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بایدهای هر اتاق

برخــی از عنــارص طراحــی در همــٔه اتاق هــای خانــه مشــرک هســتند کــه عبــارت انــد از یــک طــرح 

روشــنایی مناســب )و بــا تنــوع مناســب(، حــس خــوب جریــان فضایــی، چیدمــان کاربــردی. در هــر 

فضایــی، طراحــی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه امــکان فهرســت کوتاهــی از فعالیت هــای اولیــه را 

در آنجــا فراهــم کنــد، کــه بســته بــه ســبک زندگــی صاحب خانــه متفــاوت اســت )بعضی هــا در اتــاق 

ــد(.  ــا می کنن ــون متاش ــا تلویزی ــر در آنج ــی دیگ ــد، برخ ــا کار می کنن ــد ی ــاب می خوانن ــمین کت نش

بنابرایــن، در حالــی کــه همــه غذاخوری هــا مولفه هــای یکســانی دارنــد ـ یعنــی یــک ســطح 

ــا تعــداد  ــدازٔه اتــاق ی ــه ان ــه روش هــای مختلفــی بســته ب ــه اضافــٔه جــای نشســن ـ ب غذاخــوری ب

ــوان آن هــا را ویژه ســازی کــرد: مثــاً  ــا حال وهــوای دلخــواه، می ت ــد ی نفرهایــی کــه غــذا می خورن

یــک دســته صندلــی چهارتایــی از چــوب خمیــده دور یــک میــز پارســونز، یــا یــک جفــت چهارپایــه 

بــا روکــش چرمــی کنــار پیشــخوان آشــپزخانه، یــا نیمکت هــای دراز در دو ســوی میــز باریــک دراز. 

ابعــاد کلیــدی ای کــه در ایــن بخــش گنجانــده شــده اند، قوانیــن ســفت و ســخت ثابتــی نیســتند ـ 

بیشــر بــه فضــای مربوطــه بســتگی دارد ـ امــا دســتورعمل های مفیــدی هســتند. در واقــع، هیــچ 

ــا چارچوب هــا و پرســش های  ــدارد، ام ــاق وجــود ن ــرای طراحــی یــک ات ــا دســتورعملی ب فرمــول ی

خاصــی بــرای پرســیدن و ســنجه هایی بــرای هــر نــوع فضــا وجــود دارد.
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ورودیها

ورودیهـایـکتجربـه،یـکحـسمکـثفیزیکـیوروانـیدرهنـگامآمـدنورفـنایجاد

میکننـد.ورودییـکآسـتانهاسـت،کلمـهایکـههـمداراییـکتعریـفمشـخصوهـم

محتوایـیمنادیـناسـت.»عبـورازآسـتانه«میتوانـدبـهمعنـایورودسـادهازفضـایبـازبه

داخـلیـاعبـورازاتاقـیبـهاتـاقدیگرباشـد،امااغلببـهصورتروایـیبـرایتوصیفگذار

بـهمرحلـٔهجدیـدیاززندگـی،انجـامتعهـدجـدییـاورودبـهیـکمـکانمقـدساسـتفاده

میشـود.همـهورودیهـاازایـنمعنـایعمیقتـربهـرهمیبرنـدوحـسانتظـاروافزایـش

آگاهـیراالقـامیکننـدوبرعکـس،لحظـٔهرهایـیوبـازدمراایجـادمیکننـد.

ورودی همچنین مکانی برای بیان شخصیت خانه و ساکنان آن از طریق انتخاب 
دقیق رنگ و نقش و نور و اثاثیه است.

پرسشهایبزرگ

•آیـاایـنورودیجلویـیسـاختامناسـتیـاورودیپشـتی؟ورودیاصلـیاسـت

یـاکمکـی؟مـکانووضعیـتبـرسـطحرسـمیتوهمچنیـنمالحظههایـیعملـیدرمـورد

نگهـداریچیزهایـیماننـدکفـشوکـتوبسـتههاونامههـاتأثیـرمیگـذارد.

