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این مطلب فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است و هرگونه انتشار آن بدون ذکر منبع ممنوع می باشد

- انواع وسایل چهره

توضیــح کامــل تمــام مــواد موجــود هنــری مــی توانــد خــود یــک کتــاب مفصــل باشــد و بــه ســادگی 
ــد هــا در  ــه بعضــی برن ــدا کرد)البت ــوازم نقاشــی پی ــد هــا را در فروشــگاه هــای ل ــواع برن ــوان ان مــی ت
ــورد  ــردی در م ــی و کارب ــی کل ــا توضیح ــوند(. در اینج ــی ش ــدا نم ــگی پی ــهولت و همیش ــه س ــران ب ای
وســایلی کــه بطــور حیاتــی در طراحــی چهــره بــه کار مــی رونــد ارائــه داده ایــم، طبــق تجربــه و مطالعــه 

کــه چــه مارکــی را بخریــد و چگونــه اســتفاده کنیــد تــا آثــار نقاشــی و پــول شــما حیــف نشــود.
ایــن جلســه را بعنــوان مرجــع در نظــر بگیریــد تــا هــر زمــان کــه قصــد انجــام نقاشــی خــاص یــا خریــد 

وســیله طراحــی داشــتید بــه آن مراجعــه کنیــد.

 1. وسایل پایه و ابتدایی طراحی چهره چیست؟

مداد طراحی
ــوده اســت، اولیــن مدادهــا ســربی  ــرای نوشــتن و طراحــی ب از زمــان هــای قدیــم مــداد وســیله ای ب
بــوده انــد و روی کاغــذ اثــری خاکســتری بجــا میگذاشــتند و پــس از آن از نقــره اســتفاده میشــد کــه 
ــز از مــداد  ــون نی ــه اکن ــاد بخشــی از جامعــه توانایــی اســتفاده از آن را داشــتند، البت بدلیــل قیمــت زی

نــوک نقــره بــرای طراحــی اســتفاده مــی شــود کــه در ادامــه معرفــی میکنیــم.
ــرداری  ــره ب ــت به ــادن گرافی ــود از مع ــش خ ــای ارت ــوپ ه ــی ت ــتفاده نظام ــرای اس ــس ب ــور انگلی کش

ــد. ــتفاده میکردن ــذاری اس ــت گ ــرای عالم ــت ب ــه از گرافی ــردم منطق ــا م ــرد، ام میک
امــا در ســال ۱۵۶۰ میــالدی یــک خانــواده ایتالیایــی تکــه ای گرافیــت را بیــن دو چــوب گذاشــتند و از آن 
بعنــوان وســیله ای بــرای نوشــتن اســتفاده کردنــد کــه شــروعی بــرای طراحــی مــداد هــای اکنــون بــود.

امــا برخــی معتقــد هســتند تولیــد کننــده اولیــن مــداد فــردی آمریکایــی بنــام جــوزف پریســتلی بــوده 
اســت.

مــداد و زغــال از جملــه وســایل خشــکی هســتند کــه در طراحــی بــه کار مــی رونــد؛ مــداد را معمــوال بــه 
کســانی توصیــه مــی کنیــم کــه بــه خــط و کشــیدن لبــه اجســام عالقــه دارنــد و زغــال یــا کنتــه را اغلــب 

کســانی انتخــاب مــی کننــد کــه ســایه روشــن را دوســت دارنــد.

جلسه اول : معرفی وسایل طراحی چهره
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ــا خــاک رس  ــرای ســختی بیشــتر ب ــن ب ــن کرب ــا ای ــت تشــکیل شــده اســت ام ــداد از گرافی ــزی م مغ
ــد. ــه شــکل مغــز مــداد در مــی آی ــه و ب ــه توســط حــرارت پخت ترکیــب مــی شــود ک

ــا مــداد هــای  ــده ســختی و نرمــی متفــاوت مــداد مــی باشــد، تقریب درصــد خــاک رس مشــخص کنن
ســخت تــر بــا امــکان داشــتن نــوک بلنــد و همیشــه تیــز ، خطــوط کمرنگــی روی کاغــذ ایجــاد مــی کننــد 

کــه رنگــی بــراق و متالیــک دارد.
ســخت تریــن مــداد هــا بــا حــروف F و H روی بدنــه مــداد مشــخص مــی شــوند و بــا شــماره ای ایــن 
ســختی درجــه بنــدی مــی شــود، مــداد هــای H9 و H7 ســخت تریــن مــداد هــا هســتند کــه در هنــگام 

خــط کشــیدن روی کاغــذ صــاف بیشــتر شــیار مــی انــدازد تــا خــط بکشــد.
لزومــی نــدارد بــا یــک مــدادی کــه در اختیــار داریــد ســعی کنیــد تکنیــک هــای مختلــف را اجــرا کنیــد. 
مــداد هــا از ســخت تریــن کــه بــا H بــا شــماره زیــاد تــا H2 همــه کاره )نــوک آن دوام دارد، لــک و پیــس 
ایجــاد نمــی کنــد، انــواع ســایه هــا را در رابطــه بــا فشــاری کــه بــه آن وارد مــی کنیــم و بنــا بــه تیــزی 
نــوک و زاویــه کــه آن را مــی گیریــم بــه وجــود مــی آورد(، HB )کــه کیفیــت قابــل کنتــرل H2 را دارد( تــا 
مــداد هــای ســیاه تــر و نــرم تــر و محــو و غیــر قابــل کنتــرل تــر B، از B2 کــه مــی تــوان بــا آن نوشــت تــا 
مــداد هــای بســیار نــرم و ســیاه تــر B3 و B4 و B6 کــه تقریبــا شــبیه زغــال اســت و تــا مــداد اســکیس 

و چــرب B8 و B9 کــه کامــال اثــرات صــاف و یکدســت ایجــاد مــی کنــد را شــامل مــی شــوند.
مــداد هــای نــرم درصــد خــاک رس کمتــر و گرافیــت بیشــتری دارنــد ولــی مدادهــای ســخت تــر برعکس 

درصــد گرافیــت کمتــر و خــاک رس بیشــتر دارند.
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مداد های چرب نیز درصد موم دارند)تمام مداد های رنگی شامل موم می باشند(
بــا تمــام مــداد هــا مــی تــوان سایه-روشــن و خــط ایجــاد کــرد. ســایه روشــن هــای ناشــی از خطــوط 
مــوازی کنــار هم)هاشــور( را بهتــر اســت بــا مــداد هــای ســخت تــر از HB و B2 انجــام داد ولــی ســایه 

هــای پیوســته، صــاف و بــدون اســتفاده از خطــوط مــوازی بــا هــر مــداد نرمــی امــکان پذیــر اســت.
گرافیــت عــالوه بــر شــکل مــداد بصــورت مغــزی و پــودر در بــازار وجــود دارد کــه بــا ابــزاری مثــل یــک 

تکــه پارچــه، پنبــه و قلــم مــوی مخصــوص مــی تــوان بــا آن ســایه روشــن یکدســتی ایجــاد کــرد.
مــداد هــای دیگــری از جملــه IBM یــا انــواع ابونــی کــه فــوق العــاده ســیاه هســتند و بــرای محــو کــردن 

بســیار عالــی مــی باشــند وجــود دارند.
مغــزی بســیاری از مــداد هایــی کــه شــرح آن هــا گذشــت در بــازار بــه شــکل چهارگــوش و بــه نــام مــداد 
نجــاری و شــمش پیــدا مــی شــود و عــالوه بــر آن هــا مــداد هــای نخــی هســتند کــه مغــزی نــرم یــا 
لیتوگرافــی دارنــد. نوعــی از مــداد هــا نیــز ماننــد مــداد رنگــی چــرب هســتند و ســیاهی زیــادی ماننــد 
زغــال ایجــاد میکننــد ولــی ایــن ســیاهی برخــالف زغــال و گرافیــت در جــای خــود باقــی مــی مانــد و 

نمــی تــوان آن هــا را محــو کــرد.

