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 المقدمة

عد مهنة النجارة من اقدم المهن التي عمل بها االنسان , الن المادة الخام المستعملة في ت        

 حيث يمكن الحصول عليها من االشجار. ،هذه المهنة هي االخشاب

عليه في إلى ماهي ان بتطوير صناعة االثاث الخشبي حتى وصلت ومع مرور الزمن أخذ االنس

البدد مدن  ،عة االثاث الخشبياعصرنا الحالي ولمواكبة التطورات العالمية الهائلة في مجال صن

مددزودين بالمفدداهيم ا دائيددة  ،تزويدد السددوق بمهنيددين يعملددون فددي مجددال إنتداب ا ثدداث الخشددبي

ي تمكددنهم مددن العمددل فددي هددذا المجددال بالمسددتو  المهنددي المرتكددزة علددى المفدداهيم العلميددة التدد

 المطلوب.

ونحن في هذا الكتداب نحداول أن نعطدي ا سدت التدي يبندي عليهدا العمدل المهندي بطريقدة       

لتسهيل على الطالب امتالك المعلومات والمهارات ا ساسدية  ،ض المكائنعمبسطة مع شرح لب

النجدارة الثابتدة والمتحركدة وعمليدات صدبا ا ثداث  تمكنه من التعرف والعمل على مكدائنالتي 

والنماذب المتدوفرة فدي صدناعة ا ثداث العلمدي حتدى  با مثلةولم نهمل تزويده  ،هوكيفية تنجيد

 يتمكن الطالب من تذوق هذا الفن بطريقة الئقة.

قددد ال يخلددو مددن بعددض الهفددوات وا خطددا   يددر  ،جديدددكتابنددا هددذا شددأنه اي كتدداب وليددد      

ينا ومعلمينددا والمشددرفين ا عددزا  أن يحرصددوا علددى كتابددة هددذه سددمقصددودة لددذلك نناشددد مدرال

ونلددتمت مددنهم النقددد البنددا  المبنددي علددى اسددات علمددي والددذي يسددهم فددي تطددوير  ،المالحظددات

راً نتمنى الموفقية والنجاح لكل يومهنية هذا الكتاب خدمة لصالح التعليم بشكل عام. وأخعلمية 

عدال فدي خدمدة وطدنهم العزيدز بالمثدابرة علدى بشدكل ف ا آملين منهم أن يسداهمو طلبتنا ا عزا 

  النجاح وهللا الموفق.

 

 المؤلفون                                                                               
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 : تمهيد
 أنذث   علذر  فط فذ  يت ذر سنتطرق في هذا   فصلذا  فذر حر تذا تطذثر  عبذ ا عصذر  ف لذثر بذ  

  فحهذ رة إفذر  فت جة دثن ثض ه  تغيير يحكن  فتي ث فحتغيرة  فب صتة  فحختلصة صأنث عه   فنج رية  فحشغثعت

 .  فنج رة في

 االثاث بصورا عامة بذا عن تطورن: اوال

 ثاث عبر القروناا 1-1

فحنا آع   فسنين ك ن  ألب ا  فجحيا يلحَّ   ، ت ريخ  ألب ا قري   فللة صت ريخ  فبق فة  إلنس نيةإنَّ 

،  ثقد  ستخد  هؤعء  ألب ا فيصرزث  قدرته  ثرتصه  ، ، ثغيره  حن  ألبري ء ، ث فنصالء فيالئ  اثق  فحلثك

 .  فت جة عحلية ثفيس

 ن  فن س تظهر ص فتدريج في  فغر ثسطر ح فطصقة  فثحع صد ية  فقرن  فس دس عشر  فحيالدي أخات 

ذدَّد اثقم  فحشذترين  ،  ث تت جت هاه  فطصقة إفر أب ا حريح يالئ  حس كنه  ، ثصتلثا  فقذرن  فت سذع عشذر تد

 حن  فطصقة  فثسطر أس في  ثطرز  ألب ا. 

ً  ً ح  فيكذثن عحليذثأغل   ألب ا  فذاي يملذنع  فيذث  لذ إنتذ   ثا  كلصذة ،  ، ثسذها  فلذي نة ، ثحريتذ 
ثيثجذد  ، كبير حن ها   ألبذ ا فذي حلذ نع أث ثرب كصيذرة تسذتخد  أتذدا  فتقنيذ ت فع يلنيت  تث ، ث طئة

يحكذذن أن يركصهذذ  حسذذصق ً شذذكا حجحثعذذ ت ح ذذدَّة فلتركيذذ    فجذذ هز  فتتضذذير ثيكذذثن علذذرص ذذا  ألبذذ ا 
  فحشتري في صيته.

 

  أثاث القرن العشرين 1-2

 فتذث جز ث فجذدر ن حذع قطذع ، ثتتنذ غ   فزخرفة ث فذنقب  تطغر عليه : أثاث عربي مغربي 1-2-1
، ثقد أصد   فنجذ ر  فحغرصذي فذي عحلذه ححذ  ج لذه يظهذر قطذع  ألبذ ا   فنت س  فحزخر  ثتلحي   إلض ءة

 . (1 – 1في  فشكا )كح  ثكأنه  فثتة فنية حتك حلة 

 (  التكامل في ااثاث العربي المغربي1 – 1شكل )
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تصدث  فزخرفة  فشرقية علر  فخش  ث نسج   قطع  ألب ا حع  فتلحي   : ي مصريأثاث عرب 1-2-2

 ألنحذ ط رفذا كبير حن  فحلححين خالا  فقرن  ف شذرين ثافك ألن  ف،   فد خلي في حجحثعة فنية حتن سقة

د ا ث ستص د حلححث هاه  فصترة حن  فطرق  فتديبة فلتلنيع ثحن  فخ ح ت  فتديبة في إت ،  فتقليدية فألب ا

 . (2 – 1في  فشكا )كح  حثضح  تغيير جاري في شكا  ألب ا ث ستخد حه

، غيذذر أن أغلذذ   فطذذرز  ثظهذذرت أنذذث   حختلصذذة حذذن طذذرز  ألبذذ ا  فتذذديا خذذالا  فقذذرن  ف شذذرين

أي أدن حظهذره  ، ثأه  ححيز ت  ألب ا  فتديا شذكله  فتجريذدي ، تشترك في عدد حن  فخث ص ث فححيز ت

ثألغل   ألب ا  فتذديا زخذ ر   ،  ت تقليدية تستخد   ألشك ا  آلدحية أث  فتيث نيةفيس حصنيً  علر تلحيح

، ث فلذذلصة  ، ث ختذذ رث   فخ حذذ ت  فخصيصذذة ثقذذد  سذذتخد   فحلذذححثن أقذذا حذذ  يحكذذن حذذن  فخ حذذ ت ، صسذذيطة

 .  ، كح  أنه  قللث  عدد  ألجز ء  فحكثنة فقط ة  ألب ا ث فن عحة
 

، قد يكثن فه  دع حة ث تدة صدعً حن  ألرجا  ألرصذع  ر سصيا  فحب اف فط ثعت ث فكر سي  فتديبة عل

 ثها   فتخصيا في  فخ ح ت ث ألجز ء ج ا  فتلنيع سهالً ثأقا تكلصة. ،  فتقليدية
 

فقد أفغر  ، ثإض فة إفر افك قلَّا  فحلححثن  فحتدبثن عدد أشك ا  ألب ا  فحست حا في غرفة ث تدة

، ث فخز ئن  فخشصية ث ستصدفث  صه  حجحثعذ ت حذن  ـ  فخز ئن  فتقليدية ب اعلر سصيا  فح -ص ا  فحلححين 

ثتثضذع ص ذا ثتذد ت  فتخذزين د خذا  فجذدر ن  ، ر ثتذد ت تخذزينسذح فتي ت رفث  فخز ئن  فطثفية ث ف

ثص ضه  ثتد ت حتغيرة يحكن تتريكه  ثجح ه  صطرق حختلصة فتن سذ   ، فتلصح جزًء  ح ح ريً  حن  فغرفة

 . ، أث فت يد تنظي   فصر غ في حس تة ح  نً تنظيًح  ح ي

 في القرن العشرين طرز ااولىال 1-3

 Gerrit)تقريصً  صقي دة   1917تركة فنية صدأت في هثفند  ع    ثهث : (De stijil)طراز  1-3-1

Rietveld) ثأنذذتج هذذا   فطذذر ز أب بًذذ  يم نذذر ص ألشذذك ا  ، ،  فحهنذذدس  فح حذذ ري ثحلذذح   ألبذذ ا  فهثفنذذدي

علر  ستخد    ألفث ن  ألس سية  فبالبذة فقذط ثهذي  ألزرق ث ألتحذر  ريتصيلدث قتلر  ، فحستطيلة  فتجريدية 

 صريفي ااثاث العربي الم التطور(  2 – 1شكل )
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، ث فخصيصذة ث فث ضذتة فذي  فتلذحي  فذي  ثقد أبرت أشك ا أب ا ها   فطذرز  فهندسذية  فخ فلذة ، ث أللصر

 . أغل   فطرز  فتي ظهرت فيح  ص د خالا  فقرن  ف شرين

سالبَاو  طراز  1-3-2 حدرسة تلحي  أسسه    : َهاو 

ثصويذذثس فحهنذذدس  فح حذذ ري، ث فح لذذ   ألفحذذ ني  رم  ث فتذذر جم

في تلحي    فصد ثه ثسثف ا أه  إسه ح ت  ،  1919ع   

، ثهث أن صيذ    ألب ا هث تطثير  ستخد    فصثعا  ألنصثصي

فثعايذذذة يحكذذذن بنيهذذذ  ثتشذذذكيله  فتكذذذثين هي كذذذا  ألبذذذ ا 

   هذذذذاه  ألعحذذذذدة عذذذذدد ثقذذذذد خصذذذذ   سذذذذتخد ، ثدع ح تذذذذه

 فتنجيذد  ، ثخص  حذث د  فثلالت  فحكلصة في قط ة  ألب ا

  فالزحة فتغطية  فقط ة.

 فذذي  فحتخلذذص ، ف سذذيلي صرثيذذر ح رسذذيا أدخذذا

كرسذذيه ه  فذذي   1925 عذذ    ألنصذذثصي  فصذذثعا ،  فص ثهذذ ثس

 ، (3 – 1فذذذذي  فشذذذذكا ) فحثضذذذذح   سذذذذيليف ه سذذذذح فذذذذاي 

  فخصي   ألنيق  فحريح أن صي  فثعاية حطلية ص فكرث  ثقح ب  فتيا.  في لنع ها   فكرسي صرثيرث ستخد  

،  لذذذنع حلذذذح   فص ثهذذذ ثس  1929ثفذذذي عذذذ   

كرسذذذيه  فحشذذذهثر كرسذذذيه  (فذذذثدفيج حيذذذز فذذذ ن در رثه)

 ، صرشذذذلثنة صقضذذذص ن فثعايذذذة حقثسذذذة ثثسذذذ ئد جلديذذذة

ثتاكرن  أرجذا هذا   فحق ذد  فحقثسذة علذر شذكا  فتذر  

  عذد  فكمذثرثا  فرثح نيذة  فقديحذةصطذر ز حق (x) فالتيني 

 . (4 – 1في  فشكا )كح  حثضح 

 فر نذك فمثيذدو رد يذت فح ح ري  ألحريكذي   صتكر فقد

 فذاي كذ ن ينذتج ،  فتلحي   ف ضثي  ه سح أسلث  جديد 

 ، أب بًذذ  يتن سذذ  تح ًحذذ  حذذع حذذ  تثفذذه حذذن نظذذ   ح حذذ ري

يطلذذق د ئًحذذ  علذذر أعحذذ ا  سذذ  فتلذذحيح ت  ف ضذذثية  ث

 فذاي كذ ن يذؤحن  فر نك فثيدو ر يذت ألحريكي   فح ح ري

صأن  ألب ا ينصغي أن يتد خا صطريقة طصي يذة فيحذ  يتذيط 

، كح  ف ا غيره حن رث د تلحي   ألب ا  أشك فه ص فخطثط  فخ رجية  فهندسية  ألس سية ر يتثقد تدد  ، صه

ا، غير أنه خ ف    فتديا ة  عستخد   تص دفيً  في كبير حن في أن قط ه ف  تكن ححكن  فص ثه ثس ث فدث  ست جو

 ، صا ك نت كا ث تدة حنه  تلحيًح  أليالً يقلد صه  عنسج   في نظ   حتدد.  فحن زا ث فحك ت 

 

 :فن الديكو طراز  1-3-3

ثأظهذرت هذاه  ، تركة فنية حشهثرة صدأت خالا  ف قذدين  فب فذا ث فر صذع حذن  فقذرن  ف شذرينثهي 

 ، ث فحنتثت ت  فطصي ية  فح رثفة في افك  فنحط  فسذ صق أنه  أفغت  فتقثس ت، غير   فتركة أبر  فصن  فجديد

 أشك عً  نسي صية أكدت  فنس   فهندسية ثترلت علر  فقيحة  فجح فية فلخ ح ت  فديكث ستخد  حلححث فن  ،

كرسي برشلونة للمصمم (  4 – 1شكل )

  (لودفيج ميز فان در روه)

كرسي مارسيل بروير (  3 – 1)شكل 

 فاسيلي 
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ثتذذد ت   فذذديك ث، ف سذذتخدحت تركذذة فذذن  ثقذذد خ فصذذت هذذاه  فتركذذة  فطذذرز  فتديبذذة  فتذذي فذذ  تكذذن زخرفيذذة ،

 . ، ث ألشك ا  فهرحية ث فشالعت ، ث فدث ئر ، ثحن أشهره   ألشك ا  فلثفصية ث ف جالت زخرفية حتنثعة
 

 أنماط تصميمات ااثاث الحديثة 1-4
لذذذ رت  فثعيذذذ ت  فحتتذذذدة أهذذذ  حركذذذز فتلذذذحي  

ثيرجع ها  في  ،  ألب ا خالا أرص يني ت  فقرن  ف شرين
دينذذذة  ألسذذذ س إفذذذر نشذذذ ط حتتذذذ   فصذذذن  فتذذذديا فذذذي ح

أنشذذأ  فحتتذذ  شذذ صة فلصذذن   1940فصذذي عذذ    ، نيثيذذثرك
، كح  ك نت تشر    فلن عي ك نت تقي  ح  را فألب ا

، ثك ن ف دد كصيذر حذن هذاه  علر حن فس ت تلحي   ألب ا
ثتقق  فحتتذ   ،  فتلحيح ت  فحتن فسة أبر ع فحي عظي 

شذذذهرة ع فحيذذذة فكبيذذذر حذذذن  فحلذذذححين  ألحذذذريكيين حبذذذا 
ثي تصذذر كبيذذر حذذن  ، (أيهذذرث سذذ رينن) ث (تشذذ رفز إيحذذز)

 .  فخصر ء إيحز أثا حلح  أحريكي ا  أهحية ع فحية
  1940فذي حسذ صقة  فحتتذ  عذ    (إيحذز ثسذ رينن)ف ز 

، ك نت أارعه ثظهذره  كرسي جلثس صأار   فتلحيحهح
فح ذ كس ثحجلسه كله  حجحَّ ة في شكا ححيز حن خش   

 عذ   حزإي ثلح  (5 - 1)في  فشكا فحثضح  فحضغثط 
 رفيذذع إطذذ ر إفذذر فحط طيذذة   فحضذذغثط  فح ذذ كس خشذذ  حذذن  فحلذذنث  حق ذذده فيذذه ثلذذا كرسذذيً    1946

 فحط طيذذة   ألقذذر ص هذذاه تتسذذحث ، حط طيذذة أقذذر صصث سذذطة  صذذ فكرث   فحطليذذة  فقضذذص ن حذذن حلذذنث 
ثلذنع  ، ، ثل رت صافك أكبر ر تة ألجز ء  فكرسي ص فتركة تس  ثزن  فشخص  فج فس علر  فكرسي

، ثكلهذذ   ، ثهذذي حجحثعذذة حذذن  فكر سذذي  فحقثسذذة ثط ثفذذة حجحثعذذة  فتيثفيذذ   1957عذذ    (سذذ رينن)
ثتتكثن  فحجحثعة حذن  ، حلنثعة حن  ألفي    فزج جية ثحنلثصة علر دع ئ  حن  ألفثحنيث  دقيقة حصردة

 أر د أن يلغي  ألشك ا  ألخرى حن  ألب ا. (س رينن)كر سي ثط ثفة فقط ألن 
ثتم ذد  شذركة نمذثا  ف  فحيذة  ، رن  ف شرين شرك ت ضخحة فتلذحي  ثلذن عة  ألبذ ات خالا  فقأأنش

ذ نوز نذثا) فتي أسسذه   ثتنذتج هذاه  ، ث تذدة حذن أشذهر هذاه  فشذرك ت  1938فذي حدينذة نيثيذثرك عذ    (هد
 .  فشركة أب بً  حن  صتك ر عدد كصير حن أه   فحلححين  فحتدبين

ي  فقذرن  ف شذذرين قذد جذددث  كبيذًر  فذي  ألبذ ا فذ ن أغلذذ  ثصذ فرغ  حذن أن  فحلذححين ث فحنتجذين فذ
فطذذرز  فقذذرنين  فبذذ حن عشذذر ث فت سذذع عشذذر  ،  فحشذذترين حذذ  ز فذذث  يشذذترثن أب بًذذ  حلذذنثًع  صطذذرز تقليديذذة

، ع   فصرنسذذذذية ث فصريط نيذذذذة خ لذذذذة
ذذذذذنَّ    تذذذذذز ا حصضذذذذذلة ، ثينتجهذذذذذ  لم

ثنتيجذذذة فقلذذذة  ،  ألبذذذ ا  فح  لذذذرثن
  حن  ألب ا  فخش   فححت ز ف ن كبيرً 

 فخشذذذصي  فح  لذذذر يمنذذذتج حذذذن خلذذذط 
 فخشذذذ  صخ حذذذ ت أرخذذذص كخشذذذ  

ثأفذذذذذذذذذذث    فشذذذذذذذذذذر ئح  ح ذذذذذذذذذذ كس ف
ف فسذذذذذطث   فخشذذذذذصية  ،  فحضذذذذذغثطة

تتكثن غ فصً  حن قشرة خشذصية تغطذي 
ثص ذذذذذذا  ،  فخ حذذذذذذة  ألقذذذذذذا تكلصذذذذذذة

 فقشذذذذر ت  فتديبذذذذة حلذذذذنثعة حذذذذن 
ذع  ، ثفكن ح  يز ا هن ك  فصالستيك أث حن  فخش   فحغطر ص فصالستيك أب ا حن  فخش   فححتذ ز يملذنَّع ثيملدحَّ

 . (6 – 1في  فشكا )كح   يدثيً 

 كرسي الجلوس(  5 – 1شكل )

 بأذرع للمصممين إيمز و سارينن  

أثاث من الخشب الممتاز مصنوع يدويا ومذهب (  6 – 1شكل )

 ومطلي يدويا  
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 المشغوالت النجارية الثابتة والمتغيرا ثانيا:
 

 :  تمهيد
ي د  ألب ا عنلر ً حهح ً ثحتحح ً فل ح رة ثحالزح ً فه  ، ثي تحذد تلذحيحه كبيذر ً علذر ثظيصتذه ثعلذر 

 ن ثقد نمصات ص ذا قطذع  ألبذ ا فذي  ف لذثر  فحختلصذة صأسذلث   فصر غ  فاي سيثضع فيه ثتن سقه حع  فحك

جحيا ثحه رة ف ئقة ف دت حن  ألعح ا  فصنية  فصدي ة ث ستتقت أن تتتا حك نه   فالئق فذي  فحتذ ت  فكثنهذ  

قط  ً فنية ، ثفي  فقرن  ف شرين تثلا عدد حذن  فحهندسذين ث فحلذححين ثلذن    ألبذ ا إفذر لذنع قطذع 

  فن تية  فجح فية علر تس    فثظيصة صشكا كصير. حر ع ة  فيهيت  أب ا فنية 

 يتأف   ألب ا ع دة حن قطع أس سذية ثقطذع حخللذة فثظذ ئ  ح ينذة ، ثقذد يكذثن  ألبذ ا ب صتذ ً فذي

صثضذع آخذر  اتشذكيث فغييذر شصه ب صذت أث قذ صالً فلتثقد يكثن   فجدر ن كح  هث  فت ا حع  فتل حي   ألثرصية

ثتلن  قطع  ألب ا صتس   ر ها   فنث  صنظ    فحك ص ت  فاكية في  ألب اسحيختل  عن ثض ه  ألثا ثي

ب ث ألر ئذذك ث فكر سذذي ث فحق عذذد  ،  فثظيصذذة إفذذر قطذذع ح ذذدة فلر تذذة ث عسذذتن د ث فتحذذا ك فسمذذرر ث فصمذذرم

ن ك فلن ديق ث فتخثت ث فخز ئن ث فحكتص ت.  ث فط ثعت زو  ، ثقطع ح دة فلتصظ ث فخد

 ينتذزيفلث ألغطية ث فحر ي  ث فحل صيح ثح  يح بله  فهي تجهيز ت ثحصرثش ت  ثأح   فست ئر ث ألث ني

فت د جزء ً حن حتححذ ت   فحسكن ، ثأح   فقطع  فب صتة تح ح ً ث فحبصتة علر جدر ن ع ت د حن  ألب اثثحكحلة 

 . ك فخز ئن  فجد رية ث فحكتص ت ث فزث ي   فب صتةصتس   فتلحي   فح ح ري  فغرفة 

ب ا  فب صت في  فغر  ا ت  فحس ت ت  فحتثسطة أث غر   فصن دق ث فحسذ كن  فحخللذة يستخد   أل

فلتأجير فنالتظ ثجثد  فخز ئن صد خا  فجد ر ثيكثن ثجه  فخز نة حن  فخش  فقذط حذع  فرفذث  أحذ  هيكذا 

أحذ   فخز نة نجده حن  فصن ء ث فشيء نصس ص فنسصة ألب ا  فحطصخ نجد ثجه  فك ثنتر ث فجر ر ت حذن  فخشذ  

 ا أنه غير ق صا فلتصكيك ث فنقا .ر ص ألب ا  فب صت إسحص قي  فهيكا يكثن حن  فصن ء أث  فرخ   ها   ألسلث  ي

  : ااثاث المتغير للغرف الصغيرا   1-1

في  فغر   فلغيرة  فحس تة نتت   إفر ثضع قطع أب ا يتت جه   إلنس ن في تي ته  فيثحية فلر تذة 

ثر ثفكذذن كيذذ  يكذذثن افذذك ثحسذذ تة  فغرفذذة ع تتسذذع فهذذا   ألبذذ ا فذذا  كذذ ن حذذن ث فترفيذذه ثغيرهذذ  حذذن  ألحذذ

 فث ج   صتك ر قطع أبذ ا تتن سذ  ثهذاه  فغذر   فلذغيرة فقذد أصذد   فتذرفيين  فحذ هرين ص يجذ د أنذث   حذن 

 ألب ا ححكن تغييره  إفر أشك ا أخذرى تسذتخد  صحجذ ا آخذر أي أن يحكذن ثضذع خز نذة حالصذس أث حكتصذة 

ثفي  فثقت نصسه يحكن  ستخد حه  كسرير فلنث  صتيا ع يؤبر علذر شذكا  فغرفذة ثع يذت  نقذا  علر  فجد ر

 .   (7 – 1في  فشكا ) ألب ا حن حك ن إفر آخر كح  حثضح 

 قص ا ثنث (   ألب ا  فحتغير فغرفة  ست7 – 1شكا )
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أن  فغرفة هي عص رة عن غرفة  ستقص ا ثفيه  خز نة ثحكتصة ثجذد ر صذه  (7 – 1في  فشكا )نش هد  
إفر سرير فلنث  دثن أن يؤبر افك علر تلحي   فغرفة ثدثن أن نغير  ر  إع أن ها   فجد ر ححكن تتثيله

حن ثض ية  فغرفة سثى أنن  نسذت   فجذد ر إفذر  ألسذصا فيتتذثا إفذر سذرير حذزدث  ثهنذ ك أفكذ ر كبيذرة 
يتحبذذا فيهذذ  هذذا   ألسذذلث  حذذن  ألبذذ ا تسذذ عد علذذر  ختيذذ ر أبذذ ا غذذر  عديذذدة ثثضذذ ه فذذي غرفذذة ث تذذدة 

ألسلث   فنحط  فحتد خا فألب ا تيا يحكذن تركيذ  قطذع أبذ ا حذع ص ضذه  فتشذكا ثيستخد  أيض  في ها   
ثط ثفذة لذغيرة  (2)فنجد أن  فشكا حكثن حن كرسي عذدد  (8 – 1في  فشكا )قط ة أخرى كح  حثضح 

 عند تد خله  يكثن لندثق أث ط ثفة ع تشغا تيز  كصير  ثيحكن ثض ه  في أي حك ن حن  فغرفة .

 ) تجميع االثاث بطريقة المكعبات( مكعبات الذكيةأثاث نظام ال  1-2

ي تصر نظ    فحك ص ت حن  ألس في   فجديدة في لن عة  ألب ا إا يحكذن تغييذر ترتيذ   ف لذ   فحك صذة 

ألن  ف ل  يحكن أن تكثن أح  حرص ة أث حستطيلة فذي  فحسذقط  ألحذ حي ثجحيذع هذاه  ف لذ   حت ددة صأثض  

فطثفه  يكثن حس ثي ف لصتين حذرص تين فذيحكن ثضذ ه  صذ فطثا أث صذ ف را تتس ثى ص ف حق أح   فحستطيلة 

فال يختل   فتلحي  إع حن تيا  فترتي  في كا حرة ثقد تكذثن هذاه  ألشذك ا حختلصذة فذال هذي حرص ذة ثع 

 . (9 – 1في  فشكا )تكثن شكال حغ ير  عن س صقه كح  فترتيصه   يحكن  ع دةحستطيلة ثفكن 

 

صين  فتين ث آلخر حح  ي طذي  نطص عذ ً   ثض عه يحكن تغيير ف ستقص ا صنظ    فحك ص ت  أث يحكن عحا صثفية
 . (10 – 1في  فشكا )فلن ظر صأنه  جديدة أث أنه  تختل  عن  فس صقة كح  حثضح 

 ( يمثل ااثاث المتداخل2طاولة وكرسي عدد )(  8 – 1شكل )

 ترتيب العلب بنظام المكعبات(  9 – 1شكل )
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 ااثاث الثابت : 1-3
يستخد   ألب ا  فب صت كح  تتذدبن  عنذه  

سذذ صق  ثصكبذذرة فذذي  فحطذذ صخ تيذذا يذذت  عحذذا 

فحطذذذصخ  ألسذذذصا حذذذن  فرخذذذ   كذذذ حالً كذذذ ثنتر  

صك فذذة  فقط عذذ ت ثتكذذثن  فقي سذذ ت ب صتذذة فكذذا 

قط   إا ت تحد  فحس فة  فحتلثرة صين قث طع 

فذذي ( cm 42)أث ( cm 85) فرخذذ   علذذر 

تذذ ا كذذ ن  فحكذذ ن حتلذذثر فتركذذ  صذذه صذذ   

فذذي ث تذذدة أث علصذذة فلجذذر ر ت كحذذ  حثضذذح 

، فيكذثن  فهيكذا  فخذ رجي  (11 – 1 فشكا )

نتر حذذن  فرخذذ   ثافذذك فلتصذذ ظ عليذذه حذذن فلكذذ ث

 فرطثصذذذذذذة ألن كذذذذذذ ثنتر  فحطذذذذذذصخ ح ذذذذذذرا 

فلرطثصة صسص  ثجثد سنك غسا  فلتثن ثأعح ا  فحطصخ  فحختلصة ثصهاه  فطريقة نكذثن قذد ت فظنذ  علذر 

سذذطح  فكذذ ثنتر ثجث نصذذه حذذن  فرطثصذذة ث فسذذث ئا ، أحذذ   ألصذذث   ث فجذذر ر ت فتكذذثن حذذن  فخشذذ   فحطلذذي 

ة أث  فحكسي ص فصثرح يك  أث  فح  حا ص فكصس  فتر ري أث  فحلنث  حن  فحيالحين ثكا هذا  ص أللص غ  فزيتي

 .ص فشر ءي ثد إفر  فتلحي  ثطل   فشخص  فر غ  

 
 
 
 
 
 
 

 (  صثفية صنظ    فحك ص ت10 – 1شكا )

(  ك ثنتر  فحطصخ في  ألب ا 11 – 1شكا )

  فب صت
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 تجميعها( –)تكوينها  ةجزاء المشغوالت النجاريأدراسة هياكل و  ثالثا:
 

تيذا تكثينهذ  ثكيذ  يذت    ريذة حذنجذز ء  فحشذغثعت  فنجأ فت ر  علذر هي كذا ث  فصندسيت  في ها  
  -فر ح  يأتي : إب ا نه يحكن تلني   ألأصاكرن    نسصق ث تجحي ه  .

 

 ب ا  فحنزفي . أل -1
 

 ب ا  فحكتصي . أل -2
 

 : تشحاب ا  فحنزفي ن حتتثي ت  ألأث
 

 غرفة  فحن   . -1
 .غرفة  فح يشة -2
 .غرفة  فحكتصة -3
 .غرفة  فحطصخ  -4
 . غرفة  فطصا -5
 . غرفة  فط    -6
 .فة  عستقص اغر -7

 

 : ب ا  فحكتصي فيشحاح   ألأ
 .د رةإحن ضد  -1
 .حن ضد حثظصين -2
 كر سي دث رة . -3
 .حكتص ت حزججة خشصية -4

 

 

 االثاث المنزلي -1
 -غرفة  فحن   ث فتي تتتثي علر ح  يأتي: 1-1
 خز نة  فحالصس . -1
 سرير . -2
 . 2عدد سرير كثحدي  -3
 حنضدة تجحيا . -4
 :كومدي السرير 1-1-1

كثحذدي ألذغر قط ذة أبذ ا ثهذي سذنصدأ صحن تيا  فتكثين ث فتجحيع غرفة  فحن   ا أجز ء أب ثفدر سة       
ث عدر   ث ألرجذا ث فجذ نصين   فقرلذة ث فق عذدة، تيذا يتكذثن حذن  (12 - 1فذي  فشذكا ) فحثضح  فسرير 

 ث فظهر .

 
 غرفة المنامسرير  يكومد ( 12 - 1شكل )
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طذثعً ث  cm60  ثص ألص  دcm ×  5 cm 2 نستخد  خش   فج   صحقطع   فقرلة ث فق عدةف حا  .1

40 cm   45 ةطذذ ر ت كحذذ  ت لحنذذ  سذذ صق ً ثتتجحذذع صز ثيذذإثع عحذذا أعرضذذ ً  ثص ذذدد  بنذذ ن ثيذذتo 

فغذرا كصسذه   mm 4طذ ر ت ثتهيذأ قطذع  فح ذ كس  فتشذث ت ص ف ذدد  فحن سذ  د خذا  إل ثتثز 

 . ) فصخ ت( عاله صثضع  فغر ء ثص ستخد    فحر صطأط ر ت علر  إل

   فحذاكثر فلق عذدة ث فسذطح ثصأص  دهذ   فخ رجيذة يت  عحا  فج نصين حن خش   فج   صنصس  فحقطذع  .2

55 cm x 40 cm  45ثتذؤطر ثتجحذع صز ثيذة  2ثص ذددo  نهيذ  قطذع  فح ذ كس  فلذ    ص ذده

طذذ ر ت ثتكذذصس حذذع  فق عذذدة ث فسذذطح ص سذذتخد   صذذنصس حسذذ ت ت  إل  mm 4ث فح ذذ كس  ف ذذ دي 

 .  فحك صس ص د ثضع  فغر ء

رص ذة صثسذ طة ح كنذة ت  ألعحليذة تسذثية  فت فذ  ىثتجذر ص د  فتأكد حن جص    فغر ء تصك  فحكذ صس .3

حذن ثص ذد  عنتهذ ء  90o ي صز ثيذةأ فرندة  فكهرص ئية حع  فتص ظ علر سي    فح كنذة صلذثرة ق ئحذة 

حذذن  mm x 7 mm 25رص ذة تجذذري عحليذة  فقصلحذة صحقطذذع عحليذة تسذثية  فت فذذ ت فلقطذع  أل

فلت ف ت  فبالا  ، طلث  في  فحثديا  ث  فحخططكح  ح ، تالي ص ألخش    فللصة  ث تغل   فت ف ت 

صثضذذع  فغذذر ء ثص سذذت ح ا  mm(25  ×25)فلق عذذدة ث فسذذطح حذذن  عخشذذ    فلذذلصة ثصحقطذذع 

 .  فحر صط ، ثص د جص    فغر ء يت  عحا  فتلية  فحن سصة ص ست ح ا ح كنة  فصريزة  فكهرص ئية

 ص سذت ح ا فسطح تصد ً عحلية هيكلة  فكثحدي ثص د  عنته ء حن قصلحة  فج نصين ثعحا تالي   فق عدة ث .4

أرجذذا  فكثحذذدي حذذن  ألخشذذ   حذذع  فغذذر ء ثص ذذده  تصذذد ً عحليذذة تهيئذذة  ) فلص فيذذ (لذذ صع  فخشذذصية  أل

ثجذه ثفهذ  عحذا  ألأدر   ثليذة تهيئذة  ألرا تصذد ً عحص د  كح ا  فهيكا ث سن ده علر  أل، ث فللصة 

  سحكثتكصس حن  فثجهين ص فح  كس  cm(2 × 20) فث   خش   فج   صحقطع أ ص ستخد   فألدر  

4 mm فت فية :جز ء   س صق ً صأن  فجر ر يتكثن حن  ألثكح  ت لحن  

 . ثجه  فجر ر -1

 نصي  فجر ر . ج -2

 . جر رظهر  ف -3

  فجر ر . ق عدة -4

طة ح كنذذة  فرنذذدة  ثجذذه فلجذذر ر ت فذذي حث ق هذذ  ص فهيكذذا ص ذذد تسذذثية ت ف تهذذ  صثسذذتثضذذع  أل        

  فتي ت لحن ه  س صق ً حع تبصيت قط ة  فح ذ كس ه نصس رص ة ص فطريقةجز ء  فجر ر  ألأثيت  تجحيع   فكهرص ئية

 .  فثجه +  فج نصين فبالبة  ص ألجز ءسصا  فجر ر ثفي  فخندق  فح حثا أ mm 4 صسحك

ثضصط تركته  صحس عدة  فسكك  فح دنية  ير ت في حث ق ه  د خا هيكا  فكثحدب  نقث  صثضع  فجر 

أث تسذذ   فتلذذحي   فحثضذذث  ثجذذه  فجذذر ر ت ص فتاليذذ  أن تذذزين أخشذذصية حذذع حر عذذ ة  شذذر ئحصثسذذ طة  ثأ

 .فلشكا 

ثص ذذد  فتذذـأكد حذذن  عنتهذذ ء حذذن عحذذا  فجذذر ر ت ثتركتهذذ  يذذت  تبصيذذت ظهذذر  فكثحذذدي  فح حذذثا حذذن 

 طة  فحس حير . في حك نه صثس mm 4صسحك   فح  كس  ف  دي
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 ف  يكثن سرير حزدث  فشخلين ثيحت ز ص فصخ حة ثجح ا ثهث في  فغ سرير غرفة النوم : 1-1-2

ة كحذذ    فخطذذثط ث فزخذذ ر          فذذي  فشذذكا فحثضذذثعة عليذذه ثفذذث أخذذان  أصسذذط أنذذث    ألسذذرَّ

  -:جز ء  آلتية حن  أل فثجدن  أنه  تتكثن (13 – 1)

 
 . ) فظهر( فرأس  ف  في  -1
 . ) فلدر( ث ط  فرأس  ف -2
 . ( ألفخ ا) فحد د ت  -3
 صرب .ح ف -4
، ثيتكذذثن حذذن  cm{180 × (110- 120)}  يكذذثن صأص ذذ د خ رجيذذة : لييرأ س العييالي )الظهيير(ا -1

  -جز ء  عتية: أل
 cm(166  ×90) ثصأص  د  cm ( x 2 5 )خش   فج   صحقطع  شر ئحقط ة حكصثسة حن  - أ

ث حنش ر  فتخري  أتنشر ت ف ته   ف لثية صحنش ر  فشريط  ((mm 4ثصثجهين حن  فح  كس 
صقصلحة حن خش   فت ف ت ، ثتغل   ث أية تركة فنية حثضثعة في  فتلحي أ  فدثر ن ف حا

 ث  فل   .أ فج ثي 
 . cm 100ثصطثا  mm{(35- 40) × 70 } ث  فل   صحقطع أرجا حن خش   فج ثي أ -  
حثضث  في كح   ثأ cm{3 × (4 – 5)} ث  فل   صحقطع أقثس حن  فخش   فج ثي  - ت

 . فتلحي  فلشكا  فحخت ر فل حا 
فت ر  علر  فقطع  فحكثنة فلرأس  ف  في نقث  صتجحي ه  ثافك ص ستخد    عل صع  فخشصية ص د   - ا

 ستخد    عل صع ص cm(166 × 90) نصدأ  ثعً صتجحيع  عرجا حع  فقط ة  فحكصثسة صأص  د 
ي حع  عرجا حن حع  فغر ء ، ب  نقث  صتبصيت  فقثس حن خش   فج ث ) فلص في ( فخشصية 

 ل صع  فخشصية ث فغر ء . أل ععلر صث سطة 
 

  -: يتكون من القطع االتيةو )الصدر(  واطئالرأس ال -2
 
 cm(166 × 50) ثصأص  د  cm(2  ×5)  صحقطعخش   فج    شر ئحقط ة حكصثسة حن  - أ

 (13 - 1في  فشكا )تكصس ص فح  كس  فل   حن  فثجهين ثتنشر ت فته    ف لثية كح  حثضح 
 . ث  فل  أثتغل   فقصلحة ص فخش   فج ثي 

 مغرفة المناسرير  ( 13 - 1شكل )
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أس  ف ذذ في ثتبأث  فلذذ   صذذنصس حقطذذع أرجذذا حذذن خشذذ   فجذذ ثي  أل -   صذذت حذذع  فقط ذذة رجذذا  فذذرا

 ث فغر ء . ) فلص في (ل صع  فخشصية  فحكصثسة صثس طة  أل

ث  فلذذ   صذذنصس  فحقطذذع فقذذثس  فذذرأس  ف ذذ في ثبصذذت فذذي  فت فذذة أقذذثس حذذن  فخشذذ   فجذذ ثي  - ت

 ث فغر ء . ) فلص في ( ف لثية صثس طة 

سذذصا  فذذرأس أح حثفذذة صشذذكا تليذذة تبصذذت  cm(2.5 × 6) شذذ   فجذذ ثي صحقطذذع فذذث  حذذن خ - ا

 علر  عرا . إلسن ده ث ط  ف

 mm4 خشذ   فجذ   ث فح ذ كس  شذر ئحقطذع حكصثسذة حذن ثهي عص رة عذن  :)اافخاذ( المدادات  -3

 . طثعً  cm200  عرض ً ث cm(25 -30)  صأص  د

ص يطة قصذ  صثس ث ط سين  ف  في ث فأص فر فخ ارص ة حن خالا رصط  ألجز ء  فسرير  ألأيت  تجحيع  

 .  فسرير

 :فرش مال -4

 cm(4 – 5  ×10) طذ ر حذن خشذ   فجذ   صحقطذع إعصذ رة عذن حسذطح خشذصي يتكذثن حذن ثهذث  

يستند علذر أث صتس   فصض ء  فحتلثر صين  ألفخ ا ث فرأسين ث cm178  ثص را  cm196  ثصطثا 

تبصذت فذي  cm(30 – 35) يتر ث  صين  ثصطثا cm(7.5 × 7.5) رص ة حن خش   فج   صحقطع أرجا أ

أحذ  صذأفث   حذن خشذ  صذرب حطة  فغر ء ث فصر غي ثيغلذ   فسذطح  ف لذثي فل رص ة صثسص فزث ي   ألحث ق ه  

 .mm(12 – 14) صطصقة حن  فصلثك  فز ن أث 

 

 خزانة المالبس 1-3- 1
 (ستخد ح ته   فحت ددة شك فه  , أ,   نث عهأخز نه  فحالصس )

,  تق ئذذ يه ,  خايذذه , سذذحك نذذت حالصذذس حث ك فذذة  فحذذث د سذذث ءتخذذزين ف خز نذذة  فحالصذذس  فتذذا  ألحبذذا ت ذذد

ثنرتذ   فغرفذة حذن  حالئذ  حكذ ن ث تذد  ينذثد  ن نضذ ه  فذ ي كسسثر ت ثغيره  حذن  عشذي ء  ف ديذدة  فتذ

فلذا  يصحالصذس  فلذي  فذ يتلذا علذر حكذ ن ث تذد ب صذت يذأتزتحة  فحث د  فغير حرتصة فنتن نريذد أن ن

 . يض أصكا سهثفه  ءصحالصس  فشت  ييأت ء فشت   فلي  صكا سهثفه ثفر فلا

 
 :ةفه   فكبيرة ث فحختلص خز ئن  فحالصس  فحت ددة صأنث عه ث شك

 حنهذذذذذذذذذ  ن ختذذذذذذذذذ ر حذذذذذذذذذ  ين سذذذذذذذذذصنف فحالصذذذذذذذذذس  هنذذذذذذذذذ  عصذذذذذذذذذد أن نت ذذذذذذذذذر  علذذذذذذذذذر أنذذذذذذذذذث   خز نذذذذذذذذذة

فديذه فتتديذد نذث   ة فحت تذ ةفحسذ تث  ةتتث فق حع كا شخص علر تس  اثقه ث تتي ج ته  فشخلذي ي فتث 

 ة . فخز ن
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 :نواع الخزائن أ
   فذذي  فشذذكا  فحثضذذتة تص لذيله  ث (standard reach- in) خز نذه  فثلذذثا  فسذريع يهذذ :  عثا فنذث  

(1 – 14) . 

  فحالصذس عليهذ   ةفكذر يسذها ثضذع  فرفذث  ثعالقذ كبذر حذن نلذ  حتذرأفذر عحذق إع دة ح  تتت   
  ةصذث    ف  ديذث  ألأ ة فتركذ ةفسذهثف ةلضذصثهذر  فح ( (slidingصث صهذ  حذن  فنذث   فجذر رأن تكذثح   ةثع د
تذث ا لذغيرة ح ظذ   أل يتكذثن فذ ألنهذ ثع تتطلذ  حجهذثد كصيذر  كصيذر ً   ً زع تأخذا تيذأنه   ححيز ته ثحن 

 يسقط  عفق فح يصين (15 – 1ث فشكا ) صكا سهثفهفيه   ةغر ا  فشخليفر  ألإ فثلثا ، ث  فتج  نسصي 
 ة .فها   فنث  حن  فخز ن

 نش هد حب عً علر خز نة  فثلثا  فسريع . (16 – 1ثفي  فشكا )

 standard reach- in خز نه  فثلثا  فسريع ( 14 - 1شكا )

 فقي فخز نة  فثلثا  فسريع فحسقط  أل ( 15 - 1شكا )

  خز نه  فثلثا  فسريعحب عً علر  ( 16 - 1شكا )
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 :تسطيع  ن تحشر فيه   ي فت (standard walk- in)  ة فخز ن : ي نب فنث   ف

 (17 – 1ي  فشذكا )فذث علر شكا حسذتطيا نالتذظ هنذ  أعلر شكا حرصع  ن تكثنأته  حيز ثحن ح 

 ةكصذذر حذذن  فخز نذذأصذذ فطثا ث ف ذذرا   فجذذدر ن  فحتيطذذةن أكيذذ  ي فهذذا   فنذذث  حذذن  فخذذز ئن فقذذ فحسذذقط  ع
ن تكذثن علذر أي نذر حذن  فحصتذرا ثهذا  ثفذر  أل ةكصر صكبيذر حذن  فخز نذأكثن تف حق  ف ثحن تياثفر  أل
نهذ  كصيذرة أ ة فخز ن هتكثن كصيرة نسصي  ثحن ححيز ت ها ألنه حن حتر ث ع يشترط عحق ح ين  ء صتد قا  أل

 .ث يثجد صه  حس ته ك فيه فكر تتحشر صه  ثتخت ر حالصسك  غر ضكأن تضع فيه  جحيع أتسطيع 
 

نشذذ هد حبذذ فين علذذر هذذاه  فخز نذذة ثحذذدى سذذ ته  عسذذتي    أكصذذر كحيذذة حذذن  (18 – 1ثفذذي  فشذذكا )
  فحالصس ث فت جي ت .

ثفهذ  تلذ حيحه   فحت ذددة  ثكصيذرة جذد ً  ةئلذ فذاى يتتذ   حسذ ت ت ه  فهث  فنث   فصخ  جد ً  :  ح   فنث   فب فا

 ة فخز نذ هن تكثن هذاأتسطيع  يأ (draw your own) تسحرثع يشترط فه  شكا ح ين ثفافك  ةث فحختلص
ث أث حبلذا أث حسذتطيا أن تكثن علر هيئذه حرصذع أي نر ححكن  فديك ة فحت ت ة تسث فح ةعلر تس   فرغص

 .فه   يفق فحسقط  أل يصين (19 – 1ث فشكا )ث حرصع ن قص أح ين 

  المسقط اافقي للنوع الثاني من الخزانة( 17 - 1شكل )

  سمثالين للنوع الثاني من خزانة المالب ( 18 - 1شكل )
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حب عً علر  فنث   فب فا حن  فخز نة ث فاي يحبا غرفة كصيذرة تسذتخد   (20 – 1في  فشكا )ثنش هد 
فقط فخزن  فحالصس ث ألتاية ث فتق ئ  ثك فة  فحسذتلزح ت  فحثجذثدة فذي  فحنذزا ص يذد ً عذن تكديسذه  فذثق 

 ص ضه  حح  يؤدي إفر ل ثصة  فصتا عنه  .

 

هذث  فنذث   فحت ذ ر  عليذه حذن خز نذة  فحالصذس ث فتذي تتكذثن حذن عذدد حذن  ألصذث    :  فنث   فر صذع
ثتلنع هاه  فخز نة حن شر ئح حن خش  ، ثكافك تتكثن حن ط صق ث تد أث ط صقين  (6 – 2)يتر ث  صين 
 ثصتس   ألطث ا  فخ لة صكا جزء حنه  ث فتي هي كح  يأتي :cm(2.5  ×5 )  فج   صحقطع 

 ا ت ستة أصث   :أجز ء  فخز نة 
 .( 2) فجث ن  ثعدده   .1
 . (2) فقث طع ثعدده   .2
  فقرلة ث فق عدة . .3
 ق طع عرضي تتت  ألصث    فثسطية . .4
 . (2)رفث  عدد  .5
 . (2)جر ر ت تتت  فص    فثسطية ثعدده   .6

 
كحذ  ت لحنذ  ثتثضذع صذد خله   فتشذث ت حذن  فخشذ  ( 45o)ثتجحع  فشذر ئح  فخشذصية صز ثيذة قيحتهذ  

ص فنسذصة فلجث نذ  صثجذه ث تذد ث فثجذه  آلخذر ص فح ذ كس mm(4 )  سذحكص فح ذ كس  فلذ    نصسذه ثتكذصس
أح   ألصث   فتكصس صثجهين حن  فح ذ كس  فلذ   أحذ   فقث طذع ث فقرلذة ث فق عذدة mm(4 )  سحك ف  دي 

ث فقصذ يص  فخ لذة  ) فلص فيذ   فخشذصية(ثتجحع  فخز نذة صثسذ طة mm(4 )  سحكفتكصس ص فح  كس  ف  دي 
صتسذ  خز نة ثتغطذر  فت فذ ت  فظ هريذة صقصلحذة حذن خشذ   فلذ   أث تثضذع عليهذ  قصلحذة تليذة ثافذك ص ف

  فحسقط  ألفقي فلنث   فب فا حن خز نة  فحالصس ( 19 - 1شكا )

 حب عً  فلنث   فب فا حن خز نة  فحالصس ( 20 - 1شكا )
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 يثضذح (21 – 1ث فشكا ) فتلحي   فحتصق عليه ثع يختل  عحله  عن عحا ص قي أجز ء أب ا غرفة  فنث  
 خز نة حالصس حن ستة أصث   صدثن جر ر ت .

