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 لمؤلفونا

 

 ةتب الجديدة المخصصة لطالب المرحلمن الك تقنيات الديكوريعد كتاب        

فرع فن الديكور كلف بتأليفه عدد من اساتذة جامعة بغداد المتخصصين  ةالثاني

 اضافة الى عدد من التدريسيين ذوي الخبرة في مجال تصميم الديكور

ان لضم   بشكل تفصيلي  لقد شمل الكتاب على خمسة فصول مقسمة        

حيث شمل الفصل األول على التعرف على مفهوم   تسلسل المعلومات للطالب

وطرق طالئها   التقنيات وتطبيقاتها من خالل معرفة تراكيب الربط لالخشاب

ما أ عهوانوا فيما شمل الفصل الثاني على التوسع في مجال تطبيقات الطالء

غليفها الجدران وتالفصل الثالث فقد تضمن دراسة أساسيات تهيئة األرضيات و

فيما كان الفصل الرابع مخصص للتعرف على التقنيات البصرية مثل الخداع 

فقد شمل التعرف على العدد   الخامس  البصري و فن الكوالج اما الفصل

 واألدوات والخامات المستخدمة في صناعة النماذج

لطلبتنا االعزاء والشكر الجزيل لكل من ساهم في تأليف  الموفقية نتمنى        

 الكتاب واعداد هذا
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 الفصل األول

 وغاياتها األخشاب  مفهوم تقنيات

 :األولأهداف الفصل 

 األهداف العامة :

وتقنيات  الديكور،التعرف على التقنيات وغاياتها في فن  إلىيهدف هذا الفصل       

ها ببعض االنواع من ئلطال األخشابتهيئة  تاألخشاب، واساسياتركيب وربط 

 االصباغ.

 االهداف الخاصة 

 على:ن يدرس الطالب هذا الفصل يصبح قادراً أبعد  

وخاصة في فن كافة أستخدام التطبيقات التقنية في المجاالت التصميمية  -1

 الديكور.

 عدة.وتشكيلها بطرق  األخشابنواع تراكيب التطبيق العملي التقني أل -2

نواعه ومواصفاته أة لمادة الغراء ومعرفة مكوناته والدراسة المستفيض -3

 ه. استخدام ومجاالت

 من عدة نواعأب طالئها وسبل لالخشاب االساسية التهيئة كيفية على التعرف -4

 .االصباغ

 

 مفهوم التقنيات

 تمهيد :

عمق تاريخي  إلىيات اشتغالها وليدة العصر الحاضر وإنما تمتد بزمنها آللم تكن التقنيات و    

ً  قديم إذ استخدم اإلنسان أنواع متعددة من التقنيات اليدوية والذهنية لمواكبة متغيرات العصر  أنواعا

بما يحقق انجازاته ويسهل منظومته الحياتية ونشاطاته اليومية عبراستخدام أدوات وعدد قام 

نما إب المادي اليدوي فحسب والجان إلىنفا. وال تستند التقنيات آ بصناعتها بنفسه للغاية المذكورة

 (.متمايزة تدعى )العصف الذهني اً سياقات ذهنية تتطلب أفكار إلىز ذلك أوتتج
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ومن هنا تعددت المفاهيم التقنية وتباينت وتنوعت على وفق المقتضيات والحاجات التي عاصرتها 

 . الغايات العظمى التي تخدم البشرية في وقتنا الحاضر إلىصلها أوبما 

اجرائية  أوكانت فكرية نظرية أسواء بأنها: "مجموع اآلليات والوسائل تعريف التقنيات ويمكن 

 ".نتمكن بواسطتها من بناء النتاج التصميمي تطبيقية،

التركيز على تلك اآلليات التي  إلىفسوف نعمد  عاله ومداخالته الفكريةأولشمولية التعريف   

 -تي :أالحالية على وفق ما يهداف دراستنا أنستطيع بواسطتها تحقيق 

جري تعهدها ضمن سياقات )مشروع تصميم يعلى معظم الجوانب المهمة التي  السيطرة-ال: أو 

 ديكور داخلي(.

إدارة المكونات والمفردات والعناصر بطريقة تساعد على إضفاء الطابع التعبيري على -ثانيا:

 النتاج التصميمي.

لفصل يتعرض للنظريات اإلجرائية لمادة تقنيات تصميم ن هذا اأ إلى وإجماال يمكن الركون 

هم أيات االشتغال وآلل موضوع فن الديكور الداخلي من ناحية المفهوم وأوتن الداخلي، عبرالديكور 

 االساسيات العملية والتطبيقية لتقنيات وطرائق الربط والوصالت.   

 فن الديكور الداخلي وآليات اشتغاله 1-1

البشر رغبوا  ن  أاختصاص فن الديكور من الحقول التخصصية الحديثة نسبيا، بالرغم من  ن  إ     

 في خلق البيئات الداخلية المريحة منذ القدم.

مهما في توفير بيئة تفي باحتياجات المستفيدين، ظاهرة كانت ام  نه يلعب دوراً أهميته بأوتنبع     

بعاد تعبيرية تحقق األغراض الوظيفية والجمالية خفية، من خالل ما يعكسه الفكر التصميمي من ا

لئك المستفيدين، على وفق المنظور الحضاري ووتلبي النوازع الروحية والميول الوجدانية أل

 لمجتمعهم.

هذه البيئة التي تحتوينا، والتي تؤثر فينا رغم تباين تعاملنا معها، ونؤثر فيها بقدر معين أيضا،     

ئية لفن الديكور والتي تؤهله ليقوم بالربط بين ااإلنشائية واإلنهائية واالد تشكل مفرداتها المعطيات

ن فهم واستيعاب بناية تغطي مئات االمتار المربعة.مشيدة في أأجزاء المبنى ربطا تكامليا، اذ 

ن يقضي داخل فضاءاتها التصميمية وقتا كافيا كيما يربط أمستويات متعددة تستوجب من الناظر 

 احيانا.واالشكال التي تفصل بينها اللحظات وربما الساعات  بين االحيزة
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ويعد االهتمام بالقيم الداخلية لفضاءات المبنى ذو اهمية مضافة نسبة للقيم الجمالية لعناصر    

وهكذا اليمكن عزل فن الديكور الداخلي لبناية عن انشائها ،القشرة الخارجية في تصميم المبنى 

ً العمراني عموم خر فكال منهما يعزز اآل ،بنفس القدر الذي اليمكن توضيح العالقة بينهما بسهولة ا

وجملة القول ان الجهود  ،ال يمكن القول متى تتوقف العمارة ومتى يبدا فن الديكور الداخلي إذ

النهائية المبذولة لنجاح كال االثنين تحقق نتائجها عندما النجد فرقا واضحا بين مجمل العناصر 

ً أتؤلف الكل لذا فان تذوق عمارة من نمط ما ينبغي التي  بطبيعة وخصائص  ن يتضمن وعيا

 . ك البنايةلالفضاءات الداخلية وفن الديكور لت

يجاد مثل هكذا بيئة بات يعتمد مباشرة على صواب القرارات المتخذة في معالجات إ ن  إ    

واضافت الجديد ،ت العديد فر  التصميم المكاني الداخلي هذه المعالجات كلما حسنت وراقت و

متابعة  أولت عليه تبعة العمل احتياجات االنسان االساسية والجوهرية وسه   ولبت   ،وحققت المزيد

اغناء تجربته البصرية وتنامي حسه الجمالي وتؤكد جوانب ذات  إلىمثلما تدفع  ،الغرض

 اعتبارات خاصة كمراعاتها للخصوصية والتقاليد المحلية.

 أوعادة ترتيب إلم يعد يقتصر على  ،فان مفهوم فن الديكور الداخلي كخلق لبيئة داخليةوبهذا    

وتدقيقها في ،وتقنياتها ،ثات ووحدات اضاءة وفروشات ..الخ أابتكار المكونات الداخلية من مواد و

 يد لكامل مظهر تلك البيئة ابتداءً نما تطور ليشمل الخلق الجدإضوء متطلبات وظيفية وجمالية و

ية أوية من النواحي الفيزيبطبيعة العالقات بين الفضاءات الداخلية وهيئاتها وصلتها بالبيئة الخارج

دائية وراحة جسدية أمينها متطلبات أعناصر ومكونات داخلية من ناحية توما تحويه من  من جهة

وذلك عبر صياغتها في شكل معبر ضمن سياق حضاري يلبي طموحات وتطلعات  من جهة ثانية

 شاغليها.

التحدد بطبيعة العالقات االنشائية لتقسيمات المبنى الداخلية  ن  ألي أوومن هنا يتضح من منطلق     

ثم  ومن ،للفضاءات واالكتفاء بتزيين تلك العناصر ةهيئات وعالقات العناصر التكوينيالتي تشكل 

باتت تقف حجر عثرة في سبيل الخروج بذلك الشكل المعبر الذي  تنسيق وترتيب باقي الموجودات

 ي والحضاري.أويلبي الحاجات والطموحات والتطلعات على المستويين الفيزي

ابعة من تعقيد نومما تقدم يتوضح مستوى المهام الجسام التي تواجه فن الديكور الداخلي ال    

حسن مصمم الديكور أكيد معضلة كبيرة اذا ما تي ال تشكل بالتاتراكب متغيرات تلك المهمات وال

دواته في التخطيط المسبق والتنفيذ السليم المعتمد على المعرفة والدقة والتقنية أاستخدام فكره و

 العالمية المعاصرة.
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غناء الفكر بأهمية المفردات والتقنيات التي تساهم في رفد مصمم الديكور إولغرض     

ً  تجعلة قادراً بالمعلومات األكاديمية بما  له بيئة  استخدامها، وتؤمنساليب أدواته وأب ومتحكما

فالبد من دراسة  ،والديكورنها تحقيق مسار سليم وعلمي في مجال التصميم الداخلي أمعرفية من ش

ليات والتقنيات والمواد الداخلة في صلب اختصاصه عبر الموضوعات التي سوف يجري بعض اآل

 تي:أيلها وكما أوتن

 تقنيات الربط والتركيب لألخشاب: 1-2

     ً لهما يؤكد جانبا أوعلى وفق مبدأين رئيسين  األخشابما تتحدد أساليب تركيب ربط  غالبا

ً يتزي أساليب فنية اإلظهار الشكلي لخامة الخشب ويرتبط بمعاني إبراز القيمة  تحقيق إلىيهدف  نيا

 أوتأكيد الصالبة والمتانة  إلىيهدف  وظيفي   حقيق جانب  تية.فيما يؤكد المبدأ الثاني على الجمال

عرضية لوصالت خشبية يجري تركيبها  أواستحصال قياسات طولية تحقيق جانب وظيفي 

 وربطها مع بعضها للغاية المذكورة. 

الً على اهم العدد أوولغرض إجمال طرق الربط والتركيب لخامة الخشب البد من التعرف     

وعلى  ،قل جهد ممكنأن تساعد االنسان في استحصال نتائج ايجابية وبأنها أواالدوات التي من ش

 تي:اآلالنحو 

 

 أهم األدوات المستخدمة في عملية التركيب والربط لخامة الخشب : 1-2-1

 أدوات القياس والعالم والضبط : -1

 06ية أودرجة، مسطرة، ز 44ية أومتر معدني، زوايا قائمة، زوايا متحركة ز –متر خشبي    

 ( يوضح بعض ادوات القياس.1-1. والشكل )ترمنتس

 

 

 

 
 

( يوضح بعض ادوات القياس1-1شكل )  
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رندة حفر  الدقيقة،رندة االعمال  وتطبيق،رندة لحام  المتوسطة،الرندة    أدوات المسح: -2  

 .المسحيوضح بعض ادوات  (2-1كما في شكل ) تفريز(رندة جنبين ) اقواس،المنحنيات، رندة 

 

 

 

 

 أدوات النشر:  -3

منشار تعشيقة  ،الظهر لواح، منشاراألمنشار شق  (،)شق عرضي (، منشارمنشار )شق طولي   

القطع المائل كما في شكل أويا أومنشار الز التخريم،منشار  الدقيقة،شغال منشار األ الحمام،ذيل 

 .دوات النشرأ( يوضح بعض 1-3)

 

 

 

 أدوات الربط : -4

 يوضح بعض ادوات الربط (4-1كما في شكل ) الملزمة، االسكنجات، الفخات   

 

 

 

 

 ،mm 0، mm 8، mm 12، mm 10ياسات متعددة منها )قنواع وأوهي ذات    زاميل:األ -4

mm 26والحفرزاميل الزخرفة أشكال أ( يوضح بعض 4-1شكل ) قياسات ( كما في. 

 

 

( يوضح بعض ادوات المسح2-1شكل )  

 

 

( يوضح بعض 3-1شكل )

 ادوات النشر

 

( يوضح بعض ادوات الربط4 -1شكل )  
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( يوضح 8-1كما في شكل )التنجيد  مطرقةالخشبية،  الحديدية، المطارقةالمطارق  -0

 عمال النجارة.أالمطارق المستعملة في 

 

 

 

 

ذو  التلقائي، المفكالحلزوني  االعتيادي، المفكالمفك    مفكات المسامير المحورية:  -7

( يوضح بعض اشكال المفك 9-1ذو الراس الصليبي كما في شكل ) النابض، المفك

 االعتيادي

 

 

 

لة، أوقاطعة المسامير، مزيتة، فرشاة تنظيف الط سن،الكماشة، السمبة، حجر    عدد اخرى: -8

 ( يوضح بعض اشكال حجر السن والكماشة. 16-1سكين شق كما في شكل )

 

 

 

 

 

( يوضح بعض 9-1شكل )

 اشكال المفك االعتيادي

 

 

( يوضح بعض 11-1شكل )

يةاشكال العدد اليدوية النجار  

 

( يوضح المطارق المستعملة 8-1شكل )

عمال النجارةأفي   

 

زاميل أشكال أ( يوضح بعض 5-1شكل )

 الزخرفة والحفر
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 الوصالتإعداد وتركيب  1-3

 تجهيز خشب الوصالت 1-3-1

لى خطوات تجهيز القطع الالزمة للوصالت نشر الخشب االحجام المطلوبة وتتضمن أو ن  إ     

المقطع  إلىطوال المطلوبة والنشرالطولي األ إلىهذه الخطوات عمليتين هما القطع المستعرض 

ن يكون أان تكون قصة المنشار محاذية لقسم الخشب الذي سيتم طرحه و ويراعى، المطلوب

ذلك ويمكن تجنب هذه العيوب  إلى( وما 11-1)شكل  وحسب ،والشقوقالخشب خاليا من العقد 

 الصحيح.سلوب القطع إبحسب اختيار القطع وب

 

 

 

 

 

 

ً  المنشورة العطائها مظهراً والخطوة التالية هي تصفية القطع     ً  مسطحا  ،الملمسوناعم  مستويا

نصف هذا المقدار من  يزال ،ملم 4زالته بواسطة تصفية إن يكون سمك الخشب الذي تتم أيراعى 

تحت مرحلة تصفية عمليات اربع  تندرج األسفل،خرمن السطح سطح االعلى ونصفه اآلال

 تي. عرضها كاآلنس

وذلك بواسطة رندة تسوية  ،لتواء االالعلى بحيث يصبح مسطحا خاليا من ا تصفية السطح .1

 نه يمكنك االستعانةأوالحظ  ،تصفية كشط ضع عالمة مميزة على هذا السطح  أوتواءلاال

ء سطح الخشب ضع قضبان فوق الخشب كد من استواأبقضبان خاصة بقياس االلتواء للت

 ي التواء .أن الخشب خال من أكد لك أتسطحها من االركان فان بدت متوازية أوعاين 

 بواسطة،امدة مع سطحه تاكد من تعامدها عن تصبح مستوية ومتأ إلىصفي حافة الخشب  .2

  الحافة.ضع عالمة مميزة على تلك  ،القائمةضبط  متعامدة يةأوز

الخشب بحيث  الخشب، صفيعالمة على  القياس، وضع بواسطة محددحدد العرض المطلوب  .3

 حددته.تحصل على العرض الذي 

 العقد والشقوق   (11-1شكل )
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 السمك المحدد. إلى الخشبعلى  وضع عالمة القياس،حدد السمك المطلوب بواسطة محدد  .4

يمكنك البدء في تعليم اجزاء  وتصفيتة،بعد نشر الخشب    :كيفية قطع الوصالت  1-3-2

نواع من الوصالت هي: )الوصلة أفي هذا الفصل كيفية قطع ثالثة  ونتنأول ،وقطعهاالوصالت 

 (.ووصلة النقرة والسان الغنفارية،والوصلة  التنصيفية،

ً نواعأهناك الوصلة التصنيفية: 1-3-2 لكن عملية اعدادها ،عدة من الوصالت التنصيفية  ا

يأتي الخطوات المتبعة في اعداد وصلة  فيماتختلف. ونستعرض  انواعاجميعا تكاد ال

 (12-1كما في شكل ) T تنصيف على شكل حرف

 

 

 

يمكنك استخدام قلم رصاص لتعيين منتصف سمك الخشب كما في شكل  ،الالزمةالعالمات  ضع-1

(1-13.) 

 

 

 

 

 (.14-1انشرمنتصف قطعة خشب المستعرض ثم اقطع الكتف كما في شكل ) .2

 

 

 

 

 

(14-1شكل )  

 

(13-1شكل )  

 

 

(12-1شكل )  
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 وذلك باتباع الخطوتين التاليتين: الوصلة،الجزء الثاني من  قطع-3

 النقرة، وفيزالة مابقي في إل زميالً أ الوسط استخدماقطع حافتي الوصلة ثم انشر النقرة في    

 (.14-1كما في شكل ) الجوانب من الخشب غير مرغوب فيه

 

 

 

 

 (.10-1كما في شكل ) الوصلة اجمع-4

 

 

 

 

 

 أون تكون ذات ميل أالوصلة الغنفارية في الخشب اللين يجب  : الوصلة الغنفارية 1-3-2-1

في الخشب الصلد فيجب ان يعادل السبع. ويمكن  اجانبيها، ام أحدانحدار يعادل سدس قياس 

كما هو موضح في الشكل  الميل،( لتحديد هذا Sliding Bevelية المتحركة )أواالستعانة بالز

(1-17.) 

  

 

 

 
 

(11-1شكل )  

 

(15-1شكل رقم )  

 

(11-1شكل )  

 

 

 

(14-1شكل )  
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 فارية نخطوات تنفيذ الوصلة الغ

 (.18-1كما في شكل ) ضع عالمات لتحديد مواضع النقرات .1

 

 

 

 (.19-1اقطع هذه النقرات بواسطة منشار تلسين دقيق كما في شكل ) .2

 

 

 

 

 (.26-1ضع عالمات تحديد مواضع االلسنة وفقا للنقرات كما في شكل ) .3

 

 

 

 

استخدم ازميال لتشذيب االسطح كما في شكل  دقيق،اقطع االلسنة بواسطة منشار تلسين          

(1-21.) 

              

 

 

(18-1شكل )  

(21-1شكل )  

 

 

 

 

(19-1شكل )  

(21-1شكل )  
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 (.22-1)شكل جمع الوصلة كما في  .4

 

 

 

 

 

  وصلة نقرة ولسان: 1-3-2-2

 التالية:خطوات تنفيذ هذا النوع من الوصالت هي      

1.  ً ما خط الكتف فحدده أ قلم رصاص لتحديد مواضع النقر ضع العالمات الالزمة مستخدما

 بواسطة قلم رصاص

 (23-1الشكل )كما هو موضح في  

 

 

 

  إقطع النقرات متبعا التسلسل التالي:. 2

  (24-1في الشكل )كما هو موضح  إزميل نقرومستخدما"  الخلفية،من حافة الخشب  ءاً أنقر مبتد -

 

 

 

 

( .22-1) شكل  

 

(23-1شكل رقم )  

 

 

(24-1الشكل )   

 

(32-1) شكل  

 

لى حافة الخشب األمامية وانقر ما إانتقل  -
 تبقى.

تاد في وأثقب النقرات التي ستستوعب األ -
 الطرف الخلفي من الخشب
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 (24-1. اقطع األلسن متبعا" التسلسل التالي كما هو موضح في الشكل )3

 

 

 

 

 

ً من جانبي الخشب.اقطع  أنشر ،مائلامسك الخشب وهو في وضع  -4 األلسنة نشراً طوليا

كما هو  أن يتم قبل التنفيذ الكلي للحليات مع المالحظة بأن هذا العمل يجب األكتاف،

 (.20-1موضح في الشكل )

 

 

 

                                                                            

 

 (.27-1إجمع الوصلة. كما هو موضح في الشكل ) -4

 

 

 

 

 

 

(25-1شكل رقم )  

(21-1شكل )  

(21-1شكل )  
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 نواع الوصالت الخشبية .أ 1-3-3

 تقنية يشكل والذي الخشب وتركيب تجميع في ةالمهم لياتاآل من ةالخشبي الوصالت تعتبر     

 كل ةالخشبي الوصالت من نواعأ ةعد هناك الداخلي مكمالت التصميمو األثاث ةصناع في ةمهم

 ةالخشبي الوصله نوع يختار نأ المصمم على الواجب من لذا ةمحدد الغراض يستخدم منها

 منها: نذكر الخشبيه الوصالت من نواعأ ةعد هناك التصميمي عمله لتنفيذ المناسب

 الوصالت الطولية:  1-3-3-1

وذلك حين اليتوافر ،لواح طويلة أتستخدم هذه الفئة لتوصيل قطع الخشب بغية الحصول على     

ل عامل التركيب االستفادة من القطع القصيرة منعا للتبذيرفي أوحين يح أو،لواحمثل تلك األ

 :همان ينوع إلى. وتقسم الوصالت الطولية الخشب 

لى في ورش النجارة و( تستخدم بالدرجة األ28-1وصلة تنصيف مستقيمة حسب شكل ) .1

 .مثالً لتركيب الواح الجدران الخشبية 

ً 29-1) يعرض الشكل .2 لواح العريضة لوصلة مائلة تستخدم في توصيل األ ( رسما

 الروافد.ي المدادات التي تدعم أالالزمة لصنع كمرات السقوف 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مستقيمة ( وصلة تنصيف28-1)الشكل   
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 الوصالت العرضية  1-3-3-2

بعض واستخدامها في تغطية  إلىجمع االلواح الضيقة بعضها  الوصالت،يمكن بفضل هذه     

لواح الالزمة في صنع األ أو وغيرها(عوارض التلبيس  االرضية،المساحات الواسعة )الواح 

( عملية الوصل التقابلي التي يتم 36-1ذلك شكل ) إلىللرفوف والقسم االعلى من الموائد وما 

( كيفية تدعيم الوصلة التقابلية بواسطة لسان سائب 31-1بموجبها لصق طرفين متقابلين وشكل )

خازن سطح مناضد المأو األثاثهذا االسلوب في صنع  المعاكس. ويستخدممصنوع من الخشب 

 .خاصةوالمكاتب بصفة 

 

 

          

 

 

 

( يبين وصلة من هذا 32-1الشكل ) فيتتطلب الواح االرضية وصالت ذات نقرة ولسان       

( 33-1بينما تم تركيب الوصلة كما في الشكل ) السطحي،النوع تم تركيبها حسب اسلوب التسمير 

 ي عبر لسان النقرةأحسب اسلوب التسمير الخلفي 

وصلة مائلة للوح عريض (29-1الشكل )  

 

 

( وصلة تقابلية31-1)-شكل وصلة ذات لسان سائب (31-1شكل )   
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ي عبر لسان أ الخلفي،( حسب اسلوب التسمير 34-1بينما تم تركيب الوصلة كما في الشكل )     

( فيبين وصلة لوح تجمع بين النقرة واللسان واالجزاء المثلثة. ويستخدم 34-1ما الشكل )أالنقرة. 

لواح الجدران وفي تركيب البوابات واالبواب أاالسلوب االخير في صناعة خشب التلبيس و

 الخارجية.

( فيبين وصلة لوح تجمع بين النقرة واللسان واالجزاء المثلثة. ويستخدم 34-1ما الشكل )أ    

لواح الجدران وفي تركيب البوابات واالبواب أاالسلوب االخير في صناعة خشب التلبيس و

( 34-1الخارجية. وثمة اسلوب اخير هو اسلوب العوارض المتراكبة الذي يبدو في الشكل )

 شبه.أفي تلبيس السقيفات وما  ستخدموي

 

   

يستحسن لدى وصل األلواح الالزمة لصنع أسطح المناضد العريضة استخدام دعامات خشبية     

( تصون االلوح من 30-1الشكل ملولبة غائرة في شقوق )مثبتة في األسفل بواسطة مسامير 

ن تعيق حركة الخشب الناتجة عن تبدل نسبة رطوبته )التقلص والتمدد(. ويظهر أالتحدب دون 

 

وصلة لسان ونقرة (32-1الشكل )  

 

فيلخال ( عارضة لسان ونقرة للتثبيت33-1) الشكل  

 

لث وصلة لسان ونقرة ذات تركيب مث( 34-1الشكل )

             

( وصلة العوارض المتراكبة35-1الشكل )  
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ً 37-1الشكل ) ن يعيق أيستخدم في تثبيت القسم االعلى من المناضد في موضعه دون  ( لسانا

نه يسمح أل تشقق،أوتحدب  أوي التواء أل ن يتعرض الخشبأودون  تقلصه،أوحركة تمدد الخشب 

 رجلها .أ أوعلى من المنضدة بمعزل عن قاعدتها بتحريك القسم األ

 

 

 ية أوالوصالت الز 1-3-3

ً أغالبا مايطلق عليها      اسم وصالت التأطير وهي شائعة االستخدام لدى النجارين وعمال  يضا

 واعها:أنالتركيب. وأهم 

( وأبرز استخداماتها هي تركيب الشطوب 38-1الظاهرة في الشكل ) المشطوبة:الوصلة  .1

 القائمة واألفاريز والحليات الشريطية وغير الشريطية. 

ذلك فإن أسلوب تركيبها ال يتغير : وهي مختلفة األنواع، مع الوصالت نصف التراكبية .2

 أوثم جمع الطرفين بواسطة الغراء  الوصلة، ويقضي بقطع نصف سمك الخشب عند طرفي  

( ثالثة أنواع من الوصالت 41-1( )46-1( )39-1وتظهر األشكال ) البراغي، أوالمسامير 

 نصف التراكبية.

