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ميز پذيرايي

محسوب  مبلمان  انواع  متنوع ترین  و  کاربردی ترین  از  یکی  میز  این  که  آنجا  از 
می گردد در این مطلب با توجه به تنوع چشمگیر این محصول به معرفی برخی از 
انواع آن می پردازیم. شاید در گذشته وقتی واژه میز استفاده می شد به یاد میزهای 
تحریر یا جلو مبلی های ساده می افتادیم، اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی 
طراحی و تنوع این حوزه از مبلمان نیز دستخوش تغییرات زیادی شد، به طوری که 

امروزه تنوع میزها با طراحی ها و جنس های مختلف به وضوح قابل لمس است.
1ـ ميز پذیرایی جمع شو

جزء دسته میزهایی است که 
در کنار کاربردی بودن، ظاهری 
و  داشته  لوکس  و  دکوراتیو 
می تواند در کنار سایر مبلمان 
نشیمن، بر جلوه فضای پذیرایی 

تأثیر بسزایی داشته باشد.

2ـ ميز جلو مبلی
یکی از کاربردی ترین انواع میزها ميز جلو مبلی است که تنوع بسیار زیادی نیز در بازار 
دارد. میزهای مدرنی که با حفظ کیفیت و طراحی روز، مناسب استفاده در محیط های 

مختلف از نظر ابعاد می باشند که مشخصات یک 
نوع آن:

 جنس: MDF تراکم باالی درجه یک
ارتفاع ۳۷  و   ۵8 عرض   ،۱۱9 ابعاد: طول   

سانتی متر
 توضيحات: به رنگ سفیدو مشکی  هایگالس

ميز پذیرایي جمع شو

3ـ ميز ناهارخوری تاشو گرد ۴ نفره  
یکی از مشکالتی که این روزها بیشتر افراد با آن 
مواجه هستند، کمبود فضا و تنوع محصوالت 
موجود در بازار است. یکی از راه حل های این 
مشکل استفاده از وسایل کم جا و تاشو است 

که مشخصات یک نوع آن شامل:
 جنس: چوب نراد روسی

 ابعاد: قطر 90 و ارتفاع ۷۳ سانتی متر
طرف،  دو  از  شدن  تا  توضيحات: امکان   
دارای سه کشو، جنس مقاوم در برابر رطوبت
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۴ـ ميز تلویزیون
یکی از انواع قدیمی میزها ميز تلویزیون است که در سال های اخیر با تغییرات 
میزهای  به تازگی  است.  شده  زیادی  تغییرات  دستخوش  تلویزیون ها  ظاهری 
تلویزیون با انواع رنگ و طرح های مدرن، سمت  و سوی بازار و سلیقه مخاطب را 

تغییر داده است؛ یک نوع آن:
 جنس: چوب و روکش چوب ملچ

5  ـ ميز صبحانه خوری

6  ـ ميزغذاخوری
از انواع پرکاربرد میزها، میز غذاخوری است که با تنوع زیادی در بازار موجود است، 
اما در اینجا نمونه ای متفاوت با حس و حال هنری و خاطره انگیز آورده شده است: 

ميز تلویزیون و ميز و صندلی صبحانه خوری ۴ نفره طرح گل، پایه گلدانی

طرح پایه گلدانی با رنگ آمیزی خاص )یک نوع آن( شامل:
 جنس: چوب ضخیم رنگ آمیزی شده

 توضيحات: امکان سفارشی سازی در این محصول فراهم است.
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۷ـ ميز منحنی
شاید روزگاری مبلمان با طرح های خمیده و قوس دار، رویایی محسوب می شد، اما 
امروزه نوعی از ورق های چوبی در بازار وجود دارد که قابل انعطاف بوده و با آنها 

می توان محصوالت متفاوتی از راه پله 
و نرده تا انواع میز با پیچ  و تاب های 

دل فریب را تولید کرد.
 جنس: ورق های چوبی قابل انعطاف 

) کاماًل طبیعی(

۸  ـ ميز با چوب طبيعی
استفاده از چوب با ظاهر طبیعی در ساخت میز، یکی دیگر از جذابیت های بخش 
مبلمان در سال های اخیر است. چوب های طبیعی با ظاهر متفاوت و منحصربه فرد، 

انرژی طبیعت را به روح خانه  وارد می کنند.
 جنس ميز: چوب طبیعی توسکا

 جنس پایه: فلزی

۹ـ ميزهای پازلی یا چندتکه
با توجه به فضای محدود خانه های امروزی، یکی از راه حل های مناسب برای استفاده 
می گیرند  قرار  هم  کنار  در  وقتی  که  هستند  پازلی  میزهای  فضا،  از  کاربردی تر 
کارکرد خاصی داشته و به صورت جداگانه نیز می توانند بسیار کارآمد و مفید باشند. 

ميز جلو مبلی ميز و عسلی مدرن 

ميز جلو مبلی با چوب طبيعی

1۰ـ ميز فلزی
فلز، یکی از عناصر مهم در صنایع به حساب می آید که درگذشته به عنوان مبلمان 
کمتر مورد استفاده قرار می گرفت؛ اما در سال های اخیر با ورود طرح های متنوع از 

جنس فلز، حس متفاوت و مدرنی به  بازار مبل وارد شد.
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 جنس: ورق آهن
مبلمان و چیدمان مناسب آنها در دکوراسیون منزل تأثیر زیادی داشته و سبب 
استفاده بهینه از فضا و همچنین زیبایی دکوراسیون خواهد شد. در اتاق نشیمن یا 
قسمت پذیرایی منزل، عالوه بر چیدمان مبل ها که راحتی را برای استفاده کنندگان 
برای  فضایی  تأمین  دلیل  به  میز جلومبلی   یا  پذیرایی  میز  ایجاد می کنند،  فضا 
قرارگیری وسایل و اقالم مورد نیاز که می تواند شامل ظروف میوه و فنجان های 
چای برای پذیرایی و یا قرارگیری کنترل تلویزیون و یا مجالت باشد، از این جهت 
که اقالم ضروری را به راحتی در دسترس مخاطبین قرار می دهد از اهمیت ویژه ای 
برای  برخوردار است؛ زیرا پذیرایی از مهمان ها یا استفاده از فضای نشیمن قطعاً 
قرارگیری وسایل، به محلی برای دسترسی آسان و در ضمن زیبا نیاز دارد. در ادامه 
چند نمونه از میزهای جلومبلی زیبا  و جادار و گاهی منحصر به فرد و چندمنظوره، 

برای سبک های مختلف  دکوراسیون نشان داده شده است. 
ابعاد: ۴00×۷00 × ۱09۵ میلی متر. 
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11ـ ميز جلومبلی
میزهای جلومبلی چوبی مدرن طراحی شده برای دکوراسیون های داخلی، ترکیبی 

از رنگ های قهوه ای و سفید با سبکی خاص هستند.

