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کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای می باشد.
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اغلب دانش آموزان ،وقتی با سووات ریاضوی بر سور ورقههای امتحان روبهرو میشوند ،مدام این سوال را از
خود میپرسند که این فرمولها ،کی و کجا قرار است در زندگی روزمرهمان مورد استفاده قرار بگیرند؟! سوالی
که همین اتن هم بسویاری از افرادی که حتی ریاضویا

خواندهاند از خود میپرسوند .و پاسخ این است که

اشواال و نسبتهای ریاضی  ،اتفاقا میتوانند در زندگی روزمره ما تاثیر بسزایی داشته باشند دراین یادداشت
دو مورد کاربرد ریاضیا در بهبود دکوراسیون داخلی منزل مساونی را بررسی میانیم.

الف -مثلث طالیی(مثلث کار) در چیدمان کابینت آشپزخانه
مثلث طالیی یا مثلث کار مفهومی اسوت که برای تییین کارآمد ترین چیدمان آشووپزخانه استفاده می شود و
درباره ی نحوه ی قرار دادن سوین ،،یچاال و گاز تدوین شوده است .این مثلث با نام مثلث کار نیز شناخته
می شوود .در واقع اگر هر کدام از این وسای (سین ،،گاز و یچاال) را شبیه ی ،نطهه در کابینت آشپزخانه
بدانیم و با ی ،خط فرضی این سه نطهه را به هم وص کنیم ی ،مثلث طالیی تجسم پیدا میاند.
مثلث طالیی مفهومی است که برای تییین کارآمد ترین چیدمان آشپزخانه استفاده می شود و درباره ی نحوه
ی قرار دادن سین ،،یچاال و گاز تدوین شده است .این مثلث با نام مثلث کار نیز شناخته می شود.
در واقع اگر هر کدام از این وسووای (سووین ،،گاز و یچاال) را شووبیه ی ،نطهه در نرر بگیرید و آن ها را با
خهوطی فرضوی به یادیگر وص کنید ،مثلثی را تشای می دهند که الالوه بر کاربردی تر کردن آشپزخانه،
زیبایی و جذابیت آشپزخانه ی شما را نیز افزایش می دهند.
البتوه اجرای این قاالده همیشووه هم اماان پذیر نیسووت ،مثال در آشووپزخانه های ت ،دیواری این چیدمان
غیر ممان به نرر می رسود .با این حال شوما می توانید با رالایت فاصووله مناسب بین سین ،،گاز و یچاال،
بهترین و کاربردی ترین چیدمان را داشته باشید.

چرا از مثلث طالیی در آشپزخانه استفاده کنیم؟
مثلث طالیی آشوپزخانه برای اولین بار توسط لیلیان مولر گیلبر ،روانشناس و مهندس صنیتی ارائه شد تا
زنان خانه دار در هنگام پچت و پز روزانه،مسیر کمتری را طی کنند و هزینه های استاندارد سازی ساخت وساز
و انرژی نیز کاهش یابد.بنابراین برای هر ی ،از مراکز اصوولی کار در آشووپزخانه که البارتند از مرکز پچت و پز
(اجاق گاز)،مرکز آماده سوازی و شستشو (سین)،و مرکز خخیره سازی مواد (یچاال) ،ی ،منهطه ی مناسب
طرح ریزی شد.
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طبق قانون مثلث طالیی( مثلث کار) ،این وسای باید طوری چیده شوند که آزادانه ی ،مثلث را تشای دهند
و شما را قادر می سازد کارهای روزمره را با سهولت نسبی بیشتر و بدون مانع انجام دهید.
البته ابیاد و طورح بنودی پیشونهادی ایون مثلوث بوا شویوه ی میمواری سواختمان هوا و فرهنو

موردم

مچتلف در سراسر جهان متفاو است.

قوانین جهانی چیدمان مثلث طالیی آشپزخانه
زموانی کووه سوین ،،گوواز و یچاوال در فاصووله ی مناسوبی از یاوودیگر قورار بگیرنوود ،باالوث سووهولت در
دسترسی و زیبایی هر چه بیشتر آشپزخانه ی شما می شوند.
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با این حال قوانینی در نوع چیدمان مثلث طالیی وجود دارد که بهتر است نادیده گرفته نشود:


هیچ کدام از اضالع مثلث نباید کمتر از  1.1متر ،یا بیشتر از  1.2متر باشند.



مجموع هر سه ضلع مثلث باید بین  0تا  8متر باشد.



کابینت ها یا سایر لوازم بزرگ آشپزخانه نباید هیچ ی ،از اضالع مثلث را به اندازه ای بیش از 04
سانتی متر قهع کنند.



ی ،مانع تمام قد ،مانند ی ،کابینت بلند ،نباید بین هیچ دو نطهه ای از مثلث قرار گیرد.



در صور اماان ،تزم است تا هر ی ،از زوایای مثلث در نطهه ای از آشپزخانه قرار داده شوند که
باالث ایجاد ترافی ،نشوند .به البار دیگر این وسای نباید دسترسی به لوازم دیگر را محدود کنند.

به البار ساده تر ،مثلث طالیی(مثلث کار) نباید خیلی کوچ ،یا خیلی بزرگ باشد تا تضمین کند که منهطه
کاری شوما کاربردی و راحت اسوت و بیشتر وقت شما صرر راه رفتن بین ی ،نطهه به نطهه دیگر نمی شود.
همانین نباید هیچ وسیله ای در جریان رفت و آمد شما وجود نداشته باشد و دسترسی شما را سچت تر کند.
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البته ایده مثلث کار ،قانونی نیسوت که ما مجبور باشیم حتما آن را دنبال کنیم ،بلاه اغلب اوقاتی که طراحی
آشوپزخانه ،مهابق با نیازهای شوما و ماهیت فضای آشپزخانه انجام می شود ،تمام این موارد به طور اجتناب
ناپذیری در جای خود قرار می گیرند.

