را افسرده و 
محزون مى سازد، در حالي كه رنگ هاى روشن و ماليم 
محوطه ي  در  بنابراين،  مى كند.  شادماني  توليد  بيش تر 
بين  كه  است  بهتر  تيره،  بارنگ  شده  كاشته  گل هاى 
بخوبى  تا  شود  استفاده  روشن  رنگ  با  گل هاى  از  آنها 
از  محوطه  يك  كاشتن  كه  گونه  همان  كند.  نظر  جلب 
گل هاى پر رنگ و تيره خوب نيست، پر كردن يك فضا 

از رنگ هاى روشن مخلوط با هم نيز مطلوب نيست.
جالب  چندان  تيره  وبارنگ  نوع  يك  از  گل  توده اي 
گل  از  آن  گل هاى  مثال  به طور  اگر  ولى  نيست،  توجه 
خوبى  جلوه ي  باشد،  صورتى  بگونياى  يا  زرد  ميمونى 
گرمى  زنده و  داشت.با آن كه رنگ سرخ، رنگ  خواهد 
است، يك توده گل سرخ رنگ، به ويژه اگر رنگ آنها سير 
باشد، چشم ها را خسته مى كند، (مانند يك تپه گل از 
شمعدانى هاى سرخ) در حالى كه اگر به آن رنگ ديگرى 

اضافه كنند، منظره اى بسيار عالى خواهد داشت. 
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5-1 نورپردازی گیاهان خانگی 
گیاهــان خانگــی با نورپــردازی صحیح، در شــب 
سایه هایی طبیعی  ایجاد می کنند و وجود آن ها طراوت 
و انــرژی خاصی به اتــاق می دهد. قــراردادن آن ها در 
اطراف مبلمان، معنی و مفهوم ویژه ای به فضاهای خالی 
مي دهد. گیاهان می توانند نقش پارتیشن1 و جداکننده ي 

فضاهای L مانند را داشته باشند. 
اگــر اســتفاده از درختچه هــای بــزرگ در منزل 
مشکل ساز اســت، می توانید از گیاهان و درختچه های 
کوچک تــر اســتفاده کنید. بــرای مثال، قــرار دادن 
درختچه های نخل پشــت کاناپــه و نزدیک میز تحریر 

می تواند دوگروه وسیله ي نشیمن را ازهم جدا کند.

6-1 آشــنایي با اصول ایجاد فضاي مناسب 
براي قسمت هاي مختلف منزل

1-6-1 ایجاد فضاي مناســب براي ورودي 
خانه 

ورودي هر خانه، اولین برداشــت بیننده را نســبت 
بــه منزل رقم مي زند. از این رو جــذاب بودن و زیبایي 
ظاهري آن بسیاری اهمیت دارد. از سوي دیگر، ورودي 
خانــه محل رفت و آمد اعضاي خانواده اســت.بنابراین، 
الزم اســت وسایلي براي پاسخ گویي به نیازهاي خانواده 
نیز در آن گنجانده شــود. مثاًل وجود آیینه و جالباسي 
و جاکفشــي در ورودي الزامي اســت. چنان چه ممکن 
باشــد جاي چتر و کاله و... نیز باید در نظر گرفته شود. 
شــاید بیش ترین تأثیر در نماي ظاهري ورودي را بتوان 
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رنگ آن دانست. تركيب هاي رنگي روشن و خنثي اغلب 
بهترين انتخاب براي ورودي هستند.

2-6-1  هال 
ــى فضاهاى خانه را به ترتيب ورود  اگربخواهيم تمام
بررسى كنيم، ممكن است مكان هايى در اين ميان مطرح 
ــا به لحاظ  ــى از خانه هايا آپارتمان ه ــوند كه در برخ ش
ــوع طراحى، حذف  ــعت و هم چنين ن محدوديت در وس
ــده باشند، ولى در يك نقشه ي صحيح و مناسب براى  ش
ــكونى بدون هيچ يك از محدوديت هاى فوق،  مكان مس
ــويم،  هنگامى كه از در ورودى به داخل اتاق وارد مى ش
در پاگردى قرار مى گيريم كه گوشه اى از آن احتماالً، به 
ــاى دادن لباس ها و كفش هاى بيرون از  كمدى براى ج
خانه اختصاص داده شده است. اين فضا، ورودى خانه نام 
دارد. پس از گذشتن از اين محيط، وارد فضاى محدودى 

به نام هال ساختمان مى شويم. 
ــيارى  محيط هال به طور كلى پل ارتباطى ميان بس
ــاختمان به  از فضاهاى خانه و از همه مهم تر ورودى س

فضاهاى ديگر داخلى است.
ــا كاربرد  ــال به فضايى ب ــا كلمه ي ه ــگ م در فرهن
ــى ورودى خانه و  ــوالً در نزديك ــه معم ــيمن، ك اتاق نش

آشپزخانه است، اطالق مى شود.
البته اين كاربرد بستگى به وسعت آن دارد، يعنى اگر 
فضاى هال خانه اى به قدرى كوچك باشد كه تنها نقش 
ــيمن از آن  ــا كند، ديگر به جاي اتاق نش ــذرگاه را ايف گ
ــتفاده كرد(در فصل آينده، در مورد نحوه ي  نمى توان اس
مبلمان و نورپردازى فضاي هال، سخن خواهيم گفت).

3-6-1 اتاق نشيمن و پذيرايى 
ــدن در  ــيمن براى بيش تر ما  محل جمع ش اتاق نش
ــاى كوچك تر، مكان  ــت و البته در آپارتمان ه خانه اس
ــت. به همين  ــتان نيز هس ــى از مهمان ها و دوس پذيراي
ــت و  ــل، اين جا عمومى ترين اتاق و فضاى خانه اس دلي
ــت كه حداكثر تزيينات در آن  به عبارت ديگر، اتاقى اس

انجام مى شود. 
ــيمن، در اكثر  در ارتباط با نور و نورپردازى اتاق نش
ــوارد، بيش ترين نور ممكن را دريافت مى كند و داراى  م
پنجره هايى است كه اغلب به فضايى بازگشوده مى شود. 
كف پوش مناسب براى سطح نشيمن مى بايداز جنس 
ــود و رنگ ديوارها به گونه اى  ــيار مرغوب انتخاب ش بس
ــتانه تر  ــد كه بر گرماى محيط بيفزايد و آن را دوس باش

جلوه دهد. 
در اين فضا مى توان مجموعه اى از رنگ هاى متفاوت 
را قرارداد. البته اين رنگ ها نيز بايد با يكديگر هم نشينى 

مناسب داشته باشند. 
يك شومينه با طرح قديمى و سنتى يا مدرن (بستگى 
ــى دارد) مى تواند به زيبايى اين  ــبك طراحى داخل به س

فضا كمك كند. 
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جلوه ي شومينه جذاب و دلنشين است، حتى در بهار 
ــتان كه از آن استفاده نمى شود و مى توان آن را با  و تابس

اشياي مختلفى تزيين كرد. 
تلويزيون و رايانه معموالً در فضاى اتاق نشيمن جاي 

مى گيرند. 

4-6-1 اتاق خواب 
ــت كه  ــواب از جمله مكان هايى در خانه اس ــاق خ ات
شخص دوست دارد در آن از فشارهاى كار روزانه ي خود 

دور شود و كامًال استراحت كند. 
وجود اتاق خوابى كه از استراحت كردن در آن لذت 
ــاس طراوت  ــك مى كند كه هر صبح احس مى بريد، كم

كنيد و تا شامگاه سرحال باشيد. 
براى شروع مى توان اين آرامش را با رنگ هاى ماليم 
ــت خواب را  ــش پديد آورد. تخ ــايه هاى آرامش بخ و س
ــا مجموعه اى از  ــت ب ــب اس با رويه اى از كتان زيبامناس
ــاده و  اثاثيه ي زيبا و راحت در فضاى اتاق، آباژورهاى س

تابلوهاى زيبا. 
ــيار ضرورى است. از اين رو بايد  نظم اتاق خواب بس
وسيله و جاى كافى براى لوازم اضافى فراهم آورد (مانند 
ــد)  كمد يا صندوقچه يا كاناپه اى كه كف آن گنجه باش

ــايل چندكاره  ــت بايد از وس اگر اتاق خواب كوچك اس
استفاده كرد تا از فضا حداكثر بهره برده شود. 

5-6-1 آشپزخانه 
امروزه آشپزخانه بيش از گذشته كارآمد شده و بخش 
مهمى  از خانه تلقى مى شود. اين اتاق ديگر تنها مكانى 
ــت. حتى آشپزخانه هايى كه  براى فراهم آوردن غذا نيس
ــده اند و خانواده براى  بزرگ ترند، به مركز خانه تبديل ش
ــوند، از دوستان خود در آن  گفت گو در آن جمع مى ش
ــان را انجام مى دهند و  جا پذيرايى مى كنند، تكاليف ش

غذا مى خورند. 
آشپزخانه محيطى خودمانى، ساده و صميمى است، 
اما از آن جا كه زمان زيادى را در آن جا سپرى مى كنيم، 
دوست داريم تا حد امكان جلوه ي آن دل نشين و جذاب 
باشد. مهم ترين نكته در آشپزخانه، آن است كه كابينت 
ــايل و مواد  و فضاهاى جادار ديگرى براى  نگه دارى وس
ــد تا نماى آن آشفته و در هم ريخته  ــته باش غذايى داش

به نظر نرسد.
ــوازم مفيد و زيبا  ــراى نگه دارى ل ــه اين ترتيب، ب ب
خواهيم داشت. امكانات بيش ترى در آشپزخانه خواهيم 

داشت.

هنر درخانه4504503



6-6-1 سرویس های بهداشتی و حمام 
دانست  فضاهایی  از  یکی  باید  را  بهداشتی  سرویس 
که اغلب ما بدون هیچ توجهی به نوع طراحی و چیدمان 
و  آیینه  شویی،  دست  وان،  دوش،  مانند  مهمی  اجزاي 
کاسه توالت، به سادگی از آن می گذریم و تنها به وجود 
چنین عناصری در داخل آن، بدون در نظر گرفتن رفاه 

و سادگي کاربرد، اکتفا می کنیم.
 حال آن که این فضا نیز همانند سایر فضاهای خانه 
اهمیت دارد و رعایت نکات فنی طراحی در آن می تواند 
به  نکردن  توجه  تر ساکنان شود.  بیش  آسایش  موجب 
این نکات نیز مشکـالت پیچیده ای را گریبان گیر آنان 

خواهد ساخت. 
پنجره و امکان ارتباط مستقیم با هوای آزاد در چنین 
ندارد حتماًباید  امکان  اگر  اما  است،  اولویت  در  مکانی 
از هواکش الکتریکی مناسب، که به هوای آزاد مرتبط 

است، استفاده کرد.
غـالباً هواکش هـای الکتریکـی، کـه بـا دقت انتخاب 
نمی شوند ،   تناسبی بـا فضای سرویس بهداشتی ندارد و 
به همین دلیل بوی نامطبوع همواره ساکنان خانه را آزار 
مـی دهد )مشاوره بـا کارشناس تأسیسات در زمان خرید 
بسیار ضروری است(. مجاري فـاضالب بــاید مجهز بـه 

سیفون باشند تا از متصاعد شدن بوی نامطبوع جلوگیری 
کنند. توالت فرنگی و ایرانی هر دو باید مجهز به فالش 
تانک باشند.براي آسایش بیش تر بهتر است تا حد امکان 
از دو سینک دست شویی در هر سرویس استفاده شود. 

