ﻓـﺼـﻞ ۲
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ و روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
 ۱اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 ٢روشﻫﺎی ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
 ٣ﭼﺎپ ﻣﻨﻮﺗﺎﻳﭗ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٤ﭼﺎپ ﻣﻨﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﻪ روش ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺷﻴﺸﻪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
 ٥ﭼﺎپ ﻣﻨﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﻪ روش ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
 ٦روش ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٧اﻧﻮاﻋﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 ٨ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺗﮏرﻧﮓ ﺑﺎ روش ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ٩ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺗﮏرﻧﮓ ﺑﺎ روش ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ١٠ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪرﻧﮓ ﺑﺎ روش ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ١١ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪرﻧﮓ ﺑﺎ روش ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ١٢روش ﭼﺎپ ،ﻣﺴﻄﺢ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ١٣روش ﭼﺎپ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ١٤ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت روش اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ و ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ را ﺑﺎ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ١٥ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺗﮏرﻧﮓ را ﺑﺎ روش اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
 ١٦ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪرﻧﮓ را ﺑﺎ روش اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
 ١٧ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺗﮏرﻧﮓ را ﺑﺎ روش ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ )ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن( اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
 ١٨روش ﭼﺎپ ﮔﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ١٩روشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻴﺸﻪ در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٢٠ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺗﮏرﻧﮓ را ﺑﺎ روش ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻓﻠﺰ )درای ﭘﻮﻳﻨﺖ( اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
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آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد
ــ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا :در ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﻮاﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ و
ﻣﺨﺼﻮص .ﺑﺮای ﻫﺮﻳﮏ از ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑــﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
)ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم( از اﻧﻮاع ﻣﻘﻮاﻫﺎی
ﺳﻔﻴﺪ و رﻧﮕﯽ ﺑﺎﻓﺖ دار و ﺑﺪون ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﻘﻮاﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﮔﻼﺳﻪ و ﺧﺸﮏ
زﻳﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻳﮏ ﻣﻘﻮا ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ و ﺿﺨﺎﻣﺖ
اﻧﻮاع ﻣﻘﻮاﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻮاﻫﺎی آب رﻧﮓ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﻘﻮاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای درﺻﺪ ﺑﺎﻻی اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ .در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻮاﻫﺎی روﻏﻨﯽ،
ﮔﻼﺳﻪ و ﺧﺸﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ )اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ و ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ و ﻣﻘﻮاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را در ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎپ دارﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ ،در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮش ﺑﺨﻮرﻧﺪ و در
ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻳﺎ ﮐﺜﻴﻔﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﻮاﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺖ )و ﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪه(
ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﻧﻴﺰ از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری )ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﮐﺎﻟﮏ و ﮐﺎرﺑﻦ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﮐﺎﻫﯽ ﻧﻴﺰ در ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎپ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
ــ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ :ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻠﻴﻆ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻧﮓ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ )آﺑﯽ ،زرد و ﻗﺮﻣﺰ( ،ﺳﻴﺎه ،ﺳﻔﻴﺪ ،ﻃﻼﻳﯽ و ﻧﻘﺮه ای ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺐ در ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی دو ﮐﻴﻠﻮﻳﯽ در اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ
ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺎپ روی ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع رﻧﮓ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ٔ
ﻫﻨﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن رﻧﮓ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﺑﺴﻴﺎری از رﻧﮓ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺣﻼل ﻳﺎ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ ﻫﻨﺮی ،از ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و از ﺗﺮﮐﻴﺐ آن ﺑﺎ ّ
روﻏﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ

رﻧﮓ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﮔﻮاش ،آب رﻧﮓ و آﮐﺮﻳﻠﻴﮏ )ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی
دﻳﮕﺮ( ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ و ﻳﮏ
ــ ﻏﻠﺘﮏ ﭼﺎپ :اﻳﻦ اﺑﺰار از ﻳﮏ
ٔ
دﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺮﮐﺐ روی ﺳﻄﻮح
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﺑﻌﺎد ﻏﻠﺘﮏ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده،
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
و ﻃﻮل ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را دارﻧﺪ.
ــ ﺗﺎﻣﭙﻮن :وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﻣﺮﮐﺒﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و در اﻧﻮاع ﭼﺮﻣﯽ ،ﭘﺎرﭼﻪ ای و ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻮع ﭼﺮﻣﯽ آن
ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﻣﭙﻮن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﭼﺮم )ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ( ﻳﺎ ﻳﮏ
ﭘﺎرﭼﻪ رﻳﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎوم و ﻣﻘﺪاری ﭘﻨﺒﻪ )در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺗﮑﻪ
ٔ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن( ﺳﺎﺧﺖ.

