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 إعادة  تدوير الورق واالستفادة منة كبديل لمطينات في

  مجال النحت الخزفي
 

 د. نزهات مفتاح البوعيشي 
 جامعة طرابمسكمية الفنون واإلعالم / 

 عمي البهميل ىالمولد. عبد 
 جامعة طرابمسكمية الفنون واإلعالم / 

 
 مقدمة 

عمىىىىى مىىىىدس ين، القىىىىنينس وتمنيىىىىات القىىىىيراميد لىىىىم تت يىىىىر ك يىىىىرا  نجىىىىد الطىىىىين هىىىىو 
المقتخدم األقاقي  ى األعمال الخز ية س وما زال يحرق  ي األ ران بالطريمة نفقها 

 التي اقتخدمها  أجدادنا.
الفنىانين  وقيمة حدي ة يتزايد اقتخدامها  عند كلهو  ) paper clayالطين الورقي )

خفىض الىوزن مىن األجقىام الطينيىةس ودلىد ألنىة يتميىز ب والحر يينس والهىواة والمعممىين
ويممل من تكمفة إنتاجها عن طريق اقتبدال جزء من الطين بأليا، ورقية اقىل تكمفىة. 

كما أصبح  ي اآلونة األخيرة شائع اقىتخدام   ىي  ىن  سويقتخدم  ي صناعة الطوب
خاصىىية المرونىىة والتمميىىل مىىن ئص   يزيائيىىة جيىىدة م ىىل القىىيراميد لمىىا لىى  مىىن خصىىا

ظاهرة انعوجىاج والتشىمق التىي تحىدث  ىي الطينىات العاديىة نقىتخدامها  ىي المجىال 
الحراريىة باإلضىا ة مىن زيىادة مماومتى  الصىدمة  الفني وخاصة أعمىال النحىت الخز ىي

 سحيىىث تعمىىل األليىىا، الورقيىىة كنقىىين يىىرابط بىىين الجزيئىىات سبارتفىىاع نقىىبة المقىىامية
 . م انة إلي جانب جعل الجقم خفي، الوزنالقوة وبتالي يزيد من 
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و ي البحث عن تمنيات جديدةس لمطين الورقي هو ربما تمميح المطمعين.  مط مىا هىو 
يشىار ) و  الطين الورقي؟ الطين الورقي هو خميط من الطين الممىوس باألليىا، الورقيىة

إليها أحيانا باقم أليا، الطين( أي الجقم الطينىي الى ي  تىم معالجى  أليىا، القىميموز  
[1]

وهىدا الخمىىيط لديىى  العديىىد مىىن الصىىفات المحقىىنة عمىىى الطىىين الطبيعىىي وهىىو مىىادة  .
ممتىىازة لصىىنع المطىىع الكبيىىرةس والتما يىىل وألىىواح الطىىين ودلىىد  بقىىبب قوتىى  الخضىىراء 
الرائعىىة وخفىىة الىىوزن قىىواء  ىىي الحالىىة الخضىىراء أو بعىىد الحىىرق نظىىر لتحىىول الهيكىىل  

ى شىىىبكة سوبالتىىىىالي تشىىىكل بنيىىىة دعىىىىم اإلنشىىىائي لجزيئىىىات الطىىىين و أليىىىىا، الىىىورق إلىىى
لألجقام تمنع التشمق.حيث تحترق أليا، الورق بعيدا عن الطين إ ناء عممية الحرق 

 . [2]تاركة المقامية  ي الجقم
وعمميىة الحىىرق  ىىي الطىىين الىىورقي مما مىىة  لحىىرق الطىىين التمميديىىة ويمكىىن حرقىىة عنىىد  

طالء ويتميز الطين الورقي بمىوة درجات الحرارة المصوس كما يمكن اقتخدام أنواع  ال
وكىى لد بخىواص أخىىري م ىل قىىوة الجفىا، سوقىىهولة  [3]الشىد أك ىىر مىن الطىىين الجىا،س 

