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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

فناوری  منابع،  مدیریت  مسئولیت پذیری،                 کارگروهی، 
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

 برجسته کاری ورق مس؛
 ساخت پالک تزیینی مسی؛

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.

صنایع دستی
)برجسته کاری روی فلز مس(

پودمان 

صنایع دستی، با توجه به ویژگی ها و شاخصه هایی 
که دارد، می تواند به عنوان یک پیام رسان خوب، 
برای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی کشورمان 
هنر،  کند، سه عنصر  ایفاء  نقش  در سطح جهانی 
نهفته  دستی  صنایع  ذات  در  صنعت  و  فرهنگ 
از گذشته در صنایع  فلز مس  بر روی  است. کار 
باعث  پودمان  این  بوده  است.  رایج  ایران  دستی 
می شود، در برجسته کاری روی فلز مس، مهارت 
پیدا کنید. شما می توانید محصوالتی را که به این 

روش می سازید، را در بازارچه ارائه دهید. 
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و  شکل دهی  تکنولوژی  به  دستیابی  با  همچنین  و  آن  ویژٔه  خواص  به  دستیابی  و  مس  فلز  کشف  با  است  توانسته  اولیه  بشر 
ابداع  با  است  توانسته  همچنین  او  سازد.  برطرف  را  روزمره اش  زندگی  نیازهای  از  بسیاری  که  بسازد  ظروفی  آن،   ساخت 
روش های متنوع، نقوشی را که ریشه در باورهای آئینی، بومی و الهامات وی از طبیعت داشته، بر سطوح دست ساخته هایش حک کند.
در این پودمان شما می توانید با فراگیری فن برجسته کاری ورق مس به روشی ساده بر مهارت خود بیفزایید و برخی از نیازهای 
خود و افرادی را که در محیط پیرامون شما زندگی می کنند، برطرف سازید. برای شروع کار به دو نکتٔه مهِم کاربرد و انتخاب طرح 

جذاب توجه داشته باشید. 
به طور مثال اگر کاربرد پالک مسی، زیر لیوانی باشد، مسلماً میزان برجستگی و فرورفتگی طرح و همچنین اندازه آن با پالکی که 

کاربرد دیوارکوب تزیینی یا کاربردهای دیگری داشته باشد، متفاوت خواهد بود. 

     در نرم افزار کار و فناوری نمونٔه طرح های متعددی تعبیه شده است. پس از مشاهدٔه این بخش، کار غیرکالسی زیر  را انجام دهید.

 کار غیر کالسی

با کمک معلم خود به گروه های چند نفره تقسیم شوید. سپس، با استفاده از منابعی که ایشان به شما معرفی می کند، نمونه هایی از 
طرح )هندسی، گیاهی، حیوانی و انسانی( را به صورت یک آرشیو تهیه و در کالس دربارٔه  ساده ترین و جذاب ترین آن ها تبادل نظر کنید.

بــطرحگیاهیالفــطرحهندسی

تــطرحانسانیپــطرححیوانی

شکل١ــ10ــچندنمونهطرح

همچنین برای انتخاب طرح دقت داشته 
باشد.  باشید، طرح ساده و درعین حال جذاب 
کنید.  استفاده  بومی  طرح های  از  است  بهتر 
یا  انسانی  گیاهی،  هندسی،  می توانند  طرح ها 
می توانید  شما  مرحله،  این  در  باشند.  حیوانی 
با  زیر،  هندسی  سادٔه  طرح های  از  استفاده  با 
شوید  آشنا  مس  ورق  کاری  برجسته  روش 

)شکل1ــ10(.
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 کار کالسی

طراحی و ساخت پالک مسی
ابزارموردنیاز:

ورقمسی: این ورق با ضخامت های متفاوت در بازار عرضه می شود. رنگ 
آن قرمز است و با حرارت و رطوبت قرمزی آن تغییر می کند. ضخامت مناسب برای 

ساخت پالک مسی 0/1 میلی متر می باشد )شکل2ــ10ــ الف(.
قلمنیمبُر: یکی از قلم های قلم زنی است. در این مرحله از کار، از این قلم 

برای ایجاد فرورفتگی و برجسته کردن سطوح استفاده می شود )شکل2ــ10ــ ب(.
سنبادهچوب:سنباده نرمی است که از آن برای تبدیل چوب بستنی به قلم نیم بر 

استفاده می شود )شکل2ــ1٠ــ پ(.
می توانید  نباشد  مقدور  برایتان  نیم بُر  قلم  تهیٔه  که  در صورتی  بستنی: چوب
به وسیلٔه سنباده نرم شبیه قلم نیم بُر ساخته اید،  از چوب بستنی، که  نوک آن را قبالً 

