
الفرقة الثانية



ليم كى تدار عمليات التصميم الداخلى بشكل س

البد من مراعاة جميع اإلعتبارات المؤثرة على

.جودة البيئة الداخلية للتصميم الداخلى



جودة 
البيئة 
الداخلية

اإلنعزال 
واإلزدحام 

قلة اإلثارة
والرتابة 

العالقات 
اإلجتماعية
واأللفة 

التلوث و
الضوضاء

الراحة 
الضوئية
والحرارية

األلوان 
واألشكال 

م إن تحسييين جييودة البيئيية الداخلييية يييا التلييميم الييداخلا ميين يةييم األةييدا  السييامية للتلييمي

:والتا تتحدد يا مجموعة من اإلعتبارات نذكرةا يا النقاط اآلتية . الداخلا



:األلوان واألشكال 

توثثير علوى أهمية قصوى فى البيئة الداخلية ، وقد أثبتت الدراسات أن اللوون لو للون 
لى مسوتويات مستوى الطاقة الغير مرئية المكونة لإلنسان أى أن اللون يمتد تثثيره بعمق إ

ن لهوا ولأللوان تثثير كبير على مزاج اإلنسوان واسساسو  وطباعو  م كموا أ. غير ملموسة 
ألوووان تووثثير علووى أعاووام الجسووم وعلووى العووين وعلووى المووك بصوواة خاصووة ، فلكوول إنسووان

.معينة تريح أعصاب  وألوان أخرى تساز على السركة   

خار عالقة بين اللون واإلسساس بدرجة السرارة فى الاراغ فاألزرق واألوهناك 1.
شوووعور يشووعران الاووورد بووالبرودة بينموووا البرتروووالى واألصووار واألسمووور تزيوود مووون ال

.بالدفم 

يعطوى يؤثر اللون على اإلسساس بالسجم فاسوتخدام اللوون األزرق فوى السورفكما 2.
يتراجووع إسسواس بوالعمق والتراجووع فيزيود موون إرتااعهوا م فوواللون األزرق يوترل  و

اطعة خاصة فى البعد المنظورى ليعطى اسساس باإلتسوا  والعموق ، واأللووان السو
.تظهر األشيام أقصر من طولها السريرى داخل الاراغ 



تها اموووا اإلسسووواس بتووورابط اللوووون موووع الطبيعوووة فيكوووون فوووى اسوووتخدام األلووووان بووودرجا3.

بنووى الموجووود بهووا فووى الطبيعووة كوواأللوان الخمريووة التووى تميوول إلووى الخموورة واللووون ال

وهووى توورتبط غريزيووا  ، (Color earth)المسمور التووى يطلووق عليهووا ألوووان األر  

نهوا تعتبور وتسمى أياا  باأللوان الخرياية ، وموع أ, بمشاعر الدفم والارح والبهجة 

.جذابةألوان صديرة ومريسة لدى البع  إال أن البع  يعتبرها غير 

وللوووون توووثثير علوووى كميوووة اإلاوووامة داخووول الاراغوووات سيووو  ترووووم األلووووان الداكنوووة 4.

كميوة بامتصا  اإلاامة أكثر من األلوان الااتسة ، كما أن األلوان السواطعة تستواج

.اإلكتئابإاامة أقل وأن استخدام عدة ألوان ساطعة قد يسبب 

خور ولأللوان توثثيرات ناسوية علوى اإلنسوان وتختلوف مون لوون مخور ، ومون مكوان م5.

عووة سسووب األنشووطة الممارسووة بالووداخل ، كمووا أنهووا تختلووف تبعووا  لنووو  وعموور وطبي

شووواغلى المكوووان ، وقووود يتعووودى توووثثير اللوووون علوووى اإلنسوووان مووون السووويكولوجى إلوووى

.األمرا الاسيولوجى ليستخدم فى عالج بع  



:ترابط اللون فى الطبيعة 



 

 
 

  .الطبيعة فى الموجودة األلوان ( : يوضح توافق126شكل )



 

 
  .الطبيعة فى الموجودة األلوان ( : يوضح توافق127شكل )



 
 

  الطبيعية فى التصميم الداخلى األلوان ( : يوضح توافق128شكل )



:اإلضاءة والحرارة 

:الراحة الضوئية 

لى راسوة تعتبر اإلاامة من العوامل الطبيعية الهامة التى تؤثر ع•
اوامة اإلنسان داخول الاوراغ ، ولوذلك يجوب أن تتووافر بالدرجوة والك