خشبية والجوارير، كما هو لى في صنع العلب الوتستخدم بالدرجة األ :الوصالت الغنفارية .3

( الحظ أن القسم األمامي من الجوارير يتم تركيبه بواسطة الوصالت 42-1موضح في الشكل )

 (.43-1أكثر أناقة الشكل ) الغنفارية المتراكبة التي تمنحه مظهراً 

 

( وصلة ذات دعامة مثبتة 31-1الشكل )

 ببراغي مخفية

 

اللسانأو( الزر 31-1الشكل )  
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 الوصالت ذات األخاديد: 1-3-4

لسنة أية تعرف بوصالت التثبيت، إذ إنها عبارة عن أوهناك فئة اخرى من الوصالت الز    

 ونستعرض أنواعها كاألتي: التعاشيق،مبايت  أودخالها في أخاديد إعريضة يتم 

 

( وصلة مشطوبة38-1الشكل )  

 

( وصلة تنصيف متعامدة39-1الشكل )  

 

 

ية( وصلة تنصيف ركن41-1الشكل )  

 

وصلة تنصيف حرف (41-1الشكل )  
  T 

 

 

( وصلة غنفارية نافذة42-1الشكل )  

 

ة( وصلة غنفارية متراكب43-1الشكل )  
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تستخدم في تثبيت الدعامات الكبيرة بواسطة  (:األخدود أووصالت مربعة المبيت ) .1

يتعدى ثلث سمك  أال(، فإن عمق المبيت يجب 44-1مسامير سلكية، وكما هو موضح في الشكل )

لصق ل تركيب رفوف الخزائن حيث يجري أوأما األستخدام الثاني لهذه الوصالت فيتن ،الخشب

 (.44-1) لشكلتثبيتها بواسطة المسامير وذلك من خلف المبيت ا أوالوصلة 

 

 

 

 

وتستخدم في  السابقة،رفع مستوى من الوصالت أتعتبر هذه : وصالت غير نافذة المبيت .2

( كيف ان اللسان والمبيت يتوقفان عند حد معين، 40-1تركيب الخزائن الفاخرة ويظهر الشكل )

 مظهرا أكثر سهولة في التركيب. األثاثمما يمنح قطعة 

 

 

 

 

الشكل  الكلفة،ما تستخدم في تركيب تلبيسات األبواب قليلة  كثيراً  :وصالت ركنية المبيت .3

( 48-1(. أما بالنسبة لألبواب الفاخرة النوعية فتستخدم الوصالت الكنفية المبيت )الشكل 1-47)

 ويتم تثبيت النوعين بوساطة المسامير.

 

 

 

 

( وصلة مربعة44-1الشكل )  

 

وف( وصلة مربعة تستخدم في تركيب الرف45-1الشكل )  

 

وصلة غير نافذة (41-1الشكل )  

 

( وصلة ركنية المبيت41-1الشكل )  

 

( وصلة كتفية المبيت48-1الشكل )  
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 :وصالت نقرة ولسان .4

ً أووصالت الزنواع أثر أكربما كانت هذه       في تركيب  ذ تستخدم بصورة واسعة جداً إ ية شيوعا

ن ان اللتان االساسيتا( القاعدت49-1خرى. ويوضح الشكل )عمال التأطير االأاالبواب والنوافذ و

 والقاعدتان هما: واللسان،نواع الوصالت ذات النقرة أيرتكزعليهما تركيب جميع 

لم تتوافر مكنة نقر  تركيبها وإذامك قطعة الخشب المراد ث سن يعادل ثلأسمك اللسان يجب  ن  أ -أ

حيث يتوافق مع عندئذ تعديل سمك اللسان ب اللسان، يمكنتصلح العداد النقرة المناسبة لسمك 

  .تنفيذ نسبة النقر المطلوبة إلىقرب أونعني بذلك المكنة التي هي المكنة المتوافرة 

اللسان العريض يميل  ن  ذلك أل سمكه،ضعاف أيتعدى نسبة خمسة  ال  أعرض اللسان يجب  ن  أ -ب

 تقلصه.ها تخفض من نسبة ن  أ اتحدبه، كموهذة النسبة تحول دون ب التحد   إلى

 

 

 

 

يدهن بالغراء ويدخل في النقرة المعدة له. وتستخدم مسامير لحزم الوصلة  اللسان،عداد إبعد    

 إلىاستخدام،يعمد  الوصلة،وتثبيتها. وفي الحاالت التي يتعذر فيها استخدام المسامير الالزمة لتثبيت 

نقطة  ن  أ( والحظ 46-1كما هو موضح في الشكل ) النقرة،كتاف أتاد التي تعمل على تقريب واأل

 تاد تنحرف عن وسط الوصلة.ودخال األإ

 

 

 

 

 

 

( التثبيت 51-1الشكل )

وتادبواسطة األ   

 

 

( القاعدة االساسية49-1الشكل )  
عداد وصلة النقرة واللسانإ   
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 وصالت نقرة ولسان ذي كتف: .4

حين يقع  أو –ضعاف سمكه أي خمسة أ –دى عرض اللسان النسبة الصحيحة حين يتع     

تخفف من  استخدام لسان ذي كتف. والكتف هنا إلىيعمد  ،مثالً طار إذلك اللسان عند طرف 

يستخدم  متانته،ن يخسر نسبة تذكر من أدخاله في النقرة دون إعرض اللسان وتساعد على 

 (41-1)الشكل  االبواب.هذا النوع من الوصالت في صناعة 

 

 

 

 

 

ً  ن  أيجب عندئذ  اللي ن،دمة من النوع المستخ األخشابوعندما تكون      يكون عرض الكتف موازيا

ويمكن يوازي ثلث عرض اللسان.  ن  أفيجب  الصلدة،بالنسبة لالخشاب  اللسان، أمالنصف عرض 

 للسان وخمسان للكتف.أخماس أرى هي ثالثة خأفي الحالتين استخدام نسبة 

للسان متدرجتين )اي تصبح كتفا ا جانبيهما،حد أقطعتا الوصلة مجهزتين بحلية على حين تكون    

 ( 42-1قصيرة( كما هو موضح في الشكل ) طويلة، وأخرىكتف 

 .خدش ةماكين( فيبين وصلة حلية ذات خدش نافذ يتم اعداده بواسطة 43-1ما الشكل )أ   

 

 

 

 

 

 

( وصلة نقرة ولسان ذي كتف51-1)الشكل   

 

 

( وصلة نقرة ولسان في خشب ذي حلية52-1) الشكل  

 

وصلة حلية غير نافذة  (53-1الشكل )  
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. واليمكن اعداد مثل هذه ( وصلة حلية مشطوبة44-1( و )44-1بينما يظهر الشكل )     

 يدوية.بوساطة عدة  ال  إالشطوب 

 

 

 المواد الرابطة للوصالت الخشبية : 1-4

عمال النجارة والديكور لتثبيت القطع مع بعضها أك مواد كثيرة ومتنوعة تستخدم في هنا    

 ( وسنأتي على ذكرالبعض المهم منها:الخوابير. المسامير، البراغي، الغراء،البعض مثل )

 : الغراء 1-4-1

نواع كثيرة أوهو على  والديكور،عمال النجارة أمادة الصقة ضرورية جدا خاصة في  الغراء    

. (الكيميائي.الغراء  النباتي،الغراء  الحيواني،)الغراء  ومنها: االستخدام،حسب الخامات وطبيعة 

 :هم تلك االصناف وكما يأتيأوسنأتي على ذكر 

 :ألغراء الحيواني 1-4-1-1

ً استخدام كثر االنواعأوهو من       ويستخلص من حوافر  ،األثاثشغال النجارة وصناعة أفي  ا

ثم ينقع في ماء الجير  الحيوانات،وقرون الحيوانات مثل البقر والغنم باالضافة لجلد الرأس وعظام 

اني خاصة مع قليل من الماء أوثم يوضع في  به،ويغلى ويصفى بعد فصل المواد الدهنية العالقة 

ر وتكر جديد،ن يتكثف السائل يضاف إليه ماء أوبعد  الوقت،بخار ساخن لمدة من  ويمرر عليه

كسيد الكبريت ثم تركز تحت ضغط منخفض حتى أوليه ثاني إويضاف  عدة،هذه العملية مرات  

 ألواح. أوحالته الُمثلى ويهيأ على شكل حبيبات  إلىيصل الغراء 

مشطوبة ( وصلة حلية55-1الشكل )                ( وصلة حلية نافذة الخدش54-1الشكل )  
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م تسخينه في )الغالية تنقع في الماء ثم يت ألواح، أوبعد الحصول على الغراء على شكل حبيبات     

ويكون في الوعاء الثاني  فقط،ل ماء والمزدوجة( الخاصة لهذا الغرض، إذ يكون في الوعاء األ

الداخلي حبيبات الغراء المنقوع بالماء، توضع الغالية على مصدر حراري فيتم تسخين الماء في 

ً  ل حتى يصبح الغراء في الوعاء الداخلي سائالً والوعاء األ  لالستعمال، اً بفعل الحرارة وجاهز لزجا

 ( يوضح40-1ثناء استخدامه. والشكل التالي )أه في الغالية وعلى حرارة خفيفة ؤيجب إبقا إذ

 الغالية المزدوجة.

 

 

 

 

يبقى على درجة  ن  أارجاع الزائد منها في الغالية و وعند استخدام كمية من الغراء يجب عدم   

ً يبرد ويصبح جاف لكيالخفيفة من الحرارة  ً وصلب ا  وال يستخدم ألكثر من مرة واحدة. ا

 وفضالت قشور من يستخلصالذي  األسماك غراءنواع الغراء الحيواني هو أهم أولعل من    

 ويستخدم الغراء يستخلص ثم ،الأو الجير بماء وتعامل تغسل إذ سماك،ألا شواكأو ورؤوس وجلد

 لواحأ شكل على قالسو في ويظهر السعر مرتفع وهو ،التذهيب وفي الموسيقية االالت صناعة في

 .المزدوجة الغالية بواسطة الساخن الحيواني الغراء طريقة مثل سماكاأل غراء استخدام، رقيقة

 ونذكر اهم نوعين من هذا الغراء:    الغراء النباتي : 1-4-1-2

 يبدو حتى( 1:2) بنسبة البارد الماء في النشا ذابةإ من الغراء هذا يحضر: الجاف النشا غراء. 1

 بنسبة الماء مع حدة على ويحضر ،يةأوالك الصودا محلول اليه فيضاف الجير ماء صورة في

 فيتحول الحرارة درجة ترتفع التسخين وباستمرار ،اديالزب اللبن مايشبه شكله ليصبح( 3:16)

 هذا ويعبا جاهز الغراء ويكون ،االصفرار إلى يميل اللون شفاف عالية كثافة له سميك مخلوط إلى

 لواحاأل ولصق الدقيقة النجارة عمالأ في النوع هذا ويستخدم( kg 3-1) وزن علب في النوع

 .مباشرة العلبة من المضغوطة

وهو بروتين أبيض عديم الطَّعم والرائحة يُعتبر البروتين األساسي  :caseinغراء الكاسين . 2 

وفي طليعة هذه  نباتية،وينتج من عناصر  .في اللبن ومصدراً من مصادر األحماض األميني ة

 

( يوضح الغالية المزدوجة51-1شكل )  
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ذلك في  إلىذو قيمة غذائية، وهو يُستخدم، باإلضافة  والكاسين soybean ال صوياالنباتات فول 

 .نواع الغراءأنع األصباغ واللدائن وصناعات مختلفة، وبخاصة في ص

شغال المراكب أو األثاثاع الموجودة لالستعمال في صنع نواأل فضلأويعد هذا الغراء من    

 تي:كاآلم الماء وطريقة تحضيره أوو يقوه والقوارب،

ويضاف  عنه،يستخلص غراء الكاسين من تحضير اللبن عبر فصل زالل اللبن والمواد الدهنية    

سواق على في األث يجفف جيدا. ويوجد الغراء حي غروية،عليه ماء الجير ويسخن ويصبح مادة 

ً بأوهو شديد االلتصاق ويمتاز  خشن، أوبيض رملي ناعم أهيئة مسحوق  مة أوه كثير المقن  أيضا

 ،األخشابه يغير لون ن  أ ساعات، كما 8 إلىحيانا أكنه يحتاج مدة طويلة للجفاف تصل للرطوبة ول

ذابة هذا إويجب تحاشي  التبخير،اد وتحاليل زالة هذا التغيير حتى باستعمال موإ حيث يصعب

 سود بعد استخدامه.أه يصبح لون المعدن ن  عية معدنية ألأوالغراء في 

 الغراء الكيميائي:  1-4-1-3

وال سيما في المشغوالت التجارية وسريعة  الحاضر،وهو غراء شاع استخدامه في الوقت    

يستعمل في لصق اللدائن  البترول، وهوالتصنيع وتتم صناعته باستعمال المواد الكيميائية ومشتقات 

فعال في القطع وهو سريع الجفاف ولكنه غير  والمنحنيات،البالستيكية وبعض المشغوالت 

عمال يستخدم في األ المشغوالت،صقة على ها تسبب تفككه وضعف لن  المعرضة للحرارة أل

في عملية  ستخدمةالمعدة ال( يوضح بعض 47-1نجاز وتوفيرالوقت. شكل )التجارية لسرعة اإل

  .الغراء

 

 

  

 البراغي 1-4-2

عمال النجارة والديكور بوساطة البراغي وذلك لسهولة أيجري تجميع وتثبيت الكثير من    

يكون  والسن(، وس والساق أجزاء ثالثة وهي )الرأوتتكون البراغي من  ربطها،وقوة  استخدامها

ً أالر والسن  حلزوني،وتنتهي بسن  شق لوضع المفك ومن الساق مخروطية الشكل وفيه س مستديرا

البراغي من  ، تصنعالشكلس سداسي أحيان يكون الرناعم وفي بعض األأون يكون خشن أيمكن 

 

( يوضح بعض 51-1شكل )

في عملية العدة المستخدمة 

 الغراء

 



28 
 

المعدنية مع بعضها  في تثبيت الفواصل والقطع النحاس، وتستعمل أولمنيوم األ أوالحديد الصلب 

 القطع الخشبية والمعدنية المعرضة للتفكيك والتركيب. أو

مختلفة من البراغي من ناحية الحجم والشكل  يوجد أنواع  :أنواع البراغي  1-4-2-1

 ومنها: ،(58-1شكل ) واالستخدام

 ( mm 8 .1،7ح قطرة )أوس مسطح ويترأبرغي ذو ر .1

 ( mm 8. 7 ،1ح قطرة )أوس نصف كروي ويترأبرغي ذو ر .2

  (mm 8. 7 ،1ح قطرة )أوس محدب ويترأبرغي ذو ر .3

 ( mm 26-0قطرة ) الشكل ويترأوحس سداسي أبرغي ذو ر .4

س مزخرف يستعمل في تثبيت القطع الظاهرة مثل الزجاج والمرايا وبعض أبرغي ذو ر .4

 جماليا.القطع الخشبية ليعطي منظرا 

 (+أو-)يستخدم لتثبيت المفك وشد البراغي في القطع على شكل البراغي رأس  فيشق  يوجد  

 

 

 

 

 

 

 

 :ويمكن تصنيف أنواع البراغي على حسب االستعمال كما يأتي

يمكن تركيب صامولة برغي عادي  المعدنية، وهويستخدم في االعمال حديد برغي  -1

  .لوصل القطع باحكام

( يوضح 48-1الشكل )

 انواع واشكال البراغي
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يستخدم س حتى النهاية أبسن ناعم ويكون التسنين من بداية الرالساق  مسننبرغي خشب  -2

 .القطع الخشبية مع بعضها البعضلتثبيت 

سن  )برغيعمال المعادن الخفيفة والصاج ويسمى هذا البرغي أبراغي تستخدم في  -3

عمال أفي  ويستخدم كثيراً  تهسنان خشنة من بداية الساق حتى نهايأصاج( يكون مسنن ب

 شكال البراغيأنواع وأ( يوضح 41-1طوال والشكل )له قياسات مختلفة األ األلمنيوم،

  (mm 146 حتى- 36- 14-17-24- 12)

 المسامير 1-4-3

ت باستعمال المسامير عمال الديكوراأيجري تجميع وتثبيت الكثير من المشغوالت الخشبية و   

تصنع من الحديد الصلب     ستخدام، حيثاأللقياسات وذلك حسب مكان وطبيعة شكال واالمتعددة األ

طوال أوتختلف  المدبب(س والساق والسن أجزاء )الرأالمسامير مثل البراغي من ثالثة  وتتكون

وتقسم المسامير  المسامير،نواع ألف مقاطعها وشكل رؤوسها باختالف سيقان المسامير كما تخت

ً أ  مربع.خرى ذات مقطع أفهناك مسامير ذات مقطع دائري وا من حيث مقطعه يضا

 نواع المسامير:أ1-4-3-1

  .(mm 8 .24قطارها )أس مبسط أمسمار ذو مقطع دائري ور .1

  )طوالهاأوتكون  (mm 10.6، 7قطارها )أغاطس  سأمسمار ذو مقطع دائري ور .2

mm 30.7 .) 

 مبسط.س أور مقطع مبسطمار ذو مس .3

  غاطس.س أس مبسط ورأمسمار ذو ر .4

 مبسط.سه كبير أمسمار تنجيد يكون قصير الساق ور .4

 س نصف كروي.أمسمار بيشة )سماري( ذو مقطع دائري ور .0

نواع كثيرة من المسامير منها ما يكون به نتوءات خشنة على الساق باتجاه السن أويوجد       

ز والخزائن شكل يأوية التي تستخدم لتعليق البرأووهي سهلة التثبيت وصعبة الخلع ومسامير الز

 .نواع المساميرأ( يوضح بعض 1-49)
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 عمالأيتوقف اختيار نوع المسمار في الوصالت الخشبية و  المسامير : ،استخدام1-4-3-2

-26-14)طوال مختلفة بالمليمترات أوتتوفر المسامير ب ،جلهأالنجارة على الغرض المستعمل من 

24-36-34-46 -46 – 06-76-86-166-266 mm وتتوقف متانة الوصالت بوساطة )

قل من سماكة القطعة الخشبية حتى الينفذ أن يكون طول المسمار أالمسامير على عوامل عدة منها 

 .االخرىمن الجهة 

بعد  ن اليقلأال قطر المسمار ومثأعن خمسة  األخشابقل المسافة بين المسمار وحافة ن التأ .1

ب يوضع المسمار المسمار عن حافة الخشب بمقدار سماكة الخشب وعند تثبيت المسمار في الخش

  .ليافبشكل مائل على األ

جزاء النافذه للمسمار بالطرق عليها حتى تثنى األخرى للخشب عند نفاذ المسمار من الجهة األ .2

 الخشب.تغوص بداخل 

خلع  الشاكوش، وعنداليتعرض الخشب لضربات  حتىعند طرق المسمار يجب االنتباه  .3

لياف أالكماشة حتى التتشوه  أو مطرقةخشبية تحت ال أومسامير يجب استخدام قطعة معدنية ال

 عمال خلع المسامير من القطع الخشبية.أ( يوضح بعض 06-1الخشب شكل )

نواع المساميرأ( يوضح بعض 59-1شكل )  
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 األخشابطوال مختلفة تصنع من أقطار متنوعة وأوهي اشكال اسطوانية ب:اللباليب 1-4-4  

اشكال متنوعة منها  لعيوب وخاصة خشب الزان واللباليبالصلبة العدلة الخالية من العقد وا

وتعمل ،المجاري الطولية  أوالحلزوني واالسطواني ذو القنوات ملس واالسطواني االسطواني األ

اللباليب الحلزونية لزيادة التماسك بمثابة البراغي واللباليب  التي لها مجاري لتجميع مايزيد من 

الت بحيث التظهر من أورجل الطأفي تجميع الكراسي و وتستخدم هذه اللباليب كثيراً  ،الغراء 

ريشة  أوقار ثبيتها مع بعضها بواسطة المنتويتم حفر القطع الخشبية المراد  ،السطح الخارجي 

         المثقاب يوضع الغراء وتثبت بينهمااللباليب  ويكون قطر الحفر مناسب مع قطر الخابور

 .(01-1شكل )

 

 

 

 

 : األثاثفي نجارة ها استخدام مجاالت 1-4-4-1

كعضو تركيب )كما في جوانب السرير(. كما  أو وصلة،تستعمل اللباليب إما كجزء مكمل من    

القابلة للحركة  أويمكن أن تستعمل كمسامير تحديد موقع وذلك لتثبيت المواضع لألجزاء المفكوكة 

 األخشابفي عناصر مصنوعة من الخشب. تستخدم اللباليب المعدنية والبالستيكية لتثبيت 

كما يمكن األستعانة بالزوايا المعدنية  ،ألسمنتيةوالمشغوالت الخشبية على الحوائط والجدران ا

راللباليب( على أوالستعمالها في تجميع الوصالت يتم تحديد أماكنها )مح ،للتثبيت على الجدران

 

( يوضح بعض 11-1شكل )  

اللباليب الخشبيةنواع أ  

 

( 06-1شكل )

يوضح بعض 

عمال خلع أ

المسامير من القطع 

 الخشبية
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عند تعددها يستعان بطبعات خاصة  أوكلتا القطعتين لضمان الدقة والتطابق وفي األعمال األنتاجية 

جهتين يمكن  أولتي تكون فيها اللباليب نافذة من جهة واحدة لألسراع في التنفيذ وفي الحاالت ا

خرى وبدقة ثم تثقب وتركب اللباليب في أأي وسيلة  أوالملزمة  أوتثبيت القطعتين معا بالمرابط 

( تثبيت اللباليب في القطع الخشيية على وفق مواضع استخدام 02-1أماكنها. ويوضح شكل )

 الباليب من ناحية:

 بوجه.ربط حافة  .1

 ربط نهاية بوجه. .2

 ربط نهاية بحافة .3

 ربط حافة بحافة. .4

 

 

 

ل عند تثبيت المشغوالت تستعم (03-1شكل ) هي سدادات لدائنية  :للباليب اللدائنية ا 1-4-5

السطوح التي يصعب نفاذ شغال مع واللوحات والمرايا وغيرها من اال عمال الديكورأالخشبية و

دم لغايات التعليق تستخ أو ،سقف االسمنتية مثل الجدران واأل ،ي فيها بسهولة البراغ أوالمسامير 

وتصنع  ،لتناسب العمل المطلوب وتناسب قياس البراغي  ،حجام مختلفة أشكال وأحيث تتوفر ب ،

مجرى  أوتكون سطوحها تحتوي على شق ،خرى بعض الخامات األ أومن اللدائن البالستيكية 

السقف بواسطة المثقب الكهربائي ثم وضع الخابور المناسب وتثبيته داخل  أوويتم حفر الجدار 

 الثقب ثم استخدام البرغي المناسب 

 

 

 

 

 

( يوضح تثبيت 02-1شكل )

القطع الخشبية في اللباليب  

(13-1شكل )  
.ةيوضح بعض اللباليب اللدائني   
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 نهاء المشغوالت الخشبيةإ 1-5

ا سطح الخشبية بعد تشكيلها وتسويتهنفرة في تنعيم األسورق اليستعمل  :نفرة سورق ال 1-5-1

وطبقات الدهان.  جهأو زالةإزوائد الغراء وآثاره بعد جفافه وزالة إويستعمل في  والمقشطة،بالفارة 

في  ل كثيراً نفرة نوعين منه القماش على شكل لفائف / روالت ويستعمسويوجد من ورق ال

( cm 28 x cm 22ونوع آخر مصنوع من الورق ومقاساته )نفرة. سالماكينات الخاصة بال

 أومن الورق ملصوق عليه حبيبات  أوقمشة ما من األأرضية وهي أنفرة من سويتكون ورق ال

 ذرات بواسطة مواد الصقة خاصة.

 نفرة :سلنواع الحبيبات المستخدمة في صناعة ورق اأ1-5-1-1

 حبيبات طبيعية : .1

ً الزجاج مادة طرية  ن  أل الزجاج:حبيبات   -أ سريعة التلف نواع المصنوعة منه تكون ن األأف ،نسبيا

 خرى.األمقارنة بالنوعيات 

ليلة التكلفة قصق على الورق ولونها رمادي وهي وتل الشائعة،نواع من األ الصوان:حبيبات  -ب

 وسريعة التلف 

 واكثر تحمالً  هذا النوع صلب جداً  سود،أيبات على الورق والقماش ولونها تلصق الحب مري:األ -ت

 المعادن.حجار الجلخ وتنعيم ألذا يدخل في صناعة  االخرى،نواع من اال

مرتفع  والزجاج، ثمنهاقسى من الصوان أوهي  األحمر، إلىلونها مائل  الجرانيت:حبيبات  -ث

 نسبيا.