    منضدا التجميل : 1-1-4

ط ثفة صأرجا أث كثحدي كصيذر ت تليذه  أح  حنفغرفة  فنث  ثتتكثن حنضدة  فتجحيا ثهي قط ة حكحلة 
حكصذثس عليذه ح ذ كس ( mm 18)حرأة ثافك صتس   فتلحي   فحثضث  فه  ثتلنع أح  حن  فصلثك صذثرد 

ل   حن  فثجه ث فح  كس  ف  دي حن  فد خا ثتتتثي علر جر ر ت ثأصث   ج نصية أح   فهيكا فيتكثن حن 
ث فق عدة ث فجث ن  ث فقث طع أث تلنع حن شر ئح حن خش   فج   يكصس عليه  ح  كس لذ   حذن   فقرلة

 فثجذذه ث فح ذذ كس  ف ذذ دي حذذن  فذذد خا ثتغلذذ   فت فذذ ت ص فقصلحذذة حذذن خشذذ   فلذذ   ثتجحذذع هذذاه  فقطذذع حذذع 
 ن ث فغذر ء أحذ   فحذرآة فتتكذثن حذن إطذ ر حذن خشذ   فلذ   أث  فجذ ثي أث  فذز ) فلص فيذ (ص ضه  صثسذ طة 

ثيكثن علر أشك ا حتنثعة ثصتس   فتلحي   فحثضذث  فذه فأحذ  يكذثن حسذتطيالً أث صيضذ ثي ثيجحذع هذا  
 حا تليذة عليذه تث إلط ر ثجه   رز في  فخل  فثضع  فحرآة أح  إلط ر صثس طة  فنقر ث فلس ن ثيت  عحا ف

 . (22 – 1)في  فشكا كح  حثضح   فصريزة ح كنة ثافك صثس طة فتكسصه جح فية

  -: جز ء  فت فيةغرفة  فط    حن  أل تكثنثت     -غرف الطعام : 1-2

شخ ص  فش غلين فغرفة ي س ت حتنثعة ت تحد علر عدد  ألثتكثن علر ق: حنضدة  فط     1-2-1

 – cm(152 شذخ ص تكذثن صأص ذ د أسذتة رص ذة أث ن حنضدة  فط     فحطلذث  عحلهذ  ألأ فط    ثفنصرا 
تتكثن حنضدة  فط    حن  فهيكا ث فاي يختل  شذكله تسذ  ،  cm(87 – 107) طثا ثعرا فل (163

 -حب ا علر  فحنضدة  فصسيطة ث فتي تتكثن حن ح  يأتي :يصين  (23 - 1ث فشكا )ث  فحخطط أ فحثديا 

 حنضدة  فتجحيا ( 22 - 1شكا )

 حب عً  فلنث   فر صع حن خز نة  فحالصس ( 21 - 1شكا )
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ث  فلذ   أخشذ    فلذلصة كذ فز ن رجا ح حثفة حذن  ألأرص ة أهيكا  فحنضدة ثهث عص رة عن  -1
حذن خشذ   ةثعرضذي ةثكص سذيج طثفيذ cm (75) ثصطذثا cm(5 × 8) ث  فج ثي صحقطع أ

رص ذة صت شذيقة  فنقذر رجذا  أل, ثيذت  تجحي هذ  حذع  ألcm (4  ×10)ث  فز ن صحقطع أ فج ثي 
 . ث فلس ن

 فحكصذثس  mm(18)  سذحك MDF ثأث سطح  فحنضدة ثتتكذثن حذن  فصلذثك صذثرد أ فقرلة  -2
 . سصار غي حن  ألصطة  ف حن  فثجهين ثتبصت  فقرلة في  فهيكا صثس (mm)4 صح  كس 

 . تلنع  فكر سي حن  عخش    فللصة : الكراسي 2-2-1 
 -: فكرسيأجز ء 

ثتكذثن ا ت حقطذع حن سذ    ثضذث  فل حذاصحثجذ   فشذكا  فح تلنعث 2ص دد   فخلصيةرجا  أل -1
 .إا تستخد   ألخش    فللصة  فتي تحت ز ص فحرثنة  يضحن حت نته 

 .cm (45)ثص رتص    cm (4 × 4)صحقطع حرصع  2عدد  ح حيةرجا  أل أل -2
أث صتسذذذ   كذذذثن ا ت شذذذكا حسذذذتطياتث cm (3 × 15)صحقطذذذع  4كص سذذذيج عرضذذذية ص ذذذدد  -3

 . فتلحي   فحثضث  فلشكا 
 . ب  ينجد ص إلسصنج ث فقح ب cm (40 ×45) فحق د ثيت  عحله حن خش   فصلثك صثرد صأص  د  -4
أث صتسذذ   فتلذذحي   بظهذذر ثيذذت  عحلذذه حذذن خشذذ   فصلذذثك صذذثرد بذذ  ينجذذد ص إلسذذصنج ث فقحذذ  ف -5

 . فحثضث  فلكرسي 
 

تسذذتخد  فتصذذظ ثخذذزن   : هالبوفييي 1-2-3

تج   حتنثعة أشك ا ثأث ني ث فتت  ثتكثن ا ت  أل
ثسذذذذيت  در سذذذذة حكثنذذذذ ت ثطذذذذرق تجحيذذذذع  فصثفيذذذذه 

صذذأن  ث فذذاي يصذذين (24 - 1فذذي  فشذذكا ) فحثضذذتة 
هذذي عصذذ رة عذذن ثح حثفذذة صنظذذ    فحك صذذ ت  ة فصثفيذذ

حلذنثعة حذن  فصلذثك صذثرد حجحثعة حن  فحك صذ ت 
حكصثسة حن  فذثجهين ص فح ذ كس  mm(16)  صسحك
ثعدد هاه  فحك صذ ت بح نيذة  mm(4)  سحك  فل  

تشذذذذكا  فطصقذذذذة  فسذذذذصلية فلصثفيذذذذه رص ذذذة حك صذذذذ ت أ, 
 رص ة  عخرى تشكا  فطصقة  ف لثية .ث أل

 حتتثي ت غرفة  فط    ( 23 - 1شكا )

 فة الطعامبوفية لغر ( 24 - 1شكل )
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 cm (40)ثص حذق  cm (220)ث رتص عهذ  هذث  cm(300)  ن  فطثا  فكلي فلصثفيه هذثأثفنصرا 

فيكذثن  2حذ   فجذزء رقذ  أ فحتسذ ثية فذي  فقيذ س ,   8,  6,  5ث   4,  1شذك ا تتكذثن حذن  أل فأنهذ ثصافك 

 ص فطثا ثتختل  ص عرتص   . 7ث 3جز ء يختل  عنه  ص عرتص   ثتتس ثى  ألحس ثي  فه  ص فطثا ث

 cm (40)ث ف حذق  cm (80)صذ فطثا  فحتس ثيين   (4)ث  (1)جز ء  فصثفيه نصدأً ص فجزأين أفتصكيك 

      فحكصثس صح  كس  فل    mm(16)  كسح تيا يتكثن كا حنه  حن ق عدة ثسطح علثي حن  فصلثك

 mm4  ص ذذ د  فق عذذدتين أحذذن  فذذثجهين ثcm (80 × 40) ص ذذ د  فسذذطتين أثcm (90 × 40)   فذذي كحذذ

   ث  (1)زء رقذذ  فلجذذ cm (135 × 40)جذذ نصين حذذن نصذذس  فخ حذذ ت ثصأص ذذ د لذذنع  فيث (24 - 1 فشذذكا )

cm (155 × 40)   ص ذذد  عنتهذذ ء حذذن عحليذذة  فكذذصس تسذذثى  فت فذذ ت  فخ رجيذذة فجحيذذع  (4)فلجذذزء رقذذ ،

ن ع أعلذر  mm(5 – 7) ك سذحخش    فلذلصة صحن  أل صقصلحة فقطع صح كنة  فرندة  فكهرص ئية ثيت  تغليصه  

 . سصا  فص صين  فحزججتينأصثجثد ر  د خلي  (1)عن  فجزء رق   (4)ننسر  ختال   فجزء رق  

 فصر غذي  فخشذصية ث ) فلص فيذ (لذ صع  طة  ألنجحع  فقطذع فكذا جذزء ص فشذكا  فحثضذح ثصثسذ         

 أفذث  صذث   حذن فشكا  فحاكثر ثغ فص ً حذ  ت حذا  ألصث    فحزججة  فحثضتة في  ث فغر ء ب  نقث  ص حا  أل

MDF كسح  mm(14) ن فسهثفة تشكيله ث ف حا صذه فخلذثه حذ  فحكصثس ص فح  كس  فل   فلثجهين ثافك

 .  (24 - 1في  فشكا )في   ثيت  تخري   فص صين صحثج   فتلحي   فحثضح  أل

  إلطذ رخشذ    فلذلصة ثتتكذثن حذن في  ف حا نختذ ر  أل MDFثفي ت فة  فطل  ص د   ستخد   ح دة 

ط ر ثتتد خا حع ها   إل  فنقر ث فلس ن ةقيثيت  جح ه صطر cm {2.5 ×) 5 – 6)} فخ رجي فلص   صحقطع 

 cm (2.5 × 2.5)طذذ ر صحقطذع خشذذ    فحسذذتخدحة فذذي  إلتتشذذكا حذذن حقذذ طع حذذن نصذذس  أل  فتشذثة  فتذذي

ز  إلثتت شق صأشك ا هندسية ثكح  ح  فلث   فزجذ جي ط ر حن  فخل  فتبصيت ثضح في  فشكا  فحاكثر ثيمصره

ص ست ح ا  فحصلالت  فحن سصة ثنهي   فرفذث   صث   نقث  صتبصيته  في حث ق ه  في  فهيكاثص د  تح   عحا  أل

حذن  فخشذ   ث  أحذ  صشذر ئح رفي ذةثتثضع فذي حث ق هذ  صأسذن ده   (3 - 2) فد خلية حن ح دة  فصلثك ثص دد 

 قطع صالستيكية .

 صث   حزججة . فل   كثنه يكثن حرئي ً فكثن  أل بصيت  فظهر ص ستخد    فح  كستخير ً يت  أث   

  8ث 6 ث 5رق    ألجز ء

 cm (80) فحكصثس ص فح  كس  فل   ثتكثن صطثا  mm (16) كسح يت  عحله  حن  فصلثك صثرد 

 جز ء  فبالبة .فكا جزء حن  أل cm (40)ثص حق  cm (70)ث رتص   

حذذن نصذذس  فخ حذذ ت ث فصلذذثك  cm (80  ×40)ثكذذا جذذزء يتكذذثن حذذن ق عذذدتين ثسذذطتين صأص ذذ د 

حن نصذس  فخ حذ ت  cm (50 × 40)نصين يكثن  صأص  د   فجث ، حن  فثجهين mm (4) فحكصثس ص فح  كس 

 . ( mm (4) ) فصلثك  فحكصثس ص فح  كس

لت فذ ت  فظذ هرة فقصلحذة  ف تثضذعرص ذة فكذا قط ذة ن عحلية  فكصس ثتسثية  فت ف ت  ألص د  عنته ء ح

لذثك قطذع  فصف هنصسذ كسذحثص ف mm (5 – 7)ك سذحخشذ    فلذلصة حذن  أل حسذتخدحين شذر ئحعاله أفلقطع 

 .mm (4) فحكصثس ص فح  كس 
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 . يكثن صبالا جر ر ت(6) فجزء رق  صينح   (4) صث   عددأ ا   كثنيف (8 ث 5)  فجزأين ح  

حذن  فصلذثك ث فح ذ كس  cm (37.5  ×65)صث   صنصس ح  ت لحنذ ه سذ صق ً ثتكذثن صأص ذ د يت  عحا  أل

 ث  فصر غي ث فغر ء .أ فخشصية ل صع  أل ) فلص في ( ثس طة،  ثتت  عحلية تجحيع  فهيكا ص هنصس

خشذذ    فلذذلصة حذذن  أل شذذر ئحن تغلذذ  ت ف تهذذ   فظذذ هرة صأ فحطلثصذذة علذذر  ص ألص ذذ دصذذث   ثتهيذذ   أل

صذث    فحزججذة يذت  ص ذده   فحسذتخدحة فذي  أل ه صث   ص فهيكا صثس طة  فحصلذالت نصسذثترتصط  أل ) فقصلحة(

 .mm (4) تبصت  فظهر  فحتكثن حن  فح  كس

 (6) فجزء 

ثت حا  (3)ن يزثد ها   فجزء صجر ر ت عدد أح  عد   (8ث 5)جزء  فثيت  عحله صنصس  طريقة عحا 

 . س صق ً صنصس  فطريقة  فتي ت لحن ه  

  جر ر :جز ء  فأ

  فثجه . -1

 .  عجن   -2

  فظهر . -3

 . ق عدة ف -4

   (2) فجزء 

هين صأص ذ د حذن  فذثج mm (4) فحكصثس ص فح  كس  mm (16) كسح حن  فصلثك صثرد لنعي       

ثعذرا فلطثا  cm (80)يتكثن حن ق عدة ثسطح صأص  د  cm (40)ثص حق  cm (80  ×45)خ رجية 

cm (40)  ثجذذ نصين صأص ذذ دcm (40  ×40) ثضذذع رص ذذة صح كنذذة  فرنذذدة  فكهرص ئيذذة ثتتسذذثى ت ف تهذذ   أل

كح  حثضتة في ثفيه  زخرفة خش    فللصة ، ثيتضحن ها   فجزء ص   حزججة  أل حن شر ئح عليه  قصلحة

 . ختال   فقي س ت ح عد   (4 ث 1)  فجزئيينصث   أ فشكا  فحاكثر ثت حا صنصس  فطريقة  فحتص ة في عحا 

  (3) فجزء 

 mm (4) فحكصذثس ص فح ذ كس  فلذ    mm (16) كسح ثهي  فصلثك صثرد ه ي حا حن  فخ ح ت نصس     

حن سطح ثق عدة ثر  د خلذي  (3) جزء ف، يتكثن  cm (40)ثص حق  cm  (40 × 70)خ رجية  صأص  د

     cm (35 × 35) ث فذر   فذد خلي cm (40 × 40) ث فق عذدة cm (40 × 45)هذي  ص  د  فسذطحأن أث

 كسذذح  صذثرد  فصلذذثك  حذن   صذذ   هذذا   فجذزء علذر  ، ثيتتذثي  cm (65 × 40) فجذ نصين صأص ذذ د يكذثن ث

mm (16)    فحكصثس ص فح  كس  فل mm (4) تصذ   حن  فثجهين ص رcm (50)  ثعذراcm (35) 

 . سصا  فص  أ cm (15 × 35)، ثيثجد جر ر صأص  د 

   (7) فجزء 

 mm (4) فحكصذذثس ص فح ذذ كس  mm (16) كسذذح  فصلذذثك صذذثرد ه ي حذذا حذذن  فخ حذذ ت  فسذذ صقة نصسذذ

فكذا حنهحذ  ثكذافك  cm (40 × 40)ثيتكثن حذن سذطح ثق عذدة صأص ذ د  cm (40  ×70)صأص  د خ رجية 

خشذ    فلذلصة ثيذت  تجحي هذ  حذن  أل صقصلحذ تثتسثى ت ف ته  ثتغل   cm (65 × 40)أص  د حن ج نصين ص

ث  فصر غذي ث فغذر ء ثتتتذثي علذر صذ   حذن ألذ صع  فخشذصية  أل ) فلص فيذ (طة  صنصس  فطريقة  فسذ صقة صثسذ

 طة  فحصلالت .     تتترك د خا  فهيكا صثس mm (4)ث فح  كس  mm (16) كسح  فصلثك صثرد
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 :) غرفة المعيشة (رفة الجلوس غ 1-3

حه  أتج تتن س   ط ثعتحع سيت  ( فقنص ت)حن حق عد فلجلثس تتتثي غرفة  فجلثس علر طق  ح  غ فص ً 
كبذر تص ذ ً فحسذ تة أث أقذا أث أحق عذد   10 حع حس تة  فصض ء  فد خلي فلغرفة ثغ فص ً ح  يكذثن عذدد  فحق عذد

 غرفة  فجلثس .
تيذا يصذين  (25 - 1فر  فشكا )إت ر  علر حتتثي ت غرفة  فجلثس ننظر ثفل وحدا الجلوس :1-3-1  

 . ثتدة جلثس فشخلين

 -حن : )قنصة فشخلين(ثتتكثن ثتدة  فجلثس هاه ثهي 
حذن  mm (4)رص ذة كصسذ ت حذن سذد ئ  خشذ   فجذ    فحكصذثس ص فح ذ كس أثيتكذثن حذن  :  فهيكا -1

 . 2ص دد  cm (80  ×15) ثقط تين صأطث ا 2ص دد  cm (120 × 15) فثجهين ثصأطث ا 
في  فشذكا تنشر ثتدثر كح  حثضتة  cm (17)رص ة ص رتص   أخش    فللصة ص دد حن  أل : رجاأ -2

(1 - 25)  . 
 رجا صطريقة  فنقر ث فلس ن .عاله حع ص ضه  ث فكص سيج ث ألأجز ء يت  تجحيع  أل     
    طذ ر صحقطذعإتتكذثن حذن  2خشذ    فلذلصة ثثفذق  فشذكا  فحذاكثر ثص ذدد حن  أل لنعثت : فحس ند  -3

cm (4 × 6)  ثصطثاcm (80)    ثص رتصcm (40) حن نصس خ حذة  شر ئحط ر تتد خا حع  إل
ق ثتت شذ mm (30 × 15) فخش  صحقطذع 

 ط ر .حع ص ضه  ص فنقر ثتبصت د خا  إل
طة  يذذذت  تبصيذذذت  فحسذذذندين حذذذع  فهيكذذذا صثسذذذ     

 ل صع  فخشصية ث فغر ء . أل ) فلص في (
عص رة عذن هيكذا حذن  ح ثه : فظهر  فحق د ث -4

 ×  cm (2.5خشذذذذ    فرخذذذذثة صحقطذذذذع  أل
كتذذ    فظهذذر حذذن أ ثيذذت  عحذذافلحق ذذد  (10

 mm 8– mm 12 سذذحك فصلذذثك  فح ذذ كس 
  (26 - 1في  فشكا )ثفق  فحخطط  فحثضح 

         ث فقح ب ص د ثضع  ص إلسصنجيت  تنجيد  فهيكا         
ك أث أسذذذذذالك  فزكذذذذذز  فحط طيذذذذذة   ألشذذذذذرطة

طذر ثتغعلر  فحق د قصا عحلية  فتنجيد  فحقسر 
سذذذصنج بذذذ  صقحذذذ ب  فخذذذ   بذذذ  يثضذذذع عليهذذذ   إل

 .تغطر ص فقح ب  فحخت ر 
 

 

 ثتدة جلثس فشخلين  ( 25 - 1شكا )

 فشخلين   فهيكا  فحر د تنجيده فثتدة جلثس ( 26 - 1شكا )
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 :الطاوالت )الطبالت(   1-3-2

 ث  فشكا  فحطلث  تنصياه ثغ فص ً ح  تتكثن  فط ثفة  فث تدة حن : أيختل  شكله  ثتجحه  تص  ً فلحثديا      

ن تكذثن أ ثص إلحكذ نخش    فللصة صحقطع يتصق حع  فشكا  فحطلث  حن  ألتتكثن  :رجا  ألرص ة أ -1

 ث حنشثر .أصشكا حخرثط 

ث  فشكا كأن يكثن أرجا صحقطع يتصق عليه  ستن د ً فلحثديا خش    ألأثتتكثن حن نصس  : فكص سيج  -2

2.5) cm × (7.5 . ص ألطث ا  فحطلثصة 

  فلس ن ثص ست ح ا  فغر ء .رجا صت شيقة  فنقر ثيت  رصط  فكص سيج حع  أل    

 mm 16 سذحك MDF أفذث   ثأحذن  فصلذثك صذثرد أحذ   ثيت  عحلهذ :   فط ثعت ث سطحأ فقرلة  .3

 .mm 4  فل    فحكصثس ص فح  كس

 :االثاث المكتبي  -2

         أفذث  ث حن أ فحكصثس ص فح  كس  فل   صثرد د رة ثتلنع حن ح دة  فصلثك نخت ر حصردة حنضدة  إل 

MDF     صسحك mm  20– mm 25  فحكسث صطصق ت حن ح دة PVC  . فحلثنة  

 د رة حن :ثتتكثن حنضدة  إل 

ث أ cm 160ث أ cm 140ث أ cm 120كذذثن صذذأطث ا حختلصذذة يث :ث سذذطح  فحنضذذدة أ فقرلذذة  -1

cm 180. 

ن هذاه أيض ً علذر حثديذا ثشذكا  فحنضذدة  فحطلذث  تنصيذاه  ثفنصذرا أت تحد ث : فحنضدة  جث ن  -2

صذين  تكثن صشكا حستطيا يتتدد عرضه  تص  ً فطثا  فحنضدة حع  فحت فظة علر  عرتص   فجث ن  

cm 72– cm 75  نث    فحن ضد .أفجحيع 

 فقط ذذة  فر صطذة صذذين  فجذ نصين ثيتتذدد طثفهذذ  تص ذ ً فطذذثا  ثهذث :) فثجذذه  ألحذ حي( ثجذه  فحنضذدة  -3

  فحنضدة .

ثر ق السذذتص دة حنذذه فذذي تصذذظ  ألفجذذر ر ت فكثحذذدي يتتذذثي علذذر عذذدد حذذن   :حلتذذق  فحنضذذدة  -4

 ث صالستيكية .أث فحستلزح ت  فحكتصية ثتتترك هاه  فجر ر ت د خا هيكا  فكثحدي صسكك ح دنية 

  فقص يص ث فصر غي . ثص ألل صع  فخشصية  ) فلص في (صثس طة جز ء  فحنضدة أكافك يت  تجحيع   
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 أسئلة الفصل ااول

 ؟ نواعهأوما هي المنزل مما يتكون ااثاث المستخدم في  /1س

 ؟مختصر  هل تعتبر الستائر وااواني وااغطية والمرايا والمصابيح من ااثاث ، بين ذلك بشرح /2س

 ؟أي نوع من ااثاث يستخدم في الغرف ذات المساحات المتوسطة  /3س

 ؟، وفي أي الغرف يستخدم  سمي بهذا االسمما هو ااثاث المتغير ، ولماذا  /4س

 ؟و ااثاث المعروف بنظام المكعبات الذكية ما ه /5س

 ؟بين ذلك  ، ، وأين يستخدم بكثرا سمي بهذا االسمما هو ااثاث الثابت ، ولماذا  /6س

 بين مميزات االثاث  ، ااثاث العربي المغربي يعتبر من أجمل أنواع ااثاث وذلك لعدا أسباب /7س

 ؟المغربي بشرح مختصر        

 ؟بشرح مختصر  المزاياعدا جعلته من أحدث أنواع ااثاث بين هذه  بمزاياالمصري يمتاز ااثاث  /8س

 ؟اشتهر أثاث القرن العشرين بطرز حديثة ، اذكر هذه الطرز مع شرح واحدا منها  /9س

 ؟من هو أول من صمم كرسي الجلوس بأذرع في القرن العشرين  /10س

 ؟ين هذه ااقسام ب ، ااثاث الخشبي سميمكن أن يق سمإلى كم ق /11س

 ؟غرفة النوم تتكون من عدد من قطع ااثاث ، اذكر هذه القطع بالترتيب  /12س

 ؟اشرح هيكلية كومدي سرير النوم وبين ااجزاء التي يتكون منها وكيفية تجميعه  /13س

 ؟أذكر القياسات التقريبية لكافة أجزاء وحدات كومدي سرير النوم  /14س

 بين أجزاء المفرش وقياساتها  ، هو الجزء الذي يوضع عليه فراش النوم إن مفرش سرير النوم /15س

 ؟وكيفية عمله           

 خزانة المالبس هي الحل اامثل لتخزين المالبس وااحذية وغيرها من المواد ، بين كم نوع  /16س

 ؟المالبس  اتيوجد من خزان         

 ؟ومدي وما هي المواد الداخلة في العمل اشرح بالترتيب كيفية تركيب وصنع جرار لك /17س
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 -أهداف الفصل الثاني:     

 -سيتمكن الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل من :           

 التعامل مع االخشاب الصناعية الحديثة من حيث مواصفاتها ومجاالت استخدامها. -1

 األثاث. قطع تجميع في المستخدمة (The mineral fittings) المعدنية التعرف على التجهيزات -2

 . االثاث لقطع العالمية االطالع على القياسات -3

 

 الفصل الثاني
االخشاب الحديثة  

 والمثبتات المعدنية
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 (مواصفاتها ومجالت استخدامها) األخشاب الصناعية الحديثة:  ولا أ
 :تمهيد 

نننننننننههددلناب وددعاننقسددن خإذدد ننسدد تحددنا عن ددخناب وددعانها ها اددعناددلناذكددانابهانهنق  ددعنا اددعنت  
  عن نةنا هاعننخناب ودعاناذطب ع دةنهقدنذألناب ودعاناذكد ع  ةناذطب ع ةنهاب وعاناذك ع  ةنهنق

نهه عنسهان نق نبعضناب وعاناذك ع  ةناذحن اةناذتلنن لتنالن عذ ناذ جع ةنههلنقعآلتلن:
 :عضنا هاعناب وعاناذك ع  ةب

 MDF ( (Medium Density Fiberboard الـ خشب 2-1
نننن ك عننخناذ واناذطب علناذنف ه نن(نن880ن-ن550نKg/m3ن) بع ةن خنا وعاننتهسطةناذقاعاةن

,نهتلكقنبهاسطةننهاننق نعه ةنالك ةنذنععذجتاعنك ع  عًناد نتقدبفنادلناذنعن ةننابوجع نخنجنهعن
نقعبفنن قع  ق ةنتحتنضغهطنن تلفةنهن جعتنح ا ةنتت عساننعنابغ اضناذنطلهانذاع,نهذهن نةن

ن:نقنعن أتلنههلنا هاع
1. MR MDF   

ذل طهبدةنح د ننةاذن عهننانخناب وعهههن
ةنتضدعان د انتكد  عهن عكد ععذجنبنهانن

ذتقسبهنكفةنن عهنةناذ طهبةنهاذنعءنهتز نن
نهضددفناددلنقنددعنههددهنننعددنالتناذابددعتنددخن

ه ست ن نالنك ع ةناادع نن(1ن-ن2اذوقان)
 اذحنائقناهنااع ناذحنعنعتن.

 

 

 

 

 

 MELAMINEميالمييييييين أف د  أف  .2

MDF غطددددد نهدددددناناذ دددددهعنبطب دددددةنندددددخن 
هاذتدلننهجهنهاحنناهناذدهجا خ ن خننخناذن 

حددعا نتسددطفنكددلانن ددعه نذل ددن نهنتقسددبه
ه سدت ن نادلنقعادةنن ل ناذ وانذننةنطه لة
نقنددعهاببددهاانههددهننا نددعان جددع ةنهاباددع 

 ن.ن(2ن-ن2الناذوقان)ننهضف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ننMR MDF(ن وان1-ن2وقان)
ناذن عه نذل طهبة

  MELAMINE MDF( خشب 2- 2شكل )
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3. MDF MOLDINGS 

ن دت نط ئدههناب د  ننانكد بةناقاد نندخناب دهاعنذ قدهخنتندتننععذجتدههناناذ دهعنهدهن دهعن دع ن
اهناذددهاخنتت عسدداننددعناذعندداناذنطلددهانه تن ددزنبلددهخن نددعن ننذلنحعا ددةن لدد نسددطفناذ وددان ددع نطدد ءب

ه ست ن نذعناناذح  عنهاذب اه زنهاذق ا   ناذتلنتن انالن ناننخناذهجا خناهنهجهنهاحننه قهخناذط ءن
 .ن(3ن-ن2الناذوقان)اباع نقنعننهضفن

 : MDFاستخدامات خشب  2-1-1
النقعاةنا نعان جع ةنابادع نهقدنذألنادلن نداناببدهاانه نقدخناسدت نا نهدن ننMDFتست ن ناذهاحن

ابذهاحنالن ناناذ  ه نهاذز ع ان ل ننقعئخناذتحق ناذ قنلنبعذحعسهانذت ف نن  ه نهز دع انه نسد ةن
ئخنبوقانج ننننعنغع ةنالناذنقةنهإ اع هعنبعذوقاناب  قنقه هن عذلننخنابذ عانح  نتعنان ل هنهن ناذنقع

(ن4ن–ن2الناذوقان)قنعننب خنه جعاناذعناناذن تجن ضعهلنا نعاناذ   نذلععنل خناذنعه  خنالنهناناذنجعان
ن.ن(5ن–ن2هاذوقان)

 MDF MOLDINGS( خشب 3- 2شكل )

   MDF( خشب 4 - 2شكل )
 أثناء عمل ماكنة التحكم الرقمي عليه

   MDF( خشب 5 - 2شكل )
 المغطى بطبقة من قشرة الصاج 

 وعمليات الحفر الدقيق عليه
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 HDF (: (High Density Fiberboard الـ خشب 2 -2
اذ دعاننه تقدهخنندخن(نKg/m3880 )اقاد نندخنإالنا هن تن دزنبقاعادةنا لد ن MDF وب هنب وانهه

،نه نقخناسدت نانهنذنقعاحدةناذقا بدعءناذسدعق ةننهههنناعذلنذلز  اةناذنا ل ةنهاذ ع ج ةنةك ع  هننضغهط
ننهضدفنهههنقندعنإذخ ...،نهاببهاانابن  ةهاب ض عتنناذجن اخإقسعءن،نهن،نهك ع ةناذحهاجزنذأل ض ة

ن.ن(6ن–ن2الناذوقان)

 : HDFمجاالت استخدام أخشاب  2-2-1
(ن20)سدعب ةناذتجا دزنبعد ضنن(HDF)تقدهخناذدهاحنا ضد عتن ضد عتنح د ن ست ن نالنتغل اناب

cmهطددهان تدد اهحننددخنن m(1ن)إذدد ن m(2.40ن)هتقددهخناذها اددعنناتنتوددق  تن وددب هناهنتوددق  تن
  د انن(Laminate Floors)ز  ا ةنن تلفةناهنناتناذهاخننتعننةنهبتكدعن  نحن ادةنه طلدقن ل ادعنا ضدعن

   .ن(7ن–ن2)نالناذوقاقنعننهضحةننسنقاعذ قةن

  : بدايات اإلنتاج  2-2-2

ًنذأل ضد عتنن(HDF)إ تدع ناذددهاحنبدنان  ،نهقددعخنندخناهدد ننهاادعنإ تعجاددعننن ددنناقاد ننددخن ود  خن عندع
نكد ع ةاذإ تدع نقدانندعنالن حتدع نإذد ننادل،ناض ًن خناذ غبةناذنائنةننا تفععنق نةناب وعاناذطب ع ةناذج نة

اذبنا دةنقع دتناذدهاحننب دهنادلن،ن  هاناب ودعاناذطب ع دةنعن بتفهنذألنن(Maintenance Free)اذنجع  ةن
اكبفنت ق انابذهاحنننب ضنهنعنتطه نهن ناذك ع ةابغ اءناذ ت نت ق باعن خنط  قناست نا ناب ض عتن

ن. بنهخننعنةنالك ة

 HDF الـ خشب( 6 - 2شكل )

 Laminate Floors( 7 - 2شكل )
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 مكونات لوح األرضية :  2-2-3
 :ن(8ن–ن2الناذوقان)قنعننهضفنننخنا بعنطب عت تقهخنذهحناب ض ةناذهاحنن

طب دددةن ع ج دددةنغ ددد نن ئ دددةنودددن نةن .1
 .ناذن عهنةنهناذتحنا

 بأوقعاننتعننةنهناذهاخنن تلفدةنطب ة .2
.  

نععذجدةنضدنناذحد ا ةن(HDF) نطب ة .3
 .نهناذ طهبة

 .نطب ةنسفل ةن عزذةنذل طهبة .4
ننننننننهذقددانطب ددةننددخنتلددألناذطب ددعتنه  فددةن

ن:نقعذتعذل
ننناذطب ددةناذعل ددعنهتحتدده ن لدد ن سددبةنن:ناهالًن

ن ددن ننابذهن  ده نذن عهندةناذندخناهقسد 
 .نهاالحتقعأل

ًن   .نطب ةناذتكن  نهه نطب ةننطبه ةنتناانوقانهذهخناب ض عتن:ناع  ع
ًن  ننهه ننقه ةننخنابذ عان عذ ةناذقاعاةنهقلنعنزانتنقاعاةنهن ناذطب ةنزانتنجهنةنن(HDF)طب ةنن:ناعذاع

 .ناب ض ةنهن عهنتاعنذل طهبة
  . ه ةناذلهحنهن عهنةنذل طهبةاذطب ةناذسفل نهه نذتن ابععً: 

 قياسات ألواح األرضيات :   2-2-4
نmm(15) نإذد نmm(7) نندعنبد خنسدنألننهذق دهن  تلدانادلناذحدعفنها غعذبعنذهنقن(HDF)ا ض عتنذهحن

 ن(19.5)نcmاذعدددد ضنه(ن240)نcmإذدددد ن(ن100)نcmنددددخناذطددددهانح دددد ن قددددهخن،ننتبعددددعنذ سددددت نا 
ن(15)نmmنسددنألذددهاخنهبابوددقعانهابهبدد ففنانزها ددعن نادد ددهعنر دد ن هجددننهقنددعن،ننmm(8)نسددنألاذه
  .(9ن–ن2الناذوقان)قنعنن(240)نcmوقانقضبعخنطهاناذ ض انن ل هن(7)نcm  ضنها تفععنه

ن

 HDF الـ خشب طبقات( 8 - 2شكل )

لألرضيات  HDF الـ قضبان خشب( 9 - 2شكل )

 والجدران
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 HDFمميزات أرضيات   2-2-5
تتن زنهن ناب ض ةناذنك عةنبقا  ننخناذنن زاتناذتلنجعلتاعنتتفهقن لد ن    اتادعنه نق  دعنحكد ن

 :نعطناذتعذ ةتلألناذنن زاتنالناذ  
ن .ساهذةناذت   ا .1
ن.نالن غ  نذه ه .2
ن.نن عه نذلح ا ة .3
ن.نن عه نذلكننعت .4
ن.نن عه نذ حتقعأل .5
ن.نن عه نذ نعنناذسجعئ  .6
ن.نن عه نذ هت اء .7
ن .ن عه نذلب ع .8
ن.ن نقخناقهنهت ق بهناقا ننخنن ة .9

 

 :نظام تركيب ألواح األرضيات  2-2-6
  .  سع ةنو  طةناستهاءناذسطفاذب طناهناذ ل نا ض عتنن(HDF)ناذهاح فضانت ق ان .1
ن(Silenced and buffer) اذنطدعطناذقعتندةنذلكدهتنهاذععزذدةن(اذقدعهت ) فضانا  نطب دةنندخن .2

 .نإ ال خناذبهذلنجع عًنبنالًننخنطب ةن اذو قعتناذنك عةتها هعننهاذتلتنعنعًنذل طهبةن
 عسدانهتن(حتقدعألهاالنذل دن ن عهندةن) جاناذتأقنننخناخنتقهخناب ضد عتنناتننسدته ناسدت نا ن .3

 .نذنقعخناذن نس ت نا هناذت ق اا
اذدن ن ضدنخنن(Unclick System) (ألاخنقل د  دع ن) جاناذتأقنننخناخن  ع نتعو قنابذهاحنهدهن .4

ن.ن HDFاذهاحنا ض عتت ق ان،نهنانههنضنعخنجهنةنناذهكلةناذننتعزةنب خنابذهاح

 
 HDFتطبيقات على أرضيات   2-2-7

 طعقنهاسعن وناناذن عزانهاذنح تناذتجع  ةنهاذنستودف عتنهحتد نناآلخن ل نHDFنت فنناب ض ة
ن: نHDFذهاحنأ ب خنهن ناب ض عتناذن فنةنبن(10ن–ن2هاذوقان)اذن  اناذ  عض ةن

 Plywood Panels : البالي وود خشب  2-3 
 لألرضيات  HDF الـ خشب تطبيقات( 10 - 2شكل )
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ن

دد تقددهخنهددناناذ ددهعننددخناذ ودداننددخن ددنةنطب ددعتننددخنقودد ةناذ وددانذت ن   ألنهكددلانسددنخنذددهحنه  نق 
 ب فدددةناذدددهزخنهاذ دددهةنهاذنتع دددةنه عهندددةنابسدددطفنهن جدددةنا قندددع نها تفدددع نن(Plywood)اذدددهاحنهتتن دددزن

اقاننخنا ن هعننخنا هاعناب وعاناذععن ةنإضدعاةنإذد نإنقع  دةنتودق لاعنبعذودقاناذا نسدلناذنطلدهانسدهاءن
نعن جعدانن ادعنن ةننن(200)قعخننست  نعًناهنن ح  عًناهننائ  عًنهاستعنعذاعنبوقاننتق  ن كانإذ ناقا ننخن

ننعنةنناعذ ةنالنك عنقهاذاناذكانهتودق اناذ  سدع ةناذ زندةنذب دعءناذن دعزانهاذنبدع لنهاذجسده نهاذسدنهن
هه دعألن دهعنر د نغ د ننطلدلنن,ن(11ن–ن2ادلناذودقان)ه قهخنذه اعناحند ننعئدانإذد ناذسدهاننقندعننهضدفن

نقندعنهسدلنهغ  هدعناذقا د نههد ستعنانادلنقعادةنا ندعاناذ جدع ةنناداناذ دزائخنهقدعه ت اتناذنطدعبخنهاذق ا
 .ن(12ن-ن2الناذوقان)ننهضف

 المستخدم في األثاثPlywood Panels  خشب( 12- 2شكل )

 المستخدم في البناءPlywood Panels  خشب( 11- 2شكل )
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 (Plywoodصناعة خشب )  2-3-1      

ه بلد ن،ننبهاسدطةنتغ  دةناذكدفعئفناذ ق  دةنندخناذ ود ةناذ ودب ةننعًدعن(Plywood)تت نك ع ةن وان
هتتقددهخناذكددفعئفنبح دد نتقددهخناتجعهددعتنن،ن(3.2)نmmإذدد ن(ن1.4)نmmألناذكددف حةناذف ن ددةننددخنسددن
اذنكد ه ةنندخنن(Plywood ودان)ادلناذدهاحنن،نذلكفعئفناذنت اقبدةننتععندنةنندعنبعضداعناذدبعضنذ عااب

،نهذادنانن)ا ادةن لد نابقدا(نكدفعئف،ن عنةًننعن قهخنه عألن نننا ن ننخناذ (birch wood)ناذب تهال وان
ننائًنع.ننطهذلذكفعئفناذسطفنههننذ عااإخناتجع ناب

ن،ن،نقددنن قددهخناذعددننننتسددعهنا ًضددعن(pine wood)ناذكدد هب  ن(Plywood وددان)اددلنكددفعئفن
ن(اذدد ات  جناذف  ددهذل)نددخنهتتقددهخننتددأا اتناذن ع  ددة،ننددعنةنالكدد ةنن عهنددةنذلنت سددت ن ناددلن نل ددةناذتغ  ددةه

(Phenolic resin)ن.ناهنإذ نحننقب  ناغنقننخناذ و ةناذ وب ةا،نننخنح  ناذلهخانعنن،نبوقانطب علن

ن

 (Plywoodخصائص خشب )  2-3-2

قندعنن،ننتوعبهننعناذ وداناذطب عدلن(Plywood وان)حناذها،نإخنن ناذ كعئ نابسعس ةهنخنح 
ن:عن،ن  ً انبسلهانتك  عاناذتعذ ةبعذنن زاتننتنتعزناعا 

ن.نالنتها  ناذك بةنذلا عقانةج نتعتب ن،نهاذ هةنهاذك بةن 

ن.نذكننعتانةهن عهننةاعقااذ 

نان.الننجعالتناذعنننتعنننابغ اضهتعتب ننخناب وعان 

ن،ن(M1)اددلنن جددةنا بععاددعتناذنددهانناذسددطح ةنن(Plywood وددان) ددت نتكدد  انبعددضنن تجددعتن
ن،ناض ًن خنتك  فاعنه ونانتك  اناذنهانناذ   ناذحن ةنال بععاعتننهانناذب عءناذن ككةنذلتكن  ناذنا لل

نعاعتادعت ناحد نا بعهاذتدلن دن(formaldehyde)ن)اذفه نعذاع ن( ل ننهاننن(M1)تحته ناذن جةنح  نن،
نن.ن،نهاذتلنتقهخنا بععاعتناذوهائاناذكعن ةنن اعنضنخناذنتطلبعتنابقا نك انةن تب  عن

ن

 األساسيةن(Plywoodأخشاب )  2-3-3

ن:ننابسعسلنإذ نا  نائعتن ئ س ةن(Plywood وان) نقخنت س  ن

 ن.ن(Kg/m3680 ن)بقاعاةنتبل ناذب تهالناوجع ناذنك هعننخنن(Plywood وان) .1

 .ن(Kg/m3620)بقاعاةنتبل ننخناوجع ناذك هب نهاذبتهالناذن تلطنن(Plywood وان) .2

 .نن(Kg/m3520)بقاعاةنتبل ناذك هب ناذنك هعننخناوجع نن(Plywood وان) .3

 

 (Plywoodاستخدامات خشب ) 2-3-4

اددلنابغدد اضناذتددلنتتطلددانهجددهنن (birch)اذنكدد هعننددخناذب تددهالنن(Plywood وددان)  سددت ن ن
ا ودعانناندعن،ن،نناداناب ضد عتناذ عكدةنهاذبطع دعتناذنا ل دةناذنطلهبدةنجهنةن عذ دةن عهنةنقب  ةناهنناتن

(Plywood)نن،ن ل نسب اناذنادعاناذن تلطةنهلنا وعاننتعننةنابغ اضنذ ست نا ناذعع نههلنت ست ن ن،
اذن تلطةننك هعنندخنن(Plywood)قأذهاحناسعس ةنهقهاذان  سع  ةنذلن تجعتناذ اعئ ةنبخنسطفنا وعان

ن،ناذنك هعننخناذب تدهالننععقف،ناالنت ن  نتحتن ففنن جعتناذجهنةنناان واناذننائًنع (birch)تهالناذب ن
ن:نهل ل ن نةنا هاعنهاذن تلطةنن(Plywoodا وعان)نهتقهخ
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 Complex Woodتقهخننخنو  حةنناتناذ دعاننت عسد ةنندخن وداناذدزاخنن:ن)اذ واناذنجنع(ن 

تغلفعخنطب عتننا ل ةنتبعنذ ةننخناذو ائفننهجا خق ناذن ل نmm(ن0.5)نسنألاهناذبلهطناهناذكع نب

ادلناذودقانقندعنن(pine wood)نهاذك هب  (birch wood)اذب تهالن واناذ وب ةناذنك ه ةننخن

ن.ن(13-ن2)

 Reflexive Complex Wood تقدهخنندخنود  حةن ق  دةنجدنانن:)اذ واناذنجنعناال عقعسدل(نن 

نتغلفعخنهجا خ ل نق ناذف فةننخن قعئقناذ واناذكلاننخنابذ عاناذزجعج ةناهقاعنو  حةنطب ةن 

تغلددانطب ددعتننا ل ددةنتبعنذ ددةننددخنناذكدد هب طب ددعتنسددطح ةننددخناذودد ائفناذ وددب ةناذنكدد ه ةننددخن

ه سدت ن نادلنن(birch wood)نهاذب تهالن(pine wood)ناذو ائفناذ وب ةناذنك ه ةننخناذك هب 

ه هننانهجهنانلفن ع  نن عه نذل طهبدةنهاال فتدعانا نعانكاناذ  سع ةنهقعاةنا نعاناذ عذانذلب عءنق

 .ن(14ن–ن2الناذوقان)ننهضفنقنع(ن18ن–ن12)نmmتت اهحنب خننسنألهق عسعتناذ

ن

 Plywood Panels( 13 - 2شكل )

complex مع()الخشب المج 

 Plywood Panels complex( 14 - 2شكل )

reflexive  )الخشب المجمع االنعكاسي( 
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 Wood double Symmetricطب ددعتنسددطح ةننددخناذودد ائفنن:)اذ ودداناذنددزنه ناذنتنعاددا(نن

اذنكدد ه ةننددخنهطب ددعتننا ل ددةننددخناذودد ائفناذ وددب ةنن(birch)اذ وددب ةناذنكدد ه ةننددخناذب تددهالن

ن.ناذك هب 

نالخاصة (Plywood)أخشاب   2-3-5

ابسعسدد ةناذنكدد ه ةنن(Plywood)اذ عكددةنهددلناددلنابسددعفنا وددعانن(Plywood)إخنا وددعان
اخن نقخنذطب ةناذتغل انهن،نا تنعًنان ل ناالست نا نذغ ضننع خنالناببععنناذ  عس ةنهاذنغلفةنبط قنن تلفة

هقددنذألنن(Plywood)هاذط ددفنهاذن عهنددةناذق ن عئ ددةنذ ودداننكددننعتهاذنن عهنددةناالهتدد اءنتندد فنابذددهاح
ن(Plywood)ه عنةًننعنتقدهخنا ودعانن،ن(15ن–ن2الناذوقان)قنعننهضفننهههاالحتقعألننعك ةنن عهنة 

ن.نناذنغلفةننحن ةناذحهاانبط ءننلهخنذلحهاا

،نه جداننإخنحنع ةناذحهااناذتدلنتندتنادلناذنكد عنن ككدةنذلحنع دةنندخناذ طهبدةناا دعءناذت دز خ
ن.ن،نإنانت نهضعناذلهحنالننقعخنح  نتهجنناذحعجةنإذ ناذحنع ةننخناذ طهبةننائًنعنتق ا هع

 

 المعالجة بالطالء (Plywood)أخشاب   2-3-6

اذتنا ددن نهددهن بددع ةن ددخنذددهحن وددبلنن كدد ننطدد ءبطب ددةننددخناذنلطلدداذنن(Plywood) وددان
،نن،نهإجدد اءنا نددعانإكدد حنه قدداناذسدد ع ةنذ سددت نا ناددلنتغط ددةناذهاجاددةنبددعبذهاحناذتددلنتتطلدداناذطدد ء

ن.نن،نهنعنإذ ننذألن،نهذهحعتناإل   عتنهإوع اتناذن ه 

لطنبع تبدع  ناذلدهحناذن دتن(Plywood)اذنكد هعنندخناذب تدهالنه ودانن(Plywood)  ست ن ن ودان
،نهبدنالًنن)اذب لناذفعتف(اذتنا ن ناذنوتقننخناذف  هاننط ء،نهههننغلان ل نق ناذجع ب خنبه قناذنابسعسل
نطد ءبنععذجدةقندعنتتدها نا ًضدعنابذدهاحناذجدعهزةناذنن،ن،ن نقخنتغل اناذسطفناذ لفلنبغطعءنا  دهذلننخننذأل
ن.نتنا ن 

 (Plywood)أخشاب ( 15 - 2شكل )

 الخاصة
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،نن(1200)ابعددعنناذعدد ضناذ  عسدد ةنهددلنهن،نن(30)نmmإذدد نن(6.5) ألناذلددهحننددخنسددننتدد اهح 
ن.ن(3660هن2400)نmm،نهتت اهحنابطهااننعنب خنن(1525)نmm ،نهن(1500)،نهن(1250)ه

اهنبط ءاتنناذتنا ن ن+نطب ت خن ل ناذسطف(نط ء)اذ نقخنط ءنابذهاحنبط ءاتن ع ج ةن عن ةن
ن.نن اعخن ل ناذسطف(ط ءناذبهذلن ه نxط ءننوتقننخناإل بهقسلننن1نxن2) عكةن

الن عددع لنسددطفن ودداننح دد نتددت نحنع ددةنحددهاانابذددهاحن ددخنط  ددقنط ئاددعنناددانطدد ءنابسددطف
(Plywood)نهاذتددلن ددعنةًننددعنتتقددهخنتددن  ج ًعن لدد ناذسددطفناذنطلددلنناذددن نتدد نطدد ش ننددخنودد هقنوددع  ةن،

نن.ن(16ن–ن2الناذوقان)ههن نابذهاحنقنعننغ  ناذنغلان(Plywood)هقو ةناذسطفناذ وب ةنذ وان

 (Acrylic Wood)أخشاب االكريليك   2-4
 نعنههناالق  ل ألنهننعن ك عنهنعناست نانعتننعنةناالق  ل أل

نااناذق  ستعاناادن ناذندعنةنناتننجناًننهوفعاةه   هن،نناذزجع نذحننقب  نتوبهنعنةناالق  ل ألنهلننعنةن
ادلن،نقندعننهضدحةنذ نحننندعنإب اعنذن هنهتنتعزنبتحنلاعناذون ننذلضغطننتفهقنوفعا ةناذزجع ن عذ ةوفعا ةن
 .ن(17ن–ن2اذوقان)

ك ع ةناذزجع ناذنضعننذل كع ناذن ننال تحناناالكطنا ناذنفعجئنذنذألن ست ن ننألهبخناالق  ل 
  هدعنزجدع نه سدت ن نب د ا نندعنةنج  ت   دةنرهنألاق  ل دهسدطاعناهذادعنزجدع نها حته ن ل نا اةنطب دعتن

ن.نالك ة

معالجة ال (Plywood)أخشاب ( 16 - 2شكل )

 بالطالء

 مادة االكريليك( 17 - 2شكل )
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ننذنطدعبخ ندانانهاست ن ناالق  ل ألنادل ندخننة دهاعن ن دنا لدانهان ا ناذنطدبخنتتقدهخنندخنح د ناخ 
اتتقهخن نت ناذن ع نننه نئنسلءهن هعنانن ععاذ هعناذاذ واننخنننهقنن قهخننغط اذ واناذ واناهناذ

،ننجدناًنناذععذ دةذنعع دهننةهن جدنهاذقا د ةننةنن دزاذذها دهنبأنأل نتعزن واناالق  ل هناذحو اتاذعفه ةنهت تو ن
ألنا ددهاعنن تلفددةننددخناالق  ل ددألن قددهخنهجااددعناذ ددع جلن ل ددهنطب ددةن ق  ددةن طهطاددعنتوددبهن دد هقنهه ددع

ن.ن(18ن–ن2الناذوقان)قنعننهضفنهههناب وعانننعن قسبهنجنعالًنه ه  عن عذ عنًن،ن

الناذنطعبخنقنعنهتقهخنغ  ننتأا ةنبعذ طهبةنهجنعذاعناذ ائعننبأ عقتاعتتن زنناالق  ل ألنطعبخنذنان جنن
 ت نكد ع تاعنندخناب ودعاناب د  نناتناذجدهنةناذ ن ئدةنهذقدهخناذطب دةناذ ع ج دةنذادن نابذدهاحنندخناذتلن

اذلددنائخن عذ ددةناذلنعددعخنا جددنناخنت   فاددعنسدداانجددناًنهالنتحتددع نجاددناناددلناذت   ددانقبددعقلنا ددهاعناذنطددعبخن
ناذنك ه ةننخناب وعاناب   ناهننخناذنععنخنقعبذن  ه نهغ   ن.

االق  ل ألنحعذاعنحعانبعقلناذهاحناب وعاناذك ع  ةننخنح د ناذ  دعفنح د ناخنهتقهخناذهاحن وان
،نإالنا اعنت تلاننخنن(24إذ نن18)نmmا قهخنب خننسنألانعناذن(122×  244)نcmق عفنهن نابذهاحنههن

نح  ناذلنععخنقنعننق  عن.ن
االق  ل ألنتدت ئ ننه ست ن نالنتغط ةناذحعاعتنبعنن نل ةناذ و نهاذت ط عناو طةنالك ةنح ا  ةننخ

نندعن ند فنابادع ن ه  دعنهذنعع دعًن(ن19ن–ن2الناذوقان)نعناذوقاناذ ع جلنذألذهاحناذنستعنلةنقنعننهضفن
 بد خننطدبخننكد هعنن(20ن–ن2هاذودقان)الن نداناجدزاءناذنطدبخنن عذلنه  عاةنهحنع ةننخناذ طهبةنقنع

ننخناذهاحناالق  ل ألن.

