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دراتاقناهارخوریبایدازفرشاستفادهکردیانه؟!
گلنوشنصیری

اینکه در اتاق ناهارخوری و زیر میز بهتر اســت از
فرش استفاده کنیم یا نه ،از بحثهای همیشگی
طراحان داخلی اســت .جواب قاطعی برای این
سؤال وجود ندارد ،اما بررسی آن میتواند کمک
کنــد تصمیــم بگیرید اســتفاده از فــرش در اتاق
ناهارخوری شما انتخاب مناسبی است یا نه.
بسیاری معتقدند فرش زیر میز ناهارخوری ،جا
به جا کردن صندلیها را سخت میکند .و عالوه
بر آن ،تمیز کردنش ســختتر و زمان برتر است.
همچنین پایههای میز و صندلی ممکن است به
مرور زمان روی فرشتان جا بیندازد.
امــا خیلیها هم طرفدار اســتفاده از فرش در این

فضا هستند .از مزایای داشتن فرش در این اتاق،
ایجاد گرما و عمق بیشتری در سالن ،محافظت از
کف پوشهای چوبی و پارکتها و همچنین ایجاد
فضایی محصور شــده توســط محیط فرش است
که به لحاظ بصری تأثیری بسیار قوی دارد.
در نهایــت ،ایــن یک انتخاب شــخصی اســت که
بســته به شــرایط ،دکــور کلی اتاق و خواســتهها و
نیازهای شــما باید بررســی شود .بهطور مثال اگر
فرزندان خردســال در خانه داریــد ،احتماالً بهتر
اســت زیر میز ناهارخوری فرشــی نباشــد تا تمیز
کــردن فضا راحت و ســریع انجام شــود .انتخاب
شــما هر چه باشــد ،در نظر گرفتــن برخی نکات
زیبایی و کارآمدی انتخابتان را بیشتر میکند.
اگــر تصمیــم داریــد زیــر میــز از فــرش اســتفاده

کنیــد ،فرشهایــی با رنگ تیره و پــر نقش و نگار
انتخاب مناســب تریاند زیــرا لکهای احتمالی
را کمتــر نشــان میدهنــد .همچنین دقــت کنید
فرش دوام کافی را داشته باشد .نکته بسیار مهم
دیگــر اندازه آن اســت .فرش ایــن فضا هرچقدر

بزرگتــر باشــد بهتــر اســت .در حالت ایــده آل،
فــرش بایــد بــه انــدازهای بزرگ باشــد کــه میز و
صندلیها در حالت به عقب کشــیده شــده روی
فرش جا شــود و لق نزند .امــا اگر نمیخواهید از
فرش استفاده کنید ،مطمئن شوید کف پایه میز
و صندلیها واشر یا موکتی وجود داشته باشد که
حرکت وســایل را آســان کنــد و روی کف پوشها
خط نیندازد .همچنین در اتاق ناهارخوری بدون
فرش احتمال ساده و بیهویت دیده شدن فضا
بیشــتر اســت .بنابراین مطمئن شوید یک المان
جــذاب که توجه را به خود جلــب میکند و تأثیر
بصــری قوی دارد وجود داشــته باشــد .لوســتری
خــاص ،صندلیهــای بــه رنگهــای متفــاوت یا
طرح کف پوشها از جمله این المانها هستند.

زیـبـایـی

؟

تأثیرخواب
برسالمت
پوست
در اواخــر  20ســالگی و آغــاز دوران  30ســالگی
معموالً تأثیرات باال رفتن سن روی پوست آشکار
میشــود .اثراتــی چــون افتادگــی پوســت ،ایجــاد
چروک و تیره شدن زیر چشمها که کیفیت و زیبایی
پوســت را خدشــه دار میکنند .بیشــتر ایــن اثرات
بهخاطــر عوامــل محیطــی از جملــه قــرار گرفتن
زیاد در معرض اشــعه ماورا بنفش نور خورشید،
آلودگی هوا و انواع آلودگیهای ماندگار بر ســطح

پوست ایجاد میشود .اما در این میان ،کنترل یک
عامل مؤثر در سالمت پوست در دست شماست:
میزان خواب .تحقیقات متعددی نشــان دادهاند
نداشــتن خــواب کافــی اثــرات مخربی بر پوســت
دارد .در ادامــه این مطلب و نیز در شــماره آینده
به شکل کامل تری به این موضوع میپردازیم که
خواب چطور بر ســامت پوست تأثیر میگذارد و
چه نکاتی را الزم است رعایت کنیم.

خواب چطور ســامت پوست را تحت تأثیر قرار
میدهد؟
محققــان دریافتهانــد که ســلولهای پوســت در
طول شب و به هنگام خواب بازسازی میشوند.
بنابرایــن چنانچــه شــبها کمتــر از  7ســاعت
میخوابید فرصت الزم را به پوستتان نمیدهید
تا خود را از آسیبهای محیطی بازسازی کند .در
هنگامــی که خوابید ،بدن شــما کالژن میســازد.
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کالژن پوســت را جــوان و ســالم نشــان میدهد.
در اواخــر  20ســالگی و اوایــل  30ســالگی ،تولید
کالژن در بــدن کاهــش مییابــد .از آنجایــی کــه
تولیــد کالژن بشــدت بــه فرآیندهــای تنظیــم
ایمنــی بدن که در شــب اتفاق میافتند وابســته
اســت ،کمبود خواب تولید کالژن را بســیار تحت
تأثیــر قــرار میدهــد .تحقیقات نشــان میدهند
دورههــای طوالنــی کــم خوابــی و بیخوابــی
موجب شکســتن بافت بیرونی و محافظ پوست
نیز میشــود .عــاوه بر ایــن ،کمبود خــواب خود
موجب افزایش میزان اســترس در بدن میشود
که برای ســامت پوســت مضــر اســت .بنابراین
کمبود خــواب باعث پیر شــدن زودرس پوســت
میشود.
تأثیر بر رنگ پوســت :کمبود خــواب میتواند در
طوالنــی مدت بر رنگ پوســتتان نیز اثــر بگذارد.
خــواب ناکافی گردش خون در پوســت را کاهش
میدهــد .احتمــاالً دایرههای تیــره رنگی که پس
از بیخوابی زیر چشــمتان ایجاد میشــوند  ،دیده
اید .برای داشتن پوستی شفاف و گونههایی قرمز
و زیبــا ،الزم اســت هــر شــب بیــن  7تا  9ســاعت
بخوابید .گردش کافی خون در پوســت ،زیبایی و
درخشان بودن آن را میسر میسازد.