تمنيات الطين غير التمميدية ممكنة . [4]معالجة التشممات التي تحدث نتيجة التجفي، 
اآلن بعىىىد إضىىىا ة معالجىىىة أليىىىا، القىىىميموز إلىىىى أي الطىىىين: أونس  ىىىي الطىىىين الىىىورقي 

إضىىىىا ة  الجىىىىا، إلىىىىى الجىىىىا، والرطىىىىب إلىىىىي البقىىىىكويت وهىىىى   هىىىىي التمنيىىىىات  يمكىىىىن 
الجديىىدة األك ىىر  اقىىتخداما.  انيىىاس يمكىىن اقىىتخدام دعامىىات معدنيىىة ومىىواد القىىيراميد 

 .[5]داخل  الطين الورقي س مع أقل تكقير من الطين التمميدي 
 [6]وقد ظهرت جماليىة جديىدة أيضىا ودلىد بىالجمع بىين الىورق و ىن الطىين التمميىدي.  

عمىىى قىىبيل الم ىىالس الطىىين  الىىورقي هىىو أقىىوس مىىن نفىىس الطىىين دون األليىىا،س لىى لد 
اقىتخدام الطىين الىورقي يتطمىب مهىارة  نيىة يمكن إجىراء العمىل أرقس وأك ىر حقاقىية و 
ق طريمة الصب )مقتحمب( عمي الجقم أقل من الطين التمميدي س  حيث يمكن تطبي

قواء  ي الحالة الجا ة أو بعد الحرق لملء ال  رات أو الشموق مع إعىادة حرقىة دون 
ويمكىىن إجىىراء الطىىين الىىورقي مىىن أي طينىىة يرغىىب . [7]يحىىدث إي  تشىىوي  لمجقىىم إن 
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الفنىىىىان  ىىىىي اقىىىىتخدامها. و تجاريىىىىا يقىىىىتخدم لمنىىىىع اننكمىىىىاش س وخفىىىىض الىىىىوزن مىىىىن 
ينيةس والتمميل من تكمفة اإلنتىاج عىن طريىق اقىتبدال جىزء مىن الطىين مىع األجقام الط

  أليا، ورقية والتي تكم، أقل. وه ا شائع اقتخدام    ي صناعة الطوب.
وتهد، هد  الدراقة إلي محاولة توظي، الورق باعتبار  قيمة اقتصادية غير مقتفاد  

 -:  هد ينل رض تحميق  منها مع الطينة المحمية ) أبو غيالن (
 تو ير  ي المصادر الطبيعية )اقتنزا، الطين (. -1
 الخامة وتوظيفها ) الورق ( باإلضا ة لممزايا من حيث الخفة والوزن. -2

-المواد والطريقة المستخدمة :  
 مصادر القميموز 

يمكىىن الحصىىول عمىىي القىىميموز مىىن مصىىادر متنوعىىة م ىىل األخشىىاب والىىورق وخال ىى  
يمكن اقتخدام الورق  مي القميموز المتو ر  ي الورق سووتم التركيز  ي ه   الورقة ع

حجامهىىاس  بجميىىع األنىىواع.  م ىىل ورق الجرائىىد  أو المنىىديل الورقيىىة بمختمىى، أنواعهىىا وا 
( أو أطبىىىاق البىىىيض  حيىىىت تمىىىت الدراقىىىة عمىىىي A4أو ورق الطباعىىىة )ورق القىىىحب 

 جميع األنواع قالفة ال كر.
 اقتخدمت طينة أبي غيالن( .  الطين ( 

 )تحضير العينة (  -التجربة :
لتحضير الطين الورقي أجريت العديد من التجارب نختيىار أ ضىل النقىب والجىدول  

