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أثر استخدام التقنيات الحديثه لقطع املعادن على جماليات تصميم زخارف املنتجات الحديديه
The effect of using modern metal cutting techniques on the design aesthetics of iron
products motifs
د /ياسر محمد الصادق عبد العزيز
أستاذ مساعد قسم األثاثات واالنشاءات المعدنية ،كلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوانyasser_elsadek@a-arts.helwan.edu.eg .
كلمات دالة :Keywords
ملخص البحث :Abstract
في األونه األخيره انتشرت مجموعه من التقنيات الحديثه لقطع المعادن مثل القطع بالبالزما ،القط ع ب اللير ،،القط ع ل التقنيات الحديثه
بالم اء النف ال والت ي اث رت بش لل ملح وص ف ي نت ميم وتنت ال المنتج ات المعدني ه بش لل ع ا وف ي نت ميم وانت ال
Modern techniques
المنتجات الحديديه بشلل خاص ،كما في نتميم البوابات واالسوا ،والت ي اب بحل ل ا جمالي ات نت ميميه مختلف ه قطع المعادن
ع ن س ابقت ا الت ي ك ان ييس تخد ف ي نت ميم ا وتنتاج ا أس اليح التش ليل ألع واد الحدي د ،وذل الخ تال نوعي ه
Metal cutting
الرخرف ه ال يمس تخدمه  ،ق د ي رع ال بعك أن لت الرخ ا ،الجدي ده أث ا ،جمالي ه ايجابي ه وال بعك األخ ر ي ر ل ا جماليات التتميم
بع ك الس لبيات ،وم ن بن ا ننب ع مشككه البحث ك لف ي الحاج ه ال ي ،ب د ايجابي ات وس لبيات الجمالي ات التت ميميه
Design Aesthetics
لرخا ،المنتجات الحديديه التي ي تم انتاج ا باس تخدا التقني ات الحديث ه لقط ع المع ادن مقا،ن ه بالمنتج ات الحديدي ه
التي يتم انتاج ا بتشليل أعواد الحديد  ،حيث يهدفلبحث الي د،اسه أث ر اس تخدا التقني ات الحديث ه لقط ع المع ادن الرخا ،ال يمشلله من األعواد
Motifs made of rods
على جماليات نتميم زخا ،المنتج ات الحديدي ه ،ولتحقي د ب د البح ث انب ع الباح ث بحمكهه لبحصفك البح ي كال
،وفي البحث نم د،اسهلم صرينلأساسين :أوحهما يتعلد بالتقنيات الحديثه لقط ع المع ادن  ،وثانيهكا يتعل د بجمالي ات القطع باللير ،او البالزما
التت ميم ،م ع التركي ر عل ى الجمالي ات التت ميميه للمنتج ات الحديدي ه ال يمش لله م ن األع واد واألخ ر ال يمش لله ،Laser or plasma cutting
باستخدا نقنيات قطع المعادن باللير،أو البالزما  ،وقد أيختتم البحث باس تخالص ح ه كاج ذات الت له م ن ابم ا :تن
لرخا ،المنتجات الحديديه ال يمشلله من أعواد الحديد جماليات نتميميه متفرده وذل يرج ع ال ي - :طبيع ه أك لا
الرخ ا ،الحديدي ه والت ي نعتم د عل ى العناب رالخطيه ف ي بنا ا الش للي وك كل ال ى اس تخدا بع ك الملم الت
الرخرفيه مثل األو،اق النبانيه،حليات الرباط  .و بعك عمليات التشليل العواد الحديد مثل الجد ،عمل الخرك وفه
أو الوح ده الت نابو،يه ،نس طيي ونمش يا الن اي ات .ونيس تخد نقني ات قط ع المع ادن باللير،أوالبالزم ا ف ي عم ل
زخا ،للمنتجات الحديديه باكلا يتعح واحيانا يستحيل انتاج ا بالطرق التقليدي ه لتش ليل أع واد الحدي د  ،وذل
يضيف ابعاد جماليه جديده للمنتجات الحديديه .يعيح زخا ،المنتجات الحديديه الت ي ن م قطع ا ب اللير،أو البالزم ا
ان ا نلون ف ي الن اي ه مس طحه فتب دو مث ل زخ ا ،النس يز او الرخ ا ،المطبوع ه عل ى القم ا  .تن عملي ه نفري
الرخا ،من ألواح التال يضعف ا وبكا يتنافى مع طبيعه المنتجات الحديديه التي نيستخد اغلب ا للحمايه.
ل
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مقدمة Introduction
نشمل المنتجات الحديديه العديد من المنتجات من ا ما بو مرنبا
بالعما،ه كبوابات المباني والبوابات الخا،جيه واألسوا،
ود،ابرينات الساللم والبللونات  ،ومن ما ما بو مرنبا بالتأثيث
الداخلي كقطع األثال والحواجرووحدات اإلضاءه الداخليه ومن ا
ما بو مرنبا بالتأثيث الخا،جي كأثال الحدا د والميادين من
مقاعد وبرجوالت وجدا،يات ووحدات االضاءه الخا،جيه وكان
المعتاد أن نيتمم ونيتنع الوحدات الرخرفيه لتل المنتجات من
أعواد يتم نشليل ا بالثني ،والطرق .....،على البا،د او الساخن
يدويا ً وحديثا ً اليا ً حسح سم قطاع العود المراد نشلليه وحسح
التتميم المطلوب  ،وللن في األونه األخيره انتشرت مجموعه من
التقنيات الحديثه لقطع المعادن مثل القطع بالبالزما ،القطع باللير،،
القطع بالماء النفال والتي اثرت كثيرا وبشلل يلحظه الجميع في
اساليح نتميم وتنتال المنتجات المعدنيه بشلل عا وفي اساليح
نتميم وانتال المنتجات الحديديه بشلل خاص ،خابه في نتميم
البوابات واالسوا ،والتي اببحل ل ا جماليات نتميميه مختلفه
عن سابقت ا التي كان ييستخد في نتميم ا وتنتاج ا أساليح
التشليل المعتاده ألعواد الحديد  ،قد يرابا البعك ذات أثا ،جماليه
ايجابيه والبعك األخر ير ل ا بعك السلبيات ،فقد نم االستفاده
من نل التقنيات في نتميم وانتال وحدات زخرفيه كان يتعح
انتاج ا بطرق التشليل المعتاده وذل بدقه عاليه وفي وقل قتير
و مرونه با له لتعديل التتميمات  ،وللن بمرو ،الوقل ص رت
اثا ،سلبيه من كثره نلرا ،استخدا نقنيات قطع المعادن في انتال
الوحدات الرخرفيه الخابه بالمنتجات الحديديه ومن ا ان كل
الوحدات الرخرفيه في البوابه باكمل ا مسطحه ليس في ا بعد ثالث
ينتز في اضعف حالته من اختال سم القطاعات المستخدمه في