جاسازی کاسه ي دست شویی در داخل یک پایه ی 
سنگی عالوه بر زیبایی و دوام بیش تر، امکان دسترسی 
به سطح وسیع تری را نیز براي تکیه گاه، فراهم می آورد. 
مناسب  ابعاد  باید  ه  آین هـداشتی  ب سرویس های  در 

داشته باشد.
دیگرش  ضلع  دو  که  زاویه ای  در  دوش  ن  داد قرار
مکان  بهترین  می دهد،  تشکیل  جداکننده  ه ای  یغـ ت را 
را  فضا  این  باز  ضلع  است.  حمام  در  دوش  گیري  قرار
می توان با دری شیشه ای یا پرده ی پالستیکی مناسبی 
پوشاند. الزم به یادآوری است که استفاده از زیردوشي از 
جاری شدن آب در سطح سرویس بهداشتی جلوگیری 
می کنند و عالوه بر آن، از نظر بهداشتی نیز مي توان آن 

را شست وشو و تمیز کرد. 
وان یـکی از اِلمان های1 رفـاهی سرویـس بهداشـتی 
محسوب می شـود، که با استراحت در داخل آب گرم آن 
کاسـت.امروزه  روزانه  کار  و خستگی  استرس  از  وان  ت می 
استفاده از وان هـای جکوزی، که باکمک مخلوطي از آب 
و اکسیژن با فشار زیاد، امکان ماساژ و افزایش جریان خون 
را میسر مي سازد، متداول شده است. امـا به دلیل قیمت 
باالی آن هنوز خـانواده هـای بسیاری هستند که وان های 

معمولی را ترجیح می دهند. 

451451 طراحی داخلی )چیدمان( منزل

Element  1- عنصر



از آن جا كه اين وان ها ارتفاعى حدود 60 سانتى متر 
دارندورفتن به داخل آن براى اطفال و افراد سالمند به 
سه  يا  دو  ايجاد  با  مى توان  نيست،  پذير  امكان  راحتى 
در  همچنين  كرد.  حل  را  مشكل  اين  كوتاه  پله ي  عدد 
امتداد پله ها و وان، ساختن سكويى براي قراردادن اشيا و 
وسايل متفرقه، بسيار مناسب است. كابينت بندى فضاى 
نظير  وسايلى  دادن  قرار  امكان  دست شويى،  زير  خالى 
حوله، شامپو، صابون و مواد شوينده را فراهم مى آورد. 
براي  كه  جنسي  بودن  ضدآب  به  حتماً  صورت  اين  در 

ساخت كابينت استفاده مى شود، توجه داشته باشيد.

هنر درخانه4524523

1. موكت يا پاركت (از انواع كف پوش ها) كه داراى 
بچه ها  اتاق  كف  پوشش  براى  هستند  گرمى  طبع 

بسيار مناسب اند. 
2. هنگامى كه در مرحله ى تصميم گيرى براى 
پوشش ديوارها و كف يك فضا هستيد، در نظر داشته 
باشيد كه در آن محيط تا چه ميزان رفت و آمد وجود 

دارد و اصوالً كاربرد اصلى آن چيست؟ 
راه پله هاى  ديوار  براى  پوشش  بهترين   .3
آپارتمان ها، سنگ است. زيرا سنگ در مقابل صدمات 
ناشى از برخورد لوازم خانه به هم و نيز اسباب كشى 
قابل  ضمن  در  و  دارد  بيش ترى  مقاومت  ديوار  با 

شست وشو است. 
فضا  يك  در  را  طرح  چندين  مى خواهيد  اگر   .4
به  آن ها،  سبك  از  نظر  صرف  كنيد،  تركيب  هم  با 
هم  با  بايد  رنگ  نظر  از  آن ها  كه  باشيد  داشته  ياد 
وجه مشترك يا به طور كلى رابطه ى نزديك داشته 

باشند.

بيشتر بدانيد



چكيده

- فضاهاي خانگي، فضاهايي هستند كه ما در آن ها زندگى مى كنيم و كامًال در اختيار ما،هستند. 
شامل فضاهاي داخلي (راهروها، هال، اتاق نشيمن، پذيرايي، آشپزخانه، اتاق خواب، دست شويي و حمام) 

و فضاهاي خارجي (ورودي، باغچه، پاركينگ و …) مى شوند.
- نور،  رنگ و سبك طراحي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار برطراحي داخلي يك فضاست.

- پوشش  هاي رايج براي ديوارها و سقف عبارت اند از رنگ، كاغذديواري، كاشي و سراميك و كف 
پوش براي كف

- تركيب هاي رنگي روشن و خنثي بهترين انتخاب براي ورودي خانه اند.
- فضاي هال پل ارتباطي بسياري از فضاهاي خانه و از همه مهم تر ورودي ساختمان به فضاهاي 

ديگر داخلي است.
- عمومي ترين اتاق و فضاي خانه كه حداكثر تزيينات در آن انجام مي شود، اتاق نشيمن (پذيرايي) 

است.
- مهم ترين نكته در آشپزخانه، آن است كه كابينت وفضاهاي جادار ديگري براي نگه داري وسايل 

و مواد غذايي داشته باشد.

453453 طراحى داخلى (چيدمان) منزل



هنر درخانه4544543

آزمون پاياني نظري
واحد كار اول

1- مهم ترين عامل مؤثر در طراحى داخلى چيست؟ 
الف) رنگ آميزى   ب) كف پوش ها            ج) نورپردازى         د)پرده و مبلمان  

2- چرا پوشش ديوارها در طراحى داخلى، از اهميت خاصى برخوردار است؟ 
الف) پس زمينه اى براى دكوراسيون محسوب مى شود و بر روى محيط تأثير به سزايى دارد و در زيبا 

ساختن چيدمان مؤثراست. 
ب) عيوب ديوارها را مرتفع مى سازد. 

ج) به زيبايى دكوراسيون داخلى كمك مى كند. 
د) از قديم االيام ديوارها را با پوشش هاى مختلف زينت مى دادند. 

3- كدام يك از گزينه هاى زير جزو ويژگى هاى رنگ هاى روغنى نيست؟ 
الف) در آب به راحتى حل مي شود.

ب) به راحتى قابل شست و  شو ست. 
ج) به دو نوع مات و براق در بازار يافت مى شود.

د) براى خشك شدن به مدت زمان زيادى نياز دارد.

4- كدام يك از گزينه هاى زير جزو خصوصيات رنگ هاى پالستيكى محسوب نمى شود؟ 
الف) در آب حل مي شود. 

ب) بسيار سريع و در مجاورت با هوا خشك مى شود. 
ج) ارزان قيمت است.

د) در حالى كه بوى زيادى را متصاعد مى كند ولى قابل شست وشو است. 



آزمون پاياني عملي
واحد كار اول

- در اين بخش، الزم است هنرجو ماكتى تهيه كند كه در آن كليه ى فضاهاى خانگى را به صورت 
نماى كلى بيرونى، مشخص كند. 

5- كدام ويژگي جزو خصوصيات كاغذ ديوارى محسوب نمى شود؟ 
الف) از آسان ترين روش ها براى پوشش ديوارند. 

ب) به راحتى قابل شست شو هستند. 
ج) استفاده از آن امكان به كارگيرى خالقيت را از دكوراتور (طراح دكور داخلي) مى گيرد.

د) از مواد متنوعى مانند پارچه، الياف گياهى، براده هاى چوبى و فلزى تهيه مى شود. 

آن  از  گوشه اى  كه  مى گيريم  قرار  فضايى  در  مى شويم،  خانه  داخلى  فضاى  وارد  كه  هنگامى   -6
احتماالً به كمدى براى جادادن كفش يا لباس هاى بيرون از خانه اختصاص داده شده است، اين فضا 

چه نام دارد؟ 
د) هال ب) ورودى خانه          ج) راهرو   الف) پاگرد   

455455 طراحى داخلى (چيدمان) منزل
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طراحي داخلي (چيدمان) وسايل
واحد كار دوم

457457 طراحى داخلى (چيدمان) منزل



هنر درخانه4584583

هدف  هاي  رفتاري

انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاى زير دست يابد:
1. انواع وسايل و لوازم تزيينى و كاربردي را نام ببرد و آن ها را در منزل درست به كار گيرد. 

2. انواع نور دهنده را نام ببرد و هر يك را درست به كار گيرد. 
3. كف پوش ها را توضيح دهد.

4. مبلمان را تعريف كند و كاربرد آن را توضيح دهد.
5. نحوه ى چينش اشيا را در چيدمان توضيح دهد.

6. نقش لوستر و آباژور را در تزيين فضاها توضيح دهد. 
7. بلوك هاى شيشه اى رانام ببرد و نقش آن ها را در تزيين فضاهاى خانگى بيان كند و 

آن ها را درست به كار گيرد. 
8. روش هاى صحيح و اصول به كار گيرى وسايل تزيينى در طراحى چيدمان داخلى را 

شرح دهد.
9. نحوه ي  چينش سطوح،ميزها،قفسه هارادرچيدمان داخلى  را به كار بندد. 

هماهنگى رنگ ها رادر تزيين فضاى اطراف منزل و باغچه تشريح كند.   .10
براي قسمت هاي مختلف منزل فضاسازي هاي مناسب انجام دهد (ورودى خانه، اتاق   .11

انتظار، حال، نشيمن، پذيرايى، اتاق خواب ها، آشپزخانه، حمام و... ). 
نكته هاي ايمنى را در قسمت هاى مختلف خانه به كار بندد.   .12

اصول ايمنى را در چيدن وسايل آشپزخانه را به كار بندد.   .13
نحوه ي تزيين و پوشش انواع پنجره را با توجه به هماهنگى آن با ساير وسايل منزل   .14

شرح دهد. 
تأثير وسايل تزيينى بر يك طراحي داخلي زيبا بيان كند.   .15



پيش آزمون
واحد كار اول

1. طراحي داخلي يعنى: 
الف) ايجاد فضايى زيبا                                 ب) ايجادفضايى تحميلى

ج) ايجاد فضايى زيبا توأم با آرامش                  د) ايجاد فضايى شلوغ و پر لوازم 
 

2. براى مطالعه، معموالً كدام منبع نورى بهتر است؟ 
الف) نورافكن هاى پرنور                     ب) هالوژن ها 

ج) چراغ هاى روميزى با نور زياد يا متوسط         د)چراغ هاى تزيينى 

3. استفاده از كدام يك از منابع نورى بر روى ميز چاى و قهوه يا ميز پذيرايى، زيبا و مناسب است و 
حس تقدس و شاعرانه ايجاد مى كند؟ 

الف) نور شمع     ب) لوستر و ديوار كوب           ج)چراغ هاى تزيينى      د) چراغ هاى هالوژن

صحيح  حل  راه  كدام  منزل  در  تزيينى  اشياء  تقسيم بندى  و  جاى گيرى  صحيح  نحوه ي  مورد  در   .4
نيست؟ 

الف) تغيير سطوح و ارتفاع دادن به كمك طبقات 
ب) چيدمان اشيا در فضا براساس موضوع آن ها 

ج) حذف وسايل غيركاربردى موجود در فضا 
د) انتخاب رنگ مناسب براى اشيا ءتزيينى در چيدمان

459459 طراحى داخلى (چيدمان) منزل



مقدمه: 
در  هماهنگي  حس  خلق  خانه،  داخلى  طراحى  هنر 
زندگي است و هدف اصلي آن ترويج سالمتي، شادي، 
طريق  از  كه  است  اشتياق  و  شور  و  انرژي  سعادت، 
قرارگيرى صحيح  اشيا و دكور مناسب حاصل مي گردد.