 التالي يوضح النقب ما بين الورق والطين حيث كانت أ ضل نقبة كما هي 
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 ( توضح العينات التي أجريت نختيار ه   النقب .1موضحة بالجدول رقم )
 طين ورق
10 %  90%  
20%  80%  
25%  75%  
35%  65%  

( يوضح النقب المقتخدمة1جدول )  
وخطىىىىوات العمىىىىل كانىىىىت كالتىىىىالي حيىىىىث تىىىىم تفتيىىىىت الىىىىورق إلىىىىي قصاصىىىىات صىىىى يرة  
ووضىىىعها  ىىىي المىىىاء القىىىاخن  وتركهىىىا لىىىبعض الوقىىىت ليىىى وب  ويمتىىىزج  بالمىىىاء حتىىىى 

الوقىىت  كهربىىائي لىبعض اليصىبح خميطىىا غمىيظ المىىوام . وبعىد  لىىد نضىع   ىىي الخىالط 
 م نموم  بتصفية المزين من الماء الزائد وعصر  جيدا وضعة عمي الطين الجا، مع 

لزجة قميال نموم بوضعها  وق لوح  ةالخمط والتمميب الجيد )و ي حالة ما تكون الخمط
من الجبس أو الخشب ( و لد نمتصىاص المىاء الزائىد منهىا وتركهىا ليىوم أو يىومينس 

ضىىا ة بعىىض مقىىحوق الطىىين المطحىىون إليهىىا لزيىىادة وعنىىد تماقىىكها نمىىوم بعجنهىىا  )وا 
مها  ي حالة ما تحتاج لدلد( سوبهد  الطريمة تكون الخمطة جاهزة لمعمىل كمىا هىو اقو 

(.  م جهزت عينات لدراقة الخواص الفيزيائية وجف، 2س 1موضح  ي الصورة رقم )
ن ( درجىىىة مئويىىىة  ىىىم حرقهىىىا  ىىىي درجىىىة حىىىرارة مىىىابي110- 105عنىىىد درجىىىة مىىىابين )

 .( توضح  لد3والصورة )رقم درجة مئوية  ي  رن كهربائي 1000 -950
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 (3(             صورة رقم )2(                صورة رقم )1صورة رقم )
-الخواص الفيزيائية لمطين الورقي :   

أجريىىىىت انختبىىىىارات اآلتيىىىىة  عمىىىىى العينىىىىة وهىىىىي  المقىىىىامية الظاهريىىىىة س اننكمىىىىاش س 
  -الك ا ة س امتصاص الماءس الصدمة الحرارية س المون وكانت النتائن كاألتي :

-أوال يعين االنكماش وفق مايمي :  
 اننكماش الطولي = الطول األصمي – الطول الجا،   × 100

 ول األصميالط                       
 
ثانيا الختبار الكثافة الظاهرية ,والنسبة المئوية المتصاص الماء, الصدمة 

 الحرارية, المون , التشقق . 
 اقتخدام الخطوات التالية :

قىاعات س وبعىد  لىد تىم إبمىاء  3لمىدة  ºC1000 تم حرق العينىة  ىي درجىة  -1
 بعد عممية  الحرق وتم تبريدها طبيعيا . العينة عند نفس الدرجة لمدة نص، قاعة

تىىوزن العينىىة  وهىىي جا ىىة  بعىىد الحىىرق  ىىم ت مىىر  ىىي المىىاء وتتىىرد ت مىىي لمىىدة  -2
قاعة ويؤخى  الىوزن العينىة  وهىي مشىبعة بالمىاء بعىد مقىح  24قاعتين  م تنمع لمدة 

 الماء الزائد منها بواقطة ورق نشا،س تم يؤخ  وعاء أخر ب  ماء ونزن  ونضع ب  
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 -عينة معممة ألخ  الوزن المعمق لمعينة  ي الماء وتحقب كاألتي :ال -3
 الك ا ة الظاهرية=                الوزن الجا،        × ك ا ة الماء 

