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 1399-1398رشته:  نقاشی   ترم: چهارم     سال تحصیلی: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 ماندانا سپاسی       نام ونام خانوادگی مدرس:                               طراحی موضوعی نام درس:    
 09122145708           تلفن همراه مدرس:       sepasi.mandana@gmail.comمدرس:      emailآدرس 

 پنجم        چهارم    سوم       دوم    اول     :مربوط به هفتهطراحی موضوعی جزوه درس: 
textدارد :   دارد ن                     voice :   دارد   ندارد     power point:    دارد        ندارد 

 09382780052تلفن همراه مدیر گروه :  

 

 

 طبیعت بدانید را آورده ام: موضوعی از  دانشجویان عزیز در این جلسه آنچه که شما باید در باره طراحی

 :منظرهلوازم ضروری برای طراحی و  روش هایی  برای طراحی طبیعت با مداد

 صخره ها را  در طراحی طبیعت فراموش کنید! .1

 در طراحی طبیعت کوه ها و تپه های باشکوه خلق کنید!  .2

 در طراحی طبیعت نیازی نیست که درختان را به سبک خاصی طراحی کنید! .3

 از خطوط منحنی در کشیدن درختان برگ ریز استفاده کنید! .4

 دقیق استفاده کنید!در طراحی  طبیعت آبهای ساکن، از خطوط مستقیم و  .5

 در طراحی طبیعت آب های خروشان و آبشارها به خطوط سریع نیاز دارید! .6

 بینید را طراحی کنید! چه را که می چگونه آن

 در ابتدا اطمینان حاصل کنید که منبع نوری را در اختیار دارید که به صورت مستقیم بر  .1

 موضوع می تابد!      

 برای تنظیم یک ترکیب بندی خوب از یک قاب استفاده کنید!  .2

 در طراحی از اشیا ، از نزدیکترین اشیا به کادر طراحی را آغاز کنید! .3

 !کنید بررسی خود مداد با را خطوط زوایای .4

  بپردازید. آن داخلی جزییات به سپس و کارکنید موضوع های برلبه ابتدا .5

 کنید! طراحی موضوع اطراف در  را منفی فضاهای .6

 کنید! رابررسی کارخودز دور بارا چندین طراحی درحین .7

 کنید!  راپاک کشیدید اشتباه به آنچه .8

 بزنید! سایه روشنی به تاریکی از  کارتان به .9

 باشید! داشته را سیاه تا سفید از  سایه نوع همه طراحی در  .10

 کنید! مکث کمی برسانید اتمام رابه کارتان که ازاین قبل .11

 :ازسوژه تر دقیق طراحی نکته های مهم برای

 بینید!  می که اشیایی با نه کنید شروع اشکال کشیدن با را خود طراحی که این نخست نکته .1

 کنید!  توجه مثبت وفضای اشکال اندازه همان  به منفی فضای و اشکال به که این بعدی نکته .2

 بکشید! درستی رابهمرئی  خطوط بتوانید تا رابکشید وانها راتجسم بینید نمی راکه خطوطی که است این سوم نکته .3
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 هستند! یکدیگرمتصل به که بکشید را اشکالی که کنید سعی ابتدا که این چهارم نکته .4

 ها آن بین فاصله تشخیص برای اشکال مابین ها( نازک راهنمای )چهارخانه ازخطوط توانید می که پنجم این نکته .5

 ! کنیده استفاد

 با مداد وش هایی  برای طراحیر

طراحی های پیچیده از نظر افراد تازه کار بسیار دشوار به نظر می آید.به خاطر داشته باشید که سخت ترین طراحی ها از 

 چند بخش آسان تشکیل شده اند.

 زم ضروری برای طراحی منظرهلوا

سانتی متری/ تخته شاسی/ پاکن خمیری/ خط کش/ ابزار سایه گذاری/  ۲۸* ۳۶/ کاغذ طراحی  H۴ ،HB ،B۴مدادهای 

 لوازم غیر ضروری/ مقسم/ مداد تراش

 صخره ها را  در طراحی طبیعت فراموش کنید!

