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مقدمه
«چاپ دستی» یکی از رشته ای نر ای تجسمی است که نرمندان با استفاده از امکانات و ویژگی ای خاص آن به آفرینش آثار
نری می پردازند .این گرایش نری امروزه آنقدر وسعت یافته است که بتوان آن را مستقل از سایر رشته ای نر ای تجسمی تلقی کرد.
رشته نقاشی دارد و بیشتر
با این حال ،چاپ دستی از لحاظ نزدیکی به دیگر رشته ای نر ای تجسمی ،بیشترین شبا ت را با ٔ

وسیله نرمندان رشته گرافیک نیز به طور گسترده ای مورد
نرمندانی که در این شاخه به خلق اثر می پردازند نقاشان ستند .چاپ دستی به
ٔ
توجه و استفاده قرار می گیرد .طراحان گرافیک ،از امکانات چاپ دستی در خلق و ایجاد آثاری در گرایش تصویرسازی ،پوستر ،طرح
جلد ،طراحی حروف و … استفاده می کنند.

متوسطه فنی و حرفه ای در
درس « کارگاه چاپ دستی  »1با دف آشنایی و کسب تجربیات مقدماتی ،برای نرجویان مقطع
ٔ

رشته ای نقاشی و گرافیک برنامه ریزی شده است .در این کتاب سعی شده است ،با توجه به نیاز ای نرجویان و امکانات و فضای
موجود در نرستان ای فنی و حرفه ای ،چند تکنیک و روش چاپ دستی آموزش داده شود.
با توجه به اینکه این درس نظری  -عملی است ،در فصل اول به تعریف و دسته بندی انواع چاپ دستی و نیز اجماا ً به سیر تحول

این نر در تاریخ پرداخته شده است.

فصل دوم ،شامل آشنایی با چاپ دستی و روش ای عملی آن و ابزار مورد استفاده است .و برای آشنایی بیشتر ،نمونه ایی از
آثار نرمندان ایرانی و خارجی ،و نیز از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و مچنین از نرجویان مقطع متوسطه آورده شده است.
گفتنی است انتخاب و چاپ آثار نرجویان و دانشجویان در این فصل ،به معنای تأیید (یا رد) اعتبار و اصالت آنها به عنوان «اثر نری» نبوده
و صرفاً جهت آشنایی نرجویان با برخی از نمونه ای انجام شده در کارگاه ای نرستان ا و دانشکده ای وابسته به آموزش و پرورش

صورت گرفته است .مچنین ذکر این نکته ضروری است که انتخاب و چاپ آثار نرمندان ایرانی در این فصل ،تنها با اتکا به دسترسی
مؤلف به برخی از نمونه ا صورت گرفته و به یقین جای آثار نرمندان دیگری در آن خالی است.
مچنین این فصل شامل روش ای عملی چاپ دستی است و در آن چند روش چاپ دستی آموزش داده شده است.
با توجه به تنوع بسیار زیاد شیوه ا و روش ا در چاپ دستی ،و نیز گوناگونی بسیار در ابزار و مواد مورد استفاده ،ازم است

استفاده درست و محافظت از وسایل ،ابزار و مواد بکوشند و با رعایت نظم و نظافت ،امکان انجام
نرجویان در رعایت موارد ایمنی،
ٔ

تجربه ای متنوع تر را برای خود فرا م کنند.

مؤلفان

سخنی با نرآموز
با توجه به دریافت نظرات استادان و نرآموزان درس کارگاه چاپ دستی ،تغییراتی در این کتاب صورت گرفته است که امیدواریم
جمله این تغییرات ،تفکیک مباحث کتاب به سه قسمت جداگانه است.
اشکاات مطرح شده را برطرف کرده باشد .از ٔ

تاریخچه آن است .ازم است نرآموزان محترم با توجه به ا داف رفتاری و نیز آزمون
فصل اول شامل آشنایی با چاپ دستی و
ٔ

پایانی این فصل ،مطالب را به نرجویان منتقل نمایند و از آوردن نام افراد و جزئیات تاریخی در آزمون خودداری نمایند.

در فصل دوم ابتدا وسایل ،ابزار و مواد برای آشنایی و تهیه آسانتر وسایل ازم معرفی میگردد و اصول مهمی از چاپ دستی در
ادامه آن ذکر میگردد .در ادامه پس از تقسیمات کلی و علمی چاپ دستی به دلیل در دسترس بودن ابزار و مواد ،ابتدا به آموزش «تک
چاپ» و سپس به چاپ ای دیگر پرداخته شده است.
از آنجا که امکانات تک چاپ (مونوتایپ و مونوپرینت) و نیز چاپ برجسته (حکاکی روی چوب و لینولئوم) و مچنین روش
مه نرستان ا ازم است.
استنسیل در چاپ شابلونی به راحتی در دسترس قرار دارد ،انجام این روش ا در ٔ
پس از انجام چاپ استنسیل ،اگر امکانات کافی در اختیار باشد ،انجام تجربه ای ساده ای با روش سیلک اسکرین به صورت
تک رنگ توصیه می گردد .در نهایت ،در صورت وجود پرس سیلندری مخصوص حکاکی روی فلز و سایر امکانات ،و مچنین زمان ازم
شیوه درای پوینت را توصیه می کنیم.
(با توجه به لزوم صرف زمان فراوان برای انجام این روش) تنها انجام یک کار تک رنگ با ٔ

نمونه نهایی مورد تأیید
نمونه آزمایشی و یک ٔ
برای ارزشیابی پایانی در ر نوبت ،از ر یک از روش ای مطرح شده ،دست کم یک ٔ

نمونه آزمایشی و
نرآموز ،به صورت مجموعه تهیه شده و ارزشیابی بخش عملی بر اساس آن صورت خوا د گرفت .چاپ یک نسخه از ٔ

نمونه نهایی الزامی است.
سه
نسخه مشابه از ٔ
ٔ

بدیهی است انجام تعداد بیشتری نمونه کار در ر یک از روش ا ،با نظر نرآموز محترم و با توجه به امکانات کارگاه امکان پذیر

خوا د بود.
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ﺪﺧ ﺎی ﺜ ﺎﺜی
پس ﺒز پﺎیﺎن ﺒین فصل نﺮجﻮ مﯽتﻮﺒنﺪ:
ﻒ چﺎﻈ ﺜﺒ تعﺮی کنﺪ.
ﺻ چﺎﻈﺚستﯽ ﺜﺒ تعﺮی کنﺪ.
 ٣مﻬمتﺮین و یفه وﺒسطه چﺎپﯽ ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
 ٤نشﺎنه ﺎﻎ شبیه به چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺚﺜ آثﺎﺜ بﺮجﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒز ﺚوﺜﺒن غﺎﺜنشینﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
 ٥قﺪیمﯽتﺮین نشﺎنه ﺎﻎ مﺮتبط بﺎ چﺎﻈ به معنﺎﻎ ﺒمﺮوزﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ تمﺪن ﺎﻎ آغﺎزین نﺎم ببﺮﺚ.
 6نقش تمﺪن چین ﺜﺒ ﺚﺜ پیﺪﺒیش و پیشﺮفت چﺎﻈ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
ﻀ زمﺎن و مکﺎن ﺒنتشﺎﺜ ﺒولین آثﺎﺜ چﺎپﯽ تﺎﺜی ﺚﺒﺜ ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
ﺶ
٨
مکﺎن چﺎﻈ نخستین پﻮل کﺎغذﻎ ﺜﺒ بﺪﺒنﺪ.
ﻂ وضعیت چﺎﻈ ﺚﺜ سﺮزمین ﺎﻎ غﺮبﯽ ﺜﺒ تﺎ پیش ﺒز ﺒختﺮﺒﺤ گﻮتنبﺮگ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
0ﺺ نقش گﻮتنبﺮگ و ﺒختﺮﺒﺤ ﺒو ﺜﺒ ﺚﺜ تﺮویج نﺮ چﺎﻈ بیﺎن کنﺪ.
ﺺﺺ تحﻮ ت چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ آثﺎﺜ نﺮمنﺪﺒن ﺚوﺜﺒن ﺜنسﺎنس به بعﺪ بهطﻮﺜ خاصه بیﺎن کنﺪ.
ﺻﺺ نقش نﺮمنﺪﺒن ژﺒپن ﺚﺜ ﺜونق بﺎسمه ﺎﻎ چﺎپﯽ و تﺄثیﺮ آن بﺮ آثﺎﺜ نﺮمنﺪﺒن غﺮبﯽ ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
٣ﺺ نﺎم ﺚو نﺮمنﺪ غﺮبﯽ که بﺎ تﺄثیﺮ ﺒز بﺎسمه ﺎﻎ چﻮبﯽ آثﺎﺜﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ زمینه حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب ﺒیجﺎﺚ کﺮﺚنﺪ ﺜﺒ
بﺪﺒنﺪ.
٤ﺺ سﻮﺒبق چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ تﺎ پیش ﺒز وﺜوﺚ ﺚستگﺎه ﺎﻎ چﺎﻈ مﺎشینﯽ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
٥ﺺ چگﻮنگﯽ و تﺄثیﺮ وﺜوﺚ مﺎشین ﺎﻎ چﺎﻈ به ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
6ﺺ وضعیت چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺚﺜ نﺮ معﺎصﺮ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.

ﺺ

ﺮ

ﺎﻈ

وﺒژه چﺎﻈ )کﺎو( یﺎ )چﺎو( به معنﺎﻎ پﻮل کﺎغذﻎ که ﺒز تمﺪن چین گﺮفته شﺪه ﺒستﻒ .ﺒمﺎ بهطﻮﺜ کلﯽ فﺮﺒینﺪ چﺎﻈ عبﺎﺜت ﺒست ﺒز
ﻇ
وﺒسطه چﺎپﯽ بﺮ زمینهﺒﻎ ﺒز پیش
عمل تک یﺮ نقﻮش ،تصﺎویﺮ ،نﻮشته ﺎ و ﺜنگ ﺎ ﺚﺜ تعﺪﺒﺚ مشخ و محﺪوﺚ تﻮسط صفحهﺒﻎ به نﺎم
ﻇ
وﺒسطه چﺎپﯽ نقش ﺒصلﯽ ﺜﺒ بهعﻬﺪه ﺚﺒﺜﺚ.
تعیین شﺪه و بﺎیﺪ تﻮجه ﺚﺒشت که ﺚﺜ تمﺎم فﺮﺒینﺪ چﺎﻈ،
ﻇ
وﺒسطه چﺎﻈ
وﺒسطه چﺎﻈ بﺎ تﻮجه به ﺒنﻮﺒﺤ چﺎﻈ ،نﺎم ﺎﻎ متفﺎوتﯽ به خﻮﺚ مﯽگیﺮﺚ مﺎننﺪ شﺎبلﻮن ،زینک ،کلیشه ،بﺎسمه ،قﺎلب… ،
ﻇ
ﻇ
و یفه نگﻬﺪﺒﺜﻎ ﺜنگ ﺜﺒ بهعﻬﺪه ﺚﺒﺜﺚ و بﺮﺒﻎ چﺎﻈ ﺮ نسخه یکبﺎﺜ به مﺮکب آغشته مﯽشﻮﺚ و تصﺎویﺮ ﺜﺒ بﺮ سطح چﺎﻈ شﻮنﺪه کﺎغذ،
پﺎﺜچه ،فلﺰ ،شیشه ،پاستیک و …( منتقل مﯽکنﺪ.

ﺮ

ﺎﻈ ﺚ ﯽ

وﺒسطه چﺎﻈ ،ﺜنگگذﺒﺜﻎ و
چﺎﻈ ﺚستﯽ به تک یﺮ تعﺪﺒﺚ محﺪوﺚ آثﺎﺜﻎ گفته مﯽشﻮﺚ که تمﺎم مﺮﺒحل کﺎﺜ آن مﺎننﺪ :آمﺎﺚهسﺎزﻎ
ﻇ
عملیﺎت چﺎﻈ و پس ﺒز آن تﻮسط ﺚست ﺒنجﺎم مﯽشﻮﺚ .ﺒثﺮ چﺎﻈ ﺚستﯽ ،مﺎننﺪ یک ﺒثﺮ نقﺎشﯽ مﯽتﻮﺒنﺪ خﻮﺚ محصﻮل نﻬﺎیﯽ بﺎشﺪ.

ﺎﺜ

ﮥ ﺎﻈ

ﺚوﺜﺒن ﻏﺎﺜ ﯽ :ﺚﺜ آثﺎﺜ بﺮ جﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒز ﺚوﺜﺒن غﺎﺜنشینﯽ ،ﺚو گﻮنه تصﻮیﺮ چﺎﻈ مﺎننﺪ به ﺚست آمﺪه ﺒست که ﺚﺜ یکﯽ ﺒز
مﺎﺚه ﺜنگین
آنﻬﺎ ﺒثﺮ ﺚست به صﻮﺜت م بت و ﺚﺜ ﺚیگﺮﻎ به صﻮﺜت منفﯽ بﺮ
ﺚیﻮﺒﺜه غﺎﺜ نقش بسته ﺒست .ﺚﺜ ﺒولﯽ بﺎ آغشته کﺮﺚن ﺚست به ﻇ
ﻇ
و ﺒنتقﺎل آن به سطح ﺚیﻮﺒﺜ و ﺚﺜ ﺚومﯽ بﺎ قﺮﺒﺜ
ﺚﺒﺚن ﺚست بﺮ ﺚیﻮﺒﺜه و پﺎشیﺪن ﺜنگ به ﺒطﺮﺒﺧ
آن نقش ﺚست بﺮ جﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒست )تصﻮیﺮ ﺺ(.

ﻮ ﺮ ١ﺦﺦ ﺒ

ﺎل ﭘ
ﺺــ ﺜیشه وﺒژه چﺎﻈ ﺚﺜ زبﺎن نﺪﻎ )چﻬﺎﻈ یﺎ چﻬﺎپه( ﺒست.

ﺻ

ﺒز

ﺎی ﺎ ﺪﺒﺜ و

ﯽﺚ

ﺚ۴۰ ،ﻔ ﺎ ﯽ ﺮ ﻮل ،و

.ﭘ

ﺮل ،ﺪوﺚ ۰ﻒ ﺎ ﻖﻒ ﺰﺒﺜ

ﻮت ،ﺮﺒ

.

ﺪن ﺎی آﻏﺎز ُ :مﻬﺮ ﺎ قﺪیمﯽ تﺮین نشﺎنه ﺎﻎ چﺎﻈ به معنﺎﻎ ﺒمﺮوزﻎ خﻮﺚ ستنﺪ .نخستین مﻬﺮ ﺎ مﺮبﻮﺢ به شش ﺰﺒﺜ سﺎل
پیش ﺒز میاﺚ ﺒست که ﺚﺜ عﺮﺒق و سﻮﺜیه و تﺮکیه یﺎفت شﺪهﺒنﺪ .پس ﺒز آن مﻬﺮ ﺎﻎ ﺒستﻮﺒنهﺒﻎ مﯽبﺎشنﺪ که مﺮبﻮﺢ به ﺒﺜوک وﺒقع ﺚﺜ
عﺮﺒق و شﻮش وﺒقع ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒست و قﺪمت آن به  ٣٣00سﺎل قبل ﺒز میاﺚ مﯽﺜسﺪ.
نقﻮش مﻬﺮ ﺎ ﺚﺜ ﺒنﻮﺒﺤ تخت و یﺎ ﺒستﻮﺒنهﺒﻎ ﺒبتﺪﺒ بﺮﺜوﻎ سنگ حکﺎکﯽ مﯽشﺪ سپس بﺮ صفحه گلﯽ مﺮطﻮب و یﺎ مﻮم مذﺒب
منتقل مﯽگﺮﺚیﺪ .ﺒز مﻬﺮ ﺎ به عنﻮﺒن نشﺎن ﻮیت ،ﺒمضﺎء فﺮمﺎن ،و یﺎ تﺰیین ﺒستفﺎﺚه مﯽشﺪ )تصﻮیﺮ ﺻ(.

ﻮ ﺮ ﺻﺦﺦ ﻬﺮ ﺒ ﻮﺒ ﺒی و ﺒﺛﺮ

آن ﺮ ﻮ ﮥ ﯽ.

ﺒ ﻬﺮ ۰ ،ﻖﻔﻓ ﺎ ۰ﻖﻒﻓ ﭘ

ﺒز

ﺚ.

ﺎی ﺮ ﯽ
ﺎﻈ ﺚﺜ ﺮز
ﭘ ﺪﺒ
وسیله قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ که ﺚﺜ سﺪۀ چﻬﺎﺜم پیش ﺒز
ﻮ ﺎی ﺎﻈ ﺚﺜ ﺮز ﺎی ﺮ ﯽ :چﺎﻈ ﺜوﻎ پﺎﺜچه به ﻇ
سﺪه ﺚوم پیش ﺒز میاﺚ به چین و سپس به ﺒیﺮﺒن وﺒﺜﺚ شﺪه که پﺎﺜچه ﺎﻎ ﺚوﺜه سﺎسﺎنﯽ
میاﺚ ﺚﺜ نﺪ ﺜوﺒﺗ ﺚﺒشته ﺒست .ﺒین فن ﺚﺜ ﻇ
نشﺎنگﺮ نمﻮنهﺒﻎ ﺒز آن ﺒست.
ﺒمﺎ چینﯽ ﺎ ﺚﺜ سﺪه ﺎﻎ ﺒولیه میاﺚﻎ ﺒسﺎسﯽتﺮین نقش ﺜﺒ ﺚﺜ پیﺪﺒیش و پیشﺮفت چﺎﻈ ﺒیفﺎ نمﻮﺚنﺪ .آنﻬﺎ مﺮکب ﺜﺒ ﺒز سﺪه ﺎﻎ قبل ﺒز
میاﺚ سﺎخته بﻮﺚنﺪ عاوه بﺮ ﺒین ﺒختﺮﺒﺤ کﺎغذ نیﺰ ﺚﺜ سﺪه ﺚوم میاﺚﻎ )سﺎل 0٥ﺺ( تﻮسط »تسﺎﻎ لﻮن« گﺎمﯽ بﺰﺜگ ﺚﺜ ﺜﺒه پیشﺮفت چﺎﻈ و
تﺮویج فﺮ نگ مکتﻮب شﺪ .ﺒنگیﺰه ﺒصلﯽ چینﯽ ﺎ ﺒز تک یﺮ تصﺎویﺮ و نﻮشته ﺎ تﺮویج آیین بﻮﺚﺒ و ﺒنتشﺎﺜ متﻮن مذ بﯽ بﻮﺚه ﺒست.
وﺜقه کﺎغذ بﺮ ﺜوﻎ نقش بﺮجسته ﺎﻎ سنگﯽ
ﺜوش ﺎﻎ ﺒولیه چﺎﻈ ﺚﺜ چین بﺮ ﺚو نﻮﺤ بﻮﺚه ﺒست .ﺚﺜ یک ﺜوش بﺎ قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚن ﻇ
آغشته به مﺮکب و سﺎیش آن ،نقﻮش حکﺎکﯽ شﺪه ﺜﺒ به ﺜوﻎ کﺎغذ منتقل مﯽکﺮﺚنﺪ )تصﻮیﺮ  ٤و .(٣

٣

ﻮ ﺮ ﺼﺦﺦ

ﺮ

ﮥ

ﻮ ﺮ ٤ﺦﺦ ﺎ ﯽ ﻮ

ﯽو

ﺎﭘﯽ آن ﺦﺦ

ﺪ و ﺰ ﺦﺦ ﺚوﺜۀ ﻮﺒ

ﮥ ﺎ

ﻮ

ﺦﺦ ۸ﻒﻗ ﺎ ﻘ ۹۰م.

ﻮ ﺦﺦ ﺪۀ  ١٤م.

ﺜوش ﺚوم بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﻬﺮ ﺎﻎ حک شﺪهﺒﻎ به نﺎم »ﺒنگﻒ« ﺒنجﺎم مﯽشﺪه ﺒست.
ﺚﺜ سﺪه شتم میاﺚﻎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ بهطﻮﺜ کﺎمل ﺚﺜ چین ﺜوﺒﺗ یﺎفته بﻮﺚ .قﺎلبسﺎز طﺮﺘ ﺜﺒ بهطﻮﺜ وﺒﺜونه بﺮقﺎلب
چﻮبﯽ منتقل مﯽسﺎخت .سپس ﺒطﺮﺒﺧ طﺮﺘ ﺜﺒ بﺎ ﺚقت و مﻬﺎﺜت حکﺎکﯽ مﯽکﺮﺚ .پس ﺒز آن سطح قﺎلب ﺜﺒ مﺮکبﯽ مﯽکﺮﺚ و قطعه کﺎغذﻎ
ﺜوﻎ قﺎلب مﺮکب خﻮﺜﺚه قﺮﺒﺜ مﯽﺚﺒﺚ ،بﺎ ﺒیجﺎﺚ سﺎیش مﺮکب ﺒز قﺎلب بﺮ سطح کﺎغذ نقش مﯽبست.
بﺎ گستﺮش چﺎﻈ ﺒز چین به ژﺒپن ،ﺒین ژﺒپنﯽ ﺎ بﻮﺚنﺪ که ﺚﺜ سﺪه شتم میاﺚﻎ ﺒولین ﺒثﺮ چﺎپﯽ تﺎﺜی ﺚﺒﺜ ﺜﺒ منتشﺮ کﺮﺚنﺪ .ﺒین
ﺒثﺮ شﺎمل طلسم ﺎ و سﺮوﺚ ﺎﻎ بﻮﺚﺒیﯽ بﻮﺚ که به ﺚنبﺎل شیﻮﺤ بیمﺎﺜﻎ آبله ﺚﺜ شمﺎﺜگﺎن )تیﺮﺒژ( زیﺎﺚ چﺎﻈ و منتشﺮ شﺪ .به ﺚنبﺎل آن ﺒولین
سﺪه نﻬم بﺎ عنﻮﺒن »ﺚیﺎمﻮنﺪسﺎتﺮﺒ« بهصﻮﺜت طﻮمﺎﺜﻎ ﺚﺜ ژﺒپن چﺎﻈ شﺪ )تصﻮیﺮ  ٥و.(6
کتﺎب چﺎپﯽ تﺎﺜی ﺚﺒﺜ ،ﺚﺜ ﻇ
)سﺪه سﻮم میاﺚﻎ( بﺎ کنﺪهکﺎﺜﻎ حﺮوﺧ خﻮشنﻮیسﯽ بهصﻮﺜت گﻮﺚ ﺜوﻎ سطح مﻮﺒﺜ یشم ،نقﺮه ،طا یﺎ عﺎﺗ مﯽسﺎختنﺪ سپس آن ﺜﺒ
ﺚوﺜه پﺎﺚشﺎ ﯽ ﺎن ﻇ
ﺺــ مﻬﺮﻎ بﻮﺚ که آن ﺜﺒ ﺚﺜ ﻇ
زمینه قﺮمﺰ نمﺎیﺎن مﯽسﺎختنﺪ بعﺪ ﺎ بهجﺎﻎ کنﺪن خﻮﺚ حﺮوﺧ،
به مﺮکب قﺮمﺰ خمیﺮمﺎننﺪﻎ )شنگﺮﺧ( آغشته مﯽکﺮﺚنﺪ و بﺮ سطح سفیﺪ مﻮﺜﺚنظﺮ فشﺎﺜ مﯽﺚﺒﺚنﺪ .ﺚﺜ نتیجه عامت سفیﺪ ﺜﺒ بﺮ ﻇ

زمینه سفیﺪ بهﺚست آوﺜﺚنﺪ.
ﺒطﺮﺒﺧ آن ﺜﺒ خﺎلﯽ کﺮﺚنﺪ و نقش عامت ﺜﺒ به ﺜنگ قﺮمﺰ بﺮ ﻇ

٤

ﻮ ﺮ ٥ﺦﺦ
ﻊﺒﭘ ﺦﺦ ۰ﻘﻘ م.

ﺎ و ﺮوﺚ ﺎی ﻮﺚﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﻮ ﺮ٦ﺦﺦ ﺚ ﺎ ﻮ ﺪ ﺎ ﺮﺒﺦﺦ ﺒﺛﺮ ﺎﭘﯽ ﺒز ﺎ ﮥ ﻮ ﯽ
ﺎ ﯽ ﺪه ﺦﺦ

ﺦﺦ ۸ﻗ۸

ﺚی.

نخستین پﻮل کﺎغذﻎ نیﺰ ﺚﺜ سﺪه نﻬم میاﺚﻎ ﺚﺜ چین طﺮﺒحﯽ و چﺎﻈ شﺪ .مچنین ﺚﺜ سﺪه ﺎﻎ نﻬم و ﺚ م ،کتﺎب ﺎﻎ طﻮمﺎﺜﻎ
جﺎﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ به کتﺎب ﺎﻎ آکﺎﺜﺚئﻮنﯽ )ﺚﺒﺜﺒﻎ وﺜق ﺎﻎ تﺎخﻮﺜﺚه( ﺚﺒﺚ و ﺚﺜ سﺪه ﺚ م و یﺎزﺚ م کتﺎب ﺎﻎ ﺚوخته شﺪه پﺪیﺪ آمﺪ.
چﺎﻈ کﺎﺜت ﺎﻎ بﺎزﻎ نیﺰ شکل ﺚیگﺮﻎ ﺒز طﺮﺒحﯽ گﺮﺒفیک و چﺎﻈ ﺒولیه بﻮﺚ که ﺚﺜ چین ﺜوﺒﺗ پیﺪﺒ کﺮﺚ.
حﺮوﺧ متحﺮک ﺒولیه ﺚﺜ قﺮن یﺎزﺚ م ﺒبتﺪﺒ ﺚﺜ چین و سپس ﺚﺜ کﺮه بهوجﻮﺚ آمﺪ.
نمﻮنه چﺎﻈ ،پﺎﺜچهﺒﻎ ﺒست مﺮبﻮﺢ به سﺪه ششم میاﺚﻎ و به سبک شﺮقﯽ ،که بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز
ﺎﻈ ﺚﺜ ﺚ ﺎی ﻏﺮب :قﺪیمﯽتﺮین ﻇ
قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ ﺒجﺮﺒ شﺪه و ﺒز ﺚﺒخل یک گﻮﺜ ﺚﺜ ﺒﺜوپﺎﻎ شمﺎلﯽ بهﺚست آمﺪه ﺒست.
ﺚﺜ شﺮﺒیطﯽ که ﺚﺜ سﺮزمین چین )و کشﻮﺜ ﺎﻎ مجﺎوﺜ( قﺮن ﺎ ﺒز پیﺪﺒیش و ﺜوﺒﺗ چﺎﻈ مﯽگذشت ،ﺜوش ﺒستفﺎﺚه ﺒز قﺎلب چﻮبﯽ
بﺮ ﺜوﻎ کﺎغذ ،ﺚﺜ قﺮن سیﺰﺚ م ﺒز چین به ﺒﺜوپﺎ منتقل شﺪ .ﺒین آثﺎﺜ چﺎپﯽ بﺎ متﻮن مذ بﯽ و تصﺎویﺮ قﺪیسﺎن مﺮﺒه بﻮﺚ که به تﺪﺜیج به
چﺎﻈ کتﺎب ﺎﻎ کلیشهﺒﻎ ﺒنجﺎمیﺪ )تصﻮیﺮ ﻀ(.
قبل ﺒز ﺒین ﺚوﺜه کتﺎب ﺎ بﺎ ﺚست نﻮشته مﯽشﺪ و نقﺎشﺎن و تذ یب کﺎﺜﺒن آنﻬﺎ ﺜﺒ مصﻮﺜ و مﺰین مﯽسﺎختنﺪ.

٥

ﺎ

ﻮ ﺮ ٧ﺦﺦ

ﮥ ﻮﯽ

ﺒی ﺒز

ﺎ ﯽ ﺪه.

ﺎب

ﺒی ﺦﺦ ﺎﻈ ﺪه

وسیله یﻮ ﺎن گﻮتنبﺮگﻒ آلمﺎنﯽ نقطه عطفﯽ ﺚﺜ تﺎﺜی چﺎﻈ شﺪ
ﺒختﺮﺒﺤ چﺎﻈ بﺎ حﺮوﺧ متحﺮک فلﺰﻎ ﺚﺜ قﺮن پﺎنﺰﺚ م میاﺚﻎ به ﻇ
که بﺎ طﯽ کﺮﺚن قﺮن ﺎ به صنعت ﺜسﺎنهﺒﻎ قﺪﺜتمنﺪﻎ تبﺪیل گشت.
فﺎصله سﺪه ﺎﻎ پﺎنﺰﺚ م تﺎ نﻮزﺚ م میاﺚﻎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز لﻮحه ﺎﻎ فلﺰﻎ خیلﯽ زوﺚ جﺎﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ مصﻮﺜ کﺮﺚن کتﺎب ﺎﻎ
ﺚﺜ
ﻇ
چﺎپﯽ بﺎز کﺮﺚ و تقﺮیبﺎً جﺎﻎ قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ ﺜﺒ گﺮفت.
سﺪه شﺎنﺰﺚ م میاﺚﻎ آثﺎﺜ مﺎنﺪگﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺮ ﺚو زمینه خلق
سﺪه پﺎنﺰﺚ م و ﺒبتﺪﺒﻎ ﻇ
آلبﺮشت ﺚوﺜﺜ نقﺎش آلمﺎنﯽ ﺚﺜ سﺎل ﺎﻎ پﺎیﺎنﯽ ﻇ
ﻔ
ﻓ
کﺮﺚه ﺒست )تصﻮیﺮ  ٨و ﻂ(» .ﺜﺒمبﺮﺒنﺪ«
سﺪه نﻮزﺚ م( و مچنین
ﻇ
سﺪه یجﺪ م و ﺒوﺒیل ﻇ
)سﺪه فﺪ م( و »فﺮﺒنسیسکﻮگﻮیﺎ« )ﺒوﺒخﺮ ﻇ
۸
ﻘ
ﻗ
ﻖ
۴
نقﺎشﺎن قﺮن نﻮزﺚ م و بیستم چﻮن) ،ﺒﺚوﺒﺜﺚمﺎنه ( )کته کﻮلﻮیتس () ،وﺒسیلﯽ کﺎنﺪینسکﯽ ( ) ،نﺮﻎ مﺎتیس (» ،پﺎبلﻮپیکﺎسﻮ « و ﺚیگﺮﺒن
آثﺎﺜ بﺎ ﺒﺜزشﯽ بﺎ تکنیک حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ ﺒز خﻮﺚ به یﺎﺚگﺎﺜ گذﺒشتهﺒنﺪ )تصﺎویﺮ 0ﺺ و ﺺﺺ و ﺻﺺ و ٣ﺺ(.
 Johannes Gutenbergــﺺ
 Rembrantــﺻ

 Francisco Goyaــ٣
 Edouard Manetــ٤
 Kathe Kollwitzــ٥

 Wassily Kandinskyــ6
 Henri Mattisــﻀ

 Pablo Picassoــ٨

6

ﻮ ﺮ  ٨ﺦﺦ آ ﺮ

ﺚوﺜﺜﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

(

ﻮ ﺮ ﻂﺦﺦ آ ﺮ

ﻮ ﺎ(ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ١٠ﺦﺦ ﺜﺒ ﺮﺒ ﺪ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﺚوﺜﺜﺦﺦ ﻬﺎﺜ ﻮﺒﺜ ﺮ ﻮ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب ﺦﺦ ٨ﻂ ١٤م.

)ﺒز ﺎب

ﺎ ﺎت

(ﺦﺦ ١ﺻ×/٥ﺻ ١ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺻ ١٦٥م.

ﻀ

ﻮ ﺮ ١١ﺦﺦ ﺮﺒ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻂﻂ ١٧م.

ﻮ ﻮ ﺎ ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﺼ١ﺦﺦ ﺎ

٨

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ﺦﺦ ﻂ/٦×١ﺼ١

ﭘ ﺎﺜوﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺒ

ﻮ ﺮ ﺻ١ﺦﺦ ﺮﺒ ﻮﺒ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺼ ١٨٦م.

و ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺒ

(ﺦﺦ /٨×١٧/٥ﺻ ١ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ  ١٨٨٥م.

(ﺦﺦ ٠/٥ﺼ×٨/٦ﺼ

ﺜوش »لیتﻮگﺮﺒفﯽ« ﺚﺜ قﺮن یجﺪ م میاﺚﻎ تﻮسط »آلﻮیس زنفلﺪﺜﻒ« بهوجﻮﺚ آمﺪ که بعﺪ ﺎ به فﺮﺒگیﺮتﺮین شکل چﺎﻈ ﺚﺜ سﺪه ﺎﻎ
شﺪه خﻮﺚ به نﺎم »چﺎﻈ ﺒفستﻓ« معﺮوﺧ گﺮﺚیﺪ .ﺚﺜ سﺪۀ نﻮزﺚ م
نﻮزﺚ م و بیستم تبﺪیل شﺪ و پس ﺒز طﯽ مﺮﺒحلﯽ ﺚﺜ شکل صنعتﯽ ﻇ
و بیستم ﺜوش لیتﻮگﺮﺒفﯽ بسیﺎﺜ مﻮﺜﺚ تﻮجه نﺮمنﺪﺒن بﻮﺚ و »فﺮﺒنسیسکﻮگﻮیﺎ« »تﻮلﻮزلﻮتﺮکﻔ« »مﺎتیس« »پیکﺎسﻮ« و ﺚیگﺮﺒن آثﺎﺜ
ﺒﺜزشمنﺪﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒین زمینه بهوجﻮﺚ آوﺜﺚهﺒنﺪ )تصﻮیﺮ ٤ﺺ و ٥ﺺ(.

ﻮ ﺮ ١٤ﺦﺦ ﻊﺒن ﺚو ﻮ ﺦﺦ ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻂ٧/ﺼ×ﺻ ٥ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺻ٦ﻂ ١م.

ﻮ ﺮ ١٥ﺦﺦ ﻮ ﻮز ﻮ ﺮﻌ ﺦﺦ ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ٥ﻂ×ﺼ٧/ﺻ ١ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺼﻂ ١٨م.

وسیله بﺎسمه ﺎﻎ چﻮبﯽ ،ﺚﺜ طﻮل سﺪه ﺎﻎ فﺪه تﺎ نﻮزﺚه میاﺚﻎ ﺚﺜ ژﺒپن به ﺒوﺗ خﻮﺚ ﺜسیﺪه بﻮﺚ و
ﺒز سﻮﻎ ﺚیگﺮ چﺎﻈ به ﻇ
۴
سﺪه نﻮزﺚ م آثﺎﺜ مﺎنﺪگﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺒین زمینه بهوجﻮﺚ آوﺜﺚه ﺒست .به ﺚنبﺎل آشنﺎیﯽ نﺮمنﺪﺒن
نﺮمنﺪﺒن بسیﺎﺜﻎ ﺒز جمله » ﻮکﻮسﺎﻎ « و ﺚﺜ ﻇ
سﺪه نﻮزﺚ م حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب نیﺰ ﺚوبﺎﺜه ﺜونق گﺮفت و نﺮمنﺪﺒنﯽ چﻮن »پل گﻮگنﻖ«،
ﺒﺜوپﺎیﯽ بﺎ حکﺎکﯽ ﺎﻎ چﻮبﯽ ژﺒپنﯽ ﺚﺜ ﻇ
نیمه ﺚوم ﻇ
»ﺒﺚوﺒﺜﺚمﻮنشﻗ«» ،مﻮﺜیس ﺒشﺮﻘ« و ﺚیگﺮﺒن آثﺎﺜﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒین زمینه ﺒیجﺎﺚ کﺮﺚنﺪ )تصﺎویﺮ 6ﺺ و ﻀﺺ و ٨ﺺ و ﻂﺺ(.
 Aloys Senefelderــﺺ
 Offsetــﺻ

 Toulouse Lautercــ٣

 Katsushika Hokusaiــ٤
 Poul Gouguinــ٥

 Eduard Munchــ6

 Maurits Cornelis Escherــﻀ

ﻂ

ﻮ ﺮ ١٦ﺦﺦ آ ﺪو ﻮ ﺎﺜو ﺮو

ﺜوی ﭘ ﺒو ﺎ ﯽ ﺦﺦ

) ﺮو

(ﺦﺦ ﺜ ﺎﺜ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب ﺦﺦ  ١٨٥٧م.

ﻮ ﺮ ١٨ﺦﺦ وﺒ ﯽ ﺎ ﺪ

0ﺺ

ﻮ ﺮ ١٧ﺦﺦ ﺎ ﻮ

٠ﺻ ١٨ﺎ ٠ﺼ ١٨م.

ﯽ ﺦﺦ

ﺎ ﻮ ﻮ ﺎی ﺦﺦ ﺒز

ﻮ ﮥ ٦ﺼ ﻈﺮه ﺒز ﻮه ﻮ ﯽ ﺦﺦ ٨ﺻ×٥ﺻ ﺎ ﯽ ﺮ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب ﺦﺦ ٨/٥ﺻ×٨/٤ﺻ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺼ١ﻂ ١م.

ﻮ ﺮ ﻂ١ﺦﺦ ﺒﺜ

ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب ﺦﺦ /٨ﻂﺻ×٦/٥ﺼ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ١٧ﻂ ١م.

ثبت ﺒختﺮﺒﺤ چﺎﻈ »سیلک ﺒسکﺮین« ﺚﺜ قﺮن بیستم میاﺚﻎ به نﺎم »سﺎمﻮئل سیمﻮنﻒ« ﺒنگلیسﯽ بﺎع شﺪ عمل چﺎﻈ که تﺎ ﺒبتﺪﺒﻎ
سﺪه بیستم بیشتﺮ ﺜوﻎ صفحﺎت کﺎغذﻎ تخت )یﺎ پﺎﺜچه( ﺒنجﺎم مﯽگﺮفت ،ﺜوﻎ ﺒنﻮﺒﺤ سطﻮﺘ بﺎ جنسیت ﺎﻎ مختل و شکل ﺎﻎ
ﻇ
گﻮنﺎگﻮن ممکن شﻮﺚ.
ﻓ
ﺜوش سیلک ﺒسکﺮین نیﺰ که ﺚﺜ ﺚ ه ﺎﻎ ﺒبتﺪﺒیﯽ سﺪه بیستم به تکﺎمل ﺜسیﺪه بﻮﺚ به »سﺮیگﺮﺒفﯽ « شﻬﺮت یﺎفت و بﺮخﯽ ﺒز
نﺮمنﺪﺒن ،آثﺎﺜ خﻮﺚ ﺜﺒ بﺎ ﺒین شیﻮه بهوجﻮﺚ آوﺜﺚنﺪ .ﺒز جملﮥ ﺒین نﺮمنﺪﺒن مﯽتﻮﺒن ویکتﻮﺜوﺒزﺒﺜلﯽﻔ«» ،بﺮیجت ﺜیلﯽ «۴و »ﺒنﺪﻎ
وﺒﺜ ﻮلﻖ« نﺎم بﺮﺚ )تصﻮیﺮ 0ﺻ و ﺺﺻ(.
ﺚﺜ سﺪه بیستم میاﺚﻎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز صفحﺎت لینﻮلئﻮم نیﺰ ﺚﺜ چﺎﻈ ﺜﺒیج گﺮﺚیﺪ و نﺮمنﺪﺒن بسیﺎﺜﻎ بﺎ ﺒین ﺜوش آثﺎﺜﻎ ﺒﺜﺒئه کﺮﺚنﺪ
)تصﻮیﺮ ﺻﺻ(.
 Samuel Simonــﺺ

ﺻــ  Serigraphy = Screenprintﺒز سﺎل 60ﻂﺺ نﺮمنﺪﺒن ﺚﺜ آمﺮیکﺎ که ﺒز ﺜوش سیلک ﺒسکﺮین بﺮﺒﻎ خلق آثﺎﺜ نﺮﻎ و جنبه غیﺮتجﺎﺜﻎ ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚنﺪ بﺮ آن نﺎم سﺮﻎگﺮﺒفﯽ
گذﺒشتنﺪ.
 Victor Vasarelyــ٣
 Birdget Rileyــ٤

 Andy Warholــ٥

ﺺﺺ

ﻮ ﺮ ٠ﺻﺦﺦ ﺒ ﺪی وﺒﺜ ﻮل ﺦﺦ

ﺒ

ﺮ ﺜوی ﺎﻏﺬ ﺮه ﺒی ﺦﺦ  ٥٨/٧×٥٨/٥ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ

٦٧ﻂ١م.

ﻮ ﺮ ١ﺻﺦﺦ ﺜوی
ﺒ

ﺮ

ﺎ ﺜ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻂ٦ﻂ ١م.

ﻮ ﺮ ﺻﺻﺦﺦ ﭘﺎ ﻮ ﭘ ﺎ ﻮﺦﺦ

ﺻﺺ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم ﺦﺦ ﺼ×٧٥/ﺻ ٦ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ  ١٨٥٧م.

