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ر گیری و فرم سه ه اکنون به تناسبات فیگور و اجزا قسمت های مختلف بدن، نسبت و محل قراسلبعد از چهار ج

 بعدی آنها دانش نسبی پیدا کرده ایم. اکنون تالش میکنیم این دانش را در طراحی از مدل به انجام برسانیم.

در این بخش مناسب دیدم که به ترتیب مهمترین مراحل روش ساده طراحی یک مدل را نشان دهم) البته 

دمیک و علمی بنظر برسد، اما برای افزایش روشهای دیگری هم وجود دارد(. این روش ممکن است کمی آکا

مهارت مشاهده یک مدل واقعی و آموزش دست برای طراحی سریع و موثر افراد در زندگی واقعی، مفید است. 

 برای ارایه روش انجام کار مراحل را بصورت از هم جدا شده و بازسازی شده در تصاویر متمادی قرار میدهم. 

 مراحل طراحی از ابتدای اسکیس کلی تا طراحی نهایی

توانیم ارتباط دهیم. در این مرحله میو اسکیس مانند ابعاد و حجم کلی را نمایش می: تنها با خطوط کلی 1مرحله

 بین حداکثر ارتفاع و عرض مدل را محاسبه تقریبی و با خطوط کمرنگ محدود آنرا رسم کنیم.

محور بین با طراحی مختصات اصلی اعضای بدن و زوایای بین آنها و خمیدگی طوط ساختار و نسبی. : خ2مرحله

دوشانه متناسب ترین اشکال را مشخص نمایید. در این مرحله حاال با طراحی خطوطی بسیار کمرنگ و ساده 

 خطوط کلی لباس فرد را روی اناتومی کلی بدن او مشخص کنید.

کنیم. و خطوط محیطی بخش های : ترسیم نمای کلی. خطوط ساده مرحله قبل را صاف و طبیعی تر می3مرحله

 مختلف را مشخص تر میکنیم مثل بازوها، پاها، صندلی، کفش...

طراحی سایه ها و حجم پردازی مدل. در این مرحله به جزییات بیشتر دقت میکنیم. با مشخص کردن :4مرحله 

ای مدل بخش های تاریکی را تیره و بخش های نزذیک به منبع نور را روشنی و بدون هاشور درنظر منبع نور بر

بریم و این تنوع ضخامت و قدرت خطوط را در بخش میگیریم. خطوط را قوت و ظعف های متفاوت بکار می

وشنی و هرگونه های متناسب با فیگور بکار می بریم . چین های لباس، حجم بدن، تغییرات درجه تیرگی و ر

 جزییات موجود در کنار و اطراف مدل را بکار میبریم.
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  انسان فیگور طراحی های کتهن

 .نکته ی ابتدایی این است که نباید زیاد درگیر جزییات و اعضای صورت شوید

در تمرین طراحی سر نیز می توانید از شکل یک توپ برای فرم اصلی سر و بعد قسمتی سطلی شکل برای چانه 

کم کم اشکال و مرحله ای رسیده اید که این کار را بی اراده می توانید انجام دهید، زمانی که به .استفاده کنید

ده دقیقه را صرف طراحی آدم های اطراف کنید و برای بار  .جایگاه بینی، چشم ها و گوش ها را مشخص کنید

از هر دقیقه ی طراحی استفاده کنید و قانون اصلی این . دقیقه برسانید 2۰دوم این عدد را به پانزده دقیقه و بعد 

 رصفحه را پر کنید و همینطور صفحه ی بعد. به زودی خواهید دید که طراحی های اندام د. است که توقف نکنید

سراسر دفتر شما قرار گرفته اند و با هر تمرین، هم تجربه ی جدیدی کسب کرده و هم زمان را به خوشی 

ییات چهره و یا جزییات دست و پا هنوز وقت خود صرف ترسیم جز نیازی نیست . در این مراحلگذرانیده اید

 کنید. صرفا به طراحی کلیت فیگور و نمایی کلی از لباس و اطراف او بسنده کنید.

 طبق که. بکنیم کشیدن به شروع فیگور سر از باید ناچار به پس باشد می فیگور سر ما گیری اندازه مبنای چون

 .میکنیم فیگور سر و جمجمه طراحی به شروع داریم انسان اسکلت از که جزئی آشنایی

 و  کنید طراحی نیز رو بدن دیگر اجزای اید کشیده کاغذ روی سر رسم برای که گردی نسبت به باید شما حال

 .اید رسیده درست تناسبات به که بشید مطمئن باید ابتدا فیگور زنی سایه و حجمی طراحی شروع از قبل

 مدل باید دیگر عبارت به. … بروید بیرون به کم کم و شروع بدن داخل از دقیقا است بهتر منظور این برای

 نرسیدید مناسب تناسبات به اگر که است این در کار این مزیت … کنید طراحی و کنید تجسم رو فیگور سیمی

 .میکنید پیدا دست درست های نسبت به  خطوط طول تغییر با سریع خیلی

 :تمرین

زنده و یا عکس مورد نظر را انتخاب کنید و سپس به توجه به آنچه در مراحل باال  فیگور یک در این مرحله

با اضافه کردن خطوط لباس و پررنگ کردن  توضیح داده شده ابتدا شروع به طراحی کلی فیگور کرده و سپس

طرح در مراحل نهایی و پرداختن به جزییات بیشتر طراحی خود را تکمیل کنید. فراموش نکنید برای دستیابی به 

هید تا به نتیجه موردنظر و یک طراحی مناسب گاهی ممکن است چندین طراحی را بصورت تمرینی انجام د

 مقبول خود دست پیدا کنید.

 موفق باشید.

 


