رنگ ها به کمکتان می آیند!
ترفندهایدکوراسیون:بطورکلیمرتبکردنونظمدهیبه
کمد و خانه بر اساس رنگ بسیار ساده است ،تشخیص یک رنگ
سریعتر و آسانتر از خواندن یک برچسب است .وقتی به رنگ
خاصیمعنیمیدهید،پیداکردنآنچهنیازدارید،آسانتراست.
-۱قفسههایرنگی
با کمک قفسه و کشــوهای رنگارنگ به راحتی می توانید به
خاطر داشته باشید که کدام وسیله در کدام قسمت قرار داده
شده است .همچنین شما می توانید هر کشوی کمد را به رنگ
متفاوت در آورید ،از دستگیره و دسته رنگی استفاده کنید تا هر

کشووکابینتازهمتفکیکشوند.
 -۲ساک های رنگی درون کمد
زمانی که ساک و چمدان را به رنگ های مختلف و برای هر یک از
اعضای خانواده یا فعالیت های گوناگون اختصاص دهید ،با یک
نگاه به هرکدام از آنها می دانید که هر ساک متعلق به کیست یا
مخصوص به چه کاری است .برای مثال می دانید که رنگ آبی
برای شنا و رنگ قرمز برای فوتبال است .در خانواده های بزرگ
بهتر است که هر کس رنگ مربوط به خود را در نظر داشته باشد
و آن را برای بیشتر وسایل خود نیز به کار ببرد .در این حالت است
که با دیدن هر وسیله به راحتی می توانید تشخیص دهید که
مربوط به کدام یک از افراد است.
-۴جعبهنظمدهندهرنگیدردکوراسیون

با کمک رنگ می توانید هر نوع ابزار هنری(چسب و نوارچسب،
قلموی رنگ و غلتک ،مواد کالژ) را در دسترس داشته باشید.
همچنین اگر هر باکس یا جعبه را نیز به رنگ متفاوتی در نظر
بگیرید ،انتخاب ایده آل تری داشته اید .اگر نمی توانید جعبه ها
را رنگ بزنید ،از برچسب های رنگی استفاده کنید.
 -۵پوشه های رنگی در دکوزاسیون اتاق کار
وقتی به مدارک و سوابق مالی می رسیم ،دانستن اینکه کدام
مدرک در کجا قرار دارد ،ضروری بوده ولی هرگز آسان نیست.
زمانی می توانید با یک نگاه آنها را ســریع پیدا کنید که برای
ضروریات زندگی مانند خانه ،کار و فرزندان رنگ های مختلفی
انتخاب کنید و کاغذها را در جعبه هایی با همان رنگ نگهداری
کنید .

چیدمان

۳

شنبه |  2اردیبهشت  ۲۲ | ۱۳۹۶آوریل  ۲۴ | ۲۰۱۷رجب | ۱۴۳۸
سال بیست و ششم| شماره ۵۳۷۹

گیاهانباالروندهآپارتمانی،
 ۴+۲گیاهپیچکی!

