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المستخلص
تنوعت المنتجات البالستيكية ودخلت جميع المجاالت وبكم هائل اليمكن حصره لذلك تناول الباحث جزئية
معينة تمثلت في عينة البحث وهي منتج (إبريق الوضوء) فمن منطلق أهمية عملية الوضوء تأتي أهمية توابعه (األواني
. المستخدمة) فنجد أننا نستخدمها يوميا لعمل تللك الفريضة الواجبة بحسب ديننا
تمثلـ ــت ه ـ ــذه الد ارسـ ــة ف ـ ــي ت سـ ــليت ال ض ـ ــوء علـ ــي م ش ـ ــاكل المنتجـ ــات الم س ـ ــتوردة ب شـ ــكل ع ـ ــام ثـ ــم المنتج ـ ــات
 كمــا اتجهــت ه ــذه الد ارســة للنجــر ف ــي. وهــي م ش ــاكل ا ســتخدامية ووجيفيــة وجمالي ــة

البال ســتيكية الم ســتوردة ب ش ــكل خــا

 أهمي ــة ه ــذه الد ارس ــة تكم ــن ف ــي قي ــام م ــده موائم ــة هـ ــذه. أهمي ــة ه ــذه المنتج ــات ف ــي حياتن ــا اليومي ــة وم ــد حاجتن ــا لهـ ــا
المنتجـات للم سـتخدم ال سـوداني وقيـام الجوانــب الوجيفيـة والثقافيـة والجماليـة فيهـا والمالحــأ أننـا الن سـتخدم فقـت منتجـا غيــر
مالئم للوجيفة بل نستخدم منتجات مرتبطة ب ثقافات مستوردة وقيم دينيـة لهـا معـاند ودالالت معينـة ومعروفـة قـد التتناسـب
مع عقيدتنا وديننا إال ان الحوجة لتغطية السوق بمنتج رخي

.ومهم أدت الي االستيراد من الدول المتاحة لنا

 وق ــد تمك ــن.وبا ســتخدام الم ــنهج الوص ــفي تمثل ــت عين ــة الد ارس ــة وه ــي (إبري ــق الوض ــوء) كم ــدلول ثق ــافي ودين ــي
الباحـث مــن تطــوير حلــول ثقافيــة وجماليــة مختلفــة لم شــاكل المنتجــات البال ســتيكية الم ســتوردة (اإلبريــق) وتوصــل الباحــث
.لنتائج أكثر مثالية وعملية لمشاكل المنتجات المستوردة منها المحافجة علي الطابع التراثي المحلي

Abstract
The plastic products has been used as various forms, as well as in all the fields in a
large quantity that cannot be measured there for the researcher has taken certain part
represented in the research sample which is the ablution pot. According to our religion, the
ablution is an essential and important action to be done always before the performance of
the prayer from which comes the importance of the (ablution pots).
While this study is to focus on the imported products in general and the imported plastic
products in particular, studying the importance of this products in our daily life and how do
we need it.
The importance of this study is to measure how conveniently this products with its
functional exposure and how to explore it in a wide range ,also the informative and
aesthetic aspects , the researcher analyzed the imported products as well as the informative
values of these products from which he realized that although the product does not satisfy
us way and need of use but we use and authenticate Imported cultures and religious values
have certain meaning and remarks may believe not be conveniently with our religious and
however but the need to import a cheap product has filled the market from countries
nearly.
According to the industrial design method of study the information has been analyzed
and put into a system to enable the researcher and help him to develop deferent solutions to
solve the problem of the imported plastic problems (the ablution pot) and recommendation
which help to achieve better solution and ideal practical result to solve the problems of the
imported product.
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الكلمات المفتاحية :منتجات – بالستيك – إبريق – محلي.
المـقدمــــة:
دخلـت المنتجــات البال ســتيكية ال ســودان منــذ زمــن طويــل كمنتجــات م ســتوردة مــن األوانــد والمعــدات وغيرهــا مــن
ـر جـدا .كـان
منتجات البالستيك وذلك لقلـة الم صـانع والمـواد الخـام حينهـا .ت ازيـد إ سـتهالكها حتـد أ صـب اإلعتمـاد عليهـا كبي ا
أثرهــا فــد معجــم األحيــان إيجابيــا وســاعد فــد ت ســهيل اإلحتياج ــات اليوميــة إال أن هنال ـ ك أثــر ســلبي نشــأ مــن عــدم وج ــود
موا صـفات مالئمـة للم سـتخدمين لهـذه المنتجـات .بمـا أنهـا م سـتوردة ومرتبطـة بثقافـة أخـر فـي الت صـميم واالنتـا نجـدها فـي
أغلب األحيان التناسب هويتنا واحتياجاتنا بالقدر المطلوب.
إن غيـاب المكـون الثقـافد فـد المنتجـات البال سـتيكية فـد ال سـودان مـن الم شـاكل التـد يجـب أن نعيرهـا إهتمامنـا.
ذلك الغياب نتج من صعوبة التصنيع محليا لعـدم تـوفر معينـات الت صـميم سـابقا فكـان اإل سـتيراد هـو الحـل .تـم إسـتيراد سـلع
ومن تجات ال تتواءم مع بيئتنا والتناسب ثقافتنا ولكنا نوجفها حسب الحوجة.
كانـت الحوجــة إلــد ت صـميم إنــاء وضــوء مــن األ شـياء المهمــة وذلــك إلعتنــاق اإلن سـان ال ســوداني ديــن االســالم
الـذ يفــرل علـد الم ســلم ال صـالة والتــد بـدورها تفــرل الطهـارة والوضــوء فـتم ت صــميمه وانتاجـه مــن قبـل إنســان الســودان
القــديم بم ـواد ب ســيطة مثــل الطــين المحــروق والجلــد وســمد الت ص ــميم القــديم (الركــوة)  .المميــز فــد هــذا اإلنــاء أنــه اليخـ ـ
قبيلـة معينــة مــن القبائـل ال ســودانية بــل إ سـتخدمه أهــل الغــرب وال شــرق وال شـمال .ومــع تقــدم التقنيـات الحديثــة نشــات الحوجــة
إلع ــادة ت ص ــميمه بردي ــة س ــود انية  .نتيج ــة النح س ــار المنتج ــات ال س ــودانية التقليدي ــة ل ــم يج ــد االن س ــان الس ــوداني ب ــدا مـ ــن
إستخدام المنتجات المستوردة.
تتلخص مشكلة البحث في ال تي:
كثيــر م ــن المنتج ــات البال ســتيكية الم س ــتخدمة ف ــي ال س ــودان الت ت ـوائم م ــع ثقاف ــة وهوي ــة الم ـواطن ال س ــوداني  ،خاص ــة إبري ــق
الوضـوء الم صـنع مــن البال سـتيك الـذ حــل محـل المنـتج المحلــي التقليـد والـذ يحمــل سـمات الـدول االخــر التـي تختلــف
عنا في بيئتها ومناخها وثقافتها عنا.
أهداف البحث:
* إستخدام المواد الخام المتوفرة من منتجات البترول.
* إستخدام التكنولوجيا الحديثة فد اإلنتا المحلد.
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* يهـ ـ ـ ـ ــدف البحـ ـ ـ ـ ــث العـ ـ ـ ـ ــاد ة ت صـ ـ ـ ـ ــميم إبريـ ـ ـ ـ ــق البال سـ ـ ـ ـ ــتيك الم سـ ـ ـ ـ ــتخدم فـ ـ ـ ـ ــي الوضـ ـ ـ ـ ــوء فـ ـ ـ ـ ــي ال سـ ـ ـ ـ ــودان ليت ـ ـ ـ ـ ـوائم مـ ـ ـ ـ ــع
المستخدم المحلي.
أهمـــــية البحـــــــث:
 .0رصد وتوثيق إبريق الوضوء التقليد في السودان وابراز خصائصه الثقافية والجمالية.
 .6تسليت الضوء علد اإلمكانيات المحلية للتصميم والتصنيع المحلي.
.3