االنتال كما بو معتاد في طرق التشليل السابقه  ،فتلون اكبه
بالتتميم ثنا ي األبعاد كالمطبوع على القما اوالمنسول على
سجاده مثال  ،،ل
مشكلة البحث :Research problem
نلمن مشلله البحث في الحاجه الي ،بد ايجابيات وسلبيات
الجماليات التتميميه للمنتجات الحديديه باستخدا التقنيات الحديثه
لقطع المعادن مقا،نه بالمنتجات الحديديه التي يتم انتاج ا بتشليل
أعواد الحديد
أهداف البحث :Research Objectives
ي د البحث الي د،اسه أثر استخدا التقنيات الحديثه لقطع
المعادن على جماليات نتميم زخا ،المنتجات الحديديه،
منهج البحث :Research Methodology
ولتحقيد بد البحث انبع الباحث المن ز الوبفي التحليلي .ل
االطار النظري : Theoretical Framework

.1التقنيات الحديثه لقطع املعادن
تن عمليه قطع المعادن واحدة من عمليات نشغيل المعادن األكثر
كيوعا،بل يملن القو بأن عمليات نشغيل ونشليل المعادن نبدأ
اوال بعمليات القطع ثم نستبع ا عمليات التشغيل والتشليل األخر
وعمليه قطع المعادن بي عملية نلنولوجية نيقطع في ا الخامات
المعدنيه تلى أجراء او يتم فقا ازاله اجراء من المعدن حسح
الشلل المطلوب  ،ونتم عمليه قطع المعادن بطرق عديده من ا ما
يتم يدوياً(باستخدا ادوات القطع اليدويه) أو الياً(باستخدا آالت
القطع) وفي األونه األخيره انتشرت نقنيات حديثه لقطع المعادن
بالبالزما واللير ،والماء النفال ويتم التحلم بتل التقنيات ببرامز
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حاسوبيه ومن ثم نتم عمليه القطع ألع كلل م ما كان بعبا ً
التالي مقا،نه بين التقنيات المختلفه لقطع المعادن Bodor fiber
): )laser cutting machine F series 2019 p12
بسرعه ودقه عاليه مع نحقيد ادني حد من ال ال ،وفي الجدو
جدو ،قم ( )1من عمل الباحث
سرعالبحقطعلوسمكلبالحصبحلبحمربدلقطعهال ته الماكيهالبحقطع،لومديلمهاسث هال
دقالوشهللبحقطعلل
تقهيالبحقطعل
حإلن اجلبحهمال
بحمس خدمال
ته الماكيهالبحقطعلمرت عالجدب (أعلى
سرعالقطعلعاحيا وللن ا نتأثر بسم
دقالقطعلعاحيالجدب،
 )1القطع بالليرز
ما يلون) وككل قطع الغيا،اإلست الكيه
 Laser cuttingفيتل التفاوت في دقه وكثافه االلواح المراد قطع ا ،فالعالقه
بالماكينه ،وعمليه التيانه بشلل عا
علسيه بين سرعه القطع وسم وكثافه
القطع الي 0.05+مم
نتطلح معرفه نلنولوجيه متقدمه
 ،ويملن قطع اع كلل األلواح ،اليملن للير ،قطع الواح بسم
وماكينات القطع باللير ،مناسبه فقا
25مم ،
م ما كان معقدا
لإلنتال اللمي
ته الماكيهالبحقطعلم صسطالنسثيا فتبل
سرعالقطعلعاحيا وللن ا اقل من سرعه
 )2القطع بالبالزما دقالقطعلعاحيال
 Plasma cuttingجدب،وللن ا اقل من دقه القطع باللير ،وذل عند قطع الواح يتل ثلث نللفه ماكينات القطع باللير،وككل
نقل بنسبة  %20عن قيمة مثيالن ا لنظا
سمل ا الي 5مم او اقل اما اذا زا د سم
القطع باللير ،،فتتل
القطع بالماء النفال وككل قطع
دقه القطع بالبالزما الي األلواح عن ذل فتتقوق نقنيه القطع
الغيا،اإلست الكيه بالماكينه ،خيتة
بالبالزما على اللير ،في سرعه القطع ،
0.2 +مم
الثمن وس لة التيانه (Eng. Birls
فيملن بالبالزما قطع ألواح يتل سلم ا
ويملن قطع اع كلل
50مم ( ,Cristina & others 2008 p3) Plasma working group at
م ما كان معقدا
وماكينات القطع بالبالزما مناسبه فقا
Boc -member of the Linde
لإلنتال اللمي.
)Group 2011,p5
ته الماكيهالبحقطعلمرت عالوللن ا اقل
دقالقطعلعاحيالجدا،
 )3القطع بالماء
سرعالقطعلمهخ ضالنسثيا،ل
نستخد نل التفنيه في قطع الخامات الغير من نللفه ماكينات القطع اللير ،فتبل
نلاد نتل لدقه القطع
النفال
معدنيه والتي النحتمل التعرض ألع اج اد نتف نللفه ماكينات القطع باللير،
 water jetباللير ، ،ويملن قطع
& (Eng. Birls ,Cristina
حرا،ع عند القطع كالرخا والرجال
 cuttingاع كلل م ما كان
والبالستي والتخر واحيانا المعادن حين ) ، others,2008,p4وغير مناسبه
معقدا
لإلنتال اللمي
يراد قت ا دون التعرض ألع تج اد
حرا،ع
http://steel-wares.com/AE/
proizvodstvometallokonstruktsiy/
gidroabrazivnaya-rezka/
ته الماكيهالبحقطعلمهخ ضال ،وغير
سرعالقطعلمهخ ضا،غير مال م للمعادن
)4القطع بالسل
دقالقطعلعاحيالجدب،
مناسبه لإلنتال اللمي
التي يتعح ثقب ا
 wire cuttingويملن قطع اع كلل
م ما كان معقدالل
غير مال م لقطع األلواح السميله
دقالقطعلجيدهلوللن
 )5القطع بالطرق
ته الماكيهالبحقطعلم صسطالنسثيال،ل
ويتعح قطع األلواح المعدنيه من
 punchاحيانا يتم ثني أحر
الخامات المختلفه بلميات بغيره ،غير
األلواح المعدنيه التي
مناسح لإلنتال اللمي
يتم قطع ا بالطرق
باألوكسي
يملن
،
ضا
سرعالقطعلمهخ
،
ضا
دقالقطعلمهخ
 )6القطع
ته البدوبتلبحقطعلباالوكسالبسي ينل
مهخ ضالجدبلوعمليه قطع المعادن
استلين قطع ألواح من التلح اللربوني
حيث يحدل نشوه
بالل ح(األوكسي
باألوكسي اسيتلين ،خيتهل،لوبو
حرا،ع ألحر منطقه يتل سمل ا ألكبر من50مم ،وللن ال
استلين)
مناسح لإلنتال اللمي
يتلي لقطع الواح التلح الكع ال يتدأ
 Flame cuttingالقطع
وال الواح األلومنيو
)(oxyacetylene
ته الماكيهالبحقطعلمهخ ضالوبو
دقالقطعلجيده  ،وللن ا غير مال م لقطع األلواح السميله
 )7آله قص
مناسح لإلنتال اللمي
ال نتلي اال لقطع
التفا ي
 Plate shearingالخطوط المستقيمه وال
 machineنتلي لقطع الخطوط
المنحنيه او الدا ريه.
من خال الجدو السابد يتضي أن نقنيه قطع المعادن باللير،
وبالبالزما بما اكثر نقنيات القطع الحديثه مال مه لقطع الواح
التلح اللربوني (التال األسود) المستخد في عمل الرخا،
في المنتجات الحديديه حيث يتم ازاله اجراء من األلواح حسح
كلل الرخا ،المطلوب ونلون الواح التلح اللربوني ذات
سم في حدود 3ملم نقل او نريد عن ذل حسح طبيعه المنتجات
الحديديه وابعادبا ،فتتفوق نقنيه القطع باللير،على البالزما في دقه
وسرع القطع وللن التلاليف نلون أعلى من نقتيه القطع بالبالزما
International Design Journal, Volume 11, Issue 4