میز جلومبلی، تکمیل کننده زیبایی مبلمان اتاق نشیمن است. در واقع پس از خرید 
یک دست مبل شیک و جدید، دغدغه، انتخاب و خرید میز جلومبلی مناسب آغاز 
می شود. از آنجایی که هر میز جلومبلی، مناسب خانه و مبلمان نیست، باید با در 

جدیدترین ميز جلو مبلی چوبي و ميز وسط مبلمان راحتی مدرن
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ميز جلو مبلی و ميز وسط مبلمان پذیرایی

نظرگرفتن اصول انتخاب این میزهای پرکاربرد، یک میز جلومبلی شیک خریداری 
شود.

و عسلی  پرطرفدار میزهای جلومبلی  از سبک های  قدیم، یکی  از  میزهای چوبی 
بوده اند. محیط گرمی که این دسته از میزها به فضا می بخشند زیبایی دکوراسيون 

داخلی را چندبرابر می کند.
ساده ای  کار  باشند،  هماهنگ  مبلمان  با  که  عسلی  میز  و  جلومبلی  میز  انتخاب 
نیست اما در این بخش از دنیای مد ایده هایی از این دسته از میزهای چوبی شما 

را برای انتخاب و خرید میزهای جلو مبلی چوبی راهنمایی می کند.
تزیین دکوراسیون  برای  مبلمان  پرطرفدارترین  راحتی،  مدرن  مبلمان  روزها  این 
داخلی خانه های ایرانی است. چون عالوه بر قیمت مناسب، تنوع واقعاً چشمگیری 
در طراحی را در خود جای داده اند. میزهای مناسب این سبک مبلمان نیز متشکل 
از قطعات چوبی و شیشه هستند که با برش هایی از شکل های هندسی و گاهی 

ناهماهنگی در کنار هم قرار می گیرند.
میزهایی که با طراحی هوشمندانه جایی برای قرار دادن وسایل و لوازم پذیرایی در 
خود دارند، برای خانه هایی با فضای کوچک بسیار مناسب هستند. میز جلو مبلی 
مدرن و چوبی که فقط جنبه زیبایی دارد، باید به همراه میزهای عسلی مبلمان 
خریداری شود. نمونه هایی از انواع میزهای جلو مبلی )عسلی( در طرح ها و مدل ها 
و سایزهای مختلف را در شکل های زیر و صفحات بعد ببینید و برای ساخت آنها 

در کارگاه ایده بگیرید.
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ميز جلو مبلی مينيمال)کوچک شده( و متفاوت در دکوراسيون نشيمن
خانه ها  تمامی  در  رایج  مبلمان  از  جلومبلی،  میز  یا  قهوه خوری  میز چای خوری، 
محسوب می شوند که آسایش بیشتری را برای دسترسی آسان به وسایل مورد نیاز 
فراهم می کنند. میز جلومبلی به دلیل قرارگیری در نزدیکی مبلمان نشیمن باید 
ترکیبی متعادل ایجاد کرده و با طرح، رنگ و سبک مبلمان در هماهنگی باشد؛ به 
همین دلیل باید میز کوچک وسط را با دقت و ظرافت انتخاب نمود و از کنار این 

انتخاب به سادگی عبور نکرد.
میزهای جلومبلی در انواع مختلف و برای سبک های دکوراسیونی متفاوت در بازار 
دیگر  بعضی  و  صندلی  و  میز  از  ترکیبی  و  کم جا،  به صورت  برخی  است  موجود 
به صورت تاشو و چندمنظوره با قابلیت تغییر ارتفاع و یا دارای کشو یا طبقه، که هر 

کدام بسته به نیاز، عملکرد و زیبایی خاصی به فضا می بخشند.
یکی از راهکارهای نهایی برای صرفه جویی در فضا  به خصوص در آپارتمان های 
اشغال  با  که  است  چندمنظوره  یا  مینیمال  میز های  از  استفاده  امروزی،  کوچک 
فضای کم، قابل هماهنگی با اجزای دکوراسیون بوده و جایگاه خوبی برای قرارگیری 
وسایل و ذخیره سازی آنها می باشد. در ادامه مدل های متفاوت از میز های جلومبلی 
را برای سبک های مختلف دکوراسیون و در طرح ها، رنگ ها و مواد اولیه مختلف و 

به صورت جدا از هم و سه تّکه مشاهده می کنید.
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ابعاد استاندارد مبلمان نشيمن و الزامات طراحی
نشيمن در منزل

در میان اتاق های یک خانه، طراحی اتاق نشیمن کمترین محدودیت را دارد زیرا 
نیاز به تجهیزات خاص لوله کشی و انبار وسایل ندارد؛ بنابراین طراحان داخلی در 

تعیین هویت و شکل فضای آن از آزادی عمل 
باالتری برخوردارند. اتاق نشیمن باید به منظور 
انعکاس سبک زندگی افراد یک خانواده خاص 

طراحی شود.

برای  مناسب  دستورکار  یک  تنظیم  به  اتاق،  شکل  و  اندازه  کاربردی،  تجهیزات 
مشاهده  با  دکوبوم  با  ادامه  در  می کند.  کمک  منزل  مبلمان  چیدمان  و  انتخاب 
که   است  یادآوری  به  باشید. الزم  نشیمن همراه  اتاق  رایج  مبلمان  از  اندازه هایی 
ابعاد برخی قطعات می تواند متفاوت از اندازه های گفته شده باشد؛ هرچند ممکن 
است الزاماً پهنای بیشتر  به منزله کاربرد بهتر و راحتی بیشتر نباشد، ولی در فرم ها 
و سبک های مختلف، برای مثال ال شکل یا کم جا و یا در سبک مدرن و کالسیک 

متفاوت می باشد.
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فاصله میان صندلی ها و کاناپه ها بر رفتار کاربران فضا تأثیر می گذارد؛ دو نفر که 
روبه روی هم نشسته اند باید در فاصله ای از یکدیگر قرار بگیرند که هنگام مکالمه 
احساس راحتی کنند. رفتار گروه های بزرگ تر حول یک میز چای خوری نیز تحت 

تأثیر میزان صمیمیت موجود در شیوه چیدمان مبلمان قرار می گیرد.

اندازه اتاق نشیمن و چگونگی قرار گرفتن وسایل موجود در آن بسیار متنوع بوده و 
به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله: اندازه محل سکونت، وضعیت اقتصادی، سبک 
زندگی و ارتباط اتاق نشیمن با دیگر قسمت های محل سکونت. از طرف دیگر با توجه 
به  تنوع چیدمان مبلمان محدودیت های کمی در این زمینه وجود داشته و برای محدود 

هیچ گونه  طراحی ها  کردن 
است.  نگرفته  صورت  تالشی 
با این وجود یک سری حداقل 
طراحی  نکات  و  احتیاجات 
برای  که  دارد  وجود  اساسی 
کلیه فضاها با هر نوع اندازه ای 

قابل استفاده می باشند.