الوزن المعمق –الوزن المشبع   
 100×    الوزن الجا، –=    الوزن المشبع النقبة المئوية نمتصاص الماء 

 الوزن الجا،                                           
نختبىىار الصىىدمات الحراريىىة تىىم تقىىخين العينىىة  ىىي  ىىرن كهربىىائي وهىىي جا ىىة  - ال ىىا:

درجىىىىة مئويىىىىة وتبريىىىىدها  جىىىىأة بوضىىىىعها عمىىىىي قىىىىطح بىىىىارد  250بعىىىىد الحىىىىرق لدرجىىىىة 
 وأعيدت نفس الدورة لعدة مرات حتى ظهور بعض العيوب كالتفتت  .

لمعر ىة  ºC 1050تم تطبيق الطالء عمي العينة عند درجة حرارة حىوالي  -رابعا  : 
  مدس تطابق الطالء عمي العينة الم كورة .

 
 -النتائج والمناقشة :  

-من خالل التجارب التي أجريت عمي العينة لوحظ مايمي :  
 اش( يوضح  اختبار اننكم 1المراءات الخاصة بالعينة بعد الحرق الجدول ) 

نقبة 
 اننكماش

 وزنها معممة
  ي الماء

وزنها 
 مشبعة

وزنها 
 جا ة

 الطول
 بعد الحرق

 الطول
 قبل الحرق

درجة 
 الحرارة

 العينة

%4 12 g 17 g 8 g 4.80 cm 5cm 1000 ºC 1 
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( يوضح نتائن الك ا ة الظاهرية سالنقبة المئوية نمتصاص الماء س  2الجدول) 
 س التشمق س الطالء .الصدمة الحراريةس المون 

العيوب  الطالء
الظاهرية 
 )التشمق(

الصدمة  المون
 الحرارية

امتصاص 
 %الماء  

 

الك ا ة 
 الظاهرية

درجة 
 الحرارة

 تم تطابق
 الطالء

 تحممت بني  اتح نيوجد
دورة 20  

%50 1.6 
g/cm3 

1000 
ºC 

 
 -المناقشة :

نتىىائن حىىرق الطىىين الىىورقي هىىي نفىىس حىىرق الطىىين العىىادي. ولكنهىىا أخىى، وزنىىا نن  
الطىىين الىىورقي يممىىل مىىن وزن الجقىىم الطينىىيس واألليىىا، تحىىل محىىل جىىزءا مىىن الطىىين 

 مما يعطيها خفة الوزن وقرعة الجفا، .
اننكمىىىىاش اقىىىل بك يىىىىر مىىىىن  نقىىىبة مىىىن خىىىىالل نتىىىائن اختبىىىىار اننكمىىىاش لىىىىوحظ بىىىىان 

مواصىىفات الطىىين المياقىىية . كمىىا لديىىة مقىىامية عاليىىة ممىىا يجعمىى  مماومىىا لمصىىدمات 
 ( 1الحرارية .كما هوموضح  ي الجدول ) 

الطىىين الىىورقي لديىىة قىىهولة  ىىي معالجىىة التشىىممات التىىي تحىىدث نتيجىىة التجفيىى، سكمىىا 
 يمكن أقتخدامة كمادة لتصميح األواني المتصدعة.

بة لمىىون  يعطىىى المىىون البنىىي الفىىاتح بعىىد الحىىرق كمىىا هوموضىىح  ىىي الجىىدول أم بالنقىى
والحبىىىىر المقىىىىتخدمة  ىىىىي طباعىىىىة الصىىىىح، لىىىىيس لهىىىىا  ىىىىأ ير عمىىىىي لىىىىون الجقىىىىم  (2)

