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 نهی. اساساً آشودمحسوب می یرانیاو  یدر تمدن اسالم یمعمار ناتیتزئ نیتر فیاز ظر یکی قطعا ساختمان داخلآینه کاری در هنر 

 یسطوح داخل نیتزئ یبرا نهیبا استفاده از قطعات بزرگ و کوچک آاست. این هنر  ی، متقارن و هندسمنظم یهاطرحخلق هنر  یکار

 یصفو بخانه شاه طهماس وانیا نیدر تزئ رانیا یها در معمارنهیهنر آ استفاده از نی. اولشودبه کارگرفته میساختمان  کی ویا خارجی

 .بود نیقزوشهر در 

 نیارود.به کار میخالقانه  یهازهیاز انگ یاریو بس یعمل رسیدن به اهداف یبرا یداخل یابزار موثر در طراح کیها به عنوان نهیآ

 کند.می تینور و فضا را تقو به کار بردن آینه کاری طبق اصول، دیخود ببخش یداخل دکوراسیونبه  شفاف یجلوه ا قصد دارید ایکه آ

 رساند.ما را به هدفمان می در موقعیت مناسب قرار بگیرد و شودبا دقت انتخاب در دکوراسیون داخلی اگر  نهیآ کی

های آینه در این مقاله در ارتباط با مزیت ایجاد کنید. طراحیرا  تانمورد عالقه  هایسبک، کارایی بیشترینها با نهیآبه کارگیری  با

 کنیم. پس با ما همراه باشید.ختمان صحبت میاکاری در س

 ؟شودبه چه سازه ای گفته می یا نهیساختمان آ

های آینه کاری رود. ساختمانبه کار می سازی سازه برجسته اتفاقات یبرا یهنر ساتیبه عنوان تاس اغلب ساختمان داخلآینه کاری در 

یک  یمعمار متمایز نمودن یتوان برایم ساختمان داخلآینه کاری در از  کنند.یمو جلوه گری  ییدر هر کجا که هستند خودنماشده 

 جالب استفاده کرد. یفضاها ای ایبا بازتاب زوا سازه

 شود؟به کار برده می یچه مواد نهیآ ن یکساخت یبرا
ها هنی. آشودکشیده می که باعث ایجاد انعکاس شود پوشش کیآن  یو رو آیدبه وجود می دهیخم ایبا سطح صاف  شهیش اغلب از نهیآ

ها، اغلب نهیشوند. قبل از ساخت آیاستفاده م یو علم یکیتکنولوژ یاز اجزا یاریدر بس نی؛ آنها همچنستندیظاهر نساخت  یفقط برا

 .ه استشدیبازتاب استفاده م دنید یآب برا یهااز حوضچه



 ساختمان یداخل یدر طراحکاری  نهیآاستفاده از  یایمزا

 

و چه ، چه در خانه طیاز مح شتریاستفاده ب یبرا یو جذاب دیجد یهاروش شهی. همبسیار گشترده و بی انتها است یداخل یطراح یایدن

واند از تیکه هر صاحب خانه م آینه کاری در داخل ساختمانرا در مورد  ینکات میما قصد دار در این مقاله، وجود دارد. محل کار در

 .می، مورد توجه قرار دهدآنها استفاده کن

 کاری در داخل ساختمان آینهدر که  ییهانهیآ نی، بزرگترتوان حدس زدمیدر خانه شما وجود داشت.  نهی، احتماالً چند آبزرگ شدن با

بسیار مفید واقع توانند یها منهیکه آ میدانیاکنون م با تمامی این توضیحات. است منیاتاق نش دیمخصوص حمام و شا دیکناستفاده می

 خانه شما بگذارند. چگونه و حس  بر ظاهر زیادی ریتأث کنند کهاین امکان را فراهم میباال  تیفیبا ک یا شهیشبا جنس  یهانهیآ شوند.