در واقع اتاق نشیمن یک خانه ۳ یا ۴ خوابه، در مقایسه با اتاق نشیمن یک خانه ۱ یا 
2 خوابه، به فضای بیشتری برای ساکنانش احتیاج دارد و واحد های لوکس برای جای 
دادن اثاثیه بیشتر، لزوماً به فضای بیشتری نیازمندند. در هر صورت حداقل مساحت 
اتاق نشیمن  بدون وسایل غذاخوری باید تقریباً ۱6/۵ ولی ترجیحاً ۱8/۵ متر مربع باشد.
حداقل پهنای اتاق نشیمن باید ۳/۳۵ تا ۳/6۵ متر باشد؛ البته این پهنا کم بوده و در 

صورت امکان بهتر است کمتر از ۴/2۵ نباشد.
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در طراحی باید برای آرایش مبلمان، جدا کردن محل رفت و آمد از مراکز فعالیت ها و 
راحتی دسترسی به مبلمان و پنجره ها، فاصله دیواری و زمینی مناسبی را در نظر گرفت.
محل رفت و آمد در اتاق نشیمن، باید تا حد امکان به طور مستقیم بوده و با سایر وسایل 
برخوردی نداشته باشد؛ ایدئال این است که رفت و آمدی از بین مبلمان صورت نگیرد و 
اگر چنین راهی نیاز بود، این مسیر باید در منتهی الیه یک طرف اتاق درنظر گرفته شود 

که در این صورت قسمت دیگر باقی مانده اتاق، فضایی بن بست خواهد بود.
 



۱۱0

دکوراسيون اتاق غذاخوری معاصر با صندلی های چوبی
از آنجایی که چوب، ماده ای طبیعی است، احساسی متفاوت به کاربر بخشیده و 
سبب گرمابخشی بیشتری به فضا می شود. چوب به دلیل تنوع در رنگ ها و طرح ها، 
دکوراسیون  در  گوناگونی  فرم های  به  می تواند  متفاوت،  مقاومت های  همچنین  و 
استفاده شود و در عین حال می تواند با مواد دیگر مانند شیشه و فلزات نیز به خوبی 
ترکیب شده و قابلیت انطباق بسیار باالیی با دکوراسیون قسمت های مختلف و با 

انواع سبک ها ایجاد نماید.
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بايد ها و نبايد های طراحی در اتاق نشيمن
برای دکوراسیون است؛  اتاق نشیمن مهم ترین فضای هر خانه  بتوان گفت  شاید 
می کنید  پذیرایی  دارید  دوستشان  که  کسانی  و  مهمان ها  از  آن  در  که   مکانی 

و دقیقاً جایی است که اعضای خانواده 
در  که  زمانی  را،  خود  وقت  بیشترین 
می کنند  صرف  هم  با  هستند،  خانه 
)البته بعد از آشپزخانه(؛ بنابراین برای 
آنکه مطمئن شوید این فضا به بهترین 
حالت ممکن ساماندهی شده است این 
نظر  در  را  نبایدها  و  باید ها  از  فهرست 

بگیرید:
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اولین کاری که می کنید انتخاب رنگ نباشد؛ رنگ ها در گستره وسیعی با تنوعی 
بیش از هزاران طیف در دسترس اند و به سادگی می توان رنگ دیگری را جایگزین 
کرد. گاهی شاید مرحله انتخاب رنگ، آخرین گزینه و بعد از پایان همه کارها باشد.

اقالمی که بیشتر از همه به آنها عالقه دارید و گران ترین وسیله موجود در خانه تان هست 
را انتخاب کرده و طراحی دکوراسیون را 

حول آن انجام دهید.
برای  است  که خیلی کوچک  فرشی  از 
از  یکی  این  نکنید.  استفاده  فضا  این 
همه  که  است  اشتباهاتی  شایع ترین 
نشیمن  فضای  دکوراسیون  طراحی  در 

مرتکب می شوند.

اگر  اما  باشد،  فرش  روی  باید  اصلی  مبل های  پایه  چهار  تمام  ایدئال  حالت  در 
البته  باشد؛  روی فرش  پایه جلو حتماً  باید دو  امکان پذیر نیست حداقل  این کار 

در مورد مبلمان های کوچک تر و میزها 
قطعاً باید هر چهار پایه روی فرش قرار 

گیرند.
همه مبل ها را به دیوار نچسبانید.

دیوارها  از  ممکن  جای  تا  را  مبل ها 
برای  مناسب  فضای  یک  تا  کنید  دور 

گفتمان شکل گیرد.

آثار هنری مورد عالقه خود را خیلی باال و نزدیک به سقف، آویزان نکنید. این نکته 
مایل اند  افراد  بیشتر  است.  اهمیت  نشیمن حائز  اتاق  تنها  نه  و  فضاها  برای همه 

قاب های بزرگ تر را بیش از حد الزم نزدیک به سقف نصب کنند. 
دید  تراز  در  را  شده  گفته  هنری  آثار 
افراد  برای  دید  تراز  البته  کنید.  نصب 
مختلف متفاوت است اما می توانید آنها 
را با تراز دید خود و دید معمول انسانی 

تنظیم نمایید.
روشنایی  تنظیم  برای  دیمر  اهمیت  از 
در  نوری  هر  نشوید.  غافل  فضاها  این 

فضای نشیمن باید دیمر داشته باشد.
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ترکیبی از نورهای تأکیدی، محیطی و باالتاب را برای فضای نشیمن استفاده کنید و 
آباژور ایستاده، آباژور رومیزی یا دیوارکوب ها، هر کدام را که می پسندید، به کار ببرید. 
حتماً از ترکیب انواع روشنایی استفاده کنید، این کار باعث می شود فضا پر نورتر شده 

و نه تنها دکوراسیون فضا بلکه کاربرانی که در آن حضور دارند نیز بهتر دیده شوند.
از کوسن به تعداد زیاد استفاده نکنید. 
کوسن ها برای اضافه کردن نقاط تأکیدی 
به فضا بسیار مناسب اند، اما تعداد بیش 
از حد آنها باعث می شود مجبور شوید 
تا  بردارید  کاناپه  روی  از  را  آنها  همه 

بتوانید بنشینید.

از ترکیب اجناس گران و ارزان نترسید. روش های مختلفی وجود دارد که بتوانید 
کمی اقتصادی تر عمل کنید؛ اما گاهی برای دکوراسیون مؤثرتر، باید کمی ولخرج 

بود.
باکیفیت ترین کاناپه ای را که توان دارید، 
بخرید. کاناپه بزرگ و خوب، مثل سرمایه 
است و تا مدت زیادی آن را خواهید داشت. 
با کیفیت  باشید که کاناپه  توجه داشته 
متوسط حدود ۱0 سال عمر می کند، در 
حالی که یک کاناپه با کیفیت خیلی باال 
می تواند تا 2۵ سال بدون تغییر حفظ شود.

از به کاربردن نقش ها و پترن ها واهمه نداشته باشید؛ این نقش و نگارها می توانند 
به فضای شما زندگی و شخصیت و پویایی بخشند.

