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مقدمه
پیشرفت کرده است، کماکان استفاده از وسایل  افزارهاى رایانه ای بسیار  نرم  با  نقشه کشى  اینکه علوم و فناورى  در بخش  با 
نقشه  کشى و شابلون ها و اصول ترسیم اهمیت دارد. بنابراین آموزش موضوعاتى چون رعایت ضخامت گروه خط، انواع خطوط برش، 
عالئم اختصارى چوب و مواد مصنوعى، عالئم صفحات درودگرى و صفحات فشرده، ام دى اف )MDF( و انواع آن و اتصاالت چوبى 

و مصنوعى به فراگیران امرى ضرورى است. 
بدیهى است فراگیران پس از این آموزش براى تسریع در ترسیم نقشه هاى کابینت، با توجه به کسب آموزش هاى الزم در  نرم افزارهاى 

نقشه کشى، خواهند توانست نقشه هاى دقیق و مناسب را تهیه و ارائه نمایند.
این کتاب براساس ساختار آموزش هاى پیمانه اى )مدوالر( و بر طبق استانداردهاى مربوط تهیه شده است، که به صورت نماها، 
برش ها، برش جزئیات )details(  و حجم سه بعدى یا تصویر حجم کابینت، همراه با تهیٔه لیست چوب و مواد غیر چوبى و صفحات درودگرى 

و ام دى اف )MDF( و انواع آن ارائه شده است. 
بنابراین، امروزه کاالهاى صفحه اى با مواد و نقش و رنگ هاى مختلف در دسترس همگان است و روز به روز بر اهمیت آنها افزوده 
مى شود و تکنولوژى روز در طراحى و ساخت کابینت ها متحول شده است. در عین حال، وقتى صحبت از کابینت به میان مى آید، ذهن اکثر 
مردم صرفاً به طرف کابینت آشپزخانه معطوف مى شود. در حالى که این صنعت  بسیار گسترش یافته و با توجه به فضاى قسمت هاى مختلف 
داخل ساختمان مسکونى، سالن هاى سینما و تئاتر و همایش، رستوران ها و نظایر آنها طراحى و تولید مى شود. توصیه مى شود هنرآموزان در 
آغاز تدریس، مبحث آموزش، طرح مسئله، مشکل یابى و حل مسئله را مطرح کنند و انگیزٔه  الزم را براى فراگیران، به منظور تالش بیشتر، 
مهیا سازند. ارزش یابى توسط هنرآموزان به طور مستمر موجب پویایى فراگیران مى شود و آنان را در اصالح مداوم کار خود یارى مى کند.

گستردگى طراحى و ساخت انواع کابینت در اروپا، که الهام بخش کشورهاى شرقى شده و در ایران نیز تأثیر به سزایى داشته، 
موجب توسعٔه کابینت سازى در ایران شده است.

در این کتاب سعى شده است نقشٔه انواع کابینت سادٔه تکى مانند دراور، پاتختى، کمد لباس، جا کتابى، جاظرفى )ویترین(، قفسٔه 
دیوارى جاکفشى و جعبٔه کمک هاى اولیه به وضوح تهیه شود و نکات آموزشى و اصول فنى در برش و دتایل هاى مختلف کابینت توصیه گردد.
گفتنى است در پیشینٔه فرهنگ ایرانى استفاده از کابینت به صورت صندوق، گنجه و کمد معمول  بوده است. و بعدها با الهام از 

طرح هاى رایج در اروپا و کشورهاى پیشرفته این صنعت، به شکل مدرن و امروزى، طراحى و ساخته شده است.
 براى اطالع بیشتر از روند تاریخى در ساخت لوازم و ملزومات چوبى در قرون گذشته، تاریخچٔه آن در بحث آتى  به اختصار 

بیان شده است.
مؤلفین



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پىشنهادات و  نظرات خود را دربارۀ محتواى این کتاب به نشانى 
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 فنى و   حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
 tvoccd@roshd.ir پىام  نگار)ایمىل( 
www.tvoccd.medu.ir  )وب گاه )وب سایت

محتوای کتاب مذکور در پائىز 92 پس از اعالم نظر و اعتبارسنجی توسط هنرآموزان محترم استان های 
تهران، اصفهان، خوزستان، آذرباىجان شرقی، خراسان رضوی، مازندران و قزوىن مورد بازسازی و تجدىد نظر 

قرار گرفته و اصالحات الزم در آن انجام شده است.

محتوای اىن کتاب، در کمىسىون تخصصی رشتٔه صناىع چوب دفتر تألىف کتاب های درسی فنی و 
حرفه ای، و کاردانش با عضوىت حسىن رنگ آور، محمد لطفی نىا، محمدعلی نىکنام، محمد شاه نظری، رامک 

فرح آبادی، حسىن نادعلی زاده و محسن نىکبخت تأىىد شده است.



1

ترسىم نقشهٔ کابىنت ساده

عنوان تواناىىردىف
ساعات 

تئورى + عملى = جمع

53540تواناىى ترسىم سه نما، برش اجسام ساده هندسى1

42428تواناىى ترسىم نماها و برش هاى کابىنت ساده )تکى(2

61420تواناىى ترسىم عالئم اختصارى و استانداردهاى کابىنت ساده3

41216تواناىى ترسىم اتصال هاى مورد نىاز در ساخت کابىنت ساده4

41216تواناىى ترسىم موقعىت کابىنت در پالن5

4610تواناىى برآورد لىست مواد اولىٔه اصلى و کمکى کابىنت ساده6

27103130جمع کل

هدف کلى



2

تارىخچۀ طراحى

ملزومات چوبى  و  اشىا  از  انگشت شمارى  تعداد  متأسفانه 
باقى مانده است. قدىمى ترىن نمونه ها  به دوران اولىٔه بشر  مربوط 
مربوط به کشور مصر است، که هواى گرم و خشک آن،  مانع از 
پوسىدگى چنىن اشىاىی در اثر رطوبت شده است. مجسمٔه چوبى 
تقرىباً 1 مترى معروف به »شىخ ال بَلَْد«، که در سال 1860 مىالدى 
در منطقٔه کارناک مصر کشف شد و حداقل مربوط به 2500 سال 

قبل از مىالد مى باشد، نمونه اى از آنهاست1.
به طور کلى تارىخچٔه طراحى و ساخت ملزومات چوبى،  به 

دو دورهٔ قبل و بعد از اسالم خالصه مى شود:
1ــ در قرن پنجم پىش از مىالد، اسناد تارىخى، مؤىّد آن 
است که کلبه ها، نردبان ها و ستون هاى چوبى، که از پاىه هاى سنگى 
براى تکىه گاه آن استفاده شده است،به صورت نمونه در تاالر حسنلو 
و تخت جمشىد و نىز در خزانٔه دارىوش نشانه های زىادی از اىن 
اشىاء در زمىنه کنده کاری درها و لوحه های هندی دىده شده است.
بنا به گفتٔه هرودوت مورخ ىونانى، اىرانىان در اىن دوره، 
نىز استفاده  اّرابه ها و کشتى هاى چوبى ساختند که در جنگ 
بقاىاى  از  نىز  مىالدى  ودوم  اول  قرون  می کردند. جهانگردان 

صدها مجسمٔه چوبى خبر داده اند.
دست  در  زىادی  چىز  اشکانىان،  و  سلوکىان  دوران  از 
نىست،جز آنکه گفته اند آثار اىن دوره ها به هم شبىه بوده و اغلب، 
از  ابزارهای  کشاورزى  و  کلبه هاى چوبى و وساىل  در ساخت 

الوار استفاده می کرده اند.
در دورهٔ ساسانىان نىز، استفاده از کالف هاى چوبى ساختمان 
متداول بوده است. در اىن دوره، نوعى روىه کوبى به صورت مربع هاى 

چوبى انجام مى شده، که نقش هندسى و انتزاعى داشته است.
اىن نقوش انتزاعى، از نوع گىاه و حىوان و انسان، همچنىن 
آرمىتاژ  موزٔه  در  است.  بوده  اسطوره اى  و  اعتقادى  نقوش 
لنىن گراد، مجموعٔه آثار ساسانىان در بخش »موزهٔ اىران باستان« 

موجود است. 

1ــ کتاب منبت کارى، ترجمٔه بلوچى ــ 1380.

2ــ در قرون اولىٔه اسالمى، ساخت بسىارى از ملزومات 
چوبى متداول بوده که از جمله می توان به کلبه  ها و خانه هاى چوبى، 
کالف هاى چوبى ساختمانى، ستون هاى چوبى، سقف کاذب چوبى 
قابدار و در و پنجره اشاره نمود. وساىل  کاربردى مانند منبر و 
ابزارآالت صنعتى و کشاورزى، و همچنىن مهم ترىن تزىىنات وابسته 
به درودگرى مانند روىه کوبى و کنده کارى، و قاب تنکه نىز درآن 

دوره، بسىار راىج بوده است.
در شکل 1 نمونه هاىی از مبلمان قاجارى را که در ساخت 

آنها از سبک هاى اروپاىى الهام گرفته شده مشاهده می کنىد.

شکل 1ـ نمونه هایی از مبلمان قاجارى
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تولىدات  امروزه،  معاصر:  هنرى  چوب  صنایع  ــ 
سنتى،  هنرهاى  گرفتن  درنظر  به  توجه  با  را  چوبی  مصنوعات 
محصوالت چوبی اروپاىی و نوآورى هاىى که در آنها صورت گرفته، 

مى توان به سه گروه زىر تقسىم کرد:
الف( سنّتى مانند دوره هاى قبل،

ب( جدىد و با روش هاى ابتکارى، و
ج( ترکىبى از روش هاى سّنتى و روش هاى ابتکارى جدىد 

)با الهام از صنعت متداول در اروپا و کشورهاى شرقى(.
در دوران معاصر، بىشترىن مبلمان، که به صادرات نىز منجر 
شده، در زمىنٔه مبلمان استىل شکل گرفته که به دلىل برخوردارى 

از هنر و فن، از آنها استقبال شده است.
امروزه، به دلىل وجود زندگى ماشىنى و شىوع آپارتمان نشىنى 
چوبی،  فرآورده های  تهىٔه  زمىنٔه  در  صناىع  رشد  و  شهرها،  در 
صفحات فشرده، )MDF( و انواع آنها، طراحى و ساخت کابىنت 
در اروپا و بعد در کشورهاى شرقى و اىران تروىج ىافته که  به صورت 
بسته بندى داخل کارتن، مانند کابىنت هاى آشپزخانه و مىز کامپىوتر، 

صادر شده است.
در شکل 2، گنجٔه هفده کشوىى منبّت ــ معّرق و مشبّک، 
کار استاد احمد امامى، و صندلى معّرق و منبّت )استىل( با طرحی  

از حسىن اسالمىان )1320 شمسى( را مشاهده می کنىد.

1ــ نشرىٔه موزه ها شمارٔه 7

شکل 2

شکل 3ــ یکى از بخش هاى انتهایى موزۀ ایران باستان.

اىران  موزه  انتهاىى  بخش هاى  از  ىکى  نىز   3 شکل  در   
باستان را می بىنىد که انواع کابىنت هاى منبت و معرق شده در آن  

نگه دارى مى شود1.

توجه: نمونه های گفته شده، در گروه محصوالت سنتی جا 
داشته و از نظر نوع کار، ظرافت و ترکىب چند هنر در ىک مصنوع  

از اهمىت وىژه ای برخوردار است.



فصل 
1

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

1ـ انواع خط و کاربرد آنها را بشناسد.

2ـ سه نما را ترسیم کند.

3ـ سه نماى اجسام سادۀ هندسى و برش آنها را ترسیم کند.

4ـ برش شکستۀ اجسام سادۀ هندسى را ترسیم کند.

ترسیم سه نما و برش 

اجسام سادۀ هندسی
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

1ـ1ـ آشناىى با خط و گروه هاى خطى

در رسم فنى، برای نماىش ىک جسم و تفهىم بهتر حجم 
نما استفاده می شود. در  از سه  اندازه و مشخصات،  نظر  از  آن 
کابىنت هاى ساده، که معموالً ىک مکعب هستند، سه نما، نماىانگر 
ابعاد جسم است، بنابراىن  براى دىدن قسمت هاى پنهان آن، باىد 

از برش هاى مختلف در جهات مختلف استفاده کرد. 

خط، در نقشه کشى اهمىت بسىار زىادى دارد و با اىجاد 
تنوع در ضخامت  خط ها، مى توان به زىباىى، و مهم تر از آن به فهم 
و درک بىشتر نقشه کمک کرد؛ که در واقع با اىن کار، استاندارد 
نقشه کشى نىز رعاىت می شود. در جدول 1ــ1 نوع خط، موارد 

کاربرد و نمونه اى از آنها نشان داده شده است.

1ـ انواع خط

جدول 1ـ1ـ انواع خط و موارد کاربرد آنها

نمونهموارد استعمالنوع خط

خطوط و دورٔه ظاهرى مِرئىخط ضخىم

خطوط و دورٔه ظاهرى نامِرئى خط چىن

خط نازک

خط  اندازه،  رابط  اندازه،  خط 
در  خطوط  هاشور،  خط  سهم، 
نشان دادن دو  برش گردشى، مجزا 
سطح، قطر داخلى پىچ و قطر اسمى 

سوراخ پىچ.

خط نازک غىر 
مستقىم و خط 
نازک زىگزاگ 

محدودٔه  و  موضعى  برش  محدودٔه 
تصاوىر ناتمام

خط نقطٔه نازک
مراکز  هندسى  مکان  تقارن،  محور 
قرار  داىره  روى  که  سوراخ هاىى 

دارند.

خط نقطٔه دوسر 
مسىر برشضخىم

مشخص نمودن سطوحى که عملىاتى خط نقطٔه  ضخىم
روى آنها انجام مى شود.
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فصل ١

ضخامت خط ها، فاصله ها و اندازٔه پاره خط ها در نقشه، 
به بزرگى و کوچکى نقشه بستگى دارد. در نقشه هاى مهندسى، 

خط ها را به چهار گروه کلی طبقه بندى کرده اند که در شکل 1ــ1 
مشاهده مى شود. 

شکل 1ــ1

گروه خط1/2

گروه خط 0/8

گروه خط 0/5 

گروه خط 0/3



7

ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

2ـ1ـ شناساىى اصول ترسىم سه نما

نما  کدام، ىک  هر  براى  که  است  بعد   6 داراى  هر جسم 
)نماها( مطابق شکل 2ــ1  اىن تصاوىر  )تصوىر( مفروض است. 

عبارت اند از:
1ــ نماى اصلى ىا روبه رو )قائم(

2ــ نماى جانبى ىا پهلو )دىد از چپ(
3ــ نماى جانبى ىا  پهلو )دىد از راست(

4ــ نماى پشت ىا عقب
5 ــ نماى باال ىا سطحى ىا افقی

6ــ نماى پاىىن ىا زىر

شکل 2ــ1

جهت دید از باال

جهت دید از پشت

جهت دید از پهلوى راست

جهت دید از پهلوى چپ

جهت دید از پایىن

جهت دید از روبه رو
نماى پایىن

نماى جانبى از راستنماى قائم نماى جانبى از چپنماى پشت

نماى افقى

مطابق شکل 2ــ1، و با توجه به مشابه بودن دوبه دوى نماهاى 
نام برده، و نىز کافی بودِن نماها برای تفهىم جسم، در نقشه کشی، فقط 
از سه تصوىر روبه رو، جانبى )دىد از چپ( و باال استفاده مى شود که 
به آن، »رسم سه تصوىر در فرجٔه اول« ىا »روش اروپاىى« مى گوىند. 

توجه: در اىران نىز، اىن روش مرسوم است. 

اىن نماها را می توان به شرح زىر تعرىف کرد:
1ــ2ــ1ــ نماى اصلى یا روبه رو )قائم(: به تصوىر 
اىن تصوىر،  قائم، »نمای اصلی« می گوىند.  جسم، روى صفحٔه 

نماى اصلى است و ساىر نماها نسبت به اىن نما ترسىم مى گردد.
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فصل ١

شکل 3ــ1

قائم

جانبى

افقى

2ــ2ــ1ــ نماى جانبى یا پهلو )دید از چپ(: به تصوىر 
جسم بر روى صفحٔه نىم رخ، »نماى جانبى« می گوىند؛ که چون 
تصوىر با دىد از سمت چپ است، در طرف راست نماى اصلى 

ترسىم مى گردد.
ـ نماى باال یا سطحى: به تصوىر جسم، روى صفحٔه  3ــ2ــ1ـ
افقى، »نماى افقى« می گوىند. اىن نما، در زىر نماى اصلى ترسىم مى گردد.

 رسم سه نما در فرجۀ اول
سه وجه از جسم، که با صفحات سه گانٔه عمود بر هم موازى 
هستند، در نظر گرفته مى شود )شکل 3ــ1(. روى اىن صفحات، 
روبه رو،  نماهاى  تا  مى شود  تصوىر  افقى  و  جانبى  قائم،  تصاوىر 

جانبى )از چپ( و باالى جسم مشخص گردد.

شکل 4ــ1

تصویر ازجلوتصویر از چپ

تصویر از باال

نکته: در صورتی که صفحات جانبى و افقى تصوىر، مطابق 
شکل 4ــ1، به اندازٔه 90 درجه َدَوران داده شود، هر سه صفحٔه 
تصوىر قائم، جانبی و افقی در ىک سطح قرار می گىرند؛ که در اىن 

صورت، محل صحىح 3 نمای موردنظر، مشخص شده است.
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

همان طور که در شکل 4ــ1 مشاهده شد، روش ترسىم نما 
نىز،  به 4 روش امکان پذىر است. در شکل 5  ــ1  روى صفحه، 

چىدمان نماها با توجه به نماى اصلى مشاهده مى شود.

شکل 5ــ1

با ترسىم گوشه ها، خط ها ىا ضخامت جسم، و با در نظر 
گرفتن اىنکه قسمت هاى نامرئى با خط چىن رسم مى شوند، تصوىر 

ىک جسم روى صفحٔه تصوىر به دست مى آىد. در شکل 6ــ1، 
نماى اصلى اجسام )با F  نشان داده شده( رسم شده است.