پاک کن
پــاک کــن نــام عامیانــه مــاده ای اســت کــه در اثــر اصطــکاک رد مــداد را از روی کاغــذ از بیــن مــی بــرد. 
ــا اینکــه مهندســی  ــد ت ــوان پــاک کــن اســتفاده مــی کردن ــان بعن ــر ن در گذشــته بیشــتر مــردم از خمی
انگلیســی بــه نــام ادوارد اتفاقــی از تکــه پالســتیکی بجــای خمیــر نــان اســتفاده کــرد و دیــد کــه بهتــر از 

خمیــر اثــر مــداد را از بیــن میبــرد. 
بعــد هــا بــا کشــف کائوچــو مــاده پــاک کــن تغییــر کــرد تــا اثــر مــداد را بــدون از بیــن بــردن کاغــذ 

پــاک کنــد.
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در حــال حاضــر عــالوه بــر فاکتیس)نــام برنــدی از پــاک کــن نیــز مــی باشــد( کــه از روغــن هــای گیاهــی 
تولیــد مــی شــود، از مــواد پالســتیکی و آالســتیک خــاص نیــز اســتفاده مــی شــود. پــاک کــن هــای 

هنــری از چســبندگی و پــاک کنندگــی بیشــتری برخــوردار هســتند.
اســتفاده از پــاک کــن را بعضــی هــا جایــز نمــی داننــد زیــرا ممکــن اســت اطمینــان را از شــما بگیــرد 
و باعــث شــود کــه خــط یــا اثــری ویــژه را بــه امیــد اینکــه مــی تــوان آن را پــاک کــرد کامــل نکشــیم.

در صورت استفاده از پاک کن زمان زیادی برای اصالح هر خط الزم است. 
البتــه پــاک کــن تنهــا بــرای اصــالح اشــتباه هــا یــا لکــه هــای روی کاغــذ نیســت، بلکــه پــاک کــن ابــزار 

ارزشــمندی بــرای ایجــاد بافــت هــم مــی توانــد باشــد.

کاغذ
ارزانتریــن کاغــذ هــا کاغــذ کاهــی اســت کــه انــواع صــاف و زبــر دارد. چــون ایــن کاغــذ نــه کامــال ســفید 
و نــه بــادوام اســت هــر کاری روی آن عمــر کوتاهــی دارد. ایــن کاغــذ بــه مــرور تیــره شــده و لبــه هــای 
آن ســرانجام تــرد و شــکننده مــی شــود. علــی رغــم اینکــه بعضــی هــا مصــرف آن را توصیــه مــی کننــد 

ولــی بســیاری،از جملــه خــود مــن،آن را مناســب نمیدانــم. 
یکــی از علــل اســتفاده از کاغــذ کاهی،ارزانــی آن اســت کــه تــرس از خــراب شــدن را وقتــی کــه طراحــی 
خیلــی قــوی نیســت از بیــن مــی بــرد و بیشــتر روی هیجــان محــض کشــیدن خــط تاکیــد دارد و نقطــه 
مقابــل آن اســکیس اســت. از طــرف دیگــر کســانی هســتند کــه نگــران هــر خــط و اثــری هســتند کــه 
آزاد و فــی البداهــه یــا دقیــق باشــد. برخــورد یــک فــرد بــا کاغــذ کاهــی، نشــانگر برخــورد کلــی او بــا 

طراحــی یــا فلســفه ی آن باشــد. 

بســیاری از کاغــذ هــای طراحــی بــا وزن متوســط، بــه صــورت بســته بنــدی هســتند. در صــورت امــکان 
از دفتــر هــای ســیمی بپرهیزیــد. آنهــا فضــای مســتطیلی واضحــی را ارائــه نمیدهنــد. اگــر یــک ورق از 
ــد ورقــی  ــزرگ چن ــرای کارهــای ب ــد ورق ب ــرش دارد. از چســباندن ســریع چن ــه ب ــاز ب ــد نی آن جــدا کنی
بپرهیزیــد )زیــرا بــرای توقــف یــا بریــدن یــا میــزان کــردن بــاالی آنهــا بــه صورتــی صــاف بــا بلنــدی 
ــد  ــد. ســعی کنی ــاره ایجــاد مــی کن ــاره پ ــی زمــان الزم اســت (. معمــوالْ صفحــه ای ناتمــام و پ معمول
کاغــذی کــه انتخــاب مــی کنیــد مــات باشــد. طراحــی هــای زیریــن نبایــد از زیــر کاغــذ خــود را نشــان 
ــر اســیدی  ــواره از کاغــذ غی ــه هم ــد ک ــه مــی کن ــاب و تبلیغــات توصی ــران کت ــد. یکــی از تصویرگ بدهن
اســتفاده کنیــد. مگــر اینکــه بخواهیــد آن را دور بریزیــد. کاغــذ اســیدی مــی پوســد و بــر هزینــه شــما 

مــی افزایــد، پــس چیــز دیگــری انتخــاب کنیــد.
معموالً وسیله طراحی و نوع تکنیکی که به کار می برید نوع کاغذ را تعیین می کند. 
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تخته طراحی
بــرای تســلط بیشــتر بــر کاغــذ طراحــی بهتــر اســت از میــز مخصــوص طراحــی اســتفاده کــرد ولــی اگــر 

امــکان تهیــه آن نباشــد بهتریــن گزینــه تختــه طراحــی یــا ســه پایــه نقاشــی مــی باشــد.
اســتفاده از تختــه طراحــی ایــن امــکان را مــی دهــد تــا شــما نســبت بــه کاغــذ زاویــه مناســبی داشــته 

باشــید و تصویــر را بصــورت مســتقیم ببینیــد.
ــدم تناســب  ــام طراحــی متوجــه ع ــس از اتم ــم نداشــته باشــد پ ــه قائ ــد شــما زاوی ــا دی ــذ ب ــر کاغ اگ
طراحــی خــود مــی شــوید زیــرا بصــورت مایــل طراحــی کــرده ایــد و تصویرتــان پرســپکتیو پیــدا کــرده 
اســت. پــس ســعی کنیــد بــه وســیله تختــه طراحــی یــا ســه پایــه همیشــه دیدتــان نســبت بــه کاغــذ 

مســتقیم باشــد.

