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  ل خزفیة مبتكرةاشكاج انتلیة الالملون كقیمة جمالطین ا

  

 

                

  لبحثاملخص 

ته الانفعاوسیسه احاوره افكاف لنقل الخزا استخدمهالتي ات امالخاهم الملونه من ات الطینا

، عبیریة مبتكرةوتلیة ا جمال خزفیة تحمل  قیماشكاج انتالي ام انه یسعي بشكل عاذ اللمتلقي ، 

لخزفي في الوظیفیة للشكل القیم اسب مع اعي یتنابداسلوب اتنوعة بومت متعددة ا تقنیاتخدممس

   .ملةاسقة ومتكاوحدة متن

س عند اسائیة كالكیمیاته اركیبوتلملون البورسلین امة طین الي خالحالبحث اول اتنوی

ت التقنیاویریة  لتعبالقیم اقة بین لعالاك ادرال لمبتكر، من خالالخزفي الشكل الجة سطح امع

لتي امس لمالاورف الزخاولرسوم الجة سطحه باعوملخزفي المنتج اج انتالمستخدمة عند الخزفیة ا

م اتضمن تجربة عملیة قویلملون البورسلین افة لطین اضالاولحذف اف عن طریق الخزا ایضیفه

لنحت انیة في مقرر لفالتربیة ام بقسم العالدبلوم ا بمرحلة العلیات اسالدراحث مع طلبة البا ابه

ذ الخزفي، الشكل اغة سطح ا في صیاما هالملونة تلعب دورات الطینان التي توضح اولخزف  او

  .   لمكملة للشكل الفنیة القیم اسي من اسا جزء انها
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Summary 
Colored mud is one of the most important raw materials that is used 

by the ceramist(potter) to transfer his thoughts, feelings and  fingers to 
the recipient, as it seeks in general to produce ceramic forms carrying 
valuable aesthetic and expressive innovative, using multiple techniques 
and a variety of creative manner commensurate with the functional 
values of the shape of the ceramic in the consistent and integrated unit. 

The current research deals with the mud and its chemical 
composition as a basis for treating the surface of the innovative ceramic 
form by understanding the relationship between the expressive values 
and the ceramic techniques used in producing the ceramic product and 
treating the surface with the drawings, decorations and touches added by 
the potter by removing and adding the colored porcelain clay contains a 
practical experiment carried out by the researcher with the postgraduate 
students in the general diploma stage at the department of art education 
in the sculpture and porcelain course, which shows that the colored clay 
that plays an important role in shaping the surface of the ceramic form, 
as it is an essential part of the technical values complementary                
to the shape. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لبحثامقدمة 
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ته الانفعاوسیسه احاوره افكاف لنقل الخزا استخدمهالتي ات امالخاهم الملونة من ات الطینا

عبیریة مبتكرة ، وتلیة ا جمال خزفیة تحمل  قیماشكاج انتالي ام انه یسعي بشكل عاذ اللمتلقي ، 

لخزفي في الشكل لوظیفیة لالقیم اسب مع اعي یتنابداسلوب اتنوعة بومت متعددة ا تقنیامستخدم

لممیزة ا انهالوالملونة  بات ائیة للطینالكیمیات التركیباتنوع وتقد تتعدد ول.ملةاسقة ومتكاوحدة متن

هم اوف  الشفاجي الزجاء لطالا یطلي با مانهوملخزفي الشكل التي تستخدم في زخرفة سطح او

لونیة متعددة لجمیع ت ات ومشتقالحصول علي درجانه یمكن الملونة ات الطینان الوا یمیز ام

 الیبهاسالعصور باف علي مر الخزا استخدمهالتي الملونة ات الطیناقد عرفت ولن ، الوالا

  .حف  المتالموجودة في الخزفیة ال اشكالال بعض لمتنوعة من خالا

س عند اسائیة كالكیمیاته اركیبوتلملون البورسلین امة طین الي خالحالبحث اول اتنوی

ت التقنیاولتعبیریة  القیم اقة بین لعالاك ادرال لمبتكر، من خالالخزفي الشكل الجة سطح امع

لتي امس لمالاورف الزخاولرسوم الجة سطحه باعوملخزفي المنتج اج انتالمستخدمة عند الخزفیة ا

تضمن تجربة عملیة ویلملون البور سلین افة لطین اضالاولحذف اف عن طریق الخزا ایضیفه

لنحت الفنیة في مقرر التربیة ام بقسم العالدبلوم ا بمرحلة العلیات اسالدراحث مع طلبة البا ام بتاق

ذ الخزفي، الشكل اغة سطح ا في صیاما هالملونة تلعب دورات التینان التي توضح اولخزف  او

  .لمكملة للشكل الفنیة القیم اسي من اسا جزء انها

  :لبحثامشكلة 

  : یليالبحث علي مایجیب 

 علي اتنوعة یمكن حرقهومن متعددة الوالملون لتحقیق البورسلین ا كیف یمكن تركیب  طین 

  .رة متوسطةادرجة حر

 ج انتاعبیریة عندوتلیة الملون لتحقیق قیم جمالبورسلین امة طین اكیف یمكن توظیف خ

  . سطح الالجة ال معل خزفیة مبتكرة من خالاشكا

  :لبحثاهمیة ا

  : یليالبحث فیماهمیة اتتضح 

 سیسه احاوره افكاف لنقل الخزا التي یستخدمهات امالخاهم الملونه من ا ءالبیضات الطینا

  . ل خزفیة مبتكرةاشكاج انتاته للمتلقي عند الانفعاو

 یةالخزفي غالتعبیریة للشكل اولیة الجمالقیم ان ا.  
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  :لبحثاهدف 

  :لي البحث ایهدف 

 لملونالبورسلین ائیة لطین ات كیمیات وتركیباعمل خلط.  