اين هنر به ما امكان مي دهد تا اشيا را بدون صرف 
مخارج بسيار براي تغيير دكوراسيون، سرجاي خود قرار 
دهيم. براى مثال، تغيير جاي مبل ها يا اضافه كردن يك 
آيينه، يك گياه سبزدر مناطقي خاص از خانه كه باعث 

هماهنگي محيط مي شود.

 1-2 آشنايى با انواع وسايل و لوازم تزيينى 
و كاربردى منزل 

دهنده ى  جهت  و  اتاق اند  جواهرات  تزيينى،  وسايل 
به اتاق، همان طوركه النگو و دست بند چشم را به سمت 

دست ها هدايت مى كنند. 
زيباى  گلدان  شومينه،  باالى  برنجى  شمعدان هاى 
روى ميز عصرانه، آيينه اى با قاب زيبا آباژور با نورپردازى 
شاعرانه و... با هم درخشش بسيار چشم گيرى دارند و 
اين مجموعه در كنار هم فضايى با اشياى تزيينى زيبا 

را ايجاد كرده اند.

البته اغلب مردم براى گمراه كردن ديد بيننده، فضاى 
اتاق را شلوغ و پر از اشياى تزيينى  مي كنند و در نتيجه 
مى دهند.  هدر  به  را  خانه  فضاى  مختلف  قسمت هاى 
برخى از مهم ترين لوازم و وسايل تزيينى منزل، كه 

كاربردى نيز هستند، عبارت اند از: 

1-1-2 انواع نوردهنده ها 
نوع نورپردازى منزل مى تواند بيانگر احساسات شخصى 

باشدوبين ميزبان و ميهمانان ارتباط برقرار كند. 
در  موضوع اند.  اين  براى  خوبى  مثال  رستوران ها 
مردم به  هدف اين است كه  غذاى فورى1  رستوران هاى 
سادگى جذب آن ها شوند و بالفاصله پس از صرف غذا آن 

جا را ترك كنند. نوع نورپردازى و استفاده از نور زياد در 
اين گونه رستوران ها گوياى اين مطلب است. 

برعكس رستوران هاى لوكس و شيك داراى نورپردازى 
فريبنده و آرامش بخش است، به طورى كه شما تمايل 
داريد زمان بيش ترى در آن جا بمانيد. عده اى از افراد به 
جاى نورپردازى در گوشه و زواياى اتاق، از نور سقفى 
قابل  غير  و  نورانى  بسيار  را  فضا  كه  مي كنند  استفاده 
تحمل مى سازد يا براي نورپردازى و كنترل آن از ديمر2  

استفاده مى كنند. 
انواع نوردهنده ها:

1- عمومي(لوستر و ديواركوب)
2- موضعي (هالوژن، چراغ مطالعه)

3- نقطه اي(نورهاي نقطه اي براي تمركز روي وسايل)
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 Fast food .1
2. وسيله اى است كه در كليد برق نصب مى شود و ميزان نور را كاهش يا افزايش مي دهد



عوامل نورپردازى، از سقف تا ميانه ي اتاق و از ميانه 
تا كف اتاق عبارت اند از: 

1-1-1-2 لوستر و ديواركوب ها 
لوسترها وديواركوب ها حداكثر روشنايى يك نواخت را 
به كل اتاق مى بخشند. بهتر است براى كنترل اين نورها 
ديواركوب،  و  لوستر  از  استفاده  شود.  استفاده  ديمر  از 
مى كند.  ايجاد  تعادل  نورپردازى  در  تعادل  ايجاد  باعث 
اين منابع نورى به دليل تابش نور به سمت پايين توجه 
را به سقف معطوف مي كند و اگر مايل باشيد كه سقف 
كم تر ديده شود، به جاى استفاده از اين نورهامى توانيداز 

نورافكن هاى ريلى استفاده كنيد.

نقش لوستر و آباژور در تزيين فضا 
اتاق را مى توان با المپى ساده هم روشن ساخت، اما 
در  باشد،بايد  مهم  برايتان  اتاق  نورپردازى  نحوه ي  اگر 
انتخاب نوع وسايل روشن كننده سليقه ي بيش ترى به 

خرج دهيد. 
در تصوير، چند طرح از انواع لوسترها و آباژورها1 را 
مى بينيد كه هر يك با سليقه اى خاص متناسب است. 

در  را  كارآيى  و  زيبايى  از  تركيبي  طرح ها  اين 

سبك هاى مدرن و سنتى در خود جاى داده اند و حتى 
مى توانيد در برخى از اين طرح ها، متناسب با سليقه ي 

خود تغييراتى هم ايجاد كنيد.

 2-1-1-2نورهاى مستقيم،نورهاى موضعى 
مختلفى  قسمت هاى  در  مى توانند  نورى  منابع  اين 
به  كابينت ها  نورپردازى  يا  آشپزخانه  پيشخوان  مانند 

داشته  را  فضا  دو  جداكننده ي  نقش  حتى  روندو  كار 
باشند. اين نورها به جاى تمركز بر موضوعى خاص كل 

فضا،حوزه ى خاصى مثل غذا خورى را روشن مى كنند.

هالوژن ها 
هالوژن يكي از انواع نورهاي مستقيم محسوب مي شود 
و براى جلوه دادن به يك جسم به كار برده مى شود كه 
اهميت و زيبايى را بيشتر به نمايش مى گذارد. نكته ي 
مهم در اين جا شعاع نور است نه منبع آن. در اين جا نيز 

مى توان از نور افكن يا هالوژن هاى ريلى استفاده كرد.

Aba_jour . 1 نوعي چراغ برق كه داراي سرپوش است و نور را به طور غير مستقيم مي تاباند.
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چراغ هاى مطالعه 
اين چراغ ها براي مطالعه به كار مي روند و شامل چراغ هاى 
ــتاده و پايه دار يا حتى آباژورند.  روميزى، چراغ هاى ايس
ــد، مانند چراغ هاى  ــن چراغ ها انواعي مختلف دارن اي
مطالعه با نور زياد براي مطالعه ي طوالنى مدت،چراغ هايى 
ــريع و نورهاى ضعيف  ــط براى مطالعه ي س با نور متوس

براى تزيين ميزهاى كنار مبلمان. 
ــت كه شما مايل نباشيد  كاربرد اين نورها زمانى اس

فضاى كامل اتاق را فقط به مطالعه اختصاص دهيد. 

3-1-1-2 نورهاى منطقه اى يا متمركز 
از اين نور پردازى براى تاكيد استفاده مى شود( مثًال 
به يك تابلو يا مجسمه) و ضمن ايجاد روشنى و تاريكى، 

يك نواختى فضا را برهم مى زند.

نور شمع
ــت كه امروزه در  ــى از انواع نورهاى منطقه اى اس  يك
بيش تر خانه ها رايج است و به فضا حس تقدس و شاعرانه 
ــتفاده  ــود. اس ــدو با كم ترين هزينه تهيه مي ش مى بخش
ــك بر روى ميز چاى و قهوه، ميز  ــمع هاى بدون اش از ش

پذيرايى و ميزهاى كنارى، زيبا و مناسب است.

آن چه در خصوص انواع نورپردازى ذكر شد اختصاص 
به سقف و ديوار داشت .باتوجه به عمل كرد فضا مى توان 
ــرح  ــعه داد كه به ش ــا را از كف نيزتوس ــردازى فض نورپ

مختصرى از آن مى پردازيم.
ــتفاده مي شود،به طورى كه  اين تكنيك در تئاتر اس
ــوند.  ــمت باال تابانيده مى ش ــا از كف صحنه به س نوره
ــت.  همين تكنيك در منزل با هزينه اي كم قابل اجراس
ــوان زير گلدان ها و درختچه هاى  اين نورافكن ها را مى ت
ــر زيادى بر  ــرارداد، كه تأثي ــت مبلمان ق تزيينى يا پش
ــقف  ــايه ها و نقوش زيبايى روى س نورپردازى دارد و س

ايجاد مى كند. 
ــه اى از اتاق  ــتن نورافكن هاى كوچك در گوش گذاش
ــود و قراردادن آن ها  باعث بزرگ نمايى فضاى اتاق مي ش
ــت وسايل بزرگ منزل مثل بوفه، مجسمه و... نمايى  پش
ــوه ي بيش ترى به رنگ  ــي آورد و جل ــك پديد م دراماتي

ديوارها مى بخشد. 

2-1-2 كف پوش ها 
از آن جا كه كف پوش مى تواند نماى كلّى يك فضا را 
تغيير دهد، ضرورى است پيش از آن كه پيرامون نحوه  ى 
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ــرى كنيد، براى كف  ــايل تصميم گي قرار گيرى ديگر وس
ــيد و اين مسئله تنها با  ــتى داشته باش فضا انتخاب درس
ــا و كاربرد هر يك در  ــناخت انواع مختلف كف پوش ه ش
فضاى مختلف و مزايا و معايب آن ها براى هر فضا ميسر 

مى شود.

ــرايط ويژه ي  هر فضا را با توجه به فضاى خاص و ش
ــى و كف پوشي مناسب براى آن فضـا انتخاب  خود بررس

كنيد. 
ــراميك هاى روشن،  ــپزخانه بهتر است از س براى آش
ــتفاده شود. چرا كه آلودگى ها و  خصوصاً سفيد رنگ اس
ــخص مى شود و با تميز  لكه ها بر روى آن خيلي زود مش
ــدن آلودگى به مواد غذايى  كردن به موقع امكان وارد ش
كاهش مي يابد واز نظر بهداشتى ايمنى بيش ترى در فضا 

فراهم مى كند. 
ــيمن و خواب مى توان از  براى كف فضاهاى هال، نش
ــراميكى استفاده كرد و هم از كف پوش هاى  كف پوش س
ــوان آن را موكت  ــت و نيز مى ت ــتيكى، مانند پارك پالس

كرد. 
كف پوش هاي سراميكي و الستيكي از نظر بهداشتى 
ــري نيز دارند.  ــوع طرح و رنگ زيادت ــد و تن مطمئن ترن
ــز دارند. از آن  ــن كف پوش ها مزايا و معايبى ني ــه اي البت

ــوند و قابل شست  ــريع تر پاك مى ش جمله راحت تر و س
ــتان نمى توانند عايق  ــتند، اما در فصل زمس ــو هس وش
خوبى براى گرم نگه داشتن خانه باشند. موكت نيز با آن 
ــمار مى رود اما ميزان  ــتان عايق خوبى به ش كه در زمس

آلودگى اش  زياد است. 
ًاز  ــوالً  معم ــويى  دست ش و  ــام  حم ــاى  كف پوش ه
ــراميك اند كه در اين ميان كف  ــى يا س موزاييك، كاش

پوش هاى سراميكى بهتر، مقاوم ترند. 
ــد نبايد  ــويى كوچك باش اگر فضاى حمام و دست ش
ــراميكى بزرگ استفاده كرد. چرا كه  از كف پوش هاى س
ــان مى دهد. مى توان براى فضاهاى  فضا را كوچك تر نش
ــراميكى با ابعاد كوچك تر و  كوچك، از كف پوش هاى س
ــن استفاده كرد تا فضا بزرگ تر و بازتر به نظر  رنگ روش

برسد. 
به طور كلى انواع كف پوش هاى مهم عبارت انداز: 

ــراميك، كف پوش هاى  ــنگ، موزاييك، كاشى، س س
الستيكى، پاركت، كف پوش هاى چوبى و موكت. 