اﻟﻒ( اﻧﻮاع ﺗﺎﻣﭙﻮن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﻠﺘﮏ

ب( روش ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﻣﭙﻮن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ اﻧﻮاع ﺗﺎﻣﭙﻮن و روش ﺳﺎﺧﺘﻦ آن
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ــ ﭘﺮس ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ :از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﻠﻴﺸﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮس ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮﻳﮏ از روش ﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﮔﻮد و ﻣﺴﻄﺢ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﭘﺮس ﺗﺨﺖ )ﭘﻴﭽﯽ( ﺑﺮای
ﭼﺎپ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ )ﺳﻴﻠﻮﮔﺮاﻓﯽ( ،ﭘﺮس ﺳﻴﻠﻨﺪری ﺑﺮای ﭼﺎپ
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻮد )ﮐﺎﻟﮑﻮﮔﺮاﻓﯽ( و ﭘﺮس ﺗﻴﻐﻪای ﺑﺮای ﭼﺎپ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ
)ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﻒ( ﭘﺮس ﺗﺨﺖ )ﭘﻴﭽﯽ(

ب( ﭘﺮس ﺳﻴﻠﻨﺪری ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻟﮑﻮﮔﺮاﻓﯽ

ج( ﭘﺮس ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس
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ــ ﮐﺎردک :اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺮﮐﺐ از داﺧﻞ ﻇﺮوف
و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎردک ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ و
دارای اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎپ دارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ،ﺑﺮای ﻫﺮ رﻧﮓ از ﻳﮏ ﮐﺎردک ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻢ
در زﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮوف اﺻﻠﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ــ ﻣﻐﺎر :اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺧﺮاش ،ﺷﻴﺎر ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ﻟﻮﺣﻪ ﻳﺎ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻣﻐﺎرﻫﺎ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﻐﺎرﻫﺎ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎردک

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮۀ ﺑﻴﻮرﻳﻦ(

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮه درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ اﻧﻮاع ﻣﻐﺎر
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ــ ﻣﻴﺰ ﮐﺎر :ﻣﻴﺰ ﮐﺎر در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ارﺗﻔﺎع و اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد و ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎ ،ﻧﻮع ﮐﺎر و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل در آن ،ﻣﻴﺰﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺣﻼل ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای
ﺷﻴﺸﻪ ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ّ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ ﭼﺎپ،
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ٔ
ــ ﺷﻴﺸﻪ :ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺖ ﺷﻴﺸﻪ ای ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ .در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰﻫﺎی
ﺷﻴﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه،
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد
ٔ
ﺿﺮوری اﺳﺖ .از ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﻴﺐ و آﻣﺎده ﺳﺎزی رﻧﮓ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺐ در ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪون آن اﻧﺠﺎم
ﮐﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺣﻼل ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ و رﻧﮓ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن
ﺣﻼل ﻫﺎ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ :ﻧﻔﺖ ،ﺗﻴﻨﺮ و ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ّ
ــ ّ
اﺑﺰار ،وﺳﺎﻳﻞ و ﺳﻄﻮح رﻧﮕﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ اﺻﻮل
ﺣﻼل ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ اﺳﺖ،
اﻳﻤﻨﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺳﻔﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه )ﻳﺎ ﮐﻠﺮ( را ﻧﻴﺰ ،ﮐﻪ ّ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،از ِﭘﺮﮔﺎزول ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ زﻳﺎد ،از
ﺧﻮاص ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﺮ و ﺳﻔﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪون ﺑﻮ اﺳﺖ و آﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﻼل ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰﮐﺮدن ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﻧﻴﺰ اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از روﻏﻦ ﺑﺰرک ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ّ
روﻏﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ــ روزﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﭘﺎرﭼﻪ  :ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آن
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ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ،ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎپ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺎﺳﮑﻪ ﮐﺮدن ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﻧﮓ ﻫﺎی
اﺿﺎﻓﻪ ،ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن وﺳﺎﻳﻞ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﻧﮕﯽ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺖ.
ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ :ﻣﻨﻈﻮر از اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﮏ ﻫﻨﺮﺟﻮی ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ را
ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺎده ای را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺪادﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪاد اﺗﻮد ،ﭘﺎک ﮐﻦ،
ﺗﺨﺘﻪ ﺷﺎﺳﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻘﻮا و ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ )در رﻧﮓ ﻫﺎی
ﺧﻂ ﮐﺶ ﻓﻠﺰی  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ،ﮐﺎﺗﺮ ،ﻗﻴﭽﯽ ،ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی ،ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻳﻊٔ ،
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻌﺒﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﻨﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن( و ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﮐﺎﻟﮏ ،از ٔ
اﻧﺪازه
ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ آب رﻧﮓ ،ﺳﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی ﻣﺨﺼﻮص آب رﻧﮓ )در ﺳﻪ
ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ،ﻳﮏ ٔ
اﺑﺰار ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ٔ
ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ( ،ﻳﮏ ﻇﺮف ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﮐﺐ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ راﭘﻴﺪ ﻳﺎ ﻗﻠﻢ ﻓﻠﺰی را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ در ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ
١ــ اﺻﻞ ﻳﺎ اورژﻳﻨﺎل ﺑﻮدن اﻳﺪه و ﻃﺮح از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮﻳﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد از ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪاﻣﮑﺎن ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
٢ــ ﻳﮏ ﮐﺎر اﺻﻴﻞ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ دارای ﺗﻴﺮاژ )ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺗﻴﺮاژ ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ
و رﻧﮓ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ ﻣﺮﮐﺐ ،و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ
در ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪ
ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻃﺮح )ﺧﻄﻮط ،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻨﺎﻟﻴﺘﻪ ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎ( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و واﺿﺢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
٣ــ وﺟﻮد ﺣﺎﺷﻴﻪ در اﻃﺮاف ﮐﺎر )ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ در ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ( از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﮏ ﮐﺎر ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﺮح اﺳﺖ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺮﺗﺐ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ( ﺑﻴﺮون ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ )ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ( ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر )ﺑﺎ
در ﺻﻮرت اﻟﺼﺎق
ٔ
ٔ
ٔ
در زﻳﺮ ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ )ﺑﻪ ﻃﻮر اﮐﻴﺪ( و ﭼﺴﺐ ﻫﺎی دارای ﻣﻮاد ﺗﻴﻨﺮی )ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎﻏﺬ را
دﭼﺎر ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﮐﺎر و روی ﮐﺎﻏﺬ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ روی آن ﭼﺎپ ﺷﺪه،
٤ــ اﻣﻀﺎی ﻳﮏ اﺛﺮ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و در
ٔ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻣﻀﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ و ﻋﻨﻮان اﺛﺮ و ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺮاژ در ﻳﮏ ردﻳﻒ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .درج ﺗﺎرﻳﺦ و
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻗﺮار داده
ﻋﻨﻮان اﺛﺮ اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﻦ اﻣﻀﺎ و ﺗﻴﺮاژ )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دو ﻃﺮف
ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل( ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻂ
ﺷﻤﺎره ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ در
٥ــ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮاژ و
ٔ
ٔ
ﻓﺎرﺳﯽ( و ﻳﺎ راﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﮐﺴﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺎری ﮐﻪ دارای ﺗﻴﺮاژ ﻫﺸﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮐﺎر درج ﻣﯽ ﺷﻮد) ۳/۸ :ﺳﻪ از ﻫﺸﺖ(.
اﻳﻦ ﺻﻮرت در
ٔ
ﺷﺪه ﻳﮏ اﺛﺮ
٦ــ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻣﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﻣﻀﺎ ٔ
ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ دارای ارزش ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺣﮑﻢ ﻳﮏ اﺛﺮ اﺻﻞ را دارﻧﺪ .در ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﻳﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮاژ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻴﺪن ،ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ
در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ اﺛﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش آن ،ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻳﮏ اﺛﺮ
اﺳﺖ.
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٧ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ای را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .ﻳﺎ در روﻧﺪ ﭼﺎپ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﻧﺤﻮه ﻣﺮﮐﺐ زﻧﯽ )رﻧﮓ ﮔﺬاری( و ﻳﺎ ﭼﺎپ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت،
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ٔ
)ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ( ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد) .ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری اﻳﻦ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ( و ﻳﺎ ت/ﻫ
اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ را ﺧﺎرج از ﺗﻴﺮاژ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ن/م
ٔ
ٔ
ﻣﻮارد در واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
٨ــ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮏ ﭼﺎپ )ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ( ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ در آن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ درج اﻣﻀﺎ )و در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ،ﺗﺎرﻳﺦ و ﻋﻨﻮان اﺛﺮ( ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮏ ﭼﺎپ ﻫﺎ  ۱/۱ﻧﻴﺰ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
٩ــ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﭼﺎپ ﻫﺮ اﺛﺮ ،ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎی آن ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﺮ
ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻤﻬﻴﺪی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺄﻳﻴﺪی ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﻣﻀﺎ ٔ
١٠ــ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ از آﺛﺎر ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﻳﮏ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ )ﻣﻮزه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دار و ﻳﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﺛﺎر ﻗﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺧﺮﻳﺪار( اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣﻮرد آن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﮕﻮی زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ٔ
ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