 له قیم ل خزفیة مبتكرة یتحقق من خالاشكالمشكل به الملون البورسلین اطین ن اكد من التا

  .لخزفیة اسطح الالجة الیة عند معاجمتعبیریة و

  :لبحثافروض 

  :لبحث ایفترض 

 ف علي الخزاعد الملون تسالبورسلین ائیة لطین الكیمیات التركیبات والخلطان عمل ا

  .ل خزفیة مبتكرةاشكاج انتاعبیریة عند وتلیة ا جمالوصول لقیما

  :لبحثاحدود 

 سید اكالاوء البیضات الطیناولبورسلین ائیة لطین ات كیمیات وتركیبالبحث عمل خلطاول ایتن

  .درجة مئویة١٠٠٠رة متوسطة ات حرا علي درجا وحرقهاشكیلهوتلملونة المعدنیة ا

 لتربیة ام بقسم العا لدبلوما بمرحلة العلیات اسالدراحث مع طلبة البا ائهاجرام باتجربة عملیة ق

  .لخزف اولنحت افي مقرر _شمونا -لمنوفیةامعة اج –لفنیة ا

  :لبحثامنهج 

  : في لتجریبي متمثالالمنهج البحث علي ایعتمد  •

  :لنظريار اطالا

  لملونالبورسلین اطین.  

 لملون البورسلین ات طین اركیبوتت امكون.  

  :لعمليار اطالا

 لخزف علي ات ارسة تقنیاله ممون یمكن من خاللتجریب للحصول علي طین بورسلین ملا

  .ل خزفیة مبتكرةاشكاج انتالخزفیة عند اسطح الا

 ل اشكاج انتال)نیةلفالتربیة ام بقسم اولي دبلوم عا( العلیات اسالدراب رب مع طالاء تجاجرا

   .اكیفیة توظیفهخزفیة مبتكرة و

 ئجالنتالتحلیلي لعرض المنهج البحث علي ا یعتمد اكم. 
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    :لنظريار اطالا:والا

فة قیم اضف الالخزا التي یستخدمهاسیة اسالاصر العناحد الملونة ات الطینامة اتعتبر خ

فة اضاذلك  رالي جوامكن ویلي ، الحا الخزفیة في عصرنال اشكالاج انتاعبیریة عند وتلیة اجم

  .للونیةاولتشكیلیة ات اقلعالال ن خالوملتعبیریة القیم ا

  :لملونةات الطینامة اخ

لة اهي في حلمعدنیة واسیداكالا اف علیهاه مضلملوناء البیضات الطیناهي تركیبة من 

تم وضع نوع وی اللون هذاسب مع قوة ائن بنسب مختلفة تتناو عجائلة انت ساء كاف سوالجفا

  .لحصول علیة اد المرا للون الملونة وفقالصبغة اواكسید الا

  : یليالي مالملونه اة لطینالمستخدمة عند تحضیر ات امالخاتنقسم   

  :ئیةالكیمیالتركیبة اس في اسالاهي ء والبیضات الطینا: والا

  ٦٠-٥٠وح من ائیة ونسبته تترالكیمیالتركیبة اول في الاس اسالا وهلبورسلین واطین% ،

  .درجة مئویة ١٣٠٠لیةارة عانه یحرق علي درجة حرلحریق الابة بعد لصالابیض والاللون اتمیز بوی

 بیض الاللون او هو طین یتمیز ب%. ٢٠-١٥وح من ابیض و نسبته تترالاشیكي لتالطین ا

  .درجة مئویة ١١٠٠لیةارة عاحرق علي درجة حروی

  رة اة حرحرق علي درجویبیض الاللون اتمیز بویبیض الاوي الفرنساولین الكاطین

   %.     ٣٥-٢٥وح من انسبته تترف ضعیفة وات قوة جفادرجة مئویة ، وهو ذ١١٠٠لیةاع

 حرق علي درجة ویبیض  الاللون اتمیز بوی% ٢٠-١٥وح من انسبته تتر واولین سیناطین ك

  .درجة مئویة  ١٠٠٠لیةارة عاحر

  نسبة و فالجفالمرونة وقوة اتمیز بی وهو%. ٢٠-١٥وح من البولكلي ونسبته تتراطین

  .دياق رملحریاونه قبل ولرة منخفضة انه یحرق علي درجة حرلحریق الاشه كبیرة بعد انكما

  :هيئیة والكیمیالتركیبة اللون في افتیح وتء ادة نقالمبیضة وتستخدم لزیاد الموا: انیاث

 لصالبة اولنقي  ابیض الاللون ا، وتتمیز ب%.١٥-٥وح من ا تترانسبتهبودرة التلك النقي و

  .لیةالعاومة المقادرجة بعد الحریق و

 لطینةاش انكماعد علي تقلیل نسبة اسوت لمرونةاوبیض الا اتمیز بلونهوتلسیوم الكات اكربون .  

  %. ١٥-٥وح من ا تتراهرة و نسبتهالصاد الموا :الثاث

 رالفلسبا.  

 لصودیومات اكربون.  