اصول اولیه استفاده از نقش و پترن در طراحی دکوراسیون داخلی را، رعایت کنید. 
تعداد نقوش مختلف برای استفاده در یک فضای منحصر به فرد، سه نقش است؛ 
مقیاس این نقوش را ترکیب نمایید. از یک نقش با مقیاس بزرگ، یکی متوسط و 

یکی کوچک تر و یا ترکیبات دیگر سه گانه استفاده کنید.
اجازه ندهید که دیگری به شما بگوید برای دکوراسیون خانه تان چه کارهایی باید 
برای شما  باید دقیقاً  این فضا خانه شماست و  انجام دهید؛  نباید  و چه کارهایی 

طراحی شده باشد.
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توجه: اصول اولیه طراحی و دکوراسیون را رعایت کنید اما بدانید که این اصول، 
طرح خاصی را برای شما اجبار نمی کند، بلکه راهنمایی است برای خلق فضایی 

چشم نواز و کاربردی تر.
 

دکوراسيون داخلی نشيمن با رنگ آبی برای آرامش جسم،روح و ذهن
رنگ آبی، نشانگر ویژگی های مثبت مانند اطمینان، وفاداری، حقیقت جویی، دانش، 
بسیار  بدن  و  برای ذهن  رنگ  این  است.  بهشت  و  ایمان  نفس،  به  اعتماد  هوش، 
سودمند بوده و به سوخت وساز بدن کمک می کند زیرا نقش یک آرامبخش را دارد. 
اگر رنگ های روشن به شما و فضا حس سردی القا می کنند، آبی تیره با ویژگی های 
از بین بردن این حس  برای  انتخاب  پایداری و عمق گره خورده است و بهترین 
اتاقی که محل آرامش  با توجه به نکات گفته شده،انتخاب رنگ آبی برای  است. 

است انتخاب مناسبی می باشد.

رنگ آبی آسمانی، آرامش بخش ترین نوع آبی است که با ترکیب با دیوارهای سفید 
مجاور و با کف و مبلمان ساده حس تازگی در محیط ایجاد می کند؛ وجود گیاهان 
سبز داخل چنین سالنی، کنتراست زیبایی ایجاد خواهد کرد. اگر در این فضا، تنوع 
رنگ آبی تیره بیشتر باشد، با یک مبل به رنگ آلو و کوسن های زرد می توان آن 



۱۱6

را بسیار الهام بخش و زیبا کرد. اکسسوری های برنزی و دیوار رنگارنگ می توانند 
دکور را کامل تر کنند. 

نمونه ای از دکوراسیون نشیمن با رنگ آبی تیره که با استفاده از تابلوهای نقاشی 
زرد، کوسن های با نقش های گرافیکی، همراه با یک میز قهوه ای انتخاب مناسبی 

شده است.

صندلی های راه راه و یک فرش ساحلی روی ماسه ها می تواند حس در ساحل بودن 
را ایجاد کند و پنل های آبی جلو آمده روی دیوار، یادآور حضور در یک کلبه است.
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اکسسوری های الزم برای اتاق نشيمن
اکسسوری ها عناصر مکمل، در دکوراسیون داخلی می باشند؛ آنها اشیا و لوازم هنری 
و زیبایی هستند که جزء ضروریات منزل به حساب نمی آیند، اما در جلب توجه و 

چشمگیری محیط نقش فراوانی دارند.
مبلمان اصلی با به کارگیری المان های دکوری و اکسسوری ها شکل می گیرند؛ در 
واقع اتاق نشیمن بدون آنها روح و حس زندگی و فضایی گرم را برای کاربران ایجاد 

نخواهد کرد. نمونه هایی از اکسسوری های ضروری برای نشیمن عبارت اند از:
کوسن و بالشتک ها

برای استفاده از کوسن ها در دکوراسیون دو دلیل وجود دارد: ابتدا ایجاد راحتی 
بیشتر در استراحت، خوابیدن و نشستن و دیگری تزیینی بودن آن و قابلیت تطبیق 

متریال های  و  بافت ها  و  رنگ ها  با 
می تواند  که  فضا،  در  رفته  کار  به 
متناسب با فصول و سبک ها و تغییرات 
دکوراسیون، هماهنگی و انطباق ایجاد 

نماید.

پتوهای سبک و ملحفه هایی با بافت های متفاوت
سرد،  فصول  برای  مناسب  است:  عملکرد  چندین  دارای  شیک،  اکسسوری  این 
القای تم فصل زمستان به نشیمن، و همچنین برای تغییر دادن و افزودن رنگ به 
دکوراسیون ایده ای بسیار مناسب بوده و با به کارگیری بافت های مختلف می تواند 
همخوانی بیشتری در فضا ایجاد کرده و زیبایی و کارایی بیشتری را به فضا بیفزاید.
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شمع ها
استفاده از شمع در دکوراسیون داخلی، به فضا آرامش بیشتری داده، و تمی منحصر به 
فرد ایجاد می کند. رایحه حاصل از انواع معطر آن و نیز ایجاد  نورکم در فضای نشیمن، 

محیطی مطلوب و هنرمندانه فراهم آورده 
و برای قرارگیری روی میز های جلومبلی 
مناسب  بسیار  می تواند  قهوه خوری  یا 
نورکم  ایجاد  با  شمع  واقع  در  باشد. 
می تواند فضایی آرامش بخش در هنگام 

استراحت و نیاز به آرامش مهیا سازد.

المان شخصی و مورد عالقه
منظور از المان شخصی، چیزی است که نمی توان به فروشگاه رفت و آن را خریداری 
نمود و مهم ترین چیزی که باید در اتاق نشیمن وجود داشته باشد، همان چیزی 
است که برای شخص، بسیار مهم و معنی دار است که می تواند یک اثر هنری، یک 

عکس یا انواع اکسسوری هایی باشد که منحصر به فرد  به حساب می آید.
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1ـ عنوان پروژه 
LCD  ميز تلویزیون

 

2ـ  تعريف پروژه
در این پروژه مراحل طراحی و ساخت میز تلویزیون آموزش داده می شود. این میز 
تلویزیون دارای ابعادکلی: ارتفاع ۴۳2 )بدون احتساب چرخ(، عمق ۴00 و طول 
کار  به  اتصاالت  اف خام، می باشد.  ام دی  از  آن  است و جنس  میلی متر   ۱200
رفته در این میز، از نوع قلیف زبانه بلند بوده و برای ساخت کشوها از اتصال دوبل 

استفاده شده است.

3ـ  هدف توانمندسازی )مهارت های يادگيری(
هدف این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی و ساخت میز تلویزیون، و 
به منظور  ابزارزدن قطعات کار  برای  با ماشین فرز میزی  همچنین آشنایی و کار 
زیبایی هر چه بیشتر پروژه است. استفاده از قطعات جیگ و فیکسچیر کمکی و 
پیشران در هنگام ابزار زدن قطعات با ماشین فرز میزی جزء ضروریات کار می باشد.

4ـ مسائل مربوط به ايمنی و توجهات زيست محيطی و نگرشی
ایمنی: پوشیدن لباس کار و استفاده از عینک، گوشی ایمنی، لوازم کمکی هنگام 
کار با ماشین آالت، تمیز کردن و جمع آوری همه ابزارهای مورد استفاده و تحویل 

آنها به انبار.

ميز تلویزیون

پس از بررسی انواع میزهای پذیرایی و نحوه چیدمان آنها به مراحل ساخت پروژه 
میز تلویزیون توجه کنید.
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توجهات زیست محيطی : استفاده از مکنده ها برای خروج گرد و غبار و ذرات به 
خارج از محیط کارگاه.

