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 ابزار و تکنیک در طراحی: مداد

تکنیکی اثر  کار اهمیت زیادی دارد. هر ابزار و ابزارها و تکنیکآشنایی با  در ابتدای آموزش هر شیوه طراحی

کنند. از جمله ابزارهای معمولی طراحی میتوان به مداد، قلم فلزی، زغال، کنته، آبرنگ اشاره متفاوتی خلق می

کرد. در این میان مداد معمولی به جهت سادگی استفاده و همچنین تنوع نتیجه نهایی رایج ترین نوع ابزار 

مدادها به دو . از مداد می توان در ساده ترین و همینطور پیچیده ترین طراحی ها استفاده کرد، چرا که باشدمی

باشند در نتیجه تیرگی کربن می دارای کمترین میزان Hشوند. گروه مدادهای هاشتقسیم می Bو   H نوع

 گذارند. این گروه از مدادها که هر چه میزان عدد هاش آن باالتر میرود تیرگیکمتری روی کاغذ برجا می

سخت ترین مداد با کمترین میزان تیرگی( بیشتر برای مراحل ابتدایی طراحی و  H9کمتری بجا میگذارند )

دارای بیشترین میزان کربن بوده و در نتیجه بیشترین تیرگی را  Bشود. و گروه مداد های اسکیس استفاده می

 6Bگذارد )و تیرگی بیشتری بجا می کنند و متعاقبا هر چه عدد ب باالتر میرود مداد نرم تر شدهایجاد می

 بیشترین میزان تیرگی را دارد(.

 

 
 



                                                                                                   

 

 
کند. دو شیوه رایج برای به دست گرفتن مداد در طراحی وجود دارد که هر شیوه تاثیر بخصوص خود را روی خطوط ایجاد می

یز شود درحالی که در شیوه دیگر کناره ها ندر شیوه گرفتن مداد برای نوشتن بیشترین تاثیرپذیری مداد از نوک مداد انجام می

 .(2)مطابق تصویر شماره  تاثیرگذارند
 

 
Figure 1 2تصویر شماره 

 

 این تصویر شاهد تنوع تاثیر گذاری نوع و ضخامت خطوط با کاربرد قسمت متفاوت مداد هستید.در 

در مرحله بعد توجه داشته باشید نه تنها نوع کاربرد قسمتهای متنوع مداد بلکه نوع استفاده طراح، میزان فشار 

 حرکت مداد بر روی کاغذ هم میتواند خطوط بسیار متنوعی بوجود بیاورد. نکاغذ، میزان روان بودروی مداد 



                                                                                                   

 

تنوع بکار گیری خطوط از تیره به روشن در اشکال و انواع مختلف بکار گرفته شده. این  3در تصویر شماره 

کسته و یا منحنی هرکدام می توانند بطور مجزا و یا توامان خطوط از خطوط هاشور متقاطع، هاشور ساده، ش

در طراحی بکار گرفته شوند و کیفیت مجزایی نیز به طراحی بدهند، ازین روی شناخت و تمرین آنها اهمیت 

 بسزایی دارد.

 
Figure 2 3تصویر شماره 



                                                                                                   

 

 تمرین جلسه اول:

مطابق تصویر باال با طراحی خود به مطالعه انواع  B2ا ی  B1، و با مداد A3مطابق نمونه باال در کاغذ با قطع 

ابتدا چهار نمونه خط ذکر شده مطابق تصویر را طراحی کنید. در ردیف پنجم مطابق شکل  خطوط بپردازید.

چهار نونه رسم  نوعی خالقانه از ترسیم خط با سلیقه خود رسم کنید و در ردیف آخر به ترکیب دو نوع از

طبق سلیقه  خط ابتدایی بپردازید. بدیهی است دو ردیف اخر یعنی خلق تکنیک خالقانه و خلق ترکیبی میتواند

 .با نمونه تصویر متفاوت باشد شخصی شما

در تمامی مراحل فراموش نکنید که نداشتن لرزش و یکنواخت بودن خطوط شما نشان داشتن اعتماد بنفس و 

گر باشد. در نتیجه بهتر است از برداشتن چند باره دست خود از روی کاغذ بپرهیزید و در مقابل اقوت خط می

احساس میکنید هنوز خطوط شما قوت و استحکام الزم را ندارند ابتدا و قبل از هر چیزی یک صفحه کامل 

ین دست را چنددر تمام طول کاغد خود بدون اینکه  اختصاص دهید. طول کاغذ را به کشیدن یک خط صاف

تمام کاغذ را پر از خطوط صاف کنید و سپس وقتی خط شما  کنیدمنقطع خط را دارید و بار از روی کاغد بر

 به قوت موردنظر رسید به ترسیم تمرین باال بپردازید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که با ایمیل من در ارتباط با تمرین و یا طرح درس دانشجویان عزیز در صورت بروز هر گونه سوال 

 در باالی صفحه ذکر شده در ارتباط باشید.

 

 موفق باشید 
 