تغطية إحتيا السوق المحلد من المنتج المصنع محليا.

فروض البحــــــــث:
 .0هنالك فر

وا سـعة فـي ال سـودان لت صـميم وانتـا إبريـق وضـوء سـوداني با سـتخدام التقنيـات الحديثـة يحمـل خصـائ

ثقافية وجمالية مميزة وذا جدوه تسويقية عالية.
 .6يفترل الباحث أن إبريق الوضوء التقليد (الركوة) إنحسر بشكل واسع مقابل إبريق البالستيك المستورد.
منهــــــج البحــــــث :ــ
إ ستخدم الباحث المنهج الوصفـ ــي لجمع البيانات النه يعتبر منهجا متوافقا مع طبيعة الدراسة ومن ثم تحليل العينات
ليتمكن الباحث من التحقق من صحة فرول البحث ،وتحقيق أهداف البحث وبغرل الوصول الي نتائج فعلية حيث
سيقوم الباحث إ ستناداً علي نتائج الدراسة بوضع تصاميم مقترحة تسهم في حل مشاكل المنتجات المستوردة واطفاء
الجوانب المفقودة فيها وتوفيرها محليا.
دراسات سابقة لها صلة بالموضوع:
عنوان البحث
اسم الباحث

تصميم ال عبوات البالستيكية لحفظ المياة
محمد علي محمود زهران

المرحلــــــــــــــــة  :الكلية :

كلية الفنون التطبيقية

الجامعة  :جامعة حلوان
سنة البحث 1118 :م

ماجستير

قسم :التصميم الصناعي

موضوع البحث

اكد الباحث انه علد الرغم من تزايد تصاميم عبوات المياه البالستيكية إال انه التزال هناك مشكلة

التعرف علي ماهية المنتج وماتحتويه العبوة البالستيكية فيصعب التعرف علي المحتو وهذه من
االشياء الخطيرة  ،ومن هنا فقد قام الدارم بدراسة وافية للعبوات البالستيكية ،فقام بعرل عينات
وتحليلها وفق معايير البحث العلمي ،كما قام بدراسة بالعينة الستطالع آراء المستخدمين من عدة

فئات ،وقام بعمل دراسة وصفية للعينات ومد

تاديتها للوجيفة في مصر ،وعمل دراسة تحليلية

للتصميم ومد

قابلية التعامل معه والخامة المصنع منها .ثم قام بدراسة أرقونوميكية لدراسة راحة

االنسان ومد

موائمة العينه لالنسان  ،وقام بدراسة الجوانب الجمالية والوجيفية المرتبطة بت صميم

عبوات البالستيك(عبوة الميا ه).
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أ هــم مــا توصـــ

النتائج  :كشفت الدراسة العلمية والفنية لعبوات البالستيك (مياه)عن عدة نتائج:
 -توصل الباحث إلد اعتبارات خاصة بتصميم القوارير.