ﺎ

ﺦﺦ

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺜ ﯽ و

ﺎی آ ﯽ و ﺮ ﺰﺦﺦ ﺼﺻ/٥×١ﺻ٨

ﺎﯽ ﭘ

ﮥ ﺎﻈ و ﺎﻈ ﺚ ﯽ ﺚﺜ ﺒ ﺮﺒن

مﺎنطﻮﺜ که پیشتﺮ ﺒشﺎﺜه شﺪُ ،مﻬﺮ ﺎ ،قﺪیمﯽ تﺮین نشﺎنه ﺎﻎ مﺮتبط بﺎ چﺎﻈ بﻮﺚنﺪ که ﺚﺜ سﺮزمین ﺒیﺮﺒن نیﺰ مﺎننﺪ تمﺪن ﺎﻎ ﺚیگﺮ
ﺜوﺒﺗ ﺚﺒشتنﺪ.
مچنین گفتیم که ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺎ ﺎ ﯽ ﺒستفﺎﺚه ﺒز پﺎﺜچه ﺎﻎ چﺎپﯽ متﺪﺒول بﻮﺚ و آنﻬﺎ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ بﺮ پﺎﺜچه ﺎﻎ
گﻮنﺎگﻮن نقﻮشﯽ ﺜﺒ چﺎﻈ مﯽ کﺮﺚنﺪ.
ﺚوﺜه حکﻮمت ﺒ ﺎ ﺎن مغﻮل نﻮعﯽ پﻮل کﺎغذﻎ به نﺎم »چﺎو« ﺚﺜ مﺪت کﻮتﺎ ﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒیج
سﺪه فتم جﺮﻎ نیﺰ ﺚﺜ ﻇ
ﺚﺜ ﺒوﺒخﺮ ﻇ
شﺪ که به ﺚلیل ﺒستقبﺎل نکﺮﺚن مﺮﺚم به سﺮعت ﺒز میﺎن ﺜفت .ﺒین پﻮل ﺎ به تقلیﺪ ﺒز پﻮل ﺎﻎ کﺎغذﻎ چینﯽ بﻮﺚ و ﺚستگﺎه چﺎﻈ مﺮبﻮﺢ به
آن ﺜﺒ نیﺰ ﺒز چین آوﺜﺚه بﻮﺚنﺪ .محل چﺎﻈ ﺒین پﻮل ﺎﻎ کﺎغذﻎ ﺜﺒ »چﺎوخﺎنه« مﯽ گفتنﺪ.
سﺪه ﺚ م
وجﻮﺚ نقش ﺎﻎ چﺎﻈ شﺪه بﺮ
ﻇ
ﺚوﺜه ﻮﺜی نیﺰ ،نشﺎن ﺒز ﺒستفﺎﺚه ﺒز قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ ﺚﺜ ﻇ
حﺎشیه بعضﯽ ﺒز کتﺎب ﺎﻎ ﻇ
جﺮﻎ ﺚﺒﺜﺚ )تصﻮیﺮ ٣ﻓ(.

ﻮ ﺮ ﺼﺻﺦﺦ

ﺮﺚو ﯽ ﺦﺦ ﺎ ﮥ ﺎب ﺎﻈ ﺪه ﺎ ﺎ

ﺎﺜﺦﺦ ﺚوﺜۀ

ﻮﺜی.

ﺚوﺜه ﻮ )به ویﮋه زمﺎن شﺎه عبﺎﺞ( نمﻮنه ﺎیﯽ ﺒز پﺎﺜچه ﺎﻎ کتﺎنﯽ و ﺒبﺮیشمﯽ بﺎقﯽ مﺎنﺪه که ﺜوﻎ آنﻬﺎ ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز
ﺒز ﻇ
قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ نقش زﺚه ﺒنﺪ .به نظﺮ مﯽ ﺜسﺪ که چﺎﻈ پﺎﺜچه ﺎﻎ قلمکﺎﺜ که تﺎ ﺒمﺮوز نیﺰ جﺎﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ صنﺎیع ﺚستﯽ ﺒیﺮﺒن )عمﺪتﺎً ﺚﺜ
ﺒﺚﺒمه مین سنت بﺎشﺪ.
ﺒصفﻬﺎن( حف کﺮﺚه ﺒست ،ﺚﺜ ﻇ

٣ﺺ

نﻮﺤ ﺚیگﺮﻎ ﺒز آثﺎﺜ چﺎپﯽ ﺚﺜ عصﺮ قﺎجﺎﺜ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن وجﻮﺚ ﺚﺒشته ﺒست که به عیﺪﻎسﺎزﻎ معﺮوﺧ بﻮﺚ .ﺚﺜ ﺒین شیﻮه ،نقﻮش
مختل بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ )که شبیه قلمکﺎﺜ بﻮﺚ( بﺮ ﺜوﻎ کﺎغذ چﺎﻈ مﯽشﺪ .ﺒین نمﻮنه ﺎ به صﻮﺜت کﺎﺜت ﺎﻎ چﺎﻈ شﺪه به
عنﻮﺒن عیﺪﻎ ﺚﺜ مکتبخﺎنه ﺎ به شﺎگﺮﺚﺒن ﺪیه ﺚﺒﺚه مﯽشﺪ.
سﺪه ﺚوﺒزﺚ م جﺮﻎ ــ ﺜﺒ نشﺎن مﯽﺚ ﺪ.
تصﺎویﺮ ٤ﺻ و ٥ﺻ ﺚو نمﻮنه ﺒز نقش ﺎﻎ عیﺪﻎسﺎزﻎ ــ حﺪوﺚ ﺒوﺒخﺮ ﻇ

ﻮ ﺮ ٥ﺻ

ﻮ ﺮ ٤ﺻ

ﺚﺜ ﺒﺚﺒمه عصﺮ قﺎجﺎﺜ چﺎپخﺎنه ﺎ وﺒﺜﺚ ﺒیﺮﺒن شﺪ که مﻮجب ﺜوﺒﺗ ﺒنتشﺎﺜ
کتﺎب ﺎ و ﺜوزنﺎمه ﺎ گﺮﺚیﺪ .ﺒولین آنﻬﺎ ﺚﺒﺜﺒﻎ حﺮوﺧ سﺮبﯽ بﺎ ﺒ ﺎی ﺒﺜ ﯽ
سﺪه یﺎزﺚه قمﺮﻎ ﺚﺜ جلفﺎﻎ ﺒصفﻬﺎن
بﻮﺚ و به ﻇ
وسیله بﺎزﺜگﺎنﺎن ﺒﺜمنﯽ ﺚﺜ ﺒوﺒسط ﻇ
مﻮزه کلیسﺎﻎ وﺒنک ﺚﺜ
ﺜﺒه ﺒنﺪﺒزﻎ شﺪ و ﺒینک ﺚستگﺎه ﺎﻎ مﺮبﻮﺢ به آن ﺚﺜ ﻇ
ﺒصفﻬﺎن نگه ﺚﺒﺜﻎ مﯽ شﻮﺚ.
ﺒمﺎ نخستین چﺎپخﺎنه ﺒﻎ که ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒقﺪﺒم به چﺎﻈ کتﺎب بﺎ ﺮوﺧ ﺎﺜ ﯽ
و ﺮ ﯽ نمﻮﺚ ،چﺎپخﺎنه ﺒﻎ مجﻬﺰ به حﺮوﺧ سﺮبﯽ بﻮﺚ که به ﺚستﻮﺜ عبﺎﺞ میﺮزﺒ
ﺜسﺎله جﻬﺎﺚیه )یﺎ فتح نﺎمه(
)نﺎیب ﺒلسلطنه فتحعلﯽ شﺎه قﺎجﺎﺜ( ﺚﺜ تبﺮیﺰ ﺚﺒیﺮ شﺪ و
ﻇ
ﺒولین کتﺎبﯽ بﻮﺚ که ﺚﺜ سﺎل ﻀﺻﻓﻒ قمﺮﻎ ﺚﺜ ﺒین چﺎپخﺎنه به چﺎﻈ ﺜسیﺪ .مﻮضﻮﺤ
ﺚﺜبﺎﺜه جنگ ﺒول ﺒیﺮﺒن و ﺜوﺞ ﺒست.
ﺒین کتﺎب
ﻇ
ﺚﺜ آن زمﺎن به چﺎپخﺎنه ،بﺎسمه خﺎنه و بعﺪ ﺎ ﺴمطبﺴعه مﯽ گفتنﺪ .بعضﯽ ﺒز
کتﺎب ﺎﻎ چﺎﻈ شﺪه ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه ،ﺷﻮﺜ بﻮﺚنﺪ و ﺚﺜ کنﺎﺜ متن حﺮوﺧ چینﯽ شﺪه،
ﺒز قﺎلب ﺎﻎ چﻮبﯽ بﺮﺒﻎ تصﺎویﺮ آن ﺒستفﺎﺚه شﺪه ﺒست )تصﻮیﺮ 6ﻓ(.
ﻮ ﺮ ٦ﺻﺦﺦ

٤ﺺ

ﺚﺒﺜﺒی

ﺒی ﺒز ﺎب

ﺎﺜ ﺎ ﺦﺦ ﺎﻈ ﺪه ﺎ ﺮوﺧ

ﻮ ﺮ ﺮﺒوﺜ ﻮ ﯽ ) ﺎ ﺚ

ﺜ

ﺮﻌ ﺮ ﯽ و

آ ﺰی ﺪه(ﺦﺦ ٦١ﺻ ١ﺮی.

ﺚﺜ حﺪوﺚ فﺪه سﺎل بعﺪ )ﺚﺜ سﺎل ۰ﻖﻓﻒ قمﺮﻎ( بﺎ وﺜوﺚ ﺚستگﺎه ﺎﻎ چﺎﻈ
ﻒ
شیﻮه چﺎپﯽ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه
سنگﯽ )لیتﻮگﺮﺒفﯽ ( ،بﺮﺒﻎ مﺪت نﺰﺚیک به ﺜبع قﺮن ﺒین ﻇ
چﺎپخﺎنه مجﻬﺰ به ﺚستگﺎه ﺎﻎ لیتﻮگﺮﺒفﯽ نیﺰ نخستین بﺎﺜ ﺚﺜ
قﺮﺒﺜ گﺮفت .نخستین
ﻇ
تبﺮیﺰ ﺚﺒیﺮ شﺪ و نخستین کتﺎبﯽ که چﺎﻈ کﺮﺚ ،قﺮآن بﻮﺚ .مچنین ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه
نخستین مطبﻮعﺎت ﺒیﺮﺒنﯽ به ﺜوش لیتﻮگﺮﺒفﯽ چﺎﻈ و منتشﺮ شﺪنﺪ.
ﺒبﻮﺒلحسن غفﺎﺜﻎ ملقب به صنیع ﺒلملک )عمﻮﻎ کمﺎل ﺒلملک( ،میﺮزﺒ
ﺒبﻮتﺮﺒب غفﺎﺜﻎ )بﺮﺒﺚﺜ کمﺎل ﺒلملک( ،میﺮزﺒ مﻮسﯽ و مصﻮﺜﺒلملک ﺒز نﺮمنﺪﺒنﯽ
ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜ به ﺜوش لیتﻮگﺮﺒفﯽ به چﺎﻈ
بﻮﺚنﺪ که تصﻮیﺮسﺎزﻎ ﺎﻎ آنﻬﺎ ﺚﺜ نشﺮیﺎت ﻇ
ﺜسیﺪه ﺒست )تصﻮیﺮ ﻘﻓ(.
پس ﺒز ﺒین ﺚوﺜه ،چﺎپخﺎنه ﺎﻎ مجﻬﺰ به حﺮوﺧ متحﺮک سﺮبﯽ ﺚوبﺎﺜه ﺜﺒیج
شﺪ و چﺎﻈ لیتﻮگﺮﺒفﯽ کمکم ﺒز ﺜونق ﺒفتﺎﺚ سﺎل ﺎ بعﺪ ،نﻮﺤ پیشﺮفته تﺮ لیتﻮگﺮﺒفﯽ بﺎ
ﻓ
شیﻮه ﺜﺒیج ﺚﺜ صنعت
عنﻮﺒن »چﺎﻈ ﺒفست « ﺚﺜ کنﺎﺜ چﺎﻈ بﺎ حﺮوﺧ متحﺮک ،به ﻇ
چﺎﻈ تبﺪیل شﺪ.
ﺚﺜ کنﺎﺜ چﺎﻈ مﺎشینﯽ ،چﺎﻈ ﺚستﯽ مﻮﺒﺜه ﺜﺒه خﻮﺚ ﺜﺒ پیمﻮﺚه ﺒست ،که
ﺒز ﺒین میﺎن بﺎیﺪ به وﺜوﺚ چﺎﻈ سیلک ﺒسکﺮین )سﺮﻎ گﺮﺒفﯽ( ﺚﺜ ﺚ ﻇه چﻬل ﺒشﺎﺜه
کﺮﺚ .نﺮمنﺪﺒن ﺚﺜ شﺎخه گﺮﺒفیک ﺒز ﺒین ﺜوش ﺚﺜ خلق پﻮستﺮ ﺎﻎ خﻮﺚ بهویﮋه ﺚﺜ
مﻮضﻮعﺎت فﺮ نگﯽ بﻬﺮه بسیﺎﺜﻎ بﺮﺚنﺪ )تصﻮیﺮ ٨ﺻ و ﻂﺻ(.

ﻮ ﺮ ٨ﺻﺦﺦ ﺎﺚﺨ ﺮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﺒ

ﺮ ﺦﺦ ﺚ ﮥ ٤٠

ﯽ.

ﻮ ﺮ ٧ﺻﺦﺦ ﻬﺮۀ ﺒ ﻮ ﺮﺒب ﻏ ﺎﺜی ﺦﺦ
ﺮﺧ ﺦﺦ
ﺒ

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ٠١ﺼ١

ﺎﺚه ﺒز ﺎ

ﻮ ﺮ ﻂﺻﺦﺦ ﻬﺰﺒﺚ ﺎ ﺦﺦ

ﮥ ﺒول ﺜوز ﺎ ﮥ
ﺎ

ﺮی.

ﺎی ﺰ ﯽ.

ﺒ

ﺮ ﺦﺦ ٥٤ﺼ١

ﯽ.

ﺺــ لیتﻮ به معنﯽ سنگ ﺒست که جنس کلیشه ﺒین نﻮﺤ چﺎﻈ مﯽبﺎشﺪ.

وﺒسطه چﺎپﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽشﻮﺚ.
ﺻــ ﺚﺜ چﺎﻈ ﺒفست ،به جﺎﻎ سنگ لیتﻮگﺮﺒفﯽ ،ﺒز وﺜقهﺒﻎ فلﺰﻎ به نﺎم زینک )ﺜوﻎ( بهعنﻮﺒن کلیشه یﺎ
ﻇ

٥ﺺ

عاوه بﺮ سیلک ﺒسکﺮین )سﺮﻎگﺮﺒفﯽ( ،نﺮمنﺪﺒن ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ ﺚ ه ﺎﻎ ﺒخیﺮ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ ﺚیگﺮﻎ مﺎننﺪ لیتﻮگﺮﺒفﯽ نﺮﻎ ،ﺎ ﻮ ﺮﺒ ﯽ
)حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ( و تکچﺎﻈ و سیکﻮگﺮﺒفﯽﻓ )حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب و لینﻮ( بﺮﺒﻎ آفﺮینش آثﺎﺜ خﻮﺚ ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚهﺒنﺪ) .تصﺎویﺮ  ٣0تﺎ ﻀ.(٣

ﻒ

ﻮ ﺮ ٠ﺼﺦﺦ ﻮ

ﭘﺰ

ﺎﺦﺦ

ﻮ ﺮ ١ﺼﺦﺦ ﻬ
)ﺮ ﺮ

ﺒز ﺎب ﺎﻈ ﺚ ﯽ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب ﺦﺦ ٥ﺻ× ١٥ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺚ ﮥ ٠ﺼ

ﺦﺦ

ﯽ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰﺦﺦ ٠ﺼ×٤ﺻ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ٧٠ﻂ ١م.
ﺎ ﻮ ﺮﺒ ﯽ(
 Chalcographyــﺺ
 Xylographyــﺻ

6ﺺ

ﻮ ﺮ ﺻﺼﺦﺦ

ﺰﺒﺚ ﻮ ﯽ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰﺦﺦ ﺼ/ﺻﺻ×ﺼ/ﺻﺻ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ٧٦ﻂ ١م ) .ﺮ ﺮ

ﺒز ﺎب ﺎﻈ ﺚ ﯽ

ﺎ ﻮ ﺮﺒ ﯽ(

ﻮ ﺮ ﺼﺼﺦﺦ ﺎ ﺪ

ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰﺦﺦ /٧ﺻﺻ× ١٥/١ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺼ٧ﻂ ١م ) .ﺮ ﺮ

ﺒز ﺎب ﺎﻈ ﺚ ﯽ

ﺎ ﻮ ﺮﺒ ﯽ(

ﻀﺺ

ﻮ ﺮ ٤ﺼﺦﺦ

ﻮ ﺮ ٥ﺼﺦﺦ

٨ﺺ

ﺎ ﻮﺜی ﺦﺦ ﻮ ﻮﭘﺮ

ﺎ ﻮﺜی ﺦﺦ

ﺦﺦ /٥ﻂ/٥×١ﻂ ١ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺼ٧ﺼ١

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم ﺦﺦ /٥ﺼﺻ×/٥ﺼ ١ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﺻ٥ﺼ١

ﯽ.

ﯽ.

ﻮ ﺮ ٦ﺼﺦﺦ ﺮﺒ ﺮز ﭘ ﺜﺒم ﺦﺦ ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﺻ٧ﻂ ١م.

ﻮ ﺮ ٧ﺼﺦﺦ ﺛ

ﺒ ﺮﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ٧ﺻ× ١٤/٥ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ٥٦ﺼ١

ﯽ.

ﻂﺺ

ﺒﺜز ﺎ ﯽ

ﺺــ چﺎﻈ ﺜﺒ تعﺮی کنیﺪ.
ﺻــ چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺜﺒ تعﺮی کنیﺪ.
٣ــ مﻬمتﺮین و یفه وﺒسطه چﺎپﯽ چیستﺋ
٤ــ نشﺎنه ﺎﻎ شبیه به چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺚﺜ آثﺎﺜ بﺮجﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒز ﺚوﺜﺒن غﺎﺜنشینﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﻖــ قﺪیمﯽ تﺮین نشﺎنه ﺎﻎ مﺮتبط بﺎ چﺎﻈ به معنﺎﻎ ﺒمﺮوزﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ تمﺪن ﺎﻎ آغﺎزین نﺎم ببﺮیﺪ.
ﻗــ نقش تمﺪن چین ﺜﺒ ﺚﺜ پیﺪﺒیش و پیشﺮفت چﺎﻈ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﻘــ زمﺎن و مکﺎن ﺒنتشﺎﺜ ﺒولین آثﺎﺜ چﺎپﯽ تﺎﺜی ﺚﺒﺜ ﺜﺒ بیﺎن کنیﺪ.
 ٨ــ نخستین پﻮل کﺎغذﻎ ﺚﺜ کجﺎ چﺎﻈ شﺪﺋ
۹ــ وضعیت چﺎﻈ ﺚﺜ سﺮزمین ﺎﻎ غﺮبﯽ ﺜﺒ تﺎ پیش ﺒز ﺒختﺮﺒﺤ گﻮتنبﺮگ تشﺮیح کنیﺪ.
۰ﻒــ نقش گﻮتنبﺮگ و ﺒختﺮﺒﺤ ﺒو ﺜﺒ ﺚﺜ تﺮویج فﺮ نگ مکتﻮب بیﺎن کنیﺪ.
ﻒﻒــ تحﻮ ت چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ آثﺎﺜ نﺮمنﺪﺒن ﺚوﺜﺒن ﺜنسﺎنس به بعﺪ به طﻮﺜ خاصه بیﺎن کنیﺪ.
ﺻﺺــ نﺮمنﺪﺒن ژﺒپن چه تﺄثیﺮﻎ ﺚﺜ حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب ﺚﺒشتنﺪﺋ
٣ﺺــ ﺚو نﺮمنﺪ که بﺎ تﺄثیﺮ گﺮفتن ﺒز بﺎسمه ﺎﻎ چﻮبﯽ ژﺒپنﯽ آثﺎﺜﻎ ﺚﺜ زمینه حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب ﺒیجﺎﺚ کﺮﺚنﺪ
ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
۴ﻒــ سﻮﺒبق چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن )پیش ﺒز وﺜوﺚ ﺚستگﺎه ﺎﻎ چﺎﻈ مﺎشینﯽ( ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﻖﻒــ چگﻮنگﯽ و تﺄثیﺮ وﺜوﺚ مﺎشین ﺎﻎ چﺎﻈ به ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بیﺎن کنیﺪ.
ﻗﻒــ وضعیت چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺚﺜ نﺮ معﺎصﺮ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بیﺎن کنیﺪ.

0ﺻ

ﺦ ﺦ ﻓ
آ ﺎ ﯽ ﺎ ﺎﻈ ﺚ ﯽ و ﺜوﺟ ﺎی

ﯽ آن

ﺪﺧ ﺎی ﺜ ﺎﺜی
پس ﺒز پﺎیﺎن ﺒین فصل نﺮجﻮ مﯽتﻮﺒنﺪ:
ﻒ ﺒبﺰﺒﺜ و وسﺎیل و مﻮﺒﺚ چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺜﺒ نﺎم ببﺮﺚ.
ﺻ ﺜوش ﺎﻎ چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺜﺒ بﺮﺒسﺎﺞ خصﻮصیﺎت وﺒسطه چﺎپﯽ تقسیمبنﺪﻎ کنﺪ.
 ٣چﺎﻈ منﻮتﺎی ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
 ٤چﺎﻈ منﻮتﺎی به ﺜوش طﺮﺒحﯽ ﺜوﻎ شیشه ﺜﺒ ﺒجﺮﺒ کنﺪ.
 ٥چﺎﻈ منﻮتﺎی به ﺜوش طﺮﺒحﯽ پشت کﺎغذ ﺜﺒ ﺒجﺮﺒ کنﺪ.
 6ﺜوش چﺎﻈ بﺮجسته ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
ﻀ ﺒنﻮﺒعﯽ ﺒز نﺮ ﺎﻎ سنتﯽ ﺜﺒ که ﺚﺜ آنﻬﺎ ﺒز چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽشﻮﺚ نﺎم ببﺮﺚ.
 ٨مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺚستﯽ تکﺜنگ بﺎ ﺜوش حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب ﺜﺒ ﺒنجﺎم ﺚ ﺪ.
ﻂ مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺚستﯽ تکﺜنگ بﺎ ﺜوش حکﺎکﯽ ﺜوﻎ لینﻮلئﻮم ﺜﺒ ﺒنجﺎم ﺚ ﺪ.
0ﺺ مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺚستﯽ چنﺪﺜنگ بﺎ ﺜوش حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب ﺜﺒ ﺒنجﺎم ﺚ ﺪ.
ﺺﺺ مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺚستﯽ چنﺪﺜنگ بﺎ ﺜوش حکﺎکﯽ ﺜوﻎ لینﻮلئﻮم ﺜﺒ ﺒنجﺎم ﺚ ﺪ.
ﺻﺺ ﺜوش چﺎﻈ ،مسطح ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
٣ﺺ ﺜوش چﺎﻈ شﺎبلﻮنﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
٤ﺺ مﻬمتﺮین تفﺎوت ﺜوش ﺒستنسیل و سیلک ﺒسکﺮین ﺜﺒ بﺎ ﺜوش ﺎﻎ ﺚیگﺮ چﺎﻈ ﺚستﯽ چیستﺋ
٥ﺺ مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺚستﯽ تکﺜنگ ﺜﺒ بﺎ ﺜوش ﺒستنسیل ﺒجﺮﺒ کنﺪ.
6ﺺ مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺚستﯽ چنﺪﺜنگ ﺜﺒ بﺎ ﺜوش ﺒستنسیل ﺒجﺮﺒ کنﺪ.
ﻀﺺ مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺚستﯽ تکﺜنگ ﺜﺒ بﺎ ﺜوش سیلک ﺒسکﺮین )بﺎ یکﯽ ﺒز تکنیک ﺎﻎ سﺎخت شﺎبلﻮن( ﺒجﺮﺒ کنﺪ.
٨ﺺ ﺜوش چﺎﻈ گﻮﺚ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
ﻂﺺ ﺜوش ﺎﻎ مستقیم و غیﺮمستقیم سﺎخت کلیشه ﺚﺜ تکنیک حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
0ﺻ مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺚستﯽ تکﺜنگ ﺜﺒ بﺎ ﺜوش حکﺎکﯽ مستقیم ﺜوﻎ فلﺰ )ﺚﺜﺒﻎ پﻮینت( ﺒجﺮﺒ کنﺪ.

ﺺﺻ

آ ﺎ ﯽ ﺎ ﺒ ﺰﺒﺜ ،و ﺎ و ﻮﺒﺚ
ﺦﺦ ﺎﻏﺬ و ﻮﺒ :ﺚﺜ کﺎﺜ ﺎﻎ چﺎﻈ ﺚستﯽ
ﺒنﻮﺒﺤ مختلفﯽ ﺒز کﺎغذ و مقﻮﺒ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ
مﯽ گیﺮﺚ .ﺒز کﺎغذ ﺎﻎ معمﻮلﯽ تﺎ مقﻮﺒ ﺎﻎ ضخیم و
مخصﻮﺠ .بﺮﺒﻎ ﺮیک ﺒز تکنیک ﺎﻎ چﺎﻈ ﺚستﯽ
کﺎغذ ﺎﻎ مخصﻮصﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که ﺚﺜ ﺒینجﺎ به
آنﻬﺎ ﺒشﺎﺜه مﯽ کنیم.
بــﺮﺒﻎ کﺎﺜ ﺎﻎ مﺮبﻮﺢ به چﺎﻈ بﺮجسته
)حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب و لینﻮلئﻮم( ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ مقﻮﺒ ﺎﻎ
سفیﺪ و ﺜنگﯽ بﺎفت ﺚﺒﺜ و بﺪون بﺎفت مﯽ تﻮﺒن
ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ .مقﻮﺒ ﺎﻎ ﺜوغنﯽ ،گاسه و خشک
زیﺎﺚ منﺎسب نیستنﺪ .ﺚﺜ تکنیک حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ
ﻮﺒ ﺎ ﻮﺤ ﺎ و ﺿ ﺎ
ﻮ ﺮ ١ﺦﺦ ﻮ ﺒی ﺒز
ﺒنﻮﺒﺤ مقﻮﺒ ﺎﻎ ﺚست سﺎز و نیﺰ مقﻮﺒ ﺎﻎ آب ﺜنگ
و مچنین ﺒنﻮﺒﺤ مقﻮﺒ ﺎیﯽ که ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺚﺜصﺪ بﺎ ﻎ ﺒلیﺎﺧ طبیعﯽ بﺎشنﺪ ،بﺮﺒﻎ ﺒستفﺎﺚه منﺎسب ﺒنﺪ .ﺚﺜ ﺒین ﺜوش نیﺰ مقﻮﺒ ﺎﻎ ﺜوغنﯽ،
گاسه و خشک منﺎسب نیستنﺪ .بﺮﺒﻎ کﺎﺜ ﺎﻎ مﺮبﻮﺢ به چﺎﻈ شﺎبلﻮنﯽ )ﺒستنسیل و سیلک ﺒسکﺮین( بﺎ تﻮجه به نﻮﺤ ﺜنگﯽ که به کﺎﺜ
خﻮﺒ ﺪ ﺜفت ،ﺒز گﻮنه ﺎﻎ متنﻮعﯽ ﺒز کﺎغذ و مقﻮﺒ مﯽ تﻮﺒن ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ.
کﺎغذ ﺎ و مقﻮﺒ ﺎیﯽ که قصﺪ ﺒستفﺎﺚه ﺒز آنﻬﺎ ﺜﺒ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه چﺎﻈ ﺚﺒﺜیﺪ ،بﺎیﺪ ﺒز قبل ،ﺚﺜ ﺒنﺪﺒزه ﺎﻎ منﺎسب بﺮش بخﻮﺜنﺪ و ﺚﺜ
نگﻬﺪﺒﺜﻎ آنﻬﺎ ﺚقت کنیﺪ تﺎ ﺚچﺎﺜ شکستگﯽ یﺎ ک یفﯽ نشﻮنﺪ .تﻮصیه مﯽ کنیم که مقﻮﺒ ﺎﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ به صﻮﺜت تخت )و نه لﻮله شﺪه(
نگﻬﺪﺒﺜﻎ و حمل کنیﺪ .پس ﺒز چﺎﻈ نیﺰ ﺒز لﻮله کﺮﺚن کﺎﺜ ﺎﻎ چﺎﻈ شﺪه خﻮﺚﺚﺒﺜﻎ نمﺎییﺪ.
کﺎغذ ﺎﻎ کپﯽ بﺮﺚﺒﺜﻎ )پﻮستﯽ ،کﺎلک و کﺎﺜبن( و مچنین کﺎغذ ﺎﻎ کﺎ ﯽ نیﺰ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه چﺎﻈ بسیﺎﺜ کﺎﺜبﺮﺚ ﺚﺒﺜنﺪ.
ﺎﻈ :نﻮعﯽ مﺮکب بسیﺎﺜ غلی ﺒست که ﺚﺜ ﺜنگ ﺎﻎ ﺒصلﯽ )آبﯽ ،زﺜﺚ و قﺮمﺰ( ،سیﺎه ،سفیﺪ ،طایﯽ و نقﺮه ﺒﻎ تﻬیه
ﺦﺦ ﺮ
مﯽ شﻮﺚ و عمﺪتﺎً ﺚﺜ چﺎپخﺎنه ﺎ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ .ﺒین مﺮکب ﺚﺜ قﻮطﯽ ﺎﻎ ﺚو کیلﻮیﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن تﻮلیﺪ مﯽ شﻮﺚ .مﺮکب چﺎﻈ
نتیجه مطلﻮب ﺚﺜ تکنیک ﺎﻎ مختل چﺎﻈ
مخصﻮﺠ چﺎﻈ ﺜوﻎ کﺎغذ و مقﻮﺒ تﻬیه شﺪه و منﺎسب تﺮین نﻮﺤ ﺜنگ بﺮﺒﻎ به ﺚست آوﺜﺚن ﻇ
نﺮﻎ ﺒست .بﺎ مخلﻮﺢ کﺮﺚن ﺜنگ ﺎﻎ ﺒصلﯽ و سیﺎه و سفیﺪ ،مﯽ تﻮﺒن به طی بسیﺎﺜﻎ ﺒز ﺜنگ ﺎﻎ تﺮکیبﯽ ﺚست یﺎفت.
حال یﺎ
بﻬتﺮ ﺒست ﺚﺜ تکنیک ﺎﻎ مختل چﺎﻈ نﺮﻎ ،ﺒز مﺮکب چﺎﻈ بﺎ مﺎن غلظت ﺒصلﯽ ﺒستفﺎﺚه نمﺎییﺪ و ﺒز تﺮکیب آن بﺎ ﺷ
ﺜوغن خﻮﺚﺚﺒﺜﻎ کنیﺪ.

ﺻﺻ

ﻮ ﺮ ﺻﺦﺦ ﺮ

ﺎﻈ

ﺜنگ ﺎﻎ ﺜوغنﯽ ،گﻮﺒش ،آب ﺜنگ و آکﺮیلیک )یﺎ ﺜنگ ﺎﻎ
ﺚیگﺮ( نیﺰ ممکن ﺒست ﺚﺜ بﺮخﯽ تکنیک ﺎ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ گیﺮنﺪ.
ﺒستﻮﺒنه ستیکﯽ و یک
ﺎﻈ :ﺒین ﺒبﺰﺒﺜ ﺒز یک
ﺦﺦ ﻏ
ﻇ
ﺚسته سﺎخته شﺪه و بﺮﺒﻎ پخش کﺮﺚن یکنﻮﺒخت مﺮکب ﺜوﻎ سطﻮﺘ
مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ .ﺒبعﺎﺚ غلتک چﺎﻈ به نسبت مﻮﺒﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه،
متفﺎوت ﺒست .ﺚﺜ ﺒین کﺎﺜگﺎه ،غلتک ﺎﻎ بﺎ قطﺮ بین سه تﺎ شش سﺎنتﯽ متﺮ
و طﻮل بین پنج تﺎ بیست سﺎنتﯽ متﺮ بیشتﺮین کﺎﺜبﺮﺚ ﺜﺒ ﺚﺒﺜنﺪ.
ﺦﺦ ﺎ ﻮن :وسیله ﺒﻎ ﺒست که بﺎ آن کلیشه ﺜﺒ مﺮکبﯽ مﯽ کننﺪ
و ﺚﺜ ﺒنﻮﺒﺤ چﺮمﯽ ،پﺎﺜچه ﺒﻎ و فلﺰﻎ سﺎخته مﯽ شﻮﺚ .نﻮﺤ چﺮمﯽ آن
مقﺎوم تﺮ ﺒست و بﻬتﺮ عمل مﯽ کنﺪ.
تﺎمپﻮن ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن بﺎ یک تکه چﺮم )طبیعﯽ یﺎ مصنﻮعﯽ( یﺎ یک
پﺎﺜچه ﺜیﺰ بﺎفت مقﺎوم و مقﺪﺒﺜﻎ پنبه )ﺚﺜ ﺒنﺪﺒزه ﺎﻎ مختل و
تکه
ﻇ
بﺮﺒﻎ کﺎﺜبﺮﺚ ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن( سﺎخت.

ﻮ ﺮ ﺼﺦﺦ ﺪ ﻮ ﻏ

ﺒ ( ﺒ ﻮﺒﺤ ﺎ ﻮن
ﻮ ﺮ ٤ﺦﺦ ﺒ ﻮﺒﺤ ﺎ ﻮن و ﺜوﺟ ﺎ

ب( ﺜوﺟ ﺎ

ﺎ ﻮن

آن

٣ﺻ

ﺦﺦ ﭘﺮﺞ ﺎﻈ ﺚ ﯽ :ﺒز ﺚستگﺎه پﺮﺞ بﺮﺒﻎ ﺒنتقﺎل مﺮکب ﺒز کلیشه
به کﺎغذ ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ .پﺮﺞ ﺎﻎ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه ﺚﺜ ﺮیک ﺒز ﺜوش ﺎﻎ
بﺮجسته ،گﻮﺚ و مسطح ﺒنﺪکﯽ بﺎ یکﺪیگﺮ متفﺎوت ﺒنﺪ .پﺮﺞ تخت )پیچﯽ( بﺮﺒﻎ
چﺎﻈ کلیشه ﺎﻎ چﺎﻈ بﺮجسته )سیلﻮگﺮﺒفﯽ( ،پﺮﺞ سیلنﺪﺜﻎ بﺮﺒﻎ چﺎﻈ
کلیشه ﺎﻎ گﻮﺚ )کﺎلکﻮگﺮﺒفﯽ( و پﺮﺞ تیغهﺒﻎ بﺮﺒﻎ چﺎﻈ کلیشه ﺎﻎ مسطح
)لیتﻮگﺮﺒفﯽ( منﺎسب ستنﺪ.

ﺒ ( ﭘﺮﺞ

ب( ﭘﺮﺞ

ﺪﺜی

ﻮﺠ ﺎ ﻮ ﺮﺒ ﯽ

ﺗ( ﭘﺮﺞ ﻮ ﺮﺒ ﯽ
ﻮ ﺮ ٥ﺦﺦ ﺒ ﻮﺒﺤ ﺚ

٤ﺻ

ﺎه ﭘﺮﺞ

)ﭘ ﯽ(

ﺦﺦ ﺎﺜﺚﻌ :ﺒین ﺒبﺰﺒﺜ بﺮﺒﻎ بﺮﺚﺒشتن مﺮکب ﺒز ﺚﺒخل ﺮوﺧ
و مخلﻮﺢ کﺮﺚن آن مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ و ﺚﺜ ﺒنﻮﺒﺤ مختل
قﺎبل تﻬیه ﺒست .کﺎﺜﺚک ﺎﻎ مخصﻮﺠ نقﺎشﯽ بﺎ تیغه ﺎﻎ محکم و
ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺒنعطﺎﺧ بیشتﺮین کﺎﺜبﺮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه چﺎﻈ ﺚﺒﺜنﺪ .بﻬتﺮ ﺒست به
نگﺎم کﺎﺜ ،بﺮﺒﻎ ﺮ ﺜنگ ﺒز یک کﺎﺜﺚک جﺪﺒگﺎنه ﺒستفﺎﺚه شﻮﺚ تﺎ م
ﺚﺜ زمﺎن صﺮفه جﻮیﯽ شﻮﺚ و م مﺮکب ﺎﻎ مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ ﺮوﺧ ﺒصلﯽ
به صﻮﺜت خﺎل بﺎقﯽ بمﺎننﺪ.
ﺦﺦ ﺎﺜ :ﺒین ﺒبﺰﺒﺜ بﺮﺒﻎ ﺒیجﺎﺚ خﺮﺒش ،شیﺎﺜ یﺎ بﺮﺚﺒشتن
قسمت ﺎیﯽ ﺒز لﻮحه یﺎ کلیشه مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ .مغﺎﺜ ﺎ
ﺒنﻮﺒﺤ مختلفﯽ ﺚﺒﺜنﺪ و بﺮﺒﻎ تکنیک ﺎﻎ مختل به کﺎﺜ مﯽ ﺜونﺪ.
ﺒنﻮﺒعﯽ ﺒز مغﺎﺜ ﺎ ﺚﺜ تصﺎویﺮ زیﺮ نشﺎن ﺚﺒﺚه شﺪه ﺒست.

ﺎﺜ ﺎی

ﺎﺜ ﺎی

ﻮﺠ

ﻮﺠ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب و ﻮ ﺌﻮم

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮه ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﻮ ﺮ ٦ﺦﺦ ﺪ ﻮ

ﺎﺜ ﺎی

(
ﻮ ﺮ ٧ﺦﺦ ﺒ ﻮﺒﺤ ﺎﺜ

ﺎﺜ ﺎی

ﻮﺠ

ﻮﺠ

ﺎﺜﺚﻌ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

(

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﻮﺜ (

٥ﺻ

ﺦﺦ ﺰ ﺎﺜ :میﺰ کﺎﺜ ﺚﺜ ﺒبعﺎﺚ مختل مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ .ﺒﺜتفﺎﺤ و ﺒبعﺎﺚ میﺰ ،بﺎ تﻮجه به تعﺪﺒﺚ ﺒفﺮﺒﺚ و نﻮﺤ کﺎﺜﻎ که
ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ ،متغیﺮ ﺒست .ﺚﺜ ﺮ کﺎﺜگﺎه ،به تنﺎسب فضﺎ ،نﻮﺤ کﺎﺜ و نیﺰ تعﺪﺒﺚ ﺒفﺮﺒﺚ مشغﻮل ﺚﺜ آن ،میﺰ ﺎﻎ متعﺪﺚﻎ زم ﺒست .بﻬتﺮین
حال ﺎ مقﺎوم ﺒست و م به ﺜﺒحتﯽ پﺎک مﯽ شﻮﺚ و بﺮﺒﻎ
شیشه ضخیم ﺒست که م ﺚﺜ مقﺎبل شﻮینﺪه ﺎ و ﺷ
پﻮشش بﺮﺒﻎ سطح میﺰ چﺎﻈ،
ﻇ
ﺒستفﺎﺚه بعﺪﻎ آمﺎﺚه مﯽ گﺮﺚﺚ.
ﻇ
 :سطﻮﺘ تخت شیشه ﺒﻎ ،ﺒز مﻬمتﺮین وسﺎیل مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺒست .ﺚﺜ بﻬتﺮین حﺎلت ،سطح میﺰ ﺎﻎ
ﺦﺦ
شیشه قﺎبل جﺎ به جﺎیﯽ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه،
مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه بﺎ شیشه ﺎﻎ ضخیم پﻮشیﺪه شﺪه ﺒست .ﺚﺜ غیﺮ ﺒین صﻮﺜت ،وجﻮﺚ قطعﺎت متعﺪﺚ
ﻇ
ضﺮوﺜﻎ ﺒست .ﺒز شیشه بﺮﺒﻎ تﺮکیب و آمﺎﺚه سﺎزﻎ ﺜنگ و پخش کﺮﺚن مﺮکب ﺚﺜ شیﻮه ﺎﻎ مختل ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ و بﺪون آن ﺒنجﺎم
کﺎﺜ تقﺮیبﺎً غیﺮممکن ﺒست.
حال ﺎﻎ مﺮکب چﺎﻈ و ﺜنگ ﺎﻎ ﺜوغنﯽ ستنﺪ که بﺮﺒﻎ تمیﺰ کﺮﺚن
ﺦﺦ ﺷ ل ﺎ و ﻮ ﺪه ﺎ :نفت ،تینﺮ و بنﺰین منﺎسب تﺮین ﺷ
ﺎﺜ ﺚ ﺒ ﻮل
ﺒبﺰﺒﺜ ،وسﺎیل و سطﻮﺘ ﺜنگﯽ شﺪه به کﺎﺜ مﯽ ﺜونﺪ .ﺒ ﻮﺒﺚ ﺎ ﺒ ﺎل ﺒ ﺪ و ﺎم ﺎﺜ ﺎ آ ﻬﺎ ﺜ ﺎ
حال مﻮﺒﺚ به کﺎﺜ ﺜفته ﺚﺜ شﺎبلﻮن سیلک ﺒسکﺮین ﺒست،
ﺒ ﯽ ﺿﺮوﺜی ﺒ  .ممکن ﺒست مﻮﺒﺚ سفیﺪ کننﺪه )یﺎ کلﺮ( ﺜﺒ نیﺰ ،که ﺷ
ﺒستفﺎﺚه کنیم.
مچنین ﺒمﺮوزه به جﺎﻎ سفیﺪ کننﺪه ،ﺒز ﺶپﺮگﺎزول محلﻮل ﺚﺜ آب نیﺰ ﺒستفﺎﺚه مﯽ کننﺪ که بﺎ وجﻮﺚ قﺪﺜت پﺎک کننﺪگﯽ زیﺎﺚ ،ﺒز
خﻮﺒﺠ م بتﯽ نسبت به کلﺮ و سفیﺪکننﺪه بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ ﺒست.
ﺒین محلﻮل بﺪون بﻮ ﺒست و آسیبﯽ به پﻮست و ﺚستگﺎه تنفسﯽ نمﯽ ﺜسﺎنﺪ.
حال بﺮﺒﻎ تمیﺰکﺮﺚن شﺎبلﻮن ،کلیشه و نیﺰ ﺒبﺰﺒﺜ و وسﺎیل آغشته به ﺜنگ ﺎﻎ
بﺮخﯽ ﺒفﺮﺒﺚ ﺒز ﺜوغن بﺰﺜک نیﺰ به عنﻮﺒن یک ﺷ
ﺜوغنﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽ کننﺪ.
ﺜوزنﺎمه بﺎطله و مچنین
ﺦﺦ ﺜوز ﺎ ﮥ ﺎ و ﭘﺎﺜ  :شﺎیﺪ ﺒین مﻮﺜﺚ به نظﺮ خیلﯽ کم ﺒ میت جلﻮه کنﺪ ،ﺒمﺎ بﺪون ﺒستفﺎﺚه ﺒز
ﻇ

ﻮ ﺮ  ٨ﺦﺦ ﺎﺜ ﺎه ﺎﻈ ﺚ ﯽ و ﻬ ﺰﺒت آن
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تکه ﺎﻎ پﺎﺜچه ،کﺎﺜ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه چﺎﻈ بسیﺎﺜ ﺚشﻮﺒﺜ خﻮﺒ ﺪ بﻮﺚ .مﻮﺒﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒین وسیله ﺎ ،مﺎسکه کﺮﺚن ،بﺮﺚﺒشتن ﺜنگ ﺎﻎ
ﺒضﺎفه ،تمیﺰ کﺮﺚن وسﺎیل و جلﻮگیﺮﻎ ﺒز ﺜنگﯽ شﺪن سطح میﺰ ﺎ و وسﺎیل ﺒست.
ﺦﺦ ﺒ ﺰﺒﺜ ﺎی ﺮﺒ ﯽ :منظﻮﺜ ﺒز ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ طﺮﺒحﯽ ،وسﺎیل و مﻮﺒﺚﻎ ستنﺪ که مﻮﺒﺜه یک نﺮجﻮﻎ گﺮﺒفیک یﺎ نقﺎشﯽ ﺜﺒ
قﺎﺚﺜ مﯽ سﺎزﺚ تﺎ بتﻮﺒنﺪ به کمک آنﻬﺎ طﺮﺘ ﺎﻎ سﺎﺚه ﺒﻎ ﺜﺒ به ﺒنجﺎم ﺜسﺎنﺪ و بﺮﺒﻎ ﺒﺜﺒئه آمﺎﺚه کنﺪ .مﺪﺒﺚ ﺎﻎ طﺮﺒحﯽ ،مﺪﺒﺚ ﺒتﻮﺚ ،پﺎک کن،
تخته شﺎسﯽ ،چنﺪ قطعه مقﻮﺒ و کﺎغذ مختل )ﺚﺜ ﺜنگ ﺎﻎ
خط کش فلﺰﻎ ۰ﻔ سﺎنتﯽ ،کﺎتﺮ ،قیچﯽ ،چسب کﺎغذﻎ ،چسب مﺎیع ،ﻇ
جمله مﻬمتﺮین ﺒبﺰﺒﺜ و مﻮﺒﺚ ستنﺪ .بﺮﺒﻎ کﺎمل تﺮ شﺪن جعبه
متفﺎوت و جنس ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن( و نیﺰ چنﺪ بﺮگ کﺎغذ پﻮستﯽ و کﺎلک ،ﺒز ﻇ
ﺒنﺪﺒزه
جعبه کﻮچک آب ﺜنگ ،سه قلم مﻮﻎ مخصﻮﺠ آب ﺜنگ )ﺚﺜ سه
جعبه کﻮچک مﺪﺒﺚ ﺜنگﯽ ،یک ﻇ
ﺒبﺰﺒﺜ خﻮﺚ مﯽ تﻮﺒنیﺪ یک ﻇ
ﻇ
مختل ( ،یک ﺮﺧ کﻮچک مﺮکب ،چنﺪ قلم ﺜﺒپیﺪ یﺎ قلم فلﺰﻎ ﺜﺒ نیﺰ ﺒضﺎفه کنیﺪ.

