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هدف کلى: ترسیم نقشۀ کابینت ساده

هدف هاى رفتارى: هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

1ـ نقشه هاى اجرایی کابینت ساده را تجزیه و تحلیل کند.

2ـ لیست مواد اولیۀ اصلی را تهیه کند.

3ـ لیست مواد مصرفی را از روى لیست اصلی تنظیم کند.

4ـ لیست ترکیب قیمت را تهیه کند.

برآورد مواد اولىۀ 
مورد   نىاز براى ساخت 

کابىنت ساده
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برآورد مواد اولیه برای تولید هر محصول، طبق نقشٔه فنى 
آن به صورت تفکیک شده صورت مى گیرد. مواد اولیه به دو دسته 

تقسیم می شوند؛ اصلی و کمکی.
1ــ مواد اولیٔه اصلى، در صنعت کابینت سازی، به موادى 
گفته مى شود که بخش اساسی و عمدٔه کار را تشکیل مى دهند، 
مانند چوب و صفحات فشردٔه چوبى1 و پروفیل هاى ام دى اف 

)MDF( و روکش طبیعى و مصنوعى و غیر آنها.
به تکمیل شدن،  به تمام موادى که  اولیٔه کمکى  2ــ مواد 
زىباىى، سهولت و سرعت انجام کار و …  کمک کند، گفته مى شود، 
مواد  وپیچ، شیشه،  میخ  تزىینى،  ىراق ها، زهوارهاى  انواع  مانند 

رنگ کارى و …
پیش از شروع به ساخت کابینت برای خرىدار، الزم است 
قیمت آن تعیین گردد و به وی، تحت عنوان پیش فاکتور، ارائه 
شود. در مواردى که کابینت ها تقرىباً از نظر ابعاد و اندازه مشابه 

هستند، قیمت ها از قبل تعیین مى گردد و با توجه به نمونٔه کابینت 
ساخته شده به صورت مترى قیمت گذارى مى شود. مانند کابینت 
آشپزخانه که براى کابینت هاى زمینى و دىوارى به صورت مجزا 
و  سفارشى  کابینت هاى  براى  مى شود.  داده  قیمت  هم  روى  ىا 
به طورکلى براى کابینت هاىى که براى اولین بار ساخته مى شوند 
باىد از قبل برآورد قیمت کرد. براى اىن کار از سه فرم ىا فهرست 

استفاده مى شود.

1ـ6  ـ آشناىى با لىست مواد اولىۀ اصلى

اىن لیست براى ثبت تمام قطعات موجود در ىک کابینت، 
که در آن مواد اولیه اصلى به کار رفته است، استفاده مى شود.

جدول 1ــ6 نمونه اى از جدول مربوط به لیست مواد اولیٔه 
اصلى مى باشد.

Wood Base Panels ــ1

6  ـ برآورد مواد اولىۀ موردنىاز براى ساخت کابىنت ساده

جدول 1ـ٦ ـ لىست مواد اولىۀ اصلى

جنسشرحردىف

mm ابعاد تمام شده

تعداد

مقدار تمام شده
درصد 
دوررىز

مقدار اولىه
مقدار 

کل ضخامتعرضطول
طول
m

سطح
m2

حجم
m3

طول
m

سطح
m2

حجم
m3

1

2

٣

٤

٥



برآورد مواد اولیۀ مورد نیاز برای ساخت کابینت ساده

211

1ــ1ــ6  ــ شرح ستون هاى مختلف جدول مواد اولىۀ 
اصلى: ابعاد و مشخصات قطعات کابینت، پس از استخراج از 
نقشه هاى اجراىى، به تفکیک در جدول فوق به شرح زىر آورده 

مى شود:
نوشته  مربوط  کد  ىا  و  قطعه  »ردىف« شمارٔه  در ستون   
مى شود. چنانچه قطعات فاقد کد ىا حروف باشند باىد به ترتیب از 
قطعاتى که بیشترىن فراوانى را در سازه از نظر نوع جنس دارند 
با  تنها شمارٔه ردىف، که رابطه اى  اىن صورت  شروع کرد و در 

قطعه ندارد، ذکر خواهد شد.
داده  شرح  قطعه  عنوان  و  موقعیت  »شرح«  ستون  در   
افقى،  وادار  عمودى،  وادار  کف،  سقف،  بدنه،  مانند  مى شود، 

پشت بند، کف جعبه و … 
 در ستون »جنس« نوع جنس قطعه به کار رفته، اعم از 
تخته خرده  مانند  ثبت مى شود،  ىا صفحات فشردٔه چوبى  چوب 

چوب، تخته چند الىه و …
 در ستون »ابعاد تمام شده« اندازه هاى هر قطعه دقیقاً از 

نقشه استخراج و برحسب میلى متر نوشته مى شود.
 در ستون »تعداد«، تعداد قطعه ذکر مى شود.