تختــه هــای طراحــی مختلفــی در بــازار وجــود دارد از جنــس تختــه ســه ال و فــوم گرفتــه تــا مقــوا هــای 
فشــرده و تختــه هــای پالســتیکی از جنــس پلکســی گالس، همــه ایــن مــوارد مناســب هســتند فقــط 
از لحــاظ قیمــت بــا یکدیگــر  تفــاوت دارنــد، تختــه هــای پلکســی گالس گــران تــر و بعــد تختــه هــای 

چوبــی و ســپس تختــه هــای مقوایــی قــرار دارنــد.
ســایز مناســب بــرای تختــه طراحــی ســایز متوســط کاغــذ A3 مــی باشــد و کمــی بزرگتــر، اگــر میخواهید 

از نجــاری تکــه ای تختــه بگیریــد ســایز ۴۰ در ۵۰ ســانتی متــر را پیشــنهاد میکنــم.
ــگام  ــا در هن ــی طراحــی خــود داشــته باشــید ت ــذ اصل ــر کاغ ــذ زی ــدادی کاغ ــد همیشــه تع ســعی کنی
طراحــی زیرکارتــان محکــم و راحــت باشــد و از گیــره کوچکــی بــرای ثابــت کــردن پاییــن کاغــذ اســتفاده 

کنیــد.
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کاغذ زیر دست
بــرای جلوگیــری از پخــش شــدن گرافیــت زیــر دســتتان و کثیــف شــدن کاغــذ طراحــی بهتــر اســت تکــه 
کاغــذی زیــر دســت خــود هنــگام طراحــی داشــته باشــید، نــوع کاغــذ مهــم نیســت، بعضــی طراحــان از 

دســتمال کاغــذی، کاغــذ پوســتی، کاغــذ کالــک و... اســتفاده مــی کننــد.

 2. وسایل مکمل در طراحی چهره چیست؟
در قســمت قبــل وســایلی را معرفــی کردیــم کــه بــرای شــروع طراحــی نیــاز بــود و در ایــن قســمت ابــزار 

مکملــی را معرفــی مــی کنیــم تــا طراحــی هــای مــا حرفــه ای تــر  دیــده شــود.
ســال هــا قبــل کــه نوجــوان بــودم و طراحــی ســیاه قلــم را شــروع کــرده بــودم، همیشــه از ســایه هــای 
یکدســت طراحــی هــای حرفــه ای تعجــب مــی کــردم و برایــم ســوال بــود کــه چطــور ایــن ســایه هــا 
را ایجــاد مــی کننــد تــا اینکــه کشــف کــردم ابــزار دیگــری وجــود دارنــد تــا بــرای محــو کــردن و ایجــاد 

ســایه هــای یکدســت بتــوان از آن هــا بهــره بــرد.
ایــن کنجــکاوی و اشــتیاق بــه یادگیــری تــا اکنــون بــا مــن بــوده اســت و خواهــد بــود، حتــی زمــان 
جوانــی کــه بــرای مجــالت و مســابقه هــا کاریکاتــور میکشــیدم همیشــه از کیفیــت کار بعضــی اســاتید 
و کاریکاتوریســت هــای خارجــی شــگفت زده میشــدم، و ســعی میکــردم همــه مــواد را اســتفاده کنــم تــا 
کاریکاتــور مــن نیــز ماننــد آن هــا شــود و دوبــاره بــا طراحــی دیجیتــال آشــنا شــدم کــه تقریبــا حرفــه 
ای هــا بــا آن طراحــی میکردنــد و دیگــر مجــالت و نشــریات کمتــر طراحــی دســتی قبــول مــی کردنــد، 
بگذریــم، شــاید شــما بــه خوبــی طراحــی میکنیــد ولــی نمــی دانیــد از چــه وســایلی بهتــر اســت اســتفاده 

کنیــد.

پنبه، تامپو و دستمال کاغذی
معمــول تریــن روش بــرای محــو کــردن ســایه ای و نــرم کــردن خطــی اســتفاده از انگشــت مــی باشــد 
ولــی معمــوال درصــد رطوبــت یــا چربــی روی پوســت ممکــن اســت حاصــل زمانــی کــه بــرای طراحــی 

گذاشــته ایــد خــراب کنــد.
امــا اســتفاده از دســتمال کاغــذی بــرای ســایه هــای ســخت مناســب تــر اســت، چــون بافــت دســتمال 

کاغــذی ضخیــم مــی باشــد.
ولــی بــرای ســایه هــای نــرم تــر تامپو)نوعــی ابــر مخصــوص طراحــی( و دســتمال کاغــذی اســتفاده مــی 

شــود، اســتفاده هوشــمندانه گــوش پــاک هــم بــرای مناطــق ظریــف و کوچــک دور چشــم مــی باشــد.
بــا پنبــه و تامپــو و گــوش پــاک کــن و پــودر گرافیــت یــا زغــال مــی توانیــد تیرگــی هــای مالیمــی نیــز 
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ایجــاد کنیــد ماننــد اســتفاده از ابــر در آرایــش چهــره بانــوان.

محو کن
محــو کــن وســیله بســیار ســاده ای اســت کــه از رول چنــد الیــه کاغــذ بصــورت فشــرده تشــکیل شــده 

اســت.

وقتــی بــا مــداد ســطحی را ســایه میزنیــم کامــال یکنواخــت گرافیــت پخــش نمــی شــود ولــی بــا محــو 
کــن مــی توانیــد ایــن گرافیــت را پخــش کــرده و ســطح را یکدســت کنیــد.

کار دیگــر محــو کــن ترســیم خطوطــی اســت کــه نبایــد لبــه دار و خیلــی مشــخص باشــند ماننــد خــط 
گونــه، از ایــن خطــوط در طراحــی چهــره زیــاد موجــود اســت.

محو کن های کاغذی دو نوع هستند:
نــوع اول: ایــن محــو کــن هــا کاغــذی و بســیار محکــم هســتند و در هــر دوســر نــوک تیــزی دارنــد، بــا 
قطــر هــای متفــاوت قابــل تهیــه هســتند و از آن هــا بــرای محــو کــردن ســطوح بــزرگ اســتفاده مــی 

شــود.
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ــی تفــاوت هــای مهمــی  ــوع اول باشــند ول ــگاه اول شــبیه محــو کــن هــای ن نــوع دوم: اگــر چــه در ن
دارنــد، تنهــا یــک ســر تیــز دارنــد، بــه محکمــی و ســختی نــوع اول نیســتند و همیــن تفــاوت باعــث 

ــوع دوم مــی شــود. ــا ن ــوه ای خــاص در محــو کاری ب جل
پــس از مدتــی ســر محــو کــن کثیــف شــده و کیفیــت اولیــه را نــدارد، در بخــش انتهــای ایــن جلســه 

نحــوه تمیــز کــردن محــو کــن را خواهیــم گفــت.

اتود
اتود از مشتقات مداد است که در اندازه های مختلف و نوک های مختلف استفاده می شود.

