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اإلستفادة من منتجات الخزف المتنوعة في تصميم تنسيق الزهور الياباني كقيمة جمالية 
قتصادية  وا 

Taking advantage of various ceramic products in designing Japanese 

flower arrangement as an aesthetic and economical value 

 مركز بحوث الصحراء -أستاذ متفرغ  -د/ زهيرة توفيق ذكي 
 مصمم خزف -عمران  ريهام / د مصمم

 :البحث ممخص 
يعد فن تنسيق الزىور الياباني )إيكيبانا( من الفنون التي تعمم التفكير بإسموب أكثر عمقا وييذب النفس ويكسب ميارات 
التعرف عمى أىمية األشياء المحيطة بنا في الطبيعة وتقديرىا والربط بين الفن واإلنسان والطبيعة. والعبلقة بين المصمم 

من وجود التنسيقات الحرة إال أنيا مبنية عمى دراسات وأسس أيضا. ويعتمد تنسيق  وفن اإليكيبانا عبلقة روحية، بالرغم
الزىور الياباني بشكل كبير عمى أواني الخزف والربط بينيا وبين التنسيق نفسو في تصميم متكامل حيث أن تناسب التنسيق 

ت تنسيق الزىور الياباني اإلعتماد عمى عبارة عن النسبة بين حجم الزىور وحجم الوعاء الموضوعة فيو.  ومن أىم مميزا
عدد قميل من األزىار وبعض الخامات المتوفرة في الطبيعة، في تناغم مع اآلنية الخزفية المستخدمة مما يجعل ليا مردود 
ة إقتصادي ىام. كما تتميز بالبساطة في الشكل وتتناسب مع األماكن والمناسبات المختمفة. والكثير منيا يتميز باإلستدام

وخاصة التي تعتمد عمى األزىار والفروع الجافة. ومن ىنا جاءت فكرة البحث لئلستفادة من منتجات الخزف المتنوعة في 
تنسيق الزىور الياباني إلنتاج تنسيق زىور بقيمة إقتصادية وتصميمية متميزة وبخامات متوفرة في البيئة الطبيعية مما يتيح 

 ع صغيرة.  إيجاد فرص عمل لممصممين وعمل مشاري
 منتجات الخزف –إيكيبانا  :الكممات المفتاحية

Research Summary: 

The art of Japanese flower arrangement (Ikebana) is an art that teaches to think in a deeper 

way, self- esteem , gain the skills to recognize the importance of the things surrounding us in 

nature and appreciation with the link between art and human nature .The relationship between 

the designer and the Ikebana is spiritual, although there is a free flower arrangement it is 

based on studies and bases as well. The Japanese flower arrangement depends on ceramic 

pots and the connection between them and the same coordination in an integrated design 

where the proportion of the coordination is the ratio between the size of flowers and the size 

of the container placed in it. One of the most important features of Japanese flower 

arrangement is the reliance on a few flowers and some materials available in nature in 

harmony with the ceramic vessels used making it an important economic benefit. It is also 

simple in shape and fits in with different places and events. many are sustainable, especially 

those that rely on dry flowers and branches. 

 Hence the idea of research to benefit from the various ceramic products in the Japanese 

flower arrangement for the production of flower arrangement with economic value, distinct 

design and materials available in the natural environment which allows   jobs for designers 

and create small projects.  
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  :البحث مشكمة  
 كيفية الربط تصميميا بين فن تنسيق الزىور الياباني والمنتجات الخزفية المستخدمة كأواني لمتنسيق. 