تصویر از جلوتصویر از چپ

تصویر از باال
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فصل ١

شکل 6ــ1

F تصویر جسم از جهت

F تصویر جسم از جهت

F تصویر جسم از جهت

F

F

F
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

در شکل 7ــ1 در تصاوىر مجسم، نمای روبه رو )تصوىر 
در جهت A( و نماى جانبى از چپ )تصوىر در جهت B(  رسم 

شکل 7ــ1

B اجسامتصویر در جهتA تصویر در جهت

شده است.
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فصل ١

زىر  و جانبى تصاوىر مجسم  روبه رو  نمای  دو  را، که به طور ناقص ترسىم شده است، کامل کنىد )شکل 8  ــ1(. تمرین 1: 

شکل 8  ــ1

B اجسامتصویر در جهتA تصویر در جهت
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

نما  سه  9ــ1،  شکل  در  شده  داده  مجسم  تصاوىر  برای 
به  صورت کامل )در فرجٔه اول( ترسىم شده است.

توجه: به محل قرارگىری نماها، دقت کنىد.

شکل 9ــ1

تصویر از چپ 

تصویر از باال 

تصویر از جلو
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فصل ١

)شکل  شده  داده  مجسم  تصاوىر  به  توجه  با   :2 تمرین 

شکل 10ــ1

تصویر از جلو

تصویر از باال

تصویر از چپ

تصویر از باال

تصویر از باال

تصویر از چپ

تصویر از جلوتصویر از چپ

تصویر از باال

باال

چپ

باال

چپ

چپ

باال

10ــ1(،  سه نماى ناقص را کامل کنىد.
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

)شکل  شده  داده  مجسم  تصاوىر  به  توجه  با   :3 تمرین 

شکل 11ــ1

11ـ1(، نماهای ناقص را کامل کنىد.
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فصل ١

تمرین 4: با توجه به تصاوىر مجسم زىر )شکل 12ــ1(، 

شکل 12ــ1

1

2

3

نماهاى ناقص را کامل کنىد.
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

در شکل  داده شده  تصاوىر مجسم  نماى  تمرین 5: سه 

2

4

1

3

شکل 13ــ1

13ــ1 را، با رعاىت تناسب اندازه ها ترسىم کنىد.
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فصل ١

تمرین 6: در هر ىک از تمرىنات شکل 14ــ1، ىک تصوىر 
مجسم و دونمای متفاوت ترسىم شده است. ابتدا، بدون توجه به 
تصوىر مجسم، و فقط از روى دونماى داده شده، نماى سوم را 

با  را  آن  و سپس، درستى  نماىىد،  ترسىم  کتاب  در  و  زده  حدس 
تصوىر مجسم مقاىسه کنىد.

1

2

3

4

شکل 14ــ1
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

5

6

7

8

شکل 14ــ1
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9

10

11

12

شکل 14ــ1
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی
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14

15
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شکل 14ــ1
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شکل 14ــ1
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شکل 14ــ1
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26

27
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شکل 14ــ1
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ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

29

30

31

32

شکل 14ــ1
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26

3ـ1ـ شناساىى اصول اندازه گذارى

برای اندازه گذاری نقشه ها به صورت استاندارد، باید نکات 
زیر را رعایت کرد:

1ــ براى مشخص کردن هر اندازه اى روی نقشه، از رابط 
اندازه و خط اندازه استفاده مى شود )شکل 15ــ1(.

2ــ رابط اندازه، باید اندکى از خط اندازه باالتر باشد.
باید  مى شود  اندازه گذارى  که  خطى  با  اندازه،  خط  3ــ 

موازى بوده و با آن، 5 مىلى متر فاصله داشته باشد.

شکل 15ــ1

ـ دو سر خط اندازه، با سهمی مشخص مى شود؛ که به ترتىب  4ـ
اولویت، باید یکى از حالت هاى A تا E از شکل 16ــ1 انتخاب شود.

شکل 16ــ1

5ــ ضخامت خطوط رابط و خط اندازه و همچنىن  خطوط 
1 خطوط اصلى است )شکل 17ــ1(.

3
سهمی، 

شکل 17ــ1

نىز  و  نقشه  کوچکى  و  بزرگى  با  باید  اندازٔه  سهمی،  6ــ 
با ضخامت خطوط نقشه متناسب باشد. طول سهم، باید 3 برابر 

بزرگ ترین ضخامت آن باشد. )شکل 18ــ1(.
شکل 18ــ1

7ــ عدد اندازه، در باالى خط اندازه نوشته مى شود و اندازٔه 
خطوط قائم، باید مطابق شکل 19ــ1، در یک جهت و در سمت 

چپ خط اندازه ثبت گردد.

شکل 19ــ1
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8   ــ به جز خطوط افقى، مى  توان خط اندازه را منقطع رسم 
کرده و عدد اندازه را افقى نوشت )شکل 20ــ1(.

شکل 20ــ1

9ــ خطوط اندازه، به جز در دایره هاى متحدالمرکز، نباید 
یکدیگر را قطع کنند )شکل 21ــ1(.

شکل 21ــ1

شکل 22ــ1

10ــ از تالقى دادن خطوط رابط با خط اندازه باید اجتناب 
کرد؛ بنابراین، اگر قرار است چند اندازه در یک سمت تصویر داده 
شود، براى اندازه گذارى باید به ترتىب، از اندازه هاى کوچک تر 

شروع کرد )شکل 22ــ1(.
11ــ فاصلٔه خطوط اندازه از یکدیگر، باید 5 مىلى متر باشد.

نمى توان  تقارن و خطوط اصلى تصویر،  از محور  12ــ 
به جاى خط اندازه استفاده کرد، ولى مى توان به جاى رابط اندازه، 

از آن ها کمک گرفت )شکل 23ــ1(.

شکل 23ــ1

13ــ برای نشان دادن شعاع، دایره یا کمان باید قبل از عدد 
اندازه، حرف R اضافه شود.البته اگر شعاع کوچک باشد، حرف 
R و عدد اندازه در امتداد خط اندازه نوشته مى شود )R3 و R10(؛ 
باید  و اگر مرکز کمان، بىرون از محدودٔه نقشه باشد، خط اندازه 

شکل 24ــ1شکسته رسم شود )R60( )شکل 24ــ1(.
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14ــ قطر سوراخ ها و استوانه ها )دایره در تصویر( به یکى از 
دو حالت مقابل، اندازه داده مى شود. خط اندازٔه بىرون از دایره، 

مى تواند افقى یا مایل هم باشد )شکل 25ــ1(.

شکل 25ــ1

15ــ برای نشان دادن موقعىت مرکز سوراخ ها، اندازه گذاری 
باید نسبت به دو سطح جسم )سطوح مبنا( انجام گىرد. همچنىن، 
برای تعىىن فاصلٔه دو سوراخ نسبت به هم، باید مرکز تا مرکز آنها 

را اندازه گذارى نمود )شکل 26ــ1(.

شکل 26ــ1

به قطر دایره باشد، ولی قطر در  16ــ اگر اندازه، مربوط 
نقشه مشخص نباشد، قبل از عدد اندازه، باید عالمت ∅ به کار 

رود )شکل 27ــ1(.

شکل 27ــ1

باشد، قبل از عدد  به سطح مربع  اندازه مربوط  اگر  17ــ 
اندازه، باید از عالمت  استفاده کرد )شکل 28ــ1(.

شکل 28ــ1
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18ــ در اجسام کروى شکل، برای نشان دادن » شعاع «، 
باید قبل از حرف R و عدد اندازه، و همچنىن برای نشان دادن 
» قطر«، باید قبل از عالمت ∅ و عدد اندازه، حرف S اضافه  شود 

)شکل های 29ــ1(.

شکل 29ــ1

باید  را  اندازه  خط  زاویه،  مقدار  دادن  نشان  برای  19ــ 
در  زاویه است.  آن، رأس  مرکز  که  کرد  ترسىم  کمانی  به صورت 
ضمن عدد اندازه، به صورت یکى از سه شکل مقابل نوشته مى شود 

)شکل های 30ــ1(.
شکل 30ــ1

20ــ در تصاویر نىم برش، خط اندازه از قسمت هاى برش 
خورده ترسىم می شود؛ در حالی که یک سهم داشته و اندکى از 
باید  اندازه  نوع تصاویر، عدد  این  در  وسط قطعه گذشته است. 

به صورت کامل نوشته شود )شکل 31ــ1(.

شکل 31ــ1

21ــ اگر تصویر قطعه ای، قرینه باشد، مى توان نصف آن را 
رسم کرد و در دو طرف تصویر، و عمود بر محور تقارن، دو خط 
موازى کوچک کشىد. در چنىن نقشه هایی، خطوط اندازه،  دارای 
یک سهم بوده و باید اندکى از وسط قطعه بگذرد )شکل 32ــ1(.

شکل 32ــ1
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22ــ اندازه هاى وتر، طول و زاویٔه کمان، به ترتىب به صورت 
شکل مقابل اندازه گذارى  مى شوند )شکل های 33ــ1(.

شکل 34ــ1

اندازه نویسى  مقابل،  صورت  دو  از  یکى  به  پخ ها  23ــ 
مى شوند )شکل های 34ــ1(.

شکل 33ــ1

24ــ اگر پخ °45 درجه باشد، باید مثل شکل 35ــ1ــ الف 
اندازه نویسى کرد )شکل 35ــ1(.

از  اندازه نویسى،  براى  مى توان  مواقع ضرورى  در  25ــ 
خط راهنما، مطابق شکل 35ــ1ــ ب، استفاده نمود.

شکل 35ــ1

26ــ عمق سوراخ سادهٔ کور )بن بست(، مطابق شکل 36ــ1 
اندازه نویسى مى شود. هاشور، نباید عدد اندازه را قطع  کند.

شکل 36ــ1

الفب
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27ــ اگر تعدادى از اندازه ها، در یک جهت داراى سطح 
به صورت  اندازه نویسى  باشند،   )A مبناى مشترک )سطح مبناى 

موازى صورت مى گىرد )شکل 37ــ1(.

شکل 37ــ1

28ــ در صورتی که به دقت نقشه و شکل قطعه کار لطمه ای 
وارد نشود، می توان از اندازه نویسِی زنجىری استفاده کرد )شکل 

38ــ1(.

شکل 38ــ1

29ــ در موارد خاص، برای اندازه نویسی می توان از روش 
ترکىبی )موازی و زنجىری( استفاده کرد )شکل 39ــ1(.

 )mm( 30ــ واحد اندازه در نقشه هاى صنعتى، مىلى متر
است، که روى نقشه ها نوشته نمى شود.

شکل 39ــ1
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قائم، جانبی و سطحی تصاویر مجسم  نمای  تمرىن: سه 

شکل 40ــ1

4ـ١ـ شناساىى اصول ترسىم برش اجسام سادۀ هندسى

برش، یک صفحٔه فرضى است که پس از عبور از محل 
تعىىن شده، جسم را به طور فرضى به دو قسمت تقسىم مى کند. در 

واقع براى پى بردن یا تفهىم بىشتر قسمت هاى پنهان و داخلى جسم، 
از برش استفاده مى شود. برش ها داراى انواع مختلف زیر هستند:

که  مى شود  گفته  برشى  به  ساده:  برش  1ــ4ــ1ــ 

شکل 40ــ1 را رسم کرده، و سپس اندازه گذارى نمایىد.
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صفحٔه فرضى برش، فقط یک صفحه است که به موازات یکى 
به دو نوع: متقارن و  از صفحات تصویر می باشد. برش ساده 

نامتقارن تقسىم می شود.
الف( برش سادۀ متقارن: اگر صفحٔه برش، جسم متقارنی 

متقارن  سادٔه  برش  را  برش  آن  کند،  تقسىم  مشابه  نىمٔه  دو  به  را 
می گویند. شکل 41ــ1 یک برش سادٔه متقارن را نشان مى دهد؛ 

که صفحٔه برش، به موازات صفحٔه قائم است.

شکل 41ــ1
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شکل 42ــ1 نىز یک برش سادهٔ متقارن را نشان مى دهد که 

شکل 42ــ1

صفحٔه برش، به موازات صفحٔه جانبى است.



ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

35

در شکل 43ــ1، برش سادهٔ متقارن تصویر از باال نشان داده 

شکل 43ــ1

شده است؛ یعنی صفحٔه برش، موازى با صفحٔه افقى تصویر است.
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در شکل 44ــ1 می توانىد یک برش سادٔه متقارن تصویر 
از جلو را ببىنىد، که تصویر از باال و تصویر از چپ آن، به طور 

کامل رسم شده است.

شکل 44ــ1
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ب( برش سادۀ نامتقارن: به برش ساده اى گفته مى شود 
که صفحٔه برش، جسم را به دو قسمت غىر مشابه تقسىم می کند. 
»خط  با  برش،  صفحٔه  45ــ1(،  )شکل  نامتقارن  سادٔه  برش  در 
نقطٔه دو سر ضخىم« نشان داده می شود؛ که دو طرف آن، دو فلش 
عمود بر خط ضخىم، رسم شده و با یک حرف تکرارى نام گذارى 
می گردد. این دو فلش، جهت دید را مشخص مى کند، و حرف 
تکرارى، در باالى تصویر برش خورده نوشته مى شود تا مشخص 

گردد که تصویر برش خورده، مربوط به کدام قسمت از جسم است.
در تصویر مجسم شکل 45ــ1، برش سادٔه نامتقارن تصویر 
از جلو نشان داده شده که تصویرهاى باال و چپ آن، به طور کامل 
رسم شده است. همان طور که می بىنىد، در نمای باالی رسم شده، 
صفحٔه برش با خط نقطٔه دو سر ضخىم همراه با فلش جهت دید و 

حرف تکرارى A مشخص شده است.

شکل 45ــ1
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در شکل 46ــ1، برش سادٔه متقارن تصویر از جلو، برش 
سادٔه نامتقارن تصویر از چپ، و تصویر از باال به طور کامل رسم 
شده است. براى برش سادٔه نامتقارن تصویر از چپ، مسىر برش 

رسم شده، با حرف تکرارى A-A نام گذارى گردیده است.
ىادآوری: در برش تصویر از جلو، چون برش سادهٔ متقارن 

رسم شده است، نىازى به رسم مسىر برش نىست.

شکل 46ــ1
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تمرىن 1: براى تصویر مجسم داده شده در شکل 
47ــ1:

الف( برش متقارن تصویر از جلو را کامل کنىد.
ب( تصویر از باال و تصویر از چپ را کامل کنىد.

شکل 48ــ1

شکل 47ــ1

در  شده  داده  مجسم  تصویر  براى   :2 تمرىن 
شکل 48ــ1: 

الف( برش تصویر از جلو و برش تصویر از چپ 
را کامل کنىد.

ب( تصویر از باال را کامل کنىد.
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2ــ4ــ1ــ برش شکستۀ ساده: در این نوع برش، جسم 
با چند صفحهٔ  موازى با صفحٔه تصویر، برش داده مى شود. در 
تصویر مجسم شکل 49ــ1، صفحات B ،A وC صفحات برش، 
و صفحات M وN صفحات شکستگى هستند. مسىر برش، مانند 

شکل 49 ــ1

شکل زیر، در تصویرى رسم مى شود که صفحات برش و صفحات 
شکستگى بر آن عمود باشند. 

نکته: در این نوع برش نىز، صفحٔه برش، دقىقاً مانند برش 
سادهٔ نامتقارن نشان داده می شود.
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تمرىن 3: با توجه به محل عبور خط  نقطٔه دو سر ضخىم، 
برش شکسته عرضى را ترسىم کنىد.
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1ــ در مقابل هر یک از تصاویِر مجسم داده شده، سه  نماى آنها را رسم کنىد.

ارزشیابی
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2ــ براى هر تصویر مجسم، سه تصویر ترسىم شده که دو تصویر آنها ناقص است؛ آنها را کامل کنىد.
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3ــ براى هر تصویر مجسم، سه تصویر ناقص ترسىم شده است؛ آنها را کامل کنىد.
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4ــ برای تصاویر زیر، برش های ساده و شکستٔه تعىىن شده را رسم کنىد.

تصوىر برای برش سادۀ متقارن 

تصوىر برای برش سادۀ نامتقارن

تصوىر برای برش شکسته ساده

F

F



         ساعات آموزش

جمععملینظری

41216

فصل 
2

ترسیم اتصال های موردنیاز 

در ساخت کابینت ساده

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

1ـ ترسیم اتصال هاى گوشه اى ثابت کابینت ساده را شناسایی کند. 

2ـ ترسیم اتصال هاى گوشه اى جداشدنی کابینت را شناسایی کند. 

3ـ ترسیم اتصال هاى گوشه اى قطعات با حرکت کشویی را شناسایی کند. 

4ـ اصول ترسیم قطعات با پیچ و مهرۀ فلزى را شناسایی کند. 
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با ىکدىگر مرتبط شده و  به دو قطعه ای  که در گوشٔه کار 
به صورت ىک قطعه درآمده باشند، اتصال گوشه اى می گوىند. 

دو قطعٔه اتصال مى توانند با هم زاوىٔه 90، کمتر از 90 ىا 
بیشتر از 90 درجه داشته باشند، مانند اتصال گوشٔه قاب  ها، کشو ها 
و … در اتصال گوشه اى گاهى نیز دو قطعه، نسبت به لبٔه کار هم 
سطح نیستند و ىک قطعه مقدارى پاىین تر از دىگرى قرار می گیرد، 

مانند اتصال قید به پاىٔه میز، ىا قید به پاىٔه صندلى ىا مبل و ... . 

ـ اتصال هاى گوشه اى قطعات کابىنت ساده  1 ـ٢

 اىن گروه اتصاالت، دارای تنوع زىادی است که شرح و 
ترسیم آنها، به قرار زىر است:

ـ  ٢ــ قلىف هاى زبانه  کوتاه: براى اتصال قلیف،  1 ــ1ـ
مى توان دو سطح اتصال را با فرز و البته به صورت موضعى کنشکاف 
زد و به وسیلٔه زبانٔه جدا، هر دو قطعه را به هم چسباند. در نتیجه، 
بود  به صورت خط چین خواهد  مانند دوبل،  زبانه ها،  اىن  ترسیم 

)شکل 1 ــ٢(. 