مزیــت اتــود ایــن اســت کــه نــوک آن را میتــوان بــر اســاس کاربــردی کــه انتظــار داریــم تغییــر دهیــم. 
از اتودهــای شــماره پاییــن بــرای اضافــه کــردن جزئیــات ماننــد مــژه و... میتــوان اســتفاده کــرد، اتــود 
۵ میــل نیــز یکــی از ابــزار هــای مــورد عالقــه طراحــان اســت کــه بــا آن مــی تــوان خطــوط ضخیمــی 

ترســیم کــرد و مناطــق گســترده ای را ســایه زد.
رایــج تریــن برنــد اتودهــا بــا انــدازه بیشــتر 0.9 برنــد Koh-i-noor مــی باشــد، نــوک گرافیــت ایــن اتــود 

هــا در فروشــگاه هــای لــوازم نقاشــی موجــود مــی باشــد.
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کنته
کنتــه کرایــون معمــوال بــه شــکل شــمش هــای چهارگــوش و مــداد اســت کــه نســبتا فشــرده، غیــر چــرب 
و گچــی بــوده و تردتــر و شــکننده تــر از پاســتل مــی باشــند. کنتــه عــالوه بــر ســیاه و ســفید بــه رنــگ 
قهــوه ای تیــره و ســپیا نیــز وجــود دارد. ســپیا رنــگ قرمــز قهــوه ای متوســطی اســت کــه در طراحــی 

آناتومــی و بــدن بیشــتر اســتفاده مــی شــود.

پاستل
ــدون زحمــت بســازید.  ــرا ب ــگ و چســب کتی ــص رن ــودر خال ــا مخلوطــی از پ ــد ب ــی توانی پاســتل را م
البتــه مــی توانیــد آن هــا را آمــاده بخریــد، مزیــت ســاختن آن هــا توســط خودتــان ایــن اســت کــه 
از خالــص بــودن پــودر رنــگ آن هــا مطمئــن هســتید، زیــرا پاســتل هــای تجــاری بنابــر برنــد تجــاری 
ممکــن اســت حــاوی مقــداری ناخالصــی باشــند. البتــه بــرای شــروع ســعی کنیــد از پاســتل هــای آمــاده 

اســتفاده کنیــد، در بخــش خریــد وســایل طراحــی برنــد هــای معتبــر را معرفــی خواهیــم کــرد.

زغال
زغــال بــا کیفیــت هــای مختلــف نــرم، موقــت و پــاک شــونده از چــوب درخــت مــو ســاخته مــی شــود و 
زغــال هــای فشــرده صنعتــی کــه بــه آســانی پــاک نمــی شــوند، بــه صــورت شــمش، مغــزی و مــداد بــا 

درجــات مختلفــی از ســختی در بــازار وجــود دارنــد.
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کرایون)مداد شمعی(
کرایــون روغنــی، کــرای پــاس و پاســتل روغن)همگــی یکــی هســتند، در ایــران بــه نــام پاســتل روغنــی 
یــا مــداد شــمعی شــناخته مــی شــوند(، وســائل دیگــری هســتند کــه مــی تــوان از آن هــا بــه صــورت 
ــا مایــع بــه صــورت خیــس اســتفاده کــرد. چربــی و غلظــت ایــن مــواد باعــث  خشــک یــا مخلــوط ب

شــده کــه محــو کــردن و ایجــاد تیره-روشــنی هــا و همچنیــن ایجــاد بافــت آســان و ســاده باشــد.

فیکساتیو
بــه شــکل اســپری موجــود مــی باشــد و در انتهــای کار یــا اواســط کار روی طراحــی اســپری مــی شــود 
تــا از کثیــف شــدن طراحــی جلوگیــری شــود، از نزدیــک و بــه مقــدار زیــاد نبایــد اســتفاده شــود تــا روی 

طراحــی اثــر بــدی نگــذارد.
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 3. حرفه ای ها از چه وسایل دیگری استفاده میکنند؟

پاکن برقی
شــاید در ابتــدا پــاک کــن برقــی وســیله ای بــرای کالس گذاشــتن و اضافــی بــه نظــر برســد)خودم دقیقــا 
ایــن ذهنیــت را داشــتم( امــا وقتــی نیــاز آن را بــرای پــاک کــردن و ایجــاد هایالیــت ظریــف روی صــورت 

و ایجــاد موهــای ســفید احســاس بکنیــد، متوجــه مــی شــوید چــه وســیله مفیــد و کاربــردی اســت.
ایــن پــاک کــن هــا بصــورت باطــری و شــارژی موجــود مــی باشــد کــه ســر آن پــاک کــن هــای ظریفــی 
ماننــد اتــود قــرار داده مــی شــود و بــا حرکــت دورانــی کار پــاک کــردن یــا کــم رنــگ کــردن خطــوط را 

راحــت مــی کنــد.

راپید سفید
بــرای اضافــه کــردن خطــوط ســفید بســیار ظریــف هیــچ پــاک کنــی وجــود نــدارد و تنهــا راه اســتفاده 
از وســیله ای بــرای گذاشــتن نقــاط ســفید اســت، راپیــد ســفید ایــن کار را انجــام میدهــد و معمــوال بــا 
نــوک 0.5 آنهــا میتــوان حتــی نقــاط نورانــی داخــل چشــم را نیــز قــرار داد و خواهیــد دیــد چــه انــدازه 

در طبیعــی شــدن طراحــی شــما تاثیــر دارنــد.



۰ تا ۱۰۰ طراحـــی چهـره

Roshandesign.com طراحی روشن
14

این مطلب فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است و هرگونه انتشار آن بدون ذکر منبع ممنوع می باشد

پاک کن اتودی
در ایــران بــه نــام پــاک کــن اتــودی میشناســند، نوعــی اتــود مــی باشــد کــه رشــته هــای پــاک کــن در 

آن قــرار مــی گیرنــد و ماننــد راپیــد ســفید مــی تــوان از آن اســتفاده کــرد.
بهتریــن ســایز بــرای پــاک کــن اتــودی ســایز ۲.۳ میــل و ســایز متوســط ۳.۸ میــل میباشــد، توصیــه مــا 

اســتفاده از ســایز ۲.۳ میــل مــی باشــد.

مزیــت آن طبیعــی شــدن طراحــی مــی باشــد ولــی عیــب آن در ایــران ممکــن اســت موجــود نبــودن 
پــاک کــن هــای یــدک اضافــی بعــد از مدتــی باشــد.

