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 :البحث ملخص

فة ذا باإلضاهتها ، تتميز الحلي الخزفية عن غيرها من األنواع المختلفة من الحلي بجاذبيتها وتنوع  طرق إنتاجها وزخرف

عضوية ، واد الالحلي الخزفية إضافة الم إلى قيمتها اإلقتصادية ، ومن الطرق التي تترك تأثير لوني وشكلي على سطح

حلي لى سطح الناتج عويمكن اإلستفادة من العديد من ثمار وبذور النباتات إلضافة هذا الثأثير الجمالي، ويختلف اللون ال

ها قلحلي وحراقطعة  الخزفية بإختالف التركيب الكيميائي الخاص بالبذور أو الثمار المستخدمة حيث أنها عند إضافتها إلي

ها مادة ق لكونتترك مكانها فارغا وينتج تشكيالت على سطح القطعة كما يحدث تأثير لوني ناتج عن اإلختزال في الحري

لحلي نتاج اعضوية ويختلف هذا التأثير بحسب نوع البذور والثمار، مما يوجه إلى اإلستفادة تصميميا في تشكيل وإ

 وبطريقة إقتصادية.

 الثأثيرات اللونية والشكلية. –الحلي الخزفية  – ب الكيميائي لبعض الثمار والبذورالتركي الكلمات المفتاحية:

Research Summary: 

Ceramic jewelry are distinguished from other types of jewelry with their attractiveness and 

variety of methods of production and decoration, in addition to its economic value, one way to 

leave a chromatic and formal effect on the surface of ceramic jewelry is to add organic matter, 

many fruits and seeds can be used to add this aesthetic effect, the resulting color varies on the 

surface of the ceramic jewelry depending on the chemical composition of seeds or fruits used 

because when you add them to the piece of jewelry and burn, it left empty place and 

formations are produced on the piece surface after jewelry burning, a chromatic effect is 

caused by the reduction of organic matter, this varies effect depending on the type of seeds 

and fruits, which leads to the benefit of design in the formation and production of jewelry in 

an economic way. 

Key words: 

Chemical composition of some fruits and seeds- Ceramic jewelry- Chromatic and 

morphological effects. 
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  :البحث مشكلة

 وتركيبها الكيميائي في زخرفة الحلي الخزفية .كيفية اإلستفادة من شكل بذور وثمار النباتات 

 :البحث هدف

 ن استخدام بذور من التأثير اللوني والشكلي الناتج عباإلستفادة  مبتكرة بجودة عاليةحلي  تصميم إلى البحث يهدف

 . لتحقيق قيمة جمالية وإقتصادية وثمار النباتات 

  تصادية.صناعات تعتمد على الفكر واإلبداع بخامات إقمنافسة تتيح إقامة فتح أسواق جديدة للحلي الخزفية 

 فروض البحث :

  تنوعة مشكلية وإن إستخدام ثمار وبذور النباتات  في تصميم الحلي الخزفية يؤدى الى الحصول على تأثيرات لونية

 ذات قيمة جمالية وتصميمية.

 ح العصر بة لرويؤدى الى انتاج حلي مواك إن االستفادة من ثمار وبذور النباتات في تصميم وإنتاج الحلي الخزفية

 الحديث .

 منهجية البحث :

 يتبع البحث المنهج التحليلى التجريبي وذلك من خالل النقاط التالية :

ى كالهما عل وني أولتوضيح للنسبة التقريبية للعناصر المعدنية لبعض بذور وثمار النباتات والتي لها تأثير شكلي أو  .1

 الخزف.

حية نتهية الصالات المبعض التجارب العملية  لتوضيح النتائج الشكلية واللونية الناتجة من استخدام بذور وثمار النبات .2

 الحلي الخزفية بعد الحريق األول بدون طالء زجاجي. 

 .ةة حديثبعض المقترحات للتصورات التصميمية إلضافة فكرة استخدام بذور وثمار النباتات على سطح حلي خزفي .3

 مقدمة:

ما لال الحلي في مج تتميز الحلي الخزفية بالعديد من المميزات الهامة التي تجعل منها مقصد لمحبي التصميمات المتفردة 

ناية بها يفها والعلة تنظلها من تنوع في أشكالها وألوانها وتقنياتها وبريقها وأناقتها هذا باإلضافة لمقاومتها للخدش وسهو

اديا ، ميا وإقتصة تصميتدامة ، ومن هذا المنطلق يكون التطلع إلبتكار الجديد في مجال الحلي الخزفيكما أنها  تتميز باإلس