 أنواع االكريليك وألوانه( 18 - 2شكل )

اذتلنتغطلننليكيةاالكري األشرطة(ن19ن-ن2وقان)

 اذحعاعت

ا وعاننطبخننك هعننخن(ن20ن-ن2وقان)

 االق  ل أل
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 (Plastic Wood Composite) الخشب البالستيكي  5 -2 
نما هو الخشب البالستيكي :  1 - 5 -2

ها دعنذت   دةنتعتندنن لد ن لدطن( plastic Wood Composite)تك عنن قبعتناذ وداناذب سدت قلن
 ع نذنقه عتنب سدت ق ةنندعناذ دعانطب ع دةنندخناذ وداناهناذن تجدعتناذز ا  دةناذاع ه دةن،نبعدنننععذجتادعن

عناذب ست ألنبط قن لطننبتق ةنهنذألنذلحكهان لد ناذنزا دعننععذجةن عكةنهتجا زهعنذقلنتتجع فنب هةنن
اعذنقه ددعتنن)ح دد ن جنددعنبدد خن ددها ناذب سددت ألنبعإلضددعاةنذ ددها ناذ وددا(اذنزنهجددةنذلن ددتجناذجن ددنن

اذب سددت ق ةنتحنددلناذ ودداننددخناذن ددع نهاذحودد اتنب  نددعن  دده ناذ وددانبحنع ددةناذب سددت ألننددخنابوددعةناددهقن
ن س جنهك بةناذب ست ألنهنتع ةناذ واننععًن.اذب فسج ةنه ننناذن تجناذجن ننب

نتاريخ ظهور الخشب البالستيكي :  2 - 5 - 2
هاددلننذددألن( 1977) ادد تناهانودد قةنإل تددع نبدد ها  تننددخناذ ودداناذب سددت قلناددلناذسدده نن ددع ن

هذد نن(PVC)ندخننق دقناذ ودانإذد نن قبدعتنن%(30)اذهقتنذلحنننخناذتقلفةناذ اعئ ةنذلن تجعتنتد نإضدعاةن
ح  نقعخناذطلدان لد ناذن دتجنادلنابسدهاقنن  فضدعًن،نهنعدناناذادن نادلننعدناتنناذتج بةن عجحةنجناًنتقخن

ًن ،نهذنذألنا ننتأ  ناذتطه نالنهناناذنجعانهذ نتستأ انإالنالناذتسع   عتننخناذ  خناذعود  خنناذتك  عن عذ ع
اذسده نن،ناذنع  دعن،نإ طعذ دعن،ن،نهاذنلفتنذ  تبع نههناسدتئ عااعنادلن دنةنبلدناخنادلنهقدتنهاحدننههدلن:نال دنان،ن

ههذ نان،ناذ عبعخن،نهاذهال عتناذنتحنةن،نح  ناخنتطه ناذنعناتنهاذتق هذهج عناذحن ادةنانتنإذد ن تدعئجن عذ دةن
اسعسد عًنندخن  عكد ننالناإل تع ن،نح  ناخنابذ عاناذ وب ةناذتلنقع تنتعتب نحوهاًناكبحتناذ ه ن  كد اًن

ناذنهانناذن قبةن.

 الخشب البالستيكي : خصائص  3 - 5 – 2
ن فضاناذ واناذب ست قلن ل ناذ واناذععن نذتن ز نبعنةنانه نن اعن:

نخن  اناال تبع اتناذتلناج  تن ل ناذ وداناذب سدت قلناابدتنا دهناقده ناذك بةناذون نةن:ن .1
بعإلضدعاةنن)حسان دهعناذ وداناهناذفدع ب ناذنسدت ن (نن اتن(5 – 3)نخناذ واناذععن نب سبةن

إلضددعاةنإذدد ناخناذ ددعانبعخن  ددهاناذ ودداناذطب ع ددةننادداناذع ددننهاذت ددهفنهغ  هددعنإذدد ن لدده نندد
اذ سدد جناذجن ددننتقددهخنوددبق ةناتن حددهناذ ددهةنهاذنتع ددةناددلنتحندداناإلجاددعناتنهابحنددعان،نبعقددفن

ناذ واناذععن نح  نتقهخناذ عاهنطهذ ةن.
تغ  ننعناذزنخنه تحندان نتعزناذ واناذب ست قلنبأ هناعبتنا ز عئ عنح  ناخنابععن نالنتاذابعتن:ن .2

ودن ننا نابطدأنندخناذ وداناذكدلانه قدهخنن عندعًننءح ا ةناذونفناذنبعو ةنهتتغ  ناذها هنببطل
ذألوددعةناددهقناذب فسددج ةن،نه نتددعزنبأ ددهناعبددتنق نعئ ددعًنا نن ددعه نذلنددهانناذق ن عئ ددةن،نان عهنتددهن

ت نا نهدن نابذدهاحنذلق ن عئ عتناذعضه ةنهاذغ  ن ضه ةنبن جةنننتدعزةنهاععذدةنذدنذألن  كدفنبعسد
الناذن تب اتناذطب ةنهاذك ع  ةنهاذتطب   ةنهاذتعل ن ةنذنعنتتنتعنبهننخن كعئ نتنق اعننخناخن
تقهخناذنعنةناباضانب خنقانندعنهدهننهجدهننهنتدعحناادلنرن دةنهكدح ةنهكدن  ةنذلب ئدةنه نل دةن

 ع  ةنااضانبقا  نهاانع اعنااضانهتنه نذهقتناطهان،نقنعنه نتعزنبن عهنتهنذلعهاناناذجه ةنهاذن
 نخناذ واناذكلان.

 نتعزناذ واناذب ست قلنبن عهنةن عذ ةنذل طهبةنهنذدألنبخنسدطحهننغطد نبطب دةنه نذلنعءن:نعن  .3
فنذاعنبعذتهغاننا داناذجز ئدعتن،نقندعنها دهنغ د نسنب ست ق ةنالنتنت ناذنعءنهالناذ طهبةنهالنت

ااددهنناددعذلنذلن تجعددعتناذسدد عح ةنقعبددانذلتنددنننهاال قنددع نحسدداناال تبددع اتناذنعنل ددةنهذددنذألن
هاذن عطقناذ   بةننخناذبح نهاذنسطحعتناذنعئ ةنه سدتعنانادلنكد ع ةنابدهااناذحنعندعتنهاادع ن

 اذحنائقنهغ  هعن.
نخناه ننن زاتناذ واناذب ست قلنهلنن عهنتهنذل نانابب ضنهحو ةننن عه نذآلاعتناذطب ع ةن: .4

 اب ضةنهجن عناذ ها ضنهاذحو اتنهاذفط  عتن.ن
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هنا،ننهناالحند اهناال ضد نانقدعبز قاذن تلفدةننبدعبذهاخساهذةنتله  هننساهذةناذط ءنبعبذهاخن: .5

،نهسداهذةنن،ناض ن خنن اد  ناذجن دانهذنعع دهنهسدطحهناذكد  اناالقتفعءنبلهخناذن تجناذطب عل

 .نذن عهنتهناذععذ ةنذلنعءنهاذق ن عه عتنغسلهنهت   فهنبعذن  فعتناذععن ةن   اًن

تقهخناذن تجعتناذتلن ست ن نباعناذ واناذب ست قلنناتنن وب ةنناتنن ا نااضان:اذن تجعتناذ .6

ساهذةناذ طعنن ل ن عك ةن ا نااضاننخناذ واناذععن نذنعن نتعزنبهنهناناذ هعننخناب وعان

 .نهاذطبعنط ءهاذلكقنهاذنحف هاذنةنهاذتف  زهاذ و نهنقناذنسعن  نهاذقبفنهاذتغ  

اذب سدت قلنكدح عناقاد نندخناذ وداناذعدعن نبخناذ وداناذعدعن نن:ن عتبد ناذ وداكن قنذلب ئةن .7

 عدعذجنبدأ هاعنن تلفدةننددخناذندهانناذق ن عئ دةنإلطعذدةن ندد ناسدت نانهنب  ندعناذ وداناذب سددت قلنالن

ن ععذجنبعذنهانناذق ن عئ ةنذانانااهنكن قنذلب ئةن.
ن

 ماهي اآللية المتبعة في صناعة هذا النوع من الخشب ؟  2-5-4

هنكد ع  ةنندعناب سدت ق ةنهتقدهخنطب ع دةننةبهذ ن   دهناناذن تجن نةن  عكد ناهنادعنندهاننذن قبعتن

،نهه دعألن ه دعخن ئ سدعخنندخنناذق ن عئ دةنبعإلضدعاعتهنحسد ةننسدلهذهز ةنهانننعذئةن ضه ةننع ناعننهانن

 لفدعتن نناهنا،نن زهنقود نابا،نهالنق ناذحعذت خن ت ن لدطن ودع ةناذ وداننن تجعتناال وعاناذب ست ق ة

ا تنددعنان لد ن  عاددةناذن ددتجنن،نغ د ناذنععذجددةنهاهناذن لفدعتناذنععذجددةنا ضده ةنب سددبةنندخناذب سددتألناذ ددع ن

ن،نذددهاحناذ ودداناذب سددت قلنت تلدداناددلنتقه  اددعنهط   ددةنتكدد  عاعاخنا،نقنددعنناذ اددعئلنههسددعئاناسددت نانه

ذ دةنبن تلداناذن دع  فنسلهاننععذجةنن لفعتناذب سدت ألنه نقدخنكد ع ةن دها ضن ودب ةنناتنجدهنةن عاه

،نناذن غدهانط ء،نهتقهخنهدن ناذعدها ضننله دةنبدعذنضعاةنن لفعتنب ست ق ةإ،نهنذألننخن  انناذن طع ة

،نه عدننهدناناذ ودانندخننا دعءناذتكد  عاذهاخن ن نةن ل اعناضعاةنإ،نه نقخننالنك ع ةناالاع ننههلنتن ا

حعانالناذ واناال ت دعن ناذدن ن تطلداننعدعن تنههناذنذ ننععذجعتنقنعإ حتع نناذنهانناذكن  ةنذلب ئةنهال

نن.ن عكةنذلع ع ةنبه
 

 ما ابرز استخدامات المنتج الجديد؟  2-5-5

،نح  ن ن انادلنكد عنننعناذف قنالناذنتع ةنهاذجهنةنذلن تجناستعنعالتننتعننةنهاست نانعتنن تلفة

ضد ن دخناسدت نانهنادلنكد ع ةن،نانبدهاانهاذ هاادننهنلح عتادععسعتناذنطلهبدةنهكد عناب ذهاحنجعهزةنبعذ ا

 ضد عتناجدزاءنهقطدعنغ دع ننا ل دةنذلسد ع اتنها،نهندهاننهنبن  ن خنقهاطعناالذن  ده نناذنطعبخنه ستعنا

ن.هاذنجنععتناذكح ةناال كفةنهالناذغ اناذ طبةنهاذحنعنعتن

ذهاحنن ع نناحهاضناذزهه نهاذز  ةنهاقنعن ن اناذ واناذب ست قلنالنك ع ةناذق اسلنهاالاع نه

جدهننا دهاعنضدنناذح  دقنهاذنتعننةن ع  نهنا اناذن زاننعنناست نانعته،ناض ن خنناذحنائقنهاذنت زهعت

نهاذ طهبةنهاذكننعتن.

ه ددت ناذحكددهان لدد ناذنهاكددفعتناذن غددهانباددعن بدد ناسددتعنعان سددانن تلفددةننددخن  عكدد ناذ لدد طن

نئ ن نل ةناال تع ن.،نهوقاناذن تجناذنطلهانهغ  ننذألننخن كعنها ت ان نل ةناذتوق اناذ اعئ ة
ن

 ماهي المواد الداخلة في هذه الصناعة؟  2-5-6

 عنان.اذنالسعسلناباذع ك ن قهخناذ وان .1

2. PVC  (Polyvinyl chloride)نبهذلنا   انقله  ن. 
3. PPن(Poly Propylene)نبهذلنب هبل خن. 

4. PE (Poly Ethylene )نبهذلنإ ال خ. 

 .ن   ا  عك نق ن عئ ةن .5



 االخشاب الحديثة والمثبتات المعدنية      العلوم الصناعية / الثالث نجارة           الفصل الثاني   

 لألثاث الميةالع والقياسات المعدنية والمثبتات الحديثة االخشاب .......................... 2
 

46  

 

،نح  ن نقخناسدت نا نن تلداننع ةنتستعناننهانن ئ سةنهلننسحهقناذ وااذ هعننخناذك ناالنهن
اذ وده نهاذودع  اتنهاالذ دعانالسدد نعنننادااذز ا  دةننن لفدعتاذنناد نقخناسدتعنعاناذسدلهذهز ةا دهاعناذندهانن

،نهذقدخناالقاد نود ه عنهدهنناذنتعدننةنةاذبهذ ن   د،نهاذندهانننذ عاناذلانهاذفهاناذسهنا لنهاذ  ز اخنهاذ  ا
،نهنخننهزاخناذجزئ ةنهالنت ت باعناذجز ئلنهتوعبقاعن تلفةنالنابنةبهذ ن   هذلناا ل خنه هجننبت اق اناذب
،ناضدد ن ددخناذددهاطئناذقاعاددةنن ددهاعناذبددهذلناا لدد خن هجددنن ددهعن ددعذلناذقاعاددةنهنهنهزخنجز ئددلن ددعذلنجددناا

 . ب خنا هاعناذهاحناذ واناذب ست قلنن(21ن–ن2هاذوقان)هاذنست   ناذ طلن
ن

 ضعناذنهانناذنضدعاةنهاذنحسد ةنههدلنتودناناذنله دعتنهاذنز  دعتنه هانداناذد بطنهاذد فخناتست ن نه

 دةننادانندهانناذتودح  ناذتدلنتضد ان لد نسدطفنئذد نجع داناذنضدعاعتناذق ن عإ،ننهاذنابتعتنهندهانناذتودح  

اذبدهذ ن ن،نهندهانن ابطدةنتسدع نن لد ناذتكدعقناذ ودانهناذن تجناذب  دقنهاذلنعدعخنهتسدا ان نل دةناذتكد  ع

ذدهاخنحسدان غبدةناذجادةنكبعغنهاب،نهابنهاذنهانناال   ننعنبعضاعنهتعطلنقهةنتنعسألناذن تــجناذ اعئل

وعةناهقناذب فسج ةن،نهنابتعتنابنالس نعننعناذ واناذنست ن ن ع  ناذن زاناذن تجةنهنهانننضعنةنذلتأقسن

 سع نن ل نب عئهناتد ةنطه لدةنندخنن،ننعنوعةن ل ناذن تجتلألنابنتأا  ههلننابتعتنضهئ ةنتعنان ل نت ل ان

ندعناذبدهذ ن نح د ن حدن نتطعد  نناذفه نعذاع دننفع لدةنبنتت نن،نه هانان بطننهخنحنه نتغ   اتننلحه ة

ننتلعان هاناناذد بطنإن،نذان ناذنعنةن ل نسلسلةناذبهذ ن ،نه ست ن نالناذعنل ةناذععناناذنحفزن ل ناذتفع ا

بد خناذ وداناذ طبدلنهندعنةناذا نهب سدت ألننذت ابطنهز عنةنقهةناذد بطنندعنه اننانعنجنانبتحس خناذتنا انها

  .غ  ناذ طب ةنالنت ق بةناذ واناذب ست قل

ن

ن

 

 أنواع من الخشب البالستيكي( 21 - 2شكل )
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 صناعة الخشب البالستيكي :  2-5-7

نك ع ةناذ واناذب ست قلنبعنةنن احانههلنقعآلتلن:ننن ات

ن:(CRUSHER)   هال:ناذقسع ةا
ادلنقنعننهضحةننذ نجز ئعتنكغ  ةنهغ  ننت عس ةإ عهن ت نن هاناذ وانالنقسع ةنذتقس   نهت ط

ن.ننن(22ن–ن2اذوقان)

ن: (MILLER) اذطحخنناع  ع:ن
هنذدألنذطح دهنهجعلدهنبدهن ةن(Miller) اذطحدخنذد نن حلدةنإبعننن حلدةناذقسدع ةن دت نند ه ناذ ودان

ن.ن(PVC)هقنذألن

ن:ن(DRYER UNIT)نهحنةناذتجف ان:ناعذاع
ذلدت ل نندخنن(Dryer Unit)نهحدنةناذتجف داذ نإبهن ةناذ وانبعنناذن حلت خناذسعب ت خن ت نن ه ن

ن.ناذنطلهبةناذجهنةهاذحفع ن ل ناذن تجنبقعنانجهنتهنهاذابعتن ل نناذ طهبة

ن:ن(mixer)ناذ لط:ن ابعع
 لد نحسداننةقدانود قاهذقخنب ساننع  هنناذ  طنلهالنهن ناذن حلةن ت نهضعناذ عنعتنجن عاعنا

ننعق ةناذ لطن.ن(23ن–ن2اذوقان)ه ب خننبة سبتاعنه ل نحسانجهنتاعناذنطله

 ماكنة الخلط( 23 - 2شكل )

 آلة تكسير الخشب( 22 - 2شكل )
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ن:ن(Pelletizing Line)إ تع ناذق  عتن طن ــعنــسعن:ن

ن
هدن نهإ تدع ناذحب بدعتنهتعتبد ننهالنهن ناذن حلةن ت نهضعناذ عندةنبعدنن لطادعنهنذدألنذعنل دةناذتقده  

هذلنا   دانقله  دنناذبن خهاذتلنت تلانن(PP/PE)نةناذبهذلنب هبل خنهاذبهذلناا ل خجنانذ عننةاذن حلةننان

(PVC) بهذلنب هبل خنهاذبهذلناا ل خننذألنالخننعق  ةنتوق اناذنعهن ه(PP/PE)   هي ماكنة أحادية الضيط

انعق تدهنتقدهخنا عئ دةنن(PVC)اذبهذلنا   انقله  دنننعنان (SINGLE SCREW EXTRUDER)الطارد

ن. (TWIN SCREW EXTRUDER)ناذضغطناذطع ن

ن
ن:ن(WPC profile Extrusion line)ب ست قلنإ تع ن غهةناذ واناذ:نسـعنسع

ن 
هنخن  ذهن ت ناذن ه ن ب ننةنبعو نذحعقخانلا ت نهضعناذ عنةناناذ اعئ ةن حلةناذنلههن ناذن حلةنه

هاذتب  ننهبعننناذضغطحنع نن ت نن ه نابذهاحن ب ناذوقاناذن اننا ننطبعذناذف خنإذ ناذضعغطعتنا ناذ عذا

 بدد خن ددطنإ تددع ن غددهةناذ وددانن(24ن–ن2هاذوددقان)نذدد ناذحعندداإ  دد اناهنذددألناذدد ناذجدد ا نادد ناذن وددع ن

ن .اذب ست قل

ن
ن

 

ن
ن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 خط إنتاج رغوة الخشب البالستيكي( 24 - 2شكل )
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 المستخدمة في تجميع قطع األثاث (The mineral fittings)ثانيا: التجهيزات المعدنية 
 تمهيد:

ع نةناذقا دد ننددخناذهسددعئاناذنسدداهن ددةنقب دد ةنهسدد  ةناددلناذت ف ددنن  ددننعنن لددتناالاددع ناقتسددبتنكدد ع ةن   
الننذألنجنعذ ةنذ اع نهت عساناالاع ننعناذن قه نسهاءناذعك  ناهناذت ل ن نهنتسعه نالنتسدا انننذتض ا

تكددن  ناالاددع نه بددطناجددزاء ننددعنبعضدداعنبسدداهذةنهقددهةنذددنذألنس سددلطناذضددهءن لدد ناذتجا ددزاتناذنعن  ددةن
ناذنست ننةنالنتجن عنقطعناالاع .ن

 
 (Cabinet Connector) مثبتات الخزائن 2-1

 سدت ن نن:ن(Block Joints Cabinet Connectorقفييص الخزانية )الكنتيور( ) 2-1-1
قفدد  ناذ زا ددةن ذدد بطناذجها دداننددعناذ  كددةنهاذ ع ددنةنهقددنذألن بددطناذ هاطددعناذطهذ ددةنهابا  ددةننددعن
بعضاعناذبعضنهههن ل ن نةناوقعانها هاعناا عألناذنعدن لنهاذب سدت قلنهه دعألن دهعنر د ن جندعن

لنهه عألن هعنر  ن ست ن نالناباع ناذحدن  ناذنسدته نن قدهخنن فدلنادلنب خناذنعن لنهاذب ست ق
اذ  هاطعنهاذجها دانهالن  اد نن دهنسده ننفتدعحناذد بطنهسد ب خنقدان دهعنهط   دةناسدت نانهننسنأل

نبوقانن تك ننن هنعنبعذكه ناذتهض ح ةن.
 

A. :نةن زا دةنه ستعنانن ننهقتنطه انالن بطناذجها انهاذ هاطعننعنق كةنهقع ناذ ف  ناذنعن لن
اذن بفنهههننك هعننخنقطعت خننعن  ت خننخناذ حعفناذ ف انتابتناحناهنعنالناذ  كةناهن
اذ ع نةنهاب   ناذتلنتحته ن ل ننفتعحناذ بطنت قانالن افناذ دعطعناهناذجع دانههدهنقندعن

ن.ن(25ن–ن2الناذوقان)

 

B. :ن لنإالنا دهن دت نهههن وبهنبوقانقب د ناذ فد  ناذنعدنقف  ناذ زا ةناذب ست قلنهاذنعن لن
 بطدهنبهسددعطةنب غدلننعددن لن ند ن بدد ناذ طعددةناذب سدت ق ةناذنابتددةن لد ناذجع ددانذ دد تبطن

ن(26ن–ن2الناذوقان)بعذ طعةناذنعن  ةناذنهجهنةنالناذ  كةناهناذ ع نةنقنعننهضفن

البالستيكي ( قفيص الخزانة 26 – 2ل )شك

 والمعدني

 ( قفيص الخزانة المعدني النحاسي25 – 2شكل )
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C. :عتب ننخناب هاعناذحن اةنه تقهخننخنجزئ  خن قه دعخنزاه دةنقعئندةننقف  نزاه ةننعن لن 
طنهتابددتناحددن ناذ طددعناددلناذ  كددةناهناذ ع ددنةنانددعناذاع  ددةناتتعوددقننددعناب دد  ن  ددنناذدد ب

  هضفنهناناذ ف  ننجنععنهنفققعًن.ن(27ن–ن2هاذوقان)هتابتنالناذجع اناهناذ عطعن

 
 

D. :هههننخناذ هعناذحدن  نه سدت ن نادلنابادع ناذجدعهزنهاذنسدته ننه تقدهخننب غلنتجن عناذ زائخن
ههنعناذ طعةناذب ست ق ةنه  بطنبادعناذب غدلنالناذ  كةنهاذ ع نةنننخنا  نقطعناا عخنن اعنت قا

ت ق اناذجع انهاذ عطعننعناذ  كةنهاذ ع نةنانعناذ فانا  قدانادلننسنأله ت نت ق باعنالنن تكان
نmmه ت نا دانبعندقن(ن2.5)نcmاذجها انهاذ هاطعنح  ن بتعنن خناذحعاةناذعل عنهاذسفل ننسعاةن

اذجع دانهاذ دعطعنندخناندع ناذ فداننسنألانبنا لهنهقنذألن ت نا انذهضعناذ ف(ن12)نmmهقط ن(ن8)
خنب غددلناذتجن ددعنهط   ددةن بدد ن(28ن–ن2هاذوددقان)ذددن هاناذب غددلننددخن  ذددهن(ن6)نmmب طدد ن

 اذتاب تن.
ن
 

 
 
ن
 
ن

 

 زاوية معدني( قفيص 27 – 2شكل )

 

 
 برغي تجميع الخزائن( 28 – 2شكل )
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E.  نقفد  نب سدت قلننقد نها اد(Cabinet Connector with male part and female part)ن
ذكلان ابتناحنهنعنالن افناذجع اناهناذ عطعنهاذجزءناآل د نه تقهخننخنجزئ  خننخناذب ست ألنا

(ن1.5)inch  ابددتناددلناذ  كددةناهناذ ع ددنةنه ددت نتاب ددتنابجددزاءنبهسددعطةنب غددلن وددعبلنق ددعفن
اذ دعطعناهننسدنأله قهخنتاب تانعننا اناذ زا دةنبودقاننت عبدانقندعنادلناب دهاعناذسدعب ةنه دت نتحن دنن

 تنح  ن حننناذجزءناذن ن ابتنالناذ  كةنهاذ ع نةناهالًنا ناذجع انالناذ  كةنهاذ ع نةنقباناذتاب
اذجزءناذاع لناذن ن ابتنالناذجها انهاذ هاطعنه تأقنننخناتكعاناذجزئ  خنج نانقباناذتاب دتنهقندعن

 .ن(29ن–ن2الناذوقان)نهضفن

 
 
 
 

F. :اذب ست ألننههناناذ هعن تقهخننخنقطعةنهاحنةن بع ةن خنزاه ةنقعئنةننخنزاه ةنب ست ق ةنذلتاب تن
 ت نبهسدعطتاعنتجن دعناجدزاءناذ زا دةنبودقاناعبدتنادلننهقدعناذتاب دتنههدلنتسدت ن نادلنابادع ن

 . ب خنوقلاعنهط   ةنتاب تاعنن(30ن–ن2هاذوقان)اذجعهزنهاذنسته نن
 

 
 

G. هه عألن و اتناب هاعناب   ناذتلنالنت تلانقا  ان نعننق  عنهجن عناب هاعنتشن ن ففناذنانةن
اهنتجن عناجزاءناذ زا ةنهنانعنا تلانوقاناذ ف  نا ننتب تناذو قعتناذن تجةناالنههلنتاب تن

اسلهانإن ا نن ططنتفك للنبق ف ةناالست نا نههناناذن ططن ب خناذط   ةناذكدح حةنح د نالن
 ن.هعنإخنقعخناست نانهنذهنبهانن ة  عنالناذ طأننخن ست ن نهناناذ 

 
 
 

 

 Cabinet) قفيص ذكر وأنثى( 29 – 2شكل )

Connector with male and female) 

 الزاوية البالستيك للتثبيت( 30 – 2شكل )
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تسدت ن ناذنفكد تن لد نا دت انن: (Cabinet Hinges) مفصيالت )نرميادة( الخيزائن 2-1-2
ا ها اعناذقا  ةنادلنتاب دتناببدهاانه حدخنه دعن تطد قنإذد نابدهااناذ دزائخنبأ ها ادعننادان
 ددزائخناذن بددفناهن ددزائخنقددعه ت ناذنطددبخناهن ددزائخناذبها ددهنهغ  هددعننددخن ددزائخنااددع ن

 اذن زانهسهان ب خنبعضعًننخنهن ناذنفك تنهق ف ةنت ق باعن.
A.  ط ةناذ  نعنةناذو (Continuous Piano Hinge)ههناناذ هعننخناذنفكد تنتع ا دعنن:ن

هتست ن نادلنتاب دتنابدهاانن)نفكلةناذب ع هناذنستن ة( نا ضعًنسن ل هنقا  انالنا نعذ عنهت
اذ زائخن ل نن تلانا ها اعن ل ناهجهناذ زائخنبهسدعطةنب اغدلنكدغ  ةنه  ا د ن دن ن

ةن  نناذتاب تنذ تس  نذ عناست ناناعنالنقانند ةناستعنعانقعاةناذا هاناذنهجهنةنالناذ  نعن
 ب خنهن ناذ  نعنةنههلنتقهخنانعن حعس ةناهنن(31ن–ن2هاذوقان)  نناألنهت ق اناببهاان

 اض ةناذلهخن.

B. :هتست ن نهن ناذنفك تنذتاب تناببهاانذقعاةنا دهاعناذ دزائخنهتقدهخنناذنفكلةناإل طعذلن
 ف ددةناالسددت نا نان اددعننددعنتقددهخناذبددعاننا ددانهددن ناذنفكدد تن لدد نا ددهاعنن تلفددةنتبعددعنذق

اذجع دداننسددنألهن اددعننددعنتقددهخناذبددعانتغطددلن لدد نقعنددانن(INSET)اذ زا ددةنه  نددزنذاددعن
اذجع انه  نزننسنألهاذ هعناذاعذ نتغطلناذبعان ل ناقاننخن كانن(FULL)ه  نزنذاعن

 هن ناب هاعنهط   ةناذت ق ان.ن(32ن–ن2ه ب خناذوقان)نن(HALF)ذاعن

C.  خن)  ددا(ننفكددلةنسددق(Knife hinge)هددناناذ ددهعننددخناذنفكدد تنبنفكدد تننسددن  :نن
 ننفكددلةناذع ددانه  تلددانسددناذسددق خناددلنبعددضناذبلددناخناذع ب ددةنهاددلنبلددناخنا دد  ن 

است ناناعن خنبعقلنا هاعناذنفك تنح  نت قدانادلناذحعادةناذعل دعنهاذسدفل نذلبدعاننا دان
عألن ه  خننخنهن ناذنفك تناذبعاننخنجاةناذجع اناهناذ عطعنهه نسنألا زنالنن تكان

نفكدلةنسدق خنبزاه دةنهادلناذ دهعننسدن نفكلةنسق خن نذةنهاذ هعناآل  ن نسن احنهنعن 

 (Continuous Piano Hinge)النرمادة الشريطية ( 31 – 2شكل )

 اذنفك تناإل طعذلنها ها اعنهت ق باع(ن32ن–ن2وقان)
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 ب خنهن خناذ ه  خننخنن(33ن–ن2هاذوقان)اذاع لنت ا ناذزاه ةن ع  ناذبعان  نناذت ق ان
 اك تناذسق خناهناذع ان.

D. انهتتن زنهن ناذنفكد تنبقدهخنههلن ل ن نةنا هاعنهاذهاخنهاوقعاذنفك تناذتجن ل ةن:ن
اذعنهنناذ ع جلنذلنفكلةن قهخنانعننز  اعًناهننانوقانن  هطلنجن انب هن ب  ن دعه اًن
 ع  نحعاةناذبعان  نناذت ق انهت تلانهن ناذنفك تننخنح  ناذت ق انح  ناخنه دعألن

عطعنا هاعنتابتن ل ناذهجهناذنا للنذلبعانهاذط اناآل  ن ابدتن لد نحعادةناذجع داناهناذ د
  ب خنهناناذ هعننخناذنفك تنهق ف ةناذتاب تن.نن(34ن–ن2هاذوقان)

 
 

 نوعي مفصالت السكين أو العقب( 33 – 2شكل )

 وكيفية التركيب المفصالت التجميلية( 34 – 2شكل )
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E. نفكد تناببدهااناذزجعج دةنذل دزائخن(Cabinet Hinges for glass door)ت تلدانن:ن
ذألبددهااناذزجعج دةنان اددعننددعن ابدتنقنددعناددلننهدن ناذنفكدد تن دخنسددعب تاعنب اددعنن ككدة

ةنب  نةن عكةنبعذزجع نه قدهخنقط هدعناذنفك تناإل طعذلنح  ن ت نا اناذزجع نبهسعط
mmذ ت نن هانجزءناذنفكلةناذحعنانذلبعانبنا اناذا انهن اعننعن ابتنادلناسدفان(ن27)ن

ها ل ناذبعانه نسألناذبعانبهسعطةنب اغدلنذلتاب دتنه قدهخنتاب تدهننا داناذ زا دةنقندعنادلن
اهنابسدفانننفك تناذع اناهن ابتناذط اناآل  ن ل ناذجاةناذنا ل ةنذلجع اننخناب ل 

ح  ناخنه عألنا ناننقا  ةننخنهن ناذنفك تناذتلنتست ن نادلنتاب دتناببدهااناذزجعج دةن
 هق ف ةنتاب تاعن.ننن(35ن–ن2الناذوقان)ذل زائخن ب خنبعضعًنن اعن

 وكيفية التركيب مفصالت األبواب الزجاجية للخزائنبعضاً من ( 35 – 2شكل )
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تسدت ن ناذلدهاقطنبأ ها ادعناذن تلفدةنادلن : (cabinet door catch)لواقط أبواب الخزائن  2-1-3
خنابقفعانح  نتست ن نالنابهاان زائخنقعه ت ناذنطبخناهن زائخناذبها هناهنقهندن نتاب تناببهاانبنالًنن

 اذس   نهغ  هعننخن زائخنااع ناذن زانهسهان ب خنبعضعًننخنهن ناذلهاقطنهق ف ةنت ق باعن.
A. القدطناسدطها لنب دعبضن(cylindrical catch with spring)تقدهخنهدناناذ قدطنندخنجدزئ  خن:نن 

خن ابتناحنهنعنالنهجدهناذبدعاناذدنا للنههدناناذجدزءن قدهخنبودقان افناذد نفنهههن ل ن نةناذها
ه ك عننخنابذن  ه نانعناذجزءناآل  نا ابتننا اناذ زا دةنن عبداناذجدزءنابهانه تقدهخنندخن لبدةن
نخنابذن  ه نذاعناقد خنادلنقدانادألناسدطها ةنندخناذب سدت ألنت تبطدعخنندخناذدنا انب دعبضن جعلاندعن

 بد خنن(36ن–ن2هاذودقان)اذبعضنذتنسقعنب افناذد نفن  دنناالغد قنب دهةننن طب ت خن ل نبعضانع
 هناناذ قطنهق ف ةناذت ق ان.

B. (اذ قطناذق ه نspherical catch:ن)ههدهن لد ن دنةنا دهاعنهاودقعاننانتدهنتاب دتناذبدعانبعدننن
اغ قاعنه ستععضنبهن خنابقفعانقندعنهدلناذحدعانندعناذ قدطنب دعبضنه تقدهخنندخنجدزئ  خناذجدزءن

ذنا نههناسطها ةننخناذنعنخنبنا لاعن عبضنهالن اساعنق ةننعن  ةنتابتنالنقع نةناذ زا ةنتحتنا
ألناذبعانهاذجزءناذادع لنهدهن بدع ةن دخنقطعدةننعن  دةننائ  دةنبدنا لاعنتجه دانتسدت  نبدهناذقد ةنسن

 هضدفنودقانن(37ن–ن2هاذودقان)هتابتنهن ناذ طعةنالناذحعاةناذسفل نذلبعانادهقناذ طعدةنابهذد ن
 اذ قطناذق ه نهط   ةناذت ق انالناذبعانهاذ زا ةن.

C. اذ قطناذنغ عط سلن(Magnetic Cabinet Door Catch)هههن هعنر د نندخناذلدهاقطن تقدهخنن:ن
ا ضعننخنقطعت خنابهذ ن لبةننخناذب ست ألنبنا لاعن عبضنهقطعت خننخناذنغ دعط فن  اد اخنندخن

تابتنهناناذ هعننا اناذ زا ةنبهسدعطةنب اغدلنهاذ طعدةناذاع  دةن بدع ةن دخنكدف حةنهاجاةناذعلبةنه
 بد خنن(38ن–ن2هاذودقان)نعن  ةنباعنا ب خنتابتنانع ناذ طعةنابهذد ن لد ناذهاجادةناذنا ل دةنذلبدعان

 ناذ قطناذنغ عط سلن.

 وكيفية التركيبالالقط الكروي ( 37 – 2شكل )

 وكيفية التركيبسطواني بنابض الالقط اال( 36 – 2شكل )

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi68ezDhM7PAhVMtBQKHUiiC8AQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.towsure.com%2Fmagnetic-cabinet-door-catch&psig=AFQjCNEGAGUgy7ZaRrePV-Nt1WIo455jUQ&ust=1476113222643002
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D. القطننغ عطسلن عنانبعذلنفن(magnetic catch by touch)ذلهاقطناذ هعن وبهنهناناذ هعننخنان:ن

اذسعبقنإالنا هن حته ن ل ناسطها ةنه ن هذ ق ةنت ه نبناعناذبعانذل ع  ن  ننناعادعنذلدنا انبعتجدع ن
اذ قطنا قهخناستعنعذهنبدنالًن دخناذ فدانهاذن دبضنه دت نتاب تدهنقندعنادلناذ قدطناذسدعبقنهب  دعنط   دةن

ت ق بهنقعنلةنالنقتدعاناذتدن  ان
ن(39ن–ن2ه ب خناذودقان)اذعنللن
 ذ قطناذنغ عط سلن.هنانا

E. ا دددهاعن ن دددنةنهاودددقعانهه دددعألن
ن تلفةنقا  ةننخناذلهاقطنت تلدان
 نددعننق  ددع نه ددعنتددشن نجن عاددعن
 ففناذه  فةنهالنت تلانط   دةن
تاب تاددعن ددخننددعننق  ددع نهالن   ددنن
اإلطعذةن ل ناذطعذانبنق نقاننعن
نهجدددهننندددخنتجا دددزاتناسعسددد ةن
تسددت ن ناددلنقطددعناباددع نب اددعن

  نعن نق ناب هاعناذتلنتتهاا نالناذسهقناذنحل ةن.قا  ةنهنت ه ةنهإ
 
تسدت ن نابقفدعانذ فداناذبدعانهت تلدان:  (cabinet door lock)أقفال أبيواب الخيزائن    2-1-4

ا ها اعنهاوقعذاعنتبععنالست ناناعنح  نا اعنتست ن نالنابهااناذ دزائخنهاببدهااناذسدحان
هان ددنق نه ددعنبعضددعًننددخنهددن نهقددنذألنتسددت ن ناددلنقفدداناببددهااناذزجعج ددةنهسددن)اذسدد  ن(

 ابقفعانذغ ضناذتع ان ل اعن.
A. اذ فدداناذق سدد قلننددعننفتددعحنز  اددلن(a classic lock with Garnished key)ن:ن

استعنانهناناذ هعننخنابقفعانالنابهااناذ زائخنسعب عنهقعخننخناجهنناب هاعناذنكد ه ةن
جهنةنادلنبدعاناذ زا دةنب طعدةننخناذ حعفنهقعخن عنانبعتجعه خنهتغط ناتحةناذنفتعحناذنه

نعن  ةنتهجنننعناذ فانهتعتب نقطعدةنتجن ل دةنإالنا دهناذ ده ناكدبفنندخناب دهاعناذ ن ندةنهالن
 بد خناذ فداناذق سد قلنهنفتعحدهنهاذغطدعءناذتجن لدلن(ن40ن–ن2هاذودقان)ن سدتعنانإالن دعن ا
 ذفتحةناذنفتعحن.

 الذي يعمل باللمس الالقط المغناطيسي( 39 – 2شكل )

 الالقط المغناطيسي( 38 – 2شكل )

 القفل الكالسيكي( 40 – 2شكل )

 مع مفتاح زخرفي وغطاء تجميلي 
 لفتحة المفتاح 
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B. اذ فاناذ حعسلن(Copper lock)ذنست ننةنالنابدهااناذ دزائخنهتطده تنتعننتنا هاعنابقفعانان:ن
اذ فاناذ حعسلننهناذسل  ن نح  نا هنقعخن عتب ننخنابقفعانابن  دةنجدنانهنذدألنبخننفتعحدهنناقعخ

الن نقخناتفنا نقفانبهنحت نهإخنقعخننخن ففناذ هعنه ت نت ق بهنب ا نبعاناذ زا ةنبعننتحن نن
 بدد خنهددناناذ فددانن(41ن–ن2وددقان)هاذن قددزناذسددل  ن نه ندداناذا ددانذددهنه ابددتنبددأ بعنب اغددلن

 نهنفتعحهن.ن
 

C. اذ فاناذغعطفن(immersion Lock)الن  تلانهناناذ هعن خنسعب هنإالننخنح  ناذت ق انح  نن:ن
ألناذبدعانندخنجادةناذتاب دتنإلن دعانسدنادلن(ن8)نmmنا هن جان نانا زنب  عفناذعلبدةنهبعندق

 اناذغعطفن. ب خناذ ف(ن42ن–ن2هاذوقان)ناذ فانالناذف زنهنخنا نتاب ته

D. اذ فاننهناذز  فةن(Flipper Door Lock)ه ست ن نهناناذ هعننخنابقفعانالناببهااناذن زذ ةن:نن
ح  ن قهخناذلسعخن ل نوقانز  فةنتوتبألننعنقطعةننعن  ةنباعناتحةن ن انباعناذلسعخنا ت نقفان

لنابقفعاناذنسدت ننةناذبعاناذن زذقنبان ناذط   ةنهذاناناذ فانا هاعننتعننةنقنعنههناذحعانالنبعق
  ب خنهناناذ هعن.ن(43ن–ن2هاذوقان)الناذ زائخن

 المفتاح القفل النحاسي مع( 41 – 2شكل )

نالقفل الغاطس مع المفتاح( 42 – 2شكل )

 القفل ذو الزعنفة( 43 – 2شكل )
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E. قفاناببهااناذزجعج ةن(Glass Door Lock)ه ست ن نهناناذ دهعنندخنابقفدعانذتاب دتناببدهاان:نن
اذزجعج ةنح  ن ابدتنادلناسدفاناذبدعانه قدهخناذ فدانذل دع  نهاذنعسدقةنادلناذدنا انهتابدتنب اغدلن

حعاننعناذنفك تناذ عكةنبعببهااناذزجعج ةننهتابتناذ طعةناذنعن  ةناذ بطنبوقانج ننقنعنههناذ
  ب خنهناناذ هعننخنابقفعان.ن(44ن–ن2هاذوقان)نانع ناذ فانالنقع نةناذعلبةناهناذ زا ة

ذتاب دتناحدنناببدهاانناذندزال  سدت ن نن: (cabinet door Latch)أبيواب الخيزائن  مزالج 2-1-5
ذ زا ددةنه سددت ن ناذ فدداناددلناذبددعاناب دد  نهت تلددانا ددهاعن  ددننعنتقددهخننت عبلددةناددلن لددانا

اذس قلنهاوقعذهنقنعنههنالنجن عناذتجا زاتنابسعس ةناذنست ننةنالنقطعنابادع نهجن عادعن
ط عن ل اعنهنع اتادعنتشن ن ففناذنانةنهسهان ع ضن ل ق نه عنبعضعننخنهن ناب هاعنذأل

 هاذتع ان ل نط   ةناذت ق ان.
A.  ألبهااناذن زذقنذناذنزال(Door Slide Latch)هههن:نن

نخناب هاعناذوعئعةناالستعنعانالنابهااناذ زائخنه تقهخن
نخن لبةننعن  ةنبنا لاعنو  حةننعن  ةننابتةن لد ن دعبضن
هت زذددقنهددن ناذودد  حةنبددنا اناذعلبددةنذلغلددقنهاذفددتفنهتابددتن
اذعلبددةنبهسددعطةنب اغددلنا لدد نهاسددفاناذجاددةناذ لف ددةنذبددعان

 اذس قلناذن زذقن.نهضف ن(45ن–ن2هاذوقان)ناذ زا ة
ن

 
B.  اذنغ عط سلن عندانبدعذلنفنناذنزال(Door Magnetic 

Touch Latch)عددنننددخنناذنددزال هددناناذ ددهعننددخن:نن 
احددن ناب ددهاعناذتددلنتسددتعنانحعذ ددعناددلناباددع ناذجددعهزن
ح  ن ت ناذتحق نبهننخن  انز ننهجهنن ل ناذعلبةننخن

اع ددةناذ ددع  نذ اددعناذلسددعخنإذدد ناب لدد ن ضددغطن لدد ن 
اذلسعخنذل اعنه  ننذنفناذز ناذنهجهنن ل ناذعلبةن ابطن
اذلسددعخنإذدد نابسددفانهالن  تلدداناددلنت ق بددهن ددخناذ ددهعن

 اذنغ عط سلن.ناذنزال  ب خنن(46ن–ن2هاذوقان)ناذسعبق
C.  ابددهااناذ دزائخننهناذسددطفناذبدع زننندزال(Surface 

mount cabinet door latch)هددناناذ ددهعننددخن:نن
عقلناب ددهاعننددخنح دد ناذوددقاناذنددزال ن  تلددان ددخنبدد

هاذت ق انهنذألنبخناذتحق نبهن ت ننخنهجهنبعاناذ زا ةن
ه تقهخننخنا  نقطعنتابتناذ طعةناذتلنتحناناذنزال ن

بعنن نانا انب ط ناذنائ ةناذتلنتحناناذنزال ن ل ناذهجهناذ لفلنذلبعانهاذ طعةناذاع  ةنتابدتنادلن
اذاعذاةناتابتنالنهجهناذبعاناهقناذا داناذدنائ  نهتد بطنناذ  كةناهناذ ع نةنقبعذةناذلسعخنانعناذ طعة

 قفل األبواب الزجاجية( 44 – 2شكل )

المنزلق  المزالج( 45 – 2شكل )

 لألبواب

 المزالج( 46 – 2شكل )

 المغناطيسي يعمل باللمس
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نعناذجزءناذنا للنبهسعطةنب اغدلن عكدةنبادعن
هتعتبدد ناذ طعددةناذ ع ج ددةنهددلننفتددعحناذددتحق ن

 بدد خنهددناناذ ددهعنن(47ن–ن2هاذوددقان)نبددعذنزال 
 .ناذنزال نخن

ن
 
 Cabinet)مقابض أبواب الخزائن    2-1-6

door handle) :تسدددت ن ناذن دددعبضن لددد نن
انا ها اعنهاوقعذاعنالنابهااناذ زائخنهاذجها   نذغ ضناتحاعنهاغ قاعنهه عألناذنئعتننخنا ت 

هن ناذن عبضنن اعناذنعن  ةنهاذب ست ألنهاذ وب ةنهن اعننعن ابدتنبهسدعطةنبد غ  خناهنب غدلنهاحدنن
هن ادعننددعن سددت ن نذألبددهااناذن زذ ددةنهسدد نق نه ددعنبعضددعننددخنهددن ناب ددهاعنذغدد ضناذتعدد ان ل اددعن

 ةنتاب تاعن.هق ف 
A. :تعننهن ناذن عبضننخناب هاعناذتدلنتسدتعنانادلناببدهااننن بضننعن لنغعطفنذألبهااناذن زذ ةن

اذن زذ ددةناذ عكددةنب طددعناباددع ناهنقددعه ت اتناذنطددعبخنا حددنننا ددعفناذجددزءناذ لفددلنذاددعنهبهسددعطةن
طةناذس ل قهخناإلزن ان حف ناذن ط ةناذنحننةنذلعنقناذنطلهانه حو ناذن بضنبنا لاعنه ابتنبهسع

  ب خنهن ناذن عبضن.(ن48ن–ن2هاذوقان)ناهنغ اءناإل بهقسل

B. :ه عننهناناذ هعننخناب هاعنابقاد نن عهندةنهكد نةنه سدتعنانادلنناذن عبضناذنعن  ةناالسطها  ةن
 نندعنجن دعنقطدعنابادع نبعإلضدعاةنإذد نهااناذغد انهذدهناحجدع نن تلفدةنتدت ئابهااناذ زائخناهنابد

ن ددهناذ حعسددلنهاذفضددلنهاذددنهبلناهناذنطعدد نبعذ  ددع نه  قددانهددناناذن ددبضنبتحن ددنناذها ددهناذعن ددنةنا
اذنسعاةنب خنن قدز نا بدلنب اغدلناذتاب دتنهتشود ن لد ناذبدعانادلناذنقدعخناذن كد نذادعنهتا دان

  ب خنهناناذ هعننخناذن عبضن.(ن49ن–ن2هاذوقان)نبهسعطةناذنا عاناذ نه نهتابتنبعنهع

C. خنسعب تاعن نانقه اعنوقلتننخننجنه ةنز ع انتن حادعنجندعالًن:نالنت تلان اذن عبضناذز  ا ةن
 ل نقطعناباع نبعإلضعاةنإذ نابذهاخناذتلنتن زهعننااناذنهبلنهاذفضلنهاذب ه ز نهه عألنا دهاعن

 اذن بضناذز  الن.(ن50ن–ن2اذوقان)نذاعناذهاخنتت عساننعنذهخنقطعناباع نه ب خ

 ذو السطح البارز اذنزال ( 47 – 2شكل )

ني غاطس لألبواب مقبض معد( 48 – 2شكل )

 المنزلقة

 مقبض معدني اسطواني( 49 – 2شكل )
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D. ٍناذن عبضناذق ه دة(Spherical Handle Knob)تنتدعزنهدن ناذن دعبضنبأ ادعنناتنن قدزنهاحدننن:ن

ذلتاب تنهه عألنا دهاعن ن دنةنن ادعنان ادعناذنعن  دةنهاذ ودب ةنهاذب سدت ق ةنهه دعألنا دهاعنتكد عنندخن
ناذ  دع ناهنابحجدع ناذق  ندةنه حددنهعنإطدع ننعدن لنهتسدتعنانذألبددهاانهاذجدها   ن لد نحدننسددهاء

 بعضعًننخنهن ناب هاعن.(ن51ن–ن2اذوقان)نه ب خ

نددعناذتطدده ناذحعكدداناددلننجددعاناباددع نهت   ددةن:نن(slide rail drawer)سددقألناذجددها   ن 2-1-7
اذتك  عن ا تنا هاعن ن نةننخناذت ق بعتناذنعن  ةنهن اعنسقألناذجها   ناذتلنسع نتنقا  ان
الناذحفع ن ل نح قةناذجها   نها س عب ةناذح قةنبعإلضعاةن ل ناذنحعا ةن ل ناذج ا ناعبتعًن

  ةنح قتهن  نناذفتفنهاإلغ قنان اعننعن ابتنبعذج ا ننخناذجها انهن ادعنندعنالننقع هننعنح
 ابتنبعذج ا ننخنابسفانهن اعنندعن قدهخننانح قدةنه ن هذ ق دةناهن عن دةنهسد ب خنبعضدعنندخن

 هن ناب هاعنذلتع ان ل اعنهق ف ةنتاب تاعن.
A. قه دةنندخنا بعددةنههدلن بدع ةن دخنسدقألننعن  دةننسدقألننات دةناإلغد قناسدفانحعادةناذجع دان:ن

اجزاءن ن خنه سع نتابتناا عخنن اعن ل نجع بلناذ زا ةننخناذنا انه ابتناآل  اخناسفانحعاةن
 اذسقألننات ةناإلغ قن.ن(52ن–ن2اذوقان)ج اناذج ا نبهسعطةناذب اغلنه ب خن

 المقبض الزخرفي( 50 – 2شكل )

 المقبض الكروي بأنواعه( 51 – 2شكل )

 سكك ذاتية االغالق( 52 – 2شكل )
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B. ت تلدانهدن ناذسدقألن دخنسدعب تاعنندخنح د ناذودقانهاذت ق دانااددلنسدقألنن قع  ق دةناذح قدةن:ن
اةناجزاءنالنقانجاةنتتح ألننعنبعضاعنبهسدعطةنقد اتننعن  دةنكدغ  ةننابتدةنتتقهخننخنا 

اددلناذجددزءناذهسددطلنهتعددننهددن ناذسددقألننددخناب ددهاعنابقادد ن نل ددةناددلناذجدد ا اتنبخنح قددةن
اذج ا نتقهخنبح  ةن عذ دةنهت قدانهدن ناذسدقألنبعدننتحن دننق دعفناذجد ا ن لد نجدع بلناذعلبدةن

هنخنا ن  قاناذجزءناذ دع جلن لد نجدع بلناذجد ا نا  قاناذجزءناذنا للنبهسعطةناذب اغلن
  ب خنهناناذ هعننخناذسقألناذن قع  ق ةن.ن(53ن–ن2هاذوقان)نقنعنتعلن عنالناذتن  اناذعنلل

C. تعننهدن ناذسدقألنندخناب دهاعناذحن ادةنهت قدانتحدتنقع دنةناذجد ا نسقألنتابتنتحتناذج ا ن:ن
ةناذتلن ن اناذجد ا نا ادعنهتحتده نهتنسألنبعذج ا ننخناذجع ب خنهتابتننخناذ لانب ا ناذعلب

 ب خنهدن ناذسدقألنهط   دةنن(54ن–ن2هاذوقان)ن ل نقفانذفألنهت ق اناذج ا نالنقع نةناذسقة
 تركيبها في الجرار .