قلم مو
ــای  ــم موه ــت، قل ــو اس ــم م ــیله قل ــن وس ــت بهتری ــایه یکدس ــت و س ــودر گرافی ــتفاده از پ ــرای اس ب
مخصــوص طراحــی چهــره از نــوع Bright هســتند)طول موهــای ایــن قلــم مــو متوســط اســت و ســر 

ــر اســت. ــر ت ــد، فقــط کمــی موهایشــان زب ــم موهــای آبرنــگ دارن ــه قل تخــت( شــباهت ب
 maries بــا شــماره جنســیت ۱۱۱۱ و ۱۱۰۲ ( و ( pars art ایــن قلــم مــو هــا را در ایــران بــا مــارک هــای

میتوانیــد تهیــه کنیــد.
ــه  ــان آن را تهی ــم شــماره هــای یــک در می ــه میکنی ــر مــی باشــد. توصی قیمــت مــارک maries کــم ت

ــاز نیســت. کنید،همــه شــماره هــا و ســایز هــا واقعــا نی
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مداد نوک نقره
اگــر مایلیــد کــه مــداد نــوک نقــره کالســیک را امتحــان کنیــد مــی توانیــد یــک تکــه مفتــول نــازک نقــره 
را داخــل مــداد نوکــی خــود قــرار دهیــد. خــط هایــی کــه مفتــول نقــره مــی کشــد کمرنــگ و بــه رنــگ 
نقــره اســت و بــرای نمایــش جزئیــات در طراحــی بســیار عالــی اســت و ســایه هــای متعــدد و ظریــف آن 

زمانــی کــه از کاغــذی بــا آســتری و پوشــش ســخت اســتفاده مــی شــود شــگفت انگیــز اســت.

 4. در هنگام خرید وسایل طراحی چهره به چه نکاتی توجه کنید؟
در ایــن بخــش قصــد معرفــی چنــد برنــد شــناخته شــده وســایل طراحــی را داریــم، و از نظــر هزینــه نیــز 

هــر کــدام را تــا حــدودی بررســی مــی کنیــم.

برند مداد
وقتــی قصــد خریــد مــداد طراحــی داریــد، روی کاغــذ تســت کنیــد، اگــر نرمــی و ســیاهی مدنظرتــان 

اســت همــان مــداد را خریــداری کنیــد و توجهــی بــه برنــد آن نکنیــد.
اما ویژگی برندهای مطرح مداد)معرفی ما از نظر کیفیت و هزینه از زیاد به کم می باشد(

مارک Caran d›Ache  )کرن داش( محصول کشور سوییس
ویژگــی ایــن برنــد ایــن اســت کــه گرافیــت بســیار نرمــی دارد حتــی در ســخت تریــن شــماره آن روی 
کاغــذ صدایــی نمیشــنوید و نــرم حرکــت مــی کنــد، مشــخصه دیگــر آن تفــاوت رنــگ بدنــه بــر اســاس 
نرمــی و ســختی اســت، یعنــی مــداد هــای نــرم تــر ســیاه و مــداد هــای ســخت تــر خاکســتری هســتند.

از لحاظ هزینه گران هستند.

مارک staedtler lumograph )استدلر لوموگراف( محصول آلمان
 این برند دارای دو مدل mars و mars black هستند که نوع دوم کیفیت و قیمت بیشتری دارد.

مارک Derwent )درونت( محصول انگلستان
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ایــن برنــد کمــی فراتــر از کیفیتــش قیمــت دارد و بعلــت کــم بــودن در بــازار ایــران قیمــت زیــادی دارد، 
البتــه تنــوع طیــف هــای مختلــف خاکســتری آن غیــر قابــل انــکار اســت.

مارک conte a paris )کنته پاریس( محصول فرانسه
بیشــتر مــداد هــای کنتــه ســفید و ســیاه ایــن برنــد در ایــران موجــود اســت، بــا توجــه بــه مغــز گرافیــت 

درشــت آن کیفیــت باالیــی نیــز دارد.

مارک faber castell )فابر کاستل( محصول آلمان
ــوازم طراحــی و هنــری در ایــران، همــه محصــوالت ایــن برنــد کیفیــت خیلــی خوبــی  برنــد محبــوب ل

دارنــد و در بــازار براحتــی یافــت مــی شــوند.

مارک prismacolor )پریسما کالر( محصول آمریکا
کیفیــت و نرمــی بســیار خوبــی دارد البتــه ایــن برنــد بیشــتر بخاطــر مــداد رنگــی هــای خــود معــروف 

هســتند ولــی مــداد هــای طراحــی خوبــی نیــز دارد.

مارک cretacolor )کریتا کالر( محصول اتریش
نســبت بــه مــارک هــای بــاال کیفیــت متوســط رو بــه بــاال دارد ولــی قیمــت آن نیــز مناســب اســت، محــو 

کن هــای بســیار خوبــی نیــز دارد.

مــارک koh-i-noor )در ایــران کوهــی نــور گفتــه مــی شــود و اغلــب تصــور میکننــد ایرانی 
اســت( محصــول جمهــوری چک

بیشــتر بخاطــر مغــز هــای گرافیتــی و اتــود هــای بزرگــش معــروف اســت و اکثــر طراحــان از محصوالتش 
اســتفاده میکننــد، قیمــت مناســب کیفیت متوســط.

مارک stabilo )استابیلو( محصول آلمان
برنــد متوســطی اســت ولــی کیفیــت مــداد رنگــی هــای ایــن برنــد بســیار مناســب اســت، مخصوصــا 
مــداد رنگــی آبرنگــی آن. بســیار کــم یــاب اســت ولــی اگــر در فروشــگاهی گزینــه دیگــری نداشــتید، برنــد 

بــا اصــل و نســبی اســت.

مارک lyra)لیرا( محصول آلمان
آلمــان بــا قطعیــت بیشــترین ســهم لــوازم هنــری و طراحــی را دارد، ایــن برنــد نیــز کیفیــت متوســطی 
ــرای شــروع کارهــای جــدی و ســفارش هــای طراحــی  ــز مناســب اســت، ب ــه از نظــر قیمــت نی دارد ک

برنــدی اســت کــه بــه شــما توصیــه میکنیــم.
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مارک lotory )التوری( محصول چین
برنــد کــم یــاب ولــی بطــرز عجیــب بــا کیفیــت نســبت بــه قیمتــش، ویژگــی ایــن مــداد مغــز گرافیــت 
بــزرگ آن نســبت بــه مــارک هــای دیگــر اســت، تنهــا مــارک کنتــه پاریــس گرافیــت بزرگتــری نســبت بــه 

ایــن برنــد دارد ولــی بــا قیمــت خیلــی بیشــتر.

مــارک Apollo)آپولــو( محصــول نامشــخص)روی خــود مــداد آلمــان حــک شــده اســت 
ولــی بــاورش ســخت اســت(

برنــد ارزان بــا کیفیــت خیلــی معمولــی، ســیاهی کــم و نرمــی کمــی دارد، مناســب بــرای کارهــای معمولی 
تمرین. و 

مارک owner )اونر( محصول کشور کره
کیفیــت معمولــی و ارزان، تنــوع بســیار کمــی در زمینــه مــداد هــای طراحــی دارد و بیشــتر لــوازم تحریــر 

تولیــد مــی کنــد.

پاک کن
در مــورد پــاک کــن ماننــد مــداد تنــوع زیــادی بــه چشــم نمــی آیــد البتــه نیــازی هــم نیســت، اگــر قصــد 
خریــد پــاک کــن معمولــی داریــد در خریــد پــاک کــن آبــی فابــر کاســتل شــک نکنیــد، بعــد از آن پــاک 

کــن مــدادی همیــن برنــد.
پاک کن جادویی پریسما کالر نیز بسیار عالی است.