سنباده و یا حتی سنگ های واقعی استفاده کنید.در قسمت های الزم  برای بهتر کشیدن بافت صخره ها می توانید از کاغذ 

برای ایجاد شکاف یا تیزی ها و برآمدگی های صخره، کنتراست ایجاد کنید.گوشه های صاف و مسطح صخره را نباید از قلم 

ایجاد قسمت های تیز و یا   بیاندازید، می توانید این کار را با استفاده از حرکت آرام و نرم محوکن انجام دهید،و بعد برای

 شکستگی های صخره، محوکن را با فشار بیشتری بر روی کاغذ بکشید.

 در طراحی طبیعت کوه ها و تپه های باشکوه خلق کنید!

با تکنیک های خاص به شما نشان خواهیم داد که چگونه درخت های همیشه سبز روی تپه ها و صخره های کوه های دور  

 راحی کرده و شکوه و عظمت منظره را به تصویر بکشید. دست را بر روی کاغذ ط

 برای ایجاد پس زمینه، با استفاده از خطوط و سایه های مختلف درخت های دوردست را طراحی نموده

 و سپس  با استفاده از محوکن، درخت ها را ترکیب نموده و بافت مناسب را ایجاد کنید.

 ه سبک خاصی طراحی کنید!در طراحی طبیعت نیازی نیست که درختان را ب

با اجرای تمرینات ، کشیدن درختان همیشه سبز آسانتر خواهد بود.ابتدا تنه ی درخت را کشیده و سپس طرح مثلثی شکل برگ 

ها را بکشید و پس از آن شاخه ها را به آرامی اضافه کنید.حاال ساختار کلی را در اختیار دارید. در این مرحله با استفاده از 

حرکات نرم و مالیم کنتراست کافی را ایجاد کنید.از شاخه های در هم و پیچیده هم غافل نشوید، با این کار جلوه ی قلم با 

 طبیعی تری به درخت ها و نقاشی خود خواهید داد.

 از خطوط منحنی در کشیدن درختان برگ ریز استفاده کنید!

 رنگ تنه، شاخه ها و برگهای درخت را مشخص نمایید.برای طراحی درختانی که به نظر دشوار میرسند، با خطوط کم 

سپس با استفاده از انواع تکنیک های سایه و روشن، طرح درخت خود را تکمیل نمایید.اگر به مسیر خطوطی که می کشید  

 دقت کافی داشته باشید، حتما نتیجه ای که دریافت می کنید، طبیعی تر و واقعی تر جلوه خواهد نمود. 

 یعت آبهای ساکن، از خطوط مستقیم و دقیق استفاده کنید!در طراحی  طب
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های راکد تنها به توانایی شما در کشیدن بازتاب ها و مسیر درست خطوط بستگی دارد.نقطه ای  از آب را که به   طراحی آب

سایه های درون آب   نمایید.زمین متصل می شود سفید بگذارید و بعد با استفاده از خطوط کوتاه و موازی طرح آب را تکمیل  

را از خود اجسامی که بازتاب آن را نمایش می دهید پررنگ تر بکشید، به خاطر داشته باشید که اجسام درون آب همیشه 

 تیره تر هستند. 

 در طراحی طبیعت آب های خروشان و آبشارها به خطوط سریع نیاز دارید!

آموزش طراحی صخره ها استفاده کنید.حاال برای کشیدن آب بر روی صخره به منظور ایجاد طرح کلی آبشار می توانید از 

ها، خطوط طوالنی کشیده و از خطوط در هم نیز در قسمت های کف آلود استفاده کنید.در هر مرحله تنها یک قسمت را انجام 

 دهید و سپس جزییات نهایی را با مداد اضافه کرده و طراحی خود را به پایان رسانید.

 احی منظره اشکال اصلی را طراحی کنید!در طر  -

 در طراحی منظره خطوط پنجره، در و سقف را اضافه نمایید)اگر در تصویرتان خانه وجود دارد(! -

 در طراحی منظره جزییات خانه و درخت را اضافه نمایید! -

 در طراحی منظره جزییات درخت، برگ ها را اضافه نمایید!  -

 میم کنید!در طراحی منظره طرح درخت ها را تر  -

 در طراحی از منظره ، سایه گذاری و علفزار را اضافه کنید! -

 در طراحی منظره سایه های تیره تر را اقزوده و جزییات را به پایان رسانید -

 برای آخرین بار طراحی خود را بررسی کرده و کار را به پایان رسانید. -

 بینید را طراحی کنید! چه را که می چگونه آن

 طمینان حاصل کنید که منبع نوری را در اختیار دارید که به صورت مستقیم بر موضوع می تابد!. در ابتدا ا 1