آ ﺎ ﯽ ﺎ ﺪﺒ

ﺚﺜ ﺎﻈ ﺚ ﯽ

ﺺــ ﺒصل یﺎ ﺒوﺜژینﺎل بﻮﺚن ﺒیﺪه و طﺮﺘ ﺒز ویﮋگﯽ ﺎﻎ ﺒصلﯽ یک ﺒثﺮ نﺮیست ،بنﺎبﺮﺒین سعﯽ شﻮﺚ ﺒز کپﯽ کﺮﺚن طﺮﺘ ﺎ تﺎ
حﺪﺒمکﺎن خﻮﺚﺚﺒﺜﻎ گﺮﺚﺚ.
ﺻــ یک کﺎﺜ ﺒصیل چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺚﺒﺜﺒﻎ تیﺮﺒژ )تعﺪﺒﺚ نسخه ﺎﻎ مشﺎبه( مشخ ﺒست .نسخه ﺎﻎ یک تیﺮﺒژ مگﯽ ﺒز نظﺮ جنس
و ﺜنگ کﺎغذ ،جنس و ﺜنگ مﺮکب ،و نیﺰ طﺮﺘ منتقل شﺪه به کﺎغذ ،بﺎ یکﺪیگﺮ شبیه ستنﺪ .شبﺎ ت نسخه ﺎﻎ مشﺎبه بﺎ یکﺪیگﺮ بﺎیﺪ
ﺚﺜ حﺪﻎ بﺎشﺪ که یک چشم غیﺮ متخص به ﺜﺒحتﯽ نتﻮﺒنﺪ تفﺎوت آنﻬﺎ ﺜﺒ تشخی ﺚ ﺪ .به عبﺎﺜت ﺚیگﺮ تفﺎوت بین نسخه ﺎ ﺚﺜ حﺪ
محسﻮﺞ نبﺎشﺪ و عنﺎصﺮ ﺒصلﯽ طﺮﺘ )خطﻮﺢ ،بﺎفت ﺎ ،تنﺎلیته ﺎ و ﺜنگ ﺎ( بﺎیﺪ به طﻮﺜ ﺚقیق و وﺒضح به تمﺎم نسخه ﺎ منتقل شﻮﺚ.
٣ــ وجﻮﺚ حﺎشیه ﺚﺜ ﺒطﺮﺒﺧ کﺎﺜ )به جﺰ ﺚﺜ مﻮﺒﺜﺚ ﺒست نﺎیﯽ ﺚﺜ لیتﻮگﺮﺒفﯽ( ﺒز مشخصﺎت یک کﺎﺜ چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺒست .به عبﺎﺜت
ﺚیگﺮ ،مﻮﺒﺜه کﺎغذ چﺎﻈ بﺰﺜگتﺮ ﺒز طﺮﺘ ﺒست و لبه ﺎﻎ طﺮﺘ به طﻮﺜ کﺎمل و مﺮتب ،بﺎیﺪ چﺎﻈ شﺪه و نگﺎم ﺒﺜﺒئه ﺚﺜ معﺮض ﺚیﺪ بﺎشﺪ.
حﺎشیه ﺒصلﯽ کﺎﺜ
فﺎصله کﺎفﯽ( بیﺮون بمﺎنﺪ و
حﺎشیه مضﺎع )پﺎسپﺎﺜتﻮ( ،بﺎیﺪ به گﻮنه ﺒﻎ عمل شﻮﺚ که لبه ﺎﻎ کﺎﺜ )بﺎ
ﺚﺜ صﻮﺜت ﺒلصﺎق
ﻇ
ﻇ
ﻇ
ﺚﺜ زیﺮ پﺎسپﺎﺜتﻮ سﺎلم بمﺎنﺪ .ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ چسب ﺎﻎ مﺎیع )به طﻮﺜ ﺒکیﺪ( و چسب ﺎﻎ ﺚﺒﺜﺒﻎ مﻮﺒﺚ تینﺮﻎ )که بعﺪ ﺒز مﺪتﯽ کﺎغذ ﺜﺒ
ﺚچﺎﺜ پﻮسیﺪگﯽ یﺎ تغییﺮ ﺜنگ مﯽ کننﺪ( بﺮﺒﻎ چسبﺎنﺪن حﺎشیه تﻮصیه نمﯽ شﻮﺚ.
حﺎشیه پﺎیینﯽ کﺎﺜ و ﺜوﻎ کﺎغذ ﺒصلﯽ که ﺒثﺮ ﺜوﻎ آن چﺎﻈ شﺪه،
٤ــ ﺒمضﺎﻎ یک ﺒثﺮ چﺎﻈ ﺚستﯽ میشه بﺎ مﺪﺒﺚ معمﻮلﯽ و ﺚﺜ
ﻇ
ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .معمﻮ ً ﺒمضﺎﻎ نﺮمنﺪ ،تﺎﺜی و عنﻮﺒن ﺒثﺮ و نیﺰ تیﺮﺒژ ﺚﺜ یک ﺜﺚی و بﺎ فﺎصله ﺒز یکﺪیگﺮ قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮنﺪ .ﺚﺜﺗ تﺎﺜی و
حﺎشیه پﺎیینﯽ ستنﺪ( قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚه
عنﻮﺒن ﺒثﺮ ﺒختیﺎﺜﻎ ﺒست و ﺚﺜ صﻮﺜت لﺰوم ،به طﻮﺜ معمﻮل بین ﺒمضﺎ و تیﺮﺒژ )که معمﻮ ً ﺚﺜ ﺚو طﺮﺧ
ﻇ
مﯽ شﻮﺚ.
حﺎشیه )به طﻮﺜ معمﻮل( پﺎیین و سمت چ )بﺮﺒﻎ کﺎﺜ ﺎﻎ ﺒمضﺎ شﺪه به خط
شمﺎﺜه ﺮ نسخه ﺚﺜ
٥ــ تعﺪﺒﺚ کل نسخه ﺎﻎ تیﺮﺒژ و
ﻇ
ﻇ
فﺎﺜسﯽ( و یﺎ ﺜﺒست ،به صﻮﺜت عﺪﺚ کسﺮﻎ مشخ مﯽ شﻮﺚ .به عنﻮﺒن نمﻮنه ،سﻮمین نسخه ﺒز کﺎﺜﻎ که ﺚﺒﺜﺒﻎ تیﺮﺒژ شت ﺒست به
حﺎشیه کﺎﺜ ﺚﺜﺗ مﯽ شﻮﺚ/۸ :ﻔ )سه ﺒز شت(.
ﺒین صﻮﺜت ﺚﺜ
ﻇ
شﺪه یک ﺒثﺮ
6ــ تﺄییﺪ نسخه ﺎﻎ مﺎننﺪ و ﺒمضﺎﻎ آنﻬﺎ شخصﺎً به
ﻇ
وسیله خﻮﺚ نﺮمنﺪ ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .تمﺎم نسخه ﺎﻎ ﺒمضﺎ ﻇ
چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺒﺜزش مستقل بﻮﺚه و حکم یک ﺒثﺮ ﺒصل ﺜﺒ ﺚﺒﺜنﺪ .ﺚﺜ یک نمﺎیشگﺎه ،یکﯽ ﺒز نسخه ﺎﻎ تیﺮﺒژ ﺚﺜ معﺮض ﺚیﺪ قﺮﺒﺜ
گﺮفته و ﺚﺜ صﻮﺜت به فﺮوش ﺜسیﺪن ،نسخه ﺎﻎ ﺚیگﺮ آن نیﺰ به فﺮوش مﯽ ﺜسنﺪ .بنﺎبﺮﺒین ممکن ﺒست ﺚﺜ یک نمﺎیشگﺎه چﺎﻈ ﺚستﯽ
ﺚﺜ کنﺎﺜ یک ﺒثﺮ ،چنﺪ عامت مبنﯽ بﺮ فﺮوش آن ،قﺮﺒﺜ ﺚﺒشته بﺎشﺪ .تعﺪﺒﺚ ﺒین عائم به معنﯽ تعﺪﺒﺚ نسخه ﺎﻎ فﺮوخته شﺪه ﺒز یک ﺒثﺮ
ﺒست.

ﻀﺻ

ﻀــ ممکن ﺒست یک نﺮمنﺪ ﺒز مﺮﺒحل ﺒجﺮﺒﻎ کﺎﺜ خﻮﺚ ،نسخه ﺎﻎ نمﻮنه ﺒﻎ ﺜﺒ چﺎﻈ کنﺪ .یﺎ ﺚﺜ ﺜونﺪ چﺎﻈ یک نسخه بﺎ ﺒیجﺎﺚ
نحﻮه مﺮکب زنﯽ )ﺜنگ گذﺒﺜﻎ( و یﺎ چﺎﻈ ،به نسخه ﺎﻎ تجﺮبﯽ متفﺎوتﯽ نسبت به ﺒثﺮ ﺒصلﯽ ﺚست پیﺪﺒ کنﺪ .ﺚﺜ ﺒین صﻮﺜت،
تغییﺮﺒتﯽ ﺚﺜ ﻇ
)تجﺮبه نﺮمنﺪ( مشخ سﺎزﺚ) .عائم ﺒختصﺎﺜﻎ ﺒین
)نمﻮنه مﺮﺒحل( و یﺎ ت/
ﺒین نسخه ﺎ ﺜﺒ خﺎﺜﺗ ﺒز تیﺮﺒژ قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚه و بﺎ عائم ن/م
ﻇ
ﻇ
مﻮﺒﺜﺚ ﺚﺜ وﺒژه نﺎمه نیﺰ آمﺪه ﺒست(.
٨ــ بﺮﺒﻎ کﺎﺜ ﺎﻎ تک چﺎﻈ )مﻮنﻮپﺮینت یﺎ مﻮنﻮتﺎی ( ،به ﺚلیل ﺒینکه ﺚﺜ آن نسخه ﺎﻎ مﺎننﺪ وجﻮﺚ نﺪﺒﺜﺚ ،تنﻬﺎ ﺚﺜﺗ ﺒمضﺎ )و ﺚﺜ
صﻮﺜت تمﺎیل ،تﺎﺜی و عنﻮﺒن ﺒثﺮ( کﺎفﯽ ﺒست .ﺚﺜ بﺮخﯽ ﺒز تک چﺎﻈ ﺎ ﻒ/ﻒ نیﺰ ﺚﺜﺗ شﺪه ﺒست.
ﻂــ پس ﺒز پﺎیﺎن کﺎﺜ چﺎﻈ ﺮ ﺒثﺮ ،کلیشه یﺎ کلیشه ﺎﻎ آن مخﺪوش شﺪه و ﺒز آنﻬﺎ نیﺰ چنﺪ نسخه چﺎﻈ مﯽ شﻮﺚ .ﺒین کﺎﺜ مﻬﺮ
شﺪه مﻮجﻮﺚ و تمﻬیﺪﻎ بﺮﺒﻎ جلﻮگیﺮﻎ ﺒز چﺎﻈ نسخه ﺎﻎ تقلبﯽ ﺒست.
تﺄییﺪﻎ بﺮ ﺒصﺎلت و ﺒعتبﺎﺜ نسخه ﺎﻎ ﺒمضﺎ ﻇ
0ﺺــ ﺒمﺮوزه بﺮﺒﻎ ﺮ نسخه ﺒز آثﺎﺜ چﺎﻈ ﺚستﯽ یک سنﺪ یﺎ شنﺎسنﺎمه تﻬیه مﯽ شﻮﺚ که به صﺎحب ﺒثﺮ )مﻮزه ،مجمﻮعه ﺚﺒﺜ و یﺎ
شنﺎسنﺎمه آثﺎﺜ قیﺪ مﯽ گﺮﺚﺚ.
خﺮیﺪﺒﺜ( ﺒطاعﺎت کﺎفﯽ و جﺎمعﯽ ﺚﺜ مﻮﺜﺚ آن مﯽ ﺚ ﺪ .ﺒلگﻮﻎ زیﺮ مجمﻮعه ﺒطاعﺎتﯽ ﺒست که ﺚﺜ
ﻇ
ﺎم ﺎ
ﻮ ﺒ

ﻮﺒن ﺒﺛﺮ

ﺮ ﺪ

ﺒﺛﺮ

ﺎی ﺮ ﺪ

ﻮﺤ ﺎﻏﺬ

آﺚﺜﺞ ﺮ ﺪ
ﺎﺜه

ﺒ ﺪﺒزۀ

ﺎﺜ ﺎه

ﺒ ﺪﺒزۀ ﺎﻏﺬ

ﺎﭘ ﺮ ﺒ ﯽ
ﺎ ﺮ
ﺎﺜ

ﻮﺮ

ﺎ) ﺮ

ﺎﻈ

ﺎﺜ ﺒ

ﺎﺌ ﺒﺛﺮ )ﺚﺜ ﻮﺜت

ﺎ ﺮﺒ

ﺎت

ﺎت ﯽ ﺎﻈ ﺚ ﯽ

ﺮﺒﻊ ﺎ(

) ﺪﺒﺚ(

ﻮﺤ

ﻮﺤ و ﺪﺒﺚ

ﺎ

ﺎ

ﺪه ﺒ

ﺮ

ﺮﺒﻊ ﺎ(

آﺎ

ﺎوت ﻮﺚن ﺎ ﺎﺜ

ﺎﭘﯽ ﺒز
ﺋ

چﺎﻈ ﺚستﯽ بﺎ تﻮجه به خصﻮصیﺎت وﺒسطه چﺎپﯽ به چﻬﺎﺜ ﺚسته تقسیم مﯽشﻮﺚ.
ﺚ( شﺎبلﻮنﯽ
ﺗ( مسطح
ب( گﻮﺚ
ﺒل ( بﺮجسته
وﺒسطه چﺎپﯽ متغیﺮ و مﻮقت ﺒست و ﺚﺜ ﺒین فصل )بهطﻮﺜ ﺒست نﺎ(
مچنین ﺜوش ﺚیگﺮﻎ به نﺎم »تکچﺎﻈ« وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که ﺚﺒﺜﺒﻎ
ﻇ
بﺎ عنﻮﺒن پنجمین ﺜوش به آن مﯽپﺮﺚﺒزیم .بنﺎبﺮﺒین مﻮﺜﺚ زیﺮ ﺜﺒ به ﺜوش ﺎﻎ بﺎ ﺒضﺎفه مﯽکنیم .ـ( تک چﺎﻈ
زم به ﺛکﺮ ﺒست به ﺚلیل ﺚﺜ ﺚستﺮﺞ بﻮﺚن ﺒبﺰﺒﺜ و مﻮﺒﺚ ﺒبتﺪﺒ به ﺜوش »تکچﺎﻈ« و سپس به ﺚیگﺮ ﺒنﻮﺒﺤ چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺒشﺎﺜه
مﯽ کنیم.

٨ﺻ

1ــ ﺗﻚ ﭼﺎپ) 1ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ 2ﻭ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ(3
نسخه چﺎپﯽ مﻮﺜﺚ نظﺮ ﺒست .به مین
تک چﺎﻈ ،ﺜوش ﺚیگﺮﻎ ﺒست ) مﺎنطﻮﺜ که ﺒز نﺎم آن پیﺪﺒست( ،که ﺚﺜ آن ﺒیجﺎﺚ تنﻬﺎ یک
ﻇ
چﻬﺎﺜگﺎنه قبلﯽ جﺎﻎ نمﯽ گیﺮﺚ.
ﺚلیل نیﺰ ﺒین ﺜوش ﺚﺜ ﺚسته بنﺪﻎ ﺜوش ﺎﻎ
ﻇ
ﺚﺜ تک چﺎﻈ ،بﺮﺒﻎ ﺒنتقﺎل مﺮکب ،ممکن ﺒست ﺒز سطﻮﺘ صﺎﺧ )م ل شیشه ،پلکسﯽ گاﺞ و غیﺮ آنﻬﺎ( یﺎ تﺮکیبﯽ ﺒز ﺚو یﺎ چنﺪ نﻮﺤ
)وﺒسطه چﺎپﯽ( ﺒستفﺎﺚه کنیم .مچنین ،به ﺚلیل ﺒینکه ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ﺒیجﺎﺚ
کلیشه )بﺮجسته ،گﻮﺚ ،مسطح یﺎ شﺎبلﻮنﯽ( به عنﻮﺒن سطح حﺎمل
ﻇ
کلیشه سﺎخته شﺪه بﺮﺒﻎ آن ،مﯽ تﻮﺒنﺪ مﻮقتﯽ و حتﯽ یکبﺎﺜ مصﺮﺧ ﺚﺜ نظﺮ گﺮفته شﻮﺚ .ممکن ﺒست
نسخه ﺎﻎ مﺎننﺪ مﻮﺜﺚ نظﺮ نیست،
ﻇ
کلیشه تک چﺎﻈ ﺒستفﺎﺚه شﻮﺚ .تک چﺎﻈ مﯽ تﻮﺒنﺪ ﺚﺜ یک مﺮحله ﺒنجﺎم
حتﯽ ﺒز ﺜوش کﻮ ژ )تکه چسبﺎنﯽ( بﺮخﯽ ﺒشیﺎ نیﺰ ﺚﺜ سﺎخت
ﻇ
شﻮﺚ یﺎ ﺚﺜ مﺮﺒحل متعﺪﺚ به نتیجه بﺮسﺪ.

ﺎﻈ ﻮ ﻮ ﺎ

مﻮنﻮتﺎی به ﺜوش ﺎﻎ مختل ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .ﺚﺜ ﺒینجﺎ ﺚو شیﻮه ﺜﺒ
تﻮضیح مﯽ ﺚ یم.
ﻒــ طﺮﺒحﯽ ﺜوﻎ شیشه ﻓــ طﺮﺒحﯽ پشت کﺎغذ
ﺒ ﺰﺒﺜ و و ﺎ ﻮﺜﺚ ﺎز:
ــ طﺮﺘ )ﺚﺜ ﺒبعﺎﺚ (A4
ــ شیشه )ﺚﺜ ﺒبعﺎﺚ ﻖﻔ ﺚﺜ ۰ﻖ سﺎنتﯽ متﺮ(
ــ مﺮکب چﺎﻈ یﺎ ﺜنگ ﺜوغنﯽ نقﺎشﯽ )ﺜنگ ﺎﻎ ﺒصلﯽ و سیﺎه و سفیﺪ(
ــ کﺎغذ و مقﻮﺒ )ﺒبعﺎﺚ (A3
ــ کﺎغذ پﻮستﯽ )ﺒبعﺎﺚ (A3
ــ کﺎﺜﺚک
ــ قلم مﻮﻎ ﺜنگ ﺜوغن و آب ﺜنگ
ــ چسب کﺎغذﻎ
ــ غلتک
ــ نفت ،تینﺮ یﺎ بنﺰین
ﺜوزنﺎمه بﺎطله و تکه ﺎﻎ پﺎﺜچه
ــ
ﻇ

١ﺦﺦ ﺮﺘ ﻮﺚ ﺜﺒ ز ﺮ

ﺜ

ﺬﺒﺜی

ﺻﺦﺦ ﺚﺜ
ﺒ ﺎﺚ

ﺎم ﺜ

ﺮﺒﺜ ﺚ ﺪ و ﺎ

ﻮ ﺮوﺤ

ﺪ.

ﺬﺒﺜی ،ﯽ ﻮﺒ ﺪ ﺚﺜ ﺮﺘ ﺒ ﯽ

ﺮﺒ ﯽ

ﺪ.

وﺒژه معﺎﺚل وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که کمﯽ بﺎ یکﺪیگﺮ متفﺎوت ستنﺪ.
ﻒــ بﺮﺒﻎ تکچﺎﻈ ﺚﺜ زبﺎن ﺒنگلیسﯽ ﺚو ﻇ

ﻓــ  Monoprintنسخه ﺒﻎ ﺒز نسخه ﺎﻎ چﺎپﯽ ،که ﺮیک ﺒز آنﻬﺎ ﺒز نظﺮ ﺜنگ ،طﺮﺘ ،بﺎفت و غیﺮه بﺎ بقیه ﺒنﺪکﯽ تفﺎوت ﺚﺒشته بﺎشﺪ .ﺚﺜ مﻮنﻮپﺮینت یک تصﻮیﺮ مشتﺮک ﺚﺜ یک

نسخه چﺎﻈ شﺪه ،به عنﻮﺒن زیﺮسﺎخت به کﺎﺜ ﺜفته ﺒست .به عبﺎﺜت ﺚیگﺮ ﺚﺜ مﻮنﻮپﺮینت ﺒز عﺎملﯽ شبیه کلیشه نیﺰ ﺒستفﺎﺚه مﯽشﻮﺚ .م ل تکهﺒﻎ پﺎﺜچه ،بﺮگ و غیﺮه و یﺎ حتﯽ کلیشه یﺎ
سﺮﻎ
ﻇ
شﺎبلﻮن سﺎخته شﺪه بﺎ تکنیک ﺎﻎ مختل .

ﻔــ  Monotypeنﻮعﯽ ﺒز تک چﺎﻈ که بﺎ نقﺎشﯽ بﺮ یک سطح صﺎﺧ )شیشه ،فلﺰ ،سنگ یﺎ سطﻮﺘ ﺚیگﺮ( و ﺒنتقﺎل آن به کﺎغذ ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .مﻮنﻮتﺎی ﺚﺒﺜﺒﻎ بﺎفت مخصﻮصﯽ

ﺒست که ﺒیجﺎﺚ آن بﺎ ﺜوش ﺎﻎ مﺮسﻮم نقﺎشﯽ ممکن نیست.

ﻂﺻ

ﻒﺦﺦ ﺮﺒ ﯽ ﺜوی
وسیله منﺎسب ﺚیگﺮ ،ﺜوﻎ
طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز قلم مﻮ یﺎ ﺮ
ﻇ
سطح شیشه پیﺎﺚه کنیﺪ و سپس کﺎغذ چﺎﻈ ﺜﺒ ﺜوﻎ آن قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و بﺎ
مﺎلش ﺒز پشت کﺎغذ مﺮکب ﺜﺒ به کﺎغذ منتقل کنیﺪ.
ﺒستفﺎﺚه ﺒز شیشه یﺎ ﺮ سطح صﺎﺧ ﺚیگﺮ ،ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ممکن
ﺒست و ﺮ یک ﺒز آنﻬﺎ قﺎبلیت ﺎ و محﺪوﺚیت ﺎﻎ مخصﻮﺠ به خﻮﺚ ﺜﺒ
ﺚﺒﺜنﺪ .شفﺎفیت و قﺎبلیت پﺎک شﺪن و بﺎﺜ ﺎ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ گﺮفتن،
ﺒز مﺰیت ﺎ ،و نبﻮﺚن ﺒمکﺎن ﺒستفﺎﺚه ﺒز فشﺎﺜ پﺮﺞ ﺚﺜ حین چﺎﻈ ،ﺒز
محﺪوﺚیت ﺎﻎ شیشه نسبت به سطﻮﺘ ﺚیگﺮ ﺒست.
محﺪوﺚه کﺎﺜ،
پیش ﺒز ﺜنگگذﺒﺜﻎ و بﺮﺒﻎ مشخ شﺪن
ﻇ
ﺒنﺪﺒزه طﺮﺘ ﺜﺒ زیﺮ شیشه
مﯽ تﻮﺒنیﺪ طﺮﺘ ﺒز پیش آمﺎﺚه یﺎ یک بﺮگ کﺎغذ به
ﻇ
قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و به ﺒین وسیله ﺒجﺮﺒﻎ مﻮفق تﺮﻎ ﺚﺒشته بﺎشیﺪ .ﺚﺜ ﺒین ﺜوش
مﯽ تﻮﺒنیﺪ ﺚﺜ حین نقﺎشﯽ و قبل ﺒز چﺎﻈ ،بﺎ پﺎک کﺮﺚن قسمت ﺎﻎ زﺒئﺪ،
و بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن ،به ﺒصاﺘ و تکمیل طﺮﺘ بپﺮﺚﺒزیﺪ و
نﻮﺜ و سﺎیه و بﺎفت ﺎﻎ متنﻮعﯽ به وجﻮﺚ بیﺎوﺜیﺪ.
ﺚﺜ صﻮﺜت ﺒستفﺎﺚه ﺒز سطﻮﺘ ﺚیگﺮ )فلﺰﻎ ،پاستیکﯽ ،چﻮبﯽ و
غیﺮه( مﯽ تﻮﺒن ،به جﺎﻎ مﺎلش ﺒز پشت کﺎغذ ،بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺚستگﺎه پﺮﺞ
مﺮحله چﺎﻈ ﺜﺒ ﺒنجﺎم ﺚﺒﺚ .ﺚﺜ ضمن ،غیﺮ ﺒز مﺮکب چﺎﻈ ،مﯽ تﻮﺒن ﺒین
ﻇ
ﺜوش ﺜﺒ بﺎ ﺜنگ ﺜوغنﯽ نقﺎشﯽ یﺎ ﺜنگ ﺎﻎ پﺎیه آب )گﻮﺒش ،آب ﺜنگ و
ﺒکﺮیلیک( م ﺒنجﺎم ﺚﺒﺚ.
ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ﺒز کﺎغذ ﺎ و مقﻮﺒ ﺎﻎ متنﻮﺤ مﯽ تﻮﺒن ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ
و ﺒستفﺎﺚه ﺒز مقﻮﺒ ﺎﻎ نسبتﺎً ضخیم و مﺮغﻮب ،نتﺎیج بﻬتﺮﻎ خﻮﺒ ﺪ
ﺚﺒشت .بﺎیﺪ تﻮجه ﺚﺒشته بﺎشیﺪ که ﺚﺜ مﻮنﻮتﺎی  ،طﺮﺘ به صﻮﺜت معکﻮﺞ
بﺮ کﺎغذ نقش مﯽ بنﺪﺚ.

ﺼﺦﺦ ﺒﺚﺒ ﺜ

٤ﺦﺦ ﭘ

ﺒز ﺜ

ﺮﺒی ﺒ ﺎﺜ ﻬ ﺮ ﺒ

٦ﺦﺦ ﯽ ﻮﺒ ﺪ ﺒز
ﺮ

٣0

ﺎﻏﺬ ﺒ

ﺎﺚه

ﺎ
ﺪ.

ﺬﺒﺜی ،ﺎﻏﺬ ﺎﻈ ﺜﺒ ﺜوی ﺎ ﯽ ﺮﺒﺜ ﺚ ﺪ.
ﺒز

ﺮﺘ و ﺎﻏﺬ ﺜﺒ ﺎ ﺬﺒﺜی

ﺪ.

٥ﺦﺦ ﺎ ﺎ

ﺮﺒی ﺒ ﺎل

ﺬﺒﺜی

ﺒز ﭘ

ﺎﻏﺬ ،ﺮ

ﺜﺒ

ﺎﻏﺬ ﺒ ﺎل ﺚ ﺪ.

٧ﺦﺦ ﺒ ﺮ ﺎﻏﺬ ﻮﺚ ﺜﺒ ﺒز

ﺚﺒﺚه و ﺚو ﺎﺜه ﺮﺘ ﺜﺒ ﺎ

ﺮ

ﺎ ﺪ ﯽ ﻮﺒ ﺪ

ﺎ ﯽ ﺜﺒ ﺒﺚﺒ

 ٨ﺦﺦ ﭘ

ﺮﺚﺒﺜ ﺪ.

ﺪ.
ﻮ ﺮ ﻂﺦﺦ ﺮﺒ

ﺮﺒ ﯽ ﺜوی

ﺎﻏﺬ
ﻓﺦﺦ ﺮﺒ ﯽ ﭘ
بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز غلتک ،مﺮکب ﺜﺒ به صﻮﺜت یک ﻇیه نﺎزک
محﺪوﺚه مﺮکبﯽ شﺪه،
بﺮ ﺜوﻎ شیشه پخش مﯽ کنیم .ﺚقت کنیﺪ که
ﻇ
متنﺎسب بﺎ ﺒبعﺎﺚ طﺮﺘ و کﻮچک تﺮ ﺒز ﺒبعﺎﺚ کﺎغذ بﺎشﺪ .بعﺪ ﺒز حصﻮل
ﺒطمینﺎن ﺒز ﺒیجﺎﺚ ﻇیه نﺎزک مﺮکب ،کﺎغذ چﺎﻈ ﺜﺒ ﺜوﻎ مﺮکب پخش
شﺪه بگذﺒﺜیﺪ و بﺎ چسب کﺎغذﻎ آن ﺜﺒ ثﺎبت کنیﺪ .به یﺎﺚ ﺚﺒشته بﺎشیﺪ
که ﺚست ،ﺚﺜ تمﺎم مﺮﺒحل ،ی گﻮنه تمﺎسﯽ بﺎ کﺎغذ نﺪﺒشته بﺎشﺪ.
بﺮﺒﻎ ﺒین منظﻮﺜ ،مﯽ تﻮﺒن ﺒز یک قطعه ﺶ
چﻮب تکیه گﺎه یﺎ ﺚو قطعه
چﻮب ﺚﺜ ﺚو طﺮﺧ شیشه ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ.

ﺻﺦﺦ ﺪﺒﺜی ﺒز ﺮ
ﺪ.

ﺜﺒ

ﻏ

ﺚﺜ

ﺪوﺚه ﺮﺘ ﭘ

ﺒز ﭘﺎ ﺎن ﺦﺦﺎﺜ ،ﺎﻏﺬ ﺎﻈ ﺪه ﺜﺒ

١ﺦﺦ ﺎ ﺒ

ﺎﺚه ﺒز ﺎﺜﺚﻌ ﺪﺒﺜی ﺮ

آن ﺜﺒ ﻮب

ﺼﺦﺦ

ﺰ ﺪ ﺎ ﺎ ً ﺪ

ﺮگ ﺜوز ﺎ

ﺬﺒﺜ ﺪ و آﺜﺒ ﯽ ﺎ ﺚ

ﺬﺒﺜ ﺪ و

ﺜﺒ ﺜوی
ﻮﺚ.

ﺎ ﺎﻏﺬ ﺎ ﯽ ﺜﺒ ﺜوی ﺮ
آن ﺜﺒ ﺒز ﭘ

ﺎ

ﺚ ﺪ.

ﭘ

ﺪه

ﺺ٣

حﺎل ،بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز وسیله ﺒﻎ ،ﺒز پشت کﺎغذ شﺮوﺤ به طﺮﺒحﯽ کنیﺪ.
بﺎ تﻮجه به وسیله ﺒﻎ که بﺎ آن ﺒز پشت بﺮ کﺎغذ ﺒثﺮ مﯽ گذﺒﺜیﺪ ،مﺮکب به کﺎغذ
منتقل مﯽ شﻮﺚ و آثﺎﺜ متفﺎوتﯽ ﺒز خﻮﺚ به جﺎ مﯽ گذﺒﺜﺚ .وسﺎیل ﺚﺒﺜﺒﻎ نﻮک
بﺎﺜیک و سفت ،ﺒثﺮ نﺎزک و تیﺮه و بﺮعکس وسﺎیل ضخیم و نﺮم ،ﺒثﺮ پﻬن و
ﺜوشن به وجﻮﺚ مﯽ آوﺜنﺪ.
مﯽ تﻮﺒنیﺪ قبل ﺒز چﺎﻈ ،طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ بﺮ پشت کﺎغذ منتقل کنیﺪ و
نگﺎم چﺎﻈ فقط ﺜوﻎ خطﻮﺢ و تیﺮگﯽ ﺎﻎ آن ﺚوبﺎﺜه طﺮﺒحﯽ کنیﺪ .مچنین،
ﺮﺚن ﺪﺜت ﺮ
مﯽ تﻮﺒنیﺪ بﺮﺒﻎ ﺒینکه ﺒثﺮﻎ ﺒز طﺮﺘ ﺒصلﯽ بﺮ پشت کﺎغذ چﺎﻈ بﺎقﯽ نمﺎنﺪ ،ﺒز ٤ﺦﺦ ﺜوز ﺎ ﺜﺒ ﺮﺚﺒﺜ ﺪ .ﺒ ﺎﺜ ﺮﺒی
ﺒ ﺎم ﯽ ﻮﺚ.
یک کﺎغذ پﻮستﯽ ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ .مچنین بﺎیﺪ به معکﻮﺞ بﻮﺚن ﺒثﺮ چﺎﻈ شﺪه
نسبت به طﺮﺘ ﺒصلﯽ تﻮجه ﺚﺒشته بﺎشیﺪ.
ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،چﺎﻈ ﺜوﻎ مقﻮﺒﻎ ضخیم منﺎسب نیست و بﻬتﺮ ﺒست که ﺒز کﺎغذ بین ۰۰ﻒ تﺎ حﺪﺒک ﺮ ۰۰ﻓ گﺮمﯽ ﺒستفﺎﺚه
ﻒ
شﻮﺚ.

٥ﺦﺦ ﺎﻏﺬ ﻮﺚ ﺜﺒ ﺜوی
ﺎ

ﺎﺚﺜ ﭘ ﺮهﺒی ﺚﺜ
ﺰ ﺎ ﺪن ﺎ

ﺮ ﯽ ﺮﺒﺜ ﺚ ﺪ .ﻬ ﺮ ﺒ

ﺪ و آن ﺜﺒ ﺜوی

ﺎی ﺎﻏﺬ ﺎﻈ ﺪه ﺮﺚﺚ.

ﺒز ﺎﻏﺬ

٦ﺦﺦ ﺎ ﺒ

ﺮ ﯽ ﺮﺒﺜ ﺚ ﺪ

ﯽ ﻮﺒ ﺪ

ﺎﺚه ﺒز و

ﺒی ﺒز ﭘ

ً ﺮﺘ ﻮﺚ ﺜﺒ ﺜوی

ﺜوی ﺎﻏﺬ ﺬﺒﺜ ﺪ و ﺒ
ﺎﻏﺬ ﺒ ﯽ ﻮ ﺪ.

٧ﺦﺦ ﺚﺜ ﻮﺜ ﯽ
ﭘﻮ ﯽ( ﻮﺚ ﺜﺒ

و ﺎﺜ ﺎ ﺮﺒ
ﻬﺎ

ﻮ ﺮ ١٠ﺦﺦ ﺮﺒ

ﺎﻏﺬ )و ﺎﺚﺜ ﭘ ﺮهﺒی و
ﭘ ﺮ

ﺎ ﺪ ،ﯽ ﻮﺒ ﺪ ﺎﺜ ﺎ

ﺮﺘ ﻮﺚ ﺜﺒ

ﺮل

ﺪ .ﺚﺜ

ﭘ ﺒز ﺒ ﺎم ﺎﺜ ﺎﻏﺬ ﺎﻈ ﺪه ﺜﺒ ﺮﺚﺒﺜ ﺪ.
ﺮﺒ ﯽ ﭘ

ﺎﻏﺬ

ﺺــ وزن یک متﺮمﺮبع ﺒز یک کﺎغذ ﺜﺒ گﺮﺒمﺎژ مﯽ گﻮینﺪ .به طﻮﺜ م ﺎل وزن یک متﺮمﺮبع کﺎغذ 00ﺻ گﺮمﯽ ،مﺎن 00ﺻ گﺮم ﺒست.

ﺻ٣

ﺮ

ﺎﻏﺬ ﺮوﺤ

ﺎ

ﺎﻏﺬ ﭘﻮ ﯽ

ﺮﺒ ﯽ

ﺪ.

ﺮﺚه و آن ﺜﺒ

ﺎ ﺎ ﺪن ﺒﺛﺮ ﺮﺒ ﯽ ﺮ ﭘ

ﺎﻈ ﻮ ﻮﭘﺮ

ﺎ

ﺎ ﯽ ﺒ ﺎﺌ

ﺒگﺮ کمﯽ بیشتﺮ به ﺒطﺮﺒﺧ خﻮﺚ ﺚقت کنیﺪ ،ﺒشیﺎیﯽ ﺜﺒ مﯽ یﺎبیﺪ که ﺚﺒﺜﺒﻎ بﺎفت ﺎ و نقش ﺎﻎ متنﻮﺤ و جﻮﺜوﺒجﻮﺜﻎ ستنﺪ .بﺎ
ﺒتصﺎل تکه ﺎیﯽ ﺒز ﺒین ﺒشیﺎء بﺮ یک سطح صﺎﺧ )شیشه ،چﻮب ،فلﺰ و  (...مﯽ تﻮﺒن به کلیشه ﺎﻎ مﻮقتﯽ ﺚست یﺎفت که بسیﺎﺜ منﺎسب
مچﺎله صﺎﺧ شﺪه ،تکه ﺎﻎ
چﺎﻈ مﻮنﻮپﺮینت ستنﺪ .بﺮگ ﺎ ،تکه ﺎﻎ پﺎﺜچه ،ن و طنﺎب ،تﻮﺜﻎ ﺎﻎ فلﺰﻎ یﺎ پاستیکﯽ ،مقﻮﺒﻎ
ﻇ
مختل چﻮب ،ﺒبﺮ یﺎ ﺒسفنج یﺎ فﻮم ،نﺎیلﻮن حبﺎب ﺚﺒﺜ و بسیﺎﺜﻎ ﺒشیﺎﻎ ﺚیگﺮ بﺮﺒﻎ ﺒین کﺎﺜ منﺎسب ستنﺪ .تنﻬﺎ بﺎیﺪ نگﺎم ﺒنتخﺎب آنﻬﺎ،
به قﺎبلیت جذب مﺮکب و میﺰﺒن مقﺎومت آنﻬﺎ ﺚﺜ مقﺎبل فشﺎﺜﻎ که ﺚﺜ جﺮیﺎن چﺎﻈ به آنﻬﺎ وﺒﺜﺚ مﯽ شﻮﺚ ،تﻮجه کﺮﺚ.
پﺎیه مقﺎوم ،شکل ﺚ یﺪ
طﺮﺘ یﺎ تﺮکیب بنﺪﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ بﺎ بﺮیﺪن و شکل ﺚﺒﺚن ﺒشیﺎﻎ مﻮﺜﺚ نظﺮ و سپس چسبﺎنﺪن آنﻬﺎ بﺮ ﺜوﻎ یک ﻇ
و سپس بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز غلتک ،تﺎمپﻮن یﺎ قلم ،مﺮکب بﺰنیﺪ و به چﺎﻈ بﺮسﺎنیﺪ .بﺮﺒﻎ ﺒینکه کﺎﺜ ﺚﺜست تﺮ ﺒنجﺎم شﻮﺚ ،بﺎیﺪ ضخﺎمت ﺒشیﺎء
کلیشه آمﺎﺚه شﺪه ،مﯽ تﻮﺒنیﺪ ﺒز ﺜوش ﺶ
ﺒنتقﺎل ﺚستﯽ )مﺎلش ﺒز پشت بﺎ ﺚست یﺎ قﺎشق
ﺒنتخﺎب شﺪه ﺜﺒ ﺚﺜ نظﺮ ﺚﺒشته بﺎشیﺪ .بﺮﺒﻎ چﺎﻈ
ﻇ
چﻮبﯽ( و یﺎ فشﺎﺜ پﺮﺞ ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ .ﺒین ﺜوش ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن ﺚﺜ تﺮکیب بﺎ ﺜوش ﺎﻎ ﺚیگﺮ نیﺰ به کﺎﺜ گﺮفت.