اليه البحث

-

توصل إلد أن وجيفة التصميم من العوامل الهامة لتحقيق التوافق بين االحتياجات البشرية

والوصول ألعلد نسب في اشباع الحاجات الجمالية.

التوصـــيات  :أوص ــد الباح ــث ب ــبعل االعتب ــارات الت ــد الب ــد وأن تتـ ـوافر ف ــد عب ــوة المي ــا ه البالس ــتيكية
وم ارع ــا ة النـ ـواحي الت ص ــميمية المختلف ــة ،ك ــاللون ،واألبع ــاد ،والخام ــة ،والتغذي ــة الراجع ــة لمعرف ــة محت ــو

العبوة لالبتعاد عن االخطاء االستخدامية .

أول التصميم:
مقدمة التصميم :
الت صـميم هـو التخطـيت الـذ يرسـي األ سـام ل صـنع كـل كـائن أو نجـام  ،يمكـن أن ي سـتخدم كاسـم وفعـل علـد حــد
سـواء ،وعلـد نحــو أوسـع يعنـي الفنــون التطبيقيـة والهند سـة وي صــمم كفعـل ي شـير إلــد عمليـة إن شـاء ووضــع خطـة لمنــتج،
هيكــل تنجيمــي ،نج ــام ،أو أ مكـ دـون ذو هــدف .ت ص ــميم كا ســم ي ســتخدم إم ــا لخطــة (الحــل) النه ــائي (علــد ســبيل المث ــال
رسـم ،نمـوذ  ،وصــف) أو نتيجـة تنفيــذ تلـك الخطــة فـي شــكل المنـتج النهــائي مـن عمليــة الت صـميم .وبعيــداً عـن الت صــنيف،
بأوسع معانيه ال وجود أل قيـود أخـره ،فـالمنتج النهـائي يمكـن أن يكـون أ شـيء مـن الجـوارب والمجـوهرات إلـد واجهـات
معينـه تكـون م صــممة
الم سـتخدم الرسـومية ،والرسـوم البيانيـة ،حتـد األفكـار
التخيليـه مثـل التقاليـد الثقافيـه ،واالحتفـال بأعيـاد د
د
في بعل األحيان .وفي اآلونة األخيـرة ،العمليـات (ب شـكل عـام) كانـت أي ضـاً تعامـل علـد أنهـا مـن منتجـات الت صـميم ،ممـا
الـذ ي صــمم يــدعد م صــمم ،وهـو أي ض ـاً م صــطل ي ســتخدم

أعطـد معنــد جديــداً للم صـطل ت صــميم العمليــات .إن ال شــخ

ـادة مجــال التخ ص ـ
الــذين يعملــون مهني ـاً فــي أحــد مجــاالت الت ص ــميم المختلفــة ،ويحــدد عـ ً

لأل شــخا

الــذ يتعامــل مع ــه

(مثـل م صــمم أزيـاء ،م صــمم أفكــار أو م صـمم علــد شــبكة اإلنترنـت .إن الت صــميم غالبـ ًا مــا يتطلــب مـن الم صــمم أن ينجــر
إلــد الجوان ــب الجمالي ــة والوجيفي ــة ،والعديــد م ــن الجوان ــب األخ ــره العمليــة ،وه ــي ع ــادة م ــا تتطلــب ق ــد اًر كبيـ ـ اًر م ــن البح ــث،
التفكير ،النمذجة ،التكيف التفاعلي ،واعادة التصميم إن وجد.
مفهوم التصميم :
نقصد من التصميم في الفنون التشكيلية إبتكار أو إبتـداع أ شـياء جميلـة ممتعـة ونافعـة لنن سـان فـي إنتـا بعـل
ال سـلع مثــل

( الن ســيج والطباعــة المعــادن ،النجـ ـارة ،الخـ ـزف ،النح ـت ،األ شــغال اليدويـ ـة والفنيــة  )..فالتصــميم هــو تلــك

العمليـة الكاملــة لتخطــيت شــكل مــا وان شــائه بطريقــة مرضــية مـن الناحيــة الوجيفيــة أو النفعيــة وتجلــب ال ســرور والفرحــة إلــد
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الـنفم أي ضـاً ويعتبـر هـذا إ شـباع لحاجـة اإلن سـان نفعيـاً وجماليـاً فـي وقـت واحـد (الت صـميم – د .إ سـماعيل شـوقد – 6110
– 6116م) .
أمـا مفهــوم الت صـميم ا ص ـطالح ًا يعنـد هند ســة ال شـط بطريقــة مـا علــد وفـق مخططــات معينـة أو عمليــة هندســية
لموقــف م ــا (محمــود الحيل ــة – 6113م ص ــفحة  .)62والت صــميم ف ــي الفن ــون الت شــكلية ه ــو إبتك ــار أو إبــداع أش ــياء جميل ــة
ممتعه ونافعة لننسان  ،بما في ذلك التقيـيم فـي إنتـا إحـده الحـرف مثـل الن سـيج والطباعـة والخـزف والنحــت  ..الـ

وهـو

عمليـة كاملـة لتخطــيت شـكل مــا وان شـائه بطريقــة لي سـت م ـ ــن الناحيـة الوجيفيــة فح سـب  ،ولكنهـ ــا تجلـب الســرور إلـد الــنفم
 ) 8ويع ــرف ( جم ــال أب ــو الخي ــر 0777م –