ــر  مــی باشــد ولــی اگــر برنــد  در زمینــه پــاک کــن جادویــی ، بهتریــن برنــد فابرکاســتل و پریســما کال
ــه غیــر از برندهــای متفرقــه چینــی( وســواس بخــرج ندهیــد. دیگــری بود)ب

پاکن کن های برقی تجربه ما مارک Derwent را پیشنهاد می دهد.
پاک کن های مدادی و اتودی مارک خود tombow گزینه مناسبی است با تنوع باال.

کاغذ
ــرای  ــا ب ــاب آن ه ــد در انتخ ــه بای ــم، ک ــام ببری ــی ن ــی در طراح ــیله اصل ــم دو وس ــر بخواهی ــاید اگ ش
طراحــی حرفــه ای وســواس بخــرج دهیــم مــداد و کاغــذ باشــد، شــما کــه نمیخواهیــد روی نقاشــی کــه 
بــا مــداد معمولــی روی کاغــذ کاهــی طراحــی شــده اســت مشــتریان براحتــی هزینــه زیــادی بپردازنــد.
کاغــذ هــای معــروف در ایــران نســبت بــه اســتفاده ای کــه از آن هــا مــی کنیــم اینطــور معــروف شــده 

انــد: طراحــی مــداد رنگــی )مقــوا اشــتنباخ، الــر، کانســون و فابریانــو(
سیاه قلم )مقوا اشتنباخ، الر، کانسون، فابرآ و بریستول نرم(

آبرنگ )فابریانو(
انــواع دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه در ایــران براحتــی پیــدا نمــی شــوند ماننــد هــات پــرس و پلیــت 

فینیــش.
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اما هر کدام از کاغذ های باال از نظر کشور سازنده با یکدیگر متفاوت هستند:
مقــوای فابریانــو ســاخت کشــور هــای آلمــان، اندونــزی، اســکاتلند، هلنــد اســت و تنهــا نــوع آلمانــی آن 

بافــت ریزتــری نســبت بــه بقیــه دارد.

مقوای اشتنباخ در کشور های آلمان، ترکیه، هلند، ایران تولید می شود.

ــا یــک مقــوای معمولــی  نــوع ایرانــی آن ســفید رنــگ بــوده و بافتــی نــدارد و نــرم نیســت و فرقــی ب
ــی مناســب اســت. ــرای طراحــی هــای معمول ــدارد و ب ســفید ن

نــوع ترکیــه نســبت بــه اشــتنباخ آلمــان روشــن تــر اســت و یــک طــرف آن بافــت دارد و طــرف دیگــر 
صــاف اســت و نســبت بــه نــوع ایرانــی بهتــر اســت.

اشــتنباخ ســاخت هلنــد نســبت بــه دیگــر کشــورها کوچکتــر اســت)۴۸*۶۸( کیفیــت خوبــی دارد و تنهــا 
کشــوری اســت کــه آرم Steinbach روی مقــوا حــک نشــده اســت.

امــا اشــتنباخ آلمانــی اصلــی رنــگ شــیری دارد، اگــر رو بــه مهتابــی نــگاه داریــد نــور را مثــل شیشــه عبــور 
میدهــد، اگــر چنــد دقیقــه آن را لــول کنیــد خیلــی راحــت بــه فــرم اولیــه بــاز مــی گــردد و در اثــر تــکان 

داد صــدای عکــس رادیولــوژی میدهــد.

 5. آیا لزوم داشتن وسایل حرفه ای به ما در طراحی چهره کمک میکند؟
بنظــر شــما داشــتن وســایل حرفــه ای در طراحــی چهــره چقــدر تاثیرگــذار اســت، هیــچ لزومــی نــدارد کــه 
بــا داشــتن وســایل طراحــی حرفــه ای از بهتریــن برنــد هــا مــا بتوانیــم طراحــی فــوق العــاده ای انجــام 
ــد نقاشــی  ــا یــک خــودکار بیــک هــم مــی توانن ــه پختگــی میرســند ب ــه مرحل ــی کــه ب دهیــم، طراحان
هــای گرانقیمتــی ترســیم کننــد ولــی بــرای طراحــی راحــت تــر و حرفــه ای تــر وســایل بــا کیفیــت بــه 

مــا کمــک مــی کنــد.
ــداری  ــه خری ــی کیفیــت ک ــه ارزان و ب ــا مــداد کنت ــگام طراحــی ب ــوز حــس اعصــاب خــوردی در هن هن
کــرده بــودم را فرامــوش نکــرده ام حســی کــه اکنــون بــا اســتفاده از کنتــه پاریــس یــا فابــر کاســتل کامــال 
تغییــر کــرده و لــذت بخــش اســت. امــا ایــن حــس مربــوط بــه زمانــی بــود کــه بــه مهــارت در طراحــی 
چهــره رســیده بــودم. در دوران نوجوانــی بهتریــن مــداد طراحــی آلمانــی را خریــدم ولــی چــون مهــارت 
ســیاه قلــم را بلــد نبــودم از آن اســتفاده مناســبی نکــردم و فکــر مــی کــردم مــداد کیفیــت الزم را نــدارد 

ولــی بایــد اول بــه مهــارت الزم میرســیدم.



۰ تا ۱۰۰ طراحـــی چهـره

Roshandesign.com طراحی روشن
19

این مطلب فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است و هرگونه انتشار آن بدون ذکر منبع ممنوع می باشد

 6. چگونه مقرون به صرفه طراحی کنید؟
ــاد  ــز زی از آنجــا کــه وســایل حرفــه ای طراحــی قیمــت باالیــی دارند)البتــه ارزش طراحــی حرفــه ای نی

اســت( توصیــه مــا ایــن اســت کــه بــرای شــروع وســایلی کــه بیــان میکنیــم تهیــه کنیــد:

مــداد مــارک لیــرا، اســتدلر معمولــی و کاغــذ کاهــی یــا کاغــذ طراحــی پارس)بســیار بــرای طراحــی چهــره 
مناســب اســت، هرگــز از کاغــذ ســفید معمولــی اســتفاده نکنیــد(

پاک کن نیز پاک کن آبی فابر کاستل
ــا  در مــورد شــیوه تیــز کــردن و نگهــداری وســایل در فصــل بعــد صحبــت خواهیــم کــرد تــا وســایل ب

ارزشــتان حیــف نشــوند.