 لد نن تلدانا ها ادعنبقاد ةننحعنلةناذن بدفتستعنانن: (cloth hanger) حامالت المالبس 2-1-8
اذن بدفناذنلح دةنبغ ادةناذ ده نهقدنذألنالناباع نإنن جنهعنالنابدهااناذ دزائخناهنادلنودنع ةن

تستعنانذتعل قناذن عواناذتلنتستعنانالناذحنعنعتناهنق اناذنغعسانههلن ل نا هاعن ن دنةن
هاوقعانن تلفةنهت قدانادلنانعق ادعنبهسدعطةناذب اغدلنهالن حتدع نت ق بادعنذ بد ةن دنانتحن دنن

 ن.ناذن بفنتن حع ب خنبعضننخنا هاعن(ن55ن–ن2هاذوقان)نانعقخناذتاب تنبع ع ةنهاخ
ن

بعضاً من أنواع ( 55 – 2شكل )

 الت المالبسحام

 سكك ميكانيكية الحركة( 53 – 2شكل )

 سكك تثبت تحت الجرار( 54 – 2شكل )
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 سددتعنانقفدد  ناذسدد   نبدد بطنابا ددعنننددعناذدد افنن: (Bed Connector)قفيييص السييرير  2-1-9
اذععذلنهاذدهاطئنذلسد   ن  دننتجن دعناجدزاءناذسد   نه عدنناذ فد  نندخناذت اق داناذناندةنادلن
اذس   نهذهناوقعان ن نةنت تلان خنبعضاعننخنح  ناذت ق انهاذعنانهتشن نجن عاعناذنانةن

عنذنهضعاعنالناذس   نهسدهان بد خن دنناًنندخنهدن ناب دهاعنذغد ضناذتعد ان ل ادعن فساعنتبع
 هب عخنط   ةنت ق باعن.

A. :ههددهننددخناب ددهاعنابقادد ناسددت نانعنهذددهن ه ددعخنابهاننقفدد  نسدد   ننهناذسددق خن ددعه  ن
بلسددع  خنهاآل دد نبددا  ناذسددخنه سددت ن ناددلن بددطنابا ددعننب اسددلناذسدد   نه ددت نت ق بددهنقنددعن

 (ن.ن56ن–ن2قان)الناذوننهضف

B. الن  تلدانهدناناذ فد  ن دخناذ دهعناذسدعبقن دنانقه دهنغ د نقف  نسد   ننهناذسدق خنن فدلن:ن
 دعه  نا قددهخنن ف ددعنبد خن افناذف ددننهاذجددزءناذن عبددانندخن افناذسدد   ناذعددعذلناهناذددهاطئن

اذ فدد  نه ابددتنناددلننقددعخنتحن ددنناذ فدد  نبعنددقن سددعه نسددنأله قددهخنت ق بددهنبعنددان ددن ن
 .(ن57ن–ن2الناذوقان)نقنعننهضفبهسعطةناذب اغلن

 قفيص سرير ذو السكين وطريقة التركيب( 56 – 2شكل )

 قفيص سرير ذو السكين المخفي وطريقة التركيب( 57 – 2شكل )
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C. تقددهخنهددناناذ ددهعننددخنقطعتدد خناحددناهنعن لدد نوددقانزاه ددةنقعئنددةنقفدد  نزاه ددةننقدد نها ادد ن:ن 
هاب دد  نقطعددةننسددتط لةنتابددتناددلنقع ددنةناذزاه ددةنبهسددعطةنب غددلنهاحددنناهنبدد غ  خنهتابددتن

بتنالن افنهعتعخناذ طعتعخنالناذس   نا ابتناذزاه ةنالن افنابا عننهاذ طعةناذنستط لةنتا
 بدد خنقفدد  ناذزاه ددةنن(58ن–ن2هاذوددقان)ناذسدد   ناذعددعذلنهاذددهاطئنبهسددعطةنب غددلن جددع  

 هط   ةناذت ق ان.

D. :ههناناذ دهعنندخناذ فد  ن جدن نادلنابادع ناذجدعهزنا تقدهخنندخنب غدلننب غلنتاب تناذس   ن
تابتنن(Cross Dowel)نهتنننستع ضهكعنهذةن ل نوقانن(Connecting Bolt)اذتاب تن

انا دان لت دلنبد افناذب غدلنا دت نتجن دعناذسد   نندخن د ان بدطناذب غدلنندعناذكدعنهذةننا 
  هضفنوقاناذب غلنهط   ةناذت ق ان.ن(59ن–ن2هاذوقان)اذلهذب ةن

E. قنددعننق  ددعناددلنبددعقلناذت اق دداناذنعن  ددةنابسعسدد ةناددإخنه ددعألنا ددهاعنالنحكدد نذاددعننددخنهددن ن

 جددننكددعهبةناددلنالن ةنهنت ه ددةنهاذت اق ددانهاذحددعان فسددهننددعنقفدد  ناذسدد   ناأ ها ددهنقا دد
اذت ق انبخناذو قعتناذن تجةنتضعنن ططدعتنادلنقدان لبدةنذلت اق داناذحن ادةنتبد خنط   دةن
اذت ق اننن ندةنبعذ  عسدعتناذناعذ دةنبندعقخناذت ق دان،نابعدننقدانهدن ناذت اق داناذتدلننق  عهدعن

سدت ننةنادلناكبفنذن ناذطعذانا و انقب  ننخناذنعلهندعتناذعلن دةنب كده ناذت اق داناذن
 تجن عنقطعناباع نبأ ها اعناذن تلفةن.ن

 

 قفيص زاوية ذكر وأنثى وطريقة التركيب( 58 – 2شكل )

 برغي تثبيت السرير وطريقة التركيب( 59 – 2شكل )
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 القياسات العالمية لقطع االثاثثالثا: 
Global measurements of furniture pieces 

ن: تمهيدن
إخنقطعناباع نت تلانق عسعتاعنتبععنذنست نناعنهتبععنذبلنا اعنههنانان ننا نجنان جان ل  دعننع اتدهن

ق طعةنااع ن جننا هن  تلانادلناذودقانهاذتكدن  نن)اذق سل(نا نذهنا ن عنقلنالن  عنالنا طعءناذتكن  نا
 ناذق سلنهذقخنذهنانع عناذ   نقل  نذهجن عناخناذق سلناذدن ن جلدفن ل دهناذطفدانسن غ نا هن ب  نتحتنن

اذكغ  ن  تلاننخنح  ناذوقانهاذتكن  ن خناذق سلناذن ن جلدفن ل دهناذودعانهادلن فدفناذهقدتناأ اندعن
 ففناذق سلناذن ن جلفن ل هناذ جاناذقب  نالناذسخنهذهنتعن  عناقا نالنهن ناذنف نةنذهجن عنن  تلفعخن خ

اخنق سلناذطعع ن  تلان خنق سلناالست احةنهقنذألن خنق سلناذ  اءةناهنق سلناذنقتانقندعنهت تلدان
اهناذكدد خننق عسددعتنقطددعناباددع نتبعددعنذ  عسددعتناذبودد ناذددن ن سددتعنانهددن ناذ طددعنانددا ًناذق سددلناددلناذ عبددعخ

ت تلانق عسعتهن خن ففناذق سلنالننهاناه بعناهناذهطخناذع بلنتبععنذ ك نقعنةننهاط لناذ عبعخنهاذك خن
هنهانا   نههنان  طبقن ل نبعقلنقطعنااع ناذن زاناهناباع ناذنقتبدلناهناذنطدع  نهغ  هدعن،نقندعنه دت ن

عنهضعناادع نضد  نادلنغ ادةننسدعحتاعنهضعنق عسعتناباع نبنعن ت عساننعننسعحةناذغ اةنانا نالن نق  
m2ههنان  طبقن ل ناذن عزانناتناذنسعحةناذكغ  ةنح  ن جاناخن دت ئ نابادع نندعننسدعحةنهدن ن(ن15)ن

اذن عزانالنانت نابتقع ن هعننخناباع ناذن نالن وغانح زانقب  اًننخننسعحةناذغ انهاذن نتع ا عن ل دهنادلن
ذ عبانذلفألنهاذت ق اناهنناناذتقه خناذنتغ  نا جنناخنن دزالًننع  دعًناذفكانابهاننخنهناناذقتعانهههناباع نا

ه جاناخنتحته نهن ناذغ اةن ل نسد   نه زا دةنذلن بدفن(ن30)نm2ذ فنبهنسه نغ اةنهاحنةنبنسعحةن
بعإلضعاةنذلنطبخنهطعهذةناذطعع نهغ اةنذلجلهفنه عنالبنننخناب ننب   ناال تبدع نقدانهدن ناذ طدعنهق ف دةن

انهن ناذنسعحةنبنعن ت عساننهخناخنتوغاناذح زنقلهن،نابعننهن ناذن ننةن جاناخن عد اناخنا دةنت ت باعننا 
قطعةنااع نذاعننعع   ن جاناالذتزا نبادعنهت ف دنهعنندخنقبداناذنكدن ناهالناد ناذن فدنناع  دعًنذضدنعخناالسدت نا ن

عاددةنقطددعنااددع ناذن ددزاناذناددعذلنهاذندد  فنذاددعننددخنقبدداناإل سددعخنهسددهان بدد خناذ  عسددعتناذنعتنددنةن عذن ددعنذق
بعإلضعاةنذ طعناباع ناذنستعنلةنالناذنقعتانهاذنطع  نهبعضناذ  عسعتناذ عكةنبأاع ناذننا فنههلنقنعن

ن- أتل:
ن
 ااع نغ اةناذ ه ن. .1
 ااع نغ اةناالست بعان. .2
 ااع نغ اةناذطعع ن. .3
 ااع ناذنطبخن. .4
 ااع نغ اةناذنقتان. .5
 اذن ع نناذن اس ةن. .6
 .ق اسلناذنطع  نبأ ها اعن .7
نق اسلنابطفعان. .8
ن
 أثاث غرفة النوم : 2-1

قهندن نسد   نه زا دةنن(2)تعلن عننخن  انن است عناخنغ ادةناذ ده نتحتده ن لد نسد   نندزنه نه
ذلن بدفنهددن ناذنقه ددعتن نقددخناسددت ناناعناددلناذغدد انناتناذحجدد ناذن بددهانه لدد نهددنانابسددعفنسدد ت نب ددعخن

ح  ن ت ألنح دزانن عسدانذلح قدةننا داناذغ ادةنبح د نالناذ  عسعتنذان ناذ طعنبنعن ت عساننعنحج ناذغ اةن
 شا ناباع ن ل نحج ناذغ اةنننعن وع  عنبعذض قنبان ل ناذعقفن جاناخن قهخنهضعناباع ننا انح زن

 جننن ططنذغ اةن ده نق عسداعنن(60ن–ن2)اذغ اةنن  حعنجنانذ فلنبعذحعجةناذتلنت نتكن نهنذاعنافلناذوقان
mهندن عتنهاذ زا دةنبدنا لاعننددعنتد ألنح دزنن عسدانذلح قدةنبدنا اناذغ اددةنهضدعناذسد   نهاذق(ن3×نن3)ن

نهس نق ناذ  عسعتنذان ناذ طعنبعذتفك ان.
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  النوم :اس سرير ينوع و ق 2-1-1
نس   ن ه ننزنه نذغ اةناذزهج خن:

ت عسدانندعننسدعحةنه دهعن عفناذسد   نذ دقنا ت ع ااع نا نغ اةن ه نهلننا ت ع ذ طهةنابهذ نالنا
 اذغ اةن
ن(Double Bed)اهناذنزنه نن:ناذس   ناذا عئل هعنابهاذا

ًن ن.نكن نذ ها ننسعحةنن عسبةنذو ك خننب ه   اًنFull Bed) )ن طلقن ل هنا ضع
ن 190.5نcmن×ن137.5نcmن:عفناذس    ق

ن(Queen Size Bed)ناذ هعناذاع لن:نس   ناذنلقة
هسدطةناذنسدعحةنههدهن نتدعزن دخنادلننع د نغد اناذ ده ننتناسدت نانهعفناذودعئعن دهناناذ دهعنهدهناذ 

ننخنابععنناذع ضنهاذطهانننعن ها ننسعحةناقب نه ه ناقا ن احةنذو ك خنق ًننبعنتناناذس   ناذا عئلن
ن 203.5نcmن×ن160.5نcmن:نعفناذس    ق

ن(King Size Bed)ناذ هعناذاعذ ن:نس   ناذنلأل
ةن  ضعًنهههنن عسانذغ اناذ ه  ناذ ئ س ةنقب  ةناذنسعحةنن عتب نهناناذ هعناقب نا هاعنابس  

ن 203.5نcmن×ن198.5نcmن:عفناذس    ق
 Single Bed Or With Drawer))اهنناناذج ا نن:ناذس   ناذف ن  ابعناذ هعناذ

ذغد انابطفدعانهدناناذ دهعن دها ننسدعحةنقعا دةنذود  نهاحدنننةوعئع قهخنهناناذس   ننخنابس ةناذ
ةننكدننةن،ننغ اةنناندعنقع دتننسدعحتاعنن عسبعًنب نا ت ع اًنن عنا طنهذكغ نحجنهنااهن بعدضنهدن نابسد  

ن.نض هاناست بعاالنحعذةنن(Trundle Bedسرير متحرك  ) بح  ن تهاا نس   نإضعالن نقخنسحبه
ن 190.5نcm×نن99.5نcmن:ق عفناذس   
 (X-Long Single Bed )ن:ناذس   ناذف ن ناذطه ااذ هعناذ عنف

نن.ةنالنابععنناذطهانذ  عسانابب عءناذن اه  خنطهااناذ عنةاذف قنب  هنهب خناذس   ناذف ن نهلنز عن
ن 203.5نcmن×ن99.5نcmنق عفناذس   ن:

هتكن نغد انن200نcmهنطهانن180نcmبع ضن  قهخناذس   نةاذ ه ناذ ئ س نغ االننع  ن
هذقخن تدهاا ن بعذ سبةنذألاع ناذجعهزن200نcmهنطهانن120نcm ه ناالطفعانالناذغعذانذلس   نبع ضن

ن.اذت ف ننبعببععنناذنطلهبةناذطهاناعبتننائنعناذع ضننتغ  نها عنال ت ع ألننةا عننةعن ننغعذب

 ( توزيع اُثاث غرفة نوم صغيرة60 – 2شكل )
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إنننةاد غادع ناذا  ننا ت ع نق عفناذس   ن  ا لنالناال تبع نذلنسعحةناذتدلن ودغلاعنبدعقلن ن ح ةن:
ن.ن(61ن–ن2)الناذوقان جاناخنتقهخناذف اغعتنب خنقطعناباع نن ئنةنذلح قةننا اناذغ اةنبح  ةنقنعن

 

 :دليل تصميم الطاوالت  –المناضد  2- 2

هاذنسددتط لةنهاذن بعددةن ش ددننبعدد خناال تبددع ناخناذطعهذددةنننسددتن  ةاال ت ددع نبدد خناذطعهذددةناذ .1
ناذنستط لةنت سج نهتتهااقننعنقعاةناالاع نبساهذةناذح قةنحهذاعن.

ن75نcmن–70نcmاقا ناذطعهالتنتكن نذلقتعبةناهنذلطعع نه جاناخن قدهخناال تفدععنبد خن .2
قدهخنتهقلنعنقعخنا تفععناذطعهذةنا ل ننخناذنعنانا د  نن45نcmهناذق اسلننخناهاذن ع نن

بح د نن60نcmاال تفععننخناب ضناذ ناسفاناذسطفناذطعهذدةن لد نابقدان،نهغ  نن  حةن
 الن تعع ضننعناذجلهفناذن  فن.ن

ن

ن

 

 تناسب مساحة قطع األثاث مع مساحة الغرفة ( 61 – 2شكل )
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ن- عضنن:هس ب خنالناذجناهاناذتعذ ةناذ  عسعتناذ  عس ةنذلطعهالتنهاذن

ناال تفع عتناذ  عس ةنذن عضننهن ع ننابطفعانهحساناب نع 

نا تفععناذن عننا تفععناذطعهذةن ن ناذطفانبعذس هات

نن30ن–ن25نcmنن55ن–ن50نcmنس هن4ن–ن1نخن

نن35ن–ن30نcmنن63ن–ن55نcmنس هن7ن–ن6نخن

نن43ن–ن33نcmنن73ن–ن60نcmنس هن10ن–ن8نخن

نن45ن–ن38نcmنن76ن–ن66نcmنس هن13ن–ن11نخن

ن

نن عضنناذهسطن–ن ضنةناذجلهفننق عسعت

ناذن ضنةناذننه ةناذن ضنةناذن بعةناذن ضنةناذنستط لةن نننابو ع 
ناذطهاناذع ض

نن71ن–ن55نcmنن76ن–ن60نcmنن81ن-ن71نcmنن71ن-ن50نcmن2

نن106ن–ن32نcmنن106ن–ن81نcmنن132ن-ن111نcmنن91ن-ن71نcmن4

نن137ن–ن116نcmنن132ن–ن111نcmنن182ن-ن152نcmنن106ن-86نcmن6

نن182ن–ن142نcmنن137ن–ن121نcmنن228ن-ن106نcmنن106ن-ن86نcmن8

نن213ن–ن182نcmنن157ن–ن147نcmنن108ن-ن96نcmنن121ن-ن106نcmن10

ن

ناببععنناذ  عس ةنذلن عضنناذن تلفة

ناذع ضناهناذعنقناذطهاناال تفععن هعناذن ضنة

نن106ن–ن91نcmنن106ن–ن91نcmنن43ن–ن38نcmنن ضنةنقاهةنننه ة

نن60ن–ن45نcmنن101ن–ن91نcmنن43ن–ن38نcmنن ضنةنقاهةننستط لة

نن101نcmنن101نcmنن76ن–ن71نcmنن ضنةنطعع نننه ة

نن106ن–ن91نcmنن203ن–ن152نcmنن76ن–ن71نcmنن ضنةنطعع ننستط لة

نن91ن–ن73نcmنن162ن–ن152نcmنن76ن–ن71نcmنن ضنةناذنقتبة

نن109نcmنا نطهانن66نcmنن ضنةناذ  عطة

نن66نcmنا نطهانن81نcmنن ضنةن نا

نن60ن–ن50نcmنن101ن–ن91نcmنن76ن–ن71نcmنن ضنةنقتعبة

ن
 :الكراسي  2-3
اذ طهطنابسعس ةنذتكن  ناذق اسلن جاناخنتشنخناذجلهفناذكحلنهاذن  فنه قدهخنا تفدععنن عدننن

ه قددهخننسدد نناذق سددلنبع تفددععن  ئدد ن،ن طددعبقنق عسددعتناال سددعخن(ن45ن–ن40)نcmاذق سددلنذلبددعذغ خننددخن

ا ل ننخناذن عننهاخنتقهخننسعاةناذق سلنتن انن(22ن–ن17)نcmن نا ناذهضعناذن  فنذلجلهفنه  تفعنب

ن.(45ن–ن37.5)نcm نقناذق سلن جاناخن ضنخن احةناذجعذفنه قهخنبحنهنن،ناسفاناذطعهذةن

اذعد ضن،نندا نخناذ لدان ن(7.5ن–ن5)نcmبن نا ن  ضنن عنناذق سلن قهخننخنابنع نا  ضن

cmنخناذ لانخنابنع نا قهخناذع ضن(ن37.5)ن cmه قهخناذ ا ننعئدانهب نسدةنن جدعتن،نن(32.5)ن

نذتفعن نا زالقنذألنع ن.ن

ن
ن
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ن
 :كرسي الطابعي

وقاناا لنتنعنعًنه ا ناذق سلن جاناخن ن انذل لانذضنعخنب جاناخن قهخننن عنناذق سلننسته ن
ناذجلهفناذن  فن.ن

ننننننننن(ن15o-10o)هق سدددلناالسدددت احةنندددخن،ننددد  خناذ اددد نن(o5)اذطعدددع ن ن دددانبن دددنا نهق سدددلننن
ذنقتان جاناخن س نن ا ناذجعذفنبنهخناخن بعذ نالناال تفععنبح د ن تعدع ضنندعناذقتدانندخنانعنق سلنا

cmنا ل ننخناذن عننذقاناذبعذغ خن.نن40ن–ن30ن
ن

نلبعذغ خننه ناذحج ناذنتهسطنذابععنناذق اسلن
نن50نcmن–40نcmن عننن  ضناذ

نن45نcmن–40نcmا تفععناذن عنننخناب ضنن
ننo8ن–نo5ن  خناذن عنننخنابنع نذل لان
نن19ن–ن9نcmا تفععناذنس نننخناذن عنننخن

نن20ن–ن8نcmطهاناذنس نن ل نابقان
نن5نcm  ضناذنس نن

ن
ذق اسدلنن تلفدةننسبقنهاخنهضح عنناذ  عسعتن،ت تلانابععننهق عسعتناذق سلنبع ت اناستعنعالتاعن

اذتلنه فعتن اط  ناذنسن لهنهاذتلنت تط قناذ نابععننهق عسعتنهحناتناذجلهفناذن ككةنذفت اتنطه هذ ن
هقعتنطه لةنا تطلاناخنتقهخناقا ن احةنهاست  عءنا جاناخنتقهخنابععننهن ناذق اسلن ست ن نذل احةنهب

نهاذ  فعتنتت عساننعنقها نناذجلهفناذن  فن:ن
نن55نcm خننالن  انننن نقناذن عننننن

نن55نcm خننالن  ا  ضناذن عنننننن
نن42نcm خننالن ز نا تفععناذن عنننننن

ن
 :Desks) )الرحالت  2-4
ن

ناالبععنناذ  عس ةنذل ح تن:
ن

ن

ن هعناذ حلة

Desk Type 

ن

ناال تفعع

Highن

ن

ناذع ض

Width 

ن

ناذعنق

Depth 

نن50ن–ن45نcmنن55ن–ن60نcmنن55ن–ن50نcmن ح تناالطفعا

نن75ن–ن50نcmنن150ن–ن60نcmنن20ن–ن60نcmن حلةناذحعسها

نن73ن–ن45نcmنن106ن–ن91نcmنن75ن–ن70نcmنسق تع  ة

نن60ن–ن40نcmنن106ن–ن91نcmنن71ن–ن60نcmنطبع ةننن ضنة

نن60ن–ن50نcmنن101ن–ن91نcmنن76ن–ن71نcmنقتعبةنن ضنة
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 تصميم الجلوس الجيد:
ععنقا د ةنبح د ن نقدخنذلجدعذفناخن   دانهز دهناا دعءنتأن دةناخنتكن  ناذق سلن حتع ناخن  عساناهض

 تددأا نبعذن جددةنابهذدد نبوددقاننسدد  نلددهنبددنهخناخن ف ددنناذنسددع نةناذتددلن حتعجاددعن  ددننجلهسددهنالخنهضددعناذج
،نالهنا ن عنق سلنطعهذدةناذحعسدهان جدنناخناذجدعذفن حتدع نإذد ناخن ت عسدانجلهسدهنندعنهضدع ةناذق سلن

افدلنهدنان جداناخن ش دننب  د ناال تبدع ن  دننتكدن  ناذق سدلنهاذطعهذدةناذعنانهاذ   نإذد ناذحعسدهانقدان
 جنناال تفع عتناذكح حةنذتكن  نهناناذق سلنهاذطعهذةننبح  ن جنناذجعذفن احتهنالنن(62ن–ن2اذوقان)

ههضددعناذجلددهفناذج ددنن هكددانبددعذنجاهنناذطف ددانذلعضدد تنهنذددألن  بددعننددخنهجددهنناذنسددع نناا ددعءناذعنددان
ناذن عسانههلن ن نةنن.

هاذتددلن جدداناخنتش ددنناددلننسدد نددخنهزخناذجن(%10)بنددعناخنهزخناالن عنن:نسددع نناذددن اعن .1
عدهقنتخناذدنذألننسدع نناذدن ا  خنادلناذن ع دننندخناذننقدخن،ناال تبع ن  ننتكن  نا نق سدلن

قنددعنهدهناذحدعانبعذ سددبةنن،نسد سددع ننجدع بلناذجتخنااذح قدةنهذقدخنادلنبعددضناذ د هان نقدخن
هناذ ادهضنندخناذق سدلنقندعناةنا تقعزنالنحعذةناذجلدهفنخن ست ن نق  طاذلن ا  خنه نقخن

خناذ  عسدعتناذنق  ددةناذتدلنتش ددننادلناال تبددع نهددلناذنسدعاةنبدد خناذن ادقنهاذن عددنن,نهاذنسددعاةننننا
ن.20نcmسع نناذن اعناهقنقع نةناذق سلناذنضغهطنهلنناذن ت حةنذ

خناذ اد ن جداننسد ننا،ناخنتكن  ننس نناذ ا نههناكعانجزءنالناذن عدننإنس نناذ ا ن:ن .2
 قهخن عذلنبكه ةنقعا دةنذ عطدلناذدن  ناذن عسدانذجدزءنهدع نندخناذ اد نههدهناذنسدعاةنندخن

ح ع دعنقا د ةنتقدهخنا)ذدنذألنادلناهقناذ ع نةناذنضغهطةنذلق سدلننذأل ل ن12.5نcmحهاذلن
  دننعن،نهن(قا ن احةن  ننعن ن دانذل لدااخننع  ناذ عفن قه هانا بع ةن خناضعءننفتهحنه

)  دننعن ضنهاذزاه دةنندعنبد خناذن عدنناذ ا نزاه ةنا ندعنب د ا نهبد خنابنس ننننهخناذن عه  نق ن  ن
ن،نo95قدانندخناتقدهخننخنالاس نناذ لفدلن جداننهب خناذنبهزخناذجعذفن ل ه(ننضغهط قهخن

سد نناذ اد نهدلننهاذه  فدةنابهد نذ،نس نناذ ا ن نننبعذابدعتنذلجدنعناذن تكداناالسدت عنةننه
نناذف د اتناذ ط  دةن ن دعنعسد اخنإاذ ط  ةنذل لدان,نهبدنذألنادناذهقع ةننخنحنه نتحناناذف  ات

قندعن كانا ل ننخناذحعادةناذسدفل نذلدهحناذقتداننالاس نن جاننت هفناذعنهنناذف   نههناناذ
 .ننننن(63ن–ن2الناذوقان)

ن
ن

 ( االرتفاعات الصحيحة 62 – 2شكل )
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ن
ن

قددانحنددان لدد ناذ ادد نذددهنهجددننا ح ددعءنطف دداناددلناخنهضددعناذن عددننسددهان عطددلنإناذن عددنن: .3
نقنعنههنالنهضعناذهقهان.نن ط ةناذف  اتناذ ط  ة

ن
خناهاذ ع نةنابهذ نذلجلهفناذج دننهدهناذ دن ةن لد نتغ د ناذهضدعنبع ت دع نذدنذألن جدان لد ناذنكدن ن

ن-  ا لنا بعةن  عك ناسعس ةنهلن:
سددفللننددخن لدد ننددخنطددهاناذجددزءناذاخنالن قددهخناخنا تفددععناذن عددنن جددانإن:ا تفددععناذن عددنن .1

 دهناذهننا عءنا ا عئاعنالنزاه ةنقعئنة(اخناذنا ان ضنهحت ناذ قبةنننخنابنا تفع ه)ن جااب
 ل نسهان قهخنه عألنضغطن ل ناسفان  نةناذف ننذنذألناعال تفدععناذن عسدانذلن عدننقعخنا

ن.ن(64ن–ن2الناذوقان)قنعن(ن51ن-ن35)نcmنعنابو ع ناذبعذغ خننخن

 مسند الظهر لحماية الفقرات القطنية( 63 – 2شكل )

 ارتفاع مقعد الكرسي( 64 – 2شكل )
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تد ن اع دةنقاننخناذنسعاةنندخن اع دةناذن عدننهحاخن قهخناخن نقناذن عنن جانإن نقناذن عنن: .2

عحنبنسدعحةنقعا دةنذن دعنحعادةناذن عدننندخناذضدغطن لد ن ضدلةنسن ضلةناذف نننخناذنا انذل

هه دعنن،(ن43ن–ن38)نcmخن قدهخنحدهاذلناخن ندقناذق سدلن جدانإاذف نننخناذ لانذنذألنا

ننخناذطهاناذنسع نن.ن%90ن عسااذعنقنسهان 

نددناننبنسددعحةن ناإلذددإ تحددننن دد ضناذن عددننبعذن جددةناالهذدد نبنددن ناذحعجددةنن دد ضناذن عددنن: .3

ن40نcmن د نذلن عدننذقدلن  عسداننع د ناذ دعفنهدهناذعد ضنابن،سفاناذجنعناقعا ةنذلف ننه

هندعننذدألن،نو عءناذلن بفنهنعنتحته هناذج هاننخنن5نcmخن ض اناان ل ناذنكن نجه 

ن عنخناذنسدعاةنبد خنابإن عنادلنهدن ناذحعذدةنادسد ننابن هنذدهناحتده نتكدن  ناذن عدنن لد نإا

ن.47.5نcmقانهخن ل نابخنتقا جان

نذدد ناذ لدداإهننعئددانذل لدداننددخناذ قبددةناا ددلناخن قددهخناسددطفناذن عددننالبددنننسددطفناذن عددنن: .4

نذألندع خنسطفناذن عنننعئدانانبكه ةنكح حةنذهناًنخناذو  نالن قهخننس هناهنo5بحهاذلن

ن.نذألنع نخناال زالقننس ب هنالنهن ناذحعذةن بنانجانننائ نذ حعا ن ل ناذج

ن-:إذ ناالاع نبوقان ع نن نقخنت س  
ناالاع ناذن زذلن .1
 االاع ناذنقتبل .2
ن

ن-:ه وناناالاع ناذن زذلن
نغ اناذن ع ن .1
نغ اناذنع وةن .2
نغ اناذطعع ن .3
نغ اناذنطبخن .4

ن
ن-تحته ن ل ن:هغ اناذن ع ن
نابس ةن .1
ن زائخناذن بف .2
ننسع ننابس ةن .3
نن ضنةنتجن ا .4

ن
نابهاانهنستةناهن نسةنانهنا بعةاهنا  ناا  خناتقهخنب خنتن:خزانه المالبس  2-5

نن60نcmن–55نcmقهخن  ضناذبعان غعذبعننعن
نن240نcmن–200نcmخنا قهخنب ناذ زا ةنعنا تفععنا

نن60نcmناذ زا ةه قهخن نقن
ن

نننننننننبعددعنناقددهخنتهغعذبددعننددعناهناذتكددن  نهناذنهن دداناذلوددقانتبعددعًنتقددهخنق عسددعتهن : مسيياعد السييرير 2-6

نن60نcmه  ضنن45نcmن–40نcmه نقنن60نcmاذنسع ننبع تفععن

ن
 عسدانندعنودقانتتبح د ناهناذتكدن  نهناذنهن داناذلودقانتبععًنتقهخنق عسعتاعن منضدة التجميل : 2-7

ن.هابععنننسع نناذس   ن

ن
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 غرفة المعيشة : 2-8
ن-:تحته نغ اةناذنع وةن ل ن

ن
ن.نة   ضعن ل نطعهالتنكغابعنننن ع نن ت عساننعناضعءنغ اةناذجلهفنهتحته ننهحناتنجلهف .1

نcm خننالن  اه نقنن65نcmن–55نcmبععننهق عسعتنهحنةناذجلهفناذنف نةناذكعالن  ضناذن عنننا

نننن.40نcmن–34.5نcmخنا قهخنب نعنا تفععناذن عننان55

ن

تتغ د نابععنهدعنبنهجداناذودقانهاذنهن دانهغعذبدعنندعنتقدهخننن ضنةنهسدطنها بعدةنطدعهالتنكدغ  ة .2

ن-قعذتعذلن:عنناذطعهذةناذكغ  ةنبعاناهنننه ةنهتبناهننستط لةنان بعةن

نا قدهخنسدطحاعنطعهذدةناذقب د ةاذندعنا،ن45نcmها تفع ادعن)ن50نcmن×ن45نcmن–40ن(cmسطفناذطعهذدةن

cm)اهنن45نcmن×ن50نcmن100ن(ها تفع اعنcm)ن–45نcmن)ن50ن

 

 
ن  غرفة الطعام : 2-9

ن:تحته ن ل ن
ن
هنااود ع نن5هنااود ع نن4،عتننن ل ن نننابا انناذوعغل خنتبععنهعنان–نن ضنةناذطعع  -1

نو  ن.ن12هنااو ع نن10هنااو ع نن8
ن
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 أسئلة الفصل الثاني
 

ن؟انق نا هاعناب وعاناذحن اةنهنهاكفعتاعنن/1ف

ن؟ عتب ننخناب هاعناذ عكةنبعب وعانب خنسباننذألن MDF Moldings وانن/2ف

اذ قنددلنبعذحعسددهانذت ف ددنناذ  دده ننذلعنددان لدد ننقددعئخناذددتحق نMDFذنددعنان سددت ن ن وددانن/3ف
ن؟هاذز ع ان
ن؟نHDFنعنهلننجعالتناست نا نا وعانن/4ف

ن؟بعذت ت اننعننق نه  فةنقانطب ةننHDF نننطب عتنذهحناب ض ةنن/5ف

ن؟ابسعسلننPlywood واننس   نس هإذ نق نقنPlywoodانق ن كعئ نا وعانن/6ف

ن؟انهنالنك ع ةن لانااع ناذنطبخننعنههناالق  ل ألن،نهننعن ك عن،نهنعنسباناست نن/7ف

ن؟  اناذ واناذب ست قلنهانق نالنا نس ةنقعخن اه  نبهانن ةنن/8ف

ن؟انق ن كعئ ناذ واناذب ست قلنبعذت ت اننعنو حنهاحنةنن اعنن/9ف

 نقفدد  ناذ زا ددةن،ن ددنننا ددهاعنقفدد  نسددنتجنددعن زا ددةناذن بددفنبهسددعطةنقطعددةننعن  ددةنتن/10ف
نن؟اعناذ زا ةننعنو حنذهاحنةنن 

تابددتنابددهااناذ ددزائخنه ددزائخناذنطددبخنبهسددعطةناذنفكدد تن،ناقدد ن ه ددعًننددخناذنفكدد تنن/11ف
نن؟ ستعنانالناباع ن نننهاو حنهاحنةنن اعن

ن؟ نننا هاعناذلهاقطناذنست ننةنالنابهااناباع نهاو حنهاحنةنن اعنن/12ف

ن؟تعنعانق ن هعننخنابقفعانتست ن نالنقطعناباع ن ننهعنهب خنسباناالسن/13ف

،نب خنسباناالستعنعانهقد ن دهعنناذنزال   نن ناناببهااناذنزنهجةنتابتناحناهعنبهسعطةنن/14ف
ن؟ هجننن هن

ن؟ه عألنا هاعننخناذن عبضنتست ن نالناباع ن ننهعنهانق نسباناست ناناعنن/15ف

 دهعن  ننت ق انج ا نالنقهنن ننعهلنابناةناذتلن تح ألن ل ادعناذجد ا نب  ادعنهانقد نقد نن/16ف
ن؟ هجننن اعن

نن؟ن بفننعنان ست ن ننخناذنابتعتنذتعل قناذن بفنانق ننذألننعناذو حننحعنلة  نن نانن/17ف

ذتاب تناا عنناذس   ن ست ن نقف  ناذس   نالن نل ةناذتاب تن نننا هاعنقف  ناذسد   نندعنن/18ف
ن؟نق نسباناالست نا ن

ن؟عننعنق عسعتاعنس   نغ اةناذ ه نذهن نةنا هاعنانق نهن ناال هان/19ف

نن؟ا ن هعننخناذطعهالتنتقهخننتهاا ةننعنقعاةناباع نهتقهخناذح قةنحهذاعنبساهذةنن/20ف

انقدد ناذ  عسددعتناذععذن ددةنذطعهذددةنجلددهفنذعودد ةناودد ع نإنانقع ددتننسددتط لةناهنن بعددةناهنن/21ف
ن؟ننه ةن

 ؟ضنانق ناببععنناذ  عس ةنذن ضنةناذقتعبةننخنح  ناال تفععنهاذطهانهاذع ن/22ف
ن
 ؟بععنناذ  عس ةنذق سلناذبعذغ خن،نانق هعنبعذت ت اننعنهلنابن/23ف
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 :الثالث اهداف الفصل
 -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سيكون الطالب قادرا على:            

 . معرفة الخامات التي تستخدم مع االثاث لتجعله اكثر جماال وبهجة -1
د نااالثااث ععلاى قطاع  والمعاادن لتقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات اضافة الخامااتالوعي با -2

 . التصنيع
 .أنواعها ، المواد المستخدمة ، وعمليات الخلط والنسب العالمية -:عمليات الطالء الحديثة فهم  -3

 

 
 

 ثالفصل الثال
الخامات والمعادن  

 التي

 دخل على األثاثت
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ا  -:والا أ  الخامات التي تدخل على األثاث لتضفي عليه جماالا ورونقا

 تمهيد:
ة التنفيذ والتي تتطلب بعد أن ينتهي المصمم الداخلي من اعداد الرسوم التصميمية لعمل ما تبدأ مرحل

مواصفات متعددة ومختلفة للمواد والخامات الطبيعية والصناعية الداخلة في العمل وقد كان للتطاور التقناي 

واكتشاف مواد وخامات جديدة أثر واضح فاي تطاوير القادرة علاى االباداخ مان خاالل االعماال التصاميمية 

ات ذات مواصاافات متكاملااة بساابب الحاجااة وكااان البااد ماان البحااث والتطااور ماان أجاال الوصااول  لااى خاماا

المستمرة لها ولتوفير مواد وبدائل عن الخامات التقليدية المختلفاة بجاودة ال تقال عنهاا وبكلفاة أقال والبادائل 

المطروحااة أو التااي هااي قيااد االنجااات بشاارط ان تكااون مواصاافاتها محااددة بمتانتهااا وخفتهااا وقاادرة تحملهااا 

وسانذكر هناا بعال الخاماات  جوية والتآكل ومقاومتها للصدمات الخارجياةللحرارة والتأثيرات والعوامل ال

 . تدخل على األثاثالتي 

 الرخام  3-1

ير الحارارة والضا ط الواقاع علاى المتبلاورة بتاأث (CaCo2) يتكون الرخاام مان كربوناات الكالسايوم

ين سالسال طويلاة مان حجار المتكون منها بفعل التأثيرات والتقلبات الجوياة األمار الاذؤ ياإدؤ  لاى تكاواأل

ناواخ الرخاام المتمياتة وذات الجاودة العالياة تكثار فاي أالجبال التي تتراكم فيها كمياات كبيارة مان الرخاام و

عارو  ساوداء  اذيكاون حياناا  أو عبيل الناصاوصالبته ولونه األ ايطاليا ويتميت هذا الرخام بجودة تماسكه

في الشكل  هو موضح كما سودصفر واألواأل كاألحمرن لوايضا  رخام متعدد األأجد و خضراء أو بنية ويوأ

 . المناضد بمختلف انواعها وكذلك سطوح كاونترات المطابخ كسطوحويدخل الرخام في االثاث  (1 – 3)

 

 

 

   الحديد 3-2

استخدامه في االثاث على الرغم من التقدم التكنولوجي في عصارنا الحاديث وماا احتاوا  مان ما تال 

لام يساتطع ان ينافساه فياه أؤ معادن او  ا  ن الحديد ال يتال يحتال فاي الصاناعة مركاتإة فمواد وسبائك جديد

 . سبيكة أو مادة اخرى

 

 

 

 الرخام األبيض ذا العروق 1 – 3شكل 
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 : خام الحديد

كثاار العناصاار انتشااارا  فااي الكاارة االرضااية أو يحتاال المركاات الرابااع بعااد أيعااد عنصاار الحديااد ماان 

ديااد ويوجااد ماان وتنهااا ح (%204) االوكسااجين والساايلكون وااللمنيااوم ، وتحتااوؤ الكاارة االرضااية علااى

،  أو كبريتااات كربوناااتكاساايد أو أخاارى علااى شااكل أرضااية متحاادا  مااع عناصاار الحديااد داخاال القشاارة األ

اب الخشبية مان خاالل بوكوين األتخشاب فنرا  في ثاث بعد تداخله مع األويستعمل الحديد في العديد من األ

متعددة  وبأشكالبواب ويشكل بتخارف جميلة األت ضمن لواح الخشبية ويكون بمثابة الحشواتعشيقه مع األ

لواح أبعل مقاطع الحديد مع  تتتاوجن أ وباإلمكانخشاب في عمل الشبابيك ن يتداخل مع األأكذلك ممكن 

متعاددة كاذلك فايمكن  وبأشكالالملون لصناعة مناضد الكتابة ووفق تصاميم جميلة  MDF الخشب والبلوك

غلب المقاطع المستخدمة في هاذ  العملياة أالت بهيكل حديد وبسطح خشبي وان تصنع مناضد الوسط والطب

 . (2 – 3في الشكل )كما موضحة  مختلفة وبأبعادالمستطيلة والمربعة  األنابيبهي مقاطع الحديد 

          

 الزجاج   3-3

 .  لقد كان التجاج واحدا  من أقدم المواد التي استعملت من قبل اإلنسان منذ القدم

 :الزجاج أنواع 

يجااد نوعياات  حاد يتوقاف عناد أناواخ عديادة حساب درجاة نقاوتاه أو شاكله أو وفائفاه فاال أللتجاج 

 : نواخ اآلتيةيجات األ استخدامه  ال أنه يمكن  جديدة من التجاج وفي مجال

كاسايد والفقاعاات وال ي فياه كمياة كبيارة مان الشاوائب واألوهو تجاج غير نق : التجاج المموج .1

 . المرايا وألغرال المشاهدة الواضحة من خاللهيصلح لعمل 

وهو خالي من الشوائب والفقاعات حيث يكون سمك اللوح ثابت فال يحادث أؤ  التجاج الصقيل: .2

عمال مكن استخدامه ألعمال المرايا واألانكسار في الضوء وتمر الصورة من خالله بوضوح وي

 . ةيدلوان عدأبويكون خرى األ

بطاار  عدياادة  رتبااتسااالك معدنيااة أحتااوؤ علااى تلااواح تجاجيااة أرة عاان هااو عبااا التجاااج المساالح: .3

ن أنوعان منه المسلح الشفاف يمكن على وهو  )تجاج أمين(فائدتها عدم تشفي التجاج عند الكسر و

المعرضة للصدمات والتي تحتاج المشاهدة  ماكنبواب واألخالله ويستخدم عادة لأل تمر الصورة من

 . (3 – 3في الشكل )وهو كما  القواطع والمناورفي غير شفاف يستخدم والنوخ الثاني من خاللها 
 

 تداخل الحديد مع الخشب في األثاث 2 – 3شكل 
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 لاه تصاممالاذؤ ال للعمال  لاواح تجاجياة ال تقبال القطاع بعاد انتاجهاا أ ووه : التجاج الحرارؤ .4
 .( 4 - 3في الشكل )وهو كما  درجات حرارة عالية هاماكن التي تتولد فيويستخدم في األ

اف نقي معاال  تحات تياارات مان الهاواء الحاار والباارد عنادما وهو تجاج شف : التجاج المقسى .5
يكون في حالة الليونة ليكون مادة صلبة ويتحول عند تعرضه للكسر  لى بلورات ص يرة بحجام 

 . ة لذا فأنه تجاج أمينححبة الحمص غير جار

 هااو لااوح تجاااج معااال  وعااادة  يكااون ماان التجاااج النقااي ألن معالجتااه مكلفااة : التجاااج الملاادن .6
لااواح التجاااج أبااين لااوحين أو أكثاار ماان  (ةيناات)جالوالتلاادين يكااون بوضااع مااادة لدائنيااة شاافافة 

والشاكل  ال رل منه عدم تشفي التجاج وتحوله  لى آلة جارحة أو قاطعة عناد تعرضاه للكسار
 .يبين التجاج الملدن وألوانه  (5 – 3)

 . قتين لتوخي األمان األكثرهو لوح تجاج معمول بالطريقتين الساب : التجاج المقسى الملدن .7

 نوعي الزجاج المسلح الشفاف والغير شفاف (3 – 3)شكل 

 الزجاج الحراري (4 – 3)شكل 
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نااواخ واطئااة الكلفااة تااتم معالجااة أحااد هااو لااوح تجاااج اعتيااادؤ يكااون ماان األ : التجاااج المرماال .8
سااطوحه بوضااع لااوح التجاااج بشااكل عمااودؤ متكااأ علااى جاادار قااوؤ قلياال الماايالن  لااى الخلااف 

فيقاوم ينفاذ  لاى حاول مان الرمال  أنباوبويستخدم العامل مضخة هواء قوياة يمار الهاواء عبار 
الهواء بدفع الرمل بشادة نحاو لاوح التجااج فيقاوم الرمال بتخاديل ساطح التجااج ويكاون العمال 

يبين استخدامات هذا النوخ من  (6 – 3والشكل ) ب رفة معتولة فيها فتحة باألعلى لطرد ال بار
 . التجاج

وحسب  ثناء صناعتهأهو تجاج شفاف ملون أو غير ملون نقي يتم تقوسه في  : التجاج المقوس .9
في الشكل  موضح وهو كما واب الدائرية لألثاثبفي األ الطلب وبموجب قوالب خاصة ويستخدم

(3 – 7) . 

 المرمل واستخداماتهالزجاج  (6 – 3)شكل 

 ج الملدنالزجا (5 – 3)شكل 
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مان جهاة ليساهل تقطيعهاا ومنقوشاة مان جهاة أخارى  صاقليةهي ألواح تجااج  التجاج المشجر: .10
معالجااة عجينااة التجاااج وقياسااات مختلفااة وتكااون صااناعته ب ةسااماكوالوان باا تكااونالااواح  هااذ و
تكارر  االساطوانية( باألختاامشابه أ(لوان والقوالاب التاي تصانع مان روالت منقوشاة ستخدام األبا

يستخدم هذا النوخ من التجاج فاي القواطاع ونقشها عند الدوران وعند مرور العجينة من خاللها 
 . (8 – 3في الشكل )كما  والمناور

 
 

 المقوسالزجاج  (7 – 3)شكل 

 المشجر واستخداماتهالزجاج  (8 – 3)شكل 
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 لواح الزجاج أتثقيب  3-3-1
لواح التجااج وهنااك نوعاان أجة  لى عمل ثقوب مختلفة القياسات في لكثير من الحاالت تتطلب الحا

من برايم التثقيب تسمى بريمة التجااج الناوخ االول هاو البريماة المسامارية هاي أشابه باالرمح الصا ير أو 
وهي عبارة عن مسمار من معدن صالب يكاون رأساه المثلاث  mm (2 - 14)من قطرها تراوح يالسهم و

وهاو غيار مفضال كاون قياسااته صا يرة واساتخدامه  (9 – 3في الشكل )كما اس من مادة تحوؤ حجر الم
نها مجوفة أفيحتاج  لى مهارة والنوخ الثاني عبارة عن انبوب يرتبط بنهايته كمية من مادة حجر الماس أؤ 

 . (10 – 3في الشكل )وهي كما  دائرية من اللوح التجاجي عند استعمالها ا  قراصأتعطي 

 ا ماتهالمرايا واستخدا 3-3-2
ال يخلو بيت من المرايا ألنهاا تعناي الحركاة والحيااة والراحاة مماا جعال اإلنساان يساتخدمها فاي فان 

وكام هاو جميال ان تتحاول مختلفة  بأشكالالعمارة الداخلية وفي كثير من قطع األثاث المنتلي بعد تأطيرها 
فاإلنساان  ، من الجمال والشاعرية لواح من المرايا  لى لوحات فنية جذابة تضفي على المكان متيدا  تلك األ

لاوان خاصاة ذات شافافية جيادة تلاون ساطوح المارآة ألواح  لى لوحات ساحرة باساتخدام قام بتحويل تلك األ
أو بتقطيعهاا  لاى أشاكال هندساية صا يرة  وتكسيه بطبيعة لونية جافاة رقيقاة جادا  ال تتاأثر بالعوامال الجوياة

كما ف شكال  هندسيا رائعا يعكس الصور واألنوار من خالل المرايا لتمنح السقوت ليف السقوف بهذ  القطع 
  . (11 – 3في الشكل )

كيل المرايا بأشكال هندسية شت (11 – 3)شكل 

 في السقوف

البريمة الدائرية المجوفة  (10 – 3)شكل 

 البريمة  (9 – 3)شكل  لثقب الزجاج

 المسمارية لثقب الزجاج
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  :الحفر المباشر على الزجاج
 -:خطوات العمل

طة ور  الكااربون اي طي سطح لوح التجاج بور  الكونتاكات الالصاق ثام ينقال الرسام بوسا .1
 . على السطح الم طى بور  الكونتاكت

حفرها باستخدام المشرط ووضع اللوح التجاجي على طاولة بحث افراغ المساحات المطلوب  .2
 . يكون السطح الم طى بور  الكونتاكت  لى األعلى

يتم وضع الحامل بواسطة الفرشاة على المناطق المراد حفرها واالنتفار لمدة دقيقتين ثم يتم  .3
 . مسح المناطق التي عليها الحامل بالفرشاة

 . ي مر لوح التجاج في حول ماء نفيف تكرر العملية مرتين أو ثالث ثم .4
، وبعكسه يكرر العمل نفسه حتاى الحصاول علاى  توقف العملية في حال االقتناخ بعمق الحفر .5

 . العمق المطلوب لتحقيق الفكرة التصميمية المطلوبة
 . ويعاد غسله بالماء الساخن ت، ثم ينتخ ور  الكونتاك ي سل لوح التجاج بالماء .6
 

 قمشة األ 3-4
 األقمشاةوتعارف  جياد االثااث(ن)تجياد نعماال التأالمختلفة في الكثيار مان  وبأنواعهاقمشة ألستعمل ات

 )االسام المتاداول(ل أو النساي  العاام اوالتي تحمل اسم القما )نهاياتها(حد طرفيها أبالرقع التي تلصق على 
ختلفاة التاي تكاون ذلاك الم لألنساجةكذلك يذكر على تلك الرقع النسب المئوياة  )للقمال المنسوج(أو الشائع 

 . القمال
ولقااد فهاار العديااد ماان اسااماء االنسااجة الجدياادة وتطااور صااناعتها عاان السااابق وفهاارت فااي مجااال 

 )المسااتحدثة(وانتاااجي كبيار، وبعاال ماان هااذ  االسااماء الجدياادة  يالصاناعات التكنولوجيااة علااى نحااو قياساا
االوليااة  باألنسااجةعالجتهااا الطبيعيااة قياسااا  يااة أو مئأفهاارت اختالفااا  وت يياارا  كبياارا  ضاامن مكوناتهااا الكيميا

 . المتكونة منها وبذلك أصبحت لها خصوصيتها المميتة
المختلفاة والمساتعملة لتلبياة االحتياجاات ضامن وفاائف محاددة  لألنساجةوالصفات العامة والمميتة  

والمعااروف  وخاصااة لالسااتعماالت المتعااددة نجاادها تتمثاال بالسااجاد أو الاابالط المساامى كارباات أو موكياات
ساجة أناالرضيات ونجد اللمعان أو البرياق متاوفرا  فاي  ألكساء بمتانته وخشونته وتجمد  واستعماله المحدد

وتمتات بألواناه والرساوم  خامات التنجيد المختلفة كذلك نجد قابلية الشد تتمثل في انسجة االغطية بشكل عام
 . (12 – 3في الشكل )والتخارف التي عليها كما موضح 

  

 ها ورسوماتهاأقمشة التنجيد وألوان (12 – 3)شكل 
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 االسفنج 3-5
  :وتقسيماته اإلسفن خصائص 

 كتاالثاااث وسااوف نتعاارف علااى خصااائص ساساايات صااناعة األأالصااناعي أحااد  اإلساافن  كتاالتعااد 
 . سوا  المحليةاالسفن  وجميع المعلومات في األ

 cm ( (80وبارتفاعات مختلفة  cm (180×200)على شكل كتل كبيرة بمساحة  اإلسفن يتواجد  

تقطياع هاذ  الكتال بالسامك  وباإلمكان (13 – 3في الشكل )كما موضحة  سفن (اإل )بلوكهتدعى بمصطلح 

وبموجااب الحاجااة  ليهااا وتااتم العمليااة بمكااائن خاصااة فااي معاماال تقطيااع ( 20 لااى  1)cm المطلااوب ماان 

 . سوا  المحليةالموجودة في األ اإلسفن 

عل الخصاائص التاي يمكان فهو له ب )الض ط العالي(ذو الكثافة العالية  اإلسفن كيف تتعرف على  

 . ن يتميت بهاأ

سافن  رؤ غير جاف لكان النااس تفكار ان اإليكون ط )الض ط العالي(الكثافة العالية  وسفن  ذاإل .1

 . الطرؤ يحافف على شكله لمدة طويلة

صابعك ال يترك عالمة مكان الض ط بعكس أالكثافة العالية حينما تض ط عليه بأحد  وذ اإلسفن  .2

 فة القليلةالكثا واالسفن  ذ

  :األلوان 

ن تجد نفس أهي فقط لتمييت الكثافات عن بعضها ، وال ل كثير في االسفن  بسبب اللون ألنك يمكن 

مختلفة وتفن أنها واحد ولكن الحقيقة أنها مختلفة تماما  ، فيمكن اللون  بأسعارماكن كثيرة ولكن أاللون في 

 . واطئالواحد ض ط عالي وض ط 

 

 
 

 بلوكه اإلسفنج بنوعيها الضغط العالي والواطئ يبين  (13 – 3)شكل 
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 لمنيوماأل 3-6
هير فاي معارل امنيوم هو معدن القرن العشرين والواحد والعشرين آثار وجود  ألول مرة الجمالاأل

ولااى ماان ناحيااة تعاادد اسااتعماالته المختلفااة فااي شااتى أوجااه واحتاال المرتبااة األ 1854باااريس الاادولي عااام 

 ، التالتطبيقات ولقد حل محل النحاس والحديد والخشب فاي العدياد مان الصاناعات والمنتجاات واالساتعما

ن يتااداخل فااي صااناعة االثاااث الخشاابي والساايما فااي أطقاام القنفااات أمقاااطع متعااددة يمكاان  بأشااكالويوجااد 

علاى االثااث الخشابي يضافي علياه رونقاا  واشاكاال  جميلاة  وبإضاافتهوالطاوالت بمختلف اشكالها وانواعها 

صاناعة مناضاد الكتاباة ، ويمكان تتاداخل مقااطع متعاددة مان االلمنياوم فاي  وكل حسب التصاميم والموديال

 . (14 – 3في الشكل )وكذلك المطابخ الحديثة كما  جميلة وبأشكالواإلدارة 

 

 

 

 
 

 اللدائن 3-7

، لقد ولدت هذ  الصاناعة بعاد   ن تاريخ صناعة المنتجات البالستيكية على نطا  واسع حديث نسبيا  

صاورة عاماة علاى جمياع ب )بالساتك(يطلاق المصاطلح  1839أو المطااط الصالب عاام  األيونااتاكتشاف 

و عمل النموذج ولقد ت ير معنى الكلمة في االستعمال الحديث ليشمل مجموعاة كبيارة أالمواد القابلة للقولبة 

من المواد العضوية التركيات التاي تصابح لدناة عناد اساتعمال الحارارة ولهاا القابلياة للتشاكيل تحات الضا ط 

 . دوات مفيدةأادن وتصنع منها وهي تحل محل مواد انشائية كالتجاج والخشب والمع

 
 

 
 
 

 تداخل األلمنيوم مع الخشب في صناعة األثاث والمطابخ  (14 – 3)شكل 
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وتتداخل كثير مان القطاع ومقااطع البالساتك ماع قطاع االثااث المختلفاة تتمثال بالنقشاات والتخاارف  

 . المصنوعة من البالستك وتستخدم في غرف المنام أو الطعام

وهي عبارة عان طبقاات للبلاوك المضا وط ضا طا  عالياا  مكساوة بطبقاة   HDF أو MDF خامات 

 ، جميلااة ومتكااررة سااتيكية بدرجااة لمعااان عاليااة شاابيهة بلمعااة التجاااج تتااوفر بااالوان متعااددة وبتخااارفبال

وتتوفر بقياسات ،  عمال التصميم الداخلي والديكورات للفناد  والقاعاتأيستفاد منها في صناعة المطابخ و

  PVC خاماتكذلك تتوفر ،  cm 122 × 270 وبأبعاد mm 8– mm 18مختلفة والشائع منها بسمك 

وباالوان  PVC وهاي عباارة عان طبقاات رقيقاة مان ماادة HDF أو MDF البلاوك بأكسااءوالتي تساتخدم 

بدون لمعان تباخ على شكل روالت تنفاذ عملياة االكسااء بواساطة مكاائن خاصاة تادعى  وأ نمتعددة وبلمعا

لخاماات علاى طبقاات البلاوك بمكائن البولون تعتمد على مبدأ عملية الشفط وباستخدام الحرارة لتثبيت هاذ  ا

MDF  أو HDF ( 15 – 3والشكل)  أخشاب يبينMDF  وHDF  المكسية باللدائن.    