أي ضـ ـ ًا ( ف ــت الب ــاب عب ــد الحل ــيم وأحم ــد رش ــدان 0791م –

) 011

الت صــميم بأن ــه التخطــيت المتكام ــل إلن شــاء وح ــدة ت شــكيلية أو ص ــياغة جديــدة مبتكـ ـرة لعنا صــر العم ــل الفنــد ف ــي عالق ــات
ت شــكيلية تخــدم الغــرل الجمــالي والنف ــعي ف ــي الوقــت نف ــسة كمــا ي ــره إ ســماعيل ش ــوقي – (

0777 )11 – 12م أن

الت صـميم مـن المـواد الخ صـبة التـد ت سـاعد دارم الف ــن علـد أن يجــرب بحريـة فــي عنا صـر الت صـميم وأ سـم بنائهـا والتعامــل
مع التباين والتوافيق المتاحة في التعبيـرعن أفكـاره بلغـة األ شـكا ل والخطـو واأللـوان  ،والن شـا الفنـي عبـارة عــن سلسـلة مـن
الق اررات يتخذها الفنان فيقرر استخدام نوعية األلوان أو األشكال دون غيرها .
وفــي أر الباح ــث الت ص ــميم هــو خل ــق ش ــيط جدي ــد نــافع وذا ج ــدو وجيفي ــه وجماليــه او ت س ــهيل ا اجـ ـراء معق ــد
بطريقه مبسطه .
التصميم الصناعي :Industrial Design
التصميم الصناعي :هو نشا ابتكار الهدف منه تحديد الكفاءة الشكلية لالشياء المنتجة بواسطة الصناعة ،وتلك
الكفاءة ليست فقت المالم الخارجية ولكن اساسا تلك العالقات البنائية والوجيفية والتي تحول نجام معين ال

وحدة

متكاملة سواء من جهة نجر المنفذ او المستعملين ،ويمتد التصميم الصناعي ليغطي جوانب البيئة االنسانية والتي تدخذ
في االعتبار من جهة االنتا الصناعي ،التصميم الصناعي معروف عند مجتمع الفنانين الصناعيين و المصممين
بأنه الجزء الضرور من عمله هو الجوانب االبتكارية واإلبداعية والبصرية في االشكال التي يعالجها في أعماله
ونتاجه.
ثانيا الوضوء:
الوض ـ ـ ـ ـ ــوء فـ ـ ـ ـ ـ ــي اإل س ـ ـ ـ ـ ــالم هـ ـ ـ ـ ـ ــو أول مق ص ـ ـ ـ ـ ــد للطهـ ـ ـ ـ ـ ــارة وقدم ـ ـ ـ ـ ــه ألنـ ـ ـ ـ ـ ــه مطل ـ ـ ـ ـ ــوب لكـ ـ ـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ـ ــالة وهـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ـ ـ ـم
شرو الصالة وفي الصحيحين ال يقبل الله صالة أحدكم إذا أحدث حتد يتوضأ.
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الوضوء لغة:
ة
ـال المـاء إلــد
ُّ
ـوء :
الو ُ
الو ُ
ُ /0و ُ
ـوء فـي ال شـرع :الغ سـ ُـل والم سـ علـد أع ضـاء مخصوصــة  ،أو إي ص ُ
ضـ ُ
التوضـد و ُ
ض ُ
ـوء ُ :
ض ُ
األع ضــاء األرةعــة  :ال ـ أرم والوجــه واليــدين والــرجلين  ،مــع النيــة .ا س ــم للمــاء الــذ يتوضــأ بــه وهــو مــأخوذ مــن الوض ــاءة
الحسن والنجافة والضياء من جلمة الذنوب وسمي بذلك لما يضفي علد األعضاء من وضاءة بغسلها.
 /6الوضـوء ب ضـم الـواو ا سـم للفعـل وهـو ا سـتعمال المـاء فـي أع ضـاء مخ صوصـة وبفتحهـا ا سـم للمـاء الـذ يتوضـأ بـه وهـو
مـأخوذ مــن الوضــاءة الح ســن والنجافــة وال ضـياء مــن جلمــة الــذنوب وســمي بــذلك لمـا ي ضــفي علــد األعضــاء مــن وضــاءة
بغسلها وشرعا استعمال الماء الطهور في األعضاء االرةعة وهي الوجه واليدين والرأم والرجلين.
ثالثا -البالستيــــــــــك
البالستيك :أو ما يعرف باللدائن هي مادة سهلة التشكيل بصور مختلفة تتكون أساسا من سالسل تدعد البوليميرات
) (Polymersوتشتق كلمة بالستيك في اليونانية من (بالستيكوم) ومعناها قابلة للتشكيل .حيث يمكن صهر وتليين
مادة البالستيك بالح اررة ويتم تشكيل وتصنيع مختلف المنتجات البالستيكية حسب الطلب بكل سهولة .ومنذ أن عرف
العالم الثورة الصناعية  ،ال تزال المجتمعات تشهد التطور فمن عصر الفحم الحجر إلد عصر الذهب األسود
ساهم في جهور صناعات جديدة وكثيرة تطورت بمرور األيام .جهرت الصناعة البالستيكية وازدهرت

(البترول) ،والذ

وأصبحت اليوم تحتل الصدارة بالن سبة للصناعات الحالية نج ار الستخداماتها العديدة في الحياة اليومية وذلك ألنها تدخل
في تركيب األشياء واألدوات المحيطة بنا.
يتم استخال




خام البالستيك من المواد التالية:

البترول.

الغاز الطبيعي.
الفحم.