توجه: اىن اتصال، در گوشٔه صفحات کابینت ساده نیز 
به کار مى رود )شکل 2 ــ٢(.

براى  )سراسرى(:  بلند  زبانه   قلىف هاى  ـ  ٢ــ  2 ــ1ـ
اتصال صفحات کابینت ساده به ىکدىگر، طول قطعات مورد اتصال 
را کنشکاف زده و زبانه را به طور کامل درون آن قرار می دهند و 

می چسبانند.
زبانه در مقطع، برش خورده و باىد هاشور زده شود. جنس 
اىن زبانه ها از چوب، سه الىى ىا مواد مصنوعى است )شکل هاى 

3 ــ٢ و 4ــ٢(.

شکل 1ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم برش اتصال قلىف: الف( 4 عدد قلىف زبانه کوتاه به عرض 
24 و طول 50 مىلى متر )در برش نماى روبه رو(، و ب( نمای از چپ همىن اتصال 

شکل 2ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم برش اتصال قلىف زبانه کوتاه در گوشۀ صفحات چوبى: 
4 زبانه به عرض 30 و طول 56 مىلى متر 

حداکثر عمق طول فرز خورده
فرز خورده 

شکل 3ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم اتصال قلىف زبانه بلند مخفى در صفحات چوبى: زبانه 
از سه الىى روکشى 20*5 مىلى متری )برش در نما و از چپ(

 زبانه قلىف کوتاه

الف ب

٢ـ تواناىى ترسىم اتصال هاى مورد نىاز در ساخت کابىنت ساده

زبانه قلىف50*24*4
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3ــ1ــ٢ــ قلىف با زبانۀ گونىاىى: با زبانٔه پیش ساختٔه 
ماىر، می توان صفحات را به صورت گونیاىى به هم اتصال داد.اىن 

اتصال، هم به صورت زبانه بلند و هم زبانه کوتاه به کار می رود.
در شکل 5  ــ٢ــ الف، طرىقٔه ترسیم اىن اتصال نشان داده 

شده است.
توجه: زبانٔه پیش ساختٔه ماىر )به صورت گونیاىی(، چند تکه 
نیز بوده که نمونٔه آن در شکل 5  ــ٢  ــ ب، به همراه سه نمای ساده ای 

از آن نشان داده شده است.
با  نیز، سه نمای اتصال قلیف  نکته: در شکل 5  ــ٢ــ ج 
را  میلى متر(   3*17( مصنوعى  مواد  از  سراسرى  گونیاىى  زبانٔه 

مشاهده کنید. 

شکل 4ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم اتصال قلىف زبانه بلند در گوشۀ صفحات چوبى: زبانۀ، 
از چند الىى روکشی 20*5 مىلی متری

الف(

گونىاىی  زبانۀ  با  قلىف  اتصال  مجسم  تصوىر  ب( 
چند  تکه، به همراه سه نمای الزم.

ج(

شکل 5 ــ٢

)  ماىر (
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اىن  تزرىقی:  مواد  با  گوشه اى  قلىف  4 ــ1ــ٢ــ 
اتصال، با تزرىق مواد پلی  آمید به دست می آىد. در شکل 6ــ2، 

برش اىن اتصال به همراه سه نمای آن نشان داده شده است. 

شکل 6 ــ٢

5   ــ1ــ٢ــ مىخ چوبی ىا دوبل : دوبل ها در برش دىده 
نمى شوند، بنابراىن باىد ىا به   صورت خط چین و ىا به  صورت ساده 
با خط محور ترسیم شوند )شکل هاى7 ــ2 و 8   ــ2(. طول دوبل 
در ضخامت صفحات، حداکثر 11 و در طول صفحات، حدود 21 

میلى متر است.
کابینت  تمام صفحات  در  می توان  را  اتصال  اىن  توجه: 

مورد استفاده قرار داد. 

مواد تزرىقى پلى آمىد 

دوبل چوبى 

)راش( 

شکل 7 ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم دوبل با خط چىن و اندازۀ استاندارد 

شکل 8    ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم دوبل ساده شده با خط محور
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شکل 9ــ٢، دو نمای برش خوردٔه اتصال دوبلی را نشان 
می دهد که در آن، 4 دوبل به قطر 10 و به طول 40 میلی متر به کار 

رفته است.

در شکل 10ــ٢، نحوهٔ ترسیم سه نما و تصوىر مجسم اتصال 
که  فارسی  رو  دو  گوشه ای  11ــ2،  در شکل  و  ساده  گوشه ای 
برای چوب های توپُر )ماسیو(مورد استفاده قرار می گیرند، نشان 

داده شده است.

شکل 9ــ٢

شکل 10ــ٢

شکل 11ــ٢

دوبل،  اتصال  برای  الزم  نماهای  ترسیم  نحؤه  نکته: 
با درز  با درز ساده در شکل 12ــ٢،  قاب  استفاده در  به منظور 
در شکل 14ــ٢  پاىه  به  قید  اتصال  و  در شکل 13ــ٢،  فارسی 

نشان داده شده است.

ـ ٢  ــ تصوىر مجسم اتصال دوبل ها درز ساده  شکل 12ـ

شکل 13ـ٢ــ طرىقۀ رسم گوشۀ درهاى قاب و تنکه با دوبل در سه نما و تصوىر مجسم 

شکل 14ــ٢ــ طرىقۀ رسم گوشه اى قىدها به پاىه جداى کابىنت ساده 
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شکل 17ــ٢ــ الف ــ در اىن اتصال، از 5 عدد دوبل گونىاىی به قطر 10 و طول 
30 مىلى متر استفاده شده است. 

دوبل گونىاى 

شکل 17ــ٢ــ ب

ـ ٢  ــ تصوىر مجسم اتصال دوبل با درز فارسى  شکل 15ـ

شکل 16ــ٢ــ ب ــ روش ساخت اتصال قاب فارسی، به وسىلۀ دوبل زن ماشىنى 

شکل 16ــ٢ــ الف ــ روش ساخت اتصال قاب ساده، به وسىلۀ دوبل زن ماشىنى

مشاهده  15ــ2  شکل  در  که  همانطور  البته  توجه1: 
می کنید، می توان از دوبل های با طول متفاوت نیز استفاده کرد.

ـ الف و ب، روش ساخت  توجه ٢: در شکل های 16ــ ٢ـ 
اتصال قاب، توسط ماشین دوبل زن را مشاهده می کنید.

6ــ1ــ٢ــ دوبل گونىاىى: در اىن اتصال، از دوبل هاىی 
استفاده می شود که به صورت گونیا هستند. در شکل 17ــ٢ــ الف، 
طرىقٔه ترسیم اىن اتصال در حالت برش، و در شکل 17ــ٢ــ ب، 

سه نما و تصوىر مجسم اىن اتصال، نشان داده شده است.

شابلونقطعه
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توجه: نحوهٔ ترسیم نمای مجسم اتصال دوبل گونیاىی برای 
قاب با درز فارسی، مطابق شکل 18ــ2 خواهد بود.

7ــ1ــ٢ــ قلىف با زبانۀ جدا: تصوىر سه نما و تصوىر 
مجسم اىن اتصال، در شکل 19ــ٢ نشان داده شده است.

امتداد سطح دو رو فارسى قرار  زبانٔه قلیف، در  توجه: 
گرفته است. 

8   ــ1ــ٢ــ قلىف با زبانۀ جدا، برش خورده به صورت 
شکل  در  اتصال،  اىن  مجسم  تصوىر  و  سه نما  تصوىر  مورب: 

20ــ٢نشان داده شده است.

ـ ٢ شکل 19 ـ

شکل 20 ــ٢ــ طرىقۀ رسم قلىف با زبانۀ جدا مورب اتصال قاب در کابىنت 

ـ ٢ شکل 18 ـ
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9ــ1ــ2ــ اتصال بىسکوىتى: از اتصال بیسکوىتی، 
می توان برای کلیٔه صفحات و قطعات استفاده کرد.

بدنه:  و  کف  صفحات  در  بىسکوىتی  اتصال  الف( 
محل  باىد  ابتدا  اتصال،  اىن  ساخت  برای  می دانید  که  همانطور 
زبانه ها را مشخص کرد )شکل 21ــ2ــ الف( و سپس با اىجاد شیار 

و جا زدن زبانه ها )شکل 21ــ2ــ ب( قطعات را به هم چسباند.
توجه: برای استحکام بیشتر اتصال کف به بدنه، می توان 

از پیچ هم استفاده کرد. 

الف( طرىقۀ رسم سه نما با تعىىن فاصلۀ استاندارد زبانه ها. 

ب(  تصوىر مجسم اتصال بىسکوىتى با مشخص کردن محل پىچ ها.

ـ ٢   شکل21 ـ

ب( اتصال بىسکوىتی در صفحات کف به وادار: در 
شکل 22ــ2 سه نمای اىن اتصال، نشان داده شده است.

ـ ٢   شکل 22 ـ
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برای جعبۀ کشو: همانطور که  بىسکوىتى  ج( اتصال 
به  را  بدنه ها  باىد  ابتدا  است،  شده  داده  نشان  23ــ2  شکل  در 
در، اتصال )بیسکوىتی( داد و سپس صفحٔه دکوری )پالک( را به 

پیچ، نصب نمود. 

هـ( اتصال بىسکوىتى در صفحات طبقه به بدنه: در 
شکل 25ــ2،رسم سه نماى اىن اتصال به همراه تصوىر نشان داده 

شده است.

شکل 23ــ٢

روى  دکورى  صفحۀ 
در جعبه کشو در جعبه

زبانۀ بىسکوىتى 

بدنۀ جعبه 

شکل 24ــ٢

فاصله تا گوشه داخلى 

شکل 25ــ٢

د( اتصال بىسکوىتى در صفحات سقف با بدنه: نقشٔه 
اىن اتصال، در شکل 24ــ2 نشان داده شده است. 
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اىن  و( اتصال بىسکوىتى براى گوشه هاى قاب در: 
اتصال، دارای دو نوع متداول زىر است: 

 اتصال بیسکوىتى قاب در با درز ساده، که سه نما و تصوىر 
مجسم آن، در شکل 26ــ2 آمده است.

برای  اتصال شانه ای،  10ــ1ــ2ــ اتصال شانه اى: 
و  اندازٔه مختلف  در سه  کابینت هاى ساده،  درهای  قاب  ساخت 
توسط ماشین های مخصوص، ساخته مى شوند. در شکل 28ــ2، 

اىن اتصال، ترسیم شده است.

شکل 26ــ٢

شکل 27ــ٢

ـ ٢  ــ تصوىر مجسم اتصال شانه اى،به عنوان  مثال در ردىف )3(: طول  شکل28 ـ
L برابر با t،15 برابر 6/2 و b برابر با 1/2 مىلی متر است. 

 اتصال بیسکوىتى قاب در با درز فارسى که سه نما و تصوىر 
مجسم آن، در شکل 27ــ2 نشان داده شده است.
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شکل 29 ــ٢

ـ ٢  ــ تصوىر اتصال کُم و زبانه در گوشۀ قاب، و تصوىر مجسم انفجارى قطعات اتصال. شکل30 ـ

زبانه

دگمه چوبى 

خزىنه ها پىچ 
کُم 

11ــ1ــ2ــ کُم و زبانه همراه پىچ: نحؤه ترسیم اىن 
اتصال، در شکل 30ــ2 نشان داده شده است. 

توجه: ابعاد بر حسب mm است.

در شکل 29ــ2، سه نمای اىن اتصال نشان داده شده است.
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12ــ1ــ2ــ گرات )فرنگ(: اىن اتصال، برای طبقات 
و وادار کابینت های از جنس چوب )ماسیو( مورد استفاده قرار 
پاىین  درز  با  اتصال  اىن  ترسیم  طرىقٔه  31ــ2  می گیرد.در شکل 

)الف( و درز باال )ب(، و تصوىر مجسم ىک گرات با درز پاىین 
نشان داده شده است.

طرفه،  دو  گرات  صفحه اى  اتصال  ترسیم  طرىقٔه  توجه: 
مطابق شکل 32ــ2 می باشد. 

13ــ1ــ2ــ گوشه اى پشت بند: پشت بندها دو وظیفٔه 
مهم به عهده دارند:الف( پشت کابینت را از هر جهت محفوظ 
نگاه داشته و از ورود گرد و خاک به آن جلوگیرى مى کنند،  و ب( 

کابینت را در حالت گونیاىى قرار مى دهند. 
پشت بندها را اغلب از ورقه هاى سبک مثل سه الىى، فیبر 
5mm، صفحات روکشى 8mm، صفحات فشردٔه چوبى  تخت 
10mm، چندالىى 8mm و ام. دی. اف 14mm انتخاب می کنند، 

که نسبت به بزرگى کابینت، ممکن است از صفحات ضخیم تر آنها 
نیز استفاده شود. 

ىادآوری: معموالً پشت بندها در داخل دو راهه ىا داخل 
کنشکاف لبٔه بدنٔه کابینت، با پیچ ىا منگنه نصب مى شوند )شکل هاى 

33ــ2 تا 37ــ2( 

ـ ٢   شکل31 ـ

)الف( )ب(

ـ ٢   شکل 32 ـ

ـ ٢  ــ تصوىر مجسم پشت بند، که داخل دو راهه ، با پىچ محکم مى شود.  شکل 33 ـ

پىچ  با  کنشکاف،  داخل  که  شده  راهه  دو  پشت بند  مجسم  تصوىر  ـ ٢  ــ  شکل34 ـ
محکم مى شود. 
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2ـ2ـ اتصال هاى جداشدنى قطعات کابىنت ساده

صفحات و قطعات کابینت را، به دو روش ثابت و جداشدنى 
مى توان به ىکدىگر اتصال داد؛ که براى انتقال کابینت هاى ساخته 

شده به جاى دىگر، از اتصاالت جداشدنى استفاده مى کنند. 
توجه: در روش استفاده از اتصال جدا شدنی، قطعات را 
داخل کارتن های مخصوص، بسته بندی کرده و در محل مورد نظر، 

مونتاژ و طبق نقشه تحوىل مى دهند. 
اتصال  ترسیم  طرىقٔه  جازدنی:  اتصال  1ــ2ــ٢ــ 
سقف  چوبى  صفحٔه  به  ماسیو  کالف  پیشانى  برش  در  جازدنى، 

کابینت در شکل 38ــ2 نشان داده شده است. 

ـ ٢  ــ طرىقۀ ترسىم پشت بند دو راهه شده  شکل  37 ـ
لبه  )با  بدنه  کنشکاف  داخل  که  چوبی(  چسبان  لبه  )با 

چسبان چوبی( در حالت تونشته، محکم شده است. 

ـ ٢  ــ طرىقۀ ترسىم پشت بند،  شکل 35ـ
که در دو راهه، با پىچ محکم شده است.

ـ ٢  ــ طرىقۀ ترسىم پشت بند که  شکل  36 ـ
داخل دو راهه، با منگنه محکم شده است. 

ـ ٢  ــ اتصال جازدنى شکل  38 ـ

2ــ2ــ2ــ اتصال فشاری:طرىقٔه ترسیم اتصال فشارى 
)دگمه اى( برای کالف ماسیو به صفحٔه چوبى کابینت ساده، در 

برش پیشانى، مطابق  شکل 39ــ2 خواهد بود. 
ـ ٢  ــ روش ترسىم اتصال فشارى.  شکل  39 ـ

3ــ2ــ2ــ اتصال با قفل و بست گوه اى: اىن اتصال، 
از سه جزء تشکیل می شود که جزء باالىى و پاىینى، به بدنه و تاج 
به  دىگر  جزِء  دو  لبه هاى  روى  وسطی،  جزء  و  شده  پیچ  کابینت 

صورت گوه اى جا زده و محکم مى شود )شکل 40ــ2(. 

ـ ٢  ــ طرىقۀ رسم اتصال با قفل و بست گوه اى. شکل  40 ـ
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پروفىل  با  پشت بند  گوشه اى  اتصال  4ــ2ــ2ــ 
نگه دارنده: مطابق شکل 41ــ2، اىن اتصال از سه پروفیل 

الف( براى بدنه،
ب( برای وادار، و

ج( نگه دارى پشت بند
تشکیل می شود.

نیز  اىن اتصال، امکان نصب از جلوی کار  برای  نکته: 
از وجود دارد. نصب  امکان  )با  نگه دارنده  پروفىل  با  پشت بند  ترسىم  نحوۀ  ـ ٢  ــ  شکل  41 ـ

جلوى کار(. 

ـ ٢  ــ طرىقۀ  ترسىم پشت بند روى وادار با استفاده از نبشى گونىاىى. شکل  42 ـ

5  ــ2ــ2ــ نبشی گونىاىی: طرىقٔه ترسیم اتصال پشت بند 
رونشسته با استفاده از نبشى گونیاىی، در شکل 42 ــ2 نشان داده 

شده است.
ىادآوری: نبشی ها را نیز مانند ساىر ىراق آالت، با پیچ به 

قطعه کار می بندند.

6   ــ2ــ2ــ اتصال گوشه اى ىراق جازدنى پىچ دار: 
ساده  کابینت  و صفحات  قطعات  سرىع  مونتاژ  براى  اتصال،  اىن 

به کار مى رود.
پیچی  زبانٔه  ىک  از  اتصال،  اىن  43ــ2  شکل  مطابق 
اتصال دهندٔه M6 و ىراق اتصال دهندٔه ذوزنقه اى تشکیل شده، 

که برای طبقه ها نیز مناسب می باشند.  

ـ ٢  ــ طرىقۀ ترسىم اتصال گوشه اى ىراق جازدنى پىچ دار، به همراه  شکل  43 ـ
تصوىر مجسم آن، برای درک بهتر 

 زبانۀ

 ب الف

 ج ج
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برای  استوانه اى:  مهرۀ   و  پىچ  اتصال  7ــ2ــ2ــ 
اتصال صفحات و قطعات کابنیت ساده به ىکدىگر، از اىن اتصال 
استفاده می شود. جنس پیچ، از فوالد آب کرم داده شده و جنس 
مهرٔه استوانه ای از مواد مصنوعى است. شکل 44  ــ2 تصوىر 
مجسم اىن پیچ  و مهره، و طرىقٔه ترسیم اىن اتصال را نشان می دهد.