گیاهان خانگی  :گلدان کوچک کنار پنجره را هر روز رصد میکردم .روز به روز بزرگتر میشد ،رشد
میکرد و قد میکشید .یک روز دستهای سبز لطیفی را دیدم که از کاشیهای روی دیوار در حال باال
رفتن بودند .چه تالشی داشت گیاه کوچک ظریفم! به دنبال کشف دنیای اطراف خود راه افتاده بود و
چیزی هم جلودارش نبود .آنقدر پرجنب و جوش و با شادی پیش میرفت که نمیشد راهنمایش نبود
و برای زندگی بهتر کمکش نکرد.
گیاهان خانگی باالرونده دستهای از گیاهان هستند که رشد طولی خوبی دارند و ارتفاع آنها به سرعت
زیاد شود .با توجه به اینکه گیاهان باالرونده رشد سریعی دارند ،نمیتوان آنها را به حال خود رها کرد.
این گیاهان با استفاده از قیم و هدایتکنندهها میتوانند سطح مورد نظر شما را بپوشانند یا از دیوار یا
خ های کوچک ساقههای
ستون خاصی باال روند .راحتترین راه این است که به کمک نخ و با سوزن یا می 
رونده آنها را روی دیوار یا ستونی در خانه نگ ه دارید .در این مطلب  ۶گیاه باالرونده را به شما معرفی
میکنیم تا نیازهایشان را بشناسید و بهراحتی از آنها نگهداری و مراقبت کنید.
پاپیتال English Ivy
شکل ظاهری :این نوع از گیاهان برگهای سبز یا ابلق دارند و ارزانقیمت هستند.
نور :نور کامل و غیرمستقیم /واریتههای ابلق به نور بیشتری نیاز دارند.
دما :در زمستان  ۸درجه و در تابستان  ۱۸درجه سانتیگراد /در هوای گرمتر از
حد معمول ،غبارپاشی شود.
آبیاری :تابستان  ۲بار در هفته با غبارپاشی هر روزه و زمستان یکبار در هفته
تغذیه :کوددهی محلول در آب هر  ۲هفته
خاک :خاک کمپوست لیمونی و پیت
تکثیر :قلمه ساقه در بهار و تابستان
پوتوس Pothos
شکل ظاهری :گل رونده پوتوس دارای برگ هایی از رنگ سبز تا ابلق با لکههای
زرد و ســفید تغییر میکند .ارزانقیمت و کمتوقع است و رطوبت کم را تحمل
میکند.
نور :نیمسایه و غیر مستقیم /رنگ ابلق نور بیشتری میخواهد.
دما :زمستان  ۱۶درجه و تابستان  ۲۴درجه سانتیگراد

آبیاری :تابستان  ۴روز یکبار و زمســتان هفتهای یکبار ،خاک گلدان بین ۲
آبیاری خشک شود /.غبارپاشی  ۳،۲روز یکبار انجام شود.
تغذیه :کوددهی محلول در آب هر ماه طبق دستور و نصف میزان توصیه شده
خاک :سبک و لیمونی
تکثیر :قلمه ساقه از اواخر بهار تا اواسط تابستان
سیسوسKangroo Vine
شکل ظاهری :این گیاه باال رونده دارای برگهای براق ،مقاوم به سایه است.
نور :فراوان و غیر مستقیم و نزدیک پنجره
دما :زمستان  ۱۵درجه و تابستان  ۲۰درجه سانتیگراد ،دمای باالتر غبارپاشی
نیاز دارد.
آبیاری :خاک گلدان بین  ۲آبیاری خشک شود؛ در تابستان هفتهای  ۲بار و در
زمستان هر  ۲هفته یکبار /غبارپاشی در شرایط مناسب هفتهای یکبار
تغذیه :کود محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی هر  ۲هفته یکبار
خاک :مخلوط خاک باغچه و خاکبرگ
تکثیر :قلمه ساقه در تابستان
فیلودندرون باالرونده Climbing Philodendron

 ۶مدل جدید که بهار امسال
مد شده اند

طراحی دکوراسیون  :اگردوستدارطراحیودکوراسیونهستید،حواستانباشدکهبهاررسم ًا
آغازشدهاست.ازآنجاییکهرنگهایفضایبیرونوطبیعتازخاکستریغمانگیزبهرنگهای
روشن و رنگی تغییریافتهاند ،طراحیهای داخلی ما نیز به ذرهای از طراوت و شادابی احتیاج
دارند ،پس بهترین راه برای طراوت بخشیدن به فضای خانهتان استقبال از مدهای فصلی است.
مس در دکوراسیون بهاری امسال
با جا دادن نقاط عطف و وسایل شیک و جذابی
از جنس مس در فضایتان فراتر از نقره و طال
بروید ( و از لوازم برنجــی به درد نخور ۲۰۱۶
اجتناب کنید) .عالقه به مس در پینترست ۹۰
درصد باال رفته است .استفاده از این فلز بسیار
گسترده و متنوع اســت؛ بنابراین میتوانید
جادوی کوچکی از گلدان مسی را بر روی میز
خود امتحان کنید ،گفتگویــی زیر نور چراغ
مسی داشته باشید و یا ظروفی مسی بر روی
میز خود قرار دهید.
کاغذدیواری مرمری در دکوراسیون بهاری
عاشــق
اگر لــوازم مرمری کلید شــخصیت
ِ

