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 مقررا  41 إرساءو إنتاجالمساعدة التقنية من اجل 

 حرفة  للصناعة التقليدية  41للتكوين  الثنائي اللغة يخص  وسائطيا

 تدرس بمركز التكوين و  التأهيل لحرف الصناعة التقليدية بفاس

 

***** 

 

 وثائق ودعائم المقرر الوسائطي للحرف الموضوع على شبكة االنترنيت

 بالعنوان : )النسخة العربية(

 الصباغة على الخشب
 

http://www.dfp.gov.ma/artisanat: التالي يمكن االطالع عليه بالموقع
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 الصباغة على الخشب
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 :االسئلة المألوفة

 هل يقوم حرفي الصباغة على الخشب بوضع "الكباري" 

الخشب بوضع "الكباري" بعد قيامه  بأشغال التحضير نعم، يقوم   الصانع المتخصص في الصباغة على 

. كما يقوم بتحديد نوع "الكباري" الذ ي يناسب  الشكل المطلوب.  و تخضع صناعة لهذه العملية

 "الكباري" الى  استعمال محدد يتناسب ومتطلبات كل  منتوج.

 

 هندسة؟الرسم و المهارات في  التوفر علىحرفي الصباغة على الخشبهل يلزم على   

بتطبيق مبادئ   التركيب الهندسي وتقنيات   نعم، يقوم   الصانع المتخصص في الصباغة على الخشب 

الرسم. ي تعين على حرفي الصباغة على الخشب معرفة تقسيم الفضاء انطالقا من مبادئ الهندسة و 

ل استنساخ شكل او القيام بتنفيذ حركات االلتفاف واالعادة والتصفيف والتناسق والجمع وذلك من اج

تغييره.  و  لتفيد زخارف هندسية او زهرية او تقليدية يتعين عليه  تحديد انواع  الخطوط  ووضع   

تصاميم ورسوم حسب المقاييس. و يستعمل لهذه المهام ادوات الرسم  كمثلث الرسم و البكار ومقياس 

 الزوايا و المسطرة وذلك االخذ المقاييس و الحساب.

 

 حرفي الصباغة على الخشب؟ من هم الحرفيون االخرون الذين يمكن ان  يتعاون معهم 

، بناء، الدهان ،المزين بالمرصعاتيمكن  لحرفي الصباغة على الخشب العمل بتعاونمع كل  
 زجاجي، مهندس، مزين او حداد فني وذلك حسب طبيعة المنتوج.

 اناء بعد بداية ا استعماله؟ ما هي مدة صالحية  

تقيه من التجمد بالنسبة للمواد مفتوح ان يحتفظ به لسنين عديدة شريطة ان يقفل بصفة محكمة  إلناءيمكن  

  الممزوجة بالماء.  و يوصى بوضع الكمية المتبقية في وعاء مناسب يضمن انخفاض كمية الهواء التي تتسبب في 

 المادة. تجفيف

 

 ؟ن حافظةومطلية بده  هل يمكن وضع صباغة الخشب على اخشاب 

مستو وحكه  غير فعال  للقيام بترميم اخشاب اصبحت  داكنة بفعل الزمن يجب ازالة االماكن  حيث الدهن الحافظ  

 ورق  خشن  قبل وضع الصباغة. بواسطة 
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 يمكن   اغالق الثقوب  او الشقوق على الخشب؟ كيف  

يجب  إغالق الثقوب و الشقوق الموجودة على الخشب بواسطة المعجون الخشبي   بالمرهم المتعدد االستعماالت،  

ها وتركها وعادة يباع المعجون الخشبي داخل انبوب.   و يجب اوال سد كل الثقوب و الشقوق  ثم العمل على صقل

ا وتركه ليصبح صلبا. و  اخيرا  يجب حك حتى تصبح صلبة.    و بعد ذلك يجب العمل على حكه ليصبح املس

 المعجون  بواسطة الورق الخشن وتلميع  المسا حة.

 على الخشب او  ا ثار الفرشاة؟ و ما العمل الزالتها؟ تلماذا نالحظ في بعض االحيان وجود فقاعا 

كل الصباغات   أنالمؤكد التجفيف السريع للصباغة هو الذي يكون وراء ظهور الفقاعات واثار الفرشاة. م ن   إن 

 تجف بسرعة لذلك يجب العمل على عدم تحريكها كثيرا وخاصة تفادي وضعها في مكان معرض  للتيار للهوائي.

 

 

 


