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حامد الخطیب

عن بعض األفكار التي ال مكان لھا.

☰ القائمة

كیف تصمم إضاءة منزلك في 5 خطوات بسیطة؟

Minute 1  hamedkhateeb  مقاالتي  أكتوبر 4, 2022أكتوبر 4, 2022 
يركز التصمیم الداخلي بشكل عام على االستفادة المثلى من الفضاء، وھو الحیز الذي یتیح لإلنسان العیش، والسكن وقضاء جمیع أنشطتھ الحیاتیة،

والبد لھ أن یھیكل ھذا المكان بأفضل الطرق الممكنة، لیستفید من اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة.

اإلضاءة الطبیعیة: ھي التي ال دخل لإلنسان فیھا أي ضوء النھار

الصناعة: الناتجة: عن التدخل البشري، كالمصابیح الكھربائیة على اختالف أنواعھا وآلیاتھا التي سنتعرف علیھا في ھذا المقال.

السؤال المھم والغرض الممتع الذي یؤدیھ المصمم الداخلي أو مھندس الدیكور في تحسین إضاءة منزلك، ھو آلیة التوزیع التي تحقق التوازن وتریح
العین وتضفي على البیت الجمال والراحة النفسیة المنشودة دائًما وأبدًا.

الخطوة األولى: حدد میزانیتك

بشكل عام، ینفق األفراد ما بین 7-10% من میزانیة المنزل على تجدیده والمفروشات، أما إذا أردت تجدید “مخصوص” یناسب ذوقك، فاألرجح أن
ھذه النسبة سترتفع لتكون 25% ناھیك عن تقدیرات احتیاطیة أخرى یضیفھا العمیل من تلقاء نفسھ، فمن یدري قد نكون في عصر كھذا تتغیر األسعار

وتتضخم التكلفة كل شھر مرة على األقل.

األمر اآلخر الذي یجب أخذه بعین االعتبار ھي: میزانیة المصمم، وطبیعة المكان نفسھ، ھل ھي غرفة نوم؟ أم صالة؟

هناك حل آخر لـحساب تكلفة تصمیم إضاءة منزلك تحدیدًا، یمكنك االستعانة بمھندس دیكورات من نفس بلدك، ویا حبذا أن یكون ملًما بالسوق المحلي،
ولیس حدیث التخرج مثًال.. وال خاب من استشار

الخطوة الثانیة: اإلضاءة الطبیعیة

لا یمكن أن تظھر جمالیات البیوت من دون تحقیق االستفادة القصوى من ضوء الشمس، وأھمیة أشعة الشمس في الجسم، إضافة للفوائد األخرى التي
یجلبھا ضوء النھار على الصحة النفسیة.
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يستخدم المعماریون في الكویت النمط اإلضاءة الذي یعتمد على النوافذ الرأسیة في المنازل، عكس األنماط األوربیة التي قد تضیف نوافذ أفقیة مائلة أو
مناور في السقف تغطي مساحات أكبر من انتشاریة الضوء بطریقة طبیعیة. یأخذ المعماریون خطوة أبعد عن طریق توزیع المرایا للوصول للمناطق

المظلمة من المبنى، ولتحقیق االستفادة المثالیة من ضوء الشمس، یجب مراعاة اآلتي:

1. اتجاه المنزل: لالستفادة من أشعة الشمس وجمیع الفوائد التي تقدمھا اإلضاءة الطبیعیة، حیث یتلقى المنزل إذا كان اتجاه ناحیة الشمال أقصى قدر
من أشعة الشمس في الصیف، وإذا كان اتجاھھ ناحیة الجنوب یتلقى أكبر قدر من أشعة الشمس في الشتاء. 

لذلك من البدایة ال یجب اختیار إتجاه المنزل بعشوائیة، بل یجب عمل توزیع معماري صحیح تكون فیھ الساللم الخارجیة ناحیة الشمال، في حین أن
الساللم الداخلیة (في حالة الفلل أو القصور) غالبًا ما تأخذ الشكل الحلزوني في التصمیم لالستفادة من أشعة الشمس كاملة. 

2. اتجاه الغرف: یُصمم المطبخ وغرفة المعیشة في االتجاه الجنوبي، وغرف النوم في الجانب الجنوبي الشرقي لالستفادة من ضوء الشمس في
الصباح مع ضرورة تشجیر المساحات المحیطة بالمنزل لعزل أشعة الشمس في حالة الصیف واشتداد الحرارة. 