  تواند این را ایجاد کند؟آینه کاری می

 شوند؟در ادامه این مقاله به بررسی این مزایا پرداخته ایم واینکه چگونه موجب بهتر شدن طراحی می

 یکی یوارید نهیآ ای ستادهیا نهیکند. آیم تکمیلاتاق را  کیظاهر  نهیآ کیکه  بر این اعتقاد هستنددکوراتورها  هم و طراحان داخلی همه

، سبک ها و سایزهااشکال،  دارایها نهی. آدیکن یداریمغازه خر ای، دفتر یخانه، ورود یبرا دیتوانیاست که م یا نهیکم هز وسایلاز 

 هستند. ی متنوعیطرح ها

و متنوع  دهگستربه نوعی انتخاب  نیمطابقت دارند. ا یاز مدرن تا سنت یداخل یهااز طرح یاریانتها هستند و با بس یب ینیتزئ یهانهیآ

 .است



 

  شوند.در فضا می عمقموجب ایجاد ها نهیآ (1

به کار برده  یبزرگتر نهی، هرچه آ. حاالکرده اید جادیعمق داخل اتاق را ا با این کار، کنیدمتصل می وارید یرا رو یا نهیکه آ زمانی

داخل اتاق شما را  ی، فضاشودایجاد می آینه کاری در داخل ساختمانتوسط آینه در که  یبازتاب. کندمی یبزرگتر حس، اتاق شما شود

 بسیار مفید واقع شود.تواند یبزرگتر م نهیآ کی، نصب یاتاق کوچک دار کی یحت ایخانه کوچک  کی. اگر کندبیشتر می

 

  دهد.انعکاس میاتاق ها را  یو مصنوع یعیاتاق نور طب نیدهد. ا یاتاق بزرگتر را نشان م کیقرار گرفته ظاهر  یبه خوب نهیآ کی

 

 و روشنایی فضانور  شیافزا (2
سطح  نهیآ کی. بیافزاید زیاتاق شما را ن ینور خروجمجموعه تواند  ی، مبه فضای شما احساس دهد قدرت این را دارد نهیکه آ یدر حال 

که از هرگونه نور  تنظیم کنید طوریخود را  نهی، آدیباهوش هست دیکنیاگر احساس م. افزایدمیبازتاب نور  یرا برا یگریبازتابنده د

 یاز خواب آلودگممانعت  یبرا یراه عال کیاتاق با نور خوب  کی. داشتن کند، استفاده کند یها به خانه شما نفوذ مکه از پنجره یعیطب

 است.  یو افسردگ

 لوسترهاها و ، المپیسقف یهااز چراغ یو نور مصنوع که از بیرون استاز  دینور خورش باشند.میدو منبع نور  یها دارااتاق بیشتر

هم روی در و دیوار  کاری نهی. آشود.بزرگتر دیده میآن  ی، فضاباشد یشتریب دیهوا و د یدارا یا فضا اتاق کیهستند. هرچه و ...

با  شود.دیده و روشن تر  گشاده تر، جذاب ترفضای شود یباعث مامر . همین کند یرا منعکس م یو هم نور مصنوع دیرشنور خو

در طول  یها به اندازه کاف نهیآ رایز. دیکن ییصرفه جو یانرژ یها نهیدر هز دیتوانیم شما  استفاده از آینه کاری در فضای مورد نظر

  نباشد که چراغ یا لوستری روشن باشد. ازیکنند تا نیروز اتاق را روشن م



 

  ایجاد کردن یک فضای حرفه ای (3

با سایز  یهانهی. احتماالً آایدب شده در آن مشاهده کردهصنبزرگ  یهانهیآ راً یکه اخفضایی بیاندیشید به  آینه کاری در داخل ساختمان در

مشترک  لیدال مشترکی داشتند.تمامی این اماکن دلیل . مراکز تجاری مشاهده کرده ایدها و ها، سالنشرکت یهادر داخل ساختمان  بزرگ

توانند  یم متصل شدهشده اند و  یقاب بند یکه به صورت حرفه ا ییهانهی. آبه وجود آورند یا فهو حر متمایز یظاهر آنها این بود که

 حس زیبایی و کالس بدهند. زین یمعمول یهابه اتاق

 انیمشتر یما در ارائه دسترس. دی، به مکان مناسب آمده اهستیدبه دنبال متخصصان و مشاوران متبحر خود  یپروژه طراح یبرا اگر

 .میتخصص دار طرح آینه کاری نیخود به بهتر

 

 در فضای مورد نظرکردن اشکاالت  پنهان (4
 کی نصببرد. فقط با  یسود م اریبس آینه کاری در داخل ساختمان، از بیآس لحاظرنگ و چه از  لحاظچه از دارای مشکل  وارید کی

 نهیآ کی، به فکر پوشش عیب یک فضای بزرگترهستید. اگر دیکن توانید مخفیمیرا  وبیها و ع، بالفاصله نقصواریبه د بایز نهیآ

  استفاده کنید یا فضای بیشتری را دکورآینه کاری انجام دهید. آینه کاری در داخل ساختماندر  بزرگتر