 حمرالاص الرصاكسید ا.  
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لطینة الي تركیبة افة المضالملونه المعدنیة اسید اكالارة عن اهي عبالملونة ود الموا:ابعار

  .قوتهول علیه وصلحاد المرا للون ابنسب مختلفة وفق

دة ازیاللدونة ووش انكمالاخري بنسب ضئیلة لتقلیل الات امالخام بعض استخدا: امساخ

  .لتشكیلاسب مع تقنیة ا یتنا بماضبطهائیة للطینة ولكیمیالتركیبة اسك اتم

 لبنتونیتا.  

 لمحروقةالطینة ا.  

 السلیكا.  

  :لملونالبورسلین ائیة لطین ات كیمیاتركیب

لتلك اودرة وببیض الالطین ات من ا مع مركبالملون بخلطهابورسلین لامة طین اتستخدم خ

سید اكالاولعربي الصمغ اوش الا الصوداولصودیوم ات ابیض و سلیكالاص الرصات اكربونو

.                                          رة متوسطةان تحرق علي درجة حراتمیز بوتئیة بنسب مختلفة الملونة كتركیبة كیمیا

  :لملونالطین المؤثرة علي لون امل العوا

 لطینائیة لخلطة الكیمیالتركیبة ا.  

 ادرجة نعومته وانسبتهلتلوین وادة ام .  

 جيالزجا ءلطالائیة لخلطة الكیمیالتركیبة ا.  

  رةالحرادرجة لحریق واتقنیة.  

  :لمستخدمةالتلوین اد امو

 لمعدنیةاسید اكالا.  

 لحریقاحمر حسب درجة الاخضر والاللون ایعطي  :لكروماكسیدا.  

 لحریقاحمر حسب درجة الاخضر والاللون ایعطي : لكرومیكامض اح.   

 ختزلم وحرق في جویلزیتوني اخضر الاللون ایعطي .لنیكلاكسید ا.  

 ت لونیة اخري لیعطي درجاسید اكاجي مع الزجاء لطالایدخل في تركیبة ]:لحدیداكسید ا

  . ختزلم وسود في جالاولبني اوحمر الاولي اصفر للبرتقالامتعددة من 

 لنضجاصفر بعد الاللون اعطي ویلحریق اللون قبل ابیض ا.نتیمونالاكسید ا     .  

 ختزلومحرق في جویلزیتوني اخضر الاللون ایعطي : سالنحاكسید ا..  

 زرقالاخضر الاللون ایعطي : لتالكوباكسید ا.  

 لزیتونياخضر الاللون ایعطي : نتیمونالاكسید ا.  

 صفرالاللون ایعطي . نیومایتلتاكسید ا.  
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  :لعملیةارب التجا

  :حمرالالطین ا):١(تجربة

ولین اك-%١٠وياولین فرنساك-%١٠بیضاطین تشیكي -%٣٠ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%١٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%١٠اسین

                  %.                             ٥لكرومیكامض اح%+٤حمر ا

  :خضرالالطین ا):٢(تجربة

ولین اك-%٥وياولین فرنساك-%١٥بیضاطین تشیكي -%٣٥ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%١٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%١اسین

  %.١٠لكروماكسید ا%+٤حمر ا

  :زرقالالطین ا):٣(تجربة

ولین اك-%١٠وياولین فرنساك-%١٠بیضاطین تشیكي -%٢٥ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%٢٠تلكبودرة -%٥لسیومات كاكربون-%٢٠اسین

  .%.و.١لت اكسید كوبا%+٩حمر ا

  :صفرالالطین ا):٤(تجربة

ولین اك-%١٠وياولین فرنساك-%١٥بیضاطین تشیكي -%٣٥ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%١٠بودرة تلك-%٥ملسیوات كاكربون-%١٠اسین

  %.١٠نتیمونالاكسید ا%+٤حمر ا

  :سودالالطین ا):٥(تجربة

ولین اك-%١٠وياولین فرنساك-%١٠بیضاطین تشیكي -%٢٥ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%٢٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%٢٠اسین

  %.٥لحدیداكسید ا%+ ١ لتاكسید كوبا%+٩حمر ا

  :لطوبيالطین ا):٦(تجربة

ولین اك-%١٥وياولین فرنساك-%٢٠بیضاطین تشیكي -%٢٠ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%٢ئیةات صودیوم ماسلیك-%٢٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%٢٠اسین

          %.                                     ٥لحدیداكسید ا%+ ١لت اكسید كوبا%+٣حمر ا

 لملونةات الصبغا.  

  للونیةات المشتقاوت الدرجاوت التركیبان مختلفة الوا
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  :حمرالالطین ا):٧(تجربة

ولین اك-%١٠وياولین فرنساك-%١٠بیضاطین تشیكي -%٣٠ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%١٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%١٠اسین

  %٢٠ءاصبغة حمر%+٤حمر ا

  :خضرالالطین ا):٨(تجربة

ولین اك-%١٠وياولین فرنساك-%١٥بیضاطین تشیكي -%٣٥ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%١٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%١٠اسین

  %.٣٠ءالخضراصبغة ا%+٤حمر ا

  :زرقالالطین ا):٩(تجربة

ولین اك-%١٠وياولین فرنساك-%١٠بیضاطین تشیكي -%٢٥ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%٢٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%٢٠اسین

  %.٢٥زالتركوالصبغة ا%+٩حمر ا

  :صفرالالطین ا):١٠(تجربة

ولین اك-%١٠وياولین فرنساك-%١٥بیضاطین تشیكي -%٣٥ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%١ئیةات صودیوم ماسلیك-%١٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%١٠اسین