اگر از نظر مهارت طراحی متوسط هستید:
ــز  ــن نی ــاک ک ــران(، پ ــارس و اشــتنباخ)حتی ســاخت ای ــذ طراحــی پ ــر کاســتل و کاغ ــارک فاب ــداد م م

ــری ــاک کــن خمی ــر و پ ــاک کــن جادویــی پریســما کال ــر کاســتل و پ ــی فاب پاکــن کــن آب

اما اگر جز طراحان حرفه ای هستید:
بــرای طراحــی هــای اصلــی خــود و ســفارش هــای مشــتریان حتمــا از بهتریــن برندهایــی کــه در بخــش 
هــای قبــل صحبــت کردیــم اســتفاده کنید)زیــاد درســت نیســت کــه بــرای کمــی ســود بیشــتر از وســایل 

معمولــی اســتفاده کنیــم هــم لیاقــت مشــتری بیشــتر اســت و هــم ارزش هنــر مــا(
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- روش استفاده اصولی از وسایل طراحی چهره

 1. مداد و انواع حالت های استفاده از آن؟
ــف  ــای مختل ــت ه ــل حال ــعت بدلی ــن وس ــت، ای ــی اس ــایل طراح ــن وس ــر کاربردتری ــی از پ ــداد یک م
گرفتــن مــداد در دســت و فــرم نــوک آن مــی باشــد. در تصویــر فــرم هــای گرفتــن مــداد نشــان داده 

ــرار دارد. ــر ق ــر تصوی ــح آن هــا در زی شــده اســت و توضی

گرفتــن مــداد بــه شــیوه نوشــتن در ایــن حالــت بــرای ترســیم خــط هــای نــازک و مشــخص از نــوک 
مــداد اســتفاده میشــود و بــا اندکــی شــیب از زاویــه کنــار مــداد بــرای خــط هــای پهــن تــر اســتفاده 

مــی کنیــم.
ایــن حالــت تســلط طــراح بــرای اضافــه کــردن جزئیــات را نشــان مــی دهــد و همچنیــن بعضــی طراحان 

بــرای شــروع طراحــی و اســکیس)طراحی ســریع و اولیــه( چهــره از ایــن حالــت اســتفاده مــی کنند.
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گرفتــن مــداد بــه کــف دســت؛ ایــن حالــت بیشــتر بــرای طراحــی فــرم چهــره اســتفاده مــی شــود تــا 
کــم کــم بــا خطــوط محکــم چهــره را نهایــی کنیــم. مزیــت ایــن حالــت طراحــی ســریع چهــره و حرکــت 
آزادانــه دســت و حرکــت از ناحیــه آرنــج و شــانه مــی باشــد و بدلیــل فشــار کــم خطــوط کــم رنگــی بــر 

روی کاغــذ ثبــت مــی شــوند کــه اصــالح و تکمیــل آن هــا راحــت تــر اســت.
ــره  ــرم چه ــبت و ف ــردن نس ــخص ک ــی و مش ــروع طراح ــرای ش ــن روش ب ــره از ای ــان چه ــب طراح اغل

ــد. اســتفاده مــی کنن
استفاده دیگر این حالت برای سایه زدن با پهنای مداد می باشد.

 2. انواع مختلف پاک کن برای چه مواردی استفاده می شود؟
پــاک کــن موســوم بــه گام )gum( و پــاک کــن موســوم بــه صابونــی )soap( بــرای پــاک کــردن خطــوط 
نــرم بســیار مفیــد اســت ولــی ممکــن اســت خــط هــای پــر رنــگ را نتوانــد پــاک کنــد، ایــن نــوع پــاک 
کــن همچنیــن ممکــن اســت ذرات فتیلــه ماننــدی از خــود بــر روی کاغــذ باقــی بگــذارد کــه در صــورت 
پــاک کــردن آن هــا بــا دســت باعــث کثیــف شــدن کار شــود)برای جلوگیــری از ایــن مشــکل بــا قلــم مــو 

و پــر و تــکان دادن کاغــذ ایــن کار را انجــام مــی دهیــم(
پــاک کــن هــای خمیــری خاکســتری رنــگ یکــی از مناســب تریــن پــاک کــن هــا اســت و مــی تــوان 
بــا فشــار بــر آن خطــوط مــدادی را پــاک کــرد و همچنیــن مــی تــوان آن را بــه شــکل نــوک تیــز در آورد 
و بــا آن بــه صــورت ریــزه کاری پــاک کــرد یــا هایالیــت اضافــه کــرد)در بخــش نــور و ســایه توضیــح 
خواهیــم داد(. عــالوه بــر آن از فشــار و جنبانــدن بــرای کمرنــگ کــردن و کاهــش تیرگــی خــط یــا ســطح 

اســتفاده مــی شــود.
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پــاک کــن هــای جادویــی بــه رنــگ ســفید و آبــی، بــه خوبــی و بــدون بــر جاگــذاری پــس ماندگــی مــی 
توانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. ایــن وســیله بــه صــورت مــداد اســت کــه یــا دســتی و یــا برقــی 

اســت کــه در بخــش حرفــه ای هــا معرفــی کردیــم.
برای کارهای مدادی روی کاغذ سخت و محکم مداد پاک کن پینک پیرل را توصیه می کنیم.

  

 3. استفاده هوشمندانه از محو کن چگونه است؟
شــاید بنظــر اســتفاده از محــو کــن ســاده بنظــر برســد امــا اغلــب افــراد ســعی میکننــد بــا فشــار بــر 
ــح  ــوه صحی ــه نح ــد، در حالیک ــتفاده کنن ــداد از آن اس ــد م ــت مانن ــیدن گرافی ــن و کش ــو ک ــوک مح ن
ــو و  ــز مح ــای تی ــط ه ــط خ ــه فق ــت بطوریک ــم اس ــت آرام و مالی ــن و حرک ــو ک ــل مح ــتفاده از بغ اس
یکدســت شــوند، دقیقــا ماننــد آرایــش یــک چهــره، تصــور کنیــد روی پوســت واقعــی در حــال اســتفاده 

از محــو کــن هســتید.

 4. در چه مواردی از پنبه، دستمال، تامپو و... استفاده می شود؟
بــرای پــس زمینــه و مناطــق وســیع حتمــا از پنبــه، دســتمال، تامپــو و... اســتفاده کنیــد، بهتریــن و ســریع 
تریــن روش اســت. بــرای ایجــاد بافــت نیــز میتوانیــد پنبــه یــا تامپــو را در مقــداری پــودر گرافیــت زده، 
مقــدار اضافــی آن را روی کاغــذ بگیریــد و روی پوســت صــورت بافــت و ســایه مــورد نظــر را ایجــاد کنیــد.
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- نگهداری از وسایل طراحی برای حفظ کیفیت

 1. چگونه میتوان از مداد بهینه استفاده کرد؟
تــا اینجــا متوجــه شــدیم مــداد هــا یکــی از وســایل مهــم طراحــی هســتند، امــا چگونــه مــی توانیــم 
از آن هــا نهایــت اســتفاده را ببریــم، یکــی از مشــکالتی کــه شــاید شــما هــم بــا آن برخــورد کــرده ایــد 
شکســتن مغــز مــداد طراحــی باشــد)این مــورد در مــداد هــای زغالــی، کنتــه و مدادهــای B شــایع تــر 
ــا دســت بیــرون بکشــید اگــر براحتــی بیــرون آمــد تقاضــای  ــگام خریــد ســر مــداد را ب اســت(، در هن