 در ستون »مقدار تمام شده«، سه گزىنه وجود دارد که در 
هر ردىف تنها ىکى از آن ها انتخاب و تکمیل مى شود. زىرا بسته 
به نوع جنس مواد به کار رفته، که مى تواند حجم چوب ماسیو، 
سطح صفحات چندسازهٔ چوبى1 ىا طول زهوار ىا پروفیل ام دى اف 
برحسب  ترتیب  به  شده،  محاسبه  تعداد  درج  با  باشد،   )MDF(

مترمکعب، مترمربع و متر نوشته مى شود.
 در ستون »درصد دوررىز«، برحسب نوع جنس به کار 
اىن درصد در مورد چوب  آورده مى شود.  رفته درصد دوررىز 
منظور  درصد   30 تا   20 بین  مصرفى،  گونٔه  به  توجه  با  ماسیو، 
مى شود. براى صفحات مصنوعى و روکش طبیعى 10 درصد و 
براى انواع زهوارها و پروفیل ها و روکش هاى مصنوعى نیز 10 

درصد دور رىز مى توان در نظر گرفت.
با اعمال درصد   در ستون مقدار کل، مقدار تمام شده 

دوررىز برحسب همان واحد در زىر ستون مشابه درج مى گردد.
تصوىر مجسم ىک جاکتابى  و  برش  و  نما  مثال سه  براى 
کوچک در شکل هاى 1 و 2 براى آشناىى بیشتر به منظور تهیٔه 
لیست مواد اولیٔه اصلى آمده است که جنس آن از صفحات تختٔه 

چند الىى است.

)Wood Base Panels( 1ــ صفحات فشردٔه چوبى
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شکل 1ــ6   ــ سه نما از جاکتابى کوچک
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شکل 2ــ6   ــ تصوىر مجسم اىزومترىک و برش طولى جاکتابى کوچک 

A–A برش
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پس از اىن که لیست مواد اولیٔه اصلى تنظیم شد باىد جدول 
لیست مواد مصرفى تکمیل شود. همان طورى که گفته شد، مواد 
مصرفى از مواد اولیٔه اصلى و مواد اولیٔه کمکى تشکیل مى شود. 
ـ   6  ــ کمک  مى گیرىم و مواد اولیٔه اصلى را  بنابراىن، از جدول 2ـ

از آن  استخراج مى کنیم و در جدول 3ــ6 مى نوىسیم و در ادامه 
مواد کمکى را به آن اضافه مى کنیم. نمونٔه خام مانند جدول 3ــ6 

مى باشد.

جدول 2ـ6 ـ فهرست مواد اولىۀ اصلى جاکتابى کوچک

جنسشرحردىف

mm ابعاد تمام شده به

تعداد

مقدار تمام شده
درصد 
دوررىز

مقدار اولىه
مقدار 

کل ضخامتعرضطول
طول
m

سطح
m2

حجم
m3

طول
m

سطح
m2

حجم
m3

1٥0023519/520/705100/776چندالىىبدنه1

8688019/540/278100/306چندالىىپشت بند2

8689019/510/078100/086چندالىىطبقٔه باال٣

86813519/510/117100/129چندالىىطبقه٤

86818019/510/156100/172چندالىىطبقه٥

86823519/510/204100/224چندالىىطبقه٦

1/٦٩٣جمع کل تختٔه چندالىی

جدول 3ـ6 ـ لىست مواد اولىۀ مصرفى

جمع کلقىمت مواد مصرفىقىمت واحد رىالمقدارشرحردىف

 در ستون »ردىف«، شمارٔه ردىف مواد مصرفى به ترتیب 
اهمیت از نظر ابعاد و اندازه ذکر مى شود.