 - 0المبلمرات  :هي عبارة عن مركبات ذات كتلة جزيئية كبيرة تنتج من اتحاد جزيئات صغيرة تدعد مونومرات
(احادية الوحدة) ومن االمثلة عليها السيلسولوز مبلمر طبيعي والبوليستيرين مبلمر صناعي .السيلسولوز:
مبلمر من عدد كبير من وحدات الجلوكوز (كيمياء البولمرات االسام في صناعة المطا ( محمد مجد
عبدالله –

.)79

يعتبر البالستيك نوعا من أنواع المواد العضوية والشبه عضوية والبولميرات المصنعة ويوجد العديد من األنواع
من اليالستيك و لكن حتي عام  0731كان البالستيك المعروف هو السيليلويد و الباكياليت و بعد ذلك تم أكتشاف
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أنواع عديدة من البالستيك من بينها النايلون و البوليتين و التيريلين و البوسليسترين .يذكر أن العالم األمريكي البلجيكي
ليو بايكالند كان أول من صنع البالستيك في العام .0719
تعتبــر الم ـواد البال ســتيكية أه ــم ثم ـرة ومنــتج ب شــر ه ــام اكت شــفها اإلن ســان وطورهــا حت ــد أ صــبحت المــادة الص ــناعية
الرئيسية في عصرنا الحـديث ،ح يـث أمكـن بالتقـدم العلمـي والتكنولـوجي الحا صـل اليـوم إنتـا أنـواع جديـدة وعديـدة مـن المـواد
البالستيكية ،ويوجد حتد اآلن ما يقارب من عشرة ألف نوع من ا لمواد البالستيكية اال صـطناعية ،رةمـا الكثيـر مـن األنـواع
الجديدة قادمة علد الطريق.
أ صــبحت حياتنــا تعتمــد اعتمــادا كبيـ ـ ار علــد هــذه الم ـواد البال ســتيكية .فمالب س ــنا وحقائبنــا واألوانــي المنزليــة وخ ـراطيم المي ــاه
واألنابيــب واألدوات ال صــحية وهياكــل وتوصــيالت الثالجــات والغ س ــاالت وأجه ـزة الكمبيــوترات وكــاميرات التصــوير وأجهـ ـزة
الراديو والتلفزيون ،ومـواد العـزل الحـرار والكهرةـائي وال صـوتي ،واآلثاثـات وأكيـام حفـأ الطعـام وقطـع وتوصـيالت األجهـزة
والمع ــدات ..مـ ــا ه ــي إال بدايـ ــة لقائمـ ــة ال تنته ــي مـ ــن منتجـ ــات المـ ـواد البال سـ ــتيكية التـ ــي ي س ــتخدمها اإلنسـ ــان أو باألص ـ ـ
نستخدمها في حياتنا اليومية.
تطور صــــناعة المواد البالســـتيكية:
لقد تطورت صناعة المواد البالستيكية في عص رنا الحديث نتيجة للتقدم العلمي ،حيث أصب بإمكان الكيميائيين
ليم فقت تغيير خوا

بوليمر معين وانما أيضا صناعة بوليمرات ألغرال معينة وةخوا

مميزة ،حيث يتم ذلك

بتغيير طريق تكوين السالسل في البوليمرات وبالتالي فقد أصبحت المواد البالستيكية تدخل في معجم الصناعات
بأشكال وصور مختلفة وتعددت أنواعها وتنوعت استعماالتها واستخداماتها في العديد من المجاالت وفي شتد نواحي
الحياة كما ذكرنا سابقا.
تتمتع المنتجات البالستيكية بالكثير من المزايا والخصائ

والتي جعلتها أكثر رواجا من أ مادة أخره متاحة

لالستعمال في عدد كبير من دول العالم عامة وةخاصة في الدول النامية.
ولعل أهم تلك المزايا والخصائ

أنها :

 /0قليلة التكلفة في عمليات شحنها ونقلها نج ار لخفة وزنها .
 /6رخيصة الثمن مقارنة بالمواد المتاحة األخره.
 /3قدرتها العالية علد الصمود طويال دون أن تتلف.
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 /1يمكن صناعتها وتشكيلها بسهولة.
 /2مرونة وسهولة استخدام التقنية في تصنيعها محليا وادخالها من الخار بكميات كبيرة.
مزايا وعيوب والبالستيك:
للبالستيك مزايا وعيوب كـأ مـادة أخـره ي سـتخدمها اإلن سـان إال أن أهـم مـا يميـز البال سـتيك عـن غيـره مـن المـواد
الطبيعيــة األخــره هـ ـو إجتمــاع الخــوا

المتع ــددة فــي المــادة البال س ــتيكية الواحــدة بينمــا المـ ـواد األخــره

يتمتــع كــل منه ــا

بخا صـية منفـردة مميـزة وهــذا هـو ال سـبب فــي االنت شـار الكبيـر ال ســتخدامات المنتجـات البال ســتيكية فمـن الممكـن أن تجتمــع
صـفات القـوة والمرونـة وال صـالبة وخفـة الـوزن وال شـفافية فـي آن واحـد فـي مـادة بال سـتيكية واحـدة ممـا يجعلهـا صـالحة لعـدة
ا سـتخدامات متباينــة بينمــا المـواد األخــره بخا صــيتها المنفــردة ال يمكـن أن ت صــل لــذلك .ومــن الم ازيـا أيضــا تعــدد األل ـوان
الوا سـع وخا صــية العــزل لل سـخونة والبــرودة والكهرةــاء ومقاومــة التآكـل وســهولة اال ســتخدام ورخـ