ـ 2  ــ طرىقۀ ترسىم اتصال پىچ و مهرۀ استوانه اى در برش پىشانى شکل  44    ـ

محفظۀ  و  دنده شده  )مىلۀ  الىت  اتصال  8   ــ2ــ2ــ 
خارج از مرکز(: اىن اتصال، در انواع مختلفی ساخته مى شود 
کار  به  ىکدىگر،  به  کابینت  چوبى  صفحات  متصل کردن  براى  که 

مى روند )شکل45  ــ2(. 

ـ ٢  ــ روش ترسىم اتصال الىت با محفظه خارج از مرکز شکل  45    ـ

9ــ2ــ2ــ اتصال الىت دو مىله اى: در اىن اتصال، 
ىک طرف میله، پله تراشى شده و طرف دىگر، دنده شده است. به 
وسیلٔه ىک مهرٔه استوانه اى )f( با دندٔه داخلى M6، ضمن اتصال 
دو میلٔه مذکور به هم، طبقات کابینت نیز محکم مى شوند )شکل 

46  ــ2(.
a= محفظٔه خارج از مرکز 

b = میلٔه اتصال ىک سردنده 
ـ ٢  ــ اتصال الىت دو مىله اىf = مهرٔه استوانه  اى  شکل  46    ـ
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10ــ2ــ2ــ اتصال خارج از مرکز پىچى: اىن اتصال 
فوالدى، آب فلز کارى ىا آبکارى )برنج( شده و براى اتصال طبقه  به 
بدنه ىا وادار به کار مى رود. براى استحکام بیشتر و مونتاژ سرىع تر، 
اتصال، همراه با ىک قطعه دوبل به قطر 10 میلى متر )بدون چسب( 

انجام مى شود )شکل 47  ــ2(. 

ـ ٢  ــ اتصال خارج از مرکز پىچى، در برش پىشانى و افقى.  شکل  47    ـ

11ــ2ــ2ــ اتصال طبقه به بدنه ىا وادار کابىنت ها: 
زىر سرى هاى  دوبل،  قلیف،  اتصاالت  به وسیلٔه  اغلب  طبقه ها، 
کابینت ها  بدنٔه  به  زبانه دار  قطعات  و  گونیاىى  چوبى،  ىا  دگمه اى 

متصل مى شوند.

زىرسری  و  طبقه  اتصال  ترسیم  روش  48  ــ2،  شکل  در 
دندانه ای گرد نشان داده شده است. در اىن شکل: 

 a( زىر سرى افقى، و 
b( زىر سرى عمودى.

شکل 48    ــ٢  
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در شکل 49  ــ2، رسم اتصال زىرسری طبقات دندانه ای ماىل 
قابل تنظیم در ارتفاع مختلف را مشاهده می کنید. در اىن شکل: 

a( زىر سرى افقى جهت جابه جاىى طبقه، و 
b( زىر سرى عمودى که به بدنه پیچ مى شود.

 شکل 49  ــ٢ 

در شکل 50  ــ2 نیز، تصوىر مجسم دو نوع اتصال باال را 
مشاهده می کنید.

 شکل 50  ــ٢ 

12ــ2ــ2ــ اتصال )زىر سرى( طبقۀ کابىنت ساده: 
در اىن اتصال، از ىک ىا چند زبانٔه مفتولی استفاده می شود. در 
واقع با جاسازى اىن زبانه ها روى بدنه، می توان طبقه را در کابینت، 

مستقر نمود. در شکل 51  ــ2، روش ترسیم اتصال زبانٔه مفتولى 
در برش پیشانى و طولى و همچنین تصاوىر مجسم آن جهت تجسم 

بهتر، نشان داده شده است.

 شکل 51  ــ٢ 



فصل 2

64

مطابق شکل 52  ــ2، می توان از زبانه های مفتولی، که متناسب 
با عرض بدنه ها، دارای طول های متفاوتی هستند، استفاده نمود. 

شکل 52 ــ٢ــ تصوىر مجسم کابىنت و طبقه با زىر سرى زبانه دار مفتولى و انواع آن. 

الف( تصوىر مجسم طبقه و زىرسرى مفتولى.

ب( تصوىر مجسم کابىنت و طبقه با زىر سرى زبانه دار مفتولى و انواع آن 

جاى مىله هاى طبقه 

طبقه در امتداد افقى، 
مىله را در برمى گىرد. 

شکاف در ضخامِت دو سِر طبقه

3ـ2ـ قطعات با حرکت کشوىى

فیبر،  مانند  کابینت هاى ساده  نازک داخل  قطعات کشوىى 
سه الىى، شیشٔه نازک، کف جعبه ها و … معموالً داخل کنشکاف 
مانند  ضخیم  کشوىى  قطعات  حرکت  اما  مى شوند؛  داده  حرکت 
صفحات فشردٔه چوبى ضخیم  ، درهاى شیشه اى ضخیم، درهاى 
کشوىى از صفحات ام. دى. اف )MDF(، جعبه هاى کشوىى و ... 

با نصب رىل و غلتک امکان پذىر خواهد بود. 
جلوگیرى  براى  معموالً  کشوىى:  درهاى  1ــ3ــ2ــ 
استفاده  درهای کشوىی  از   ، کابینت  از  بیرون  اشغال فضاى  از 
می شود. برای فراهم کردن اىن نوع حرکت، باىد از رىل ىا غلتک 
هداىت درهاى کشوىى، که برای تعادل درها، در باال و پاىین در 

نصب می شوند کمک گرفت.
در شکل 53  ــ2، دو نمونه در کشوىى ىک لنگه: 

الف( روى کار )آوىخته(، و
 ب( داخل کار 
شکل 53ــ٢ــ درهاى کشوىى با رىل و غلتک )ىک لنگه(. نشان داده شده است. 

 الف

 ب
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2ــ3ــ2ــ درهاى کشوىى شىشه اى، که جای دستگىره، 
داخل شىشه تعبىه شده است: اىن درها به صورت آوىخته از سقف 
و ىا روی کف حرکت می کنند و داخل کنشکاف طرفین روى بدنه ها 
قرار مى گیرند. در وسط براى جلوگیرى از ورود گرد و غبار ماهوت 

چسبانده شده است )برش عرضى( )شکل 54ــ2(. 
شکل 54ــ٢ــ نصب درهاى کشوىى شىشه اى با دستگىره خوابىده 

3ــ3ــ2ــ درهاى کشوىى شىشه اى، داخل پروفىل 
فلزىِ سبکِ قاب مانند: قفل شدن شیشه ها در اىن روش، توسط 
دستگیره در وسط انجام مى گیرد. در واقع دِر سمت چپ، توسط 
زبانٔه فلزى استوانه اى که از قفل، بیرون زده می شود، در جای 

خود ثابت می ماند )شکل 55  ــ2ــ الف(.
در  داده شده  نشان  قفل  از  درهای کشوىی چوبی،  برای 

شکل 55ــ2ــ ب استفاده می شود.

ب( قفل  درهاى کشوىى مخصوص صفحات چوبى.الف( درهاى کشوىى شىشه اى همراه با قفل مخصوص.

شکل 55   ــ٢

از  پوششى  با  چندالىى  کشوىى  درهاى  4ــ3ــ2ــ 
براى  درها، فضاىى  گونه  اىن  باالِى  در  مواد مصنوعى فشرده: 
جابه جاىى در نظر گرفته شده است. در کف رىل پاىینی نیز،  براى 
اصطکاک کم تر، قشر ضخیمى از مواد مصنوعى چسبانده می شود 

)شکل 56ــ2(.
توجه: رىل مورد استفاده در اىن روش، اغلب از جنس 

فلزات سبک درنظر گرفته می شود. 

شکل 56 ــ٢



فصل 2

66

5  ــ3ــ2ــ دِر کشوىى آوىخته: دِر کشوىى، در قسمت 
باال به محفظٔه قرقره پیچ شده و قرقره ىا بلبرىنگ، در را روى رىل 
حرکت مى دهد. در قسمت پاىین، دو اندازهٔ مختلف براى در کشوىى 

روى رىل داده شده است.  )شکل 57ــ2(.
شده  مشخص  استاندارد،  اندازه های  نقشه،  در  توجه: 

است.
ىادآوری: مقیاس نقشه 1:1 است. 

شکل 57  ــ٢ــ نصب درهاى کشوىى آوىخته در برش طولى 

6   ــ3ــ2ــ در کشوىی آوىختۀ روکار: اىن درهاى 
حرکت  بلبرىنگ  توسط  و  رىل  داخل  باال،  از  آوىخته،  کشوىى 
پاىین، داخل رىل؛ که در واقع مانع جابه جاىى دِر  مى کند، و در 

قفسه نیز مى شود. 
توجه: مقیاس نقش 1:1 است )شکل 58 ــ2(.

شکل 58  ــ٢ــ درهاى کشوىى آوىخته در برش طولى و نماى روبه رو.
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کشوىى:  جعبه هاى  مکانىکی  هداىت  7ــ3ــ2ــ 
به طور کلى، برای هداىت مکانیکى جعبه، از غلتک ها، بلبرىنگ ها، 
قرقره ها، قطعات هداىت کنندٔه فلزى و از جنس مواد مصنوعى 
استفاده مى کنند. اىن هادى ها، باعث مى شوند که جعبه ها خیلى 
هداىت کننده ها،  اىن  نوع  برحسب  البته  که  کنند،  راحت حرکت 
ناچار مقدارى از فضاى مفید بین قطعات بدنه، سقف و بدنٔه جعبه 

ىا زىر جعبه، غیر قابل استفاده مى ماند. 
الف( هداىت کنندۀ غلتکی: طرىقٔه ترسیم اىن هداىت کننده 

)هداىت روى بدنٔه کابینت(، مطابق شکل 59ــ2 می باشد.

شکل 59 ــ٢

ب( هداىت کننده با رىل مواد مصنوعی: طرىقٔه ترسیم 
اىن هداىت کننده )هداىت، به صورت آوىخته و روى بدنٔه کابینت( 

مطابق شکل 60ــ2 است.

شکل 60 ــ٢

ج( هداىت کنندۀ غلتکی دو تاىی: هداىت کنندهٔ مکانیکى 
دارای  و  بوده  مصنوعى  مواد  از جنس  دوتاىى،  غلتک  با  ساده 
دارد  را  کیلو گرم   30 تا  بار   تحمل  که  است،  ضربه گیر  سیستم 
شکل  در  را  هداىت کننده  نوع  اىن  کابینت(.  بدنٔه  روى  )هداىت 

61  ــ2 مشاهده می کنید. 

شکل 61 ــ٢
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با رىل چوبی: قیدهاى زبانه داری  د( هداىت آوىخته، 
از چوب ماسیو، در زىر سقف کابینت پیچ شده، و هداىت جعبه، از 

طرىق شکاف بدنٔه جعبه صورت مى گیرد )شکل 62  ــ2(. 

شکل 62  ــ٢ــ نحوۀ هداىت کشو، روى قىدهاى دو راهه شده. 

هـ( هداىت آوىخته بارىل U شکل: پروفیل آلومینیومى 
U شکلی در زىر سقف کابینت پیچ شده، و بدنٔه جعبه، به وسیلٔه زهوار 

چوبى، داخل آن حرکت مى کند )شکل 63ــ2(. 

شکل 63 ــ٢

روش،  اىن  در  زىرسری:  ىا  طبقه  روی  هداىت  و( 
اصطکاک کم تر، از اوراق فیبر استخوانى )سخت( و مواد مصنوعى 

استفاده مى کنند )شکل 64ــ2(. مطابق شکل: 
الف( هداىت کشو روى صفحٔه کف کابینت،

ب( هداىت جعبه روى ورقه ای از جنس فیبر استخوانى ىا 
مواد مصنوعى با نصب قیدهاى نگاه دارنده، و 

ج( هداىت جعبه، به وسیلٔه لبٔه کف جعبه روى بدنه )داخل 
.)P.V.C رىل از مواد

شکل 64  ــ٢ 

الف

ب

ج

دوبل گونىای قطر 8 مىلی متر
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ىادآوری 1: رسم اتصاالت مختلف جعبه هاى کشوىى 
کابىنت: اصوالً ساخت جعبه هاى کشوىى، هنگامی مطرح مى شود 
که بخواهند اجسام مختلف را داخل آنها قرار داده و به راحتی در 
اختیار بگیرند. عرض جعبه با B، طول ىا عمق آن با L، و ارتفاع 

آن با H نشان داده می شود )شکل 66ــ2(. 
بدنٔه  دِر جعبه،  از  عبارت اند  تشکیل دهندٔه جعبه،  قطعات 
جعبه، عقب جعبه و کف جعبه. مهم ترىن قطعٔه کشوها، دِر جعبه 
است که همیشه در معرض دىد بوده و مى توانند از چوب توپر، تختٔه 
خرده چوب، چند الىى و ... ساخته شوند. در ضمن، روى دِر 

جعبه، امکان نصب دستگیره نیز وجود دارد. 

شکل 66  ــ٢ 

1 ــ دِر جعبه 
2ــ بدنۀ جعبه 

3ــ عقب جعبه 
4ــ کف جعبه 

5ــ دستگىرۀ U شکل 

2 3 2 4

51

ىادآوری 2: اتصال دِر جعبه به بدنه: با اتصاالت چوبى 
مختلف، می توان در جعبه  را به بدنٔه جعبه متصل کرد. در شکل های 

67ــ2 و 68ــ2 تعدادی از اىن اتصاالت را مشاهده می کنید. 

 اتصال قلىف )کنشکاف و زبانه( 

شکل 67   ــ2ــ S = بدنه، V= دِر جعبه

اتصال دوبل اتصال دم چلچلۀ ىک رومخفى

ز( هداىت کشوهاىی از جنس مواد مصنوعی: در اىن 
روش، از رىل هاىی از جنس فلز سبک استفاده می شود )شکل 

65ــ2(.

شکل 65  ــ٢ 
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  اتصال گرات 

شکل 68  ــ٢ــ S = بدنه، V = دِر جعبه، DO = صفحۀ اضافى

اتصال دم چلچلۀ ساده با دِر جعبۀ زهوار خوردهدِر جعبۀ زهوار خورده

همراه  به  انگشتى،  گوشه اى  اتصال  نیز  69ــ2  در شکل 
تصوىر مجسم آن نشان داده شده است.

شکل 69  ــ٢ 

در شکل 70ــ2، رسم اتصال گوشه اى دم چلچلٔه ساده 
را، که می توان برای اتصال بدنه ها به عقب جعبه نیز به کار برد، 

به همراه تصوىر مجسم آن نشان می دهد.  

شکل 70  ــ٢ 
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شکل 71ــ2 رسم اتصال گوشه اى دم چلچلهٔ  دو رو مخفى، 
مناسب برای اتصال بدنه ها به دِر جعبه را همراه تصوىر مجسم آن، 

نشان می دهد. 

شکل 71  ــ٢ 

در شکل 72ــ2، می توانید نحؤه رسم اتصال گوشه اى دم 
چلچله اى ىک رو مخفى را، که برای اتصال در به بدنه های جعبه 

مناسب است، به همراه تصوىر مجسم آن مشاهده کنید. 

شکل 72  ــ٢ 

اتصال گرات ىک رو مخفى با دوبل بدنه به در جعبه، همراه 
با تصوىر مجسم اتصال را، در شکل 73ــ2 مشاهده می کنید.

شکل 73  ــ٢ 
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گوشه اى  اتصال  رسم  74   ــ2،  شکل  در   :3 ىادآوری 
داده  نشان  واحدى،   6 تقسیمات  از  استفاده  با  ساده  دم چلچلٔه 

شده است. 

شکل 74  ــ٢ 

ىادآوری 4: رسم کامل جعبه در برش طولى، پیشانى و 
عرضی با مقیاس 1:1 ، در شکل 75   ــ2 نشان داده شده است.

شکل 75   ــ٢ 

برش طولى 

برش پىشانى

 برش عرضى 
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ىادآوری 5: در شکل 76  ــ2، رسم ىک جعبٔه کامل را 
در برش عرضی مشاهده می کنید.

شکل 76   ــ٢ 

 قىد استپ 

4ـ2ـ اتصاالت متنوع پىچى

در کابینت های سادٔه چوبی، اتصاالت پیچی متنوعی به کار 
می رود که مهم ترىن آنها، به شرح زىر است:

1ــ4ــ2ــ اتصال دوبل و پىچ خارج از مرکز: محل 
دوبل، برحسب مورد، در کف ىا در بدنٔه کابینت سوراخ شده، و 
هنگام  مى گردد.  تنظیم  در جاى خود  به وسیلٔه ىک خار،  سپس 
مصنوعى  مواد  از  که  محفظه اى  سوراخ  در  دوبل  سر  نصب، 
ساخته شده هداىت و با پیچ خارج از مرکز، بسته و محکم مى شود 

)شکل 77  ــ2(. 

شکل 77    ــ٢ ــ روش ترسىم اتصال دوبل پىچ خارج از مرکز در برش پىشانى و عرضى 

بر  عالوه  فلزى:  پىچ  با  قطعات  اتصال  2ــ4ــ2ــ 
فلزى  پیچ هاى  با  که  هستند  نیز  قطعاتی  چوبى،  پیچ  با  اتصاالت 

نصب مى شوند. 
اتصال پىچ و مهره، براى نصب پاسنگ قابل تنظىم: 
طرىقٔه، رسم پیچ و مهرٔه گونیاىى، براى جاسازى پاسنگ با ارتفاع 

قابل تنظیم، در شکل 78  ــ2 نشان داده شده است.

شکل 78  ــ٢

a: پوشش 
b: محفظۀ مهرۀ اتصال

c: زائدۀ نگه دارندۀ صفحۀ پوششى 
d: سرپوش پىچ 
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نصب  کابینت  کف  صفحٔه  زىر  مربوطه،  ىراق  نکته: 
مى گردد. ارتفاع پاسنگ متغیر و قید پوششى نیز، در نماى پاسنگ 

شکل 79 ــ2 نشان داده شده است.