استفاده کنید )شکل2ــ10ــ ت(.
قلمخوشه: این قلم نیز از قلم های قلم زنی است و از آن جهت ایجاد بافت 

استفاده می شود )شکل2ــ10ــ ث(.
قلممو:برای آغشته کردن ورق مس به قیر رقیق شده با تینر، استفاده می شود 

)شکل2ــ10ــ ج(.
استفاده  مسی  ورقٔه  برش  برای  آن  نوک  از  که  است  ابزاری  قیچی  قیچی: 

می شود)شکل2ــ10ــ چ(.
خودکار: از نوک آن برای انتقال طرح، برجسته کردن خطوط طرح و همچنین 
ایجاد بافت استفاده می شود. بهتر است وقتی از آن استفاده شود که جوهرش تمام 

ـ   ح(. شده باشد تا باعث آلودگی سطح کار و دستانتان نشود)شکل2ــ10ـ
تا  می شود  استفاده  مسی(  )ورق  زیرکار  برای  چندال  روزنامٔه  از  روزنامه: 

بستری نرم ایجاد کند و عملیات برجسته کاری راحت تر انجام شود.
نخی،  دستمال  ظرف شویی،  سیم  پارچه ای،  دستکش  قیر،  دیگر:  وسایل

اجاق  گاز به همراه هواکش، ماسک  و انبردست.

حــخودکارچــقیچیجــقلمموثــقلمخوشه

شکل2ــ10ــبرخیازابزارهایموردنیاز

الفــورقمسی

بــقلمنیمُبر

پــسنبادهچوب

تــچوببستنی
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مرحلۀ1ــترسیمروندنما 
الگوریتم آموختید،  آنچه در پودمان  به  با توجه  این مرحله  در 

روندنمای طراحی و ساخت پالک مسی را با رایانه ترسیم کنید.
مرحلۀ2ــانتقالطرح

آماده کرده اید، روی  با رایانه   از طرحی که در پودمان ترسیم 
کاغذ A4 پرینت بگیرید )شکل3ــ10(. 

اضافه های طرح پرینت شده را برش دهید. سپس آن را بر روی ورق مسی قرار دهید، دو طرف آن را چسب بزنید تا هنگام کار 
حرکت نکند و با کمی فشار خودکار طرح را بر سطح ورق مسی منتقل کنید، به طوری که طرح از پشت ورق مسی دیده شود)شکل4ــ10(.

زیر نظر معلم خود، ورق مسی را با قیچی در ابعاد 12×12 سانتی متر برش دهید )1عدد(.

شکل3ــ10ــطرحترسیمشدهبارایانه

پــپشتورقمسیبــطرحانتقالیافتهالفــنحوهانتقالطرح

شکل4ــ10ــنحوۀانتقالطرحرویورقمسی

 نکات اىمنى

• هنگامبرشورقمسیباقیچیمواظبلبۀتیزوبرندۀورقمسیباشیدتابهدستتانآسیبنرساند.
• خودکاروابزارتیزرادرجاییمناسبنگهداریکنیدوباآنهابادوستانوهمکالسیهایتانشوخینکنید.
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مرحلۀ3ــبرجستهکاری
روشهایبرجستهکاری:1ــ برجسته کاری خطوط طرح ، 2ــ برجسته کاری سطوح طرح

قبل از شروع کار اصلی روی قسمت های دور ریز ورقٔه مسی، چند طرح ساده به صورت آزمایشی ایجاد کنید، تا میزان فشار 
ابزار بر روی ورق را تجربه کنید. 

پس از انتقال طرح بر روی ورق مسی، آن را به پشت برگردانید و خودکار را با کمترین فاصله در قسمت داخلی طرح کنار خطوط 
بگذارید و با کمی فشار دست، دورادور خطوط را گود کنید )شکل5  ــ10ــ الف(. 

مجددًا ورق مسی را به رو برگردانید و خودکار را در قسمت داخلی و کنار خطوط قرار دهید و با کمی فشار دست، دورادور 
خطوط طرح را گود کنید )شکل5  ــ10ــ ب(.

حال ورق را به پشت برگردانید و طرح های دایره ای شکل و گلبرگ ها را با قلم نیم بُر و یا در صورت عدم دسترسی به این قلم با 
چوب بستنی با کمی فشار دست گود کنید )برجستگی سطح( )شکل5  ــ10ــ پ(.