نگرش: دقت و سرعت عمل در ساخت پروژه با کیفیت.

5ـ شايستگی های غيرفنی

شایستگی های غيرفنی
در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع
سایر شایستگی های 

غیرفنی
می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، 

تفکر سیستمی و تفکر خالق اشاره نمود.

6ـ نقشه ايزومتريک پروژه ميز تلويزيون

7ـ نقشه سه نما

نقشه های زیر را با رعایت اصول نقشه کشی، به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم 
کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعاليت علمی

پرسپکتيو ميز تلویزیون

سه نمای ميز تلویزیون
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8ـ نقشه انفجاری پروژه ميز تلويزيون

9ـ نقشه برش و ديتيل قطعات مورد نياز

نقشه انفجاری ميز تلویزیون

10ـ جدول ليست برش قطعات
برای ساخت میز تلویزیون، ابتدا باید لیست قطعات را آماده کنید و از روی آن عالوه بر نام قطعات، 
از هر  نمایید که  این طریق، محاسبه  از  و  آورید  به دست  را  نیاز  مورد  قطعه  ابعاد  و  تعداد جنس 
جنس چه مقدار الزم دارید تا بر مبنای آن موادالزم را تهیه کنید. از طرفی با داشتن قیمت اجناس 

مصرف شده هزینه آن را نیز در صورت لزوم برآورد نمایید.
جدول ليست قطعات ميز تلویزیون

کد نام قطعهردیف
روشجنسقطعه

تعدادبرآورد ابعاد
طولابعاد قطعات به ميليمتر

متر
مساحت
مترمربع

حجم
مترمکعب طولعرضضخامت

ـ۴8/ـ۱۱6۴00۱200سطحیMDFسقف۱

ـ۴8/ـ۱۱6۴00۱200سطحیMDFکف2

ـ۱۵/ـ2۱6۳۷۵۴00سطحیMDFبدنه۳
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جدول1ـ دورریز متوسط مواد اوليه

درصد دور ریزشرحردیف

۴0الوار پهن برگ۱

۳0الوار سوزنی برگ2

۱0تخته خرده چوب، MDF و سایر تخته های مرکب۳

۱0روکش های طبیعی۴

۱0زهوارها۵

11ـ نقشه چيدمان يا جانمايی قطعات در صفحه

ـ۱۴2/ـ2۱6۳۵۵۴00سطحیMDFوادار۴

ـ۱۳8/ـ۱۱6۳۴۵۴00سطحیMDFطبقه۵

ـ0۴9/ـ۴۱6۱۴0۳۵0سطحیMDFبغل کشو6
ـ2۱6۱۳028۵/0۳۷سطحیMDFعقب کشو۷

ـ0۳۱/ـ2۱6۱۱028۵سطحیMDFجلو کشو8
ـ0۷۱/ـ2۱6۱9۵۳6۵سطحیMDFدر کشو9

ـ۱۴/ـ۱۱6۳6۵۳9۴سطحیMDFدر کمد۱0
ـ۱0/ـ2۳۳00۳۵0سطحیMDFکف کشو۱۱
ـ۴8/ـ۱۳۴۱۵۱۱6۵سطحیMDFپشت بند۱2
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12ـ  جدول يراق آالت                        

کاربردمحل نصبتعدادنام یراق آالت ردیف

اتصال دردر کمد2لوال گازر۱

طبقه متحرکزیر طبقه۴پین طبقه2

حرکت روان کشوهاکشوها ۴ریل ساچمه ای سه تکه۳

جهت باز و بسته کردندر کشو و کمد۳دستگیره۴

13ـ جدول ليست مواد، ابزارها و ماشين آالت
جدول ليست مواد و ابزار و ماشين آالت ساخت ميز تلویزیون

ابزار دستی ـ ابزار های دستیمواد مصرفیردیف
ماشين آالتبرقی

اره گرد دورکن دریل برقیمتر نواری فلزی MDF ۱6 میلی متر خام۱

فرز میزیدریل شارژیگونیا فلزیMDF ۳ میلی متر2

کم کنیدریل پایه دارپیچ گوشتیسه الیی جهت زبانه قلیف۳

فرز دستیچوبساچسب چوب۴

چکش فلزیلوال گازر۵

چکش الستیکیپین طبقه6

ریل ساچمه ای سه تکه۷
مته 8 )برای 

اتصال 
دوبل(

پیچ دستیدستگیره8

دوبل 98

پیچ MDF ، 28 میلی متر۱0

پیچ MDF ۱۵ میلی متر۱۱
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طراح باید تک تک قطعات یک سازه را به طور جداگانه ترسیم کرده و اتصاالت مورد 
نظر را با اندازه دقیق عالمت گذاری و قسمت هایی را که نامفهوم و پیچیده هستند، 

در برش نشان دهد.
SketchUp 15ـ2ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

16ـ مراحل ساخت محصول
برش کاری 

توسط  قطعات  چیدمان  به  توجه  با 
نرم افزار کات مستر و با رعایت مسائل 
دورکن  ماشین  با  و حفاظتی،  ایمنی 
تلویزیون  میز  قطعات  برش  به  اقدام 

نمایید.

طراحی ابتدایی ویترین با دست آزاد

14ـ نقشه فنی قطعات

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

15ـ1ـ طراحی و ترسيم ميز تلویزیون
قدم اول در ساخت مصنوعات چوبی، طراحی سازه مورد نظر است. طراح باید با 
توجه به ابعاد استاندارد و اصول ارگونومی، ابتدا با دست آزاد نمونه ای را طراحی 
کرده، سپس با توجه به طراحی انجام شده و با نرم افزارهای طراحی، نقشه اجرایی 

کار، پرسپکتو، سه نما و برش را ارائه دهد. 
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همان گونه که در تصویر صفحه قبل مشخص است، هنگام برش قطعات بزرگ، به 
برای برش  بگیرید و  از دوست خود کمک  بیشتر و هدایت صفحه  ایمنی  منظور 

قطعات کوچک تر نیز حتماً از وسیله کمکی استفاده نمایید.
شيار زنی روی قطعات: با توجه به نقشه های فنی پروژه مبنی بر اینکه اتصال به 
کار رفته در این میز، اتصال قلیف زبانه بلند است، باید قطعات برش خورده را طبق 
نقشه کار در فواصل گوناگون شیار )با طول، عمق و ضخامت مناسب( ایجاد نمود.

ضخامت شيار: زبانه استفاده شده در این پروژه، طبق جدول لیست مواد، از جنس 
سه الیی است، بنابراین برای تعیین ضخامت شیار به محاسبه خاصی نیاز نیست و 

ضخامت شیار قطعات برابر با ضخامت تیغه اره گرد می باشد.

 براي ایجاد اتصال با استحکام ومقاومت بیشتر، مي توان  از MDF با ضخامت 
8 میلي متر نیز استفاده نمود.

