
 

 

 در طراحی داخلی (Texture) اهمیت بافت

 

طراحی کامل  شلام   !رسدمیبه نظر کم اتاق نگاه کنید اما احساس کنید که چیزی در آن اتاق  یکشما ممکن است گاهی به 

 دیلدهتخت ک  اتاق فقط به صورت یک سطح در این حالت اما  ؛دکوراتیو است هایآیتمسه جز کلیدی الگوی رنگی، مبلمان و 

 است." بافت " نبود  ،و دلی  این احساس شودمی

. شلودمیطراحی تا سطح دلخواه  موجبباشد. بافت  طراحی فضای داخلی در چارهراه بافت یک  در برخی موارد رسدمیبه نظر 

 از آن استفاده کنیم. مؤثر نحویبه و اینکه چطور  کنیممیدر اینجا ما به طور خالصه در مورد اهمیت بافت صحبت 

 

http://freshome.com/2015/03/11/the-importance-of-texture-in-interior-design/costal-living-space/
http://freshome.com/2015/03/11/the-importance-of-texture-in-interior-design/textured-bath/


 

 

 چیست؟ منظور از بافت

 شلیا دریافلتحسی که از لمس سلطح خلارجی ا " :شودمیتعریف  گونهاینبافت اغلب  ،طراحی اصطالح درخوبی است.  سؤال

حسلی کله از حرکلت  ،حس له شدگی یک فرش نرم را هنگام راه رفتن روی آن. دهدمیچه احساسی به ما  واقع، در ".شودمی

 !و یا فرو رفتن در یک کوسن چرمی را تصور کنید کنیدمیدریافت  دستتان روی یک میز چوبی ناهموار

ن تجدیلد نظلر شلود و بله در  که البته باید در آ باال بیان شدهی است که در تعریفحس المسه بخشی از ما بر این باوریم که 

نلو   تواندمیطراحی داخلی تلویزیون باشد، قطعاً  هایبرنامههر فردی که به طور پیوسته پیگیر حس لمس کردن تبدی  شود. 

داشته است اما به ن فیزیکی با آ ستما و نه هکردلمس  نه بافت را . این در حالی است که آن فرد بافت راتشخیص دهدبافت را 

 سطحی از در  از بافت رسیده است.

یک تصویر در تالش است که احساس راحتی نشستن بر صندلی ساخته شده از گرانیت را بله شلما القلا کنلد املا  فرض کنید 

ارتقلا طراحلی  شلما را در تجربیات کلی تواندمیدر  شما از صندلی گرانیتی چیز دیگری است! در نظر داشته باشید که بافت 

 دهد.

 

 افزایدمیوزن بصری به بافت 

مراجعه کنید با اصطالح وزن بصری، زیاد مواجله خواهیلد شلد. وزن  Freshomeهای طراحی داخلی مانند اگر شما به سایت

زن کله و شودمیث باعقابلیت جلب توجه به سوی خود را دارد. لذا استفاده صحیح از بافت ء شی بصری به این معنی است که 

ت دیگلر توجله را بله خلود جللب ، بافت نیز در سمکندمیخود جلب  سمتتوجه را به  ایوسیلهاگر  مثالً) بصری متعادل شود

 .(ردخواهد ک

http://freshome.com/2015/03/11/the-importance-of-texture-in-interior-design/textured-seating/


 

 

بلر حسلی کله  تواندمییعنی چگونه رنگ سرد یا گرم  کنیممیبه خاطر داشته باشید که وقتی ما در مورد تئوری رنگ صحبت 

فضلا حلس  شلودمی. بافلت خشلن باعلث دهلدمیبگذارد. بافت هم هملین کلار را بلا روشلی مشلابه انجلام  تأثیر دهدمیفضا 

مایی بافت هم توجله جان بهباید . دهدمیجلوه  تربزرگو فضا را  دهدمیبدهد در حالی که بافت نرم زیبایی بیشتر  تریصمیمی

خشن نسبت به زمانی که دو بافلت از  ءشی شودمیبا بافت خشن، باعث ء شی  یکدر کنار قرار دادن یک بافت نرم  مثالً ،کنید

دسلت یابیلد،  خواهیلدمیه بله وزن بصلری فاصله برای تعیین اینکله چگونلاد ایج. لذا از به نظر برسد تروزین، هستندهم جدا 

به دلی  این که بافت خشن وزن بصری بیشتری نسبت به بافت نرم دارد لذا چنانچه نزدیک یکدیگر قرار گیرنلد ) استفاده کنید