ب -مستهی طالیی(نسبت طالیی) در چیدمان مبلمان
نسبت طالیی ( )Golden Ratioکه با نماد فی ( )ϕنشان داده میشود ،ی ،نسبت ریاضیاتی است که در هنر
نیز مورد اسوتفاده قرار میگیرد .این نسبت زمانی اتفاق میافتد که نسبت بچش بزرگتر به بچش کوچ،تر،
برابر باشد با نسبت ک به بچش بزرگتر.
البته ،تیریف دیگری هم وجود دراد که میگوید (الددی – ثابت – مثبت اسووت که اگر به آن ی ،واحد اضووافه
کنیم ،به مربع آن خواهیم رسید).
جوالوب اسووت بدانید که این الدد فی ،برای خودش الالمی دارد .اگر چه در حالت کلی مطدار الددی الدد فی
البار است از:
اما بهتر است به این رقم االشار ،که واقییت الدد فی است دقت کنید:
1٫۶18400۴8820۴8۴0808140۳8۶8000۶۳۶0811221404۴12۴84۳2۶18۶110۳008۶1124۳1۶40۶
1818۴4
100۴24214214018۴0۴11020802۳048842۳08۶8۴12۳111۶۶008۶1110۳0۶۴012۴01844۶42۶۶
…000008۴48۶۳۴۳۴0۴ 21۶0۳
همانان هم ادامه دارد
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سادهترین راه برای استفاده از این نسبت طالیی ،آن است که در چینش دکوراسیون و حتی وسای دکوراتیو،
به گونهای الم شود که جسم بزرگتر ،به میزان دو سوم بزرگتر از جسم کوچ،تر باشد .به النوان مثال ،در
مورد ی ،مب کاناپه ،بهتر است به سراغ مب هایی برویم که طول آنها ،دو سوم بزرگتر از الرض آنها است.


استفاده از نسبت طالیی در چیدمان

بهتر است هنگان چینش وسای  ،سیی کنید از تیداد فرد بیشتر استفاده کنید .وقتی قرار است تیدادی گ را
در یو ،گلودان قرار دهیود ،بهتر اسووت به جای تیداد زود ،تیداد فرد گ در آن قرار بدهید .ضوومن اینکه
طرحهایی با تیداد گوشوههای فرد ،مث ستاره یا پنجضلییهای منترم ،بیشتری زیبایی و نرم را به خانه شما
میدهند.
در کنوار تیداد لوازم ،نحوه چینش آن ها نیز از اهمیت باتیی برخوردار اسووت .سوویی کنید وقتی میخواهید
کتابها را در قفه باینید ،این نسوبت دو سوم بزرگتر به کوچ،تر را رالایت کنید .در الین حال ،ترتیبهای
موارپیای و حلزونی نیز میتوانند زیبایی خارقالیاده به محیط پیرامون شووما بدهن به النوان مثال ،میماران
داخلی و طراحان حرفه ای ،میموت فضوای اتاق را به دو بچش کلی تطسوویم می کنند .ی ،بچش که دو سوم از
فضوا را اشاال کرده است و بچش کوچ،تر ،که ی ،سوم را در بر میگیرد .مبلمان ،جزو الناصری است که در
این بچش دو سوم بزرگتر قرار میگیرد.
اکنووون موویتوانیوود بووا اجوورای نسووبت طالیووی در مووورد همووین مبلمووان و سووایر لوووازم ،نرووم و زیبووایی
دکوراسیون داخلی اتاق را دو چندان کنید .رن

ها هوم از قوانون و نسوبت طالیوی تبییوت مویکننود کوه

بهتر است مورد توجه قرار دهید.
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قانون رن ها

در کنار تیداد و نحوه چینش وسای  ،رن

ها نطش بسزایی در دکوراسیون خانه ایفا میکنند .نسبت طالیی به

ما میگوید ،بهترین نسبت برای رن ها ،قانون  14 – 04 – ۶4است .کافی است  ۶4درصد از اتاق را رن
گندمی 04 ،درصود از آن را قهوهای تیره یا خاکستری و  14درصدش را ارغوانی به النوان مام رن
کنید تا نتیجه فوقالیاده این نسبت الهی را ببینید.
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طالیی
زرد اجرا



مزیت کنتراست

این ناته را در نرر داشوته باشوید که اسوتفاده از ی ،قانون و نسوبت به صور مارر ،گاهی میتواند نتیجه
الاس داشوته باشود .ممان اسوت شما ،با اجرای پیدرپی نسبت طالیی ،بیشتر به خسته کننده محیط دامن
بزنید .کنتراست چاره چنین مشالی است.
باید الرض کنیم که کنتراسووت ،هیچ قاالده و قانون خاصووی ندارد .تنها کاری که قرار اسووت انجام بدهید این
اسوت که وقتی احساس کردید نسبتها زیادی با هم در توازن هستند و خسته کننده شدهاند ،آنها را تاییر
دهید .این تاییر ،به نوالی آزمون و خها اسوت و تا زمانی ادامه پیدا میکند که حس کنید نتیجه خوب است و
کافی است .به نوالی ،این مزیت کنتراست ،آزمونی برای ارزیابی استیداد هنری و طراحی شما است.
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