التكــاليف  ،أمــا العيــوب

فهي صعوبة اإلصالح وامكانيـة إعطـاء رائحـة غيـر مرغـوب فيهـا وعـدم احتمـال درجـات الحـ اررة العاليـة وعـدم ثبـات األبعـاد
والتعــرل للك ســر والتلــف إل ــد جانــب التــأثيرات

البيئيــة ال ضــارة ف ــي حالــة إحراقهــا أو ا س ــتخدامها كــأواني وأك ـواب للطع ــام

والشراب.
المنتجات البالســـتيكية
المنتج ـ ـ ات البالستيكـ ـية ه ـي منتجات تحل محل الم ـ ـنتجات المعـ ـ ـدنية والف ـ ـخارية والزجاجـ ـ ـية ورخيصة الثمن
وت ــم اب ــدالها مك ــان المعـ ــادن ل س ــبب غ ــالء ون ــدرة المعـ ــادن حي ــث نج ــد أن من ــتج المعـ ــدن مث ــل االطب ــاق واالكـ ـواب والمعـ ــالق
واالوانـي وغيرهــا مــن المنتجــات الم سـتخدمة يوميــا  ،باهجــة الــثمن لنـدرة المعــدن وقلــة االنتــا لتعقيـد عملياتــه ومراحل ـه عنــد
ت صـنيع األوانــي مــن الزجـا نجــد أن ثمنهــا بـاهأ وفيهــا قابلــة للك ســر وللتلـف لطبيعــة نــوع خـام الزجــا .أد تطــور العلــوم
الكيميائية الي اكتشاف البالستيك وهو أ رخ

المواد انتاجا وتصنيعا وتشكيال ،فحل محـل المعـادن االخـر حيـث صـنعت

من ــه المنتج ــات الم س ــتخدمة يوميـ ــا مث ــل االطب ــاق واالوانـ ــي والمالع ــق واالكـ ـواب .نجـ ــد ف ــي اال سـ ـواق كمـ ــا ه ــائال م ــن تلـ ــك
المنتجــات وان دل ذل ــك فانم ــا يــدل عل ــي قل ــة ال ســعر لمن ــتج البال س ــتيك .هنالــك منتج ــات ت س ــتخدم لم ـرة واح ــدة فق ــت بعك ــم
منتجات المعادن والزجا فهي تكون دائما مرتجعة ويعاد استخدامها بصورة مستمرة .
تشكي البالستيك:
لكل مادة طريقة تصنيع معينة وعندما ياتد الصياغ علي كلمة تشكيل فهو يعند ان المادة قابلة للتشكيل
والتصنيع والبالستيك من المواد القابلة للتشكيل بعدة طرق بسيطة ومرنة وهو من أكثر المواد قابلية للتشكيل .
طرق تشكي البالستيك:
الطرق العامة والبسيطة المعروفة:
1









القولبة ← صناعة قالب بالشكل المطلوب للصب أو السبك فيه.
السبك أو الصب ← صب المزيج في القالب.
البثق ← فك القالب.
تلميم أو تشكيل الرقائق المصقولة ← ازالة الشوائب.
تشكيل الرقائق أو التصفي ← ألواح تغطية المناضد.
الرغو ← االسفنج المستعمل في المساند.
التشكيل الحرار ← اوعية التعبئة.

القولبة :
هــي عمليــة م ــن عمليــات ت ش ــكيل البال ســتيك المهم ــة والمنت ش ـرة انت شــا ار وا س ــعا .وتعــرف بمعن ــي بســيت عل ــي ان

مدلول كلمة (قالب) هـي ت سـتخدم لت شـكيل المـواد المتغيـر خوا صـها مـن حالـة سـيولة او ليونـة الـي حالـة صـالبة ،مثـل قوالـب

الطـوب واال سـمنت يكـون حيـث الخـام مخلوطــا ولينـا وي صـب ويـدك فـي القالـب ويتــرك ليت صـلب ونح صـل علـي المنـتج  .أمــا
بالنسبة للمعادن فتكون قوالب المعادن مكونـة مـن أجـزاء مختلفـة وي صـهر المعـدن وي صـب فـي القالـب ويتـرك ليبـرد ويتصـلب
ونحصل ايضا علي المنتج.

قوالب البالستيك:

االسام في صناعة البالستيك هي القوالب والمتعارف عليها في كل انحاء العالم ومن اسهل طرق التصنيع
وأقلها تكلفة وأكثرها إنتاجا لمنتجات البالستيك وبكميات هائلة.

طرق القولبة:

هذه العملية بدورها تنقسم إلي مجموعة من العمليات األخره:
النفخ:
تستعمل هذه العملية في صنع القوارير المجوفة.
الحقن:
هي أكثر عمليات قولبة البالستيك الح اررية شيوعا من أهم منتجاتها الهواتف وعجالت السيارات...ال .
الضغط:
وتسمي المتصلدات الح اررية من أهم منتجاتها دعامات السيارات ومقابل األواني.
القوة الدورانية:
من منتجاتها كل شيء مجوف مثل كرة قدم االطفال واللعب (الدمي).