3. النوافذ: وھي مصدرك األول للتحكم في اإلضاءة والحصول على التھویة المناسبة، ولكي تتضح لك الرؤیة أثناء العمل مع مھندس الدیكور أو
المعماري، یجب أن نتعرف أوًال على أنواع النوافذ

1. نوافذ ثابتة: غالبًا ما تكون جزًءا من أبواب الشرفات المطلة أو البلكونة، وتمثل حًال اقتصادیًا سھًال عن مثیالتھا الذین سنسردھم تالیًا. 
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صورة شباك
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الخطوة الثالثة: اإلضاءة الصناعیة

تأخذ اإلضاءة الصناعیة حیًزا كبیًرا في كل شيء من المبنى، بدایةً من أعمال الكھرباء، وتوزیع األسالك على المبنى بشكل صحیح، وفاتورة الكھرباء
التي یمكن تقلیلھا بشكل كبیر عند تصمیم المبنى بشكل صحیح، وتوزیع عناصر اإلضاءة نفسھا، كالمصابیح ومنھجیات ھذا التوزیع قد تغیرت عن

الماضي بشكل كبیر على سبیل المثال:

في الطریقة التقلیدیة لتصمیم إضاءة غرف النوم: لمبة توھج في منتصف سقف الغرفة، وأباجورة بسیطة بجانب السریر، وھذه الطریقة لیست
بالضرورة األنسب من ناحیة الظل وال التركیز الذي یضعھ الضوء على العین.

الطریقة الحدیثة: عبارة عن وحدات إنارة موزعة على الحائط، بشكل یضمن تشغیل كمیة صغیرة من الضوء بحسب االستخدام الذي تریده، أو وضع
مجموعة من األباجورات تشبھ النمط الموجود في الفنادق.

سنتحدث عن توزیع اإلضاءة ونوضح الجوانب التي یحتاج المرء مراعتھا، ولكن سنتطرق أوًال لمفھوم اإلضاءة، وشدة اإلضاءة أوًال.

أنواع اإلضاءة:

اإلضاءة غیر المباشرة: یُستعمل في ھذا النوع من اإلضاءة عاكس معدني أسفل المبة التوھج، حیث یوجھ الفیض (كمیة الضوء) ألعلى وینعكس
الضوء على الجزء العلوي من المبنى، وتضعف الظالل في ھذا النوع من اإلضاءة، وھي مناسبة أكثر لمكاتب العمل والفصول الدراسیة.
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اإلضاءة شبھ غیر المباشرة: یُستعمل بدل العاكس المعدني غطاء نصف شفاف، یحول معظم الفیض الضوئي لألعلى، ویترك الجزء الباقي أسفل
لمبة التوھج، ویتطلب ھذا النوع من اإلضاءة ألوان فاتحة لتناسب شدة اإلضاءة الفعلیة، وھو أنسب في حالة الحجرات صغیرة المساحة، میزتھ

األساسیة: أنھ یریح العین نتیجة تشتیت معظم الفیض الضوئي، وتقلیل الظالل.
اإلضاءة المباشرة: وھي استخدام لمبة توھج فوقھا عاكس معدني، الحظ أنھا عكس اإلضاءة غیر المباشرة، یعمل العاكس المعدني ھنا على تركیز

الضوء في نقطة واحدة، یستخدم غالبًا فوق منضدات العمل في غرف االجتماعات أو فوق طاولة السفرة.
اإلضاءة شبھ المباشرة: یُستعمل ھنا غطاء غطاء نصف شفاف أعلى لمبة التوھج، وینبعث الجزء األكبر من الفیض الضوئي ألسفل ویتجھ الجزء

الباقي ألعلى، وتكون الظالل أقل شدة من حالة اإلضاءة المباشرة، ویستخدم ھذا النوع من اإلضاءة في الحیزات الداخلیة بشكل عام، كغرفة
الجلوس مثًال.

اإلضاءة المتساویة: توزع جمیع عناصر اإلضاءة على الجزء العلوي والسفلي من الفضاء المعماري بشكل مستاٍو ویجمع بین اإلضاءة المباشرة
وغیر المباشرة، لیظھر األبعاد الثالثة لجسم ما، كاللوحات الفنیة والتماثیل التي في المعارض ونحو ذلك مما یحتاج قدًرا كبیًرا من التركیز.

مفھوم شدة اإلضاءة

تقاس شدة اإلضاءة بوحدة Lux أو lx وھي تعادل ما یسمى lumen على كل متر مربع، تقیس الـlux مصدر سطوع الضوء المباشر، ولیكن لمبة
اإلضاءة العلیا (في منتصف السقف) وكلما ارتفعت درجة الـlumen ازداد مستوى إشراق المصباح، كیف نترجم ھذا المفھوم ألرقام عملیة؟ تابع معي

الجدول اآلتي:
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جدول يشرح شدة اإلضاءة

وكما نرى من الجدول عند استخدام اإلضاءة العامة فقط نستخدم العمود الثاني في التصمیم، وعند الجمع بینھما نستخدم العمودین األخیرین، مثال على
الحالة األخیرة: الغرف المكتبیة، لضرورة وجود مصدر لإلضاءة المركزة.