3-1-2 مبلمان  
ــيون چوبى،  ــامل لوازم و دكوراس اصطالح مبلمان ش
فلزى و غير اين ها در قالب ميز، مبل، صندلى  وديگرلوازم 

دكوراسيونى پارچه اى است. 
با تكميل يا انتخاب لوازم دكوراسيون يك فضا، ابتدا 
بايد با وسايل مورد نياز و ضرورى هر فضا آشنايى يافت، 
ــليقه ي شخصى تان  ــپس با توجه به نياز، كاربرد و س س

لوازم دل خواه را تهيه كنيد. 
در نظر داشته باشيد كه صرف نظر از انتخاب لوازم كه 
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1. Meublement

4-1-2  پرده 
ــت كه به منظور حفظ محرميت  ــي اس پرده پوشش
فضاى داخلى،زيبايى،كنترل نور به داخل و تا حد بسيار 
ــه منظور عايق حرارتى در  ــى در بعضى از انواع آن ب كم
ــه ي پرده، با  ــه كار مى رود. نوع پارچ ــاى داخلى ب فضاه
توجه به طرح، برش و چگونگى دوخت، داراى گونه هاى 

ــت، نحوه ى  از جمله مهم ترين مراحل طراحى دكور اس
ــود برخوردار  ــز از اهميت خاص خ ــرى آن ها ني قرارگي

است.

بسيار است و هر يك كاربرد متفاوتى دارند. 
ــى كه بر روى خود  ــًال پرده هاى بهارى، با گل هاي مث
دارند، طراوت بهارى را برايتان به ارمغان مى آورند و اگر 
پارچه ي آن نازك باشد، نور و نسيم از پشت آن به درون 

خانه راه مى يابد. 
پرده ها را مى توان براساس فصل هاى مختلف طراحى 
كرد و نيز مى توان براساس مدرن يا كالسيك بودن نوع 

طراحى داخلى را تغيير داد. 
ــروزى به خانه  ــال و هوايى ام ــدرن ح ــاى م پرده ه
مى بخشند، به خصوص اگر روى آن ها تصاويرى كالسيك 

نقش بسته باشد. 
همان گونه كه در تصوير مشاهده مى كنيد، تصويرهاى 
ــر روى پارچه هاى انتخابى نقش  ــيك ب مينياتور و كالس



ــانه هاى تزيينى  ــد يكى از مؤثرترين نش پرده را باي
ــالوه بر زيبايى، نقش مهم  ــمار آورد. عنصرى كه ع به ش
ــده دارد. تنها توجه به عواملي  ــم فضا را نيز بر عه تنظي
ــت. در انتخاب  ــدل كافى نيس ــد قيمت، طرح و م مانن
ــب بايد عوامل مهم ديگرى هم چون ضد  پرده اي مناس
ــش بودن پارچه، مرغوبيت جنس آن، نوع فضا، ميزان  آت
ــره را نيز در نظر  ــترس بودن و ابعاد پنج ــور، قابل دس ن
ــور و ابعاد متفاوت  ــاى مختلف با ميزان ن ــت. فضاه گرف

مطمئناً به پرده هاى خاصى نياز دارند. 
در فضاهاى كوچك، به دليل محدود بودن ابعاد، فضا 
ــد. به همين دليل  ــنايى و نوركافى باش بايد داراى روش
ــتفاده از پرده هاى ضخيم پارچه اى مناسب نيست و  اس
بايد از پرده هاى حرير و نازك، كه نور را تا حد زيادى از 

خود عبور مى دهند، استفاده كرد.

ــى اگر در رنگ هاى  ــاى پرده اى ضخيم، حت پارچه ه
ــوند، بازهم نوعى خفگى و  ــيار روشن نيز انتخاب ش بس

تنگى را برفضاهاى كوچك حاكم مى كنند.
ــاى چين دار  ــتفاده از پرده ه ــاى بزرگ اس در فضاه
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ــت.با اين توضيح كه اين پرده ها كامًال مدرن و  بسته اس
امروزى اند و در گذشته مرسوم نبودند.

آشنايى با نحوه ى تزيين و پوشش پنجره ها، با توجه 
به هماهنگى آن با ساير وسايل منزل:

ــت  ــتن پنجره هايى زيبا و فريبنده الزم اس براى داش
ــوب پرده، نوار و بند پرده را هماهنگ انتخاب  پارچه، چ
ــرح و الگويى اصيل و  ــد. اگر ديوار تورفتگى دارد ط كني

قديمى مى تواند به آن فضايى زيبا و پر احساس دهد. 
ــه دارند خاص خود و  ــارا با ويژگى هايى ك بايدپرده ه
ــوه ي قرارگيرى پنجره در فضا  با توجه به نوع فضا و نح
ــد.  ــاب كرد تا با محيط اطراف خود هم آهنگ باش انتخ
ــب  انتخاب بند پرده و چوب پرده و ميله ي پرده ي مناس

نيز بسيار اهميت دارد.
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ــمت زير و پرده هاى ضخيم  ــفيد در قس حرير به رنگ س
ــكوه  ــن پنجره به فضا، عظمت و ش ــه اى در طرفي پارچ
بيش ترى مى بخشد و پنجره ها را اجزاى مكمل چيدمان 
ــه ي پارچه ي  ــه هارمونى1  رنگ زمين ــد. توجه ب مى ده
ــمت هاى  ــاير قس ــرده اى ضخيم و هماهنگى آن با س پ
رنگى اجزاى دكوراسيون فضا مانند رومبلى ها يا فرش ها 

اهميت دارد. 

ــت. با اين كه به  از انواع ديگر پرده ها، پرده كركره اس
ــال پيش ديگر توجه چندانى  اين نوع پرده ها از چند س
ــروزى كه از جنس  ــا مدل هاى جديد ام ــي كنند، ام نم
ــده ي  ــى، بامبو و آلومينيوم روكش ش چوب، پى وى س
رنگى است و وارد بازار شده اند، مجدداً نظر بسيارى را به 

خود جلب كرده اند. 
اين نوع پرده ها براى هر پنجره اى با هر طول و عرضى 
مناسب است و ويژگى مهم «قابليت تنظيم نور»، اهميت 
ــتند،  ــراى فضاهايى كه داراى نور زيادى هس ــا را ب آن ه

بيش تر مى سازد. 
امروزه مدل هايى از پرده هاى كركره، كه تنظيم آن ها 
ــت، نيز عرضه شده است. با كنترل از راه دور ممكن اس

ــبتاً مرطوب  ــادگى با يك پارچه ي نس اين پرده ها به س
تميز مى شوند. 

ــا مى توان به پرده هاى افقى، كه  از انواع ديگر پرده ه
به صورت لوله اى(ُرلى)2  در باالى پنجره نصب مى شوند 

اشاره كرد. 
نوع ديگر پرده هاى عمودى لووردراپه  است، كه امروزه 
ــى رود. و بيش تر در ادارات و  ــر براى منزل به كار م كم ت

دفاتر و اتاق هاى كار از آن استفاده مى شود.

5-1-2 بلوك هاى شيشه اى 
ــودن مصارف  ــبب داراب ــه اى به س ــاى شيش بلوك ه
گوناگون و متنوع در سراسر دنيا، كه از كارهاى دكوراتيو 
ــقف سازى را شامل  ــايل تزيينى تا نماسازى و س و وس
مى شود، از اهميت و جايگاه خاصى برخوردار است.اين 
ــا، با دارا بودن تمام ويژگى هاى ديواري معمولى،  بلوك ه

قابليت عبور و انتقال نور را نيز دارند.

. Harmonie 1.هماهنگي
  Roll (كاغذ يا پارچه ) 2. لوله، توپ



ــر دنيا متنوع  با اين وصف مصرف اين كاال در سراس
ــت. ولى در ايران تا چندى پيش، اين  ــيار زياد اس و بس
ــداد كمى از  ــد و تع ــت ارائه نمى ش كاال به صورت درس
ــليقه اى و با روش هاى  اين بلوك ها به صورت تفننى و س

غيراصولى استفاده و نصب مى شدند.
 قيمت اين كاال نسبت به كارايى و زيبايى آن مناسب 
است، ولى به دليل مصرف كم آن در ايران متأسفانه، به 
ــيدو مردم آ ن را  قيمت هاى غير واقعى به فروش مى رس
ــتند. در صورتى  بيش تر يك كاالى تجمالتى مى پنداش
ــب براى فضاهاى  ــكل مناس كه اين بلوك ها در ايجاد ش
مرده ي ساختمان نقش بسيار مهمى دارند. اين بلوك ها 
ــاس استاندارد توليد  ــيارند و براس داراى قابليت هاى بس

مى شوند. 
اين بلوك ها در آمريكا و در كشورهاى اروپايى (ايتاليا، 
جمهورى چك و آلمان) و آسيايى (تركيه و چين) توليد 
ــوند و كه  همگى طبق استانداردهاى معين شده  مى ش

عرضه مى شوند . براى استفاده از اين محصول در ايران، 
دو مشكل بزرگ بر سر راه معماران قرار دارد:

1. قيمت باال 
2. نبودن افراد متخصص براي نصب آن

ــت كه در  ــه اى در اين اس ــاى شيش ــت بلوك ه مزي
معمارى داخلى، تنوع و زيبايى را به محيط القا مى كنند. 
هم چنين براى جداسازى فضاها، از آن استفاده مى شود. 
زيبايى و عايق صدا و سرما و گرما بودن اين محصوالت، 
ــرف اين بلوك ها مى افزايد البته نصب  روز به روز به مص
اين بلوك ها به كمك متخصصان ميسر است .اين بلوك 
ها در انواع مختلف و با قابليت هاى خاص در بازار عرضه 

مى شوند.
استفاده از اين بلوك ها بسيارى از مشكالت معمارى 

داخلى را برطرف مى كند. 

6-1-2 وسايل غير پارچه اى 
ــت و ما  ــده اس ــن مرحله، بدنه ي اتاق كامل ش در اي
ــايل تزئينى زيبا را به اتاق اضافه كنيم. اما  مى توانيم وس

به كدام قسمت اتاق؟
ــس از چيدن مبلمان، مى توان براي چيدن ميزها،  پ
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ــاى خالى باقى  ــى، گنجه، بوفه و از فضاه ــطوح تزئين س
مانده استفاده كرد. 