شکل 79     ــ٢ــ پاسنگ با پىچ و مهرۀ قابل تنظىم

1 ــ مىلۀ دنده شده 
2ــ خار 

3ــ پاىه از مواد مصنوعى 
ـ   مهرۀ چهارگوش 4ـ

5 ــ شکاف براى پىچ کردن به قسمت باال
6ــ دگمۀ باالى پىچ از مواد مصنوعى 

7 ــ مىلۀ پىچ 

در شکل 80  ــ2، نحؤه رسم اىن پاسنگ برای کابینت های 
سنگین نشان داده شده است. به جزئیات قطعات توجه کنید. 

شکل 81  ــ2 نیز، طرىقٔه رسم پاسنگ کابینت با پیچ بلند و 
چوب توپر با قید پوشش از تختٔه خرده چوب )روکش شده(، براى 

کابینت هاى سنگین را نشان می دهد.

شکل 81   ــ٢ ــ نحوۀ ترسىم پاسنگ قابل تنظىم با پىچ بلند. 

1ــ پىچ بلند پاسنگ 
2ــ فالنش در زىر کف پىچ شده 

3ــ گونىاى واسطۀ اتصال پاسنگ 
به پىچ و مهره 

4ــ پوشش روى پىچ 

شکل 80     ــ٢ــ طرىقۀ ترسىم پاسنگ با پىچ بلند قابل تنظىم

a: پىچ قابل تنظىم پاسنگ 
b:  فالنش در زىر پىچ 

c: گونىاى واسطۀ  اتصال پاسنگ به پىچ و مهره 
d: پوشش روى پىچ 



ترسیم اتصاالت موردنیاز در ساخت کابینت

75

موّرب  صورت  به  پىچ  اتصال  رسم  3ــ4ــ2ــ 
بدنٔه  به  مختلف  صفحات  اتصال  براى  تازگی  به  شابلون:  با 
کار،  اىن  می کنند.  استفاده  روش  اىن  از  ىکدىگر،  به  کابینت 

براى سرعت دادن به ساخت کابینت طراحى شده است )شکل 
82ــ2(. در شکل 83ــ2 عملیات سوراخ کارى اتصال، نشان 

داده شده است.

شکل 82 ــ٢  

مانع مته 

 شکل 83 ــ٢ــ عملىات سوراخ کارى اتصال مورّب با پىچ به وسىلۀ شابلون مربوط 

A



فصل 2

76

5  ـ2ـ اتصاالت ماشىنى براى صفحات کابىنت

براى اتصال سرىع صفحات کابینت، لبٔه آنها را به وسیلٔه فرز، 
ابزار می زنند. ابزارها، ىا سراسرى )مانند قلیف زبانه سر خود ىا 

زبانه جدا( هستند و ىا کوتاه )مانند بیسکوىتى و دوبل(.
رو  دو  سراسرى  سرخود  زبانه  قلىف  ـ  5  ــ2ــ  1ـ
فارسى )دو زبانه(: روى لبٔه صفحات را، ابزاری می زنند مطابق 

آنچه در شکل 84ــ2 نشان داده شده است. 

شکل 84ــ٢  

رو  دو  سراسرى  جدای  زبانه  قلىف  ـ  5  ــ2ــ  2ـ
فارسی: برای ساخت اىن اتصال، باىد از ابزاری استفاده کرد که 
لبٔه صفحات را، مطابق آنچه در شکل 85ــ2 نشان می دهد، درآورد.
لبٔه صفحات،  فارسی کردن  از  البته می توان پس  توجه: 

توسط اره گرد نیز شیاری مطابق شکل اىجاد نمود.

شکل 85ــ٢  
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در شکل  دوبل:  و  بىسکوىتى  اتصال   ـ  5  ــ2ــ  3ـ
86ــ2 اتصال بیسکوىتی با سه حالت متفاوت نشان داده شده، و 
در شکل 87ــ2 نیز برش ىک اتصال دوبل و نمای مجسم آن را 

مشاهده می کنید. 

شکل 86ــ٢

شکل 87ــ٢ــ اتصال دوبل ماشىنى 

اتصال  ُتنُکه ای:  و  قاب  درهاى  اتصال  ـ  5  ــ2ــ  4ـ
قاب ها، اغلب به صورت فاق و زبانه، کام و زبانه، دوبل، قلیف و 
بیسکوىتى انجام مى گیرد. در ساخت اىن درها، تُنُکٔه چوبى، داخل 

کنشکاف ىا دو راهٔه قاب قرار مى گیرد. 
قاب  قید  با  تنکٔه چوبى،  و  قاب  اتصال  در شکل 88ــ2، 

ابزارخورده را مشاهده می کنید که کنشکاف آن، به  وسیلٔه ماشین 
استاندارد  اندازه های  می گردد.  اىجاد  ماده(  و  نر  )به صورت  فرز 

1 اىنچ است )شکل هاى 

2
3 و 

4
ضخامت قیدهاى قاب، به   ترتیب 

89ــ2 و 90ــ2(. 

شکل 88 ــ٢  

تنکه 

قىد عرضى کنشکاف جاى تنکه 

قىد طولى )با او( 
زبانۀ ) پاسار( 
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قىد عرضى )پاسار( 
شکل 90 ــ٢ ــ رسم برش عرضى قاب و تنکۀ دو راهه 

شده با زهوار پروفىل دو راهه شده.

قىد طولى کنشکاف زبانه قىد عرضى 

زهوار 

قاب 

تنکه ىا شىشه

3 اىنچ 
4

 پروفىل مناسب براى ضخامت 
پاسار بااو 

زبانه کنشکاف 

پروفىل مناسب براى ضخامت        اىنچ 

شکل 89 ــ٢ 

قىد طول )بااو(

 دو راهه 

1

2

اخالق حرهف ای چیست؟

ف یک حرهف قرار گیرد بسیار  اخالق حرهف ای، وژیگی اه و شایستگی اهی غیرفنی است هک اگر رد کنار شایستگی اهی فنی و رد ربشیپد اهدا

ر خواهد بود. هب عبارت د  یگر منظور از اخالق حرهف ای، رعایت اصول و موازین اخالقی رد ضمن کار است هک رد دستورات دینی رد  تأثیر   گذا

رابطه با چگونگی انجام مراحل یک حرهف، باید صورت پذرید.

..
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1ــ مطلوب است: 
الف( هر اتصال را با مقیاس 1:1 روى کاغذ A4 رسم کنید.

ب(  به نقشه های داده شده توجه کرده، مشخصات کامل آنها را کنار هر نقشه، دقیقًا بنوىسید. 
ج( کاربرد هر ىک را، در قسمت هاى مختلف کابینت ساده به طور مختصر بیان کنید. 

آزمون پایانی

دوبل چوبی راش
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2ــ انواع اتصاالت زىر را با مقیاس 1:1 روى کاغذ A4 ترسیم کرده وکاربرد هر ىک را در ساخت کابینت 
ساده، به اختصار بنوىسید.
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مطلوب است: ترسیم سه نما و تصوىر مجسم اتصال گوشه ای صفحات با قلیف زبانه سر خود دو طرف فارسى 
)°45( با اندازه گذارى کامل.

1 در 

5
توجه: به منظور تفهیم کامل مبحث مقیاس، مطلوب است: ترسیم سه نما و تصوىر مجسم آن با مقیاس 

.A3 کاغذ

پروژه



         ساعات آموزش
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فصل 
3

ترسىم عالئم اختصارى و 

استانداردهاى کابىنت ساده

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

1ـ با رسم عالئم اختصارى کابینت ساده آشنا شود. 

2ـ با رسم عالئم اختصارى کابینت ساده همراه با صفحات مصنوعى آشنا شود. 

3ـ با رسم عالئم اختصارى صفحات مصنوعى همراه با مواد کمکى آشنا شود. 

4ـ با رسم عالئم اختصارى اتصال دهنده ها آشنا شود. 

5  ـ با رسم عالئم اختصارى ماشین آالت تولید کابینت آشنا شود. 

6  ـ اصول ترسیم عالئم اختصارى و استاندارد انواع کابینت ساده را شناسایى کند. 
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استفاده  بىن المللى  استاندارد  عالئم  از  نقشه کشى،  در 
می شود تا در هر نقطه از جهان، قابل ارائه باشد؛ از اىن رو، ما 
نقشه هاىمان  بىن المللى را شناخته و در  باىد عالئم استاندارد  نىز 

به کار ببرىم. 
مدت ها پىش از اىن، در صناىع چوب، از استاندارد دىن1 
امروزه   اما  مى شد؛  پىروى  است،  آلمانى  استاندارد  که   ،)DIN(

نقشه هاى  در  و   )ISO( اىزو  استاندارد  از  نقشه هاى عمومى  در 
استفاده   DIN استاندارد  عالئم  از  چوب،  صناىع  اختصاصى 

مى شود )شکل هاى 1ــ3 و 2ــ3(.  
.)ISO( شکل 1ــ3ــ نمونۀ نقشه، طبق استاندارد اىزو

شکل 2ــ3ــ نمونۀ نقشه، طبق استاندارد DIN شمارۀ TI 919 به صورت 

اختصاصى. 

Deutsches Institut für Normung ــ 1

1ـ3ـ رسم عالئم اختصارى کابینت ساده
 

انستىتو  نىز  و   )ISO( استانداردها  بىن المللى  سازمان 
استاندارد آلمان )DIN(، از نظر عمومى و تخصصى، استانداردهاى 

نقشه کشى صناىع چوب را تعرىف و مشخص کرده اند. 
1ــ1ــ3ــ هاشور راه چوب و سرچوب، مطابق شکل 

3ــ3 می باشد. 

شکل 3ــ3     

راه چوب

سر چوب 

3ـ توانایی ترسیم عالئم اختصارى و استانداردهاى کابینت ساده
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مواد،  کلىٔه  و  چوب  برای  معمولى  هاشور  2ــ1ــ3ــ 
می شود  ترسىم   45° نازک  با خط   ،)DIN( دىن  استاندارد  طبق 

)شکل 4ــ3(. 

شکل 4ــ3

3ــ1ــ3ــ هاشور قطعه چوب های به هم چسبىده شده، 
برای:  

الف( راه چوب، و
ب( سرچوب، مطابق شکل 5  ــ 3 می باشد. 

توجه: هاشور قطعات، مخالف جهت ىکدىگر رسم شده است.
شکل 5    ــ3 

4ــ1ــ3ــ نماىش هاشور:
الف( سطوح با پهناى کم )سرچوب(، و با ضخامت کم، و 
فاصلٔه  است.  سو  ىک  هاشورها  جهت  که  مواردى  ب( 

هاشورها متفاوت می باشد )شکل 6ــ3(. 

شکل 6    ــ3 

5ــ1ــ3ــ براى نشان دادن درز قطعات چسب خورده، از 
عالمت |||||||| که در شکل 5  ــ3 نشان داده شده، استفاده مى شود. 
توجه: در مواردی که به چسب زدن کل سطح قطعات نىاز 
نباشد، مى توان اندازٔه سطح چسب خورده را روى درز چسب 
نشان داد. در شکل 7ــ3ــ الف حدود 40 مىلى متر محل، چسب 

خورده است. 
در شکل 7ــ3ــ ب نىز ىک قطعه زهوار، به قاب، چسبىده 

و اندازهٔ مقطع زهوار، در کنار آن نوشته شده است. 
شکل 7   ــ3 عالمت ضربدر نشان دهنده مقطع قاب است.

الف

ب

الفب
 چسبىده

ب

الف
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6ــ1ــ3ــ خط درز چوب ماسىو در اتصاالت چوب، 
در نما و برش، با خط پر نازک نشان داده مى شود )شکل 8   ــ3(. 

 شکل 8  ــ3ــ رسم درز چوب در نما و برش 

7ــ1ــ3ــ خطوط لبٔه پروفىل قاب ها، با خط پر نازک 
رسم مى شود )شکل 9ــ3(. 

شکل 9ــ3ــ خط لبه پروفىل

8  ــ1ــ3ــ براى ترسىم قسمت هاى ندىد کار در نماها و 
برش، از خط چىن استفاده مى شود. 

برای نشان دادن اندازهٔ صفحات باالى سطوح برش خورده، 
که از لبٔه کار جلوتر است، با خط و دو نقطه به صورت مجازى 
نشان داده مى شود در شکل 10ــ3 همان طور که مالحظه مى کنىد، 

قسمت دم گاوى پاىٔه کابىنت با خط چىن نشان داده شده است. 
شکل 10ــ3 

شکل 11ــ3 

به  اندازه،  ىا بىضى حول عدد  9ــ1ــ3ــ عالمت داىره 
معنى اندازه تقرىبی و اگر عدد اندازه داخل پرانتز باشد آن را اندازٔه 

کمکى مى گوىند )شکل 11ــ3(. 
توجه: منظور از اندازٔه تقرىبی، اندازه ای است که هنگام 

ساخت می توان آن را کمتر ىا بىشتر درنظر گرفت.
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به هم  ماسسىو  چوب  قطعات  عالئم  رسم  ١٠ــ١ــ٣ــ 
مىلی متر   ٢٠ ضخامت  به  کالف(  )قىد  کالف  برش  در  چسبىده 
امتداد داده می شود )شکل  هاشورهای سرچوب روی دو قطعه 

1٢ــ3(.

شکل 12ــ3

 2ـ3ـ رسم عالئم اختصارى کابینت ساده همراه با صفحات مصنوعی 

1ــ2ــ3ــ در شکل 13ــ3، هاشور تخته خرده چوب 
)FPY( با ضخامت 16 مىلى متر نشان داده شده است.

1 ضخامت صفحه می باشد.

2
توجه: فاصلٔه هاشور، 

شکل 13ــ3

2ــ2ــ3ــ تختٔه چندالىى )مطبق( با الىٔه مىانى قىدهاى 
بارىک )STAE(  با ضخامت 16 مىلى متر، مطابق )شکل 14ــ3( 

است؛ با توجه به اىنکه: 
الف( الىٔه وسط، راه چوب، و 

ب( الىٔه وسط، سرچوب است.
ب الف

  شکل 14ــ3  

 )KF( 3ــ2ــ3ــ تختٔه فىبر با قشر مواد مصنوعى دکورى
با پوشش دو طرفه، درشکل 15ــ3  مىلى متر  به ضخامت 16  و 

نشان داده شده است. 

٭ به »اصطالحات و لغات تخصصی« در آخر کتاب مراجعه کنىد.

شکل 15ــ3

4ــ2ــ3ــ در شکل 16ــ3، تخته فىبر: 
پوشش  و  متوسط )HFM(٭  دانسىتٔه  با  نىمه سخت  الف( 

چهارطرفه به ضخامت 16مىلى متر، و 
با  مىلى متر،   8 ضخامت  به   )KH( دکورى  دار  قشر  ب( 

روکش دار ىک طرفه از باال نشان داده شده است. 

بدون روکش

شکل 16ــ3

قشر دکورى دوطرفه

    روکش ىک طرفه باال 

بالف
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5  ــ2ــ3ــ عالئم اختصارى تخته فىبر: 
،)HFD( نرم )الف

ب( نىمه سخت )HFM(، و
)HFH( سخت )ج

در شکل 17ــ3 نشان داده شده است.

ج

الف

ب

شکل 17ــ3 

6ــ2ــ3ــ  صفحٔه روکشی )FU(، از الىه هاى روکش 
ىکدىگر  افقى و عمودى روى  به صورت  آن  راه هاى  که  چوبى، 
چسبانده شده، تشکىل، و به صورت چند الىه )3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11( 

شکل 18ــ3ــ صفحۀ روکش با پوشش روکش بلوط )EL(ىا بىشتر عرضه مى شوند )شکل 18ــ3(. 

طرح دار   روىى  قشر  با  چوب  خرده  تخته  7ــ2ــ3ــ 
دکورى  دوطرفٔه  پوشش  با  و  مىلى متر   10 به ضخامت   ،)FPO(
)DKS007( راه چوب، مطابق شکل 19ــ3 نشان داده می شود. 

شکل 19ــ3ــ پوشش دوطرفه )DKS007( راه چوب 

با قشر مواد مصنوعى و  8  ــ2ــ3ــ تخته خرده چوب 
پوشش دکورى سفىد به ضخامت 13 مىلى متر، مطابق شکل 20ــ3 

شکل 20ــ3ترسىم خواهد شد. 

 دکور سفىد 

9ــ2ــ3ــ تخته خرده چوب )FPY( با دوطرف روکش 
سرچوب، )باال از بلوط و زىر لىمبا( به ضخامت 13 مىلى متر در 

شکل 21ــ3شکل 21ــ3 نشان داده شده است.
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10ــ2ــ3ــ براى نشان دادن صفحٔه  ام. دی. اف )تخته 
فىبر با دانسىتٔه متوسط( به ضخامت 16 مىلى متر و سه طرف پوشش 
با روکش گردو )سرچوب( از تصوىر شکل 22ــ3 استفاده می شود. 

شکل 22ــ3

)FPY( 11ــ2ــ3ــ عالمت صفحٔه تخته خرد و چوب
به ضخامت 16 مىلى متر با دوطرف روکش تىک )0/6( و به اندازٔه 

تمام شدٔه 17 مىلى متر، مطابق شکل 23ــ3 می باشد. 

شکل 23ــ3

تمرىن 1: دو نمونه فرآوردهٔ چوبی شکل 24ــ3 را با مقىاس 
1:1 و با رعاىت استانداردهاى گفته شده، روى کاغذ A4 رسم کرده 
درودگرى  )TI( صفحات  آى  تى  توجه:  نماىىد.  اندازه گذارى  و 

شامل صفحات STAE است با الىه هاى مىانى )قىدمانند(.
به توضىحات داده شده، فرآورده های  با توجه  تمرىن 2: 
چوبی شکل های 25ــ3 و 26ــ3 را روی کاغذ A4 ترسىم نماىىد.

 صفحات درودگرى

شکل 24ــ3 

تمام نشدهتمام شده 

به  ضخىم تر  الىٔه  با  چندالىى  صفحات   )ST( اس تى  1ــ 
عرض 24 تا 30 مىلى متر به هم چسبانده شده است. 