مــداد دیگــری بکنیــد، شــاید فروشــنده بگویــد ســر مــداد را تــراش مــی کنیــم ولــی ریســک نکنیــد.
علــت چیســت؟ مــداد هــای طراحــی اگــر بصــورت عمــود روی زمیــن بیافتنــد گرافیــت داخــل مــداد بــر 
اثــر ایــن ضربــه از داخــل قطعــه قطعــه شکســته مــی شــود، شــما هــر چــه قــدر هــم مــداد را بتراشــید 

بــاز هــم مغــز آن خــارج مــی شــود و میشــکند. 
ممکــن اســت داخــل فروشــگاه مــداد روی زمیــن افتــاده باشــد و فروشــنده آن را در جــای خــود بگــذارد و 
هنگامــی کــه شــما مــداد را خریــداری مــی کنیــد بــا ایــن اتفــاق دلخــراش مواجــه مــی شــوید و گمــان 

میکنیــد ایــراد از مــداد یــا تــراش شــما اســت.
در منزل و هنگام کار نیز مراقب مداد های خود باشید تا این حادثه برای آن ها اتفاق نیافتد.
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نکتــه دیگــر اســتفاده از مــداد تــا حداقــل انــدازه آن اســت، اگــر مــداد هــای خــود را وقتــی کوچــک مــی 
شــوند دیگــر دوســت نداریــد میتوانیــد از وســیله ی بــه نــام مدادگیــر اســتفاده کنیــد کــه بــا شــکل هــای 

مختلــف در فروشــگاه موجــود اســت.
اگــر نمــی خواهیــد هزینــه ای پرداخــت کنیــد مــی توانیــد از نیمــه بعضــی خــودکار هــای تمــام شــده 

خــود، بــرای قــرار دادن مــداد اســتفاده کنیــد.

 2. تیز کردن مداد با وسایل مختلف؟
مــا معرفــی تــراش را فرامــوش نکــرده ایــم، ولــی چــون جــز مشــتقات مــداد حســاب مــی شــود اینجــا 
معرفــی میکنیــم. در قدیــم بــرای تراشــیدن مــداد از چاقــو اســتفاده میشــد ولــی بعلــت ســختی و کثیــف 

شــدن دســت تیغــه را ثابــت کردنــد تــا مــداد بــا حرکــت چرخشــی تیــز شــود.
تراش ها چند نوع هستند:

تــراش هــای رومیــزی دســتی: بــا اهرمــی تیغــه دور محــور مــداد میچرخــد و باعــث تراشــیدن مــداد 
میشــود، مزیــت ایــن تــراش هــا ایجــاد نــوک بســیار بلنــد اســت کــه بــرای طراحــی بســیار مفیــد اســت 
ولــی عیــب آن تمــام شــدن مــداد بــا ۴ یــا ۵ بــار تــراش میباشــد، چــون در هــر بــار تراشــیدن مــداد 

بیشــتر از تــراش هــای معمولــی کوتــاه مــی شــود.
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تــراش هــای رومیــزی برقــی: ســرعت و یکنواختــی در تراشــیدن مــداد مزیــت ایــن تــراش هــا اســت، و 
بــرای مــداد بــا ســایز و شــکل هــای مختلــف ســری هــای متنوعــی دارد. امــا بعلــت قیمــت بــاال توصیــه 

. نمیکنیم

تــراش هــای معمولــی: تــراش هــای کوچکــی بــا تنــوع بــاال در فروشــگاه هــا موجــود مــی باشــند، ولــی 
بهتــر اســت از نــوع فلــزی اســتدلر و فابــر کاســتل اســتفاده کنیــد، کیفیــت بســیار خوبــی دارد.
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ــه و  ــه تجرب ــاج ب ــی احتی ــت ول ــی اس ــیار عال ــز بس ــازی( نی ــت س ــغ ماک ــغ x-acto )تی ــتفاده از تی اس
ــید. ــد بتراش ــه میخواهی ــکل ک ــر ش ــه ه ــداد را ب ــوک م ــا آن ن ــد ب ــا میتوانی ــارت دارد، ام مه

ــرای فــرم دادم بــه نــوک مــداد اســتفاده مــی شــود، چنــد بــرگ  ــا شــماره ۱۵۰ نیــز ب ــرم ب از ســمباده ن
ــد. ــد و از آن اســتفاده مــی کنی ــه میکنی ــی منگن ــرم را روی تکــه چوب ســمباده ن
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نــوک مــداد بــا فــرم هــای خــاص بــرای اســتفاده هــای مختلــف مناســب اســت کــه در پاییــن معرفــی 
میکنیــم:

نوک تیز: برای بوجود آوردن خطوط دقیق و جزئیات و هاشور زدن استفاده می شود.

نــوک گــرد : از بغــل و قســمت هــای پهــن آن بــرای ســایه هــای معمولــی مــی تــوان اســتفاده کــرد و 
خطــوط پهــن و محــو مــی تــوان بــا آن ترســیم کــرد.

نــوک تخــت : ماننــد تراشــیدن قلــم خوشنویســی بایــد ســر مــداد را تخــت کنیــد، بــرای طراحــی هــای 
ســریع و پوشــاندن فضــا و ســایه بــا هاشــور هــای پهــن مناســب اســت.

 3. سر محو کن خود را چگونه مثل روز اول تمیز کنیم؟
ــن دو  ــن را بی ــو ک ــر مح ــد و س ــود بگیری ــت خ ــن دو انگش ــماره ۱۵۰ را بی ــا ش ــی ب ــمباده نرم ــذ س کاغ
انگشــت بچرخانیــد تــا روی آن بــه آرامــی تراشــیده شــود، توجــه کنیــد فشــار زیــادی وارد نکنیــد تــا فــرم 

نــوک محــو کــن از بیــن نــرود.
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این مطلب فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است و هرگونه انتشار آن بدون ذکر منبع ممنوع می باشد

محــو کــن نــوع دوم را نیــز خودتــان مــی توانیــد در خانــه بــا تکــه کاغــذی ماننــد شــکل زیــر درســت 
کنیــد.
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این مطلب فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است و هرگونه انتشار آن بدون ذکر منبع ممنوع می باشد



۰ تا ۱۰۰ طراحـــی چهـره

Roshandesign.com طراحی روشن
30

این مطلب فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است و هرگونه انتشار آن بدون ذکر منبع ممنوع می باشد

نکتــه مهــم: محــو کــن هــای کاغــذی خــود را بــر اســاس مــوادی کــه اســتفاده مــی کنیــد عالمــت گــذاری 
کنیــد، ایــن کار باعــث جلوگیــری از ترکیــب ناخواســته مــواد بــا یکدیگــر می شــود.

مثال برای طراحی مداد طراحی)گرافیت( یک محو کن
برای طراحی زغال فشرده یک محو کن خاص

و برای زغال نرم یک محو کن مجزا
و روی بدنه هر کدام را عالمت گذاری کنید.

بــرای دانلــود فیلــم و مطالــب آموزشــی مربــوط بــه طراحــی و نقاشــی و هنرهــای تجســمی بــه آدرس 
زیــر مراجعــه کنیــد:

http://d.roshandesign.com/drawing-portrait-tutorial
http://d.roshandesign.com/free-drawing-tutorial