  %٢٥ءاصبغة صفر%+١٠نتیمونالاكسید ا%+٤حمر ا

  :سودالالطین ا):١١(تجربة

ولین اكـــ -%١٠وياولین فرنـــساكـــ-%١٠بـــیضاطـــین تـــشیكي -%٢٥ليایطـــاء اطـــین ببـــض

ـــك -%٥لـــسیومات كاكربونـــ -%٢٠اســـین كـــسید ا -%١ئیـــةات صـــودیوم ماســـلیك -%٢٠بـــودرة تل

                                           %.٢٠ءا صـــــــــــــــــــــبغة ســــــــــــــــــــــود %+١لـــــــــــــــــــــت اكــــــــــــــــــــــسید كوبا %+٩حمـــــــــــــــــــــر اص ارصـــــــــــــــــــــ

  :لطوبيالطین ا):١٢(تجربة

ولین اك-%١٥وياولین فرنساك-%٢٠بیضاطین تشیكي -%٢٠ليایطاء اطین ببض

ص اكسید رصا-%٢ئیةات صودیوم ماسلیك-%٢٠بودرة تلك-%٥لسیومات كاكربون-%٢٠اسین

  .صبغة طوبي%+٣حمر ا

  :لملونةات الطیناع انوا

لملونة  في ات الطینات اذ تعددت تركیباللون ،الملونة من حیث ات الطینایمكن تقسیم 

ل اشكالاحلیل بعض وتسة اتضح ذلك عند درویجنبیة ، الاولعلمیة الكتب اودیمیة اكالالبحوث ا



  

 ٤١١ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

لتي اییر المعاهم السطح من الجة المستخدم لمعالطینة ار لون اختیاصرة ، لیصبح المعالخزفیة ا

تلك سة اعتبر دروتلوظیفة اسب مع ا یتناصر بمالمعالخزفي الشكل اج انتا ف عندالخزا ایستخدمه

  .لیة وتعبیریة متعددةا جمال تحمل قیماشكاج انتف الالخزالمؤثرة في اسیة اسالامل العوات من الطینا

   :لخزفيالشكل الملونة علي سطح ات الطینا

سلوب اسطح بالالجة اعومة لمختلفالخزفیة ات التقنیاحد التشكیل باعن طریق اكهادرایمكن 

 قیم لونیة الخزفي فینتج عنهام للمنتج العالشكل الیةوتعبیریة  تظهر علي ا جمایحمل قیم

لخزفیة  ات التقنیاوئیة الكیمیا اتها لتركیبالملونة وفقات الطینان الواتعدد وتوملمسیه متنوعة ، 

  ).١(لشكل رقم اوضح بوم ها للحصول على قیم سطحیة متنوعة  كما حیویالتصبح جزء

  
  )١(شكل رقم                                         

  )بیضالالطین ارضیة من ائري علي اصي في شكل دالرصاولطوبي اوء الزرقات الطینانیة مشكلة با(

شكیل لتاطة في البساستخدمت تعبر عن التي ات التقنیالملونة وات الطینامة ان خا نجداكم

ل لحركة من خالاس باحسالاعد على الخزفیة ، فهي تسال اعمالالعدید من التنوع في او

  .  ندركه التنوع فیماف وختالالا

سب مع تلك اسلوب جدید یتنالخزفیة بات التقنیادة من استفالالحدیث اف الخزاع استطاقد ول 

  لینلبورسال مشكلة بطین اشكاكو علي الرال تطبیق تقنیة لعصر من خالا

ته  ، الانفعاوف الخزات اول للتعبیر عن ذالاس اسالاولملون هالطین ان الي الملون ، لنصل ا

ملة  ، الشكل حتي یظهر في وحدة متكالح امة لصالسطحیة للخالقیم ا  یستغل كل اف هنالخزاف

ه قته بغیرلملونة في عالات الطیناهمیة اعي ان یراف الخزالخزفي یجب علي الشكل افعند تنفیذ 

  ).   ٢( یتضح بشكل رقم المستخدمة كمات التقنیاوصر العنامن 



  

 ٤١٢ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

                                   
  )٢(شكل رقم 

لقیم اف كل الخزاستغل  اقد وللخزفیة العجلة الملون مشكل عن طریق الطین اء من انا(

  )ملةامتكلفني حتي یبدو في وحده المنتج الح السطحیة لصا

  :ج شكل خزفي مبتكرانتالملونة عند ات الطینام استخدا 

ل قیم تقنیة وفنیة ته من خالالانفعاوسیسه احاف والخزالخزفي یعكس فكر الشكل ان ا

لخزفیة ات التقنیالیب متنوعة من اسام استخداصر بالمعاف الخزام اصة ، ولقد قاعبیریة خوت

  )٣(لشكل رقم ا یتضح في الخزفیة كمال اشكالاج اتنالحریق عند اولسطح الجة اعوملتشكیل اك

                                                    
  )ا-٣(شكل رقم 

بیض یتمیز ملمس الالطین ارضیة مشكلة من ازرق فوق الالطین ار مطلي بالفخاطبق من (

 اخري ممالاش لكل طینة عن انكمالاف نسبة ختالاة لمتنوعة نتیجالمختلفة ات التشققاسطحه ب

   )لملمساك ادراعبیریة ممیزة عن طریق وتلیة الطبق قیم جماكسب سطح ا



  

 ٤١٣ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

                     

