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اِلمان های هر اتاق

هــر فضــا از املان هــای کلیــدی ای تشــکیل می شــود کــه بایــد انتخــاب شــوند: چوبینه ســاخت های 

تــوکار، مبلــان، کفپوش هــا، افزونه هــای پنجــره و چیزهــای دیگــر. فرآینــد اختصــاص دادن 

املان هــا بــه جــای درست شــان، شــامل مجموعــه ای از تصمیم هــای طراحانــه بــا توجــه بــه 

ریزه کاری هــای هــر املــان اســت. هــم ســبک و هــم کارکــرد نقــش مهمــی در هــر تصمیم گیــری 

ــاً  ــه شــوند. مث ــد در نظــر گرفت ــا هــر دو بای ــه دیگــری بیانجامــد ام ــد. ممکــن اســت یکــی ب دارن

هنگامــی کــه بــرای اتــاق آفتــاب )ســان روم( پــرده انتخــاب می شــود، ببینیــد کــدام پارچــه بــرای آن 

مناســب تر اســت و اســتفادٔه روزانــه را تــاب مــی آورد. چــه نقش مایــه  یــا چیــن یــا چگونــه رسپــرده ای 

بــا کانســپت کلــی طــرح هاهنگــی دارد؟

را  ریزه کاری هــا  و  مبلــان  ناگزیــر گزینه هــای  فنــی،  و ماحظه هــای  برنامه ریــزی  و  بودجــه 

محــدود می کننــد و انتخــاب از میــان آنچــه می توانــد دریایــی بی کــران از گزینه هــا بــه نظــر برســد 

ــوآوری و  ــرای ن ــد.در همیــن حــال، ایــن محدودیت هــا فرصت هــای شــورانگیزی ب آســان تر می کنن

غافلگیــری )امــا اندیشــیده( را پیــش می نهنــد کــه خــود معنــای طراحــی داخلــی اســت. یــک برنامــٔه 

تزئینــی متوســط هنگامــی بــه یــک دیزایــن راســتین تبدیــل می شــود کــه متــام اجــزا و املان هــای 

اتــاق در بافتــار و در پیونــد بــا املان هــای دیگــر اندیشــیده شــود.
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چوبینه ساخت های توکار

املان هـای چوبـی معامرانـه، از نرده هـا گرفتـه تـا پنل هـای تزئینـی، جلـوه ای کار شـده و 

تکمیـل شـده بـه فضـا می دهنـد. ایـن دسـته شـامل پنل هـای چوبـی، قرنیزهای چوبـی، تاج 

دیـوار، کمـر دیـوار، و هـر نـوع کمـد تـوکار اسـت. چنیـن املان هایـی در سـاخنت شـخصیت 

معامرانـٔه اتـاق کارسـاز هسـتند ـ چـه مـدرن چـه سـنتی، چـه ییالقـی فرانسـوی چـه لوکـس 

هالیوودی.

فراهـم می کنـد؛ حتـی  نشـان گذاری  و  آرایـش  بـرای  زیـادی  هـر سـطحی، فرصت هـای 

سـقف هـم می توانـد یـک بـوم بـرای کارگذاشـنت املان هـا باشـد مثـل تیرهـای چهارخانـه 

کـه بـر عمـق می افزاینـد. آرایه هـای دیـواری مثـل قرنیـز و تـاج دیـوار بـه فضـا حـس مقیـاس 

می دهـد. توکارهـای راهـردی مثـل تاقچـه و گنجـه، متناسـب بـا ابعـاد دقیق و برجسـتگی و 

فرورفتگی هـای اتـاق، می توانـد مسـاحت و کارکـرد را بیشـینه کنـدـ  افـزون بـر پنهـان کـردن 

معـامری. کاسـتی های 

چوبینه ساخت های توکار یک راهکار عالی برای ایجاد خطای دید در جهت 
بزرگ نمایی است؛ چوبینه ساخت های توکار با کشاندن نگاه به سمت مرزهای 

خود باعث می شوند اتاق بزرگ تر به نظر برسد.

گزینه ها

ــه  ــٔه س ــب خالقان ــان از ترکی ــا بیشرتش ــتند ام ــدود هس ــوکار نامح ــاخت های ت چوبینه س

بلــوک اساســی ســاخته می شــوند: برجســته کاری ها، پنل هــا، گنجه هــا. ایــن املان هــا 

اســاس چارچــوب در و پنجــره و پنــل نیمــٔه پایینــی دیــوار و تیرهــای تزئینــی ســقف و قفســه ها 

را تشــکیل می دهنــد. از آن هــا بــرای پیرامــون شــومینه، تأکیــد روی تاقچــه، تقســیم فضــا و 

هایالیــت کــردن نقطــٔه کانونــی اتــاق اســتفاده کنیــد.
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طراح از این راهرو  دراز استفاده هوشمندانه ای کرده  و با قفسه های توکار از کف تا سقف، به آن هستی 
و کارآیی بخشیده است.
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برجسته کاری ها

برجسـته کاری ها امتـدادی از چـوب خالـص یـا کامپوزیـت )یـا بـه جـای آن پالسـتیک( 

مـدل دار و تزئینـی هسـتند. برجسـته کاری ها محـل برخـورد مرتیال هـا و املان هـا و صفحه ها 

را کـه اغلـب نقـص دارد، می پوشـانند:

برجسته کاری های قرنیز، محل برخورد دیوار و کف را می پوشاند.	 

برجسته کاری های تاج، محل برخورد دیوار و سقف را می پوشاند.	 

گذاشـته 	  کار  پنجـره  و  در  بـا  دیوارهـا  برخـورد  محـل  در  قـاب،  برجسـته کاری های 

می شـود.

از برجسـته کاری ها همچنیـن می تـوان بـرای سـاخنت املان هـای معامرانـه مثـل پیرامـون 

شـومینه یـا سـتون منا اسـتفاده کـرد. سـبک های موجـود از تخته هـا تـا پروفیل هـای بسـیار 

منحنـی را دربرمی گیـرد. همچنیـن می تـوان بـا ترکیـب چندیـن برجسـته کاری در یـک واحد 

طرح هـای پیچیـده سـاخت.

سه منبع اصلی برای برجسته کاری وجود دارد: 

با رصفه تریـن راه، تهیـٔه پروفیـل از فروشـگاه لـوازم تعمیـر منزل اسـت. اشـکال اش این 	 

اسـت کـه ایـن فروشـگاه ها معمـوالً جنس هـا و مدل هـای محـدودی دارند. 

مدل هـای 	  و  از جنس هـا   گونه گونـی  برجسـته کاری گسـرتٔه  تخصصـی  رشکت هـای 

مختلـف دارنـد. 

برجسـته کاری های یکتاتر و تخصصی تر باید در کارگاه متاماً سفارشـی سـاخته شـوند. 	 

ایـن صنعتگـران همچنیـن می تواننـد از روی یـک منونـٔه موجـود یـا نگاشـت دقیـق، 

پروفیـل آن را بسـازند کـه بـرای بازسـازی سـاختامن های تاریخـی  بـه درد می خـورد.