  صناعيةحبيبات: 

ها استخدامويكثروالتتلف بسهولة  قسأوتها،لماس في ب األحبيباته صلبة تقار التنجستن:كربيد  -أ

( يوضح 04-1لياف الزجاجية شكل )لدائن والمشغوالت المصنوعة من األوال األخشابفي تنعيم 

 .السنفرةبعض عملية 

ً  حادة لمنيوم: حبيباتهاألكسيد أ -ب  التنعيم،ت تستعمل في صناعة الورق الخاص باآلما صلبة، وغالبا

  .ويصلح لالخشاب والمعادن
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 للماء،م أووهذا النوع مق ،الكهربائيتنتج من صهر الكوارتز في الفرن  السيليكون،كربيدات  -ت

 زالتها.وإعة حجارة السن وتنعيم الدهانات في صناه استخدامرثويك

المربع ويحدد عادةً  جنم على حجم الحبيبات وعددها في األوتتوقف درجة نعومة ورق التنعي   

ة على درجة النعومة وتستخدم أرقام للدالل النعومة،ونوع الحبيبات ودرجة  الورقة،على ظهر 

  (.226-186-146-126-166-86-06-46-46-30رقام )تستخدم األ أو( 3-2-1مثل )

          

 

 

 

     

 : نيجاالمع 1-5-2

نوعها لسد مسامات الخشب وتعبئة الثقوب والخدوش والشقوق والفجوات أب اجينتستعمل المع    

ودونها تمتص السطوح كمية من الدهان ويتموج  ،إلنتاج سطوح مستوية ناعمة،الموجودة فيه 

وتختلف  ،العيوب التي قد تكون موجودة أصال وتبقى كما هي إلى السطح المدهون إضافة

 أوفمنها ماتكون بشكل عجينة شبه شفافة  ،مراد معجنته المعجونات تبعا لدرجة مسامية الخشب ال

وتستعمل  ،وتستعمل لألخشاب متفتحة المسامات ومنها ما تكون بشكل معجون سائل ،معتمة 

وعندما يراد دهان السطح بدهانات  ،وذلك في حال وجود خدوش ،لألخشاب مندمجة األلياف

 لطبيعي .شبه معتمه للمحافظة على أليافها ولونها ا أوشفافة 

 ن المستخدمة في عملية انهاء السطوح:يجاأنواع المع 1-5-2-1

تستعمل للمشغوالت المراد دهانها بالدهانات الزيتية وتتكون من المواد     : معجونة الزيت  .1

 ملونة إذا أردنا. ماء، ومادةقطرات  ،حار ومجفف )تربتين( وسبيداج، وزيت اآلتية: زنك،

 ،لمعجنة السطح المراد دهانها بدهانات الديوكو ةتستعمل هذه المعجون    معجونة الديوكو : .2

 شفرة،ويمعجن بها السطوح واألجزاءاألخرى بواسطة  ،وتباع في علب مجهزة مختلفة الوزن

 وتلفها،ن تعرضها للجو يسبب جفافها ويجب حفظها في علب مغلفة أل ،افهاوتمتاز بسرعة جف

( يوضح 04-1شكل )

 نفرةسبعض عملية ال
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ويمكن أيضا خلط كمية من الدهان مع الزنك واستخدامها إذا لم تتوافر  ،ويمكن تليينها بالتنر

 المجهزة،المعجونة 

لمعجنة  المخفف، وتستعملالزنك مع الغراء  أو السبيداج تتكون من خلط   :  ءمعجونة الغرا .3

الصغيرة، المشغوالت الرخيصة التي ستدهن فيما بعد بدهانات ساترة وخاصة للثقوب واألجزاء 

باستخدامها، ينصح باستعمالها للمساحات الكبيرة لصعوبة الحصول على سطوح منتظمة  وال

قبل جفاف الغراء ثم تترك لتجف ويتم تنعيمها وهو أصعب من ها استخدام اإلسراع في ويجب

 الجاف.غيرها من المعاجين وذلك بسبب وجود الغراء 

يمكن الحصول علية بوضع قليل من الغراء على رأس قطعة من    س الخشب :أمعجونة ر .4

 الخشب نوعها ولونها يناسب الخشب المراد معجنته وغالبا ما تكون من أخشاب قاسية وعند

 معجنتها.يكشط رأس الخشب بأزميل حاد ويخلط الناتج جيدا وتعبأ األجزاء المراد ها استخدام

ويمكن تجهيزها  ،ح المراد دهانها فيما بعد بالكماليكا تستعمل للسطو  معجونة الكماليكا :.  4

لكماليكا المذاب في الكحول برتقالية ( مع محلول ا أوحمراء  أوالملونة )ترابة صفراء بخلط المادة 

وينصح باستعمالها بعد دهان السطح ،وتترك لتجف وتنعم  جنتهاعبها األجزاء المراد مأ وتعب،

ويوجد منها أنواع  ،وتمتاز بسرعة جفافها ،الكماليكا لئال تظهر بعد الدهانكثر من دهان أ أو بوجه

ئة عبوإذابة جزء من أصبع المعجون وت جاهزة على هيئة اصابع وتستعمل بتسخين سكين المعجون

لدائنية مختلفة  حديثة مماثلة تتكون من أصابع وتتوافر أيضا معاجين ،جنتها عالفراغات المراد م

 التسخين إلىالستخدام دون الحاجة األلوان تصلح ل

 مع اللكركل حسب نوعه ثم تعبأ األخشابتتكون من مسحوق   معجونة الخشب السائل : .0

الذي اخذت منه ويوضع هذا النوع على  نفسه نوع الخشبل ي علب وتصبح جاهزة لالستعمالف

ً ويسحب باتجاه األالمشغوالت بواسطة فرشاة  عليها لتعبأ المسامات  لياف ومن ثم عموديا

 .نرثويمكن تليين هذه المعجونة بال والخدوش جيداً 

 : المعجونة استخدام طريقة 1-5-2-2

 

        

 

رفيع حسب  أومشحاف عريض  يمكناستخدام،لفجوات عندما يراد معجنة الخدوش وا   

ً جونة باتجاه األعالمساحات المراد تغطيتها بالمعجونة وتوضع الم على  لياف ومن ثم عموديا

شكال األذا لزم ذلك وحسب إوتكرر العملية  جيداً  اهها وتترك مدة كافية لتجف وتبرداتج

 (.04-1الموضحة في )
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 نفرة وجه الخشبس

 

 

 

 ليافوضع المعجون باتجاة األ

 

 

 

 صبغ الخشب بعد وضع المعجون

 

 :الدهانات 1-4-3

خر شفاف آلون  إلى األخشابمة في تغير لون من العمليات المه األخشابتعد عملية دهان     

 لوانألويحدث ذلك نتيجة تشرب الخشب لمحلول الصباغ حيث تستعمل بلورات ومساحيق متعددة ا

والزيتي صباغ حسب مذيباتها مثل الصباغ المائي والكحولي ولها مذيبات مختلفة حيث تصنف اال

بألوان مختلفة  والشمعي وتتوفر هذه األنواع أخرى مثل الكيميائي والفرنيشي إصباغ وهناك

 التغطيس.بطريقة  أوقطعة أسفنجية  أوفرد الرش  أووتستعمل بواسطة الفرشاة 

 التالية:بالخطوات  األخشابوتتلخص أغراض صباغة 

 األصلية، وذلكبشكل ألياف الخشب  ظحتفالون أخر مع األ إلىالخشب الطبيعي تغير لون  .1

القطع أولون القطعة  المصبوغة، ولتوحيدع ليناسب اللون الجديد مع المكان الذي توضع به القط

 نواع.صنع من أخشاب مختلفة األلوان واألالتي قد ت

المعجون والصب استخدام، ( مراحل04-1شكل )  
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غة خشب الزان لتقليد في صبا ، كماالثمينةخشاب العادية الرخيصة لأل األخشابتقليد  .2

 ذلك.غير  أو ،لصباغ الجوزي لتقليد خشب الجوزا أو ،الماهوجني

الصباغ الزيتي. وذلك بعد جفاف الزيت الحار  ،استخدامكما هو الحال عند ،حفظ المشغوالت .3

 .في أذابتهاالمستعمل 

 :األخشابن سباب التي تستدعي دهاأهم األ

 التي قد تتعرض لها فيما لو تركت دون دهان.حفظها من األمراض والعيوب  -1

 لوانها تتناسب مع التصميم المطلوب.أتجميل مظهرها وجعل  -2

 متها للماء وغيره.أوحفظها من عوامل الجو وزيادة مق -3

 تغطية ما بها من عيوب مثل الشقوق والفجوات والعقد. -4

 .دهانالتنظيف المستمر يسبب تلف طبقة الفسبة سهولة تنظيفها على فترات منا -4

 عداد للدهان:اإل 1-5-3-1

طبقة الدهان ال  ن  بعمليات تأسيسية تتوقف عليها جودة الدهان، أل المشغوالت قبل دهانها تمر    

تخفي العيوب الموجودة بل على العكس من ذلك فإن العيوب التي ال تظهر قبل الدهان تبدو 

عداد ، وهذه خطوات اإلةواضحة بعده. وتتنوع هذه العمليات تبعا لنوع الدهانات المطلوب

 والتحضير لعملية الدهان:

الت ثار العمل باآلآالسطح بالفارة والمكشطة إلزالة  خفاء رؤوس المسامير والبراغي، وتسويةإ .1

زميل، وكذلك ء باإلزالة روافد الغراإمثل المطارق والمرابط وغيرها. و ثار استخدام األدواتآو

 بورق التنعيم. البقع، ثم تنعم جيداً 

 يت الحار ويترك ليجف،زيتية المعتمة، ثم يدهن السطح بالتحرق العقد وتنعم في الدهانات الز .2

ثم يمعجن بمعجونة مناسبة لتعبئة الثقوب والخدوش والشقوق والفجوات، شريطة ترك كل طبقة 

 حتى تجف مع التنعيم بين هذه الطبقات.

األدوات  أوضربات المطارق  أوالمرابط  ،استخدامترطب األجزاء المرصوصة الناتجة من .3

توضع على الجزء المرصوص األخرى في الدهانات الشفافة باستعمال قطعة قماش مبتلة بالماء، 
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ً  مكويمباشرة ويوضع فوقها  ، ثم ترفع قطعة القماش والمكوى وتترك لتجف ثم تنعم ساخنا

 .ويمعجن ما يلزم بمعجونة مناسبة وتترك لتجف وتنعم جيداً 

 الصباغ المناسب إذا لزم تغيير لون الخشب.بصبغ الخشب  .4

حسب تدهن القطعة بدهان األساس الذي يناسب نوع الدهان النهائي ثم تدهن بالدهان النهائي  .4

مع مالحظة ترك كل وجه حتى يجف  ،جه عدةأون يكون الدهان بأالنوع واللون المطلوبين على 

 إعادة الدهان أوعمال الصيانة أالتنعيم بين طبقات الدهان. وفي  قبل دهان الوجه الذي يليه، وكذلك

 .إزالة الدهان القديم إلىقد تحتاج العملية 

 دهان األساس ومنه: يالدهان النهائي: وهو طبقات الدهان التي تل  1-5-3-2

 دهان الالكر: .1

 األخشابشبية وخاصة المصنوعة من الخ األثاثة عن مادة شفافة تستعمل لدهان الالكر عبار   

 (الك)يستخرج من عصارة شجر  ق.م. 3666اكتشفت هذه المادة في الصين منذ عام  ،اللينة

ن يعتم أباتي بلون رمادي فاتح ثم اليلبث حيث يثقب الشجر في فصل الصيف فيسيل عصيره الن

ر الرطوبة يسخن بعد سحقه وتقليبه في براميل خشبية لتبخي ،ويسود لونه وذلك عند تعرضه للهواء

العامل الملون الذي يضاف  ال  إليه عادة إامدة للهواء وال يضاف ان صأوالزائدة منه ويحفظ في 

ً أذ إيخفف الالكر بمخفف خاص  ،ليه وهو في حالته الطبيعيةإ ً  ن لكل مصنع نوعا من هذه  خاصا

وع يلمع والثاني متوسط نواع نأوتنتج على ثالثة  ت الورنيش شكالً المخففات لمنتجاته تشبه مخففا

خاص ومن الصعب دهانه خير مطفأ اللمعان يدهن عادة برشه على السطح بمسدس رش واأل

ً أشغال الصغيرة ي حال يمكن دهان األأ لىلفرشاة النه يجف بسرعة كبيرة وعبا بالفرشاة  حيانا

 ً داء عملية الدهان بالالكر أصنع المكتوبة على العلبة. يتطلب اتباع تعليمات الم ويستحسن دائما

ً  أوكانت بمسدس الرش أسواء  ف فوهة المسدس واألجزاء تنظي بالفرشاة مهارة خاصة ويلزم دائما

ً  إلىن يخفف أالمسدس ويجب  ،استخدامقبل وبعد االخرى جيداً   حد كبير كما يجب ان يكون خاليا

ساسية تباع جاهزة بعلب أالفوهة وتعوق عملها. وهناك مادة من الذرات والتجمعات التي ربما تسد 

م تنعم ن تجف ثأ إلىك ن تترأمختلفة الحجوم تستعمل كأساس تعمل على سد مسام الخشب على 

يخفف الالكر بالمخفف الخاص ثم  ن  أذا اقتضت الحاجة بعد إعادتها إبورق الصقل الناعم ويمكن 

سابقا لسرعة جفافه ثم  يرش على السطوح بمسدس الرش ومن الصعب دهانه بالفرشاة كما ذكر

كل طبقة خمس طبقات لكل شغلة على ان تتم عملية الصقل بين  إلىيعاد الرش ثانية من ثالث 
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ً سرع األأيعتبر الالكر من  ،خير منهارش من الطبقات ما عدا األ   ح منأوحيث يتر صباغ جفافا

 . م للرطوبة والحرارةأودقيقة( ليجف وهو مق 14 إلى 4)

 الورنيش: -2

هو محلول لمادة راتنجية يستعمل لحماية السطوح الخشبية وزخرفتها ويتكون من :        

 + مذيبات+ مجففات(.-زيت بذرة الكتان -)راتنجات طبيعية، زيوت طبيعية 

 الدهانات الزيتية:-3

تستعمل للمشغوالت الخشبية والمعدنية والجدران وبخاصة المعرضة منها للعوامل الجوية مثل     

لمتانة الدهان وجماله وتحمله  خلي نظراً االد األثاث ثاث الحدائق وبعض قطعأالبناء ومنجور 

غيره من الدهانات األخرى.ويتكون دهان البويا الزيتية من:  عنعوامل الجو والمياه بنسبة تزيد ل

كسيد الزنك + التربنتين + الملون(. وتجري طريقة الدهان بالدهانات أ)الزيت الحار + مسحوق 

 يتية كاآلتي:الز

 تحضير السطوح من تسوية وتنظيف وتنعيم. -أ

 زالة نواتج الحرق.خشبية ومعالجتها وتنعيم السطوح إلحرق العقد ال -ب

مة الخشب لعوامل الجو ولتقليل أودهان السطوح بالزيت الحار لتتشربه المسامات وتزيد من مق -ت

 جه الالزمة للدهان مع تركه ليجف.واأل

ذا لزم إثم تنعم وتكرر العملية وات بمعجونة الزيت وتركها لتجف مأل الثقوب والخدوش والفج -ث

 نتاج سطوح مستوية ناعمة.إل

ل وما يليه من الدهان المطلوب مع وساس مناسب ثم يدهن الوجه األأدهان السطح بدهان  -ج

جه عدة خفيفة أوخر ويفضل دهان ضافة الوجه لآلإة ترك السطح ليجف في كل مرة قبل مالحظ

 من وجه واحد سميك. بدالً 

 دهان البوليستر: -4

وتتم  ،المعةبطبقة زجاجية  األخشابع الدهانات المستخدمة في دهان نواأحدث أيعتبر من     

 طريقة دهان البوليستر كما في الخطوات االتية:

 يتم صقل وتنعيم السطح الخشبي بواسطة الفارة وورق البرداخ. -أ
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 .وتترك لتجف وبعد الجفاف يتم تنعيمهتتم معجنة السطح من الثقوب والشقوق  -ب

ة مركبة على سير متحرك يتم تركيب السطح )المسطحات( المراد دهانها على عالقات معدني -ت

دهانها بواسطة جهاز  غرفة الرش حيث يتم إلىعنبر الرش وتدور دورة كاملة  إلىحيث تدخل 

 مل دهان البوليستر وتترك حتى يجف.حالرش الذي ي

فرن حراري معزول مبني بالطول الحراري  إلىيتم ادخال هذه المساحات  بعد عملية الجفاف -ث

ساعة الربع على السطح في فترة ال تزيد على وذلك لتزجيج طبقة دهان البوليستر الموجودة 

 ( كاملة الصقل واللمعان.أسطحليحصل في النهاية على سطح )

 مميزات دهان البوليستر:  

 م الماء والصابون والرطوبة.أويتأثر بالتقلبات الجوية ويقال  -أ

 يعطي أسطح صلبة والمعة تضاهي الفورميكا في لمعتها وصالبتها وعزلها. -ب

 .ينتج طبقات متينة تعمر كثيراً  -ت

 عيوب دهان البوليستر:

 أفران حرارية معزولة وغرف دهان خاصة. إلىنه يحتاج ارتفاع التكلفة أل -أ

 المحلي.غير منتشر بشكل واسع في األسواق وخاصة السوق  -ب

 ثناء عملية الرش.أوخاصة دقة وعناية كبيرة في دهانه  إلىيحتاج  -ت

 أدوات وتجهيزات الدهان: 1-5-3-4

 :الدهان  فرش-أوالً    

تختلف فرش الدهان عن بعضها البعض من حيث الشكل ونوع الشعر، وتستخدم بناء على      

النايلون( ويجب تنظيف  أوالشعر الصناعي  أوقياسها وشكلها ونوع شعرها )تصنع من شعر البقر 

الفراشي بعد كل استخدام بالمادة المذيبة لنوع الدهان المستعمل. والشكل التالي يبين فراشي الدهان 

جراء عملية الدهان وتنعيم السطوح بقطعة إة عليها وطريقة مسك الفرشاة عند وكيفية المحافظ

كانت مدهونة أط من زيت الزيتون عليها سواء بوضع بعض النقا أوقماشية مملوءة بالورنيش 

 بالدهانات الشفافة وخاصة الالكر الشفاف. أوبالزيت 
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   ً  عمليات الدهان: -ثانيا

تستعمل الدهانات منذ القدم في صبغ مشغوالت النجارة وتحسنت بشكل ملموس مع مرور       

شكال عدة منها أوقد تكون على  ،أو مسحوقيمكن الحصول على الدهانات بشكل سائل  ،الزمن

طبيعة المواد  خر صناعي. يعتمد نوع الدهان بصورة عامة علىآنباتي( و أوطبيعي )حيواني 

 أوم في المطابخ أكانت داخل الغرف أسواء ها استخدام عمال بالنسبة لمواقعالمستعملة ونوع األ

لى بالدهان ميلة والجذابة تطليافها الجأظهار إاألثاث المراد ن قطع إفي الحدائق الخ...حيث 

المطابخ  ثاثأما ألياف الجذابة فتطلى بغير الشفاف العديمة اآل األخشابالشفاف وعلى العكس 

م التأثيرات الجوية والرطوبة والمياه. وألجل طالء واتقلتطلى بدهان خاص ف والحدائق والحمامات

˝ عداداأها ئعداد االسطح المراد طالإأو غير شفافة يجب كانت شفافة أبالمواد سواء  األثاثقطع 

 -االتية: تباع الخطوات إو جيداً 

لياف الخشنة على السطح مع ضرورة إلزالة األ (00-1شكل )نفرة خفيفة سيسنفر الخشب  .1

ي حبيبات تسقط من السنفرة على السطح حتى التخدش الخشب )ملحوظة تتساقط حبيبات أزالة إ

زالة قبل االستعمال إل ل تسخينها قليالً السنفرة ولذلك يفضالسنفرة في حالة امتصاص ورق 

  .منها(الرطوبة 

 

 

 

 

 

 

استخدم  –السطحية –لياف الخشب أموجود في الخشب نتيجة لتمزق بعض لمعالجة االنبعاج ال-2

 ً  .الممزقةلياف الخشب أفوق  مكواة ساخنة فوق منشفة مبللة تماما

سفنج مبللة ثم يترك الخشب حتى إمسح السطح بقطعة  إلىلياف دون تمزقها يحتاج انتفاخ األ-3

 سنفرتها بسنفرة ناعمة  أولياف بتكرار مسحها ام قطعة من الصوف الخشنة تنعم األيجف وباستخد

 

 (00-1شكل )
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 أوالعيوب  أوالخشب الطبيعي عادة ما يحتوي على بعض الشروخ  : عالج عيوب الخشب1-0

سكى وتحتاج هذه العيوب لعالج المو أوبيض السيما النوع اللين مثل الخشب األ ،وجود العقد فيه

 كاآلتي:

 ة تعمل على تلف الدهانات فوقهاراتنجي نها تفرز مواداً إحيث  البزوز(لعالج عقد الخشب )  -1

ذا كانت رديئة الشكل ثم إلصق ورق الذهب عليها  أوولذلك تعالج بتغطيتها بطبقة من الجمالكة 

التغطية بالدهانات الساترة ولكن في حالة استخدام الدهانات الشفافة بعد ذلك فان المواد السابقة 

 الثوم.تكون بقعا على السطح لذلك تعالج بكيها بفصوص 

2-   ً يستخدم المعجون بحيث يضاف على الخدوش  مصقوالً  لعالج خدوش السطح ليصبح ناعما

ثم تسنفر بعد ذلك  ،باستخدام سكينة المعجون ويضغط فوقها بالسكينة لعالج خدوش السطح الخشبي

 (.07-1ى مع السطح شكل )واحتى تتس

 

 

 

 

 

 

 منها: األخشابكثر من نوع معجون لعالج عيوب أيوجد 

بالغراء والماء واالسبيداج البلدي واللون  ويجهز :األسترجون الغراء للخشب المعد لدهان مع -أ

يه يضاف الووفي حالة وجود شقوق في الخشب  األخشابيسحق جيدا ثم تعالج به المطلوب و

 الشقوق.به  بعض نشارة الخشب الناعمة وتمأل

في تكوينه االسيبداج البلدي بعد سحقه  يستخدم الزيتي:معجون التلقيط لحشو الثقوب في الدهان  -ب

 ضافة الزيت والماء اليه إمع 

في ذلك نوعان من  ويستخدم الطالء:مسام الخشب قبل  ءي لملوامعجون الطالء الفرنس -ت

 الطالء ونوع الخشب المستخدم  أوالمعاجين المناسبة لنوع التغطية 

( يوضح عالج 07-1شكل )

 خدوش السطح الخشبي
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 الورنيش.اعداد الخشب بمعجون مناسب لدهان  -ث

  6،4: ،4،24: 1،4بالنسب نفط معدني +ورنيش فالتنج +زنك ابيض +سبيداج بندقى  

زيت +سيكاتيف +زنك ابيض +اسبيداج بندقى  عداد الخشب بمعجون مناسب لدهان الزيتإ -ج

 .6 52، ،124+ ،46+،46بالنسب  مغليزيت بذرة كتان +نفط  أوتربنتين 

لوك من أقدم بالمواد الكحولية والدم يعتبرالطالء   الكحولية:الطالء باألصباغ  1-6-1

تي تساعد غالبا على سد مساحات بالمواد الشفافة وال األخشابنسان لطالء الطرق التي عرفها اإل

رات ليافها الطبيعية الجميلة وحمايتها من التغيرات الجوية والرطوبة والحشأظهار إو األخشاب

صباغ الكحولية بصورة عامة على مادة تعتمد األ  ،ساخوواألتربة والمحافظة عليها من تماسك األ

جزر الهند الشرقية وبعض الدملوك والتي تنتج من حشرات الالك المستوطنة بصورة خاصة في 

ي تمتصها من جذع الشجرة سيوية حيث تتغذى هذه الحشرات على المواد الراتنجية التالدول اآل

ا شجار حيث يمكن تجميعها وتنقيتهغصان األأدة تتجمع حول جسمها وتتراكم على رز مافومن ثم ت

ذابتها بالكحول ويكون لونها في إكتل يمكن  أورقائق  إلىوتحول  من الشوائب ثم تسخن وتصفى

اما الدملوك االبيض فينتج من قصر الدملوك  ،حمرحمر غامق يعرف بالدملوك األأبادئ االمر 

ً أحمر والذي يصبح لونه األ ما المواد الكحولية فهي تساعد أبيض.األويعرف بالدملوك  حمر فاتحا

ما يعمل على سرعة جفاف ك األخشابوفرشه بصورة تدريجية على سطوح على ذوبان الدملوك 

جين لسد الشقوق ستعمال المعااب األثاثبمادة الدملوك بعد تحضير قطعة  األثاثطلى يو ،الطالء

 حدى الصبغات ثم تصقل جيداً إتغيير لون الخشب وحسب الحاجة ب أوليافها أوتلوينها لتجانس 

 (08-1وحسب شكل ) ق صقل ناعم ويبدأ بعملية طالء األخشاببور

 

 

 

 

 

 

 

 ة(. عملي08-1شكل )
الطالء بصبغة لونية 
من الدملوك المذاب 

 بالكحول الصافي 
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ً ما تتكون وسيلة الطالء من قطعة قماش نوع ململ تضم داخلها قطعة من القطن      وأحيانا

( بحيث اليزيد حجمها عن 09-1النظيف يتم طيها على شكل صرة تشبه الكمثرى كما في شكل )

قبضة يد يسكب داخلها خليط الكحول والدملوك الذي قد يختلف نسبة الخلط فيه حسب نوع 

كثر كما أمدة  إلىقل كلما احتاج الطالء أالمشغوالت والجودة في الطالء وكلما كانت نسبة الدملوك 

بصورة  ابفضل بفرش الدملوك على األخشأ( ولكن قد نحصل على نتيجة 76-1في شكل )

ضافة المسحوق إورق الصقل المستعمل )المعدوم( وبن يتخلل عملية تنعيم السطح بأتدريجية على 

قطرات من دهن بذر الكتان  إلىالخاص الذي يساعد على سد المسامات ثم قد يحتاج العامل 

 ن تكون حركة الصرة علىأاحل النهائية لعملية الطالء على لتساعد على حركة الصرة في المر

 بيضوية لتساعد على سرعة جفاف الكحول أوان كانت مستوية بصورة دائرية  سطوح األخشاب

بالصرة كمرحلة  أوما بالفرشاة أوك لألشغال العامة فتكون بنسبة )ما نسبة خلط الكحول بالدملأ    

نس( لكل قنينة أو 0-4) الصرةومن ثم يستمر العمل بواسطة  األخشابسطح ألى كي تتشبع أو

حسن الطرق لطالء األخشاب بالمواد الشفافة أء بالمواد الكحولية والدملوك من ويعتبر الطالكحول 

لصدمات والحرارة ن يتصدع لبعض األوز الخ... الذي يترك سمكا يمكن خرى كالالكر والسلياأل

 خرى.    وبعض العوامل األ

دملوك بطريقة السحب المراد طالئها بالكحول وال ويستعمل السلر في سد مسامات األخشاب    

 باستعمال الصرة بعد تخفيفه بمحلول الثنر. أوبالشفرات الخاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصقل والتلميعب( استخدام الصرة 11-1شكل )                      ( طريقة عمل الصرة 19-1شكل ) 
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 -الطالء بالورنيش: 1-6-2

 أو( 71-1وتلميعها مع بقائها على لونها الطبيعي كما في شكل ) األثاثيستخدم في طالء      

باستعمال فرشة  أولياف وباستعمال قطعة من القماش النظيف تطلى في اتجاه األ ،خرآلتثبيت لون 

ن يجف سطح أبعد ثالث مرات  أوتكرار عملية الطالء مرتين  إلىناعمة يحتاج في الغالب 

 ً بيض شفاف أبحجوم مختلفة وهو على نوعين نوع بعلب و أو. يباع الورنيش جاهزا الخشب تماما

ى السطوح وعلى كيفية تتوقف عملية الطالء بالورنيش على نوع وانتظام دهانه عل ،ونوع ملون

مكان وبدرجة حرارة تربة على قدراألورنيش في غرفة نظيفة خالية من األن يدهن الأتجفيفه يجب 

نها تامة الجفاف. أتربة وحص السطوح للتأكد من خلوها من األما يجب ففهرنهايت(. ك 76)

 مثل بوساطة مادة الورنيش ينبغي مراعاة اآلتي:سلوب األولغرض طالء األخشاب باأل

ي مادة أ أولى بمادة التربنتاين أوتوضع كمية قليلة من الورنيش في وعاء ثم يخفف كمرحلة    

ة وذات ل بفرشة جيدة وناعمويدهن الوجه األ ،ة على العلبةخرى حسب التعليمات المعطاأة مخفف

الورنيش له القابلية لألنسياب يجب التأكد وفحص زوايا الشغلة  ن  شواط منتظمة ألأشعر طويل ب

ساعة تقريبا  24ثم يترك الطالء مدة  ،زالة االنسياب الذي قد يحدث من الفرشاة حاالإو جيداً 

ليجف.  يدلك السطح بخفة بورق ناعم جدا ويفضل المستعمل للصقل الجاف والرطب مع قليل من 

 لون حليبي ثم يطلى بطبقة من الورنيش ثانية. إلىالماء فيتحول لون السطح المدلوك 

يجهز مزيج من  ن  أعلى  كثر حسب الضرورة دون تخفيفهأ أوضافة طبقتين من الورنيش إيمكن    

زالة يشبهه حيث يمسح السطح لتنظيفه وإلما  أوالمسحوق الخاص الناعم جدا مع زيت البارافين 

 ثار الزيت. آثار المسحوق وآجميع 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عملية الطالء 71-1شكل )

 بالورنيش
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 -فوائد الطالء بالنسبة لألثاث:  1-6-3

غير  أوما شفافة إاد التي تطلى بها والتي قد تكون بعض المو إلىبعد تصنيعها  األثاثتحتاج     

 -الطالء: شفافة )معتمة( ومن مميزات 

 الثمينة. األخشابتلوين سطح الخشب الرخيص لتقليد  .1

 صلية.ليافه األأخر مع المحافظة على شكل آتلوين الخشب بلون  .2

 .األخشابنواع مختلفة من أواحد في المشغولة التي تصنع من  الحصول على لون .3

  .(72-1المحافظة على المشغوالت من الرطوبة والتغيرات الجوية كما في شكل ) .4

 ساخ.وحمايتها من األ .4

 الحفاظ على منظرها. .0

فضالً عن إظهارها لجمالية  ،نواحي الصحيةالذلك ما تتميز به الطالءات من  إلىيضاف    

  .لياف الطبيعيةحيان جمال األاأل ضالمشغوالت بعد عملية الطالء إذ تظهر في بع

 

                                            

 (72-1شكل )                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مة الخشب لرطوبة الحدائق بسبب لطالء بالورنيشوا( مق12-1شكل )



47 
 

 

 لواسئلة الفصل األ

 

 اليدوية؟عدد خمسة من العدد  -

 واشرح عملية تركيبها؟ ،عددها الخشبية،أنواع الوصالت  ما اسباب -

 عدد األدوات المستخدمة في عملية تركيب وربط الخامات للخشب؟ -

عددها واشرح  األخشاب،أنواع الغراء المستخدمة في عملية تثبيت  ما اسباب -
 واحدة منها؟

 كل منها؟ ،استخدامالبراغي عددها وبينما هي أنواع  -

 التثبيت؟المسامير التي تستعمل في عملية ما هي أنواع  -

 ؟األثاثفي نجارة ها استخدام عدد أنواع اللباليب وبين مجاالت -

 نفرة؟سال أنواع ورق ما اسبابالمشغوالت و بين عملية إنهاء -

 ،استخدامواشرح طرق ؟ما أنواع المعاجين المستخدمة لعملية إنهاء السطوح -
 .المعجون

 ؟األخشابالتي تستوجب فيها عملية صباغة ما هي األغراض  -

 األسباب التي تستدعى فيها عملية دهان المشغوالت؟ هي ما -

 عملية:اسئلة 

الفلين بواسطة الممكن استبدال الخشب  نم (التاليةنفذ أحد طرق ربط الخشب 

 .(المضغوط

 وصلة غنفارية نافذة -1

 وصلة غنفارية متراكبة -2

 وصلة تنصيف ركنية -3

 Tحرف وصلة تنصيف  -4

 وصلة مشطوبة -5

  وصلة تنصيف متعامدة -0
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 الفصل الثاني

 طالء وإكساء المحددات 

 هداف الفصل الثاني:أ

 الهدف العام:

 التقنيات الخاصةلى وع للطالء،ساسيات تهيئة الجدران إلى التعرف على أيهدف هذا الفصل      

  الكاربت.بخامة  األرضيات والساللموأسس إكساء  العمودية،محددات نهاء بالنسبة للبالطالء واإل

 الخاصة:داف األه

 على: نتوقع ان يكون الطالب قادرا  

لية العمل بها في التصميم الداخلي للمؤسسات التقنية المرتبطة بفن الديكور وآ دراك التطوراتإ -1

 العامة والخاصة.