 استفاده از آینه کاری در جهت امنیت فضا (5

 میو س وتری، کامپتوریمان ،نیدورب نیچند هاهستند. از جمله این سیستم متیو گران ق دهیچیپ یتیامن یهاستمیاز س یاریروزها بس نیا

از صاحبان خانه و مشاغل کوچک که خواهان  یاریاز بودجه بس ها بسیار مفید و موثرند ولیهر چند که این سیستماست.  دهیچیپ یکش

 هستند فراتر هستند. موثر، اما نهیساده، کم هز یتیامن یهاحل راه

 نهیقرار دادن آ با .کنندیساختمان خود استفاده م کل یکمک به نما یبرا نهیاز آ یاماکن تجار گریخودرو و د یهانگی، پارکهامغازه

 .دینیرا بب یورود یو درها وارهایدهد که اطراف دیامکان را م نیو به شما ا دیداشته باش یمشابه ریتأث دیتوانیدر خانه م

 آینه کاری در هر فضا ایجاد استراتژی میکند (6

آینه کاری در داخل  .هستند یرنگارنگ با آثار هنر وارید کی ایبزرگ  نهیشوم کی فضا غالبا کیدر عطف و مورد توجه  نقاط

 ینیتزئ یهامیبا فر ییهانهیآ ایپررنگ بزرگ  نهیآ کیاز  استفاده کنند.ایجاد میرا  یمشخصه فوق العاده ا ییدر هر فضا زین ساختمان

 کند.  لیتبد هیانیببخش  کیرا به  یواریتواند هر دیجلب توجه م یبرا



 .شوددر فضا میخوب  یانرژ موجب ایجاد (7

 باشد. ییفنگ شو دمانیدر چ دیعنصر مف کی کند کهاین امکان را ایجاد می نیهمچن آینه کاری در داخل ساختمان

تا نرم قرار بده  نهیشوم یرو یا نهیاتاق کمک کنند. آ کیهدف  متمایز ساختن ایتوانند به تعادل اتاق یآب هستند و م انگریها نمانهیآ

 برخوردار شوند. یشتریتا از استقبال ب دیخود مهمانان خود کمک کن یدر ورود نهیآ کی با قرار دادن باشد.کننده عنصر آتش کوره 

 قیمت آینه کاری داخل ساختمان

با توجه به فاکتورهایی  آینه کاری در داخل ساختمانشود. قیمت آینه کاری هم یک هنر تزیینی در داخ و خارج ساختمان محسوب می

 متفاوت است. این فاکتور ها شامل اندازه فضایی که قرار است آینه کاری شود، نوع آینه، سایز آینه، ضخامت آن و... 

 سخن پایانی

 پنجره یا مناطق نباید فقط هاآینه. است فضا گشودن و دلباز کردن یا آینه کاری آینه با طراحی از استفاده دموار مرسوم ترین از یکی

 .کرد استفاده جالب فضاهای یا زوایا بازتاب با معماری کردن برجسته برای توانمی آنها از کنند منعکس را روشن های

یک پلنی طراحی شود و تمامی جوانب در ان سنجیده شود و در نهایت پیاده  برای آینه کاری فضایی که در نظر داریم باید از قبل

 سازی نهایی اجرا گردد.

 :در مورد آینه کاری ساختمان نایبرند ورت تیمز

 .باشدیسازه م یعمران یها تیفعال یو اجرا یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک. 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح. 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه. یالیو ر یفیک زیآنال 

 بیو تخر یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند. 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام. 

 متخصص و متعهد. میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه. یفیک نیتضم ارائه 

 و سقف ساختمان یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 (اتاق کودک و یطراح نت،یکاب یآشپزخانه، انتخاب و طراح ونی)دکوراس یداخل یطراح… 

 نتیکاب انواع(mdfممبران و نتی، کاب)… 

. ما دیکن یتا شما راحت زندگ میینجایدر ا ما واقع شود. دیشما مف یتوانسته باشد برا در داخل ساختمان یکار نهیآ تیمزمقاله   میدواریام

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی میباور دار

حس خوب  جادیو ا یبهبود یرا برا یریی. هر تغدیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی. اگر مدیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

 .دیمتخصص را درکنار خود داشته باش کی دیدار ازین یخود رقم بزن یرا برا

 .دیکه به ما اعتماد کن میکنیاز شما درخواست م ن،یمتخصص انتخاب کرد کیو مارا بعنوان  دیافتخار داد اگر
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