الها ير في أشكنوع كبحيث يمكن اإلستفادة من استخدام بذور وثمار النباتات في تشكيل وتلوين الحلي الخزفية لما لها من ت

ندما عحيث أنه  ية بهانسبة العناصر المعدنية ونسبة المواد العضو وتركيبها الكيميائي الذي يختلف في تأثيره اللوني بحسب

ات بشكل ة فراغنضيف أحد أنواع البذور أو الثمار الى قطعة الحلي في مرحلة التشكيل ثم حرقها يتشكل على سطح القطع

قنية من تلاوتعتبر هذه  بذور.النباتات المستخدمة باإلضافة إلى تأثير لوني ناتج عن وجود العناصر المعدنية الملونة بهذه ال

 تنوعها. الفكرة و لتفرد التقنيات المرتبطة بمعالجة السطح الخزفي ذات القيمة الجمالية التي تساهم في تسويق الحلي الخزفية

 :ة للمادةية المكونلكيميائاالتركيب الكيميائي لمادة نقية يصف الكميات النسبية للعناصر  مفهوم التركيب الكيميائي. 

 (15) 
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  تعريف البذور والثمار 

ُتستعمل البذور كمصدر ، والغذاء للطاقة لكونها مخزًناباإلضافة  وانتشاره تكاثر النبات هي وسيلة علم النبات في البذرة

ا في صناعة الكثير من المنتجات غير الغذائية مثل  وُتستخدم البذور أيضً للبشر والحيوانات  غذائي

عن  أما الثمار فهي عبارةواألصباغ والُملَّمعات، وصناعة المواد الالصقة واألدوية ومنتجات أخرى.  والصابون المنظفات

مبايض األزهار الناضجة والحاملة للبذور، وتختلف الثمار كما تختلف األزهار في اللون والشكل والحجم والقوام والعدد، 

 وهذا اإلختالف يجعلها من األعضاء الهامة في تمييز النباتات.

 أوال: بعض أنواع البذور والثمار المقترحة

 Lens exculenta العدس -1

 .وإيران وتركيا والواليات المتحدة أوروبا وجنوبي وبالد الشام مصر يزرع في، البقولية الفصيلة ينتمي إلى نبات العدس

بذوره ذات لون بني يميل إلى الحمرة، أو رمادي أو أسود، واليزيد قطرها ، المحاصيل المؤسسة للحضارة ُيعتبر من

حيث يحتوي العدس على نسبة  ،األلياف، البروتينات والحديد يحتوي العدس على نسبة عالية من ،مل13إطالًقا عن 

 (15) المكونة له. المعادن% حديد من إجمالي 50

 
 (3( بذور العدس بألوانه المختلفة )1شكل)

 Phaseolus vulgaris الفاصوليا البيضاء -2

 الكربوهيدرات، وتين،،البر الفوليك حمض على حتويت فهي لعاليةا الغذائية لقيمةا ذات لبذورا من البيضاء الفاصوليا تعد

حديد،  جم من عنصر ال100ملجم/24.9(، وتحتوي الفاصوليا على4) باإلضافة إلى المعادن والفيتامينات األلياف

 (9)جم من عنصر النحاس. 100ملجم/0.47و

 
 فاصوليا بيضاء (3شكل)

 Sesamum indicum السمسم -3

ْمِسم من المحاصيل الزيتية وقد استخدم   عالية من لى نسبةغذاًء ودهناً منذ القدم، فالزيت الناتج عنه يحتوي عكالسِّ

وم ثل الصوديعادن مالبروتينات واألحماض الدهنية والمركبات الفالفونية المضادة لألكسدة، والسمسم غني بالعديد من الم

 (12)%. 0.49%، المغنسيوم1.20%، البوتاسيوم0.90%، الكالسيوم 0.55%، الفسفور0.23

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 ح مما سبق عدم وجود العناصر المعدنية التي تؤثر لونيا في الخزف .ويتض

 
 (5( الصورة على اليمين بذور السمسم، والصورة على الشمال ثمار السمسم التي تحتوي على البذور)4شكل)

 

 Citrullus lanatus بذور البطيخ  -4

 ملجم/جم.0.2وحديد ملجم/جم ، 0.09تحتوي بذور البطيخ على نسبة من النحاس تقدر بحوالي 

( MOGOTLANE, EMMANUEL ALPHEUS/36) 

 
 بذور البطيخ (5شكل)

  graecum-Trigonella foenum بذور الحلبة -5
التي تتحول إلى ثمار على الصفراء الصغيرة  األزهارسم، تظهر 60 -20يتراوح ارتفاعه ما بين  حولي عشب الحلبة