ﻮ ﺮ ١١ﺦﺦ ﺎﻈ ﻮ ﻮﭘﺮ

٣٣

ﻮ ﺮ ﺻ١ﺦﺦ ﺒﺚ ﺎﺜ ﺚ ﺎ ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

ﻮ ﺮ ١٤ﺦﺦ

ﺎ ﻮﺜی ﺦﺦ ﻮ ﻮﭘﺮ

ﻮ ﺮ ﺼ١ﺦﺦ ﭘ ﻮ ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ )

ﺦﺦ ۹/۸ﻒ×۹/۹ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻔﻘﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ١٥ﺦﺦ
ﻔﻘﻔﻒ.

٣٤

ﯽ ﺒز ﺒﺛﺮ(ﺦﺦ ﻒ/ﻓﻔ×۰/۹ﻖ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻓ۹۰ﻒ.

ﺎ ﻮﺜی ﺦﺦ

ﻮ ﻮﭘﺮ

ﺦﺦ ۹/۸ﻒ×۴/۸ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ

ﻮ ﺮ ١٦ﺦﺦ ﺛ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘﻗﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ١٨ﺦﺦ ﺛ

ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﻮﻮ ﺎ

ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘﻗﻔﻒ.

ﺦﺦ ﻗﻒ×ﻓ/ﻒﻒ

ﻮ ﺮ ١٧ﺦﺦ ﺛ

ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ

ﺦﺦ ﻖﻓ×ﻗﻒ

ﺎ ﯽ ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ

ﺦﺦ ۰×۴۰ﻓ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘﻗﻔﻒ.

ﺦﺦ ﻖ/ﻗﻒ×ﻓ/ﻒﻒ

ﻮ ﺮ ﻂ١ﺦﺦ ﻬﺮﺚﺒﺚ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻒ۸ﻔﻒ.

٣٥

ﻮ ﺮ ١ﺻﺦﺦ ﺪ ﺎ ﻮن ﻮ ﻮی ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ

ﻮ ﺮ ۰ﻓﺦﺦ ﻬﺮﺚﺒﺚ

ﺎ ﯽ ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ

ﻖ×۴ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻒ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﺻﺻﺦﺦ ﺪ ﺎ ﻮن ﻮ ﻮی ﺦﺦ

ﻮﻮ ﺎ

ﻗ۸ﻔﻒ.

٣6

ﺦﺦ ﻘﻓ×ﻗﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ

ﺦﺦ

ﺦﺦ ۰ﻖ×ﻖﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﺼﺻﺦﺦ ﺒ ﺎﺞ آ ﺎ ﯽ )ﺚﺒ

۰ﻔ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ٥ﺻﺦﺦ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﺎ ﻮ )ﺚﺒ

ﻮی

ﻮ ﻮ ﺎ ﺦﺦ ﻖ/ﻘﻓ×ﻖ۹/ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

(ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ ﺦﺦ

ﺎﺜ ﺎ ﯽ

ﺮﺒ

(ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ٤ﺻﺦﺦ

ﺪ

ﺮو )ﺚﺒ

۰ﻔ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ٦ﺻﺦﺦ ﺮ

ﻮﻮ ﺎ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﺪ ﺎن )ﺚﺒ

( ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ ﺦﺦ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﺦﺦ ۸ﻓ×۸ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

(ﺦﺦ

ﻀ٣

ﺪه

ﭘﻮﺜ )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ٧ﺻﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﻂﺻﺦﺦ ﺚﺒوﺚ

ﭘﻮﺜ )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

۰ﻓ×ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘ۸ﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

٣٨

ﻮ ﺮ ٨ﺻﺦﺦ

(ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ ﺦﺦ

(ﺦﺦ

ﻮﻮ ﺎ

ﻮﻮ ﺎ

ﺦﺦ ۰ﻓ×۴ﻒ

ﺪﺒ ﺒ ﺎﺜی )ﺚﺒ

ﺦﺦ ﻔﻓ×ﻗﻒ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ۰ﻔﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

( ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

(ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﻒﻔﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ﻔﻔﺦﺦ ﺎ ﺮه

ﺮ ﯽ ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

( ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

( ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

ﻮ ﺮ ﻓﻔﺦﺦ ز ﺮه ﺒ ﺎ ﯽ ) ﺮآ ﻮز ﺮﺒ

۹ﻓ×ﻒﻓ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮ ﺮ ۴ﻔﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

( ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ

ﺦﺦ

(ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

ﻂ٣

ﻮ ﺮ ﻖﻔﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

ﻮ ﺮ ٦ﻔﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ٧ﻔﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

٤0

(ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

(ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

ﻮ ﺮ ٨ﻔﺦﺦ ﺎ

ﻮ ﯽ ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

۰ﻖ×ﻖﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۹ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ۴۰ﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﻮ ﻮﭘﺮ

(ﺦﺦ ﻮ ﻮ ﺎ .

ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ۹ﻔﺦﺦ ﺮ ﺎن ﺒ ﺪی ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ

ﻮﻮ ﺎ

ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ٤١ﺦﺦ ﺮزﺒن ﺎ ﺪ ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ

ﻮﻮ ﺎ

ﺦﺦ

ﻒﻓ×ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

۰ﻔ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

ﺺ٤

ﻮ ﺮ ﻓ۴

ﻮ ﺮ ٤٤ﺦﺦ آﺛﺎﺜ ﺮ ﺰ ﺪۀ ﺚﺒ آ ﻮزﺒن ﺮ

ﺮ ﺎی

ﺻ٤

ﯽ

ﻮ ﺮ ﺼ٤

ﺪه ﺚﺜ

ﻮﺒﺜه

ﻮ ﺮ ٤٥ﺦﺦ آﺛﺎﺜ ﺮ ﺰ ﺪۀ ﺚﺒ آ ﻮزﺒن ﺮ

ﺮ ﺎی

ﯽ

ﺪه ﺚﺜ

ﻮﺒﺜه

2ــ ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
بﺮجسته لﻮحه به ﺜوﻎ کﺎغذ منتقل مﯽ شﻮﺚ .بﺮﺒﻎ ﺒین کﺎﺜ ،قسمت ﺎﻎ ﺒطﺮﺒﺧ طﺮﺘ )آنچه
ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،مﺮکب ﺒز قسمت ﺎﻎ
ﻇ
نبﺎیﺪ چﺎﻈ شﻮﺚ( ﺒز ﺜوﻎ لﻮحه یﺎ قﺎلب بﺮﺚﺒشته مﯽ شﻮﺚ و خطﻮﺢ و سطﻮﺘ مﻮﺜﺚ نظﺮ )آنچه بﺎیﺪ چﺎﻈ شﻮﺚ( بﺮجسته بﺎقﯽ مﯽ مﺎنﺪ.
حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب و حکﺎکﯽ ﺜوﻎ لینﻮلئﻮم ﺒز تکنیک ﺎﻎ متﺪﺒول ﺒین ﺜوش ستنﺪ .ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،طﺮﺘ به صﻮﺜت معکﻮﺞ بﺮ
کلیشه ﺒجﺮﺒ مﯽ شﻮﺚ و ﺚﺜ نتیجه بﺎ جﻬت ﺒصلﯽ بﺮ کﺎغذ چﺎﻈ مﯽ شﻮﺚ.
چﺎﻈ قلمکﺎﺜ و نﻮعﯽ ﺒز پﺎﺜچه ﺎﻎ بﺎتیک ﺚو ﺜوش چﺎﻈ بﺮجسته ستنﺪ که ﺒز جمله نﺮ ﺎﻎ سنتﯽ محسﻮب مﯽشﻮنﺪ و بﺮ ﺜوﻎ
پﺎﺜچه بهکﺎﺜ مﯽﺜونﺪ و کﺎﺜبﺮﺚ ﺎﻎ مصﺮفﯽ و تﺰیینﯽ ﺚﺒﺜنﺪ )تصﻮیﺮ  ٤6و ﻀ.(٤

ﻮ ﺮ ٤٦ﺦﺦ ﭘﺎﺜ ﮥ

ﺎﺜ ﺦﺦ ﺻ٦ﺻ١

ﺮی ﺦﺦ ﭘﻬ ﺎ  ١١٤ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮ ﺮ ٤٧ﺦﺦ ﭘﺎﺜ ﮥ ﺎ

٤٣

ﻮ ﺮ ٤٨ﺦﺦ ﺮﺒ ﺰ ﺎﺜﻌ ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﻂ٤ﺦﺦ ﻮ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب و ﻮ ﺌﻮم

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

ﺮﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

(ﺦﺦ ﻗ۴/ﻔ×ﻒ۹/ﻓ ﺎ ﯽ ﺮ ) ﺎ ﺎ

(ﺦﺦ ﻓﻒ۹ﻒ.

(ﺦﺦ ﻖ۹/ﻒ×/۴ﻔﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻒﻔ۹ﻒ.

صفحه ﺎیﯽ ﺒز جنس چﻮب و لینﻮلئﻮم بیشتﺮین کﺎﺜبﺮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ چﺎﻈ ﺚستﯽ به ﺜوش بﺮجسته ﺚﺒﺜنﺪ .ﺒین ﺚو ﺜوش ﺒز بسیﺎﺜﻎ جﻬﺎت
به یکﺪیگﺮ شبﺎ ت ﺚﺒﺜنﺪ و شیﻮه ﺎﻎ کﺎﺜ بﺎ ﺮ ﺚو تقﺮیبﺎً یکسﺎن ﺒست .مﻮﺒﺜﺚ تفﺎوت به نﺮمﯽ لینﻮلئﻮم و ﺚﺜ نتیجه قﺎبلیت ﺒیجﺎﺚ فﺮم ﺎﻎ
صﺎﺧ و منحنﯽ نسبت به چﻮب مﺮبﻮﺢ مﯽ شﻮﺚ .چﻮب به ﺚلیل بﺎفت طبیعﯽ خﻮﺚ ،ﺒین بﺎفت ﺜﺒ به ﺒثﺮ چﺎﻈ شﺪه نیﺰ منتقل مﯽ کنﺪ و
ﺚﺜ نتیجه حس طبیعﯽ به آن ﺒثﺮ مﯽ ﺚ ﺪ .به عاوه ،ﺚﺜ بﺎفت و میﺰﺒن سختﯽ ﺒنﻮﺒﺤ چﻮب تنﻮﺤ بسیﺎﺜﻎ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که خﻮﺚ بﺎع مﯽ شﻮﺚ

٤٤

قﺎبلیت ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن به وجﻮﺚ آیﺪ .ﺒنﻮﺒﺤ چﻮب نﺮم ﺒز نظﺮ قﺎبلیت بﺮش ،نﺮمﯽ و حکﺎکﯽ به لینﻮلئﻮم نﺰﺚیک تﺮنﺪ .ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ چﻮب سخت
بﺮﺒﻎ چﺎﻈ طﺮﺘ ﺎﻎ ﺚﺒﺜﺒﻎ جﺰییﺎت بیشتﺮ ،ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ.
ﻮﺒﺚ و ﺒ ﺰﺒﺜ ﻮﺜﺚ ﺎز
صفحه چﻮبﯽ بﺎ ﺒبعﺎﺚ متنﺎسب بﺎ طﺮﺘ و ضخﺎمت کمتﺮ ﺒز ﻓ سﺎنتﯽ متﺮ
ــ
ﻇ
تخته چنﺪ یﯽ بﺎ ضخﺎمت بین ﻗ تﺎ ﻓﻒ میلﯽ متﺮ(
)گابﯽ ،تﻮسکﺎ یﺎ ﻇ
صفحه لینﻮلئﻮم بﺎ ﺒبعﺎﺚ متنﺎسب بﺎ طﺮﺘ
ــ
ﻇ
ــ مغﺎﺜ ﺎﻎ مخصﻮﺠ حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب و لینﻮلئﻮم
ــ مﺮکب چﺎﻈ )سیﺎه ،سفیﺪ و ﺜنگ ﺎﻎ ﺒصلﯽ(
ــ کﺎﺜﺚک
ــ غلتک و تﺎمپﻮن
ــ مقﻮﺒ بﺎ گﺮﺒمﺎژ بین ۰۰ﻓ تﺎ ۰۰ﻔ بﺎ بﺎفت نسبتﺎً ﺜیﺰ )ﺒنﻮﺒﺤ کﺎغذ ﺎﻎ
پاستیک ،گاسه ،ﺜوغنﯽ و مقﻮﺒ ﺎﻎ خشک بﺮﺒﻎ ﺒین کﺎﺜ منﺎسب نیستنﺪ(
ﻮ ﺮ ٥٠
ــ قﺎشق چﻮبﯽ )پﺮﺞ تخت یﺎ پﺮﺞ ﺒستﻮﺒنه ﺒﻎ ﺚﺜ صﻮﺜت مﻮجﻮﺚ بﻮﺚن،
منﺎسب تﺮ ﺒست(
ــ شیشه بﺎ ﺒبعﺎﺚ ۰ﻔ ﺚﺜ  ۴۰سﺎنتﯽ متﺮ یﺎ بﺰﺜگتﺮ
ــ نفت ،تینﺮ و بنﺰین
ﺜوزنﺎمه بﺎطله و تکه ﺎﻎ پﺎﺜچه.
ــ
ﻇ
ﺮ ﮥ ﺒول :ﺮﺒ ﯽ
ﺒبعﺎﺚ طﺮﺘ بﺎیﺪ متنﺎسب )و عمﻮمﺎً بﺮﺒبﺮ( بﺎ ﺒبعﺎﺚ قطعه چﻮب یﺎ
لینﻮلئﻮمﯽ بﺎشﺪ که قﺮﺒﺜ ﺒست ﺒز آن ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ .طﺮﺘ منﺎسب بﺮﺒﻎ
حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب و لینﻮلئﻮم ،طﺮحﯽ ﺒست که ﺚﺒﺜﺒﻎ حﺪﺒک ﺮ تضﺎﺚ
تیﺮگﯽ و ﺜوشنﯽ بﺎشﺪ.
نتیجه منﺎسب ،ﺒبتﺪﺒ بﺎیﺪ طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ طﻮﺜﻎ آمﺎﺚه
بﺮﺒﻎ ﺚست یﺎبﯽ به ﻇ
کنیﺪ که قسمت ﺎﻎ چﺎﻈ شﻮنﺪه بﺎ ﺜنگ تیﺮه )و نه خﺎکستﺮﻎ( مشخ شﻮنﺪ.
چﻮن ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ﺒمکﺎن به وجﻮﺚ آوﺜﺚن ﺜنگ خﺎکستﺮﻎ یﺎ ﺜنگ مﺎیه ﺎﻎ
میﺎنﯽ وجﻮﺚ نــﺪﺒﺜﺚ .مچنین بﺎیﺪ ﺒز به کﺎﺜ گیﺮﻎ خطﻮﺢ بسیﺎﺜ نﺎزک
خﻮﺚﺚﺒﺜﻎ کﺮﺚ .ﺚﺜ ﺒین ﺜوش طﺮﺘ به صﻮﺜت معکﻮﺞ چﺎﻈ خﻮﺒ ﺪ شﺪ.
شمﺎ نیﺰ مﯽ تﻮﺒنیﺪ ،مﺎننﺪ تصﻮیﺮ ﺜو به ﺜو ،طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ به طﻮﺜ مستقیم
ﺜوﻎ چﻮب یﺎ لینﻮلئﻮم پیﺎﺚه کنیﺪ.

ﺚﺒ

ﻮ ﺮ ﻒ٥ﺦﺦ ﺮﺒ ﯽ ﺒز ﺪل
ﺎ ﺪ

ﺮﺘ ﭘ ﺒز ﺎﻈ،

ﺎن ﺜوی ﻮ ﺌﻮم .ﺚﺜ ﻈﺮ

ﻮﺞ ﻮﺒ ﺪ ﺪ.

٤٥

ﺮ ﮥ ﺚوم :ﺎ
خطﻮﺢ طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز کﺎﺜبن ﺜنگﯽ یﺎ سفیﺪ به چﻮب منتقل کنیﺪ .مﯽ تﻮﺒنیﺪ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﺮکب ﺜقیق یﺎ مﺎژیک
تیﺮه طﺮﺘ ﺜﺒ ﺜوﻎ چﻮب یﺎ لینﻮلئﻮم ﺜنگﯽ کنیﺪ .سپس ،شﺮوﺤ به حکﺎکﯽ )بﺮﺚﺒشتن( قسمت ﺎﻎ سفیﺪ کنیﺪ.
مشکﯽ ،قسمت ﺎﻎ ﻇ
ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ مخصﻮﺠ حکﺎکﯽ ،بﺎ تﻮجه به شکل آنﻬﺎ ،کﺎﺜبﺮﺚ ﺎﻎ مختلفﯽ ﺚﺒﺜنﺪ .ﺒین ﺒبﺰﺒﺜ ﺎ سه شکل ﺒصلﯽ ﺚﺒﺜنﺪ .ﺒز ﺒبﺰﺒﺜ شبیه چﺎقﻮ
حﺎشیه شکل ﺎ( و ﺒیجﺎﺚ بﺎفت ﺎﻎ
یﺎ کﺎتﺮ بﺮﺒﻎ بﺮیﺪن حﺪ مﺮز شکل ﺎ ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ و ﺒبﺰﺒﺜ  Vشکل بﺮﺒﻎ بﺮﺚﺒشتن خطﻮﺢ نﺎزک )ﺚﺜ
ﻇ
نﺎمنظم ﺮی به کﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ و ﺚﺜ وﺒقع طﺮﺘ ﺒصلﯽ ﺜﺒ حکﺎکﯽ مﯽ کنﺪ و کیفیت ﺒصلﯽ کﺎﺜ به چگﻮنگﯽ حکﺎکﯽ بﺎ ﺒین مغﺎﺜ بستگﯽ ﺚﺒﺜﺚ.
وسیله مغﺎﺜ
ﺒبﺰﺒﺜ  Uشکل بﺮﺒﻎ بﺮﺚﺒشتن سطﻮﺘ سفیﺪ )قسمت ﺎﻎ وسیع( به کﺎﺜ بﺮﺚه مﯽ شﻮﺚ .به یﺎﺚ ﺚﺒشته بﺎشیﺪ که ﺮ قسمتﯽ که به ﻇ
حک مﯽ شﻮﺚ بﺎیﺪ ﺚﺜ نﻬﺎیت ﺒثﺮ سفیﺪ ﺒیجﺎﺚ نمﺎیﺪ و به ی وجه ﺜنگ ﺜﺒ به کﺎغذ منتقل نکنﺪ .به ﺒین منظﻮﺜ ﺒگﺮ طﺮﺘ ﺚﺒﺜﺒﻎ سطﻮﺘ وسیع
سفیﺪ ﺒست ،بﺎیﺪ به مقﺪﺒﺜﻎ گﻮﺚ شﻮﺚ که بﺮ ﺒثﺮ حﺮکت غلتک به مﺮکب آغشته نشﻮﺚ.

ﻮ ﺮ ﺻ٥ﺦﺦ ﻮ ﺎ ﯽ ﺒز ﺎﺜ ﺮﺚ ﺎﺜ ﺎی

ﺎ ﯽ و ﺒﺛﺮ ﺎﻈ ﺪۀ آ ﻬﺎ.

ﻮ ﺮ ﺼ٥ﺦﺦ ﺮوﺤ

٤6

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب ﭘ ﺒز ﺒ ﺎل ﺮﺘ

ﺒگﺮ قصﺪ ﺚﺒﺜیﺪ ﺚﺜ میﺎن سطﻮﺘ وسیع سفیﺪ ﺒز بﺎفت ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ ،ﺚقت کنیﺪ که ﺚﺜ قسمت ﺎﻎ بﺎفت ﺚﺒﺜ طﺮﺘ ،بﺎ ﺒیجﺎﺚ
شﻮنﺪه بﺎفت ،بﺮجسته بﺎقﯽ
حﺮکت ﺎﻎ منظم ،نﺎمنظم یﺎ متقﺎطع فقط بخش ﺎﻎ سفیﺪ ﺜﺒ حک کنیﺪ ،به طﻮﺜﻎ که قسمت ﺎﻎ چﺎﻈ
ﻇ
بمﺎننﺪ.
ﺚﺜ طﻮل زمﺎن حکﺎکﯽ ،چنﺪ بﺎﺜ ﺒز کلیشه ،چﺎﻈ آزمﺎیشﯽ بگیﺮیﺪ تﺎ چگﻮنگﯽ پیشﺮفت کﺎﺜ ﺜﺒ بﻬتﺮ کنتﺮل کنیﺪ .بعﺪ ﺒز ﺮ چﺎﻈ
آزمﺎیشﯽ بﺎیﺪ کلیشه ﺜﺒ بﺎ حال مﺮکب و ﺚستمﺎل تمیﺰ کنیﺪﻒ.

ﻮ ﺮ ٥٤ﺦﺦ ﺒ

ﺎﺚه ﺒز ﺎﺜ V

ﺚﺜ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم

ﻮ ﺮ ٥٥ﺦﺦ ﺒ

ﺎﺚه ﺒز ﺎﺜ U

ﺚﺜ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم

ﺺــ کلیشه ﺎیﯽ ﺒز جنس لینﻮلئﻮم بﻬتﺮ ﺒست بﺎ بنﺰین و خیلﯽ سﺮیع تمیﺰ شﻮنﺪ تﺎ ﺚچﺎﺜ تغییﺮ شکل نشﻮنﺪ.

ﻀ٤

ﻮ ﺮ ٥٦ﺦﺦ ﯽ ﻮﺒ ﺪ

ﺮ ﺪ و آ ﻬﺎ ﺜﺒ ﺪﺒ

ﺎی

ﺪ ﺮﺘ ﺜﺒ ﺒز

ﺪ.

ﻮ ﺮ ٥٧ﺦﺦ ﺮ ﺪن ﺒﺿﺎ ﺎی ﻮ ﺌﻮم ﺒز ﺒ ﺮﺒﺧ

ﻮ ﺮ ٥٨ﺦﺦ ﯽ ﺒز ﺜﺒه ﺎی

ﻮﺜت ﺒ

ﺒز ﺎ

٤٨

ﺮل ﺮﺒ

ﺎﻏﺬ ﺎز ﯽ ﺜﺒ ﺜوی

زﻏﺎل ﺮﺚه ﺎ

ﭘ ﺮ

ﺎﯽ ﺒ

ﺬﺒﺜ ﺪ و ﺎ ﺒ

ﺎ ﺪﺒﺚ ﺮم ﺒﺛﺮ آن ﺜﺒ ﺎ ﺮ

ﺪ.

ﺎﺚه

ﺮ ﮥ ﻮم :ﺎﻈ
بﺮﺒﻎ چﺎﻈ یک کلیشه  ،ﺒز قبل ،کﺎغذ ﺎﻎ مخصﻮﺠ
حﺎشیه
ﺒنﺪﺒزه طﺮﺘ )بﺎ ﺒحتسﺎب
ﺒنﺪﺒزه بﺰﺜگتﺮ ﺒز
چﺎﻈ ﺜﺒ ﺚﺜ
ﻇ
ﻇ
ﻇ
زم( ببﺮیﺪ و ﺚﺜ جﺎﻎ مشخصﯽ قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ.
ﺒنﺪﺒزه بﺰﺜگتﺮ ﺒز
ﺒبتﺪﺒ ﺜوﻎ یک قطعه طلق یﺎ کﺎغذ ﺚﺜ
ﻇ
کﺎغذ چﺎﻈ ،محل قﺮﺒﺜ گیﺮﻎ کلیشه و مقﻮﺒ ﺜﺒ نشﺎنه گذﺒﺜﻎ
کلیشه خﻮﺚ ﺜﺒ مﺮکبﯽ کنیﺪ.
کنیﺪ .پس ﺒز ﺒین مﺮحله بﺎیﺪ
ﻇ
مقﺪﺒﺜﻎ مﺮکب چﺎﻈ )به ﺜنگ مﻮﺜﺚ نظﺮ( ﺜﺒ بﺎ کﺎﺜﺚک ﺜوﻎ
شیشه بگذﺒﺜیﺪ و ﺒنﺪکﯽ آن ﺜﺒ به م بﺰنیﺪ تﺎ آمﺎﺚه شﻮﺚ.
ﺒز مﺮکب چﺎﻈ به مﺎن شکل که ﺚﺜ ﺮﺧ ﺒصلﯽ وجﻮﺚ
ﺚﺒﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ و بﻬتﺮ ﺒست که ﺒز ی مﺎﺚه ﺒﻎ بﺮﺒﻎ ﺜقیق
یﺎ غلی کﺮﺚن آن ﺒستفﺎﺚه نشﻮﺚ .مﺮکب ﺜﺒ بﺎ غلتک ﺚﺜ قسمتﯽ
ﺒز شیشه به طﻮﺜ یکنﻮﺒخت پخش کنیﺪ و غلتک مﺮکبﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ
جﻬت ﺎﻎ مختل ﺜوﻎ کلیشه حﺮکت ﺚ یﺪ تﺎ مﺮکب به خﻮبﯽ
ﺚﺜ مه جﺎﻎ آن پخش شﻮﺚ .ﺚﺜ صﻮﺜت لﺰوم ﺒین کﺎﺜ ﺜﺒ
تکﺮﺒﺜ کنیﺪ.
ضخﺎمت ﻇیه مﺮکب ﺜوﻎ کلیشه نبﺎیﺪ به قﺪﺜﻎ کم یﺎ
زیﺎﺚ بﺎشﺪ که بعضﯽ ﺒز جﺎ ﺎﻎ طﺮﺘ چﺎﻈ شﺪه ،کم ﺜنگ بﺎشﺪ
لبه شکل ﺎ جمع شﻮﺚ .کنتﺮل مقﺪﺒﺜ مﺮکب زنﯽ ﺚﺜ
یﺎ ﺜنگ ﺚﺜ ﻇ
ﺒین مﺮحله بﺎ تجﺮبه به ﺚست مﯽ آیﺪ.
پس ﺒز مﺮکبﯽ کﺮﺚن کلیشه ،طلق یﺎ کﺎغذ نشﺎن ﺚﺒﺜ
صفحه پﺮﺞ بگذﺒﺜیﺪ و به تﺮتیب ،ﺒبتﺪﺒ کلیشه ﺜﺒ
ﺜﺒ ﺜوﻎ
ﻇ
ﺚﺜ جﺎﻎ خﻮﺚ و سپس کﺎغذ ﺜﺒ نیﺰ ﺚﺜ محل عامت آن قﺮﺒﺜ
مﯽ ﺚ یم و ﺜوﻎ آنﻬﺎ یک بﺮگ کﺎغذ پﻮستﯽ ،کﺎ ﯽ یﺎ ﺜوزنﺎمه
مﯽ گذﺒﺜیم.
ﺚﺜ صﻮﺜتﯽ که ﺒز پﺮﺞ پیچﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽ کنیﺪ بﺎ
ﺚسته پی  ،فشﺎﺜ زم ﺜﺒ بﺮ کﺎغذ و کلیشه وﺒﺜﺚ
چﺮخﺎنﺪن ﻇ
کنیﺪ و سپس پی ﺜﺒ ﺚﺜ جﻬت عکس بچﺮخﺎنیﺪ تﺎ صفحﺎت
ﺚستگﺎه ﺒز یکﺪیگﺮ فﺎصله بگیﺮنﺪ .حﺎل به آﺜﺒمﯽ ﺒبتﺪﺒ کﺎغذ ﺜﺒ
ﺒز کلیشه جﺪﺒ کنیﺪ و سپس آن ﺜﺒ بﺮﺒﻎ خشک شﺪن ﺚﺜ قفسه
ﺒستفﺎﺚه ﺚوبﺎﺜه و گﺮفتن چﺎﻈ ﺎﻎ بعﺪﻎ ،بﺎیﺪ
بگذﺒﺜیﺪ .بﺮﺒﻎ
ﻇ
عمل مﺮکب زﺚن کلیشه ﺜﺒ بﺎﺜ ﺚیگﺮ تکﺮﺒﺜ کنیﺪ.

ﻮ ﺮ ﻂ٥ﺦﺦ ﺎﻏﺬ ﺎ ﺬﺒﺜی ﺪه ﺎ ﺎی ﺚﺒ ﯽ ﺮ ﻮﺢ

و ﺎ ﺎی ﺮو ﯽ

ﺮﺒﺜ ﺮی ﺎﻏﺬ ﺒ

ﻮ ﺮ ٦٠ﺦﺦ ﭘ

ﻮ ﺮ ٦١ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺮﺚن

ﺜوز ﺎ

ﺮﺚن ﺮ

 .ﻬﺮﺒ

ﺮﺒﺜ ﺮی

.

ﺜوی

ﺎم ﺮ

زﺚن

ﺎ ﺎﻏﺬ ﺎ ﯽ ﺮﺒﺜ ﺚ ﺪ ﺎ ﺒز ﺜ ﯽ ﺪن ﺰ ﻮ ﺮی

آن ﺜﺒ ﺜوی
ﺪ.

ﻂ٤

صفحه متحﺮکﯽ
ﺚﺜ صﻮﺜتﯽ که پﺮﺞ پیچﯽ ﺚﺜ ﺒختیﺎﺜ نبﺎشﺪ  ،مﯽ تﻮﺒنیﺪ ﺒز پﺮﺞ ﺒستﻮﺒنه ﺒﻎ کمک بگیﺮیﺪ .ﺒین نﻮﺤ پﺮﺞ ،ﺚﺒﺜﺒﻎ
ﻇ
ﺒست که ﺒز بین ﺚو سیلنﺪﺜ ﺒستﻮﺒنه ﺒﻎ عبﻮﺜ مﯽ کنﺪ .تﺮتیب قﺮﺒﺜ گیﺮﻎ کلیشه و کﺎغذ ﺜوﻎ صفحه پﺮﺞ ﺒستﻮﺒنه ﺒﻎ ،شبیه پﺮﺞ پیچﯽ
ﺒست.
ﺚسته پﺮﺞ ﺜﺒ بچﺮخﺎنیﺪ تﺎ کلیشه و کﺎغذ ﺒز زیﺮ سیلنﺪﺜ عبﻮﺜ کننﺪ و ﺒز
پس ﺒز ﺒینکه نمﺪ ﺚستگﺎه ﺜﺒ ﺜوﻎ مجمﻮعه گذﺒشتیﺪ ،ﻇ
صفحه متحﺮک به جﺎﻎ ﺒول خﻮﺚ بﺮگﺮﺚﺚ .ﺒین حﺮکت
سمت ﺚیگﺮ خﺎﺜﺗ شﻮنﺪ .سپس ﺚوبﺎﺜه ﺚسته ﺜﺒ ﺚﺜ جﻬت عکس بچﺮخﺎنیﺪ تﺎ
ﻇ
ﺜفت و بﺮگشت ،ﺒستﺎنﺪﺒﺜﺚ ﺒست و نبﺎیﺪ کمتﺮ )فقط ﺜفت( یﺎ بیشتﺮ )ﺚوبﺎﺜه یﺎ سه بﺎﺜه( شﻮﺚ.
صفحه پﺮﺞ به محل ﺒول ،ﺒبتﺪﺒ نمﺪ ﺚستگﺎه ﺜﺒ بﺎ ببﺮیﺪ ،سپس کﺎغذ چﺎﻈ شﺪه ﺜﺒ بﺮﺚﺒﺜیﺪ و ﺚﺜ قفسه بگذﺒﺜیﺪ
پس ﺒز بﺮگشت
ﻇ
و کلیشه ﺜﺒ بﺮﺒﻎ چﺎﻈ بعﺪﻎ آمﺎﺚه کنیﺪ.
ﺒگﺮ ی نﻮﺤ پﺮسﯽ ﺚﺜ ﺒختیﺎﺜ نﺪﺒشتیﺪ ،مﯽ تﻮﺒنیﺪ کﺎﺜ چﺎﻈ ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز یک قﺎشق چﻮبﯽ ﺒنجﺎم ﺚ یﺪ .ﺚﺜ ﺜوش چﺎﻈ بﺎ
محﺪب پشت قﺎشق ﺜﺒ بﺎ حﺮکت ﺴﺚ ﺴوﺜﺒنﯽ و بﺎ فشﺎﺜ بﺮ پشت کﺎغذ چﺎﻈ حﺮکت ﺚ یﺪ و بﺎ ﺚست ﺚیگﺮ مﺎنع ﺒز تکﺎن
قﺎشق ،بﺎیﺪ قسمت ﺷ
خﻮﺜﺚن کﺎغذ شﻮیﺪ.
بﺮﺒﻎ کنتﺮل چﺎﻈ مﯽ تﻮﺒن بﺎ یک ﺚست یک طﺮﺧ کﺎغذ و کلیشه ﺜﺒ ثﺎبت نگه ﺚﺒشت و بﺎ ﺚست ﺚیگﺮ طﺮﺧ ﺚیگﺮ کﺎغذ ﺜﺒ به آﺜﺒمﯽ
بلنﺪ کﺮﺚ و کیفیت چﺎﻈ ﺜﺒ کنتﺮل نمﻮﺚ .ﺚﺜ صﻮﺜت لﺰوم مﯽ تﻮﺒن قسمت ﺎیﯽ ﺒز کلیشه ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز غلتک ﺚوبﺎﺜه مﺮکبﯽ کﺮﺚ.
حال مﺮکب )نفت ،تینﺮ یﺎ بنﺰین( و ﺚستمﺎل تمیﺰ کنیﺪ.
بعﺪ ﺒز ﺒتمﺎم کﺎﺜ چﺎﻈ ،کلیشه ﺜﺒ بﺎ ﺷ

ﻮ ﺮ ﺻ٦ﺦﺦ ﻮ ﯽ ﺚ ﺮ ﺒز ﺎﻏﺬ ﺎ ﺬﺒﺜی ﺪه
ﻮﺚ ﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚه ﺪه ﺒ
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ﺚﺜ آن

ﺚﺜ

ﻮ ﺮ ﺼ٦ﺦﺦ ﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚن ﺎﻏﺬ ﺜوی

ﺮ ﯽ ﺪه

ﺮ ﮥ ﻬﺎﺜم :ﺒﺜﺒ ﮥ ﺎﺜ
مﺮحله نﻬﺎیﯽ پس ﺒز خشک شﺪن مﺮکب ﺒنجﺎم
ﻇ
مﯽ شﻮﺚ .ﺒگﺮ حﺎشیه ﺎﻎ کﺎﺜ مﺮتب نیست ،بﺎ ﺚقت
و بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز یک خط کش و مﺪﺒﺚ ﺒتﻮﺚ معمﻮلﯽ،
محل ﺎﻎ بﺮش ﺜﺒ عامت بﺰنیﺪ و بﺎ خط کش فلﺰﻎ و
کﺎتﺮ بﺎ ﺚقت لبه ﺎﻎ ﺒضﺎفه ﺜﺒ ببﺮیﺪ و جﺪﺒ کنیﺪ .سپس
حﺎشیه پﺎیینﯽ کﺎﺜ ﺎ ﺜﺒ ﺒمضﺎ کنیﺪ و ﺚﺜ صﻮﺜت وجﻮﺚ
ﻇ
نسخه ﺎﻎ بﺎ کیفیت و مﺎننﺪ ،آنﻬﺎ ﺜﺒ شمﺎﺜه گذﺒﺜﻎ
کنیﺪ .ﺜوش ﺚﺜﺗ شمﺎﺜه و تیﺮﺒژ ﺚﺜ ﺒبتﺪﺒﻎ مین فصل
تﻮضیح ﺚﺒﺚه شﺪه ﺒست.
ﺎﻈ ﺪ ﺜ  :بﺮﺒﻎ ﺒنجﺎم چﺎﻈ چنﺪ ﺜنگ
بﺎ ﺜوش حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب و لینﻮلئﻮم ﺜوش ﺎﻎ
مختلفﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ:
ﻒــ ﺜوش جفت کﺎﺜﻎ )پﺎزل( ﻓــ ﺜوش حکﺎکﯽ
ﺎﻏﺬ ﺎﻈ ﺪه ﭘ ﺒز ﺎﻈ
ﻮ ﺮ ٦٤ﺦﺦ ﺮﺚﺒ
چنﺪ مﺮحله ﺒﻎ )کﺎ شﯽ( ﻔــ ﺜوش چنﺪ کلیشه ﺒﻎ
ﺎﺜی :ﺚﺜ ﺒیــن ﺜوش ،ﺜنگ
ﺜوﺟ
قسمت ﺎﻎ مختل ﺜﺒ تفکیک کنیﺪ و قسمت مﺮبﻮﺢ به ﺮ ﺜنگ ﺜﺒ بﺮش ﺚ یﺪ و ﺒز یکﺪیگﺮ جﺪﺒ کنیﺪ .قبل یﺎ بعﺪ ﺒز جﺪﺒ کﺮﺚن قطعﺎت
مﺮحله
مﯽ تﻮﺒن ﺜوﻎ آنﻬﺎ بﺎفت ﺎﻎ زم ﺜﺒ ﺒیجﺎﺚ کﺮﺚ .سپس ﺮیک ﺒز تکه ﺎﻎ جﺪﺒ شﺪه ﺜﺒ به ﺜنگ مﺮبﻮﺢ به خﻮﺚ آغشته کنیﺪ و ﺚﺜ
ﻇ
چﺎﻈ تمﺎم قطعﺎت مﺮکبﯽ شﺪه ﺜﺒ ﺚﺜ کنﺎﺜ یکﺪیگﺮ جفت نمﺎییﺪ و به یکبﺎﺜه چﺎﻈ کنیﺪ.
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ﺎﺚه ﺒز ﺎ ﺮ

ﺻﺦﺦ

ﺎی

ﺮ ﺪه ﺪه.
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ﺺ٥

٣ــ ریک از قطعات را با رنگ موردنظر مرکب بزنید.

٤ــ با استفاده از یک قاب مقوایی میتوانید قطعات

٥ــ نحوه قرار دادن قطعات مرکبی شده در جای خود

 ٦ــ پس از گذاشتن مه قطعات ،قاب مقوایی را

مرکبی شده را به درستی در جای خود قرار د ید.

بردارید .اندازه قاب و کاغذ چاپ را برابر یکدیگر

انتخاب کنید و از کاغذ نشانهگذاری برای ردو
استفاده کنید.

تصویر ٦٥ــ مراحل روش جفتکاری

تصویر ٦٦ــ بخشی از مراحل انتقال طرح و ساخت کلیشه در روش حکاکی چند مرحلهای

ﺻ٥

ﺜوﺟ ﺎ ﯽ ﺪ ﺮ ﺒی :ﺚﺜ ﺒین تکنیک نیﺰ مﯽ تﻮﺒن تنﻬﺎ ﺒز یک صفحه )چﻮب یﺎ لینﻮلئﻮم( ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ .ﺒبتﺪﺒ طﺮﺘ خﻮﺚ
ﺜﺒ ﺜنگ بنﺪﻎ و ﺮ یک ﺒز ﺜنگ ﺎ ﺜﺒ مشخ کنیﺪ .قسمت ﺎﻎ سفیﺪ طﺮﺘ ﺜﺒ ﺜوﻎ صفحه حک کنیﺪ و سپس کلیشه ﺜﺒ به ﺜنگ ﺒول
مﺮحله ﺚوم ،قسمت ﺎﻎ مﺮبﻮﺢ به ﺜنگ ﺒول ﺜﺒ ﺜوﻎ ) مﺎن( کلیشه حکﺎکﯽ نمﺎییﺪ و آن ﺜﺒ به ﺜنگ ﺚوم
آغشته سﺎزیﺪ و چﺎﻈ کنیﺪ .ﺚﺜ
ﻇ
آغشته و ﺜوﻎ ﺜنگ ﺒول چﺎﻈ کنیﺪ .ﺒین کﺎﺜ ﺜﺒ بﺎ ﺜنگ ﺎﻎ بعﺪﻎ نیﺰ ﺒنجﺎم ﺚ یﺪ.
فﺎصله زمﺎنﯽ کﺎفﯽ بﺮﺒﻎ خشک شﺪن نسبﯽ ﺜنگ قبلﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ،
ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،چﻮن بین چﺎﻈ ﺜنگ ﺎﻎ مختل ،
ﻇ
مﯽ تﻮﺒن تعﺪﺒﺚ ﺜنگ ﺎ یﺎ مﺮﺒحل تکمیل کلیشه ﺜﺒ ﺒفﺰﺒیش ﺚﺒﺚ .مچنین بﺎیﺪ مﻮقع چﺎﻈ ﺚﺜ گذﺒشتن کلیشه و نیﺰ مقﻮﺒ بسیﺎﺜ ﺚقت ﺚﺒشته
بﺎشیﺪ تﺎ ﺜنگ ﺎﻎ مختل ﺚﺜست ﺚﺜ جﺎﻎ خﻮﺚ چﺎﻈ شﻮنﺪ .بﺮﺒﻎ ﺒین کﺎﺜ زم ﺒست که ﺒز یک کﺎغذ یﺎ طلق ،که بﺎ ﺚقت نشﺎنه گذﺒﺜﻎ
شﺪه ،ﺒستفﺎﺚه شﻮﺚ.
تﻮجه به ﺒین نکته نیﺰ ضﺮوﺜﻎ ﺒست که ممکن ﺒست ﺚﺜ مﺮﺒحل چﺎﻈ ﺜنگ ﺎﻎ مختل  ،بعضﯽ ﺒز نمﻮنه ﺎ نﺎق چﺎﻈ شﻮﺚ و
به چﺎﻈ بﺎطله تبﺪیل شﻮﺚ .بنﺎبﺮﺒین بﺎیﺪ ﺒز ﺒبتﺪﺒ تعﺪﺒﺚ نسخه ﺎﻎ بیشتﺮﻎ ﺜﺒ چﺎﻈ کنیﺪ تﺎ ﺚﺜ ﺒنتﻬﺎ تعﺪﺒﺚ کﺎفﯽ نسخه ﺎﻎ چﺎپﯽ مﻮفق
ﺚﺒشته بﺎشیﺪ.