كما بو موضي بالجدو .
.2جماليات التتميم
1.2الجماليات(علم الجما ):
في القرن الثامن عشر الميالدع بدأ ابتما الفالسفة في الغرب
بد،اسه الجما كعلم قا م بكانه ،وصلل المحاوالت قا مة حتى فرق
لفيلسو أللسند ،بومجا،نن بين علم الجما وباقي المعا،
والعلو اإلنسانية ،وأطلد عليه متطلي"" Aestheticsعا
( 1736عبد المعطي،علي&عباس، ،اوية عبد المنعم 2003
July 2021
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ص ، )187وقد قتد بومجا،نن ب كا المتطلي اإلكا،ه الي فرع
خاص من الفلسفة ي د تلى انتال المعرفة الحسية (اإلد،اك
الحسي) على النقيك من المنطد الكع ي د الي معرفه الحد
بالبرابين العقليه  ،فقد كان بومجا،نن م ت ًما بمعرفه نأثير السمات
المادية لألكياء على الخبره الفرديه .
ولقد نعددت أ،اء العلماء والمفلرين والفالسفه في نعريف
الجما (علم الجما ) وفي بعك األحيان نضا،بل حيث اعتمد كل
من م على مكببه الفلرع ،ؤيته الفلسفيه والجماليه فالبعك عر
الجما تستنادا الي المعني الحرفي لللمه "اإلستطيقا Aesthetics
"  ،والبعك عرفه استنادا الي مف و الجما والقيمه الجماليه،
واخرون عرفوه اعتمادا على مف و الفن ،......وفي نعريف اكثر
عر بيلرت Paul Hekerrt
حداثه ومغاير نماما ً للل ما سبد ّ
الجماليات بالسرو ،النانز عن االد،اك الحسي لشئ ما the
 pleasure attained from sensory perceptionحيث
يفتللبين الظابره الجماليهلعن األنواع األخرع من الخبرات
كبناء المعني و،و،د الفعل العاطفيه()Hekkert, P 2006 p158
 ،وبكل ال يقتر بيلرت الجماليات على المجا البترع فقا بل
يوسعه ليشمل السرو ،النانز عن استخدا أحد الحواس األ،بعه
األخرع بخال حاسه البتر (Hekkert, P & Helmut
) .Leder 2008p260
وبشلل عا انفد الباحثون أن "علم الجما "" Aestheticsنشأ
في البداية باعتبا،ه فرعا ً من الفلسفة ويتعلد بد،اسه اإلد،اك
للجما والقبي وي تم ايضا بمحاوله استلشا ما اذا كانل اسباب
الجما (الختا ص الجماليه) موجوده موضوعيا ً
في األكياء التي ند،ك ا أ نوجد ذانيا ً في عقل الشخص القا م
باإلد،اك )عبد الحميد ،كاكر  2001ص .)18
2.2لبحجماللوبحمه عال(بحصظي ا):
اثا ،الجما اللثير من الجد حو نوضيي مابيته وبل بو بو،ه
أ نتو ،وأيضا ً في ا،نباطه بالمنفعه من عدمه ،فقد رأيلبفالطصن
ان الجما يتحدد بالتراول بين المتعه البتريه والفا ده وبالتالي
ف و انطباع في النفس ،ويريلكانط ان الشئ الجميل يسرنا دون أن
يترنح على ذل منفعه ويتم ذل باإلحساس دون استخدا العقل او
برابين منطقيه  ،ويريلزكالنجيبلم مصد ان الجما ينقسم الي
نوعين :حر ومقيد ،فالحر بو الكع ننظر فيه الي التلوين الخالص
دون النظر لما أ،يد له من وصا ف ،أما المقيد ف و الكع نقيس فيه
الوصا ف التي يؤدي ا الشئ باإلضافه لجما نلونيه مثل جما مبنى
او منتز ما ،وفي بكا الرأع حسما للخال بين من يرع ان الشلل
المحك بو معيا ،الجما ومن يرع ان معيا ،الجما بو نحقيد
الشئ للوصا ف واألبدا المطلوبه ،ويككر جصرجلسان يانا ان"
اإلحساس بالجما ليس مجرد اد،اك حسي فقا ،بل بو اد،اك
لقيمه واكتشا لدالله جماليه"(عطيه ،محسن محمد 1991ص
)90ل،للويقصللهيربرتلريدل"ان طبيعه اإلنسان نتطلع دا ما للشلل
الجكاب الممتع كما نتطلع الي وصيفه الشلل نفسه ،والبد ان يشبع
الشلل الحاجه الفطريه في األنسان لسد احتياجانه الي الوصيفه
المنشوده"(حجازع،محمود حلمي ص )6ل،لوعهدلتعريفلبحجمالل
بحمعماري نجد ان ألبرني يعرفه بأنه" انسجا كل األجراء بحيث ال
يملن اضافه جرء أو تزالته أو نغييره تال وكانل فيه اساءه
للتتميم ،ف و نوافد محلم بين كل عنابر المبنى جميعاً" (حموده
 ،الفل يحي1981ص  ، )195وبهاءبلع ىلمالسثقلتهقسمل
بحجماحياتلفالبح صميملبحمعماريل(وباحمثللفالبحمه جاتل
بإلس خدبميا)لبحالفه ين( :احمد،ممدوح كما & بلر،حسا
الدين محمد 2002ص 3بتتر )
أ) جماحياتلشه يا :وبي النانجه عن مفردات وعنابر الشلل
وككل عن العالقات بين نل العنابر كاإليقاع واإلنران والوحده
والتناسح والتنوع والمقياس وبي القيم الجماليه(المبادئ أواألسس
الجماليه) المتفد علي ا من قبل علماء ومنظرو الجما في محاوله
إليجاد قواعد مشتركه لتقييم الجما في المنتجات الفنيه والحلم

عليه ونقده.
ب) جماحياتلرمزيا :وبي التي نربا بين عنابر الشلل وبين
فلره ما او معني معين .ل
3.2لبحجماحياتلفالتصميملبحمه جاتل
ان الجانح الجمالي من الجوانح األساسيه التي البد ان نتوافر في
نتميم المنتجات  ،فمن ال يمعتاد أن يعتمد نتميم المنتز على
التألف بين ثالثة عنابر  ،يسية وبي الجماليات واإل،جونوميلس
والتقنيه كما بو موضي بشلل()1
(http://www.ergonomics4schools.com/lzone/aesth
 ،ويجح على متمم المنتجات ان يلون على علم )etics.htm
بتل العنابرالثالثه حيث انه سيلون المسؤ عن نحقيد نل
العنابر في نتميم المنتجات التغيرة والمنتجات البسيطه ،اما
في المنتجات األكثر نعقيدا كالسيا،ات مثال فتنحتر مسئوليه
المتمم على نحقيد الجانح الجمالي فقا في نتميم المنتجات اما
األ،جونوميلس والتقنيه فيحتاجان الي ندخل الخبراء المختتين ،
ويتم التوبل الي التتميم األفضل فقا عندما يتم التعامل مع
العنابر الثالثة السالفه الككر معًا منك بداية عملية التتميم.