نكته ي مهم دراستفاده از سطوح و وسايلى است كه 
كارايى زيادي دارند. استفاده از اين سطوح، بنا به داليل 

زير، مى تواند فضاى اتاق را بسازد يا آن را بشكند:
ــه ي منازل نياز به فضاهايى براي نگه دارى  1. درهم
وسايل و لوازم مختلف است و اين فضاها عالوه بر كارايى 

بايد داراى ظاهرى زيبا و جذاب باشند.
ــالوه بر انعكاس  ــت كه يك اتاق، ع 2. هدف اين اس
سليقه ي كالسيك، در بردارنده ي حس مدرن نيز باشد. 
3. فضاى اتاق بايد در تركيب و افزودن تكنولوژى به 
آن كمك كند و هم چنين باعث برقرارى ارتباط با اصالت 

انسان باشد.
ــا و برآورده  ــن ارتباط ه ــه برقرارى اي ــن مرحل در اي
ــود و در وهله ي اول،  ــاختن اين نيازها طراحى مى ش س
ــه و اتاق مطرح  ــايش در يك خان ــرارى راحتى و آس برق

است. 
مهم نيست كه شما چه مقدار پول براي خريد وسايل 
ــتفاده ي مؤثر و  و پرده و غير اين ها پرداخته ايد، بلكه اس

كارايى اين وسايل اهميت دارد. 

1-6-1-2  سطوح 
ــه اي  ــد. صندوقچ ــكال مختلفى ان ــطوح داراى اش س
قديمي (سطح باالى آن)، كتابخانه، ميز چاى و قهوه و... 
ــطوح قابل استفاده اى هستند و با  همه ي اين ها داراى س
هم تركيب شده اند تا اتاقى با كارايى باال به وجود آورند. 
ــفانه عده اى از مردم به اهميت اين گونه سطوح و  متأس

وسايل در منزل توجه نمى كنند. 

2-6-1-2  قفسه ها 
ــبى براي جاى دادن وسايل  ــطوح مناس ــه ها س قفس
ــه ي  ــت. يك قفس مختلفى اعم از كتاب و لوازم ديگر اس
كتاب با ارتفاع 240 سانتى متر يا 270 سانتى متر مى تواند 
كل ديوار را طبقه بندى كند، در حالى كه فضايى معادل 
ــه) از روى  ــانتى متر (به منظور عمق قفس ــا 30 س 60 ي
زمين رااشغال مى كند. پر واضح است كه چنين قفسه اى 

چه مقدار وسيله را مى تواند در خود جاى دهد.

2-2  شناسايى اصول طراحى داخلى و وسايل 
در قسمت هاى مختلف منزل 

ــوالً در طراحى  ــيار مهمى كه معم ــاى بس از نكته ه
ــى سپرده مى شود، اين است كه  داخلى خانه به فراموش
ــايه ي كليت نماى داخلى  ــتقل وسايل در س هويت مس
ــد مثًال ميز  ــه  اين معنا كه اگر قرار باش ــود. ب محو مى ش
ــلى كائوچويى با رنگ ميز بزرگ كنار اتاق پذيرايى  عس
هم آهنگ باشد تا كليت فضاى اتاق هم گون شود، توجه 
ــلى  چندانى به ديگر ويژگى هاى موجود در اين ميز عس
ــم نمى آيد. اما  ــود، و آن ويژگى ها تقريبا به چش نمى ش



3-2 تاثير وسايل تزيينى در طراحى داخلى زيبا 
ــه ي ما درباره ى خانه ي آرمانى خود، رؤياهايى را  هم
ــت كه اگر سعى  ــر مى پرورانيم. اما واقعيت اين اس در س
ــته به توان مالى خود، آرزوهايمان  كنيم، مى توانيم بس

را تحقق بخشيم. 
ــت كه ذوق و حوصله ي  طراحى داخلى زمينه اى اس
فراوانى را مى طلبد. آفرينش فضايى كه احساس بيننده 
ــه تمرين و  ــد، هنرى نيازمند ب ــت تأثير قرار ده را تح

پشتكار فراوان است. 
ــيار زيادى  ــى خالقيت اهميت بس ــى داخل در طراح
ــب تازگى و تنوع  ــه طال دارد. هنرمند طراح بايد هميش

باشد و هرگز به سبكي خاص قانع نشود.
ــى را هرگز  ــد نكته ي اصل ــى چيدمان چن در طراح

فراموش نكنيد: نوآورى، تخيل و تنوع.
يك طراح خوش ذوق هميشه مى تواند با تلفيق اين 

سه عنصر به آن چه مى خواهد برسد. 
ــاده اى درباره ي نحوه ي صحيح جاى  راه حل هاى س

ــى در منزل وجود  ــياى تزيين ــيم بندى اش گيرى و تقس
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ــيئى براى خود شخصيتى  ــت كه هر ش واقعيت اين اس
ــىء بودن آن را شكل مى دهد  منحصر به فرد دارد كه ش
و موجوديت آن را در برابر ديگر اشيا معنا مى بخشد. هر 
چه به كاربرد و كاركرد اشيا اهميت بيش ترى داده شود، 
حضورشان در فضاى خانه نمود بيش ترى خواهد يافت.

بنابراين، اگر در اتاق نشيمن تان نيازى به روشن كردن 
ــاس نمى كنيد، بهتر است جايى براى آن در  آباژور احس

نظر نگيريد. 

دارد، كه برخى از آن ها عبارت اند از:

1-3-2 تغيير سطوح و ارتفاع دادن به كمك 
طبقات 

قراردادن وسايل تزيينى در ارتفاع و طبقات مختلف 
و ايجاد اختالف سطح بين آن ها، به اشياء  زيبايى خاصى 

مى بخشد و جلوه ي آن ها را چند برابر مى كند. 

2-3-2 چيدن اشـيا در فضا براسـاس موضوع 
آن ها

وقتى اشياى تزيينى با موضوعي مشخص به هم ربط 
ــد، يكايك آن ها داراى  ــدا كنند و كنار هم قرار بگيرن پي
اهميت مي شوند وظاهرى زيبا و بى نظير ارائه مى دهند. 

3-3-2 انتخـاب رنـگ مناسـب براى اشـياى 
تزيينى، در يك طراحى

ــم قرار  ــگ كنار ه ــب رن ــيا را برحس ــى كه اش زمان
ــكل و فرم آن ها توجه كنيد. ممكن است  مى  دهيد، به ش
ــاهده كنيد و از  ــىء دل  خواه تان را با رنگى ديگر مش ش

خريد آن منصرف شويد.

4-2 اصول طراحى داخلى در فضاى هال 
1-4-2  نورپردازى در فضاى هال

در نورپردازى هال، پيش از هر نوع اقدامى بايد به اين 
مسئله توجه داشته باشيم كه كاربرد اين فضا چيست؟ آيا 
ــوب مى شود؟ در صورت  اين فضا تنها يك گذرگاه محس
ــى با چه كارايى هايى در  ــخ از چه لوازم مثبت بودن پاس
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آن محيط استفاده مى شود.
مثًال اگر در گوشه اى از اين فضا ميز تلفنى به همراه 
يك مبل قرار گرفته باشد، ممكن است براى سهولت در 
خواندن شماره ي تلفن از روى دفترچه، به خصوص براى 
افراد مسن خانواده نور كافى نباشد، در چنين موقعيتى، 
بايد نورى متمركز حداقل براى باالى آن منطقه در نظر 
ــود كه با نصب تنها يك لوستر كوچك آويز يا  گرفته ش

سقفي اين مشكل برطرف مي شود.
ــا فضا، نوع  ــتقيم ب ــه همه ي اين ها رابطه ى مس البت
ــرايط آن ها دارد. ولى به طور  ــاكن و ش كاربرد و افراد س
كلى تركيب چراغ هاى سقفى و ديوارى براى اين محيط 

بسيار مناسب است. 
ــردازى هال گذرگاهى،در نظر گرفتن نكته ى  در نورپ

زير ضرورى است: 
ــاكنان و نور كافى براى رفت و آمد در شب  امنيت س
ودسترسى راحت به كليدهاى روشن و خاموش كننده ي 
ــتفاده كرد و هنگام  نور محيط(حتى مى توان از ديمر اس
ــب نور ضعيفى براى رفت و آمد احتمالى نيمه شب،  ش

مانند چراغ  خواب پيش بينى كرد). 
ــعت كافى برخوردار است و  چنان چه اين فضا از وس
ــده،نورپردازى كامًال متفاوتى  ــيمن مبدل ش به اتاق نش

خواهد داشت. 
ــرايطي نيز در نظر گرفتن موقعيت فضا،  در چنين ش
ــرايط خانواده، اعم از سن، جنس و تعداد آن ها و هم  ش

چنين عادات شان بسيار تعيين كننده است. 
2-4-2 كف پوش هال 

از آن جا كه رفت و آمد در اين فضا بسيار زياد است، 

كف پوشى كه براى محيط هال انتخاب و استفاده مى شود، 
بهتر است از جمله ي كف پوش هاى سخت يا نيمه سخت 
ــن منظور  ــد.براى مثال، به همي ــو پذير باش ــت وش شس
مى توان از سنگ، سراميك و حتى پاركت استفاده كرد. 

3-4-2  چگونگى كاربرد رنگ در فضاى هال 
طرح رنگ محيط هال رابطه ي مستقيمى با رنگ هاى 
ــه دارد. از آن جا كه فضاهاى موجود  به كار رفته در خان
در هال اغلب محدودند و هر فرد به هنگام ورود به خانه 
ــاالً با اين محيط  ــمت ورودى و پاگرد احتم ــس از قس پ
مواجه  مى گردد،در آن جا نبايد از رنگ هاى تيره استفاده 
ــونده به  ــرى از محيط براى وارد ش ــود. اين تأثيرپذي ش

محض ورود چندان مناسب نيست. 
اگر موضوع رنگ آميزى اين فضا با كاربرداتاق نشيمن 
در نظر باشد، به هنگام انتخاب طرح و رنگ اتاق نشيمن، (با 
كاربردهاى استراحت، آرامش، مطالعه، تماشاى تلويزيون) 
ــت.  ــاد محيطى با اهداف فوق ضرورى اس ــه به ايج توج

4-4-2 نوع قرارگيرى مبلمان درفضاى هال
كاربرد فضاى هال را مى توان، با توجه به وسعت و به 

طور كلى بزرگى فضاى خانه، به دودسته تقسيم كرد: 
اين فضا يا گذرگاهى براى ورود به خانه و عبور از آن 
براى رسيدن به فضاهاى ديگر و در نهايت خروج از خانه 
ــت.در اين صورت در شرايط محدوديت مكان، گاهى  اس
ممكن است گوشه اى از آن تنها به قرار گرفتن ميز تلفن 
ــه اى ديگر اختصاص  ــولى در گوش و مبل و آيينه و كنس
ــا اين كه امكان قرار دادن ميز گردى همراه درآن  يابد. ي



ــا چهار صندلى دور آن يا حتى كاناپه اي و ميزي با  جا ب
گلدان وجود داشته باشد. 