ورق را به رو برگردانید، خواهید دید طرح برجسته شده است. حال برای اینکه برجستگی طرح بهتر دیده شود زمینه طرح را که 
با هاشور نشان داده شده است، با قلم نیم بُر به آرامی گود کنید )برجستگی سطح( )شکل5  ــ10ــ ت(.

برای اینکه برجستگی خطوط طرح بهتر دیده شود با قلم نیم بُر، و در صورت دسترسی نداشتن به این قلم، با چوب بستنی سطوح 
زمینٔه طرح، که با هاشور نشان داده شده است را به طور یکنواخت با فشار مالیِم دست گود کنید. خواهید دید درخشندگی خطوط 

دوچندان می شود.

بــبرجستهکاریخطوطازروالفــگودکردنخطوطازپشت

تــگودکردنزمینهازروپــگودکردنسطحازپشت

شکل5ــ10ــروشبرجستهکاری
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مرحلۀ4ــ بافت
می توانید با فشار قلم خوشه یا با خودکار، سطح ناهمواری را بر سطح ورق مسی ایجاد کنید. این سطح ناهموار و تفاوت سطح 

زبر و نرم را بافت می گویند )شکل6  ــ10(.

 پس از مشاهدٔه روش های ایجاد بافت بر روی سطح  ورق مسی، این مرحله را انجام دهید.

پبالف

شکل6ــ10ــنحوۀاجرایبافت

در شکل 7  ــ10 نمونه های دیگری از بافت را مالحظه می کنید.

 کار غیر کالسی

ابزارهایی که در محیط زندگی شما وجود دارد، می توانند در ایجاد بافتی زیبا بر اثر هنری شما تأثیرگذار باشند. آن ها را ببینید 
و اثر آن ها را بر روی ورق مسی ایجاد کنید. سپس آن ها را در کالس کنار کار هم کالسی هایتان بگذارید و هر یک را به یکدیگر معرفی 

کنید.

شکل7ــ10ــنمونههاییازبافت

پبالف
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مرحلۀ5ــپتینۀپالکمسی
پتینه پوششی رنگی است که توسط قیر و حرارت بر سطح فلز مس به وجود می آید.

ابتدا دستکش پارچه ای را به دست کنید. سپس اجاق گاز را روشن و آن را با شعله ای متوسط آماده سازید. آن گاه به وسیلٔه 
انبردست پالک مسی را روی حرارت اجاق گاز به حالت دورانی حرکت دهید تا رنگ روی آن دوده ای شود )شکل 8   ــ10(.

شکل8ــ10ــحرارتدادنپالکمسی

شکل9ــ10ــسردکردنپالکمسیباآب

بالفاصله پالک را در ظرف حاوی آب سرد قرار دهید تا دوده های اضافی آن ریخته شود. خواهید دید رنگ مس تغییر کرده و 
حالتی کهنه و زیرخاکی به خود گرفته است )شکل 9ــ10(. 

 نکات اىمنى

• هنگاماجرایمراحلپتینه،هواکشیاهودرویاجاقگازراروشنکنیدتامسمومیتهواییایجادنشودوبوی
قیرمجاریتنفسیشماراآزردهنکند.

• استفادهازدستکشپارچهایحینانجامدادنپتینهکمکمیکندتاحرارتبهدستشمامنتقلنشودودستانتان
باموادقیروتینرآلودهنشود.لذاتااتماممرحلٰۀپتینهدستکشهاراازدستانتاندرنیاورید.

• هنگامپتینه،فاصلۀخودراباشعلۀاجاقگازرعایتکنید. 
• حتمًادرجاییکهپتینهانجاممیشودپارچهیاروزنامهایتمیزراپهنکنیدتاسطحمیزکارآلودهنشود.

• کارپتینهحتمًابایدتحتنظارتمستقیمدبیرانجامشود. 

پبالف
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سطح پالک را با دستمال خشک کنید و به وسیلٔه قلم موی تخت و قیر شل شده با تینر یا نفت، کل سطح مس را به قیر آغشته 
کنید )شکل10ــ10(. سپس صبر کنید تا تینر محلول در قیر از سطح کار تبخیر و قیر بر سطح کار، خشک شود. 

شکل10ــ10ــ آغشته کردن سطح پالک مسی به قیر

در این مرحله، سطح کار را به وسیلٔه سیم ظرفشویی ساب بزنید و قیر را از سطح برجستٔه کار به وسیلٔه دستمال پاک کنید. 
خواهید دید قسمت های برجسته روشن و قسمت های گود تیره باقی می ماند و به این ترتیب طرح برجسته شده جلوه ای بهتر و زیباتر 
به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید در این مرحله ممکن است بخش هایی از طرح برجسته شده،گود شود،قبل از اینکه واردمرحله 

بعد شوید ورق را به پشت برگردانید و با ابزار چوبی یا نیم بُر فوالدی آن ها را ترسیم کنید )شکل11ــ10(.