١ﺦﺦ

آن

ﻮﺜﺚ ﻈﺮ

ﺎی
ﺜ

ﺪ

ﺒول آﻏ

ﺎﻈ ﯽﺜ ﺪ.

ﺎ ﯽ ﺪه و ﺎم
ﺪه و

ﺪﺒﺚ

ﺻﺦﺦ

آن

ﺜ

ﺎﯽ

ﺜ

ﺒﺚﺒ

ﺚوم آﻏ

ﯽﺎﺪ و ﭘ

ﺒول ﺎﻈ ﯽ ﻮﺚ.

ﻮ ﺮ ٦٧ﺦﺦ ﺮﺒ

ﺎﻈ ﺚﺜ ﺜوﺟ

ﺒز

ﺪه و ﺜوی

ﺼﺦﺦ ﺚﺜ ﺮ
ﺒﺚﺒ

)
ﺜ

ﭘﺎ ﺎ ﯽ

ﭘ ﺪﺒ ﯽ ﺪ

ﺎﯽ
ﻬﺎ

ﯽ( ﺮﺘ ﺎ ﯽ ﯽ ﺎ ﺪ.
ﯽ ﺮ

ﺎﻈ ﯽ ﻮﺚ.

زﺚه و ﺜوی ﺜ

ﺎآ ﺎ

ﻮﺢ ﺒ ﯽ
ﺜﺒ

ﺎی ﯽ

ﺎ ﯽ ﺪ ﺮ ﺒی

ﺒی :ﺚﺜ ﺒین ﺜوش بﺎیﺪ پس ﺒز ﺜنگ بنﺪﻎ طﺮﺘ ،بﺮﺒﻎ ﺮ ﺜنگ یک کلیشه بسﺎزیﺪ .بﻬتﺮ ﺒست تمﺎم قطعﺎت
ﺜوﺟ ﺪ
وﺜقه نشﺎن ﺚﺒﺜ
چﻮب یﺎ لینﻮلئﻮمﯽ که بﺮﺒﻎ ﺒین کﺎﺜ ﺒنتخﺎب مﯽ شﻮﺚ ،ﺚﺜ
ﺒنﺪﺒزه بﺮﺒبﺮ بﺮیﺪه شﻮنﺪ تﺎ ﺚﺜ نگﺎم چﺎﻈ ،جﺎگذﺒﺜﻎ آنﻬﺎ ﺚﺜ ﻇ
ﻇ
مﺮحله چﺎﻈ نیﺰ ﺒستفﺎﺚه ﺒز طلق یﺎ کﺎغذ نشﺎنه گذﺒﺜﻎ شﺪه ضﺮوﺜﻎ ﺒست.
به خﻮبﯽ ﺒنجﺎم شﻮﺚ .ﺚﺜ
ﻇ

٥٣

مه کلیشه ﺎ ﺜﺒ م زمﺎن مﺮکبﯽ کﺮﺚه ،به
مﯽ تﻮﺒنیﺪ ﺚﺜ زمﺎن چﺎﻈ ،یک ضلع مقﻮﺒ ﺜﺒ به
صفحه میﺰ چﺎﻈ یﺎ پﺮﺞ بچسبﺎنیﺪ و ﻇ
ﻇ
تﺮتیب و پشت سﺮ م چﺎﻈ کنیﺪ .ﺚﺜ ﺒین صﻮﺜت ،ﺜنگ ﺎ به ﺒین علت که نﻮز خیس ستنﺪ ،ﺚﺜ جﺎ ﺎیﯽ که ﺜوﻎ یکﺪیگﺮ قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮنﺪ
بﺎ م تﺮکیب مﯽ شﻮنﺪ و ﺜنگ جﺪیﺪﻎ ﺜﺒ مﯽ سﺎزنﺪ .ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒین ﺒمکﺎن بﺎع مﯽ شﻮﺚ که بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺚو کلیشه ،ﺜنگ سﻮم م ﺚﺜ
کﺎﺜ به وجﻮﺚ آیﺪ.
ﺒلبته ﺚﺜ صﻮﺜتﯽ که ﺮ یک ﺒز ﺜنگ ﺎ ﺜﺒ جﺪﺒگﺎنه به چﺎﻈ بﺮسﺎنیﺪ و قبل ﺒز ﺶ
چﺎﻈ ﺜنگ ﺚوم صبﺮ کنیﺪ تﺎ ﺜنگ ﺒول خشک شﻮﺚ،
ﺒمکﺎن ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒین حﺎلت کﺎ ش مﯽ یﺎبﺪ.

ﺎﺞ:
ﺪﺮ
ﺎن
ﻮﺜﺚ ﻈﺮ ﺮ ﯽ ﺪ .ﺚﺜ ﺒ ﺮ ﺒز
ﺎ ﺜﺒ ﺎ ﺒ ﺎﺚه ﺒز ﺜ
ﻮ ﺮ ٦٨ﺦﺦ ﺮﺒ  ١ﺎ ٦ﺦﺦ ﺒ ﺪﺒ
ﺜ ﺒول )زﺜﺚ( ﺜﺒ ﺚﺜ ﺎی ﻮﺚ ﺮﺒﺜ ﺚ ﺪ .ﺎﻏﺬ ﺎﻈ ﺜﺒ ﺰ ﺚﺜ ﺎی ﻮﺚ ﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚه و ﺜ ﺒول ﺜﺒ ﺎﻈ
ﺒول
ﺚوم ﺜﺒ ﺎی
ﺮﺧ ﺎﻏﺬ ﺜﺒ ﺎ ﺎوﺜ ﺪ و
ﺎ ﺪ .ﺎل
آن ﺛﺎ
ﺎ ﺪ ﺎ
زﺮ
ﺒی ﺒ ﻮﺜت ﺒ
ﺪ .ﺜوﺟ ﺚ ﺮ ﺎﻈ ﺪ
ﺮ
ﻮم
ﺎﻈ ﺪ .ﺮﺒی ﺎﻈ ﺜ
ﺪی ﺜﺒ ﺎﻈ ﯽ .
ﺜ
ﻮﺚ و
ﺎ ﺜ ﺒول
ﺮﺚه و ﺮ ﯽ

٥٤

ﺪﺒ ﺎ ﺮﺒی ﺮ ﺜ ﺒ ﺎﺚه
ﻏ
ﺿ آن ﺜﺒ
ﺎﻏﺬ
ﺪ .ﺒز ﺮﺚﺒ
ﺬﺒﺜ ﺪ .ﺎﻏﺬ ﺜﺒ ﺎی ﻮﺚ ﺮ ﺮﺚﺒ ﺪ و ﺜ ﺚوم ﺜﺒ
ﺎﻈ
ﺎی ﺮﺒﻊ ﺜﺒ ﺎ
ﺮ ﺎﺜ ﺎم
ﺪ.

ﻮ ﺮ ﻂ٦ﺦﺦ ﺮﺒ ﺰ ﺎﺜﻌ ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ۰ﻘﺦﺦ ﻮ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

ﺮﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

(ﺦﺦ ﻗ۴/ﻔ×ﻒ۹/ﻓ ﺎ ﯽ ﺮ ) ﺎ ﺎ

(ﺦﺦ ﻓﻒ۹ﻒ.

(ﺦﺦ ﻖ۹/ﻒ×/۴ﻔﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻒﻔ۹ﻒ.

٥٥

ﻮ ﺮ ١ﻘﺦﺦ ﺎﺜل ﺒ

ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب.

ﻮ ﺮ ﺻﻘﺦﺦ ﺒﺚوﺒﺜﺚ ﻮ

ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

ﻮ ﺮ ﺼﻘﺦﺦ ﺎ ﺎزﺒﺜ ﺒ

ﺬ ﺦﺦ

ﻘ/ﻖ×۴ﻓﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۹۸ﻒ.

٥6

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب.

( ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ٤ﻘﺦﺦ

)

ﻓ/ﻒﻓ×۹ﻒ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﺦﺦ

(و

ﺎ ﯽ ﺜوی

ﻮ ﺌﻮم ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ٥ﻘﺦﺦ ﺜﺒ ﻮل ﺚو ﯽ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

( ﺦﺦ

ﻔ۴/ﻗ×ﻓ/ﻒﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۰ﻓ۹ﻒ.

ﻮ ﺮ ٦ﻘﺦﺦ

ﺎ ﻮﺜی ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

ﻖ۴/ﻓ×۰ﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸ﻖﻔﻒ.

(ﺦﺦ

ﻀ٥

ﻮ ﺮ ٧ﻘﺦﺦ ﭘﺮو

ﻮ ﺮ ۸ﻘﺦﺦ ﭘﺮو

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻓﻘﻔﻒ.

٥٨

ﺎ ﯽ ﺎ ﯽ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )ﻔ

ﺎ ﯽ ﺎ ﯽ ﺦﺦ

(ﺦﺦ ۰×۴۰ﻔ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )ﻔ

(ﺦﺦ ﻓﻘﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ۹ﻘﺦﺦ ﭘﺮو
ﻓﻘﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺎ ﯽ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )ﺻ

(ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ۸۰ﺦﺦ ﺛ

ﻮ ﺮ ﻒ ۸ﺦﺦ ﺛ

ﻮب )

ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی

(ﺦﺦ ۹/۹ﻒ×۰ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸ﻗﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

(ﺦﺦ ﻔ/ﻖﻒ×ﻔ/ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘﻖﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﻓ ۸ﺦﺦ ﺛ

ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﻓ۸/ﻒ×ﻔﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸ﻗﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

(ﺦﺦ

ﻂ٥

ﻮ ﺮ ﻔ ۸ﺦﺦ ﻮ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻖ۸ﻔﻒ.

ﺮ

ﺎ ﯽ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم )

(ﺦﺦ ﻗﻓ×۰ﻓ

ﻮ ﺮ ﻖ٨ﺦﺦ ﺎﺜ ﺛﺮو ﺎن ﺦﺦ

60

ﻮ ﺮ  ۸۴ﺦﺦ

ﺪ ﺎ ﻮن ﻮ ﻮی ﺦﺦ

ﻖ/ﻗﻓ×ﻖ۰/ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم ﺦﺦ ۹۰ﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )

(ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﻗ ۸ﺦﺦ ﺒ ﺎﺞ آ ﺎ ﯽ )ﺚﺒ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم )ﺚو

ﻮ ﺮ  ۸۸ﺦﺦ ﺎﺜﺒ ﻮ ﺎن

ﻮ ﺌﻮم )

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

)ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﻘﻓ×ﻒﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﻘ ۸ﺦﺦ

(ﺦﺦ

( ﺦﺦ

آﺜزو ﺮ )ﺚﺒ

ﻮ ﺌﻮم )

ﺎ ﯽ ﺜوی

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

( ﺦﺦ ۰ﻔ×ﻔﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﺮﺒ

ﻮ ﺮ  ۸۹ﺦﺦ زﺜ
(ﺦﺦ

ز ﺒﺪ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم )ﻔ

)ﺚﺒ

( ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ

(ﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

ﺺ6

ﻮ ﺮ  ۹۰ﺦﺦ ﭘﺪﺜﺒم ﺎزﺜو ﯽ ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ
)

(ﺦﺦ ۰ﻓ×ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۹ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﻓ ۹ﺦﺦ

ﺎ ﺎ ﺮی ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

ﻖﻒ×ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘ۸ﻔﻒ.

ﺻ6

( ﺦﺦ

(ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﻒ ۹ﺦﺦ ﺜ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮب )ﻓ

ﻮب )ﻔ

(ﺦﺦ

ﺜ ﺎ ﯽ ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ ۰ﻔ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۹ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﻔ ۹ﺦﺦ

ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

)ﺚو

(ﺦﺦ

(ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی

ﺎ ﻮ )ﺚﺒ

ﻮی

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم

(ﺦﺦ ۰ﻔ×۰ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ  ۹۴ﺦﺦ آﺛ

ﺜوی ﻮ ﺌﻮم )

ﺮ ﺪی ﺦﺦ )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ ۴ﻓ×۸ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﻗﻂﺦﺦ آﺛﺎﺜ ﺮ ﺰ ﺪه ﺚﺒ آ ﻮزﺒن ﺮ

ﺮ ﺎی

ﯽ

ﺪه ﺚﺜ

(ﺦﺦ

ﻮﺒﺜه

ﻮ ﺮ ﻖ ۹ﺦﺦ ﺮ

ﺎﯽ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﻮ ﺌﻮم )

زﺒﺚه )ﺚﺒ

ﻮ ﺮ ٧ﻂﺦﺦ آﺛﺎﺜ ﺮ ﺰ ﺪه ﺚﺒ آ ﻮزﺒن ﺮ
ﯽ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﺪه ﺚﺜ

( ﺦﺦ

ﻮﺒﺜه ﺮ ﺎی
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ﻮ ﺮ  ۹۸ﺦﺦ ﺮ

ﺎ ﯽ ﺜوی

ﺎ ﺎ ﯽ )ﺚﺒ

ﻮ ﺌﻮم )

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

( ﺦﺦ

(ﺦﺦ ۰ﻔ×۴ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ

ﻮ ﺮ  ۹۹ﺦﺦ ﺮ

ﻮ ﺌﻮم )۴

ﺎ ﺎ ﯽ )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

( ﺦﺦ ۰ﻔ×ﻓﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

( ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی

ﻗ۸ﻔﻒ.

3ــ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮﻥ
ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ﺒنتقﺎل مﺮکب نسبت به سه ﺜوش گفته شﺪه متفﺎوت ﺒست .مﺎنطﻮﺜ که مﯽﺚﺒنیﺪ ﺚﺜ ﺜوش ﺎﻎ گﻮﺚ ،بﺮجسته و
مسطح ،مﺮکب ﺒز ﺜوﻎ کلیشه بﺮ کﺎغذ منعکس مﯽشﻮﺚ .ﺒمﺎ ﺚﺜ ﺜوش چﺎﻈ بﺎ شﺎبلﻮن ،مﺮکب ﺒز میﺎن کلیشه )شﺎبلﻮن( عبﻮﺜ مﯽکنﺪ و ﺚﺜ
سمت ﺚیگﺮ ﺜوﻎ سطح چﺎﻈ شﻮنﺪه مﯽنشینﺪ.
شﻮنﺪه آن ،بﺎز و قسمت ﺎﻎ غیﺮچﺎﻈ شﻮنﺪه،
ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،شﺎبلﻮن بهگﻮنهﺒﻎ سﺎخته مﯽشﻮﺚ که قسمت ﺎﻎ چﺎﻈ
ﻇ
مسﺪوﺚ ستنﺪ .به عبﺎﺜت ﺚیگﺮ ،قسمت ﺎﻎ بﺎز شﺎبلﻮن ،مﺮکب ﺜﺒ ﺒز خﻮﺚ عبﻮﺜ مﯽﺚ نﺪ و قسمت ﺎﻎ بسته ،مﺎنع عبﻮﺜ مﺮکب
مﯽ شﻮنﺪ.
جنس کلیشه ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،مقﻮﺒ ،طلق ،تﻮﺜﻎ و … ﺒست .چﺎﻈ ﺒستنسیل و سیلکﺒسکﺮین )سﺮیگﺮﺒفﯽ( ﺒز نمﻮنه ﺎﻎ ﺒصلﯽ ﺒین
ﺜوش چﺎپﯽ ستنﺪ .ﺚﺜ ﺒین ﺜوش چﺎپﯽ ،طﺮﺘ بﺎ جﻬت ﺒصلﯽ بﺮ شﺎبلﻮن ﺒجﺮﺒ مﯽشﻮﺚ و بﺎ مﺎن جﻬت نیﺰ چﺎﻈ مﯽشﻮﺚ.

ﺎﻈ ﺒ

) ﺮﺒ ﺎﺜﺚ(

ﺒ ﺰﺒﺜ و ﻮﺒﺚ ﻮﺜﺚ ﺎز
وﺜقه صﺎﺧ بﺎ ضخﺎمت کم نیﺰ ممکن ﺒست(
ــ طلق یﺎ فیلم ﺜﺒﺚیﻮلﻮژﻎ )ﺒستفﺎﺚه ﺒز مقﻮﺒ یﺎ ﺮ نﻮﺤ ﻇ
ــ ﺒسفنج یﺎ ﺒبﺮ یﺎ تﺎمپﻮن
ــ مﺮکب چﺎﻈ )ﺒز گﻮﺒش ،ﺜنگ ﺜوغنﯽ و ﺒکﺮیلیک م مﯽ تﻮﺒن ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ(.
ــ کﺎغذ یﺎ مقﻮﺒﻎ چﺎﻈ
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ــ کﺎتﺮ )تی بﺮش( و قیچﯽ
ــ کﺎغذ کﺎﺜبن
ــ ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ طﺮﺒحﯽ و تﺮسیم )کﺎغذ سفیﺪ و پﻮستﯽ ،مﺪﺒﺚ ﺒتﻮﺚ ،چسب کﺎغذﻎ ،پﺎک کن ،خط کش(.
ﺮ ﮥ ﺒول :ﺮﺒ ﯽ
ﺚﺜ ﺒین ﺜوش چﺎﻈ ،بﺎیﺪ طﺮحﯽ ﺒنتخﺎب یﺎ ﺒجﺮﺒ شﻮﺚ که سﺎختﺎﺜ ﺒصلﯽ
آن خطﻮﺢ محیطﯽ ﺒست که قﺎبلیت بﺮش ﺚﺒشته بﺎشنﺪ.
نتیجه کﺎﺜ چﺎپﯽ ،بﻬتﺮ ﺒست سطﻮﺘ طﺮﺒحﯽ مﻮﺜﺚ
بﺮﺒﻎ تجسم ﺚقیق تﺮ
ﻇ
نظﺮ ﺜﺒ بﺎ ﺜنگ سیﺎه پﺮ کنیﺪ تﺎ طﺮحﯽ شبیه چﺎﻈ نﻬﺎیﯽ به ﺚست آوﺜیﺪ.
ﺚﺜ صﻮﺜتﯽ که طﺮﺘ ﺚﺒﺜﺒﻎ جﺰییﺎت زیﺎﺚ بﺎشﺪ ،بﺎیﺪ ﺚقت کنیﺪ که شﺎبلﻮن
سﺎخته شﺪه به قطعﺎت جﺪﺒ ﺒز م تبﺪیل نشﻮﺚ.
بﺮﺒﻎ ﺒین منظﻮﺜ زم ﺒست بﺎ ﺒیجﺎﺚ تغییﺮﺒت آگﺎ ﺎنه و جﺰئﯽ ،قسمت ﺎﻎ
ﭘ ﺎﺚه ﺪ.
ﻮ ﺮ ۰۰ﻒﺦﺦ ﺮﺘ ﻮﺚ ﺜﺒ ﺜوی ﺎﻏﺬ ﺎ
سفیﺪ طﺮﺘ ﺜﺒ طﻮﺜﻎ به م متصل کنیﺪ که ی قطعه ﺒﻎ ﺒز طﺮﺘ )شﺎبلﻮن( جﺪﺒ
نشﻮﺚ و شﺎبلﻮن نﻬﺎیﯽ که طبق آن سﺎخته مﯽ شﻮﺚ ،یک تکه بﺎشﺪ .به ﺒین
منظﻮﺜ قبل ﺒز ﺒنتقﺎل طﺮﺘ به طلق یﺎ وﺜقه ﺒﻎ که قﺮﺒﺜ ﺒست بﺎ آن شﺎبلﻮن خﻮﺚ
مه قسمت ﺎﻎ سفیﺪ طﺮﺘ ،به یکﺪیگﺮ ﺒتصﺎل
ﺜﺒ بسﺎزیﺪ ،بﺎیﺪ مطمئن شﻮیﺪ که ﻇ
ﺚﺒﺜنﺪ و ی یک جﺪﺒ ﺒز بقیه نیستنﺪ.
ﺎ ﻮن
ﺮ ﮥ ﺚوم :ﺎ
جنس وﺜقه ﺒﻎ که بﺮﺒﻎ سﺎخت شﺎبلﻮن به کﺎﺜ مﯽ بﺮیﺪ بﺎیﺪ طﻮﺜﻎ
حال آن آسیب نبینﺪ .بﺮﺒﻎ ﺒنتقﺎل طﺮﺘ
ﺒنتخﺎب شﻮﺚ که بﺮ ﺒثﺮ تمﺎﺞ بﺎ ﺜنگ و ﺷ
ﺒز کﺎغذ کﺎﺜبن و بﺮﺒﻎ بﺮش شﺎبلﻮن ﺒز تی بﺮش )کﺎتﺮ( و قیچﯽ ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ.
ﻮ ﺮ ١٠١ﺦﺦ ﺒ ﺮﺒﺧ ﺮﺘ ﺜﺒ ﺎ ﺒ ﺎﺚه ﺒز ﺎ ﺮ ﺎ ﯽ ﺮ ﺪ.
بﺮﺒﻎ به ﺚست آوﺜﺚن بیشتﺮین ﺚقت ﺚﺜ ﺒستنسیل چنﺪﺜنگ مﯽتﻮﺒن ﺒز طﺮﺘ
خطﯽ بﺎ عائم ﺒنطبﺎق ﺚﺜ کنﺎﺜه ﺎﻎ کﺎﺚﺜ ،به تعﺪﺒﺚ ﺜنگ ﺎ ﺜوﻎ طلق یﺎ گاسه
کپﯽ تﻬیه کﺮﺚ.
ﺮ ﮥ ﻮم :ﺎﻈ
مﯽ تﻮﺒن شﺎبلﻮن ﺒستنسیل ﺜﺒ ﺜوﻎ ﺒنﻮﺒﺤ کﺎغذ و مقﻮﺒ )و سﺎیﺮ سطﻮﺘ
مﺎننﺪ پﺎﺜچه ،شیشه ،فلﺰ ،ﺚیﻮﺒﺜ و غیﺮه( چﺎﻈ کﺮﺚ .مقﻮﺒﻎ نسبتﺎً ضخیم و
ﺚﺒﺜﺒﻎ بﺎفت کم بﺮﺒﻎ ﺒین ﺜوش چﺎﻈ منﺎسب ﺒست .مﯽ ﺚﺒنیﺪ که ﺒبعﺎﺚ کﺎغذ
چﺎﻈ بﺎیﺪ بﺰﺜگتﺮ ﺒز طﺮﺘ )شﺎبلﻮن( بﺎشﺪ و آن ﺜﺒ ﺒز قبل به تعﺪﺒﺚ زم بﺮش زﺚه
بﺎشیم.
ﺒسفنج یﺎ ﺒبﺮ ﺜﺒ به مﺎن ﺜوش سﺎخت تﺎمپﻮن آمﺎﺚه کنیﺪ .مقﺪﺒﺜ
ﺎ ﺎ ﻮن ﺪﺒﺜی ﺜ ﺮﺚﺒﺜ ﺪ
ﻮ ﺮ ﺻ١٠ﺦﺦ ﺎ ﺒ ﺎﺚه ﺒز ﺒ
ﺰ ﺪ ﺎ ﺪﺒﺜ ﺜ
ﺪون ﺜ
کمﯽ مﺮکب چﺎﻈ )یﺎ ﺮ مﺎﺚه ﺜنگﯽ که قصﺪ ﺚﺒﺜیﺪ بﺎ آن کﺎﺜ خﻮﺚ ﺜﺒ به چﺎﻈ و آن ﺜﺒ ﺪ ﺎﺜ
بﺮسﺎنیﺪ( ﺜﺒ ﺜوﻎ شیشه یﺎ پﺎلت بگذﺒﺜیﺪ و به غلظت منﺎسب بﺮسﺎنیﺪ .ﺚﺜ صﻮﺜت آن ﺪﺒ ﺮ ﺪ.
ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﺮکب چﺎﻈ ،مﺎن غلظت مﺮکب ﺚﺜون ﺮﺧ ﺒصلﯽ منﺎسب ﺒست.
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ﺜسیﺪن به غلظت منﺎسب ﺚﺜ سﺎیﺮ ﺜنگ ﺎ ،به صﻮﺜت تجﺮبﯽ به ﺚست مﯽ آیﺪ.
ﺜقیق بﻮﺚن ﺜنگ ﺚﺜ ﺜنگ ﺎﻎ ﺜوغنﯽ ،گﻮﺒش و ﺒکﺮیلیک مﯽ تﻮﺒنﺪ
بﺎع پخش شﺪن ﺜنگ ﺚﺜ زیﺮ لبه ﺎﻎ شﺎبلﻮن شﻮﺚ و غلظت بیش ﺒز حﺪ آن
نیﺰ بﺎع بﺮوز مشکاتﯽ مﯽ گﺮﺚﺚ.
پس ﺒز آمﺎﺚه کﺮﺚن مﺮکب ،کﺎغذ چﺎﻈ ﺜﺒ بﺎ چسب کﺎغذﻎ ﺜوﻎ میﺰ
چﺎﻈ یﺎ تخته شﺎسﯽ ثﺎبت کنیﺪ و سپس شﺎبلﻮن ﺜﺒ بﺎ چسب کﺎغذﻎ ضعی شﺪه
ﺜوﻎ آن بچسبﺎنیﺪ .چسب کﺎغذﻎ ﺜﺒ به ﺒین ﺚلیل ضعی مﯽ کنیم که نگﺎم
جﺪﺒ کﺮﺚن شﺎبلﻮن ﺒز کﺎغذ ،آن ﺜﺒ پﺎﺜه نکنﺪ.
ﺒسفنج یﺎ تﺎمپﻮن ﺜﺒ به ﺜنگ آغشته کنیﺪ و آن ﺜﺒ چنﺪ بﺎﺜ به قسمت ﺎﻎ
بﺪون ﺜنگ شیشه بﺰنیﺪ تﺎ قشﺮ یکنﻮﺒختﯽ ﺒز ﺜنگ ﺚﺜ آن بﺎقﯽ بمﺎنﺪ .سپس
شﺪه شﺎبلﻮن منتقل
بﺎ ضﺮبﺎت و فشﺎﺜ یکنﻮﺒخت ،ﺜنگ ﺜﺒ به شکل ﺎﻎ بﺮیﺪه ﻇ
کنیﺪ .بعﺪ ﺒز حصﻮل ﺒطمینﺎن ﺒز ﺒینکه مه جﺎﻎ طﺮﺘ ﺜنگ آمیﺰﻎ شﺪه ﺒست،
شﺎبلﻮن ﺜﺒ ثﺎبت نگه ﺚﺒﺜیﺪ و پس ﺒز بﺮﺚﺒشتن چسب ﺎ ،به آﺜﺒمﯽ و بﺎ ﺚقت
شﺎبلﻮن ﺜﺒ ﺒز کﺎغذ جﺪﺒ کنیﺪ.
ﺚﺜ صﻮﺜتﯽ که قصﺪ ﺚﺒﺜیﺪ ﺒز شﺎبلﻮن چﺎﻈ ﺎﻎ ﺚیگﺮﻎ بگیﺮیﺪ ،بﺎیﺪ
حال مﺎن ﺜنگ تمیﺰ کنیﺪ.
پشت و ﺜوﻎ آن ﺜﺒ بﺎ ﺷ
ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،ﺒستفﺎﺚه ﺒز چنﺪ ﺜنگ ﺚﺜ چﺎﻈ یک شﺎبلﻮن نیﺰ ﺒمکﺎن پذیﺮ
ﺒست .به ﺒین منظﻮﺜ ﺒز ﺚو یﺎ چنﺪ ﺒسفنج یﺎ تﺎمپﻮن ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ و ﺮیک ﺜﺒ
به ﺜنگ مﻮﺜﺚ نظﺮ آغشته نمﺎییﺪ و قسمت ﺎﻎ مختل طﺮﺘ ﺜﺒ ﺜنگ آمیﺰﻎ
کنیﺪ.
مچنین مﯽ تﻮﺒنیﺪ چنﺪ ﺜنگ مجﺰﺒ ﺚﺜ کﺎﺜ خﻮﺚ ﺚﺒشته بﺎشیﺪ .ﺚﺜ ﺒین
محﺪوﺚه ﺮ
مﺮحله طﺮﺒحﯽ ،ﺜنگ ﺎﻎ مﻮﺜﺚ نظﺮ ﺜﺒ تفکیک و
صﻮﺜت ﺚﺜ
ﻇ
ﻇ
مﺮحله سﺎخت شﺎبلﻮن ،بﺮﺒﻎ ﺮ ﺜنگ ،یک
یک ﺜﺒ مشخ کنیﺪ .سپس ﺚﺜ
ﻇ
مﺮحله چﺎﻈ نیﺰ به تﺮتیب ﺮیک ﺒز شﺎبلﻮن ﺎ ﺜﺒ
شﺎبلﻮن مجﺰﺒ بسﺎزیﺪ و ﺚﺜ
ﻇ
بﺎ ﺜنگ مﺮبﻮﺢ به آن ﺜوﻎ کﺎغذ چﺎﻈ کنیﺪ .ﺚﺜ ﺒین صﻮﺜت زم ﺒست که
ﺒز عائم یﺎ نشﺎنه ﺎﻎ ﺒنطبﺎق ﺚﺜ ﺮیک ﺒز شﺎبلﻮن ﺎﻎ مﺮبﻮﺢ به ﺜنگ ﺎﻎ
مختل ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ.
ﺮ ﮥ ﻬﺎﺜم :ﺒﺜﺒ ﮥ ﺎﺜ
پس ﺒز ﺒتمﺎم کﺎﺜ و خشک شﺪن ﺜنگ ﺎ ،حﺎشیه ﺎﻎ کﺎﺜ چﺎﻈ شﺪه ﺜﺒ
مﺮتب و آن ﺜﺒ ﺒمضﺎ کنیﺪ .ﺚﺜ صﻮﺜت وجﻮﺚ نمﻮنه ﺎﻎ مشﺎبه ،ﺚﺜﺗ تیﺮﺒژ نیﺰ
حﺎشیه سمت چ پﺎیین کﺎﺜ زم ﺒست.
ﺚﺜ
ﻇ
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ﻮ ﺮ ﺼ١٠ﺦﺦ ﺎ ﺿﺮ ﺎت آﺜﺒم و

ﺎ ﯽ ﺎ ﻮن ﺰ ﺪ.

ﻮﺒ

ﺒ

ﺎی

ﺜﺒ

ﻮ ﺮ ١٠٤ﺦﺦ ﭘ ﺒز ﺒ ﺎم ﺎﺜ ﺎ ﻮن ﺜﺒ ﺮﺚﺒﺜ ﺪ.

ﻮ ﺮ ١٠٥ﺦﺦ ﯽ ﻮﺒ ﺪ ﺎ ﺒ

)ﺚﺜ ﻮﺜ ﯽ

ﺮﺘ ﺰ ﺎت ز ﺎﺚی ﺪﺒ

ﺒ ﺎم ﺚ ﺪ.

ﺪه ﺜوی ﺎﻏﺬ

آن ﺜﺒ ﺎﻈ

ﺎﺚه ﺒز

ﺪ.

ﺮﺟ ﻮﺜﺚۀ ﺎ ﻮن ﺜﺒ ﺎ ﺒ
ﺎ ﺪو ﺎﺒ

ﺎی ﺮﺟ ﻮﺜﺚه ﺮﺘ
ﺎ ﺪ( ﺎﻈ
ﺎﺚه ﺒز

ﺎﺚه ﺒز ﺎ ﻮن ﺎ ﺒ

ﯽ ﺰ
ﻮ

ﺒ ﺮﺒﺧ

ﺎ ﺪن

ﻮ ﺮ ١٠٦ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ١٠٨ﺦﺦ ﺮﺚﺒ

ﺪه ﭘ

ﺎﻈ

آن ﺎ

ﺮﺟ ﻮﺜﺚه ﺎ ﻮن

ﺮﺟ ﻮﺜﺚه ،ﺚ

ﭘﺎﺜ ﯽ ﺎﻏﺬ ﻮﺚ.

ﺒ

ﺪ

ﻮ ﺮ ١٠٧ﺦﺦ ﺪﺒ ﺮﺚن

ﺎﻏﺬ

ﻮ

ﻮ ﺮ ﻂ١٠ﺦﺦ ﺒﺛﺮ ﺎﻈ ﺪه

ﺮﺟ ﻮﺜﺚه آن

ﺮﺟ ﻮﺜﺚه ﺒز ﺎﻏﺬ ﺎﻈ

و

ﯽ ﺒز

ﺎ ﻮن و

ﺮ

نﻮعﯽ ﺒز چﺎﻈ شﺎبلﻮنﯽ ﺒست که ﺚﺜ آن مﺮکب یﺎ ﺜنگ چﺎﻈ ﺒز منﺎفذ بﺎز یک تﻮﺜﻎ ،که بﺮ قﺎب یﺎ چﻬﺎﺜچﻮبﯽ نصب شﺪه ،عبﻮﺜ
مﯽ کنﺪ و ﺚﺜ سمت ﺚیگﺮ بﺮ سطح چﺎﻈ شﻮنﺪه مﯽ نشینﺪ .مسﺪوﺚ کﺮﺚن منﺎفذ تﻮﺜﻎ بﺎ ﺜوش ﺎﻎ مختلفﯽ ﺒمکﺎن پذیﺮ ﺒست و غیﺮ ﺒز
مﺮﺒحل طﺮﺒحﯽ و نیﺰ سﺎخت شﺎبلﻮن )که عبﺎﺜت ﺒست ﺒز مسﺪوﺚ کﺮﺚن منﺎطق خﺎﺜﺗ ﺒز طﺮﺘ( ،سﺎیﺮ مﺮﺒحل بﺎ یکﺪیگﺮ شبﺎ ت ﺚﺒﺜنﺪ.
مه
ﺚﺜ ﺒین قسمت ﺒبتﺪﺒ طﺮﺒحﯽ و سﺎخت شﺎبلﻮن به ﺜوش ﺎﻎ مختل تﻮضیح ﺚﺒﺚه مﯽ شﻮﺚ .سپس ،به
مﺮحله چﺎﻈ )که بﺮﺒﻎ ﻇ
ﻇ
ﺒین تکنیک ﺎ مشتﺮک ﺒست( پﺮﺚﺒخته مﯽ شﻮﺚ.
ﻮﺒﺚ و ﺒ ﺰﺒﺜ ﻮﺜﺚ ﺎز
گیﺮه متصل به آن
ــ میﺰ چﺎﻈ )یﺎ تخته چﻮبﯽ( و ﻇ
ــ کاﺧ چﻮبﯽ ﺚﺜ ﺒبعﺎﺚ خﺎﺜجﯽ  ۴۰ﺚﺜ ۰ﻖ سﺎنتﯽ متﺮ )ضخﺎمت چﻮب مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه بین ﻔ تﺎ ۴سﺎنتﯽ متﺮ(
ﺚﺜجه بین  ۸۰تﺎ ۰ﻓﻒ
ــ تﻮﺜﻎ سیلک بﺎ
ﻇ
ــ ﺒسکﻮئیجﯽ )کﺎﺜﺚک مخصﻮﺠ سیلک ﺒسکﺮین( به طﻮل ۰ﻓ و ﻖﻓ سﺎنتﯽ متﺮ )بﺮﺒﻎ طﺮﺘ ﺎیﯽ بﺎ عﺮض بین ﻖﻒ تﺎ
ﻒﻓسﺎنتﯽ متﺮ(
ــ ﺜنگ ﺜوغنﯽ سﺎختمﺎنﯽ یﺎ ﺜنگ پاستیک )سیﺎه ،سفیﺪ و سه ﺜنگ ﺒصلﯽ(
ــ کﺎﺜﺚک نقﺎشﯽ و ﺮﺧ کﻮچک پاستیکﯽ )بﺮﺒﻎ تﺮکیب کﺮﺚن ﺜنگ(
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حال ﺜنگ )تینﺮ یﺎ نفت(
ــ ﺷ
ــ کﺎغذ و مقﻮﺒ )ﺒنﻮﺒﺤ متنﻮعﯽ ﺒز کﺎغذ و مقﻮﺒ منﺎسب ﺒین شیﻮه ستنﺪ( بﺎ ﺒبعﺎﺚ ۰ﻔ ﺚﺜ  ۴۰سﺎنتﯽ متﺮ
ــ چسب بسته بنﺪﻎ کﺎﺜتن )آب چسب(
ــ ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ مخصﻮﺠ طﺮﺒحﯽ و تﺮسیم )چسب کﺎغذﻎ و شیشه ﺒﻎ ،مﺪﺒﺚ ﺒتﻮﺚ ،کﺎتﺮ ،قیچﯽ ،کﺎلک ۰ﻓ ﺚﺜ ۰ﻔ ،کﺎغذ طﺮﺒحﯽ،
خط کش فلﺰﻎ ،پﺎک کن(
پﺎﺜچه نخﯽ و پنبه
ﺜوزنﺎمه بﺎطله،
ــ
ﻇ
ﻇ
ــ سشﻮﺒﺜ معمﻮلﯽ
ــ مﺪﺒﺚ شمعﯽ معمﻮلﯽ )بﺮﺒﻎ تکنیک مﺪﺒﺚ شمعﯽ(
ــ کﺎغذ پﻮستﯽ ﺚﺜ ﺒبعﺎﺚ ۰ﻔ ﺚﺜ  ۴۰سﺎنتﯽ متﺮ )بﺮﺒﻎ تکنیک ﺒستنسیل کﺎغذﻎ(
مﺎﺚه حسﺎﺞ مﺮﺒه آن )بﺮﺒﻎ تکنیک ک و فﻮتﻮسیلک(
ــ ک حسﺎﺞ نشﺪه و ﻇ
ــ قلم مﻮﻎ ﻔ ،ﻗ و ۰ﻒ )بﺮﺒﻎ تکنیک ک(
پﺎﺜچه مشکﯽ و چﺮم مصنﻮعﯽ یﺎ نﺎیلﻮن ضخیم مشکﯽ م مﯽ تﻮﺒن ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ( ﺒبعﺎﺚ ۰ﻔ ﺚﺜ  ۴۰سﺎنتﯽ متﺮ
ــ مقﻮﺒﻎ مشکﯽ )ﺒز
ﻇ
)بﺮﺒﻎ تکنیک فﻮتﻮسیلک(
ــ سفیﺪکننﺪه )بﺮﺒﻎ پﺎک کﺮﺚن طﺮﺘ ﺒز ﺜوﻎ شﺎبلﻮن ﺚﺜ تکنیک فﻮتﻮسیلک(.
ﺮ ﮥ ﺒول :ﺮﺒ ﯽ
تﻮﺜﻎ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه ﺚﺜ سیلک ﺒسکﺮین ﺒز تﺎﺜ و پﻮﺚ ﺎﻎ
منظمﯽ تشکیل شﺪه ﺒست که ﺚﺜ فﻮﺒصل میﺎن ﺮ ﺚو جفت عمﻮﺚﻎ و
ﺒفقﯽ آن ،مﺮبعﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که مﺮکب ﺜﺒ ﺒز خﻮﺚ عبﻮﺜ مﯽ ﺚ ﺪ .شمﺎ
مﺮحله سﺎخت شﺎبلﻮن ،ﺜﺒه عبﻮﺜ ﺜنگ ﺜﺒ ﺚﺜ تعﺪﺒﺚﻎ ﺒز
ﺚﺜ وﺒقع ،ﺚﺜ
ﻇ
ﺒین مﺮبع ﺎ مسﺪوﺚ و بقیه ﺜﺒ به صﻮﺜت بﺎز ﺜ ﺎ مﯽ کنیﺪ و ﺒین مﻮضﻮﺤ،
وجه مشتﺮک میﺎن تمﺎم ﺜوش ﺎﻎ سﺎخت شﺎبلﻮن سیلک ﺒسکﺮین
ﺒست.

ﻮ ﺮ ١١٠ﺦﺦ ﺒ

ﺎﺚه ﺒز ﺎ

ﺚﺜ

ﺪﺒﺚ

ﯽ

گﻮنه خﺎﺠ خﻮﺚ
ﺮ یک ﺒز ﺜوش ﺎﻎ سﺎخت شﺎبلﻮن ،شمﺎ ﺜﺒ به ﻇ
ﺚﺜ مسﺪوﺚ کﺮﺚن منﺎفذ تﻮﺜﻎ یﺎﺜﻎ مﯽ کنﺪ .بنﺎبﺮﺒین ،زم ﺒست طﺮحﯽ ﺜﺒ
ﺒنتخﺎب کنیﺪ که متنﺎسب بﺎ ﺜوش سﺎخت شﺎبلﻮن و محﺪوﺚیت ﺎ و ﺒمکﺎنﺎت
آن بﺎشﺪ .مچنین بﺎ تﻮجه به ﺒبعﺎﺚ کاﺧ و لﺰوم ﺜعﺎیت فﺎصله بین لبه ﺎﻎ
مه ﺜوش ﺎ ،بﺎیﺪ
طﺮﺘ و کنﺎﺜه ﺎﻎ چﻬﺎﺜچﻮب ،حﺪﺒک ﺮ
ﺒنﺪﺒزه طﺮﺘ ﺚﺜ ﻇ
ﻇ
ﻒﻓ ﺚﺜ ۰ﻔ سﺎنتﯽ متﺮ بﺎشﺪ.
ﻮ ﺮ ١١١ﺦﺦ
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ﺎ ﺪن ﺎﻏﺬ ﭘﻮ ﯽ ﺜوی ﺮﺘ

ﺪﺒﺚ ﯽ :مﯽ تﻮﺒنیﺪ ﺚﺜ ﺒین تکنیک ﺒز طﺮحﯽ ﺒستفﺎﺚه
کنیﺪ که ﺚﺒﺜﺒﻎ بﺎفت بﺎشﺪ .به عبﺎﺜت ﺚیگﺮ ،مﺎن بﺎفت ﺎیﯽ که مﯽ تﻮﺒنیﺪ بﺎ
ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﺪﺒﺚ شمعﯽ ﺜوﻎ کﺎغذ ﺒیجﺎﺚ کنیﺪ ،ﺜوﻎ تﻮﺜﻎ نیﺰ قﺎبل ﺒستفﺎﺚه
ﺒست.

