عشادی داخلی هجوْػَ داًؼ  ،في ّ ٌُشی اعت کَ تا ػٌافش هتؼلقَ ّ هشتثغؼ اص قثیل فشم سًگ
تافت ّ  ...عؼی دس تِیٌَ عاصی فضاُا ّ دعت یاتی تَ کاسائی ّ کاس کشد هٌاعة دس کٌاس صیثائی

هؼاًی ّ هؼٌاُا هی تاؽذ.عشادی داخلی تا ایجاد هجوْػَ ای اص تایذُا ّ ًثایذُا "کثشت ُا ّ کاعتی
ُا "ّ قشاس دادى فشم دس تشاتش فشم ّ فضا " عثیؼت دس تشاتش ٌُذعَ ( هؼواسی اسگاًیک ) " داخل
دس تشاتش خاسج ّ ُوچٌیي قذست ّ هٌغق هشداًَ اص یک عْ ّ ادغاعات صًاًَ اص عْی دیگش (کَ دس
اّج ّجْد تَ تفاُن سعیذٍ اًذ )هی کْؽذ استثاط هؼٌائی ّ فشهال ( ) Formalسا هفِْم تخؾذ  .دس
ّاقغ عشادی داخلی تَ ّعیلَ ایي تشکیة هی خْاُذ تَ اُذاف هْسدٍ ًظش خْد دس عشادی فضا دعت
یاتذ.
دس عشادی دکْساعیْى داخلی تا ایجاد ضشب ّ اٌُگ دس ٌُذعَ هی تْاى ادغاعات اًغاًی سا تیذاس
عاخت دس تواهی اتؼاد ًفْر کشد ّ دشکتِائی غیش اص دشکتِای ػوْدی ّ افقی ایجاد کشد.
ها دس هؼواسی تا فشکاًظ ُای ًْسی کَ عْل ّ ػشك ّ استفاع سا تؼشیف هی کٌٌذ ،عشّکاس داسین
ّ هْقؼی کَ ایي عَ تَ هْجضتشیي ؽکل ّاقغ ؽْد ،ؽوا ادغاط صیثایی هی کٌیذ
هجوْػَ ای اص اؽکال ٌُذعی ،کَ تَ فْست هجشد ّ تی ُیچ ّاعغَ ای دس فضایی دّ تؼذی تؼیي
یافتَ اًذ .تٌاعثات ،اتؼاد ،غلظت ،تًْالیتَ سًگ ُای اعتفادٍ ؽذٍ ّ تذشیکات دغی هْجْد دس ُش اثش
 ،تیاًگش ُواٌُگی دقیق دس اجضاء اعت..
اًغاى تَ ّاعغَ گشافیک هذیغی دس کٌاس عشادی داخلی تا هذیظ پیشاهْى خْد عخي هی گْیذ  ّ ،تا
دیگشاى استثاط تشقشاس هی کٌذ .عشادی داخلی دس ایجاد فضایی هغلْب ّ دلٌؾیي تشای افشاد جاهؼَ
ًقؼ هْثشداسد.
هذیظ هٌاعة یؼٌی فضایی کَ تؾش دس آى تتْاًذ فاسؽ اص فؾاسُای ًاخْاعتَ سّاًی سؽذ کشدٍ ّ
ؽکْفا ؽْد ّ ایي اص خْاعتَ ُای ػقالًی ّ هٌغقی ُش جاهؼَ اعت .گشافیک " هذیظ صیثایی تقشی
ّ ًظن ّ ُواٌُگی هغلْب فضا اعت.
هققْد اص توام عشح ُای گشافیکی تشای هذیظ داخلی ّ خاسجی – ایجاد فضایی تشای صًذگی پش
ًؾاط ّ عالن ّ قاًغ کٌٌذٍ اعت.
هؾخـ کشدى یک هکاى اص هکاًی دیگش  ،صیثا عاصی ً ،ظن ّ اًغجام تخؾیذى تَ فضای ّ گغتشػ
دیغَ فؼالیت عشادی داخلی ،اص اُذاف گشافیک هذیغی تَ ؽواس هی سّد.