العناصر المساعدة في اإلضاءة الصناعیة

وغالبًا ما تكون ھذه العناصر أشیاء قائمة بذاتھ كاألباجورات أو مساعدة األطباق (العناصر التي توضع في مصادر األضاءة) وتقدیم قیمة وظیفیة
وجمالیة في كثیر من األحیان.

الثریات: من أفضل وأجمل وحدات اإلضاءة، تضفي على المكان قیمة فنیة عالیة، یصنع األساس المعدني من قوالب معدنیة من النحاس أو البرونز
أو الحدیدد المطلي لمنع الصدأ، وتتمیز بتعدد أشكالھا، سواء كان قدیم (كالسیكي) أو حدیث.

األطباق: ھیاكل معدنیة تشبھ القباب، تثبت في السقف وتعطي إضاءة خافتة، وتوجد بعض أنوعھا تعمل في حالة الطواريء عند انقطاع الكھرباء،
وقد ال یُوصى بھا كثیًرا الحتمالیة حدوث الحرائق، خصوًصا في المناطق متقطعة التیار أو الضعیفة.

المصابیح المعلقة: أقرب شبیھ للثریات، وتستخدم في الصالة، فوق طاولة الطعام، أو في البیوت التي تفضل التصمیم الكالسیكي.
األباجورات: تتعدد أشكالھا وھیكلھا من من قاعدة عریضة ومصباح ذي رقبة طویلة أو قد تأخذ شكًال جداریًا؛ فتعلق في الحائط، وتتمیز كالثریات

بالشكل الجمالي، إلن إمكانیة ھیكل األباجورة نفسھا مرن أثناء التصنیع، مما یسمح بإعطائھا أي شكل، وأي لون.

الخطوة الرابعة: توزیع عناصر اإلضاءة الصناعیة

وضحنا في نقطة سابقة أنواع اإلضاءات، یبقى لدینا سؤال مھم: كم تشغل ھذه األنواع على حدة من حیز الفضاء الداخلي؟ تابع معي الجدول التالي:
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جدول يشرح فیض اإلضاءة

لفھم أعمق للجدول أعاله، نحتاج أن نوضح تراكیب اإلضاءة، التي تنقسم بدورھا إلى أربعة أنواع:

1. المصادر النقطیة: تجذب ھذه األنواع من التراكیب النظر، وتضیف إیقاًعا ضوئیًا للعین، مثال على ذلك: مصابیح الفلورسنت الطویلة ذات الـ6-4
أضواء.

2. مصادر خطیة: یظھر ھذا النوع من التراكیب في مصابیح اللید، حیث توضع ھذه المصابیح على حافة السطوح، وتحدد النمط الضوئي لفضاء ما.
3. مصادر سطحیة: استخدام المصادر الخطیة بشكل متوازي إلخراج إضاءة عامة مشتتة على مساحة معینة.

4. المصادر الحجمیة: استخدام المصادر النقطیة وتمدیدھا باستخدام مواد شفافة لتشكل حجًما واضح األبعاد، كروي أو مكعب في الغالب.

الخطوة الخامسة: ما ھي اإلضاءة الجیدة؟

والھدف من كل ھذه التعاریف والشروحات ھو الخروج بإضاءة جیدة، فعالة ومؤثرة،، ال تضایق العین على سبیل المثال، وتحقق الغرض منھا سواء
كان مذاكرة أو مجرد الجلوس في غرفة المعیشة بھدوء في تجمع عائلي.

ومن أھداف األساسیة أن تبرز الفضاء المعماري وجمالھ للعیون، وتظھر التفاصیل التي تحتاج إظھار أو تخفیھا، لذلك تحتاج مھندس معماري أو
مھندس دیكور على قدر عالي من الكفاءة، یفھم دواخل وخوارج البیت الكویتي، ومن نفس جنسیتك، وبدون الخروج من البیت والذھاب في رحلة طویلة

لمكتب ھندسي، كما یتكفل بشراء األثاث المطلوب، ویخبرك قبل كل ھذا بالحسبة الكاملة، ما ھو الداعي للتردد؟

بینك وبین الراحة النفسیة خطوة واحدة…. تبدأ من تكییف اإلضاءة لمنزلك.

هل أعجبك المقال؟ یمكنك التواصل معي للحصول على مقال مثلھ.. فقط أضغط على صفحة الخدمات في أعلى المدونة..

كان ھذا المقال التاسع عشر من تحدي ردیف

: مصنف
, مقاالت طویلة
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شاعر وكاتب ومدوّن، ومھتم بعدة أشیاء منھا إثراء المحتوى العربي باألفكار األصیلة، وأحیانًا مترجم. عرض كل المقاالت
hamedkhateebحسب

أنشئ موقعاً أو مدونة مجانیة على ووردبریس.كوم.
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