 نواع عدة من الطالءات.نية تهيئة الجدران للشروع في طالئها بأالتطبيق العملي لتق -2

بداع واالبتكار. خالل تنمية القدره العقلية في اإلالتعرف على أنواع الطالءات وتقنياتها من  -3

 ومعرفة الطرق التقنية الجديدة باالعتماد على الجهد الذاتي.

التعرف على كيفية أكساء األرضيات والساللم بخامة الكاربت بتقنية القطع القياسي واللصق  -7

 والتثبيت.

 

 اتكساء المحددطالء وإ

 مقدمة

المحددات في التصميم الداخلي هي عناصر إنشائية تحدد أبعاد الفضاء الداخلي كالمساحة واالرتفاع 

 وتنقسم المحددات الى: والهيئة،

 . المحددات األفقية: وتتمثل بـ )األرضيات والسقوف(:1

األرضيات: هي السطوح المنبسطة التي تتمثل بـ )المستوى األفقي األسفل( أو هي قاعدة   -أ  

ويجب ان تتميز  ،واالثقالوتوزع عليها قطع األثاث  واالنتقال،القضاء الداخلي. عليها يتم التحرك 
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د وسهولة التنظيف والصيانة(. ومن ضمن وظائفها تحدي ،الشعور باألمان ،االستقرار ،بـ )المتانة

ويتم ذلك من خالل االختالف والتنوع في اللون  ،المساحات ألداء الفعاليات الخاصة داخل الفضاء

 ،فقد يتم إكساء األرضيات بـ )البالط ،وفي مواد االنهاء على وفق الوظيفة المطلوبة ،والملمس

 البورسلين...الخ(. ،المرمر ،الخشب

ارتفاع الفضاء الداخلي على وفق الوظيفة  اذ يتحدد ،: هي المستوى األفقي األعلىالسقوف-ب 

 وتنقسم األسقف إلى: ،المؤداة فيه

 (.الجملونية. ،العقادة ،سقوف إنشائية: وهي ذات اشكال مختلفة )الصب الخرساني   ·

وتتسم بمهام عديدة منها:  ،ثانوية: وهي على أشكال ومواد وخامات صناعية مختلفة سقوف ·

جمالية  ،تثبيت مصادر اإلضاءة ،إخفاء التراكيب الميكانيكية ،)إخفاء االسالك التوصيل الكهربائي

 (.الداخلي.المظهر في الفضاء 

 األعمدة(. ،والساللم ،المحددات العمودية: وتشمل )الجدران . 2

صمم الداخلي بأساليب تقنية وتصميمية إذ يتم معالجة وتنظيم هذه المحددات التي يتعامل معها الم

 لتحقيق االداء الوظيفي وجمالية المشهد البصري بما يتناغم وأهداف التصميم الداخلي.

مهمتها إسناد السقف وتوفير الحماية  ،المحددات األساسية للفضاء الداخلي وهي-الجدران-أ 

كل الغرفة. وتتضمن فتحات والخصوصية في الفضاءات الداخلية التي تطوقها فضال عن تحديد ش

 تتمثل بـ:

: وهي إحدى العناصر االنتقالية التي تعمل على ربط فضاء بآخر من الداخل والخارج النوافذ-ب

ويمكن معالجة النوافذ بتقليل اإلضاءة والرؤيا من خالل استخدام النباتات والرسم  ،بصريا وفيزيائيا

 على الزجاج

وتمثل ممرات لالنتقال الفيزيائي بين فضائين وتحدد  ،العمودية: وهي أحد المحددات األبواب-ت

وتسيطر على المنظر من فضاء آلخر  ،وموقعهاطبيعة استخدام الفضاء من خالل تنظيمها وترتيبها 

وانتقال الصوت والحرارة وتيارات الهواء حيث تربط األبواب في الفضاءات الداخلية بين الداخل 

  كة وطريقة توزيع األثاث والفعاليات في الفضاء الواحد.والخارج وتؤثر على خط الحر

 نبذة تاريخية عن الطالءات )الدهانات(: 2-1

 إذ كانوا يصنعون ،عام قبل الميالد 2222منذ حوالي  أول من عرف الطالءات هم الصينيون      

وعرفها  .كمادة رابطة راللكشجر لالشفافة )اللكر( باستخدام وسائل من أوعية النباتات  الطالءات
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إذ كانت تتركب من دهون الحيوانات  ،علم التلوين بأنهاسنة  1022المصريون القدماء منذ  أيضا  

الورنيش من الراتينجات الطبيعية  وكذلك عرفوا أيضا   ،الكاربون األسودمثل ومواد معدنية ملونة 

 حل. وشمع الن

وما  ،حضارات األمم أساليبإحدى  ةها المختلفلواناستخدام الطالءات بأبر تعومن قديم الزمن ي    

فردت ذلك ألفني نقل بواسطة الدهانات، كما فالتراث العلمي وا ،األجيال المتعاقبة سمات من تتناقله

ارتقاء الحضارات خير دليل على  إذ كانت ،اللوحات األثرية الثمينة والنقوشات في المعابد

 .وتميزها

 تعريف الطالء )الدهان( 2-1-1

 خرسانة، خشب، حديد،) صلب سطح على فرشها يمكن يميائيةك مادة بأنه الطالء يعرف    

 المدهون السطح تغطي لتصاقاإل جيد معين لونب رقيقة سماكة لتعطي وتتصلد تجف (طابوق.

وهناك طالءات مائية  .ويكون بألوان مختلفة ،المادة التي تكسي الجدارويعرف أيضا بأنه  .تماما

أختيار الطالء يتطلب تفكير جيد ودراسة عميقة للمساحة واستخداماتها و وزيتية وبالستيكية

 والتأكد من استخدام النوعية المناسبة في المكان المناسب. ،ومواصفات الطالء

 ثالث:نقاٍط رئيسة ختيار الطالء على يتوقف ا 2-1-2

 نوع الطالء:  .1

وهنالك  .الزيتية وأمنها المائية  اتيحدده المختص والجهة المنفذة، هناك أنواع من الطالء    

فضال  عن أنواع  .المختلفة تقنيات جديدة تتمتع بمواصفات عالية كقابليتها للغسيل والعوامل الجوية

وهنالك طالء يقتل الجراثيم والحشرات دون أن يؤثر على صحة  .لألطفال ةالمناسبطالءات ال

دراسة عميقة للمساحة واستخداماتها وعند اختيار نوع الطالء يتطلب تفكير جيد و ،األنسان

مثال  الطالء المستخدم في  ،لمكان المناسبلمالئمة نوعية ومواصفات الطالء للتأكد من استخدام 

 يجب أن يتمتع بمقاومة عالية للرطوبة.دورات المياه(  ،المطابخ ،الفضاءات الصحية )الحمامات

 لون الطالء: .2

، للون دور كبير في ديكور المنزل حيث ملك والمصممالويحدد ذلك المستخدمين أي أصحاب      

األلمام بها للتوصل نالك بعض االرشادات والقوانين ينبغي يخضع للذوق والميول بشكل كبير، وه

فالضوء له أهمية كبيرة في اختيار لون الجدار وذلك عن طريق تحكمه بقوة  ،إلى الخيار المناسب

هار ونور الكهرباء حتى يستطيع تحقيق توازن في األلوان )فاتحة أو غامقة( حسب ضوء الن

بعاد غرفة ممر عن طريق األلوان الفاتحة باإلضافة يمكن عمل تصحيح نظري أل ،األلوان
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لوان الجدار الغامق يجعله يقترب منا أما الجدار الذي يحتوي على نوافذ تربط بين . فأوالغامقة

النوافذ تبدو معتمة دوما  ألنها تتلقى الضوء العالم الداخلي والخارجي والجدران الموجودة بين 

اختيار أما الذي ليس له القدرة على  .أما بقية الجدران تبدو أفتح لتلقيها الضوء المباشر ،المنعكس

مثل ألوان  ،والمتناغمة فيهاوان لاألفهناك نماذج رائعة من  الطبيعةلوان الطالء يمكنه االستعانة بأ

وكذلك تناغم  والقهوائيوالبني  األوكر من متفاوتة درجاتب هالوانأالرمال والصحراء إذ تتميز 

و درجات ألوان السماء الزرقاء مع أ الغروبلوان السماء الزرقاء مع لون الشمس البرتقالي ساعة أ

  وهكذا. الخضراءالحقول 

 مظهر الطالء: .3

كانت في الشكل آواء يشترك به المستخدم والجهة المنفذة، يظهر فيه تقنيات عديدة ومتنوعة س     

 يقل عن أهمية اللون. هما وله تأثير في الفراغ الوالملمس أو كلي

 )الدهانات(: أنواع الطالءات  2-2

يمكن إجمال أهم هذه األنواع المستخدمة في التصميم  ،نواع عّدةالى أ طالءاتالعدد مجموعة تت

  اآلتي:مبينة في الجدول الداخلي والعمارة كما 

 نوعه اسم الدهان ت

 مائي بالستيكي طالء الكوارتز 1

 مائي بالستيكيطالء  الكوارتز المطاطي 2

 مائيطالء  الجرافياتو 3

 مائيطالء  يتالجران 7

 زيتيطالء  الالكيه 0

 

  كما يأتي: نواع الطالءات وطرائق تنفيذهاأوسيتم تناول 

 

تمتاز بالجودة العالية ومقاومتها للظروف الجوية  طالءات وهي المائية:الطالءات . 2-2-1

وهي عند الطالء، بمساحات جيدة تغطية ال وقابليتها فيالممتازة  مظهريتهافضاٍل عن  ،القاسية

 وكاآلتي:. وسوف يتم تناول الطالءات المائية الحديثة منها متوفرة بألوان عديدة وأشكال جذابة

 



01 
 

  الطالءات البالستيكية: 2-2-2

لوقت اتوفر نها سريعة الجفاف وبذلك أت المائية، وتتميز باناهـلحديثة للداع انواألمن وهي        

 لجهد. وا

 خصائصها: 

 سرعة الدهان وجفافه. .1

 يمكن الحصول على تدرجات لونية مختلفة. .2

 استحداث أنواع المعة ونصف المعة وقابلة للغسيل. .3

 سهولة التنظيف وأمكانية دهان وجه جديد بعد فترة. .7

 أنواعها:  

 طالء الكوارتز العادي: -أ

إذ يتميز بجمال المظهر وألوانه المتعددة  ،يعتبر من الدهانات البالستيكية المائية الحديثة       

ويمكن دهانه  ،الحديثة والجميلة وكذلك السهولة والسرعة في التنفيذ وال يحتاج إلى خبرات عالية

سبتوس. ويوجد أنواع من هذا الدهان منه لى جميع األسطح سواء خرسانية أو أسطح األلواح األع

المطفى والالمع ونصف الالمع كما يتنوع طالء الكوارتز من ناحية النعومة أو الخشونة حسب 

لى نسبة الماء مد ذلك على نسبة وكمية الكوارتز إويعت ،حجم الحبيبات الداخلة في التركيب

 للحصول على نقشات ناعمة أو خشنة ومن طرق تنفيذه:

هانه برولة اسفنجية إذ يعطي شكال  محببا  أو يمكن رشه بماكينات رش البويات يمكن د .1

 بالكمبريسرات.

يمكن فرد الكوارتز بسكينة معجون ثم عمل النقشات المطلوبة بوساطة رولة عادية أو  .2

 بالتمشيط.

الحصول  ة بوساطة تخفيف الكوارتز بالماء فعند الرغبة فييمكن التحكم في النقشة وحجم الحب .3

صغيرة يتم تخفيفه بالماء وعند الرغبة في الحصول على أحجام  على كوارتز ناعم ذو حبة

 هذا يتوقف على نوع السطح وخشونته.  ،متوسطة للكوارتز اليتم التخفيف

سقف وذلك بتطبيق الرسم ندسية في السطح أو الجدران أو األشكال جديدة وهيمكن عمل أ .7

المراد دهانه باستخدام شرائط سولوتيب إلظهار هذه التقسيمات ثم  والنقشات المطلوبة على الجزء

 القيام بعملية الدهان.
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بعد جفاف الدهان يمكن نزع شريط السولوتيب مع دهان أثره بنفس اللون أو لون متدرج مع  .0

 لون الكوارتز.

غسيل كسابه لمعان خفيف مع زيادة قابليته لليمكن استخدام الورنيش المائي المعتمد وذلك إل .6

 والتنظيف بالماء والصابون بوساطة قطعة اسفنجية أو قطعة قطنية بيضاء.

ه بوجه أو ظيفه بالماء والصابون ثم يتم طالءعند الرغبة في تجديد الدهان بالكوارتز يتم تن .4

 وجهين مع إمكانية تغير اللون بلون جديد مع دراسة تفاعل األلوان مع بعضها.

 طالء الكوارتز المطاطي : 2-2-3

سطح ولكنه يتميز بمرونة عالية على األوهو طالء بالستيكي مائي يشبه النوع السابق        

رة على المبنى. فيمكن أن يعالج التشققات أو الشروخ غير األنشائية وغير الخطرة أو المؤث

أو األماكن التي يكون فيها فواصل  Cracksوخ ت المؤقتة التي يوجد فيها شرويستعمل في المنشآ

Joins مطار تحدده. يستخدم هذا النوع كدهان للواجهات لكونه مقاوم للعوامل الجوية واأل

 واستخدامه يشبه الكوارتز العادي.

 ينبغي اتباع الخطوات اآلتية: المطاطي البالستيك بطالء ولتجهيز سطح الجدار

 مواد دهنية أخرى.النظافة التامة للسطح والسنفرة الجيدة وإزالة األتربة أو بقايا المونة أو أي  .1

صبغ طبقة أولى بطالء البالستيك المخفف أوال ثم وضع طبقة معجون أو سحب سكينة معجون  .2

 مباشرة على الجدار وحسب السطح.

 عمل سنفرة بعد تمام جفاف طبقة المعجون. .3

التنظيف الجيد بعد عملية السنفرة ثم سحب سكينة المعجون أو التصلح بالمعجون حسب حالة  .7

 السطح.

حسب سخونية  % 15- %5يتم طالء طبقة من دهانات البالستيك ويكون مخفف بالماء بنسبة  .0

 ويفضل أن يكون الوجه األول ملون بدرجة لون أفتح من اللون المطلوب. ،البالستيك وقابليته لذلك

عند استخدام اللون يجب أن يكون له قابلية على الذوبان في الماء ويتم تقليبه جيدا  في الماء  .6

كمية مناسبة من الطالء حسب اللون المطلوب تركيزه ثم يتم تصفية اللون بسلك ناعم أو شاش ب

 لوان مائية سائلة جاهزة.كما يمكن استخدام أ ،أو قماش حرير

 يتم وضع المعجون في األماكن التي تحتاج إلى ذلك بعد جفافه من الوجه األول.  .4
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 20%- 15%أقل من الوجه األول في حدوديتم عمل طبقة دهان الوجه الثاني مخففا  بنسبة  .4

ويكون أيضا  البالستيك ملون بدرجة أفتح من اللون المطلوب بعد  ،حسب البالستيك وقابلية تماسكه

 تمام جفاف الوجه الثاني.

 يمكن عمل وجه مجفف كطبقة رابطة بين بوية البالستيك في حالة طبقات الدهان.  .4

ثم دهان الوجه األخير باللون المطلوب وحسب كتلوك يتم التصليح الالزم بمعجون البالستيك  .12

 اللون المعتمد.

يمكن وضع بولش أو ورنيش مائي لدهان بوية البالستيك كنوع وقاية وإلعطاء لمعان بسيط  .11

 إذ يساعد ذلك في سهولة قابليته للغسل. ،له

 طالء الجرافياتو:  2-2-4

سطح لأليعتبر من التكسيات الحديثة المتطورة التي تحل مشاكل كثيرة ويستخدم وهو طالء مائي 

والخرسانية والخشبية واالسبستوس إذ يمكن وضعه على الطوب بشرط استواء السطح  االسمنتية

 وتكون مملوءة.

فيغطي العيوب أو  mm 4إلى مم  3سطح حيث يتم وضعه بسمك من كما يمكن أن يعالج عيوب األ

سطح األخرى. يدخل في تركيبه حبيبات الكوارتز أو الرمال الناعمة أو الطابوق أو الخرسانة أو األ

بسكينة معجون ثم  خردةويتم  mm 4.3سطح بسمك كربونات الكالسيوم. حيث يتم وضعه على األ

 برولة اسفنجية مرنة. أو مباشرةتمشيط 

 كاآلتي:طريقة الطالء بالجرافياتو تتم 

 يتم تنظيف السطح من األتربة أو العوائق أو المونة على السطح. -أ

يتم وضع طالء الجرافياتو بسكينة معجون عريض ثم تمشيط أو تمرير الرولة االسفنجية  -ب

 المخرمة وعمل النقشة المطلوبة حسب الكتلوك. لتحديد النقشة واللون المعتمد.

جيدة التي تستخدم للبالستك أو الكوارتز وبنفس الطريقة يمكن أن يلون باأللوان المائية السائلة ال -ت

 السابقة.

ثم دهان مكملة ببوية  يمكن استخدام السولتيب على شكل شرائط وبعد جفافه يرفع الشرائط -ث

 لوان متوافقة مع لون الجرافياتو.البالستك بأ
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ديدة كلمعان كسابه خواص جالبوليش للدهان فوق الجرافياتو إليمكن استخدام الورنيش المائي  -ج

 وقابلية الغسيل وسهولة التنظيف.

سطح المدهونة بالبالستيك أو التي يتم سحبها يمكن دهانه فوق األ ،الجرافياتو من الدهانات المائية -ح

و الالكيه يتم عمل طبقة من الالكيه بعد سطح المدهونة ببوية الزيت أبالمعجون المائي وفي حالة األ

 .(1-2) الشكل .سنفرة وتنصيف السطح جيدا  

 

 

 

 

 

 :   يتالجرانطالء   2-2-5

الطالءات المائية ويعد من تكسيات الجدران المنتشرة والشائعة ويناسب أعمال  من وهو

ويتكون من كسر الرخام الطبيعي  ،الديكورات والواجهات والمداخل. وقد استحدث أنواع كثيرة منه

يبوكسي ويتم ذلك في خالطات خاصة ثم الرمل التي يتم تلوينها بالدوكو أو األو من حبيبات أ

خر من خرز البالستيك المستدير الملون ويمكن عمل تداخل في تكوين حدث نوع آتخفف. وقد است

تعطي شكال  جماليا  رائعا .  و أكثر بنسب محدد وبنفس مقاس الحبيباتأالحبيبات بإدخال لونين 

صة عند وضعه وهذا الطالء يحتاج إلى عناية خا ،mm – 12 mm 3يتراوح حجم الحبيبات من 

أو التي بها جير. ويمكن إضافة بعض المواد الالمعة الدقيقة سطح الرطبة ألنه ال يصلح على األ

اكن با  ويستخدم في األمالناعم فيعطي شكال  جذا مثل الترتر بكميات صغيرة إلى الجرانيوليت

 عالن والمداخل.التجارية ووسائل الدعاية واإل

 الطالءات الزيتية:  2-2-6

هان لدا عمليةو. سطحواأل نهالدا بوية ادعدإ سهولة منها كثيرة بسباأل ما استخدا األكثروهي      

 تطبقو ،لمظهرا مختلفة درجات تعطي متنوعة لونيةقيم  عليللحصول  تجادر تعتمد مجموعة

 عند نلصابووا ءبالما غسلهاو تنظيفها يمكنو ،سطحاأل اعنوأ جميع علي الطالءات الزيتية

تية التي تستخدم منذ يعتبر الالكيه من الدهانات الزيإذ  ومن أنواعها الالكيه )بوية الزيت( .تساخهاا

 

 النواع طالء الجرافياتو النهائي ( المظهر1-2) الشكل
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مكانية إأثبتت كفاءة عالية ولها قوة تحمل عالية للظروف الجوية المختلفة مع فترة طويلة فأنها 

 .ن تتأثرها دون أغسيل

 :كما يأتي بالالكيهخطوات العمل  

نفرة مع سنفرة الجدران بس ،الزائدة مونةالتربة أو المواد العالقة أو يتم تنظيف الجدران من األ .1

 خشنة.

 لتتقبل طبقة المعجون.سد مسامات الجدران وجعلها متماسكة  .2

 يتم معالجتها بسكينة معجون زيتي. .3

و سحب سكينة جيدة ثم وضع معجون من نفس النوع أبعد جفاف المعجون تعمل سنفرة  .7

 معجون ثانية إذا تطلب األمر وحسب حالة السطح.

 بعد السنفرة يتم دهان وجه تحضيري مجفف ببوية الزيت الملونة باأللوان الزيتية المطلوبة.  .0

يلي ذلك الطالء بالوجه الثاني على أن يكون  ،بعد الجفاف يتم وضع معجون ثم السنفرة الناعمة .6

 أخف من الوجه األول وحسب درجة إلى اللون المطلوب. 

 ن يكون اتجاه الفرشاة من أعلى إلى اسفل.أعند الطالء بالالكيه ينبغي  .4

 عملية اختيار ألوان الطالء المناسب: 2-3

األفضل اختيار  إذ يكون من ،اإلضاءة داخل الغرفة نوعء يجب التعرف على عند اختيار الطال     

األحمر أللوان الحارة كاالمصابيح الوهاجة يناسبها هي. فاللون كما  درجة عكسالتي ت ناولألا

 األزرق واألخضر.األلوان الباردة كتعكس فأنها مصابيح الفلورسنت  ،صفرواأل

 في الغرفة فيفضل استخدام األلوان الفاتحة الخفيفة. الواطئةفي حالة اإلضاءة  -1

 لوان الظالل القاتمة.تتعرض ألشعة الشمس بكثرة فيفضل أ إذا كانت الغرفة -2

 ةءثناء ضوء النهار وتحت تأثير اإلضاالجدران أ فحص اللون المراد استخدامه لطالءينبغي  -3

 الصناعية.

لغرف النوم ويفضل اختيار األلوان  اللونيةالحارة والمتضادة في قيمها االبتعاد عن األلوان  -7

 .إذ تضفي على الغرفة جو مريح وهادئ ،الباردة

 إذ يناسببأستثناء المطابخ والحمامات  كافة المنزل فضاءاتالطالء الزيتي المطفأ يناسب حجم  -0

 الالمعة أو نصف الالمعة. خيرة الطالءات الزيتيةتلك الفضاءات األ

رتفاع باأل إيحاء   غرفةللاأللوان الفاتحة تظهر  فيما ضيقةاأللوان الغامقة تظهر الجدران وكأنها  -6

 والطول.
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 :نصائح عامة عند استخدام الطالء 2-3-1

 تهيئة الجدران وتنظيفها من األتربة والتخلص من النتوءات.   

ورملية ومادة عازلة وتركها معالجة الجدران الرطبة قبل طالئها بأستخدام طبقات اسمنتية  -1

 تجف قبل البدء بالطالء.

إذا كانت الغرفة واسعة وقطع األثاث الموجودة بداخلها كبيرة وألوانها ناصعة فيجب أن يكون  -2

طالء الجدران مضاد في لونه ودرجة نصاعته في حين إذا كان األثاث صغير وألوانه فاتحة فيجب 

 طالء الجدران بألوان دافئة.

 ية الدهانات وخاصة الزيتية قبل استخدامها.تصفية وتنق -3

 األدوات والمعدات المستخدمة للدهان: 2-3-2

لسقالة المعجون والروالت والسلم وا شفرةنفرة والفرشاة وتبدأ بالس ومتنوعة هنالك أدوات كثيرة

لهذه نواع المختلفة األالديكور أن يكون ملما  ب مصممويجب على وغيرها  التقليديةوأدوات الرش 

 األدوات والمعدات وتناسبها مع نوع الدهان المطلوب وحسب متطلبات العمل.

نفرة المعجون لذلك خدم لتجهيز األسطح قبل الدهان ولسهي من األدوات التي تست :السنفرة .1

 يجب العناية بأختيارها

وتكون على أنواع منها 

ت مثل التركب على آ

التنعيم الكهربائي وهنالك 

نفرة خشنة وناعمة س

وناعمة جدا  ومقاومة للماء 

 (.2-2) الشكلوكهربائية صغيرة. 

منها العادية ومنها وصدأ ة التي ال تيوجد أنواع عديدة منها الصلبة والمرنسكاكين المعجون:  .2

 .(3-2) الشكل لكرانيش.اكين االحرق للموبليات وسك وشفرات ةالخاص ةالمذهب

 

 

 

 

 

 ( أجهزة سنفرة جدارية2-2) الشكل

 

 
( انواع من شفرات المعجون3-2) الشكل  
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وتتوقف قيمة الفرش على قيمة الشعر  ،تعتبر من أهم األدوات المستخدمة في الدهانات رش:لف  ا .3

صلح للدهانات ذ يإ يستخدم للدهانات المائية والزيتية وشعر الحصان الذي منها شعر الخنزيرف

 الجير والبتومين وهي من أرخص مثلالمائية فقط وهنالك فرش مصنوعة من مشتقات نباتية 

 (7-2) الشكل الفرش. نواعأ

 

 

 

 

 

 

هي عبارة عن أسطوانة لتوزيع البويات والدهانات حيث تدور هذه األسطوانات على الروالت:  .7

محور سلك متين في نهايته يد خشبية أو بالستيكية ويساعد الدوران على التوزيع الجيد 

 (0-2) الشكل للدهانات ومنها أنواع العادية والمزخرفة والصلبة.