قبل از شروع به طراحی حتما منبع نور را در فاصله مناسبی از موضوع تنظیم کرده و ترجیحا بقیه منابع نور را خاموش 

ر مناسب به همراه جهت صحیح آن هنگامیکه در محیط کنید تا کنتراست و سایه های زیبا تری را داشته باشید.داشتن منبع نو 

های داخلی طراحی می کنید بسیار حائز اهمیت استچون در غیر این صورت نه تنها قادر نخواهید بود سایه های مناسبی را 

 در طراحی داشته باشید بلکه آنچه خواهید دید سطوحی مسطح و خاکستری خواهند بود. 

 ی خوب از یک قاب استفاده کنید!. برای تنظیم یک ترکیب بند 2

 یکی از بهترین و آسانترین روش های ساخت قاب منظره یاب استفاده از مقوا و در آوردن قاب مقوایی از آن است.

در این صورت می توانید موضوع خود را از ورای منظره یاب ببینید.منظره یاب را در مقابل موضوع قرار دهید و آنرا به 

به بهترین ترکیب بندی ممکن دست یابید.سپس روی کاغذ خود کادر را درست به اندازه منظره یاب  قدری حرکت دهید تا

بکشید و شروع به طراحی از آنچه از منظره یاب می بینید کنید.اینکار نه تنها به کیفیت ترکیب بندی شما اضافه می کند بلکه  

 برای مراحل بعدی کار نیز مفید خواهد بود.

 اشیا ، از نزدیکترین اشیا به کادر طراحی را آغاز کنید! . در طراحی از 3

 این کار باعث می شود موضوع در کادر در جای درست قرار گیرد و در ادامه طراحی از مسیر درست خارج نشوید.
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 کار می توانید برای اطمینان بیشتر عالمت هایی را در وسط هر کادر و در همان نقطه روی منظره یاب هم بزنید.با این 

مجبور نیستید در فواصل طوالنی کادر دنبال جای درست شروع کار بگردید بلکه می توانید با در نظر گرفتن این نقاط اندازه  

گیری های راحت تری داشته باشید.به طور مثال در تصویر زیر می بینید که اول خط کشیده شده، خط منحنی است که در 

نگاه کردن به موضوع خود از منظره یاب جایگاه این نقطه را به همراه فاصله   سمت چپ مستطیل کادر کشیده شده است.با

آن از عالمت های روی کادر) تقریبا نیمی از فاصله عالمت تا گوشه باالیی کادر( پیدا شده است.در صورتیکه این نقاط  

 وجود نداشتند، پیدا کردن جای درست موضوع برای طراحی مشکلتر خواهد بود.

 کنید! بررسی خود مداد با را خطوط زوایای.  4

 خطوط از  بریکی آن قراردادن با و کرده استفاده خود ازمداد زیر،طراح درتصویر  قطری خطوط زاویه گیری اندازه برای

  داده  تطبیق کرده طراحی چه آن با  را شده دیده  زوایای درنهایت   و کرده بررسی زاویه آن براساس را دارمابقی زاویه

 باشد. و … می ها ساختمان نظیرلبه درموضوعاتی پرسپکتیودرست به رسیدن کاربرای بهترین است.این

 تغییرندهید.  را مداد زاویه ناخودآگاه که باشید داشته توجه

  بپردازید. آن داخلی جزییات به سپس و کارکنید موضوع های برلبه . ابتدا 5

ل قب بپردازید.اما ها آن داخلی جزییات به که رسد می آن زمان کردید، طراحی خطی صورت به را موضوع کلیت که زمانی

 نقاط  درهمه را الزم ویرهماهنگیل تصک درنهایت تا کنید متصل هم رابه ها کنید،آن بررسی دقت به را خطوطاز آن باید 

 باشد. داشته

 کنید! طراحی موضوع اطراف در را  منفی . فضاهای 6

 کنید. شروع ها آن ومابین اطراف منفی فضاهای یاظروف،ازطراحیه پارچ یا ازتنگ طراحی جای به توانید می جا دراین

  را  آن اطراف پرتقال،فضای یک دیدن جای به میبایست گیرد،طراح می صورت مغز  راست نیمکره توسط که روش دراین

 ببیند. 