السبك أو الصب:

تستعمل هذه الطريقة لتشكيل كل مواد البالستيك عن طريق التصلد الحرار .
البثق:
وتستعمل هذه العملية إلنتا األنابيب والقضبان .
التشكي بالشفط:
وتعتمد هذه الطريقة علي شفت الهواء من تحت لوح البالستيك ليستقر في القالب.
11

ء منهج البحث:
تم إختيار المنهج الوصفي لعمل دراسة تحليلية لوصف ماهو متاح من منتج ات بالستيكية في الوست المحلي(عينة
البحث) وجمع البيانات وتحليلها من ارل الواقع بغرل إختبار فرول الدراسة عبر االدوات بطريقة تحليل العينات
بإستخدام عدة أدوات في جمع المعلومات والبيانات الم رتبطة بالعمل الميداني وموضوع الدراسة إعتمادا علد المقابالت
و المالحجة والمراجع والتقارير ،حيث تم اختيار منتجات (أباريق) مستخدمة في الوست المحلي مثل الجوامع واألسواق
والتجمعات الجراء الدراسة الميدانية.
المقابلة:
تعتبر المقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله ال باحث بجمع معلومات وةيانات شفوية من المستخدمين والبائعين .المقابلة
أداة هامة للحصول علد المعلومات من خالل مصادرها البشرية ،وتسجيل اإلجابات علي اإلستمارات المخصصة لذلك
واذا كان الباحث شخصا مدرةاً ومأهال فانه يحصل علد معلومات جيدة ومفيدة ،وذلك الن المقابلة تمكن الباحث من
دراسة وفهم التعبيرات النفسية للمفحو

والوقوف علد مده انفعاله وتأثره بالمعلومات التي يقدمها ،وقد قام الباحث

بإعداد أسئلة شفوية تساعد في التحليل الوصفي للعينات.
المالحظة:
اتبع الباحث أ سلوب المالحجة وهو أيضا من أ دوات البحث الفعالة والمفيدة ونجاحها يتوقف علد قوة مالحجات
الباحث ومده تدقيقه في االشياء المحيطه به وا لتسجيل الفور للمالحجات لتقليل نسبة الخطأ او النسيان ،وهو وسيلة
يستخدمها االنسان العاد

في اكتسابه لخبراته ومعلوماته حيث نجمع خبراتنا من خالل ما نشاهده او نسمع ،عنه،

ويتبع الباحث منهجا معينا يجعل من مالحجاته اساسا لمعرفة واعية او فهم دقيق لجاهرة معينة ،ويمكن تصنيف
المالحجة الي انواع واشكال مختلفة حسب االسام الذ
اتصال مباشر باالشخا

يعتمد للتصنيف والمالحجة قد تكون مباشرة ( )directوهو

 ،غير مباشرة ()indirectحين يتصل الباحث بالسجالت والمذكرات التي اعدها االخرون.

مجال البحث:
يتمثل مجال البحث في التصميم الصناعي وتصميم منتج بالستيكي محلي (إبريق) .
مجتمع البحث:
اختار الباحث أوسا محلية مستخدمة للتصميم مطرح الدراسة وهذه االوسا هي:
المساجد العامه ،التجمعات ،ومناطق ،العمل األسواق.
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تحلي العينات المختارة:
قام الباحث ب تحليل العينات التي قام باختيارها المتمثلة في (أباريق مستوردة) بناء علد مواصفات واعتبارات واسم
التصميم ،باالضافة الي االعتبارات البشرية (العوامل البشرية في التصميم واالرقونوميكا) وجودة االنتا

والحالة

االقتصادية وموائمة ا لبيئة وطبيعة المواد المستخدمة ،وذلك عن طريق تحليل المنتجات البالستيكية المستوردة وطبيعة
استخدامها والوست المستخدمة فيه واالشكال المطبوعة عليها ودالالتها الثقافية وهي مستوردة من الخار  ،وهي مرتبطة
مباشرة بعقيدة دينية وعبادة يومية ،باالضافة الي دراسة التركيبة وعالقتها بالمستخدم والبيئة والعوامل االخر المدثرة.
وصف العينات:
بناءاً علد إجراء ات البحث التي استخدمها الباحث و االدوات مثل المقابالت والزيارات الميدانية والمالحجات
و تحليل العينات المختارة في عملية التحليل .يقوم الباحث بعرل االتي:
الفراغ

المنتج

المساجد

إبريق وضوء

الفراغ

المنتج

أماكن

إبريق وضوء

التحليل

الشكل

الوجيفة  :إناء للوضوء.

مستورد

االداء السيكولوجي :مناسب
الشكل :غيرمقبول من الناحية الشكلية
اللون :رماد
االبعاد :الطول  28سم العرل  13سم
اال شـ ـ ـ ــكال المطبوع ـ ـ ـ ــة :يوجـ ـ ـ ــد علي ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ـ ــكل
تجريده لعنقود ثمرة العنب

()1

الوضوء

المادة المصنع منها  :بالستيك

الشكل

التحليل
الوجيفة :إناء للوضوء

مستورد

االداء السيكولوجي :مناسب
الشكل :عاد
اللون :أزرق
االبعاد :الطول  31سم العرل  16سم

()2

اال شـ ـ ـ ــكال المطبوع ـ ـ ـ ــة :يوجـ ـ ـ ــد علي ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ـ ــكل
تجريده لنجوم واسم للمنتج (جامبو)
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الشكل رقم ()0
الشكل رقم ( )0يمثل عينة الباريق وضوء مصنعة من البالستيك ويتض من وصف الشكل بعل المشاكل

التصميمية والجمالية واالستخدامية وهي مصنعة ومستورد ة من الخار وتحليل األ شكال المطبوعة عليها يدل علي