 

 

 

 

 

 تحضير الغرفة للطالء: 2-3-3

قطع األثاث الثقيلة يمكن دفعها إلى وسط الغرفة  وبعضأخالء الغرفة من األثاث بالكامل.      

  عليها. لطالء الذي قد يتناثرل ا بأستعمال النايلون الشفاف تجنبا  وتغطيته

أغطية متينة على األطراف المحاذية للجدار ب ،ما كان مثبت على االرضإذا تغطية الموكيت  -1

 الطالء.لتأثره بمنعا  

لطالء الجدران منها أستخدام األسفنج  عدة وتقنيات هنالك طرق  انواع تقنيات الطالء: 2-4

مشاط وقطع القماش المكرمش والورق )البالستك أو أوراق النباتات أو خامات أخرى كالخيوط واأل

 يجاز تلك التقنيات كما يأتي:ويمكن إ عية(الطبي

 

 

( أنواع من 0-2) الشكل

 روالت التلوين الجدارية

 ( أنواع من فرش التلوين الجدارية7-2) الشكل
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 سفنج:طالء بوساطة األ  2-4-1

 مجموعة أدوات منها: هذه التقنية تعتمد

 )فيما لو تم استخدام لونين من الطالء(. شريط الصق -1

 .قفازات -2

 .ةاسفنج -3

 وعاء لوضع الطالء. -7

 سفنج.رق أو منشفة لتخفيف الطالء عن األطبق و -0

 العمل:طريقة العمل أو خطوات 

 الصق.الشريط التحديد العمل ب -1

 جف.طالء الخلفية بلون واحد إلى أن ت -2

 .ثم الضغط على الجداراالسفنج في الطالء سطح وضع  -3

يخفف لون الطالء على ورقة )تنشيف( ثم الشروع بأستخدام االسفنجة على الجدار بشكل طبقات  -7

 عشوائية.

 (6-2) الشكل. بضغط االسفنج على الجدار بحركات مختلفةقم  -0

 

 

 

 

 

 

 تقنية الشريط الالصق:  2-4-2

 األدوات المستخدمة:

 .شريط الصق -1

 ألوان حسب الرغبة. -2

 
 ( تقنية الطالء بوساطة االسفنجة6-2) الشكل
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 قفازات لليدين. -3

 وعاء لوضع الطالء. -7

 مسطرة. -0

 فرشة دهان أو رول. -6

  ملون.قلم رصاص أو خشبي  -4

 خطوات العمل:

قالم الخشبية ومن ثم يجري توزيع تقسيم الجدار حسب حجم الغرفة ويتم ذلك بالمسطرة واأل -1

 (أ-4-2) الشكلالمساحات المطلوبة للطالء. 

 

 

 

 

 الشكل يثبت شريط الصق على المساحة التي تم تحديدها كأطار للمستطيالت لحماية األلوان -2

 (ب-2-4)

 

 

 

 

 

الى تتسرب األلوان  الشريط الالصق بدهان شفاف ويترك ليجف حتى ال أطراف طالءيتم  -3

 (جـ-4-2) الشكل .من الداخل الشريط
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يتم إزالة ذلك ثم يترك ليجف الطالء جيدا  وبعد  أللوان المطلوبةيتم طالء المستطيالت با -7

 (.د-4-2) الشكل الشريط الالصق برفق.

 

 

 

 

 

 

 المجعد: شفافالطريقة الورق النايلون   2-4-3

 األدوات المستخدمة: 

 لون فاتح. طالء أساس -1

 طالء الطبقة الثانية لون متوسط من نفس طبقة األساس. -2

 طالء الطبقة الثالثة لون غامق من نفس طبقة األساس. -3

 طالء زجاجي. -7

 لطالء الزجاجي.للطالء األساس ورولة  2رولة عدد  -0

 شريط الصق. -6

 .للطالء بالستيك وعاءا   -4

 ورق نايلون. -4
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 طريقة العمل:

 تربة.ر للطالء وذلك بتنظيفه وإزالة األتجهيز سطح الجدا -1

النوافذ واألبواب وعلى حواف األرض  حدود )نهايات(شريط الالصق على التقوم بوضع  -2

 سقف وتغطية األرضية بورق النايلون أو الجرائد وتثبيتها.واأل

 كها تجف.الجدار بالرولة بطبقة أساسية من اللون الفاتح واتر يتم طالء -3

واحد من اللون المتوسط مع أربعة مقادير من الطالء الزجاجي ليتشكل المزيج  خلط مقدارإ -7

وقم بطلي طبقة ثانية من مزيج مقدار واحد أيضا من اللون الغامق مع  الجدارالزجاجي واطلي بها 

 أربعة مقادير من الطالء الزجاجي.

 وقبل أن يجف الدهان. الجدار ضع ورق النايلون على الجدار واضغطه بيدك على طول-0

رفع ورق النايلون من أعلى إلى األسفل وأعد استخدام الورق النايلون مرة أخرى في المنطقة إ -6

 المجاورة وتستطيع استخدام الورق خمس مرات تقريبا .

الثاني، أكمل بسرعة والتدع الطالء ينشف قبل  الجدارأنتقل إلى  الجدارعند االنتهاء من كامل  -4

 الثاني. الجداراالنتهاء من الدهان واالنتقال إلى 

ورق إلى القطرات المتبقية قم بإزالتها عن طريق  العمل ينبغي أن ننتبهعند االنتهاء من  -4

 .(4-2) الشكل .النايلون

 

 

 

 

 

 

 

 

 الورق النايلون الشفاف المجعد ( طريقة4-2) الشكل 
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 باالستنسلالرسم  2-4-4

 :االستنسل

أو ورق كارتون محفور  ،في المستشفيات ةورق األشع هو عبارة عن ورق شفاف بالستيك يشبه 

 عليه الرسمة المطلوبة.

هي عبارة عن تفريغ الزخارف أو الوحدة الزخرفية المراد طباعتها على ورق  :باالستنسلالطباعة 

 . مقوى ال ينفذ منه اللون

 الرسم باالستنسل:طريقة 

 األدوات المستخدمة:

 قلم رصاص. .1

 ممحاة. .2

 كتر. .3

 ورق استنسل. .4

 فرشاة للتلوين مع األلوان. .5

 طريقة العمل: 

 تحضير الرسمة الخاصة باالستنسل. .1

 نرسم الشكل المطلوب على الورق. .2

 نقوم بحفره على الورق الخاص باالستنسل. .3

 الرسمة وذلك بتثبيته بالشريط الالصق.نقوم بلصق االستنسل على المكان المطلوب ووضع  .4

 نقوم بتلوين الرسمة التي تم حفرها. .5

 (4-2) الشكل بعد جفافها نرفع ورق االستنسل المستخدم من الجدار. .6

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( توضح مراحل طريقة الرسم باالستنسل4-2) الشكل
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 خطوات التسلسل الصحيح لطالء الغرف: 2-5

مبتدئ أن يعطي نتائج  أو الشقة سهلة وسريعة ويستطيع أي شخصعملية الدهان الداخلية للغرفة 

 ة وهي:البسيط تقارب أداء شخص محترف بمجرد إتباعه لمجموعة من القواعد

 القاعدة األولى:

طالؤه جودة عملية الطالء تعتمد على  نإذ إ ه بشكل مناسبؤحضر السطح المراد طال      

عندما يكون السطح  المراد طالئه، والطالء بدوره يلتصق جيدا   لتصاق الجيد للطالء على السطحاإل

بمادة  الغبار والشوائب المتراكمة على الجدران واألسقف يجب أن تغسلفا . وكذلك ونظي ناعما  

، تماما  لتصبح جافة  منظفة بعد الغسل بالمادة المنظفة المائية، تشطف المنطقة بالماء ثم تترك

بوجه دهان ابتدائي زيتي  ان أو السقف بقع مائية يفضل طالء السطحإذا وجد على الجدر وأخيرا  

 (12-2) الشكل .ليمنع البقع المائية من التأثير على الدهان الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة الثانية:

عالية الجودة معماريتها أكثر بكثير من وجد أن الدهانات  حيث ءالطال م أفضل أنواعااستخد     

عالية الجودة فهي ال تتناثر وال تظهر  من ضمن الفوائد الكثيرة للدهانات الدهانات العادية أنواع

الطالء. كما أنها تغطي مساحة أكبر من الدهانات  آثار الفرشاة على السطح بعد االنتهاء من عملية

ناهيك عن التوفير في التكلفة والوقت  ا  بديع ا  ه مظهرواحد فقط يغطي السطح ويعطي العادية ووجه

 

 ( معالجة وتنظيف الجدار قبل الطالء12-2) الشكل
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صفرار للتقشف واإل قول الخبراء أيضا أن الدهانات عالية الجودة متينة ومقاومةي. المبذول والجهد

  .سهولة ذا اتسخت وتغير لونها يمكن غسلها وتنظيفها بكلإوتغير اللون، وحتى 

 فرشيجب استخدام أفضل نوعيات ال صةالرخي ال تستعمل األدوات والعدد  القاعدة الثالثة: 

تساعد بشكل أساسي في مهمة وتسهل عليك عملية الطالء كما  والروالت في الطالء، هذه الخطوة

 تكون ذات شعر متوازن، تحمل الكثير من الطالء وتوزعه فرشأفضل ال. وجودة عملية الطالء

للهواء بشكل  واحرص أن ال تتعرضذات الشعر الخشن  فرشعلى السطح، استعمل ال بشكل متساوٍ 

ذات شعر صناعي عند استخدام الدهانات المائية، أما  وروالت فرشمن المهم جدا استخدام و كبير

 ي.والروالت ذات شعر صناعي أو طبيع فرشيمكن استخدام ال عند استخدام الدهانات الزيتية

 التسلسل الصحيح لطالء غرفة: 2-6

 2ما بين الحواف والسقف بسمك  الفرشاة لطالء المنطقةاستخدم     : طالء السقف  2-6-1

Inchبعد . ( 3/8أو 1/2ذلك استخدم الرول Inchمع عصا ) ء باقي السقف. بدءا  لطال مساعدة

أن هذه  اذ، Wف حرعلى شكل  ا  متعرج ا  مسلك متبعا   قدم مربع 3دهن مقطع بمساحة إمن الزاوية 

الرول في  . ادهن المقطع بدون أن تعيد غمسمتساوٍ  الطريقة توزع الطالء على الرول بشكل

طالء  طبقةأكمل طالء باقي السقف على نفس الطريقة حيث كل  .ه بالكاملءالطالء إلى أن تتم طال

 (11-2) الشكل .مربع قدم 3بمساحة 

 

 
 (   خطوات طالء السقف11-2) الشكل
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ستخدم الفرشاة لطالء المنطقةما بين الحواف والنوافذ واألبواب ت    :الجدارطالء   2-6-2

على شكل  ا  متعرج ا  بشكل أفقي متبعا مسلك . بعد ذلك استخدم الرولInch 2بسمك  الجداروباقي 

ه ءالرول في الطالء إلى أن تتم طال مربع بدون أن تعيدغمس .ft 3دهن مقطع من إ .M حرف

 الجدارحائط يجب التأكد من أن كمية الطالء كافية، وذلك ألنه طالء  قبل البدء بعملية طالء بالكامل

 (12-2) الشكل .ر نفسهلجدال قد ينتج عنه ألوان مختلفة الواحد على مراحل

 

 

 

 ( مراحل طالء الجدار12-2) الشكل
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 طالء األبواب( مراحل 13-2) الشكل

 

  طالء األبواب  2-6-3

المناطق الحديدية بشريطة لجميع المناطق، غطي  فتح الباب بشكل كامل لتتمكن من الوصولإ     

دهن المقاطع أوال ثم األجزاء األفقية إإذا وجد مقاطع للباب  .من األعلى بدأإ قماش أو نايلون، دائما  

 (13-2) الشكل. ثم الرأسية

 

 

 

 :تالموكي 2-4

في تغطية األرضيات وخاصة في سجاد الموكيت يعتبر من األنواع الحديثة من السجاد المستخدم 

 الفنادق وصاالت الطعام ودور السينما والمسارح والبيوت وخاصة في غرف النوم.

 أجزاء الموكيت:

 يتكون سجاد الموكيت من طبقتين:

الطبقة العليا: تتكون من الوبرات، شعيرات من الصوف المقصوص أو المجدول أو من الصوف  .1

 صباع وتنسج بشكل جيد.ات التي تثبت عليها األمن الشعير الزجاجي أو أي نوع حديث

الطبقة السفلى: مصنوعة من نوع جيد من الخيش أو الخيوط البالستيكية أو الكاوتشوك وذلك  .2

 كوقاية للصوف والوبرات العلوية.

رضيات على كامل مساحة األرضية، وقد صممت أنواع الموكيت المختلفة بطرق تفرش هذه األ

لك على أساس أعطائها الجو الفني المطلوب باللون والشكل المناسبين، حديثة وزخارف جميلة وذ
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( 17-2) الشكل

تركيب موكيت 

 األرضيات

 

ويلصق الموكيت بواسطة الغراء الخاص أو الغراء السريع )اآلجو( ثم يركب بانيل حول محيط 

سم تقريبا ، ثم تركب قطعة معدنية 11الغرفة من نفس الموكيت حيث يقطع بعرض الرول وبقياس 

 ية أطراف الموكيت عند مدخل الغرف.من النحاس أو األلمنيوم لحما

 .111M2( بمساحة  25M وطول M 4ويكون قياس الرول )بعرض 

 

 خطوات تركيب الموكيت:

 يتم تنظيف األرضية وتجفيفها تماما . -1

يتم تفصيل الموكيت حسب مساحة الغرفة ليتم قص الموكيت بالقياس المطلوب، بطول أو  -2

 عرض الغرفة.

 الغرفة وعلى أطراف الموكيت.يتم فرد اآلجو على حواف  -3

 يثبت الموكيت على كامل مساحة الغرفة. -4

يتم شد الموكيت بواسطة أداة خاصة تعمل بضغط ركبة القدم.يتم قص أشرطة طولية بعرض  -5

مناسب لوضعه كبانيل حول محيط الغرفة.يتم وضع قطعة معدنية تسمى نهاية موكيت لحمايته 

   (17-2) الشكل عند مدخل الغرفة.
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 ما يأتي:عرف  -

 الزيتية. الطالءات-5.   الشفرة-4.  الروالت-3.   السنفرة-2الطالء.    -1

 

 أهم األمور التي يتوقف أختيار الطالء عليها؟عدد  -

 

 مميزات الدهانات البالستيكية؟ ما اسباب -

 

 خطوات الطالء بالدهانات البالستيكية؟ ما اسباب -

 

 عدد طرق تنفيذ الطالء بالكوارتز؟ -

 

 

 : ةعمليسئلة أ

 طريقة الطالء باالسفنجة؟ نفذ -1

 طريقة الطالء بأوراق النباتات؟ نفذ -2

 طريقة الطالء بواسطة ورق النايلون المجعد؟ نفذ -3

 طريقة الطالء بواسطة االستنسيل؟  نفذ -4
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 ثالثالفصل ال

 معالجة المحددات العمودية واالفقية

 هداف الفصل الثالث:أ

 الهدف العام:

فضالً عن دراسة  ،ها بخامة الخشبوتغليف األرضياتدراسة أساسيات تهيئة  إلىيهدف هذا الفصل    

نهاء واإلودراسة تقنيات التغليف للمحددات العمودية  ،ساسيات تهيئة الجدران لتغليفها بورق الجدرانأ

 الورق.عدة من خامات  أنواعب

 هداف الخاصة:األ

 على: ن يكون الطالب قادراً أنتوقع    

 والجدران لغرض المعالجة والتغليف. األرضياتالتطبيق العملي ألساسيات تهيئة  -1

 الفضاءات الداخلية.المعرفة العملية لبعض الخامات المستخدمة في تغليف محددات  -2

 الجدران.عدة من خامات ورق  أنواعاستخدام التقنيات الحديثة في تغليف الجدران بواسطة  -3

 

 معالجة المحددات العمودية واالفقية

 

منها الكيماوية  اكتشف مؤخرا الكثير من الخامات الحديثة والمتنوعة   بالخشب: األرضياتكساء إ 3-1

التي توفرها الطبيعة مثل القطن والفلين والكتان والقنب وغيرها، ومن مميزات  أو البترولية أو

المتعددة، الملمس المتنوع، الليونة، النعومة، العزل للرطوبة والحرارة  لوانالحديثة )األ األرضيات

على فعملية االكساء تعرف   ،(والصوت، باإلضافة لمقاومة البكتريا وإمكانية غسلها في الماء والصابون

 دراية علمية بمعرفة المواد المستخدمة في عملية التغليف.  إلىأنها طريقة عملية تحتاج 
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الخشبية وغالباً ما تسمى تبعاً  األرضيات أنواعهناك العديد من    الخشبية/ باركيه:   األرضيات 3-2

 ثالثة أقسام وهي علىالخشبية  األرضياتذ يمكن تقسيم إاألرضيات لنوع الخشب المستعمل في عمل 

 :على

 اللينة مثل خشب السويد أو خشب الموسكي. األخشاب أرضيات -1

 اج.صالصلبة مثل خشب القرو أو البلوط أو ال األخشاب أرضيات -2

 بلكاج والكاونتر/ الالتيه.المصنعة مثل خشب األ األخشاب أرضيات -3

 اللينة: األخشاب أرضيات 3-2-1

 السويد خالية من العقد وممسوحة الوجهين. من خشبلواح أتجهيز  .1

 وساخ وتكون مستوية تماماً.تربة والعوالق واأليتم تنظيف األرضية من األ .2

بواسطة زوايا معدنية مثبتة  وتركب cm 5x5 قياس األخشابيتم تركيب إطار حول الغرفة من  .3

 باالسمنت.

بطريقة النصف على النصف  5x5 cmمتعامدة من الخشب بقياس )ألواح تكتيف(  يتم تركيب علفات .4

 .cm 44حوالي  علفاتالوتثبت بالكلبسات والبراغي ويكون الفراغ بين 

افات حوالي بمس الهيكلبشكل متعاكس لدعم الرئيسة من الخشب بين العلفات  علفات ثانويةيتم تركيب  .5

15 cm خرى.بين الواحدة واأل 

صوف الصخري أو الصوف الزجاجي أو أو ال بمواد عازلة مثل الرمل علفاتاليتم ملء الفراغات بين  .6

 ة خامات أخرى.ي  آلواح البوليسترين أو أ

 اللينة بأشكال مختلفة حسب اللون والقياس المطلوب. األخشابلواح الباركيه من أتركب  .7

لواح داخل المتقاطعة بواسطة الغراء والمسامير الدبوس التي تثبت على األ علفاتاللواح على تثبت األ .8

لواح ة األخرى لها لسان ليتم تثبيت األن هذه االلواح تكون جهة منها لها مجرى والجهإث المجرى حي

 بشكل قوي.

خشبي لحماية الحواف وإخفاء عيوب التركيب  لوحبعد االنتهاء من التركيب يثبت حول محيط الغرفة  .9

 والقص.

 نفر وتبردخ لتكون جاهزة للدهان والصقل.ستقشط األرضية وت   .14

 (1-3الشكل) األرضية بالمواد العازلة والحافظة الالمعة.يتم دهان     .11
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 (1-3 الشكل)

الصلبة ويتم تركيب األرضية  األخشابمن  األرضياتتعمل هذه    الصلبة: األخشاب أرضيات 2 -3-2

 علفاتالفر بأشكال مختلفة مثل )اتتو األرضياتعلى ألواح خشبية مركبة على علفات خشبية.وهذه 

الترابيع أو ذيل السمكة بما تسمى السبعات والثمانيات أو المركبة( ويتم تثبيتها بواسطة الطولية أو 

 فريز.ن ووضع الغراء والمسامير داخل اإلالمجرى واللسا

 المصنعة/ الواح االبلكاج أو الكونتر: األخشاب أرضيات 3-2-3

تركب على لواح كبيرة أو مجزءه بقياسات صغيرة حيث أيمكن تركيب هذه األرضية على شكل     

 األرضياتهذه  سم وتكون5x5الطبيعية اللينة قياس  األخشابلواح مثبتة على شبكة من أمراين أو 

مجهزة بطريقة النصف على نصف أو المجرى واللسان. يتم وضع القطع الخشبية مع بعضها بواسطة 

 .(2-3) الشكل يت الجيد وفي المكان المناسب.المجرى وباستخدام الغراء والمطرقة للتثب

 

 

الواح ( تركيب 2-3) الشكل الشكل

 االبلكاج
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 الخشب المناسب: أرضياتكيفية اختيار  3-3

مثل المناضد  ،ونوعه يتناسب مع السطوح الخشبية لألثاثرضية األخشب يكون لون يجب أن  -1

تناسب مع م اللونالخشب المختلفة بحيث يكون  أنواعيكون تصادم بين  لكيال ،بوابوالخزانات واأل

 داخل الغرفة. األثاث

 األخذ بعين االعتبار أن الخشب يتمدد بالحرارة ويتقلص بالبرودة. -2

في حالة الرغبة في استخدام الخشب في المطابخ يجب اختيار الخشب المقاوم للماء وصقله بكمية من  -3

 الوارنيش أو الزيت.

الخشبية مثل الخشب تحديد نوع األرضية  إلىكور كلها عوامل تؤدي أوالدي األثاثطراز البيت و -4

 نتيك يناسب البيوت التقليدية والخشب الطبيعي يناسب البيوت المعاصرة.األ

 خر.آ إلىمن وقت  هاتها وتلميعيعناية مثل التشميع وتزي إلىنها تحتاج رضية الخشبية ألاالهتمام باأل -5

 الجدران: كساء بورقاإل 3-4

ختلفة، اليقل أهمية عن معالجة لألماكن الم الديكوروإخراجها بما يتالئم و الجدرانإن االهتمام بمعالجة    

ً على هذه العناصر )السقف،  الديكورن إ، إذ األرضياتو األسقف ، الجدران( األرضياتيقوم أساسا

ً في فشل  مجتمعة مع الدراسة  ، واالهتمام بهاالديكورمجتمعة، وعدم االهتمام بأحدها قد يكون سببا

 الديكوروالذوق ودقة التصميم والتخطيط يعطي التصميم بهجة وجماالً وتناسقاً مما يكون سبباً في نجاح 

ومعالجتها منها ورق الجدران أو الخامات  الجدرانلهذا المكان.وهناك طرق عدة وكثيرة لكسوة 

 ه.أنواعالمنسوجة أو الدهانات المختلفة أو التجليد ب

 الجدران: ورق 3-5

يستخدم  إذورق الجدران من الخامات المهمة المستخدمة في أعمال الزخرفة والتجميل الداخلي  ديع   

اللون والشكل، وهو مادة بسيطة التركيب سهلة االستخدام وهي أداة  ناحيةمن  األثاثبطريقة تتناسب مع 

المخملية )القطيفة( أو الورقية أو منها  عدة أنواعفعالة في يد المصمم والمزين الداخلي وتتوفر منه 

أهمها الطبقة الخلفية التي تصنع من مواد ورقية  عدة البالستيكية أو االسفنجية وجميعها تتكون من طبقات

 لتكون مناسبة لعملية امتصاص الغراء وتلتصق بالجدار بشكل مناسب وقوي.

 ورق الجدران: أنواع 3-6

ورقته وتمتاز مطبوعة مباشرة على الورق  كون نقوشهتيحوي على لب الخشب ووهو      :اللبورق  -1

الستقبال وقاعات المناسبات عة ااق يفضل استخدامه في غرف الضيوف أو وكلفته قليلة. .رقيقة جداً بأنها 

 (3-3) الشكل ألنه ليس له قوة التحمل.
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 ورق اللب (3-3) الشكل

ً هذا النوع يكون قوي  يل: ينأوراق الف. 2 تسمح بالغسل والدعك فهو  pvcبطبقة حماية من مادة  ىومغط ا

شديد التحمل ويكون ضد التعفن ويستخدم في غرف األطفال واألماكن التجارية لكونه مقاوم للماء وكذلك 

 (4-3) الشكل للحمامات والمطابخ.

 

 (4-3) الشكل 

                                        

وهو من الورق الناعم ووزنه خفيف ويكون بتشكيالت واسعة من   يثلين:إورق جدران البولي -3

ويستخدم في غرف االستقبال والطعام  نواعالنقوش ويعرف باسم )توماهون( هذا من أشهر األ

 (5-3) الشكل والضيوف.
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 (5-3) الشكل

هذا النوع يحتوي على قطع صغيرة من فتات الخشب والقشر ويكون رخيص    نشارة الخشب: ورق-4

مستوية أو التي بها الغير األسقف زالته من الجدار يستخدم في الجدران وإالثمن وله عيوب منها صعوبة 

 (6-3) الشكل ثقوب وشقوق.

 

 (6-3) الشكل

 

 الجدران وتضغطيصنع من ورقة سميكة داخل لفافتين من ورق        ورق مزخرف بنقوش بارزة:-5

على شكل نقوش مما يجعلها محسوسة حال تمرير اليد عليها ويكون بلونين األبيض والبيج ويمكن 

 الشكل ،عميقويكون ليس  األسطحالمتشطبة لعالج  األسقفالطالء عليه حسب الرغبة. يستخدم لتغطية 

(3-7) 
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من الورق ذو النقوش البارزة يتميز بأنه قوي وسميك ومن مميزاته عند الضغط  هواألنجاليتا:  ورق-6

اغته بعليه فأنه اليتخلى عن شكله وانما يضل متماسك ومحتفظ بنقشته وهو يلصق بالجدار ثم يتم ص

وغالباً يكون الطالء زيتي ويكون سهل التنظيف وله قوة تحمل الظروف الجوية يستخدم في المحالت 

 .(8-3) الشكل والغرف الواسعة.التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً أللواحكثر صالبة ويكون بأشكال متعددة ويكون أالنوع  هذااللناكرستا: ورق -7 الخشب  محاكيا

 .(9-3) الشكل االستقبال والطعام.لة البالط ويستخدم في المداخل وغرف للجدران حتى تشكي

 (8-7) الشكل

 

 (0-7) الشكل
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 الورق المخملي:-8

كون نقوشه مخملية الملمس وتشبه تاستخدامه في القرن السابع عشر و قدم أوراق الجدران بدأأمن هو

           االستقبال والضيوف لغرفذات الرطوبة المنخفضة المناطق القماش في مظهرها تناسب 

 (14-3) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

  القماش:رق و -9

 يوجد نوعان منه:   

 ويستخدم في األماكن التجارية.الفنيل قماش ذو واجهة  -1

 إذصعوبة وله منظر رائع. بورق ذو قاعدة قماشية يستخدم في المنازل وله غراء خاص به وتنظيفه  -2

 (11-3) الشكل قماش والجلد والحرير والستان يستخدم في غرف االستقبال والطعام.الشكال أيوجد على 

 (9-3) الشكل

 

 (14-3) الشكل

 

 (14-3)الشكل 
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ً من  ورق الجوت أو الخيش :  -11  ورق الجدران القماش مصنوع من خيوط  أنواعوهو أيضا

 الشكل  الجوت وهو صعب التحكم فيه ألنه معرض لألنكماش يستخدم في غرف الطعام واألستقبال.

