ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٩ــ ﻓﺮاﻧﺰ ﻣﺎرک ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ ۲۹/۱×۳۴/۶ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ(ــ .۱۹۱۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷۰ــ ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻓﻴﻨﻴﻨﮕﺮــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۱۳/۴×۱۹/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۹۳۱

٥٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷١ــ ﮐﺎرل اﺳﻤﻴﺖ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷٢ــ ادوارد ﻣﻮﻧﺶ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ( ــ
 ۳۲×۴۵/۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۸۹۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷٣ــ ﺑﺎﻟﺘﺎزار اﺳﺘﻴﺬ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب.

٥٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷٤ــ ﺟﻨﺲ )ﻳﻨﺲ( وﻳﺖ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ــ
 ۱۹×۲۱/۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷٥ــ راﺋﻮل دوﻓﯽ ــ
ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ( ــ
 ۲۱/۲×۶۴/۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۹۲۰

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷٦ــ ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ
 ۳۰×۲۴/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۵۸

٥٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷٧ــ ﭘﺮوﻳﻦ ﻫﺎﻧﯽ ﻃﺒﺎﻳﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب ) ۳ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ .۱۳۷۲

٥٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷۸ــ ﭘﺮوﻳﻦ ﻫﺎﻧﯽ ﻃﺒﺎﻳﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب ) ۳ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ ۳۰×۴۰

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۷۹ــ ﭘﺮوﻳﻦ ﻫﺎﻧﯽ ﻃﺒﺎﻳﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب ) ٢ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۷۲

.۱۳۷۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۸۰ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۱۵/۳×۱۵/۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۵۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۸۱ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۸۲ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ

ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۱۰×۱۹/۹ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۶۸

 ۱۳×۱۸/۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۶۸

٥٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۸۳ــ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺮﻳﻒ ﮐﺎﻇﻤﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ ۲۰×۲۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۸۴ــ ﺳﻴﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻣﻮﺳﻮی ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۵

 ۲۰/۵×۲۶/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٨۵ــ ﮔﻠﻨﺎر ﺛﺮوﺗﻴﺎن ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ــ .۱۳۹۰

٦٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۸۶ــ اﻟﻴﺎس آﻗﺎﻳﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۸۷ــ ﺳﻤﻴﻪ آرزوﻓﺮ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی

ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم )دو ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ .۱۳۸۸

ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ( ــ  ۲۳×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۸۸ــ ﺳﺎرا ﺧﻮﺷﺎن ﻣﻨﺶ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۸۹ــ زرﺗﺸﺖ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۲۱×۲۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ) ۳ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ .۱۳۸۸

٦١

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹۰ــ ﭘﺪرام ﮐﺎزروﻧﯽ )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹۱ــ رﺣﻴﻢ رﺣﻤﺎﻧﯽ )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی

)ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۱۵×۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۹

ﭼﻮب ) ۳ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۲۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۹

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹۲ــ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﺮی )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب ) ۲ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹۳ــ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ )داﻧﺸﺠﻮی

 ۱۵×۱۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۷

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم
)دو ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۱۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

٦٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹۴ــ آذﻳﻦ ﻓﺮﻣﻨﺪی ــ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹۵ــ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻴﺦ زاده )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ( ــ

روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۱۸×۲۴ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ .۱۳۸۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩۶ــ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺸﻨﻮاره

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩٧ــ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی

ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﺗﺠﺴﻤﯽ

٦٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹۸ــ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۹۹ــ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی

ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ(ــ  ۲۴×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ

ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ) ۴ﮐﻠﻴﺸﻪ( ــ  ۲۲×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

.۱۳۸۶

3ــ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮﻥ
در اﻳﻦ روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ در روشﻫﺎی ﮔﻮد ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و
ﻣﺴﻄﺢ ،ﻣﺮﮐﺐ از روی ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در روش ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻴﺎن ﮐﻠﻴﺸﻪ )ﺷﺎﺑﻠﻮن( ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ روی ﺳﻄﺢ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ.
ﺷﻮﻧﺪه آن ،ﺑﺎز و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه،
در اﻳﻦ روش ،ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭼﺎپ
ٔ
ﻣﺴﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﻣﺮﮐﺐ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﻣﺮﮐﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻨﺲ ﮐﻠﻴﺸﻪ در اﻳﻦ روش ،ﻣﻘﻮا ،ﻃﻠﻖ ،ﺗﻮری و … اﺳﺖ .ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ و ﺳﻴﻠﮏاﺳﮑﺮﻳﻦ )ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ( از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻳﻦ
روش ﭼﺎﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ روش ﭼﺎﭘﯽ ،ﻃﺮح ﺑﺎ ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺑﻠﻮن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ )ﺗﺮاﻓﺎرد(
اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ورﻗﻪ ﺻﺎف ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ(
ــ ﻃﻠﻖ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ رادﻳﻮﻟﻮژی )اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻮا ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ٔ
ــ اﺳﻔﻨﺞ ﻳﺎ اﺑﺮ ﻳﺎ ﺗﺎﻣﭙﻮن
ــ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ )از ﮔﻮاش ،رﻧﮓ روﻏﻨﯽ و اﮐﺮﻳﻠﻴﮏ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(.
ــ ﮐﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻣﻘﻮای ﭼﺎپ

٦٤

ــ ﮐﺎﺗﺮ )ﺗﻴﻎ ﺑﺮش( و ﻗﻴﭽﯽ
ــ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎرﺑﻦ
ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺮﺳﻴﻢ )ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻣﺪاد اﺗﻮد ،ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی ،ﭘﺎک ﮐﻦ ،ﺧﻂ ﮐﺶ(.
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول :ﻃﺮاﺣﯽ
در اﻳﻦ روش ﭼﺎپ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ
آن ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻴﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﭼﺎﭘﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮای ﺗﺠﺴﻢ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ
ٔ
ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﭼﺎپ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح دارای ﺟﺰﻳﻴﺎت زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺰﺋﯽ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰۰ــ ﻃﺮح ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻃﻠﻖ ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮح را ﻃﻮری ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﻃﺮح )ﺷﺎﺑﻠﻮن( ﺟﺪا
ﻧﺸﻮد و ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻠﻖ ﻳﺎ ورﻗﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺧﻮد
ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل
را ﺑﺴﺎزﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ٔ
دارﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺟﺪا از ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم :ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن
ﺟﻨﺲ ورﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری
ﺣﻼل آن آﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺮح
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رﻧﮓ و ّ
از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎرﺑﻦ و ﺑﺮای ﺑﺮش ﺷﺎﺑﻠﻮن از ﺗﻴﻎ ﺑﺮش )ﮐﺎﺗﺮ( و ﻗﻴﭽﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻗﺖ در اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﭼﻨﺪرﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮح ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠١ــ اﻃﺮاف ﻃﺮح را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻧﻄﺒﺎق در ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﮐﺎدر ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓﻫﺎ روی ﻃﻠﻖ ﻳﺎ ﮔﻼﺳﻪ
ﮐﭙﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم :ﭼﺎپ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﺑﻠﻮن اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ را روی اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا )و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﺷﻴﺸﻪ ،ﻓﻠﺰ ،دﻳﻮار و ﻏﻴﺮه( ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﻣﻘﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﺨﻴﻢ و
دارای ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای اﻳﻦ روش ﭼﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻏﺬ
ﭼﺎپ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﺮح )ﺷﺎﺑﻠﻮن( ﺑﺎﺷﺪ و آن را از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﺑﺮش زده
ﺑﺎﺷﻴﻢ.
اﺳﻔﻨﺞ ﻳﺎ اﺑﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﻣﭙﻮن آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻘﺪار
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠٢ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞ ﻳﺎ ﺗﺎﻣﭙﻮن ﻣﻘﺪاری رﻧﮓ ﺑﺮدارﻳﺪ
ﮐﻤﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ )ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻳﺪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎپ و آن را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪون رﻧﮓ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار رﻧﮓ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ( را روی ﺷﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﻟﺖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ .در ﺻﻮرت آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ ،ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﮐﺐ درون ﻇﺮف اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
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رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
رﻗﻴﻖ ﺑﻮدن رﻧﮓ در رﻧﮓ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﮔﻮاش و اﮐﺮﻳﻠﻴﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن رﻧﮓ در زﻳﺮ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺷﻮد و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آن
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺐ ،ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی روی ﻣﻴﺰ
ﭼﺎپ ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه
روی آن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ .ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺷﺎﺑﻠﻮن از ﮐﺎﻏﺬ ،آن را ﭘﺎره ﻧﮑﻨﺪ.
اﺳﻔﻨﺞ ﻳﺎ ﺗﺎﻣﭙﻮن را ﺑﻪ رﻧﮓ آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﺑﺪون رﻧﮓ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺸﺮ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ از رﻧﮓ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺷﺪه ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت و ﻓﺸﺎر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ،رﻧﮓ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه ٔ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻃﺮح رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﺴﺐ ﻫﺎ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺷﺎﺑﻠﻮن را از ﮐﺎﻏﺬ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻳﺪ از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﭼﺎپ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﻼل ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺸﺖ و روی آن را ﺑﺎ ّ
در اﻳﻦ روش ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ رﻧﮓ در ﭼﺎپ ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﻔﻨﺞ ﻳﺎ ﺗﺎﻣﭙﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﺮﻳﮏ را
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح را رﻧﮓ آﻣﻴﺰی
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﺠﺰا در ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .در اﻳﻦ
ﻣﺤﺪوده ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻔﮑﻴﮏ و
ﺻﻮرت در
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﺑﺮای ﻫﺮ رﻧﮓ ،ﻳﮏ
ﻳﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻫﺎ را
ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﺠﺰا ﺑﺴﺎزﻳﺪ و در
ٔ
ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻋﻼﺋﻢ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎق در ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم :اراﺋﮥ ﮐﺎر
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رﻧﮓ ﻫﺎ ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه را
ﻣﺮﺗﺐ و آن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،درج ﺗﻴﺮاژ ﻧﻴﺰ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ.
در
ٔ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠٣ــ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت آرام و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﻔﻨﺞ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠٤ــ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﺮدارﻳﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠٥ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻃﺮح
)در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻳﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﭼﺎپ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻴﺰ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش ﺧﻮردۀ ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻟﻮﻟﻪ
ﺷﺪه روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻣﭙﻮن ﻳﺎ اﺳﻔﻨﺞ اﻃﺮاف
آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠٦ــ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش ﺧﻮرده ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠٧ــ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش ﺧﻮرده از ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠٨ــ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش ﺧﻮرده ،دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﺴﺐ ﻟﻮﻟﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠٩ــ اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ از ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن و ﻗﺴﻤﺖ