 !ببندید خودرا ازچشمان یکی ببینید، مسطح صورت به را تان موضوع که این برای.  7

 می  رامسطح آن وهم رود می تصویرازبین بعد موضوع،هم به  نگاه و خود ازچشمان یکی بستن با شد گفته طورکه همان

  راببندید. چشم همان کارمجددا تکراراین برای بندید  رامی چپتان اگرچشم که باشید داشته بینید.توجه

 کنید. مشاهده جایی وجابه حرکت کمی رابا تان موضوع است ممکن صورت درغیراین

 کنید! رابررسی کارخودز دور بارا چندین طراحی . درحین 8

 باید که را آنچه توانید نمی بنگرید.درغیراینصورت تان موضوع به بدوزید چشم تان کاغذ به اندازه از بیش که این جای به

  دریک  طوالنی مدت رابرای چشم باشد.هیچگاه بالعکس و کاغذ به ازموضوع درحرکت مدام باید شما کنید.چشم راطراحی

 کرد. خواهد را کار  این طبیعی حالت به شما چشم و شد خواهد عادت به تبدیل تمرین کاربا نکنید.این ثابت جا

 کنید! راپاک کشیدید اشتباه به . آنچه 9

  کنید. تصحیح را ها آن نکنید رها را تان طراحی ات اشتباه
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 خواهد شما طراحی با کار  انتهای تا  اشتباه این صورت درغیراین زیرا کنید برطرف  آنرا فوری شوید می ها  آن متوجه وقتی

  برگردید. عقب به اشتباه کردن پاک برای را شده سیرطیه مدوبارهم بود کارمجبورخواهی اتمام از  پس و ماند

 مرحله درهمان که درصورتی پس بود خواهد صحیح نیز  کارنهایی باشد، صحیح ابتدایی خطی طراحی هرگاه طورکلی به

 کنید.  تضمین را تان اثرنهایی بودن کامل توانید می بگیرید، را ات اشتباه جلوی خطی

 بزنید! سایه روشنی به تاریکی از کارتان . به 10

 شده  منعکس نورهای وبه کنید شروع خش ترینب تاریک از  مرحله دراین بزنید. راسایه خطی،کارتان طراحی اتمام از  پس

 شما نور،طراحی ازاین استفاده  با  درنتیجه بتابد،ء براشیا تواند  می  درطبیعت نورهرچیزی که  جایی ازآن کنید. بیشترتوجه

 سفید  رنگ تابه بزنید را تر  کمرنگ های تر،سایه تاریک های سایه ازاتمام پس د.وخواهدب طبیعیت بعدی سه حالت دارای

 برسید.

 باشید! داشته را سیاه تا سفید از سایه نوع همه . درطراحی 11

ری است که تصوی  همان این دهد.چون میاز طبیعت را  یتحال آن به سیاه( دراثرتان، تا سایه ) ازسفید و نور  نوع  همه وجود

  بینیم. رامی آن طبیعی و عینی صورت به ما

 نوربیشتر( می ایجاد تر)برای روشن نقاط سایه کردن پاک برای کن ازپاک واستفاده دار سایه مناطق ترکردن تیره با تنها

 کیفیت  تا دهید انجام را باال مرحله درهرحال بینید نمی را  وسفیدییاه  س  این خود درموضوع اگر  دهید. انجام کاررا این توانید

 بیشترشود. کارتان

 کنید! مکث کمی برسانید اتمام رابه کارتان که ازاین . قبل 12

 نگاه اثر  در که نواقصی و اشتباهات به توانید کارمی این اثربرگردید.با به ومجددا بزنید قدم کمی کنید رها را کار  توانید می

طق  ومنا رکردهتیره ت را ها سایه مجددا براین کنید.عالوه برطرف را ها وآن ببرید پی شده، ایجاد موضوع به زیاد کردن

 ترکنید. روشن را روشن

 سئواالت :

 ؟بینید را طراحی کنید چه را که می چگونه آن -1

 را نام ببرید؟ ازسوژه تر دقیق طراحیدر نکته مهم  5 -2

 ساکن را ذکر کید؟ در طراحی طبیعت آب های خروشان و آبشارهانکات مهم  -3

 به چه چیزهایی نیاز می باشد؟ برای تنظیم یک ترکیب بندی خوب -4

 ؟ مختصرا شرح دهید؟در طراحی طبیعت نیازی نیست که درختان را به سبک خاصی طراحی کنیدچرا  -5

 