ﻮ ﺮ ﺻ١١ﺦﺦ ﺒ ﺎل ﺮﺘ

ﺎﻏﺬ ﭘﻮ ﯽ

) ﺎﻏﺬ ﭘﻮ ﯽ( :مﺎننﺪ تکنیک ﺒستنسیل،
ﺒ
ﺚﺜ ﺒینجﺎ نیﺰ طﺮحﯽ منﺎسب ﺒست که ﺚﺒﺜﺒﻎ سطﻮﺘ قﺎبل تفکیک بﺎشﺪ.
طﺮﺘ ﺎﻎ ﺚﺒﺜﺒﻎ سطﻮﺘ نسبتﺎً بﺰﺜگ و خطﻮﺢ نه چنﺪﺒن بﺎﺜیک بﺮﺒﻎ ﺒین
کﺎﺜ منﺎسب ﺒست .ﺚﺜ ﺒینجﺎ نیﺰ ،مﺎننﺪ ﺜوش ﺒستنسیل ،بﺎیﺪ ﺚقت کنیﺪ
که قسمت ﺎﻎ سفیﺪ طﺮﺘ ،به یکﺪیگﺮ متصل شﻮنﺪ و ﺒستنسیل کﺎغذﻎ
یک تکه بﺎشﺪ.

ﻮ ﺮ ﺼ١١ﺦﺦ

ﺮﺟ ﺚﺜ ﺎﻏﺬ ﭘﻮ ﯽ

ﺮﺘ و

ﺎی

ﺮﺒی ﺒ ﺎﺚ

مﺎﺚه مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه ﺚﺜ ﺒین تکنیک ،مﺎیع ﺒست
ﻌو
ﻮ :ﻇ
و بﺎ قلم مﻮ به کﺎﺜ گﺮفته مﯽ شﻮﺚ .بنﺎبﺮﺒین ،طﺮحﯽ منﺎسب آن ﺒست که بﺎ حﺮکﺎت
و تﻮﺒنﺎیﯽ ﺎﻎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز قلم مﻮ متنﺎسب بﺎشﺪ.
عاوه بﺮ قلم مﻮ ،بﺮﺒﻎ ﺒیجﺎﺚ بﺎفت ﺚﺜ ﺒین تکنیک ،مﯽ تﻮﺒن مﺎیع مﻮﺜﺚ
نظﺮ ﺜﺒ بﺎ ﺒسفنج یﺎ وسﺎیل مشﺎبه نیﺰ به کﺎﺜ گﺮفت .ﺒمﻮلسیﻮن ) ک( حسﺎﺞ
حال ﺒین مﺎﺚه،
نشﺪه مخصﻮﺠ سیلک ﺒسکﺮین بﺮﺒﻎ ﺒین کﺎﺜ منﺎسب ﺒست .ﺷ
ﻇ
آب ﺒست.
ﻮ ﺮ ١١٤ﺦﺦ

ﺎی

ﻏ ﺮ ﺎﺞ ﭘﻮ ﺎ ﺪه ﺪه ﺒ

ﺪ ﺎﺒ

ﺎﺚه ﺒز

ﻮوﻊ

.
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( :ﺒز آنجﺎ که ﺚﺜ ﺒین تکنیک ﺒز ﺜوش عکﺎسﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ ،زم ﺒست که به عﺎمل نﻮﺜ
ﺎ ﯽ) ﻮﻮ
مﺎﺚه حسﺎﺞ به نﻮﺜ ) ک حسﺎﺞ شﺪه( پﻮشیﺪه مﯽ شﻮﺚ و سپس ﺜﺒه
تﻮجه ﺚﺒشته بﺎشیﺪ .ﺚﺜ ﺒین تکنیک تمﺎم سطح شﺎبلﻮن به وسیله ﻇ
وسیله نﻮﺜ ثﺎبت مﯽ شﻮنﺪ.
عبﻮﺜ نﻮﺜ ﺚﺜ منﺎطق طﺮﺘ مسﺪوﺚ مﯽ گﺮﺚﺚ و قسمت ﺎﻎ خﺎﺜﺗ ﺒز طﺮﺘ به
ﻇ
وﺜقه شفﺎﺧ )مﺎننﺪ کﺎلک یﺎ طلق( ﺒجﺮﺒ شﺪه ،ﺚﺜ مسیﺮ نﻮﺜ قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚه شﻮﺚ تﺎ ﺒز عبﻮﺜ نﻮﺜ ﺒز قسمت ﺎﻎ
طﺮﺘ مﯽبﺎیست بﺮ یک ﻇ
سیﺎه جلﻮگیﺮﻎ نمﻮﺚه و نﻮﺜ ،تنﻬﺎ ﺒز قسمت ﺎﻎ خﺎﺜﺗ ﺒز طﺮﺘ عبﻮﺜ کنﺪ و تﻮﺜﻎ حسﺎﺞ شﺪه ﺜﺒ ﺚﺜ آن منﺎطق مسﺪوﺚ نمﺎیﺪ .بنﺎبﺮﺒین،
طﺮﺘ منﺎسب بﺮﺒﻎ ﺒین منظﻮﺜ ،بﺎیﺪ حﺪﺒک ﺮ تضﺎﺚ تیﺮگﯽ ﺜوشنﯽ میﺎن فضﺎﻎ م بت و منفﯽ ﺜﺒ ﺚﺒشته بﺎشﺪ.
ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺚﺜجﺎت خﺎکستﺮﻎ ﺚﺜ طﺮﺘ بﺎع بﺮوز ﺒتفﺎقﺎت نﺎخﻮﺒسته و پیش بینﯽ نشﺪه مﯽ شﻮﺚ .مﯽ تﻮﺒنیﺪ طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه
ﺒز ﺜﺒپیﺪ مشکﯽ یﺎ بﺎ قلم مﻮ )بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﺮکب مشکﯽ غلی ( بﺮ کﺎلک یﺎ طلق ﺒجﺮﺒ کنیﺪ .مچنین مﯽ تﻮﺒن ﺒز پﺮینت لیﺰﺜﻎ بﺎ کنتﺮﺒست
)تضﺎﺚ( بﺎ ﺜوﻎ طلق یﺎ کﺎلک نیﺰ ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ.ﺚﺜ ﺒین شیﻮه طﺮﺘ مﯽتﻮﺒنﺪ ﺚﺒﺜﺒﻎ جﺰئیﺎت بسیﺎﺜ بﺎشﺪ.
ﺒنﺪﺒزه چﻬﺎﺜچﻮبﯽ که ﺚﺜ ﺒختیﺎﺜ ﺚﺒﺜیﺪ ،حﺪﺒک ﺮ بﺎیﺪ ﻒﻓ ﺚﺜ ۰ﻔسﺎنتﯽ متﺮ بﺎشﺪ.
ﺒبعﺎﺚ طﺮﺘ بﺎ تﻮجه به
ﻇ
ﺎ ﻮن
ﺮ ﮥ ﺚوم :ﺎ
ﺪﺒﺚ ﯽ :طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ زیﺮ تﻮﺜﻎ و ﺚﺜست ﺚﺜ
وسط آن قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و آن ﺜﺒ بﺎ چسب کﺎغذﻎ ثﺎبت کنیﺪ .ﺒز ﺚﺒخل تﻮﺜﻎ
بﺎ مﺪﺒﺚ نﺮم ،کﺎﺚﺜ و خطﻮﺢ طﺮﺘ ﺜﺒ ﺜوﻎ تﻮﺜﻎ طﺮﺒحﯽ کنیﺪ .طﺮﺘ ﺜﺒ
ﺒز پشت تﻮﺜﻎ جﺪﺒ کنیﺪ و فضﺎﻎ ﺒطﺮﺒﺧ کﺎﺚﺜ ﺜﺒ )بﺎ قلم مﻮ یﺎ کﺎﺜﺚک(
مﺎﺚه حسﺎﺞ کننﺪه بﺎ آن
بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ک غیﺮ حسﺎﺞ )ﺒمﻮلسیﻮنﯽ که ﻇ
مخلﻮﺢ نشﺪه ﺒست( ،که بﺎ مقﺪﺒﺜ کمﯽ آب ﺜقیق کﺮﺚه ﺒیﺪ ،بپﻮشﺎنیﺪ و بﺎ
ﺒستفﺎﺚه ﺒز سشﻮﺒﺜ آن ﺜﺒ خشک کنیﺪ .ﺒگﺮ سشﻮﺒﺜ ﺜﺒ خیلﯽ نﺰﺚیک و
طﻮ نﯽ بﺮ یک نقطه ﺒز تﻮﺜﻎ متمﺮکﺰ کنیﺪ ممکن ﺒست بﺎع سﻮختن و
ﺎی ﯽ ﺮﺘ
ﻮ ﺮ ١١٥ﺦﺦ ﭘﻮ ﺎ ﺪن ﺎ ﺬ ﻮﺜی ﺚﺜ
ﺒز بین ﺜفتن آن شﻮﺚ.
ﺒکنﻮن تﻮﺜﻎ ﺜﺒ ﺜوﻎ سطح سفتﯽ قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و ﺒز ﺚﺒخل تﻮﺜﻎ ،قسمت ﺎﻎ منفﯽ طﺮﺘ ﺜﺒ بﺎ مﺪﺒﺚ شمعﯽ بپﻮشﺎنیﺪ .تﻮجه ﺚﺒشته
بﺎشیﺪ که ﺮ چه بﺮ مﺪﺒﺚ شمعﯽ بیشتﺮ فشﺎﺜ بیﺎوﺜیﺪ ،سفیﺪﻎ آن قسمت بیشتﺮ مﯽ شﻮﺚ .ﺒگﺮ بخﻮﺒ یﺪ قسمت ﺎیﯽ ﺒز طﺮﺘ بﺎفت ﺚﺒشته
بﺎشﺪ ،بﺎیﺪ سطح ﺚﺒﺜﺒﻎ بﺎفت مﻮﺜﺚ نظﺮ ﺜﺒ زیﺮ تﻮﺜﻎ قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و ﺒز
ﺚﺒخل بﺎ مﺪﺒﺚ شمعﯽ ﺜوﻎ آن بکشیﺪ .بﺮﺒﻎ ﺒیجﺎﺚ بﺎفت مﯽ تﻮﺒن ﺒز گﻮنﯽ
پﺎﺜچه ﺚﺜشت بﺎفت ،مقﻮﺒﻎ مچﺎله و سپس بﺎز شﺪه ،قطعﺎت
و ﺒنﻮﺒﺤ
ﻇ
ﺜنﺪه آشپﺰخﺎنه و
آجﺮ و سیمﺎن و سنگ فﺮش ﺎﻎ زبﺮ ،تﻮﺜﻎ ﺎﻎ فلﺰﻎ ،ﻇ
بسیﺎﺜﻎ چیﺰ ﺎﻎ ﺚیگﺮ ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ.
وﺜقه
ﺒ
) ﺎﻏﺬ ﭘﻮ ﯽ( :طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ زیﺮ ﻇ
پﻮستﯽ بگذﺒﺜیﺪ و خطﻮﺢ آن ﺜﺒ بﺎ مﺪﺒﺚ تﺮسیم کنیﺪ .سپس بﺎ ﺚقت و بﺎ
ﺒستفﺎﺚه ﺒز تی بﺮش و قیچﯽ قسمت ﺎﻎ تیﺮه ﺜﺒ خﺎﺜﺗ کنیﺪ .ﺚﺜ نﻬﺎیت
بﺎیﺪ چیﺰﻎ شبیه شﺎبلﻮن ﺒستنسیل ﺒز جنس کﺎغذ پﻮستﯽ ﺚﺜ ﺒختیﺎﺜ
ﺚﺒشته بﺎشیﺪ.
ﺎی ﺎﻈ ﻮ ﺪۀ ﺮﺘ
ﻮ ﺮ ١١٦ﺦﺦ ﺮﺟ و ﺎﺜﺗ ﺮﺚن

0ﻀ

ﺒز آنجﺎ که ﺒجﺮﺒﻎ مﻮفق ﺒین تکنیک ﺚﺜ چﺎﻈ سیلک ﺒسکﺮین
به ﺚقت بسیﺎﺜ نیﺎز ﺚﺒﺜﺚ ،بﺎیﺪ تﻮجه کنیﺪ که ﺮ گﻮنه شکستگﯽ
یﺎ پﺎﺜگﯽ ممکن ﺒست بﺎع نفﻮﺛ ﺜنگ ﺚﺜ زیﺮ کﺎغذ پﻮستﯽ شﻮﺚ
و چﺎﻈ ﺜﺒ ﺚچﺎﺜ مشکل سﺎزﺚ .ﺒز آنجﺎ که ﺚﺜ ﺒین ﺜوش کﺎغذ
پﻮستﯽ بﺎیﺪ ﺒز طﺮﺘ بﺰﺜگتﺮ بﺎشﺪ )حﺪوﺚ پنج سﺎنتﯽ متﺮ ﺒز ﺮ طﺮﺧ(
حﺎشیه ﺎﻎ کﺎغذ پﻮستﯽ نیﺰ بﺎیﺪ کﺎما ً سﺎلم بمﺎننﺪ.

ﻮ ﺮ ١١٧ﺦﺦ ﻈ ﺒ

ﺮﺟ ﻮﺜﺚه و ﻮﺒی ﺎﻈ

مﺮحله چﺎﻈ به صﻮﺜت تﺎ نخﻮﺜﺚه،
کﺎغذ پﻮستﯽ آمﺎﺚه شﺪه ﺚﺜ زمﺎن چﺎﻈ ،بﺎ ﺜنگ به تﻮﺜﻎ خﻮﺒ ﺪ چسبیﺪ .بنﺎبﺮﺒین ،آن ﺜﺒ تﺎ
ﻇ
سﺎلم و به صﻮﺜت تخت نگه ﺚﺒﺜﻎ کنیﺪ.

ﺒ

ﺒ

ﻮ ﺮ ١١٨ﺦﺦ ﺮ

ﺮﺒﺜ ﺮی ﺎﻏﺬ ﺎﻈ،

ﺎﻏﺬی و ﻮﺜی ﺚﺜ ﺮ ﮥ ﺎﻈ

آ ﺎﺚه ﺪه
ﺎﻏﺬ ﺎﻈ

ﻌ و ﻮ :مﺎننﺪ ﺜوش ﺎﻎ قبلﯽ ،طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ زیﺮ تﻮﺜﻎ بگذﺒﺜیﺪ و بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﺪﺒﺚ معمﻮلﯽ ،آن ﺜﺒ ﺜوﻎ تﻮﺜﻎ
پیﺎﺚه کنیﺪ .سپس طﺮﺘ ﺜﺒ ﺒز تﻮﺜﻎ جﺪﺒ کنیﺪ و مﺎننﺪ ﺜوش مﺪﺒﺚ شمعﯽ ،فضﺎﻎ بیﺮون کﺎﺚﺜ تصﻮیﺮ ﺜﺒ بﺎ ک )غیﺮ حسﺎﺞ( بپﻮشﺎنیﺪ و
خشک کنیﺪ .فضﺎ ﺎﻎ سفیﺪ طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ بﺎ قلم مﻮ و ک پﺮ کنیﺪ .مﯽ تﻮﺒنیﺪ ک ﺜﺒ تﺎ حﺪﻎ که بتﻮﺒن آن ﺜﺒ به ﺜﺒحتﯽ بﺎ قلم مﻮ به کﺎﺜ
بﺮﺚ ،بﺎ آب ﺜقیق کنیﺪ .نگﺎم کﺎﺜ بﺎیﺪ مﻮﺒ ب بﺎشیﺪ که ک ﺚﺜ سمت ﺚیگﺮ تﻮﺜﻎ جمع نشﻮﺚ یﺎ ﺜوﻎ میﺰ یﺎ لبﺎستﺎن نچکﺪ.

ﺺﻀ

ﺮﺘ ﺚﺜ ز ﺮ ﻮﺜی ﺮﺒﺜ

ﺚﺒﺚه ﺪه ﺒ

.

ﺎ

ﻮ ﺮ ﻂ١١ﺦﺦ ﺒ ﺎل ﺮﺘ ﺎ ﺒ
ﺎی ﺮﺘ ﺜوی ﻮﺜی

ﺒگﺮ بخﻮﺒ یﺪ ﺚﺜ قسمت ﺎیﯽ ﺒز طﺮﺘ ﺒز بﺎفت ﺒستفﺎﺚه
کنیﺪ ،مﯽ تﻮﺒنیﺪ ﺚﺜ آن قسمت ﺎ ک ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒبﺮ،
وسیله ﺚیگﺮﻎ به ﺜوﻎ تﻮﺜﻎ منتقل کنیﺪ .پس ﺒز
ﺒسفنج یﺎ
ﻇ
ﺒجﺮﺒﻎ طﺮﺘ ﺜوﻎ تﻮﺜﻎ ،آن ﺜﺒ بﺎ ﺚقت و ﺒحتیﺎﺢ خشک
کنیﺪ.

ﻊ

ﺒ

ﺻﻀ

ﻮ ﺮ ۰ﻓﻒﺦﺦ ﭘﻮ ﺎ ﺪن
ﺪو ﺮ

ﺎﺞ ﺪه )ﺚﺜ ﺒ
آن ﻮﺒ ﺪ

ﻮ ﺮ ١ﺻ١ﺦﺦ ﯽ ﻮﺒن ﺒز
ﺎﺚه ﻮﺚ.

ﺮ

ﺎی

ﯽ ﺮﺘ ﺎ ﺒ

ﺎﺚه ﺒز

ﺮﺘ ﺜﺒ ﺎ ﺪ ﺒز ﻮﺜی ﺪﺒ

ﺪ(.

ﺒ

ﺮﺒی ﺒ ﺎﺚ ﺎ

ﺎﺚه ﺒز ﺪﺒﺚ ﺜوی ﻮﺜی ) ﻮ
ﻮ ﺪ و ﺒز ﭘﺮ ﺮﺚن

ﺪ

ﻮﺘ ﻮﺚﺚﺒﺜی

ﻮﺢ
ﺪ(.

( :ک حسﺎﺞ ﺒز مخلﻮﺢ کﺮﺚن
ﺎ ﯽ)ﻮﻮ
کننﺪه مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ یک بسته ،سﺎخته مﯽشﻮﺚ .ﺒین
مﺎﺚه حسﺎﺞ
ﻇ
ﺒمﻮلسیﻮن و ﻇ
)مﺎﺚه حسﺎﺞکننﺪه( ﺚﺜ بسته وجﻮﺚ
ﺚو به نسبت ۰ﻒ )ﺒمﻮلسیﻮن یﺎ ک( به ﻒ ﻇ
مﺎﺚه حسﺎﺞکننﺪه ﺜﺒ به ﺚﺒخل ک بﺮیﺰیﺪ و آن ﺜﺒ به خﻮبﯽ بﺎ م مخلﻮﺢ
ﺚﺒﺜنﺪ .ﻇ
مﺎﺚه حسﺎﺞ ،بﺎیﺪ ﺚﺜ حﺪوﺚ
کنیﺪ تﺎ کﺎما ً یکﺪست شﻮﺚ .پس ﺒز یکﺪست شﺪن ﻇ
یک سﺎعت صبﺮ کنیﺪ تﺎ حبﺎب ﺎﻎ ﺜیﺰ ﺚﺒخل آن خﺎﺜﺗ شﻮنﺪ .بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز
یک کﺎﺜﺚک عﺮی  ،تمﺎم سطح تﻮﺜﻎ ﺜﺒ ﺒز ﺮ ﺚو طﺮﺧ )پشت و ﺚﺒخل( بﺎ یک
ﻮ ﺮ ﺻﺻ١ﺦﺦ ﺮز ﺪن ﺎﺚۀ ﺎﺞ ﺜوی ﻮﺜی
مﺎﺚه حسﺎﺞ بپﻮشﺎنیﺪ و ﺚﺜ تﺎﺜیکﯽ آن ﺜﺒ خشک کنیﺪ.
ﻇیه نﺎزک ﺒز ﻇ
مﺎﺚه حسﺎﺞ ،زم ﺒست که تﻮﺜﻎ ﺜﺒ بﺎ مﻮﺒﺚ شﻮینﺪه )صﺎبﻮن ،مﺎیع ﺚست شﻮیﯽ یﺎ پﻮﺚﺜ لبﺎﺞ شﻮیﯽ( و پنبه
قبل ﺒز ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﻇ
پﺎﺜچه نخﯽ بشﻮییﺪ و خشک کنیﺪ .طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ که ﺜوﻎ طلق یﺎ کﺎلک ﺒجﺮﺒ کﺮﺚه ﺒیﺪ ،ﺒز پشت )بﺎ چسب شیشه ﺒﻎ( به وسط تﻮﺜﻎ
یﺎ
ﻇ
بچسبﺎنیﺪ .تﻮجه ﺚﺒشته بﺎشیﺪ که ﺜوﻎ طﺮﺘ بﺎیﺪ به طﺮﺧ تﻮﺜﻎ بﺎشﺪ .چﻬﺎﺜچﻮب ﺜﺒ )ﺒز سمت تﻮﺜﻎ( ﺜوﻎ میﺰ نﻮﺜ قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و یک
تکه مقﻮﺒ یﺎ پﺎﺜچه یﺎ نﺎیلﻮن به ﺜنگ مشکﯽ ﺒز ﺚﺒخل ﺜوﻎ تﻮﺜﻎ بگذﺒﺜیﺪ و ﺜوﻎ آن یک قطعه شیشه یﺎ تخته قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و ﺚﺜ نﻬﺎیت بﺮﺒﻎ
مه آنﻬﺎ بگذﺒﺜیﺪ.
ﺒتصﺎل بیشتﺮ تﻮﺜﻎ به طﺮﺘ و میﺰ نﻮﺜ ،یک جسم سنگین ﺜوﻎ ﻇ

ﻮ ﺮ ﺼﺻ١ﺦﺦ ﻈ
ﺮ ﮥ ﺎﻈ

ﺎﻏﺬ ﺎﻈ و ﺒ

آ ﺎﺚه ﺪه ﺮﺒی

ﻮ ﺮ ٤ﻓ١ﺦﺦ ﺮﺟ و ﺎﺜﺗ ﺮﺚن

ﺎی ﺎﻈ ﻮ ﺪۀ ﺮﺘ

میﺰ نﻮﺜ ﺜﺒ بﺮﺒﻎ مﺪت معینﯽ )حﺪوﺚ  ۴ﺚقیقه( ﺜوشن کنیﺪ و ﺚﺜ پﺎیﺎن
زمﺎن نﻮﺜﺚ ﯽ میﺰ نﻮﺜ ﺜﺒ خﺎمﻮش کنیﺪ و به تﺮتیب ،وزنه ،شیشه و مقﻮﺒﻎ
مشکﯽ ﺜﺒ بﺮﺚﺒﺜیﺪ .طﺮﺘ ﺜﺒ ﺒز تﻮﺜﻎ جﺪﺒ و ﺮ ﺚو طﺮﺧ تﻮﺜﻎ ﺜﺒ خیس
کنیﺪ و سپس بﺎ فشﺎﺜ مایم آب ،قسمت ﺎﻎ نﻮﺜ نﺪیﺪه )قسمت ﺎﻎ تیﺮه
طﺮﺘ( ﺜﺒ بﺎز کنیﺪ .شﺎبلﻮن ﺜﺒ بﺎ حﺮﺒﺜت مایم خشک کنیﺪ و ﺚﺜ صﻮﺜتﯽ
که قسمت ﺎیﯽ ﺒز شﺎبلﻮن نﺎخﻮﺒسته بﺎز شﺪه بﺎشﺪ ،آن ﺜﺒ بﺎ ک و قلم مﻮ
ﺜتﻮش کنیﺪ.
ﻮ ﺮ ٥ﺻ١ﺦﺦ ﻈ

ﺎﻏﺬ ﺎﻈ و ﺒ

و ﻮﺜی ﺚﺜ ﺮ ﮥ ﺎﻈ

٣ﻀ

ﺮ ﮥ ﻮم :ﺎﻈ
کﺎغذ و مقﻮﺒﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒنﺪﺒزه ﺎﻎ یکسﺎن و بﺰﺜگتﺮ
ﺒنﺪﺒزه طﺮﺘ بﺮش بﺰنیﺪ و به صﻮﺜت تخت آمﺎﺚه کنیﺪ .بﺮﺒﻎ
ﺒز
ﻇ
جلﻮگیﺮﻎ ﺒز نفﻮﺛ ﺜنگ به بیﺮون ،حﺎشیه ﺎﻎ ﺚﺒخلﯽ شﺎبلﻮن
ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز چسب کﺎﺜتن )آب چسب( مسﺪوﺚ کنیﺪ .زم
ﺒست که لبه ﺎﻎ طﺮﺘ بﺎ لبه ﺎﻎ چسب چنﺪ سﺎنتﯽ متﺮ فﺎصله
ﺚﺒشته بﺎشﺪ و لبه ﺎﻎ چسب تﺎ قسمت چﻮبﯽ کاﺧ ﺒﺚﺒمه یﺎبﺪ.
کنتﺮل کنیﺪ که غیﺮ ﺒز طﺮﺘ ی قسمت ﺚیگﺮﻎ ﺒز تﻮﺜﻎ بﺎز
نمﺎنﺪه نبﺎشﺪ .ﺚﺜ غیﺮ ﺒین صﻮﺜت آن قسمت ﺜﺒ ﺜتﻮش کنیﺪ.
میﺰ چﺎﻈ عبﺎﺜت ﺒست ﺒز یک صفحه مسطح ﺚﺜ ﺒبعﺎﺚ
بﺰﺜگتﺮ ﺒز شﺎبلﻮن که ﺚﺜ یک سمت به گیﺮه ﺒﻎ متصل ﺒست.
گیﺮه چﺎﻈ متصل کنیﺪ و ﺒولین کﺎغذ چﺎﻈ خﻮﺚ ﺜﺒ
شﺎبلﻮن ﺜﺒ به ﻇ
به گﻮنه ﺒﻎ زیﺮ آن بگذﺒﺜیﺪ که طﺮﺘ ﺚﺜ وسط آن وﺒقع شﻮﺚ.
بﺮﺒﻎ ﺜﺒحتﯽ ﺚﺜ پیﺪﺒ کﺮﺚن جﺎﻎ قﺮﺒﺜگیﺮﻎ کﺎغذ ﺚﺜ چﺎﻈ نسخه ﺎﻎ
بعﺪﻎ ،ﺚو سمت کﺎغذ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺜوﻎ میﺰ نشﺎنه گذﺒﺜﻎ کنیﺪ .مﯽ تﻮﺒنیﺪ بﺎ
ﺚﺜست کﺮﺚن یک گﻮنیﺎﻎ مقﻮﺒیﯽ و چسبﺎنﺪن آن به میﺰ ،ﺒین کﺎﺜ ﺜﺒ ﺒصﻮلﯽ تﺮ
ﺒنجﺎم ﺚ یﺪ.
ﺜنگ ﺎﻎ منﺎسب بﺮﺒﻎ چﺎﻈ ﺒسکﺮین ،تنﻮﺤ بسیﺎﺜ و کﺎﺜبﺮﺚ ﺎﻎ
گﻮنﺎگﻮن ﺚﺒﺜنﺪ .ﺚﺜ ﺒین کﺎﺜگﺎه ،به منظﻮﺜ سﻬﻮلت ﺒستفﺎﺚه ،مقﺮون به صﺮفه
بﻮﺚن و نیﺰ ﺚﺜ ﺚستﺮﺞ قﺮﺒﺜ ﺚﺒشتن ،ﺒز ﺜنگ ﺜوغنﯽ مخصﻮﺠ نقﺎشﯽ
سﺎختمﺎن ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ.

ﻮ ﺮ ٦ﺻ١ﺦﺦ ﺒ

ﻮ

ﯽ ﺎ ﺚو ﻮﺤ ﺚ ﮥ

ﻮ ﺮ ٧ﺻ١ﺦﺦ ﻮ ﯽ ﺚ

ﺎوت

ﺎه ﺮﺒی ﺎﻈ ﺎ ﻮ ﯽ

حﺎشیه
ﺜنگ خﻮﺚ ﺜﺒ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز کﺎﺜﺚک یﺎ یک قﺎشق ﺚﺜ
ﻇ
بﺎ یﯽ طﺮﺘ بﺮیﺰیﺪ .غلظت ﺜنگ ﺎﻎ سﺎختمﺎنﯽ مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ بﺎزﺒﺜ،
بﺮﺒﻎ ﺒنجﺎم کﺎﺜ منﺎسب ﺒست و زم نیست آن ﺜﺒ تغییﺮ ﺚ یﺪ.

ﻮ ﺮ ٨ﺻ١ﺦﺦ ﺜ

٤ﻀ

ﺜ

ﺚﺜ ﺎ ﮥ ﺎ ﻮن ) ﺎﺜ

ﺪوﺚۀ ﺮﺘ(

زﺒویه ﻖ۴
بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز یک ﺒسکﻮئیجﯽ )کمﯽ بﺰﺜگتﺮ ﺒز عﺮض طﺮﺘ( و بﺎ ﻇ
ﺚﺜجه و بﺎ مقﺪﺒﺜﻎ فشﺎﺜ ،ﺜنگ ﺜﺒ به سمت ﺚیگﺮ ببﺮیﺪ .بﺎ ﺒین کﺎﺜ ،ﺜنگ ﺒز منﺎفذ
بﺎز تﻮﺜﻎ عبﻮﺜ مﯽ کنﺪ و ﺚﺜ سمت ﺚیگﺮ ﺜوﻎ کﺎغذ مﯽ نشینﺪ.
پس ﺒز ﺒین کﺎﺜ ،تﻮﺜﻎ ﺜﺒ بﺎ بیﺎوﺜیﺪ و کﺎغذ چﺎﻈ شﺪه ﺜﺒ بﺮﺚﺒﺜیﺪ.
زﺒویه
مچنﺎن که تﻮﺜﻎ ﺜﺒ بﺎ نگه ﺚﺒشته ﺒیﺪ ،ﺜنگ ﺜوﻎ آن ﺜﺒ بﺎ فشﺎﺜ )و بﺎ مﺎن ﻇ
ﺒسکﻮئیجﯽ( به سمت ﺚیگﺮ بﺮگﺮﺚﺒنیﺪ.
تﻮﺜﻎ ﺜﺒ ﺚوبﺎﺜه پﺎیین بیﺎوﺜیﺪ و عمل چﺎﻈ ﺜﺒ تکﺮﺒﺜ کنیﺪ .ﺚﺜ صﻮﺜت
نتیجه یکبﺎﺜ عبﻮﺜ ﺒسکﻮئیجﯽ ﺒز ﺜوﻎ
ﺚﺜست بﻮﺚن تمﺎم شﺮﺒیط ،ﺮ عمل چﺎﻈ ﺚﺜ ﻇ
تﻮﺜﻎ ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .بﺎیﺪ ﺚقت کنیﺪ نگﺎمﯽ که تﻮﺜﻎ ﺜﺒ بﺎ گﺮفته ﺒیﺪ ،ﺜنگ ﺜوﻎ
تﻮﺜﻎ به پﺎیین حﺮکت نکنﺪ و ﺒز منﺎفذ طﺮﺘ به سمت پشت تﻮﺜﻎ نفﻮﺛ ننمﺎیﺪ .نگﺎم
بﺮگﺮﺚﺒنﺪن ﺜنگ نیﺰ بﺎیﺪ تﻮجه کنیﺪ که یه ﺒﻎ نﺎزک و یکنﻮﺒخت ﺒز ﺜنگ ،تمﺎم
سطح طﺮﺘ ﺜﺒ بپﻮشﺎنﺪ.

ﻮ ﺮ ﻂﺻ١ﺦﺦ ﺮز ﺮ

ﻮ ﺮ ۰ﻔ١ﺦﺦ ﺮز ﺮ

نسخه چﺎپﯽ ،تﺄخیﺮ بیش ﺒز حﺪ وجﻮﺚ ﺚﺒشته بﺎشﺪ ،غلظت
ﺒگﺮ بین چﺎﻈ ﺚو
ﻇ
ﺜنگ زیﺎﺚ و منﺎفذ تﻮﺜﻎ مسﺪوﺚ مﯽ شﻮﺚ .به مین ﺚلیل کنتﺮل غلظت ﺜنگ ﺚﺜ طﯽ
مﺮﺒحل چﺎﻈ ،ﺒمﺮﻎ ضﺮوﺜﻎ ﺒست .بﺮﺒﻎ ﺒین کﺎﺜ زم ﺒست ،متنﺎسب بﺎ تعﺪﺒﺚ
نسخه ﺎﻎ چﺎپﯽ ،مقﺪﺒﺜ ﺜنگ بیشتﺮﻎ ﺚﺒخل تﻮﺜﻎ بﺮیﺰیﺪ و ﺒگﺮ به ﺮ ﺚلیل قصﺪ
تﻮق حتﯽ چنﺪ ﺚقیقه ﺒﻎ ﺚﺒشتیﺪ ،ﺜوﻎ طﺮﺘ ﺜﺒ بﺎ ﻇیه ضخیمﯽ ﺒز ﺜنگ بپﻮشﺎنیﺪ.
ﺒین کﺎﺜ بﺎ ﺒسکﻮئیجﯽ و فشﺎﺜ کم ﺜوﻎ ﺜنگ ،ﺚﺜ حﺎلتﯽ که شﺎبلﻮن بﺎ نگه ﺚﺒشته
شﺪه بﺎشﺪ ،ممکن ﺒست .ﺚﺜ صﻮﺜت مسﺪوﺚ شﺪن منﺎفذ تﻮﺜﻎ نیﺰ مﯽ تﻮﺒنیﺪ ،بﺎ
آغشته کﺮﺚن تکه ﺒﻎ پنبه به تینﺮ و کشیﺪن آن به پشت تﻮﺜﻎ ،منﺎفذ ﺜﺒ بﺎز کنیﺪ .زم
ﺒست بعﺪ ﺒز ﺮ تﻮق یﺎ بﺎز کﺮﺚن منﺎفذ بﺎ تینﺮ ،چنﺪ چﺎﻈ آزمﺎیشﯽ بگیﺮیﺪ تﺎ کیفیت
آن به حﺪ مطلﻮب بﺮسﺪ.
مﺮحله چﺎﻈ بﺮﺒﻎ تمﺎم ﺜوش ﺎ مشﺎبه یکﺪیگﺮ
غیﺮ ﺒز ﺒستنسیل کﺎغذﻎ،
ﻇ
ﺒست .بﺮﺒﻎ شﺮوﺤ چﺎﻈ بﺎ تکنیک ﺒستنسیل کﺎغذﻎ ،پس ﺒز متصل کﺮﺚن شﺎبلﻮن
صفحه چﺎﻈ ،ﺒولین کﺎغذ چﺎﻈ ﺜﺒ ﺚﺜ
به گیﺮه و نشﺎنه گذﺒﺜﻎ محل کﺎغذ ﺜوﻎ
ﻇ

ﻮ ﺮ ١ﺼ١ﺦﺦ ﺒ

ﺎﺠ

و ﺮ

و ﺮ

ﺎﺚه ﺒز ﺪ ﺜ

ﺚﺒﺚن ﺒ

ﺚﺒﺚن ﺒ

ﻮ

ﻮ

ﯽ

ﯽ

ﺮﺒی ﺒ ﺎﺚ ﻮه ﺎی

٥ﻀ

جﺎﻎ خﻮﺚ قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و ﺒستنسیل کﺎغذﻎ ﺜﺒ ﺜوﻎ آن
بگذﺒﺜیﺪ .سپس تﻮﺜﻎ ﺜﺒ پﺎیین بیﺎوﺜیﺪ و مﺮﺒحل چﺎﻈ
ﺜﺒ مﺎننﺪ ﺜوش ﺎﻎ ﺚیگﺮ ﺒنجﺎم ﺚ یﺪ .ﺒستنسیل کﺎغذﻎ
ﺚﺜ ﺒولین چﺎﻈ ،به سبب چسبنﺪگﯽ ﺜنگ ،ﺒز زیﺮ به
بقیه نسخه ﺎ مﺎننﺪ قبل ﺒﺚﺒمه
تﻮﺜﻎ مﯽ چسبﺪ و چﺎﻈ ﻇ
مﯽ یﺎبﺪ .به یﺎﺚ ﺚﺒشته بﺎشیﺪ که قبل ﺒز شﺮوﺤ چﺎﻈ بﺎ
ﺒین ﺜوش نیﺰ بﺎیﺪ حﺎشیه ﺎﻎ ﺚﺒخلﯽ تﻮﺜﻎ بﺎ چسب
کﺎﺜتن )آب چسب( پﻮشیﺪه شﺪه و لبه ﺎﻎ چسب تﺎ
ﺜوﻎ قسمت چﻮبﯽ کاﺧ ﺒمتﺪﺒﺚ یﺎفته بﺎشﺪ.
بﺮﺒﻎ تمیﺰ کﺮﺚن شﺎبلﻮن ،ﺒبتﺪﺒ بﺎیﺪ ﺒضﺎفه ﺎﻎ
ﺜنگ ﺜﺒ بﺎ ﺚقت ﺒز ﺚﺒخل شﺎبلﻮن بﺮﺚﺒﺜیﺪ و سپس
شﺎبلﻮن ﺜﺒ بﺎ نفت یﺎ تینﺮ تمیﺰ کنیﺪ .ﺮ قﺪﺜ ﺜنگ کمتﺮﻎ
ﺚﺜ شﺎبلﻮن مﺎنﺪه بﺎشﺪ ،تمیﺰ کﺮﺚن آن ﺜﺒحت تﺮ ﺒست.
پﺎﺜچه نفتﯽ بﺮﺒﻎ زﺚوﺚن مﺪﺒﺚ شمعﯽ ،ﺒز
ﺒز آب ﺚﺒغ و
ﻇ
آب بﺮﺒﻎ ﺒز بین بﺮﺚن ک غیﺮ حسﺎﺞ ،و ﺒز وﺒیتکس
)سفیﺪکننﺪه( بﺮﺒﻎ تمیﺰ کﺮﺚن ک حسﺎﺞ ﺒستفﺎﺚه
کنیﺪ .آب چسب ﺎ نیﺰ بﺎ آب ﺒز تﻮﺜﻎ جﺪﺒ مﯽ شﻮنﺪ.

ﺒ

ﻮ ﺮ ﺻﺼ١ﺦﺦ ﺒ ﺎل ﺜ

ﺚ ﺮ ﺎ ﻮن ﺚﺜ ﺎ ﯽ

.

ﻮ ﺮ ﺼﺼ١ﺦﺦ ﺒﺛﺮ ﺎﻈ ﺪه ﺎ

ﺜ

6ﻀ

ﻮ ﺮ ٤ﺼ١ﺦﺦ زﺚوﺚن ﺜ

ﺎ

ﺎ ﻮن ﺎ

ﻬﺪﺒ

ﭘﺎﺜ

و ﺷل

ﺒ

ﻮ ﺮ ٥ﺼ١ﺦﺦ

ﺎﻏﺬی )ﭘﻮ ﯽ(

ﻮی ﺎ ﻮن ﺎ آب

ﺪه

ﺮ ﮥ ﻬﺎﺜم :ﺒﺜﺒ ﮥ ﺎﺜ
ﺒین مﺮحله بﺮﺒﻎ ﺜوش سیلک ﺒسکﺮین نیﺰ مﺎننﺪ سﺎیﺮ ﺜوش ﺎست .ﺜنگ ﺜوغنﯽ بﺮﺒﻎ خشک شﺪن به زمﺎنﯽ چنﺪ سﺎعته نیﺎز
لبه چﺎﻈ شﺪه( بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز خط کش و کﺎتﺮ منظم
ﺚﺒﺜﺚ .پس ﺒز خشک شﺪن نسخه ﺎﻎ چﺎﻈ شﺪه،
حﺎشیه آنﻬﺎ ﺜﺒ )بﺎ حف فﺎصله ﺒز ﻇ
ﻇ
نمﺎییﺪ و کﺎﺜ ﺎ ﺜﺒ ﺒمضﺎ کنیﺪ.

ﺎﻈ ﺪ ﺜ

مﺮحله چﺎﻈ نیﺰ ،ﺚﺜ نشﺎنه گذﺒﺜﻎ ﺜوﻎ میﺰ
بﺮﺒﻎ چﺎﻈ چنﺪ ﺜنگ ،بﺎیﺪ بﺮﺒﻎ ﺮ ﺜنگ ،شﺎبلﻮن جﺪﺒگﺎنه ﺒﻎ سﺎخته شﻮﺚ و ﺚﺜ
ﻇ
چﺎﻈ و گذﺒشتن کﺎغذ ،ﺚقت بیشتﺮﻎ صﻮﺜت پذیﺮﺚ .چﺎﻈ ﺜنگ ﺎﻎ ﺚوم ،سﻮم و بعﺪ ﺒز آن نیﺰ بﺎیﺪ پس ﺒز خشک شﺪن ﺜنگ قبلﯽ
ﺒنجﺎم شﻮﺚ.