 
 

 

 الجلود 3-8

 :الجلود ودباغة صناعة 
اتصفت دباغة وصناعة الجلود في هذ  الفترة بطاول فتارة التحضاير ،  (المرحلة االولى )القديمة .1

ة لعادم تاوفر الماواد االولياة ،  ذ كانات تاتم حيث كانت دباغة الجلاود تتصاف بطاول الوقات نتيجا
جميع المراحل يدويا   ؤ يوضع الجلد بعاد تنفيفاه مان الشاوائب فاي احاوال تحتاوؤ علاى ماادة 

ثام تادفع مان هاذ  االحاوال  (16 – 3فاي الشاكل )كما موضح الترنيخ إلتالة االصواف عنها 
حوال أوت سل وبعدها توضع في 

تحتااااوؤ علااااى السااااما  أو قشاااار 
ياام وبعاد ذلاك أولمدة ثالثة  الرمان

ترفااع وتلااون وتكااون جاااهتة بعااد 
 . ذلك لالستخدام

المرحلااااة الثانيااااة تعتباااار المرحلااااة  .2
الثانية فاي دباغاة وصاناعة الجلاود 
من المراحل المتطورة نتيجة للتقدم 

اعي والتكنولااااوجي وتااااوفر الصاااان
ولياة فاأن ماا نشارحه فاي المواد األ

هااذ  الفتااارة عاان دباغاااة وصاااناعة 
يس هي الخاتمة فأن التقادم الجلود ل

 . قدما   في هذا المجال مال  

  المعالجة باللدائن HDFو  MDFأخشاب  (15 – 3)شكل 

أحواض إزالة الصوف من الجلود في  (16 – 3)شكل 

  دباغةالمرحلة القديمة من ال
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حوال تحتوؤ على مادة الترنيخ وتحرك أفبعد أن ينفف الجلد من المواد العالقة وتتال يوضع في 

بعد ذلك يتم رفعها وغسالها مان ،  (17 – 3في الشكل )كما  صوافتالة األ  ألجلبواسطة نواعير خشبية 

للتخلص من البكترياا  )وهو ثمرة لنوخ من أشجار السرو(تحتوؤ العفص  حوالأهذ  المادة ووضعها في 

ثم ترفع وتوضع في براميل خشبية تحتوؤ على مادة الكروم لكي يكتسب الجلد صفقة االسفن  أؤ المروناة 

والنعوماة بعاد ذلاك يرفاع الجلاد ماان هاذ  البراميال وي طاس فاي ماادة حاففااة لاه عناد الخاتن حتاى ال يتااأثر 

تثبيات اللاون ثام يلماع  ألجال الكاول يتعفن وبعد ذلك يصب  بالصب ة المطلوبة ويطلى بمادة بالرطوبة وال

 . السيتن أو شمع الدالسبمادة 

 
 
 :استعماالت الجلود في األثاث  

ياات كبيارة نتيجاة بعد التطور الذؤ طرأ على دباغة وصناعة الجلود في الوقت الحاضر وانتاجه بكم

 فاي ، أخاذت تساتعمل ناواخ متعاددة ومختلفاةأشاكال وأسوا  على ثرتها في األوك ، هاولية للتوفر المواد األ

ثاث واكساء سطوحها والكراسي والمنافر والجادران وعمال لوحاات ر من التصاميم الداخلية ومنها األالكثي

ى ثااث كالمناضاد واالسارة وحتاا اساتخدامها فاي تجميال كثيار مان األمتعددة وكاذ بأشكالفنية بعد تخرفتها 

تاداخلها ماع قطاع غارف الناوم كاأبواب خاتان  وباإلمكاانبواب الداخلياة ل بها في تداخلها مع األوصل العم

 . متعددة وبأشكالكثر استخداماتها في تنجيد أطقم القنفات أالمالبس و

 

 

 

النواعير الخشبية إلزالة الصوف من الجلود  (17 – 3)شكل 

  في المرحلة الحديثة من الدباغة
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 المعادن التي تدخل في تكوين قطع األثاثثانيا: 

 تمهيد:
ألحجار الكريمة بتتيين األثاث بأشكال فنياة وجمالياة  ذ اساتعمل منذ القدم استعملت المعادن الثمينة وا      

الذهب والفضة والنحاس كما واستعملت األصداف البحرية والعاج بكثرة في هاذ  العملياة  ذ كاان النجاارين 

المهرة يقطعون األصداف والعاج  لى أشاكال هندساية رقيقاة وياتم تطعايم الطااوالت والعلاب والخاتائن بهاا 

الحرفاة فاي مصار وباالد الشاام والم ارب العرباي وتناقلتهاا األجياال جايال  بعاد جيال  لاى أن  وانتشرت هذ 

عمليات  كساء األثاث بور   وصلت  لى وقتنا الحاضر  ال أنها أخذت بالتناقص شيئا فشيئا ولم يبق منها  ال

ر  الاذهب الذهب أو الفضة ومع ذلاك تبقاى عملياة التاذهيب حساب الطلاب مان قبال المشاترؤ وذلاك ألن و

أسعار  مكلفة وكذلك ور  الفضة أما أسالك النحاس فياتم اساتعمالها بشاكل خفياف لتطعايم بعال الخطاوط 

  -:ف نتطر  لهذ  العمليات بالترتيب كما يأتيوبقطعة األثاث وذلك لعدم رفع سعر التكلفة لقطعة األثاث وس

 

 او الفضة بورق الذهب تذهيب الخشب 3-1
 : دواتالمكونات و األ

 ية التذهيب أو التفضيل نحتاج  لى المواد واألدوات الخاصة بهذا العمل وهي كما يأتي :في عمل

  و نجد  في شكل ورقات  األصباغدفتر من ور  الذهب و يمكن الحصول عليه من محالت
من الذهب يفصلها عن بعضها ور  شفاف حتى يعمل على حماية الور  المذهب و 

ورا  يتم بتلك األ باإلمساكر  , لذا عندما نقوم نه رقيق و يسهل تكسأالمفضل , حيث 
في كما موضح  مساك بها عن طريق الور  الشفاف للمحاففة عليها من التلف و التكسراأل

  . (18 – 3الشكل )

  وسادة حيث يتم استخدامها لوضع قطع الذهب عند تقطيعها مما يسااعد فاي المحاففاة عليهاا
 . من التفتت

  في تقطيع الذهبسكين حيث يتم استخدامها . 
   (500 – 320 – 120) ياسات هيمجموعة من الق تنعيمور . 
  شديدة االلتصا  ةماد يو مادة اكريليكية وهأاكريليك  . 
  غراء وهنا يجب استخدام ناوخ مان ال اراء الخااص بلصاق ور  الاذهب والاذؤ يختلاف عان

الشافاف بينماا لاى  ال راء المخصص للخشب , فهو يصبح جاهت للصق عنادما يتحاول لوناه 
 . لى شفاف غراء الخشب يفقد قدرته على اللصق عندما يتحول 

( دفتر ورق الذهب18 – 3شكل )  
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  و أثااث فرد  على األحيث تستخدمان في حمل ور  الذهب ووضعه و (2)عدد فرشاة مشط
فرشاااة واحاادة يااتم اسااتخدامها  (2)لااى جانااب  ,  (19 – 3فااي الشااكل )وهااي كمااا الخشااب 

 . دهن الورنيلخرى تستخدم للقيام باألللدهان قبل ال راء و

 
 

  أثيلين و بوليأ )وهي مادة سائلة تستخدم كأساس يكون لونها بني محمر(طينة حمراء . 

  و القطن حيث يتم استخدامها في تنعيم السطح الخشب بعد التذهيبأقطعة من القمال . 

 ورنيل حيث يتم دهانه للمحاففة على التذهيب. 

 

  . طريقة تذهيب الخشب بورق الذهب او الفضة

 سوف نوجت العملية التذهيب بالنقاط التالية ل رل التعرف عليها عن كثب :

حيااث  (320) ور  قيااسساتخدم نوبعادها  (120)اس ياق باور  ساطح الخشابلالتنعايم  نبادأ  

حتااى تحصاال علااى سااطح  (500) ور  قياااسسااتخدم نتعماال علااى تنعاايم سااطح الخشااب , ثاام 

 .   بارالو أالتنعيم سطح الخشب من بقايا و الخدول , ثم يتم تنفيف أملس خالي من العيوب أ

بطالء السطح بالماادة  نبدأتربة ثم أو أؤ شوائب أمن  ننفف قطعة الخشب المراد العمل عليها 

اا  ما أاالكريليكية شديدة االلتصا  ,  ذا لم تستخدم تلك الماادة فايمكن اساتخدام ماادة تمثال متيج 

، ناوجت عملياة تجهيات ال اراء فاي  يات ال اراءبين الطينة الحمراء وال راء ولكن كيف ياتم تجه

  -النقطتين التاليتين :

ضعه في الماء لمدة ياوم حتاى تماتص حبيباات ال اراء نذا كان غراء حبيبات و ال راء نأخذ  - أ

لكل لتر ماء , ثم ياتم وضاع ال اراء علاى الناار ماع  g(100) الماء ويتم استخدامها بمعدل 

 ألناهكان ال يجاب تركاه علاى الناار حتاى ال لياان صبح سائل وليالتقليب بشكل مستمر حتى 

 . فقد قدرته الالصقةيس

 
 

فرشات التذهيب ( 19 – 3شكل )  
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قلبهاا بشاكل جياد حتاى تخاتلط نضعها في ال راء الساائل ونو البولي وأالطينة الحمراء  نأخذ - ب
بااال راء ممااا يجعلنااا نحصاال علااى مااتي  يشاابه الطااالء , لكاان قباال االسااتخدام يجااب تصاافية 

كتل والحصول على سائل سلس ناعم خاالي مان  ؤأالمتي  بقطعة من الشال للتخلص من 
 . الشوائب

بالطبع تستطيع االست ناء عن كل هذا العمال فاي تجهيات ال اراء اذا قمات باساتخدام الماادة  مالحظة :
ذا  و الماادة االكريليكياة , لكان ألى طالء الخشب بطبقة رقيقة سواء من متي  ال راء  االكريليكية و تحتاج 

عطااء برياق و  و القيام بها يساعد على أتمامها  االست ناء عن تلك الخطوة ولكن  كان الخشب مطلي يمكن
 . لون و فل لور  الذهب

و الفضة أو تمتقه , لذا يتم وضع ورقات الذهب أمع مراعاة عدم تكسر   ذهبتقطيع ور  ال 
 تجا  واحد حتىان يتحرك السكين في أعلى وسادة و باستخدام سكين يتم تقطيع الور  على 

 . و التكسر فهو رقيق جد األى التمت   ال يتعرل الور  
لى اللاون الشافاف حتاى  دهان الخشب بطبقة من ال راء الخاص بور  الذهب نجدها تتحول  

 . تصبح جاهتة للصق
حمل قطع الذهب باستخدام الفرشاة المشط وابدأ في وضع قطع الذهب علاى الخشاب بحياث ا 

ن ينتهاي لصاق ألاى  افات بين القطع ونستمر بذلك يتم رصها بجانب بعضها دون وجود مس
رباع سااعات حتاى يلتصاق ألاى  وتتارك لمادة تصال تاذهيبها الور  وت طية المنطقاة الماراد 

 . ور  الذهب بالخشب
و أباستخدام الفرشاة يتم التخلص من التيادات في الور  ثم يتم مسح السطح بقطعة القماال  

 . القطن حتى يستوؤ السطح بشكل جيد
 . ان الوجه بطبقة من الورنيل مما يعمل على المحاففة على السطح المذهبده 

ن تقوم برل بعل التراب على أعملية سهلة يمكن  ين يكون شكل التذهيب عتيق وهأيحب البعل 
و يمكن دهان السطح بعد جفاف والتصا  ور  الذهب بطبقة من أالسطح المذهب قبل دهان طبقة الورنيل 

فاي فيكون الشكل كماا مباين  ورا  الذهب ذات الشكل العتيق بكل سهولةأالحصول على  و يمكنكأ دملوكال
 .  (20 – 3الشكل )

 

شكل قطعة األثاث بعد ( 20 – 3شكل )

 التذهيب 
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 التصديف )تطعيم الخشب بالصدف( 3-2
علااى العلااب الخشاابية وأوجااه الطاااوالت  )القواقااع والمحااار(وهااو عمليااة لصااق الصاادف  :التصااديف 

، ويقاع تفضايل أؤ مان هااتين الطاريقتين  هناك طريقتاان لتطعايم الخشاب بالصادفبشكل هندسي وفني ، و
  .على المتخرف نفسه ومدى مهارته وربما تعود 

 الطريقة العربية
فهناك الطريقة العربية القديماة وهاي أصال الطار  المتبعاة فاي التصاديف وتحتااج  لاى أيادؤ عاملاة 

النقشة المرغوبة ثم  ماهرة وتتلخص هذ  الطريقة بعمل القطعة كاملة من قبل النجار ثم يأتي الرسام ليصنع
القصاادير الااذؤ يحفاار مكانااا لخيااوط القصاادير ويثبتهااا وبعاادها يثباات عاماال الصاادف القطااع  تثبيااتعاماال 

، كما يمكن  دخال خيوط  المقطوعة حسب الرسمة ويمكن استخدام النحاس والحديد داخل الصدف لتطعيمه
ماان أجاال  خااراج القطعااة  عاااليهااود مجوكاال هااذا العماال ببااذل ،  الفضااة فااي القطااع الثمينااة ال اليااة الااثمن
هذ  الحرفاة في ن ماهريعمل مكونة من فنانين قبل أؤ شيء  ورشةالمتخرفة بالشكل المطلوب وذلك عبر 

  .ويتقنونها
 الطريقة المصرية 

أما الطريقاة المصارية الساهلة فهاي ليسات ساهلة بدرجاة كبيارة ولكان ساهولتها جااءت بالمقارناة ماع 
  .تاجها الطريقة العربيةالعمليات المعقدة التي تح

تعتمد الطريقاة المصارية علاى رصاف 
الصدف بجاناب بعضاه بالشاكل الماراد ويماأل 

  ذ،  الفااراغ بمعجااون فيفهاار بشااكل متناسااق
مصاانوعة الجااد معفاام المشاا والت الصاادفية ن

بهااذ  الطريقااة حيااث يكثاار وجودهااا فااي أثاااث 
 ن أهام عناصار اإلباداخ فاي  ، البيوت القديمة

يفيااة  باارات الفكاارة ودراسااتها هااذا الفاان هااو ك
نقوشات اإلسالمية مفال،  ومن ثم تنفيذها عمليا  

والتخرفية تتميت بها دول عربية مثال ساوريا 
ومصر  ضاافة  لاى العارا  وهاذ  التخرفاات 
تكون متداخلة وبأشكال هندسية مختلفة تحتاج 

 ،  لاى حارفيين متخصصاين فاي هاذا المجاال
لتطعاايم يدويااة العمال فااي حرفااة اماان رغم الباف

أسعار كال قطعاة منجاتة  فأن ارتفاخالصدفي 
ة وفن واضح في اتدياد يتناسب وحجم يبحرف

في كما موضح  الدقة وروعة التداخالت الفنية
  . (21 – 3الشكل )

 عملية التصديفمراحل 
 -نوجتها في النقاط التالية ل رل التعرف عليها : مراحل عديدة ودقيقةتمر عملية التصديف ب

 المتخصصاة فاي تقطياع الصادف الطبيعاي بعمال قطاع صا يرة وكبيارة علااى  تقاوم الاورل
، وهنااا نأخااذ بعااين االعتبااار نااوخ القطعااة وحجمهااا فكلمااا كاناات  حسااب األشااكال المطلوبااة

القطعااة المشاا ولة أكباار كااان تطعيمهااا أسااهل وكلمااا صاا ر حجمهااا كااان الشاا ل فيهااا أد  
طبيعي مستخلص مان أعضااء  )غراءكل قطعة صدف بمادة الصقة  نثبتبعدها  ، وأعمق

وهذا  الرسمة()ونراعي في هذا أن تكون في مكانها الدقيق من دون الخروج عن  حيوانية(
  .يبرت من جمالية العمل عند اكتماله كليا  

  ويمكن  نتال هذ  القطع على الخشب ونشكل العلبة حتى يصبح الصدف بالوسط فاي وجاه

نما فقط يتم تحديد الوساط  يتم تحديد الرسمة و ، حيث ال العلبة فيعطي رسما هندسيا عفويا

كأس مطعم بالصدف  ( 21 – 3شكل )  
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ماا  ثم يتم تدريجها وحسب ما يتفق عن ذهن المتخرف تنت  الرسمة المصدفة ولذلك ناادرا  

، وعااادة مااا يفضاال الفنااانون وجااود هااذا  تتشااابه الرسااوم والتخااارف بااين العلااب المصاادفة

  .التفرداالختالف في األبعاد والرسومات واالتجاهات لتحقيق التميت بل 

  أن من يقوم بهذ  العملية هو أكبر شخص في الورشة ألنها تحتاج  لى خبرة كبيرة ال يمكن

، حياث عاادة ال تقال خبارة  ص ير الحصول عليها بسرعة أو  جادة العمل فيها حرفيألؤ 

  . سنوات (10)من يقوم بعملية اللصق هذ  عن 

 مرحلة أخرى تسمى مرحلة التسوية  وبعد أن تنتهي مرحلة تنفيم الصدف على العلبة تأتي

من خاالل جارد الصادف باالمبرد حتاى يصابح 

بمساااتوى واحاااد ويصااابح ساااطحه أملاااس مثااال 

، ثااام يقاااوم الحرفاااي بتنعيمهاااا بورقاااة  الرخاااام

تشاابه  )ساامادل(معروفااة فااي هااذ  المهنااة باا  

، وبعاد  حتى تصبح ناعماة لل اياةور  التنعيم 

ذلك تفاتح العلباة وتشاق مان كال أطرافهاا وياتم 

المهناة  خباراء، وينصاح  هانها بتيات معادنيد

بوضااع هااذا التياات المعاادني دون غياار  ألنااه 

يعطي العلبة لمعانا يدوم لفترة طويلة كما يبقي 

فاي كماا موضاح الصدف محاففاا علاى ألواناه 

علاااااى عكاااااس أناااااواخ ،  (22 – 3الشاااااكل )

  . الدهانات األخرى التي قد ت ير من لون الصدف األصلي

 ألوان الصدف 

 وهنااك ألاوان متعاددة للصادف  ألوان عديدة تختلف بين الصدف الطبيعي عن الصناعي دف للص ،

فاي كماا موضاح ؤ واألبيل وقوس قتح واألخضر بألوانه المتعددة واألسود واألصفر وردمنها ال

ويختلااف سااعر القطااع المصاادفة حسااب حجاام وشااكل القطعااة والوقاات الااذؤ ،  (23 – 3الشااكل )

  .جهد المبذول ونوخ الصدف المستخدم في التخرفةاست رقته حتى أنتجت وال

 

علبة مصدفة بعد ( 22 – 3شكل )

ءها بالزيت المعدني  طال  

الصدف الطبيعي وألوانه  ( 23 – 3شكل )  
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 أدوات خاصة بالتصديف 

، واألتامياال  العاديااة ألعمااال الااد  ليااممنهااا األتاف تتعاادد األدوات المسااتخدمة فااي فاان التصااديف

هااا متنوعااة منهااا المنبسااط ومنهااا حافات، وهااذ  األتامياال ذات مقااابل خشاابية و األوروبيااة للتقااريط والكااف

المبارد الخشانة والناعماة ، و (24 – 3في الشكل )كما مبينة  المستقيم ومنها المحدب بفتحات مختلفة أيضا

وفراطة الصدف والمالقط لمسك الصدف النااعم الصا ير ويكثار اساتخدام ال اراء العرباي فاي هاذ  الحرفاة 

  .أفضل من ال راء األبيل المنتشر بكثرة في األسوا عد الصق قوؤ ويمكون من عفام الحيوانات و ووه

 

 تطعيم الخشب بأسالك النحاس أو الفضة 3-3

كانات  ( عاام250)فاي تطعايم المشا والت الخشابية مناذ أكثار مان  من المعادن التي استخدمت كثيرا  

 الفضة والنحاس وكان استخدامها على شكل أسالك رفيعة توضع فاي شاقو  ياتم عملهاا فاي قطعاة الخشاب

بشكل هندسي أو رسوم يتم تنفيذها على قطع الخشب وهنا سوف نوجت عملية التطعيم بنقااط قليلاة ل ارل 

 -التعرف على هذ  العملية بشكل واضح : 

  يإخذ قياس المنطقة المراد تطعيمها ل رل عمل لوحة فنية أو رسم خطوط هندسية بالقياس المراد

رقاة وتقاص الورقاة بقيااس القطعاة الخشابية وضع األساالك علياه ثام تطباع هاذ  الخطاوط علاى و

 . (25 – 3في الشكل )وتلصق من أطرافها بشريط الصق على قطعة الخشب كما مبين 

 

 
 

( أتاميل الصدف األوروبية  24 – 3شكل )  

( كيفية لصق الرسمة على قطعة 25 – 3شكل )

 الخشب



 

92  

 

 تدخل على االثاث  العلوم الصناعية / الثالث نجارة              الفصل الثالث     الخامات والمعادن التي
 لخامات والمعادن التي تدخل على االثاث وعمليات الطالء الحديثة......................   3

  بعاد تثبيات الرسامة علاى قطعاة الخشاب نساتخدم أتميال رفياع ونااعم شارط أن تكاون حافتااه
بدقاة مسنونة بشكل جيد وبوساطة مطرقة ص يرة نبدأ بطار  اإلتميال علاى خطاوط الرسام 

فاي الشاكل وعناية فائقة لتكوين خند  رفيع على شكل الرسمة الموضوعة لهذا ال رل كما 
(3 – 26) . 

 
  بعد االنتهاء من حفر الخند  على جميع خطوط الرسمة والتأكد من أن جميع الخطوط قد تم

انجات الحفر عليها بشكل جيد وعمق واحد نرفع الشريط الالصق من طرف واحد للتأكد من 
فاي العمل أنجت بشكل جيد وبعادها نرفاع الرسامة عان قطعاة الخشاب لتكاون القطعاة كماا أن 

 . (27 – 3الشكل )

 

  تجهاات أسااالك النحاااس حيااث يااتم ضاا طها بوساااطة ماكنااة خاصااة بهااذا العماال حيااث تضاا ط
االسالك لتخرج من الجهة الثانية على شكل سلك مسطح يمكن دخولاه داخال الشاق الاذؤ تام 

 يل .عمله بوساطة اإلتم
   بعد ذلك يتم وضع األسالك باألطوال حسب قطع الشق وتثبت بوساطة الصم  الحرارؤ أو

صم  اإليبوكسي بعد أن تقطع بحسب طول الشق الخاص بها حيث تمسك األساالك باالملقط 
فاي وتوضاع فاي الشاق وتطار  المطرقاة لتادخل الشاق ويوضاع عليهاا الصام  كماا موضاح 

 . (28 – 3الشكل )

 
 
 

 حفر خطوط الرسمة بوساطة أزميل رفيعكيفية ( 26 – 3شكل )

 قطعة الخشب بعد إنجاز حفر الخطوط( 27 – 3شكل )

 كيفية وضع األسالك داخل الشقوق بوساطة الملقط( 28 – 3شكل )
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 هااء مان وضاع جمياع الساالك داخال الشاقو  يوضاع صام  اإليبوكساي علاى جمياع بعد االنت

األسالك وتترك ليجف الصم  بشكل جيد مما يساعد ذلك على تثبيت األسالك داخل الشقو  

 . (29 – 3في الشكل )بقوة كما 

 

 
   وبوساااااطة ور  التنعاااايم ياااانعم سااااطح القطعااااة مااااع األسااااالك ليكااااون السااااطح بشاااااكل

 (الساايلر)ير حافااات األسااالك ثاام يطلااى السااطح طبقتااين بمحلااول متساااوؤ خااالي ماان تااأث

ليفهااار جمالياااة القطعاااة التاااي تااام تطعيمهاااا  (الكليااار)ومااان بعااادها طبقتاااين مااان محلاااول 

 . (30 – 3في الشكل )باألسالك كما 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم تطعيمها ( جمالية القطعة التي 30 – 3شكل )
 بأسالك النحاس

 كيفية وضع صمغ اإليبوكسي على األسالك لتثبيتها( 29 – 3شكل )
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 عمليات الطالء الحديثة ثالثا:
 عالميةوعمليات الخلط والنسب ال أنواعها ، المواد المستخدمة ،

 تمهيد:
باإلضافة لفائادتها الوقائياة يمكان أن تجمال وهذ  الطالء معفم المصنوعات الخشبية  ت طي بطبقات 

فالعديد من األخشاب لو تركت بدون هذ  الت طية يحدث لها تلف وتتآكل بمرور الوقت ، كما أنهاا  امفهره
عالجاة وطاالء فاي بعال األحياان تتشرب بالرطوبة واألترباة والقليال مان الخشاب يمكان أن يتارك بادون م

يمكان أن تقااوم العوامال  )الراتنجياة(وبعال األخشااب الليناة الصام ية والسانديان كخشب الصاج والبلوط 
 الجوية بدون وقاية . 

فاي كثيار مان األغارال خصوصاا  فاي قطاع األثااث الداخلياة ف عادؤ شيء ن الطالءأعلى  يالحف 
ومعفام  )األلاوان(لخشاب يمكان أيضاا  أن يت يار لوناه باألصاباغ غطاء واقي فاأن الكون الطالء  باإلضافةف

 تكون شفافة بدرجة كافية إلفهار تفاصيل الخشب من خاللها . طالءالأنواخ 
 

 

 اإلعداد والتهيئة 3-1
الطاالء ساوف يخفاي خشاونة و التهيئة  تعتمد  لى حد كبير على حالة سطح الخشب فال نتوقع من هذ

الضرورؤ األخذ في االعتباار ان االعاداد والتهيئاة السايئة للخشاب ساوف  السطح وعيوبه وبالتالي فأنه من

 تفهر  رديئا  ايضا  بعد الطالء .
 

 :  اإلعداد والتهيئةالخطوة االولى في 

)ماكناة  بوسااطة هي مسح الخشب جيدا  في الرندة الحديدية اليدوية فإذا كان المساح سايتم ميكانيكياا  

 )النتاوءات( أو ن يتبعه المسح اليدوؤ إلتالة العالماتأفمن الضرورؤ  انة(الرندة الكهربائية أو ماكنة الثخ

ال تتيل مثل هذ  العالمات بينماا المساح اليادوؤ بالرنادة الحديدياة ساوف يقطاع عملية التنعيم المتروكة ألن 

خشااب الصالبة ال ياتم مساح لاى ساطح الخشاب ، وفاي العدياد مان األويتيل العالمات والنتوءات الفاهرة ع

 )مقشاطة االلاواح(ن تتبع عملية المسح بالرندة الحديدية الص يرة ألياف لدرجة النعومة الكافية وهنا البد ألا

 جتاء ال ير مستوية حتى تعطي سطحا  منبسطا  ناعما  ثم يتبع فتقشط جميع األ (31 – 3في الشكل )المبينة 

 
 
 

 
 
 

 لواح( مقشطة األ31 – 3الشكل )
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فااي حااال عاادم توفرهااا دائرؤ والااور  والاا )الدائريااة( تنعاايمذلااك الساانفرة ويمكاان اسااتعمال ماكنااة ال

 يكاونن أفضال المساتوية وفاي جمياع الحااالت مان األالرجاجاة الكهربائياة للساطوح  ماكناة التنعايمستعمل ن
 اليد .حركة النهائي ب تنعيمال

يكون علاى  تنعيموبمختلف درجات النعومة والخشونة وور  ال تنعيممن ور  العديدة نواخ أيوجد 
                                                       . (32 – 3في الشكل )كما مبين ات و لفأهيئة طبقات 

و أن تقطع الطبقة ألربعة قطاع وتلاف القطعاة الواحادة حاول كتلاة مان ماادة معيناة كاالفلين أويمكن 
 . تنعيميكون مادة جيدة لكتلة ال والذؤو البالستك أالخشب الم لف بالمطاط 

حتى ال تسبب  تنعيمؤ حبيبات قد تسقط على سطح الخشب قبل مواصلة الأتالة  جب ي تنعيموعند ال
ليااف المرتفعاة و ذا وجادت بعال األ ،طة الفرشااة اتالاة بوساذا تم جرها عليه وتكاون اإل خدوشا  بالسطح 

 بعد جفافه . تنعيمهعادة  فأنه يفضل ترطيب السطح ثم  تنعيملألعلى بعد ال

 عالج العيوب والتصدعات 3-2
)غيار ن يكاون فاي حالاة ممتااتة وألن الخشاب ماادة طبيعياة أالمفرول في الخشب الذؤ نساتعمله  
و عياوب أو شروخ أخشاب الموجودة وفيها تصدعات حيانا  بأن نستخدم بعل األأفأنه قد نضطر  مصنعة(
التااي شااكال الااديكور والعقااد ألياااف وتعرجهااا نوعااا  ماان حيااان يكااون عاادم تناسااق األوفااي بعاال األ ،خفيفاة 

لمدة من الوقت بعد قطع الخشب مما  )الصم (ن تفرت الراتني  أخشاب الطرية يمكن   السطح في األرتخت
ن تادهن بالفرشااة طبقاة أو أيسبب ليونة وعدم استواء ألؤ نوخ من الدهانات التي تنفذ فوقه ، وهذا يتطلاب 

ن شااراإ  جااهتا  لكاان الخلاايط يمكا والااذؤ (الادملوك)طبقتاين ماان محلاول الكحااول الصاافي الممااتوج بمااادة 
كثر كثافة يكون مفضال  وهذ  المعالجة تكون هامة جدا  تحت الدهان وهناك بعل الدهانات تعمل كموانع األ

 تسرب .
يمكن اخفاء الشروخ والث ور أو حتى الوصالت الرديئة بمادة لسد الثقوب وتوجد ماواد جااهتة علاى 

المعجااون والاابعل منهااا يكااون ملونااا  لالسااتعمال تحاات  هيئااة معاااجين التااي يضاا ط فوقهااا بواسااطة سااكينة
ن تمأل الشروخ باال راء ألن أال تحاول و،  جفافبعد ال تنعمن تتيد قليال  عن الفجوة لكي أالصب ات يفضل 

ومن الممكن تقوياة ال اراء ليصابح مثال المعااجين وذلاك باأن يخلاط ماع  ، جفن يتشقق كلما أال راء يمكن 
 صبح معجونا  كثيفا  يتم ض طه داخل الثقوب ألن النشارة تمنع التشقق .بعل نشارة الخشب لكي ي

   (Fillers) الحشوة )المعجون( 3-3
ن تارى  وفاي أخشاب مساامية ولكان فاي معفام الحااالت فاأن الخالياا الدقيقاة جادا  ال يمكان جميع األ

الواضح لذلك هاو لياف والمثال و فجوات بين خطوط األأخرى يكون هناك تأثير لعمل ث رات خشاب األاأل
 ، وحتاى بعاد عادة طبقاات مان الطاالء )الث ارات(ب وخشب البلوط ، فالطالء السائل ي وص داخل هذ  الثق

تفل هنااك كمياة مان التجااويف وهاذا الخشاب يحتااج لمعجناة قبال الطاالء ولكان كمياة المعجاون المطلوباة 
 . (33 – 3الشكل ) فيكما L(4.5 ) وتباخ المعاجين بسطل سعة  تختلف تبعا  لنوعية الخشب

 نوعي ورق التنعيم ( 32 – 3الشكل )
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فابعل مناه يكاون  ،نوعية المعجون او الحشوة  يارتبط ويتناساب ماع كمياة الساد المطلوباة منهاا  ن 
كثاار ليونااة فااي حااين يكااون الاابعل منهااا فااي حالااة سااائلة فااالبلوط أعجينااة سااميكة والاابعل اآلخاار يكااون 

  هالكاي تخترقهاا وبعضا يا ()عرضاالكساتناء والادردار تحتااج لمعجناة تادعك بقاوة عبار االليااف ووالقسطل 
 لياف ويترك السطح لمدة يوم قبل السنفرة الخفيفة .وبطول األتدعك بقطعة من القمال 

مثاال الااتان والجمياات تحتاااج لمعجااون سااائل ياادهن  )المتقاربااة (لياااف المقفلااة الخشااب الصاالب ذو األ
 بنوس والعديد من الصنوبريات.األمثل اة ومنها ال تحتاج شبالفر

 (  Stainingالتلوين ) الصباغة   3-4
ن كان ذلك ليس ضرورة حتمية فأن العدياد مان األخشااب  و )تلوينه(أو يتم صباغته  ثثامعفم األ 

خشااب التاي تلاون وماع انتفاام وثباات درجاة لونهاا بألوانها الطبيعية وهناك بعل األ تبدو جذابة لو تركت
والماهوكني تتداد  ،كثر بنيا  أثال  يلون ليصبح فخشب البلوط م ، يراها معفم الناس على أنها بألوان طبيعية

ليااف لان ولكان شاكل األ ، ن نصب  خشبا  ما ليفهر في نفس لاون خشاب آخارأشدة احمرار  وكما ال يمكن 
 صيل .ل االقوى على معرفة نوخ الخشب األالدلي هويت ير وذلك 

ثاااث واحاادة ويااتم أنااواخ ماان الخشااب فااي قطعااة أحيانااا  تضااطر لخلااط عاادة أنااك إيااة حااال فأوعلااى  
فأنااه يخفااي  طااالءن الصااب ة ت ياار لااون الخشااب باادون تعتاايم لأللياااف ، أمااا الأمضاااهاتها باااللون ويالحااف 

 على السطح . طالءن الصب ة تختر  الخشب بينما يبقى الألياف حيث تفاصيل األ
ن يلاووهنااك صاب ات وي طي ألياف الخشب يفل معفمه على السطح  تيتي أو مائيؤ طالء أ  ن  

( توضع في محلول وهذا المحلول يمكن ان يكون ماء )مادة ملونةخضاب عن والصب ة عبارة بها الخشب 
سارخ فاي الجفااف بينماا أالكحولياة  فاألصاباغو كحول ونوخ المحلاول ياإثر علاى فتارة الجفااف ، أأو تيتا  

يتاتهاا  مكانياة تنفيااذها التيتيااة فمان مم األصاباغن كاناات األرخاص ، أماا  كثرهاا بطئاا  وأالمائياة  األصاباغ
ؤ أ باساتواءن تنفاذ أالصب ة ذات الجفاف السريع مان الصاعب بينما ،  نتشارا   كثر أباستواء تام ولذلك فهي 

و عناد أجتاء الضايقة على األ ايقتصر استعماله يةالكحولاألصباغ ن إن تنشر بانتفام على السطح ولذلك فأ
 الترميمات .

 -أنواخ مواد الطالء :
حيانا  تباخ صب ة الخشب وهي متيسرة بنطا  واسع معفمهاا بناي أو بناي أ : التيتيةاألصباغ  .1

 كونتدهن الصب ة التيتية بالفرشاة على السطح كله بسرعة حتى ال ت ،و توليفة منهما أمحمر 
عماال للصاب  أؤ أن تمسح بقطعاة مان القماال وفاي أؤ تيادات يمكن أعالمات من الفرشاة و

يضاا  الادوران حتاى أو ،سافل ن تبادأ مان األأهمية وهذا يعناي أاء االقل جتتكون البداية في األ
)المقطاع  خشابال وبالنسبة لرإوس و القرصة ، ويكون العمل بمواجهة  الضوءأتنتهي بالقمة 

لياااف السااطحية ولااذلك فأنهااا تمسااح بقطعااة ماان كثاار ماان األأتتشاارب فإنهااا  العرضاي للخشااب(
يجاب العمال بحاذر تجاا  درجاة ، ليااف الساطحية ن األكثر مأن يصبح لونها داكنا أقمال قبل 

فياف لوناه بصاورة خيجااد حال لت صبح لوناه داكناا  مان الصاعب أن الخشب الذؤ أاللون حيث 
 . (34 – 3في الشكل )وهي كما مقنعة 

سطل ( 33 – 3الشكل )

 L(4.5 ) سعة المعجون 
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تاذاب  )اساتمبر(والتسمية المحلية لهاا  )بودرة(هيئة مسحو   ىعادة تأتي عل :الصب ة المائية  .2
فضاال تنفيااذ ن األماا، يخفااف حسااب الحاجااة أو يمكاان عماال المحلااول مركاات فااي ماااء ساااخن و

واحدة سميكة  في حالة تنفيذ طبقة، وطبقتين رقيقتين من الصب ة للحصول على انتشار منتفم 
ويتوفر منها ألاوان عديادة ثاث بكاملها في وقت واحد ومن نفس الصب ة يجب العمل بقطعة األ

ولاى األ لياف ولاذلك فأناك تشاعر بخشاونة بعاد الطبقاةفع األن الصب ة المائية قد ترأونالحف ، 
، وقد نجدها على شاكل ساائل فاي قبل وضع الطبقة الثانية  تنعيم بور  مستعملوعليه يجب ال

 . (35 – 3في الشكل )عبوات ص يرة وذات ألوان متعددة كما 

تستعمل صب ة تيتياة ن أصباغ ويمكن ماء ال يمتتجان فال تحاول متج األالتيت والنعرف جيدا  أن 
ولااى قااد جفاات تمامااا  ولكنااك ال تسااتطيع اسااتعمال صااب ة مائيااة بعااد تكااون األن أبعااد الصااب ة المائيااة علااى 

 . و الراتنجيأالصب ة التيتية ألنها لن تكون فعالة على الخشب التيتي 
و تكاون مساحوقا  ملوناا  ياذاب فاي الكحاول أن تاأتي علاى شاكل ساائل أيمكان  :صب ة الكحاول  .3

يضاا  مان أبجانب ألوان الخشب المعتادة والتي يتم الحصول عليها  (الدملوك)خلوط مع مادة الم
لوانا  ناصعة وأكثر لمعانا  مثل األحمر واألصفر واألخضار التاي أن هناك إالصب ات األخرى ف

بوسااطة ن تارل أالصاب ة الكحولياة يمكان ،  يمكن تستخدم لتلوين القشرة في أعماال التخرفاة
ن تاادهن بالفرشاااة فااو  ألتعطااي تااأثيرا  مسااتويا  ومنتفمااا  ولكنااه ماان الصااعب ل مسدسااات الاار

 . (36 – 3في الشكل )وهي كما تجف بسرعة جدا   ألنهامساحات كبيرة بانتفام 
  

 عبوات األصباغ الزيتية( 34 – 3الشكل )

 عبوات الصبغة المائية( 35 – 3الشكل )
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 :بعل المعالجات الكيميائية للخشب يجب ان نتعرف عليها  هناك
 (نشاادر)ال والتي تعارف باسام األمونيوم()كلوريد ببلورات  عال ين افالكثير من أثاث البلوط القديم ك

(ammonium chloride)  ؤ أوهذا يمنحه لونا  بنيا  داكنا  مختلف عن  (37 – 3في الشكل )كما موضحة

ذا دهنت بالفرشاة على عديد من األخشاب فأنها تحول لونهاا   هانألون يمكن الحصول عليه بالصب ة ، كما 
وال  لتتعارف علاى ألكة مستهل ، ولكنك تحتاج للتجربة في قطعة خشب مينة في التداوألى البني وهي مادة  

فضال اساتخدام صاب ة تلوين المطلاوب الياوم  يكاون مان األعمال الصب  والأمدى التأثير عليها ، في معفم 
 و صب ة الخشب.  أتيتية 

دياة ليسات ن يكون الطالء مقاوما  للحرارة والرطوباة و ذا كانات معفام الت طياات التقليأمن المفضل 
كذلك  ال أنها قد تطورت كثيرا  في األيام الحالياة وأصابحت معفام الطاالءات الصاناعية ذات مقاوماة جيادة 

المعالجاات ليسات مناسابة فاي بعال ن كانات هاذ   ألؤ نوخ مان الساوائل باإلضاافة للحارارة واالحتكااك و
ثاث القديمة قاد ءات على معفم األوجودة لبعل الطالن الت طيات التقليدية ماتالت م ثاث الداخلية حيث األ

كونت بريقا  من تأثير التمن وربما يكون قد تم تدليكها بالشحوم النباتية والحيوانية وربما قد يكون قد لمعت 
ساساا  نتيجاة المعالجاة بالشاحوم الطبيعياة مان أفيما بعد بالتتييت بالشمع ولكن نوعية الطالء الحديث يكاون 

ياام فاي المعالجاات األنجات التشطيب وهاذا التشاطيب ال يساتخدم فاي هاذ   في البشرة ودعك القمال تساعد 
و فاو  تشاطيب ويساتعمل أماا عان الخشاب المكشاوف مباشارة أ ، التيت والشمع نستعمل لمعاي بلالحديثة 
 كبطانة.

السيلر هو ماادة جالتينياة تساتخدم فاي ت طياة مساامات الخشاب ويعتبار أساساا   محلول السيلر : .4
مال النجارية  ذ أنه ال يإثر على لون الخشب نهائيا  بال يمنحاه ساطحا  ناعماا  مساتويا  جيدا  لألع

ن طبقاة عاتلاة  ويحمي سطح الخشب من التأثر بالعوامل الجوية والرطوبة والحرارة فهاو يكاون 
أما بالفرشاة أو بالسحب بوساطة سكين السيلر المبيناة  (السيلر)لحماية سطح الخشب ويستعمل 

وهاو األفضال ألن عملياة الساحب تمنحاه ساطحا  مساتويا  بينماا الفرشااة  (38 – 3فاي الشاكل )
تتاارك علااى السااطح أثاارا  غياار مرغااوب بااه ويمكاان الحصااول علااى أساسااا  جياادا  وذلااك بت طيااة 

 L(4 ) السطوح كافة بطبقتين من السيلر بطريقة السحب ويباخ السيلر في عبوات قياس 

( بلورات كلوريد األمونيوم )النشادر(37 – 3الشكل )  

 ( عبوات الصب ة الكحولية36 – 3الشكل )

سكين السيلر( 38 – 3الشكل )  
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بسكين السيلر أما في حال استخدام الفرشاة فيخفاف  يفضل استخدامه بدون تخفيف عند السحب
 . (مخفف األصباغ)كمية من الثنر  (2)أؤ كمية واحدة سيلر يضاف  ليها  (1:  2)بنسبة 

اللكر هو مادة جالتينياة تساتخدم للتشاطيب النهاائي للمشا والت النجارياة لتمانح محلول اللكر :  .5
يحااافف علااى سااطح القطااع ماان التعاارل  ، نقطعااة األثاااث لمعانااا  عااالي باإلضااافة  لااى اللمعااا

للرطوبة أو السوائل التي قد تنسكب عليها ويكون لونه قبل التخفياف شافاف مائال  لاى األتر  
وعند التخفيف يكون عديم اللون ويكون الطالء بوساطة مسدسات الرل ليعطي سطحا مستويا 

عايم مساتهلك ويكاون ياتم التنعايم باور  تن وأخارى ويكون الطالء علاى مراحال وباين كال مارة
الطالء ثالث أوجه أو أقال حساب طبيعاة التشاطيب النهاائي للمشا ولة ويبااخ فاي عباوات ساعة 

L(4.5 ) ومن شركات عديدة . (39 – 3في الشكل )كما 

 الزيت والشمعالتلميع ب 3-5
التلميااع بتياات بااذرة الكتااان عمليااة بطيئااة والخشااب الصاالب متقااارب الحبيبااات وااللياااف مثاال  

 لياف واسعةأؤ خشب ذات حبيبات وألبلوط والدردار أو من ايكون أكثر استجابة كوني وهاالم

ثاث البلوط القديم ليس ر خشونة تكون ذات لمعة تيتية واألخشاب األكثخرى األأومن ناحية  ،

في الشاكل كما L(3 ) يباخ في عبوات سعة تيت بذرة الكتان ،  به أؤ معالجة فيما عدا التيت

في وعاء مان المااء حيث يوضع وعاء التيت ويسخن  بالنفطخفف قليال  يمكن ان ي (40 – 3)

را  كافياا  مان التيات علاى الخشاب الساخن ألن التسخين المباشر يمكن أن يحر  التيت ضع قد

يااة أمااع  ، لياااف بالتيااتدة بقطعااة ماان القمااال حتااى تمااتأل األلتشاارب ، ثاام أدعااك بشاالتركااه او

مارة ثانياة لكاي يحادث اللمعاان ، يادعك الساطح الخشان  يام أفعل ذلكتيادات وبعد قليل من األ

ومماا  ،  ن الحارارة المتولادة باالحتكااك هاي التاي تسابب اللمعاان ، بقطعة من القماال الخشان

ف قطعااة ماان القمااال حااول كتلااة ماان الخشااب عنااد العماال علااى سااطح ن تل ااأيساااعدك فااي ذلااك 

علبة زيت بذر الكتان( 40 – 3الشكل )  

أنواع علب محلول اللكر( 39 – 3الشكل )  
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العماال كلمااا تاارآى لااك حتااى  يااام وافعاال ذلااك ماارة ثانيااة وكااررأاتاارك العماال لبضااعة  ، منبسااط

ساراخ بهاا عان تم تنفيذها في وقت طويل ويمكن اإلتحصل على النتيجة المطلوبة هذ  العملية ي

كثار مان نصاف كمياة أ (الانفطتيات باذرة الكتاان فاي )مع خلايط  (البوية)طريق خلط قليل من 

للتيت والطبقة  وليتين حتى يشد الخشب وتمنع التشرب الكبيريستعمل في الطبقتين األ ، البوية

ن دهان التيات ال يساتمر  لاى مادى بعياد ويجاب أ، نالحف  التالية سوف تحتوؤ على بوية أقل

توجد خلطة حديثة من البوية يبااخ باسام تيات الخشاب وعادة المعالجة على فترات من الوقت  

 ويجب اتباخ تعليمات المنت  عند التنفيذ.