 :البحث هدف  
 بشكل مبتكر.تربط بين األشكال الخزفية وفن اإليكيبانا  تصميمات إيجاد إلى البحث ييدف -1
 إقامة صناعات صغيرة إلنتاج تنسيقات اإليكيبانا بخامات مصرية. -2
 باسموب التفكير والتصميم في مجال تنسيقات الزىور واألواني الخزفية بإستخدام خامات متوفرة في البيئة الطبيعية. اإلرتقاء  -3

  :فروض البحث  
إن استخدام منتجات الخزف المتنوعة كجزء من تنسيق الزىور الياباني يمكن من إبتكار تصميمات مبتكرة وجديدة في مجال  -1

 تنسيق الزىور.
 تحقيق قيمة إقتصادية وجمالية من إستخدام منتجات الخزف في تنسيق الزىور الياباني.إمكانية  -2

 أهمية البحث:
تكمن أىمية البحث في تسميط الضوء عمى جماليات إستخدام المنتجات الخزفية المتنوعة في تصميم تنسيق الزىور  -1

 الياباني.
ستخداميا في تنسيق اإلستفادة من بعض منتجات الخزف الصناعي مثل األحواض القدي -2 مة أو التي بيا مشاكل وظيفية، وا 

قتصادية.  الزىور الياباني كقيمة جمالية وا 
  :منهجية البحث  

 تحميمي تجريبي

  :مقدمة  
يعد تنسيق الزىور)االيكيبانا( تقميد ياباني قديم يعتبر امتدادا لحضارة وتراث بدأت أصولو في الصين وىو أحد أشكال الفن 

منفصمة عن أصولو الدينية مع اإلبقاء عمى الرمزية والمعاني الفمسفية. وقد ظيرت مدارس كثيرة وتغيرت أساليب ولو مكانة 
قواعد وأصول. ويستخدم في ىذا عمى  بناء التنسيق وأصبحت اإليكيبانا تمارس عمى جميع المستويات في المجتمع الياباني

من أىم الصفات التي يمتاز بيا ىذا النوع من و غيرىا من العناصر. الفن الفروع، أوراق األشجار، األزىار، والبراعم و 
 .تنسيق الزىور االختبلف في الشكل، استخدام الفراغات، وضرورة تجانس المواد المستخدمة وتنسيقيا مع اإلنْاء المستخدم

إلضافة إلى إدخال أواني الزىور يركز االيكيبانا عمى التكوين واالنسجام بين البناء الطولي ونظام التنسيق واأللوان باكما 
بشكل أساسي كجزء من التنسيق وتعتمد مدارس اإليكيباناعمى البساطة حيث يستخدم نوعين من الزىور كحد أقصى في 
التصميم الواحد، باإلضافة إلى التركيز عمى إبراز الشكل الخطي الواضح لمتصميم إلظيار جمال اآلنية واألغصان 

  (.536طاني/ واألوراق واألزىار )الغي
ومن ىذا المنطمق إتجو البحث الى تجربة استخدام المنتجات الخزفية المتنوعة سواء الصناعية أو الفنية كأواني لتنسيق 
قتصادية والربط بين مصمم تنسيق الزىور ومصمم الخزف لفتح مجاالت وصناعات  الزىور الياباني لتحقيق قيم جمالية وا 

اء بالذوق العام ، وذلك من خبلل التعريف بفن تنسيق الزىور الياباني صغيرة تسيم في توفير فرص عمل متميزة واإلرتق
وطرق تنسيقو والتطرق إلى توضيح منتجات الخزف التي يمكن اإلستفادة منيا تصميميا في ىذا النوع من التنسيق لما 

فية إلثبات إمكانية تتمتع بو من جماليات خاصة ، باإلضافة إلى تنفيذ مجموعة من تنسيقات اإليكيبانا في منتجات خز 
قتصادية.   اإلستفادة من منتجات الخزف المتنوعة في تصميم تنسيق الزىور الياباني كقيمة جمالية وا 
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  تنسيق الزهور الياباني )اإليكيبانا(  أوال: 
مثل  فن اإليكيبانا الذي يعطي قيمة خاصة لكل العناصر التي يتضمنيا الزىور التي تعنى بتنسيق اليابانية الفنون أىم  من