توجه

مي توان  تیغه  ارتفاع  تنظیم  با  و  ندارد  خاصی  نکته  نیز  شیار  عمق  عمق شيار: 
به راحتی آن را انجام داد.

طول شيار: طول شیار، مسئله بسیار مهمی است، زیرا نباید امتداد شیار از سطح 
مقطع قطعات دیده شود)به استثناء پشت بند در بدنه ها که طبق نقشه فنی، سرتاسر 

طول بدنه ها باید شیار زده شود(.
با توجه به این توضیحات، ابتدا باید قطعات پروژه را طبق نقشه  کار، طوری با دقت 
خط کشی کرد که ابتدا و انتهای شیار بسته باشد و قلیف دیده نشود. در شکل زیر 

نحوه خط کشي طول شیار نشان داده شده است. 
خط کشي شيار به صورت طولي : 
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   خط کشي شيار به صورت عرضي :

در واقع مهم ترین بخش این پروژه، مرحله شیارزنی)طول شیار مورد نظر( است، 
زیرا باید دقت کرد که شیار مورد نظر از سطح مقطع قطعات بیرون نزده و خط 
شیار دیده نشود. برای این مهم، باید با توجه به اندازه قطعات، در جلو و عقب تیغه 
اره گرد و البته روی گونیای دستگاه عالمت هایی زد تا مشخص شود که چه موقع 
قطعات را برای شیار زنی باید روی صفحه میز دستگاه گذاشت و چه موقع باید آن 

را باال برد تا خط شیار از محل خط کشی عبور نکند.
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شکل روبرو، بدنه کار را نشان می دهد 
که شیار مربوط به اتصال قلیف از سطح 
مقطع کار بیرون نزده اما شیار پشت بند 

در تمام طول بدنه امتداد دارد.

نشان  را  کار  کف  و   سقف  روبرو،  شکل 
می دهد که هم شیار مربوط به اتصال قلیف 
کار  مقطع  از سطح  بند  پشت  شیار  هم  و 
بیرون نزده و در فاصله مشخص خط کشی 

شده، متوقف شده است.

استفاده  میزی  فرز  ماشین  از  قطعات  لبۀ  دادن  فرم  برای  قطعات:  زدن  ابزار 
می شود. روی توپی این دستگاه تیغه هایی با شکل های مختلف نصب می گردد که 
پس از عبور دادن قطعه از جلوی توپی، متناسب با شکل تیغه، فرم مورد نظر بر لبۀ 

صفحه نمایان شده و به کار زیبایی خاصی می بخشد.
حفاظ و شفت ماشين

گونيای ماشين 
اهرم )تسمه( نگهدارندۀ قطعه

 کليد خاموش و روشن کننده      

صفحه ماشين

فرز ميزی
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در ماشین فرز میزی، محور یا شافت فرز در وسط صفحه دستگاه واقع شده و نسبت 
به صفحه دارای زاویه 90درجه است که توسط فرمان کوچک کنار ماشین، می توان 

ارتفاع توپی فرز را نسبت به صفحه کم و زیاد کرد.
         

البته در کتاب دانش فني تخصصي درباره عملکرد و اجزاي این نوع ماشین آالت 
توضیح کافي داده شده است.

با رعایت اصول ایمنی و عالمت زدن قسمت هایی از قطعات که باید فرم دهی شوند، 
می توان به ابزار زدن با ماشین فرزمیزی اقدام نمود. 

مهره باال

واشر ضامن دار

واشر ضخيم باالی تيغه

 واشر ضخيم زیر تيغه 
واشر نازک

شيار پيچ

تيغه فرز

عده دوران محور توپي ۱2000 دور در دقیقه است؛ پس برای کار با این 
دستگاه، ابتدا باید موقعیت صحیح حفاظ ها کنترل شود و سپس با رعایت 
نکات ایمني، دقت زیاد، صبر وحوصله کافي، انتخاب تیغه مناسب و… اقدام 

به عمل نمود.

توجه
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به شکل زیر دقت کنید: لبه تیغه اورفرز به اندازه مورد نیاز بیرون بوده و بقیه در 
پشت محور توپي مخفي مي باشد؛ این کار براي جلوگیري از ایجاد خطرات، الزم 

و ضروري است.

علي رغم دشوار بودن و خطرات احتمالي 
هنگام کار با این ماشین، فرم ایجاد شده 
را  کار ساخته شده  و  بوده  توجه  قابل 

بسیار زیبا  نشان مي دهد . 

استفاده از قطعه کمکی در ابزار زدن قطعات کوچک وکار با ماشین اور فرز 

17 ـ مونتاژ محصول
عملیات مونتاژ یعنی سرهم کردن و به هم متصل نمودن کلیه قطعات، تا سازه 
مورد نظر ساخته وکامل شود. هر کاری برای مونتاژ کردن، باید با توجه به نقشه 
باید وسایل  ابتدا  این منظور،  برای  انجام شود.  برنامه ریزی خاص  با  فنی آن و 
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مونتاژ را از قبیل گیره دستی، چکش فلزی و الستیکی، چسب چوب، زبانه قلیف از 
جنس سه الیی، دوبل به قطر 8 میلی متر آماده کرد.

برای مونتاژ کار، ابتدا باید چرخ ها را با توجه به نقشه فنی پروژه، با فواصل مناسب 
و با پیچ ۱/۵ ام دی اف به قطعه کف کار متصل نمود.

با توجه به توضیحات باال مبنی براینکه در سرهم کردن هر سازه، باید به نقشه های 
فنی کار دقت نمود، الزم است، هم زمان پشت بند را آماده کرد و پس از جا زدن 
قلیف سه الیي در شیار ایجاد شده، وادارها را در شیار مربوطه قرار داده و کل کالف 

با پشت بند را باهم چسب چوب زد و مونتاژ کرد.
جنس  از  بلند  زبانه  با  قلیف  نوع  از  کار،  کالف  ساخت  در  استفاده  مورد  اتصال 

سه الیی است.

اکنون باید صفحه روي میز 
را به آرامي  و دقت کافي روي 
وادارها و قلیف سه الیي قرار 

داد.

کار مونتاژ شده را باید به وسیله پیچ دستي هاي بلند از چند نقطه )ترجیحاً از زیر، 
رو، جلو و عقب وادار( محکم بست.
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پس از مونتاژ کالف بدنه میز تلویزیون، باید به ساخت کشو و نصب آن روی میز، 
طبق نقشه اقدام نمود.

چوبی(  )میخ  دوبل  نوع  از  کشو،  ساخت  در  استفاده  مورد  اتصال  دوبل:  اتصال 
است که با دستگاه کم کن مته ای و انواع دریل دستی انجام می شود. قبل از انجام 

عملیات، باید محل اتصال را عالمت گذاری کرد.
      

در پایه دهم بااین اتصال کار کردید و مهارت الزم را به دست آوردید؛ بنابراین 
از توضیحات مفصل پرهیز شده است.

توجه



۱۳۴

پس از مونتاژ و نصب کشوها، باید آنها را در محل ریل هاي سه تیکه تلسکوپي جا 
زده و در کمد سمت راست را با لوالي پمپي روي بدنه نصب کرد.