البته اين امكان با توجه به موقعيت آن، ده ها تركيب 
ــى محيط ها  ــد. در برخ ــته باش ــر نيز مى تواند داش ديگ
ــن و غيراين ها  ــه كتابخانه، ويترين، ميز تلف ــه اى ب گوش

اختصاص مى يابد. 
در برخي از خانه ها از يك فضا براي نشيمن و پذيرايي 
ــتفاده مي شود و به طور حتمي تزئين و فضا سازي در  اس
ــزا با اين دو  ــي كه دو فضاي مج ــرايط با خانه اي اين ش
كاربرد اختصاص داده شده متفاوت مي باشد. در اينجا به 
شرايطي كه از يك فضا براي نشيمن و پذيرايي استفاده 

مي شود مي پردازيد.

5-2 تزيين و فضا سازى اتاق نشيمن و پذيرايى
ــه تصميم  ــايل خان ــراى انتخاب وس ــى كه ب هنگام
ــر بگيريد،  ــه بايد در نظ ــن نكته اى ك ــد مهم تري گرفتي
ــه ي خانه  ــايل درهر گوش باتوجه به كاربرد و جايگاه وس
انتخاب رنگ و مدل مناسب است. براى مثال در انتخاب 
ــيمن يا پذيرايى با توجه به پارچه،  مبلمان براى اتاق نش
ــا بزرگى فضا و  ــبت به كوچكى ي ــرح و مدل مبل نس ط
ــود. عالوه بر انتخاب  ــداد افراد خانواده انتخاب مى ش تع
ــب و راحت، پرده نيز فاصله اى بين وسايل  مبلمان مناس
داخل اتاق و فضاى بيرون است كه بايد رنگ و طرح آن، 
مناسب با وسايل خانه و رنگ ديوارها باشد. تمام وسايل 
ــيار راحت و به گونه اى  ــيمن بايد به صورتى بس اتاق نش
ــود كه عالوه بر هم آهنگى و تناسب، ترجيحا  انتخاب ش
ــادى آفرين و متناسب با  از رنگ هاى آرامش بخش و ش
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روحيات و سليقه ي افراد خانه باشد.
ــيارى از مردم تصور مى كنند كه طرح هاى  البته بس
ساده آرامش بخش ترند، يا براى مبلمان حتماً بايد از يك 
نقش پارچه استفاده شود و يا با انتخاب چند مدل رويه 
ــه با طرح هاى متفاوت،در نوع چينش  و چند مدل پارچ

دكور اتاق خلل ايجاد مى شود.
ــتفاده از چندين مدل  ــوان با اس ــى كه مى ت  در حال
ــيله را در  ــب، هر وس پارچه و رومبلى و با چينش مناس
ــاى داد. به اين  ــكل ج ــايل ديگر به بهترين ش كنار وس
ــا رنگ هاى هم  ــلوغ ب ــتفاده از طرح هاى ش ترتيب با اس

ــايل يك اتاق را با انواع پارچه  آهنگ، حتى مى توان وس
اما، رنگ هاى هم طيف انتخاب كرد.

ــه در چيدمان اتاق  ــم ديگر ك ــه عوامل مه  از جمل
نشيمن و پذيرايى مؤثر است، نورپردازى است.

در  كه  هستند  محل هايى  پذيرايى،  و  نشيمن  اتاق 
تمام ساعات روز براى صرف غذا، پذيرايى از ميهمان هاى 
صميمى، تماشاى تلويزيون و... از آن استفاده مى شود. 
ــتن  ــاس آرامش داش ــوه ى نورپردازى نيز، احس نح
ــودن در فضا را به  ــاد بودن يا دل گير ب ــتن و ش يا نداش
حاضران در فضا القا مى كند. هم چنين مى توان با نحوه ي 
نورپردازى، عيب و نقص محيط را پوشانيد. البته با توجه 
به اين كه اتاق نشيمن در منزل محل تجمع افراد خانواده 
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ملحفه مى تواند از رنگ هاى خنثي و طرح هاى ساده 
يااز رنگ هاى تند و طرح هاى پيچيده داشته باشد. 

7-2استفاده ي بهينه ازفضاى اتاق كودك 
ــر تختخواب هاى  ــتفاده از فضاى زي ــوان با اس مى ت
ــكارى جديد و جالب،  ــع براي مطالعه و بازى با ابت مرتف
ــيار شاد و زيبا براى انجام فعاليت هاى  اتاق بچه ها را بس

گوناگون، آماده كنيم. 
ــكارات را براى اتاق خواب  درتصاوير،نمونه هايى ازابت
ــاهده كنيد. از جمله كه با ايجاد تغييراتى در  كودك مش
فضاى پايين تختخواب، مى توان براى كودك كاربردهاي 

گوناگونى (مطالعه،بازى و...)پيش بينى كرد.

ــد كه  ــت، نحوه ي نورپردازى نيز بايد به صورتى باش اس
آرامش به حاضران القا كند. 

از  استفاده  اتاق،  نورپردازى  براى  مناسب  روش 
نورهاى غير مستقيم است كه مستقيماً به چهره ى افراد 
و اشيا سايه هاى تند نيندازد. به اين ترتيب با استفاده از 
سايه هاى ماليم، در فضاگرمى و صميميت خاصى حاكم 

مى شود. 
براى زيباترشدن و تكميل نورپردازى در اتاق مى توان، 
عالوه بر لوسترها و المپ هاى سقفى، از چراغ هاى كوچك 
تزيينى براى آذين گوشه و كنار اتاق، با نورهاى ماليم 

استفاده كرد. 

6-2  تزيين و فضاسازى در اتاق خواب 
مى توان براى اتاق خواب قاليچه ها و پرده هايى يكرنگ 
به  دل  ِنشين تر  اتاق  فضاى  تا  كرد  انتخاب  يك پارچه  و 

نظر رسد. 
هم چنين،استفاده از صندوقچه هاى قديمى دراتاق-

خواب،حال و هوايى  شرقى به آن مى بخشد. 
رنگ هاى بهارى زمينه هايى زنده و با طراوت اند كه 
مثل  مى رسند؛  نظر  به  مناسب  بسيار  خواب  اتاق  براى 

رنگ مايه هاى بنفش و سفيد و... . 
خواب،  اتاق  ديوار  در  مشبك  نصب چراغ هاى 
نورپردازى آن را دل نشين تر مى سازد. انتخاب پارچه هاى 
مناسب براى مالفه هاى اتاق خواب،در ايجاد فضاى دل 

نشين بسيار مؤثر است. 
شاخص  كامًال  عنصرى  خواب  اتاق  در  تختخواب 
است كه بر كل فضاى اتاق تأثير مى گذارد و اين مزيت 

تخت  رويه ي  و  مالفه ها  تعويض  با  مى توان  داردكه  را 
جلوه ي آن را به طور كامل دگرگون كرد و اين بستگى به 
سليقه ي هر فرد دارد كه چه پارچه هايى را براى ملحفه 
و چه رنگ هايى را متناسب با فضاى اتاق بر مى گزيند. 
كف پوش  رنگ  اتاق،  ديوارهاى  رنگ  بايد  هم چنين، 
و حتى رنگ كمدها و وسايل تزيينى موجود در اتاق را 

در نظر داشت.



در تصوير از فضاى پايين تختخواب براى گذاشتن ميز 
ــت. با امكان جداسازى تخته ى  ــتفاده شده اس مطالعه اس
ــز، مى توان آن را جدانمود واز فضاى پايين تخت براى  مي
ــتفاده كرد. به اين ترتيب با امكان  انجام كارهاي ديگر اس
ــاده اى  اتّصال صفحه ي روى ميز به پايه هاى تخت، ميز س

در قسمت پايين آن تعبيه شده است.
ــراى اتاق بازى  ــاى پايين تختخواب ب هم چنين فض
طراحى شده، باروش مناسب و به كمك دوخت پارچه اى 
ــاخته  براى اطراف، اتاق محفوظ و كوچكى براى بازى س
ــد از اين فضا  ــى مى توان ــت و كودك به راحت ــده اس ش

استفاده كند. 

1-7-2  پوشش هاى ديوار اتاق كودك 
الف)استفاده از رنگ هاى پالستيك و روغنى

ــوار از رنگ هاى  ــوان براى هر دي ــن روش مى ت در اي
ــابلن  ــتفاده كرد.هم چنين مى توان انواع ش متفاوتى اس
ــتى  ــه كار برد. به منظور رعايت كردن اصول بهداش را ب
بهتر است رنگى كه استفاده مى كنيم، قابل شست و شو 
ــد تا سالمت كودك را به خطر نيندازد. در اين ميان  باش

رنگ هاى روغنى در انواع مات و براق مناسب  ترند.

ب) استفاده از كاغذهاى ديوارى 
ــگ در انواع  ــه دليل تنوع طرح و رن ــن روش ب در اي
كاغذها، مى توان دكوراسيون بسيار متنوعى را ارائه داد.
ــاى كارتونى و... ــخصيت هاى كارتونى، موتيف1ه ش

ــب براى اتاق  رامى توان در انواع كاغذ ديوارى هاى مناس
كودك مشاهده كرد. 

ج) استفاده از رنگ و كاغذ در كنارهم 
ــودك را از زيباترين آرايه ها  در اين روش كه اتاق ك
ــيه هاى روى ديوار  برخوردار مى كند، مى توان براي حاش

از نوارهاى طرح دار استفاده كرد. 
ــت  ــتفاده از تضاد و كنتراس در اين جا نيز طراح، اس
رنگ ها را پيشنهاد مى كند. در شرايطى كه امكان تغيير 
ــتفاده از كاغذ نباشد، براى ايجادتنوع  رنگ ديوارها يا اس
ــوان از عناصرى  ــودك، مى ت ــاى اتاق ك ــگ و فض در رن
ــاى رنگارنگ، نقش هاى كارتونى يا فانتزى،  مانند تابلوه
ــوند،يا از نقاشى ها و  ــاخته مى ش كه با ورق هاى ابرى س

كاردستى هاى خود كودك استفاده كرد. 
ــاد اتاق  ــرش اتاق در ايجاد فضاى ش ــرح و رنگ ف ط
ــيار مؤثر است و همچنين استفاده ي مناسب  كودك بس
ــا و صميميت  ــرز بلند، گرم ــا و فرش هاى پ از موكت ه

بيش ترى به اتاق كودك مى بخشد.
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2-7-2 اصول ايمنى اتاق كودك 
ــا جعبه هاى  ــتن نيمكت  ي ــاق كودك از گذاش در ات
ــنگينى  ــه داراى درپوش هاى لواليى س ــباب بازى،ك اس
ــتند، خوددارى كنيد.زيرا ممكن است محكم به هم  هس

خوردن در آن ها كودك آسيب بيند.
ــن گونه  ــاختن اي ــت كه از س ــا اين اس ــنهاد م پيش
ــانى  ــتتان كودك به آس ــه به انگش ــاى دردار ك جعبه ه
ــما مى توانيد به جاى آن  ــد، پرهيز كنيد.ش لطمه مى زن
از كشوهاى دستگيره دار(دراور)براي كاربردهاي عمومى 
استفاده كنيد، يا اين كه جعبه ها را با لوالهايى كه آهسته 

بسته مى شوند، تجهيز كنيد. 
پنجره ي اتاق كودك بايد به نرده ي حفاظ مجهز باشد 
ــمت باال باز يا بسته شود. ــت كه پنجره به س و بهتر اس

ــند. اگر  ــت پنجره ها قفل باش در غير اين صورت الزم اس
در اتاق كودك از پرده ى كركره براي تاريك كردن اتاق 
ــعى كنيد بندهاى كركره را كوتاه  ــتفاده مى شود، س اس

سازيد يا آن ها را به قسمت بااليي گره بزنيد. 
ــوزى در اتاق كودك و  ــوان با نصب آژير آتش س مى ت
نيز نصب كپسول آتش نشانى در فضايى نزديك به اتاق 
ــترس كودك نيزباشد، كودكان و  كودك، كه دور از دس

محل زندگى خود و آن ها را امنيت بخشيد. 