كز تركيبة تنسيق الزىور اليابانية، عمى ثبلثة خطوط رئيسية ترمز ، األزىار والثمار، األوراق واألغصان. ترت اآلنية
 ال.والجم بين البساطة كما تيتم بالعبلقة بين االنسان والطبيعة وىي تجمع (.1)نت/.اإلنسان واألرض ،السماء إلى

خاصة باليابان وبدول  وىذا الفن لو أساتذة ومدارسويعود تاريخ اإليكيبانا إلى دخول الديانة البوذية الى اليابان من الصين، 
وتعتبر اإليكيبانا انعكاسا لتناغم مطمق بين األلوان والخطوط،وقد نشأ ىذا الفن في الصين أوال وكان يأخذ طابعا  العالم.

ث يتكون من ستة تنسيقات تشمل النير ، الوادي ، الغابات ، الجبال، اآللية واإلنسان، ثم توضع واحدا وىو )الريكوا( حي
وعندما إنتقمت إلى اليابان حدث تحوير فييا وأصبح التعبير عن كل تنسيق بخط من ، ىذه التنسيقات بجوار بعضيا

تمد التنسيق عمى اإلتزان بدرجة كبيرة  وغالبا الخطوط في التنسيق، ومن ىنا نشأت الخطوط في فن التنسيق الياباني ، ويع
استخدام عدد فردي من الزىور، واستخدام الرموز أيضا فمثبل يرمز إلى الذكر باألوراق الخشنة ولؤلنثى باألوراق الناعمة ، 

 وكذلك يرمز لؤلنثى بظير الورقة بينما الذكر بالسطح العموي.

 بعض أنظمة تنسيق الزهور الياباني:
وفيو تستخدم ثبلث أزىار في آنية مرتفعة مع استكمال التنسيق باألوراق واألفرع الجافة أو المزىرة  الناجير:نظام 

(Penney/18.) 

 
 (2شكل)                   (     4()نت/1شكل)                                             

 
 (7()نت/4شكل)           (     3شكل )                                                     

( نماذج من نظام الناجير في تنسيق اإليكيبانا ويبلحظ فييم تطبيق القواعد الخاصة بالنظام في تناغم 4، 3، 1،2شكل )
 مع اآلنية الخزفية المستخدمة واإلستفادة من لون وشكل اآلنية  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
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وفيو تكون اآلنية غالبا منخفضة الجدار متسعة ومسطحة تتناسب مع التنسيق من حيث المون  نظام الموريبانا:
الموريبانا ىي أبسط نوع من أنواع االيكيبانا والمكمبلت المستخدمة في التنسيق مثل الزلط واألفرع الخشبية، وتعتبر 

(12,90/Penney (،  تعني كممة الموريبانا بالعربية تجمع االزىارحيث تشو.)اىد من ثبلث جيات )اليمين واليسار واالمام 

                       
 (26()نت/7شكل)                              (2)نت/(6شكل )                         (          5شكل )                     

 ( نماذج من نظام تنسيق الموريبانا ويتضح فيو دور اآلنية الخزفية كجزء ىام في تصميم التنسيق7، 5،6شكل )

 النظام الحر:
يتميز ىذا النمط من التنسيق بالتضاد بين الكتمة والخط بالنسبة لؤلزىار والفروع المستخدمة، وكذلك التضاد بين األعشاب 
الجافة واألزىار النضرة، ويظير فيو استخدام التشكيبلت الخشبية عمى أشكال مختمفة في السمك والطول مثل فروع 

، كما يتميز بالتضاد بين األزىار القائمة والفروع المنحنية، وبالنسبة لآلنية المستخدمة الصنوبر والويستيريا والصفصاف
 . (Takenaka/ p.130) فغالبا ما تكون بأشكال غير مألوفة وتمثل جزء ىام من تصميم التنسيق

 
 (16)نت/(9شكل )                    (         8شكل )                                          

( نماذج من نظام تنسيق اإليكيبانا الحر، ويتضح فيو شكل اآلنية الخزفية غير المألوف كجزء ىام في تصميم 9، 8شكل )
 التنسيق