ﻋﻨﻮان اﺛﺮ

ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﻀﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

ﺗﮑﻨﻴﮏ اﺛﺮ

آدرس ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

اﻧﺪازۀ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﮐﺎرﮔﺎه

اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻏﺬ

ﭼﺎﭘﮕﺮ اﺻﻠﯽ

)ﺗﻌﺪاد( ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ ﭼﺎﭘﯽ از ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ

ﻧﺎﺷﺮ

ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ )ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻴﺮاژﻫﺎ(

آﻳﺎ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎء اﺛﺮ )در ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻴﺮاژﻫﺎ(
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﮐﻠﯽ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ
ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
د( ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ
ج( ﻣﺴﻄﺢ
ب( ﮔﻮد
اﻟﻒ( ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ )ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎ(
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﮏﭼﺎپ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارای
ٔ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روش ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮرد زﻳﺮ را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻫـ( ﺗﮏ ﭼﺎپ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺑﺰار و ﻣﻮاد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ روش »ﺗﮏﭼﺎپ« و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
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1ــ ﺗﻚ ﭼﺎپ) 1ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ 2ﻭ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ(3
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﮏ ﭼﺎپ ،روش دﻳﮕﺮی اﺳﺖ )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﻴﺪاﺳﺖ( ،ﮐﻪ در آن اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ
ٔ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روش در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی روش ﻫﺎی
ٔ
در ﺗﮏ ﭼﺎپ ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺐ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻄﻮح ﺻﺎف )ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺸﻪ ،ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻼس و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ( ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع
)واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ در اﻳﻦ روش اﻳﺠﺎد
ﮐﻠﻴﺸﻪ )ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﮔﻮد ،ﻣﺴﻄﺢ ﻳﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﺣﺎﻣﻞ
ٔ
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻳﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
ٔ
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺗﮏ ﭼﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺗﮏ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم
ﺣﺘﯽ از روش ﮐﻮﻻژ )ﺗﮑﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﯽ( ﺑﺮﺧﯽ اﺷﻴﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﺧﺖ
ٔ
ﺷﻮد ﻳﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﮏ ﭼﺎپ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ
ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻨﺠﺎ دو ﺷﻴﻮه را
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
۱ــ ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺷﻴﺸﻪ ۲ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ
اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
ــ ﻃﺮح )در اﺑﻌﺎد (A4
ــ ﺷﻴﺸﻪ )در اﺑﻌﺎد  ۳۵در  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(
ــ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ ﻳﺎ رﻧﮓ روﻏﻨﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ )رﻧﮓ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ(
ــ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا )اﺑﻌﺎد (A3
ــ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ )اﺑﻌﺎد (A3
ــ ﮐﺎردک
ــ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی رﻧﮓ روﻏﻦ و آب رﻧﮓ
ــ ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی
ــ ﻏﻠﺘﮏ
ــ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻴﻨﺮ ﻳﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ
ــ
ٔ

١ــ ﻃﺮح ﺧﻮد را زﻳﺮ ﺷﻴﺸﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻣﻮ ﺷﺮوع ﺑﻪ
رﻧﮓﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.

٢ــ در ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓﮔﺬاری ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ
اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.

واژه ﻣﻌﺎدل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱ــ ﺑﺮای ﺗﮏﭼﺎپ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ دو ٔ
۲ــ  Monopr ntﻧﺴﺨﻪ ای از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ،ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ،ﻃﺮح ،ﺑﺎﻓﺖ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮک در ﻳﮏ
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ از ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻞ ﺗﮑﻪای ﭘﺎرﭼﻪ ،ﺑﺮگ و ﻏﻴﺮه و ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻳﺎ
ﺳﺮی
ٔ
ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
۳ــ  Monotypeﻧﻮﻋﯽ از ﺗﮏ ﭼﺎپ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف )ﺷﻴﺸﻪ ،ﻓﻠﺰ ،ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ( و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺠﺎد آن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

٢٩

۱ــ ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺷﻴﺸﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ ،روی
ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﻳﺎ ﻫﺮ
ٔ
ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ را روی آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺎﻟﺶ از ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺮﮐﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را
دارﻧﺪ .ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎک ﺷﺪن و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ،
از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ ،و ﻧﺒﻮدن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر ﭘﺮس در ﺣﻴﻦ ﭼﺎپ ،از
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺷﻴﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر،
ﭘﻴﺶ از رﻧﮓﮔﺬاری و ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن
ٔ
اﻧﺪازه ﻃﺮح را زﻳﺮ ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﺮح از ﭘﻴﺶ آﻣﺎده ﻳﺎ ﻳﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ
ٔ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .در اﻳﻦ روش
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺣﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ،ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی زاﺋﺪ،
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻃﺮح ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و
ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ )ﻓﻠﺰی ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،ﭼﻮﺑﯽ و
ﻏﻴﺮه( ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻟﺶ از ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ را اﻧﺠﺎم داد .در ﺿﻤﻦ ،ﻏﻴﺮ از ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ
ٔ
روش را ﺑﺎ رﻧﮓ روﻏﻨﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ آب )ﮔﻮاش ،آب رﻧﮓ و
اﮐﺮﻳﻠﻴﮏ( ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد.
در اﻳﻦ روش از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ و ﻣﻘﻮاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻮاﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﺨﻴﻢ و ﻣﺮﻏﻮب ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ،ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس
ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.

٣ــ اداﻣﻪ رﻧﮓﮔﺬاری

٤ــ ﭘﺲ از رﻧﮓﮔﺬاری ،ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ را روی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح و ﮐﺎﻏﺬ را ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﻴﺪ.

٥ــ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ از ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﺮﮐﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ.

٦ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

٣٠

٧ــ اﮔﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮد را از ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ را اداﻣﻪ

 ٨ــ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐـﺎر ،ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه را

داده و دوﺑﺎره ﻃﺮح را ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮدارﻳﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺷﻴﺸﻪ

۲ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ
ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﺘﮏ ،ﻣﺮﮐﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ٔ
ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺷﺪه،
ﺑﺮ روی ﺷﻴﺸﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻃﺮح و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل
ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک ﻣﺮﮐﺐ ،ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ را روی ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺨﺶ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﺠﺎد ٔ
ﺷﺪه ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﮐﻪ دﺳﺖ ،در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ِ
ﭼﻮب ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه ﻳﺎ دو ﻗﻄﻌﻪ
ﭼﻮب در دو ﻃﺮف ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

آن را ﺧﻮب ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻳﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮد.

٢ــ ﻣﻘﺪاری از ﻣﺮﮐﺐ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻏﻠﺘﮏ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﭘﺨﺶ

٣ــ ﻳﮏ ﺑﺮگ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻫﯽ را روی ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه

ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ آن را از ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻴﺪ.

١ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎردک ﻣﻘﺪاری ﻣﺮﮐﺐ را روی ﺷﻴﺸﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و

٣١

ﺣﺎل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ ای ،از ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ آن از ﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﺪ ،ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﺛﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .وﺳﺎﻳﻞ دارای ﻧﻮک
ﺑﺎرﻳﮏ و ﺳﻔﺖ ،اﺛﺮ ﻧﺎزک و ﺗﻴﺮه و ﺑﺮﻋﮑﺲ وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺨﻴﻢ و ﻧﺮم ،اﺛﺮ ﭘﻬﻦ و
روﺷﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ،ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ و
ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﻓﻘﻂ روی ﺧﻄﻮط و ﺗﻴﺮﮔﯽ ﻫﺎی آن دوﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ اﺛﺮی از ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،از ٤ــ روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮدارﻳﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺐ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻮدن اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
در اﻳﻦ روش ،ﭼﺎپ روی ﻣﻘﻮای ﺿﺨﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻴﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰۰ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
۱
ﺷﻮد.

٥ــ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮد را روی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﻏﺬ

٦ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪای از ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻳﮏ ﮐﺎدر ﭘﻨﺠﺮهای درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ و آن را روی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺒﻼً ﻃﺮح ﺧﻮد را روی ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و آن را

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪن ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮔﺮدد.

روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪن اﺛﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﮐﺎﻏﺬ اﺻﻠﯽ ﺷﻮﻳﺪ.

٧ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ )و ﮐﺎدر ﭘﻨﺠﺮهای و
ﭘﻮﺳﺘﯽ( ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎرﻫﺎ
و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ .در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه را ﺑﺮدارﻳﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ
١ــ وزن ﻳﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ را ﮔﺮاﻣﺎژ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وزن ﻳﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻏﺬ  ٢٠٠ﮔﺮﻣﯽ ،ﻫﻤﺎن  ٢٠٠ﮔﺮم اﺳﺖ.

٣٢

ﭼﺎپ ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﯽ اﺷﻴﺎء
اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ،اﺷﻴﺎﻳﯽ را ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﻮرواﺟﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
اﺗﺼﺎل ﺗﮑﻪ ﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﺮ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف )ﺷﻴﺸﻪ ،ﭼﻮب ،ﻓﻠﺰ و  (...ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺻﺎف ﺷﺪه ،ﺗﮑﻪ ﻫﺎی
ﭼﺎپ ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮگ ﻫﺎ ،ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻧﺦ و ﻃﻨﺎب ،ﺗﻮری ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،ﻣﻘﻮای
ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮب ،اﺑﺮ ﻳﺎ اﺳﻔﻨﺞ ﻳﺎ ﻓﻮم ،ﻧﺎﻳﻠﻮن ﺣﺒﺎب دار و ﺑﺴﻴﺎری اﺷﻴﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ،
ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺎپ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﺎوم ،ﺷﮑﻞ دﻫﻴﺪ
ﻃﺮح ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن و ﺷﮑﻞ دادن اﺷﻴﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﭙﺲ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻳﮏ ٔ
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﺘﮏ ،ﺗﺎﻣﭙﻮن ﻳﺎ ﻗﻠﻢ ،ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﺷﻴﺎء
ﮐﻠﻴﺸﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از روش ِ
اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﯽ )ﻣﺎﻟﺶ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺎﺷﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﺮای ﭼﺎپ
ٔ
ﭼﻮﺑﯽ( و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ روش را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ ﭼﺎپ ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ

٣٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ ادﮔﺎر دﮔﺎ ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ ﭘﻞ ﮔﻮﮔﻦ ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ)ﺑﺨﺸﯽ از اﺛﺮ(ــ  ۵۰/۹×۳۲/۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۹۰۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری ــ ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ ــ ۱۹/۹×۱۹/۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۷۳

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری ــ ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ ــ ۲۴/۸×۱۹/۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ
.۱۳۷۳

٣٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ ۱۱/۲×۱۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ ۱۶×۲۵

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۶۷

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۶۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ ۱۱/۲×۱۶/۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ ﻣﻬﺮداد ﺧﻄﺎﻳﯽ ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ ۲۰×۴۰

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۶۷

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۱

٣٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢١ــ ﺳﻴﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻣﻮﺳﻮی ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ  ۳۵×۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰ــ ﻣﻬﺮداد ﺧﻄﺎﻳﯽ ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ
 ۱۵×۴۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٢ــ ﺳﻴﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻣﻮﺳﻮی ــ
ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ  ۱۶×۲۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ
.۱۳۸۶

٣٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٣ــ اﻟﻴﺎس آﻗﺎﻳﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٤ــ ﺣﻤﻴﺪ ﻟﺸﮕﺮو )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ

 ۲۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

 ۲۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٥ــ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٦ــ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ

ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ  ۱۹/۵×۲۷/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ  ۱۸×۲۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

٣٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٧ــ ﺣﻤﻴﺪه ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٨ــ ﺷﻴﺪا اﻧﺼﺎری )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ

 ۱۵×۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۷

ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ  ۱۶×۲۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٩ــ داود ﻋﺠﺐ ﭘﻮر )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ ۱۴×۲۰
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