ﺷﺪه ﭘﺸﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﻮد.

ﺑﺮش ﺧﻮرده آن

ﭼﺎپ ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ
ﻧﻮﻋﯽ از ﭼﺎپ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﮐﺐ ﻳﺎ رﻧﮓ ﭼﺎپ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎز ﻳﮏ ﺗﻮری ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎب ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ،ﻋﺒﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ .ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻮری ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ از
ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن )ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﻃﺮح( ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ )ﮐﻪ ﺑﺮای ٔ
ٔ
اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮاد و اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﮔﻴﺮه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن
ــ ﻣﻴﺰ ﭼﺎپ )ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ( و ٔ
ــ ﮐﻼف ﭼﻮﺑﯽ در اﺑﻌﺎد ﺧﺎرﺟﯽ  ۴۰در  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻦ  ۳ﺗﺎ ۴ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(
درﺟﻪ ﺑﻴﻦ  ۸۰ﺗﺎ ۱۲۰
ــ ﺗﻮری ﺳﻴﻠﮏ ﺑﺎ
ٔ
ــ اﺳﮑﻮﺋﻴﺠﯽ )ﮐﺎردک ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ( ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲۰و  ۲۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﻴﻦ  ۱۵ﺗﺎ
۲۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(
ــ رﻧﮓ روﻏﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎ رﻧﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ )ﺳﻴﺎه ،ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻪ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ(
ــ ﮐﺎردک ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻇﺮف ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ )ﺑﺮای ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮدن رﻧﮓ(
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ﺣﻼل رﻧﮓ )ﺗﻴﻨﺮ ﻳﺎ ﻧﻔﺖ(
ــ ّ
ــ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا )اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۳۰در  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ــ ﭼﺴﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺗﻦ )آب ﭼﺴﺐ(
ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺮﺳﻴﻢ )ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی و ﺷﻴﺸﻪ ای ،ﻣﺪاد اﺗﻮد ،ﮐﺎﺗﺮ ،ﻗﻴﭽﯽ ،ﮐﺎﻟﮏ  ۲۰در  ،۳۰ﮐﺎﻏﺬ ﻃﺮاﺣﯽ،
ﺧﻂ ﮐﺶ ﻓﻠﺰی ،ﭘﺎک ﮐﻦ(
ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﯽ و ﭘﻨﺒﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ،
ــ
ٔ
ٔ
ــ ﺳﺸﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ــ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ(
ــ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ در اﺑﻌﺎد  ۳۰در  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻴﮏ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﮐﺎﻏﺬی(
ﻣﺎده ﺣﺴﺎس ﻫﻤﺮاه آن )ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻻک و ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(
ــ ﻻک ﺣﺴﺎس ﻧﺸﺪه و ٔ
ــ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی  ۶ ،۳و ) ۱۰ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻻک(
ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺸﮑﯽ و ﭼﺮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﺿﺨﻴﻢ ﻣﺸﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد( اﺑﻌﺎد  ۳۰در  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ــ ﻣﻘﻮای ﻣﺸﮑﯽ )از
ٔ
)ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(
ــ ﺳﻔﻴﺪﮐﻨﻨﺪه )ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻃﺮح از روی ﺷﺎﺑﻠﻮن در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(.
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول :ﻃﺮاﺣﯽ
ﺗﻮری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ از ﺗﺎر و ﭘﻮدﻫﺎی
ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻴﺎن ﻫﺮ دو ﺟﻔﺖ ﻋﻤﻮدی و
اﻓﻘﯽ آن ،ﻣﺮﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن ،راه ﻋﺒﻮر رﻧﮓ را در ﺗﻌﺪادی از
در واﻗﻊ ،در
ٔ
اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ﻣﺴﺪود و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ
اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٠ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ

ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد
ﻫﺮ ﻳﮏ از روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ٔ
در ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻮری ﻳﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺮﺣﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روش ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻼف و ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی
ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻃﺮح و ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﭼﻮب ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ
اﻧﺪازه ﻃﺮح در ٔ
ٔ
 ۲۱در  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١١ــ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ روی ﻃﺮح

٦٨

ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ از ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ ،روی ﺗﻮری ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٢ــ اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺮح ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ

ﺗﮑﻨﻴﮏ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ )ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ( :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﻴﮏ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ،
در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮح ﻫﺎی دارای ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و ﺧﻄﻮط ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎرﻳﮏ ﺑﺮای اﻳﻦ
ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ،ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﮐﺎﻏﺬی
ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٣ــ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻃﺮح و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد
ﺑﺮش در ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ

ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ،ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮٔ :
و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت
و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ،ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺳﻔﻨﺞ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن )ﻻک( ﺣﺴﺎس
ﺣﻼل اﻳﻦ ﻣﺎده،
ﻧﺸﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖّ .
ٔ
آب اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٤ــ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻣﻮ و ژﻻﺗﻴﻦ
ﻏﻴﺮﺣﺴﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ )ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ( :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ از روش ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮر
ﻣﺎده ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر )ﻻک ﺣﺴﺎس ﺷﺪه( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ راه
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺒﻮر ﻧﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺮح ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻃﺮح ﺑﻪ
ٔ
ورﻗﻪ ﺷﻔﺎف )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﮏ ﻳﺎ ﻃﻠﻖ( اﺟﺮا ﺷﺪه ،در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻋﺒﻮر ﻧﻮر از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﻳﮏ ٔ
ﺳﻴﺎه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮده و ﻧﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻃﺮح ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺗﻮری ﺣﺴﺎس ﺷﺪه را در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻀﺎد ﺗﻴﺮﮔﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﻴﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از درﺟﺎت ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از راﭘﻴﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺸﮑﯽ ﻏﻠﻴﻆ( ﺑﺮ ﮐﺎﻟﮏ ﻳﺎ ﻃﻠﻖ اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻟﻴﺰری ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ
)ﺗﻀﺎد( ﺑﺎﻻ روی ﻃﻠﻖ ﻳﺎ ﮐﺎﻟﮏ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺪازه ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎﻳﺪ  ۲۱در ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻌﺎد ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم :ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮن
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ :ﻃﺮح ﺧﻮد را در زﻳﺮ ﺗﻮری و درﺳﺖ در
وﺳﻂ آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و آن را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ .از داﺧﻞ ﺗﻮری
ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﺮم ،ﮐﺎدر و ﺧﻄﻮط ﻃﺮح را روی ﺗﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﻃﺮح را
از ﭘﺸﺖ ﺗﻮری ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف ﮐﺎدر را )ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﻳﺎ ﮐﺎردک(
ﻣﺎده ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ آن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻک ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎس )اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﯽ ﮐﻪ ٔ
ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ آب رﻗﻴﻖ ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻮار آن را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﺳﺸﻮار را ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺰدﻳﮏ و
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ و
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٥ــ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻮری در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻃﺮح
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺗﻮری را روی ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از داﺧﻞ ﺗﻮری ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻃﺮح را ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺳﻔﻴﺪی آن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ﻃﺮح ﺑﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را زﻳﺮ ﺗﻮری ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از
داﺧﻞ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ روی آن ﺑﮑﺸﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮔﻮﻧﯽ
ﭘﺎرﭼﻪ درﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ ،ﻣﻘﻮای ﻣﭽﺎﻟﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﺷﺪه ،ﻗﻄﻌﺎت
و اﻧﻮاع
ٔ
رﻧﺪه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و
آﺟﺮ و ﺳﻴﻤﺎن و ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﻫﺎی زﺑﺮ ،ﺗﻮری ﻫﺎی ﻓﻠﺰیٔ ،
ﺑﺴﻴﺎری ﭼﻴﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ورﻗﻪ
ﺗﮑﻨﻴﮏ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ )ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ( :ﻃﺮح ﺧﻮد را زﻳﺮ ٔ
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺧﻄﻮط آن را ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻎ ﺑﺮش و ﻗﻴﭽﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻴﺮه را ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰی ﺷﺒﻴﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ در اﺧﺘﻴﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٦ــ ﺑﺮش و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪۀ ﻃﺮح
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از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ در ﭼﺎپ ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺎز دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﻳﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ در زﻳﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻮد
و ﭼﺎپ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻳﻦ روش ﮐﺎﻏﺬ
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮح ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف(
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٧ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﺑﺮش ﺧﻮرده و ﻣﻘﻮای ﭼﺎپ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﻧﺨﻮرده،
ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه در زﻣﺎن ﭼﺎپ ،ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آن را ﺗﺎ
ٔ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺖ ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﻴﺪ.

اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٨ــ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ،

ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ

اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﮐﺎﻏﺬی و ﺗﻮری در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﺎپ

ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ :ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻃﺮح ﺧﻮد را زﻳﺮ ﺗﻮری ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،آن را روی ﺗﻮری
ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻃﺮح را از ﺗﻮری ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ﮐﺎدر ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ ﻻک )ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎس( ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و
ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ و ﻻک ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻻک را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮد ،ﺑﺎ آب رﻗﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻻک در ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻮری ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮد ﻳﺎ روی ﻣﻴﺰ ﻳﺎ ﻟﺒﺎﺳﺘﺎن ﻧﭽﮑﺪ.
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ﻃﺮح در زﻳﺮ ﺗﻮری ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١٩ــ اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد روی ﺗﻮری )ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻄﻮط
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﻪ روی ﺗﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و از ﭘﺮﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ(.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ﻃﺮح از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻻک را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺮ،
وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ روی ﺗﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از
اﺳﻔﻨﺞ ﻳﺎ
ٔ
اﺟﺮای ﻃﺮح روی ﺗﻮری ،آن را ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﻴﺎط ﺧﺸﮏ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۲۰ــ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ژﻻﺗﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻧﺸﺪه )در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح را ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻮری ﺟﺪا
ﮐﻨﻴﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪ(.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢١ــ ﻣﯽﺗﻮان از ﻳﮏ اﺳﻔﻨﺞ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ )ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ( :ﻻک ﺣﺴﺎس از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ
ﻣﺎده ﺣﺴﺎس
ٔ
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و ٔ
)ﻣﺎده ﺣﺴﺎسﮐﻨﻨﺪه( در ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد
دو ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ) ۱۰اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﻻک( ﺑﻪ ٔ ۱
ﻣﺎده ﺣﺴﺎسﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻻک ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط
دارﻧﺪٔ .
ﻣﺎده ﺣﺴﺎس ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود
ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻳﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻳﮑﺪﺳﺖ ﺷﺪن ٔ
ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺒﺎبﻫﺎی رﻳﺰ داﺧﻞ آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻳﮏ ﮐﺎردک ﻋﺮﻳﺾ ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺗﻮری را از ﻫﺮ دو ﻃﺮف )ﭘﺸﺖ و داﺧﻞ( ﺑﺎ ﻳﮏ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢٢ــ ﻃﺮز ﮐﺸﻴﺪن ﻣﺎدۀ ﺣﺴﺎس روی ﺗﻮری
ﻣﺎده ﺣﺴﺎس ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و در ﺗﺎرﻳﮑﯽ آن را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ
ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک از ٔ
ﻣﺎده ﺣﺴﺎس ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮری را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه )ﺻﺎﺑﻮن ،ﻣﺎﻳﻊ دﺳﺖ ﺷﻮﻳﯽ ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﯽ( و ﭘﻨﺒﻪ
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﯽ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﻃﺮح ﺧﻮد را ﮐﻪ روی ﻃﻠﻖ ﻳﺎ ﮐﺎﻟﮏ اﺟﺮا ﮐﺮده اﻳﺪ ،از ﭘﺸﺖ )ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺷﻴﺸﻪ ای( ﺑﻪ وﺳﻂ ﺗﻮری
ﻳﺎ
ٔ
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ روی ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺎرﭼﻮب را )از ﺳﻤﺖ ﺗﻮری( روی ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻳﮏ
ﺗﮑﻪ ﻣﻘﻮا ﻳﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ از داﺧﻞ روی ﺗﻮری ﺑﮕﺬارﻳﺪ و روی آن ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
اﺗﺼﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮری ﺑﻪ ﻃﺮح و ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ،ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ روی ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢٣ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ و اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﺎپ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۲٤ــ ﺑﺮش و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪۀ ﻃﺮح

ﻣﻴﺰ ﻧﻮر را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﯽ )ﺣﺪود  ۴دﻗﻴﻘﻪ( روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن
زﻣﺎن ﻧﻮردﻫﯽ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،وزﻧﻪ ،ﺷﻴﺸﻪ و ﻣﻘﻮای
ﻣﺸﮑﯽ را ﺑﺮدارﻳﺪ .ﻃﺮح را از ﺗﻮری ﺟﺪا و ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮری را ﺧﻴﺲ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻼﻳﻢ آب ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﻮر ﻧﺪﻳﺪه )ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻴﺮه
ﻃﺮح( را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﻳﻢ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﺎ ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ
رﺗﻮش ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢٥ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ و اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ و ﺗﻮری در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﺎپ
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ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم :ﭼﺎپ
ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮای ﺧﻮد را در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن و ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اﻧﺪازه ﻃﺮح ﺑﺮش ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
از
ٔ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺎﺑﻠﻮن
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﮐﺎرﺗﻦ )آب ﭼﺴﺐ( ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻴﺪ .ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭼﺴﺐ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭼﺴﺐ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻼف اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ از ﻃﺮح ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮی از ﺗﻮری ﺑﺎز
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت آن ﻗﺴﻤﺖ را رﺗﻮش ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻴﺰ ﭼﺎپ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﻄﺢ در اﺑﻌﺎد
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺮه ای ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
ﮔﻴﺮه ﭼﺎپ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ و اوﻟﻴﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺧﻮد را
ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﻪ ٔ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای زﻳﺮ آن ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح در وﺳﻂ آن واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺑﺮای راﺣﺘﯽ در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎی ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﮐﺎﻏﺬ در ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ،دو ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮد را روی ﻣﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻴﺎی ﻣﻘﻮاﻳﯽ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ،اﻳﻦ ﮐﺎر را اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﺳﮑﺮﻳﻦ ،ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﺑﻮدن و ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ،از رﻧﮓ روﻏﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢٦ــ اﺳﮑﻮﺋﻴﺠﯽ ﺑﺎ دو ﻧﻮع دﺳﺘﮥ ﻣﺘﻔﺎوت

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢٧ــ ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ

ﺣﺎﺷﻴﻪ
رﻧﮓ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎردک ﻳﺎ ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ در
ٔ
ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻃﺮح ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار،
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢٨ــ رﻳﺨﺘﻦ رﻧﮓ در ﺣﺎﺷﻴﮥ ﺷﺎﺑﻠﻮن ) ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺪودۀ ﻃﺮح(
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زاوﻳﻪ ۴۵
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ اﺳﮑﻮﺋﻴﺠﯽ )ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻋﺮض ﻃﺮح( و ﺑﺎ ٔ
درﺟﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻓﺸﺎر ،رﻧﮓ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ،رﻧﮓ از ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﺑﺎز ﺗﻮری ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻮری را ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه را ﺑﺮدارﻳﺪ.
زاوﻳﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮری را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ،رﻧﮓ روی آن را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر )و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ٔ
اﺳﮑﻮﺋﻴﺠﯽ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ.
ﺗﻮری را دوﺑﺎره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﭼﺎپ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮑﺒﺎر ﻋﺒﻮر اﺳﮑﻮﺋﻴﺠﯽ از روی
درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﭼﺎپ در ٔ
ﺗﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮری را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ،رﻧﮓ روی
ﺗﻮری ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺗﻮری ﻧﻔﻮذ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن رﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻻﻳﻪ ای ﻧﺎزک و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ از رﻧﮓ ،ﺗﻤﺎم
ﺳﻄﺢ ﻃﺮح را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢٩ــ ﻃﺮز ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ دادن اﺳﮑﻮﺋﻴﺠﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۳۰ــ ﻃﺮز ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ دادن اﺳﮑﻮﺋﻴﺠﯽ

ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ،ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﻠﻈﺖ
اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﭼﺎپ دو
ٔ
رﻧﮓ زﻳﺎد و ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻮری ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ در ﻃﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ ،اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ،ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺧﻞ ﺗﻮری ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻗﺼﺪ
ﻻﻳﻪ ﺿﺨﻴﻤﯽ از رﻧﮓ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ای داﺷﺘﻴﺪ ،روی ﻃﺮح را ﺑﺎ ٔ
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﮑﻮﺋﻴﺠﯽ و ﻓﺸﺎر ﮐﻢ روی رﻧﮓ ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻮری ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ،ﺑﺎ
آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدن ﺗﮑﻪ ای ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺮ و ﮐﺸﻴﺪن آن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﻮری ،ﻣﻨﺎﻓﺬ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎ ﺗﻴﻨﺮ ،ﭼﻨﺪ ﭼﺎپ آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ
آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻏﻴﺮ از اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﮐﺎﻏﺬی،
ٔ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﮐﺎﻏﺬی ،ﭘﺲ از ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﺷﺎﺑﻠﻮن
ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ،اوﻟﻴﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ را در
ﺑﻪ ﮔﻴﺮه و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﮐﺎﻏﺬ روی
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣١ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺧﺎص
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ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﮐﺎﻏﺬی را روی آن
ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻮری را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ
را ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﮐﺎﻏﺬی
در اوﻟﻴﻦ ﭼﺎپ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ،از زﻳﺮ ﺑﻪ
ﺑﻘﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ
ﺗﻮری ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ و ﭼﺎپ ٔ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭼﺎپ ﺑﺎ
اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻮری ﺑﺎ ﭼﺴﺐ
ﮐﺎرﺗﻦ )آب ﭼﺴﺐ( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭼﺴﺐ ﺗﺎ
روی ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻼف اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺷﺎﺑﻠﻮن ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎی
رﻧﮓ را ﺑﺎ دﻗﺖ از داﺧﻞ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺮدارﻳﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﻳﺎ ﺗﻴﻨﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﻗﺪر رﻧﮓ ﮐﻤﺘﺮی
در ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن آن راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای زدودن ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ،از
از آب داغ و
ٔ
آب ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻻک ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎس ،و از واﻳﺘﮑﺲ
)ﺳﻔﻴﺪﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﻻک ﺣﺴﺎس اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ .آب ﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آب از ﺗﻮری ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣٢ــ اﻧﺘﻘﺎل رﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺑﻠﻮن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣٣ــ اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ﮐﺎﻏﺬی )ﭘﻮﺳﺘﯽ(

ﺣﻼل
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣٤ــ زدودن رﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺎرﭼﻪ و ّ
رﻧﮓ

٧٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣٥ــ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺎ آب

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم :اراﺋﮥ ﮐﺎر
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای روش ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎﺳﺖ .رﻧﮓ روﻏﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﻴﺎز
ﻟﺒﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ و ﮐﺎﺗﺮ ﻣﻨﻈﻢ
دارد .ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه،
ﺣﺎﺷﻴﻪ آﻧﻬﺎ را )ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ٔ
ٔ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ ﻧﻴﺰ ،در ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری روی ﻣﻴﺰ
ﺑﺮای ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ رﻧﮓ ،ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در
ٔ
ﭼﺎپ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬ ،دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .ﭼﺎپ رﻧﮓ ﻫﺎی دوم ،ﺳﻮم و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رﻧﮓ ﻗﺒﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣٧ــ ادواردو ﭘﺎﺋﻮﻟﻮزی ــ
ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ ــ .۱۹۶۳

٧٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣٨ــ آﻧﺘﻮﻧﯽ وﻟﻮﻧﻴﺲ ــ ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ــ .۱۹۳۹

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣٩ــ ﻫﻨﺮی ﻣﺎﺗﻴﺲ ــ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ )از ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺎﻳﯽ(ــ  ۴۲/۲×۶۵/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ
.۱۹۴۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤٠ــ ﻓﺮﻳﺪﻧﺴﺮﻳﺶ ﻫﺎﻧﺪﻧﺘﻮﻳﺴﺮــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ ) ۱۹ﺷﺎﺑﻠﻮن(ــ  ۴۹/۱×۶۷/۴ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
)ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ(ــ .۱۹۷۱

٧٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴١ــ ﺑﻬﺮام ﺧﺎﺋﻒ ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴٢ــ ﺑﻬﺮام ﺧﺎﺋﻒ ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴٣ــ ﮐﺮﻳﻢ ﻧﺼﺮــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

٧٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴٤ــ ﺳﻴﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻣﻮﺳﻮی ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﭼﺎپ ﺷﺪه روی ﺑﻮم(ــ
 ۲۰/۵×۲۷/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴٥ــ ﭘﻮران ﺷﻴﺮﻳﻦ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﭘﻮﺳﺘﯽ(ــ  ۱۸×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴۶ــ آزاده ﭘﻮرﺑﺎﻓﺮاﻧﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ ﺑﺎ دو ﺷﺎﺑﻠﻮن
)ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(ــ  ۳۰×۲۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

٨٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤٧ــ ﻣﻬﺮی ﻣﺤﻤﺪی )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴٨ــ ﺣﻤﻴﺪه ﺣﺴﻴﻦ زاده )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ

ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪادﺷﻤﻌﯽ(ــ  ۲۵×۳۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(ــ  ۳۰×۲۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴٩ــ ﻓﺎﺋﺰه ﻣﺮادی )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵۰ــ ﻓﺎﺋﺰه ﻣﺮادی)داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ

ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ( ــ  ۳۰×۲۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

)ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(ــ  ۳۰×۲۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

٨١

٨٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵١ــ ﺳﻤﻴﺮا ﺻﻔﺎﻳﯽ اﺻﻞ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵٢ــ ﻣﻬﺮی ﻣﺤﻤﺪی )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ

)ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(ــ  ۳۰×۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﭘﻮﺳﺘﯽ(ــ  ۲۰×۲۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵٣ــ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎری )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵٤ــ ﻣﺮﺟﺎن ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻴﺎن )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ

ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )دو ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ( ــ

ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﺳﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(ــ  ۲۰×۲۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ

 ۱۵×۲۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۵

.۱۳۸۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵٥ــ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵٦ــ ﺳﻤﻴﺮا ﺻﻔﺎﻳﯽ اﺻﻞ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )دو

ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن )ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﻠﮏ(ــ  ۳۰×۳۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ و ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ(ــ  ۲۳×۲۶ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵٧ــ زﻫﺮه اﻳﻤﺎﻧﯽ )ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ ــ  ۲۶/۵×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

٨٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵٨ــ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻴﺦ زاده )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵٩ــ ﺣﺎﻧﻴﻪ آﻣﻠﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ

ﮔﺮاﻓـﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳـﮕﺮاﻓﯽ )ﻳـﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻻک و

ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ و ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ(ــ  ۲۵×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﻗﻠﻢ ﻣﻮ( ــ  ۲۰×۳۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

٨٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶۰ــ ﻋﺴﻞ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ)داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶١ــ ﻏﺰاﻟﻪ اﻳﺮاﻧﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ

ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ و ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ(ــ  ۳۲×۲۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ و ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ(ــ  ۲۰×۲۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶٢ــ ﻣﻴﻨﺎ ﻗﺮاﺧﺎﻧﻠﻮ )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶٣ــ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻴﺦ رﺿﺎﻳﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ
ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ(ــ  ۲۲×۳۳ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶٤ــ ﺷﻴﻮا ﻋﺮب ﻳﺰدی )ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

٨٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶٥ــ رﻳﺤﺎﻧﻪ ﺣﺴﻨﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ )ﻳﮏ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۶٦ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻻک و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ(ــ  ۲۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦٧ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

٨٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦٨ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦٩ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۷۰ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۷١ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

٨٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧٢ــ )اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی دوم ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧٤

٨٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧٥

4ــ ﭼﺎپ ﮔﻮﺩ
ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
در روش ﮔﻮد ،ﺑﺮﺧﻼف روش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ٔ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه ،روی ﻟﻮﺣﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻳﺎ ﮔﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻃﺮح ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی روش ﭼﺎپ ﮔﻮد ،ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ،روی و ﺑﺮﻧﺞ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و
آﻫﻦ )ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ١ﺗﺎ  ٢ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
وﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮک ﺗﻴﺰ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد) .درای ﭘﻮﻳﻨﺖ و …(
اﻟﻒ( روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :در اﻳﻦ روش ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ٔ
ب( روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه )اﺳﻴﺪ( ﮐﺎر ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺮ روی ﻓﻠﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد )اﭼﻴﻨﮓ و
ﻣﺰوﺗﻴﻨﺖ و آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ و…(.

ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(
اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
ﻟﻮﺣﻪ ﻓﻠﺰی از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ ،روی ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم )اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ  ۱۵×۲۰ﻳﺎ ۱۰×۱۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۱ﺗﺎ  ۱/۵ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
ــ ٔ
ــ ﻣﻐﺎر ﻣﺨﺼﻮص درای ﭘﻮﻳﻨﺖ )ﺳﻮزن ﺧﻂ ﮐﺶ ،اﺳﭙﺎﺗﻮل دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻧﻮک ﺗﻴﺰ ﺷﺪه(
ــ ﭘﺮس ﺳﻴﻠﻨﺪری )ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ(
ــ ﻣﺮﮐﺐ اﻓﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺎپ ورق
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ )ﻫﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﮔﺮم ﮐﻦ داروی ﻋﮑﺎﺳﯽ(
ــ
ٔ
ﺳﻤﺒﺎده رﻳﺰ آﻫﻦ
ــ ﺳﻮﻫﺎن و
ٔ
ــ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً رﻳﺰ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﺎژ ﺑﻴﻦ  ۲۰۰ﺗﺎ ) ۲۸۰اﻧﻮاع ﻣﻘﻮای ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ،روﻏﻨﯽ ،ﮔﻼﺳﻪ و ﺧﺸﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(
ــ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﮐﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﺑﻦ
ــ ﺗﺎﻣﭙﻮن
ــ ﺷﻴﺸﻪ
ــ ﺗﻴﻨﺮ ،ﻧﻔﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ.
ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﯽ،
ــ
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول :ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﻴﻮه درای ﭘﻮﻳﻨﺖ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺧﻂ،
ﺑﺮای اﺟﺮای
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ راﭘﻴﺪ ﻳﺎ
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﺷﻮر و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺠﺴﻢ ٔ
اﻧﺪازه ﻟﻮﺣﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﻗﻠﻢ ﻓﻠﺰی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﻃﺮح ﺑﺎ
ٔ
دارﻳﺪ ﮐﺎر ﺣﮑﺎﮐﯽ را روی آن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ روش ﻃﺮح ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ ﮐﻠﻴﺸﻪ اﺟﺮا
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧٦ــ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص درای ﭘﻮﻳﻨﺖ

٨٩

ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم :ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻴﺸﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ،در ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭼﺎپ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دارد .ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺶ روی
وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺶ روی
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺮی ،ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف آن ،ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻴﻘﻠﯽ )ﭘﻮﻟﻴﺶ( و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ِﻣﻞ ﭼﺮﺑﯽزداﻳﯽ ﺷﻮد .ﺻﻴﻘﻠﯽﮐﺮدن
ٔ
در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻨﺒﺎده ﻧﺮم،
زاوﻳﻪ  ۴۵درﺟﻪ ﺷﻴﺐ دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی را ﺑﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻫﺎن ،ﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی
ٔ
ٔ
ٔ
ﻧﺎﻫﻤﻮاری آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﮑﯽ اﻳﻨﮑﻪ
از ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪن ﮐﺎﻏﺬ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﺮس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوم ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﻤﻊ
ﻣﺮﮐﺐ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧٧ــ ﮔﺮد ﮐﺮدن ﻟﺒﻪﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﻫﺎن
)و ﺳﭙﺲ ﺳﻤﺒﺎدۀ ﻧﺮم(

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﺧﻄﻮط و ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﻦ ﻃﺮح ﺧﻮد را روی
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ،ﺣﮑﺎﮐﯽ ﮐﻨﻴﺪِ .
ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻐﺎر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر روی
ٔ
در ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﺟﻮد ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ در ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺧﻂ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ و ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻧﺎزک ﺗﺮ و ﺳﺒﮏ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻄﻮط ﺣﮏ ﺷﺪه را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ،
ٔ
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ در داﺧﻞ ﺧﻄﻮط ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻣﻘﺪاری ﻣﺮﮐﺐ ﻧﻴﺰ در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﺑﺮ آﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺷﻴﻮه درای ﭘﻮﻳﻨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻻزم
واﻗﻊ ﺧﻄﻮط را از ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻮح و ﻳﮏ دﺳﺘﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ٔ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﺧﺮاش ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮﮐﺐ را در داﺧﻞ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻘﺪر ﺳﻄﺤﯽ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﭘﺎک ﮐﺮدنٔ ،

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧٨ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺧﻄﻮط و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﺎ ُﻣﻐﺎر

٩٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧٩ــ اﺟﺮای ﻃﺮح )ﺣﮑﺎﮐﯽ( روی ﭘﻠﻴﺖ در ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم :ﭼﺎپ
اﺑﺘﺪا روی ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻫﯽ ﻳﺎ ﻃﻠﻖ( ﻣﺤﻞ ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻘﺪاری ﻣﺮﮐﺐ روی
ﺷﻴﺸﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و آن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻴﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ ﺑﻪ
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺐ از درون ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﻣﺮﮐﺐ،
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺧﻮد را روی ﻫﻴﺘﺮ ﮐﻤﯽ ﮔﺮم ﮐﻨﻴﺪ )ﺣﺮارت ﻫﻴﺘﺮ روی
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﮐﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از روی ﮐﻠﻴﺸﻪ ﭘﺎک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ٔ
 ۴۰ﺗﺎ  ۵۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻣﭙﻮن ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺮﺧﺸﯽ در دو ﺟﻬﺖ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻨﻴﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ،داﺧﻞ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮد
ﺷﺪه ﺑﺮود و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺐ زدن ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﮔﺮم ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.
ﭘﺎرﭼﻪ
ﭘﺲ از ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻄﺢ آن را ﺑﺎ ﻳﮏ
ٔ
ﻧﺨﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻫﺪف ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻴﺸﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺐ داﺧﻞ ﮔﻮدی ﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﺎﻧﺪه آن را ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺮم )ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً
ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﺗﻪ ٔ
ﺑﻪ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺪود  ۶در  ۴ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﻳﺪه اﻳﺪ( ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت َد َوراﻧﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻄﯽ و
ﺳﺒﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺷﺪن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ،آن را دور ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ و ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۸۰ــ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت َد َوراﻧﯽ ﺗﺎﻣﭙﻮن
ﻗﻄﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
ﻳﮏ ٔ

٩١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨١ــ ﭘﺲ از ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺐﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ از روی ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﻃﺮح ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨٢ــ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﻴﺸﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮐﺐ زدن و ﭘﺲ از ﭘﺎک
ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺐﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻳﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ( روی ﻫﻴﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﺮم
ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨٣ــ ﻗﺮار دادن ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻮای ﭼﺎپ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﭘﺮس

٩٢

ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﮐﺐ ،ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺮﺑﯽ زداﻳﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻪ ٔ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ از ﭘﻮدر ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ را روی
ﻫﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ
ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ و ﺑﺎ آن ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از
ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و وارد ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮد ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺮﮐﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﯽ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮس،
آﻣﺎده ﭼﺎپ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺸﻪ زﻳﺮ
ٔ
ﮐﻠﻴﺸﻪ ٔ
ﻻزم اﺳﺖ آن را روی ﻫﻴﺘﺮ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮای ﺷﻞ ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺐ و اﻧﺘﻘﺎل آﺳﺎن آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ،
در روش ﺣﮑﺎﮐﯽ ﮔﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در
ٔ
ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﯽ ﻧﻢ دار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﮐﺐ زﻧﯽ و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﯽ در آب ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﭘﺸﺖ و روی آن را زﻳﺮ ﺷﻴﺮ آب
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻫﯽ ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪ آب
اﺿﺎﻓﯽ آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان آب ﮔﻴﺮی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺎز دارد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﭼﺎپ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻢ دار ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ آب اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﻠﻴﺸﻪ ﮔﺮم ﺷﺪه ،اﺑﺘﺪا ِ
ﮐﺎﻏﺬ
ٔ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ،ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻢ دار را در
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮک دﺳﺘﮕﺎه( ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و روی آﻧﻬﺎ
ﺟﺎی ﺧﻮد )روی
ٔ
ﻳﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻫﯽ ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﺑﻌﺪ ،ﻧﻤﺪ دﺳﺘﮕﺎه را
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و روی ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﻴﺸﻪ
دﺳﺘﻪ ﭘﺮس،
ٔ
ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ٔ
و ﮐﺎﻏﺬ و ﻧﻤﺪ از زﻳﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺮون
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮس ﺑﻪ
ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .دﺳﺘﻪ را در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ
ٔ
ﺟﺎی اول ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد .ﻧﻤﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻴﺪ و اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻏﺬ
آﻧﮕﺎه ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﺮدارﻳﺪ.
ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ را از ﻣﺮﮐﺐ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺰ ﮐﻠﻴﺸﻪ را ﺑﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﺎ
ﺗﻴﻨﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨٤ــ ﻗﺮار دادن ﻧﻤﺪ روی ﮐﻠﻴﺸﻪ و ﻣﻘﻮا

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨٥ــ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن دﺳﺘﮥ ﭘﺮس

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨٦ــ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬ
ﭼﺎپ ﺷﺪه از روی ﮐﻠﻴﺸﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨٧ــ ﺑﺨﺸﯽ از اﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه

ﺣﻼل ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﺸﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨٨ــ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻣﺎدۀ ّ