كلل ،قم ()1
و في نتميم المنتجات اإلستخداميه  ،نشير الجماليات تلى الجاذبية
البتريه  visual attractivenessللمنتجات حيث أثبتل
الد،اسات أن المنتجات ذات الجماليات الشلليه الجيدة نؤدع تلى
نحسين قابليت ا لالستخدا والتجربة من قبل المست ل
https://www.interaction) ،) design.org/literature/topics/aestheticsومن بنا
نتضي ابميه الجماليات في نسويد المنتجات  ،فالعنابر الجماليه
المضمنه في المنتجات(كالشلل ،اللون ،الملمس  ،الخامه ،الرموز
السمعية والبترية.....الخ ) نجكب أعين المست للين ونعمل على
تثا،ة الدوافع المختلفة القتناء نل المنتجات وبو ما يطلد عليه
األسواق ال يمقاده بواسطه الجماليات Market-driven
 aestheticsوالتي يقتد ب ا "جوانح مظ ر المنتز التي نجكب
المست ل وندفعه تلى انخاذ قرا ،الشراء"( Chakravarty, A.
 ، K.ونمثل نل العنابر الجماليه الخيا،ت الفنيه
) 2000
التنفيكيه  artistic executional choicesالمتاحه لدع المتمم
لتتميم المنتز ،و بشلل عا نعتمد جماليات المنتز product
 aestheticsعلى جودة أو قيمة نل الخيا،ات الفنية في عملية
التتميم "). )Brunel, F. F.1998 p15
وفي البناء التتميمي للمنتجات فقد يتم التركير على استخدا أحد
العنابر الشلليه بحيل يتبي بو المسيطر على الشلل العا
للمنتز فيلون المنتز ذو خطوط منلسره حاده او ذو خطوط منحنيه
او ان يلون ذو نتميم عضوع ،...أو قد يجمع المنتز بين العديد
من العنابر الشلليه كأن يلون ذو خطوط ،أسيه وافقيه ومنحنيه
مثال  ،...ككل عندما ينتمي المنتز لطراز معين أو يلون المنتز
ذو مظ ر عترع فقد نيستخد أكلا وألوان وخامات معينة ،وفي
الن ايه نتجاو ،نل العنابر الشلليه بجوا ،بعض ا البعك باسلوب
ما ملونه عالقات نشلليه وبياغات نتسم بالجما كاإليقاع
واإلنران والوحده والتناسح والتنوع والمقياس والتي ذكرن ا سابقا ً
.3بحجماحياتلبح صميمياللح مه جاتلبح ديديالبح ُمشه المنلبألعصبد
تن للمنتجات الحديديهلال يمشلله من األعوادللجماليات نتميميه
(كلليه) متفرده نتماير ب ا عن باقي المنتجات وذل يرجع لطبيعه
أكلا الرخا الحديديه التي نحوي ا المنتجات الحديديه والتي
نعتمد على العنابرالخطيه في بنا ا الشللي ،وفيما نستعرض
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بعك من نل الجماليات:
 .١.3جماحياتلوحدبتلبحزخرفالبح زونيا:ل
ان وحدات الرخرفه الحلرونيه بي من أكثر الوحدات الرخرفي ه
اس تخدما ً ف ي نت ميم المنتج ات الحديدي ه وب ي ذات نن وع كبي ر ف ى
الشلل والحجم ،وذل وفقا ً للليفي ه الت ي ي تم اس تخدام ا ف ي التت ميم
تم ا ب التلرا ،بش لل مع ين اواس تخدام ا بش لل اكث ر نحر،اً،كم ا ب و
موض ي بش لل( - 2أ ،ب) ،وننب ع جمالي ات وح دات الرخرف ه
الحلرونيه من الش لل الحلرون ي نفس ه  ،ف الحلرون ب و خ ا منحن ى
نرسمه نقطة نبدأ م ن مرك ر الحل رون ونتح رك حول ه مبتع دنا ً عن ه،
ف و بكل يمل جاذبيه بتريه قويه للرا ي ويولد لديه تحساس قوع
بالحركة نحو مركر الحلرون أو خا،جا منه وذل طبق ا للنقط ة الت ي
يب دأ من ا الرا ي ف ي النظ ر للحل رون  ،فم ن ينظ راوالً تل ى الج رء
المتسع من الحلرون ث م يتج ه ببت ره تل ى الج رء الض يد فون ه يتول د
لدي ه تحس اس ق وع بالحرك ه نح و مرك ر الحل رون ويت احح ذل
احساس بالضيد واالختناق  ،أما تذا انجه الرا ي ببت ره م ن الج رء

الض يد م ن الحل رون تل ى الج رء المتس ع فيتول د لدي ه تحس اس ق وع
بالحركه بعي دا ع ن مرك ر الحل رون ويت احح ذل تحساس ا ً مختلف ا ً
معاكسا ً نماما لما سبد ف و يوحي بالسعة بعد الضيد .
ويج ح االك ا،ه ال ي أن وح دات الرخرف ه الحلروني ه الت ي ي تم
انتاج ا ب الطرق المعت اده م ن خ ال نش ليل األع واد الحديدي ه ي دويا
عل ى الب ا،د او الس اخن ،أوألي ا ً م ن خ ال الماكين ات ل ا جمالي ات
ك لليه مختلف ه نمام ا ع ن الجمالي ات التت ميميه لوح دات الرخرف ه
الحلروني ه الت ي ي تم انتاج ا م ن األل واح المعدني ه باس تخدا نقني ات
القط ع بالبالزم ا او اللي ر ،فف ي األخي ره يل ون عم د الوح دات
الحلروني ه واح د وب و س م الل وح الت ال الت ي ن م قطع ا من ه مم ا
يجعل ا في الن ايه مسطحه  ،كما بو موض ي بش لل( -2ل) ،بعل س
الوحدات الحلرونيه التي نم انتاج ا من اعواد ف يلمن اس تخدا أع واد
ذات ابعاد مختلفه(خابه في العم د) حس ح التت ميم المطل وب مم ا
يجعل ا اكثر ثراءا ً وجماالً وجاذبيه،كما بو موضي بشلل ( -2د)