8-2  نحوه ي طراحى داخلى آشپزخانه 
ــپزخانه يكى از مهم ترين بخش هاى هر خانه است  آش
ــيارى در آن صورت مى گيرد. بنابراين،  كه فعاليت هاى بس
ــن و  ــددرآن ازرنگ هاى روش ــان خاطر مى تواني با اطمين
ــاس انرژى مى آورند، استفاده  ــان،كه با خود  احس درخش

كنيد. 
اگر عالقه مند نيستيد كه از چند رنگ بر روى هر يك از 
ديوارها استفاده كنيد، تنها يك رنگ را به كار ببريد. با اين 
ــتفاده از چند رنگ، آن جا كه تقابل ميان رنگ ها  همه، اس
پديد مى آيد، مى تواند  آشپزخانه را نو و خوش منظره جلوه 

دهد. 
ــبز، حس زنده بودن  رنگ هاى نارنجى، زرد، قرمز و س
ــپزخانه به ارمغان مى آورد. اين حس  ــكوه را براى آش و ش
ــايل نيز مى تواند به وجودآيد. اگر  با تقابل رنگ ديوارهاووس
سراسر آشپزخانه سفيد باشد، احساس خواهيد كرد كه در 
ــن رو، براى جلوگيرى از  ــتيد. از اي يك فضاى درمانى هس
ــادگى بيش از حد، رنگ هاى ديگرى را نيز به طرح خود  س

بيفزاييد.

تهيه ي كف پوش جـديـد براى آشپزخانه مى تواندهزينه بر 
ــد. از اين رو مى توان با رنگ آميزى كف پوش و سپس  باش

براق كردن آن، جلوه هاى نو پديد آورد.
ــاى مختلف رنگ آميزى،  ــيوه ها و طرح ه با رنگ ها و ش
ــان آوريد. يكى از  ــپزخانه تان به ارمغ جذابيت را براى آش
رنگ هاى جذاب در آشپزخانه، رنگ  آبى است. كاشى هاى 



1-8-2 نحوه ي طراحى و قرارگيرى بوفه و 
كابينت در آشپزخانه

غذايى  مواد  و  وسايل  كه  جادار،  و  مفيد  بوفه هاى 
فاسد نشدنى را در آشپزخانه نگه مى دارند، از مهم ترين 

فضاهاست. 
ــرو  ــوان قوطى هاى كنس ــت مى ت ــه و كابين در بوف
ــا داد تا به  ــپزخانه را ج ــرد و ريزه هاى آش ــه ي خ و كلي
ــد. مهم  ــفته به نظر نرس ــلوغ و آش اين ترتيب، محيط ش
ترين مسئله اين است كه بتوان هر وسيله ى مورد نياز را 
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آبى نيز همين جلوه را پديدمى آورند. اگر در زمينه ي اصلى 
رنگ ديوارها يا كاشى ها، طرح ها و خطوطى نيز ديده شود 
بر جذابيت فضا افزوده مى شود. از اين رو سعى كنيد طرحى 
ــين كردن فضا  ــاب كنيد كه بافت آن نيز به دل نش را انتخ

كمك كند. 

به سرعت يافت و از آن استفاده كرد. 
مفيدى  فضاى  نيز  كابينت  لبه ي  و  قفسه ها  روى 
خوبى  به  مناسب،  ايده ي  داشتن  صورت  در  كه  است، 

مى توان از آن استفاده كرد. 
از يك سو، مى توانيد برخى وسايل تزيينى يا گلدان 
جلوه ي  طريق  اين  تااز  بگذاريد  آن  روى  بر  را  گل 
آشپزخانه زيباتر شود.از سوى ديگر، روى كابينت فضاى 
كه  كاربردى،  وسايل  برخى  قراردادن  براى  را  مناسبى 
مثًال  مي گذارد.  ما  اختيار  در  دارند،  نيز  مطلوبى  نماى 
آن  روى  را  خود  ميوه گيرى  آب  يا  مايكروفر  مى توانيد 

جاى دهيد.
وسـايل  قرارگيـرى  ايمنـى  اصـول   2-8-2

آشپزخانه 
اكثر خانواده ها، آشپزخانه را محيطى براى تمام افراد 
ــه مى دانند، نه صرفاً براى صرف غذا. پس بايد نكات  خان
ــود.البته، ظروف داغ،  ــى بيش ترى در آن رعايت ش ايمن
ــخوان براى كودكان  آب جوش و لبه هاى نوك تيز پيش
ــيار  ــن توجه به اين نكته بس ــت، بنابراي خطرآفرين اس
ــر طرحى نو و  ــل از هر چيز به فك ــت دارد كه قب اهمي

اطمينان بخش براى آشپزخانه باشيد. 
ــك را در خانه و در  ــى كوچ ــه بتوانيد محل چنان چ
ــپزخانه (حياط خلوت) يا فضاى خالى  فضايى مجاور آش
ــا كنيد، به  طورى كه فقط  ــرى براي پخت و پز مهي ديگ
ــند،  ــته باش ــدر و مادر بتوانند در آن رفت و آمد داش پ

اقدامى مفيد و ثمربخش خواهد بود. 
ــپزخانه  ــه اى براى آش ــد داريد ميزي شيش اگر قص
ــيد كه لبه هاى تيز  ــته باش مهيا كنيد، حتماً توجه داش



ــيده شده  ــتيك صيقلى پوش آن با روكش چوبى يا پالس
ــه ها و كشوهايى را كه در ارتفاع پايين اند، به  باشد. قفس
ــى  طورى كه كودك مى تواند به راحتى به آن ها دسترس
داشته باشد باوسايل بى خطر از قبيل ظروف پالستيكى، 
دستمال سفره، فنجان هاى كاغذى، سفره، پارچه، ظروف 

يك بار مصرف، كاغذ و... پركنيد. 
ــوينده و  ــگال و مواد ش ــون كارد و چن ــايلى چ وس
ــتيكى بايد دوراز دسترس  ــه هاى پالس شيميايى وكيس
ــوند. براى اطمينان  ــته ش كودك و در طبقات باال گذاش
ــپزخانه را چفت هاى  ــوان كابينت هاى آش ــر مى ت بيش ت

مطمئن و قفل هاى متنوع مجهز كرد. 
ــخوان درست  ــطح پيش ــعى كنيد فضايى روى س س
ــدواز آن براى  كنيد، به طورى كه نزديك به يخچال باش
ــبك كودك استفاده كنيد،  ــرپايى  و س خوردن غذاى س
ــويد، اقالم و وسايل سنگين را در  بدون اين كه مجبور ش

عرض خانه حمل كنيد. 
ــه طورى كه از هر  ــب ب ــاب يك اجاق گاز مناس انتخ
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ــتم قفل مركزى و  ــل كنترل و مجهز به سيس طرف قاب
ترموكوپل باشد، بسيار اهميت دارد. 

مايكروفر (ماكروويو) را درباالى پيشخوان بگذاريد تا 
كودك امكان دسترسى به آن را نداشته باشد. 

ــتن نردبام يا چهار پايه يا هر وسيله ي شبيه  از گذاش
به آن در آشپزخانه بايد خوددارى كرد، تا كودك امكان 
ــا احتمال  ــام خطرناك ي ــى به اجس باالرفتن ودسترس

برگرداندن ظروف و قفسه ها را نداشته باشد. 

9-2 نحـوه ي طراحـى داخلـى بهداشـتى و 
حمام 

ــتحمام، مى تواند در پايان  فضاى حمام، عالوه بر اس
ــترس ها و فشارهاى  روزهاى كارى يا روزهاى تعطيل اس
روانى را در آن زدود و به آرامش دست يافت. كشف ريزه 
ــيار مهم است و مواردى چون  كارى هاى طراحى آن بس

خطوط، انحناها و تركيب رنگ ها در آن مؤثر است.
مثًال استفاده از شيرآالت متنوع و مدرن، درسبك هاى 
مختلف، به حمام نماى مطلوبى مى دهد. يا سقف تيرچوبى 
ــمعدان هاى كوچك در دو سوى آيينه و يك دسته  با ش
ــتايى يك  ــبك روس ــك در گلدان، به ايجاد س گل خش

حمام كمك مى كند. 
ــياى زينتى روي ديوار  ــتى و اش با نصب صنايع دس
ــيد.  حمام خانه تان، به آن جلوه اى منحصر به فرد ببخش
سعى كنيد از رنگ هاى خنثي، به ويژه رنگ هاى روشن، 
استفاده كنيد تا فضاى حمام و دست شويى هرچه بيش 

تر طبيعى جلوه كند و كاربردى تر به نظر برسد. 
وسايل را به گونه اى بايد چيد كه فضاى داخلى حمام 



و دست شويى خلوت به نظر برسد. از قفسه هاى عمودى 
براى استفاده بهتر از فضا كمك بگيريد. 

ــاى بزرگ و كوچك  ــاى متنوع در اندازه ه از جعبه ه
براى جادادن لوازم اضافى، كه فقط گاهى به كار مى روند، 

استفاده كنيد. 
ــفيد،  ــش بهترين رنگ ها س ــاي حس آرام براى الق
ــن اند.  ــن، تلفيق آن ها، يا رنگ هاى خنثي روش آبى روش
ــن براى ديوارها  ــفيد يا كرم روش هم چنين رنگ هاى س
مناسب ترند. كاشى هاى كف و ديوار نيز اگر به رنگ هاى 
ــر اجزا خواهند  ــند، هماهنگى بهترى با ديگ خنثي باش
ــاده باشد.  ــويى مى تواند كامًال س ــت. شير دست  ش داش
ــويى از پادرى با رنگ هاى  ــوان جلو حمام و دستش مى ت

متنوع استفاده كرد.

1-9-2 رعايـت نـكات ايمنـى در خصـوص 
فضاى حمام: 

ــكات ايمنى حمام را براى تمام اعضاى خانه رعايت  ن
كنيد.  

شيرها و دوش هاى مخلوط آب گرم و سرد در حمام 
كار بگذاريد. 