وهي ذات لون  الكلية سم وتحتوي على بذور تشبه إلى حد ما في شكلها 10معقوفة طول كل قرن حوالي  قرون شكل

 (7). أصفر مائل إلى اإلخضرار

 وتحتوي الحلبة على العديد من العناصر المعدنية ذات التأثير اللوني في الخزف بالنسب التالية:

  (10) ملجم/كجم.12.30ملجم/كجم، المنجنيز85.99ملجم/كجم، الحديد12.6ملجم/كجم، النحاس0.52الكروم 

 (1) ملجم/كجم.1.3وفي دراسة أخرى أظهرت وجود عنصر الكوبلت في بذور الحلبة بنسبة 

 
 بذور الحلبة( 6شكل)

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 Prunus dulcis اللوز -6
زات تعتبر اللوزيت. وتثمر بعض أشجار اللوز ثماراً حلوة المذاق، بينما يثمر بعضها ثماراً مرة. ويستخرج من كال النوعين ال

 جم من100ملجم/0.9طعاماً متميزاً فتؤكل بعد رفع القشرة الخشبية القاسية التي تغلفها، ويحتوي  اللوز على نسبة الحلوة 

 (8)جم. 100ملجم/0.5جم،أما النحاس فنسبته 100ملجم/1.2، ومن المنجنيز نسبة  الحديد 

 
 اللوز (7شكل)

 

 Lupinus angustifolius الترمس -7
سبة نارتفاع المحاصيل الغذائية الهامة بالنسبة لإلنسان والحيوان ويتميز هذا المحصول بيعتبر محصول الترمس من 

ى ارتفاع نسبة الزيت باإلضافة إل % 34% ونسبة الكربوهيدرات  40 – 30البروتين في البذور حيث تصل نسبته إلى 

 (15). %28 – 18إلى 

حاس ملجم/كجم ، ونسبة قليلة من الن65.2نجنيز ملجم/كجم، ومن الم95.7ويحتوي على نسبة عالية من الحديد 

 (11) ملجم/كجم.10

 
 الترمس (8شكل)

 

 ثانيا: الحلي الخزفية

راء مكن إثيتتنوع الحلي الخزفية في طرق تشكيلها ومعالجات السطح ، وخاصة ذات اإلنتاج من القطعة الواحدة حيث 

 تلفةاألحيان على تقنيات الخزف والخامات المخقطعة الحلي بالتصميمات المتميزة والتي تعتمد في كثير من 

 

 :مراحل انتاج الحلي الخزفية بإستخدام الثمار والبذور 

وانلي ل األسإختيار نوع الطينة المستخدمة ومعرفة لون ومواصفات كل نوع ودرجة حرارة الحريق) طينات أرضية مث -1

صل إلى ن فاتح يوطينات ذات ل -بلونها البيج الفاتح بعد الحريق والتي تتميز بلونها البني المحمر أو البول كلي التي تتميز 

ت ي درجافاألبيض الناصع مثل الطين اإليطالي ودرجة حرارة الحريق تكون منخفضة أو البورسلين في حالة الحريق 

 عة.رتفق محرارة حريق مرتفعة( كما يمكن إستخدام الطينات الحجرية ذات اللون الرمادي الفاتح ودرجة حرارة حري
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 يض الناصعنه األبالطين األسوانلي بلونه البني المحمر، والطين الحجري بلونه الرمادي الفاتح ، وطين البورسلين بلو (9شكل)

 
 

 إختيار التصميم المراد تنفيذه -2

 إختيار الثمار أو البذور التي سوف يتم إستخدامها في تصميم قطعة الحلي  -3

 ميم.ن التصمع إضافة البذور أو الثمار إليها بضغطها في أماكن محددة م تشكيل قطعة الحلي من الطينة اللدنة -4

 
 ( نموذج لخطوات تنفيذ الحلي من الطين في مرحلة اللدونة بضغط بعض الثمار في الطين10شكل)

 مرحلة تجفيف قطع الحلي -5

 
 الحلي الخزفية في مرحلة التجفيف بعد تشكيلها (11شكل)

 مرحلة الحريق األول ) فخار( -6

ف، بالخز ويتم فيها رص قطع الحلي الجافة فوق بعضها بحذر حتى ال يتم كسر بعض القطع في أفران الحريق الخاصة

 خدمة.مع رفع درجة حرارة الفرن تدريجيا ببطء إلى الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة بحسب نوع الطينة المست

 كما تترك ل قطعةوبعد خروج قطع الحلي من الفرن يظهر بها التأثير الشكلي الناتج عن الثمار والبذور المستخدمة في ك

 بعضها تأثيرا لونيا في مكانها ناتجا عن نسبة العناصر المعدنية الملونة الموجودة بها. 