 در ستون »شرح«، نوع مادٔه مصرفى نوشته مى شود.
  در ستون »مقدار«، مقدار ىا تعداد مواد مصرفى برحسب 
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واحد آن درج مى شود.
 در ستون » قیمت واحد رىال«، قیمت واحد مادهٔ مصرفى، 

طبق قیمت روز بازار برحسب رىال، نوشته مى شود.
 در ستون »قیمت مواد مصرفى«، قیمت کل هر ردىف 

ثبت مى گردد.
 در ستون »جمع کل«، جمع کل مواد اولیه نوشته مى شود.
ـ   6 براى کابینت دىوارى تنظیم  براى نمونه جدول شمارٔه 4ـ

شده است که در زىر مشاهده مى کنید:

جدول ٤ـ٦ ـ لىست مواد اولىه مصرفى کابىنت دىوارى

جمع کلقىمت مواد مصرفىقىمت واحد رىالمقدارشرحردىف

1/693185000313205 مترمربعتختٔه چندالىى 19/5 میلى مترى1

313205جمع مواد اصلى

342006800 عددپیچ2

1004500045000 گرمچسب چوب٣

11300جمع مواد کمکى

324505جمع کل مواد مصرفى

در ادامه، پس از اىن که لیست مواد مصرفى تنظیم شد، 
براساس آن جدول شمارٔه 5  ــ6 تکمیل مى شود. به اىن صورت که 
در اىن جدول که برآورد قیمت ىا ترکیب قیمت نیز نامیده مى شود، 
ـ  6 و 4ــ6  عالوه بر مواد اولیٔه اصلى و کمکى که در جدول هاى 2ـ

به آن ها اشاره شد، دست مزدها، مخارج، قیمت تمام شده، سود 
و قیمت فروش نیز به دست مى آىد که مى توان آن ها را به عنوان 
صورت حساب به مشترى ارائه داد. نمونه اى از جدول خام برآورد 

قیمت )جدول 5  ــ6( مالحظه مى شود.

جدول 5  ـ6 ـ لىست ترکىب و برآورد قىمت

جمع کلجمعمقدارشرحردىف
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براى مثال، به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، براى ىک 
کابینت دىوارى، که جدول هاى شمارٔه 2ــ6 و 4ــ6 برای آن تنظیم 

شده بود، جدول 6  ــ6 تنظیم شده است. 

جمع کلجمعمقدارشرحردىف

324505جمع مواد مصرفى١

دست مزدها٢

2400000 ساعت کاردستى، ساعتى 200000

2500000 ساعت کار ماشینى، ساعتى 250000

2600000 ساعت رنگ کارى، ساعتى 300000

1500000جمع دست مزدها

مخارج٣

801200000 درصد مبلغ دست مزدها

1200000جمع مخارج

3024505قیمت تمام شده٤

604901سود 20 درصد قیمت تمام شده٥

3629406جمع کل ــ قیمت فروش٦

جدول 6ـ٦ ـ جدول ترکىب و برآورد قىمت
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تمرىن 1: با توجه به نماها و برش  هاى داده شده در شکل 
٣ــ٦، قیمت کابینت داده شده را محاسبه کنید.

پاىین و  افقى در جعبه و در  قطعات سقف و کف، وادار 
با  لبٔه آن ها  MDF به ضخامت 16mm ساخته شده و  بدنه ها از 

شکل 3ــ6   

نوار PVC پوشش داده شده است. قطعات داخلى جعبه از چوب 
صنوبر است و با رىل فلزى حرکت مى کند. کف جعبه و پشت بند 
MDF به ضخامت ٤mm نصب مى شود و اتصاالت آن از پیچ 

است. قیمت ها به صورت تحقیقى محاسبه شود.
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تمرىن 2: با توجه به نماها و برش هاى داده شده درشکل 
٤ــ٦ و ٥ ــ٦ قیمت کابینت داده شده را محاسبه کنید.