چگونه مبل مناسب و
شیک بخریم؟

راهنمای خرید  :پیــش از خرید مبل،
نگاهی هم به ایــن راهنمــای خرید ما
بیندازید؛ شاید به دردتان خورد!
-۱راحتی بخریم یا استیل؟
معموال مبلها به دو گروه راحتی و استیل
طبقهبندی میشــوند .مبلهای راحتی
باید تمام پارچه باشــند و چوب یا فلزی
در بدنه اصلی و رویی آنها بــه کار نرفته
باشــد .مبلهای راحتی دستههای پهن
و پایه و پشتی نسبتا کوتاهتری نسبت به
مبلهای استیل دارند .مبلهای استیل،
کمی رسمیتر و ترکیبی از چوب و پارچه
هستند .پشتی این مبلها ،کامال صاف و
کمی بلند اســت و پایههای بلند آنها هم
اجازه نشست و برخاســت راحتتر را به
مهمانها میدهد .اگر قرار اســت برای
استفاده شخصی و راحتی خودتان مبلمان
بخرید بهتر است ســراغ انواع راحتی آن
بروید اما اگر خانه شما فضای کافی برای

طراحی شماســت ولــی حســاب بانکیتان
رو به ســقوط اســت ،کاغذدیواری مرمری را
امتحان کنید .زمانی که سنگ مرمر کاالکاتا
طالیی بیشازاندازه گران اســت ،دیواری با
کاغذدیواری مرمری اثری شیک ،غیرمنتظره و
همچنین معقولی برای شما بهحساب میآید.
کاشیهای چوبی در دکوراسیون بهاری
امسال
آیا بــه دنبــال جایگزینی برای کاشــیهای
کوچک هستید؟ پیشــنهاد ما این است که
کاشــیهای چوبی را به هر ســطحی اضافه
کنید .عالقه به کاشیهای چوبی تا  ۵۱درصد
در پینترست باال رفته است ،تا جایی که آن را

قرار دادن  ۲دســت مبلمان را دارد ،بهتر
است یک ست کامل استیل برای زمانی که
مهمان دارید بخرید و یک نیمست راحتی
هم برای خودتان تهیه کنید.
 -۲تمــام پارچه بخریــم یا چوب و
پارچه؟
اگر در خانه شما ،فرزند کوچک ،سالمند
یا فردی که مبتال به آســم و آلرژی است
زندگی میکند ،بهتر است مبلمانی بخرید
که کمترین میــزان پارچه در تهیه آن به
کار رفته باشد .گرد و غبار و آلودگیهای
ل تمیزکردن کــه روی پارچهها
غیرقابــ 
مینشینند ،میتوانند زمینه تنگینفس
یا حساسیتهای تنفسی را در این گروه

شکل ظاهری :دارای برگ سبز تیره و در قسمت زیرین متمایل به ارغوانی
می باشد.
نور :غیرمستقیم نیمسایه و نیمآفتاب ،کنار پنجره
دما :در تابستان  ۲۴و در زمستان حداقل  ۱۳درجه سانتیگراد
آبیاری :تابستان هفتهای  ۲بار و زمســتان هفتهای یکبار ،خاک گلدان بین۲
آبیاری خشک شود /.غبارپاشی هفتهای  ۲بار نیاز است.
تغذیه۲ :هفته یکبار با کود محلول در آب طبق دستورالعمل
خاک :سبک همراه کمپوست
تکثیر :قلمه ساقه در تابستان
 +گل ساعتیPassion Flower
شکل ظاهری :از جمله گل های رونده دیواری می توان گلهای ساعتی را نام برد
که این گل در اوایل تابستان ظاهر میشود و تا اواسط پاییز گل دارد.
نور :زیاد و آفتاب کامل /در نور کم گل نمیدهد.
دما :بهار و تابستان  ۲۴درجه و پاییز و زمستان  ۱۵درجه سانتیگراد
آبیاری :تابستان آبیاری  ۲روز یکبار و زمستان زمان خشکی خاک (هر  ۱۰روز
یکبار) /غبارپاشی در تابستان  ۲تا  ۳بار در هفته