ل
(د)
(ل)
(ب)
(أ)
كلل ،قم(  )2يوضي وحدات الرخرفه الحلرونيه وبي ذات ننوع كبير فى الشلل والحجم ،وذل وفقا ً للليفيه التي يتم استخدام ا في نتميم
المنتجات
الخامه من اللون الغامدل
3.2جماحياتلبحم مس:لل
3لـلدرج لبحش افي  :ل
يتعل د الملم س بخت ا ص س طي الخام ات أو الخام ة الواح دة ،
س واء كان ل الخام ه ك فافه أو نت ف ك فافه أو معتم ه  ،فالرج ال
فالخام ة الواح دة يمل ن تعطا ا أكث ر م ن ملم س باس تخدا ط رق
الشفا يختل ف ملمس ه " بت ريا ً " ع ن الرج ال المت نفر ،ب الطبع
معالجة مختلفة مما يلسب ا ثراءا ً وجماالً في الشلل  ،وي د،ك الرا ي
فون الخامات الحديديه معتمه .ل
جماليات الملس اوالً من خال الرؤيه البت ريه ث م يتحق د من ا ع ن
طري د حاس ة اللم س  ،فالتفاع ل ب ين الض وء وخت ا ص الس طي
4لـلحجكملبح ثيثكاتلبحسكط ي لح مكادول،لومكديلتقاربهكالأولتثاعكدهال
للخامة ب و ال كع يعط ي لتل الخام ة ق يم ملمس ية معين ة ،ن د،ك نل
ومديلبن ظامهالل
5لـلبتجاهلبحخطصطلبحدبح لع البحم مس.
الق يم بمجم وع حاس تي البت ر واللم س  ،ويمل ن بش لل ع ا تيج از
ويج ح اإلك ا،ه ال ي ان األع واد الحديدي ه الت ي نيس خد ف ي عم ل
العوامل التي نؤدع تلي اختال ملمس ع ن آخ ر فيم ا يل ي،( :ي اض
المنتجات الحديدي ه بطبيعت ا ذات ملم س ك به ن اعم يمل ن اكس اب ا
،عبد الفتاح 2000ص) 362
مالمس ابطناعيه منتظمه (ذل باستخدا ماكينات لد،لفه األعواد
 ١لـلمككديلبنعهككاضلبحضككصءلأولبم صافككالعلبلسككقطلع ككالخام ك لأول
او الطرق علي ا على البا،د او الس اخن) ،كم ا ب و موض ي بش لل
خاماتلمخ ل:ل
( -3أ) أو غي ر منتظم ه (وذل ب الطرق عل ي االع واد ي دويا عل ى
وبو أمر يرجع تلي الخت ا ص الطبيعي ة للخام ه  ،فالس طي الالم ع
البا،د او الس اخن اثن اء نش ليل ا) او باس تخدا بع ك ان واع الط الء
يعل س ق د،ا ً م ن الض وء يري د عم ا ل و ك ان نف س الس طي مطفي ا ً ،
(مث ل ط الء س طي المنتج ات الحديدي ه بط الء اإلس لراب بواس طه
وك كل ف ون الس طي الخش ن يم تص الض وء ويعلس ه بأس لوب آخ ر
الطالء اإلللتروستانيلي) ،كما بو موض ي بش لل( -3ب)وذل ف ي
يختلف عما لو كان السطي ناعما ً .ل
الن اي ه يعطي ا ث راءا ف ي الش لل وجاذبي ه  ،وم ن االنجاب ات
2لـلبح صنل:للل
التتميميه التي ابتمل كثيرا بملمس األعواد الحديديه في المنتجات
نظ را ً ال،نب اط الملم س بالخت ا ص البت رية ف ون ل ون الخام ه أو
الحديديه انجاه األ،ت ديلو ،كما بو موضي بشلل ( -3ل)
اللون الكع نطلى به الخامه يمثل عنترا ً باما ً من العنابر
األساسية التي نؤثر في الملمس  ،فاللون الفاني اكثر اص را ً لملم س

(ل)
(ب)
(أ)
كلل ،قم( ) 3يوضي مالمس أعواد الحديد المستخدمه في بناعه المنتجات الحديديه
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ام ا ف ي المنتج ات الحديدي ه الت ي ي تم انتاج ا ب القطع ب الليرز او
البالزما فملمس ا بو ملس اللوح التال التي نم قطع ا منه (ملم س
ن اعم او ك به ن اعم ) وال ي تم اكس ب ا او اكس اب ا اج راء من ا اي ه
مالمس اخر .
3.3جماحياتلناتجالعنلبس خدبمللبعضلبحمهمالت:ل
ان استخدا بعك الملمالت مثل األو،اق النبانيه  ،حليات الرباط
،اكلا الربو ،،وبعك اكلا الفاك ه كعناقيد العنح مع
الرخا ،الحديديه ليضفي علي المنتجات الحديديه اللثير من القيم
الجماليه ويجعل ا اكثر جاذبيه ويخرل ب ا من اإلطا،المسطي في
كون ا زخر ثنا يه األبعاد الي البعد الثالث ونرداد نل القيم
الجماليه ي،قيا ً اذا كانل نل الملمالت نم انتاج ا من خامات اخرع
مثال النحاس او األلومنيو ذات بريد معدني المع مما يحدل
نضادا ً مع الرخا الحديديه ذات االلوان الداكنه يلسب ا ثراءا
مظ رياًال يقاو  ،كما بو موضي بشلل ( ، )4في المنتجات
الحديديه التي يتم انتاج ا بالقطع باللير ،او البالزما اليتم اضافه ايه
ملمالت بل يلون التو،يد الململ للرخرفه من نفس اللوح التال
ونلون مسطحه ليس في ا ايه بروزات

كلل ،قم( )4يوضي استخدا بعك الملمالت مثل األو،اق النبانيه
وحليات الرباط من النحاس مع وحدات الرخرفه الحلرونيه
4.3جماحياتلناتجالعنلبعضلعم ياتلبح شهيللألعصبدلبح ديد:ل
بناك بعك الجماليات الشلليه التي نتمير ب ا المنتجات الحديديه
المشلله من اعواد الحديد والتي ننبع من بعك عمليات التشليل