در شکل هاي زیر، در و کشو باز شده را مشاهده می کنید. 

 میز ساخته شده باید در نیمه دوم سال تحصیلي، در کارگاه رنگ کاري، با 
رنگ مناسب برای استفاده در منزل، آماده گردد.

توجه

نمونه ساخته شده از MDF رنگي 

مراحل ساخت نمونه تلویزیون LCD نصب شده روي دیوار منزل آپارتماني که با توجه 
به کمبود فضاي کافي بسیار مورد استفاده بوده و از آن استقبال مي شود در پروژه بعدی 
آمده است. دور تا دور تلویزیون را مي توان با نور مخفي و رنگ هاي مختلف تزیین نمود.
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بادقت به سه نما، تصویر مجسم و ابعاد و اندازه هاي دکور دیواري زیر توجه کنید.
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18ـ کنترل کيفيت و بسته بندی
ابعاد و مشخصات قطعه  از نکات قابل توجه در ساخت مصنوعات چوبی، بررسی 
اندازه بودن طول، عرض و  ساخته شده مطابق نقشه کار است؛ یعنی باید از هم 

ضخامت قطعه ساخته شده براساس نقشه، مطمئن شد.
رنگ کاری  وضعیت  سازه،  ظاهری  وضعیت  کیفیت،  کنترل  بحث  در  مهم  موارد 

قسمت های مختلف تمیزکاری نهایی و بسته بندی کار می باشد. 
انواع مدل های ميز تلویزیون دیواری مدرن 

تلویزیون  میز  نشیمن،  داخلی  در دکوراسیون  به ویژه  و  منزل  مبلمان  خرید  برای 
مبلمان  از جمله  ای دی  ال  یا  ال سی دی  دیواری  پایه های  یا  و  میز  یا همان  و 
ضروری محسوب می شود. مدل های مختلف میز تلویزیون و همچنین طراحی هایی 
با سبک های متفاوت در بازار وجود دارد که کاربران بسته به سبک دکوراسیون و 
برای دکوراسیون  توانند  اختیار و هزینه مورد نظر می  همین طور میزان فضای در 
انتخاب نمایند. انواع مختلف این میز ها به صورت دیواری امروزه بسیار رایج گشته 
زیرا عالوه بر ایجاد امکان  افزودن اقالم دکوری می تواند از فضا استفاده بهینه نموده 
قرارگیری  برای  یشتری  ب فضای  این صورت  در  که  نماید  اشغال  را  و جای کمتری 
تجهیزات و پوشاندن سیم ها و افزودن قسمتی برای قرارگیری دیگر وسایل صوتی و 
مورد نیاز ایجاد می شود. در ادامه با تصاویری تصویری بسیار زیبا و مدرن همراه باشید.
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نظریه رنگ ها طبق دایره یا چرخه رنگ، با ارائه راهکارهای مناسب و توضیح درباره 
و چشم نوازی  زیبایی  داخلی به  فضاهای  در دکوراسیون  رنگ ها  از  استفاده  نحوه 

فضا کمک می کند.
از  اما  دارند،  تمایل  دکوراسیون  در  رنگ ها  از  استفاده  به  افراد،  بیشتر  واقع  در 
اضافه کردن رنگ ها  می هراسند، زیرا نگرانند که در آن زیاده روی کرده یا ترکیب 

مناسبی را  انتخاب نکنند. 
طبق پیشنهادهای پنتون، رنگ آبی به دلیل ایجاد آرامش، می تواند برای دکوراسیون اتاق 

قانون 1۰ـ3۰ـ6۰  در استفاده از رنگ ها چيست؟ 
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خواب منزل مناسب باشد. او برای توضیح این مطلب و قانون ترکیب متناسب رنگ ها، 
از سه پالت رنگ منحصر به فرد آبی بهره گرفته است.

 
    

برای عدم زیاده روی در رنگ ها یا انتخاب نامناسب ترکیب های رنگی، بهترین کار 
استفاده از قانون 60ـ۳0ـ۱0 است. این قانون به این معنی است که در دکوراسیون 
برای ایجاد ریتم در فضا بهتر است 60٪ از رنگ های اصلی پالت یا رنگ انتخابی 
به عنوان رنگ اصلی، ۳0٪ از رنگ های فرعی و ۱0٪ از رنگ های تأکیدی استفاده 

شود.

در دکوراسیون نشان داده شده در شکل فوق دکوراسیون تقریبا 60٪ دارای رنگ 
آبی متوسط یا طوسی، ۳0٪ نارنجی و از آبی خنثی به میزان ۱0٪ استفاده شده 

که می توان  از رنگ های مکمل نیز بهره گرفت.
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راهنمای چيدمان برای آپارتمان های باريک و راهرو شکل
بسیار  می تواند  مانند،  راهرو  طوالنی  و  باریک  فضاهای  چیدمان  و  دکوراسیون 
چالش برانگیز باشد زیرا هیچ کس به زندگی در فضایی قطار مانند، یا تماشای تلویزیون 
در راهرویی با فضای تنگ تمایل ندارد؛ به همین دلیل، برای تعادل بصری و افزایش 

کارایی و زیبایی چنین فضاهایی، ترفندهایی آورده شده است.

   

استفاده از مبلمان مناسب
انتخاب مبلمان مناسب به این معنی نیست که همیشه باید شکل یا سبک مبلمان 
موجود  محدودیت  قربانی  عالقه،  و  باشد  داشته  مطابقت  منزل  فضای  و  اتاق  با 
شود؛ اما بهتر است در چنین فضاهای طوالنی، یا باریک، به طور خاص از مبلمانی 
استفاده شود که با ویژگی های فضا و با محدودیت های اندازه، از نظر بصری متناسب 
باشد؛ برای مثال مبلمان  ال شکل و کوچک تر یا مبلمانی که از نظر بصری به 
نظر سبک تر هستند و در واقع دارای طول بیشتری نسبت به عرض می باشند، ایده 
بسیار خوبی برای چنین فضاهایی به حساب می آیند. بنابراین قبل از خرید مبلمان 

باید درباره مبلمان موجود و راه های رفت و آمد به خوبی تفکر کرد.
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استفاده از رنگ ها و الگوهای مناسب در انتها
اگر فضاهای اصلی در منزل شما بسیار باریک و طوالنی است، بهتر است از رنگ های 
گرم و تیره استفاده کنید زیرا سبب می شود دیوار را نزدیک تر  احساس کنید و 
احساس طوالنی بودن بصری کاهش یابد. در واقع عوامل زیادی می تواند مؤثر باشد 
مثاًل اگر رنگ آمیزی به این سبک ممکن نیست در انتها از تابلو ها و آثار هنری برای 

ایجاد خطای دید می توانید استفاده کنید.
    