ﻮ ﺮ ٦ﺼ١

ﻮ ﺮ ٧ﺼ١ﺦﺦ ﺒﺚوﺒﺜﺚو ﭘﺎ ﻮ ﻮزی ﺦﺦ

ﺮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻔﻗ۹ﻒ.

ﻀﻀ

ﻮ ﺮ ٨ﺼ١ﺦﺦ آ ﻮ ﯽ و ﻮ

ﻮ ﺮ ﻂﺼ١ﺦﺦ ﺮی ﺎ

ﺦﺦ ﺒ

)ﺒز

ﺒ

ﺦﺦ

ﻮﮥ

ﺮ ﺦﺦ ۹ﻔ۹ﻒ.

ﺎ ﯽ(ﺦﺦ ﻖ/ﻖﻗ×ﻓ/ﻓ ۴ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ

ﻘ۹۴ﻒ.

ﻮ ﺮ ١٤٠ﺦﺦ ﺮ ﺪ ﺮ

٨ﻀ

)ﺎ ﺎ

(ﺦﺦ ﻒﻘ۹ﻒ.

ﺎ ﺪ ﻮ ﺮﺦﺦ

ﺮ ﺮﺒ ﯽ )۹ﻒ ﺎ ﻮن(ﺦﺦ /۴ﻘﻗ×ﻒ ۴۹/ﺎ ﯽ ﺮ

ﻮ ﺮ ١۴١ﺦﺦ ﻬﺮﺒم ﺎ

ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

.

ﻮ ﺮ ﺻ١۴ﺦﺦ ﻬﺮﺒم ﺎ

ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

.

ﻮ ﺮ ﺼ١۴ﺦﺦ ﺮ

ﺮﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

.

ﻂﻀ

ﻮ ﺮ ١۴٤ﺦﺦ

ﺪ ﺎ ﻮن ﻮ ﻮی ﺦﺦ

ﻖ/ﻘﻓ×ﻖ۰/ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ١۴٥ﺦﺦ ﭘﻮﺜﺒن ﺮ )ﺚﺒ

ﺮ ﺮﺒ ﯽ )ﭘ

ﺎ ﻮن ،ﺎﻈ ﺪه ﺜوی ﻮم(ﺦﺦ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﺎ ﻮن ﺎ

ﭘﻮ ﯽ(ﺦﺦ ۰ﻔ×۸ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻖ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﻗ١۴ﺦﺦ آزﺒﺚه ﭘﻮﺜ ﺎ ﺮﺒ ﯽ )ﺚﺒ
)

٨0

ﻮﻮ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﻓﻓ×۰ﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ ﺎ ﺚو ﺎ ﻮن

ﻮ ﺮ ١٤٧ﺦﺦ ﻬﺮی

ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

ﺎ ﻮن

ﺪی )ﺚﺒ

ﺪﺒﺚ

ﻮ ﺮ ﻂ١۴ﺦﺦ ﺎ ﺰه ﺮﺒﺚی )ﺚﺒ

ﺎ ﻮن

ﺪﺒﺚ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ١۴٨ﺦﺦ

(ﺦﺦ

ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

ﯽ(ﺦﺦ ﻖﻔ×ﻖﻓ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

ﯽ( ﺦﺦ ﻔﻓ×۰ﻔ ﺎ ﯽ ﺮ.

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

ﺪه

ﺎ ﻮن

ﻮ ﺮ ۰ﻖ١ﺦﺦ ﺎ ﺰه ﺮﺒﺚی)ﺚﺒ
)

ﺎ ﻮن

ﻮﻮ

زﺒﺚه )ﺚﺒ
ﻮﻮ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ

(ﺦﺦ ﻒﻓ×۰ﻔ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ

(ﺦﺦ ﻒﻓ×۰ﻔ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﺺ٨

ﻮ ﺮ ١ﻖ١ﺦﺦ
ﺎ ﻮن

)

ﺮﺒ

ﺮﺒ

ﺎ ﯽﺒ

ﻮﻮ

ﻮ ﺮ ﺼﻖ١ﺦﺦ ﺎ

ﺻ٨

(ﺦﺦ ۰×۴۰ﻔ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﺎﺜی )ﺚﺒ

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ )ﺚو ﺎ ﻮن

۸ﻓ×ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻖ۸ﻔﻒ.

)ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ

ﻮﻮ

( ﺦﺦ

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ

ﻮ ﺮ ﺻﻖ١ﺦﺦ ﻬﺮی

ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

ﺎ ﻮن

ﻮ ﺮ ٤ﻖ١ﺦﺦ ﺮ ﺎن

ﺮ ﺮﺒ ﯽ )
ﻖ۸ﻔﻒ.

ﺎ ﻮن

ﺪی )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﭘﻮ ﯽ(ﺦﺦ ۸ﻓ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮ ﺎن )ﺚﺒ
ﻮﻮ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ

(ﺦﺦ

(ﺦﺦ ۸ﻓ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ

ﺎ

ﻮ ﺮ ٥ﻖ١ﺦﺦ ﺮ
ﺎ ﻮن )

ﺎ ﺎ ﯽ )ﺚﺒ
ﻮﻮ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ

(ﺦﺦ ﻖﻔ×۰ﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ٧ﻖ١ﺦﺦ ز ﺮه ﺒ ﺎ ﯽ ) ﺮآ ﻮز ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ٦ﻖ١ﺦﺦ

ﺎ ﻮن

(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

ﺮﺒ

ﺪﺒﺚ

ﺎ ﯽﺒ

ﯽو ﻌو

)ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ )ﺚو

ﻮ(ﺦﺦ ﻗﻓ×ﻔﻓ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﺦﺦ ۰ﻔ×ﻖ/ﻗﻓ ﺎ ﯽ ﺮ.

٨٣

ﻮ ﺮ ٨ﻖ١ﺦﺦ ﺮ

ﺮﺒ ﺦ

(ﺦﺦ

زﺒﺚه )ﺚﺒ

ﺎ ﻮن

ﺮ ﺦ ﺮﺒ ﯽ ) ﺦ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ

ﻮ( ﺦﺦ ۸ﻔ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ۰ﻗ١ﺦﺦ

ﺎ ﻮن

٨٤

ﺪﺒﺚ

ﯽ ﺒ ﺮ)ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

ﯽو ﻌو

ﻌو

ﻮ ﺮ ﻂﻖ١ﺦﺦ ﺎ

ﺪﺒﺚ

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

ﻮ(ﺦﺦ ﻖﻓ×ﻓﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﯽو ﻌو

آ ﯽ )ﺚﺒ

(ﺦﺦ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

ﻮ(ﺦﺦ ۰ﻔ×ﻖﻓ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮ ﺮ ١ﻗ١ﺦﺦ ﻏﺰﺒ ﺒ ﺮﺒ ﯽ )ﺚﺒ

ﺎ ﻮن

ﺪﺒﺚ

ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

ﯽو ﻌو

ﺎ ﻮن

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

ﻮ(ﺦﺦ ۸ﻓ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﺻﻗ١ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﺼﻗ١ﺦﺦ ﺮ

ﻌو

ﺎ ﺮﺒ ﺎ ﻮ ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮ ﺎن(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

ﺜﺿﺎ ﯽ )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

ﻮ(ﺦﺦ ﻔﻔ×ﻓﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻖ۸ﻔﻒ.

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

ﻮ ﺮ ٤ﻗ١ﺦﺦ ﻮﺒ ﺮب ﺰﺚی ) ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮ ﺎن(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

.

ﺎ ﻮن

.

٨٥

ﻮ ﺮ ٥ﻗ١ﺦﺦ ﺜ ﺎ

ﺎ ﻮن

ﻌو

ﯽ )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺮﺒ

ﻮ(ﺦﺦ ۰ﻔ×۰ﻓ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮ ﺮ ١٦٧ﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

٨6

(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

(ﺦﺦ ﺮ ﺮﺒ ﯽ )

.

ﻮ ﺮ ٦ﻗ١ﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ١٦٨ﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

.

.

ﻮ ﺮ ﻂ١٦ﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

.

ﻮ ﺮ ١ﻘ١ﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ۰ﻘ١ﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

.

.

ﻀ٨

ﻮ ﺮ ﺻ١٧ﺦﺦ )ﺒﺛﺮ ﺮ ﻮی ﺚوم ﺮﺒ

(ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒ

.

ﻮ ﺮ ﺼ١٧

ﻮ ﺮ ١٧٤

٨٨

ﻮ ﺮ ١٧٥

4ــ ﭼﺎپ ﮔﻮﺩ
فﺮوﺜفته لﻮحه بﺮ سطح چﺎﻈ شﻮنﺪه منتقل مﯽشﻮﺚ .به ﺒین تﺮتیب
ﺚﺜ ﺜوش گﻮﺚ ،بﺮخاﺧ ﺜوش بﺮجسته ،مﺮکب ﺒز قسمت ﺎﻎ
ﻇ
که قسمت ﺎﻎ چﺎﻈ شﻮنﺪه ،ﺜوﻎ لﻮحه حکﺎکﯽ یﺎ گﻮﺚ مﯽشﻮﺚ و قسمت ﺎﻎ خﺎﺜﺗ ﺒز طﺮﺘ به مﺎن شکل بﺎقﯽ مﯽمﺎنﺪ.
ﺒز متﺪﺒولتﺮین تکنیک ﺎﻎ ﺜوش چﺎﻈ گﻮﺚ ،حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ ﺒست که ﺚﺜ آن ﺒز فلﺰﺒتﯽ مﺎننﺪ مس ،ﺜوﻎ و بﺮنج و آلﻮمینیم و
آ ن )بﺎ ضخﺎمت ﺺ تﺎ ﺻ میلیمتﺮ( ﺒستفﺎﺚه مﯽشﻮﺚ.
وسیله ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ نﻮک تیﺰ حکﺎکﯽ مﯽشﻮﺚ) .ﺚﺜﺒﻎ پﻮینت و …(
ﺒ ( ﺜوﺟ
 :ﺚﺜ ﺒین ﺜوش سطح فلﺰ به ﻇ
 :ﺚﺜ ﺒین ﺜوش بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﻮﺒﺚ خﻮﺜنﺪه )ﺒسیﺪ( کﺎﺜ حکﺎکﯽ بﺮ ﺜوﻎ فلﺰ ﺒنجﺎم مﯽگیﺮﺚ )ﺒچینگ و
ب( ﺜوﺟ ﻏ ﺮ
مﺰوتینت و آکﻮﺒتینت و…(.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

(

ﺒ ﺰﺒﺜ و ﻮﺒﺚ ﻮﺜﺚ ﺎز:
لﻮحه فلﺰﻎ ﺒز جنس مس ،ﺜوﻎ یﺎ آلﻮمینیﻮم )ﺒبعﺎﺚ بین ۰ﻓ×ﻖﻒ یﺎ ﻖﻒ×۰ﻒسﺎنتﯽ متﺮ و ضخﺎمت ﻒ تﺎ ﻖ/ﻒ میلیمتﺮ(
ــ ﻇ
ــ مغﺎﺜ مخصﻮﺠ ﺚﺜﺒﻎ پﻮینت )سﻮزن خط کش ،ﺒسپﺎتﻮل ﺚنﺪﺒن پﺰشکﯽ یﺎ می فﻮ ﺚﻎ بﺎ نﻮک تیﺰ شﺪه(
ــ پﺮﺞ سیلنﺪﺜﻎ )مخصﻮﺠ حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ(
ــ مﺮکب ﺒفست مخصﻮﺠ چﺎﻈ وﺜق
وسیله حﺮﺒﺜتﯽ کﻮچک ) یتﺮ یﺎ گﺮم کن ﺚﺒﺜوﻎ عکﺎسﯽ(
ــ
ﻇ
سمبﺎﺚه ﺜیﺰ آ ن
ــ سﻮ ﺎن و
ﻇ
ــ کﺎغذ بﺎ بﺎفت نسبتﺎً ﺜیﺰ بﺎ گﺮﺒمﺎژ بین ۰۰ﻓ تﺎ ۸۰ﻓ )ﺒنﻮﺒﺤ مقﻮﺒﻎ پاستیک ،ﺜوغنﯽ ،گاسه و خشک منﺎسب نیستنﺪ(
ــ کﺎغذ پﻮستﯽ ،کﺎ ﯽ و کﺎﺜبن
ــ تﺎمپﻮن
ــ شیشه
ــ تینﺮ ،نفت یﺎ بنﺰین
ﺜوزنﺎمه بﺎطله.
پﺎﺜچه نخﯽ،
ــ
ﻇ
ﻇ

ﺮ ﮥ ﺒول :ﺮﺒ ﯽ
شیﻮه ﺚﺜﺒﻎ پﻮینت طﺮحﯽ منﺎسب ﺒست که ﺚﺒﺜﺒﻎ خط،
بﺮﺒﻎ ﺒجﺮﺒﻎ
ﻇ
نتیجه حﺎصل ﺒز طﺮﺘ ،بﻬتﺮ ﺒست بﺎ ﺜﺒپیﺪ یﺎ
بﺎفت ﺎشﻮﺜ و نقطه بﺎشﺪ .بﺮﺒﻎ تجسم ﻇ
ﺒنﺪﺒزه لﻮحه ﺒﻎ که قصﺪ
قلم فلﺰﻎ طﺮﺒحﯽ کنیﺪ .مچنین ،زم ﺒست ﺒبعﺎﺚ طﺮﺘ بﺎ
ﻇ
ﺚﺒﺜیﺪ کﺎﺜ حکﺎکﯽ ﺜﺒ ﺜوﻎ آن ﺒنجﺎم ﺚ یﺪ متنﺎسب بﺎشﺪ.
تﻮجه ﺚﺒشته بﺎشیﺪ که ﺚﺜ ﺒین ﺜوش طﺮﺘ بهصﻮﺜت معکﻮﺞ بﺮ کلیشه ﺒجﺮﺒ
مﯽ شﻮﺚ و ﺚﺜ نتیجه بﺎ جﻬت ﺒصلﯽ بﺮ کﺎغذ چﺎﻈ مﯽ شﻮﺚ.

ﻮ ﺮ ١٧٦ﺦﺦ ﺒ ﺰﺒﺜ

ﻮﺠ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﻂ٨

ﺮ ﮥ ﺚوم :ﺎ
صفحه فلﺰﻎ ،ﺚﺜ کیفیت نﻬﺎیﯽ چﺎﻈ ﺒثﺮ نﺎمطلﻮب ﺚﺒﺜﺚ .بﺮﺒﻎ ﺒز بین بﺮﺚن چﺮبﯽ و خش ﺜوﻎ
وجﻮﺚ ﺮ گﻮنه چﺮبﯽ و خش ﺜوﻎ
ﻇ
صفحه فلﺮﻎ ،زم ﺒست ﺮ ﺚو طﺮﺧ آن ،قبل ﺒز ﺒستفﺎﺚه ،به خﻮبﯽ صیقلﯽ )پﻮلیش( و سپس بﺎ پﻮﺚﺜ ﺶمل چﺮبﯽزﺚﺒیﯽ شﻮﺚ .صیقلﯽکﺮﺚن
ﻇ
ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه ﺎﻎ مخصﻮﺠ و بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺚستگﺎه ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ.
سنبﺎﺚه نﺮم،
زﺒویه ﻖ ۴ﺚﺜجه شیب ﺚ یﺪ و سپس بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز
صفحه فلﺰﻎ ﺜﺒ بﺎ
بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز سﻮ ﺎن ،لبه ﺎ و گﻮشه ﺎﻎ
ﻇ
ﻇ
ﻇ
نﺎ مﻮﺒﺜﻎ آن ﺜﺒ ﺒز بین ببﺮیﺪ .ﺒین کﺎﺜ به ﺚو ﺚلیل ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .یکﯽ ﺒینکه
ﺒز بﺮیﺪه شﺪن کﺎغذ زیﺮ فشﺎﺜ پﺮﺞ جلﻮگیﺮﻎ مﯽ کنﺪ و ﺚوم مﺎنع ﺒز تجمع
مﺮکب ﺚﺜ لبه ﺎ و گﻮشه ﺎ مﯽ شﻮﺚ.

)و

ﻮ ﺮ ١٧٧ﺦﺦ ﺮﺚ ﺮﺚن
ﺎﺚۀ ﺮم(

ﺎو ﻮ

ﺎ ﺎ ﻮ ﺎن

صفحه فلﺰﻎ منتقل کنیﺪ .خطﻮﺢ و ﺎشﻮﺜ ﺎﻎ مﻮﺜﺚ نظﺮ ﺜﺒ ،بﺎ حﺮکت ﺚﺒﺚن
بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز کﺎﺜبن طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺜوﻎ
ﻇ
صفحه فلﺰﻎ ،حکﺎکﯽ کنیﺪ .ﺶ
فشﺎﺜ بیشتﺮ بﺮ مغﺎﺜ بﺎع ﺒیجﺎﺚ عمق بیشتﺮ و فشﺎﺜ کمتﺮ بﺎع ﺒیجﺎﺚ عمق کمتﺮ
مغﺎﺜ بﺎ فشﺎﺜ ﺜوﻎ
ﻇ
ﺚﺜ کلیشه خﻮﺒ ﺪ بﻮﺚ .وجﻮﺚ عمق بیشتﺮ یﺎ کمتﺮ ﺚﺜ کلیشه ،به معنﯽ وجﻮﺚ خط ﺎﻎ سنگین تﺮ و ضخیم تﺮ یﺎ نﺎزک تﺮ و سبک تﺮ
خﻮﺒ ﺪ بﻮﺚ.
متﻮجه وجﻮﺚ بﺮآمﺪگﯽ ﺎﻎ کﻮچکﯽ ﺚﺜ لبه ﺎﻎ آنﻬﺎ مﯽ شﻮیﺪ .عاوه بﺮ ﺒین
ﺒگﺮ بﺎ نﻮک ﺒنگشت خطﻮﺢ حک شﺪه ﺜﺒ لمس کنیﺪ،
ﻇ
که مﺮکب چﺎﻈ ﺚﺜ ﺚﺒخل خطﻮﺢ قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ ،مقﺪﺒﺜﻎ مﺮکب نیﺰ ﺚﺜ کنﺎﺜ ﺒین بﺮ آمﺪگﯽ ﺎ بﺎقﯽ مﯽ مﺎنﺪ و به کﺎغذ منتقل مﯽ شﻮﺚ و ﺚﺜ
شیﻮه ﺚﺜﺒﻎ پﻮینت محسﻮب مﯽ شﻮﺚ و زم
وﺒقع خطﻮﺢ ﺜﺒ ﺒز حﺎلت وضﻮﺘ و یک ﺚستﯽ خﺎﺜﺗ مﯽ کنﺪ .ﺒین مﻮضﻮﺤ ،ﺒز ویﮋگﯽ ﺎﻎ ﻇ
ﺒست به نگﺎم حکﺎکﯽ به آن تﻮجه کﺎفﯽ ﺚﺒشته بﺎشیﺪ .مچنین ،بﺎیﺪ تﻮجه کنیﺪ که عمق ﺮ خﺮﺒش بﺎیﺪ حﺪﺒقل به قﺪﺜﻎ بﺎشﺪ که قﺎبلیت
نگﻬﺪﺒﺜﻎ مﺮکب ﺜﺒ ﺚﺜ ﺚﺒخل و لبه ﺎﻎ خﻮﺚ ﺚﺒشته بﺎشﺪ و آنقﺪﺜ سطحﯽ
مه مﺮکب خﻮﺚ ﺜﺒ ﺒز ﺚست بﺪ ﺪ.
نبﺎشﺪ که زمﺎن پﺎک کﺮﺚن ،ﻇ

ﻮ ﺮ ١٧٨ﺦﺦ

0ﻂ

ﺎﯽ

ﻮﺢ و ﺎ

ﺎ ﺎ ُ ﺎﺜ

ﻮ ﺮ ﻂ١٧ﺦﺦ ﺒ ﺮﺒی ﺮﺘ ) ﺎ ﯽ( ﺜوی ﭘ

ﺚﺜ ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﺮ ﮥ ﻮم :ﺎﻈ
ﺒبتﺪﺒ ﺜوﻎ یک کﺎغذ معمﻮلﯽ )یﺎ کﺎغذ کﺎ ﯽ یﺎ طلق( محل کلیشه و نیﺰ کﺎغذ چﺎﻈ ﺜﺒ نشﺎنه گذﺒﺜﻎ کنیﺪ .مقﺪﺒﺜﻎ مﺮکب ﺜوﻎ
شیشه بگذﺒﺜیﺪ و آن ﺜﺒ بﺎ مقﺪﺒﺜ بسیﺎﺜ کمﯽ کﺮبنﺎت منیﺰیم به خﻮبﯽ مخلﻮﺢ کنیﺪ .ﺒستفﺎﺚه ﺒز کﺮبنﺎت منیﺰیم ﺚﺜ تﺮکیب بﺎ مﺮکب چﺎﻈ به
ﺒین ﺚلیل صﻮﺜت مﯽ گیﺮﺚ که مﺎنع خﺎﺜﺗ شﺪن مﺮکب ﺒز ﺚﺜون خط ﺎ مﯽ شﻮﺚ .ﺚﺜ صﻮﺜت زیﺎﺚ بﻮﺚن مقﺪﺒﺜ کﺮبنﺎت منیﺰیم ﺚﺜ مﺮکب،
کلیشه خﻮﺚ ﺜﺒ ﺜوﻎ یتﺮ کمﯽ گﺮم کنیﺪ )حﺮﺒﺜت یتﺮ ﺜوﻎ
چسبنﺪگﯽ مﺮکب ﺒفﺰﺒیش مﯽ یﺎبﺪ و به ﺜﺒحتﯽ ﺒز ﺜوﻎ کلیشه پﺎک نمﯽ شﻮﺚ.
ﻇ
 ۴۰تﺎ ۰ﻖ ﺚﺜجه سﺎنتﯽ گﺮﺒﺚ تنظیم شﻮﺚ( و بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز تﺎمپﻮن تمﺎم سطح کلیشه ﺜﺒ بﺎ فشﺎﺜ و حﺮکﺎت چﺮخشﯽ ﺚﺜ ﺚو جﻬت چ و
ﺜﺒست مﺮکبﯽ کنیﺪ .ﺚقت کنیﺪ که مﺮکب ،ﺚﺒخل تمﺎم قسمت ﺎﻎ گﻮﺚ
شﺪه بﺮوﺚ و لبه ﺎﻎ خطﻮﺢ نیﺰ مﺮکبﯽ شﻮنﺪ .ﺚﺜ زمﺎن مﺮکب زﺚن بﺎیﺪ
کلیشه ﺜﺒ گﺮم نگه ﺚﺒﺜیﺪ.
پﺎﺜچه
پس ﺒز مﺮکبﯽ کﺮﺚن کلیشه ،مﺮکب سطح آن ﺜﺒ بﺎ یک
ﻇ
نخﯽ به آﺜﺒمﯽ پﺎک کنیﺪ .ﺚﺜ نﻬﺎیت ،ﺪﺧ پﺎک کﺮﺚن تمﺎم سطح کلیشه
ﺒست ،بﺪون ﺒینکه مﺮکب ﺚﺒخل گﻮﺚﻎ ﺎ بیﺮون بیﺎیﺪ .پس ﺒز بﺮﺚﺒشتن
مﺎنﺪه آن ﺜﺒ بﺎ تکه ﺎﻎ کﺎغذ پﻮستﯽ نﺮم )که قبا ً
مﺮکب سطح کلیشه ،ته ﻇ
به تکه ﺎﻎ کﻮچک حﺪوﺚ ﻗ ﺚﺜ  ۴سﺎنتﯽ متﺮ بﺮیﺪه ﺒیﺪ( پﺎک کنیﺪ .ﺒین
کﺎﺜ بﺎ حﺮکﺎت ﺴﺚ ﺴوﺜﺒنﯽ کﺎغذ پﻮستﯽ و بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺚو ﺒنگشت وسطﯽ و
سبﺎبه ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .بﺎ مﺮکبﯽ شﺪن ﺮ قطعه ،آن ﺜﺒ ﺚوﺜ بیﺎنﺪﺒزیﺪ و بﺎ
ﺎ ﺮ ﺎت ﺴﺚ ﺴوﺜﺒ ﯽ ﺎ ﻮن
ﻮ ﺮ ١۸۰ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺮﺚن
قطعه ﺚیگﺮ کﺎﺜ ﺜﺒ ﺒﺚﺒمه ﺚ یﺪ.
یک ﻇ

ﺺﻂ

ﻮ ﺮ ١٨١ﺦﺦ ﭘ ﺒز ﭘﺎﻌ ﺮﺚن ﺮ

ﺎ ﺚ ﺪن ﺒ

.

ﻮ ﺮ ﺻ١٨ﺦﺦ زم ﺒ

ﺮﺚن ﺮ

ﺎی ﺒﺿﺎ ﺒز ﺜوی

 ،ﺮﺘ وﺿﻮﺘ

ﺎی ﺒﺿﺎ

ﯽ ﺚﺜ

ﺚﺜ ﺚو ﺮ

)

ﺒز ﺮ

ﺒز ﺎﻈ( ﺜوی

زﺚن و ﭘ ﺒز ﭘﺎﻌ

ﺮ ﺬﺒ

ﺪه و ﺮم

ﻮﺚ.

ﻮ ﺮ ﺼ١٨ﺦﺦ ﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚن

ﺻﻂ

و

ﻮﺒی ﺎﻈ ﺜوی

ﺮﻌ ﭘﺮﺞ

مﺎنﺪه مﺮکب ،نﻮبت چﺮبﯽ زﺚﺒیﯽ ﺒست.
پس ﺒز بﺮﺚﺒشتن ته ﻇ
به ﺒین منظﻮﺜ ،مقﺪﺒﺜ بسیﺎﺜ کمﯽ ﺒز پﻮﺚﺜ کﺮبنﺎت منیﺰیم ﺜﺒ ﺜوﻎ
ﺎله بﺎقﯽ مﺎنﺪه ﺚﺜ قسمت ﺎﻎ سفیﺪ
کﺎغذ پﻮستﯽ بمﺎلیﺪ و بﺎ آن ﻇ
ﺒستفﺎﺚه بیش ﺒز حﺪ ﺒز
کلیشه ﺜﺒ پﺎک کنیﺪ .بﺎیﺪ ﺚقت کنیﺪ که
ﻇ
کﺮبنﺎت منیﺰیم و وﺒﺜﺚ شﺪن آن به قسمت ﺎﻎ گﻮﺚ شﺪه ممکن
ﺒست به ﺒز بین ﺜفتن مﺮکب آنﻬﺎ منجﺮ شﻮﺚ.
پﺎﺜچه نخﯽ تمیﺰ مﯽ شﻮﺚ و
لبه ﺎ و گﻮشه ﺎﻎ کلیشه نیﺰ بﺎ
ﻇ
صفحه پﺮﺞ،
آمﺎﺚه چﺎﻈ ﺒست .قبل ﺒز گذﺒشتن کلیشه زیﺮ
ﻇ
کلیشه ﻇ
زم ﺒست آن ﺜﺒ ﺜوﻎ یتﺮ بگذﺒﺜیﺪ تﺎ ﺚوبﺎﺜه گﺮم شﻮﺚ .ﺒین کﺎﺜ
بﺮﺒﻎ شل شﺪن مﺮکب و ﺒنتقﺎل آسﺎن آن ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ.
مﺮحله چﺎﻈ،
ﺚﺜ ﺜوش حکﺎکﯽ گﻮﺚ ،زم ﺒست که ﺚﺜ
ﻇ
کﺎغذ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه کمﯽ نم ﺚﺒﺜ بﺎشﺪ .به ﺒین منظﻮﺜ ،قبل ﺒز ﺒتمﺎم
مﺮﺒحل مﺮکب زنﯽ و پﺎک کﺮﺚن کلیشه ،بﺎیﺪ کﺎغذ خﻮﺚ ﺜﺒ به
مﺪت معینﯽ ﺚﺜ آب فﺮو ببﺮیﺪ یﺎ پشت و ﺜوﻎ آن ﺜﺒ زیﺮ شیﺮ آب
کﺎما ً خیس کنیﺪ و سپس بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز کﺎغذ کﺎ ﯽ یﺎ ﺜوزنﺎمه آب
ﺒضﺎفﯽ آن ﺜﺒ بگیﺮیﺪ .کنتﺮل میﺰﺒن آب گیﺮﻎ کﺎغذ بﺎ تﻮجه به تنﻮﺤ
تجﺮبه عملﯽ نیﺎز ﺚﺒﺜﺚ .ﺚﺜ ﺮ صﻮﺜت نگﺎم
جنس کﺎغذ ﺎ به
ﻇ
چﺎﻈ بﺎیﺪ کﺎغذ نم ﺚﺒﺜ بﻮﺚه و فﺎقﺪ آب ﺒضﺎفﯽ بﺎشﺪ.
پس ﺒز آمﺎﺚه شﺪن کﺎغذ و کلیشه گﺮم شﺪه ،ﺒبتﺪﺒ ﺶ
کﺎغذ
ﻇ
نشﺎنه گذﺒﺜﻎ شﺪه ،سپس ،کلیشه و پس ﺒز آن کﺎغذ نم ﺚﺒﺜ ﺜﺒ ﺚﺜ
صفحه متحﺮک ﺚستگﺎه( قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ و ﺜوﻎ آنﻬﺎ
جﺎﻎ خﻮﺚ )ﺜوﻎ
ﻇ
یک بﺮگ کﺎغذ کﺎ ﯽ یﺎ ﺜوزنﺎمه بگذﺒﺜیﺪ .بعﺪ ،نمﺪ ﺚستگﺎه ﺜﺒ
پﺎیین بیﺎوﺜیﺪ و ﺜوﻎ تمﺎم ﺒینﻬﺎ قﺮﺒﺜ ﺚ یﺪ.
صفحه متحﺮک به مﺮﺒه کلیشه
ﺚسته پﺮﺞ،
ﻇ
بﺎ چﺮخﺎنﺪن ﻇ
و کﺎغذ و نمﺪ ﺒز زیﺮ سیلنﺪﺜ عبﻮﺜ مﯽ کنﺪ و ﺒز سمت ﺚیگﺮ بیﺮون
صفحه پﺮﺞ به
مﯽ آینﺪ .ﺚسته ﺜﺒ ﺚﺜ جﻬت عکس بچﺮخﺎنیﺪ تﺎ
ﻇ
جﺎﻎ ﺒول خﻮﺚ بﺮگﺮﺚﺚ .نمﺪ ﺚستگﺎه ﺜﺒ بﺎ بﺰنیﺪ و ﺒبتﺪﺒ کﺎغذ
آنگﺎه کلیشه ﺜﺒ بﺮﺚﺒﺜیﺪ.
بﺮﺒﻎ چﺎﻈ نسخه ﺎﻎ ﺚیگﺮ ﺒز مین کلیشه زم ﺒست
تمﺎم مﺮﺒحل ﺜﺒ ﺒز مﺮکب زنﯽ به بعﺪ ،تکﺮﺒﺜ کنیﺪ.
پس ﺒز تمﺎم شﺪن کﺎﺜ ،وسﺎیل و نیﺰ کلیشه ﺜﺒ بﺎ بنﺰین یﺎ
تینﺮ تمیﺰ کنیﺪ.

ﻮ ﺮ ١٨٤ﺦﺦ ﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚن ﺪ ﺜوی

و ﻮﺒ

ﻮ ﺮ ١٨٥ﺦﺦ ﺮ ﺎ ﺪن ﺚ ﮥ ﭘﺮﺞ

ﻮ ﺮ ١٨٦ﺦﺦ ﺮﺚﺒ

ﺎﻈ ﺪه ﺒز ﺜوی

ﻮ ﺮ ١٨٧ﺦﺦ

ﯽ ﺒز ﺒﺛﺮ ﺎﻈ ﺪه

ﻮ ﺮ ١٨٨ﺦﺦ ﭘﺎﺜ و ﺎﺚۀ ﺷ ل ﺮﺒی

ﺎﻏﺬ

ﺰ ﺮﺚن

٣ﻂ

ﺮ ﮥ ﻬﺎﺜم :ﺒﺜﺒ ﮥ ﺎﺜ
شﺪه ﺜوﻎ کلیشه به کﺎغذ و مچنین سفیﺪ مﺎنﺪن تمﺎم قسمت ﺎﻎ
چﺎﻈ خﻮب به معنﯽ ﺒنتقﺎل مﺮکب تمﺎم خطﻮﺢ و بﺎفت ﺎﻎ حک ﻇ
ﺒﺜﺒئه نﻬﺎیﯽ،
حک نشﺪه ﺒست .نسخه ﺎﻎ مﻮﺜﺚ تﺄییﺪ ﺜﺒ ﺒمضﺎ کنیﺪ و ﺚﺜ صﻮﺜت وجﻮﺚ نسخه ﺎﻎ متعﺪﺚ مشﺎبه ،تیﺮﺒژ بﺰنیﺪ .بﺮﺒﻎ ﻇ
مﯽ تﻮﺒن کﺎﺜ ﺜﺒ )بﺎ حف فﺎصله ﺒز لبه ﺎﻎ طﺮﺘ( پﺎسپﺎﺜتﻮ کﺮﺚ و آن ﺜﺒ ﺚﺒخل قﺎب قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚ.

ﻮ ﺮ ﻂ١٨ﺦﺦ ﺜﺒ ﺮﺒ ﺪ ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ١۹۰ﺦﺦ ﻮﺒن

آ ﻮﺒ

٤ﻂ

ﺮو ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺒ

(ﺦﺦ ﻖ۴/ﻘ×ﻗ۴/ﻒﻒ ﺎ ﯽ ﺮ ) ﺎ ﺎ

(ﺦﺦ ۴ﻘ۹ﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

و

(ﺦﺦ ﻒﻓ×/۸ﻘ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻓﻖﻗﻒ.

ﻮ ﺮ ١ﻂ١ﺦﺦ ﺎ

×۴۰/۸ﻓ/ﻓﻔ ﺎ ﯽ ﺮ) ﺎ ﺎ

ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی

(ﺦﺦ ۴ﻒ۹ﻒ.

ﺰ ) ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

(ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﺻﻂ١ﺦﺦ ﭘﺎ ﻮ ﭘ ﺎ ﻮ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ ) ﻮۀ ﺒ

و آ ﻮﺒ

ﻮ ﮥ ﻒﻔ ﺎ ﯽ ﺎب ﻮ ﻮن(ﺦﺦ ﻖ۴/ﻘ×ﻗ۴/ﻒﻒ ﺎ ﯽ ﺮ ) ﺮ

ﻮ ﺮ ٤ﻂ١ﺦﺦ
ﮥ

ﺦﺦ

ﺎ ﻮﺜی ﺦﺦ

ﺎ ﺒ

ﺎﺚه ﺒز

۹/۸ﻒ×ﻔ۹/ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۹ﻘﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )
ﻮ ﻮﭘﺮ

 ،ﺒز

( ﺦﺦ ﻓ۹۴ﻒ.

ﻮ ﺮ ﺼ١۹ﺦﺦ

ﺎ ﻮﺜی ﺦﺦ

/۸ﻓﻓ×ﻖ۹/ﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘﻖﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )ﺚو

ﮥ ز

( ﺦﺦ

(ﺦﺦ

٥ﻂ

ﻮ ﺮ ١۹٥ﺦﺦ ﺛ
ﮥ آﻮ

)

ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﻮم ﺎ

ﻮۀ ﺒ

ﻖ۹/ﻔ×ﻖ۹/ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘﻘﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ١۹٦ﺦﺦ ﺛ
ﺰ )

ﺜوی

ﺎ

ﻮ ﺮ ٧ﻂ١ﺦﺦ ﺒ ﺪ و ﯽ ﺦﺦ
ﺎ

ﻗ۸ﻔﻒ.

6ﻂ

و آ ﻮﺒ

ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﻘ۹/ﻓ×ﻗ۹/ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻖ۸ﻔﻒ.

ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ

ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )

(ﺦﺦ

ﺎﯽ
(ﺦﺦ

( ﺦﺦ ﻗﻓ×ﻔﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ

ﻮ ﺮ ٨ﻂ١ﺦﺦ ﺒ ﺪ و ﯽ ﺦﺦ

ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )

(ﺦﺦ ﻖﻔ×ﻖﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﺎ

ﻮه ﺎی ﺒ

 ،آ ﻮﺒ

و

ﻮ ﺮ ۰۰ﻓﺦﺦ ﻬﺮﺚﺒﺚ ﺎ ﯽ ﺦﺦ ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )
 ،آ ﻮﺒ  ،ﺚﺜﺒی ﭘﻮ  ،ﺶ ﺰو
ﺎ ﻮه ﺎی ﺒ

 ...ﺎ ﺜوﺟ ﺜ

و

ﺬﺒﺜی آ ﭘﻮﭘ  (١ﺦﺦ ۰ﻖ×ﻔﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ

ﻘ۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ﻂﻂ١ﺦﺦ ﻮ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻘ۸ﻔﻒ.

ﺮ

ﺎ ﯽ ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )

ﺎ ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

(ﺦﺦ ﻖﻓ×ﻖﻓ

ﺺــ نﻮعﯽ ﺜوش ﺜنگ گذﺒﺜﻎ بﺮ ﺜوﻎ کلیشه )مﺮﺒجعه به وﺒژه نﺎمه(

ﻀﻂ

ﺒ

ﻮ ﺮ ۰١ﻓﺦﺦ ﺪ ﺎ ﻮن ﻮ ﻮی ﺦﺦ
 ،آ ﻮﺒ

ﻮ ﺮ ﺼ۰ﻓﺦﺦ ﺮ

ﺜوی ﺰ )

٨ﻂ

ﺎ ﻮۀ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )

و ﻮ (ﺦﺦ ۰ﻓ×ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻔﻘﻔﻒ.

زﺒﺚه )ﺚﺒ

ﺎ ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﻮی ﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮﺒ

ﻮ ﺮ ﺻ۰ﻓﺦﺦ ﻬﺪ

ﺰ)

(ﺦﺦ

ﺎﯽ

(ﺦﺦ ۰ﻓ×ﻖﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

زﺒﺚه )ﺚﺒ

ﺎ ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

و ﺜوﺟ ﺜ

ﻮ ﺮ ۰٤ﻓﺦﺦ ﻬﺪ ﺜﺒ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )

ﻖﻒ×۰ﻒ ﺎ ﯽ ﺮ.

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺎ ﯽ( ﺦﺦ

ﺎ )ﺚﺒ
ﺎ

ﺎ ﯽ ﺜوی

ﺬﺒﺜی آ ﭘﻮﭘ (ﺦﺦ ﻘ۸ﻔﻒ.

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺎ ﯽ( ﺦﺦ

ﻮۀ ﺒ

و آ ﻮﺒ

(ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ۰٥ﻓﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۰ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ۰٦ﻓﺦﺦ ﻮﺜ ﺮ ﯽ )ﺚﺒ

ﺰ)

ﺎ ﻮۀ ﺒ

زﺒﺜ ﯽ )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺎ ﯽ( ﺦﺦ

و آ ﻮﺒ

(.

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺎ ﯽ( ﺦﺦ

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )

ﻮ ﺮ ۰٧ﻓﺦﺦ ﺮﺿ

ﺎ ﯽ ﺜوی
)

ﺎ

ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﺎ ﯽ )ﺚﺒ

ﺎ ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

(ﺦﺦ ﻖﻒ×۰ﻒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺎ ﯽ( ﺦﺦ

(ﺦﺦ ﻗ۸ﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ

ﻂﻂ

ﻮ ﺮ ۰٨ﻓﺦﺦ

ﺪه

ﻮ ﺮ ﻂ۰ﻓﺦﺦ

ﺎ ﺮﺒ ﯽ )ﺚﺒ

و ﺜوﺟ ﺜ

ﺜوﺟ ﺜ

00ﺺ

ﺮی )ﺚﺒ

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺎ ﯽ( ﺦﺦ

ﺬﺒﺜی آ ﭘﻮﭘ (ﺦﺦ ﻘ۸ﻔﻒ.

ﻮی ﺎﺜﺚﺒ ﯽ ﺎ ﯽ(ﺦﺦ

ﺬﺒﺜی آ ﭘﻮﭘ (ﺦﺦ ﻘ۸ﻔﻒ.

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )

ﺎ ﯽ ﺜوی ﺰ )

ﺎ ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

ﺎ ﻮۀ ﺚﺜﺒی ﭘﻮ

و

٥ــ چاپ مسطّح
شﻮنﺪه کلیشه ،ﺚﺜ یک سطح قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺜنﺪ و یچیک ﺒز قسمت ﺎ،
مه قسمت ﺎﻎ چﺎﻈ شﻮنﺪه و غیﺮچﺎﻈ
ﺚﺜ چﺎﻈ ﺚستﯽ مسطﺷح ،ﻇ
ﻇ
کلیشه آن بهگﻮنهﺒﻎ ﺒست که ﺒنتقﺎل طﺮﺘ و نﻮشته
پﺎیه تضﺎﺚ مﺮکب چﺮب بﺎ آب شکل گﺮفته و سﺎخت
ﻇ
بﺮجسته یﺎ گﻮﺚ نیست .ﺒین شیﻮه بﺮ ﻇ
مﻮضﻮﺤ ﺒز کلیشه آغشته به مﺮکب چﺮب بﺮ ﺜوﻎ کﺎغذ ﺚﺜ فضﺎﻎ مﺮطﻮب (تضﺎﺚ آب و چﺮبﯽ) صﻮﺜت مﯽگیﺮﺚ .بﺪین تﺮتیب که پس ﺒز
تﺮسیم طﺮﺘ مﻮﺜﺚنظﺮ به وسیله مﺪﺒﺚشمعﯽ یﺎ سﺎیﺮ مﻮﺒﺚ چﺮب بﺮ ﺜوﻎ سنگ یﺎ زینک و قبل ﺒز آغشتن لﻮحه به مﺮکب چﺎﻈ ،سطح آن
پﺮشﺪه تصﻮیﺮ ،مﺮکب ﺜﺒ به خﻮﺚ بگیﺮﺚ و به کﺎغذ منتقل کنﺪ.
مﺮطﻮب مﯽ شﻮﺚ ،تﺎ فقط بخش ﺎﻎ
ﻇ
جنس کلیشه ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،سنگ و فلﺰ ﺒست .لیتﻮگﺮﺒفﯽ (چﺎﻈ سنگﯽ) تکنیکﯽ ﺒست که ﺚﺜ آن ﺒز ﺒین ﺜوش ﺒستفﺎﺚه مﯽشﻮﺚ.
مﺎننﺪ ﺚو ﺜوش قبلﯽ ،ﺚﺜ ﺒین ﺜوش نیﺰ طﺮﺘ بهطﻮﺜ معکﻮﺞ بﺮ کلیشه ﺒجﺮﺒ مﯽشﻮﺚ.