تغذیه :بهار و تابســتان کود محلول در آب هر هفته نصف میزان توصیه شــده
فروشنده
 +موچسب Chestnut Vine
شکل ظاهری :گیاه موچسب،ســاقههای فنرمانند زیبایی دارد .آبیاری بیش از
اندازه باعث پوسیدگی ریشهها میشود.
نور :تابستان نیمسایه و زمستان نور کامل
دما :زمســتان  ۱۰درجه و تابســتان درجه حرارت طبیعی اتــاق /حرارت باال
غبارپاشی نیاز دارد.
آبیاری :تابستان  ۲بار در هفته و زمســتان  ۱۰روز یکبار و خاک گلدان بین ۲
آبیاری خشک شود .غبارپاشی را  ۲بار در هفته در تابستان و در زمستان  ۲هفته
یکبار انجام دهید.
تغذیه :در فصل رشد هر  ۱۰روز یکبار با کود شیمیایی مخصوص گیاهان زینتی
طبق دستورالعمل
خاک :لیمونی و خاکبرگ و زهکش مناسب
تکثیر :قلمه ساقه در بهار

در همهچیز ،از آشپزخانههای جزیره گرفته تا
شومینه میبینیم.
گیاهان باالرونده در دکوراسیون بهاری منزل
ازآنجاییکه رنگ سال در سایت پنتون ،سبز
است ،نباید استفاده از گل و گیاه در این لیست
شــگفتآور باشد .پیشــنهاد ما تاک پرپشت
و شــکفته اســت که بهصورت گیاه باالرونده
ظاهر میشــود و غیرممکن اســت بهراحتی
نابود گردد.
کوسن در دکوراسیون بهاری
پیشــنهاد می شــود برای اینکه دکوراسیون
نشیمن شما جذاب تر شود از کوسن هایی با
رنگ ها ،طرح ها و اندازه های مختلف استفاده
کنید .قرار دادن کوسن روی مبلمان با توجه
به فصل یا نوع مهمانی میتواند حس و حال
آن فضا را کامال منتقل کند.
مبلمان بهاری در دکوراسیون نشیمن
از آنجایی که اتاق نشــیمن یکی از فضاهای
مهم در آپارتمان است باید در انتخاب وسایل
آن نیز دقت الزم و سلیقه کافی را به کار برد.
در چیدمــان اتاق نشــیمن ،مبلمان اهمیت
ویژهای دارد .با انتخاب مبلمانی با ســبک و
ی توان سایر وسایل را بر مبنای
رنگ مناسب ،م 
آن تهیه کرد .همچنین در صورتی که تمایل
دارید مبلمــان خانه خــود را تعویض کنید،
گزینه هایی با رنگ خنثی و ســبکی ســاده
انتخاب مناسبی است.

از افراد بیشتر کنند .مبلهایی که حجم
بیشــتری از آنها را چوب تشــکیل داده
باشد ،سریعتر و سادهتر تمیز میشوند و
گردوغبار کمتری هم در آنها نفوذ میکند.
-۳بهترینجنسپارچهمبلچیست؟
اگر دوســت دارید همیشــه مبلهایتان
تمیز باشد و برق بزند ،بهتر است مبلهای
چرمی بخرید .چرم این مبلها به راحتی
قابلشستشو هستند و با استفاده از روغن
مخصوصشان هم ،کامال برق میافتند و
نو به نظر میرســند .پارچههای مخملی
براق و پرزدار برای مبلمانی که قرار است
در خانههای کوچکتر چیده شوند ،بهتر
است .