٩٣

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم :اراﺋﮥ ﮐﺎر
ﺷﺪه روی ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﭼﺎپ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺣﮏ ٔ
اراﺋﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ،
ﺣﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﻴﺮاژ ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﺑﺮای ٔ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎر را )ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح( ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﮐﺮد و آن را داﺧﻞ ﻗﺎب ﻗﺮار داد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨٩ــ راﻣﺒﺮاﻧﺪ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(ــ  ۷/۸×۲۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۶۵۲

٩٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۹۰ــ ﺧﻮان ﻣﻴﺮو ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮۀ اﭼﻴﻨﮓ و

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩١ــ ﻣﺎﮐﺲ ﺑﮑﻤﻦ ــ

آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ(ــ  ۱۱۴/۶×۷۴/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ(ــ .۱۹۷۴

۳۲/۲×۴۰/۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ)ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ(ــ .۱۹۱۴

ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩٢ــ ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﻴﮑﺎﺳﻮ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮۀ اﭼﻴﻨﮓ و آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ ،از ﻳﮏ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۹٣ــ ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )دو ﮐﻠﻴﺸﮥ زﻳﻨﮏ( ــ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۳۱ﺗﺎﻳﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻮﻓﻮن(ــ ۱۱۴/۶×۷۴/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ( ــ .۱۹۴۲

۲۹/۵×۲۲/۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۵۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩٤ــ ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ
ﮐﻠﻴﺸﮥ ﻣﺲ ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ(ــ
۱۹/۳×۱۹/۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۷۹

٩٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۹٥ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ
)ﺳﻪ ﮐﻠﻴﺸﮥ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ اﭼﻴﻨﮓ و آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ(ــ
۱۹/۵×۳۹/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۷۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۹٦ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ

ﺣﮑﺎﮐﯽ

روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(ــ
۱۹/۶×۲۹/۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩٧ــ اﺣﻤﺪ وﮐﻴﻠﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ( ــ  ۲۳×۲۶ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ
.۱۳۸۶

٩٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩٨ــ اﺣﻤﺪ وﮐﻴﻠﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی اﭼﻴﻨﮓ ،آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ و
درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(ــ ۲۵×۳۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰۰ــ ﻣﻬﺮداد ﺧﻄﺎﻳﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ
ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی اﭼﻴﻨﮓ ،آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ ،درای ﭘﻮﻳﻨﺖِ ،ﻣﺰوﺗﻴﻨﺖ و
 ...ﺑﺎ روش رﻧﮓ ﮔﺬاری آﻻﭘﻮﭘﻪ (١ــ  ۳۳×۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ
.۱۳۸۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩٩ــ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺮﻳﻒ ﮐﺎﻇﻤﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(ــ ۲۵×۲۵
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۷
١ــ ﻧﻮﻋﯽ روش رﻧﮓ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﮐﻠﻴﺸﻪ )ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واژه ﻧﺎﻣﻪ(

٩٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰١ــ ﺳﻴﺪﻫﻤﺎﻳﻮن ﻣﻮﺳﻮی ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰٢ــ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺣﺴﻦ زاده )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی

اﭼﻴﻨﮓ ،آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ و ﮐﻠﻮﻓﻦ(ــ  ۱۵×۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۷۳

ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ و روش رﻧﮓ ﮔﺬاری آﻻﭘﻮﭘﻪ(ــ .۱۳۸۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰٣ــ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻴﺦ زاده )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰٤ــ ﻣﻬﺪﻳﻪ راﻫﭙﻴﻤﺎ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ( ــ

روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(ــ  ۱۵×۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۶

ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ اﭼﻴﻨﮓ و آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ(ــ
 ۱۰×۱۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.

٩٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰٥ــ ﺳﻤﻴﻪ زارﻋﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(ــ ۱۰×۱۵
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۰

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰٦ــ ﻓﻠﻮر ﮐﺮﻳﻤﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰٧ــ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎﻣﻌﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ

ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ اﭼﻴﻨﮓ و آﮐﻮاﺗﻴﻨﺖ(.

)ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ(ــ .۱۳۸۶

٩٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰٨ــ ﺣﻤﻴﺪه ﻋﺴﮕﺮی )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ( ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ
و روش رﻧﮓ ﮔﺬاری آﻻﭘﻮﭘﻪ(ــ .۱۳۸۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۰٩ــ ﻣﺤﻴﺎ ﺗﺮاﺑﯽ )داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ(ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ درای ﭘﻮﻳﻨﺖ و
روش رﻧﮓ ﮔﺬاری آﻻﭘﻮﭘﻪ(ــ .۱۳۸۷

١٠٠

٥ــ چاپ مسطّح
شونده کلیشه ،در یک سطح قرار دارند و هیچیک از قسمت ها،
همه قسمتهای چاپ شونده و غیرچاپ
در چاپ دستی مسطّحٔ ،
ٔ
کلیشه آن بهگونهای است که انتقال طرح و نوشته
پایه تضاد مرکب چرب با آب شکل گرفته و ساخت
ٔ
برجسته یا گود نیست .این شیوه بر ٔ
موضوع از کلیشه آغشته به مرکب چرب بر روی کاغذ در فضای مرطوب (تضاد آب و چربی) صورت میگیرد .بدین ترتیب که پس از
ترسیم طرح موردنظر به وسیله مدادشمعی یا سایر مواد چرب بر روی سنگ یا زینک و قبل از آغشتن لوحه به مرکب چاپ ،سطح آن
پرشده تصویر ،مرکب را به خود بگیرد و به کاغذ منتقل کند.
مرطوب می شود ،تا فقط بخشهای
ٔ
جنس کلیشه در این روش ،سنگ و فلز است .لیتوگرافی (چاپ سنگی) تکنیکی است که در آن از این روش استفاده میشود.
مانند دو روش قبلی ،در این روش نیز طرح بهطور معکوس بر کلیشه اجرا میشود.

تصویر 210ــ آنتونی کالو ــ لیتوگرافی ــ .1948

تصویر 211ــ کته کولویتس ــ لیتوگرافی ــ .1935
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲١٢ــ ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﻴﮑﺎﺳﻮ ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ .۱۹۴۹

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲١٣ــ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﮔﻮﻳﺎــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ .۱۸۲۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲١٤ــ ﺧﻮان ﻣﻴﺮوــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ
۳۶/۸×۵۴/۴ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۹۵۲

١٠٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲١٥ــ ﮐﺎرل ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﺷﻴﮑﻞ ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ .۱۸۱۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲١٧ــ اﮔﻮن ﺷﻴﻠﻪ ــ

ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻓﺴﺖ ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲١٦ــ آدوﻟﻒ ﻣﻨﺰل ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ .۱۸۵۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲١٨ــ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺳﻠﻴﻤﯽ ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ  ۵۰×۶۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۴

۱۱۴/۶×۷۴/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ )اﻧﺪازۀ ﮐﺎر ﻗﺎب ﺷﺪه(ــ ۱۹۱۸

١٠٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲١٩ــ ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ ۱۸×۲۴ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۲۰ــ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﭘﺎزوﮐﯽ ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ ۲۵/۵×۶۱ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ .۱۳۸۴

١٠٤

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
١ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢ــ روش ﻫﺎی ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ٔ
٣ــ ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﭼﺎپ ﮔﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٥ــ دو روش اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻴﺸﻪ در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٦ــ ﭼﺎپ ﻣﺴﻄﺢ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٧ــ ﭼﺎپ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ ﻫﺮ ﻳﮏ از روش ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﭼﺎپ ﺗﻌﻠﻖ دارد؟
پ( ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ
ب( ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم
اﻟﻒ( ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب
ج( ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ
ث( ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ
ت( ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ
٩ــ ﺗﮏ ﭼﺎپ )ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ و ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ( را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۰ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت روش اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ و ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟

١٠٥

فعالیتهای هنری (پیشنهادی)
هنرآموزان گرامی این تمرینها به عنوان نمونه و پیشنهاد ارائه شدهاند ،شما میتوانید در صورت لزوم از طرحها
و یا تجربیات ارزشمند خود برای هدایت هنرجویان در اجرای کار عملی و تمرینات استفاده کنید.
١ــ با استفاده از آثار طراحی هنرمندان مشهور ،یک اثر طبیعت بی جان را یکبار بهصورت طرحی روی شیشه
و یکبار به شکل طراحی پشت کاغذ (تکچاپ) اجرا نمایید.
٢ــ با عکاسی از یک ترکیببندی گُل و گلدان ،عکسی را تهیه کرده و بعد از آن شیوه طراحی روی شیشه و
طراحی پشت کاغذ چاپ (تکچاپ) را انجام دهید.
شیوه تلفیقی (طراحی روی شیشه و طراحی پشت کاغذ) یک طرح چاپی بهدست
٣ــ از عکس تمرین  ،٢به ٔ
آورید( .در طی فرایند چاپ میتوانید از ابزار و اشیاء بافتدار استفاده کنید).
٤ــ از ترکیببندی چند برگ یا درخت ابتدا عکاسی کنید ،سپس عکس خود را آنالیز سیاه و سفید نموده و با
شیوه حکاکی روی چوب یا لینولئوم تک رنگ اجرا نمایید.
شیوه خط خطی در کارگاه طراحی ( )١ابتدا ترکیببندی مناسبی بهدست آورید ،پس از آنالیز طرح به
٥ــ از ٔ
چهاررنگ آن را به شیوه حکاکی لینولئوم با روش جفتکاری اجرا نمایید.
٦ــ یکی از طراحیهای طبیعت بی جان خود را در کارگاه طراحی ( )١انتخاب نموده و سپس آن را آنالیز رنگی
(سه رنگ) کنید و در آخر به شیوه حکاکی روی چوب یا لینولئوم سه رنگ در سه کلیشه اجرا کنید.
وسیله چاپ استنسیل در یک
٧ــ با راهنمایی هنرآموزتان یک یا دو نقش سنتی را انتخاب کرده و آن را به ٔ
ترکیب بندی مناسب اجرا نمایید.
ِ
ِ
مناسب چند میوه را طراحی کنید و سپس طرح خود را آنالیز نموده و بعد آن را با روش
چیدمان
٨ــ یک
استنسیل پنج رنگ اجرا نمایید.
٩ــ از اشیاء ،لوازم و بخشی از اتاق خود طراحی نموده و پس از آنالیز تکرنگ آن را به یکی از شیوههای
سیلک اسکرین اجرا نمایید.
شیوه قلمزنی ابتدا طراحی نموده و سپس آن را به روش چاپ گود (درای پوینت) اجرا
١٠ــ از طبیعت به
ٔ
نمایید.
١١ــ با استفاده از حداقل دو شیوه چاپ ،یک ترکیببندی مناسب (تلفیقی) بهدست آورید (موضوع آزاد).
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واژهﻧـﺎﻣﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ رﻧﮕﯽ از ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﻣﺮﮐﺐ
 :A la poupéeروﺷﯽ از ﻣﺮﮐﺐ زﻧﯽ ﮐﻠﻴﺸﻪ .در اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻳﮏ
ٔ
را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﻣﭙﻮن ﻳﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻴﻮه اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﻟﻴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﮏ رﻧﮓ.
 :Aquatintاز ﺷﻴﻮه ﻫﺎی روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ .آﺑﺮﻧﮓ ﻧﻤﺎٔ .
 :Aquatint lithographyﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ آﺑﺮﻧﮓ ﻧﻤﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ .اﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ .ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری در ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ
)P. (Artist Proof
ٔ
:A.ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪٔ .
ٔ
ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ آن ن/ﻫـ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدل ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن E.A
ﻧﺴﺨﻪ ،ﺧﺎرج از ﺗﻴﺮاژ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﻳﮏ
ٔ
اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪوده ﭼﺎپ ﺗﺎ
 :Bleed printﭼﺎپ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﻴﻪ .در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ از ﮐﻠﻴﺸﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
ٔ
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی آن )ﮐﺎﻏﺬ( اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻄﻌﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ،ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .در اﻳﻦ
 :Block printingﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ .روش ﭼﺎپ از روی ﻳﮏ ٔ
روش ﻣﺮﮐﺐ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺣﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 :Brayerﻏﻠﺘﮏ
 :Burinﻧﺎم ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻓﻠﺰ و ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ ،ﭼﻮب ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﻮرﻳﻦ ،ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺻﺎف اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ٔ
 :Burnisherاﺑﺰار ﺻﻴﻘﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺗﮑﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﯽ )ﮐﻮﻻژ(
 :Collagraphﭼﺎپ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
رﻳﺸﻪ ﻻﺗﻴﻦ ) Chalcoﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺲ( و ) Graphyﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ،ﻃﺮاﺣﯽ( .اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ
 :Chalcographyﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ .از ٔ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدل آن  Intaglioﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
 :Chromolithographyﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ رﻧﮕﯽ
):Cliche (Stereotypeﮐﻠﻴﺸﻪ .ﻟﻮﺣﻪ ،ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎ ﺳﻄﺤﯽ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ،ﻓﻠﺰ ،ﺳﻨﮓ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد اﺛﺮ و آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﺑﺮای ﭼﺎپ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 :Dabberﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺐ ﻳﺎ ورﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﻟﻮﺣﻪ .ﻣﻌﺎدل ﺗﺎﻣﭙﻮن.
 :Drypointاز ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻓﻠﺰ .ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺳﻮزﻧﯽ .ﺧﻄﻮط اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ روش درای ﭘﻮﻳﻨﺖ دارای
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻓﺖ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮ )اﻓﮑﺖ( وﻳﮋه ای دارﻧﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ .ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ آن ن/ﻫـ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ آن A.P
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ.
ٔ
)) :E.A. (épreuve d'artisteﻓﺮاﻧﺴﻪ( ٔ
اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ،ﻓﻠﺰ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ
 :Emboss, Embossmentاﻳﺠﺎد اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ در
ٔ
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻮﻻژ ﺳﻄﻮح( .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن ﻣﻘﻮا و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﭘﺮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه
)ﻳﺎ
ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
 :Engravingروﺷﯽ در ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ )ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﻠﺰی( ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻣﻐﺎر .ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﻪ روش
ﮔﻮد.
 :Etchingاز ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻓﻠﺰ .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺣﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻓﻠﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رود.
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﺘﺤﺮک ،ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ دو ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻋﺒﻮر
 :Etching pressﭘﺮس ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ .دارای
ٔ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ اﻓﻘﯽ ،ﻳﮑﯽ ﺛﺎﺑﺖ و دﻳﮕﺮی ﻣﺘﺤﺮک )ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺤﻮر
 bed pressــ  :Flatﭘﺮس ﺗﺨﺖ .دارای دو
ٔ
ﭘﻴﭽﯽ( ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﺮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮس ﺻﺤﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﭼﺎپ از ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.
وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻨﺪه ﮐﺎری )ﺣﮑﺎﮐﯽ( روی ﻓﻠﺰ ،ﭼﻮب ﻳﺎ ﺳﻨﮓ .ﺑﻪ آن ﺑﻴﻮرﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 :Graverﻣﻐﺎر.
ٔ
 :Impressionاﺛﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه از ﻳﮏ )ﻳﺎ ﭼﻨﺪ( ﮐﻠﻴﺸﻪ.
 :Intaglioﺣﮑﺎﮐﯽ ﮔﻮد )ﻓﺮو رﻓﺘﻪ( .ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻟﮑﻮﮔﺮاﻓﯽ .ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ.
ﺷﺪه ﻳﮏ اﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﻨﺰﻟﻪ
ٔ
ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
 :Key imageﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻠﻴﺪ .ﻳﮏ ٔ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭼﺎپ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎپ ٔ
ﻣﯽ رود.
ﺷﻴﻮه ﺷﮑﺮ Sugar lift .ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 :Lift Groundاز ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻓﻠﺰٔ .
) :Linocut (Linoleum cutﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم .از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ) Releifﻳﺎ .(Xylography
ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻣﻮرد
رﻳﺸﻪ ﻻﺗﻴﻦ  Lithosﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﮓ و  Graphyﻣﻌﺎدل ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﯽ.
ٔ
 :Lithographyﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ .از ٔ
اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ روش ،ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻴﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻴﺸﻪ
ﻧﻪ ﮔﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻄﻮح ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه و ﻏﻴﺮ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺮ دو در ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻳﻦ روش ﭼﺎپ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﻣﺴﻄﺢ
) (Planographicاﺳﺖ.
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واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻧﻮع )ﮔﻮد ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﺴﻄﺢ ﻳﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ(
واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ .ﻓﺮم ﭼﺎﭘﯽ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎﻣﻞ.
:Matrix
ٔ
ٔ
ٔ
ﭼﺎپ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 :Mezzotintاز ﺷﻴﻮه ﻫﺎی روش ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺎرﻫﺎی
ﺷﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺮاش داده ﻣﯽ ﺷﻮد )اﺛﺮ ﭼﺎپ ﮐﻠﻴﺸﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﻴﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ﺻﻴﻘﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪه ) (Burnisherدرﺟﺎت روﺷﻦ و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ آن اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ ،در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻴﺸﻪ ،از
ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﮏ
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻳﺎ
 :Monoprintﺗﮏ ﭼﺎپ .ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻳﮏ ﺳﺮی
واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ،ﮐﻪ در ٔ
ٔ
ٔ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺘﺮک )ﺑﺎﻓﺖ ،رﻧﮓ ،ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﻃﺮح( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﻧﻮﭘﺮﻳﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ آن اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻃﺮح )ﻧﻘﺎﺷﯽ( ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف )ﺷﻴﺸﻪ ،ﻓﻠﺰ ،ﺳﻨﮓ،
 :Monotypeﺗﮏ ﭼﺎپ .ﻳﮏ
ٔ
ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن( و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﻣﻮﻧﻮﺗﺎﻳﭗ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻓﺎﺻﻠﻪ آف ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﻫﺎی
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮری ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ.
 contactــ :Off
ٔ
ٔ
ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه )ﻣﺜﻞ ﭼﺎپ روی ﭘﺎرﭼﻪ( وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 :Photogravureاﻧﺘﻘﺎل ﻓﻮﺗﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ روی ﭘﻠﻴﺖ در روش ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ.
 :Planographicﭼﺎپ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﻣﺴﻄّﺢ.
 :Plateﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰی ،ﭼﻮﺑﯽ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﮑﺎﮐﯽ ﭘﻠﻴﺖ ﻧﺎم دارد.
 :Pochoirﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ.
واژه
 :Printﭼﺎپ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ واژه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ،در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻮرد ﭼﺎپ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدٔ .
ﻣﻌﺎدل ﺻﺤﻴﺢ ﭼﺎپ ﻫﻨﺮی )ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ(  Printmakingاﺳﺖ.
 :Printmakingﭼﺎپ دﺳﺘﯽ .ﭼﺎپ ﻫﻨﺮی.
 :Reduction Printﭼﺎپ ﮐﺎﻫﺸﯽ .ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ در آن از ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺸﻪ )ﺑﺮای ﺗﻤﺎم رﻧﮓ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ رﻧﮓ( اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .در اﻳﻦ روش ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ،ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ( آﻏﺸﺘﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ،ﮐﻪ آﺧﺮﻳﻦ رﻧﮓ روی ﺑﻘﻴﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻋﻤﻞ ﺣﮑﺎﮐﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺎ
ٔ
اﻳﻦ روش در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ .در ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ،
 :Registrationروش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﻠﻴﺸﻪ )ﺷﺎﺑﻠﻮن و  (...ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺻﺤﻴﺢ رﻧﮓ ﻫﺎ در
ٔ
ﻋﻤﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ.
 :Reliefﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ .ﻣﻌﺎدل اﺻﻄﻼح ﺳﻴﻠﻮﮔﺮاﻓﯽ .ﻳﮑﯽ از روش ﻫﺎی
ٔ
 :Screenprintingﭼﺎپ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮری .ﭼﺎپ اﺳﮑﺮﻳﻦ .ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ ای .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﺗﻮری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ،ﻧﺎﻳﻠﻮن و ﻏﻴﺮ آن و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ اﺑﺮﻳﺸﻢ در ﺟﻨﺲ ﺗﻮری ،اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ
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(هنری) به این نوع چاپ ،سریگرافی گفته می شود.
 :Serigraphyچاپ شابلونی .معادل چاپ اسکرین و سیلک اسکرین .نام هنری برای نوعی چاپ با استفاده از توری .یکی
چهارگانه چاپ دستی.
از روش های
ٔ
 :Silkscreenچاپ شابلونی .چاپ با استفاده از توری .سیلک به معنی ابریشم و اسکرین به معنی توری (صفحه ،پرده ،سطح
یا غربال) .به دلیل اینکه امروزه از ابریشم در ساخت توری استفاده نمی شود ،به آن چاپ اسکرین گفته می شود .امروزه جنس توری ها
(بسته به موارد کاربرد) به نایلون ،پلی استر ،فلز و غیر آن تغییر یافته است.
 :Soft Groundیکی از شیوههای روش غیرمستقیم حکاکی روی فلز .با این شیوه میتوان بافت شبیه به اثر مدادشمعی روی
کلیشه ایجاد کرد.
 :Squeegeeاسکویی جی .از وسایل چاپ اسکرین ،که با آن رنگ را از توری عبور می دهند .تیغه ،پاروِ ،
راکل ،راک ِلت و
لیسه نام هایی هستند که در ایران برای آن به کار برده می شود.
صفحه
 :Stencilروش قدیمی ایجاد مانع بر سر راه عبور رنگ (ماسکه کردن) ،با استفاده از یک شابلون از جنس مقوا ،طلق،
ٔ
کلیشه مورد استفاده ،هم به فرایند انجام عمل چاپ با این روش و هم به
نازک فلزی و مانند آن .استنسیل نامی است که هم به شابلون یا
ٔ
اثر چاپ شده با آن اطالق می شود .می توان گفت که استنسیل ،پس از طی مراحل تکامل خود ،به روش سیلک اسکرین (سریگرافی)
واژه ترافارت (ترافاریت) است.
رسیده است .معادل روسی استنسیلٔ ،
 :Tamponتامپون .بالشتک .وسیله ای برای انتقال مرکب یا ورنی به سطح پلیت یا کلیشه.
نشانه تطبیق .شیوه ای مؤثر در نشانه گذاری برای چاپ دقیق در لیتوگرافی با استفاده از عالئم  +و ــ در دو سوی
barــٔ :T
ورقه مقوایی و انطباق آنها به هنگام چاپ.
سنگ و نیز ٔ
 :Woodcutحکاکی روی چوب.
 :Wood Engravingیکی از شیوه های حکاکی روی چوب.
نحوه
):W.P. (Working proof
ٔ
تجربه هنرمند .نسخه هایی که تجربه های هنرمند را در استفاده از مرکب ،چاپ منفیٔ ،
مرحله چاپ نشان می دهند .این نسخه ها جزو تیراژ اصلی به حساب نمی آیند.
کلیشه فلزی و غیر آن در
رنگ گذاری یا پاک کردن
ٔ
ٔ
می توان از عالمت ت/هـ به عنوان معادل فارسی آن استفاده کرد.
واژه
 :Xylographyچاپ برجسته .سیلوگرافی .حکاکی روی چوب .یکی از روش های
ٔ
چهارگانه چاپ دستی .امروزه از ٔ
 Reliefبرای چاپ برجسته بیشتر استفاده می شود .حکاکی روی لینولئوم و حکاکی روی چوب از شیوه های سیلوگرافی هستند.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
اﻓﺸﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﮐﺎﻣﺮان؛ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ؛ چ  ،۵ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ۱۳۸۵ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻃﻬﻮری۱۳۷۸ ،
ﺑﺎﺑﺎزاده ،ﺷﻬﻼ؛ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ در اﻳﺮان؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان،
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﻫﻴﺪ اﻋﻈﻢ ﻓﺮاﺳﺖ و ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻓﺘﺢاﻟﻠّﻪ ﻧﻮری؛ چ ،۲ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ۱۳۸۶ ،
ﺑﯽ.ﻣﮕﺰ ،ﻓﻴﻠﻴﭗ؛ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ؛
ٔ
ﭘﺎﮐﺒﺎز ،روﺋﻴﻦ؛ داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﻨﺮ؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ۱۳۷۸ ،
ﭘﺎﮐﺰادﻳﺎن ،ﺣﺴﻦ؛ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﮑﻪ ﻫﺎی اﻳﺮان؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﺣﺴﻦ ﭘﺎﮐﺰادﻳﺎن۱۳۸۷ ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ع.ﭘﺎﺷﺎﻳﯽ؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﻪ۱۳۸۲ ،
ُدﻟﻪِ ،ﻧﻠﯽ؛ ژاﭘﻦ روح ﮔﺮﻳﺰان؛
ٔ
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺳﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪ؛ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻳﺮان ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ۱۳۷۲ ،
ﻗﻠﯽ زاده ،ﻋﺎدل؛ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﻨﺮی )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ(؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ۱۳۸۸ ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎدری؛ چ ،۳ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات
ﮐﺮاﻳﮓ ،ﺟﻴﻤﺰ و ﺑﺮﺗﻮن ،ﺑﺮوس؛ ﺳﯽ ﻗﺮن ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ؛
ٔ
وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ۱۳۸۵ ،
ﻣﺸﻬﻮری ،ﻣﺤﺴﻦ؛ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﻴﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﭘﻴﮑﺎن۱۳۸۰ ،
ﻧﻮری ،ﻣﻴﻨﺎ؛ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ؛ چ  ،۴ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎرﻳﻨﻪ۱۳۸۶ ،
ﻧﻮری ،ﻣﻴﻨﺎ؛ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﮐﺎﻟﮑﻮﮔﺮاﻓﯽ؛ چ  ،۱ﺗﻬﺮان :ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری۱۳۷۴ ،
ﻧﻮری ،ﻣﻴﻨﺎ؛ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری )ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭼﺎپ(؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری۱۳۸۱ ،
ﻫﺎﻧﯽ ﻃﺒﺎﻳﯽ ،ﭘﺮوﻳﻦ؛ ﺣﮑﺎﮐﯽ و ﭼﺎپ ﭼﻮب؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺑﺸﺎرت۱۳۷۸ ،
ﻫﺎﻧﯽ ﻃﺒﺎﻳﯽ ،ﭘﺮوﻳﻦ؛ ﺟﺰوۀ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ »ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ« ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ.
ﻳﺎوری ،ﺣﺴﻴﻦ و ﺑﻄﻼﻧﯽ ﻳﺎدﮔﺎر ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ و ﻫﻼﻟﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﺎﻟﻪ؛ ﻗﻠﻤﮑﺎر اﺻﻔﻬﺎن؛ چ ،۱ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ۱۳۸۵ ،
ﺟﺰوه »درﺑﺎرۀ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ )«(Printmaking؛ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﻤﻴﻼ اﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ و ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻮری؛ ۱۳۸۸
ٔ
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