سه جزء روشنایی یک محیط

 -1نور محیطی

ایي ًْر تَ طْر یکٌْاخت در فضا پخص هی ضْد تَ طْری کَ کل فضای اتاق را رّضي هی کٌذ .ایي ًْع ًْر هعوْال تْسظ
ضْد.
هٌثعی کَ در تاالی اتاق لزار هی گیزد ّ یا هٌثعی کَ هی تْاًذ ًْر را تَ ُنج جِات پخص کٌذ ،تْلیذ هی
ایي ًْر عاهل اصلی تزای دیذ اضیا هی تاضذًْ .ر هحیطی تاعث تفاّت درخطص در اجسام هختلف هی ضْد لذا چطن
سزیعتز هی تْاًذ تا هحیظ تطثیك پیذا کٌذ  ،در ًتیجَ چطن تا سزعت کوتزی خستَ هی ضْد  .چطنً ،ثْد ًْر هحیطی
عٌْاى هثال هطالعَ صزفاً تا یک چزاغ هطالعَ ،کار ًاخْضایٌذی است  .تَ تیاى دیگز ًْر هتعادل
را کاهال درک هیکٌذ ؛ ب
هحیطی ،فضایی راحت ّ تا آراهص خلك هی کٌذ کَ حس خْب تْدى را تِثْد هی تخطذ.

 -2نور منطقهای

ًْر هٌطمَ هجوْعَ اس ًْر ُا در یک فضا ُستٌذ کَ تزای فعالیتِای خاصی استفادٍ هی ضًْذ ،هثال تزای هطالعَ ،کارّ
حفظ ُارهًْی فضا تا ًْر
یا تحث ّ گفتگًْْ .ر م ًطمَ عالٍّ تز ایي کَ تایذ ًماط هْرد تْجَ را پز ًْر تز کٌذ ،تایذ تزای
هحیطی ُن تٌاسة داضتَ تاضذ ًْ .ر هٌطمَ ای تْسظ ّسایلی تْلیذ هی ضْد ًْر خْد را تَ هی تْاًٌذ ُذایت کٌٌذ .
اًعطاف پذیزی تیطتز در دلت اتشار رّضٌایی تاعث هی شّد کَ تِتز تتْاى ًْر را تَ سوت جایی کَ تَ آى ًیاس است،
دُذ
ُذایت کزد .جایی کَ یک هیش کٌفزاًس تَ تٌِایی تا ًْر هحیطی رّضي هیضْد ،احساسی کَ تَ اًساى دست هی
ُواًٌذ احساسی است کَ در یک آضپش خاى ج صٌعتی تَ اًساى دست هیدُذ  .تَ عثارت دیگز ًْر هحیطی یک هحیظ
خاظ را تزای کاری خاظ فزاُن هی آّرد .

 -3نور مودی

ًْر هْدی یک فضای دلخْاٍ ّ پذیزفتٌی را خلك هی کٌذ .ایي ًْر هی درخطذ اها تَ ًذرت هی تْاًذ فضایی را رّضي کٌذ.
اها ایي ًْر لاتلیت ُای گًْاگًْی دارد ،تزلزاری ارتثاط  ،جذتَ ّ افسْى ّ احساسات ضذیذُ .ذف ًِایی آى آراهص رّح ّ
رّاى آدهی است  .تِتزیي تاثیز ًْر هْدی ٌُگام عصز هی تاضذ کَ ُْا تَ سوت تاریکی هی رّد ًْ .ر هْدی ًثایذ سیاد
رّضٌایی تخص تاضذ تا تتْاًذ تاثیز خْد را تگذارد.
ًْر هْدی جایی تایذ لزار داضتَ تاضذ کَ تتْاًذ تِتزیي اثز را داضتَ تاضذ هثال رّی سمف یا دیْار تاضذ یا در کٌارٍ ُای
پٌجزٍ ،هیش  ،دراّر  ،طالچَ ّ یا کف سهیي لزار تگیزد.