بدنه ها، سقف و کف، طبقات و وادارها و درها از تختٔه خرده 
چوب 1٦mm با دورو روکش hpl ساخته شده است. اتصاالت 

شکل 4ــ6   

سقف و کف به بدنه ها با الیت و ساىر قسمت ها از دوبل است. دِر 
افقى با استفاده از لوال و درجه باز و بسته مى شود. لبٔه تختٔه خرده 

چوب از زهوار چوبى لبه چسبان مى شود.
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برش

شکل 5ــ6   
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شکل 6ــ6   

2ـ6  ـ برآورد قىمت سازه هاى چوبى با استفاده از نرم افزار

در حال حاضر شرکت هاى تولیدى در عرصٔه جهانى فعالیت 
می کنند و لذا عملیات برآورد قیمت را کمتر به صورت دستى انجام 
می دهند. براى اىن کار از کامپیوتر استفاده مى شود و براى انجام 
اعمالى، مانند طراحى، نقشه کشى، انباردارى، حسابدارى و … از 
نرم افزارهاى خاص اىن کار، که توسط شرکت هاى تولید نرم افزار 

عرضه مى شود، استفاده مى کنند.
ىکى از نرم افزارهاى موجود، که به سادگى مى توان از آن 
براى برآورد قیمت کابینت استفاده کرد، نرم افزار Excel است، 

که در اىن جا به اختصار آن را توضیح مى دهیم.

براى اىن کار کافى است جدول هاى سه گانه در صفحات 
ىا  صفحه  ىک  در  جدول  )هر  شود  اىجاد  نرم افزار  اىن  گستردٔه 
Sheet(. سپس، فرمول هاى الزم براى عملیات برآورد قیمت در 

سلول هاى موردنظر نوشته مى شود و عدد نهاىى تنها با نوشتن طول 
و عرض و ضخامت و تعداد به دست مى آىد. در صورت اشتباه در 
وارد کردن اطالعات، با اصالح آن، پاسخ نهاىى به صورت خودکار 
اصالح مى گردد. اىن جدول به سادگى و ىا کپى کردن قابل استفاده 
است و براى موارد مشابه نیز به کار مى رود.  در شکل هاى 6  ــ6، 

7ــ٦ و 8  ــ6 نمونه اى از اىن کار قابل مشاهده است.
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شکل 8   ــ6   

شکل 7ــ6   
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شکل 9   ــ6   

در صورت لزوم مى توان در نرم افزار Excel عکس قطعاتی 
را نیز که مورد محاسبه قرار مى گیرند، اضافه کرد تا از احتمال 

خطا جلوگیرى شود.

نرم افزارهاى زىادى نیز در زمینٔه محاسبه قیمت تحت عنوان 
ساىت هاى  در  را  آن ها  مى توان  که  شده اند  طراحى  حسابگرها 

تخصصى صناىع چوب و کابینت ىافت.

انسان اه با محیط زیست طبیعی و حیوانی رد تعامل اند و از منابع طبیعی و حیواانت بهره می ربند. این تعامل هب آن اه   صدهم می زند؛ 

هب وژیه هب دارندگان حرف و مشاغل آلوده کنندهٔ  محیط زیست. آیا منابع طبیعی و حیواانت حقوقی دارند هک پای بندی هب آن اه بخشی از مسئولیت 

اخالقی ما باشد؟ پاسخ مثبت است.

رد آموزه اهی دینی، گیااهن و حیواانت صاحب حق اند و ما موظف هب رعایت حقوق آن اه هستیم. امروزه اخالق محیط زیست از 

شاهخ اهی مهم اخالق کارربدی است. این طبیعت امانت است رد دست ما! بکوشیم امانت داران خوبی باشیم.

کتاب: ردآمدی رب اخالق حرهف ای

نویسنده: دکتر احد فرامرزقراملکی
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ـ  5  ــ نماى مقطع )نماد( انواع مىز و ساىر لوازم ادارى. شکل 66  ـ

سىنک ظرف شوىى صندوقماشىن تاىپ
 دو لگنه

توالت فرنگى حمام روشوىى

ماشىن کپىپالترپرىنترتلوىزىون 

 آبرىزگاه

شبکۀ کامپىوتراىستگاه کار کامپىوتر تلفنتلفن چند خطه

صفحۀکابىنت 
آشپزخانه جزىره اى راست

صفحۀ کابىنت آشپزخانه 
جزىره اى چپ

O جزىره ــ

 روشوىى

 ظرف قهوه ماىکروفرىخچال

مىز گوشه اى تمام 45 

دستگاه سکه اى

مىز گوشه اى
 گرد 

مىز گوشه اى
 منحنى

مىز گوشه ای 
برىده شده

 مىز گوشه اى 

کىبوردى

مىز گوشه اى 

با شىار فرو رفته 

مىز کارى محدود مىز کاردهى بزرگ

)30*24 cm(

O جزىره ــ

مطالعۀ آزاد
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ـ  5  ــ انواع نماى مقطع)نماد( کابىنت و لوازم ادارى. شکل 67  ـ