د ويرصو. التى تمكون اإلنسوان مون ممارسوة أعمالو  بسوهولة ويسور 
اط الوذى بالكاامة أن يكون مردار شدة اإلاامة مناسية لنوعية النشو
معموارى يزاول  اإلنسان وموزعة توزيعا  منتظما  فى كول الاوراغ ال

سوووام كووان هووذا الاووراغ مخصصووا  للراسووة أو لألعمووال العاديووة أو 
:الدقيرة ، هذا المردار يتوقف على عدة عوامل منها ما يلى 

.نوع العمل يو النشاط الذي يؤديه اإلنسان •

( .كألسطح التا ال تعكس يو تمتص الضوء )نوع األسطح •

( .الخ... -لغار –إناث –ذكور )نوعية األيراد الذين يقومون بالعمل •

.بيئة العمل •

.رؤية الفرد •



سما ويتم قياس كمية الضوء الساقط علا السطح يي وحدات ت•
. ةو وحدة قياس شدة اإلضاءة  "Luxلكس  "والـ ، luxلوكس 

ا ، واإلضيياءة العاميية  اعتمييادا علييا العوامييل المشييار إليًييا سييابقا
.عند قياسًا    luxلوكس 1000و 500كايية عادة ما بين 



(لوكس)شدة اإلضاءة المــكــان

ساللم

ممرات

:غر  معيشة 

عام

قراءة

غرية طعام

غرية نوم

:مطبخ 

عام

يوق يسطح العمل

حمام

:غرية المكتب 

عام

يوق سطح المكتب

120

60

150

300

120

120

120

500

300

300

500

اآلتيييا يوضيييح مسيييتويات شيييدة اإلضييياءة ييييا والجيييدول 

:الفراغات الداخلية المختلفة للمبانا 



المكاتب

قاعات استراسة–استربال 

صاالت إجتماعات

سجرة الرسم التخطيطى

سجرة الرسم المعمارى الهندسى

120

300

500

1000

المكتبات

قرامة مكتبية

شاشات العر  المرئى

أرفف المكتبة

300

300

300

المستشفيات

:عيادات خالة 

غرفة إنتظار

غرفة فس 

غرف العالج الطبيعى

:غر  العمليات 

عام

مائدة العمليات

:غر  المعامل 

أخذ العينات

التساليل الكيميائية

الاس  المجهرى

120

500

300

1000

25000-100000

500

5000

300



الفنادق

الملاعد-الساللم –الممرات 

اإلستفبال 

:غر  النوم 

عام

طاولة الكتابة

المطعم

120

500

150

300

120

المدارس

الاصول

السبورة

المعامل

غرف الرسم

300

500

500

500

المحالت

:داخل المكان 

إاامة عامة

إاامة أماكن يراد النظر إليها

:ياترينات العرض

إاامة عامة

إاامة أجزام هامة يراد النظر إليها

300

750

500

3000



الشكل يوضح يلوان اإلضاءة الدايئة والباردة 

:لون اإلضاءة 

يلعببلونببلضوءناببلاوءندوراببلوما ء و  دببر و

فبببحوين بببودو بببلماموءنعدبببلواين وببب و فابببل

ظببببلاسوءن ببببن ةوءند ووببببةوايبببب  ودوءنلء ببببةو

نلببلضوءنبصببليةووواي  ببموءندصببر ويو ببدو وبب وء

:إنىو

اهببببلوء  ببببو و:لووووون ظو  داوووور  افوووو  •

.ءندندببلوايلاببلوءابب فيء لوفببحوءندوببر  و

ئببةواءنببلويلاببلو ببرمدوءابب فيء وء نببلءضوءنيءف

 وفببحوء  ببرلدوءنيء لوببةومءاوءندوببر وءندع ببي

عب وايدكدوءننصل و لىومنكو را فيء و 

 جو نببببلءاو صببببر ويوءنللل اببببو وءن ببببحويوبببب

ضببلاءو ر ببلون، دلو دببرويببل حو رنببيساو

.اءن فلنة



وهو البي  :لون ذو مظًر متوسط الحرارة •

.العادي ويستخدم في معظم أماكن العمل 

وهووو األبووي  :ليون ذو مظًيير حييراري بيارد •

ي المزرق وينصح باسوتخدام  فوي األعموال التو

أخووورى . تتطلوووب درجوووة عاليوووة مووون اإلنوووارة 

ا نوافذ يستخدم في األماكن السارة التي ليس به
.األلوان التي تعطي اإلسساس بالبرودة 

اكن كما يمكن االسوتاادة مون األلووان لتمييوز أمو•

الخطوور كواووع مصووباح أسموور علووى األموواكن 

.الخطرة 

الشكل يوضح يلوان اإلضاءة الدايئة والباردة 