  
  ) ب-٣(                شكل رقم                   

خر  یدرك ملمس سطحه عن طریق  ان رضیة بلوالملون فوق الطین ار مطلیة بالفخاني من اوا(

  )للمساولبصر ا سةاح

  :لملونةات الطینامفهوم 

ت الصبغاوالمعدنیة اسید اكالا مع اللون تخلط جیداء ات بیضائیة لطینا تركیبة كیمی

  .ل خزفیة مبتكرةاشكاج انتلیدوي الالتشكیل اوالب القاعد للصب في وتلملونة  ا

  :لخزفيالشكل ایریة علي سطح لتعباولیة الجمالقیم اكیفیة تحقیق 

ت مبتكرة ال عمل تصمیملخزفیة من خالاسطح الالجة الملون لمعالطین اف الخزایستخدم 

لمختلفة  الخزفیة ات التقنیا املة مستخدما للحصول علي شكل خزفي في وحدة متكاشكیلهوت

  : یليا ماهمهاصر اج شكل خزفي معانتالملونة عند ات الطیناوتتعدد طرق تشكیل 

 لخزفیةالعجلة التشكیل علي ا.  

 لالحبالتشكیل بتقنیة ا.  

 ئحالشرالتشكیل بتقنیة ا.  

 لمصیصالب الضغط في قا.  

 لبالصب في قا.  

لعجلة الملونة علي الطینة التشكیل بال لیب مختلفة  من خالاسالحصول علي اف ایمكن للخز

  :ليالخزفیة تقسم ا

  .تطعیملا -٢               .               لترخیما -١

  .جاطریقة نیری -٤               .       لملیفورياطریقة  -٣

  .لیدويالتشكیل اطریقة  -٦                      .    لدمجاطریقة  -٥

  



  

 ٤١٤ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ج  انتات عند الطینان من الوا عدة استخدم فیهویم البصري للرخالملمس اتشبه  : لترخیما-١

  :  تیةالاشكیل لتات ال تقنیلخزفي من خالالشكل ا

 ن وفق تصمیم الوالالمتعدد الملون الطین افة قطع من اضاوتعتمد علي : لبالقالضغط في ا

  ). ٤(لشكل رقماوضح بم و هائلة كمالسات الطینام  استخدا بادمج  معوتجید 

  
  )       ٤(    شكل رقم                                

 تنوعة  وملیب متعددة اسالملونة بات الطینائح اوتعتمد علي تشكیل مجموعة من شر: ئحالشرا

 ).٤(لشكل رقم اوضح في وم هاوفق تصمیم مبتكر كم

  

  
  )                           ٥(     شكل رقم                                  

 حد ائلة في وقت والسالملونة ات الطینا مجموعة من وتعتمد علي صب: لبالقالصب في ا

  .        ميالرخالسطح اخلة  فیظهر اتدومئیة ابطریقة عشو



  

 ٤١٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   
  )٦(    شكل رقم                                  

 •  الملونة توضع فوق بعضهات الطیناوتعتمد علي دمج مجموعة من  : لخزفیةالعجلة ا 

   .ميالرخالسطح اشكل فیظهر وتتكرر ومخلة وفق تصمیم جید اتدومئیة البعض بطریقة عشوا

 اتنوعة تضیف قیمومرف متعددة افة زخاض الالملونة وفقات الطینا توزیع ایتم فیه :لتطعیما-٢

  .لخزفي اعبیریة للشكل وتلیة اجم

  
  )٧(                شكل رقم                   

تم ویلحجم  الشكل كبیرة انیة اسطوالملون الطین ام مجموعة من استخدا:لملیفورياطریقة  -٣

  .نیة میلفورياج انتور الاسلوب متجام بات نظائح مستدیرة دقیقة ذاد شراعد الاتقطیعه

 الملون وفقاطین لات من اسطة تقطیع طبقالخزفیة بوال اعمالاتشكل  :جاطریقة نیری -٤

ت المركبة علي هیئة تصمیما انهالوائح رقیقة فتظهر اص ككتلة وتقطع لشرالتصمیم خ

  .لمصیصالب من ا في قوال تشكیلههندسیة من خال

لخزفیة ال اشكالاشكیل وت الملون  معالبورسلین ا وتعتمد علي دمج طین :لدمجاطریقة  -٥

لتعبیریة اولیة الجمالقیم الي یحمل امتنوعة  وفق تصمیم مبتكر و جوملیب متعددة اساب

  .   لشكلاعلي سطح 



  

 ٤١٦ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  )٨(                                 شكل رقم 

سبة للتصمیم المنالتشكیل ات اسطة تقنیالخزفیة بوال اشكالاتشكل  :لیدويالتشكیل اطریقة  -٦

كثر ام استخداهمیة ا  یتضحاهنن وملخزفي الشكل اللون علي سطح ات الیافتظهر جم

.                      عابدالالیة غیر محدودة تتمیز باجم تاثیرال تاشكالاب اكسالسطح والجة المع من تقنیة

  :لخزفیة ال اشكالاتحلیل 

  :ییرالمعا لتلك الخزفیة وفقال اشكالایتم تحلیل بعض 

 لهندسیةالهیئة ا.  

  لتشكیلاتقنیة.  

  نلملوالطین اتركیبة.  

 لسطحالجة امع.  

 جيالزجاء لطالا  

 مسلمالاع انوا.  

  لملمساتقنیة تحقیق.  

 ثالترا.  

  لحریقاتقنیة.  

 للونا                               .  

 لخزفيالشكل امل اوحدة تك .  