شکل11ــ10ــ ساب زدن سطح پالک مسی
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این  به  کنید.  تبدیل  دیوارکوب  مانند  زیبا  کاربردی  محصول  یک  به  را  مسی  پالک  می توانید  شما  پتینه،  کار  اتمام  از  پس 
 صورت که پشت کار را با چرم مصنوعی برش خورده ای به اندازٔه خود پالک بپوشانید. قبل از چسبیدن کامل چرم به پشت پالک، 
حلقه ای برای آویزان کردن آن به دیوار، بین چرم و پالک درست کنید و آن را در وسط ضلع باالیی پالک قرار دهید )شکل12ــ10(.

الف

شکل12ــ10ــتبدیلپالکمسیبهدیوارکوب

پرسش

به نظر شما چه کاربردهای دیگری می توان برای پالک مسی آماده شده در نظر گرفت؟

تحقیق کنید

و  لوازم و ماشین آالت صنعتی  نقل،  و  ارتباطات، ساختمان، حمل  الکترونیک،  برق،  از جمله  زیادی  فلز مس در زمینه های 
کشاورزی، کاربرد دارد. در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در این خصوص تحقیق کنید و نتایج آن را 

در کالس ارائه دهید. 

ب

تپ
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مجتمع مس سرچشمه
معدن مس سرچشمه در 160 کیلومتری جنوب غربی کرمان در ناحیه مرکزی رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است. مس 
می باشد.  ایران  مس  کننده  تولید  بزرگ ترین  و  می گردد  محسوب  جهان  معدنی  و  صنعتی  مجتمع های  بزرگ ترین  از  یکی  سرچشمه 
از  یکی  معدن  این  است.  و…  ریخته گری ها  پاالیشگاه،  ذوب،  تغلیظ،  معدن،  از  عبارتند  سرچشمه  مس  مجتمع  تولیدی  واحد های 
بزرگ ترین معادن روباز جهان به شمار می رود و ذخیره زمین شناسی آن، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سولفوری با 

عیار متوسط 0/7 درصد برآورد شده است.
بهره برداری از معدن از سال 1380 براساس طرح توسعٔه معدن که توسط کارشناسان ایرانی تدوین شده، صورت می گیرد. درجٔه 

خلوص مس تولید شدهٔ آن 99/999 می باشد. در شکل13ــ1٠ بخش هایی از این مجتمع نشان داده شده است.
براساس میزان ذخیرٔه مس، دارای رتبٔه نهم جهان  تولید کنندٔه مس  ایران در رتبه بندی کشورهای  قابل ذکر است که کشور 

می باشد.

بــواحدتغلیظالفــمعدن

تــپاالیشگاهپــواحدذوب

شکل١3ــ١0ــواحدهاییازمجتمعمسسرچشمه
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جدول1ــ10ــپروژههاینیمهتجویزیصنایعدستی)برجستهکاریرویفلزمس(

تابلوخاتمکاریباپالکمسیتابلوباپالکمسیپالکمسی

کاسهمسیپالکمسیقابقلمزنیمسیبازمینۀمخملجیر

پروژهشما...قندانوپایۀاستکانمسیسینیمسی

گروه  سایت  از  را  ها  آن  ساخت  مراحل  می توانید  شما  شده اند،  معرفی  1ــ10  جدول  در  دیگری  تجویزی  نیمه   پروژه های 
کار و فناوری دریافت کنید. البته مراحل ساخت برخی از این پروژه ها مشابه مراحل ساخت پالک مسی است و فقط طرح آن ها متفاوت 

است.
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 جدول خودارزىابی پروژه

بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف

1
شایستگی های فنی 

و پایه در

0ــ10پودمان الگوریتم

0ــ20پودمان ترسیم با رایانه2

0ــ20پودمان صنایع دستی3

0ــ10مدیریت منابع4

0ــ5کار گروهی5

0ــ5نوآوری و خالقیت6

ـ  5فناوری اطالعات و ارتباطات7 0ـ

0ــ10کیفیت محصول8

0ــ15موفقیت در بازارچه9

.… = Xجمع نمره از 100

محاسبٔه نمره برحسب 20
X__
5    = ….

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
     قبول  

       غیر قابل قبول  