٣٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۰ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۱ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۲ــ زﻫﺮه اﻳﻤﺎﻧﯽ )ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ
 ۲۱×۲۹ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۳ــ ﺧﺎﻃﺮه ﻧﺼﺮﺗﯽ )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۴ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

٣٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۵ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳٦ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳٧ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

٤٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳٨ــ ﻧﻴﻤﺎ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۳۹ــ ﻋﺮﻓﺎن اﺣﻤﺪی )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ

 ۳۵×۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۹

 ۱۵×۲۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۴۰ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤١ــ ﻓﺮزان ﻧﺎﻫﻴﺪ )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ــ
 ۲۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

٤١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۴۲

٤٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٤ــ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪۀ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺸﻨﻮاره

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٥ــ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪۀ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺸﻨﻮاره

ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

2ــ ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻟﻮﺣﻪ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻃﺮح )آﻧﭽﻪ
در اﻳﻦ روش ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ٔ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﻮد( از روی ﻟﻮﺣﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻄﻮط و ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﻮد( ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم از ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﻳﻦ روش ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ روش ،ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ
ﮐﻠﻴﺸﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺎپ ﻗﻠﻤﮑﺎر و ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎﺗﻴﮏ دو روش ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ روی
ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ دارﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٤٦و .(٤٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٦ــ ﭘﺎرﭼﮥ ﻗﻠﻤﮑﺎر ــ  ١٢٦٢ﻫﺠﺮی ــ ﭘﻬﻨﺎ  ١١٤ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٧ــ ﭘﺎرﭼﮥ ﺑﺎﺗﻴﮏ

٤٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٨ــ ﻓﺮاﻧﺰ ﻣﺎرک ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ ۲۹/۱×۳۴/۶ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ(ــ .۱۹۱۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٩ــ ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻓﻴﻨﻴﻨﮕﺮــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۱۳/۴×۱۹/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۹۳۱

ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم
ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارﻧﺪ .اﻳﻦ دو روش از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت
ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﺮم ﻫﺎی
ﺻﺎف و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد ،اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺲ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ آن اﺛﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﯽ اﻧﻮاع ﭼﻮب ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد

٤٤

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ .اﻧﻮاع ﭼﻮب ﻧﺮم از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮش ،ﻧﺮﻣﯽ و ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻧﺪ .از اﻧﻮاع ﭼﻮب ﺳﺨﺖ
ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻃﺮح ﻫﺎی دارای ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮاد و اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ــ
ٔ
ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﻦ  ۶ﺗﺎ  ۱۲ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ(
)ﮔﻼﺑﯽ ،ﺗﻮﺳﮑﺎ ﻳﺎ ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺮح
ــ
ٔ
ــ ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم
ــ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ )ﺳﻴﺎه ،ﺳﻔﻴﺪ و رﻧﮓ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ(
ــ ﮐﺎردک
ــ ﻏﻠﺘﮏ و ﺗﺎﻣﭙﻮن
ــ ﻣﻘﻮا ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ ﺑﻴﻦ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً رﻳﺰ )اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی
ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ،ﮔﻼﺳﻪ ،روﻏﻨﯽ و ﻣﻘﻮاﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٠
ــ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﯽ )ﭘﺮس ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﭘﺮس اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ(
ــ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۳۰در  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ــ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻴﻨﺮ و ﺑﻨﺰﻳﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ.
ــ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول :ﻃﺮاﺣﯽ
اﺑﻌﺎد ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ )و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮاﺑﺮ( ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﻳﺎ
ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ،ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻀﺎد
ﺗﻴﺮﮔﯽ و روﺷﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﻃﻮری آﻣﺎده
ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ٔ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه )و ﻧﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻮن در اﻳﻦ روش اﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻳﺎ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی
ﻣﻴﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧـﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮی ﺧﻄﻮط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزک
ﺧﻮدداری ﮐﺮد .در اﻳﻦ روش ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ رو ﺑﻪ رو ،ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
روی ﭼﻮب ﻳﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥۱ــ ﻃﺮاﺣﯽ از ﻣﺪل ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺠﺎن روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم .در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﭼﺎپ ،ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٤٥

ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم :ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻴﺸﻪ
ﺧﻄﻮط ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﻦ رﻧﮕﯽ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﮐﺐ رﻗﻴﻖ ﻳﺎ ﻣﺎژﻳﮏ
ﺗﻴﺮه ﻃﺮح را روی ﭼﻮب ﻳﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم رﻧﮕﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ )ﺑﺮداﺷﺘﻦ( ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺸﮑﯽ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ٔ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ دارﻧﺪ .از اﺑﺰار ﺷﺒﻴﻪ ﭼﺎﻗﻮ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ( و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
ﻳﺎ ﮐﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن ﺣﺪ ﻣﺮز ﺷﮑﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺑﺰار  Vﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺎزک )در
ٔ
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و در واﻗﻊ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ را ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻴﻔﻴﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻐﺎر
اﺑﺰار  Uﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﻔﻴﺪ )ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی وﺳﻴﻊ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺣﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ رﻧﮓ را ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﮔﺮ ﻃﺮح دارای ﺳﻄﻮح وﺳﻴﻊ
ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮔﻮد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻠﺘﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٢ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ و اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪۀ آﻧﻬﺎ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٣ــ ﺷﺮوع ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺮح

٤٦

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﻳﺪ در ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح وﺳﻴﻊ ﺳﻔﻴﺪ از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ،دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ دار ﻃﺮح ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﻓﺖ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ را ﺣﮏ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﺎپ
ٔ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﮑﺎﮐﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﭼﺎپ آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭼﺎپ
آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﺎ ﺣﻼل ﻣﺮﮐﺐ و دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٤ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺎر  Vﺷﮑﻞ در ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٥ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺎر  Uﺷﮑﻞ در ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم

١ــ ﮐﻠﻴﺸﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

٤٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٦ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮح را از
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٧ــ ﺑﺮﻳﺪن اﺿﺎﻓﻪﻫﺎی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم از اﻃﺮاف ﮐﻠﻴﺸﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٨ــ ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺎزﮐﯽ را روی ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺎﻟﺶ زﻏﺎل ﻓﺸﺮده ﻳﺎ ﮐﻨﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺪاد ﻧﺮم اﺛﺮ آن را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

٤٨

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم :ﭼﺎپ
ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ  ،از ﻗﺒﻞ ،ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺣﺎﺷﻴﻪ
اﻧﺪازه ﻃﺮح )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﭼﺎپ را در
ٔ
ٔ
ٔ
ﻻزم( ﺑﺒﺮﻳﺪ و در ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
اﺑﺘﺪا روی ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻠﻖ ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ در
ٔ
ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﻣﻘﻮا را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺧﻮد را ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ٔ
ﻣﻘﺪاری ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ )ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( را ﺑﺎ ﮐﺎردک روی
ﺷﻴﺸﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و اﻧﺪﮐﯽ آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﻮد.
از ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﻇﺮف اﺻﻠﯽ وﺟﻮد
دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻴﭻ ﻣﺎده ای ﺑﺮای رﻗﻴﻖ
ﻳﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﮐﺮدن آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .ﻣﺮﮐﺐ را ﺑﺎ ﻏﻠﺘﮏ در ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﻏﻠﺘﮏ ﻣﺮﮐﺒﯽ را در
ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی آن ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻳﻦ ﮐﺎر را
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﻻﻳﻪ ﻣﺮﮐﺐ روی ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ ﻳﺎ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ٔ
زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻫﺎی ﻃﺮح ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﮐﻢ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺒﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار ﻣﺮﮐﺐ زﻧﯽ در
ﻳﺎ رﻧﮓ در ٔ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﻃﻠﻖ ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﺎن دار
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮس ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻴﺸﻪ را
را روی
ٔ
در ﺟﺎی ﺧﻮد و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻏﺬ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻞ ﻋﻼﻣﺖ آن ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و روی آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﮐﺎﻫﯽ ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮس ﭘﻴﭽﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ
دﺳﺘﻪ ﭘﻴﭻ ،ﻓﺸﺎر ﻻزم را ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﻠﻴﺸﻪ وارد
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ٔ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻴﭻ را در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺎت
دﺳﺘﮕﺎه از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ آراﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻏﺬ را
از ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﺷﺪن در ﻗﻔﺴﻪ
اﺳﺘﻔﺎده دوﺑﺎره و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎپ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﺑﺮای
ٔ
ﻋﻤﻞ ﻣﺮﮐﺐ زدن ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٩ــ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﮐﻠﻴﺸﻪ
و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٠ــ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺐ روی ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦١ــ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﺸﻪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﮐﺐ زدن ﮐﻠﻴﺸﻪ آن را روی
روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻫﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ از رﻧﮕﯽ ﺷﺪن ﻣﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.

٤٩

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮس ﭘﻴﭽﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭘﺮس اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮس ،دارای
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ دو ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﮐﺎﻏﺬ روی ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮس اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ،ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺮس ﭘﻴﭽﯽ
اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪ ﭘﺮس را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﮐﺎﻏﺬ از زﻳﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و از
ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻤﺪ دﺳﺘﮕﺎه را روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪٔ ،
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﺟﺎی اول ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره دﺳﺘﻪ را در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ
ٔ
رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﻤﺘﺮ )ﻓﻘﻂ رﻓﺖ( ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ )دوﺑﺎره ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﺎره( ﺷﻮد.
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮس ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اول ،اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه را ﺑﺮدارﻳﺪ و در ﻗﻔﺴﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ
ٔ
و ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮐﺎر ﭼﺎپ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .در روش ﭼﺎپ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪب ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺷﻖ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ َد َوراﻧﯽ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺎن
ﻗﺎﺷﻖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ ّ
ﺧﻮردن ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻳﮏ ﻃﺮف ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭼﺎپ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﺘﮏ دوﺑﺎره ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﺮد.
ﺣﻼل ﻣﺮﮐﺐ )ﻧﻔﺖ ،ﺗﻴﻨﺮ ﻳﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ( و دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﭼﺎپ ،ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﺎ ّ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٢ــ ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ از ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﮐﻠﻴﺸﻪ در
ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

٥٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٣ــ ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻏﺬ روی ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺷﺪه

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم :اراﺋﮥ ﮐﺎر
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺐ اﻧﺠﺎم
ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎ دﻗﺖ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﺧﻂ ﮐﺶ و ﻣﺪاد اﺗﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،
ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺑﺮش را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻓﻠﺰی و
ﮐﺎﺗﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ٔ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری
ﮐﻨﻴﺪ .روش درج ﺷﻤﺎره و ﺗﻴﺮاژ در اﺑﺘﺪای ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ
ﺑﺎ روش ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم روش ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد:
۱ــ روش ﺟﻔﺖ ﮐﺎری )ﭘﺎزل( ۲ــ روش ﺣﮑﺎﮐﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٤ــ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﭼﺎپ
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای )ﮐﺎﻫﺸﯽ( ۳ــ روش ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻴﺸﻪ ای
روش ﺟﻔﺖ ﮐﺎری :در اﻳــﻦ روش ،رﻧﮓ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ رﻧﮓ را ﺑﺮش دﻫﻴﺪ و از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ .ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان روی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻻزم را اﻳﺠﺎد ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻫﺮﻳﮏ از ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در
ٔ
ﭼﺎپ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺷﺪه را در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎره ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ.

١ــ ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺮ

٢ــ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه.

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

٥١

٣ــ هریک 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 همه قطعات ،قاب مقوایی را

مرکبی شده را به درستی در جای خود قرار دهید.

بردارید .اندازه قاب و کاغذ چاپ را برابر یکدیگر

انتخاب کنید و از کاغذ نشانهگذاری برای هردو
استفاده کنید.

تصویر ٦٥ــ مراحل روش جفتکاری

تصویر ٦٦ــ بخشی از مراحل انتقال طرح و ساخت کلیشه در روش حکاکی چند مرحلهای
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روش ﺣﮑﺎﮐﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای :در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ )ﭼﻮب ﻳﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﺑﺘﺪا ﻃﺮح ﺧﻮد
را رﻧﮓ ﺑﻨﺪی و ﻫﺮ ﻳﮏ از رﻧﮓ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮح را روی ﺻﻔﺤﻪ ﺣﮏ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﻪ رﻧﮓ اول
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ اول را روی )ﻫﻤﺎن( ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و آن را ﺑﻪ رﻧﮓ دوم
آﻏﺸﺘﻪ ﺳﺎزﻳﺪ و ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ .در
ٔ
آﻏﺸﺘﻪ و روی رﻧﮓ اول ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ رﻧﮓ ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد دارد،
در اﻳﻦ روش ،ﭼﻮن ﺑﻴﻦ ﭼﺎپ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ٔ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد رﻧﮓ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻠﻴﺸﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺎپ در ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻮا ﺑﺴﻴﺎر دﻗﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻃﻠﻖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری
ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﭼﺎپ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮﻓﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

١ــ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم

٢ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﮐﻠﻴﺸﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از

٣ــ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ

ﺳﻄﺢ آن ﺑﻪ رﻧﮓ اول آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد

آن ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ دوم آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه و روی

اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ

ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ.

رﻧﮓ اول ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد.

)ﻣﺸﮑﯽ( ﻃﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﻪ
رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺮﮐﺐ زده و روی رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٧ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ در روش ﺣﮑﺎﮐﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای

روش ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻴﺸﻪای :در اﻳﻦ روش ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻃﺮح ،ﺑﺮای ﻫﺮ رﻧﮓ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺴﺎزﻳﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت
ورﻗﻪ ﻧﺸﺎن دار
ﭼﻮب ﻳﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ،در
اﻧﺪازه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ،ﺟﺎﮔﺬاری آﻧﻬﺎ در ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻠﻖ ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در
ٔ

٥٣

ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در زﻣﺎن ﭼﺎپ ،ﻳﮏ ﺿﻠﻊ ﻣﻘﻮا را ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻴﺰ ﭼﺎپ ﻳﺎ ﭘﺮس ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ و ٔ
ٔ
ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻴﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و رﻧﮓ ﺟﺪﻳﺪی را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﮐﻠﻴﺸﻪ ،رﻧﮓ ﺳﻮم ﻫﻢ در
ﮐﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ِ
ﭼﺎپ رﻧﮓ دوم ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ اول ﺧﺸﮏ ﺷﻮد،
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻋﮑﺎس :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﮔﺴﻴﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٨ــ ﻣﺮاﺣﻞ  ١ﺗﺎ ٦ــ اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻳﮏ ﻏﻠﺘﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ
ﮐﻠﻴﺸﻪ رﻧﮓ اول )زرد( را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ را ﻧﻴﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و رﻧﮓ اول را ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻳﮏ ﺿﻠﻊ آن را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
زﻳﺮﻳﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺎل ﻳﮏ ﻃﺮف ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﮐﻠﻴﺸﻪ دوم را ﺑﻪﺟﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪ اول ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ و رﻧﮓ دوم را
ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﭼﺎپ رﻧﮓ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ .روش دﻳﮕﺮ ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻴﺸﻪای ﺑﻪ اﻳﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮاژ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﭼﺎپ
ﮐﺮده و ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ اول ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ رﻧﮓ ﺑﻌﺪی را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

٥٤