ایجاد تعادل
وقتی در اتاقی باشید که به اندازه کافی بزرگ نیست، ممکن است وسوسه شوید که 
همه مبلمان را در یک طرف قرار دهید؛ در واقع در چنین فضایی، بیش از هر چیز 
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به تعادل نیاز است؛ پس خانه را مانند ترازویی بببینید که باید تعادل در آن رعایت 
شود؛ یعنی تمام سنگینی نباید در یک طرف قرار گیرد.
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توجه به جریان رفت و آمد ها
برای اینکه فضاهای باریک کاربردی تر شود، باید هنگام چیدمان به رفت و آمد ها و 
جریان های عبوری از قسمتی به قسمت دیگر توجه کرد، در غیر این صورت ممکن 
است میز یا مبل مانعی برای رفت و آمد شود که نه تنها ایجاد مزاحمت می کند، 
بلکه زیبا نبوده و راحتی افراد را دچار مشکل خواهد کرد. برای راحت تر شدن کار 
می توان با گروه بندی مبلمان، جریان ترافیکی  با شکل S  در خانه ایجاد کرد، برای 
این کار باید مبنای جریان را ورودی منزل و دسترسی به اتاق های دیگر قرار داد 
که به طور هم زمان تعادل ایجادکرده و موانع را از مسیر عبور خارج می کند. در 
واقع این روشی بسیار هوشمندانه برای اطمینان از استفاده بهینه از فضای  موجود 
است که در آن می توان مبل کوچک یا صندلی، میز و یک کنسول را به راحتی به 

دکوراسیون اضافه نمود.

از قفسه ها و المان های کاربردی دیواری بيشتر استفاده کنيد
نصب قفسه ها و کتابخانه ها برای اقالم دکوری یا وسایل کاربردی، می تواند فضای 
بیشتری برای مبلمان و راحتی ایجاد کند؛ حتی می توان از قفسه های دیواری باالی 

مبلمان در ارتفاعی مناسب بهره گرفت.
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استفاده از چيدمان و روشنایی  و نور مناسب :
یکی از مهم ترین نکات برای فضاهای باریک و راهروشکل، استفاده از نور طبیعی در 
صورت امکان و یا استفاده از نور و روشنایی های مناسب است. در صورت عدم توجه 
به این مورد، فضایی خفه و ترسناک ایجاد می شود، که تمایل افراد را برای ماندن 

و احساسات مثبت را در کاربر کاهش می دهد.
چیدمان و دکوراسیون داخلی اولین آپارتمان شما چالشی بزرگ است و می تواند 
بسیار وسوسه انگیز باشد که بتوان همۀ رؤیاهای فرد را یک باره انجام داد. در کنار 
نیاز های ضروری و بعد از چیدمان مبلمان اصلی منزل شاید چنین احساس شود 
که اجزای زیادی برای تکمیل شدن خانه مورد نیاز است اما قبل از خرید وسایل و 

چیدمان، باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:
پنج اشتباهی که در دکوراسیون داخلی اولین خانه خود نباید انجام دهید!

1ـ یک باره تمام مبلمان خریداری نشود!
بهترین کاری که می توان انجام داد این است: باید فهرستی از اقالم عمده مورد نیاز 
را تهیه کرد و آنها را طبق اولویت بندی خریداری نمود. اگر به یک مبل نیاز است، 
همان یکی با دقت انتخاب شود و میزهای جانبی، صندلی و موارد دیگر را، به زمانی 
دیگر موکول کرد. در واقع بهتر است که زمان بیشتری صرف گردد، ولی شتاب زده 

چیزی را انتخاب نکرد که به پشیمانی منجر شود.
2ـ نباید فضا را خيلی سریع پر کرد!

تزیین دکوراسیون و چیدمان خانه، کمی شبیه به درست کردن پازل است و عجله در 
آن می تواند به پشیمانی منجر شود و این فقط در مورد مبلمان نیست، برای قالیچه 

نیز  جانبی  لوازم  و  نورپردازی 
که  است  این  راهکار  بهترین 
را  پازل  قطعات  و  کنید  صبر 
که  نیاز هایی  طبق  و  کم کم 
در گذر زمان متوجه می شوید 
بر  عالوه  این  نمایید  تکمیل 
کمک  شما  به  بیشتر  زیبایی 
خواهد کرد تا تعیین کنید چه 
میزان می توانید هزینه کنید و 
چه مواردی در اولویت هستند.

3ـ همه لوازم منزل از یک مکان خریداری نشود!
مکان  یک  از  را  چیز  همه  نباید  که  است  این  دکوراسیون  اصلی  قوانین  از  یکی 
فرد  و طبق سلیقه  قدم  به  قدم  منزلی که  دکوراسیون  قطعاً  زیرا  خریداری کرد، 
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و  گردآمده  مختلف  مکان های  از  زمان  طول  در  که  مبلمانی  یا  شده،  چیدمان 
می تواند یادآور خاطره یا سفری خوش، و یا حتی هدیه ای از شخصی خاص باشد، 
تهیۀ  و  فروشگاه  از یک  اما خرید  است،  فرد  و سلیقۀ خود  نشانۀ سبک شخصی 
مبلمانی که در آن چیده شده نشان از سلیقه فروشنده دارد؛ به همین دلیل احتمال 

اینکه در گذر زمان یکنواخت و کسل کننده شوند بسیار زیاد است.
۴ـ فقط نباید از اقالم ارزان قيمت استفاده کرد!

بیشتر افرادی که برای اولین بار آپارتمان خود را تحویل می گیرند، به دلیل هزینه های 
باال در محدودیت مالی هستند و به همین دلیل می خواهند از اجناس ارزان قیمت تر 
استفاده کنند، اما نکته مهم این است که باید به کیفیت مبلمان اصلی اهمیت بدهند. 
در واقع هیچ دلیلی وجود ندارد که اجناس بی کیفیت خریداری شود؛ مثاًل برخی بر 
این عقیده اند که مبلمان ارزان قیمت تهیه کنند به این امید که در آینده ای نه چندان 
دور، نوع بهتری را جایگزین نمایند؛ این عقیده، بسیار نادرست است. در واقع باید اقالم 

باکیفیت خریداری نمود تا در هزینه های آینده صرفه جویی شود. 
ناگفته نماند که در استفاده از بودجه باید محتاط بود اما فقط به خاطر هزینه، نباید 
از مبلمان مورد نظر و با کیفیت صرف نظر کرد. بهترین راهکار، تعادل بخشیدن به 

تمامی اقالم مورد نیاز و اولویت بندی برای هزینه آن هاست.
5 ـ محدودکردن خود در دکوراسيون، به دليل زندگی در خانه اجاره ای!

اگر آپارتمان اجاره ای باشد، ممکن است نتوان بسیاری از تغییرات را در آن انجام 
داد، اما اشتباهی که بسیاری از مردم  مرتکب می شوند این است که خانه های خود 
را به طریقی که واقعاً دوست دارند تزیین نمی کنند. خوشبختانه راهکارهایی برای 
این منظور وجود دارد که می توان درباره آنها یا با صاحب خانه به توافق رسید یا با 
تغییرات معقول و صحیح موافقت صاحب خانه را به دست آورد؛ در غیر این صورت 
الزم نیست در خانه ای بدون هویت زندگی کنید؛ می توانید با ترفندهای دکوراسیونی 

و به کارگیری ایده هایی که به منزل آسیب نرساند فضا را به زیبایی تغییر دهید.