 أساسيات تنسيق الزهور الياباني:
عدد األزىار المستخدمة في التنسيق غالبا ما يكون فردي مع المحافظة عمى البساطة والخطوط التقميدية األســــــــــــاسية وىي 

وتفاعو  مرة قدر إرتفاع اإلناء أو إتساع فوىة اإلناء  (1 ( 1/2) خط اآللية او خط السماء، وىو أعمى خط في التنسيق وا 
رتفاعو )إذا كان مفمطحا، ويميو خط اإل رتفاعو   2/3نسان وا  ( إرتفاع 1/3)( إرتفاع الخط األول، وأخيرا خط األرض وا 

الخط الثاني(، ثم تتابع بعد ذلك خطوط الجبال والغابات والمعادن التي تحتوييا األرض....، وأحيانا يتم إتباع تنسيق الخط 
)الغيطاني/ ص ا نظام التضاد، وتوافق األلوان وتدرجيا الواحد، ومن أساسيات اإليكيبانا إتباع نظم األلوان المختمفة ومني

549 ،550) . 
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 المنتجات الخزفيةثانيا: 
تتميز المنتجات الخزفية بجماليات خاصة تجعل منيا مبلئمة ومتناغمة مع تنسيق الزىور عامة ومع تنسيق الزىور الياباني 

 خاصة الذي تدخل فيو اآلنية كجزء أساسي في تصميمو 
الخزف بتنوع منتجاتو بشكل كبير مثل منتجات : الطوب ، المواسير ، أدوات المائدة ، الخزف الصحي ، أواني كما يتميز 

الزىور، الحمي، خزف الحدائق، الخزف المعماري، الخزف الفني، وبعض أنواع العوازل الكيربائية والمنتجات الخاصة 
عمو خامة مناسبة لمعديد من المنتجات واإلستخدامات ، حيث باإلجيزة التعويضية في مجال الطب ، ومن المميزات التى تج

تتواجد موارده األولية بكميات وفيرة باإلضافة إلى مقاومتو لمعوامل البيئية المختمفة فيو خامة صديقة لمبيئة ، ويقاوم 
وألوانو بحيث يضفى الكيماويات والبرى الشـديد ، وسيل التنظيف مما يجعمو مناسبًا لكافة األغراض، وتتعدد تصميماتو 

لمسات جمالية لممنتج ويجعمو مناسبًا لكافة االذواق واالستخدامات، كما أن لو العديد من التقنيات الجمالية لمعالجة السطح 
والتي تخدم المصمم عمى نطاق واسع في مجال التصميم واإلنتاج، ولكل منتج صفات خاصة يتميز بيا عن غيره من 

الجة السطح وبشكل عام تحقق المنتجات الخزفية تنوع كبير في تشكيبلتيا باإلضافة إلى ميزة حيث الخامة المستخدمة ومع
 اإلستدامة بعيدا عن تعرضيا لمصدمات التي تؤدي الى كسرىا.

 وفيما يمي نماذج لبعض المنتجات الخزفية المتنوعة التي تصمح كأواني لتنسيق اإليكابانا:
 

 (: أدوات المائدة1نموذج )

 
 (12)نت/ (11شكل )            (      35( )نت/11شكل )                                              
    ( أدوات مائدة خزفية من البورسمين تصمح كأواني لتنسيق اإليكيبانا11، 10شكل )

 
 

             
 (37)نت/ (14شكل )               (34)نت/ (13شكل )                   (33)نت/ (12شكل )                         

 ( مبلعق خزفية مصنعة من طينات أرضية تصمح كأواني أو مكمل لتصميم اإليكيبانا 14، 13، 12شكل )
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 (19)نت/ (15شكل )

( كوب من الخزف ذو المون األخضر المميز، حيث يمكن اإلستفادة من لونو وشكمو تصميميا في تنسيق 15شكل )
 اإليكيبانا