 العالج بتيت بذرة الكتان 

المخفاف ساوف ياتم تساريبه وليسات  الادافئفالتيات  ،عماال النجاارة الخارجياة أة طريقة جيادة لوقايا

ثم يترك فيجاف ثام  ج الخشب بهذ  الطريقة هناك حاجة ليلتمع السطح و ذا كان هناك متسع من الوقت لعال

كثير من الخشب الخارجي المدهون بالبوياة يتلاف  ذا تعارل طاويال  ، ألن  تنفذ طبقات من البوية بعد ذلك

فاي الخشاب  بة داخل الخشب تحت البوية التياتللعوامل الجوية ويصبح لونه أبيل نتيجة الرطوبة المتسر

 يمنع ذلك ويساعد البوية لتحتفف بمفهرها لفترة أطول.

 بالشمع  التلميع

الشامع االصالي هاو شامع العسال ولكناه ، وتقريباا  مان عمار التلمياع بالتيات  ن عمر التلميع بالشامع 

الباارافين وهااو يخلااط بشاامع العساال وشاامع  (الكارنويااا)شاامع أكثاار انااواخ الشاامع صااالبة هااو ، يكااون لينااا  

ن تحاول أومن العبث  ، الكارنويا شمعيبين  (41 – 3والشكل ) كمادة  ذابة النفطمع استعمال  والسيربسين

ى الخشاب يجب أن تضع الشمع كله عل،  ثاث الشمعية الجاهتةتشترؤ دهانات األ أنفضل خلط الشمع واأل

ماال يكاون تركت أوال  لعمل طبقة من الشمع المتصلب ثم دعك بقطعة مان الق أنتلمعه ، ولذا يجب  أنقبل 

، ثام يتارك لمادة سااعة ثام  لياف ثم  يترك لمادة عشار دقاائق ويادعك ثانياة بالقماالذلك دائريا  ثم بطول األ

ويمكان عمال التلمياع ،  تصال للمعاةتكارر العملياة عادة مارات حتاى  أنتكرر العملياة ثانياة ومان المحتمال 

 كثر ثباتا .أسابيع حيث يفهر اللمعان ويصبح ألفترات متباعدة عدة 

 الدملوك

خشااب خشاب فيماا عادا تلاك األمناسب لجميع األ ولون برتقالي شفاف وه ذاكون يك الطبيعي وملدال

مكااان فاايمكن حااة بقاادر اإلتتاارك فات أنخشاااب الفاتحااة يجااب  ذا كاناات األ ، التااي تكااون ذات لااون فاااتح جاادا  

عيل وقتا  طويال  في المحل يال  )المبيل(ر وك المقصوملد، ال ر اللونوبيل أو مقصك األوملداستعمال ال

 . (42 – 3في الشكل )كما  )الدملوك االحمر(ك البرتقالي وملدمنه في ال أقلن مقاومته للرطوبة أحيث 

شمع الكارنويا( 41 – 3الشكل )  
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جاف بسارعة ومان يكان ماع الكحاول كماذيب فأناه دهن بالفرشااة قبال الادهان ، وليا أنك يمكن وملدال

 فتارة الجفااف الساريع هاو،  تحصل على نتيجة منتفماة وتبقاى المشاكلة قبال الصاب ة الكحولياة أنالصعب 

كثار فاي الياوم ، وللحصاول علاى نتيجاة أمكانية وضع طبقاات فاي فتارات متقارباة ربماا خماس مارات أو  

ن تسااتخدم أفأنااك يمكاان  تنعاايمن الطبقااات بجانااب ور  الالخفيااف بااي تنعاايمجااراء ال طبيعيااة بالفرشاااة يجااب 

 صوف فوالذؤ دقيق.

طة لبادات تتكون من الصوف القطني ملفوفة ابوس )الكحول المخمر(وتتم عملية التلميع بالدملوك أو 

نساجة ومقااس يمة حتى تكاون خالياة مان الاوبر واألتكون قد أن، ويفضل  في قطعة قمال قديمة من القطن

ملفوفة في قطعة من mm (75 )يكون عرضها  أنمن الممكن  ، مساك بهان يكون مريحا  لإلأاللبادة يجب 

مربعا  وتعمال اللباادة بساحب القماال علاى حاول الصاوف القطناي ، ثام تلاف  mm (200)القمال حوالي 

ن أيتصالد  ذا تارك ليجاف ، ثام تتارك جانباا  لكناه يجاب ال  أنت مر اللبادة فاي الادهان ماع مراعااة و )تبرم(

ليما  ن يكون ساطح الخشاب ساأيجب  منع الهواء(ل)يصنع بحيث يبقى بعل الوقت  ذا حفف في وعاء مقفل 

 والدهان بالكحول الصافي والدملوك يتم وبمساعدة مادة السلر.،  مكانوخاليا  من العيوب بقدر اإل

و ،  )السابرتو( والمعجنة تهيء كمية الادملوك المماتوج ماع الكحاول الصاافي تنعيمبعد تمام عملية ال

السالر بوك الممتوج بالكحول بعدها تتم عملياة ساد المساامات الخشاب عاادة لالدمبكثر من طبقة عادة أتنفيذ 

ن تعرفناا أطة الفرشاة أو اللبادة التي سابق واكثر من طبقة بمادة السلر بوسأتنفذ  أنالممتوج بالثنر ويمكن 

ون تخفياف الثنار وخاصاة للساطوح الكبيارة والمساتوية السالر بادبعليها كذلك يمكن الطالء والت طياة عاادة 

أو ور   باور  نااعم جادا   التنعايميعقاب عملياات الت طياة ، السالر  ساكينطة شافرات خاصاة تادعى باوبوس

 .مستعمل 

تبدأ عملية التلميع بالكحول  تنعيمثاث بالكحول المخمر ومادة السلر والنتهاء من تشبع قطعة األبعد اال

ام وتتطلاب خطة اللبادة المعمولة من القطن الملفوفة بقطعة من قمال الاة الكتان وبوسالمخمر مع تيت بذر

ليااف يمكان اتماام عملياة التلمياع بعاد خاالل الادعك المساتمر وبامتاداد األ مجهودا  كبيرا  من )عملية التلميع(

ر وبطريقااة الاارل باسااتعمال مااادة الكلياار المخفااف بااالثن )الساالر) واالنتهاااء ماان الت طيااة بااالكحول المخماار 

 . بالمسدسات وضاغطات الهواء

عملية ( يبين 42 – 3الشكل )

 طالء الدملوك
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 أسئلة الفصل الثالث

 ؟ ما هي الخامات التي تدخل على األثاث ، عددها واشرح واحدة منها/ 1س

 ؟ اذكر أنواخ مقاطع الحديد الذؤ يستعمل في عمل أرجل الطاوالت/ 2س

 ؟ عدد أنواخ التجاج المستعمل في األثاث مع ذكر سبب استعمال كل نوخ/ 3س

مااا هااي األداة التااي يااتم بوساااطتها ثقااب التجاااج مااع ذكاار كاام نااوخ منهااا واشاارح واحاادة منهااا / 4س

 ؟ باختصار

 ؟ اذكر استخدامات المرايا في األثاث والمناتل وطر  تثبيتها/ 5س

 ؟ في أؤ مجال تستخدم األقمشة في األثاث ، اشرح ذلك بشكل مختصر/ 6س

 ؟ ث الطول والعرل والسمكاذكر قياسات االسفن  المصنع من حي/ 7س

 ؟ ما هي اللدائن وأين يمكن استخدامها في قطع األثاث/ 8س

 ؟ كم مرحلة تمر بها الجلود عند دباغتها عددها واشرح واحدة منها باختصار/ 9س

 ؟ تكلم عن عملية اكساء الخشب بور  الذهب أو الفضة وماذا تسمى هذ  العملية/ 10س

 ؟ المواد المستخدمة في هذ  العملية عرف عملية التصديف مع ذكر/ 11س

 ؟  لى كم قسم تقسم عملية التصديف اذكرها مع شرح واحدة منها/ 12س

 ؟ ما هي األدوات المستخدمة في التصديف و لى كم نوخ تقسم/ 13س

 ؟ تكلم عن عملية تطعيم الخشب بأسالك النحاس أو الفضة/ 14س

 ؟ وات الواجب اتباعها قبل الطالءعند تهيئة قطعة األثاث للطالء ما هي الخط/ 15س

كيااف يااتم معالجااة العيااوب والتصاادعات فااي قطااع األثاااث ، اشاارح ذلااك مااع ذكاار المااواد / 16س

 ؟ المستخدمة

 ؟ عدد أنواخ مواد الطالء الحديثة مع شرح مختصر لواحدة منها/ 17س

 ؟ شفرات السيلر عند وضع األساس لألخشاب قبل الطالء)سكين(  بين سبب استخدام/ 18س

اشرح باختصار عملية التلميع بالتيت مع ذكر نوخ التيت المستخدم وطريقة استخدام الشمع / 19س

 ؟ بالتلميع

 ؟ اشرح عملية الطالء بالدملوك وكيفية التشطيب بشكل مسهب/ 20س
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 لفصل الزابعا

 الزياسة االسالهيت هكائن القطع الوبزهج و

  ٕذاف اىفظو أ
ذرؼذ إذافٔ ٗتزىل ّأٍو ػْذ االّرٖاء ٍِ دساعح ٕزا اىفظو ٍنِ اُ ٝننُ٘ ٗذرْ٘ع ٍ٘اػٞغ ٕزا اىفظو 

 اىطاىة قادسا ػيٚ:

 .تاىؽاع٘ب اىشقَٜ ٍنائِ اىرؽنٌ ػيٚ اىؽاطو اىرط٘س ػيٚ االؽالع .1

 اىرؼشف ػيٚ تؼغ ٍنائِ اىقطغ راخ اىرؽنٌ اىشقَٜ تاىؽاع٘ب.  .2

 ٍغنرْثطح غٞنش خاطنح فْٞنح ٍؼَاسٝنح تظَح اإلعالٍٞح تاػرثاسٕا اىؼشتٞح اىشٝاصج االؽالع ػيٚ .3

 أخشٙ. ؼؼاسج أٛ ٍِ

الئؽنح  خناله ٍنِ ىيؼَنو اىَطي٘تنح اىرعٖٞنضاخ ٗذقنذٝش اىرْفٞز فٜ اىَغرٖيل اىخشة مَٞح ؼغاب .4

 ىيَشغ٘الخ ٕٗنزٓ اىالئؽنح ٕنٜ ػثناسج ػنِ اىَاىٞح اىرناىٞف ذقذٝش خالىٖا َٝنِ اىرٜ ٍِ  اىقطغ 

 .اىَغرخذً اىخشة ّٗ٘ع ٗقٞاعاذٖا اىقطغ اعَاء فٜ ذ٘ػغ ذفظٞيٜ ظذٗه

 

 

 الفصل الرابع

مكائن القطع  
المبرمج والريازة  

 اإلسالمية
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 CNC    (Computer Numerical Control)القطع الوبزهجت هكائن -: والا أ

 

  توهيد:
ٗاالخشاب اىظْاػٞح اىؽذٝصنح ٗاىخاٍناخ ٗاىَؼنادُ اىرنٜ  ذؽذشْا فٜ اىفظ٘ه اىغاتقح ػِ ذط٘س االشازتؼذ اُ 

اىرنٜ     CNCذغرخذً فٜ االشاز ّأذٜ االُ اىٚ ٍ٘ػ٘ع غاٝح فنٜ االَٕٞنح أال ٕٗن٘ ٍننائِ اىقطنغ اىَثنشٍط 

ٗإنٌ اٟالخ  اىَننائِ اىرناسٝخٜ ىٖنزٓ  اؼذشد ش٘سج فٜ اىْعاسج ٗطْاػح االشاز ؼٞس عنْرطش  اىنٚ اىرطن٘س

 . CNCٗاىرؼشف ػيٚ ٍامْح  CNCاىرٜ ذغرخذً ّظاً 

 

 : تاريخيتنبذة  4-3
ٗذغنٖو  ّغناُاإل غناػذذناسٝ  اىثشنشٝح ىر فنٜػالٍح ذؽن٘ه تناسصج اٟىٜ ماُ اخرشاع ٍامْٞاخ اىرشغٞو 

 د اىٞذٗٝحذ  يؼ  ىاالّغاُ  اعرخذاًاسّح تٍقذنُ٘ اىنفاءج اػيٚ تاىراىٜ ٗ ػيٞٔ ػَيٞح االّراض ٗذضٝذ ٍِ دقح اىَْر٘ض

(hand tools)  ، ٗه ٍؽاٗىنح ىَامْٞنح أ ٕنٜ (ً 1725)ذنٌ اترناسٕنا ػناً  اىرنٜٗستَنا ماّند ٍامْٞنح اىؽٞامنح

 .سقَٜ ذؽنٌ 

رشػند ٍامْٞنح ، شنشؽح ٍنِ اىن٘س  اىَقن٘ٙ اىَصقنة إٔزٓ اىَامْٞح ماُ ٝرٌ اىرؽنٌ فٖٞا ٍِ خاله  شنٌ اخ 

 (ً 1775)ٗرىنننننننل فنننننننٜ ػننننننناً  (ظنننننننَٞظ ٗاؽ اىثخاسٝنننننننح)ٍامْٞنننننننح  ذع٘ٝنننننننف االعنننننننط٘اّاخ ىرظنننننننْٞغ

 اّ٘ٞنمال ٍنِ ٍامْٞنح اىؽٞامنح ٗاىثماُ ٗ ، ذٌ اترناس اىثٞاّ٘ اىؼاصف تظ٘سج آىٞح (ً 1863)ٗفٜ ؼ٘اىٚ ػاً ، 

 .  اىؽذٝس اىشقٍَٜصيح ػيٚ اىرؽنٌ ٗائو األأٍِ  اٟىٜ

     ٍنِ شنشمح  (ضظنُ٘ تاسعنّ٘)ذٍا تنذأ ػْن (ً 1947)ػناً  فنٜ ّؼشفنٔ فؼنالا  مَنا اىشقَنٜٗىقذ تذأ اىرؽنٌ 

اظنشاء اخرثناساخ تٖنذف اىنرؽنٌ  فنٜ (االٍشٝنٞنح ٍٞرشغاُ)ت٘الٝح  (طذشافٞش )ٍذْٝح  فٜ اى٘اقؼح (تاسعّ٘ض )

 ػْنذٍا امرشنف اىشقَنٜٗىقنذ ّشنأ اىنرؽنٌ  ،ؽشٝن  ذضٗٝنذٕا تاىثٞاّناخ  ٍنِ خنالهٍامْٞناخ اىن٘سػ  ؼشمنح فٜ

 . قاب ٍرؽشكتاسعّ٘ض ؽشٝقح ىذٍط ظٖاص ؼاع٘ب ٍغ ٍص

 اىع٘ٝح االٍشٝنٞح ؼٞس طاسخ قطغاىق٘ج  فٜماّد ْٕاك ؼاظح ىضٝادج االّراظٞح  (ً 1949)ٗفٚ ػاً 

  .ٍغرَشج ؼاىح ذغٞش ٍٗشاظؼح فٜٗفؼال ػِ رىل ماّد اىرظََٞاخ  اا ، مصش ذؼقٞذأغٞاس ؽائشاذٖا 

ذعَٞننغ  فننٜٞننا تنصافننح ٗذننٌ ذطثٞقننٔ ػَي اىَننٞالدٛاىقننشُ اىؼشننشِٝ  فننّٜرنناض اىَغننرَش اىغننشٝاُ  ٖننش اإل

اىؽنِٞ ػنشف اى٘الٝاخ اىَرؽذج االٍشٝنٞنح ٍْٗنز رىنل فٜ  (ً 1953)ػاً  فٜف٘سد ىششمح ٍامْٞاخ اىغٞاساخ 

 .  تنفاءج ػاىٞح اىنَٜاىرظْٞغ  فٜعي٘ب ٕزا األ

ٍخرينف اىَعناالخ االّراظٞنح  فنٍَٜنْنا  اٟىنٜطثػ اىرؽنٌ أاىَؼذاخ االىنرشّٗٞح  فٍٜٗغ اىرقذً اىٖائو 

ٕننزٓ تَْٞننا عننَٚ  ٖنن٘س  (automation) إىننٚ أٗذٍ٘نناذٞنٜ خطنن٘اخ اىؼَننوألذَرننٔ أٛ ذؽ٘ٝننو تاىننل ٗعننَٚ ر

 أٗ ٍنائِ اإلّراض اىَٞناّٞنٜ . (mechanization ) حْاىَامْٞاخ تاىَنْ

مصننش ذؼقٞننذا ذننٌ اخرننشاع ٍامْٞننح اىصاّٞننح ٍٗننغ صٝننادج اىَْرعنناخ األٗتؼننذ ٗقنند قيٞننو ٍننِ اىؽننشب اىؼاىَٞننح 

ىرشننغٞو ّظننٌ  ِٝىرؽننذ تشنننو فؼنناه ٍننِ اىؽاظننح اىَاعننح ىؼَنناه ٍننإش (CNC Machine) اىشقَننٜاىرشننغٞو 

تشصٕننا أؼنذشد ػنذج ذطنن٘ساخ ػيَٞنح ٗذقْٞنح ٗمنناُ ٍنِ  َننٞالدٛاىاخ اىقنشُ اىؼشنشِٝ ٞاىرظنْٞغ ٍْٗنز خَغننْٞ

ٗستن٘خ ٗذظنْٞغ  سقَنٜىرط٘س ػذج ذقْٞناخ طنْاػٞح ٍنِ ذؽننٌ  اىفقشٛاخرشاع اىؽاع٘ب اىزٙ شنو اىؼَ٘د 

 . ٍذػٌ تاىؽاعة

ٕٗنن٘ ٍخرظننش ىيعَيننح              (MIT)اىَؼننشٗف تنن    (ىيرنْ٘ى٘ظٞننا ٍاعاذش٘عننرظ)ُ ٍؼٖننذ أاىعننذٝش تاىننزمش 

(Massachusetts Institute of Technology) ٜتؼنشع َّن٘رض ىَامْٞنح  قاً تْعاغ (ً 1952)ػاً  ف

ٗمناُ اىَؼٖنذ ٕن٘  ، ُ ٗاؼنذآ فنٜمْٞنح تْعناغ ٍنِ اّرناض قطنغ غٞناس ٍرؼنذدج اؼذٝصنح. ٗذَنْند اىَ سقَٜذؽنٌ 

دخن٘ه اىثشٍعنح  الهخنٍنِ اىرط٘س اىزٛ ؼظنو ٍِٗ ْٕا تذأ ،  (اىشقَٜاىرؽنٌ )ىفؼو اىزٙ ٗػغ اططالغ تا

ٗاىزٛ شَو اىذقح ٗاىغشػح فٜ االّراض تاإلػافح إىٚ أُ اىَْرعاخ اىرٜ اعرخذٍد اإلىنرشّٗٞح فٜ ٕزا اىَعاه 

ة اىذقح ٗاىْظافح ٗاىغشػح فٜ اىرْفٞنز أستاؼاا ػاىٞح ىيؼاٍيِٞ ػيٖٞا تغث دفٖٞا ذقْٞح اىثشٍعح اإلىنرشّٗٞح اػاف

اترنناس أظٖنضج ذؼَنو ت٘عناؽح اىؽاعنة اىنٚ ِ ىيرْفٞنز منو ٕنزا دفنغ اىَْٖذعنِٞ ٗػذً االعنرؼاّح تؼناٍيِٞ آخنشٝ

http://www.hiltna.com/vb
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjprPvPr7TNAhVGVSwKHVWJDWIQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2F&usg=AFQjCNFGEpEnwRBMPQvRT7ueDZqPQAU23g&sig2=oQRpbiOj5QI6sdHMl-w45Q
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اىرنٜ ٗ (Computer Numerical Control)ٕٗن٘ اخرظناس ىيعَينح  (CNC)اإلىنرشّٗنٜ فناّند ٍننائِ 

اىَْنرط ٗٝنذٝشٕا شنخض ٗاؼنذ ٗٝننُ٘ اسذثاؽٖنا تاىؽاعنة ٍعَ٘ػح ٍِ اىؼناٍيِٞ اىَنإشِٝ ىرْفٞنز تذه ذؼَو 

 (Tools)األدٗاخ تاعرخذاً  (Parts)ز اىَشغ٘ىح ٞىرْف (Machine)اىزٛ ٝرؽنٌ تاٟىح  (Computer)اٟىٜ 

ٍؼذّٞنح أٗ تالعنرٞنٞح أٗ خشنثٞح أٗ صظاظٞنح ٗغٞشٕنا ٗتئّرناض  (Products)اىرٜ ذقً٘ ترْفٞز ٗاّراض ٍْرعناخ 

-G) )ظنٜ من٘د(اىن  تح تشّاٍط ٍرناٍو تيغح اىثشٍعح اىرنٜ ذفَٖٖنا اىَامْنح ٗذغنَٚ تيغنح ٍرنشس ٗٝرٌ رىل تنرا

code)  صقة ٗاألصاٍٞنو َٝؽراض اىؼاٍو إىٚ ػذج أدٗاخ ىرْفٞز اىَشغ٘ىح ٍصو اىَْشاس ٗاى، ٗفٜ أػَاه اىْعاسج

ْعذ اىًٞ٘ أُ أغية ٗغٞشٕا ٍِ األدٗاخ فقذ قاً اىَثرنشُٗ ىٖزٓ اىَنائِ تؽغاب مو ٕزٓ اىَؼذاخ ٗاألدٗاخ ف

اىْعاسج ذؽر٘ٛ ػيٚ اىَْاشٞش ٗاىَصاقة ٗاىفشٝضج ٗاىَخشؽح ٗأدٗاخ أخشٙ مصٞشج ٗمو ٕنزٓ  (CNC)ٍنائِ 

ٝنرٌ اىنرؽنٌ تٖنا ت٘عناؽح اىؽاعنة ٗذ٘ػغ مو ٍْٖا فٜ ٍنأّ اىخاص تٖنا ٗاألدٗاخ اىرٜ ذ٘ظذ داخو اىَامْح 

 اىثشّاٍط اىَغعو ىيؼَو تَْرٖٚ اىذقح . اٟىٜ ٗرىل ٍِ خاله قٞاً اىَْٖذط اىَظٌَ ىيَشغ٘ىح ت٘ػغ

لذي كان ٌعتمد على العمال فيً ععميال االتصنٌع حصل تطور فً  (CNC)مكابن  مع بداٌة استخدام
فً تقلٌل الزمن البلزم للمنتج هذه التقنٌة ، ولذا ساهمت  والمال واألخطاء البشرٌةالوقت تستهلك الكثٌر من 
، مع التطور عصيبحت هيذه الين م  لمطلوبة وإمكانٌة إنتاج منتجات معقدةاوزٌادة الجودة مع تقلٌل التكالٌؾ 

حٌي  تيتم يلٌية التصينٌع مين تصيمٌم  (CIM) )التكاميل الصيناعً(جزء مين ن يام صيناعً ٌسيتخدم طير  
بدقية  ( )الموتيور الخطيويالمنتج إلى التخزٌن بدقة عالٌة حٌ  ٌتم التحكم فً موضع اداة القطيع باسيتخدام 

 .ترٌكرومللمٌ تحكم تصل
واألن ميية الشييبٌهة تسييتخدم اجن فييً جمٌييع العملٌييات التييً ٌمكيين تمثٌلهييا  الرقمييًعن ميية الييتحكم إن 

، اللحيام بواسيطة الموجيات فيو   ، مثل عملٌات القطع واللحام باسيتخدام اللٌيزر بخطوات وعملٌات متتالٌة
ذه بعض اجالت التً تستخدم ن يام وه والعدٌد من العملٌات ةطا، الخر ، القطع باستخدام الببلزما الصوتٌة

 التحكم الرقمً .

 

 م التحكن الزقوياآالث تستخدم نظ  4-2
 
 . اىَصاقة .1

 ٗاىْعاسج . جاىؽذاد اىَخشؽحٍامْح  .2

 ٗاىْعاسج . جاىؽذاد ضجٝاىفشٍامْح  .3

 . قاؽغ اىثالصٍا .4

 . اىقطغ تق٘ج دفغ اىَاء .5

 . قطغ تاىيٞضس .6

 . األعطػ ٍعيخح .7

 . أعط٘اّٞح ٍعيخح .8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AE%D8%A9
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وهو  (Art CAM)إن مكابن التحكم الرقمً تعمل وف  برامج خاصة بها ومن هذه البرامج برنامج 
هيذه المكيابن مين خيبلل وضيع وإعيداد  متخصص كباقً برامج الرسم األخرى إال عنه ٌسيتطٌع التعاميل ميع

الييذي تمهمييه الماكنيية كمييا وٌمكننييا إعييداد رسييومات عو عشييكال زخرفٌيية باسييتخدام  (الرقمييً )البرنييامجالكييود 
وهييً الصييٌؽة التييً  (DXF)وحم هييا بصييٌؽة  (Corel Draw)عو  (AutoCAD)ِبييرامج عخييرى مثييل 

إليى لبرنيامج حٌي  ٌجيح تحيول خطيوط الرسيم ٌتقبلها البرنامج ومن ثم التعامل مع الرسمة وف  معطٌيات ا
لمحييص الشييكل  (Vector Doctor)خطييوط متصييلة ميين خييبلل تحدٌييد الشييكل بالكامييل واختٌييار األميير 

وتوضٌح العٌوح واألخطاء الموجودة وبعدها نقوم بإصبلح العٌوح ثم نحول جمٌع األشكال الزخرفٌة إليى 
ومن ثم نذهح إلى  (Join Vector)اختٌار األمر قطع متجمعة خالٌة من الخطوط المنمصلة من تحدٌدها و

حٌي  ٌحتيوي البرنيامج عليى ومين خبللهيا نختيار األدوات الميراد العميل علٌهيا  (Tool Paths)واجهة الي  
الكثٌير ميين األدوات وكييل مجموعيية ميين هييذه األدوات تسييتعمل لنييوا المعييدن عو المييادة المييراد العمييل علٌهييا 

       . (Art CAM)ر األدوات فً برنامج ٌبٌن واجهة اختٌا (1 – 4)والشكل 

 

بعد هيذه اللمحية عين ماكنية اليتحكم الرقميً بالحاسيوح ولكيون اختصياص النجيارة ٌحتياج لمثيل هيذه 
 الماكنات سنتعرؾ على نوعٌن منها لهذا االختصاص ومكوناتها اجلٌة المٌكانٌكٌة والتحكم الرقمً لها .

 
 
 

 لعمل علٌها( واألدوات التً ٌتم اArt CAM( واجهة برنامج )1 – 4شكل )
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 C N C التعرؾ على ماكنة    4-3
 وهميا مكيابنهيذه ال مثيالٌن السيتخداملالشيرح ب سينقومحٌي   (CNC)مكونات ماكٌنية  ىعل نتعرؾس

فيً الموضيحة  (Router) عوالً بماكٌنية المرٌيزة نبيدعو (Lathe) خرطيةموال (Router) تً المرٌيزةنمياك
 : من وحدتٌن عساسٌتٌن هما (C N C) ماكنة يتتكون ع لتعرؾ علٌهالو (2 – 4الشكل )

 .) تم فٌها عملٌة التشؽٌلتً ت) والٌكٌة الوحدة المٌكان - أ
 .( ً ٌتم من خبللها التحكم فً الوحدة المٌكانٌكٌة وإدخال البرامجت) والوحدة التحكم   - ب
 

 
 . الوحدة المٌكانٌكٌة - أ

 -:تًٌأكما نختصرها  جزاءعتتكون الوحدة المٌكانٌكٌة من عدة 
 رؤوس (11)وٌحميل حتيى  (شيؽٌل)ٌخزن به مجموعة العدد البلزمية لعملٌية التحامل العدد  .1

  على هذه النوعٌة من الماكٌنات
 . حامل العدد ىالعدد المثبتة عل .2
 . )المرابط(المثبت الخاص بالمشؽولة  .3
  . الماكنة سطح .4
   . ة(المتطاٌر القطع) و ٌمٌة حماٌة العامل من باح الماكٌنة  .5
  . ماكنةوالٌدوي بال األوتوماتكًممتاح التحكم فً التحوٌل بٌن الوضعٌٌن  .6
 .  الطوارئممتاح ؼل  الماكٌنة عند  .7
 . ممتاح فتح باح الماكٌنة .8

 
 

 Router CNCالفرٌزة  ماكنة( 2 – 4شكل )
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 وحدة التحكم . - ب
 . ( 3 – 4)كما مبٌن بالشكل  ثبل  عجزاء ربٌسٌة ىة التحكم إلوحدتنقسم 
 .   () التً ٌتم من خبللها رؤٌة البٌانات المدخلة والخارجةالشاشة  .1
تم مين خبللهيا عملٌية تيو Fanuc لوحة خاصية بن يام) وهذه الاللوحة الخاصة بلؽة البرمجة  .2

 .   (إدخال البٌانات
السييييرعة والتؽذٌيييية وتحرٌييييك  ً) كييييالتحكم فيييياللوحيييية الخاصيييية بعمييييل عجييييزاء الماكٌنيييية  .3

 (المحاور......الخ

 
بعييد التعييرؾ علييى الوحييدات األساسييٌة لمكييابن الييتحكم الرقمييً بالحاسييوح ٌجييح عن نتعييرؾ علييى 

 استخدامات هذه الماكنات .امكانٌات و ممٌزات وعٌوح و

 :CNC  لمكائناإلمكانٌات المتاحة بعض  : ولا أ
ٗذننرٌ ٍننِ خنناله اىؽاعننة اٟىننٜ اىَرظننو تاىَامْننح ؼٞننس َٝنننِ ذخننضِٝ ٍناّٞننح ذخننضِٝ اىثننشاٍط : إ .1

اىثشاٍط اىَغرخذٍح فٜ ػَيٞح إّراض ظضء ٍؼِٞ ٗاعرذػائٔ فٜ أٛ ٗقد ىرْفٞز اىعنضء تنْفظ اىشننو 

 ْفٞزٕا ٍِ قثو .ٗاىَ٘اطفاخ اىرٜ ذٌ ذ
تضاؾ إلٌها  (CNC)مع م ماكنات مكانٌة التجربة وفحص البرنامج قبل االستخدام المعلً له : إ .2

مجموعة من البرامج التً تساعدها على عملٌة اختبار البرنامج قبل التنمٌيذ المعليً ليه وذليك ٌيتم 
الختبيار  عياد()ثبلثٌية األب 3Dرؤٌة مسار البرنامج بشيكل رسيومً مين خيبلل واجهية من خبلل 

 العملٌات المختلمة التً تنمذ على هذا الجزء من المعدن عو الخشح .
 كيابنٌمكين مين خيبلل م : الماكٌنية ًالبرنيامج واألعطيال في ًإمكانٌة إ هار كبلً من األخطياء في .3

(CNC) ًإ هار األخطاء الناتجة عن عملٌة البرمجة على شكل رسابل ت هر للمستخدم وٌتم ف 
كين مٌ (CNC) كيابنبعض م ًوف، وعٌضاً تحدٌد مكان تواجده  أٌد نوعٌة الخطهذه الرسالة تحد

الماكنيية وعٌضيياً إخبييار  ًاكتشيياؾ األعطييال فيي ًعن تجهييز بمجموعيية ميين البييرامج المسيياعدة فيي
 . المستخدم عن مكان وجودها

 ( األقسام الثالثة للوحة التحكم3 – 4شكل )
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ذات التشييؽٌل  كييابنمل اجلييًإن إضييافة الحاسييح  : ناسييبةم ييروؾ القطييع ال ًإمكانٌيية الييتحكم فيي .4
تؽٌر  روؾ القطع من تؽذٌة وسرعة قطيع عثنياء  ًععطى لها خاصٌة السهولة فكم الرقمً التح

 .  عمل الماكنة دون الحاجة للتوقؾ عن العمل
ٌمكيين عمييل برنييامج فرعييى لتنمٌييذ عملٌيية تشييؽٌل معٌنيية  : إمكانٌيية اسييتخدام البييرامج المرعٌيية .5

البرنيامج الواحيد  ًدد السطور فيعكثر من مرة وذلك لتقلٌل ع ًواستدعابه داخل البرنامج الربٌس
 . عملٌة البرمجة ًالى تقلٌل الوقت والجهد المستخدم ف هوذلك ٌؤدى بدور

عملٌية إنتياج  ٌمثيلوذليك ٌيتم بتصيمٌم كيود  : اإلنتياج ًإمكانٌة حم  عملٌات شابعة االسيتخدام في .6
عملٌية  ًفي وفٌر الوقيتتيعملٌيات اإلنتياج وذليك ل ًمعٌنة مثل عملٌة الثقح الشيابعة االسيتخدام في

 . البرمجة
ذات اليتحكم التشيؽٌل  كيابنم ًإن إضيافة الحاسيح األليى في :البرامج المخزنة ًإمكانٌة التعدٌل ف .7

ٌها علالبرامج المخزنة على الذاكرة والتعدٌل  الستدعاءة للمستخدم مساحععطى بدوره الالرقمً 
 .  وحم ها بعد التعدٌل

 :  CNCكائنممٌزات م : ثانٌاا 
 . التقلٌدٌة كابنعملٌة ضبط وتجهٌز العمل بالمقارنة بالم ًلمستهلك فر الوقت اٌتوف .1
 . إنتاج األجزاء ًالدقة العالٌة ف .2
 . المنتجة بنمس الدقة لجمٌع األجزاء لقطعالقدرة على تكرار ا .3
 . عملٌة اإلنتاج قدر اإلمكان ًتقلٌل المثبتات المستخدمة ف .4
 . التقلٌدٌة كابناج بالمقارنة بالمٌوجد بها عٌوح إنت ًإلؽاء األجزاء المنتجة الت .5
 .  روؾ القطع المناسبة ًالتحكم فبالقدرة  .6
 . سهولة عملٌة التنقل بٌن األشكال المختلمة من المنتجات .7
 . عملٌة التشؽٌل عثناء عملٌة القطع ًعملٌة تؽٌر العدد المستخدمة ف ًتقلٌل الوقت ف .8

 : CNC مكائنعٌوب  : ثالثاا 
 . التكلمة الكبٌرة للماكنة .1
 . كابنٌجح توفٌر عمالة على ععلى مستوى من التدرٌح للتعامل مع هذه النوعٌة من الم .2
 . كابنصٌانة هذه النوعٌة من الم ًقلة المتخصصٌن ف .3
توفٌر عماكن خاصية لعميل البيرامج بعٌيداً عين الماكٌنية حتيى ال ٌيتم إٌقياؾ الماكٌنية وتقلٌيل وقيت  .4

 . عملها
 :CNC  مكائناستخدامات  : رابعاا 

 األجيزاءهيذه عنيدما تكيون  خصوصياالتقلٌدٌية  كيابنإنتاجها على المنتاج األجزاء التً ٌصعح إل .1
فيً موضيح عو زخرفة ونقوش ذات خطوط ناعمة ودقٌقية كميا  ثبلثٌة األبعادتحتوي على عشكال 

 . (4 – 4الشكل )

 CNCعمل زخرفة ذات خطوط ناعمة على ماكنة ( 4 – 4شكل )
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 .كالحمر والتمرٌػ  األجزاء المراد إنتاجها ًتطلح الدقة فتعندما  .2
فييً كييالنقوش وععميال التمرٌيػ كميا  مات ٌيتم التعييدٌل فٌهيا وتطوٌرهيا باسيتمرارعنيد إنتياج تصيمٌ .3

 . (5 – 4الشكل )

هو توفٌر  CNC كابنعندما ٌكون الوقت المسموح به لئلنتاج قصٌر حٌ  عن من عهم ممٌزات م .4
 . الوقت

 . الجزء الواحد ًعندما تتعدد عملٌات اإلنتاج المختلمة ف .5
مثل الكتابة الؽابرة على بلت ٌصعح تنمٌذها من قبل العامل المنً عندما تكون األعمال ذات تشكٌ .6

فيً الشيكل هً الحل األمثل لهذه األعمال كميا  CNCالخشح عو الكتابة البارزة فهنا تكون ماكنة 
(4 – 6) . 

 :  (CNC Lathe) ماكنة المخرطة
 رعس عنها تحتيوي عليى إن ماكنة المخرطة الرقمٌة ال تختلؾ عن مثٌلتها العادٌة من حٌ  الشكل إال

ٌمٌنا وٌسارا على طول القطعة المراد العمل علٌها وتكون ماكنية المخرطية والمرٌيزة فرٌزة متحركة  ةماكن
لؽرض تنمٌذ العمل الذي تم وضع خطواته على شكل لؽة  (Computer)مربوطتان بجهاز التحكم الرقمً 

كميا فيً المخرطية  ح الثابيت والمتحيركلؽيرافٌتم تلقٌم قطعة الخشيح بيٌن فكيً ا (G-code) )ظٜ م٘د(اى  
 . (7 – 4فً الشكل )كما موضح العادٌة وتبدع الماكنة بتنمٌذ العمل المطلوح 

لها صناعة األثيا  كأرجيل التً تحتاج الخراطة وتستخدم ماكنة المخرطة الرقمٌة لتنمٌذ كافة ععمال 
 بللم وؼٌرها الكثٌر .الطاوالت والكراسً واألعمدة االسطوانٌة للخزابن ودرابزٌن الس

 CNCأعمال التفرٌػ على ماكنة ( 5 – 4شكل )

 CNCتنفٌذ الكتابة الؽائرة على ماكنة ( 6 – 4شكل )

 اسطوانٌة على المخرطة الرقمٌة تنفٌذ عصا( 7 – 4شكل )
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حامل واحد وذلك لصيؽر حجيم وٌستخدم العاملون فً الورش الصؽٌرة ماكنة المخرطة الرقمٌة ذات 
 . (8 – 4فً الشكل )الورشة لٌتم بوساطتها تنمٌذ األعمال المطلوبة كأرجل الكراسً مثبلً كما موضح 

ة الرؤوس الحاملة لسرعة اإلنتاج وٌيتم عما فً المصانع اإلنتاجٌة فٌتم استخدام ماكنة المخرطة متعدد
وٌكون الناتج متشابها بأد  التماصٌل الموضوعة ليه العمل علٌها كما هو الحال بالنسبة لذات الرعس الواحد 

 . (9 – 4فً الشكل )كما موضح 

 :األعمال التً ٌتم تنفٌذها على ماكنة المخرطة الرقمٌة  4-4
 الدقٌقية الخطيوط وذات والتيً تحتياج اليى مهيارة عالٌية الدقٌقة األعمال بتنمٌذتمتاز ماكنة المخرطة  

تمتاز بتنمٌذ األشكل االسطوانٌة ذات التعقٌد والتً ٌكون مين الصيعح جيدا تنمٌيذها عليى المخرطية كما  جدا
اللييولبً كمييا فييً ععمييدة الييدرابزٌن الخيياص بالسييبللم كمييا العادٌيية ألنهييا تمتيياز بعملٌييات التمرٌييػ االسييطوانً 

عملٌات النحت  وتنمٌذكما وٌمكن تنمٌذ عرجل الطاوالت ذات النقوش المعقدة  (11 – 4لشكل )فً اموضح 

األشيكال الكروٌية التيً تسيتخدم فيً وتنمٌيذ القنادٌيل والثبلثٌة األبعاد على قطع األخشاح وبشيكل اسيطوانً 

( المخرطة الرقمٌة 8 – 4شكل )

 ذات الحامل الواحد

( األعمدة ذات 10 – 4شكل )

 التمرٌػ اللولبً

 ( المخرطة الرقمٌة ذات الرؤوس المتعددة9 – 4شكل )
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طييع األثييا  وقفييً ععمييدة السييبللم ووفييً الكنييابس األضييرحة زواٌييا والخطابيية فييً المسيياجد ععمييدة منييابر 
حٌ  ٌمكن تنمٌذ الزخارؾ وعملٌات النحت على هذه األشيكال الكروٌية بسيهولة وٌسير وبخطيوط الضخمة 

دقٌقة بيارزة عو ؼاطسية ميع وضيع كافية التيأثٌرات الجمالٌية بموجيح البرنيامج المعيد لهيذه العملٌية مين قبيل 
 ٌبٌن لنا بعض من هذه األعمال .  (11 – 4والشكل )المصمم 
 

 

 

 بعضا من األعمال التً تتم بوساطة المخرطة الرقمٌة( 11 – 4شكل )
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 والشخزفت والتخزين والنقش على األخشاباالسالهيت  لعزبيتالزياسة ا  -ثانيا:

 توهيد:
،  خرىعي حضارة عخاصة ؼٌر مستنبطة من فنٌة سبلمٌة هً بصمة معمارٌة الرٌازة العربٌة اإل ن  إ

 ؼرح . على واأللى المشارٌع األإونتسارا  ، إرثنا وحضارتنافلماذا نشٌح بوجهنا عنها وهً 
ول من استعمل التماٌل واالنحناءات فً تصيامٌمها مسيتنبطة عهً  اإلسبلمٌةالمعمارٌة العربٌة  الهندسة ن  إ

الييذي هييو تركٌبييات لخطييوط  البلتٌنيًعكييس الخييط  التحييدٌاتو باالنحنيياءات المليًءذليك ميين الخييط العربييً 
 لمعمارٌيةصيحاح طرٌقية ابداعٌية فيً التصيامٌم واسيمها عالمٌيا فيً عليم الهندسية اعنحن فمستقٌمة ، لذلك 

عميدة وما الشواهد الحضارٌة الٌوم التً تثٌر دهشة العالم فً تصامٌمها من األ سبلمٌة(الرٌازة العربٌة اإل)
طوا  المتداخلة والشبابٌك المقوسة وكأنها تحؾ منحوتة مين قطعية االلتوابٌة العالٌة والسقوؾ المحدبة واأل

والمدارس والجامعات كقصير الحميراء والجواميع  واحدة وما قصور الملوك والسبلطٌن والجوامع العمبلقة
ن حصيابها اجإليٌس بمحضير  ، الكثٌيروؼٌرها والمراقد المقدسة موٌة والعباسٌة العثمانٌة ودور الخبلفة األ

ن و الزوار مبالػ ضخمة لمشاهدتها ومعرفة عبقرٌة المهندس العربً والمسلم وال شواهد حٌة ٌدفع السابحإ
 س .والؽربٌة وتنحنً لها الرؤ اتع لها القبعرفَ ت العالم شواهد ومنارات تُ الذي زرا فً جمٌع حضارا

 
 خصائص فن الزخرفة اإلسالمٌة  4-1

،  عن محاكياة الطبٌعية ، وبعٌدة عٌضاً  اتجه المنان المسلم إلى عوالم جدٌدة بعٌدة عن رسم األشخاص
يه المرهيؾ ، وعميل خٌاليه وهنا  هرت عبقرٌته وتجل يى إبداعيه ، فكيان مين هيذه  ، وذوقيه األصيٌل ، وِحس 

 . العوالم عالم الزخرفة
ية  فإذا كانت صناعة الجمال هً و ٌمة المنِّ اإلسبلمً ، فإن الزخرفة ُتَعيد  واحيدة مين الوسيابل المهم 

ٌُْقَصُد به إال  ُصْنَع الجمال ، التً تصنع ذلك الجمال ، وهنا ٌلتقيً شيكُل العميل  فهً العمل الخالص الذي ال 
َنا َوحدالم ٌَُكوِّ ، األمر الذي ال نكاد نجيده فيً عي نيوا  اً وباطن اً ة متماسكة لُِصْنِع الجمال  اهرنً بمضمونه لِ

 . يخر من المنون
ييزة كييان لهييا ع ييٌم األََثييِر فييً إبييراز الم هيير الحضيياري  ٌِّ اتخييذت الزخرفيية اإلسييبلمٌة خصييابص مم

تصمٌمها وإخراجها عو من حٌ  موضوعاتها  ، سواٌء من حٌ  ، وازدهرت بدرجة عالٌة لنهضة المسلمٌن
، وجعليييوا مييين  زخرفٌييية رابعيييَة الم هييير والتكيييوٌن طييياً واسيييتخدم التقنٌيييون المسيييلمون خطو،  وعسيييالٌبها

يية نميياذج انطليي  فٌهييا خٌييالهم إلييى البلنهاٌيية  ٌ د والتنيياوح والتشييابك المجموعييات الزخرف ،  والتكييرار والتجييد 
، وعشييكال التوشييح العربييً الييذي عطليي  علٌييه األوربٌييون  ال التورٌيي وابتكييروا المضييل َعات النجمٌيية وعشييك

، وال ٌزال هذا النس  العربيً فيً الزخرفية ٌح يى باالهتميام فيً بليدان عدٌيدة  (Arabesqueاألرابٌسك )
ة فييً الزخرفيية الماطمٌيية ل َميير  ، فييً منتصييؾ القييرن الرابييع الهجييري  ، وفييً مسييجد األزهيير منييذ  هيير ألو 

ح والؽيابر  ي()العاشر المٌبلد ، وقد حذ  عهيل تقنٌية الزخيارؾ المعمارٌية اإلسيبلمٌة صينعَة النحيت المسيط 
نة ، عو الرخام ، عو الحجارة على الخشح  . ، وإجادة النقوش ، ومهروا فً استخدام الموادِّ الملو 

َمات عساسٌة فً بناء هذا ا هذا وُتَعد  العناصر النباتٌة ، تتعياون ميع  لمينِ ، وكذا العناصر الهندسٌة مقوِّ
الزخرفة  هً  من الزخرفة انواا، وعلى هذا فهناك  ، وتنمرد كل منهما على ِحَدٍة تارة عخرى بعضها تارة

 . والزخرفة الهندسٌةوالزخرفة الخطٌة ، ،  النباتٌة
لَة من عورا  النبا )فن  التورٌ (وتقوم الزخرفة النباتٌة عو  الزخرفة النباتٌة  ت على زخارؾ ُمَشك 

عة َدة من إفيراد ومزاوجية المختلمة والزهور المنو  ، وفيً كثٌير  وتقاُبيل وتعيان  ، وقد عُْبِرَزْت بأسالٌح متعدِّ
من األحٌان تكون الوحيدة فيً هيذه الزخرفية مؤل مية مين مجموعية مين العناصير النباتٌية متداخلية ومتشيابكة 

ُر بصورة منت مة ومتنا رة ،  لمسلم استطاا عن ٌبتعد بمنِّه عن تقلٌد الطبٌعةالمنان ا وبإعمال خٌال،  ، تتكر 
ا ًٌّ ، وقد انتشر استعمال هذه  ، وساد فٌه مبدع التجرٌد ، عُِمٌَت فٌه العنصُر الحً فجاءت تورٌقاته عمبلً هندس

ٌ ة وزجاجٌية وخزفٌية(، وفيً التحيؾ المختلمية  الزخارؾ فً تزٌٌن الجدران والقباح ، وفيً تيزٌٌن  )نحاسي
 . (12 - 4فً الشكل )كما موضحة  وتجلٌدها صمحات الكتح
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ادخل المنان العربً الحروؾ العربٌة كعنصر ربٌسيً مين عناصير الزخرفية وال : الزخرفة الخطٌة 
، عليى  شك عن استعمال الكتابة فً عول األمر على المنتجات المنٌة كان وسٌلة من وسابل الحمد والشكر هلل

 جمالٌيييييا وٌبلحييييي  عن اسيييييتعمال اجٌيييييات القرينٌييييية سيييييتؽلهواهيييييذا العنصييييير  اسيييييتماد مييييينإن المنيييييان 
،  لتزٌٌن المساجد ٌقابله استعمال الصور المستمدة من يٌات اإلنجٌل وحٌاة السٌد المسٌح فً تزٌٌن الكنابس

واصبح من مسبولٌة المنان العربً العناٌة بالخط وتطوٌعه لبلسيتعمال الجميالً ف هيرت عليوان مختلمية مين 
الكييوفً وهييو خييط ٌمتيياز بزواٌيياه القابميية وخطوطييه المسييتقٌمة ثييم عضييٌؾ إلييى نهاٌتييه الخطييوط منهييا الخييط 

 . (13 - 4فً الشكل )كما موضحة  زخارؾ نباتٌة وعصبح ٌسمى الخط النسخ
 

 ( الزخرفة النباتٌة22 - 4شكل )

 ٌةالخط( الزخرفة 23 - 4شكل )
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حٌيي  بييرا المسييلمون فييً اسييتعمال  ، للزخرفيية اإلسييبلمٌة ثاليي وهييً النييوا ال:  الزخرفةةة الهندسةةٌة

تعتبر الزخارؾ الهندسٌة عنصرا عساسيٌا مين حٌ  ،  ل فنٌة رابعة، وصٌاؼتها فً عشكا الخطوط الهندسٌة

عناصر الزخرفة اإلسبلمٌة ومنذ العصير األميوي اتجيه المنيان العربيً إليى الزخيارؾ الهندسيٌة واسيتعملها 

 ةاستعماال ابتكارٌا لم ٌ هر فً حضارة من الحضارات وثم شياا اسيتعمال الزخيارؾ الهندسيٌة فيً العميار

الرخيام إليى يخييره  والمعيادن ع والنسيٌج ع عوالجيص عو الخييزؾ  واسيتعمل حيؾ المختلميةوالمخطوطيات والت

وكييان األسيياس الييذي عتييى علٌييه المنييان العربييً وزخارفييه الهندسييٌة هييو األشييكال البسييٌطة كالمسييتقٌمات 

 من كلوالمربعات والمثلثات والدوابر المتماسة والمقاطعة واألشكال السداسٌة والثمانٌة واألشكال المتمرعة 

َنيْت هيذه الزخرفيُة  المتداخلية ، واليدوابر ، واألشيكال النجمٌية ف هيرت المضيل عات المختلمية،  ذلك  ٌ ، وقيد َز

ٌَُعد   ، ، ودخلت فً صناعة األبواح وزخرفة السقوؾ ، كما وشحت التحؾ الخشبٌة والنحاسٌة المبانً ا  مم 

ٍم بالهندسة العملٌة  . دلٌبلً على ِعْل ٍم ُمَتَقدِّ

عيية ميين الييدابرةو ، منهييا المسييدس والمييثمن  قييد اسييتطاا المسييلمون اسييتخراج عشييكال هندسييٌة متنوِّ

ييس ، وميين تييداُخل هييذه األشييكال مييع بعضييها ومييلء بعييض  والمعشيير، وبالتييالً المثليي  والمربييع والمخم 

، التيً تسيتوقؾ  المساحات وترك بعضها فارًؼيا نحصيل عليى ميا ال حصير ليه مين تليك الزخيارؾ البدٌعية

ًٍّ إلى ُكلٍّ عكبر ، لتنتقل بها روًٌدا روًٌدا من الجزء إلى الكل عٌنال  . ، ومن ُكلٍّ جزب

، عن ٌبح  عن تكوٌن جدٌٍد ُمْبَتَكٍر ٌتول ُد من اشتباكات قواطيع  وكان هم  المنان المسلم وُشْؽلُه الشاؼل