العواد الحديد مثل الجد  ،عمل القمقم (الخركوفه ،أوالوحده
التنابو،يه)  ،نسطيي ونمشيا الن ايات .....
ف الجدللعصدلبح ديد او جرء منه يتم نثبيل احد طرفي العود ولف
الطر اآلخر حو محو،ه الطولي فينتز كلل(منحنى) حلروني
بطو عود الحديد بأكمله او في جرء محدد منه ويختلف كلل
المنحنى الحلروني النانز باختال قطاع عود الحديد ال يمستخدَ
وككل حسح عدد اللفات التي نعرض ل ا العود وا،نباط ا بطو
العود كلل او جرء العود المراد جدله  ،،،فالمنحنى الحلروني
النانز بطبيعته ذوايقاع بترع له جاذبيه نخطف األنظا ،خابه
عند وقوع ضوء عليه فتنتز صال نريد من جاذبيته  ،كما بو
موضي بشلل ( -5أ).
وفالبحقمقمل(بحخرشصفا،لأوبحصحدهلبحصهابصريا) يتم لحا ا،بعه
اعواد مربعه من الحديد (بسم 6ملم او  8ملم حسح التتميم
المطلوب) من األطرا فقا ويتم جد األعواد اال،بعه معا ثم
عمل لف علسي (جد علسي) ويلون متاحح لكل التعرض
لحمل ضغا في انجاه المحو ،الطولي لألعواد األ،بعه ويتم نشليل
القمقم آليا ً على البا،د باستخدا ماكينات يمعده لكل  ،،،وينبع
الجما الشللي للقمقم او الخركوفه من األ،بع منحنيات الحلرونيه
الملونه له في كلل ثالثي االبعاد محدثه ايقاعا ً حركيا يخطف
األبتا ،ويجعل ا ندو،معه متتبعة لحركه منحنيانه الحلرونيه  ،كما
بو موضي بشلل ( -5أ ،ب) ،وايضا يخرل القمقم بالرخا
الحديديه من المستوع المسطي ذو البعدين الي البعد الثالث في
حركه حلرونيه سلسله.
أمالباحهسثالح سطيحلوتمشيطلنهاياتلبعصبدلبح ديدلفتتم نل العمليه
بواسطه الد،فله على الساخن باستخدا الماكينات المعده لكل
،حيل يتم نسخين ن ايات(أطرا ) اعواد الحديد حتى نتل لد،جه
اإلحمرا(،الحاله العجينيه)ثم يتم د،فله نل الن ايات بالماكينات ،
ونستخد األعواد الحديديه ذو الن ايات الممشطه(المسطحه) في
عمل زخا ،حلرونيه كما بو موضي بشلل ( -5أ) ،أونيستخد
كأعواد ،أسيه مثل الحراب في األسوا ،الخا،جيه  ،وينبع الجما
الشللي لتل األعواد من الملمس النانز عن التسطيي والتمشيا
خابه عند سقوط الضوء علي ا فتنتز صالالً نحدل ايقاعا ً بتريا ً
جاذباً ،كما بو موضي بشلل
( -5ل)

(ل)

ل

(ب)
لللللللللللللللللللللللللللللللل(أ)
كلل ،قم ( )5يوضي جد اعواد الحديد  ،القمم(الخركوفه)  ،ونسطيي الن ايات
)١-١-4لزخارفلبح صريقلبإلسالما :
.4بحجماحياتلبح صميميالح مه جاتلبح ديديالباس خدبملتقهياتلقطعل
ان لرخا ،التو،يد اإلسالمي جماليات نتميميه نخطف
بحمعادنل
األبتا ،ونجعل ا ندو،مع ا متتبعة لتفابيل ا بلل دقه والتي
١.4جماحياتلناتجالعنلته يذلبشهالليصعبلبن اجهالباحطرقل
يتعح تن لم يلن يستحيل انتاج ا بالطرق التقليديه لتشليل اعواد
بح ق يديال:ل
الحديد  ،وحتى لو نم انتاج ا بالسباكه ف ي نتطلح املانيات
ان ماكينات قطع المعادن باللير،اوبالبالزما اناحل لمتممى
ونج يرات كثيره ومللفه  ،وفي وحدات اإلضاءه اإلسالميه يتم
المنتجات الحديديه تملانيات ننفيكيه با له لقطع ابعح األكلا من
تنتال نل الرخا ،يدويا اوآليا ً بقطع الواح التال باستخدا
الواح التال (سواء من التلح اللربوني او التلح الكع ال يتدأ
بمنشا ،األ،كل اليدوع او اآللي مما يتطلح م ا،ه ووقل كبير
وبسملات مختلفه) بسرعه ودقه وجوده متنابيه خابه وان نل
إلنتاج ا ،على علس نقنيات قطع المعادن باللير،أو البالزما التي
الماكينات يتم التحلم في ا ،قميا باستخدا الحاسح اآللي ،وبناءا
اناحل انتال مثل نل الرخا ،في المنتجات الحديديه المختلفه،
عليه فتستخد ماكينات قطع المعادن باللير،أوالبالزما في عمل
كما بو موضي بشلل( -6أ)
نتميميات للبوابات واألسوا ،الحواجر ووحدات اإلضاءه وقطع
األثال الحديديه مستل مه من اكلا يتعح انتاج ا بالطرق
)2-١-4لبحزخارفلبحههدسيالبألسالميال:ل
لوالتي يلثرفي ا نقاطع خطوط األكلا ال ندسيه والتي نلسب ا
التقليديه لتشليل األعواد الحديديه مثل:
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جماليات خابه ننبع من نلرا ،نل الرخا ،محدثةً ايقاعا ً يجكب
األبتا،في نتبع لتل الرخا ،التي ال ننت ي اال بحدود اإلطا،
الخا،جي،وباستخدا نقنيات القطع باللير ،اوالبالزما يتم انتال نل
الرخا ،بسرعه ودقه متنابيه ،كما بو موضي بشلل( -6ب،ل)

،علي النقيك من ذل اذا نم انتاج ا باستخدا اعواد الحديد حيث
يتطلح األمر م ا،ه عاليه في عمليات قطع كثيره لألعواد براويا
بعبه ووقل طويل لعمليه التجميع والتشطيح .

(ل)
(ب)
(أ)
كلل ،قم ( )6يوضي منتجات حديديه ب ا زخا ،التو،يد األسالمي و الرخا ،ال ندسيه اإلسالميهل
نابي عن بعوبه ضبا دقه األكلا  ،أما باستخدا نقنيات القطع
)3-١-4لبألشهاللبح اليهثرلفيهالبح قاطع:ل
باللير ،او البالزما فعمليه انتال مثل نل األكلا المتقاطعه نتبي
ان األكلا التي يلثر في ا نقاطع خطوط ا سواء كانل نل
من اس ل ما يلون وبدقه عاليه ووفر في الوقل والمج ود وبالتالي
الخطوط بندسيه او حره يحدل في ا ثراء بترع يلفل األبتا،
اببي متاحا انتال اكلاال متقاطعه نحقد متعه بتريه لمن يرابا
في محاوله لتتبع نفابيل الخطوط المتقاطعه والمساحات او
في المنتجات الحديديه المختلفه ،كما بو موضي بشلل ()7
األكلا التي نخلق ا نل التقاطعات  ،وللن نل األكلا يتعح
انتاج ا بالطرق التقليديه من نشليل وقطع ولحا ألعواد الحديد

ل
(ل)
(ب)
(أ)
كلل ،قم ( )7يوضي منتجات حديديه ب ا زخا ،حره او بندسيه ذات خطوط متقاطعه
الحيه تما محاكاه كامله او بد،جات متفاونه من التجريد ،وانتال
)4-١-4لبألشهاللبحعضصيالبحمس همالمنلبشهاللبحهاجهاتلبح يال:ل
مثل نل األكلا باستخدا نقنيات القطع باللير ،او البالزما يضمن
مما ال ك فيه ان لألكلا العضويه المستل مه من اكلا اللا نات
الدقه وسرعه اإلنتال ف ي ال ندع مجا للخطأ البشرع بعلس طرق
الحيه جماليات ملفته لإلنتباه  ،ف ي نعطي انطباعا ً بوجود التفات
االنتال التقليديه بتشليل أعواد الحديد  ،كما بو موضي بشلل (.)8
الحيوية التي نمير اللا نات الحية حيث ان ا نحاكي اكلا اللا نات