 صندلى مدىر                    صندلى مدىرىت                         صندلى                         صندلى بازودار             صندلى بازودار                     صندلى                    صندلى کنفرانس

مبل راحتى گوشه                چهارپاىۀ رستوران           صندلى تولىد                   صندلى تولىد                    صندلى تولىد                  چهار پاىۀ رستوران             صندلى مدىر

 کابىنت فاىلى                        کابىنت فاىلى                     کابىنت فاىلى                  مبل راحتى 2 نفره                مبل راحتى 3 نفره               مبل راحتى                        مبل راحتى 

کم ارتفاع 1 نفره

کابىنت کم جا                کابىنت کم جا                     کابىنت کم جا                       کابىنت                            کابىنت فاىلى                    کابىنت فاىلى                     کابىنت فاىلى

عمودى )18 اىنچ(

کابىنت کم جا کابىنت کم جا

 )36 اىنچ( )36 اىنچ( )42 اىنچ(

)24*24cm( )24*36cm(

12*24 12*36 18*24 18*36

)84 اىنچ()60 اىنچ(

)42 اىنچ()15 اىنچ(
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ـ  5  ــ نماى مقطع )نماد( مبلمان اتاق خواب شکل 68   ـ

تختخوابتختخواب دو نفره

ىک نفره
کمد

 تختخواب دو نفره 

)عرىض(

تختخواب دو نفره 

)کم عرض(

تختخواب

 عرىض آبى
تختخواب 

کم عرض آبى

 مبلمان اتاق خواب

مىز طرح چوب

)72 اىنچى(
مىز 

)72 اىنچى(

مىز طرح چوب

)35 اىنچى(
مىز 

)35 اىنچى(

مىز طرح چوب

)24 اىنچى(

صندوق 

)24 اىنچى(

تختخواب پلى پنقىد

بچه

مىز طرح چوب

)80 اىنچى(

مىز 

)80 اىنچى(

کله گى دوبل 

تخت

جاکتابى 

 باالى تخت 

)عرىض(

جاکتابى 

 باالى تخت 

)کم عرض(

جاکتابى 

 باالى تخت 

)ىک نفره(

جاکتابى دوبل 

 باالى تخت 

کلگى تخت 

ىک نفره

تختخواب

 تاشو

کلگى تخت 

)عرىض(
کلگى تخت 

)کم عرض(

مىزمىز

 کابىنت فاىلى                        کابىنت فاىلى                     کابىنت فاىلى                  مبل راحتى 2 نفره                مبل راحتى 3 نفره               مبل راحتى                        مبل راحتى 
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ـ  5  ــ نماى مقطع و روبه رو و نمادهاى اجاق گاز، ىخچال، هود، ماىکروفر، ماشىن لباس شوىى و ظرف شوىى. شکل 69   ـ

فرىزرفرىزرفرىزرفرىزر

ىخچال

)36 اىنچ(
ىخچالىخچالىخچالىخچالىخچالىخچال

ىخچال

)36 اىنچ(

ىخچال

آب ىخ

 هود PVماىکروفر

 )40 اىنچ(

PV هود 

 )30 اىنچ(

PV هود 

 )21 اىنچ(
PV لباس شوىىفر 

EV

 خشک کن

PV
 خشک کن

EV

PV فر

 )21 اىنچ(

EV فر

 )21 اىنچ(
فر گرىل

PV

فر EVفر ماىکروفر و فر

 )40 اىنچ(
 PV فر

)30 اىنچ(

EV فر

 )21 اىنچ(

PV فر

 )40 اىنچ(

EV فر

 )40 اىنچ(

PV فر

 )30 اىنچ(

EV فر

)30 اىنچ(

ىخچال

)36 اىنچ(
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ـ   5  ــ نمادهاى انواع کابىنت زمىنى آشپزخانه. شکل 70ـ

کابىنت زمىنى

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)15 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)18 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)21 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)24 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)27 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)30 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)33 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)42 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)48 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)9 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)15 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)18 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)21 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)24 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)24 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)27 اىنچ(
کابىنت 3کشو

)30 اىنچ(
کابىنت 3کشو

)33 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)36 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)39 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 3کشو