(3-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   لياف النباتية: ورق األ -11

ً من أوهو     لياف نباتية وله عيوب أصديق للبيئة مصنوع من  كسية الجدران العصرية وهوأيضا

صعوبة تنظيفه ولكن  إلىغراء خاص به باإلضافة  إلىصعوبة التحكم وأنه يتلف بسهولة ويحتاج 

 (13-3) الشكل مظهره وملمسه في غاية الروعة والجمال يستخدم في غرف الطعام واالستقبال.

 (77-7) الشكل

 

 (11-3) الشكل
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 كساء الجدران:إوالمعدني القصدير -12

ً يكون خفيف ون سطحه المع ويكون باهض الثمنيصنع من قطع معدنية ويك       ويتطلب جدران  ا

ما الورق المعدني ملىء بالزخارف فال يظهر ماتحته أتوية لكونه يبرز العيوب من تحته مسطحة ومس

 .(14-3) الشكل والمحالت التجارية.من انبعاجات ويستخدم في الفنادق 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أوراق البطانة: -13

مستوية ويكون الغير  األسطحورق خالي من النقوش ويكون بأسماك مختلفة ويقوم بتعديل  ووه       

فقية وليس عمودية ويكون قاعدة صلبة للورق الذي أكساء بصورة تصاق بالغراء ويكون اإلسهل اإل

 (15-3) الشكل سيكون فوقه.

 (13-3) الشكل

 (14-3) الشكل
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 حزمة والزوايا:األأوراق -14

عليه لتكون مكملة لتصميم الغرفة ويكون بقياسات مختلفة في العرض حيث يتم طبع النقوش       

البرواز كما يمكن تكون على حد ما فقي على الجدار ويتفاوت ارتفاعها وغالباً أحزمة بشكل لصق األت

 (16-3) الشكل مالئم يستخدم في جميع الغرف.خر أو طالء آدمجها مع ورق جدران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (77-7) الشكل

 

 (79-7) الشكل
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 بعاد:أوراق برمومات ثنائية وثالثية األ-15

م أذا كانت حقيقية إليها الشخص بتسائل ما إينظر  إذبعاد عليها رسوم ثنائية أو ثالثية األ هي أوراق     

كبر من حجم الواقع ويعطي بعض الخيال يمكن أيز هذا الورق يعطي المكان اتساع خداع بصر وما يم

 (17-3) الشكل استخدامه في جميع الغرف وخصوصاً غرف األطفال.

 

 

 

 

 

 

 مميزات ورق الجدران: 3-7

 سهولة التنظيف والمسح. -1

 ونقوش متعددة يعطي جمال في األخير. ألواناحتوائه على  -2

 أسعار ورق الجدران رخيصة. -3

 ر ورق الجدران.يوتغي سهولة تجديد -4

 حد.أ إلىيمكن لصقه بنفسك دون الحاجة  -5

 عيوب ورق الجدران: 3-8

 تظهر الفقاعات الهوائية اذا لم يتم لصقه جيداً.ه يتفكك أو ن  إ -1

 يتأثر بالرطوبة أو الشمس. -2

 أطراف ورق الجدران قد تتلف وتتفكك اذا لم تثبته عند تنظيف األرضية. -3

 يفضل مسحه بقطعة قماش من الكتان. -4

 نصائح اختيار ورق الجدران: 3-9

 اختيار الورق المناسب لألثاث والموكيت والسجاد. -1

 بما يتناسب معه. األثاثورق الجدران لتحديد لون قماش  ألواناختيار لون من  -2

 نوعيات قابلة للغسل والتنظيف في المطابخ والحمامات والممرات وغرفة الطفل.استخدام  -3

كغرفة المعيشة والصالون المتصلين مع  لغرف المتصلةلعاة استخدام نفس شكل ورق الحائط مرا -4

 بعض.

ما أصغر من حجمها الحقيقي أرقة تبدو ورق الجدار الذي يحتوي على رسوم ونقوش كبيرة يجعل الو -5

 يرة تجعل الغرفة أكثر أتساعاً.النقوش الصغ

 (70-7) الشكل

 

 (70-7) الشكل
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ما أكثر كالسيكية للصالون أشكال أحجرة النوم والمعيشة بينما تفضل مع رسومات الزهور تناسب  -6

 كثر.أاألطفال فيكون رسوماتها 

ل الجدار الموجه للمكتبة عند اختيار جدار واحد للصق الورق في غرفة المعيشة والصالونات مث -7

 ريكة وخلف السرير.وخلف األ

فتحات األبواب والنوافذ تحتاج ورق جدار ذات رسوم صغيرة أو خطوط الغرف التي يكثر فيها  -8

 طولية.

 المستخدمة: المواد

 الجدران ورق-1 الصمغ-2 الكتر-3 المسطرة-4 شريط قياس-5
 فرشاة.-6 -7 عجلة الكاوتشوك-7 مقص-8 أسفنج-9 سلم77

 

 

 (18-3صورة)

 طريقة العمل:

 تنظيف الجدار المراد لصق الورق عليه من األتربة والغبار واألشياء العالقة.يتم  -1

 أخذ قياسات الجدار المطلوب.  -2

 تحديد المساحة المطلوبة بالمسطرة. -3

 نضع ورق الجدار على المنضدة. -4

يستخدم غراء خاص للصق الورق يسمى )ميثيالن( وهو مسحوق يخلط بالماء الفاتر ثم يخلط  -5

 ارتفاع الجدارويدهن به ظهر الورق والجدار أيضا، حيث يتم تفصيل الورق من الروالت حسب 

 ويجهز جزء بعد جزء لمتابعة التركيب.

 (78-7) الشكل
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غراء مع الجدار وتطوى ويدهن بال عدة قطع إلىيقسم رول ورق الجدران حسب ارتفاع الجدار  -6

 بعد جزء   اً بطريقة خاصة ويتم لصق أول قطعة من الرول من األعلى ألسفل حيث يتم فكها جزء

 لكي التكون عائقاً عند التركيب.

يتم لصق الورقة من األعلى جزء بعد جزء مع فرد القطعة بواسطة الفرشاة الخاصة لتفريغ  -7

رد الجزء األخير ألسفل الجدار وأيضاَ تترك مسافة الهواء، وتترك مسافة زيادة من األعلى ثم يف

 إضافية من األسفل يتم قصها بعد ذلك. 

يتم وضع القطع بجانب بعضها البعض دون ترك فراغات أو دون تراكب الورق على بعضه  -8

 وذلك بطريقة تحريك الورق براحة اليد في المكان المناسب.

من الكاوتشوك للتأكد من التصاق الحواف  يتم الضغط على حواف القطع الملصقة بواسطة عجلة -9

وذلك بعد تفريغ الهواء بواسطة الفرشاة الخاصة، ويتم تنظيف الزوائد من الغراء الظاهر من بين 

  (19-3) الشكل شرائح الروالت بواسطة قطعة من االسفنج مبللة بماء فاتر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الجدار لصق الورقخطوات  (19-3) الشكل
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 أسئلة الفصل الثالث

 ه؟أنواع عرِف ورق الجدران وعدد -

 األدوات المستخدمة في تغليف الجدران؟ما هي  -

 النصائح في عملية أكساء الجدران؟ أذكر -

 مزايا وعيوب ورق الجدران؟ عدد -

 الخشبية؟ األرضيات أنواع عدد -

 اللينة؟ األخشابعن  ماذا تعرف -

 كساء الجدران بالورق؟إخطوات طريقة  عدد -

 بلكاج؟لواح األأب األرضياتطريقة اكساء  أشرح -

 اسئلة عملية :

 نفذ خطوات طريقة إكساء الجدران بالورق؟ -
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 الفصل الرابع

 التقنيات البصرية

 هداف الفصل الرابع:أ

 الهدف العام:

وتقنية فن  ،التعرف على بعض التقنيات البصرية مثل تقنية الخداع البصري إلىيهدف هذا الفصل    

 الكوالج في الفضاءات الداخلية.

 هداف الخاصة:األ

 على: يكون الطالب قادرا   ن  أ   

 الخداع البصري بما يحققه من تكامل جمالي وظيفي داخل الفضاءات الداخلية.التطبيق العملي لتقنية  .1

 الدراسة المستفيضة لتقنية الكوالج وكيفية االستفادة منها في المعالجات التصميمية للفضاءات الداخلية. .2

 

 

 جماليات الفن

 :وتقنياته الفن البصريجماليات  4-1

يتعلق االمر بفنون  ا  سواءالفنون المرئية  على Optical artsالب صريةيطلق مصطلح الفنون    

تخضع لرؤية الفنان  مدركة بصريا  آخر فهي فنون  وبمعنى   ،النحت أوالرسم  أوالتصميم  مأالعمارة 

حدى إالفنون البصرية تعد و وغيرها. الصورة ،االتجاه ،اللون ،الخطوط ،الحجم ،وتعبيره عنها بالحركة

 ،)الصورة التصميمية( سهامها في التعامل مع الشكلإفن الديكور من خالل المستخدمة باآلليات التقنية 

 صورة ثراء الجانب الجمالي وتحسينإصياغات تكوينية تهدف  إلىومعالجاته التنظيمية لغرض الوصول 

اقتران  عبر ،باسلوب فني ينمُّ عن قصٍد ومعنى المشاهد )المتلقي( إلىبالغية  رسالةحمله من وما ت الشكل

على المستوى الفكري تقدمه الفنون البصرية من تحفيزات  عما مع المتغير البصري. فضال   الشكل

 رتقاء بهما.دراكية ووعيه الجمالي واألثيرات على قدرات المتلقي اإلأوما ينعكس من ت ،والخيالي للمصمم

يم جماليتة من تناغم وتناسق خطوط التصم ،ضاءةإثاث وأكتسب المنظر التصميمي من ديكور وي   

وثراء ونوع الخامة لوان المتشكلة ضمن هذه الخطوط والمساحات ونقاطه الرئيسة والثانوية واأل
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حداث الوظيفية والحياتية ة الداخلية لفضاء ما تجري فيه األبراز التفاصيل كاملة في البيئإالمستخدمة في 

فضال  عن ما تثيره اإلضاءة  ،كل مثل الخط واللون والمساحة والكتلةبشكلها العام. فالعناصر البصرية للش

بداع التي قيمتها على ارتباطها بمستويات اإلنما تتوقف إقيمة جوهرية في ذاتها وال تمثل  ،يحاءاتإمن 

  يجابي في الناتج التصميمي.ثير اإلأتهيئ لظهور الت

إذ يجري توظيف الفن  ،نتاجات التقنيات المتطورةحد أالفن البصري  ن  أشارة ومن الجدير باإل    

  دول العالم. وبمختلف-سلفناكماأ –البصري في مجاالت وميادين وفضاءات متعددة 

القرن  – 41ربية )القرن ووعلى الرغم من ظهور معالم الفن البصري منذ بدايات عصر النهضة األ    

علمي فكر بوصفه  ،هتعاملوا مع تقنياتهذا الفن وأرسوا دعائم ائل الرواد الذين أوكان من ولكن م( 41

)فيكتور  :هم الفنانين بداية خمسينيات القرن الماضي الثابتة في هقواعدوا سسأو ،كاديميأ

 Pabloبابلو بيكاسو  ،Kandinsky Vassily فاسيلي كاندنسكي ،Vasarely Victorفازيريلي

Picass،  براك جورجBraque Georges. .)وغيرهم  

عالقة الفنان المصمم مع التقنيات البصرية بشكل واضح ومعلن خالل عقد  بعد ذلك وتبلورت   

الفنية وتخطيطها  حين دخول منظومة الحاسوب في ترجمة االفكار ،السبعينات من القرن العشرين

 ذات الحجم printersسهمت البرامجيات التي تزامنت مع ظهور الطابعات أذ إ ،خراجهاإوتحديد هيكلية 

مع بين وتم بذلك الج ،القماش أولواح الخشب أ أوعمال المطبوعة على الورق ألفي تكوين ا ،الكبير

في تفعيل الفنون البصرية السيما في مجال تصاميم  واضحا   خذت بذلك دورا  أالتقنيات العلمية والفن و

  الفضاءات الداخلية والعمارة. 

ي رفد الحركة ثر الواضح فاأل لها صبحأ ،فنية متعددةعلى اتجاهات قد استند الفن البصري كان و   

دراك والتلقي. قدمت رؤى جمالية نظمت عمليتي اإل بالمعطيات والمعالجات الشكلية التي فيما بعد الفنية

في  كما ،ودراسة الشكل على وفق مفهوم فن تصميم الديكور والعمارة ماما  ت ما يتفق ومن تلك االتجاهات

 ا ضمن الموضوعات االتية:ملهأوسوف يجري تنوالكوالج ". و ،البصريالخداع  تقنيتي "

 تقنية الخداع البصري وانطباعاتها المنعكسة في الديكور  4-2

عين  إلىعلى اإليحاءات التي تصل ( البصري الوهميضا  بـ )أما يدعي  أو تعتمد فكرة الخداع البصري   

من خاللها يصور للناظر  ما دها من قبل المصمم لمعالجة حالةالمشاهد والتي يتم تقص  

على  Optical art illusionويعتمد فن الخداع البصري  .على غير حقيقتها المرئية الصورة بأن

سكون الحركه والببداع لوحات تشكيليه توحى بالقيم الجماليه المتمثله الرياضيه إل العلمية استخدام القوانين

فالخدع البصرية  ،بعادثنائي األنها على سطح أ على الرغم من ،والعمق وبروز اللوحه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 .ليست كما تبدو عليه ولكنهايحاءات معينة إتظهر للناظر  ،مدروسةعلمية مصنوعة بطريقة  صور هي

 .ب( أ،-4-1أنظر الشكلين )

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلىالسطح الثنائي األبعاد  ةبالحجم محول شكال تأثيرات متموجة تثير العين وتربكها لتوحيولبعض األ   

اعتمادا  على تداخل األشكال الهندسي ة والتي  ،يخداع البصرالعلى مبدأ  تستندبحركة  بعادسطح ثالثي األ

 ( ج ،ب أ،-2-1وكما موضح باالشكال ) تكون عادة باألبيض واألسود.

 

 

 

 

 

  

 

 

 ب( - 4-1شكل )              أ(                                      - 4-1شكل )

 على اليمين رغم عدم رسمها مكتملة الدائرةتبدو الخطوط غير متساوية طوليا  في )أ( فيما تميل العين في )ب( لرؤية 

 

شكال عن حساس ببروز األاإل أ( -2-8شكل ) 

 البيضاء والسوداءتوحي بالحجم استخدم الخطوط    الجدار

 

  دراك أحد ألغاز الخداع البصري إل (ب-2-8)شكل 

 مجسم المستوى

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 مشهد كلدراك والذهن توحي باستبدال مواقعها في مربكة لإل تكوينات شكليه إنشاء الممكنكما من    

 (3-1كما في شكل)

 

 

 : إلى تقنية الخداع البصريتهدف 

  جمالية. أودراكية إ أو يحائيةإعطاء تاثيرات بصرية إ -أ

 . الفضاء الداخلي أون الصورة الحقيقية للشكل يير وتحسيتغ -ب

أحد المظاهر اإلبداعية التي تؤكد على انصهار الفن والعلم  optical artوبهذا يعد فن الخداع البصري 

المنظور وفق إحداثيات رياضية لعلم على في بوتقة واحدة لتحقيق رؤى تشكيلية تتميز باإلبهار البصري 

 (3-8شكل)

 

االرضيه توحي شكال عن اإلحساس ببروز األ (ج -2-8شكل ) 

 بالحجم استخدم الخطوط البيضاء والسوداء
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إذ تتنامى تلك اإلحداثيات في موجات متالحقة من العالقات التشكيلية التي ال تنتهي بل  ،الضوء وعلم

 قيم الجمالية الكامنة فى هذا النوع من الفنون.تتوالد بفعل ال

يجاد تطبيقات عملية إبل يمكن  ،مرتسمات الهندسية فحسبوال تقتصر تقنية الخداع البصري على ال    

ولهذه   السكنية منها والعامة. ثالثية األبعاد لها في مجال فن الديكور وتصاميم الفضاءات الداخلية

تثير لدى المشاهد تصورات معينة تساهم في تغيير مدركاته  ن  أيمكن لها سس وقواعد علمية أالتطبيقات 

حد مهام مصمم الديكور الذي يبحث دائما عن أوتلك وسيلة أصبحت  الحسية البصرية في عملية التلقي.

وعلى سبيل المثال حول هذا  وراحة. بيئة أكثر فخامة وتألقا   إلىالحلول النافعة في تحول ردهات المنزل 

سس والقواعد التي من هم تلك األأالديكور المنزلي يمكن ان نستعرض ضوع الحيوي في مجال فن المو

 غناء فكرة الخداع البصري من خالل التوظيف اآلتي:إنها أش

 توظيف تقنية الخداع البصري في تصاميم المنازل: 4-3

في تصاميم القصور والقاعات بدأت الخدع البصرية في التصميم الداخلي في عصر النهضة، وذلك      

بأزياء ذات طابع  وصاالت اإلحتفاالت الكبيرة برسوم وجداريات ضخمة تضم صور أصحاب القصـور

 أواإلغريقي  أووغالبا ما كان يحمل الطابع الروماني  ،ينسجم مع المنظومة المستخدمة في الجدارية

الجداريات بعد ذلك في صاالت اإلحتفاالت العامة  ،استخدامالمحاربين القدامى وغير ذلك. واستمر

الجداريات في المنازل والبيوت وذلك إلضفاء  ،استخدامومــؤخرا بدأ ،والفنادق الضخمة حتى يومنا هذا

ر من الواقع وتساعد على غالبا ما تعطي المكان مساحة أكب الرسوم الجداريةف .مساحة أكبر على الغرف

 .(1-1) الشكل الجمال.من البهجة و و  إضفاء ج

 

 

 

 

 

 

 

 

انسجام اللوحة الجدارية مع طابع الديكور العام للغرفة،  إلىاالنتباه ينبغي والبد من التنويه هنا أنه      

ذات موضوعات  كل غرفة رسوماتدراك بأن لإينبغي  ،يضع رسومه الجدارية ن  ألو شاء المصمم ف
 رسم على الجدران (8-8) صورة

 

 

 (8-8) الشكل
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تحتوي  الجداريات وتنفيذها اذ لك شركات متخصصة في هذه. وهناوطبيعة الوظيفة المؤداةتنسجم  معينة

 بأنالبد من اإلشارة كما  مطبوعاتها على مئات الرسوم التقليديه منها والحديثة التي تمثل جميع العصور.

تخفض من قيمتها ها استخدام ن كثرةال يجوز اإلكثار من الرسومات والجداريات في منزل واحد، أل

 .وتصبح مبتذلة

منظومة العمل الفني باسلوب يحاكي تحويل فضاءات وردهات المنازل  فن الخداع البصري يصور لنا    

بيئة تزخر بالحياة، من خالل استنطاق الكثير من عناصر الديكور الداخلي ومفرداته كاألرضيات،  إلى

متحديا  المساحات المحدودة، ومقدما حلوال  فنية في  ،روقةاألعمدة، الممرات واأل ،، الجدراناألسقف

عالج بعض عيوب التصميم االنشائي، فيما لو تمت معالجتها على وفق دراسة معرفية تعتمد المهارة 

الحظ . امكنة تتسم بمشاهد أكثر حراكا  وجماال   إلىلتعيد تنظيم الفضاءات  ،والعناية والفن والذوق السليم

 (6-1) (1-1ل )اشكاال

 

 

من الصعب تغيير  وغالبا  ما تستخدم تقنية الخداع البصري في الفضاءات الداخلية الصغيرة. وقد يبدو    

 أوصفة المنزل الضيق في ظل عدم قدرة المالك على تكلفة توسعته انشائيا ، لكن من السهل على المصمم 

سع مما هو عليه أوليبدو المنزل  ،المهني العامل في مجال ديكور المنازل أن يقوم بعملية خداع بصري

 منها:ليات متنوعة نذكر آمن خالل  ،الحجم الحقيقي أومن ناحية المساحة 

الحرص على أن يكون  إلىجعل األرضية مكونة من ألواح خشبية طولية متصلة ببعضها، باإلضافة  -أ

 (7-1) الشكل ليزيد اإلحساس باتساع وكبر المساحة. ليا  السقف طو

 

 يحائيالسقوف بطريقة الرسم اإل خداع بصري على (8-8 .8-8)االشكال 
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 (7-1 الشكل)

نارة السيما دخول اإلفانها تعطي مدى  كبيرا  للرؤية  ،استحداث نوافذ زجاجية مفتوحة على الخارج -ب

 بأقل قدر ممكن بسبب انطباع الشعورصغره  أوجعل فكرة ضيق المنزل الطبيعية للفضاء الداخلي التي ت

 (  8-1 الشكل) .بأن الخارج هو إمتداد للداخل

 

 (8-1 الشكل)

فضال   ،الفضائية ةضيقه يقدم شعورا  بمضاعفة المساحماكن الفى جوانب المنزل واألدام المرايا استخ -ت

خصائص المرآيا العاكسة للضوء تزيد من قيمة الضوء وانعكاسه  ن  أكما  ،للمكان ناقةأتضفيه من  عما

 .(9-1 الشكل) في الفضاء.
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 (9-1 الشكل)

 

ضاءة ذا ما تم استخدام اإلإفضاء وتحسن مستوى الرؤية السيما قوة وشدة اإلضاءة تزيد من حجم ال -ث

وضوح  إلىكبر من المساحه وتؤدي أفهي بذلك تعطى حيز  ،قه من السقفعلى منطأالصناعية فى 

 .(41-1 الشكل) الرؤية.

 

 (41-1 الشكل)

عمق مساحة خضر الداكن يوهم الشعور بمدى األ أوزرق ركان الفضاء باللون الداكن كاألأحد أطالء  -ج

فمن المعروف أن األلوان الفاتحه  لوان فاتحة لبقية حوائط المنزل.أفيما ينبغي اختيار  ،لمنزل وسعتها

تكبر المساحه على عكس األلوان الغامقه لذلك ينبغي الحرص في اإلبتعاد عن طالء الجدران كافة بلون 

 .(44-1 الشكل) االكتفاء بجدار غامق واحد. بل قغام
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 (44-1 الشكل)

كما يمكن  .طالء السقوف بلون أفتح من ألوان الجدران تجعل من هذه األخيره تبدو أكثر إرتفاعا   -ح

ويبدو أكثر إنخفاضا  إذا كانت اإلناره صادره عن  ةرتفاع السقف إذا أضيئ إضاءه مموهالتالعب بإ

 (42-1 الشكل) .مصابيح موضوعه قرب األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه ال يفضل اختيار البالطات صغيرة الحجم ن  إف ،ة اللون ذات البالطات الكبيرةرضيات الفاتحاختيار األ -خ

 .(43-1 الشكل) نها تزيد من الشعور بضيق المكان.كثر بها النقوش ألتالتي  أو

 

 (12-8 الشكل)
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 (43-1 الشكل)

ردات والتفاصيل فالم ضافي للتقليل منإمكانية استخدامه كمخزن إثاث الذي يتميز بإستخدام المقاعد واأل -د

متعدد األغراض يقلل من المساحة العمودي األثاث إذ أن الصغيرة التي تاخذ مساحة من الفضاء. 

 (41-1 الشكل) المستخدمة.

 

 (41-1 الشكل)

غير  الفضاء الداخلي إذ كلما كانعدد كبير من قطع األثاث.  أوال ينصح بإستخدام إكسسورات كثيره  -ذ

 (41-1 الشكل) مساحة . أكبر بدى مزدحم باألثاث
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 (41-1 الشكل)

 

التطبيقات العملية التي من شأنها تحقيق انطباعات شكلية  أنواع هناك الكثير والعديد من ن  أومن المؤكد 

 ،يحاءات مغايرة لما هي عليه حقيقة  إتمنح الفضاءات الداخلية  إذ ،منظومة التلقي والرؤية البصريةبتؤثر 

 الحركي والنفسي والجمالي.حساس باالنفتاح وتحسين السلوك إليكون القصد منها تعزيز ا

 

 تطبيق في الخداع البصري 4-4

 

   التطبيقات في معالجات الجدران بعض

  تحقيق الخداع البصري حيث  بغرض داخليعن مشهد جزء من فضاء  عباره (46-1) الشكلفي

التقليل من حجم  ةما في حالأ ،(47-1 (الشكل في كما للفضاء كبرأعطاء حجم لوان الفاتحه إلتستخدم األ

 .(48-1( الشكل فيكما  ةلوان الغامقء الداخلي تستخدم األالفضا
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 من مشهد فضاء داخلي جزء (18-8) الشكل

لوان الفاتحه تستخدم األ حيث (18-8) الشكل

 للفضاء  كبرأعطاء حجم إل
حجم  إلعطاءالغامقه لوان األ تستخدم (14-8) الشكل

 للفضاءصغر أ
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 الشكلاالرتفاع وتقليل العرض فيما في  لزيادةالجدار  على تنشئ خطوط طوليه (49-1( الشكلما في أ 

 .االرتفاعالعرض وتقليل  زيادةالعرضيه بغرض  الخطوط استخدم (1-21(

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 الديكور:فن   في هااستخداموتقنية الكوالج  4-5

إذ يعتمد على قص  ،القصاصاتفن لصق ب ر عنهويعب   ،حد تقنيات الفنون البصريةأالكوالج فن     

، عندما الصينفي كانت بداية نشأته  .شكٍل جديد أوولصق العديد من المواد معا  لتكوين موضوع ما 

حتى  ا  كتقنيةفي القرن الثاني قبل الميالد تقريبا . ومع ذلك فإن استخدام الكوالج ظل محدود الورق اخترع

باستعمال مجموعة من القصاصات الورقية ليكتبوا  اليابان بدأ الخطاطون في ماالقرن العاشر للميالد، حين

 على سطحها إنتاجهم من الشعر.

القرن الثالث عشر للميالد،  وتحديدا  في، فقط ظهرت تقنية الكوالج في القرون الوسطى روباأو أما في    

راق األشجار أوباستخدام لوحات تصنع من  Gothic Cathedrals القوطية حينما بدأت الكاتدرائية

    ر للميالد المذهبة. واألحجار الكريمة وبعض المعادن الثمينة في اللوحات الدينية. وفي القرن التاسع عش

 

 لزيادةالجدار  على خطوط طوليه تنشئ (18-8(الشكل

 االرتفاع وتقليل العرض

الخطوط العرضيه بغرض  استخدم (29-8(الشكل

  العرض وتقليل االرتفاع  زيادة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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رات مثل استخدامهم لها في تزيين ساط هواة األعمال اليدوية للتذكاأواستخدمت طرق الكوالج أيضا بين 

 لبومات الصور والكتب.أ

الرسام  ابتكر هذا النوع من الفنون وقد ،والتي تعني لصق Collarاشتق مفهوم الكوالج من اللفظ     

في  Pablo Picasso بيكاسوسباني بابلو الفنان اإلو Georges Braqueالفرنسي جورج براك 

أصبح ف ،ساليبهوتحدد أم مفرداته تنظ   تصميمية تقنياتأسسوا لهذا الفن  بداية القرن العشرين للميالد عندما

 (24-1) الشكلأنظر  من الفن الحديث.الكوالج جزء مهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استخدام خامات ومواد  إلىز ذلك أوبل يتج ،ال يستند فن الكوالج على القصاصات الورقية فحسب    

خرى تدخل في التكوين الشكلي للموضوع الفني بما يعزز الفكرة التصميمية ويمنحها معاٍن أعديدة 

ة على مستوى التشبيه والتلقي نوع من االثار إلىيوحي  إذ ،متغيرة تبتعد عن المألوف البصري

 دراك. واإل

ة من القماش المطبوع بشكل متفرق على يدالقماش، عبر لصق رقع عدمكان استخدام قصاصات باإل ن  إف

في لوحة الكوالج على مسطح العمل ن رين منفصليأولتكوين شكلين متج’ واجهة قطعة قماش أساسية

قصاصات  أو ،لتشكيل بيئة ذات ملمس معين راق النباتاتأوو يتم استخدام الصمغ والرمل ن  أ أو. الفني

بالغية معبرة عن موضوع منظومة شكلية تكوينية ذات رسالة تمثل صور مختلفة يجري تركيبها ضمن 

 ما. 