 

 مرحلة الطالء الزجاجي -7

لشكلي االتأثير  تى يظهروالثمار يتم تلوين األجزاء التي ال يوجد بها تشكيل حوفي حالة الحلي المستخدم في تشكيلها البذور 

 واللوني الناتج عن هذه البذور والثمار.
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 ( تطبيق الطالء الزجاجي بإستخدام الفرشاه على قطع الحلي المحروقة حرقا أوليا12شكل)

 
 ( تجفيف الحلي الخزفية بعد طالئها بالطالء الزجاجي13شكل)

 

 مرحلة الحريق الثاني للطالء الزجاجي -8

 
ل سالك النيكأرى على ( يظهر في الصورة على اليمين طريقة رص قطع الحلي قبل حرقها بحيث ترص بترك مسافة بين كل قطعة وأخ14شكل)

 كروم المعلقة على حوامل حرارية، أما الصورة على الشمال فتظهر بعض الحلي بعد أن تم حرقها.

 

 الناتجة من استخدام البذور والثمار في تشكيلها: الحلي الخزفية 

ل البذور عن شك تتميز هذه الحلي بشكلها المتفرد حيث يصعب تشابه أي قطعة بأخرى بشكل تام ، كما أن الشكل الناتج  

لها من ومالي، جأو الثمار المستخدمة يساهم بشكل كبير في فكرة التصميم، إلخراج قطعة حلي مناسبة لإلستخدام بطابع 

دة صالبة جي ة وذاتإقتصادية ، حيث أنها مقاومة للعوامل البيئية المختلفالمميزات التى تجعلها حلي ذات قيمة جمالية و

 بحسب نوع الطين المستخدم في تشكيلها ودرجة حرارة الحريق الخاصة به. 

لحافي مجال  ستخداماتمما يجعلها مناسبة لكافة الإلوسهلة التنظيف البرى الشـديد ، واوم الكيماويات والخدش كما أنها تق 

 ة، و تتعدد تصميماتها وألوانها بحيث يضفى لمسات جمالية ويجعلها مناسبة لكافة االذواق. لي الخزفي
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 (6)لحلي.انماذج لحلي خزفية تم إستخدام البذور والثمار في تشكيلها ويتضح التأثير الشكلي الناتج على سطح  (15شكل)

الكروم يوحاس   ومن أهم ملونات الخزف ) الحديد ويعطي اللون البني المحمر، المنجنيز الذي يعطي درجات األسود، الن

تلخدم في الالمست سببان اللون األخضر ، والكوبلت يعطي اللون األزرق(، وبالطبع تختلف درجة اللون تبعا لنسبة العنصر

سبة وجوقف على نكون متوفي حالة إستخدام البذور فإن التأثير اللوني الناتج ي وين، باإلضافة لنوع الطالء أو الطينات...،

من غ نة بالرغمالملو ود   هذه العناصر الملونة بها ، فقد ال تعطي بعض النباتات والبذور أي لون لعدم     وجود العناصر

 ناها   بالعناصر األخري. 

   لناتج عنالشكلي باإلستفادة من التأثير اللوني واتصميم وإنتاج حلي خزفية التطبيق العملي ل        

 :استخدام بعض الثمار والبذور وتركيبها الكيميائي

ة ذات ة أرضيفيما يلى سيتم عرض بعض التجارب العملية إلستخدام بذور بعض النباتات في تشكيل الحلي الخزفية بطين

لتجارب جميع الد الحريق، وقد تم تثبيت درجة حرارة الحريق الون فاتح حتى تظهر التأثيرات اللونية بوضوح عليها بع

 م.°950عند 

 ( إستخدام بذور الحلبة1نموذج : ) 

 
ا الشكلي ظهر تأثيرهلشمال ياستخدام بذور الحلبة في تشكيل قطعة من الحلي الخزفي، وفي الصورة على ا الصورة على اليمين تظهر (16شكل)

 م، باإلضافة إلى ظهور لون بني محمر.°950بعد الحريق األول لها على درجة حرارة حريق 

 

سبب وجود رقها بويتضح من النتيجة السابقة تأثير التركيب الكيميائي لبذور الحلبة لونيا على سطح قطعة الحلي بعد ح