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 3کشو

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 3کشو

)9 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)15 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)18 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)21 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)27 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)30 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)33 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)9 اىنچ(
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ـ   5  ــ ادامۀ نمادهاى انواع کابىنت زمىنى آشپزخانه. شکل 71ـ

کابىنت زمىنى

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)39 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)48 اىنچ(
کابىنت زمىنى

3کشو

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4کشو

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4 کشو

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4 کشو

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4 کشو

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4 کشو

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)39 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)27 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)30 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)33 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)15 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)18 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)21 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)27 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)30 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)33 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)9 اىنچ(
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ـ   5  ــ ادامۀ نمادهاى انواع کابىنت دىوارى آشپزخانه شکل72ـ

کابىنت دىوارى

)36*12 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*12 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*12 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)42*12 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)12*15 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)30*15 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)33*15 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)36*15 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*15 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)42*15 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*18 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)24*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)27*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)30*18اىنچ(
کابىنت دىوارى

)33*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)36*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*18 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)42*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)15*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)18*24اىنچ(

کابىنت دىوارى

)21*24  اىنچ(

کابىنت دىوارى

)24*24 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)27*24 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)30*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)33*24 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)36*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)42*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)15*30 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)18*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)21*30 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)24*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)27*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)30*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)33*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)36*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*30 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)42*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)24*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)27*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)30*30 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)33*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)36*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)42*30 اىنچ(
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اصطالحات و لغات تخصصى کتاب رسم فنى صناىع چوب

ــ LF، صفحاتی است که فشردگی مواد آنها کم است و به عنوان صفحات آکوستیک ىا ضّد صدا مصرف می شوند.
ــ FU، اىن صفحاِت روکشی، از الىه های چوبی که راه های آن به صورت افقی و عمودی روی ىکدىگر چسبیده اند، 
تشکیل می شود. ضخامت ها از 3 الىه روکش چسبانده شده روی ىکدىگر ساخته می شوند )به صورت تعداد فرد از تعداد 5، 

7، 9، 11 ىا بیشتر(
ــ TI، صفحاِت چند الىی ىا درودگری؛ اىن صفحات معمواًل سه الىه و در موارد وىژه ای به صورت پنج الىه است. الىٔه 
میانی ضخیم تر است. به عرض 24 تا 30 میلی متر به هم چسبانده شده )ST( ىا چسبانده نشده )SR( ىا از بارىکه های برىده شده 
از روکش پوستی به ضخامت 5 تا 8 میلی متر STAE گفته می شود و نیز از بارىکه های نازک به هم چسبیده 2/5 میلی متری 

ساخته می شوند. 
ــ HFH، فیبر سخت و HFD فیبر نرم می باشد. )فیبر نرم برای مصارف عاىق بندی به کار می رود(

ــ FPY، تختٔه خرده چوب حاصل از پرس افقی
ــ KH، صفحٔه فیبر قشردار دکوری

ــ KF، صفحٔه تخت پرس شده با قشر مواد مصنوعی 
ــ SV، تختٔه خرده چوب حاصل از پرس عمودی

ــ رزوپال  )Resopal(، فرمیکا )Formica(، هورنی تکس )Hornitex( و دوروپال )Duropal(، عبارت اند از صفحات 
مصنوعی چوبی همراه با پوشش ورقه پرس شده دکوری

ــ دوبل )Dübel( ىا میخ چوبی
ــ Dorn، ُدرن عبارت از اندازه استاندارد محور سوراخ قفل تا لبه آن است.

Poly Vinyl Acetat ىا PVA ــ چسب
ــ Symbol، ىا سمبل، عبارت از عالمت شناساىی ساده از سازه های تارىخی و هنری است.

ــ راهگا، سوراخ محل تزرىق مواد مصنوعی
ــ کنشکاف، عبارت از )کن ــ شکاف( ىعنی شکاف بزن. اىن اصطالح برای اىجاد شکاف در چوب به کار می رود.

ــ عالمت   عمود، عالمت   افقی
 ــ نقشه راهنما: نقشه های کلی که برش های قطعه کار را به صورت جداگانه نماىش می دهد. مقیاس 1:1 روی قطعه 

سه الىی ــ مقوا ــ صفحه چوبی مانند خط کش ترسیم می شود.
ــ نقشه های کلی: اىن نقشه ها فقط ىک دىد کلی از فرم و شکل پروژه را نماىش می دهند.