ل

(د)
(ل)
(ب)
(أ)
كلل ،قم ( )8يوضي منتجات حديديه ذات اكلا عضويه مستل مه من اكلا اللا نات الحيه
لن ايت ا ومثل نل الخطوط يس ل انتاج ا وبدقه عاليه جدا باستخدا
)5-١-4لعمللس ثياتلفالعرضلبحخطصطلبحمهصنالح صميملبدقال
نقنيات القطع باللير ،او البالزما ،كما بو موضي بشلل ( -9أ،
وسهصحال:
ب) ،وعلى النقيك نماما نتبي انتال مثل نل الخطوط المتد،جه
تن األكلا التي نحتوع على خطوط نتميميه متد،جه في عرض
في العرض أبعح بلثير عند محاوله انتاج ا بشليل أعواد الحديد
الخا من العريك الي األ،فع ل ا جاذبيه بتريه ننبع من حركه
حيث يتطلح األمر التشليل على الساخن وم ا،ه عاليه جدا في
العين التلقا يه في نتبع الخطوط المتد،جه في العرض وبوال
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(-9ل)

(ل)

ل

(ب)
(أ)
كلل ،قم ( )9يوضي منتجات حديديه ذات اكلا ب ا سلبيات في خطوط ا التتميميه
بشلل ( -10أ ،ب،ل) ،ول كا اإلسلوب في اإلنتال جماليات خابه
)6-١-4لبح شهيللباح ريغلفالمساحاتلمصم ال:
ننفرد ب ا نقنيات قطع المعادن باللير ،او البالزما حيث نتباين في ا
تن نقنيه قطع المعادن باللير ،أو البالزما نعتمد على انتال
األكلا المفرغه مع المساحات المتمته  ،ككل اناحل عمليه
نتميمات زخرفيه عن طريد التفري في الواح التال مع نرك
ً
التشليل بالتفري في الواح التال ابعادا جماليه جديده للمنتجات
جرء من سطي اللوح متمل بدون نفري  ،وبكا األسلوب في
الحديديه مثل ادخا البعد الثالث(مناصير معما،يه داخليه او
االنتال يختلف نماما ويتضاد مع اسلوب انتال األكلا من أعواد
خا،جيه) في نتميم المنتجات الحديديه كما بو موضي بشلل
الحديد الكع يعتمد على البناء الخطي لألكلا  ،فالتشليل بالتفري
( -10د) ويتم انتال نل المناصير بدقه وس وله منقطعه النظير
يماثل الفيلم النيجانيف بالنسبه للتو،ه الفونوغرافيه،أو الشبلونه
التي يتم ب ا طباعه وحدات زخرفيه على القما  ،كما بو موضي

(د)
(ل)
(ب)
(أ)
كلل ،قم ( )10يوضي منتجات حديديه ذات نتميمات زخرفيه عن طريد التفري في الواح التال باستخدا اللير ،او البالزمال
حجما مميرا ً او كلال فريدا ً او لونا مضادا  ....الخ وبتو،ة مختلفة
)7-١-4لبشهاللبحزخارفلبح زونيالبحضخما:لل
عن باقي العنابر،كما بو موضي بشلل ( -11ل) ،ومن التعوبه
في بعك األحيان يلجأ متمم المنتجات الحديديه الي استخدا
بملان انتال نل الرخا ،الضخمه من اعواد الحديد حيث يتطلح
زخا ،حلرونيه ضخمه في المنتجات الحديديه خابه في
األمر استخدا قطاعات ضخمه وبالتالي يتم نشللي ا على الساخن
البوابات الخا،جيه لجعل زخا ،البوابه نبدو واضحه جليه للل
ويتطلح األمر م ا،ه جيده في التنفيك بعلس نقنيات قطع المعادن
من يرابا من بعيد إلعطاء تنطباع بقوه البوابه ،كما بو موضي
بالليرأو البالزما التي أناحل انتال مثل نل الرخا ،بس وله ودقه
بشلل( -11أ ،ب)  ،أوإلعطاء سياده(ابميه او نوكيد) لعنابر
متنابيه.ل
كللية بعين ا دون العنابرالشلليه االخر من خال اعطاؤبا

(أ)

(ب)
كلل ،قم ( )11يوضي منتجات حديديه ذات زخا،

(ل)