  

  



  

 ٤١٧ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

                  
  )٩(     شكل رقم                             

لنوعیة التربیة ابكلیة م اولي دبلوم عاب لخزفیة للتجربة عملیة لطالال اشكالاتحلیل بعض 

:                                                                                                                                                                        شموناب

                                                   
  )١٠(    شكل رقم                              

 لهندسیةا لهیئةا سم ٤٠×٤٠لشكلا كرویة

 لتربیةا-(وليالا لفرقةا)-مالعا لدبلوما بمرحلة رسةاد حسن حمدا محمد لبني

                              . لفنیةا

 فالخزا

  لتشكیلا تقنیة لخزفیةا لعجلةا



  

 ٤١٨ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 :زرقالا لطینا 

 ولیناك-%١٠بیضا تشیكي طین-%٢٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%٢٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

 حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%٢٠تلك

 .%٢٥زالتركوا لصبغةا+%٩

 :لطوبيا لطینا 

 ولیناك-%٢٠بیضا تشیكي طین-%٢٠ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%٢٠اسین ولیناك-%١٥ويافرنس

 صبغة+%٣ حمرا صارص كسیدا-%٢ئیةام صودیوم تاسلیك-%٢٠تلك

 .طوبي

 لملونا لطینا تركیبة

 تنوعةوم متعددة رفازخ فةاضال اوفق لملونةا تالطینا توزیع افیه تم

 من قطع وضع  لخال من لخزفيا للشكل عبیریةوت لیةاجم اقیم تضیف

  فةاضالاو لحذفا تقنیة امستخدم للونا ءازرق رضیةا علي لطوبيا لطینا

 لسطحا لجةامع

 لملونةا تالطیناب

 جيالزجا ءلطالا فاشف جيازج ءطال

  لحریقا تقنیة مختزل جو في

  لملمسا نوع خشن- )   Visual Texture )لبصريا لملمسا 

 لملونةا  تالطینا علي فةاضالاو لحذفا تقنیة لخال من لملمسا تحقیق

 لخزفيا لفرنا خلاد الهاختزاو

  لملمسا تقنیة

     ثالترا لحدیثا لعصرا

 مع تهاودرج تهابمشتق زرقالا للوناب لتلوینا لخال من تعبیریة قیم لشكلا باكسا 

 .حرقه عند نالوالا جمیع كلای لذيا سودالا للوناو لطوبيا للونا

      للونا

 عیمتط مع سقةامتن بصورة لتصمیما صراعن بوضع لخزفيا لشكلا تمیز

 مبتكرة لیةاجم مسمال عمل لخال من وزیعهوت له لمكملا للوناب لشكلا

  لشكلا وحدة

  



  

 ٤١٩ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
  (١١) رقم شكل                                             

 لهندسیةا لهیئةا  مخروطیة اعدتهاق و لشكلا مخروطیة نیةا

 لتربیةا-(وليالا لفرقةا)-مالعا لدبلوما بمرحلة رسةاد محمد ماحس ماسه

           . لفنیةا

 فالخزا

 لتشكیلا تقنیة      لبالقا في لضغطاب  

 :زالتركوا لطینا   

 ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١اسین ولیناك-%٥ويافرنس

 صبغة+%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%١٠تلك

 .%١٠زاتركو

 :زرقالا لطینا

 تشیكي طین-%٢٥ليایطا ءاببض طین

 تاكربون-%١٥اسین ولیناك-%١٥رتزاكو-%١٠بیضا

 صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%٢٠تلك بودرة-%٥لسیوماك

 .%.و.١ لتاكوب كسیدا+%٩ حمرا

 :بیضالا لطینا

 ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

  .%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%١٠تلك

 لطینا تركیبة

 لملونا

 لقلبا في اووضعه لملونةا لطینةا ماستخدا طریق عن لسطحا لجةامع تم

 .لیةاجم اقیم یضیف ميارخ ملمس لشكلا یكسب ئياعشو بشكل

 لسطحا لجةامع

 لملونةا تالطیناب

 ءلطالا مزججة تاطین ماستخدا مت

 جيالزجا

  لحریقا تقنیة فقط ولا حریق ْ◌م ١٠٥٠ درجة علي لشكلا حرق

  لملمسا نوع بصري-ملسا



  

 ٤٢٠ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 بطریقة نیةالا سطح علي لمزججا لطینا دمج لخال من لملمسا تحقیق

 ئیةاعشو

  لملمسا تقنیة

     ثالترا لحدیثا

 اشكیلهوت بیضالا لطینا مع لمزججا لملونا زالتركوا طین ماستخدا 

 بعدة لتشكیلا طریق عن لحركةاب ساحسلال لتوصلا تم ذا مبتكر سلوباب

 .  ملونة تاطین

      للونا

 في اوزیعهوت سقةامتن بصورة لملونةا تالطینا بوضع لخزفيا لشكلا تمیز

 ملةامتك وحدة

  لشكلا وحدة

 

 (١٢)رقم شكل                                 

 لهندسیةا لهیئةا سم٢٠×سم٦٠ لشكلا مخروطیة نیةا

 فالخزا .لمنوفیةا معةاج-شموناب لنوعیةا لتربیةا بكلیة رسةاد باخط یسري مروة

  لتشكیلا تقنیة لخزفیةا لعجلةا بتقیة لملونا لبورسلینا بطین مشكل ءانا

 :خضرالا لطینا

 ولیناك-%١٥ضبیا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١اسین ولیناك-%٥ويافرنس