 . (14 - 4فً الشكل )كما  لتحقٌ  مزٌٍد من الجمال الرصٌن ، الزواٌا عو مزاوجة األشكال الهندسٌة

 

 

 

 لهندسٌة( الزخرفة ا24 - 4شكل )
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 : الفنون اإلسالمٌة  ومن أبرز أنواع الزخارؾ الهندسٌة التً امتازت بها

َدة األضيبلا ى  األشكال النجمٌية متعيدِّ ٌَُسيم  ُل ميا  ، وقيد اْسيُتْخِدَم هيذا  )األطبيا  النجمٌية(، والتيً ُتَشيكِّ
َحيِؾ الخشيبٌة والمعدنٌية َبية فيً المصياحؾ ، و الضرح من الزخيارؾ فيً زخيارؾ الت  فيً الصيمحات الُمَذه 

 . ، وفً زخارؾ السقوؾ والكتح

دقٌ  التعبٌر عمٌ  المبلح ة حٌنما قال:  (H. Faucillon) ولقد كان الناقد المرنسً هنري فوسٌون
د الحٌيياة ميين ثوبهييا ال يياهر) ، وٌنقلنييا إلييى مضييمونها الييدفٌن مثييل التشييكٌبلت  مييا عخييال شييًٌبا ٌمكنييه عن ٌجييرِّ

، قيد  فلٌست هذه التشكٌبلت سوى ثميرة لتمكٌير قيابم عليى الحسياح اليدقٌ  ، (ة للزخارؾ اإلسبلمٌةالهندسٌ
ؼٌر عنه ٌنبؽً عال  ٌموتنا عنيه خيبلل هيذا  ، ٌتحول إلى نوا من الرسوم البٌانٌة ألفكار فلسمٌة ومعاٍن ُروحٌة

ة  تكوٌنيات تتكياثر وتتزاٌيد، فتؤلّيؾ بٌنهيا  اإلطار التجرٌدي تنطل  حٌاةٌ متدفِّقة َعْبَر الخطيوط قية َمير  ، متمرِّ
ات ُعَهيا مين  ، وكأن هناك ُروًحا هابمة هً التيً تميزج تليك التكوٌنيات وُتَباِعيُد بٌنهيا ومجتمعة َمر  ، ثيم ُتَجمِّ

ْصلُح ألكثَر من تأوٌل جدٌد ٌَ لُيه م ، فكل  تكوٌن منها  ُح علٌه الَمْرُء ن يَره وٌتأَم  ٌَُصوِّ ،  نهيا، ٌتوق ُؾ على ما 
ُنه من إمكانات وطاقات  ببل حدود. وجمٌعها ُتْخِمً وتكشؾ فً يٍن واحد عن ِسرِّ ما َتَتَضم 

 ومن أبرز العملٌات الفنٌة فً الزخرفة اإلسالمٌة: 

،  ، التصيمٌح ، التزوٌي  ، القرنصية ، التجصٌص ، التطعٌم ، التعشٌ  ، التلبٌس ، التكمٌت الترصٌع
 . حالتوشٌ

 :  المستخدمة فٌها ومن أبرز المواد  

 ، الخزؾ. ، القاشانً ، المسٌمساء ، اجُجر ، المعادن ، الخشح ، الجص الرخام

إن  فن  الزخرفية العربيً ):  Roger Garoudy وعن فنِّ الزخرفة وبٌان ؼاٌته وخصابصه ٌقول 
ًٌّا عن ممهوم زخرفً ْجَمُع بآٍن واحيد بيٌن ا ٌتطل ع إلى عن ٌكون إعراًبا نمط ٌَ ، وإن معنيى  لتجرٌيد واليوزن، 

َؤلَِّمان دوًما العناصر المقّوَمة فً هذا المنِّ  ، ومعنى الهندسة العقلً الطبٌعة الموسٌقً ٌُ اىضخاسف ٗألُ ،  (، 

ُ ىيشنش  فيغنفرٔ اىخاطنح اىرنٜ ذْظنش إىنٚ فننااالعالٍٞح اػرَذخ ػيٚ اىؼْاطش اىخطٞح ٗاىْثاذٞنح ٗاىْٖذعنٞح 

ّٔ أ، ٕٜٗ ذخريف ذَاٍا ػِ اىْظشج اىغشتٞح اىرٜ ذْظش إىٞٔ ػيٚ  ىنُ٘ اى٘اعغّٔ ظضء ٍِ ٕزا اأاإلّغاُ ػيٚ 

ٍؽ٘س ٕزا اى٘ظ٘د فناُ اىفْناُ اىشنشقٜ ْٝظنش غاىثنا إىنٚ اإلّغناُ ٗاىؽٞن٘اُ ٗاىْثناخ مؼْاطنش فْٞنح ٝؽ٘سٕنا 

،  ٗأؼاعٞغنٔ ٗذؽقن  اىغنشع اىفْنٜ اىنزٛ ٝقظنذٓ دُٗ اىْظنش إىنٚ أشنناىٖا اىطثٞؼٞنح ٓأفنناس تؽٞس ذؼثش ػنِ

 .ٗاألٍصيح اىرٜ ذؤمذ ٕزا مصٞشج فٜ فُْ٘ اىؼشا  ٗع٘سٝا ٍٗظش ٍَا ٝغرطٞغ أُ َٝٞضٓ تغٖ٘ىح ٗٝغش

 :الفن اإلسالمً 4-2

تأكد الملسمة الشيرقٌة  )المن التشكٌلً(موقع مؤسس كانت عول م اهر الشخصٌة اإلسبلمٌة كما ٌقول 

تبليورت ، فد والمسٌطرة عليى هيذا الوجي هًمن عن اإلنسان جزء من هذا الكون الواسع وعن القدرة اإللهٌة 

 شخصيييييٌة المييييين اإلسيييييبلمً وإرادتيييييه الجدٌيييييدة فيييييً  يييييواهر هامييييية تميييييت بطرٌقييييية تلقابٌييييية داخيييييل

 . إطار الملسمة الشرقٌة العامة

 



 مكائن القطع المبرمج والريازة اإلسالميةعلوم صناعية / الثالث نجارة            الفصل الرابع          
 4 

 

 331 
 

 : كراهٌة تمثٌل الكابنات الحٌة .1

لة فً وٌرجع ذلك إلى الرؼبة فً البعد عن الم اهر الوثنٌة فقد جاء اإلسبلم لٌقضً على الوثنٌة ممث

ن هذه الكراهٌة عخذت تتبلشى بالتدرٌج مع زٌيادة اليوعً بحقياب  العقٌيدة ععبادة األشخاص واألصنام على 

 اإلسيييييييييييبلمٌة و هيييييييييييرت الرسيييييييييييوم الجدارٌييييييييييية عليييييييييييى كثٌييييييييييير مييييييييييين األعميييييييييييال المنٌييييييييييية

نهيا  ليت خالٌية عمما ٌلمت الن ر زخيارؾ المصياحؾ والمسياجد وكالتحؾ المختلمة وفً الرسوم الجدارٌة 

 . اصر اجدمٌة والحٌوانٌةمن العن

 : التقشؾ .2

دعت العقٌيدة اإلسيبلمٌة إليى البعيد عين م ياهر التيرؾ فاتجهيت جهيود المسيلمٌن إليى البنياء والعميل 

والبعييد عيين المخاميية باعتبييار كييل ذلييك عرضييا زابييبل فاسييتعمل المنييانون العييرح خامييات رخٌصيية كييالجص 

 ؼناءهيييييا بمييييا اضييييموه علٌهييييا مييييينوالخشييييح والصلصييييال فييييً ععميييييالهم المنٌيييية ولكيييينهم اسييييتطاعوا إ

زخارؾ دقٌقة رابعة ومن ابتكارات صيناعٌة ععطيت الخامية الرخٌصية م هيرا فخميا جدٌيدا مميا ٌمكين عن 

  .، عي تحوٌل الخامات الرخٌصة إلى عمل فنً ع ٌم القٌمة ٌعبر عنه بالخامة المبدلة

فيً تيزٌٌن عهيم مكيان  اليذهح والمضية واألحجيار الكرٌميةاستخدام وكان فً استطاعة بعض الخلماء 

بالمسجد والقبلة ولكنهم استعاضوا عن ذلك بالتصمٌمات الزخرفٌة والنقوش التً جعلت مين المحيراح قبلية 

 .  رابعة تنسجم مع ما لئلسبلم من روعة وبساطة

 : االهتمام بزخرفة السطوح وشؽل المراغ .3

عم األوانيً عم  ةليك فيً العمياراهتم المنان العربً اهتماما كبٌرا بزخرفة سطوح األشٌاء سيواء كيان ذ

فكان عندما ٌبتكر إناء عو تحمة حتى وليو كانيت عليى ،  التماثٌل بحٌ  كان ال ٌترك فراؼا من ؼٌر زخرفة

، بٌنميا  شكل حٌوان عو طابر ٌؽطً سطحها بالزخيارؾ التيً كانيت تسيلبها م هرهيا الطبٌعيً سيلبا معنوٌيا

  . كانت تكسبها سحرا ورشاقة ال ن ٌر لها

 :ال اجدمٌة والحٌوانٌةاألشك .4

به ذات اإلنسان  قلنا إن المنان العربً لم ٌهتم بالتعبٌر عن األشكال اجدمٌة والحٌوانٌة تعبٌرا مقصوداً 

لهيا قٌمتهيا المنٌية وهيو ليم ٌكليؾ بيذلك بيل ، والحٌوان ولكنه استخدم هذه العناصر كوحيدات زخرفٌية بحتية 

ومما هو جيدٌر باليذكر إن ،  اجدمً اس والطٌور ذات الوجهٌحول له إن ٌركح منها عشكاال خرافٌة كاألفر

المنان العربيً اسيتخدم فيً زخارفيه مزٌجيا رابعيا مين الزخيارؾ الخطٌية والزخيارؾ المختلمية والزخيارؾ 

الهندسٌة والزخارؾ النباتٌة ونجح نجاحا فابقا فيً تجمٌيع هيذه العناصير المختلمية فيً ععماليه المنٌية بحٌي  

فً القٌم الخطٌة وما تحدثه هيذه الزخيارؾ مين  يبلل مميا  من الجمال كما حق  تنوعا حق  قٌمة فابقة الحد

 .  ٌنبؽً للطالح التعرؾ علٌه بالممارسة والرؤٌة الموازنة بمنون الحضارات األخرى
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 :التصوٌرفن   4-3
ٌختلؾ التصوٌر اإلسبلمً عن التصوٌر المعاصر الذي ٌتمٌز بخصيابص واضيحة مين حٌي  

وٌتحق  فً فن التصوٌر اإلسيبلمً مثالٌية المين  ،مالها وطرٌقة األداء والموضوعات واستع الخامات
 . كاملة اإلسبلمً
  :التصوٌر اإلسبلمً كثٌرة منها ومجاالت

فً جمٌع الصور الجدارٌة اإلسيبلمٌة نجيد عن المنيان ليم ٌيراا دقية تمثٌيل   :التصوٌر الجداري .1
زخرفٌة عكثير منهيا توضيٌحٌة بموازنية هيذه هً لهذه األسباح تعتبر صورا فالم هر الطبٌعً 

 . التً نمذت فً عوروبا فً عصر النهضة (المرسك)الصور بالصور الحابطٌة 
المسٌمسياء  عثر فً المسجد األميوي بدمشي  عليى مجموعية مين صيور : التصوٌر المسٌمسابً .2

زخرفيً تمثل المنا ر الطبٌعٌة لمدٌنة دمش  فاألشجار والمبيانً ونهير بيردى منميذة بأسيلوح 
بسٌط وعلوانه ساطعة وقد لوح  عن هذه خالٌة من األشكال اجدمٌة والحٌوانٌة بٌنما نجح المنان 

 بأحجامها المختلمة بحٌ  وصل إلى تحقٌ  التيوازن المنيً فيً الصيور فً توزٌع كتل المبانً
 . (15 - 4فً الشكل )كما موضح 

 : القواعد واألسس المّتبعة فً الزخرفة  4-4
 : ، وعهم هذه األسس اعد وعسس مأخوذة من الطبٌعة ومن األعمال الزخرفٌة القدٌمةللزخرفة قو

 

، وهيو ٌعّبير  وهً قاعدة عساسٌة ٌجح توّفرها فً كل تكوٌن زخرفً عو عمل فنً زٌتً :التوازن 

، وهيو قيانون مسيتوحى  عن التكوٌن المنً المتكامل عن طرٌ  حسن توزٌع العناصر والوحيدات واألليوان
 . بٌعة وما تحوٌه من كتل ذات سطوح ودرجات لونٌة فً عبلقات مّتزنة ببعضهامن الط
 

وهو من القواعد المهّمة التً تقوم علٌها بعض الزخارؾ الذي ٌنطبي  نصيمها  :التناظر أو التماثل

ٌُسّمى المحور والتنا ر نوعان  : على نصمها اجخر بواسطة مستقٌم 

 ( فن التصوٌر المسٌمساب51ً - 4شكل )
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 ًكمل عحد نصمٌها النصؾ اجخر فيً اتجياه متقابيل ٌضم العناصر التً ٌ:  التنا ر النصم

 . (16 - 4فً الشكل )كما موضح  وعبرز عمثلتها الطبٌعة

 
 

 ًكميا  وفٌه ٌكتمل التكوٌن من عنصرٌن متشابهٌن تماما فً اتجياه متعياكس:  التناظر الكل

 . (17 - 4فً الشكل )

 
 : ، وهو نوعان تتضّمن التشّعحالتكوٌنات الزخرفٌة ال سٌما النباتٌة منها ؼالبٌة   :التشّعب

 من نقطة إلى الخارج الوحدة الزخرفٌةوفٌه تنبث  خطوط :   التشّعح من نقطة . 

 وفٌه تتمّرا األشكال والوحدات من خطيوط مسيتقٌمة عو منحنٌية مين :   تشّعح من خطال

، ونمو الميروا مين سيٌقانها  جانح واحد عو من جانبٌن كسعؾ النخٌل ونمو األورا  من فروعها
 . والسٌقان من الجذوا

 

ولٌس له قاعيدة ،  وهو من عهّم قواعد الجمال فمجال الطبٌعة ٌتمّثل بتناسح كل جزء لآلخر  :التناسب

 . ، ودّقة المبلح ة وقّوة التمٌٌز إنما ٌتوقؾ على الذو  المنً
 

 

 فً فً الزخرفة زخرفة( التناظر النص26 - 4شكل )

 فً الزخرفة زخرفة كلً( التناظر ال27 - 4شكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
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، عو التميياؾ  عييادي التميياؾهييذا النييوا ٌ هيير بكثييرة فييً الزخييارؾ العربٌيية علييى شييكل   :التشةةاب 

 . و التماؾ ساقٌن من النبات بشكل متعاكسع،  حلزونً

 

،  ة فييً الطبٌعيية مثييل عؼصييان األشييجار، وٌوجييد بكثيير وهييً ميين عهييم قواعييد الزخرفيية   :التكةةرار

 . و ٌنقسم إلى التكرار العادي والمتعاكس والمتبادل ، والتكرار من عبسط قواعد تكوٌن الزخارؾ

 

 وفٌه تتجاور الوحدات الزخرفٌة فً وضع ثابت متناوح :التكرار العادي . 

 ة إليى وفٌيه تتجياور الوحيدات الزخرفٌية فيً عوضياا متعاكسية تيار  :التكرار المتعةاكس

 . ، عو الٌمٌن والٌسار ععلى وتارة إلى عسمل

 وهييو اسييتخدام واشييتراك وحييدتٌن زخييرفٌتٌن مختلمتييٌن فييً تجيياور   :التكةةرار المتبةةادل

 . وتعاقح الواحدة تلو األخرة وٌسمى عٌضا التعاقح عو التناوح

 

 :تطور فن الزخرفة اإلسالمٌة   4-5

سياروا و ، وعدخليوا إلٌيه كيل جدٌيد رهٌطوقاموا بتٌن ، ولكن المسلمموجود منذ القدم عن فن الزخرفة 

، وقييد عطليي  علٌييه  بيياعتراؾ جمٌييع الدارسييٌن لهييذا الميينخالصيياً بييه عشييواطاً بعٌييدة حتييى بييات فنيياً إسييبلمٌاً 

  .تأكٌداً لهذا المعنى وتخصٌصاً له (ألرابٌسك)ا الدارسون الؽربٌون مصطلح

ٌُلزم عٌن المشاهد بالحر ، فهو فن ٌأخذ  ، عو بالحركة والتوقؾ ثم الحركة كةمن مٌزات هذا المن عنه 

  .عو المساحة المزخرفة ، بٌد المشاهد وٌتجول به فً جمٌع ردهات اللوحة

ة من ٌ، ألنها فً األصل خاص من ممٌزات المن اإلسبلمً بشكل عام (الحركة) وقد بٌنا فٌما سب  عن

  . خواص المشهد القرينً

عو الشكل إلى شكل يخير ويخير فيً جمٌيع االتجاهيات حتيى ٌيرى  فالمشاهد ٌجول ببصره من الوحدة

وفيً هيذا  ، وإن الشكل عو الوحدة ٌعتبر فً الحقٌقة مسيتقبلً وقابمياً بذاتيه ، الرسم كله من عقصاه إلى عقصاه

، ٌجبر المشاهد عليى الحركية  وبقدر ما تصبح الوحدات متداخلة بشكل كثٌؾ ووثٌ  ، تكمن إٌقاعاته المنٌة

، تصييبح الحاجيية ماسيية إلييى بييذل  ، وبقييدر مييا تتعييو  الحركيية بييالخطوط الدابرٌيية والمنكسييرة معيياً والتوقييؾ 

 . مجهود عكبر لمتابعة القطعة المنٌة
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 -أول: خواص فن خط الزخرفة السالمٌة:
، الذي ٌعتبر من عهم العناصر التشكٌلٌة القادرة على  ومن المعروؾ عن فن الزخرفة ٌقوم على الخط

نجد عنه ٌلعيح دوراً عساسيٌاً وبخاصية فيً  ، إذا تتبعنا و ٌمة الخط فً المن اإلسبلمً ، عن الحركة التعبٌر
  :ونجد فً منتجات المن اإلسبلمً نمطٌن من عنماط الخط ، العناصر الزخرفٌة

    ًالييذي ٌييدور هنييا وهنيياك متجييوالً فييً حرٌيية وانطييبل  فييً حييدود  الؽٌيير محييدودالخييط المنحنيي ،
، ولكنه ٌعطيً إحساسياً بيالمطل  واالسيتمرار  ، وهو ال ٌخرج علٌها صة للزخرفةالمساحة المخص
، ٌثيح عحٌانياً فيو   ، ٌقؾ عحٌاناً وقمة قصٌرة عند انتماخه ولكنه ال ٌلب  عن ٌستمر إلى ما ال نهاٌة

فيً المسيتمر كميا  ، فٌيه صيمة السيعً اليدابح واالنطيبل  ، عو ٌمر تحتها عو ٌتجاور معهيا الخطوط
 . (18 - 4)الشكل 

 ًتتجه نحو الدقة والصؽر  ، الذي تكون و ٌمته تحدٌد مساحات تتكون منها حشوات الخط الهندس ،
، عو  وٌؽلح عن تشكل هذه الحشوات عشكاالً نجمٌة عو عشكاال ًمضلعة ذات زواٌيا ، كلما ازدهر المن

ذلك ألنها تقود الن ير ،  تعطً إحساساً بالحركة الصارمة ذات العزم األكٌد وهذه الخطوط ، دوابر
 . (19 - 4فً الشكل )كما  إلى داخل المساحة حٌ  األرابٌسك الدوار

بعيض األحٌيان مين فيً ، وٌكياد  ٌتيٌح ليك متابعتيه بسيرعة المنحنً الؽٌر محدودعن الخط  والمبلح 
  .تأنً، بٌنما ٌسٌر بك الخط الهندسً على مهل و جراء سرعته ٌؽٌح عن ن رك

 

 فً الزخرفة  الخط المنحنً الؽٌر محدود( 28 - 4شكل )

 فً الزخرفة  الخط الهندسً( 29 - 4شكل )



 مكائن القطع المبرمج والريازة اإلسالميةعلوم صناعية / الثالث نجارة            الفصل الرابع          
 سعاراأل وتخمٌن سالمٌةاإل والرٌازة المبرمج القطع مكائن................................  4

 

322  

 

   : (متدادالتساع )ال: نٌاثا
، بعيد عن تمثلهيا فيً فكيره فانسيابت  وقد استطاا المنان المسلم عن ٌحق  فيً إنتاجيه الزخرفيً هيذه الخاصية

  .(21 - 4فً الشكل )كما  ومن المشاهد إلى المتخٌل ًمرببللععلى ٌده فإذا برٌشته تنقلنا من المربً إلى 

 
مين لوحاتيه إليى متابعية خطوطيه فيً كيل ، ٌدفع بصرك وعنت عمام لوحية  إن فن الزخرفة اإلسبلمً

، فإذا ما انتهت اللوحة بحدودها المكانٌة المحصورة وجدت نمسك مدفوعاً لمتابعية المشيهد عبير  االتجاهات
، وإنما كانت تلك الحدود نهاٌة ال إرادٌة ال  ، ذلك عن حدود اللوحة لم تستطع كمكمة المشهد وحصره خٌالك
للوحة وحدة مشاهدة ذات لون ؼام  ضمن تصمٌم ال حيدود ليه متخٌيل ذي ، األمر الذي جعل من ا بد منها

 . ، فً اتساا ال محدود ، ٌنساح المكر معه لون فاتح
فاألساس الجوهري لهذا المن ٌكمن فً استمرار الرؤٌة لدى من ٌشاهده.. فً عن ٌصبح خٌاليه قيادراً 

  . وراء ما ال نهاٌة لهعلى تصور االستمرار.. فً عن ٌتجه ذهنه فً حركة دابمة سعٌا ً

  : ملء الفراغ : ثالثا
، حتى كاد ٌقضً على المراغ قضاء  عمل المنان المسلم فً فنه الزخرفً على تؽطٌة جمٌع السطوح

، فهو ٌستمر تارة فً ملء المراغ بزخرفته على السطح منتقبلً من  ، وقد سلك إلى ذلك عكثر من سبٌل تاماً 
 بخطوطه فٌنتج عن ذلك تباٌن فً مسيتوى السيطح فٌملؤهاٌعمد إلى الخلمٌة ، وتارة  الصؽٌرة إلى األصؽر

  .(21 - 4فً الشكل )كما  فٌكون من ذلك التأثٌر الجمالً الرابع ٌن بٌن الضوء وال لا، عو تب

 اإلسالمٌةفً الزخرفة التساع ( 22 - 4شكل )

 اإلسالمٌةفً الزخرفة ملء الفراغ ( 22 - 4شكل )
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،  ، جعل دارسٌه ٌتمقون على عن المنان المسلم كان ٌحح البعد عن المراغ إن هذا االتجاه فً المن الزخرفً

  .المزا من المراغ عو ن ذلك ب كراهٌة المراغعوقد عبروا  ، ل على تؽطٌته عند وجودهوالعم

، إن المنيان اليذي جعلنيا نتيابع  (االتسياا)تتمرا من الخاصة السيابقة وهيً  (ملء المراغ)ة ٌإن خاص

جعلنيا فيً  ، فقيد ، فنتيابع عمليه فٌهيا ، عراد منيا عن نتجيه االتجياه اجخير بخٌالنا مشهده خارج حدود اللوحية

، ثم تقودنا هذه  ننتقل من الوحدة الزخرفٌة إلى زخارؾ عخرى فً داخلها بعض زخارفه كاألطبا  النجمٌة

وبهذا تتحق   (عي داخل اللوحة)، ولكن فً االتجاه اجخر  إنه تأكٌد لخاصة االتساا ، إلى عخرى فً داخلها

، االمتيداد خيارج اللوحية  (فً االمتيداد التنا ر)ة ٌإضافة إلى خاص (الشمول)ة ٌة عخرى وهً خاصٌخاص

ثيم ٌمتيد الخٌيال ميع  ، واالمتيداد داخيل اللوحية عبير الزخيارؾ حتيى نصيل إليى عصيؽر جزبٌية ، مع الخٌال

 . متابعة هذا التصاؼر المستمر

، إن عموميه وشيموله ليم ٌبقٌيا  عمر ال وجد له فً المماهٌم التً ٌطرحها المنهج اإلسيبلمً (المراغ)و

، حٌ  ضبط المنهج كل صؽٌرة وكبٌرة فكان التصيور النياتج عنيه تصيوراً كيامبلً وشيامبلً  اؼاً ما ٌسمى فر

  .ودقٌقاً 

إحدى خواص هذا  (ملء المراغ)ة ٌهٌاً عن تكون خاصٌ، كان األمر بد وفً  ل هذه المماهٌم جمٌعها

  .من خبلل منهجه فهً اإلٌجابٌة الكاملة التً وعاها المنان المسلم ، المن

 : الالطبٌعٌة : رابعا

ة عامة فً المن اإلسبلمً ونؤكيد هنيا عن المنيان المسيلم سيلك فيً رسيمه الطرٌقية المنافٌية ٌتلك خاص

إخراجياً جدٌيداً بحٌي  سيٌطر التجرٌيد  ، فكان إخراجه لها ، وتحولت الطبٌعة إلى البلطبٌعة فً فنه للطبٌعة

ولكنه جعلها بصورة تخيالؾ صيورتها التيً فيً لقد تناول المنان الورقة والشجرة والزهرة  ، على هذا المن

  .به، ولكنه شًء جدٌد امن األصل بعض ما ٌربطه ا، فهً عنده رمز لورقة عو لزهرة فٌه الطبٌعة

ٌؤكيد االرتبياط  اليذي ومما ٌؤكد نمً الطبٌعة فً إنتياج المنيان المسيلم ذليك التكيرار المتتيابع المتماثيل

وجيود مثيل هيذا المشيهد المكيرر اليذي ٌتليو بعضيه بعضياً  بٌعة الحٌة، إذ ٌستحٌل فً الط الوثٌ  بالبلطبٌعة

  .بطرٌقة متماثلة ال نهابٌة

، كان الموقؾ من الحٌوانات والطٌور التيً عدخلهيا  وكما كان الموقؾ من الزهرة والورقة والشجرة

بهييا إلييى  ، وعن ٌنتقييل ، حٌيي  اسييتطاا عن ٌسييلبها طبٌعتهييا الحٌيية المنييان فييً فنييه كوسييابل زخرفٌيية عٌضيياً 

، وتارة باسيتعمال األليوان التيً ال وجيود لهيا فيً الطبٌعية لهيذه الحٌوانيات  ، تارة بتحوٌر الشكل البلطبٌعة

  . وتارة باختراا حٌوانات ال وجود لها

،  ، كانت تنتهً عطرافها بأشكال هندسٌة عو نباتٌة إن الكثٌر من رسوم هذه الطٌور والحٌواناتحٌ  

،  ، عو بالكتابات إمعاناً فيً تحوٌلهيا إليى عناصير زخرفٌية ا بمثل هذه الزخارؾكما كانت تزخرؾ عجسامه

 ، تحوليت هيذه الحٌوانيات إليى وحيدات زخرفٌية وبهيذه المعالجيات المختلمية وإبعاداً لها عن شكلها الطبٌعيً
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ٌعية وهكيذا  يل موقيؾ المنيان المسيلم إزاء الطب ، ٌؽلح علٌها فً كثٌر من األحٌان الطابع الهندسً خالصة

  .، وتذهح بها عخرى ، ألنه موقؾ منهجً ولٌس نزعة عارضة تأتً بها مدرسة ثابتاً 

 تخرٌم الخشبفن   4-6

 )اجركت(فن التخرٌم 

فيً تنمٌيذها خاصية عنيد  المشيوقةوٌعتبير مين المنيون عو المهين  )اجركيت(وهو فن تشكٌل األخشياح 
النمياذج مين األعميال المنٌية الدقٌقية واللوحيات  توافر األدوات والخامات التيً تسيهل عملٌية التشيكٌل وتنمٌيذ

 واجٌات القرينٌة والمجسمات وؼٌرها من األشكال .

 األدوات المستعملة فً فن التخرٌم

 وتشمل هذه األدوات ما ٌأتً :

  .منشار التخرٌم   ومنه الٌدوي والكهربابً .1
  .المنشار )عسلحة(نصبلت  .2
  .بسمك مختلؾ (المعاكس)الخشح  .3
 . تنعٌمور  ال .4
  المثقح الٌدوي عو الكهربابً . .5
  .ؼراء .6
  .(رنٌشو)الالبلكر  طبلء .7

ٌستخدم سبلح المنشار الٌيدوي فيً عملٌية تخيرٌم النمياذج وٌختليؾ هيذا  منشار التخرٌم الٌدوي : .1
المنشار عن المناشٌر المستعملة فً األعمال النجارٌة لٌتناسح مع العمل المطلوح منه وهو كميا 

وتكون نصبلته عٌضا مختلمة فهً دقٌقة جدا وعسينانها ناعمية ولهيا  (22 - 4فً الشكل )موضح 
 درجات مختلمة تناسح العمل المطلوح منها .

 ( سالح منشار التخرٌم )اآلركت(22 - 4شكل )
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وٌستخدم فً عملٌات التخرٌم لؤلخشاح وٌمتاز بسرعته فً اإلنجياز منشار التخرٌم الكهربابً :  .2
بسيهولة كيون العاميل ودقته فً تنمٌذ األعمال حٌ  ٌثبت فٌه سيبلح بيأنواا مختلمية وتيتم العملٌية 

علٌة ٌحتاج إلى التركٌز على حركة القطعة باتجياه سيبلح المنشيار ووضيع السيبلح باتجياه الخيط 
 . (23 - 4فً الشكل )المرسوم فقط وهو كما مبٌن 

عنيد العميل عليى منشيار التخيرٌم ٌجيح عن نختيار الصيمٌحة المناسيبة  صمٌحة المنشار المناسبة : .3
ام جدا للحصول على قطع ناعم ومستو ، وعادة تستخدم األسيلحة لسمك الخشح وهذا االختٌار ه

الؽلٌ ة مع األخشاح العرٌضة السمٌكة وبالتالً نحصيل منهيا عليى قطيع مسيتقٌم ، عميا األسيلحة 
الرفٌعيية فهييً عكثيير نعوميية ميين السييابقة ولكنهييا تقطييع بسييرعة عقييل فييً الخشييح ، وميين األفضييل 

رفٌييع فييً عملٌييات التخييرٌم الدقٌقيية والتييً تحتيياج إلييى االنتقييال ميين السييبلح الؽلييٌ  إلييى السييبلح ال
المناورة ، ومين المهيم عنيد اسيتخدام قطعية خشيح ذات سيمك كبٌير ٌجيح عن نختيار لهيا السيبلح 
األعرض حٌ  عنه عقل عدد األسنان فً البوصة الواحدة وعند استخدام قطعية خشيح ذات سيمك 

سيينان فييً البوصيية الواحييدة ، ونميياذج رفٌييع فنختييار لهييا السييبلح األقييل عرضييا واألكثيير عييدداً لؤل
  . (24 - 4فً الشكل )األسلحة كما موضحة 

 

 الكهربائً ( سالح منشار التخرٌم )اآلركت(23 - 4شكل )

 أنواع صفائح منشار التخرٌم( 24 - 4شكل )
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 اا صمابح منشار اجركتوممٌزات عن
وٌطلي  علٌهيا اسيم منشيار اليدوران عو الزخيارؾ حٌي  ٌسيتعمل فيً  صمٌحة المنشيار القٌاسيٌة : .3

لموجيودة بيٌن النشر الدابري والبٌضاوي والمنحنً وٌقطع بشكل مابل بسهولة وتساعد المسيافة ا
على تطاٌر النشارة للخارج من المجوات الموجودة بٌن األسنان كما وعنها تعمل  )الرقبة(األسنان 

 .mm (21)على تبرٌد السبلح وٌمكن قطع األخشاح بسمك ٌصل إلى 
 .mm(3) وتستعمل فقط فً األخشاح التً ٌكون سمكها عقل من  صمٌحة األسنان المزدوجة : .2
وهً سمٌكة ؼالباً ومن عفضل عسلحة منشار اجركت للقطوعات الدقٌقة :  لبلعمالصمٌحة يركت  .1

المختلمة وال ٌنصح بها فً القطع الناعم عو المعقد بل تستخدم بصورة عفضل للقطع على خطوط 
 مستقٌمة .

وهييذا النييوا ميين األسييلحة الجدٌييدة ٌحتييوي علييى مجموعيية ميين األسيينان  الصييمٌحة المعكوسيية : .4
وفابيدة األسينان المعكوسية هيو عميل شيطؾ عليى  اسينان( 7- 6)مٌحة المعكوسة فً مقدمة الصي
 جانبً قاعدة قطع الشؽل .

وٌعمييل هييذا السييبلح علييى تييرك شيي  عييرٌض فييً الخشييح ٌسييهل عملٌيية  ل لييولبً :كصييمٌحة بشيي .1
 االستدارة حٌ  ٌمكن عمل المنحنٌات دون تدوٌر قطعة الخشح .

 خطوات نقل نموذج على قطعة معاكس 
  سابقا فً نقيل النمياذج عليى عليواح المعياكس حٌي  عن بعيض النمياذج قيد تكيون استخدمت عدة طر

لؽرض التكبٌر وكيذلك  )البانتوؼراؾ(صؽٌرة فٌجح تكبٌرها بالحجم المطلوح للعمل فقد تم استخدام جهاز 
استخدام التكبٌر بطرٌقة الشبكة بحٌ  اسيتخدم ور  المربعيات لتكبٌير النمياذج علٌيه حٌي  ٌحتسيح المربيع 

احييد ميين النمييوذج وٌحييول إلييى مييربعٌن عو ثييبل  حسييح الحجييم المطلييوح للنمييوذج والٌييوم بعييد عن دخييل الو
الحاسييح اجلييً عصييبح باإلمكييان تكبٌيير ونقييل النميياذج المطلوبيية بييالحجم المييراد العمييل علٌييه بسييهولة وٌسيير 

 (CorelDraw)عو برنيامج  (Photoshop)كبٌرٌن حٌ  ٌمكن وضع عي نموذج فً عحد البيرامج مثيل 
بييأجزاء  (A4)وتحدٌييد مسيياحة الورقيية المييراد وضييع النمييوذج بييداخلها ميين ثييم طباعيية النمييوذج علييى ور  

لصقها لتكون النموذج بالحجم المطلوح وٌتم لصقه على قطعة المعياكس بالسيمك المطليوح  ثم متعددة ومن
بلل الثقيح لتبيدع وتحدد األجزاء المراد تمرٌؽهيا وٌيتم تثقٌيح هيذه األجيزاء لؽيرض دخيول سيبلح المنشيار خي

 .( 25 - 4فً الشكل )عملٌة التخرٌم كما فً النموذج المبٌن 

 وهذه الخطوات تتمثل بما ٌأتً :
 اختٌار النموذج المراد العمل علٌه ودراسته بشكل ٌجعله ذا قٌمة فنٌة عالٌة . .1
 اختٌار نيوا الخشيح الميراد التنمٌيذ علٌيه فيإذا كيان النميوذج ٌحتيوي عليى خطيوط دقٌقية وناعمية .2

 نختار األخشاح الصلبة للنموذج .

 نموذج للعمل على تخرٌمه( 25 - 4شكل )
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نبدع عملٌة تصؽٌر عو تكبٌر النموذج بما ٌتناسيح المكيان اليذي ٌوضيع فيً عو بميا ٌ هير جمالٌية  .3
 خطوطه وحركاته .

 نطبع النموذج على الور  . .4
 نلص  النموذج على الخشح بوساطة الؽراء عو عٌة مادة الصقة عخرى . .5
ة مناسييبة ح ٌييدوي عو كهربييابً وباسييتخدام برٌمييمثقيي نثقييح األميياكن التييً سييٌتم تمرٌؽهييا بوسيياطة .6

 لسبلح المنشار .
 نختار سبلح المنشار المناسح لسمك الخشح . .7
 نبدع عملٌة التخرٌم بدقة وعناٌة فابقة مع مراعاة عن ٌكون سٌر السبلح على خطوط الرسم . .8
بعد االنتهاء من التخرٌم نقوم بتنعٌم السطح بور  التنعيٌم ومين ثيم نقيوم بتجمٌيع القطيع بوسياطة  .9

 الؽراء مع بعضها البعض .
مع مراعاة التنعٌم بعد جمياؾ كيل  (البلكر)ٌطلى النموذج بعد االنتهاء من تجمٌع القطع بوساطة  .11

 وجه كً ٌعطً شكبل المعا جذاباً .

 فن الحفرعلى الخشب  4-7
 :اإلسبلمًمر على األخشاح فً الترا  الح

عرؾ المن االسبلمً التراثً م اهر عدٌدة  هرت فٌها براعة هذا المن وخصابصه ومنها فن الحمر 
الحمير عليى الخشيح مين فين وٌعتبير ،  ةددٌيعسبلمً وطٌلة قرون قالٌم عدٌدة من العالم اإلعفً الخشح فً 

بنٌية المختلمية ان منيذ العصيور القدٌمية وقيد زٌين العثميانٌون األعقدم المنون الجمٌلة فً التارٌخ بدع بيه اإلنسي
علٌييه عو تلوٌنييه وذلييك مثييل منييابر المسيياجد  علييى الخشييح عو نقشيياً  الخشييبٌة سييواء كانييت حمييراً  بيياألجزاء

لحميير علييى ا، كمييا اسييتخدم والكراسييً  ، ، والخييزابن والصيينادٌ  وحوامييل المصيياحؾ وصيينادٌ  المبلبييس
 . دسٌة جمٌلةالخشح لتشكٌل رسومات هن

، فالنقوش البارزة الموجودة على جدران المعابد عو فً  وهذا المن لٌس بحدٌ  فهو موجود منذ القدم
منهييا مييا هييو مييأخوذ ميين الطبٌعيية مثييل عورا  الشييجر ومنهييا مييا تعييرض لحميير األشييخاص عو ، واجهتهييا 

ٌة والسومرٌة ومين عشيهر البليدان الحٌوانات وهذا المن موجود على المعابد المرعونٌة والرومانٌة واإلؼرٌق
التً تشتهر فً العصر الحدٌ  بهذا المن إٌطالٌا وقبرص ودمش  فً الجمهورٌة العربٌية السيورٌة وتتمٌيز 

دمٌاط فً جمهورٌة مصر العربٌة عن ؼٌرها حٌ  عن مع م السكان ٌعملون بهيذه الحرفية كجيزء محاف ة 
ء واألجيداد عبير العصيور القدٌمية حٌي  اشيتهرت مصير التيً توارثهيا األبنياء مين اجبيا من حرفية النجيارة

التحيؾ الخشيبٌة المصينوعة بمصير حٌ  كانيت ، فن النحت على الخشح عصر الماطمٌٌن فً العربٌة منذ 
سييالٌح المنٌيية التييً سييادت فييً العهييد الطولييونً ميين األ عنميياطتجلييى فٌهييا منييذ البداٌيية تفييً العصيير الميياطمً 

، فيالعرو  الخشيبٌة  هرت على ٌد الماطمٌٌن فً القرن الخامس الهجريسالٌح التً ازدلى األإ واإلخشٌدي
ورا  شجر محمور علٌها ععلٌها زخارؾ نباتٌة متصلة وت هر  بأمر هللا(الحاكم )تحت قبة جامع الموجودة 
ومين ، وتبدو الصلة الوثٌقة بٌنهيا وبيٌن الطيراز الطوليونً فيً الحمير عليى الخشيح والجيص ، حمر عمٌ  
سبلمً بالقاهرة لى بداٌة العصر الماطمً باح ذو مصراعٌن محمو  فً متحؾ المن اإلإترجع التحؾ التً 

 قامنه صنع حٌن ع، مما قد ٌدل على  (الحاكم بأمر هللا)سم الخلٌمة ازهر وعلٌه كتابة بصله من الجامع األعو
ح حشيوات مسيتطٌلة وفيً هيذا البيا للهجيرة (411)زهير والتجدٌيد فٌيه سينة هذا الخلٌمية بعميارة الجيامع األ

ر ذكِّ ٌُي،  (26 - 4فيً الشيكل )كميا موضيح علٌها زخارؾ فروا نباتٌة محمورة حميراً عمٌقياً بأسيلوح فنيً 

 باب محفور علٌه زخارؾ فروع نباتٌة من العصر الفاطمً( 26 - 4شكل )
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د  عصيؽر فيً المسياحة وعن زخارفيه ع، ولكنه ٌختلؾ عنها فيً  العباسٌة فً الحمر على الخشح باألسالٌح
ؼاطسية مساحة رسومها ؼٌر  هً تتوسطفقعنها موزعة فً تماثل وتقابل حول محور عفً الحمر فضبلً عن 

، وقد زادت الدقة فً الحمر تدرٌجٌاً حتيى بلؽيت ؼاٌتهيا فيً العصير اليذهبً للدولية الماطمٌية كميا ٌبيدو فيً 
، اضييافة الييى التوفٌيي  الكبٌيير فييً  ورا ع ييٌم فييً نقييش المييروا النباتٌيية واأل بإتقييانبعييض حشييوات تشييهد 

، ومن روابع الحمر على الخشح فيً عهيد المياطمٌٌن  فًعنصر زخركاستعمال رسوم الحٌوانات والطٌور 
وكانييت  (قييبلوون )مستشييمى و (ضييرٌح السييلطان الناصيير محمييد قييبلوون)لييواح خشييبٌة عثيير علٌهييا فييً ع

فرٌز العلوي بالجدران ولكن طراز زخارفها ٌشهد بأنها ترجع اليى العصير المياطمً مستعملة فً تؽطٌة اإل
الخلٌمية )ى انقاض القصير الؽربيً المياطمً وهيو القصير اليذي بنياه قبلوون قام عل مستشمىن عوالمعروؾ 

نها كانت عهذه االلواح ؼنٌة بزخارفها وفرٌدة فً اتقان صنعتها ولذلك ٌرجح  ، (المستنصر)واتمه  (العزٌز
بنٌة الجدٌدة وفيً كيل منهيا افرٌيز عليوي وافرٌيز سيملً عٌد استعمالها فً األعالؽربً المذكور و فً القصر
الزخرفية وترتميع هيذه الميروا وتينخمض فٌنشيأ منهيا  مينطٌن عيارٌٌن ٌعلى فروا نباتٌة بٌن شير ٌشتمبلن

مين على شكبلً مكوناً من نصمً ميروحتٌن ألومن ا عورا ذات ثبلثة  عزهارسمل عحصر بٌنها من نقواس تع
و  سيوم يدمٌية ورسيوم حٌوانيات وطٌيور فيرفرٌيزٌن عصيابة ربٌسيٌة علٌهيا منيا ر وبٌن اإلسعؾ النخٌل 

ن توزٌيع المنيا ر المنقوشية روعيً فٌيه ع  قول ما ٌبدو للمشاهد المدعقل بروزاً وعرضٌة من فروا نباتٌة ع
س وقتيال ااني ن التنوا فً الموضوعات المنقوشة لٌس كبٌراً فهيً تضيم رسيوم مشيهدعالتنا ر والتقابل بٌد 

وهنياك رسيوم الطٌيور الجارحية  سيدما رسوم الصٌد فكثٌرة فتشمل الصيٌد بالبياز وصيٌد األعوقافلة مرتحلة 
ومن التحؾ الخشبٌة المشيهورة فيً نهاٌية القيرن الخيامس الهجيري من ير  ، ومعها فرٌستها كالؽزال والبط

خط بيالوقد نقشيت عليى بابيه وعليى جانبٌيه كتابية تارٌخٌية مين اثنيً عشير سيطراً  (الخلٌل فً القدس)حرم 
 ، وكيذلك (للهجيرة 484)ووزٌيره بيدر الجميالً سينة بارز ودقٌي  بأسيم المستنصير بشكل   ر  وَ مُ الكوفً ال

، الذي بناه بيدر الجميالً فيً عسيقبلن  )علٌه السبلم(مام الحسٌن صنع فً هذه السنة لمشهد اإلالذي المنبر 
لى إوحمله  (هجرٌة 587)سنة  )علٌه السبلم(تزعه من مشهد الحسٌن نن صبلح الدٌن االٌوبً قد اعوٌ ن 
لن ير فيً زخيارؾ هيذا المنبير هيو دقية الميروا النباتٌية المنقوشية فيً منياط  مين هم ميا ٌلميت اع، و الخلٌل

، فيً هيذا  زخرفية فٌهيا مين سيٌقان نباتٌية بيٌن شيرٌطٌن ال مجموعيةشكال هندسٌة ومن نجيوم تتيألؾ مين ع
المنبر ٌشاهد الول مرة اسلوح الحشوات الصؽٌرة المجمعة كما تشاهد دقة فً رسم السٌقان وحبات العنيح 

الينقش فيً الخشيح ليم تتطيور   قات مما ٌحمل على القول بأن المنبر لم ٌصنع فً مصر الن صيناعةوالورٌ
فٌها فتصل الى مثل هذه الدقة قبل القرن السادس الهجري والنا ر الى زخارؾ هذا المنبير ال ٌسيعه اال ان 

ٌن تبييدو االشييكال ٌبلحيي  ان البييارز فٌهييا الييذي ٌشييؽل المكانيية الخطٌييرة انمييا هييً الزخييارؾ النباتٌيية فييً حيي
 . (27 – 4فً الشكل )كما مبٌن  الهندسٌة التً تصحبها كأنها تابعة لها

ام الحسٌن )علٌه النقوش فً منبر اإلم( 27 - 4شكل )

 السالم( الموجود فً عسقالن
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سدة )منها قطع من فخٌر من حكم الدولة الماطمٌة التحؾ الخشبٌة التً ترجع الى العصر األ وتعددت
سيام )ومنهيا منبير خشيبً فيً دٌير  (للهجيرة 497)محمو ة فيً متحيؾ دمشي  ومؤرخية فيً سينة  (الجمع
زٌيره وو (االمير بأحكيام هللا)سيم ااء علٌه كتابة بارزة بالخط الكيوفً الميور  بنفً شبه جزٌرة سٌ (ترٌنكا
شبه هذا المنبر منبير الخلٌيل بعيض الشيبه ولكين ٌو (للهجرة 511)ول سنة فً ربٌع األ (فضل شاهنشاهاأل)

ع م التحؾ عن عبٌد ، خلٌل حد  عهداً من زخارؾ منبر العنها من عوتطوراً على الرؼم  اءً قل ثرعزخارفه 
المحمو ة فً  )جمع محراح(لى نهاٌة العصر الماطمً هً المحارٌح الثبلثة الخشبٌة إالخشبٌة التً تنتمً 

قدمها كان فً جيامع االزهير والثيانً مين جيامع السيٌدة نمٌسية والثالي  مين مشيهد السيٌدة ع،  متحؾ القاهرة
 .رقٌة

من قبلة خشبٌة ٌحؾ بها عمودان ٌنتهيً  كونٌتحٌ  المنٌة ة هقل شأناً من الوجعول هو المحراح األ
زهر وٌحٌط بالقبلة عقود الروا  الربٌس فً الجامع األقاعدة ٌرتكز علٌها عقد فارسً ل مل ذواكل منهما بح

فٌها زخارؾ نباتٌة  )السدر(ربع حشوات من خشح النب  عٌسر ٌمن واألفً كل من جانبٌه األو،  طارإشبه 
مير بأحكيام واسيم اج) قرانٌية  لمحراح لوح خشبً منقوش علٌه بالخط الكوفً المور  يٌيةوكان فو  هذا ا

 . (هللا الماطمً
طيار إمن حشوات مجمعة تضم زخارؾ نباتٌة ورسوم هندسٌة وله  كونما محراح السٌدة نمٌسة فٌتع

الزخارؾ النباتٌية ، و ٌجري فٌه شرٌط من الكتابة الكوفٌة ، كما ٌجري شرٌط يخر حول حمٌة القبلة نمسها
ورا  العنيح والعناقٌيد عبعد حد وفٌها سٌقان نباتٌية وورٌقيات بٌنهيا على إفً محراح السٌدة نمٌسة هذه دقٌقة 

بتعمٌير  قيامليى خبلفية الحياف  حيٌن إن هذا المحراح ٌرجيع عمرسومة بأسلوح قرٌح من الطبٌعة والراجح 
  .(للهجرة 541)مسجد السٌدة نمٌسة سنة 

وهو يٌة فً دقة الصنع وما ٌزال فً حالة  (السٌدة رقٌة)طمً الثال  منقول من مشهد والمحراح الما
نيه ميزٌن بالزخيارؾ مين ال هير والجيانبٌن عجٌدة وٌشبه محراح السٌدة نمٌسة فً هٌبتيه وٌختليؾ عنيه فيً 

هذا المحراح من حشوات سداسٌة الشكل مجمعة بحٌ  تحصر بٌنها حشوة عليى شيكل  كونتٌوحمٌة القبلة 
طراؾ وتزٌن كل حشوة من تلك الحشوات سٌقان نباتٌة دقٌقة فٌها ورٌقيات ذات فصيوص عجمة ذات ستة ن

 الكتابية، وٌ هير مين  طوٌلة وتحٌط بحمٌة القبلة كتابة بالخط الكيوفً الميور  تتضيمن بعيض يٌيات قرينٌية
ي بيٌن عيامً ع (زرٌ طبلبع ابن )ووزٌره  (الخلٌمة المابز)نه صنع فً حٌاة عالتارٌخٌة على هذا المحراح 

 . للهجرة (555)و  (549)
هم الصناعات المنٌة التشيكٌلٌة التيً طبقيت زخرفٌيا عليى كثٌير عحالٌا من على الخشح ٌعتبر الحمر و

 نييه مييتمم لصييناعة األثييا  ، وتحتيياجعالحجيير والرخييام والمعييادن كمييا وميين المييواد مثييل الخشييح والعيياج 
 العوامل المساعدة على نجاح تكوٌناته وهً :لى دراسة ودراٌة تامة بكثٌر من إتصمٌماته 
لٌافها ومدى صبلحٌتها عتجاه ودقة اخشاح المستخدمة وبخاصة بخصابص مختلؾ األ المعرفة -1

 تحدٌد نوعٌة الخشح المناسح لتصمٌماته .من مكن ٌتفً التشكٌل ل
تشييكٌل وحداتييه بميا ٌتميي  مييع نييوا الخشييح  لٌييتمكن مييننييواا الحميير والتشيكٌل عالتعيرؾ علييى  -2

 والؽرض المطلوح .
لهيا دراسة مختلؾ الطرز المستخدمة للتعرؾ عليى طيراز القطيع المطليوح وضيع تصيمٌمات  -3

 حمرها .و
 مبلبمة التصمٌم للؽرض المطلوح من حٌ  التشكٌل . -4
 

 خشاب المستخدمة فً الحفر وخصائصها :نواع األأ 4-8
و عهيا للتشيكٌل فمنهيا ميا هيو منيدمج سيتخدامها وقابلٌتاخشاح المستخدمة فيً الحمير مين حٌي  تختلؾ األ    

 مقاوم للرطوبة .ؼٌر و عو قابل لبللتواء عو متشق  علٌاؾ ومنها ما هو كثٌر العقد منمتح األ
  -هم هذه االخشاح :عو قابلتٌه للصقل وع علٌافهو جمال عن منها ما ٌتمٌز بمرونته وعكما 
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 :  الممٌزة فً الحمر خشاح الطبٌعٌةاأل
ثمين علٌافه وصبلبته المرنة وٌعتبير مين عمرٌكً والتركً الذي ٌتمٌز بجمال األمنه  خشح الجوز : -1

 . تمتتلللٌافه وتراكمها وعدم قابلٌتها عصلحها فً الحمر الدقٌ  الندماج عخشاح واأل
لٌافيه ، ٌتحميل التقلبيات علونه فاتح ، سماته جمٌلة ٌتمٌز بالقوة ميع مرونتيه وتيراكم  خشح البلوط : -2

نعٌم والصقل وهو خشح مثالً للتصامٌم القوٌة والجرٌبة والتماصٌل الدقٌقة وٌكيون الجوٌة قابل للت
 حسنة الم هر . علٌاؾلونه ذهبٌا وبه 

لية وهيو مين ٌلونه مقارح للحميرة وعلٌافيه مسيتقٌمة جم بالتشكٌبلتصلح ؼنً  خشح الماهوجنً : -3
 بلٌة التشق  .عحسن األخشاح الصلبة التً تتمدد وال تنكمش ، ممكن حمره بلطؾ وله قا

ممتاز ألشؽال الحمر وهو ذو لون داكن ، بنً مخضر وهو مناسح لؤلشيؽال ذات  خشح الزٌتون : -4
 التماصٌل الدقٌقة .