يرها صر لم يظهر تأثمما أدى إلى ظهور اللون البني المحمر ، أما باقي العنا ملجم/كجم 85.99نسبة عاليا من الحديد بها 

 اللوني بشكل واضح .
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 ( 2نموذج : )إستخدام بذور البطيخ 

 
لشكلي تأثيرها ا مال يظهراستخدام بذور البطيخ في تشكيل قطعة من الحلي الخزفي، وفي الصورة على الش( في الصورة على اليمين 17شكل)

 اتح جدا.ون األخضر الفم، باإلضافة إلى ظهور لون بني فاتح محمر مع درجة من الل°950بعد الحريق األول لها على درجة حرارة حريق 

 

 

ة الحلي طح قطعويتضح من النتيجة السابقة تأثير التركيب الكيميائي لبذور البطيخ بإحداث لون بني محمر فاتح على س

در بحوالي نحاس قليلة  تق، ودرجة لون أخضر فاتح جدا نظرا لوجود نسبة ملجم/جم0.2ناتج عن وجود الحديد بنسبة 

 ملجم/جم. 0.09

 ( : الترمس3نموذج )

 
لشكلي تأثيرها ا مال يظهراستخدام بذور الترمس في تشكيل قطعة من الحلي الخزفي، وفي الصورة على الش( في الصورة على اليمين 18شكل)

 اتح .ون األسود المخضر الفم، باإلضافة إلى ظهور درجات من اللون البني المحمر والل°950بعد الحريق األول لها على درجة حرارة حريق 

 

وجود  لي بسببالنتيجة السابقة تأثير التركيب الكيميائي للترمس بإحداث لون بني محمر على سطح قطعة الحويتضح من 

نجنيز ملجم/كجم ، وكذلك درجة لون أسود مخضر فاتحة ناتجة عن وجود نسبة من الم95.7نسبة عالية من الحديد 

  ملجم/كجم .10ملجم/كجم ، ونسبة قليلة من النحاس 65.2

 

 

 

 

 



 عشرثالث لعدد الا                                                                             ة العمارة والفنون              مجل

140 

  ( : العدس 4)نموذج 

 

 

شمال تين على الفي الصورواستخدام بذور كال من العدس األصفر والبني في تشكيل قطع من الحلي الخزفي، ( الصورتين على اليمين 19شكل)

 لون البني المحمر.م، باإلضافة إلى ظهور درجات من ال°950يظهر التأثير الشكلي بعد الحريق األول لهما على درجة حرارة حريق 

 
وجود  ي بسببويتضح من النتيجة السابقة تأثير التركيب الكيميائي للعدس بإحداث لون بني محمر على سطح قطعة الحل

 المكونة له. المعادن% من إجمالي 50نسبة عالية من الحديد حيث يمثل نسبة 

 

 ( السمسم5نموذج :) 

 
كلي أثيرها الشتمال يظهر قطعة من الحلي الخزفي، وفي الصورة على الشاستخدام بذور السمسم في تشكيل ( في الصورة على اليمين 20شكل)

 م، باإلضافة إلى عدم ظهور أي لون في مكان البذور.°950بعد الحريق األول لها على درجة حرارة حريق 

 

 اصر ملونهجود عنيتضح من النتيجة السابقة عدم وجود تأثير لوني ناتج عن التركيب الكيميائي للسمسم وذلك بسبب عدم و

 به.
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 ( الفاصوليا البيضاء6نموذج :) 

 
 لشمال يظهراورة على استخدام بذور الفاصوليا البيضاء في تشكيل قطعة من الحلي الخزفي، وفي الص( في الصورة على اليمين 22شكل)

ني المحمر واللون األسود لون البم، باإلضافة إلى ظهور درجات من ال°950تأثيرها الشكلي بعد الحريق األول لها على درجة حرارة حريق 

 المخضر الفاتح .