2ــ STAE صفحات چندالىى با الىٔه ضخامت کم از روکش 
پوستى به عرض 5 تا 8 مىلى متر 

صفحٔه چندالىى روکش Fu به ضخامت 12 مىلى متر 
3ــ ىک طرف پوشش از موادمصنوعى دکورى )سرچوب( 

4ــ ىک طرف پوشش از روکش زبرانو )راه چوب( 
ــ صفحٔه تخته خرده چوب 

شکل 25ــ3

 صفحات روکش چوبى
ضخامت به طور مثال

پوشش سرچوبپوشش راه چوب

تخته خرده چوب

صفحه تخت پرس شدهچندالىى با پوشش دکورى

5  ــ صفحٔه تخته خرده چوب به ضخامت 22 مىلى متر 
6ــ صفحٔه تخته خرده چوب با پوشش دکورى DKS شکل 

25ــ3 از مواد مصنوعى به ضخامت 22 مىلى متر 
 )HF( 7ــ صفحه هاى فىبر

ــ صفحات فشرده شده با الىٔه فىبر سخت HFH به ضخامت 
8 مىلى متر 

به  سفىد  دکورى  قشردار  سخت  فىبر   KH صفحات  ــ 
شکل 26ــ3ضخامت 8 مىلى متر )شکل 26ــ3(. 

تخته فىبر دکور سفىد
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3ـ3 ـ ترسیم عالئم اختصارى صفحات مصنوعی همراه با مواد کمکی 

به منظور  چوبى  سازه هاى  با  همراه  که  غىرچوبى،  مواد 
پوشش به کار مى روند، مى توانند از موادمصنوعى، چرم، شىشه، 

مرمر و … باشند. 
از  آنها  نازک که خطوط محىطى  پوششى  مواد  به طورکلى 

ىکدىگر فاصلٔه خىلى کمى دارند، به صورت پر و سىاه رسم مى شوند. 
صفحات چوبى همراه با موادکمکى غىرچوبى به ترتىب در شکل های 
مربوط در مقطع برش نشان داده شده است. بعضى از اىن مواد، بىشتر 
در کارهاى ساختمان مورد استفاده قرار مى گىرند )شکل 27ــ3(.

انواع هاشورها:هاشورها با توجه به جنس قطعات گونه های 
متفاوتی دارند.

بتن

عاىق صدا

آجر

ماىعات

آجر نسوز ــ آجر ضد اسىد

خاک

عاىق صدا

فوالد ــ فلزات 
سخت ــ چدن

آنها  استثنای  به  غىرفلزات 
و  هست  جدول  در  که 
نرم  فلزات  برخی  همچنىن 

مثل روی و سرب

ساىر  و  شىشه 
اجسام شفاف

چوب در جهت الىاف

مقطع عرضی

شن و ماسه

برش های سه گانه 
چوب

شکل 27ــ3
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1ــ3ــ3ــ رسم عالئم اختصارى تخته خرده چوب 
)افقى پرس شده(: شکل 28ــ3، تخته خرده چوب افقی پرس 
شده )SV( به ضخامت 25 مىلى متر و لب چسبان از چوب بلوط 

با هاشور سرچوب و پوشش سنگ مرمر را نشان می دهد. 

شکل 28ــ3

در شکل 29ــ3،  مقطع برش مواد آب بندى و نوار محافظ 
در قاب و شىشٔه دوجداره و مواد ضربه گىر مصنوعى رزىن نشان 

داده شده است. 

شکل 29ــ3     

  بلوط 

 محل جاسازى شىشه ها

وسىله آب بندى از مواد مصنوعى نوار نگه دارنده از مواد مصنوعى

  ضربه گىر از مواد مصنوعى رزىن

به کار رفته در  انواع مواد کمکى  در شکل 30ــ3 عالئم 
ساختمان، که در صناىع چوب نىز به کار مى رود، نشان داده شده 

است.

شکل 30ــ3 

  الف( شىشه

ب( سنگ مرمر

ج( سنگ مصنوعى

 د( مواد عاىق

هـ( از جنس مواد سخت

و( از جنس مواد نرم    کار آجرى 

ز( اندود 
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تختٔه خرده چوب )FPY( با ضخامت 19مىلى متر با پوشش 
چرم گوسالٔه طبىعى همراه با اسفنج )ابر(، در شکل 32ــ3 نشان 

داده شده است. 

ضخامت  به   )TI( چندالىى  صفحٔه  اختصارى  عالمت 
19مىلى متر با پوشش آىنه و الىٔه مىانى با هاشور سرچوب، مطابق 

شکل 31ــ3 می باشد. 

شکل 31ــ3 

آىىنه 

شکل 32ــ3

چرم گوسالهاسفنج )ابر(

با  در شکل 33ــ3، عالمت اختصارى تختٔه خرده چوب 
با روکش دکورى مانند  ضخامت 19مىلى متر و پوشش دوطرف 

DKS  و PVC  را مالحظه مى کنىد.

توجه: ضخامت قشر دکورى، با خط پر سىاه نشان داده 
شکل 33ــ3مى شود. 

تختٔه خرده چوب )FPY( با ضخامت 19مىلى متر و پوشش 
صفحه از مواد PVC و لب چسبان از چوب زبان گنجشک، در 

شکل 34ــ3 نشان داده شده است. 

شکل 34ــ3

زبان گنجشک
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عالمت اختصاری صفحٔه چندالىى )TI( همراه با آىىنه و 
پوشش شىشٔه سىاه رنگ مطابق شکل 35ــ3 است.

توجه: آىىنه، با نوارچسب مخصوص چسبىده می شود.

شکل 35ــ3

 نوار چسب

آئىنه

شىشۀ سىاه رنگ

دکورى  پوشش  با  چوب  خرده  تختٔه  اختصاری  عالمت 
پر سىاه،  داده شده است. خط  نشان  در شکل 36ــ3   )DKS(

عالمت اىن پوشش دکورى بوده و براى ساىر مواد، مانند فرمىکا، 
هورنى تکس، دورو پال و رزوپال نىز به همىن شکل است. 

شکل 36ــ3    

شکل 37ــ3، نشان دهندٔه صفحٔه چندالىى با الىٔه مىانى راه 
چوب، دو رو روکش، لب چسبان از جنس DKS که ضخامت 
قشر دکورى 1/3 مىلی متر است و با چسب فنل فرم آلدئىد چسبىده 
می شود. عالمت سنباده زدن با نمرهٔ 100  در جهت عمود بر سطح 

شکل 37ــ3 نىز در اىن شکل، نشان داده شده است. 

سنباده زدن با نمره 100

 خط روکش

مواد  غىرچوبى:  مواد  ترسىم  نحوۀ  3ــ  3ــ 2ــ
غىرچوبی، به دو گروه اصلی زىر تقسىم می شوند:

الف( مواد مصنوعى: اىن مواد، به صورت خط توپر و 
مطابق شکل  اگر  آلومىنىم(.  پروفىل  )مانند  مى شوند  ترسىم  سىاه 
38ــ3، ضخامت پروفىل قطعه فلزى قابل مالحظه باشد، با هاشور 
°45 و اگر ضخامت کم باشد، با خط تو پر سىاه ترسىم مى شود. 

با جنس مواد  توجه: در اىن شکل، برشى از ىک کشو 
شکل 38ــ3    مصنوعى را مشاهده می کنىد.
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نکته 1: در شکل 40ــ3ــ الف، برشى از دو قطعه فلز 
با موادمصنوعى و ضخامت کم را مشاهده می کنىد که با خط پر 

سىاه رسم شده است.
نکته 2: در شکل 40ــ3ــ ب، برشى از دو قطعٔه فلزى 

را می بىنىد که با هاشور °45 )بدون برش پىچ( رسم شده است.

3ــ3ــ3ــ عالئم چسب ها: هر ماده اى که بىن دو قطعه 
قرار بگىرد و بعد از جامد شدن، بتواند نىرو را از ىک قطعه به قطعٔه 
دىگر انتقال داده و موجب چسبىده شدن دو قطعه شود، »چسب« 

نامىده مى شود. 
به طور کلى چسب ها به دو دستٔه عمده تقسىم مى شوند: 

الف( چسب هاى طبىعى: که دىگر چندان مورد استفاده 
قرار نمى گىرند، و 

ب( چسب هاى مصنوعى: که به دو گروه چسب هاى سرد 
و گرم تقسىم مى شوند. 

 چسب هاى گرم شامل دو گروه زىرند: 
1ــ چسب هاى ترموست: اىن نوع چسب، در اثر حرارت 
سخت مى شود؛ با اىن توضىح که در صورت گرم شدن مجدد، نرم 

نشده، بلکه تجزىه و تخرىب مى گردند. 
 )PVAC( استات  به پلى وىنىل  چسب ها،  اىن  مهمترىن 

معروف اند. 
2ــ چسب هاى ترموپالست: چسب هاىى هستند که در 
اثر حرارت نرم و ذوب  شده و با از دست دادن حرارت، سخت 
استفاده  قابل  مجددًا  حرارت،  اثر  در  چسب ها  اىن  مى گردند. 
چسب هاى  به  مى توان  چسب ها،  نوع  اىن  مهمترىن  از  هستند. 

ب( مواد فلزى: برش فلزات، اغلب با هاشور °45نشان 
داده می شود )شکل 39ــ3(. 

توجه: در اىن شکل، ىک دستگىره از جنس فلز سبک را 
می بىنىد که با پىچ روی کار بسته می شود.

شکل 39ــ3    

شکل 40ــ3    

اىن  قابلىت  مهمترىن  نمود.  اشاره  استات  وىنىل  اتىلن  گرماگىر 
چسب ها، چسبندگى باالى آنها برای چسباندن نوارهاى مصرفى 

در صناىع چوب از جمله PVC و ABS است.
 چسب هاى سرد، که به طور کلى در ساخت انواع قاب هاى 
در و پنجره، اتصاالت انگشتى،  اتصال پانس هاى مختلف به صورت 
دو ىا چندالىه استفاده مى گردد، اغلب برای چسباندن سه ىا چندالىى 
نىز بسىار مناسب اند. در حقىقت اىن محصوالت، جاىگزىن خوبى 
براى رزىن هاى UF بوده و با داشتن فرمالدئىد اندک در ترکىبات 
خود، قدرت باالىى را در اتصال پارکت ها از خود نشان می دهند. 
ضمناً اىن چسب، سازگارى خوبى با محىط زىست دارد، و زمان 
پرس کاری را نىز کاهش داده، خاصىت چسبندگى را بىشتر مى کند. 

عالئم اختصارى چسب ها را در جدول 1ــ3 مالحظه کنىد.

بالف
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4ـ3ـ عالئم اختصارى وسایل اتصال دهنده  
کابىنت ساده،  استفاده در ساخت  اتصال دهندٔه مورد  وساىل 
عبارت اند از پىچ، مىخ، بست، منگنه، دوبل، چسب، ىراق، قفل و … 
 DIN 1ــ4ــ3ــ پىچ هاى چوب: پىچ ها، طبق استاندارد
و با توجه به نوع کاربرد عالئم ظاهرى آنها، باهم متفاوت هستند؛ 

به وىژه، پىچ های شش گوش . 
در رسم اىن پىچ ها، تعداد، قطر، طول شکل  پىچ ها )مثالً 

مالحظات عالئم اختصارى انواع چسب ها ردیف 

پودرى شکل KPF رزىن فنل، چسب فنل )فنل فرم آلدئىد( 1

به عنوان نوار چسبKFPF چسب فنل )صمغ فنل فرم آلدئىد( 2

KRFرزىن فرمالدئىد 3

KUFفرمالدئىد ـ جنس استخوانى 4

به عنوان نوارچسبKFUFرزىن فرمالدئىد ـ جنس استخوانى 5

KMFرزىن فرمالدئىد ـ مالمىن 6

به عنوان نوارچسب KFMFرزىن فرمالدئىد ـ مالمىن 7

دىس پرزىون KPVACماده چسب هاى پلى وىنىل استات 8

RPCBماده چسب هاى پلى کلروپرن 9

KSCHماده چسب هاى حرارتى 10

ب( پىچ چوب نىمگرد؛ تعداد 4، قطر 5  و طول 40 مىلى متر. الف( پىچ چوب سر عدسى؛ تعداد 5، قطر 4/5 و طول 45 مىلى متر.  

جدول 1ـ3ـ عالئم اختصارى چسب هاى مورد استفاده در صنایع چوب 

سرتخت، سر عدسى، سرنىمگرد و سر شش گوش با شکاف دوسو 
و چهارسو( نشان داده می شود. در شکل 41ــ3 تعدادی از اىن ها 

را می بىنىد. 
توجه: مهمترىن مشخصٔه نماىش پىچ ها، رسم خط محور 

ىا محور تقارن پىچ است. 
 0/35 تا   0/25 از  محور،  خط  ضخامت  ىادآوری: 

مىلى متر درنظر گرفته مى شود. 

شکل 41ــ3 

د( پىچ فلزى براى اتصال چوب؛ تعداد 4، قطر 6 و طول 45 مىلى متر. ج( پىچ چوب شش گوش، تعداد 12، قطر 4 و طول 45 مىلى متر. 
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 مشخصات استاندارد پىچ هاى چوبى: مشخصات و 
شمارٔه استاندارد پىچ را مى توان از روى لىست قطعات مربوط به 
 ،3*20 DIN95 همان شماره نوشت. مثالً پىچ با اىن مشخصات
مىلى متر  مىلی متر قطر، و 20  پىچ چوب سرخزىنه ای که 3  ىعنی 

طول دارد )شکل 42ــ3(. 
استانـدارد  انستىتو  عـبارت  DIN،  نشان دهندٔه  تـوجـه: 

آلمان است.
 در جدول 2ــ3 مشخصات استاندارد پىچ هاى متداول در 

صناىع چوب را مالحظه کنىد. 
شکل 42ــ3                

سر عدسى با خزىنه  سرنىم گردسرخزىنهشکاف هاى چهارسو

شکاف دوسو

جدول 2ـ3ـ مشخصات استاندارد شدۀ تعدادى از پىچ هاى متداول

DIN 7995-3.5*30 - CUZNH عالمت اختصارى ) 1  
DIN 7996 فقط ) 2  
DIN 7997 فقط ) 3  

به / طول پىچ ها

اندازۀ پىچ های چوب
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براساس  را  پىچ ها  پىچ ها:  اختصارى جنس   عالمت 
جنسی که دارند، به عالئم زىر نشان می دهند.

 St = فوالد   
 CuZn = آلىاژ مس و روى  
 Al-Leg = آلىاژ آلومىنىوم  

 رسم عالئم اختصاری پىچ ها: اگر پىچ هاىى که بىشتر در 
کارهاى فلزى به کار مى روند، در کارهاى چوبى مورد استفاده قرار 
گىرند، طبق استاندارد، نباىد به صورت برش خورده ترسىم شوند. 
اگر پىچ ها در مسىر برش قرار نگىرند، باىد آنها را به صورت 

خط چىن رسم کرد )شکل 43ــ3(. 

شکل 43ــ3 

شکل 44ــ3ــ طرىقۀ سوراخ قالوىز شده با خزىنۀ دوطرفه و ساده.

آن  در  شود،  واقع  برش  مسىر  در  شده  دنده  سوراخ  اگر 
صورت باىد قطر مته )قطر داخلى( با خط پُر و به ضخامت 0/7 
مىلى متر، و قطر قالوىز )قطر خارجى( با خط پُر به ضخامت 0/25 

مىلى متر رسم شود )شکل 44ــ3(. 

مىلٔه پىچ ها در مقطع عرضى، به شکل داىره رسم مى شود. 

3 داىره و به 

4
انتهاى دندٔه پىچ ها )قطر داخلى(، باىد با خط منحنى 

ضخامت 0/25 مىلى متر رسم شده و در نماى دىگر، آن را به صورت 
مستطىل رسم کرد. 

با  همراه  باىد  چهارسو،  شکاف  با  نىمگرد  سر  چوب  پىچ 
مشخصات کامل استاندارد، مطابق شکل 45ــ3 ترسىم شود. اىن پىچ، 

ىک نبشی فلزی را به ىک صفحٔه چوبی متصل کرده است. 
شکل 45ــ3

با شکاف  نىمگرد  پىچ  چوب سر  در شکل 46ــ3، رسم 
دوسو، و همراه با مشخصات کامل استاندارد نشان داده شده است. 

 شکل 46ــ3 
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در شکل 48ــ3، پىچ و مهره با انتهاى چهارگوش و سر 
ىکدىگر متصل کرده است،  به  را  عدسى را، که سه قطعه چوب 

مشاهده می کنىد.
توجه: 

 Mu = مهره           
 M = پىچ           

مانند  نىز  فلزى  مىخ هاى  فلزى:  مىخ هاى  2ــ4ــ3ــ 
پىچ ها، به صورت خط محور رسم  شده و با عالمت اختصارى، 
و به وىژه طبق مشخصات دىن نشان داده مى شوند )شکل 49ــ3(؛ 
به عنوان مثال، اىن مشخصات DIN 1152 A-bk 25*14 مربوط 

به مىخی است به شرح زىر:
)A( ــ مفتولی سرتخت

)bk( ــ براق
)14( 1/4 mm ــ به قطر
)25(25 mm ــ به طول

توجه: عدد 1152، شمارٔه ردىف دىن را نشان می دهد.

مىخ ها، با توجه به نىاز صنعت، با مشخصات مختلف عرضه 
مى شوند. در جدول 3ــ3 مشخصات استاندارد شدٔه مىخ ها را 

مالحظه مى کنىد. 

شکل 48ــ3 

شکل 49ــ3 

محور تقارن )متقاطع( در شکل 47ــ3، نشان دهندٔه مرکز 
و مشخصات کامل پىچ است.