مدلول ثقافي مختلف (عنقود العنب) ال .
مختصر نتائج وتوصيات البحث:
 - 1نتائج البحث
في اطار تحليل ومناقشة العينات وتحليلها ووصفها ومقارنتها توصلت الدراسة الي االتي وهو ماكانت تشير إليه
فرول البحث:

أ /أن إبريـق الوضـوء التقليـد (الركــوة) إنح سـر ب شـكل وا ســع مقابـل إبريـق البال سـتيك الم ســتورد والـذ جهـرت فيــه

السمات الثقافية االخر التي جهرت من التحليـل أنهـا تخـ

دول م صـنعة أخـر تالئـم المنتجـات مناخهـا وثقافتهـا وطبيعـة

ا ســتخدام المنــتج بطريقــة س ــليمة ومــن العينــات والتحليــل جه ــرت بعــل الرســومات التجريديــة الت ــي ترمــز لــبعل الم ــدلوالت
الثقافية غير السودانية منها شكل النجمة وشكل عنقود العنب وبعل االشكال التجريدية االخر .
ب /يمكـن ت صـميم إبريــق وضـوء برديــة سـودانية وانتاجــه بالتقنيـات الحديثــة فـي ال ســودان والـذ بــدوره يقلـل الحاجــة
لال س ــتيراد ويمك ــن وض ــع ثقافتن ــا ورسـ ــوماتنا الداللي ــة والتعبيري ــة المقبول ــة والجميل ــة المعب ـ ـرة وااللتف ــات ال ــي العوام ــل البيئيـ ــة
والمناخية والوجيفية والجمالية وتطبيقها في منتج محلي .
 /أكـدت الد ارســة وجـود ق صــور فـي الناحيــة الوج يفيـة للمنــتج الم سـتورد مــن نـواحي كميــة المـاء فــي المنـتج ومــن جهــة
الحج ــم ومك ــان اال س ــتخدام حي ــث جه ــرت م ش ــاكل ف ــي قاع ــدة المن ــتج الم س ــتورد حي ــث يحم ــل كمي ــة كبيـ ـرة م ــن الط ــين اثن ــاء
االستخدام مما يفقده التوازن ويجعله يسقت احيانا ،حيث ان االرل حيث صنع المنتج تكون عادة معبدة .
د  /أك ــدت الد ارسـ ــة وجـ ــود التقني ــات الحديثـ ــة المطلوبـ ــة لت ص ــنيع قوالـ ــب البال سـ ــتيك وم ــن ضـ ــمنها منـ ــتج االبريق(عينـ ــة
البحــث) حيــث وج ــد الباحــث جميــع المعين ــات متــوفرة بالكامــل م ــن خــام وماكينــات رقمي ــة ( )CNCويمكــن بســهولة تص ــميم
منتج محلي وبمواصفات عالمية ومحلية في آن واحد.
ه /يحتـا ال سـوق المحلــي الـي ت صــنيع منـتج محلــي تتـوفر فيـه موا صــفات مطلوبـة مــن الم سـتخدمين كمــا أثبتـت الد ارســة
وجــود م ش ــاكل فــي أم ــاكن الوضــوء المكتج ــة بالم صــليين حي ــث توجــد ص ــعوبة فــي عملي ــة الوضــوء وف ــي اســتخدام الوح ــده
المصنعة محليا من قبل فنيي الحدادة .
التوصيات:
 /0يوصي الباحث بعمل مواصفات للمنتج البالستيكي المستورد ومتابعة استخدامه.
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 / 6توطين تصميم وصناعة بعل المنتجات المتعلقة بالثقافة مثل منتج االبريق .
 /3أثبتت الدراسة وجود بعل المشاكل التي يوصي الدارم بمراعاتها وااللتفات اليها .
 /1بعل المنتجات تستخدم استخداما خاطئا في غير موضعها مثل بعل االباريق تستخدم للشرب .
 /2يوصي الباحث بتسهيل عملية االنتا المحلي لقرةه من المستخدم.
مقترحات التصميم:

الشكل (أ)
مختصر وصف التصميم المقترح:

 / 0اقتبام شكل تصميمي جديد من شكل التصميم المحلي الذ

الشكل (ب)

انحسر(الركوة).

/ 6معالجة بعل النقا الوجيفية المهمة مثل عمل دائرتين لتجنب التصاق الطين بالمنتج أثناء االستخدام.
/ 3التركيز علي اطفاء بعل الجوانب الجمالية والثقافية واالشكال المعرفة لدينا.
/1اختيار أ شكال لها عالقة بالعملية المصمم من أجلها المنتج.
/ 2مراعاة الجانب االقتصاد في المنتج واستخدام خام متوفر محليا من البالستيك.
 / 1حجم المنتج الجديد مناسب حسب الدراسة مسبقا.

 / 9استخدام ألوان مقبولة ولها عالقة بالجانب الديني حسب الوجيفة.
المراجــع العربية:
 /0اسماعيل شوقي اسماعيل 6110( 6م) التصميم عناصره واسسه .مكتبة العبيكان الريال.
 /6محمد اسماعيل عمر (6111م) تكنولوجيا تصنيع البالستيك ––دار الكتب العلمية للنشروالتوزيع.
 /3عزيز دادود 6111( 0م) مناهج البحث العلمي دار اسامة للنشر والتوزيع االردن عمان.
 /1د .إسماعيل شوقد (6110م) التصميم.
 /2محمد طالب الله (6110م) علم المواد الهندسية جامعة ام درمان االسالمية  -السودان الخرطوم.
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