Create

خودتان بسازید

دکوپاژ روی وسایل دور ریختنی

طراحی تراس و بالکن
 5قدم تا زیباترین عصرانه های بهاری

بالکن،پاسیو،حیاط خلوت :فصل بهار بهترین فصل برای سر
و سامان دادن به محوطه بیرونی و ایجاد یک فضای سبز دنج و
خصوصی برای شماست..
انتخاب کفپوش مناسب برای تراس و بالکن
با توجه به گلکاری و ایجاد فضای سبز در فضای تراس و بالکن،
کفپوش انتخابی در طراحی بالکن شما عالوه بر مقاومت باال در
برابر عوامل جوی و رطوبت باید بتواند جلوه و زیبایی خاصی به
فضای تراس شما ببخشد .برای این منظور می توانید از کفپوش
های متنوعی همچون کاشی و سرامیک ،چوب ،جمن مصنوعی،
سنگ و یا سایر کفپوش های از این قبیل استفاده نمایید.
انتخاب نرده و حفاظ مناسب برای تراس و بالکن
یکی دیگــر از المان های پراهمیت در طراحــی تراس و بالکن

انتخاب نرده و حفاظ مناســب برای فضای بیرونی شماســت.
نرده های چوبی و شیشه بالکن و نرده های فلزی امروزه یکی از
پر طرفدارترین انواع نــرده و حفاظ برای طراحی تراس و بالکن
هستند.
انتخاب سایبان مناسب برای تراس و بالکن
سایبان یکی ازمبلمان کاربردی فضای بیرونی می باشد که در
انتخاب آن برای فضای تراس و بالکن تان باید حتما ابعاد فضایی
تان را در نظر بگیرید ،همچنین توجه داشته باشید که سایبان
انتخابی تان باید متناســب با کاربرد فضای بیرونی تان و میزان
تابش آفتاب انتخاب شود.
انتخاب آبنما مناسب برای تراس و بالکن
آبنما یکی از المان های الحاقی به فضای تراس و بالکن اســت
که بهتر اســت برای تراس های بزرگ از آن استفاده کنید ،اما
می توانید با توجه به ابعاد فضایی تــان از آبنماهای دیواری و یا
ترکیبی برای طراحی تراس و بالکن تان استفاده کنید.
انتخاب گلدان مناسب برای طراحی بالکن و تراس
گل و گیاه یکی از عناصر پر اهمیــت در طراحی فضای تراس و
بالکن است .بنابراین باید در طراحی فضای تراس و بالکن توجه
ویژه ای به آن ها داشــته باشــید .برای انتخاب گلدان مناسب
برای دکوراسیون فضای بیرونی تان باید به ابعاد فضای تراستان
دقت داشته باشــید ،به طور مثال انواع گلدان های دیواری و یا
گلدان های آویزی می تواند برای تراس های کوچک بسیار پر
کاربرد باشد.

خودتان بسازید :حتما شما هم درخانه وسایل دور ریختنی
پیدا کرده اید که فکر می کنید تنها فضای کابینت و کمدتان
را پر کرده است و باید دور انداخته شوند .ولی ما در این مطلب
ساخت شیشه ها و بطری های نظم دهنده را به شما آموزش
می دهیم که مــی توانید برای نگهداری وســایل کوچک،
حبوبات و مواد غذایی مشابه از آنها استفاده کنید.
وسایل مورد نیاز
قوطی فلزی یا ظرف شیشه ای درب دار
رنگ اکریلیک با رنگ روغن
چسب چوب
دستمال کاغذی طرح دار
وارنیش یا اسپری تثبیت کننده
قلمو
قیچی
قوطی فلزی را تمیز کرده ،بشویید و آن را خوب خشک کنید.
با رنگ روغن یا اکرلیک قوطی را رنــگ کنید و صبر کنید
تا کامل خشــک شود.دستمال ســفره یا دستمال کاغذی
طرح داری که قابل جدا شدن باشد ،انتخاب کنید.
طرح و نقش مورد نظر را از دستمال قیچی کنید.
طرح برش خورده را در قســمت موردنظر روی قوطی قرار
دهید.
قلموی نرم را بردارید و چســب چوب رقیق شده با آب را به
آرامی روی دستمال کاغذی بریده شده بکشید .صبر کنید
تا طرح به قوطی بچســبد .پس از خشک شدن چند بار این
کار را تکرار کنید .همه قسمت های قوطی را به چسب چوب
آغشته کنید .پس از خشک شدن چسب چوب ،از وارنیش و
اسپری تثبیت کننده یا فیکساتور استفاده کنید تا با شستن و
دستمال کشیدن آسیب نبیند.