      
 (38)نت/ (18شكل )                         (27)نت/ (17شكل )              (      25( )نت/16)شكل                  
( نماذج ألكواب من خزف األستوديو ذات معالجات سطح مختمفة حيث يمكن اإلستفادة من 18، 17، 16، 15شكل )

خداميم كآواني مميزة لتنسيق التقنيات المختمفة لمطبلء الزجاجي مثل الطبلء البموري وخزف الراكو... ، مما يمكن من است
 اإليكيبانا
 (: منتجات خزف الصحي2نموذج )

 
 (32)نت/(19شكل)

 
 (21(                                       شكل )21شكل )                                      
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 (39)نت/ (23شكل )              (  31( )نت/22شكل )                                          

ألحواض الصحى يمكن استخداميا كآنية لتنسيق اإليكيبانا وخاصة عند وجود ( نماذج 23، 22، 21، 20، 19شكل )
 عيوب صناعية بيا تفقدىا وظيفتيا األصمية

 
 (25شكل )                     (13)نت/ (24شكل )                                       

 اإليكيبانا ذو الحجم الصغير( نماذج صبانات خزفية يمكن اإلستفادة منيا كآواني لتنسيق 25، 24شكل )
 

 (: منتجات الخزف المعماري3نموذج )

 
 (27شكل )            (             26شكل)                                                    

 ( طوب البناء كآنية يمكن إستخداميا لتنسيق اإليكيبانا لما تتميز بو من لون وفراغات إلحتواء األزىار27، 26شكل)

 
 (28شكل)

( فواصل الخزف المعمارية والتي تتميز بتشكيبلتيا وألوانيا المتنوعة مما يمكن من إبتكار تصميمات متميزة 28شكل)
 لتنسيق اإليكيبانا
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 (: األنابيب الخزفية4نموذج )

 
 (23)نت/(31شكل )                      (       29شكل)                                          

 
ألنابيب خزفية تصمح لئلستخدام في تنسيق اإليكيبانا ، وتتميز األنابيب الخزفية بطريقة تشكيميا من ( نماذج 30، 29شكل)

 خبلل البثق والذي يمكن من إيجاد فتحات متنوعة ومتعددة بحسب الوجو المختار لفتحة خروج الطين من مكنة البثق
 

 
 (29()نت/31شكل)

 
تنسيق اإليكيبانا ذو الحجم الصغير، كما يمكن تعميقيا أو وضعيا في ( أنابيب خزف معممية يمكن استخداميا ل31شكل)
 حامل

 
 (: الخزف الفني 4نموذج )

 
 (15)نت/(32شكل)
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 (5)نت/(34شكل )              (                33شكل)                                              

  

 
 (11)نت/(35شكل)

 

 
 (6)نت/(37شكل )                     (24)نت/(36شكل)                                          

( نماذج لتشكيبلت خزفية فنية متنوعة في الخامات والتقنيات واأللوان يمكن إستخداميا 37، 36، 35، 34، 33، 32شكل)
 في تصميمات مبتكرة لتنسيق اإليكيبانا 

 
 ثالثا: إرتباط ألوان األزهار في التنسيق مع لون اإلناء

يعد تنسيق اإليكيبانا من أىم تنسيقات الزىور التي تيتم بكل التفاصيل في استخدام األلوان، وارتباط ألوان               
رمادي( بغض النظر  –أسود  –األزىار بمون اآلنية المستخدمة حيث يمكن إستخدام األواني ذات األلوان المحايدة )أبيض 

 (.552عن شكل اإلناءالخزفي)الغيطاني/
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 (9( )نت/41شكل )                (2)نت/ (39شكل )             (8)نت/ (38شكل )                        

 ( نماذج لتنسيق اإليكيبانا في أواني خزفية محايدة المون40، 39، 38شكل )
 

خدمة مثل أن يوضع أن يوضع التنسيق في إناء خزفي ذو لون متضاد في دائرة األلوان مع لون األزىار المستكما يمكن 
أزىار حمراء في وعاء أخضر، أو أزىار ذات لون بنفسجي محمر في وعاء أخضر مصفر، وكذلك التنسيق ذو األزىار 

 البرتقالية في إناء خزفي أزرق.