ل

حلرونيه ضخمهل
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 5النتائج : Results
 -1نعد عمليه قطع المعادن واحدة من عمليات نشغيل المعادن
األكثر كيوعا وفي ا نيقطع في ا الخامات المعدنيه تلى أجراء
او يتم ازاله اجراء من المعدن حسح الشلل المطلوب.
 -2تن نقنيه قطع المعادن باللير ،وبالبالزما بما اكثر نقنيات
القطع الحديثه مال مه لقطع الواح التلح اللربوني (التال
األسود) المستخد في عمل الرخا ،في المنتجات الحديديه
ويتم التحلم بتل التقنيات ببرامز حاسوبيه ومن ثم نتم عمليه
القطع ألع كلل م ما كان بعبا ً بسرعه ودقه عاليه مع
نحقيد ادني حد من ال ال .
 -3نتفوق نقنيه القطع باللير،على البالزما في دقه وسرع القطع
أللواح التلح اللربوني لعمل الرخا ،في المنتجات
الحديديه وللن نلاليف القطع باللير ،نلون أعلى من نقنيه
القطع بالبالزما
 -4تن الجماليات من الجوانح األساسيه في نتميم المنتجات
(خابه المنتجات الحديديه) ،ونيتنف الجماليات الي :
أ) جماليات كلليه:لنتعلد بعنابر الشلل والعالقات بين ا.
ب)جماليات ،مريه :وبي التي نربا بين عنابر الشلل
وبين فلره ما او معني معين
 -5تن للجماليات أبميه كبيره في نسويد المنتجات ،فالمنتجات
األكثر جماالً نرداد قابليت ا لالستخدا والتجربة من قبل
المستخد .
 -6تن للمنتجات الحديديهلال يمشلله من األعوادلجماليات نتميميه
متفرده وذل يرجع لطبيعه أكلا الرخا ،الحديديه التي
نحوي ا والتي نعتمد على العنابرالخطيه في بنا ا الشللي.
 -7تن وحدات الرخرفه الحلرونيه من أكثر الوحدات الرخرفيه
استخداما ً في نتميم المنتجات الحديديه وبي ذات ننوع كبير
فى الشلل والحجم ول ا جاذبيه بتريه قويه للرا ي حيث
نولد لديه تحساس قوع بالحركة نحو مركر الحلرون أو
خا،جا منه.
 -8للرخا ،الحلرونيه التي يتم انتاج ا باستخدا نقنيات القطع
باللير،أوالبالزما عمد واحد وبو سم اللوح التال التي نم
قطع ا منه مما يجعل الرخا ،في الن ايه مسطحه  ،بعلس
الرخا ،الحلرونيه التي نم انتاج ا من اعواد الحديد فيملن
استخدا أعواد ذات أبعاد مختلفه(خابه في السم ) مما
يجعل ا اكثر ثراءا ً وجماالً وجاذبيه.
 -10تن أعواد الحديد التي نيستخد في عمل زخا ،المنتجات
الحديديه يملن اكساب ا مالمس ابطناعيه باستخدا اآلالت
او يدويا مما يلسب ا ثراءا ً وجماالً في الشلل ،بعلس
الرخا ،الحديديه المتنعه بالقطع باللير،اوالبالزما نلون
كل ا ذات ملمس واحد(ملمس لوح التال التي قطعل منه)
 -11في الرخا ،الحديديه المتنعه من األعواد قد نيستخد بعك
الملمالت الرخرفيه مثل األو،اق النبانيه  ،حليات الرباط
،اكلا الربو ،مما يلسب ا أبعادا جماليه جديده ويخرل ب ا
من اإلطا،المسطي في كون ا زخا ،ثنا يه األبعاد الي البعد
الثالث ،بعلس الرخا ،الحديديه التي يتم انتاج ا بالقطع
باللير ،او البالزما اليتم اضافه ايه ملمالت بل يلون
التو،يد الململ للرخا ،من نفس اللوح التال ونلون
مسطحه ليس في ا ايه بروزات .
 -12بناك بعك الجماليات الشلليه التي ننفرد ب ا المنتجات
الحديديه المشلله من اعواد الحديد والتي ننبع من بعك
عمليات التشليل العواد الحديد مثل الجد  ،عمل القمقم
(الخركوفه ،أوالوحده التنابو،يه) ،نسطيي ونمشيا
الن اياتل
 -١3نيستخد نقنيات قطع المعادن باللير،أوالبالزما في عمل
زخا ،للمنتجات الحديديه باكلا يتعح واحيانا يستحيل
انتاج ا بالطرق التقليديه لتشليل أعواد الحديد مثل وحدات
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الرخرفه اإلسالميه ،األكلا التي يلثر في ا التقاطع ،األكلا
العضويه المستل مه من اللا نات الحيه ،عمل سلبيات في
عرض الخطوط الملونه للتتميم بدقه وس وله ،التشليل
بالتفري في مساحات متمته ،اكلا الرخا ،الحلرونيه
الضخمه  ،وذل يضيف بعادا ً جماليه جديده للمنتجات
الحديديه.
، -14غم ما أضافته نقنيات قطع المعادن باللير،أوالبالزما من
جماليات للمنتجات الحديديه بانتال نوعيات جديده من
الرخا ،وللن ا نلون في الن ايه مسطحه فتبدو مثل
زخا ،النسيز او الرخا ،المطبوعه على القما .
 -15تن عمليه نفري الرخا ،من ألواح التال يضعف ا وذل
يعتمد على نسبه المساحه اللليه المفرغه من اللوح وبكا
يتنافى مع طبيعه المنتجات الحديديه التي نيستخد اغلب ا
للحمايه .
مناقشه النتائج :Discussion
انضي من خال البحث والنتا ز مدع نأثر جماليات المنتجات
الحديديه بالتقنيات الحديثه لقطع المعادن باللير ،أو بالبالزما حيث
احتوت المنتجات الحديديه على نوعيات جديده من الرخا ،لم
ييعتاد على نواجدبا من قبل وذل يضيف ابعاد جماليه جديده
للمنتجات الحديديه  ،ونحقد ذل بفضل ما اناحته نقنيات قطع
المعادن باللير ،أو بالبالزما من تملانيات با له لقطع أبعح
األكلا من ألواح التال بسرعه ودقه وجوده متنابيه ،وللن
يعيح نل الرخا ،ان ا في الن ايه نلون مسطحه ألن سمل ا
كل ا واحد وبو سم لوح التال التي نم قطع ا منه  ،فتبدو في
الن ايه مثل الرخا ،المطبوعه على القما أو المنسوجه على
النسيز  ،كما أن عمليه نفري مساحات من ألواح التال إلنتال
الرخا ،او نفري الرخا ،نفس ا من الواح التال يضعف ا
كثيرا خابه عند مقا،نت ا بالرخا ،الحديديه التي يتم انتاج ا
بتشليل أعواد الحديد وبكا يتنافى مع طبيعه المنتجات الحديديه
التي نيستخد اغلب ا للحمايه ويملن نعويك ذل الضعف باستخدا
الواح ذات سم أكبر أونغيير التتميم لتقليل المساحات المفرغه.
،غم ما أضافته نقنيات قطع المعادن باللير،أوالبالزما من أبعاد
جماليه للمنتجات الحديديه بونتال نوعيات جديده من الرخا،
يتعح وأحيانا يستحيل تنتاج ا بالطرق التقليديه لتشليل أعواد
الحديد تال أنه مازا للرخا ،الحديديه ال يمشلله من أعواد الحديد
جماليات نتميميه متفرده وذل يرجع الي:
 طبيعه أكلا الرخا ،الحديديه والتي نعتمد علىالعنابرالخطيه في بنا ا الشللي.
 استخدا بعك الملمالت الرخرفيه مثل األو،اق النبانيه،حلياتالرباط والتي نريد الرخا ،ثراءا ً ونخرل ب ا عن اإلطا،
المسطي.
 بعك عمليات التشليل العواد الحديد مثل الجد ،عملالخركوفه أو الوحده التنابو،يه ،نسطيي ونمشيا ن ايات
األعواد
 استخدا قطاعات ذات ابعاد مختلفه خابه في السم (العمد) فيعمل الرخا ،مما يخرل ب ا عن اإلطا ،المسطي.
الخالصة : Conclusion
 ان استخدا نقنيات قطع المعادن باللير ،او البالزما في عملزخا ،المنتجات الحديديه له مجموعه من المميرات و العيوب،
أبر ،نل المميرات من الجانح الجمالي املانيه ننفيك نوعيات
جديده من الرخا ،واألكلا لم يلن من المملن ننفيكبا قبل
وجود نل التقنيات  ،ومن أبرز نل العيوب أن الرخا ،التي نم
قطع ا باللير ،او البالزما نلون في ن ايه مسطحه (ذات سم
واحد) فتبدو مثل الرخا ،المطبوعه على القما أو المنسوجه
على النسيز  ،وللن يملن التغلح على ذل العيح :
أ) من خال استخدا الرخا ،الحديديه التي نم قطع ا باللير،او
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 الحديديه التي نشلل من اعواد الحديد،البالزما مع الرخا
جنبا الي جنح وذل في في مساحات معينه من المنتجات
.الحديديه نم نحديدبا مسبقا حسح التتميم المطلوب
ب) أومن خال تستخدا أحد اساليح نشليل الوالي التال بالثني
فله في محاوله لعمل مستويات للوح التال الكع،او بالد
. ،يحوع الرخا
او البرزما لم يؤثر،استخدا نقنيات قطع المعادن باللير، تن انتشافقا على نتميم المنتجات الحديديه وتنما امتد ليشمل العديد من
المنتجات مثل نتميم األثال المعدني وككل نتميم الواج ات
يه أو واج ات المنشاءات المعدنيه مما يتطلح عمل ابحال،المعما
.اسه ذاك التأثير،لربد ود
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