 

ة الحلي طح قطعويتضح من النتيجة السابقة تأثير التركيب الكيميائي للفاصوليا البيضاء بإحداث لون بني محمر على س

اللون  جم من عنصر الحديد،  و يظهر100ملجم/24.9تحتوي الفاصوليا علىبسبب وجود نسبة عالية من الحديد حيث 

 جم.100ملجم/0.47األخضر الفاتح نتيجة وجود عنصر النحاس بنسبة 

 

 ( اللوز7نموذج :) 

 
عد بها الشكلي هر تأثيراستخدام اللوز في تشكيل قطعة من الحلي الخزفي، وفي الصورة على الشمال يظ( في الصورة على اليمين 23شكل)

 تح .ألسود واألخضر الفاظهور درجات من اللون البني المحمر واللون ا م، باإلضافة إلى°950الحريق األول لها على درجة حرارة حريق 

 

جود وبسبب  ويتضح من النتيجة السابقة تأثير التركيب الكيميائي للوز بإحداث لون بني محمر على سطح قطعة الحلي

 جم،100ملجم/2.1، ويظهر أيضا اللون األسود المخضر الفاتح لوجود المنجنيز بنسبة  الحديد جم من100ملجم/0.9نسبة 

 .جم100ملجم/0.5والنحاس نسبته 
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 ة:فية حديثلي خزبعض المقترحات للتصورات التصميمية إلضافة فكرة استخدام بذور وثمار النباتات على سطح ح 

 (1مقترح )

 
جاجي أبيض زية بطالء الحلي الخزفية بإضافة التشكيل ببذور السمسم في جزء من القطعة المطلتصور مقترح لتصميم قطعة من ( 24شكل)

 المع.
  

 (2مقترح )

 
 ء زجاجي.لية بطالتصور مقترح لتصميم قطعة من الحلي الخزفية بإضافة العدس في تشكيلها وإستخدام طينة بيضاء غير مط( 25شكل)

 

 (3مقترح )

 
طالء ير مطلية بة بيضاء غلتصميم قطعة من الحلي الخزفية بإضافة التشكيل ببذور البطيخ لقطعة حلي خزفية من طينتصور مقترح ( 26شكل)

 زجاجي.
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 (4مقترح )

 
 ر المع.جاجي أخضزتصور مقترح لتصميم قطعة من الحلي الخزفية بإضافة التشكيل باللوز لقطعة حلي خزفية مطلية بطالء ( 27شكل)

 

 النتائج والتوصيات

 :النتائج

تج ي البحث تنفدامها إن جميع البذور والثمار تنتج تشكيال لسطح قطع الحلي الخزفية، والكثير من البذور التي تم استخ •

 تأثير لوني بحسب نسبة العناصر المعدنية الملونة بها مثل الحديد والمنجنيز والنحاس.

 دم وجودوليس لها تأثير لوني عليها بسبب عإن بعض البذور تنتج تأثير شكلي فقط على سطح الحلي الخزفية،  •

لملونة ناصر االعناصر الملونة في تركيبها الكيميائي مثل السمسم، وقد يحدث عدم ظهور لون أيضا في حالة وجود الع

 بنسبة ضئيلة في البذور.

م وتحقيق قي إلبتكارل يتيح مجال كبيرفي تصميم وإنتاج الحلي التأثير اللوني والشكلي لبذور وثمار النباتات  استخدام •

 .تصميمية وإقتصادية للخروج بمنتج جديد متميز

 التوصيـــات:

 ميم وإنتاجفي تص يوصي البحث باإلستفادة من بذور وثمار النباتات وخاصة منتهية الصالحية كقيمة إقتصادية وجمالية •

 الحلي الخزفية.

 .لي الخزفيةاج الحر النباتات في تصميم وزخرفة وإنتاستكمال البحوث في كيفية اإلستفادة بطرق مختلفة من بذور وثما •

لوني والشكلي من التأثير اللتصميم وإنتاج الحلي باإلستفادة   إقامة صناعات صغيرةتوفير فرص عمل و إمكانية   •

 الناتج عن استخدام بذور وثمار النباتات منتهية الصالحية.

 المراجـــــــــــــــــــــع  •

 :كتب •

 graecum- foenum عزل المواد الفعالة في بذور نبات الحلبةوجيه يونس و عبد اإلله، سمر محمد:  ،محمد .1

Trigonella  ،مجلة جامعة األنبار للعلوم الصرفة، المجلد الثالث ، العدد الثالث، ودراسة فعاليتها الحيوية ISSN: 

1991-8941  ،2009. 

1- Mohammed, Wajih Younis and Abd El-Elah, Samar Mohamed: Azl el mawad el falah fi 

bozwr nabat el helba- Graecum-foenum Trigonella and its Biological Effectiveness, Magalat 

gameat elanbar lleloum elserfa, elmogalad elthaleth eladad elthaleth: 1991-8941, 2009. 
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2- MOGOTLANE, EMMANUEL ALPHEUS: CHEMICAL COMPOSITTION OF 

INDIGINOUS WATERMELON (Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. and Nakai)) LANDRACE 
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