•چـهکسـیوهـرچنـدوقـتیکبـارازورودیاسـتفادهخواهـدکرد؟آیاایـندرگاهدر

درجـهاولبـرایمهامنـاناسـتیابرایاسـتفادهروزانٔهسـاکنان؟

•صاحبخانههامیخواهندخودشانراچگونهبهبازدیدگرانبنامیانند؟

•سـبکزندگـیصاحبخانههـاچقـدررسـمییـاغیررسـمیاسـت؟کجـایایـنطیـف

است؟
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کفلختودهانٔهوسیعشیشهایحسیگالریمانندراالقامیکندکهباکنسولتندیسگونتقویت
شدهاست.

•آیـافـردازفضـایبـاز)پیـادهرویـاایـوانوغیـره(واردایـنفضـامیشـودیـاازفضای

داخلـیدیگـریماننـدراهـرویـکآپارمتـانبـزرگیـاگاراژ؟درمعـرضفضایخارجـیبودن

ممکن ـوایـنکـهآیـاکسـانیکـهواردمیشـوندقبـالًپاهـایخـودراپـاککردهاندیاخیـرـ

اسـتنشـاندهـدکـهتاچـهحدبایدپوشـشهاسـختباشـند.

•آیـافضـابـادیوارهـایادرمحصورشـدهاسـتیامسـتقیامًبـهرویتعـدادیاتاقدیگر

بـازمیشـود؟درمـورددوم،انتخـابپوشـشهایهامهنـگبرایدیـواروکـفوتوجهدادن

بـهجریـاندیـداریبینفضاهامهماسـت.

•فضاوپالترنگیفضاهایمجاورچگونهاست؟

•آیاراهپلٔهاصلیاینجاست؟

•آیـاایـنورودینیـازبـهکارکردهـایدیگـریهـمدارد؟مثـالًبـهعنـوانیـککتابخانه

یـایـکگالـریهـری؟درآپارمتانهـایشـهریبـاچالـشکمبـودفضـا،ورودیهـااغلـب

بهعنـوانفضـایغذاخـورییـانشـیمنکمکـییـابـرایانبـاراسـتفادهمیشـوند.
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اندازههایکلیدی
فاصلٔهدر:۹۰سانتیمرت

ارتفاعکنسولیاپیشخوان:۸۶تا۹۰سانتیمرت

ارتفاعآینه:نقطهمرکزیبایدتقریبا۱/۵ًمرتباالترازکفباشد

ارتفاعپریزبرق:درستباالیسطحپیشخوانیاکنسول

رانر:۸تا۳۸سانتیمرتفضایکفدردوطرف

جالباسی:۶۰سانتیمرتعمقبهداخلو۱/۵تا۱/۸مرتعرض.برایهرلباس۱۰تا

۱۵سانتیمرتازطولمیلهوحدود۴۵سانتیمرتعمقبگذارید.

املانهایشاخص

ایـنبخـشبـرای چـهورودییـکرسرسایبـزرگباشـدچـهیـکناحیـٔهکاربردیتـر،

خوشآمدگویـیورسپنـاهوجایـیبـراینگهـداریکـتوکلیـدوبسـتهوکیفدسـتیو

چیزهایـیازایندسـتاسـت.املانهـایزیربایدبهعنوانبخشـیازیـکورودیگنجانده

شوند:

۱-روشنایی
روشـناییمناسـبـیـکچـراغرومیـزی،لوسـرتتزئینـی،یـادیوارکـوبـبـرایتکمیـل

چراغهـایتوسـقفی.ایـنترکیـببـهفضـاحسوحـالمیدهـدوبـهافـرادکمـکمیکنـد

 کفـشوکلیـدراراحتتـرپیـداکننـد.چراغهـایسـقفیبایـدتـاحـدامکانروشـنباشـندـ

درحالـتایـدهآلالمپهـایفلورسـنتیـاچراغهـایردیفـی)tracklighting(.حواستـان

باشـدازدمدرورودیبـهکلیـدچـراغدسرتسـیباشـد.