 المحروق .
ممارنىة مىع ك ا تى   g/cm3 1.6  يمىا يخىص الك ا ىة كانىت المتحصىل عميهىا حىوالي 

  g/cm31.76 المياقية 
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خاصىىىىية المرونىىىىة والتمميىىىىل مىىىىن ظىىىىاهرة مىىىىن ضىىىىمن خصائصىىىى   الفيزيائيىىىىة الجيىىىىدة  و 
انعوجىىاج والتشىىمق التىىي تحىىدث  ىىي الطينىىات العاديىىة نقىىتخدامها  ىىي المجىىال الفنىىي 

 وخاصة أعمال النحت الخز ي مع إمكانية طالئ  .
 -:الخالصة 

انقىتفادة  من خالل التجارب التي أجريت اتضح إن الطينىة المخموطىة بىالورق يمكىن
بحيىىىث منهىىىا  ىىىي األعمىىىال الخز يىىىة وعمىىىي األخىىىص  ىىىي النحىىىت الخز ىىىي والجىىىداريات 

عمىل جىدران أك ىر قىمكا  ىي وكى لد قتطيع عمل قطىع الفنيىة الكبيىرة بأقىل المشىاكل ن
وك لد من الناحية انقتصىادية تعتبىر كبىديل لمطينىات لخفىة وزنهىا  األشكال النحتية س

المصىىاحبة لألعمىىال الخز يىىة وأعطاهىىا المممىىس  ولمىىتخمص مىىن التشىىممات وانعوجىىاج
 مع إمكانية طالئها  .الجيد 
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 الهوامش
 
 

1).Paper clay should be distinguished from Paper clay, aka 

Creative Paper clay, which is an air hardening, non-clay 

modeling material popular within the recreational arts, crafts, 

puppet and doll-maker communities. Paper clay is a 

registered trademark only within the U.S. (Patent and 

Trademark Office. Registration No. 1814872). 

 

2( "Paper/Clay" by Carol Farrow". Artists Newsletter. 1987. 

Retrieved 2012-08-26  Article hosted by grahamhay.com.au 

[3] (Using paper fibre as a substitute in ceramic clays" by 

Leena Juvonen". 8th CIMTEC World Ceramics Congress. 

June 1997. Retrieved 2007-12-14.  Article hosted by 

grahamhay.com.au 

 

3 )Using paper fibre as a substitute in ceramic clays" by Leena 

Juvonen". 8th CIMTEC World Ceramics Congress. June 

1997. Retrieved 2007-12-14.  Article hosted by 

grahamhay.com.au 

 

4)"Where There's Smoke... Paper clay in the Anagama - a new 

technology in an old setting." by Barbara Campbell-Allen". 

Pottery in Australia. 1997. Retrieved 2012-08-26.  Article 

hosted by grahamhay.com.au 

 
5)"Paper Clay and Steel by Linda Mau". Ceramics Monthly 

Magazine. 1997. Retrieved 2012-08-26.  Article hosted by 

lmau.com. 

 

http://paperclay.com/
http://www.grahamhay.com.au/farrow1987.html
http://www.grahamhay.com.au/juvonen1997.html
http://www.grahamhay.com.au/juvonen1997.html
http://www.grahamhay.com.au/juvonen1997.html
http://www.grahamhay.com.au/juvonen1997.html
http://www.grahamhay.com.au/campbell1997.html
http://www.grahamhay.com.au/campbell1997.html
http://www.lmau.com/article.html
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6)"A Paper clay Update" by Graham Hay". Ceramics 

Technical. 2006. Retrieved 2007-12-14.  Article hosted by 

grahamhay.com.au 

 

7("Paper clay A Primer" by Rosette Gault" (PDF). Pottery 

Making Illustrated Handbook. 1999. Retrieved 2012-08-26.  

Article hosted by paperclayart.com 

 

http://www.grahamhay.com.au/hay2006update.html
http://www.paperclayart.com/191pdf/4Pclay%20Primer%206pp.pdf
http://www.paperclayart.com/191pdf/4Pclay%20Primer%206pp.pdf