عنيد االسيتعمال  اجالتلٌن ولكنه ؼٌير سيهل فيً القطيع كميا ٌبيدو مين تيأثٌره عليى  خشح الحور : -5
خضر المياتح لى األإون الكرٌمً لى ضؽط وبالتالً تتثلم بسرعة ، لونه ٌتدرج من اللإحٌ  تحتاج 

 نه قابل للصدمات والخدش .عوهو جٌد االستهبلك واالستعمال حٌ   اً حدٌث هعند قطع
شؽال التطعٌم وحيواؾ عكثرة فً بسود وٌستعمل عصلح األخشاح لونه عوهو من  بنوس :خشح األ -6

 . المساطر
ثيا  خداما فيً الحمير واألخشياح اسيتكثير األعمين  وٌجمع بٌن الصبلبة واللٌونية وهي خشح الزان : -7

 لٌاؾ ولونه بنً فاتح .ألنه سهل التشؽٌل صالح للتشكٌل مندمج األ
 لٌن راتنجً من عجود االخشاح لحسن سمرته ومقاومته للرطوبة . الخشح العزٌزي : -8

  -انواا الحمر :
وٌكثير mm (5 )وفٌه ٌصل ارتماا الزخارؾ المحمورة إلى حيوالً  الحمر البارز المسطح : .1

 .وٌقسم إلى قسمٌن فً تصمٌم المٌدالٌات والحمر اإلسبلمً  ؼالبا
A.   ٌقوم الحرفً بتمرٌػ الخشح على شكل لوحيات مختلمية تمثيل رسيوماً  مرٌػ :التخرٌم والت

،  نيى بصيناعتها لدرجية كبٌيرةت، ٌع ، عو يٌات وحكيم ، عو حٌوانات وطٌور لنباتات وعزاهٌر معٌنة
 . ة ٌستهوي الن رٌضمً على منتجاته م هراً من الدق مما

B.    تعتمد هذه الحرفة على مقدرة الصانع فً حسن تكٌٌمه للقطع الخشبٌة  :الخراطة الخشبٌة
، ورؤوس  ، والشيطرنج ، وعحجيار النيرد ، فٌنيتج بيذلك قواليح المعجنيات بوساطة مخرطية ٌدوٌية

إلنتاج اجليً وقد تحولت إلى ا ، وؼٌرهاوعرجل الطاوالت ،  ، وهٌاكل الكراسً الخشبٌة راجٌلاأل
 .  (28 – 4فً الشكل )كما موضح  مؤخراً 

كثر مين أرضيٌة بيشكال المحميورة عليى األوفٌه ٌزٌد ارتماا الزخارؾ واأل البارز المشكل : الحمر -2
cm (1.5)  لى حوالً إوٌصلcm (7 ) رضٌات فً الشكل ن تكون األعفً الحمر الرومانً على

 جمٌعها متساوٌة وبعم  واحد .

 خراطة أرجل طاولت وكراسً( 28 - 4شكل )
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رضيٌات التيً فيً األ كثر بروزا وعمقياً عوهو كالحمر البارز المشكل ولكنه  المجسم :الحمر البارز  -3
ليى إٌضيا وقيد تصيل  فٌيه ارتماعيات الزخيارؾ المحميورة عن تكون متساوٌة فً عم  واحيد عٌجح 
cm (25 ) ماكن البعٌدة عن الن ر قوى وٌصلح استخدام هذا النوا من الحمر فً األعلتعطً تأثٌر

 ه من الكابنات الحٌة .، ومع م موضوعات
والمحميورة فيً الوقيت نمسيه عليى  (اجركت)وهو الحمر لتشكٌبلت ممرؼة بمنشار  الحمر الممرغ : -4

 الثمٌنة . )البراوٌز(طارات شؽال اإلعن تتماسك وحداته ، وٌستعمل فً ع
ليى إوفٌه تكون الزخارؾ المحمورة  قدٌمةنواا  المن األوهو عكس الحمر البارز  : طسالحمر الؽا -5

ليى اسيتخدامه إو نقيش وقيد لجيأ قيدماء المصيرٌٌن عرضٌات كما هً بدون حمير الداخل مع ترك األ
 . بكثرة فً المعابد والمقابر

كثير عنيواا الحمير وٌشيمل الحمير عليى كتيل بقصيد تشيكٌلها وتجسيٌمها وعد  عوهو  الحمر المجسم : -6
 . (29 – 4فً الشكل )كما موضح استخدامه فً النحت وعمل التماثٌل 

ٌعتمد على إبراز التنا ر فً األشكال المرسومة بتطعٌم الخشح بمواد متعيددة كالصيدؾ :  التطعٌم -7
والع م والقصدٌر والنحاس وحتى المضة، وذليك بحمير خطيوط دقٌقية تمثيل الرسيوم المطلوبية، ثيم 
تمؤل بالميادة المطلوبية، وٌنيتج الحرفٌيون بهيذه الطرٌقية عليح الموزاٌٌيك، وصينادٌ  المجيوهرات، 

التنزٌل عليى ،  ، وإطارات الصور، وؼٌرهامناضد والمكاتح المخمة، والطاوالت، والكراسً، وال
، تختليؾ عين فين الحمير، وقيد عرفيت  العصر البٌزنطيًالخشح اقتبست عن ععمال الموزاٌٌك فً 

دمش  انبعاثها منذ قرن تقرٌباً عندما شاهد الحرفيً المرحيوم جيورج بٌطيار روابيع المسٌمسياء فيً 
-ٌمكين تنزٌيل الخشيح ،  ع األموي واقتبس فكرتها محاوالً تطبٌقها عليى الخشيح بالموزاٌٌيكالجام

 عو الع ييم عو الصييدؾ بييألوان مؽيياٌرة للييون الخشييح المحمييور، - كخشيح اللٌمييون والنييارنج والييورد
فت هيير الزخييارؾ الهندسييٌة الدقٌقيية والكتابييات المخطوطيية فييً المييادة الع مٌيية المخّرقيية عو المييادة 

 ة بم هر فتان.الصدفٌ
  األدوات المستخدمة فً الحفر
 : هً نوعان األدوات المستخدمة فً الحمر

 : األدوات القدٌمة .1
 رد والمقشيطة وعدوات التنعيٌما، والمبيبمختليؾ قٌاسياتها وعشيكالها مٌيل ا، األز خشيبٌةالمطرقة المثل 
 .ٌبٌن بعضاً من عزامٌل الحمر  (31 – 4والشكل )

 الحفر المجسم لطائري لقلق( 29 - 4شكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AF.D9.88.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D8.AA.D8.AE.D8.AF.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.81.D8.B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AF.D9.88.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D8.AA.D8.AE.D8.AF.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D9.81.D8.B1
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 : األدوات الحدٌثة .2
وقييد  هييرت فييً اجونيية األخٌييرة  ، ً عدوات كهربابٌيية للحميير علييى الخشييح تييوفر الوقييت والجهييدوهيي

نيواا الحمير بعض العدد النصؾ يلٌية واجلٌية مثيل ماكٌنية الراوتير التيً تعميل بيالكمبٌوتر إلنتياج عحيد  األ
الشيكل ضيح فيً والتخرٌم والتمرٌػ والنقش الثبلثً األبعاد وكذلك خراطة عرجل الطياوالت المعقيدة كميا مو

 طعيامواا الموبٌلٌيا وتجيده بكثيرة فيً عطقيم الصيالون وؼيرؾ النيحالٌاً فيً كافية ع الحمرخل ٌدو (31 – 4)
 الخشبٌة. التحؾوكافة  ؼرؾ المعٌشةوالنوم و

 

 طرز الحفر الشرقً على الخشب 
ة ثم سرعان ما تطيورت ميع اطسوقد بدعت هذه الخٌوط ؼ ، طرز الحمر الشرقٌة تسمى خٌوط الحمر

 : وهً كما ٌلً ، ة معاً زرباة والطسالزمن وعصبحت تجمع ما بٌن الؽا
،  ، عميا الٌيوم فقيل صينعه ، فٌميا مضيى األسيلوح القٌصيري كيان منتشيراً :  القٌصريالطراز  .1

منها ما هو ممتلا ومنها ما هو فارغ وٌكون  حامل، وهذه المالمشاعل والمحامل وفٌه تسٌطر 
، وهذه القضبان منها المزدوج ومنهيا  ل دابرٌة وبٌضوٌة، بٌنها قضبان محصورة بأشكا عادة

،  ، وتستعمل فً عمل الصينادٌ  القدٌمية التيً كانيت تقيدم ميع جهياز العيروس المنمرد المارغ
لؽرفيية طيياوالت الوسييط ك مسييتلزمات ؼييرؾ المنييزلكمييا تسييتعمل اجن فييً البراوٌييز وبعييض 

 . الصالون

 مجموعة من أدوات الحفر( 32 - 4شكل )

 CNC Routerالحمر الثبلثً األبعاد على ماكنة ( 15 - 4شكل )
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هييذه الصييناعة بييالمنون  تييأثرمييدى  طييرازذا الوتثبييت التحييؾ الخشييبٌة ميين هيي : العربييًالطييراز  .2
الحشوات الخشبٌة التً عثر علٌها فً المسجد األقصيى  ٌتضح ذلك فًالبٌزنطٌة والساسانٌة و

ورا  ورا  االكييانتس وشييوكة الٌهييود واألعوالتييً تضييم الكثٌيير ميين الزخييارؾ النباتٌيية قوامهييا 
ٌمكييين شييؽله بالحدٌيييد ، و (32 – 4فيييً الشييكل )كميييا مبييٌن  ورا  العنييحعالنباتٌيية الثبلثٌييية و

الدولية إليى عٌيام  طيراز، وٌعود هذا ال والنحاس والخشح وٌكون على عشكال هندسٌة مضمورة
كيل عبنٌية  ن  إوبصيورة عامية في،  حٌي  وجيدت عليى عبيواح مسيجد بنيً عمٌية الداخلٌية األموٌة

المسيماة  رزطيوعشيكال هيذه ال ، النيوا ادمش  األثرٌية التيً تعيود إليى هيذا التيارٌخ تمتياز بهيذ
 وعشكال العنكبوت وعش النحل . سباعًوال سداسًوال خماسً، منها ال هندسٌة بالعربً

ثييم تطييورت إلييى عسييلوح جدٌييد البٌزنطٌيية والساسييانٌة سييالٌح اسييتمرت األ : العباسييًالطييراز  .3
وفٌه تتمثل بساطة البنياء ،  (الثال  طراز سامراء)  ابتكره المسلمون فً العرا  وهو ٌعرؾ ب

، وتتخللها زخارؾ نباتٌية  وؼالبا ما تتخذ نقوشه شكل اللوزة ، التكوٌن وسرعة التنمٌذ وجمال
بسٌطة تصطؾ بانت ام طولً عو دابري حسح قطعة الخشح وٌصلح هذا الينقش لعميل قطعية 

 . (33 – 4فً الشكل )كما  كاملة ربٌسٌة تدعى بالحشوة العباسٌة

ح المنً لصناعة وزخرفة التحيؾ الخشيبٌة فيً األسلوهذا الطراز وقد مثل  : الماطمًالطراز  .4
والتيً  الطولونً واألخشيٌديسالٌح التً كانت متبعة فً العصرٌن بداٌة مرحلة انتقال بٌن األ

وبعييد ذلييك حييد  تطييور كبٌيير فييً هييذا األسييلوح حٌيي   كانييت مقتبسيية ميين عسييلوح سييامراء ،

 الحفر على الطراز العربً( 32 - 4شكل )

 الحفر على الطراز العباسً( 33 - 4)شكل 
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 را  النباتٌية المتموجيةوكثر انسٌابٌة ومع مها ٌعتمد على األععصبحت الزخارؾ منمذة بشكل 
،  ن العربيً والميياطمًٌكثٌير مين العميارات الحدٌثية فيً هيذه األٌيام زٌنيت نوافيذها بيالخٌط، و

، وٌبدو األخٌر كيأن ععميال الحمير  (ممرغ وؼٌر ممرغ)،  نوعان وٌكون الطراز الماطمً من
صيالون عو عطقيم ال جيدرانفٌه ملصوقة على عرضٌة من الخشح وٌستعمل للبراوٌيز وتيزٌٌن ال

المياطمً تتعيدد األشيكال إال عن العيٌن ترتياح لهيذا التعيدد  طيرازوفً ال ، ع قطع الموبٌلٌاٌوجم
وقد برا المنيان  ، عو نجمٌا مع يٌات قرينٌة بالخط الكوفً المشجر سداسٌاً الذي ؼالبا ما ٌكون 

فً الشكل ما ك الحٌوانٌةو  اإلنسانٌةشجار والرسوم ورا  األعو النباتٌةالمسلم فً نقش المروا 
(4 – 34) . 

المنيان  إال عن   ًسالٌح التً كانت سابدة فً العصير المياطماستمرت نمس األ : األٌوبًالطراز  .5
ب هور خط النسخ هذا الطراز تمٌز ٌو قام بزٌادة عدد الوحدات الزخرفٌة المنمذة على التحمة ،

فً عدم  مال الطراز الماطمً ععتمتاز عن  فً هذا الطرازاألعمال  إال عن  ً ، مع الخط الكوف
وتكون زخارفه  (ممرغ وؼٌر ممرغ)،  وهو عٌضا كالماطمً نوعان، وجود صور الحٌوانات 

)حٌيي  تمييؤل  مييرغعليى عشييكال نباتٌيية والسييٌما ور  العنييح وقييد ٌسيتعمل معييه الصييدؾ فييً الم
كميا  قةوقد كان الحمر األٌوبً فً دمش  ممثبل جمٌع المنون السياب ، عرضٌة المراغ بالصدؾ(

 . (35 – 4فً الشكل )موضح 

لوحة جدارٌة من الطراز ( 34 - 4شكل )

 الفاطمً

 صندو  لحم  المصحؾ على الطراز األٌوبً( 11 - 4شكل )
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لميا شيهدته هيذه المتيرة  اً كبٌير اً وقد تطورت صناعة التحؾ الخشبٌة تطيور : المملوكىالطراز  .6

لٌيه إتحتياج  فكيان البيد مين االهتميام بيالتحؾ الخشيبٌة لتكملية ميا العمرانيًمن ازدهار للنشاط 

وصيينادٌ   كراسييًمين  ، وكييذلك مييا تحتاجيه المسيياجد سيقوؾميين شيبابٌك وعبييواح و المنشيآت

سييالٌح الصييناعة والزخرفيية علييذلك قييام النجييارون بتطييوٌر ،  المصيياحؾ والمنييابر والمحارٌييح

الييذي بلييػ ذروة ازدهيياره فييً ذلييك  النجمييً(الطبيي  )وكييذلك تطييوٌر الوحييدات الزخرفٌيية مثييل 

وبرعوا فً تطعٌمها بالعاج  (الحشوات المجمعة)العصر وكذلك من عشهر الوحدات الزخرفٌة 

 . صندو  من خشح األبنوس مطعم بالعاج والصدؾ  (36- 4الشكل )حٌ  ٌبٌن صدؾ وال

 -:الحفر على الخشب حدٌثاا فً العالم العربً

 :  مصر

ٌمثيل كيل مينهم اتجاهيا  مين فنيانً الحمير عليى الخشيح داشتهر فً الخمسٌن سنة األخٌرة بمصر عيد

والنحييت  الحمييرارتقييت بميين ها مصييانعورش وو هييرت عييدة ،  فييً القيياهرة ودمٌيياط الحمييرمتمٌييزا فييً فيين 

وميع ، ورشيها ومصيانع بهيذا المين  وتوزعت فً عرجاء القاهرة باإلضافة إلى محاف ة دمٌاط حٌي  ارتقيت

 هور عجٌال جدٌدة بالقاهرة من المتعلمٌن الذٌن ارتبط هذا المن لدٌهم بالممارسة والدراسية الواعٌية للمنيون 

فٌهيا إحسيياس متمٌييز بييدراما ٌكييون  الحمير علييى الخشييحميين فيين   هييرت عشيكال جدٌييد والتشييكٌلٌةالتطبٌقٌية 

والمييراغ وتمٌييزت تجييربتهم بييالجرعة فييً اسييتخدام عشييكال الطبٌعيية فييً األثييا  مثييل النحييات  والكتلييةاللوحيية 

 صندوق من األبنوس مطعم بالعاج والصدؾ( 36 - 4شكل )
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بمصير فيً مجيال  ًبالقاهرة والذي ليه عيدة تجيارح ومشياركات فيً حركية المين التشيكٌل (ًسامى الؽباش)

ته الجرٌبة فً تو ٌؾ األشكال ؼٌر المألوفة من الطبٌعة فيً تصينٌع األثيا  ، النحت ، باإلضافة إلى تجرب

 (37 – 4والشكل ) بصمة فنٌة ؼابرة فً هذا المن العرٌ  الذي ال ٌخلو منه بٌت اكثٌر ممن تركووهناك ال

  ٌبٌن واحدة من فنون الحمر الحدٌ  فً مصر .

 

 :سورٌا وبالد الشام

من عقدم المهن العرٌقية التيً اشيتهرت بهيا مدٌنية دمشي  وال تيزال ، عد صناعة الموزاٌٌك الدمشقً ت

إدخال ميادة الصيدؾ إليى جزٌبيات مين  حٌ  ٌتم،  وهو فن تطعٌم الخشح بالصَدؾ عو ما ٌسمى الموزاٌٌك

، حٌ  ٌنشر الخشح إليى ععيواد صيؽٌرة تشيكل فيً ربطهيا حزمية مين عنيواا وعليوان  عنواا خشبٌة مختلمة

، وإن تييارٌخ صييناعة  الشييكل المطلييوح ةشييكل شييرابح تجمييع إلييى بعضييها لصييٌاؼمختلميية ٌييتم تقطٌعهييا ب

كبييار ت وعييد بٌييت، و حٌيي  اشييتهرت هييذه المهنيية عٌييام األتييراك عييام (777)الموزاٌٌييك ٌعييود إلييى عكثيير ميين 

، كميا عصيبح الموزاٌٌيك الدمشيقً  من عشهر البٌوت الدمشقٌة المزٌنة بهذه المادة على اإلطبل  الشخصٌات

فيً الدمشيقً مكيان الصيدارة  كالموزاٌٌي، حٌي  ٌحتيل  لذي سب  السٌاسٌٌن إلى مع م دول العيالمكالسمٌر ا

عثا  صالون قصير ربيٌس الجمهورٌية المرنسيٌة وقصير ربيٌس جمهورٌية المكسيٌك ، فضيبلً عين القصيور 

 . ٌبٌن جمال هذا المن  (38 - 4والشكل ) الخلٌجٌة التً تمؤل بالموزاٌٌك الدمشقً

 واحدة من فنون الحفر الحدٌث فً مصر( 37 - 4شكل )
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 :العربً المؽرب

 فن الحفر على الخشب فً المؽرب العربً
صةٌلة التةً تشةتهر بةه بداعٌةة الراقٌةة واأللى الخشب فً المؽرب من الفنةون اإلٌعتبر فن النقش ع

كما موضح  العدٌد من مدنه حٌث ٌستلهم خصائصه الفنٌة والجمالٌة من الفنون والحضارات القدٌمة جدا
 . (39 - 4فً الشكل )

   :تارٌخه
والتً زمان منذ ؼابر األالمؽربٌة جٌال فً المملكة ه الفنون الجمٌلة التً تتوارثها األسحر هذٌمتد 

ندلسةةٌة بةةداعات المشةةرقٌة واألسةةالمٌة واإللهةةا مرجعٌةةات قدٌمةةة وتقالٌةةد عتٌقةةة تةةرتبط بعمةةق بةةالفنون اإل

 الدمشقًجمال الموزاٌٌ  ( 38 - 4شكل )

 روعة فن الحفر فً المؽرب العربً( 39 - 4شكل )
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 نأ ، علةةى اعتبةةارسةةالمٌة محضةةة إصةةول أن فنةةون الةةنقش علةةى الخشةةب ذات أ ظمةةن المالحةة، و وؼٌرهةةا

الصةةانع التقلٌةةدي المتخصةةص فةةً الةةنقش علةةى  بإبةةداعاتسةةالمٌة فةةً التةةارٌ  زٌنةةت شةةهر المسةةاجد اإلأ

فةالنقش علةى الخشةب لةه قاسةم ،  والنوافذ ومحراب الصةالة والسةقوؾ والجةدران األبوابالخشب خاصة 

ضةال خرى مثل النقش على الجبس والزجاج وصناعة الفسٌفساء فمشتر  مع عدد من الفنون الٌدوٌة األ

عةةرؾ هةةذا الفةةن ازدهةةارا كبٌةةرا فةةً ، فقةةد  سةةالمً والعربةةً والرخامٌةةات والنحاسةةٌاتعةةن فةةن الخةةط اإل

انعكس على نمط المساكن والبٌوت  مماندلسً فً العصر األ العهدٌن الفٌنٌقً والرومانً كما شهد تطوراا 

وؼٌرها  فاس ومراكشمدٌنة فضال عن المساجد القدٌمة خاصة فً المدن المؽربٌة القدٌمة ك والفضاءات

 ٌبٌن مهارة الفنان المؽربً فً الحفر . (40 – 4والشكل ) من المدن العربٌة والسالمٌة

 ؟ٌن ٌتمركزأ

من فٌض الصناعة التقلٌدٌة المؽربٌةة والعربٌةة  مهماا  أا ه الفنون الساحرة التً تشكل جزذركز همتت

 (مةةراكشوفةةاس و ً العاصةةمة الربةةاطضةةواحو بسةةال) مثةةلالخصةةبة والمتنوعةةة بعةةدد مةةن المةةدن العتٌقةةة 

لةةى مجموعةةة مةةن المةةدن فةةً الجنةةوب ، فالمةةدن المؽربٌةةة العتٌقةةة التةةً اسةةتوطنتها العدٌةةد مةةن إباإلضةةافة 

 جناس تركت بها حضةارات ؼنٌةة تحظةى بشةهرة كبٌةرة فةً مجةال الةنقش علةى الخشةب بكةلالشعوب واأل

 .نواعه أ

 :ساسٌاتهأ

 والصنوبر  واألرؼان  والصندل  والرز ( خشبمثل رفٌعا ٌستعمل الحرفٌٌن فً هذا المجال خشبا 

مةن عةدد مةن  اٌةتم اسةتٌرادهوالتةً ممتةاز النةوع الب مةن اخشةاأل تعتبةر هةذهو) كةاجوالخشةب  وأالبلةوط 

 خرى .سٌوٌة األٌطالٌا والبرازٌل وؼٌرها من البلدان اآلإالبلدان منها فرنسا و

 مهارة الفنان المؽربً فً الحفر( 42 - 4شكل )
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رائةة  وؼٌرهةةا مةةن المنتجةةات ٌةةتم الطةةاولت واأل فاألشةةكال الفنٌةةة التةةً ٌةةتم نقشةةها علةةى واجهةةات

بقار وهو ما ٌمنحها قٌمة فنٌة كبرى تمٌزها عن تطعٌمها بمواد عدة كالعاج والفضة والنحاس وعظام األ

 . (41 – 4فً الشكل )كما موضح  خرىؼٌرها من المصنوعات العادٌة األ

 

 

هةذه الفنةون القدٌمةة وٌتخةةذونها ن ٌحةافظون علةى مثةل ن المؽاربةة مةازالوا حتةى اآلأمةن الممٌةز و

لةةى انتشةةارها فةةً عةةدد مةةن القصةةور والفنةةادق الفخمةةة والمطةةاعم إضةةافة إكةةدٌكورات راقٌةةة فةةً بٌةةوتهم 

عةراس ضرحة ، فصةناعة هةذه الفنةون تنةتعش بشةكل كبٌةر فةً فصةل الصةٌؾ مةع مناسةبات تنظةٌم األواأل

علةى منتجاتهةا خاصةة الخفٌفةة منهةا جانةب ٌقبلةون بكثةرة ن السةٌاح األوعودة المهةاجرٌن مةن الخةارج أل

 . وؼٌرها الكسسواراتكالدٌكورات 

سالمٌة فةً العةالم كبر المعالم اإلأالواقع بمدٌنة الدار البٌضاء من بٌن  مسجد الحسن الثانً ٌعتبرو

منهةا وبةداعات الفنٌةة والمعمارٌةة سالمٌة كبٌةرة وممٌةزة تفةٌض بزٌنةة مةن مختلةؾ اإلإٌعد بحق منارة و

كمةا موضةح  سةالمًوالعةالم اإلالعربةً مهر الفنانٌن فً المؽةرب أنامل أبدعتها أالخشب التً النقش على 

 . (42 – 4فً الشكل )

 
 

 طاولة مؽربٌة تم تطعٌمها بالنحاس على خشب الكاجو( 42 - 4شكل )
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 ومن أهم المعالم الموجودة فً المؽرب العربً التً تزخر بفن الحفر على الخشب هً :
 
 : ـه 696جامع ابن طولون من تجدٌدات السلطان لجٌن  ًمنبر موجود ف -1

ة والمنبةر عبةارة عةن مجموعةة مةن الحشةوات مةن رٌشةتٌن وجوسةق ٌعلةوه قمةة شةكل القٌتكون م

 . (43 – 4فً الشكل )كما موضح الهندسٌة مزخرفة بالرسوم النباتٌة على مستوٌٌن 

 

 مسجد الحسن الثانً وفن الحفر على الخشب( 42 - 4شكل )

 منبر فً جامع ابن طولون( 43 - 4شكل )
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 :ـ ه739 ًمنبر جامع الطنبؽا الماردان -2

موعةةة مةةن مجملهةةا مجبن كةةو  ت   ًعلةةى مجموعةةة مةةن الحشةةوات الهندسةةٌة التةةهةةذا المنبةةر ٌحتةةوى و

طباق النجمٌة والحشةوات السداسةٌة ومعظةم الحشةوات تةم تنفٌةذها بةالتطعٌم وٌعلةو المنبةر قبةة خشةبٌة األ

  . (44 – 4فً الشكل )كما موضح ربع مناطق مدببة أعمدة تحصر بٌنها أربعة أترتكز على 

 :العراق 
ٌمثةل أحةد أعمالةه  (45 – 4)والشكل  إبراهٌم النقاشمن الفنانٌن المشهورٌن فً العراق الفنان و

 منبر فً جامع الطنبؽا الماردانً( 44 - 4شكل )

 أحد أعمال الفنان العراقً إبراهٌم النقاش( 45 - 4شكل )
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 حسةن العبةاديوكذل  الفنان عمال رائعة فً مجال النقش على الخشب أله وهذا الفنان وقد اشتهر الفنٌة 
 ههةذه المواضةٌع تجسةٌد برزأوواضٌع مفً مختلؾ الوله أعمال رائعة حٌث استخدم النقش على الخشب 

قعة كربالء وكانت لهما مشؽولت كثٌرة ٌمثل جزءا من لوحة كبٌرة لوا (46 – 4والشكل )واقعة كربالء 
 . فً الحفر على الخشب 

 

 

 

 جزء من لوحة حسن العبادي لواقعة كربالء( 46 - 4شكل )
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 تخوين األسعار النهائيت ثالثا: 

ٌساهم تخمٌن االسعار النهابٌة للمشؽوالت المصنوعة وكلمة االخشياح وكمٌاتهيا فيً اتميام عملٌية   تمهٌد:

ٌييذها وبالتييالً ٌسييمح ٌعطييً صييورة مسييتقبلٌة عيين كلييؾ المشييؽوالت قبييل تنم ألنييهتنمٌييذ المشييؽوالت وذلييك 
لصاحح القرار المسؤول عن تنمٌذ المشؽوالت باتخاذ قرار حول تنمٌذ المشؽوالت من تنمٌذها اوال او تقلٌل 

 الكلمة وسنتطر  هنا الى اهم الخطوات التً تسهم فً حساح الكلؾ.     

 لئحة القطع  4-1

عبارة عن جدول تمصٌلً توضع  تعتبر البحة القطع من الخطوات المهمة فً تنمٌذ المشؽوالت وهً
سماء القطع وقٌاساتها ونوا الخشح المستخدم ، لذلك نجد عن العامل الماهر ٌستطٌع مين خيبلل البحية ع هفٌ

القطع تقدٌر حساح كمٌة الخشح المستهلك فً التنمٌذ وتقدٌر التجهٌزات المطلوبة للعمل وكيذلك مين خيبلل 
   .للمشؽوالت هذه البلبحة ٌمكن تقدٌر التكالٌؾ المالٌة 

 عداد لئحة القطع :إخطوات 
 . (47 - 4فً الشكل )مع وضع القٌاسات التشؽٌلٌة علٌه كما  استول للمختبررسم ا .1

 -:فً الجدول اآلتً كما ضع القٌاسات الخاصة لكل قطعة من الشكل أو المتشابهة من القطع  .2

 المبلح ات السمك العرض الطول العدد اسم القطعة ت

 خشب جام 4.5 4.5 60 4 األرجل 1

 خشب جام 2.5 7 25 4 عوارض علٌا 2

 خشب جام 2.5 4.5 30 4 عوارض سفلى 3

 خشب جام 2.5 35 35 1 القرصة )السطح( 4

 

 ( استول للمختبر 47- 4شكل )
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 حساب تكالٌؾ المشؽولت  4-2
ٌحتاج العاملون فً النجارة إلى معرفة كٌفٌة إٌجةاد قٌمةة األعمةال التةً ٌنتجونهةا مةن قطةع األثةاث 

 ذل  على طرٌقتٌن هما : وؼٌرها وٌعتمد
 إٌجاد الكلفة النهائٌة عن طرٌق حساب القٌاسات التفصٌلٌة التثمٌنٌة . .1
إٌجاد الكلفة النهائٌة عن طرٌق حساب الكلفة العامة باستخدام قٌمة المتر المربةع مةن العمةل  .2

 المنتج .
 ٌل .تستخدم الطرٌقة األولى فً إٌجاد القٌمة لقطعة أثاث واحدة أو أكثر ذات عدد قل

أما الطرٌقة الثانٌة فتستخدم فً حساب الكلفة ألعمةال النجةارة المتمثلةة فةً كةاونترات المطةاب  أو 
 )الةدٌوان(و عمل أرائ  الجلةوس أبواب بأنواعها أو أعمال التؽلٌؾ والدٌكور فً المنازل أو المعارض األ

 بمساحات كبٌرة .
 ٌنٌة :إٌجاد الكلفة عن طرٌق حساب القٌاسات التفصٌلٌة التثم .1

 لتقدٌر قٌاسات قطعة أثاث نتبع الخطوات اآلتٌة :
 

نقةةوم بدراسةةة الخطةةوات التنفٌذٌةةة للشةةكل وذلةة  بةةالوقوؾ علةةى تفصةةٌل أبعةةاده والتعاشةةٌق  –أولا 
 المستخدمة لتنفٌذه واألبعاد الرئٌسٌة فٌه وٌتم ذل  كاآلتً :

 رسم المساقط الضرورٌة والمهمة . .1
 ادها .رسم الطبعات وتحدٌد تفاصٌل أبع .2
 إعداد جدول باألبعاد الرئٌسٌة لؤلجزاء المختلفة . .3
 تحدٌد التعاشٌق المختلفة للتنفٌذ . .4
 

إٌجاد كمٌة الخامات والمواد األولٌة المستخدمة وذل  بترتٌةب كمٌةة الخامةات ضةمن جةدول  –ثانٌا 
ة لكل جزء من قطع حساب الكمٌات المعد لهذه الؽاٌة لكل نوع من الخامات على حدة وتحدٌد األبعاد الثالث

األثاث بأبعادها الحقٌقٌة المنفذة بها ، وتحتسب كمٌات األخشاب الطبٌعٌة على أساس المتر المكعب حٌث 
أن معظةةم األخشةةاب الطبٌعٌةةة تبةةاع علةةى أسةةاس وحةةدة البٌةةع بةةالمتر المكعةةب ، أمةةا األخشةةاب الصةةناعٌة 

شةاب تبةاع علةى أسةاس وحةدة البٌةع والزجاج فتحتسب على أساس المتر المربع حٌث أن معظم هةذه األخ
 بالمتر المربع .

  
والتلةةؾ هةةو مةةا ٌةةتم قطعةةه مةةن األخشةةاب بوسةةاطة المناشةةٌر والمسةةح  التلةةؾ )الهةةدر( : –ثالثةةا 

والتصفٌة بوساطة ماكنة المسح الٌدوي أو الكهربائً وعملٌات النقةر والحفةر علةى األخشةاب فهةذه كلهةا 
د مقةدار كمٌةة األخشةاب الحقٌقٌةة المسةتخدمة فةً تصةنٌع حسةابها وإلٌجةا بعمال هدر فً األخشةاب ٌجةأ

 الشكل نلجأ إلى إحدى الطرق اآلتٌة :
إضافة مقدار معلوم من األبعةاد بةالطول والعةرض والسةم  إلةى كةل جةزء ومةن ثةم إٌجةاد كمٌةة  .1

 بعاد الثالثة ببعضها بعد الزٌادة .األخشاب وذل  بضرب األ
مةن كمٌةة الخامةات الصةافٌة المسةتخدمة  %(31)إلةى  %(30)إضافة نسةبة مئوٌةة تقةدر مةن  .2

 حسب كبر أو صؽر القطعة إلى الكمٌة األصلٌة .
فٌكةون  %31نسةبة التلةؾ وتم احتساب  m3 0.01فكانت  كمٌة من خشب الجامتم تصفٌة  مثال :
 300÷ (  31× كمٌة الخشب )=  مقدار التلؾ
m3 =  31×  0.01أي 

0.41   

 كمٌة التلؾ 0.0041=  300÷  0.41 
 كمٌة الخشب الكلٌة = كمٌة الخشب الصافٌة + مقدار التلؾ

 =0.01  +0.0041  =m3  0.0141  
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تفصةةٌل كمٌةةة األخشةةاب الالزمةةة علةةى ألةةواح الخشةةب المسةةتعملة واحتسةةاب قٌمةةة التلةةؾ علةةى  .3
 المستهل  .

 وبمقارنة طرق إضافة مقدار التلؾ نجد أن الطرق متقاربة النتائج .

 
mلمتر المكعب طرٌقة حساب حجم الخشب با

3 
: 

 
 3000000= )الناتج ( ٌقسم على  العدد× السم  × العرض × الطول 

 

 طرٌقة حساب ثمن الخشب 
وكةان سةعر  )cm (121  ×21 × 5اشترى نجار أربع قطع من الخشةب بالقٌاسةات التالٌةة  مثال :

 .القطعدٌنار ، احسب ثمن  410000كعب مالمتر ال
 الحل :

cm  حساب حجم الخشب 
3

212100    =121 × 21 × 1 × 4  
  m3 0,2625  =262500  ÷1000000  النجار اشتراه ما حجم 

  410000 × 0,2121 = دٌنار 321000 حساب الثمن  
 

 نموذج جدول حساب كمٌات األخشاب
ٌتم وضع جدول لحساب كمٌة المواد الخام لكل نةوع مةن المةواد الخةام األولٌةة تثبةت فٌةه القٌاسةات 

 لنا حساب الكمٌة وٌكون الجدول كاآلتً : واألعداد لٌتسنى

 ت
 الكمٌة عدد السم  العرض الطول اسم القطعة

وحدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المالحظات

 دٌنار دٌنار

1       

ب
كع
 م
تر
م

 

8
9
5
0
0
0

 

  

2         

3         

4         

5         

6         

األلواح المستعملة = إجمالً ثمن إجمالً   ملةالمستعمساحة الخشب إجمالً  7
 سعر المتر المكعب× حجم األلواح 

 
÷ العدد × السم  × العرض × = الطول  كعببالمتر الم الخشبمساحة 

1000000 
 ثمن إجمالً األلواح  (cmعلى شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن وحدة قٌاس واحدة )

 مثال تطبٌقً

ب ثمن األخشاب المطلوبة لعمل كرسةً رسةم بسةٌط ، علمةا أن الكرسةً مصةنوع احس -المطلوب :

 من خشب الجام .

 ارسم المساقط الثالثة / األمامً ، الجانبً ، األفقً . .1

 حدد القٌاسات كاملة على الرسم من المنظور . .2

 استخرج لئحة القطع )التفصٌل( . .3
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 ها .ضع جدولا لالئحة القطع وثبت فٌه قٌاسات كل قطعة وعدد .4

 ضع جدول لحساب كمٌة الخشب . .5

 . % 31احسب كمٌة التلؾ بنسبة  .6

 . دٌنار 100000علماا أن سعر المتر المكعب من خشب الجام ٌساوي  .7

 جدول تفصٌلً لستخراج لئحة القطع

 المبلح ات السمك العرض الطول العدد اسم القطعة ت

 خشب جام 4.5 4.5 60 4 األرجل 1

 خشب جام 2.5 7 25 4 عوارض علٌا 2

 خشب جام 2.5 4.5 30 4 عوارض سفلى 3

 خشب جام 2.5 35 35 1 القرصة )السطح( 4

 

 جدول حساب كمٌة الخشب

 مالحظات الكمٌة السم  العرض الطول العدد اسم القطعة ت

 خشب جام 0.00486 4.5 4.5 60 4 األرجل 1

 خشب جام 0.00175 2.5 7 25 4 عوارض علٌا 2

 خشب جام 0.0009 2.5 4.5 20 4 عوارض سفلى 3

 خشب جام 0.0030624 2.5 35 35 1 القرصة 4

 متر مكعب 0.0105725 المجموع 

 

  %31نسبة التلؾ 

  31×  0.0301121 = 0,3111111   / وتساوي

m3 0,001585875 = 100 ÷  0,1585875 التلؾ كمٌة 

 m3 =0,0301121  +0,003111111  0.032311111 المجموع الكلً
 

 ستة آلؾ وتسع وسبعون دٌنارا .  100000×  0.032311111=  1011 مٌة األخشابثمن ك

بعد أن تعلمنا كٌفٌة حساب ثمن كمٌة الخشب ونسبة التلؾ وجب علٌنا أن نتعلم كٌفٌة حساب باقً 

النسةةب الخاصةةة باألربةةاح والمصةةارٌؾ اإلدارٌةةة وكةةذل  حسةةاب المةةواد المعدنٌةةة الداخلةةة فةةً العمةةل مثةةل 

وكافة المواد التةً تسةتعمل فةً  )النرمادة(والبراؼً واللبالٌب والمقابض واألقفال والمفصالت المسامٌر 



 مكائن القطع المبرمج والريازة اإلسالميةعلوم صناعية / الثالث نجارة            الفصل الرابع          
 4 

 

 341 
 

الطةةالء كةةورق التنعةةٌم واألسةةاس والطةةالء النهةةائً وؼٌرهةةا ألن هةةذه المةةواد ٌجةةب أن تضةةاؾ إلةةى السةةعر 

قةل للمةواد النهائً للمشؽولة وهنا  أمور أخرى وهً أجرة عامل النجارة وأجرة عامل الطالء وأجةور الن

حٌث تحتسب أجرة عامل النجارة بالٌوم وٌحةدد سةعر الٌةوم الواحةد وٌضةرب فةً عةدد أٌةام العمةل ونفةس 

الشةةًء بالنسةةبة لعامةةل الطةةالء أمةةا إذا احتاجةةت المشةةؽولة لعملٌةةات الحفةةر والنحةةت فتضةةاؾ قٌمةةة النحةةت 

 بدون تحدٌد المدة . )األجرة التً ٌأخذها عامل النحت(

احل السابقة فإن ألواح الخشب بكافة أنواعها الطبٌعٌة تقاس بالمتر المكعب أو وكما تعلمنا فً المر

بالقدم المكعةب أمةا ألةواح الخشةب الصةناعٌة فتقةاس بةالمتر المربةع ، حٌةث أن المتةر المكعةب هةو حاصةل 

فٌكون الناتج النهائً من cm (100 )، على أساس أن المتر ٌساوي  السم × العرض × الطول ضرب 

 وكما تعلمنا فً المثال السابق .cm3 (1000000 )ب = حاصل الضر

السم  ، على أساس أن كل وحدة قٌاسٌة × العرض × أما القدم المكعب فهو حاصل ضرب الطول 

( = 12×  12× 12)، فٌكون لدٌنا القدم المكعب ٌساوي inch(12 ) تساوي قدم واحد والذي ٌساوي 

 inch3(1728). 

 مثال على القدم المكعب :

إذا علمةت أن سةعر القةدم المكعةب مةن  inch 32  ×6  ×3 سب ثمن قطعة خشب زان بقٌةاس اح

 . ( دٌنار850000)خشب الزان ٌساوي 

 الحل :

   inch3576 = 32  ×6  ×3 نسةةتخرج كمٌةةة الخشةةب أولا مةةن خةةالل ضةةرب قٌاسةةات القطعةةة 

 لمكعبحجم القطعة، بعدها نحول قٌاس حجم القطعة من النج المكعب الى القدم ا

    Ft30.333 = 576  ÷1728   

 ولمعرفة سعر القطعة نضرب الكمٌة المستخرجة فً ثمن القدم المكعب

 .دٌناراا ثمن قطعة خشب الزان  283050=  850000×  0.333 

ول  العةرض× الطةول أما حساب األخشاب الصناعٌة بالمتر المربع فٌكون كمةا فةً القةانون التةالً 

لوح كل حسب سمكه ونوعه فمثال سةعر البلةو  بةورد  كل ألن البائع ٌضع سعرٌحتسب السم  هنا وذل  

ونفةةس الشةةًء بالنسةةبة mm (16 )أو mm (22 )ٌختلةةؾ عةةن مثٌالتةةه مةةن سةةم  mm (18 )سةةم  

أو األنةواع األخةرى فكةل نةوع ٌختلةؾ ثمنةه عةن النةوع اآلخةر  (HDF)أو المعةاكس أو  (MDF)أللواح 

 ؾ فً السعر .وبحسب السم  والنوع ٌكون الختال
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 مثال :

إذا cm (45 )وعرضةةها cm (80 )طولهةةا mm (18 )احسةةب ثمةةن قطعةةة بلةةو  بةةورد سةةم  

      . ( دٌناراا 32000)علمت أن سعر الطبقة من البلو  بورد هو 

 الحل :

قبل البدء باستخراج مساحة القطعة ٌجب أن نعرؾ سعر المتر المربع من البلةو  بةورد وذلة  مةن 

 العرض× الطول مساحة لوح البلو  بورد أولا حٌث نضرب خالل استخراج 

cm2 29768 =244  ×122   ألن  (10000)مساحة اللوح ، وهنةا ٌةتم تقسةٌم المسةاحة علةى

 المتر المربع ٌساوي هذا الرقم فٌكون الناتج هو

m2 2.9768 = 29768  ÷10000   

  بورد لبلو ا من دٌناراا سعر المتر المربع   2.9768 ÷ 32000 =10749.98 

بعد أن عرفنا مساحة اللوح وسعر المتر المربةع نحسةب مسةاحة القطعةة مةن البلةو  بةورد لمعرفةة 

 فٌكون العرض× الطول ثمنها حٌث نضرب 

 Cm2 3600  =80  ×45  لٌكةون (10000)، ثةم نقسةم علةى m2 0.36  =3600  ÷10000  وبمةا

   10749.98أن سعر المتر المربع ٌساوي 

 . دٌنار ثمن قطعة البلو  بورد 3869.992=  10749.98×  0.36 ٌساوي إذن ثمن القطعة

فً مثال استول المختبر لو أردنا حساب الكلفة النهائٌة لعمل استول المختبر ٌجب أن نحسب كمٌة 

 أجور العملومن ثم نحسب  %( 31)الخشب المستخدم أولا ثم نحسب نسبة التلؾ والتً حددناها بنسبة 

فةً  المةواد المسةتخدمةتؽرق العمل وٌضرب بأجرة العامل فً الٌوم الواحد ، ثم نحسب ونحدد كم ٌوم ٌس

العمل مثل المسامٌر ، الؽةراء ، اللبالٌةب ، ورق التنعةٌم ، األصةباغ ونحةدد نوعهةا وكمٌاتهةا ، ثةم نضةٌؾ 

ول تزٌةد عةن هةذه  %( 30 -%  10)نسبة لؤلرباح تقةدر حسةب كبةر أو صةؽر المشةؽولة وتتةراوح بةٌن 

 )إٌجار المحل والماء والكهرباء ومصارٌؾ أخةرى(والتً تمثل  المصارٌؾ اإلدارٌةنسبة ثم نحدد قٌمة ال

وأٌضةةا تةةرتبط هةةذه النسةةبة بحجةةم المشةةؽولة ، وتةةنظم جةةداول  %( 7-%  3)وتقةةدر بنسةةبة تتةةراوح بةةٌن 

ثةةم األلةةواح لمعرفةةة كمٌةةة األخشةةاب ٌةةتم ترتٌبهةةا تبعةةا لنةةوع الخشةةب حٌةةث نأخةةذ األخشةةاب الطبٌعٌةةة أولا 

الصناعٌة ثم الزجاج أو البالستٌ  وهكذا ول نرٌةد اإلطالةة فجمٌةع هةذه األمةور ذكةرت فةً كتةاب التةدرٌب 

 العملً بجداول مفصلة لكل تمرٌن ٌمكن للطالب الستفادة منها .

ل إن التروٌج ألي عمل ٌتم أولا بدقة التنفٌذ ومتانة المواد األولٌة الداخلة فً العم مالحظة مهمة :

ومن ثم العناٌة الكاملة بالتشطٌب النهائً للعمل والذي ٌجعل المشتري ٌقبل إقبةالا منقطةع النظٌةر لشةراء 

المنةةتج مةةع مراعةةاة التنةةافس فةةً األسةةعار دون أن تضةةر بمصةةلحة صةةاحب الورشةةة والعةةاملٌن حٌةةث أن 

لذي ٌنتجها المحل التنافس ٌجب أن ٌحسب بعناٌة فائقة بحٌث ٌجعل المشتري ٌرؼب بشراء قطع األثاث ا

           وهذا عامل مهم فً العمل .
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 أسئلة الفصل الرابع

 ؟ عدد اآللت التً تعمل بنظام التحكم الرقمً بالحاسوب/ 2س

وما هً الصٌؽة التةً تصةدر بهةا الرسةومات  CNCما هو البرنامج الذي تعمل علٌه مكائن / 2س

 ؟ CNCمكائن        إلى 

 ؟ قمً المستعملة فً أعمال النجارة مع شرح مختصر لواحدة منهااذكر مكائن التحكم الر/ 3س

 ؟ ، عددها مع شرح واحدة منها CNC ما هً اإلمكانٌات المتاحة لمكائن/ 4س

 ؟ فً أعمال النجارة CNC عدد استخدامات مكائن/ 5س

 ؟ اشرح بشكل مختصر األعمال التً ٌتم تنفٌذها على مكائن المخرطة الرقمٌة/ 6س

 ؟ رٌازة العربٌة اإلسالمٌةعرؾ ال/ 7س

 ؟ اشرح الزخرفة النباتٌة بشكل مفصل/ 8س

 ؟ عدد اقسام الزخرفة واشرح واحدة منها/ 9س

 ؟ اذكر ابرز العملٌات الفنٌة فً الزخرفة اإلسالمٌة/ 22س

 ؟ ما هً ابرز المواد المستخدمة فً الزخرفة اإلسالمٌة عددها بالترتٌب/ 22س

 ؟ سالمً مع شرح واحدة منها بشكل مختصرعدد مجالت التصوٌر اإل/ 22س

 ؟ اذكر أهم القواعد واألسس المتبعة فً الزخرفة مع شرح واحدة منها/ 23س

 ؟ تنقسم منتجات الفن اإلسالمً إلى نمطٌن من أنماط الخط ، اذكرها مع شرح واحدة منها/ 24س

 ؟ نهاما هً األدوات المستخدمة فً فن التخرٌم ، اذكرها واشرح واحدة م /25س

 ؟ عدد خطوات نقل نموذج للتخرٌم على قطعة المعاكس بالترتٌب/ 26س

 ؟ اذكر العوامل المساعدة على نجاح تكوٌنات تصمٌمات الحفر على األخشاب/ 27س

 ؟ ما هً األخشاب المستخدمة فً الحفر وخصائصها اذكرها مع ذكر بعضاا من مواصفاتها/ 28س

 ؟  منها عدد اقسام الحفر ، ثم شرح واحدة/ 29س

 ؟ ما هو الفرق بٌن أدوات الحفر القدٌمة والحدٌثة وأٌهما ٌكون أسرع فً اإلنتاج وأجود/ 22س

 ؟ إلى كم طراز ٌنقسم الحفر الشرقً على الخشب عددها مع شرح واحدة منها/ 22س

اذكةةر البلةةدان التةةً اشةةتهرت فةةً الحفةةر علةةى الخشةةب حةةدٌثا فةةً العةةالم العربةةً مةةع شةةرح / 22س

 ؟ دة من هذه البلدانمختصر لواح

 ؟ ما هً مواصفات وممٌزات فن الحفر على الخشب فً المؽرب العربً/ 23س

عند حساب أو تخمٌن األسعار النهائٌةة نقةوم بإعةداد لئحةة القطةع ، اذكةر خطةوات اإلعةداد / 24س

 ؟ لهذه الالئحة

 ؟ اذكر الخطوات التً نتبعها لتقدٌر قٌاسات قطعة أثاث/ 25س

 ؟ المعتمدة فً حساب الكلفة بالنسبة للتلؾ مع مثال على ذل  اذكر النسب/ 26س

إذا علمةت أن  cm 2.5وسةم   cm 15وعةرض cm 200 احسةب قطعةة خشةب جةام طةول / 27س

 ( خمسمائة ألؾ دٌنار ؟522222)سعر المتر المكعب من خشب الجام هو 
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