ــد تا كودك  ــام نبايد ليز و لغزنده باش كف پوش حم
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ــد روى آن حركت كند.براى اين منظور  به راحتى بتوان
ــتيكى استفاده كرد. حتى  مى توان از كف پوش هاى الس
مى توان اين نوع كف پوش ها را در كف آشپزخانه يا روى 
ــه كار برد.با انتخاب لوازم  ــخوان يا هر جايى ديگر ب پيش
ــد زنگ در حمام،  ــوراخ از جنس فوالد ض فلزى فاقد س

مى توان از رشد باكترى ها جلوگيرى كرد. 
ــكن  ــه ي نش ــاى كابين دوش بايد از جنس شيش نم

باشد تا هنگام شكستن احتمالى،تكه تكه نشود.
ــدتا كودك  ــد داراى ميله ي حفاظ باش درون وان باي
ــتفاده  ــروج از آن به جاي حايل  اس ــگام ورود يا خ هن

كند.
ــت جداگانه اى كار  ــكان در حمام، توال ــورت ام درص
گذاشته شود. در اين صورت مى توان براى داشتن فضاى 
مفيد با نصب تيغه يا ديواره اى بدون در، حمام را ازتوالت 

جدا كرد.
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1. در اتاق هاى پر سر و صداى ساختمان (اتاق هاى مجاور به خيابان اصلى، مدرسه و غير اين ها) از انواع 
لوازم دكوراسيونى پارچه اى مى توان استفاده كرد (پارچه تا حدودى عايق صداست).

2. خانه اى با تنوع رنگى زياد در ديوارها و كف، به رنگ هاى خنثى در پرده و لوازم پارچه اى ديگر مانند 
روكش مبل و صندلى نيازمند است تا به اين طريق تعادل فضا حفظ شود.

منظوره  چند  و  كوچك  فضاهاى  براى  شو  تا  صندلى هاى  و  ميز  دار،  چرخ  دكوراسيونى  لوازم   .3
ايده آل اند. 

4. هرگز نبايد يك فضاي بزرگ و با سقف بلند را با تعداد زيادى وسايل دكوراسيون ظريف و كوچك 
پر كرد، زيرا در اين صورت وحدتي ميان لوازم و محيط و فضا ايجاد نمى شود.

5. اگر براي كف پوش اتاق، موكتى به رنگ تند و گرم انتخاب كرديد حتماً ديوارها را به رنگ ماليم 
وروشن رنگ آميزى كنيد.

6. تعويض روكش پارچه اى مبلمان و صندلى ها، يكى از راحت ترين و كم  هزينه ترين راه هاى ايجاد تغيير 
در فضاست. 

7. از گذاشتن لوازم صوتى و تصويرى مانند تلويزيون و رايانه و غيرآن ها در نزديكى هر گونه منبع گرمازا 
مانند شومينه و بخارى پرهيز كنيد زيرا گرماى حاصل از آن ها به اين دستگاه ها صدمه مى زند.

بيش تر بدانيد



چكيده

- مهم ترين لوازم تزييني و كاربردي منزل عبارت اند از:  نوردهنده ها، كف پوش ها،  مبلمان، پرده، بلوك هاي 
شيشه اي و وسايل غيرپارچه اي.

- لوسترها، ديواركوب ها، نورهاي مستقيم، هالوژن ها، چراغ هاي مطالعه و تزييني و شمع ها از انواع مهم 
نوردهنده ها محسوب مي شوند.

- كف پوش هاي مهم عبارت اند از: سنگ، موزاييك، كاشي، سراميك، كف پوش هاي الستيكي، پاركت، 
كف پوش هاي چوبي و موكت.

- پرده يكي از مؤثرترين ابزارهاى تزئينى به شمار مي آيد، كه نقش مهم تنظيم فضا و نور را برعهده 
دارد و به انواع پرده هاي پارچه اي، پرده كركره و لووردراپه تقسيم مي شود.

- بلوك هاي شيشه اي اغلب براي جداسازي فضاها،  زيبايي، عايق صدا و حرارت در معماري داخلي مورد 
استفاده قرار مي گيرند.

- در طراحي چيدمان منزل، سه عامل اصلي نوآوري، تخيل و تنوع كامًال مؤثر است.
ارمغان  آشپزخانه به  نارنجي، زرد و آبي حس زنده  بودن و شكوه را براي  - رنگ هاي روشن مانند 

مي آورد.
- رعايت نكات ايمني درخصوص اتاق كودك، آشپزخانه و فضاي حمام ضروري است.
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آزمون پاياني نظري
واحد كار دوم

1- كدام يك از لوازم و وسايل زير جزء لوازم تزيينى و كاربردى منزل محسوب نمى شود؟ 
الف ) لوستر و آباژور                                  ب) گلدان هاى طبيعى 

ج) بوفه و ويترين                        د) پرده 

نورپردازى  يا  آشپزخانه  پيشخوان  مثل  مختلفى  قسمت هاى  در  توانند  مى  نورى  منابع  اين   -2
كابينت ها به كار روند. 

الف) ديواركوب ها     ب) هالوژن ها             ج) نورهاي موضعي       د) چراغ هاى تزيينى
     

3- اين منابع نورى براى جلوه دادن به يك جسم به كار مى روند و زيبايى را به نمايش مى گذارند و 
در آن ها شعاع نور اهميت دارد نه منبع آن. 

الف) هالوژن ها                        ب) نورافكن هاى پر نور 
ج) چراغ هاى مطالعه                        د) چراغ هاى تزيينى 

4- كدام يك از كف پوش هاي زير از نظر بهداشتي مطمئن ترند؟ 
د) سراميكي و الستيكي  ب) موكت          ج) پاركت   الف) سراميكي  

5- براى پنجره هاى بزرگ چه نوع پرده هايى مناسب است؟ 
الف) پرده هاى كم چين و پرده هاي ضخيم در طرفين آن 

ب) پرده هاى پرچين و شكن و به رنگ روشن و پرده هاي ضخيم در طرفين آن 
ج) پرده هاى نازك و سبك

د) پرده هاى كلفت و ضخيم 

6- براى انتخاب پرده ي مناسب چه مالك هايى را بايد درنظر گرفت؟ 



7- چند نوع كف پوش مهم را نام ببريد؟
 

8- اصطالح مبلمان به چه معناست؟ 

9- چرا در انتخاب پرده ي مناسب نوع فضا اهميت دارد؟
 

10- چند راه حل درباره ي نحوه ى جاى گيرى و تقسيم بندى اشيا ى تزيينى در منزل نام ببريد؟

11- براى فضاى هال بهتر است از چه نوع كف پوشى استفاده شود؟

12- براى زيباتر كردن فضاى اتاق نشيمن از چه نوع نورپردازى، بهتر است استفاده كنيم؟

13- براى ديوار اتاق كودك از چه پوشش هايى مى توان استفاده كرد؟

14- براى رعايت اصول ايمنى پنجره ي اتاق كودك چه پيش بينى هايى الزم است؟

15- براى فضاى آشپزخانه، استفاده از چه رنگ هايى مناسب تر است؟ 

16- براى رعايت اصول ايمنى در آشپزخانه، اشيايي مانند انواع كارد و چنگال ها و... بايد چگونه و 
كجا نگه دارى شوند؟
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آزمون پاياني عملى
 واحد كار دوم

1- تهيه يك گزارش درباره ى نحوه ى طراحى داخلى فضاهاى خانگى چند خانه متفاوت، همراه 
با عكس.



پيوست ها
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پاسخ نامه هاي پيش 
آزمون ها

واحد كار اول
1- ج
2- ب
3- د
4- د
5- ج

واحد كار دوم
1- ج
2- ج

3- الف
4- ج
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پاسخ نامه هاي
 آزمون هاي پاياني نظري

واحد كار اول
1- ج

2- الف
3- الف
4- د
5- ج
6- ب

واحد كار دوم
1- ب
2- ج

3- الف 
4- د
5- ب

6- ضد آتش بودن پارچه، مرغوبيت جنس، نوع فضا، ميزان نور قابل دسترس وابعاد پنجره.
7- سنگ، موزائيك، كاشى، سراميك، كف پوش هاى الستيكى، كف پوش هاى چوبى، پاركت و موكت. 

8- اصطالح مبلمان شامل لوازم دكوراسيونى چوبى، فلزى و غيراين ها در قالب ميز، صندلى، مبل، كاناپه 
و ديگر لوازم دكوراسيونى پارچه اى است. 

9- در فضاهاى كوچك به دليل محدود بودن ابعاد، فضا بايد داراى روشنايى و نور كافى باشد. 
آن ها،  موضوع  براساس  فضا  در  اشيا  چيدن  طبقات،  كمك  به  اشيا  به  دادن  ارتفاع  و  سطوح  تغيير   -10

انتخاب رنگ مناسب براى اشياى تزيينى. 
11- از آن جا كه رفت و آمد در اين محل بسيار زياد است، كف پوشى كه براى محيط هال انتخاب مى شود 

بايد از كف پوش هاى سخت يا نيمه سخت و شست  وشوپذير باشد، مانند سنگ، سراميك و حتى پاركت.
12- مى توان عالوه بر لوسترها و المپ هاى سقفى، از چراغ هاى كوچك تزيينى براى زيبايى گوشه و كنار 

اين فضا، هم چنين نورپردازى هاى ماليم استفاده كرد. 



13- استفاده از رنگ های روغنی و پالستیک که رنگ های روغنی بهتر است، کاغذ دیواری با موتیف های 
کارتونی، استفاده از رنگ و کاغذ دیواری در کنار هم.

14- پنجره ي اتاق کودک باید مجهز به نرده ي حفاظ باشد و بهتر است که پنجره به سمت باال باز یا 
بسته شود. در غیر این صورت الزم است پنجره های اتاق کودک دائماً قفل باشد. 

15- رنگ های زرد، نارنجی، قرمز، سبز، آبی، زیرا حس زنده بودن و شکوه و سر زندگی را به ارمغان 
می آورند. 

16- اشیایی مانند کارد و چنگال و دیگر وسایل از این قبیل را نباید در قفسه ها و کشوهایی که در ارتفاع 
پائین اند قرار داد بلکه باید در کابینت های باال و دور از دسترس کودک گذاشت و برای اطمینان بیش تر 

می توان کابینت های آشپزخانه را به چفت های مطمئن و قفل های مناسب مجهز کرد. 

486486

برايمطالعهي
بيشتر
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2. فصل نامه ي معماري داخلي، فصل نامه ي فني و مهندسي، صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر،عباس 
اعتمادزاده، تهران، تلفن :021-22677666 

منابع

1. Jessica Elin Hirschman – For Your Home BEDROOMS- little, Brown and Company, 

Canada, 1993

2. Melanie and John Aves – INTERIOR DESIGNERS, SHOWCASE OF COLOR – Rockport 

Publishers, Inc, Canada, 1994

3. Melanie and John Aves – THE HOME COLOR BOOK - Rockport Publishers, Inc, United 

states of America, 1997



براي مطالعه ي
بيش تر

انتشارات  و  چاپ  سازمان  تهران،   ، اسالمي  جمهوري  خبرگزاري  سازمان  آذين،  ايران  ماه نامه ي   .1
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ) نمابر: 021-88761622 

2. فصل نامه ي معماري داخلي، فصل نامه ي فني و مهندسي، صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير،عباس 
اعتمادزاده، تهران، تلفن :021-22677666 

منابع

1. Jessica Elin Hirschman – For Your Home BEDROOMS- little, Brown and Company, 

Canada, 1993

2. Melanie and John Aves – INTERIOR DESIGNERS, SHOWCASE OF COLOR – Rockport 

Publishers, Inc, Canada, 1994

3. Melanie and John Aves – THE HOME COLOR BOOK - Rockport Publishers, Inc, United 

states of America, 1997