             
 (28()نت/43شكل )                     (31)نت/(42شكل)                     (11)نت/(41شكل)                       
 ( نماذج لتنسيق اإليكيبانا في أواني خزفية ذات لون متضاد مع ألوان األزىار المستخدمة43، 42، 41شكل)

أما نظام توافق األلوان في تنسيق اإليكيبانا فيعتمد عمى أن األلوان المتجاورة في دائرة األلوان تتوافق مع بعضيا مثال أن 
نفسجي محمر، واألزىار الصفراء تتوافق مع المون البرتقالي لآلنية الخزفية تكون األزىار زرقاء واآلنية الخزفية ذات لون ب

 (. 552... وىكذا)الغيطاني/

 
 (17)نت/(45شكل )               (22)نت/(44شكل)

 ( نماذج لتنسيق اإليكيبانا في أواني خزفية ذات لون متوافق مع ألوان األزىار المستخدمة45، 44شكل)
 فيو يتدرج لون األزىار من الغامق إلى الفاتح حتى يصل إلى المون األبيض في اآلنية الخزفية.  أما نظام تدرج المون
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 (47شكل )                   (      18( )نت/46شكل )

 ( نماذج لتنسيق اإليكيبانا بأزىار متدرجة المون إلى المون األبيض وىو لون اآلنية الخزفية47، 46شكل )
 

لون اآلنية الخزفية أحد األلوان المستخدمة في التنسيق، والمون الذي يميو في دائرة األلوان،  ويوجد نظام أخر فيو يماثل
فالتنسيق الذي يتكون من األزىار الصفراء البرتقالية، واألصفر، فالمون الذي يمي األصفر ىو األصفر المخضر، ولذلك 

 فأفضل وعاء ليذا التنسيق ىو ما كان لونو أصفر مخضر.
 

 
 (21()نت/51شكل )                            (21)نت/(49شكل)                          (14)نت/(48شكل)           

( نماذج لتنسيقات اإليكيبانا يماثل فييا لون اآلنية الخزفية أحد األلوان المستخدمة في التنسيق، أو 50، 49، 48شكل)
 المون الذي يميو في دائرة األلوان

 
 رابعا : التطبيق العممي لمبحث

 النماذج لتنسيق اإليكيبانا في المنتجات الخزفية المتنوعة:  وفيو يتم تطبيق بعض
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 (:1نموذج )
 

 
 (52شكل )                                            (3)نت/(51شكل)                                    

 ( إناء لتنسيق الزىور من الخزف الحجري بالمون األسود المخضر عمى شكل القمر ولو قاعدة إرتكاز52، 51شكل)
لمقمر الكامل بو أزىار من المون البنفسيجي المحمر وثبلث ورقات خضراء في اندماج مع لون لتنسيق زىور كبلسيكي 

 اآلنية
 

 (:2نموذج )
 

 
 (54شكل )                                  (    53شكل)                                          
 

أوراقيا ( التنسيق عبارة عن زىرة السوسن أو اإليريس الصفراء وىي زىرة واحدة تبدو ثبلث زىرات مع 54، 53شكل)
الخضراء في آنية خزفية من البورسمين األبيض ذي قاعدة خضراء تربط بين التنسيق واآلنية. ويعد ىذا التنسيق من نظام 

تساعيا.  الموريبانا إلنخفاض اآلنية وا 
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 (:3نموذج )
 

 
 (56(                                  شكل )55شكل)

 
أسوانمي من عمل الباحثة واستخدامو كقاعدة لتنسيق الزىور المستخدم فيو ثبلثة طينة  –( تشكيل خزف فني 56، 55شكل)