عشادی دکْساعیْى داخلی (  )Interior Designکَ تَ ػٌْاى یک دشفَ ،یک ٌُش ّ یک فٌؼت
دس دًیا ؽٌاختَ ؽذٍ ،تِیٌَ عاصی فضاُای داخلی عاختواى ُا تَ هٌظْس اًجام فؼالیت ُای سّصهشٍ
یؼٌی صًذگی ّکاس اعت .
تخؼ اػظن ػوش ها دس فضاُای داخلی تٌاُا عپشی هی ؽْد .ایي فضاُا هذیغی سا ایجاد هی کٌٌذ کَ
پاعخ گْی ًیاصُای اعاعی ها ًظیش ًیاص تَ عشپٌاٍ تْدٍ ّ تغیاسی اص فؼالیت ُای ها دس آى فْست
هی گیشدُ .وچٌیي آًچَ تَ یک تٌا سّح هی تخؾذ ،فضای داخلی آى اعت  .تٌاتشایي هی تْاى گفت
کیفیت فضای داخلی اص یک عشف تأثیش هغتقیوی تش ًذٍْ اًجام فؼالیت ُای ها دس آى داسد ّ اص
عشف دیگش ًگشػ ،ادْال ّ ؽخقیت ها سا تذت تأثیش قشاس هی دُذ .تش ایي اعاطُ ،ذف عشادی
داخلی ،تِثْد ػولکشد فیضیکی ّ سّاًی فضا تشای سادت عاصی صًذگی دس آى اعت .فضای هؼواسی
ال قاتل اعتفادٍ ًیغت ّ یا دس فْست قاتل اعتفادٍ تْدى ،کاسآیی الصم ّ
تذّى عشادی داخلی یا اف ً
تِیٌَ سا ًخْاُذ داؽت.
عشادی داخلی صًذگی ُوَ آداد جاهؼَ سا تذت تأثیش قشاس هی دُذ ّ تأثیشات آى دس صًذگی تَ
ّضْح قاتل هؾاُذٍ اعت .اص ایي سّ هْضْع عشادی داخلی تَ ُیچ ّجَ هذذّد تَ اقؾاس هشفَ ّ
خاًَ ُای اػیاًی ًیغت .عشادی داخلی هی تْاًذ تشای کل جاهؼَ ّ عثقات کن دسآهذ ُن هفیذ تاؽذ.
اگش قٌاػت سا افل اعاعی اهشّص جاهؼَ تذاًین ّ ققذ داؽتَ تاؽین اهکاى صًذگی سادت سا دس فضای
 40یا  60هتشی آپاستواى ُا فشاُن کٌین ،عشادی داخلی یک ضشّست گشیضًاپزیش خْاُذ تْد.
عشادی داخلی هی تْاًذ تَ ها ًؾاى دُذ کَ دس ایي فضای کْچک چغْس ّ تا چَ ّعایلی تایذ صًذگی
کٌین.
اص آًجا کَ عشادی داخلی دس استثاط هغتقین تا ّیژگی ُای سّدی ـ سّاًی اًغاى قشاس داسد ،تایغتی
تشای ًیل تَ یک عشح هغلْبّ ،یژگی ُای سفتاسُای اًغاًی دس فضاُای داخلی صیغتی اػن اص
ػوْهی ّ خقْفی ،دس عشادی تَ دقت هْسد تْجَ قشاس گیشد .اص ایي سّ عشاح تَ ٌُگام عشادی
فضای داخلی تا دّ هقْلَ عشّکاس داسد :کاستشد آى فضا ّ ،ادغاط ّ تأثیشی کَ هی خْاُذ آى فضا
تش اعتفادٍ کٌٌذٍ داؽتَ تاؽذ .
عشادی دکْساعیْى داخلی عیف گًْاگًْی اص ػٌافش ّ هؤلفَ ُا اص قثیل فشمًْ ،س ،سًگ ،تافت،
کف ،عقف ،دیْاس ،ػٌافش کاسکشدی ّ تضییٌی ّ هثلواى سا دس تشهی گیشد .ایي ػٌافش اتضاسُای
کاس عشاح ُغتٌذ کَ ُوگی تایذ تغْس ُواٌُگ ّ هتٌاعة دس یک عشح هشتثظ ّ خْؽایٌذ قشاس
گیشًذ.
عشادی داخلی کَ دس دذ ّاعظ هیاى هؼواسی ّ عشادی قشاس هی گیشد ،تَ ُواى هیضاى کَ ؽاهل
جٌثَ ُای کاستشدی ،عاختاسی ّ فٌی هی ؽْد ،عشادی تجغوی ّ جٌثَ ُای تقشی ّ صیثایی ؽٌاعاًَ

سا ًیض دس تش داسد .اص ایي سّ عشادی داخلی اغلة دس سدیف ٌُشُای تجغوی تَ دغاب آهذٍ اعت ّ
تشای هْفقیت دس آى ،تایغتی تا دذ ًغثتًا صیادی تا ػٌافش ّ افْل عشادی تجغوی ّ هثادی عْاد
تقشی آؽٌا تْد.
اگشچَ عشادی داخلی اهشّصٍ تَ ػٌْاى یک تخقـ ؽٌاختَ هی ؽْد ّ هذذّدٍ تغیاس ّعیؼی سا دس
تش هی گیشد ،اها اص آًجایی کَ ایي سؽتَ دس استثاط هغتقین تا فضای داخلی خاًَ ّ صًذگی سّصهشٍ
هی تاؽذ ،ؽٌاخت الفثای عشادی داخلی ّ تثییي هثاًی آى تَ صتاى عادٍ تشای ػوْم هشدم ّ تْیژٍ
صًاى خاًَ داس ،تَ قاتل فِن کشدى آى ّ تشخْسدی ػلوی تا ایي پذیذٍ خْاُذ اًجاهیذ ّ دس ًِایت
تأثیشی ػویق تش کیفیت فضاُای صیغتی جاهؼَ ها خْاُذ داؽت .اص ایي سّ تٌا داسین عی یادداؽت
ُایی تَ هثادث هختلف عشادی داخلی تپشداصین ّ تا تِشٍ گیشی اص افْل عشادی تجغوی ّ عْاد
تقشی ّ ًیض تا اعتٌاد تَ ًوًَْ ُای هْفق عشادی داخلی خاًَ دس عغخ جِاى ،داًؼ ّ آگاُی افشاد
خاًْادٍ سا دس ایي خقْؿ افضایؼ دُین.
هغائلی کَ تایذ قثل اص عشادی دکْس هٌضل یا هذیظ کاس یا سعتْساى یا تْتیک ّ .....دس ًظش داؽتَ
تاؽین تَ ایي فْست هیثاؽذ ُ_1:وخْاًی عشح هْسد ًظش تا کاستشی فضا
 _2سًگ فضا