 خرى عديدة نذكر منها مثال : أعمل الكوالج الفني خامات ومواد  وقد يتضمن    

 قصاصات الجرائد. 

 ورق المناديل.  

 الملونة. األشرطة  

 خيوطوال المعدنية سالكاأل.  

 (المصنوعة يدويا   أو)الجاهزة  الورق الملون أجزاء من.  

 

 (21-8) الشكل                                       
   1913جورج براك                                1924                          وبيكاس بابلو       

    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%88
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 الصور الفوتوغرافية.ك الجاهزةاألعمال الفنية  بعض  

خرى التي يراها المصمم عوامل مساعدة في استكمال لك الكثير من المواد والخامات األغير ذو    

إذ يتم تجميع هذه القطع ولصقها على قطعة من الورق  نجازه.المتجسدة في عمله الفني المطلوب إفكاره أ

 .(22-1) الشكل ،وكما موضح. سلوب موضوعي متناغم مع الفكرة التصميميةبإ القماش أو

 

فقد استطاع مصمموا العمارة والديكور  ،ومن خالل المتابعة والتطوير المستمر لهذا النوع من الفنون    

هذا  ن  إ والعمارة االستفادة من تقنية فن الكوالج من خالل إعداد تصاميم لديكورات الفضاءات الداخلية 

بمستوى  ترتقي ن  أساليب متنوعة وذات مساحة جيدة يمكن لها أيحاكي القيم البصرية ب النوع من الفنون

 ،واألضاءة ،تعتمد الجمع بين المواد والمنسوجات والفنون الزخرفية ضمن قيم فنية،اإلبداع واإلبتكار

  وترتيب الصور بعناية  ،فضال  عن تجميع صور مختلفة األشكال واأللوان و معالجتها بالسطوح واللون
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  األفكار  تستكمل ن  أشرط  ، والتصميم المحتوى جماليات بين المثالي التوازن إليجاد ودقة متناهية

وال المعالم.  واضحةعقلية مدركة و للتعبير عن صور جديدة سبل بهدف استكشاف ،مع بعض ابعضه

عبر إعادة تدوير بعض المواد والخامات الفائضة عن  من فن الكوالج االستفادةغفال مدى إمكانية يمكن إ

 الحاجة.

بالمرتسمات المعتمدة على داء التصاميم والديكورات أالتي توضح طرائق  التطبيقاتوفيما يأتي بعض    

 .(23-1) الشكل تقنية فن الكوالج:

 

. 

ة متغيرات من شأنها من خالل تحقيقها لمجموع المصمم أفكار تنظيم في رائعة طريقة تعد هذه التقنية 

 يجابية عبر ما يأتي:إتأكيد جوانب 

 فكار جديدة.أبتصورات و لهامإلا وحي تمنح المصمم -أ

 والجمالي للعمل التصميمي الفني.لمعنى الوظيفي ثراء اإ تؤكد -ب

 نجاز.بداع وسرعة اإلواإلبالبساطة على وفق نظام شكلي يتسم  إيصال أفكار المصمم -ت

 (.23-8الصورة )
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 .المواد والخامات من خالل عملية تدويرها وتوظيفها في عمل فني جديداالستفادة من مكانية إ -ث

 ائل في ابتكار هذا الفن الجميل.وديمومة التواصل مع ما جاءت به مدرسة الرواد األ -ج

تنفيذ تقنية فن الكوالج على ورق الكارتون بوساطة  تتضمن مراحل مبسطةتطبيق عملي لوفيما يأتي 

عن لتكوين فكرة  ،سلوب جمعها ومعالجتها مع بعضهاأصاصات الورقية المعد ة مسبقا  وبعض الق

 .(21-1) الشكل ما:موضوعٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطريقة تناغمية تختزل الكثير من فن الكوالج المرتسمات الهندسية مع تعزيز يضا  أ الممكن من    

ذا ما تم إظهار بعض إثر جمالية وتقانة ونقاء لوني أكاستحصال صور نهائية  مكانيةإ فضال  عن ،الجهد

  .سلوب الكوالجأمفردات التكوينية للوحة الفنية بال

كيد على ميل تلك لمرتسمات الهندسية من خالل التأدقة اختيار الزوايا المالئمة ل في ذلك رطتويش   

  سق المفردات الشكلية فضال  عن تنا ،الزوايا بنفس الدرجة التي يعتمدها المصمم لرسم موضوعه الفني
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غيرات تكون تلك المت ن  إذ ال ينبغي أ ،موضوع العام للوحةلوان والنقوش والزخارف مع الكالخطوط واأل

 .(21-1) الشكل دناه:أكما مبين في الصور و . المراد تصميمه نها مقحمة على الموضوعتبدو بأ

 

 

 

 (21-1) الشكل
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 اسئلة الفصل الرابع

 

عمال فن المنظومة التعبيرية والجمالية أل ليات اشتغاله فيآماذا يعني الفن البصري؟ وما -

 الديكور؟

 مثلة؟اذكرها مع األ ،آلياتتعتمد فكرة الخداع البصري على مجموعة  -

 يتضمن عمل الكوالج الفني خامات ومواد عديدة أذكرها بالنقاط؟ -

 مثلة؟اذكرها مع األ متعددة،سياقات بصرية  إلىتهدف تقنية الخداع البصري  -

 مميزات هذا الفن؟ اذكر اهم ،المهمةيعد فن الكوالج من الفنون البصرية  -

أفكار المصمم من خالل تحقيقها لمجموعة  تنظيم في رائعة الكوالج طريقة تعد تقنية -

 اذكرها بالنقاط؟ ،متغيرات

محددة مجتمعة على مساحة  أوالمواد التالية مفردة  أحدنفذ تقنية الكوالج باستخدام  -

 داخلي؟في فضاء  ا  أن تكون جدار يمكن

 قصاصات الجرائد. 

 ورق المناديل.  

 الملونة. األشرطة  

 خيوطوال المعدنية سالكاأل.  

  المصنوعة يدويا ( أوأجزاء من الورق الملون )الجاهزة.  

 الصور الفوتوغرافية.كاألعمال الفنية الجاهزة  بعض 

 ؟وضحها بمخطط نفذ أحد طرق تطبيق الخداع البصري التالية على فضاء داخلي -

 لوان الفاتحه لتكبير حجم للفضاء الداخلياستخدام األ 

 لتصغير حجم الفضاء الداخلي الغامقهلوان استخدام األ 

 االرتفاع وتقليل العرض  ةالجدار لزياد على خطوط طوليه 

 العرض وتقليل االرتفاع ةبغرض زياد ةعرضي انشاء خطوط  
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 لفصل الخامس ا

تنفيذ المجسمات

  :الخامس الفصل هدافأ 

 الهدف العام:

ة تصميمالمكمالت الستخدمة في صناعة والخامات الم األدواتالعدد والتعرف على  إلىيهدف هذا الفصل     

 تصميميتنفيذ مجسم  باالستطاعة ثممن ج مصغرة لفضاءات داخلية( والداخلة في صناعة المجسمات )نماذ

 .ما لفضاء داخلي متكامل

 هداف الخاصة:األ

 أن:على  يكون الطالب قادرا   ن  أنتوقع 

 ي مقترح مشروع لفضاء داخلي.التطبيق العملي أل -1

 .لتصميميةالمستخدمة في صناعة المجسمات ا األدواتالتعرف على  -2

 التعرف على الخامات المستخدمة في المكمالت المعمارية الداخلة في صناعة الماكيت وطرق صناعتها. -3

 التعرف على كيفية عمل نماذج مصغرة لفضاءات داخلية. -4

 

 تنفيذ المجسمات

 المصغرة (: النماذجالمجسمات ) عداد إفي  ةاألدوات المستخدمدد والع   -5-1

تتسم صناعة النماذج المصغرة بتعدد تكويناتها وخاماتها المستخدمة لغرض استكمال صياغتها على وفق     

والعدد المطلوبة تشكل ضرورة في  األدواتن ولذا فإ تشكيالت ترتبط بالفكرة التي يتقصدها المصمم أو الحرفي.

نجاز التقني للمجسم وطريقة أخراجة عوامل مساعدة في اإلأكيد تمثل تنوعها على مستوى الوظيفة بوصفها بالت

 بالشكل المطلوب.

الطالء  أدواتب وانتهاء   الهندسي،الرسم  أدواتالمستخدمة بداية من  األدواتدد وهم الع  ويمكن إيجاز أ    

 -يأتي: نهاءات التكميلية وكما واإل
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 :الرسم الهندسي أدوات-5-1-1

متباينة على مستوى وظيفة كل منها ومدى تحقيقها للمنجز المطلوب رسمه وكما  أنواع إلى األدواتعدد هذه تت   

 -ياتي: 

ظهار تشكيالت الخطوط سائل المحققة للرسم الهندسي عبر إوهي مجموعة الو -:ظهارالرسم واال أدوات .1

كما هو موضح  هاأنواعب ماالقأل العمل، مثلوتناسقاتها اللونية وحجم أو سمك الخط الذي يتطلبة تصميم موضوع 

 .(1-5بالشكل )

 

 

 

 

بعاد والخطوط والتشكيالت الهندسية المعتمدة في األبقياس  األدواتتختص تلك    -:والرسم  القياس أدوات .2

الرسم الهندسي ومقارنتها مع الواقع الفعلي 

القياسي من ناحية النسبة والتناسب على 

المساحات والحجوم. وتعد مساطر مستوى 

ساس في مساعدة المصمم ياس هي األالق

 (2-5موضحة بالشكل )كما ولهذة المهمة 

 

استكمال ب التي تساهم األدواتدة مجموعة من محد قاطعاتها ضمن زواياوت تتطلب رسم الخطوطفي حين     

 -االتية:  األدواتالعمل التصميمي بصورة محكمة من خالل استخدام 

 فقية.( لرسم الخطوط األTمسطرة حرف ) -

 ( لرسم الخطوط الرأسية والمائلة.45/ 60مثلثات ) -

 الفرجال لرسم الخطوط الدائرية والمنحنية. -

 .األدوات( بعض تلك 3-5ويوضح الشكل ) رسمها،المنقله لتحديد درجة الزوايا ومن ثم  -

 

 رسم وإظهار الخطوط أدوات( 1-5شكل )

 

 (3-5بالشكل )
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 -اللصق والتنظيف: أدوات .3

العمل التصميمي بكل  نجازالمهمة التي تساعد المصمم على إ األدواتاللصق والتنظيف من  أدواتتعد    

 ،للمصممية عمل تتسهيالتوفير تعمل على  إذ مراحله،

لتثبيت الرسومات والخامات  الصقلالشريط ا مويستخد

في صناعة المجسم على بورد  التي سوف تستخدم

 تستخدم)الممحاة( والتي التنظيف  أدواتما أ.الرسم

بعض  (4-5كل )الزائدة ويوضح الشزالة الخطوط إل

 .األدواتهذه 

 

 ،نجاز العمل التصميمي تعمل على تسهيل مهمة المصمم أو الحرفي في إ أدواتوهي    -:طيعقالت أدوات -4

نوعين من  إلى األدواتوتقسم هذة ،التي تستخدم في تقطيع الخامات المصنوع منها المجسم  األدواتوتشمل 

 نواعأل تتنوع تبعا  الت عدة من اآل أنواعلية ولكل منها اليدوية العمل والثانية هي اآلما ناحية آلية عملها ه

 : ىعلالخامات التي سوف يتكون منها المجسم وتقسم 

 -:األدواتالتقطيع اليدوية ومن اهم هذه  أدوات-أ

المسك باليد ي مادة سهلة أو أو الخشب أبالستك ن قبضة من الالمشارط بصورة عامة م تتكون :المشارط .1

الخامات التي تدخل في صناعة ة لتقطيع ها المختلفأنواعتستعمل المشارط بو وسكين معدنية ذات نهاية حادة.

مشارط حسب شكال الأوتختلف  ،هوخشب البلصل نيياالوراق والكارتون والفالمجسمات )النماذج المصغرة( ك

جراء عملية إرط ووالمثلث المعدني لتوجيه المشطرة ويجب استخدام المس تقطيعها،المراد  الخامة سمك وشكل

 صلبة.خامة ي أمن مصنوعة وكذلك يتم التقطيع على لوحة  القطع،

 في صناعة المجسمات. مشارط الشائعة االستخدامال أنواع( بعض 5-5)ويوضح الشكل 

 أدوات( 3-5شكل )

رسم الخطوط الرأسية 

 والمنحنية

 

 اللصق والتنظيف  تادوا (4-5) شكل
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ه شكالأتتنوع ،لمجسم التصميمي )النموذج المصغر( المساعدة في تنفيذ ا األدواتحد هو أ   -المنشار اليدوي: .2

واستخداماته تبعا لطبيعة ونوعية وسمك الخامة التي سوف 

يستخدم المنشار العادي تستخدم في صناعة المجسم. فمثال 

 ابينم ،الكبيرالسمك اب الطبيعية والصناعية ذات شلقطع االخ

اب شخأالبالستك وخامة لقطع  (Arcket) يستخدم المنشار

 أنواع ار اليدوي المعدني لقطعشبينما يستخدم المن ،ةصالالب

 ير اليدوية.شالمنا أنواع( 6-5الشكل ) ويوضح ،المعادنمن 

 

وتستخدم لنوع الخامة المراد قصها.  تبعا   الحادةجزأئها أشكال أ يضا  وأ المقصات،حجوم  تتنوع-: المقصات-3

( 7-5ويوضح الشكل ). الخامات المرنه أنواعوبعض  حجامهاأشكالها وأوراق بجميع في قطع األالمقصات 

 .المختلفة من المقصات األنواع

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشارط أنواع( 5-5شكل )

 

 المختلفة من المناشير اليدوية األنواع( 6-5شكل )

 

 المقصات ( أشكال7-5شكل )

 

 

 لشائعةامشارط ال أنواع( بعض 5-5)الشكل 
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تساهم بشكل كبير في تقليل الوقت والجهد  األدواتتعدد العدد و ن  إ     لية:اآلالتقطيع  أدوات-ب

 ،راج العمل التصميمي بتقنية أفضل خعلى إ يضا  وتعمل أ،االمبذول من قبل المصمم الداخلي أو الحرفي 

تبعا للغرض من  األدواتتتنوع هذه و

عمال أفمنها ما يستخدم في  ،استخدامها 

 خرىأو،ارشالمنتقطيع الخامات مثل 

 ،عمال التنعيم والتشكيلأستخدم في ت

متعددة.  وبعضها يستخدم في استخدامات

هذه  أنواع( بعض 8-5ويوضح الشكل )

 .األدوات

 

 

وتستخدم في عمل الثقوب ها اليدوية والكهربائية . أنواعحجامها ووتشمل المثاقب بأ    -التثقيب : أدوات -5

حسب  المصنوع منهداة عمل الثقوب )البرينه( من حيث المعدن وتختلف أ منه.بقياسات مختلفة حسب الغاية و

 يضا  أ وتحتويالخامة المراد عمل الثقوب عليها نوع 

             شكليوضح و ()البريمهعلى رقم معين يمثل سمك 

 المثاقب. أنواع( بعض 5-9)

 

 

 

 

 

 

صقة تختلف حسب الغرض من من المواد الال عد ة ا  أنواع توجد-والتركيب: مواد اللصق و أدوات-6

ج ذنمومجسم )الفة المكونة للاختيار واستخدام المواد الالصقة لتجميع ولصق االجزاء المختلعد يو ،استخدامها

من العوامل ها و لحمايتأعد في الحفاظ عليها اثناء نقلها والذي يسا ،اهتة في صناعهمممن المراحل الالمصغر( 

 .الجوية

 ليةأدوات التقطيع اآل( 8-5شكل )

 

( بعض 9-5شكل رقم )     

 المثاقب أنواع
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 الغراء السريععصارات ( 11-5شكل )

 

 

 

 نجاز المجسم سرعة إ التي تساعد المصمم أو الحرفي علىمن المواد  وهي-جدا : صقة السريعة المواد الال

المصنعة من الورق مجسمات )النماذج المصغرة( جزاء الدقيقة للفي لصق األهذة المواد عمل تست التصميمي،

وتباع هذه  عليها،وفيها يتم ضم االجزاء المطلوب لصقها بسرعة بعد وضع مادة الغراء  والفلين، والكارتون

 .(11-5بالشكل )حجام كما هو واضح متعددة األ شكل عصاراتالمواد في 

 

 

 

 

 

  غراء

ي على سلك حراري يعمل على داخل مسدس كهربائي يحو صابع من الغراء المرنة فييستخدم أ  -:المسدس 

لما  صقة استخداما  المواد الال أنواعكثر أمن  هذا الغراء دويع. صبع الغراء المرن لتكون جاهزة للصق تسخين إ

يمتاز به من قوة وسرعة لصق ويوضح 

( المسدس المستخدم في 11-5الشكل )

 هذا النوع من الغراء.

 

 

 

 

 

 خشاب األالخامات ك أنواعالكثيرمن في لصق  يستخدم-: األبيض ء. الغرا

 وقت   إلىحتاج يالذي الغراء  نوعأ حدأو هو ،ةالطبيعية وخشب البلص

 ويستخدم في ،من المجسم التصميميجزاء المراد لصقها لتثبيت األ طويل  

 أنواعحد أ( 12-5ويوضح الشكل ) ،نماذج المصغرةعداد وتجهيز قاعدة الإ

 .هذا الغراء

 

 المسدس( غراء 11-5شكل )

 

 

 بيض( الغراء األ12-5شكل )
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 -: في تثبيت واعداد  يستخدم عادة ،اسطوانات معدنيةيوجد هذا النوع من الغراء على شكل      -الغراء البخاخ

 ةغطيت ومن مميزاته ان له القابلية على ،قاعدة المجسم

( 13-5ويوضح الشكل ) .من العملمساحات كبيرة 

 البخاخ. الغراء أنواعبعض 

 

 

 

 :طالءال أدوات-7

 ،التصميمي المصغر )المجسم( خراج النمودجإنهاء وإالتي تستخدم في  األدواتمجموعة من هي و      

 -يأتي: ما  األدواتومن هذه  ،مطلوب الذي يحاكي ويماثل الطبيعةعطائه الشكل النهائي الإو

و مثل )اإلبل أالتي تدخل في صناعتها شعر بعض الحيوانات  األدواتمجموعة من هي     -التلوين : فرش -أ

ها بأختالف أنواعوتختلف  ،وغيرها(أواالرنب أالحصان 

وتوجد في و غيره ا  أو زيتيا  أكأن يكون مائينوع الطالء 

 .(14-5كما هو موضح بالشكل ) عدةقاسات اشكال وم

 

 

جهزة ما باستخدام بعض األأ ،للرش  عدة توجد طرقهم طرق الطالء حيث هي واحد من أ    التلوين بالرش : -ب

 األدوات( بعض 15-5ان الجاهزة . ويوضح الشكل )لوباستخدام علب األ و يدويا  أالخاصة  األدواتو

 .المستخدمة في التلوين بالرش

 

 

 

 

 

 

 

 المستخدمة في أعمال التلوين بالرش األدوات( 15-5شكل )

 

 ( أشكال ومقاسات فرش التلوين14-5شكل )

 

 الغراء البخاخ أنواعبعض  (13-5شكل )
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 :المستخدمة في صناعة المجسمات )النماذج المصغرة( الخامات-8

من خامات ذات  ،التصميمية )النماذج المصغرة(تتعدد وتتنوع الخامات التي تستخدم في صناعة المجسمات     

والمسامية وغيرها )الصالدة لية من حيث الخواص الفيزيائية خامات ذات مواصفات عا إلىمواصفات بسيطة 

 ،شكيلهاالتي سوف تستخدم في ت األدواتويتوقف اختيار نوعية الخامة على مدى توفر  ،من صفات المادة(

. وتعتبر الخامات في التعامل معهاخبرة المصمم  إلىضافة هذا باإل ،ومقياس رسمه ،وكذلك على نوعية المجسم

قتصادية اال من الناحية وأسواء على الشكل الخارجي له المصغرة هم العوامل المؤثرة في صناعة النمادج أمن 

 -الخامات: ك تلبعض  . ومنللمجسم(الكلية  )التكلفة

 الورق الملون : -أ

شكل على سواق في األيباع حجام مختلفة أو لوانأيوجد ب إذمن الخامات المستخدمة في صناعة المجسمات      

او  cm 71×111)متعددة منها  بقياسات اتطبق

121×81 cm  75×111او cm ) كما موضح

 .(16-5بالشكل )

 

 

 

ة من يصنع من مجموع،حد الخامات المستخدمة بكثره في مجال العمل التصميمي أ هو  -:الكارتون -ب 

(  mm -3 mm 1،2والسمك الشائع االستخدام من ) ،حجام مختلفة أولوان أرقائق الورق المضغوط ويوجد 

 (17-5كما هو موضح بالشكل )

  

 وسماكات الكرتون أنواع( 17-5شكل )

 

 ( الورق الملون16-5شكل )
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يقسم و ،(المصغرة لنماذجاالمجسمات ) هم الخامات التي تدخل في صناعةأالخشب من  يعتبر األخشاب:-ج

 (بالكااأل)االخشاب الصناعية مثل الثاني و ،(الموسكيخشب )ل مثخشاب الطبيعية األول قسمين األ لىع

للينة خشاب انوعية األ إلىهذا باالضافة  ،مجسم التصميميفي تجهيز وصناعة قاعدة الب خامة الخشدم ستخوت

ح الشكل . ويوضلتي تستخدم في صناعة كتلة المجسموا ،ةوالتشكيل مثل خشب البلص التي تتميز بسهولة التقطيع

 البلصة.شكال وسمك أ( 5-18)

 

 ة( أشكال وسماكات خشب البلص18-5شكل )

في الذي يعمل في المجال من قبل المصمم الداخلي والحر كثرها استخداما  من أهم الخامات وأ البالستك : -د 

صناعة بيض والملون في يستخدم البالستيك األو ،لوان عدةأو ك مختلفةاسمأالبالستك ب خامة باعتو. التصميمي

نه في عمل الغالف استخدام النوع الشفاف م إلىضافة باإل ،المصغرة( ذجانمللمجسمات )ال الكتل المختلفة

بعض  (19-5ويوضح الشكل ) .رة عالية في تشكيله والتعامل معهعناية وخب إلىوهو يحتاج  ،الخارجي للمجسم

 واستخدامات البالستك. أنواع

 

 واستخدامات البالستك أنواع( بعض 19-5شكل )
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 -:التصميمية للمجسم )النماذج المصغرة(مكمالت ال 5-3

–نارة وحدات األ–السيارات –شجار األ)مثل  خراج(اإل)مستلزمات  تصميمية للمجسماتالمكمالت التبرتع   

الديناميكية من  نوع   ضافةمل على إنها تعإ المجسمات، حيثالمهمة في صناعة من العناصر( خ.... الثاثقطع األ

يحاكي الواقع الذي  مجسممما يجعل ال ،والتعبيريةالنواحي الجمالية  إلىضافة باإل ،التصميمي للنموذج والحيوية

 -منها:  شكال شائعة االستخدامأو أنواعالمكمالت التصميمية . ومن سوف يكون علية

وتستخدم في  ،ومقاسات ونوعيات متعددةشكال أب توجد ،هم المكمالت التصميمية واحد من أ     -:االشجار -1

شجار المستخدمة بعناية فائقة ويجب اختيار نوعية األ ،ة جمالية ضفاء لمسإلالتصميمية صناعة المجسمات 

شجار األ أنواع( بعض 21-5للتعبير عن مدى مالئمتها للمناخ الذي يحيط بمنطقة المشروع . ويوضح الشكل )

 المستخدمة في عمل المجسمات.

 

 -نارة:عمدة األأ  -2

ماكن أتستخدم في تحديد حيث  ،يخارجالدخل في عمل المجسم الداخلي وهي من المكمالت التصميمية التي ت    

 (21-5ويوضح الشكل ). التصميميضفاء الناحية الجمالية للنموذج إ لىإضافة باإل ،اةوممرات المش ،الشوارع

 .التصميمية نارة المستخدمة في صناعة المجسماتعمدة اإلأ أنواعبعض 

أنواع ( بعض 21-5شكل )

شجار المستخدمة في ألا

 صناعة المجسمات

 



331 
 

 

 

 -:شخاصاأل -3

حيث  .ية المختلفةتصميمال فضاءاتبال البشرية عالقة المقياس في دراس .figيهدف استخدم االشخاص     

داخل ستخدم لتوضيح حركة المشاة ي

 ،وخارج المجسمات التصميمية

 أنواع( بعض 22-5) الشكل ويوضح

شخاص المستخدمة في عمل األ

 المجسمات.

 

 

 

التي تعمل المهمة  تصميميةمن المكمالت التعد  إذ ،لوان مختلفةأو أنواعتوجد بمقاييس و    -السيارات: -4

 مجسم التصميميالمشروع م وعالقتها بمداخل ومخارج ح الحركة في الشوارع المحيطة بالمجسيتوض على

 شروعالماركات السائدة بمنطقة الم عنالسيارات التي تعبرمن  أنواعاختيارمالحظة ويجب  ،(المصغر النموذج)

 السيارات المستخدمة في عمل المجسمات. أنواع( بعض 23-5ويوضح الشكل ). 

أعمدة  أنواع( بعض 21-5شكل )

 االنارة

 

 شخاص المستخدمة في عمل المجسماتاأل( 22-5شكل )
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ق الخضراء والمسطحات المائية من أهم تعد المناط     -المناطق الخضراء والمسطحات المائية : -5

ضافة فنية جمالية روحية المجسمات التصميمية لما لها من إ في محيط كثرها استخداما  المكمالت التصميمية وأ

. ويوضح ماكن المتنزهاتأوكذلك  ،المشاة  ممراتوتحديد  ،تستخدم في توضيح تنسيق الموقع و ،للنموذج 

 ظهار المسطحات المائية.إالمناطق الخضراء والمستخدمة في  ( بعض24-5)الشكل 

 

 

م بكثرة داخل المجسمات المكمالت التصميمية التي تستخد أنواعحد هي أ    -المفروشات وقطع االثاث: -6

بخ ثاث المطأ –غرف النوم  –ثاث المكتبي ومنها )األ

توضيح طريقة وتستخدم في  ،الصاالت .....الخ( –

ويوضح الشكل  ،ت الداخليةضاءااستخدام الففرش و

تخدمة في ثاث المسقطع األ أنواع( بعض 5-25)

 ية.تصميمصناعة االمجسمات ال

 

ظهار إثاث التي تستخدم في ( أمثلة لقطع األ25-5شكل )

 يةتصميمالمجسمات ال

 

 أنواع( بعض 23-5شكل )
السيارات المستخدمة في 
 صناعة المجسمات

 

( 24-5شكل )

لمستخدمة الخامات ا

ظهار المناطق إفي 

الخضراء 

 المائيةوالمسطحات 
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سم تصميم جميل وعملي ألي مبنى وحسب، قد ال تكمن براعة المصمم في ر  -المجسمات : أنواع 5-4

خبرته في نقل أفكاره عبر  يجسدكل من الزبون والصناعي والبناء. فعلى المصمم أن  إلىوإنما في نقل أفكاره 

ميع النواحي لفكرة ( من جمتكامل )للرسومات االوليةتمثيال  تكون ن البد من أ تصميمية التيال المجسماتإقامة 

كال المجسمات والنماذج شأيوجد العديد من و جميع عناصر التصميم وتفاصيله. ظهارإ، ونشاء المشروعإ

تساعد على توضيح صورة واقعية  األنواعة وبصفة عامة جميع هذ ،غراض مختلفةدم ألتستخ التصميمية، والتي

 نموذجية مصغرة للمشروع.