سمتی  بین این دو بافت ایجاد شود و اگر الزم بود ایفاصله، در نتیجه الزم است گیردمیبافت خشن بیشتر در معرض دید قرار 

 .که بافت نرم وجود دارد تقویت شود تا از نظر بصری با بافت خشن در تعادل قرار گیرد(

 کندمی ایجادبافت تعادل 

و بلر  کنلدمی، کنتراست ضروری است به دلی  اینکله همله چیلز را متعلادل کنیممیگفتیم و باز هم تکرار  قبالًکه  طورهمان

. )بایلد قسلمتی در شودمید که اگر همه چیز مشابه باشند، چشم ما دچار عدم تمرکز . به این فکر کنیافزایدمیجذابیت بصری 

بیشلتر  ترمهمروی آن بایستد(. از بافت برای اطمینان از اینکه عناصر  ناخودآگاهفضا باشد که باعث جلب توجه شود و چشم ما 

 استفاده کنید. ،شوندمیدیده 

در مکانی کله آن را  مثالً ؛نکنید. در یک فضا از دو یا سه بافت مجزا استفاده کنیدالبته سعی کنید بیش از حد از بافت استفاده 

از یلک  چنانچله .برای جلب توجه بیشتر آن فضا() کنیداز بافت استفاده  توانیدمی ،ایدگرفتهکانونی فضا در نظر  به عنوان نقطه

آبی روشلن تلا  در فضا از تنالیته مثالً) آن رنگ بسیار شبیه هم هستند های استفاده شدهو تنالیته کنیدمیرنگ خاص استفاده 

. وقتی از الگلوی رنلگ مونوکروماتیلک مهم استاز بافت برای رفع یکنواختی فضا بسیار  مندیبهره، (ایدکردهآبی تیره استفاده 

ها( این اطمینان را حاص  کنید اکسسوری مثالًتان )هایآیتماز انتخاب  کنیدمیمشابه( استفاده  هایرنگگ ))تک رنگ( یا آنالو

 .شودباید حس هارمونی در فضا ایجاد  آیندمیاین عناصر کنار هم  . البته وقتی همهکنندمیکه کنتراست باالیی ایجاد 

 از بافت استفاده کنید!

از بافلت  ملؤثربله طلور  دیم و اما مهم این است که چگونهیلی که باید از بافت استفاده کنیم را آوردال قب  همه هایقسمتدر 

 :کنیممیاستفاده کنیم. در اینجا به چند راه برای اضافه کردن بافت اشاره 

از  توانیلدمی ،ریلددور سلقف و دیلوار داگچ بری  هایالمانمعماری: اگر شما به اندازه کافی خوش شانس هستید که  هایالمان

 .(هم باشدیا دیوار سقف  تواندمیکانونی در فضا  نقطه) کانونی استفاده کنید. به عنوان نقطه هاآن

احسلاس تملایز در  توانلدمی هااین در فضا که همهیا ... مبلمان: استفاده از نیمکت چوبی، صندلی ساتن، کابینت با سنگ مرمر 

 فضا ایجاد کنند.

 بافت به فضا اضافه کند( تواندمیجنس این اقالم )استفاده کرد.  توانمی هاگ دکور: از اقالم دکوراتیو حتی  هایآیتم

 به فضا تن و عمق دهد. تواندمیدیوار  پوشش کف و دیوار: قرار گیری صحیح فرش یا حتی الگوی طراحی شده

 استفاده کنید. توانیدمیمختلف  هایبافتیا ...  هابالش، هاروکشپارچه: از 



 

 

در حالی که دو موضو  مجلزا و البتله  روندمیقاب  ذکر در مورد بافت و الگو این است که گاهی این دو به جای هم به کار  نکته

جلاد یلک حلس اسلت. در حالی که بافت در ملورد چگلونگی ای ،ضروری در طراحی داخلی هستند. الگو یک چاپ بصری است

 .ایدکردهاستفاده نه استفاده از یکی به جای دیگری( ) شوید که از هر دو کنار هم مطمئن

، آوریلدمیمن خلود شلییا یک میز قهوه چوبی را به فضلای ن کنیدمیاین که شما یک فرش را برای گرم کردن اتاقتان انتخاب 

عنصلر . بافت خواهد بوداتاق یا فضای زندگی شما  در واقع کام  کننده داده شوداهمیت بافت به خوبی نشان که  شودمیسبب 

)بافلت عملق  ندهلدمسطح جلوه  کامالًفضا تا  یشتری ایجاد کنیدب سطوحفضای داخلی خود  در کندمیاست که کمک  بصری

 (.دهدمی
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