 كسیدا+%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%١٠تلك

 .%١٠لكروما

 :زرقالا لطینا

 ولیناك-%١٠بیضا تشیكي طین-%٢٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%٢٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

 لطینا تركیبة

 لملونا



  

 ٤٢١ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 كسیدا+%٩ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%٢٠تلك

 %.و.١ لتاكوب

 :صفرالا لطینا

 ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

 كسیدا+%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%١٠تلك

  .%١٠نتیمونالا

 اءهطال و كنامالا بعض علي لشمعاب لرسماو لملونةا تالطینا ماستخدا

 .صةاخ لیةاجم قیم تاذ ملمس لینتج فالشفا جيالزجا ءلطالاب

 لسطحا لجةامع

 جيالزجا ءلطالا فالشفا

  لحریقا تقنیة م١٠٠٠درجة علي لخزفيا لشكلا حریق

  لملمسا نوع  ئرالغاو رزالبا

 فالشفا جيالزجا ءلطالا قبي لشمعاب لرسما لخال من لملمسا تحقیق

 زالتركوا ءانالا سطح علي ءالبیضا تالطینا فةاضاو

  لملمسا تقنیة

     ثالترا لحدیثا

 اءهوطال لشمعاب لرسماو ءالحمراو ءالبیضاو زالتركوا تالطینا ماستخدا 

 .فالشفا جيالزجا ءلطالاب

      للونا

 اوزیعهوت فةالمضا لملونةا لطینةا ئحالشر سبالتناو  لنسبةاو لجیدا لتصمیما كادرا

 وحیویة لاجم للشكل یضیف ملمس جانتا لخال من ءانالا سطح علي

  لشكلا وحدة



  

 ٤٢٢ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 

 (١٣)|رقم شكل                              

 لهندسیةا لهیئةا اعهاتسا سم٣٠ ×اعهارتفا  سم٦٠ لشكلا مخروطیة نیةا

 فالخزا .لمنوفیةا معةاج-شموناب لنوعیةا تربیةلا بكلیة رسةاد مصطفي ماوس

 لتشكیلا تقنیة لالحبا

 :خضرالا لطینا

 ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١اسین ولیناك-%٥ويافرنس

 كسیدا+%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%١٠تلك

 .%١٠لكروما

 :زرقالا لطینا

 ولیناك-%١٠بیضا تشیكي طین-%٢٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%٢٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

 كسیدا+%٩ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%٢٠تلك

 .%.و.١ لتاكوب

 :صفرالا لطینا

 ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥سیوملاك تاكربون-%١٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

 لطینا تركیبة

 لملونا



  

 ٤٢٣ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 كسیدا+%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%١٠تلك

  .%١٠نتیمونالا

 ءلطالا ملون فاشف جيازج ءطال

 جيالزجا

 مسلمالا فةاضا هیئة علي لبعضا فوق ابعضه  لملونةا تالطینا ماستخدا

 .مبتكر خزفي شكل لینتج فالشفا زالتركوا ءلطالاب اءهطال و ممیز بشكل

 لسطحا لجةامع

  لحریقا تقنیة م١١٠٠درجة علي لخزفيا لشكلا حریق

  لملمسا نوع  )   Visual Texture )لبصريا لملمسا -لحسيارزالبا

 عن لبعضا ابعضه فوق لرفیعةا لالحبا وضع لخال من لملمسا تحقیق

 ءانالا سطح علي زالتركوا ءلطالا فةاضاو ستیكلبالا من قمع طریق

  لملمسا یةتقن

     ثالترا لحدیثا

      للونا .فالشفا زالتركوا ءطال و لملونةا تالطینا ماستخدا 

 بشكل نالوالا مع اوزیعهوت ئرياد بشكل مسلمالا وضع فالخزا حسنا

 ملةامتك وحدة في ببعض مرتبط

  لشكلا وحدة

 

 (١٤)رقم شكل                                       

 لهندسیةا لهیئةا سم٣٠×سم٣٠ لشكلا مخروطیة نیةا 

 معةاج-شموناب لنوعیةا لتربیةا بكلیة رسةاد زقالرا عبد علي ءاسما

 .لمنوفیةا

 فالخزا

 لطینا تركیبة :لطوبيا لطینا



  

 ٤٢٤ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١اسین ولیناك-%٥ويافرنس

 حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تالیكس-%١٠تلك

 .%١٥طوبي صبغة+%٤

 :زرقالا لطینا

 ولیناك-%١٠بیضا تشیكي طین-%٢٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%٢٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

 حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%٢٠تلك

 .%.و.١ لتاكوب كسیدا+%٩

 :بیضالا لطینا

 ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

  .%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%١٠تلك

 لملونا

  لتشكیلا تقنیة لبالقا في لضطا بتقیة لملونا لبورسلینا بطین مشكل ءانا

 اءهطال و كنامالا بعض علي لشمعاب لرسماو لملونةا تالطینا ماستخدا

 .صةاخ لیةاجم قیم تاذ ملمس لینتج فالشفا جيالزجا ءلطالاب

 لسطحا لجةامع

 جيالزجا ءلطالا فالشفا ءلطالا

  لحریقا تقنیة م١٠٠٠درجة علي لخزفيا لشكلا حریق

  لملمسا نوع  ئرالغاو رزالبا

 فالشفا يجالزجا ءلطالا قبي لشمعاب لرسما لخال من لملمسا تحقیق

 زالتركوا ءانالا سطح علي ءالبیضا تالطینا فةاضاو

  لملمسا تقنیة

     ثالترا لحدیثا

 اءهوطال لشمعاب لرسماو ءالحمراو ءالبیضاو زالتركوا تالطینا ماستخدا 

 .فالشفا جيالزجا ءلطالاب

      للونا

 لرسما طریق عن مسلمالاو نالوالا وزیعوت سبالتناو لنسبا كادرا

  ببعض رتبطوم سقامتن بشكل علشماب

  لشكلا وحدة

 