تصویر 210ــ آنتونی کاو ــ لیتوگرافی ــ .1948

تصویر 211ــ کته کولویتس ــ لیتوگرافی ــ .1935

ﺺ0ﺺ

ﻮ ﺮ ﺻ١ﻓﺦﺦ ﭘﺎ ﻮ ﭘ ﺎ ﻮ ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ﺼ١ﻓﺦﺦ ﺮﺒ

ﻮ ﻮ ﺎﺦﺦ

ﻮ ﺮ ١٤ﻓﺦﺦ ﻮﺒن

ﺮوﺦﺦ

۴/۴ﻖ×/۸ﻗﻔ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ﻓﻖ۹ﻒ.

ﺻ0ﺺ

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ۹۴۹ﻒ.

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻖﻓ۸ﻒ.

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ١٥ﻓﺦﺦ ﺎﺜل ﺮ ﺪﺜ

ﻮ ﺮ ١٧ﻓﺦﺦ ﺒ ﻮن

ﺦﺦ

ﺦﺦ

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻗﻒ۸ﻒ.

ﻮ ﺮﺒ ﯽ و

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺒ

ﻖ۴/ﻘ×ﻗ۴/ﻒﻒ ﺎ ﯽ ﺮ )ﺒ ﺪﺒزۀ ﺎﺜ ﺎب ﺪه(ﺦﺦ ۸ﻒ۹ﻒ

ﻮ ﺮ ١٦ﻓﺦﺦ آﺚو

ﺦﺦ

ﻮ ﺮ ١٨ﻓﺦﺦ ﺎ ﻮن

ﯽ ﺦﺦ

ﺰل ﺦﺦ

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻒﻖ۸ﻒ.

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻖﻗ×۰ﻖ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۴ﻔﻒ.

0٣ﺺ

0٤ﺺ

ﻮ ﺮ ﻂ١ﻓﺦﺦ ﺛ

ﺒ ﺮﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ۴ﻓ×۸ﻒ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۸ﻔﻒ.

ﻮ ﺮ ۰ﻓﻓﺦﺦ ﺪﺒ

ﺪ ﭘﺎزو ﯽ ﺦﺦ

ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻒﻗ×ﻖ/ﻖﻓ ﺎ ﯽ ﺮﺦﺦ ۸۴ﻔﻒ.

ﺒﺜز ﺎ ﯽ ﻈﺮی

ﺺــ ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ مﻬم ﺚﺜ چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
وﺒسطه چﺎپﯽ به چنﺪ ﺚسته تقسیم مﯽ شﻮنﺪﺋ آنﻬﺎ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
ﺻــ ﺜوش ﺎﻎ چﺎﻈ ﺚستﯽ بﺮ ﺒسﺎﺞ خصﻮصیﺎت
ﻇ
٣ــ چﺎﻈ بﺮجسته ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٤ــ چﺎﻈ گﻮﺚ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٥ــ ﺚو ﺜوش ﺒصلﯽ سﺎخت کلیشه ﺚﺜ تکنیک حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
6ــ چﺎﻈ مسطح ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﻀــ چﺎﻈ شﺎبلﻮنﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
 ٨ــ ﺮ یک ﺒز ﺜوش ﺎﻎ زیﺮ به کﺪﺒم نﻮﺤ چﺎﻈ تعلق ﺚﺒﺜﺚﺋ
ﻈ( چﺎﻈ ﺒستنسیل
ب( حکﺎکﯽ ﺜوﻎ لینﻮلئﻮم
ﺒل ( حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب
ﺗ( سیلک ﺒسکﺮین
ﺖ( لیتﻮگﺮﺒفﯽ
ت( حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ
ﻂــ تک چﺎﻈ )مﻮنﻮتﺎی و مﻮنﻮپﺮینت( ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
۰ﻒــ مﻬم تﺮین تفﺎوت ﺜوش ﺒستنسیل و سیلک ﺒسکﺮین بﺎ ﺜوش ﺎﻎ ﺚیگﺮ چﺎﻈ ﺚستﯽ چیستﺋ

0٥ﺺ

فعالیت ای نری (پیشنهادی)

نﺮآمﻮزﺒن گﺮﺒمﯽ ﺒین تمﺮین ﺎ به عنﻮﺒن نمﻮنه و پیشنﻬﺎﺚ ﺒﺜﺒئه شﺪهﺒنﺪ ،شمﺎ مﯽتﻮﺒنیﺪ ﺚﺜ صﻮﺜت لﺰوم ﺒز طﺮﺘ ﺎ
و یﺎ تجﺮبیﺎت ﺒﺜزشمنﺪ خﻮﺚ بﺮﺒﻎ ﺪﺒیت نﺮجﻮیﺎن ﺚﺜ ﺒجﺮﺒﻎ کﺎﺜ عملﯽ و تمﺮینﺎت ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ.
ﺺــ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز آثﺎﺜ طﺮﺒحﯽ نﺮمنﺪﺒن مشﻬﻮﺜ ،یک ﺒثﺮ طبیعت بﯽ جﺎن ﺜﺒ یکبﺎﺜ بهصﻮﺜت طرحی روی شیشه
و یکبﺎﺜ به شکل طراحی پشت کاغذ (تکچﺎﻈ) ﺒجﺮﺒ نمﺎییﺪ.
ﺻــ بﺎ عکﺎسﯽ ﺒز یک تﺮکیببنﺪﻎ گُل و گلﺪﺒن ،عکسﯽ ﺜﺒ تﻬیه کﺮﺚه و بعﺪ ﺒز آن شیﻮه طﺮﺒحﯽ ﺜوﻎ شیشه و
طﺮﺒحﯽ پشت کﺎغذ چﺎﻈ (تکچﺎﻈ) ﺜﺒ ﺒنجﺎم ﺚ یﺪ.
شیﻮه تلفیقﯽ (طﺮﺒحﯽ ﺜوﻎ شیشه و طﺮﺒحﯽ پشت کﺎغذ) یک طﺮﺘ چﺎپﯽ بهﺚست
٣ــ ﺒز عکس تمﺮین ﺻ ،به ﻇ
آوﺜیﺪ( .ﺚﺜ طﯽ فﺮﺒینﺪ چﺎﻈ مﯽتﻮﺒنیﺪ ﺒز ﺒبﺰﺒﺜ و ﺒشیﺎء بﺎفتﺚﺒﺜ ﺒستفﺎﺚه کنیﺪ).
٤ــ ﺒز تﺮکیببنﺪﻎ چنﺪ بﺮگ یﺎ ﺚﺜخت ﺒبتﺪﺒ عکﺎسﯽ کنیﺪ ،سپس عکس خﻮﺚ ﺜﺒ آنﺎلیﺰ سیﺎه و سفیﺪ نمﻮﺚه و بﺎ
شیﻮه حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب یﺎ لینﻮلئﻮم تک ﺜنگ ﺒجﺮﺒ نمﺎییﺪ.
شیﻮه خط خطﯽ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه طﺮﺒحﯽ (ﺺ) ﺒبتﺪﺒ تﺮکیببنﺪﻎ منﺎسبﯽ بهﺚست آوﺜیﺪ ،پس ﺒز آنﺎلیﺰ طﺮﺘ به
٥ــ ﺒز ﻇ
چﻬﺎﺜﺜنگ آن ﺜﺒ به شیﻮه حکﺎکﯽ لینﻮلئﻮم بﺎ ﺜوش جفتکﺎﺜﻎ ﺒجﺮﺒ نمﺎییﺪ.
6ــ یکﯽ ﺒز طﺮﺒحﯽ ﺎﻎ طبیعت بﯽ جﺎن خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ کﺎﺜگﺎه طﺮﺒحﯽ (ﺺ) ﺒنتخﺎب نمﻮﺚه و سپس آن ﺜﺒ آنﺎلیﺰ ﺜنگﯽ
(سه ﺜنگ) کنیﺪ و ﺚﺜ آخﺮ به شیﻮه حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب یﺎ لینﻮلئﻮم سه ﺜنگ ﺚﺜ سه کلیشه ﺒجﺮﺒ کنیﺪ.
وسیله چﺎﻈ ﺒستنسیل ﺚﺜ یک
ﻀــ بﺎ ﺜﺒ نمﺎیﯽ نﺮآمﻮزتﺎن یک یﺎ ﺚو نقش سنتﯽ ﺜﺒ ﺒنتخﺎب کﺮﺚه و آن ﺜﺒ به ﻇ
تﺮکیب بنﺪﻎ منﺎسب ﺒجﺮﺒ نمﺎییﺪ.
ﺶ
ﺶ
منﺎسب چنﺪ میﻮه ﺜﺒ طﺮﺒحﯽ کنیﺪ و سپس طﺮﺘ خﻮﺚ ﺜﺒ آنﺎلیﺰ نمﻮﺚه و بعﺪ آن ﺜﺒ بﺎ ﺜوش
چیﺪمﺎن
٨ــ یک
ﺒستنسیل پنج ﺜنگ ﺒجﺮﺒ نمﺎییﺪ.
ﻂــ ﺒز ﺒشیﺎء ،لﻮﺒزم و بخشﯽ ﺒز ﺒتﺎق خﻮﺚ طﺮﺒحﯽ نمﻮﺚه و پس ﺒز آنﺎلیﺰ تکﺜنگ آن ﺜﺒ به یکﯽ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ
سیلک ﺒسکﺮین ﺒجﺮﺒ نمﺎییﺪ.
شیﻮه قلمزنﯽ ﺒبتﺪﺒ طﺮﺒحﯽ نمﻮﺚه و سپس آن ﺜﺒ به ﺜوش چﺎﻈ گﻮﺚ (ﺚﺜﺒﻎ پﻮینت) ﺒجﺮﺒ
0ﺺــ ﺒز طبیعت به
ﻇ
نمﺎییﺪ.
ﺺﺺــ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز حﺪﺒقل ﺚو شیﻮه چﺎﻈ ،یک تﺮکیببنﺪﻎ منﺎسب (تلفیقﯽ) بهﺚست آوﺜیﺪ (مﻮضﻮﺤ آزﺒﺚ).
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وﺒﻊه ﺦﺎ

نسخه چﺎپﯽ ﺜنگﯽ ﺒز یک کلیشه ،مﺮکب
 :A la poupéeﺜوشﯽ ﺒز مﺮکب زنﯽ کلیشه .ﺚﺜ ﺒین ﺜوش بﺮﺒﻎ به ﺚست آوﺜﺚن یک
ﻇ
ﺜﺒ بﺎ ﺜنگ ﺎﻎ مختل  ،به کمک تﺎمپﻮن یﺎ غلتک به کلیشه منتقل مﯽ کننﺪ.
شیﻮه ﺒیجﺎﺚ تنﺎلیته ﺎﻎ مختل ﺒز یک ﺜنگ.
 :Aquatintﺒز شیﻮه ﺎﻎ ﺜوش غیﺮمستقیم حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ .آبﺮنگ نمﺎ .ﻇ

 :Aquatint lithographyلیتﻮگﺮﺒفﯽ آبﺮنگ نمﺎ

)P. (Artist Proof
نسخه چﺎپﯽ .ﺒین
نمﻮنه نﺮمنﺪ .عامت ﺒختصﺎﺜﻎ ﺚﺜ مشخ سﺎختن وضعیت
ﻇ
:A.نسخه نﺮمنﺪ .ﻇ
ﻇ
نسخه تجﺮبﯽ محسﻮب مﯽ شﻮﺚ .معﺎﺚل فﺎﺜسﯽ آن ن /ـ ﺒست .معﺎﺚل فﺮﺒنسﻮﻎ آن E.A
نسخه ،خﺎﺜﺗ ﺒز تیﺮﺒژ ﺒصلﯽ ﺒست و یک
ﻇ
ﺒست.
محﺪوﺚه چﺎﻈ تﺎ
 :Bleed printچﺎﻈ بﺪون حﺎشیه .ﺚﺜ مﻮﺒﺜﺚ بسیﺎﺜ نﺎﺚﺜ ،ممکن ﺒست کﺎغذ چﺎﻈ ﺒز کلیشه کﻮچکتﺮ بﺎشﺪ و
ﻇ
لبه ﺎﻎ آن )کﺎغذ( ﺒﺚﺒمه یﺎفته بﺎشﺪ.
قطعه حکﺎکﯽ شﺪه ﺒز جنس چﻮب ،لینﻮلئﻮم و مﺎننﺪ آن .ﺚﺜ ﺒین
 :Block printingچﺎﻈ بﺮجسته .ﺜوش چﺎﻈ ﺒز ﺜوﻎ یک ﻇ
ﺜوش مﺮکب ﺒز قسمت ﺎﻎ حک نشﺪه به کﺎغذ منتقل مﯽ شﻮﺚ.
 :Brayerغلتک
 :Burinنﺎم یکﯽ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ حکﺎکﯽ مستقیم ﺜوﻎ فلﺰ و نیﺰ مغﺎﺜ مخصﻮﺠ حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ ،چﻮب سخت یﺎ سنگ .ﺚﺜ
نتیجه حکﺎکﯽ بﺎ بیﻮﺜین ،خطﻮطﯽ بﺎ لبه ﺎﻎ صﺎﺧ ﺒیجﺎﺚ مﯽ شﻮﺚ.
ﻇ
 :Burnisherﺒبﺰﺒﺜ صیقلﯽ کننﺪه ﺚﺜ بﺮخﯽ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ حکﺎکﯽ
کلیشه سﺎخته شﺪه بﺎ ﺜوش تکه چسبﺎنﯽ )کﻮ ژ(
 :Collagraphچﺎﻈ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز
ﻇ
ﺜیشه تین ) Chalcoبه معنﯽ مس( و ) Graphyنگﺎشتن ،طﺮﺒحﯽ( .ﺒمﺮوزه کمتﺮ
 :Chalcographyحکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ .ﺒز ﻇ
مصطلح ﺒست و معﺎﺚل آن  Intaglioبیشتﺮ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ.
 :Chromolithographyلیتﻮگﺮﺒفﯽ ﺜنگﯽ
):Cliche (Stereotypeکلیشه .لﻮحه ،قﺎلب یﺎ سطحﯽ ﺒز جنس چﻮب ،فلﺰ ،سنگ و مﺎننﺪ آن ،که پس ﺒز ﺒیجﺎﺚ ﺒثﺮ و آمﺎﺚه سﺎزﻎ
بﺮﺒﻎ چﺎﻈ ،به ﺒین نﺎم خﻮﺒنﺪه مﯽ شﻮﺚ.
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 :Dabberنﻮعﯽ بﺎلشتک بﺮﺒﻎ ﺒنتقﺎل مﺮکب یﺎ وﺜنﯽ به کلیشه یﺎ لﻮحه .معﺎﺚل تﺎمپﻮن.
 :Drypointﺒز شیﻮه ﺎﻎ حکﺎکﯽ مستقیم ﺜوﻎ فلﺰ .حکﺎکﯽ بﺎ قلم سﻮزنﯽ .خطﻮﺢ ﺒیجﺎﺚ شﺪه بﺎ ﺜوش ﺚﺜﺒﻎ پﻮینت ﺚﺒﺜﺒﻎ
لبه ﺎﻎ نﺎمنظم بﺎفت ﺚﺒﺜ ستنﺪ و ﺒثﺮ )ﺒفکت( ویﮋه ﺒﻎ ﺚﺒﺜنﺪ.
ﺒست.

نسخه نﺮمنﺪ .معﺎﺚل فﺎﺜسﯽ آن ن /ـ ﺒست .معﺎﺚل ﺒنگلیسﯽ آن A.P
نمﻮنه نﺮمنﺪ.
ﻇ
)) :E.A. (épreuve d'artisteفﺮﺒنسه( ﻇ

نسخه چﺎپﯽ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز قﺎلب حکﺎکﯽ شﺪه ﺒز جنس چﻮب ،فلﺰ یﺎ سنگ
 :Emboss, Embossmentﺒیجﺎﺚ ﺒثﺮ بﺮجستگﯽ ﺚﺜ
ﻇ
کلیشه سﺎخته شﺪه بﺎ کﻮ ژ سطﻮﺘ( .ﺒین کﺎﺜ بﺎ مﺮطﻮب کﺮﺚن مقﻮﺒ و به کمک فشﺎﺜ زیﺎﺚ پﺮﺞ ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .بﺎ چﺎﻈ بﺮجسته ﺒشتبﺎه
)یﺎ
ﻇ
گﺮفته نشﻮﺚ.
 :Engravingﺜوشﯽ ﺚﺜ حکﺎکﯽ طﺮﺘ بﺮ یک سطح )عمﻮمﺎً فلﺰﻎ( ،بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز یک مغﺎﺜ .یکﯽ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ حکﺎکﯽ به ﺜوش
گﻮﺚ.
 :Etchingﺒز شیﻮه ﺎﻎ حکﺎکﯽ غیﺮمستقیم ﺜوﻎ فلﺰ .ﺚﺜ ﺒین شیﻮه ،خطﻮﺢ بﺎ کمک ﺒسیﺪ بﺮ سطح کلیشه حک مﯽ شﻮنﺪ.
ممکن ﺒست ﺚﺜ بﺮخﯽ مﻮﺒﺜﺚ به صﻮﺜت معﺎﺚلﯽ بﺮﺒﻎ حکﺎکﯽ غیﺮمستقیم ﺜوﻎ فلﺰ نیﺰ به کﺎﺜ ﺜوﺚ.
صفحه تخت متحﺮک ،که ﺒز بین ﺚو سیلنﺪﺜ ﺒستﻮﺒنه ﺒﻎ عبﻮﺜ
 :Etching pressپﺮﺞ مخصﻮﺠ حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ .ﺚﺒﺜﺒﻎ
ﻇ
مﯽ کنﺪ.
صفحه تخت ﺒفقﯽ ،یکﯽ ثﺎبت و ﺚیگﺮﻎ متحﺮک )بﺎ و پﺎئین شﻮنﺪه بﺎ یک محﻮﺜ
 bed pressــ  :Flatپﺮﺞ تخت .ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺚو
ﻇ
پیچﯽ( که بﺎ وﺒﺜﺚ کﺮﺚن فشﺎﺜ بﺎع ﺒنتقﺎل مﺮکب ﺒز کلیشه به کﺎغذ مﯽ شﻮﺚ .ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒز آن به عنﻮﺒن پﺮﺞ صحﺎفﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ.
بﺮﺒﻎ چﺎﻈ ﺒز کلیشه ﺎﻎ بﺮجسته منﺎسب تﺮ ﺒست.
وسیله کنﺪه کﺎﺜﻎ )حکﺎکﯽ( ﺜوﻎ فلﺰ ،چﻮب یﺎ سنگ .به آن بیﻮﺜین نیﺰ گفته مﯽ شﻮﺚ.
 :Graverمغﺎﺜ.
ﻇ
 :Impressionﺒثﺮ چﺎﻈ شﺪه ﺒز یک )یﺎ چنﺪ( کلیشه.
 :Intaglioحکﺎکﯽ گﻮﺚ )فﺮو ﺜفته( .نﺎمﯽ معﺎﺚل کﺎلکﻮگﺮﺒفﯽ .حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ.
شﺪه یک ﺒثﺮ به کﺎﺜ
منﺰله
ﻇ
شﺪه مﻮﺜﺚ تﺄییﺪ که به ﻇ
 :Key imageتصﻮیﺮ کلیﺪ .یک ﻇ
نسخه مﺮجع بﺮﺒﻎ نسخه ﺎﻎ چﺎﻈ ﻇ
نمﻮنه چﺎﻈ ﻇ
مﯽ ﺜوﺚ.
شیﻮه شکﺮ Sugar lift .نیﺰ خﻮﺒنﺪه مﯽ شﻮﺚ.
 :Lift Groundﺒز شیﻮه ﺎﻎ حکﺎکﯽ غیﺮ مستقیم ﺜوﻎ فلﺰ .ﻇ

) :Linocut (Linoleum cutحکﺎکﯽ ﺜوﻎ لینﻮلئﻮم .ﺒز شیﻮه ﺎﻎ حکﺎکﯽ بﺮجسته ) Releifیﺎ .(Xylography

کلیشه مﻮﺜﺚ
ﺜیشه تین  Lithosبه معنﺎﻎ سنگ و  Graphyمعﺎﺚل نگﺎشتن یﺎ طﺮﺒحﯽ.
ﻇ
 :Lithographyلیتﻮگﺮﺒفﯽ .ﺒز ﻇ
ﺒستفﺎﺚه ﺚﺜ ﺒین ﺜوش ،سنگ ﺒست و ﺒمﺮوزه ﺒز صفحﺎت فلﺰﻎ نیﺰ بﺮﺒﻎ سﺎخت کلیشه ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ .ﺚﺜ لیتﻮگﺮﺒفﯽ ،سطح کلیشه
نه گﻮﺚ و نه بﺮجسته ﺒست و سطﻮﺘ چﺎﻈ شﻮنﺪه و غیﺮ چﺎﻈ شﻮنﺪه ﺮ ﺚو ﺚﺜ یک سطح قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺜنﺪ .ﺒین ﺜوش چﺎﻈ م سطح یﺎ مسطح
) (Planographicﺒست.
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:Matrix
وﺒسطه چﺎپﯽ نﻮﺤ )گﻮﺚ ،بﺮجسته ،مسطح یﺎ شﺎبلﻮنﯽ(
وﺒسطه چﺎپﯽ .فﺮم چﺎپﯽ .بﺎ تﻮجه به خصﻮصیﺎت
صفحه حﺎمل.
ﻇ
ﻇ
ﻇ
چﺎﻈ ﺜﺒ مشخ مﯽ کننﺪ.
 :Mezzotintﺒز شیﻮه ﺎﻎ ﺜوش غیﺮ مستقیم حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ .ﺚﺜ ﺒین شیﻮه ،ﺒبتﺪﺒ تمﺎم سطح کلیشه بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز مغﺎﺜ ﺎﻎ
شﺎنه ﺒﻎ به طﻮﺜ کﺎمل خﺮﺒش ﺚﺒﺚه مﯽ شﻮﺚ )ﺒثﺮ چﺎﻈ کلیشه ﺚﺜ ﺒین مﺮحله ،یک سطح کﺎما ً سیﺎه خﻮﺒ ﺪ بﻮﺚ( .سپس ،بﺎ ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ
صیقلﯽ کننﺪه ) (Burnisherﺚﺜجﺎت ﺜوشن و سفیﺪ بﺮ آن ﺒیجﺎﺚ مﯽ شﻮﺚ .بﺮ عکس سﺎیﺮ ﺜوش ﺎ ،ﺚﺜ ﺒین شیﻮه ﺜونﺪ سﺎخت کلیشه ،ﺒز
سیﺎه به سفیﺪ ﺒست.
مه آنﻬﺎ یک
نسخه چﺎپﯽ غیﺮ مشﺎبه ﺒز یک کلیشه یﺎ
 :Monoprintتک چﺎﻈ .یک نسخه ﺒز یک سﺮﻎ
وﺒسطه چﺎپﯽ ،که ﺚﺜ ﻇ
ﻇ
ﻇ
عنصﺮ مشتﺮک )بﺎفت ،ﺜنگ ،نقش یﺎ طﺮﺘ( وجﻮﺚ ﺚﺒشته بﺎشﺪ .مﻮنﻮپﺮینت بﺎ مﻮنﻮتﺎی متفﺎوت ﺒست و نبﺎیﺪ بﺎ آن ﺒشتبﺎه گﺮفته شﻮﺚ.
نسخه چﺎپﯽ غیﺮ قﺎبل تکﺮﺒﺜ که بﺎ ﺒیجﺎﺚ طﺮﺘ )نقﺎشﯽ( بﺮ سطح صﺎﺧ )شیشه ،فلﺰ ،سنگ،
 :Monotypeتک چﺎﻈ .یک
ﻇ
پاستیک و مﺎننﺪ آن( و ﺒنتقﺎل آن به کﺎغذ به ﺚست مﯽ آیﺪ .ممکن ﺒست یک مﻮنﻮتﺎی ﺚﺜ چنﺪ مﺮحله سﺎخته شﻮﺚ.
 contactــ :Off
فﺎصله آﺧ کنتﺎکت ﺚﺜ مﻮﺜﺚ ﺜنگ ﺎﻎ
فﺎصله تﻮﺜﻎ سیلک ﺒسکﺮین بﺎ سطح چﺎﻈ شﻮنﺪه ﺚﺜ نگﺎم چﺎﻈ.
ﻇ
ﻇ
جذب شﻮنﺪه )م ل چﺎﻈ ﺜوﻎ پﺎﺜچه( وجﻮﺚ نﺪﺒﺜﺚ.
 :Photogravureﺒنتقﺎل فﻮتﻮمکﺎنیکﯽ تصﻮیﺮ ﺜوﻎ پلیت ﺚﺜ ﺜوش حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ.
 :Planographicچﺎﻈ م سطح یﺎ مسطﺷح.
 :Plateصفحه یﺎ سطح فلﺰﻎ ،چﻮبﯽ یﺎ سنگﯽ قبل ﺒز ﺒنتقﺎل و حکﺎکﯽ پلیت نﺎم ﺚﺒﺜﺚ.
 :Pochoirمعﺎﺚل بﺎ چﺎﻈ ﺒستنسیل.
وﺒژه
 :Printچﺎﻈ .به کﺎﺜگیﺮﻎ ﺒین وﺒژه به طﻮﺜ غﺎلب ،ﺚﺜ صنعت چﺎﻈ ﺒست و کمتﺮ ﺚﺜ مﻮﺜﺚ چﺎﻈ نﺮﻎ به کﺎﺜ گﺮفته مﯽ شﻮﺚ .ﻇ
معﺎﺚل صحیح چﺎﻈ نﺮﻎ )چﺎﻈ ﺚستﯽ(  Printmakingﺒست.
 :Printmakingچﺎﻈ ﺚستﯽ .چﺎﻈ نﺮﻎ.
 :Reduction Printچﺎﻈ کﺎ شﯽ .چﺎﻈ چنﺪ ﺜنگﯽ که ﺚﺜ آن ﺒز یک کلیشه )بﺮﺒﻎ تمﺎم ﺜنگ ﺎ یﺎ بﺮﺒﻎ چنﺪ ﺜنگ( ﺒستفﺎﺚه
شﻮﺚ .ﺚﺜ ﺒین ﺜوش چﺎﻈ چنﺪ ﺜنگ ،کلیشه به تﺪﺜیج حکﺎکﯽ مﯽ شﻮﺚ و ﺚﺜ ﺮ مﺮحله ،به ﺜنگ مﻮﺜﺚ نظﺮ )بﺮﺒﻎ مﺎن مﺮحله( آغشته
مﺮحله آخﺮ ،که آخﺮین ﺜنگ ﺜوﻎ بقیه چﺎﻈ مﯽ شﻮﺚ ،ﺒﺚﺒمه مﯽ یﺎبﺪ.
مﯽ شﻮﺚ و به چﺎﻈ مﯽ ﺜسﺪ .سپس ،عمل حکﺎکﯽ ﺒﺚﺒمه مﯽ یﺎبﺪ و تﺎ
ﻇ
ﺒین ﺜوش ﺚﺜ تکنیک حکﺎکﯽ بﺮجسته ﺜوﺒﺗ بیشتﺮﻎ ﺚﺒﺜﺚ.
مﺮحله چﺎﻈ .ﺚﺜ چﺎﻈ چنﺪ ﺜنگ،
 :Registrationﺜوش تنظیم کﺎغذ و کلیشه )شﺎبلﻮن و  (...بﺮﺒﻎ ﺒنطبﺎق صحیح ﺜنگ ﺎ ﺚﺜ
ﻇ
عمل ﺒنطبﺎق بﺎیﺪ بﺎ حسﺎسیت و ﺚقت بﺎ تﺮﻎ صﻮﺜت گیﺮﺚ.
چﻬﺎﺜگﺎنه چﺎﻈ ﺚستﯽ.
 :Reliefچﺎﻈ بﺮجسته .معﺎﺚل ﺒصطاﺘ سیلﻮگﺮﺒفﯽ .یکﯽ ﺒز ﺜوش ﺎﻎ
ﻇ
 :Screenprintingچﺎﻈ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز تﻮﺜﻎ .چﺎﻈ ﺒسکﺮین .چﺎﻈ صفحه ﺒﻎ .به ﺚلیل تغییﺮ جنس تﻮﺜﻎ ﺎ به مﻮﺒﺚﻎ مﺎننﺪ
پلﯽ ﺒستﺮ ،نﺎیلﻮن و غیﺮ آن و به کﺎﺜ نﺮفتن ﺒبﺮیشم ﺚﺜ جنس تﻮﺜﻎ ،ﺒین لغت به جﺎﻎ سیلک ﺒسکﺮین به کﺎﺜ بﺮﺚه مﯽ شﻮﺚ .ﺚﺜ چﺎﻈ ﺚستﯽ
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( نﺮﻎ) به ﺒین نﻮﺤ چﺎﻈ ،سﺮیگﺮﺒفﯽ گفته مﯽ شﻮﺚ.
 :Serigraphyچﺎﻈ شﺎبلﻮنﯽ .معﺎﺚل چﺎﻈ ﺒسکﺮین و سیلک ﺒسکﺮین .نﺎم نﺮﻎ بﺮﺒﻎ نﻮعﯽ چﺎﻈ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز تﻮﺜﻎ .یکﯽ
چﻬﺎﺜگﺎنه چﺎﻈ ﺚستﯽ.
ﺒز ﺜوش ﺎﻎ
ﻇ
 :Silkscreenچﺎﻈ شﺎبلﻮنﯽ .چﺎﻈ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز تﻮﺜﻎ .سیلک به معنﯽ ﺒبﺮیشم و ﺒسکﺮین به معنﯽ تﻮﺜﻎ (صفحه ،پﺮﺚه ،سطح
یﺎ غﺮبﺎل) .به ﺚلیل ﺒینکه ﺒمﺮوزه ﺒز ﺒبﺮیشم ﺚﺜ سﺎخت تﻮﺜﻎ ﺒستفﺎﺚه نمﯽ شﻮﺚ ،به آن چﺎﻈ ﺒسکﺮین گفته مﯽ شﻮﺚ .ﺒمﺮوزه جنس تﻮﺜﻎ ﺎ
(بسته به مﻮﺒﺜﺚ کﺎﺜبﺮﺚ) به نﺎیلﻮن ،پلﯽ ﺒستﺮ ،فلﺰ و غیﺮ آن تغییﺮ یﺎفته ﺒست.
 :Soft Groundیکﯽ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ ﺜوش غیﺮمستقیم حکﺎکﯽ ﺜوﻎ فلﺰ .بﺎ ﺒین شیﻮه مﯽتﻮﺒن بﺎفت شبیه به ﺒثﺮ مﺪﺒﺚشمعﯽ ﺜوﻎ
کلیشه ﺒیجﺎﺚ کﺮﺚ.

 :Squeegeeﺒسکﻮیﯽ جﯽ .ﺒز وسﺎیل چﺎﻈ ﺒسکﺮین ،که بﺎ آن ﺜنگ ﺜﺒ ﺒز تﻮﺜﻎ عبﻮﺜ مﯽ ﺚ نﺪ .تیغه ،پﺎﺜو ،ﺶ
ﺜﺒکل ،ﺜﺒک ﺶلت و
لیسه نﺎم ﺎیﯽ ستنﺪ که ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن بﺮﺒﻎ آن به کﺎﺜ بﺮﺚه مﯽ شﻮﺚ.

صفحه
 :Stencilﺜوش قﺪیمﯽ ﺒیجﺎﺚ مﺎنع بﺮ سﺮ ﺜﺒه عبﻮﺜ ﺜنگ (مﺎسکه کﺮﺚن) ،بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز یک شﺎبلﻮن ﺒز جنس مقﻮﺒ ،طلق،
ﻇ
کلیشه مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه ،م به فﺮﺒینﺪ ﺒنجﺎم عمل چﺎﻈ بﺎ ﺒین ﺜوش و م به
نﺎزک فلﺰﻎ و مﺎننﺪ آن .ﺒستنسیل نﺎمﯽ ﺒست که م به شﺎبلﻮن یﺎ
ﻇ
ﺒثﺮ چﺎﻈ شﺪه بﺎ آن ﺒطاق مﯽ شﻮﺚ .مﯽ تﻮﺒن گفت که ﺒستنسیل ،پس ﺒز طﯽ مﺮﺒحل تکﺎمل خﻮﺚ ،به ﺜوش سیلک ﺒسکﺮین (سﺮیگﺮﺒفﯽ)
وﺒژه تﺮﺒفﺎﺜت (تﺮﺒفﺎﺜیت) ﺒست.
ﺜسیﺪه ﺒست .معﺎﺚل ﺜوسﯽ ﺒستنسیل ،ﻇ
 :Tamponتﺎمپﻮن .بﺎلشتک .وسیله ﺒﻎ بﺮﺒﻎ ﺒنتقﺎل مﺮکب یﺎ وﺜنﯽ به سطح پلیت یﺎ کلیشه.

نشﺎنه تطبیق .شیﻮه ﺒﻎ مؤثﺮ ﺚﺜ نشﺎنه گذﺒﺜﻎ بﺮﺒﻎ چﺎﻈ ﺚقیق ﺚﺜ لیتﻮگﺮﺒفﯽ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز عائم  +و ــ ﺚﺜ ﺚو سﻮﻎ
barــ :Tﻇ
وﺜقه مقﻮﺒیﯽ و ﺒنطبﺎق آنﻬﺎ به نگﺎم چﺎﻈ.
سنگ و نیﺰ ﻇ
 :Woodcutحکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب.
 :Wood Engravingیکﯽ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب.
(:W.P. )Working proof
نحﻮه
ﻇ
تجﺮبه نﺮمنﺪ .نسخه ﺎیﯽ که تجﺮبه ﺎﻎ نﺮمنﺪ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﺮکب ،چﺎﻈ منفﯽ ،ﻇ
مﺮحله چﺎﻈ نشﺎن مﯽ ﺚ نﺪ .ﺒین نسخه ﺎ جﺰو تیﺮﺒژ ﺒصلﯽ به حسﺎب نمﯽ آینﺪ.
کلیشه فلﺰﻎ و غیﺮ آن ﺚﺜ
ﺜنگ گذﺒﺜﻎ یﺎ پﺎک کﺮﺚن
ﻇ
ﻇ
مﯽ تﻮﺒن ﺒز عامت ت /ـ به عنﻮﺒن معﺎﺚل فﺎﺜسﯽ آن ﺒستفﺎﺚه کﺮﺚ.
وﺒژه
 :Xylographyچﺎﻈ بﺮجسته .سیلﻮگﺮﺒفﯽ .حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب .یکﯽ ﺒز ﺜوش ﺎﻎ
ﻇ
چﻬﺎﺜگﺎنه چﺎﻈ ﺚستﯽ .ﺒمﺮوزه ﺒز ﻇ
 Reliefبﺮﺒﻎ چﺎﻈ بﺮجسته بیشتﺮ ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ .حکﺎکﯽ ﺜوﻎ لینﻮلئﻮم و حکﺎکﯽ ﺜوﻎ چﻮب ﺒز شیﻮه ﺎﻎ سیلﻮگﺮﺒفﯽ ستنﺪ.
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ﻮ ﺎ ﯽ؛ چ ﻖ ،تﻬﺮﺒن :ﺒنتشﺎﺜﺒت سمت ،ﻖ۸ﻔﻒ
ﺒفشﺎﺜ مﻬﺎجﺮ ،کﺎمﺮﺒن؛ ﺮﺒ
کتﺎبخﺎنه طﻬﻮﺜﻎ۸ ،ﻘﻔﻒ
بﺎبﺎزﺒﺚه ،شﻬا؛ ﺎﺜ ﺎﻈ ﺚﺜ ﺒ ﺮﺒن؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن،
ﻇ
تﺮجمه نﺎ یﺪ ﺒعظم فﺮﺒست و غامحسین فتحﺒللﺷه نﻮﺜﻎ؛ چﻓ ،تﻬﺮﺒن :ﺒنتشﺎﺜﺒت سمت ،ﻗ۸ﻔﻒ
بﯽ.مگﺰ ،فیلی ؛ ﺎﺜ ﺮﺒ ﯽ ﺮﺒ ؛
ﻇ
پﺎکبﺎز ،ﺜوئین؛ ﺚﺒ ﺮة ﺒ ﺎﺜﺧ ﺮ؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :فﺮ نگ معﺎصﺮ۸ ،ﻘﻔﻒ
ﺎی ﺒ ﺮﺒن؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :حسن پﺎکﺰﺒﺚیﺎن ،ﻘ۸ﻔﻒ
ﺚﺜ ﺮﺜ ﯽ ﻮﺿﻮ ﯽ
پﺎکﺰﺒﺚیﺎن ،حسن؛ ﺜﺒ ﺎی
تﺮجمه ﺤ.پﺎشﺎیﯽ؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :ﺒنتشﺎﺜﺒت ﺜوزنه ،ﻓ۸ﻔﻒ
ُﺚله ،ﺶنلﯽ؛ ﻊﺒﭘ ﺜوﺘ ﺮ ﺰﺒن؛
ﻇ
قﺎسمﯽ ،سیﺪ فﺮیﺪ؛ ﺜﺒ ﺎی ﻮ ﺎت ﺒ ﺮﺒن ﺮ ﺎ ﺎﺜ؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :مﺮکﺰ مطﺎلعﺎت و تحقیقﺎت ﺜسﺎنه ﺎ ،ﻓﻘﻔﻒ
ﺎی ﻮ ﺮﺒ ﯽ ﺮی ) ﺎﻈ ﯽ(؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :ﺒنتشﺎﺜﺒت شبﺎ نگ۸۸ ،ﻔﻒ
قلﯽ زﺒﺚه ،عﺎﺚل؛
تﺮجمه ملک محسن قﺎﺚﺜﻎ؛ چﻔ ،تﻬﺮﺒن :سﺎزمﺎن چﺎﻈ و ﺒنتشﺎﺜﺒت
کﺮﺒیگ ،جیمﺰ و بﺮتﻮن ،بﺮوﺞ؛ ﯽ ﺮن ﺮﺒ ﯽ ﺮﺒ ؛
ﻇ
وزﺒﺜت فﺮ نگ و ﺒﺜشﺎﺚ ﺒسامﯽ ،ﻖ۸ﻔﻒ
ﺎﻈ؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :نشﺮ پیکﺎن۸۰ ،ﻔﻒ
مشﻬﻮﺜﻎ ،محسن؛ ﺮ ﯽ ﺮ ﺎت
ﺒ ﺮ ؛ چ  ،۴تﻬﺮﺒن :نشﺮ نگﺎﺜینه ،ﻗ۸ﻔﻒ
نﻮﺜﻎ ،مینﺎ؛ آ ﻮزﺟ ﯽ
ﺎ ﻮ ﺮﺒ ﯽ؛ چ ﻒ ،تﻬﺮﺒن :مینﺎ نﻮﺜﻎ۴ ،ﻘﻔﻒ
نﻮﺜﻎ ،مینﺎ؛ ﺎﻈ ﺚ ﯽ
ﺎت ﺎﻈ(؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :مینﺎ نﻮﺜﻎ ،ﻒ۸ﻔﻒ
نﻮﺜﻎ ،مینﺎ؛ ﺎ ﯽ ﺎی ﺎ ﻮﺜی ) ﺎ ﻮﺿ ﯽ ﺮ ﯽ ﺒ
ﺎنﯽ طبﺎیﯽ ،پﺮوین؛ ﺎ ﯽ و ﺎﻈ ﻮب؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :نشﺮ بشﺎﺜت۸ ،ﻘﻔﻒ
ﺎنﯽ طبﺎیﯽ ،پﺮوین؛ ﺰوۀ ﺚﺒ ﺎ ﯽ » ﺎﻈ ﺚ ﯽ« ﺮﺒی ﺚﺒ ﻮ ﺎن ﺚﺒ ﺎه آزﺒﺚ ﺒ ﯽ وﺒ ﺪ ﻬﺮﺒن ﺮ ﺰ.
ﺎﺜ ﺒ ﻬﺎن؛ چﻒ ،تﻬﺮﺒن :فﺮ نگستﺎن نﺮ ،ﻖ۸ﻔﻒ
یﺎوﺜﻎ ،حسین و بطانﯽ یﺎﺚگﺎﺜ ،علیﺮضﺎ و الﯽ ﺒصفﻬﺎنﯽ ،ﺎله؛
جﺰوه »ﺚﺜ ﺎﺜۀ ﺎﻈ ﺚ ﯽ )«(Printmaking؛ تﻬیه کننﺪگﺎن ثمیا ﺒمیﺮ ﺒبﺮﺒ یمﯽ و مینﺎ نﻮﺜﻎ؛ ۸۸ﻔﻒ
ﻇ
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