 شکل 47ــ3



فصل 3

98

DIN 1152

سر استوانه 

    DIN 1151mm اندازه برحسب

 B فرم

سرخزىنه 

شىاردار 

 A فرم

سرتخت 

صاف 

id

ــ 
10*15
12*20
14*25

ــ
ــ
ــ
ــ

9*13 
10*15
12*20
14*25

13
15
20
25

0/9
1/0
1/2
1/4

16*30
18*35
20*40
22*45

ــ
18*35
20*40
22*45

16*3030
35
40
45

1/6
1/8
2/0
2/2

22*50
22*55
25*60

22*50
22*55
25*60

50
55
60

2/2
2/2
2/5

28*65
ــ
ــ

31*80

28*65
31*65
31*70
31*80

65
65
70
80

2/8
3/1
3/1
3/1

جدول 3ـ3ـ مشخصات استاندارد شدۀ مىخ هاى متداول

در  منگنه ها،  سوزن  )بست ها(:  منگنه ها  3ــ4ــ3ــ 
برش، مانند پىچ هاى چوبى، به صورت خط محور رسم مى شوند 

)شکل 50ــ3ــ الف(. 
 منگنه

الف ــ اتصال پشت بند به بدنۀ کابىنت توسط منگنه.

در بعضی موارد، مطابق شکل 50ــ3ــ ب، تعداد )6(، 
نقشه  روی  نىز  منگنه   )22  mm( طول  و   )8/5  mm( عرض 

ترسىم می شود.

شکل 50ــ3

ب
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در شکل 52  ــ3، طرىقٔه ترسىم پىچ و بست را، که پشت بند 
کابىنت را به در محکم کرده، مشاهده می کنىد.

شکل 51   ــ3

از  چوب،  صناىع  در  زبانه ها:  و  دوبل ها  4ــ4ــ3ــ 
انواع مىخ چوبى نىز، برای ساخت کابىنت استفاده می شود. 

مىخ چوبی ىا دوبل، به شکل هاى ساده، شىاردار و شىاردار 
مارپىچ ساخته مى شوند )شکل 53  ــ3(. 

شکل 52ــ3

بست پشت بند

ــ دوبل ها نىز در برش رسم نمى شوند. از اىن رو، باىد آنها 
را با خط چىن ىا به صورت ساده شده، با خط محور مشخص نمود 

)شکل های 54  ــ3ــ الف و ب(. 

شکل 53    ــ3

شىاردارسادهشىاردار مارپىچ

شکل 54   ــ3ــ الف ــ رسم دوبل ساده شده با خط محور 

)جنگلى قرمز(

برای ترسىم ساده شدٔه بست منگنه اى در اتصال الىٔه مىانى 
به قطعه باالىى، باىد مطابق شکل 51  ــ3 عمل کرد. 

شکل 54   ــ3ــ ب ــ طرىقۀ رسم دوبل با خط چىن 
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نقشه ها،  از  بعضی  در  55  ــ3،  شکل  مطابق  و  نىاز  به  بنا 
تعداد )4 عدد( به قطر )12mm( و طول )45mm( مىخ چوبی نىز 

دوبل هاى چوبی طبق دین شمارهٔ 68150

 mm 0/2+(برحسب( d قطر یا          

201816141210865

608060503530252525l طول ىا
)+1(

mm برحسب 12012080604035303030

16140120804540353535

16014012050454040

160140605050

1608060

استاندارد  اتصال دهنده،  قطعات  ساىر  مانند  نىز  دوبل ها 
دوبل هاى  استاندارد  و  مشخصات  4ــ3،  جدول  شده اند.در 

جدول 4ـ3ـ مشخصات و استاندارد دوبل هاى متداول 

متداول، طبق استاندارد DIN نشان داده شده است.

ترسىم می شود.

شکل 55   ــ3



ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای کابینت ساده

1٠1

در شکل 56  ــ3، چگونگی رسم عالئم دوبل در قاب و تنکٔه 
کابىنت در نماها و برش طولى و عرضى نشان داده شده است. در 
برش طولى، طبق استاندارد DIN، مقطع دوبل، با هاشور سرچوب 

مشخص شده ، و در برش عرضی، با هاشور راه چوب، در واقع 
برش، از وسط دوبل انجام شده است. 

توجه: اندازهٔ دوبل با اندازهٔ KB، متناسب رسم شده است.

شکل 56   ــ3 

شکل 57   ــ3 

طرىقٔه رسم عالئم دوبل گونىاىى و زبانٔه چوبى )قلىف(، در 
شکل 57ــ3 نشان داده شده است. براساس اىن شکل: 

فاصلٔه لبٔه صفحه تا انتهاى دوبل گونىاىی 30 مىلى متر، 
تعداد دوبل گونىاىی مورد استفاده،  3 عدد 

قطر دوبل، 8 مىلى متر 
هر ضلع دوبل، 24 مىلى متر 

FU ،جنس دوبل
تعداد زبانٔه چوبی، 3 عدد 

ابعاد زبانه، 4*16 مىلى متر 
طول زبانه، 50 مىلى متر

جنس چوب زبانه، جنگلى قرمز. 
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انواع مختلفی  در  قلىف،  اتصال  در  استفاده  مورد  قلىف 
ساخته مى شود قلىف هاى کوتاه را که براى اتصال بعضی از قطعات 
کابىنت به کار می برند و کنشکاف آن را با فرز ىا دستگاه بىسکوىتى 
اىجاد می کنند. در رسم نما ىا برش ها، با خط چىن نشان مى دهند 

)شکل 58ــ3 الف، ب و ج(. 

 شکل 58   ــ3

زبانۀ قلىف کوتاه

قلىف پىش ساختٔه 90 درجه )کوتاه ىا بلند( را مثل شکل 
59  ــ3 ترسىم می کنند. 

شکل 59   ــ3 

مواد  از جنس  بىسکوىتى  اتصال  ىک  در شکل 60  ــ3، 
مصنوعى، در گوشه اى فارسى نشان داده شده است. 

شکل 60   ــ3 

بالف

ج
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در شکل 61ــ3، نحوهٔ ترسىم ىک اتصال قلىف با زبانٔه کوتاه 
)زبانٔه جدا، از جنس چوب ىا چندالىی( نشان داده شده است.

شکل 61   ــ3

در شکل 62ــ3، نحؤه ترسىم ىک اتصال قلىف با زبانٔه بلند 
)زبانٔه جدا( نشان داده شده است.

توجه: از آنجاىی که زبانه به صورت سراسری درون شىار 
قرار می گىرد، بنابراىن مقطع زبانه، برش خورده و با هاشور مشخص 

می شود. 
شکل 62   ــ3

شکل 64ــ3ــ  اتصال کنشکاف گوشه، با زبانۀ گونىاىى ماىر 

شکل 63   ــ3ــ اتصال کنشکاف گوشه، با زبانۀ گونىاىی، 

از جنس مواد مصنوعى.

زبانه هاى قلىف مى توانند از چوب توپر، صفحات چندالىى، 
و  زبانه  جنس  صورت،  اىن  در  باشند.  موادمصنوعى  ىا  فشرده 
مشخصات آن، باىد روی نقشه نوشته  شود )شکل هاى 63ــ3 و 

64ــ3(. 

زبانۀ ماىر
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برای ترسىم عالمت مواد مصنوعى تزریقی )پلى آمىد(، که 
به صورت تزریقى، گوشٔه صفحات کابىنت را به هم اتصال مى دهد، 
باید محل اتصال را با ضخامت معىن و خط پر سىاه مشخص نمود 

)شکل 65  ــ3(.

شکل 65  ــ3         

این  کامل  اندازه گىری  با  همراه  ترسىم  66ــ٣،  شکل  در 
اتصال را مشاهده می کنىد.

شکل 67  ــ3 

شکل 66  ــ3 

در شکل 67  ــ3، نمونٔه دیگری از این اتصال )قلىف، با زبانٔه 
مصنوعی تزریقی( را مشاهده می کنىد که در آن، راهگاه )سوراخ 

تزریق مواد مصنوعی( با حرف A نشان داده شده است.
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5  ــ4ــ3ــ یراق آالت: یراق آالت مورد استفاده در 
ریل ها،  قفل ها،  دستگىره ها،  لوالها،  از  عبارتند  ساده،  کابىنت 

چرخ ها، پایه ها، زیرسرى ها و … .  
در نقشه کشی، یراق ها باید به   صورت ساده شده رسم شوند. 

الف( لوالها
مشاهده  را  دری  برش خوردٔه  نمایش  68ــ3،  شکل  در 
لوال،  این  است.  شده  متصل  بدنه  به  قدی  لوالی  با  که  می کنىد 
به صورت یک تکه و سراسری روی کار نصب می شود؛ به همىن 

دلىل، با هاشور نمایش داده شده است.
توجه: لوال را توسط پىچ، به بدنه و در متصل می کنند؛ 
بنابراین ممکن است مشخصات استاندارد پىچ ها را نىز در نقشه ها 

ثبت کنند )شکل های 68  ــ3 و 69  ــ3(.

  شکل 68  ــ3

  شکل 69  ــ3

در شکل 70ــ3، لوالهاى قابلمه اى با برگٔه 90 درجه را 
مشاهده می کنىد: 

قرار  دو راهه  داخل  که  سىلندرى  قابلمه اى  لوالى  الف( 
گرفته، با عمق دو راهٔه 7/5 مىلى متر، و

ب( لوالى قابلمه که روی چوب ماسىو بسته شده است.

  شکل 70  ــ3

ب

الف
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الف( لوالى ساده در شکل 71ــ3: با برگه های جاسازى 
شده در داخل در، 

مشاهده  را  شىشه اى  درهاى  برای  پاشنه اى  لوالى  ب( 
می کنىد.

شکل 71  ــ3      

الف

ب

توجه: نوع دیگر لوالهای پاشنه، داراى پایٔه نىم دایره ای 
است که تا 95 درجه نىز باز مى شود. قطر دایرهٔ لوال، 40 و عمق 
سوراخ تعبىه شده 29 مىلى متر است )شکل های 72ــ3 و 73ــ3(.

شکل 72  ــ3ــ نماى باالى در شىشه اى که روى کف کابىنت نصب شده است.   

لوال

درجۀ باز   شدن 
در تا 95 درجه

نت
کابى

دنۀ 
ب

قسمت داخلى

 برگه لوال

در شىشه اى

قسمت گردان

شکل 73  ــ3
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ب( دستگىره ها
دستگىره هایی که به وسىلٔه یک پىچ یا دوبل، یا زبانٔه سرخود 
نام  پایه  یا دِر کابىنت متصل مى شوند؛ دستگىرهٔ تک  به دِر جعبه 
با  شده  خّراطى  چوبى  دستگىرٔه  انواع  74ــ3،  شکل  در  دارد. 
اندازٔه استاندارد، )در نماى روبه رو و نىم دید نىم برش( نشان داده 
شده است. یک دستگىرٔه زبانه سرخود با اندازٔه استاندارد نىز، در 
شکل 75ــ3 نشان داده شده است. در این نقشه، که به صورت 
نىم دید نىم برش ترسىم شده، در یک طرف محور »نما« و در طرف 

دیگر آن »برش« دیده مى شود. 

شکل 74  ــ3

شکل 75  ــ3

به دستگىره ای که دو سر آن، با پىچ به دِر جعبه یا دِر کابىنت 
متصل مى شود، دستگىرٔه دو پایه می گویند. شکل 76ــ3 یک نوع 
دستگىره با دو اندازهٔ استاندارد نشان داده شده است. به مقطع برش 

در نماى از چپ، دقت کنىد. 
نماى  در  کابىنت،  نقشه هاى  در  دستگىره ها  این  توجه: 
روبه   رو به صورت مستطىل، یا ساده شده، به صورت خط محور 

رسم مى شوند.

شکل 76  ــ3

ج( قفل ها
در شکل 77ــ3 یک قفل پشتی کلىدی، به همراه دو نمای 

روبه رو از باال، نشان داده شده است.

شکل 77  ــ3
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درهای  برای  سوئىچی  پشتی  قفل  78ــ3،  شکل  در 
معمولی، و در شکل 79ــ3، قفل پشتی سوئىچی با زبانٔه شاخ دار 
نشان  باال،  از  روبه رو  نمای  دو  همراه  به  کشویی،  درهای  برای 

داده شده است.

شکل 78  ــ3

شکل 80    ــ3

د( ریل ها 
ــ ریل کشوى فلزى که با پىچ به بدنه یا زیر بدنٔه جعبه و روى 
بدنٔه کابىنت متصل مى شود، در نقشه ها، به صورت برش و با خط 

سىاه ترسىم مى شود )شکل 80  ــ3(.

شکل 79  ــ3

نوع دیگر، ریل کشویى است که در وسط بدنٔه جعبه و روى 
بدنٔه کابىنت پىچ مى شود. جنس این ریل، از مواد مصنوعى است. 
در شکل 81  ــ3 آن ریل را که در آن، به جای غلتک یا قرقره، از  

بلبرینگ دقىق استفاده شده، نشان می دهد.

شکل 81       ــ3
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هـ( چرخ ها
چرخ  ها، که اغلب برای کابىنت هاى کوچک مانند دراورهاى 
پاتختى، مىز تلویزیون و …به منظور جابه جایى مورد استفاده قرار 

می گىرد، مطابق شکل 82   ــ3 ترسىم می شوند. 
توجه: چرخ ها، یا به وسىلٔه مىلٔه دنده شده و یا با فشار محکم 

دست، در زیر کابىنت نصب می شوند.

ز( زیرسری
برای اتصال  انواع مختلفی هستند که  زیرسرى ها دارای 
طبقه ها به بدنٔه کابىنت به کارمی روند. در شکل 84  ــ3، دو نمونه از 
این زیرسرى ها را به همراه اندازه هاى استاندارد مشاهده می کنىد.

شکل 82        ــ3

و( پایه ها
انواع پایه هاى چوبى، فلزى و سایر مواد مصنوعى، به وسىلٔه 
پىچ، به زیر کابىنت متصل مى شوند. در شکل 83  ــ3، اندازه هاى 

استاندارد و شکل نمونه ای از آن نشان داده شده است.
شکل 83        ــ3

شکل 84        ــ3
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از زیرسری وجود دارد که دارای دو قطعه  نوع دیگری 
است. این دو قطعه ، داخل هم قرار گرفته و با پىچ محکم مى شوند. 
در واقع یک قطعه در زیر طبقه و قطعٔه دیگر روى بدنٔه کابىنت نصب 
خواهد شد. در شکل 85  ــ3، نقشٔه این زیرسری را با اندازه هاى 

استاندارد نشان داده شده است.

شکل 85  ــ3

5  ـ3ـ رسم عالئم اختصارى ماشىن آالت تولىد کابىنت ساده

امروزه، نقشٔه استقرار ماشىن آالت در کارگاه ساخت کابىنت 
نىز به وسىلٔه نرم افزارهاى کامپىوترى برنامه ریزى و ترسىم مى شود. 
و  ماشىن  آالت  از  هریک  براى  که  می رسد  به نظر  الزم  بنابراین 
یا خالصه  نام کوتاه  دستگاه ها، یک عالمت شناسایى ساده و یک 

شده با شمارٔه شناسایى )کُد( اختصاص داده شود.
طراحى،  کار  است  ممکن  اختصاری،  عالئم  وجود 
تغىىرات در نحؤه خط تولىد و … را آسان تر کند. با توجه به 
به آن، این موضوع، قابل  شکل 86  ــ3 و توضىحات مربوط 

درک خواهد بود.

شکل 86   ــ3ــ رسم نماهاى کابىنت ساده با پایۀ جداگانه و ترسىم عالئم اختصارى

صفحات،  )صفحه اى(،  کابىنت سازى  کارگاه  یک  در 
ارٔه صفحه بر  ماشىن  طرف  به  برش  براى  انبار،  از  انتقال  از  پس 

چسباندن،  براى  بریده   شده،  صفحات  مى شوند.  هدایت   )SP(
روى پالت هاى چرخدار قرار مى گىرند. عمل چسباندن، به وسىلٔه 
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شکل 87    ــ3ــ نقشۀ استقرار ماشىن آالت و تأسىسات یک کارخانه صنایع چوب همراه با عالئم اختصارى دستگاه ها در طبقۀ هم کف
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دستگاه هاى اتوماتىک لبه چسبان یا دستگاه زهوار چسبان صورت 
مى گىرد )V(. در بخش لبه چسبانى، لبٔه صفحات به وسىلٔه ماشىن 
فرز )F3( از دو طرف رنده شده و پس از لبه چسبانى، سطح آنها 
سنباده  سپس روکش مى شوند )PF (. قطعات به دست آمده، از نظر 
طول نىز به وسىلٔه دستگاه اره گرد دوبل یا دوتایی )SKD( به اندازٔه 
الزم بریده مى شود. اکنون باید قطعات را با ماشىن سنباده زدن لبه 

)schk(، سنباده زد؛ با ماشىن دوبل زن )bd(، دوبل کرد؛ و با ماشىن 
فرز )F3(، پروفىل های موردنىاز را در جاهای الزم، ایجاد نمود )به 

شکل 87 ــ3 رجوع کنىد(.
در جدول 5  ــ3 شرح عالیم اختصارى براى ماشىن آالت 
تأسىسات یک کارخانٔه  و  ماشىن آالت  استقرار  نقشٔه  در  موجود 

صنایع چوبی ارائه شده است.
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جدول 5  ـ3ـ شرح عالئم اختصارى ماشىن آالت

نام  دستگاه
عالمت شناساىى

نام  دستگاه
عالمت شناساىى

ردىفشکلحروفردىفشکلحروف

SP1ماشىن اّرٔه صفحه بُرschz10ماشىن سنبادٔه غلتکى

PK2دستگاه پرس صفحات فشردهschb11دستگاه سنبادٔه نوارى

la3دستگاه چسب زنىskb12ماشىن هاى رنگ ریزى

SB13ماشىن اره گرد
دستگاه پرس روکش ها

pf4 )هىدرولىک(

SK14ماشىن اّرٔه نوارى
ماشىن اّره گرد دوبل

skd5 )دوتایى(

F215ماشىن اّره گرد
ماشىن متٔه دوبل

bd6)چند تىغه(

BL16ماشىن فرز
ماشىن فرز

F37)پروفىل و کنشکاف(

ماشىن مته کُم کنى

17

دستگاه سنباده زنى لبٔه
schk8)دور( صفحات

HA9ماشىن رنده کف رندschماشىن سنباده زنى
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6  ـ3ـ اصول ترسىم عالئم اختصارى و استاندارد انواع کابىنت ساده

کابىنت های ساده، از نظر اجزای تشکىل دهنده، شکل، نوع 
اتصاالت و ابعاد، دارای تنوع بسىاری است که تعدادی از آنها در 

این قسمت آورده شده است.
ـ  6  ــ3ــ رسم کابىنت ساده با پایۀ جداگانه: در این  1ـ
نوع کابىنت، پایه و بدنه کامالً از هم جدا ساخته شده و در آخر، 
توسط یکی از اتصاالت مناسب، به هم متصل می شود. در شکل 

88   ــ3،  دو نمای این نوع کابىنت نشان داده شده است.