مقیاس  در  و  جزئی  برش  به صورت  را  ساخت  مهم  تکنیک های  جزئی،  برش  نقشه های  ــ  جزئی  برش  نقشه های  ــ 
1:1نماىش می دهند.

ــ نقشه های جزئی ــ در نقشٔه جزئی فقط ىک قطعه از کار تولیدی در دو ىا سه نما و برش های الزم نماىش داده می شود.
ــ نقشه های جزئی گروهی ــ در اىن نقشه ها ىک گروه از قطعاتی که به ىکدىگر ارتباط دارند با هم نماىش داده می شوند.

ــ نقشٔه وساىل اجرای )ساخت( در کنار ماشین ها و ابزارها، وساىل کمکی دىگری نیز که در ساخت مبلمان بسیار مؤثّرند، 
به کار می روند.
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ــ نقشه های مدل ــ برای ساخت قطعات استاندارد از مواد مصنوعی، قطعات بزرگ و غیره مدل هاىی از چوب ىا از ساىر 
مواد ساده و در دسترس در مقیاس کوچک و نقشه های کلی رسم می شوند.

ــ SKIZZE، ىا طراحی با دست آزاد
ــ FPO، صفحه تخت فشرده شده با قشر رو طرح دار

ــ تاج کابینت ىا قطعات با فرم های وىژه دکوری لبه باالی کابینت ها
ــ ِالیت، ىا میله دنده شده ىک طرف ىا دو طرف آن

ــ وادار، صفحات عمود داخل کابینت ها )ىکی ىا بیشتر(
ــ هداىت آوىخته کشوها، ىا هداىت کشوها با وساىلی که در لبه باالىی جعبه های کشوىی برای هداىت کشو نصب می شوند. 

ــ تلسکوپی، در سیستم هداىت مکانیکی به جعبه هاىی که انتهای آن پس از بازشدن دىده می شود تلسکوپی گفته می شود.
ــ جعبه های انگلیسی به جعبه هاىی گفته می شود که در جعبه از بدنه ها کوتاه تر است و معمواًل داخل کار قرار می گیرند.

ــ پشت بند، هر صفحه ای که پشت کابینت را بپوشاند آن را پشت بند گوىند.
ــ لوالی پاشنه ای، به لوالهاىی گفته می شود که در باال و پاىین ضخامت درها نصب می شوند ىا در درهای افقی بازشو 

در ضخامت در که طرفین در نصب می شوند.
ــ ÖW 100°، میزان درجه بازشدن در است.

ــ لوالی قابلمه ای، اصطالح مربوط به درهای رونشسته که اغلب دوراهه شده است، گفته می شود.
ــ درجه، بازوهای لوالىی است که برای درهای افقی بازشو در موقع باز و بسته شدن در تحت کنترل دست ىا مکانیکی 

و پنوماتیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
ــ پاسنگ، مجموعه قیدهای طولی و عرضی است که در زىر کابینت به جای پاىه نصب می شوند.

ــ فالنش، ىا ىراق پیچ و مهره قابل تنظیم پاسنگ
ــ تصوىر مجسم، تصوىر جسم سه بعدی ىا همان پرسپکتیو است که زواىای آن با هم موازی هستند. تصوىر مجسم نسبت 

به زاوىٔه مشخص نام گذاری می شود، مانند: تصوىر مجسم اىزومترىک، کاوالیر و دىمترىک
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منابع مورد استفاده در تألىف کتاب

1ــ توبه خواه  فرد، نظرى، عبدى، رسم فنى عمومى، صناىع چوب، آموزش و پرورش )1386(.
2ــ توبه خواه فرد، قاسمى افشار، نظرى، عبدى، رسم فنى تخصصى صناىع چوب، آموزش و پرورش )1386(.

3ــ متقى پور، احمد، رسم فنى عمومى، مرکز نشر دانشگاهى )1381(.
4ــ کمیسیون تخصصى نقشه کشى معمارى، ترسىم فنى و نقشه کشى، آموزش و پرورش )1386(.

5ــ نظرى، فرح آبادى ، کابىنت سازى چوبى، مشق شب )1387(.

6- Woodworking projects, Julie Caruso, Black& Decker )creative Publishing interna-
tional, Inc )2003(.

7- Woodworking Tools& Techniques, ) Brett Martin(, creative Publishing interna-
tional, Inc )2004(.