  

 ٤٢٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 

 (١٥)رقم شكل                                  

 لهندسیةا لهیئةا  ناتزالا لشكلا تكسب نیةاسطوا اعدتهاق و لشكلا كرویة نیةا

 لفرقةا)-مالعا لدبلوما بمرحلة رسةاد ساحو لحمیدا عبد منیر شروق

                              لفنیةا لتربیةا-(وليالا

 فالخزا

  لتشكیلا تقنیة لخزفیةا لعجلةا

 :لطوبيا لطینا

 ولیناك-%٥ويافرنس ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 صودیوم تاسلیك-%١٠تلك بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١اسین

 .%١٥طوبي صبغة+%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام

 :زرقالا نلطیا

 ولیناك-%١٠بیضا تشیكي طین-%٢٥ليایطا ءاببض طین

 تاسلیك-%٢٠تلك بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%٢٠اسین ولياك-%١٠ويافرنس

 .%.و.١ لتاكوب كسیدا+%٩ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم

 :بیضالا لطینا

 لطینا تركیبة

 لملونا



  

 ٤٢٦ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 ولیناك-%١٥بیضا تشیكي طین-%٣٥ليایطا ءاببض طین

 بودرة-%٥لسیوماك تاكربون-%١٠اسین ولیناك-%١٠ويافرنس

  .%٤ حمرا صارص كسیدا-%١ئیةام صودیوم تاسلیك-%١٠تلك

 لسطحا لجةامع  الهاختزاو لقویةا نالوالاب علیه لرسما  عمل لخال من 

 ءلطالا لمزججةا تالطینا ماستخدا

 جيالزجا

  لحریقا تقنیة ختزلومج في ولالا لحریقا

  لملمسا نوع )   Visual Texture )ريلبصا لملمسا -خشن

 لفرنا خلاد الهاختزاو تالطینا علي لرسما  عمل لخال من لملمسا تحقیق

 لخزفيا

  لملمسا تقنیة

     ثالترا لحدیثا لعصرا

 لاختزالا طریق عن لرسما امحقق قویة نالوا على لحصولا لىا توصل

 لتالكوبا كسیدا خلط و لحرقا ءاثنا لفرنا خلاد نیةالا لىا لكربونا وجیهوت

  .لطینةا مع سوزالنحاو لحدیداو

      للونا

 سقامتن ئرياد بشكل لشجرا لورق تارسوم بوضع لخزفيا لشكلا تمیز

  مختلفة تامستوی في 

  لشكلا وحدة

  :لبحثاصة خال

لملونة في ات الطینات الیادة من جماستفالانه یبقي البحث یتضح ا سبق عرضه في امم

   ابع زخرفي ممیز، كمات طاصرة ذا خزفیة معلاشكاج انتا

  :لبحثائج انت

  :ليالتا كالهاجمائج یمكن النتالي مجموعة من التحلیل اول ال جدحث من خالالباتوصل 

 لخزفيالشكل التنوع علي سطح افة درجة من اضالملونةات الطینال یمكن من خال.  

 لخزفيالشكل اج انتالیة عند املجالقیم اعد علیتحقیق الملونة یسات الجید للطینالتوزیع ا.  

 كید التاود التضات خزفیة یحقق درجة اقنیوتت مبتكرة ا لتصمیمالملونة وفقات الطینام استخدا

  .لخزفيالشكل اعلي سطح 

 لخزفيالتعبیریة للشكل القیم اولیة  الجمالقیم اء اثرالملونة ات الطینال توظیف یمكن من خال.  



  

 ٤٢٧ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : یليالبحث بمایوصي :لبحثات اتوصی

 لجة سطح اسي في معاسالتي تعتبر عنصر اولملونة ات الطیناسة التوسع  في دراهمیة ا

    .صرالمعالخزفي الشكل ا

  م استخدالملونة وات الطینالتشكیل بات خزفیة جدیدة عند ام تقنیاستخدالمزید من اعمل

  .لملونةات  الطیناء عند تركیب البیضات الطینا

  صرةالمعالخزفیة ات التقنیالمرتبطة باث ابحالالمزید من اعمل. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ٤٢٨ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :لعربیةاجع المرا

  .م ١٩٤٩هرة ، سنة القامیریة،الالفنون ، اخرون ، حدیث اوحمد شفیق ا .١

  .١٩٤٨سنة.هرةالقامیریة،الالخزف،الصدر،امد اسعید ح .٢

ر نهضة اخرون ، داولتصمیم ترجمة محمد محمود یوسف اسس ام، سكوت ، روبرت جیال .٣

  .م١٩٨٠هرة ،القالنشر ، اوعة ابمصر للط

لعربیة، النهضة ار الصدر،دامد اف،ترجمة سعید حالخزان ات للفنالخزفیانورتن ، .ه.ف .٤

  .م١٩٦٨.سنة.هرةالقا

  .م١٩٨٢سنة.هرةالقارف،المعار اصر،دالمعالخزف ام عالامن : محمد طه حسین .٥
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