 ،بغض النظر عن مدى الخيال واإلبداع فيها مفيدة ا  ال تعتبر فكرة أي مشروع تصميم   :المجسمات الداخلية -3

ني للعمل داخل المبنى، ألن التصميم الداخلي ال يع ، وجعل التصميم تسهيال  بنجاحإال إذا كان باإلمكان تنفيذها 

. هكذا يتضح لنا أن التصميم الداخلي، يبدأ بتقويم رتها على تأدية وظائفها الطبيعية، بل قدمظهرالفضاءات فقط

ظائف. غير أن نجاح التصميم من الناحية العملية ال حاجات سكان المنزل، في حين أن الشكل يعقب تحديد الو

يعني أنه مريح للنظر. لذا كانت وظيفة المصمم الداخلي هي المزج بين الناحية العملية ورونق الزينة في تصميم 

أن  إلىمتكامل يتحكم بكافة العوامل المؤثرة عن طريق التطبيق الدقيق للمبادئ األساسية للتصميم الداخلي.ونظرا  

ي تصميم ال يقوم بمفرده، يجب ربط كل تصميم بجميع العوامل التي تؤثر فيه، من هنا يتحتم على المصمم أ

في حين ال تزيد فكرة الزينة عن مجرد  فقطالداخلي أن يفكر بكامل حلقات التصميم، ال بتصميم الزينة الداخلية 

المسكونة إضافة تجميل للسطوح الخارجية لألجسام، فإن عملية التصميم الداخلية تشدد على التحكم بمجمل البيئة 

. ومسارات ت الداخليةاءاضالوظيفية للفدراسة العالقات  إلىا المجسم ذيهدف هو .في أنشاء عملية اإلبداع

هذا من . وفي النوع كوينية للفضاء الداخلي في المبنىت التالمفرداوكذلك دراسة عناصر  ،الحركة بينهما

ليتسنئ للمشاهد رؤية أغلب أجزاء  ،)الجدران(حد الجوانب الخارجية أو أالسقف زالة إو أيتم تحريك المجسمات 

 (26-5كما هو موضح بالشكل ) سلوب تنظيمه.أالفضاء و

 

 
 الداخلي( المجسم 26-5شكل )
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 تههميوذلك أل،الداخلية من قبل المصمم  بعد المجسمات كثر المجسمات عمال  أحد أ    -:مجسم الواجهات -2

هذا و  .مه مع المحيط الخارجي الذي يحيطهللمشروع وتناغالخارجي الفكرة الواقعية للمضهر في ترسيخ البالغة 

-الشبابيك-بواباأل)بالفتحات  غلقةجزاء الموعالقة األ ،المبنى النوع من المجسمات يساعد على دراسة واجهات

 .لهذا النوع من المجسمات ين( مثال27-5الشكل )الصورتين ب حالبروزات( وتوض-انالجدر

 

 

 

 

 

 

يعتبر قياس الرسم فأنه لمقياسه الفعلي، ما عندما يساوي رسم جسم  -ياس الرسم للمجسم :قتحديد م 5-5

ها مقياسبال يمكن رسمها  التيمة الضخالكتل واحد(. غيرأن المباني تعتبر من  إلى، أي بنسبة )واحد الحقيقي له

ات قياساللتقليل من للية آ ضرورة إبتغاء. والتي هي مشكلةيجاد معالجة لهذة العلى إعمل المصمم ولهذا. الفعلي

ماذج )النالتصميمية عمل المجسمات ومع  ،ات المعده لهاالرسومراق وأمع حتى تتناسب الحقيقية للمشاريع 

هي: وثالثة مستعملة من المقاييس لرسوم المباني  أنواعوهناك  (ـ )مقياس الرسمبلية هذه اآل سميت ،المصغرة(

 ي مساعدةة ألي مقياس هالوظيفة الرئيسن أو .(والمقياس المتري ،قياس المعماري، والمقياس الهندسيالم)

على التفكير بالقياس الفعلي للمبنى، بينما  ()المنفذ مالئم، ومساعدة البنَّاءرسم قياس مل تصميمال بعمليةالمصمم 

يعتمد على عاملين التصميمي اد المجسم عدمالئم إلختيار مقياس رسم إ نأو يستعمل الرسم لتنظيم عملية التشييد.

 -هما: ين رئيس

 .حجم المشروع -1

 .الغرض من المجسم -2

حجم ل يضا  وأ ،بالوظيفة العملية التي صمم ألجلها  ا  مباشر ا  لحجم المشروع ارتباط ن  إ   -حجم المشروع: -1

التصميمي لتنفيد المجسم  ناسبياس الرسم المقاختيار م فيكبير  ريثتأرض التي يقام عليها األ ع ومساحةالمشرو

يعمل له مجسم بمقياس رسم  ن  ألك مشروعا لمبنى سكني صغير ممكن هنا ن  أفمثال لو   )النموذج المصغر(.

م مدينة ما مجسأ (،111:1)ينما لو كان المشروع كبير يعمل المجسم بمقياس ب ،(75:1او 51:1او 25:1و أ 21:1)

مثال لمجسم  (27-5شكل )

 واجهة
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لحجم ( تبعا 2111:1 او 1111:1او  511:1)هو بيرة فإن مقياس الرسم المناسب و منطقة سكنية كأ

ما كبر مقياس لوك ،تحديد مقياس الرسم المالئم هذا العامل من العوامل المهمة التي تؤثر فيويعتبر ،المشروع

 كثر وبدقة أكبر.أظهار تفاصيل إرسم كان من الممكن ال

د المجسم من العوامل التوضيحية الهامة التي تعمل على نقل الصورة يع   -الغرض من المجسم : - 2

     ،و الشخص المستفيد من التصميملقي الذي قد يكون هوالمصمم نفسه أالمت إلى الواقعية للتصميم

تحديد مقياس  من ثمو ، هتعلى تحديد نوعيتؤثر من العوامل المهمة التيالتصميمي الغرض من المجسم ويعتبر

 المجسمات ومقياس الرسم المالئم لها من  ا  أنواع( 1-5). ويوضح الجدول  تهالرسم المالئم لصناع

 

 

 

 

 -عداد ودراسة المخططات التصميمية:إ 5-6

زمة لصناعة لالاالتصميمية فرجميع الرسومات تو كد منأالتو الحرفي أعلى المصمم الداخلي نبغي ي        

ونوعية وحجم الرسومات التفاصيل  ياتختلف مستوتو.ناسب لهالرسم الم (، وبمقياسالنموذج المصغر)المجسم 

ة( تبعا لنوعية نشائيإتفاصيل وقطاعات -موقع عام-تصميميةقطاعات -واجهات-فقيةأساقط فرها )مالمطلوب تو

 التصميم. المجسم والغرض من

 -الخطوات التنفيذية العداد المجسم: 5-7

توضح مجمل الخطوات  لحرفي وضع دراسة مستفيضة لتصميمهينبغي على المصمم او ا ي تصميملتنفيذ أ      

م العملي التي سوف يعمل عليها ومن هذة وتكون تلك الدراسة هي المنظ التي سوف يمر بها عمل المجسم

 -الخطوات: 

 .قاعدة المجسم وتفيدعداد إ -أ

 .عداد وتنفيذ الكتلة البنائية للمجسمإ -ب

 تقطيع الخامات وتجهيزها  -ت

 -عداد وتنفيد قاعدة المجسم :إ -أ

على و ،ةمييمتصعداد وتنفيد المجسمات الإفي  المهمةمن المراحل المجسم قاعدة عداد وتجهيز إمرحلة  دتع       

حمل اللة سهوذلك لكي تكون  ،خفيفة الوزن ومتينة وثابتةالقاعدة تكون  ن  أيعمل على  ن  المصمم أو الحرفي أ

 المجسمات الداخلية
مساقط أفقية موضحا عليها توزيع  50-1

 1-100 االثاث

 مجسمات الواجهة

50-1 

 1-25 واجهات

20-1 

 ( العالقة بين نوعية المجسم وحجم ونوعية الرسومات المطلوب توافرها.1-5جدول )
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 خشبال) :عدادهاإيستخدم في و ،ومنتظمة الشكل الخارجيتكون جيدة التشطيب  ن  أوكذلك يجب  ،نقلالو

مع عمل  ،(والكارتون للنماذج البسيطة الخفيفة ،و تصنع من الفلينأ ،pvcو لوح بالستك أ ،plywood الصناعي

رسومات الموقع العام بالمقياس الذي سوف يتم عمل  إلىويحتاج تصنيع القاعدة  ،طار من الخشب الموسكيإ

هميتها تي يمكن معرفة أسلوب عمل قاعدة المجسم وأومن خالل النقاط والتفصيل اآل  ،عليهالتصميمي المجسم 

 الكلية للمجسم العام .. وكما يأتي:كجزء من المنظومة 

( ويجري قطع هذا السطح البالستك الفلين، )الخشب،الصلبة حدى الخامات يتم تهيئة سطح مستوي من إ -

 .(28-5شكل على وفق مساحة النموذج المصغر المطلوب انشاءه )

 

 

رسم يتوافق مع حجم النموذج المصغر المراد ( على سطح القاعدة بمقياس planفقي األ )المخطط رسميجري  -

 (29-5شكل تصميمه. )

 

 

 

 

 

 

 توية تماما لتسهيل عملية لصق المفردات الات وتقنية العمل دقيقة ومنظمه ومستكون القياس ن  أمع مراعاة       

تجهيز جميع الرسومات  وال  أكما يجب  مر.تمام األج المصغرمن دون مواجهة صعوبة في إلنموذلنشائية إ

واضحة عن طبيعة  رؤيةعطاء درة المجسم )النموذج المصغر( من إق الستكمال-سلفناأكما  –الخاصة بالمشروع 

( بمقياس الرسم القطاعات- الواجهات-مساقط ال)رسومات التوضيحية مثل الوتكمن في  ،عمل ونوع المشروع

 (31-5شكل ) المجسم المطلوب تنفيدة. لنوعية وطبيعةتبعا  منه،الذي سوف يتم تصنيع المجسم 

 (28-5شكل )

 

 (11-5شكل )
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 مجسم :عداد وتنفيذ الكتلة البنائية للإ  -ب

ذ المجسم تبعا لنوعية لتنفيد نوعية الخامات الالزمة والمالئمة يتحد وال  ولغرض اعداد كتلة المجسم ينبغي أ       

ويجب أن تكون بسماكات  ،(البالستك.-ة البلص خشب- ومن هذه الخامات )الخشب الموسكي ،هومقياس رسم

توضح الكثيرمن  الخامات البالستيكية التي كما يمكن االستعانة ببعض ،تتناسب مع مقياس رسم النموذج

وبعض المواد المستخدمة في تشطيب الجدران الخارجية  ،بواب والشبابيكمثل األ ،للجدرانتصميمية العناصرال

 (. 31-5شكل ) (الخرسانة- الحجر–ابوق )الط الخامات التي تحمل سمات مظهرية لخامات مثل

 

 (31-5شكل )

البنائية  الكتلة تنفيذ ن  أو ،والسقوفميمية المتمثلة بالجدران الموجودات التص نها جميعتعرف الكتل البنائية بأ    

 ،والتي تتطلب مهارة فائقة في تحديد نوعية الخامات ،التصميمية المجسمات عدادإمن المراحل المهمة في 

و الحرفي على المصمم أيجب ( )النموذج المصغرنفيذ الكتلة البنائية للمجسم ت. ولوتجميعهاأساليب تقطيعها و

 -التالية: اتباع الخطوات 

يتم تجهيز وتقطيع كل عنصر من عناصر الكتلة البنائية للمجسم     تقطيع الخامات وتجهيزها : -ت

 وتجميعها كما ياتي :

 

 (10-5)شكل 
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 ،( والمثلثات Tتم رسم جميع الجدران على الخامات المستخدمة بواسطة المسطرة حرف )ي    :الجدران -1

   بالشكل   موضححاد. كما هو المعدنية ومشرط سطرة مثم تقطيع حواف الجدران بعناية فائقة باستخدام ال

(5-32.) 

 

 

 

 

 

 

 

المكان المحدد له  ثم لصق كل جدار في ،درجة ° 45زاوية تجهيز حواف أماكن التقاء الجدران على  -

وتستخدم في ذلك  ،مع الجدار المتعامد معهدرجة  °91 بزاوية قائمة  يضا  أ ولصقة ،فقيعلى المسقط األ

 إلىوالمسامير الرفيعة التي تساعد على سند جوانب الجدران  أنفآ()كما تم االشارة اليها المواد الالصقة 

ين باستخدام اللتقاء جدار( ضبط الزاوية القائمة 33-5. ويوضح الشكل )دة الالصقةيتم جفاف الما ن  أ

 د جوانب الجدران.اسنإ( يوضح استخدام المسامير الرفيعة في 34-5وشكل ) ،المثلث

 
 

 

 السالح الحاد في التقطيع. ( استخدام المشرط ذي32-5شكل )

 لتقاءإلل( ضبط الزاوية القائمة 33-5شكل )
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 ( استخدام المسامير الرفيعة في سند جوانب الجدران34-5شكل )

 :السقوف -2

إذا كان ف ،بت أو متغير(اثللمجسم )طبيعة السقف بالنسبة  السقوف تحديدتتطلب مرحلة إعداد وتجهيز       

 :وهيف وسقمن ال اشكال ثالثوتوجد  ،خليةالدا ضاءاتفالبد من دراسة الف ا  لسقف متحركا

 المستوية. السقوف -

 ف الجملونية.وسقال -

 ف المنحنية.وسقال -

 خراج والمكمالت المعمارية:إعداد وتنفيذ وسائل اإل -5-8

 

فهي التي  ،همة  في صناعة النماذج المعماريةخراج من العناصر المية ووسائل اإلتصميمالت المالمك تعد     

رسم يتالئم مع مقياس رسم تكون بمقياس  ن  أ. ويجب عند استخدامها الواقعية والحيوية المجسم إلىتضيف 

أو يمكن تصنيعها باستخدام بعض  ،المجسمات أدواتحالت الخاصة ببيع وهذه الوسائل تباع في الم ،النموذج

 الخامات كما يلي:

خضر في أورق لصق  الداكن، أوخضر نفرة باللون األسال وراقتصنيعها بتلوين أ يمكن الخضراء:المناطق  .1

 (.35-5)       بالشكلموضح كما هو أو باستعمال بودرة الحشائش الخضراء. .ماكن المحددة لهااأل
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 اآلشجار والشجيرات: .2

بوصفها تجسد حالة . عناصر الحياة منه إلىا ما افتقر يمكن اكتمال المشهد الجمالي للنموذج المصغر أذ ال     

 الجافة، أودام بعض الزهور تصنع باستخخرى. عن محاكاة للتناسب الحجمي مع الموجودات األ فضال   ،حيوية

وعن طريق أ األخضر،وتلوينه باللون  عن طريق عمل تكوينات من الفراءاو ،خضرباللون األ األسفنج ودهانة

ي ثم كسوتها نحاسمن سلك  شجريةاو عمل تكوينات  وأوراق السنفرة، عض اغصان االشجاراستخدام ب

 (.36-5كما موضح بالشكل ) .وراق الخضراءباأل

 
 (36-5شكل )

 (15-5شكل ) 

                    

 (15-5شكل )
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 رضيات وممرات المشاة :األ .3

الناعمة  وأمن السنفرة الخشنة  أوراقو باستخدام أ ،لوان والدهانات المناسبةخدام األظهارها باستإيمكن    

الجاهزة  الرسومات أو باستعمال ورق ،نفسهأو بالرسم على الورق  ،الرمليةرضيات حساس باألعطاء اإلإل

graphics paper Ready (.73-5موضح بالشكل )هو  اكم ،رضياتواألولصقة في الممرات 

  
 

 

 شوارع السيارات : .4

ة أيضا السنفرة الناعمة المدهونوراق أأو  ،سودألالمدهون باللون ا ةيتم توضيحها باستخدام خشب البلص     

. ويجب في هذة الحالة توضيح حدود الرصيف وكذلك أو بلصق ورق كانسن ملون ،باللون االسود أو الرمادي

 (.38-5كما هو موضح بالشكل ) خطوط عبور المشاة الصفراء والبيضاء.

 
 (38-5شكل )

 

أو باستعمال أسالك  ،يتم التعبير عنها باستخدام  دبابيس معدنية رفيعة ذات رؤوس بالستيكية     :شخاصاأل .5

أو يعمل نماذج من الصابون وخشب البلص بالحجم المناسب ومقياس  ،أو قطع خشبية رقيقة  ،بالستيكية مقواة 

من استخدام نماذج جاهزة و ألمنيوم أو الرصاص في قوالب خاصة أو يصب البالستيك أو األ ،الرسم المطلوب 

 (11-5شكل )
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fig. كما ،النموذجويجب في هذة الحالة مراعاة في التنفيذ بمقياس رسم . تمد مقياس رسم متناسب مع النموذجتع 

 (.39-5هو موضح بالشكل )

 

 (39-5شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيارات ووسائل النقل اآلخرى : .6

 

حاس التي تصب في أو الن ،أالمنيوم ،أو البالستك ،أو قطع االخشاب ،الصابونيستخدم في تصنيعها قطع        

ارات ودهانها ورسم . ثم يتم تلوين السيتستخدم عجينة الصلصال في تصنيعهاحيانا أو ،قوالب خاصة بذلك

 (.41-5شكل )كما هو موضح بالكثر.أ عطائها جماال  حدودها إل

 
 

 ثاث :واأل كساءقطع اال -7

والورق الملون  ،ورق الكارتون ،الصابون ،خشاباأل ،عديد من الخامات مثل: )الفليناليستخدم في صناعتها      

 (.41-5كما هو موضح بالشكل ). ..الخ(

 
 (.11-5بالشكل )

 

 (41-5شكل )
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ة ذات نهاية بالستيكية نارة دبابيس صغيرعمدة اإلأيستخدم في تجهيز      الضوئية:أعمدة اإلنارة واإلشارات  -8

خضر صفر واألحمر واألعلى ورق مقوى به دوائر باللون األفيتم رسمها شارات الضوئية صفر. أما اإلباللون األ

باستخدام خشب البلص ودهانه  يضا  أويمكن  ،ولصقها على قاعدة دبوسنارة أرضية وحدات إئتها على شكل وتهي

 (.42-5كما هو موضح بالشكل )لوان المطلوبة.باأل

  
 (42-5شكل )

 إعداد وتصنيع غطاء المجسم : -5-9

 ،ايتة من العوامل الجوية الخارجيةعلى حم يساعد ذا ،المجسملمرحلة النهائية في صناعة ا الغطاءد يع     

ف تبعا لشكل المجسم وشكل ويتحدد شكل الغال

الزجاج أو البالستك  ويصنع من ،قاعدته

 .  الشفاف المقوى

الغطاء بدقة تحديد طول وعرض وارتفاع  .1

 بعاد قاعدة المجسم وارتفاعة.أل تبعا  

 قف الغطاء وجوانبه بدقة متناهية.تقطيع س .2

ثم  ،نفرةستنعيم حواف الغطاء باستخدام ال .3

 (41-5شكل )

 

 (43-5شكل )
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كما هو موضح بالشكل  ثم تثبيته في المكان المخصص له بقاعدة المجسم. ،السليكون باستخدام هولصق هتجميع

(5-43.) 

 

 :تطبيقي )صنع مجسم لجزء من فضاء سكني مثال  5-01

من  مصنوع 1:51 الخطوات التالية توضح طريقة تنفيذ وتصنيع مجسم لجزء من فضاء سكني بمقياس رسم   

 مواد وخامات متعددة:

وإعداد  . تجهيز الرسومات: يجب تجهيز1

الرسومات الخاصة بالمساقط األفقية والواجهات 

والقطاعات بمقياس رسم متوافق مع طبيعة حجم 

وغالبا ما يستخدم مقياس  ،ومساحة المشروع

يعد هذا المقياس هو األكثر شيوعا في  إذ 1:51

 تصنيع النماذج السكنية.

وينبغي ان تكون ذات  ،الورق الكارتون المقوى . تنفيذ قاعدة المجسم: يتم تنفيذها من الخشب أو البالستيك أو2

 وسهلة القطع والتركيب. ،ابعاد تتناسب مع أبعاد المجسم

 ( قاعدة وجدار للمجسم مصنوعة من ورق الكرتون المقوى االسمر44-5شكل رقم )

 

وتقسيمه على وفق مساحة  ،تجهيز ولصق الورق الملون ذو التأثيرات المطلوبة للجدران واألرضية -3

 (.55-5كما في الشكل ) ،الفضاءات التي يتكون منها البيت السكني

 

 

 

 ،تجهيز مكعب من نفس خامة الورق المقوى بعد ان يتم تغليفه بالورق الملون ليمثل مكان موقع السرير  -5

 (.54-5كما هو موضح بالشكل رقم )  وعلى وفق القياسات المطلوبة.

قاعدة وجدار للمجسم مصنوعة من ورق الكارتون ( 11-5شكل رقم )

 المقوى االسمر

 

 (15-5الشكل رقم )
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كما  ،مع الحفاظ على دقة القطع والمقياس ،وتغليفه بالورق الملون ،ورق المقوى من partitionعمل قاطع  -5

 (.54-5بالشكل رقم )

 

وعمل أغطية من الورق الملون  ،. باالمكان عمل سرير كنموذج مصغر من خامة الكرتون المقوى نفسها4

  (.54-5كما بالشكل ) ،ايضا

 

 

بعد ان يتم تنسيق  ،. يمكن عمل وسائد وأغطية من بقايا قطع االقمشة لتوظيفها ضمن المجسم المصغر4

 (54-5كما في الشكل ) ،االلوان بما يتوافق ووظيفة الفضاء

 (.11-5الشكل رقم )

 

 (54-5الشكل رقم )

 (11-5الشكل )
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المكان ينبغي اضافة بعض االكسسوارات التكميلية مثل اللوحات الجدارية بطريقة بسيطة إتمام جمالية  .4

ومتقنة من خالل قطع مربعات من الكارتون وتغليفها ثم وضع بعض التأثيرات اللونية عليها كتشكيالت 

 (.55-5هندسية. كما موضح بالشكل )

 

 

بعد أن  ،( يتم وضع سل م مصنوع من خامة الكرتون المقوى ايضا55-5وباتباع الخطوات أدناه في الشكل ) -4

ثم قطعها الى نصفين وربطهما بقطع جانبية لتشكل فكرة  ،يتم رسم تقسيم السلم مربعات هندسية منتظمة

 كما مبين. ،ويجري تغليف هذا السلم بورق ابيض او ملون على وفق حاجة المصمم ،السلم

 (11-5الشكل )

 

 (50-5الشكل )
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يمكن  ،خالل بعض التقنيات التي تستند لألسلوب نفسه في القطع والتغليف ضمن مقياس الرسمومن  - -55

 (.55-5) الشكل فيإنشاء مفردة تمثل كاونتر مطبخ بألوان متناغمة مع األجواء العامة للفضاء كما مبين 

 

 

تكتمل  ،عبر استخدام تقنية الخامات والتغليف نفسها ،وبإضافة فضاء الحمام ضمن متطلبات المجسم - -55

 (.53-5صورة الفضاء كما في الشكل )

 (53-5الشكل )

 

 (51-5الشكل )
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ومما تقدم يفصح التكوين الشكلي للفضاء الداخلي عن هويته كجزء من فضاء سكني بصورة مصغرة  

ويمكن من خالل هذا المجسم إدراك مدى جمالية المكان وفاعليته في أحداث  ،ضمن مقياس رسم محدد

 (.55-5وطبيعة العالقات بين العناصر التكوينية للفضاء. انظر الشكل ) ،النشاطات والفعاليات الحياتية

 

 

 

 (51-5الشكل )

 

 (51-5الشكل )
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 الهندسي؟المستخدمة في الرسم  األدواتهم العدد وأاذكر بالنقاط  -

التقطيع المستخدمة في صناعة النماذج المصغرة؟ وكيف يتم استخدامها  أدوات ما هي -

 على وفق وظيفة كل منها؟

تستخدم مواد لصق متعددة تساهم في انهاء وتثبيت االجزاء في النماذج المصغرة. اذكر  -

 من اللواصق مع الشرح؟ األنواعتلك 

 طريقة نظامية؟نشاء نموذج مصغر بإنها أالخامات والمواد التي من شهم أما هي  -

 حدها؟أنشاء إ واشرح طريقة المصمم؟ي يعنى بها المجسمات الت أنواعاذكر  -

غرة؟ صا كنماذج مكيف يتم تحديد مقياس الرسم المصغر للفضاءات التي يجري تصميمه -

 مقاييس الرسم؟ أنواعوما هي 

 اذكرها بالنقاط فقط  مجسم؟عداد ما هي الخطوات التنفيذية إل -

 اسئلة عملية :

 ؟لجزء من فضاء سكني مجسمنفذ  -
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 العربية:المصادر 

العلوم  ،مجلة جامعة بابل ،"مقارنة السلوك الحراري لمواد التغليف الطبيعية والصناعية للجدران" ،أياد كاظم خليف وآخرون  .1
 .1112 ،11المجلد  ،4العدد ،الهندسية

 .1811 ،بغداد ،دار المأمون للترجمة والنشر ،ت. مي مظفر ،"األوهام البصرية فنها وعلمها" ،ويد ،نيكوالس .1
 .1112القاهرة  ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،"تكنولوجيا الديكور" ،عماد محمد ابراهيم .2
، دار الرشيد 503اللون والشكل "، منشورات وزارة الثقافة واالعالم، سلسلة رقم  إدراكقاسم حسين صالح، " سايكولوجية  .4

 .2891للنشر، بغداد، 
 2883،الجادرجي، رفعت "حوار في بنيوية الفن والعمارة"، مكتبة رياض الريس للنشر، لندن .5
 .2898ظاهر ، فارس متري، الضوء واللون دار التعلم للنشر بيروت لبنان ، طبعة اولى،  .2
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب  ،اإلكسسوارات ومواد التشطيب"-"النجارة العامة ،ركة بي آي إي سيستمزش .7

 .1003 ،الرياض ،المهني
 ،الرياض ،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ،" مجسمات ونماذج" ،االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج .1

 د.ت
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