 أزىار من الجيربيرا وورقة أراليا خضراء وفروع جافة من نبات الويستريا
 

 (:4نموذج )
 

 
 (58(                                  شكل )57شكل)

 
وفي خمفيتيا أفرع جافة مع وجود أزىار اإلستاتس البنفسجية ( تنسيق شتوي بو ثمار جافة لزىرة الموتس 58، 57شكل)

ووجود أزىار صفراء تمثل التضاد في األلوان، مع إستخدام آنية من الخزف الفني من إنتاج الباحثة تتميز بشكميا البيضاوي 
ذا التنسيق مع ظيور واضح لمون األصفر الذي يماثل لون األزىار الصفراء المستخدمة في التنسيق، كما يتميز ى

 باإلستدامة.
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 (:5نموذج )
 

 
 (61شكل )                                       (         59شكل)

نتاج الباحثة ، تتميز بمونيا األبيض مع درجات من المون األخضر 60، 59شكل) ( قطعة من الخزف الفني من تصميم وا 
اإليكيبانا الذي يتكون من زىور اإليستر البنفسجية موزعة عمى سطح القطعة ، وتم اإلستفادة منيا كجزء من تصميم تنسيق 

 وبعض األوراق النباتية الخضراء في تناغم مع القطعة الخزفية
 

 (:6نموذج )
 

 
 (62شكل )                                    (       61شكل)

وجود الفراغات بالقالب ( استخدام خزف معماري ) قالب طوب ( كآنية لتنسيق اإليكيبانا باإلستفادة من 62، 61شكل)
لتثبيت التنسيق بيا كما تمعب الفراغات دور تصميمي مع التنسيق إلضافة قيمة جمالية وتأكيد الفكرة، ويظير التنسيق في 

 تضاد ما بين الفروع الجافة وزىرة الجيربيرا ذات المون البرتقالي المصفر مع الورقة الخضراء.
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 (:7نموذج )
 

 
 (64شكل )                                     (       63شكل)

( استخدام لحوض خزف صحي ذو تصميم حديث حدثت بو عيوب فى الصناعة مثل الشروخ الداخمية ، 64، 63شكل)
في تناغم لوني حيث استخدم كحوض لتنسيق اإليكيبانا، ويظير في التنسيق الخطوط الرأسية المتمثمة في الفروع الخضراء 

 ، كما أنو يضيف فكرًا مميزًا لممكان الموجود بو.مع لون األزىار المستخدمة 

 والتوصيات: نتائجال

 النتائج:
قامةتوفير فرص عمل و  إمكانية -1 نتاج لتصميم صغيرة صناعات ا   تنسيقات الزىور الياباني واألواني الخزفية الخاصة بيا.    وا 
 .والخروج بتنسيقات جديدة ومتميزةيتيح مجال كبير لئلبتكار المنتجات الخزفية بتشكيبلتيا المتنوعة  استخدام -2
قتصادية وبيئية تجعل منيا منتج منافس في  -3 تنسيق الزىور الياباني ذو األواني المصنوعة من الخزف يحقق قيم تصميمية وا 

 األسواق الراقية. 

 التوصيات:
ضرورة اإلستفادة من المنتجات الخزفية المتنوعة في تصميمات تنسيق الزىور الياباني )اإليكيبانا( لمتأكيد عمى القيمة  -1

 الجمالية والقيمة اإلقتصادية المستفادة. 
نشر ثقافة اإلستفادة من المنتجات الخزفية ذات العيوب الصناعية التي تفقدىا وظيفتيا األصمية فى إستحداث وظائف  -2

قتصادي.أ  خرى ليا مردود جمالي وا 
عمل تواصل بين مصممي الخزف ومنسقي الزىور لتوصيل فكرة استحداث أواني من ىذه المنتجات تصمح     لتنسيق  -3

 متميزة.الزىور وتأثيرىا عمى اإلقتصاد واإلستفادة من النباتات المتوفرة في البيئة، وفتح مشاريع صغيرة 
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