ابعاد مشخص  با  4 صفحه  از  اغلب  که  کابىنت  این  بدنٔه 
ساخته می شود، توسط اتصاالت گوشه به هم چسبىده خواهد شد. 
در شکل 89   ــ3، نمونه هایی از اتصاالت گوشه ای فارسی را که با 
عالئم اختصاری طبق استاندارد دین ترسىم شده است، می بىنىد. 

این اتصاالت، به شرح زیر است:
الیى  چند  جنس  از  قلىف  زبانٔه  با  گوشه  اتصال  الف( 
قلىف،  زبانٔه  مىلى متر.   6 ضخامت  و   14 عرض  به  )روکشى( 

سرتاسرى است.
ب( اتصال گوشٔه فارسى با دوبل گوشه اى 90 درجه، از 
مىلى متر و طول ضلع 18و  به قطر 6  جنس چند الیى )روکشی( 

18 مىلى متر در نما.
ج( اتصال گوشه با قلىف جداگانه به عرض 14، و ضخامت 

4، و طول 45 مىلى متر در نما.
به طول ضلع  درجه  قلىف جداگانه 90  با  گوشه  اتصال  د( 
16و16 و ضخامت 6 مىلی متر از جنس چند الیى )روکشى( در برش.

از  با دوبل گوشه اى 90 درجه  اتصال گوشٔه فارسى  هـ( 
جنس چند الیى روکشى به طول ضلع 18و 18 و قطر 6 مىلى متر 

در نما.
 ،14 به عرض  قلىف جداگانه  با  فارسى  گوشٔه  اتصال  و( 

ضخامت 4 مىلى متر و طول 45 مىلى متر در نما.

شکل 88   ــ3

شکل 89   ــ3

الفب

جد

هـو
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به  لب چسبان  با  گوشه  اتصال  نوع  سه  در شکل 90ــ3، 
شرح زیر را می بىنىد:

 1

3
زبانٔه  ضخامت  با  )سرتاسرى(،  خود  سر  قلىف  الف( 

ضخامت صفحه.
ب( اتصال دوبل به قطر 8 مىلى متر و طول 45 مىلى متر از 

جنس چوب راش.
ج( زبانٔه چوبى فشرده به عرض 16، ضخامت 4 و طول 

45 مىلى متر.

شکل 90   ــ3

در شکل 91ــ3، سه نوع اتصال گوشه، طرح پشت بند روى 
صفحات چوبى به شرح زیر قابل مشاهده است:

روی   )3*20-st(  ،97 دین  طبق  پىچ  با  پشت بند،  الف( 
صفحٔه دو راهه شده نصب شده است. جنس پشت بند، چند الیى 
چسبان دار  لب  دو راهٔه  داخل  در  که  است،  مىلى متر   5 روکش 

نصب شده است. 
ب( پشت بند به ضخامت 8 مىلى متر و از جنس چند الیى 
برنجى دین cuzn( 95 - 25*3(، روی صفحٔه  پىچ  با  روکش، 

دو راهه شده، نصب شده است.
ج( پشت بند به ضخامت 5 مىلى متر و از جنس چند الیى 

روکش، داخل کنشکاف، جاسازى شده است.
توجه: در شکل 92ــ3:

الف( برش طولى قسمت پایه به کف و پشت بند کابىنت و … 
ب( برش عرضى درهاى وسط کابىنت با قفل مغزى و کشوى 
پشتى، ترسىم شده است. در ضمن، اندازٔه درن1 )نرم( قفل نىز، 

مشخص شده است. 

شکل 91   ــ3

1ــ ُدرن: فاصلٔه لبٔه قطعه کار تا مرکز سوراخ براى قفل، لوال یا یراق و مانند آنها

شکل 92   ــ3

الف ب ج

الف ب ج

الف

ب
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استاندارد  و  اختصارى  عالئم  ترسىم  ـ  6  ــ3ــ  2ـ
کابىنت ساده: با توجه به 3 نمای داده شدٔه کابىنت ساده به مقىاس 
1:20 و رسم عالئم برش ها در شکل 93ــ3، عالئم اختصاری و 

استاندارد برش ها را می توان به شرح زیر بىان نمود.

شکل 93   ــ3

اتصال  نمایش  منظور  به    A1-A2 پىشانى  برش  رسم  ــ 
صفحات به بدنٔه کابىنت توسط دوبل، و نصب طبقه روى زیر سرى 
مىله اى با مشخصات و اندازه گذارى، مطابق شکل 94ــ3ــ الف 

می باشد.
ــ رسم برش عرضى C-C شامل: رسم گوشٔه کابىنت، درها، 
وادار وسط کابىنت، شعاع قوس ها، مشخصات لوال، صفحات، 
زهوارهاى چسبىده شده به بدنه و دِر کابىنت در شکل 94ــ3ــ ب 

ارائه شده است.

شکل 94   ــ3

همۀ شعاع ها
محور برگه لوال

الف

ب

برش عرضی

برش پىشانی
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ــ رسم صفحه از جنس تخته خرده چوب با روکش و لب 
چسبان با مشخصات استاندارد شامل تعداد، ضخامت، پهنا، طول 

و شعاع قوس، در شکل 95ــ3 دیده مى شود. 

شکل 95ــ3              

تعداد
 ضخامت

 پهنا
طول

صفحات  اندازه ها،  استاندارد  با   K1-K2 طولى  برش  ــ 
اصلى از جنس تخته فشردهٔ چوبى با روکش بلوط )E1( به ضخامت 

0/65 مىلى متر در شکل 96ــ3 آمده است.
پشت بند، با پىچ داخل دو راهه نصب شده است.

ــ طبقه، از جنس چند الیى به ضخامت 19 مىلی متر است،  
با الیٔه قىدهاى باریک و لب چسبان چوبى.

دِر کابىنت، روى زهوار زیر سقف و روى لبٔه صفحٔه کف 
کابىنت استقرار می یابد.

بدنه ها  زیر  در  آن  محور  و  کابىنت  لغزش  مانع  قطعٔه  ــ 
مشخص شده است )z در شکل 96ــ3(.

شکل 96ــ3              

K1-K 2 برش

z
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استاندارد  و  اختصارى  عالئم  ترسىم  ـ  6  ــ3ــ  3ـ
سازه هاى چوبى: با توجه به قابلىت تقسىم بدن انسان برحسب 
تناسب طالیى، لوکوربوزیه، آرشىتکت فرانسوى، علم نسبت ها را 
در ساختمان سازی وارد کرد. کوربوزیه، این تناسب هاى طالیى 
را به صورت مدوالر )ضریب( در تمام پروژه هاى بعدى اش )پس 
از 1945( به کار برد. او در اندازه گىرى هایش، طول قد انسان را 
1/829 متر، ارتفاع تا ناف را 1/130 متر و … حساب کرده، که 

برحسب قسمت هاى طالیى تقسىم شده است. در واقع لوکوربوزیه، 
این تناسبات را از قدم متوسط مردان اروپایى که مساوى 1/75 

متر است، شروع کرد.
در بدن انسان مثال های بسىار فراوانی از این نسبت طالیی 
وجود دارد. در شکل زیر نسبت M/m یک نسبت طالیی است 
که در جای جای بدن انسان می توان آن را دید که بدن انسان را 

در حد کمال زیبایی خود نشان می دهد.

شکل 97   ــ3

نسبت طالیی
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1ــ شرح نقشه هاى داده   شده را در مقابل آنها بنویسىد:

…………………… 

……………………

…………………… 

……………………

…………………… 

ارزشیابی
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……………………

……………………

……………………

2ــ با توجه به استانداردهای موجود، مىز تحریری طراحی کنىد که دارای 2 کشو و یک کمد باشد. پس از 
طراحی، 3 نمای مربوطه و دتایل های الزم را نىز ترسىم نمایىد.



فصل 
٤

ترسیم نماها و برش های 

کابینت ساده )تکی(

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

1ـ اصول ترسیم سه نماى انواع کابینت ساده را شناسایى کند.

2ـ اصول ترسیم تصاویر قائم انواع کابینت ساده را شناسایى کند.

3ـ اصول ترسیم تصاویر افقى انواع کابینت ساده را شناسایى کند.

4ـ اصول ترسیم تصاویر جانبى انواع کابینت ساده را شناسایى کند.

5  ـ اصول ترسیم برش کابینت هاى ساده را شناسایى کند.

6  ـ برش جزئیات )detail( کابینت ساده را شناسایى کند.
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ملزومات  قطعات  ابعاد  و  اندازه ها  ساختن  متناسب  براى 
چوبى به وىژه کابىنت ها، از »اندازٔه طالىى« استفاده مى کنند.

مبناى اندازه هاى طالىى، مثلث قائم الزاوىه اى است که طول 
ضلع بزرگ  آن دو برابر ضلع کوچکش است.

  AC به اندازٔه )G=2AC( در مثلث قائم الزاوىٔه شکل 1ــ٤
و به مرکز C، قوسی مى زنىم تا وتر BC قطع شود؛ سپس از رأس 
تا ضلع AB را قطع  نىز قوسی مى زنىم  تقاطع وتر  B و از محل 
»نسبت طالىى«  را   M__

m.آىند به دست   M و  m اندازه هاى و  کند 
مى گوىند؛ ىعنی:

m:M=M:)m+M(  
M=Major  
m=Minor  

__M در 5 ضلعى و 
m اىن اندازه ها، و به عبارت دىگر نسبت

به طور معمول وجود دارد )شکل هاى 2ــ٤  نىز  6 ضلعى منتظم 
و 3ــ٤(.

نام  نکته: عدد طالىی که از آن به عنوان »نسبت طالىی« 

__M در 
m = 1/618 برده می شود، می تواند به عنوان ىک نسبت ثابت

طراحی مورد استفاده قرار گىرد.

شکل 1ــ4ــ مثلث قائم الزاویه )با ابعاد طالیی(

شکل 2ــ٤

شکل 3ــ٤
دو مربع

٤ـ چگونگی ترسىم سه نمای کابىنت ساده )تکی(

m M

G

G
/ 2

A

C

B

ماژور
مىنور
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کاربرد نسبت هاى طالىی را، در مصنوعات چوبى و به وىژه 
کابىنت های چوبى، می توان در شکل های 4ــ٤ تا 6ــ٤ مشاهده نمود.

شکل 5 ــ٤ شکل 4ــ٤

شکل 6 ــ٤
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در شکل 7ــ٤، می توان کاربرد نسبت طالىی را، در دو نمونه کابىنت بوفٔه پاىه دار مشاهده نمود.

برای متناسب سازى اندازٔه پاىٔه مورد استفاده در مصنوعات چوبی نىز، می توان از نسبت طالىی کمک گرفت )شکل 8   ــ٤(.

دو نمونه اشکاف با دِر ساده و قاب و تنکه، که در شکل 
9ــ٤ نشان داده شده است، با توجه به رعاىت نسبت طالىى، ابعاد 

شکل 8 ــ٤

شکل 7ــ٤

شکل 9ــ٤

متناسبى به خود گرفته اند.
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1ـ٤ـ شناساىی اصول ترسىم سه نمای انواع کابىنت ساده

کابىنت ها در انواع و شکل های گوناگونی ساخته مى شوند، 
که براى سهولت در امر شناخت، آنها را براساس وىژگى هاى زىر، 

به دو گروه کلی تقسىم مى کنند:
الف( نحوۀ ساخت صفحات: در اىن گروه، بدنه، کف، 

طاق، در و … در طرح هاى زىر ساخته می شوند:
ــ کابىنت ها از چوب ماسىو )تو پر(: در اىن کابىنت ها، 
بارىک و هم عرض ساخته مى شوند  صفحات از تخته هاى نسبتاً 

)شکل 10ــ٤(.

ــ کابىنت هاى قاب دار: در اىن کابىنت ها، صفحات از 
قاب و تنکه ساخته مى شوند )شکل 11ــ٤(.

ــ کابىنت هاى صفحه اى: در اىن کابىنت ها، صفحات از 
انواع صفحات چوبى ىا فشرده ساخته مى شوند )شکل 12ــ٤(.

ب( قطعات نگه دارندۀ کابىنت )پایه(: که در طرح هاى 
زىر ساخته  می شوند:

ــ کابىنت هاى بدون پایه: در اىن کابىنت ها، بدنه ها ىک سره 
بوده و از آنها به جاى پاىه نىز استفاده مى شود )شکل 13ــ٤(.

شکل 11ــ٤ــ کابىنت هاى قاب دار )قاب و تنکه(.

شکل 10ــ٤ــ کابىنت از چوب ماسىو )تو پر(.

ـ ٤ ــ کابىنت با بدنۀ یک سره، و بدون پایۀ مجزا. شکل 13ـ

شکل 12ــ٤ــ کابىنت با صفحات چوبى یا فشرده.
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قطعاتی  کابىنت ها،  اىن  در  پایه دار:  کابىنت هاى  ــ 
به حساب  کابىنت  نگه دارندٔه  و  شده  متصل  بدنه  پاىه،به  به عنوان 

می آىند )شکل 14ــ٤(.

الف( مرورى بر اصول رسم نماها طبق اصول لوالیى: 
 Q و H ،V همان طور که در فصل اول نىزگفته شد، سه صفحٔه
در راستاى محورهاى y، x و z قرار دارند. مدل کابىنت فرضی، 
داخل فضاى اىن سه صفحه قرار داشته و تصاوىر افقى، عمودى 

و جانبی، روى اىن صفحات رسم شده اند )شکل 15ــ٤(.
 x را به اندازٔه °90، روی محورهای D و SL اگر صفحات

و y به صورت لوالىى َدَوران دهىم، سه تصوىر روى صفحات V و 
SL و D، در ىک صفحه و در کنار هم قرار می گىرند.

یادآوری: برای هر جسم، می توان 6 تصوىر ىا نما ترسىم 
کرد که به دلىل شباهت زىاد دو به دو نماها، و همچنىن صرف وقت 
زىاد برای ترسىم آنها، فقط به سه نمای آنها اکتفا شده است )شکل 

15ــ٤ــ ب(.

شکل 14ــ٤ــ کابىنت هاى پایه دار

شکل 15ــ٤
)الف()ب(
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تمرین 1: با توجه به شکل 16ــ٤، هر سه نمای روبه رو، 
جانبی )دىد از چپ( و باال را ترسىم کنىد.

شکل 16ــ٤  

تصوىر  ساده،  کابىنت  ىک  بهتر  تجسم  برای   :2 تمرین 
مجسم اىزومترىک شکل 17ــ٤ را با دست  آزاد ترسىم کنىد.

شکل 17ــ٤  

صفحۀ تصویر 

از چپ

تصویر  صفحۀ 

از باال  

صفحۀ تصویر 

از روبه رو

Q

V

H
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.International Standard Organization ــ1

تمرین 3: سه نماى کابىنت ساده را، مطابق شکل 18ــ٤ 
با دست آزاد ترسىم کنىد. خطوط روکش روى درها و روی سقف 
قفسه، ترسىم شده است، شما خطوط روکش روی بدنه را بکشىد.

صورت  به   ISO1 استاندارد  طبق  اندازه گذارى،  توجه: 
کامل انجام گرفته است.

شکل 18ــ٤  
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تمرین 4: در شکل 19ــ٤، هر سه نمای اصلی، جانبی و 
باال، با استفاده از وساىل نقشه کشی و خطوط کمکی )فلش دار( و 

انعکاس آنها روی خط °45 ترسىم شده است. اىن نقشٔه کار را، 
روی کاغذ A4 و با وساىل نقشه کشی، به طور کامل ترسىم کنىد.

شکل 19ــ٤     

نماى روبه رو     نماى از چپ    

نماى سطحى 

نقشه های  در  کابىنت:  اجرائى  نقشه هاى  ترسىم  ب( 
اجرائی، مرحلٔه اول »طرح رىزى« است. در اىن مرحله، افکار اولىٔه 
مربوط به طرح، به صورت طرح مقدماتى ىا اسکىس )Skeis( رسم 
مى شود. سپس شکل ظاهرى، نوع مواد، اندازه ها و نوع کابىنت 
که صفحه اى است ىا تخته اى، قاب دار، بدون پاىه، با پاىه  و … 

تعىىن مى شوند.
تجسم نزدىک به واقعىت، از شکل و اندازه ها به دست مى آىد؛ 
بنابراىن باىد امکانات و موانع اجرا دربارٔه مواد، ابزار و ىراق ها را 
مورد توجه قرار داد. در پاىان مرحلٔه طرح رىزى، طبق قاعده باىد 
نقشه ها، تکنىک ساخت، نقشٔه کلى با برش هاى جزئى، و نىز در 
صورت لزوم ىک تصوىر کامل از سه نماى جسم، پىشنهاد و ارائه 

شکل 20ــ٤  گردد )شکل 20ــ٤(.
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1ــ١ــ٤ــ اصول ترسىم تصویر قائم انواع کابىنت 
که  است،  آن  روبه روى  نماى  کابىنت،  تصوىر  مهمترىن  ساده: 
الزمٔه ترسىم دقىق اىن نما )تصوىر(، نگاه دقىق و عمود بر سطح 

مورد نظر است.
براى ترسىم، ابتدا باىد خطوط عمودى و افقى کابىنت را 
مختلف  قسمت هاى  اندازه،  و  مقىاس  قالب  در  سپس،  و  رسم، 

کابىنت را ترسىم نمود.
و  باىد ضخامت صفحات  ابتدا  نىز،  اندازه ها  محاسبٔه  در 

اندازٔه پاسنگ ىا پاىه ها را کسر نمود و بعد، تقسىمات  را انجام داد 
تا در هنگام ترسىم، مشکلی به وجود نىاىد.

مقىاس نقشٔه نماهاى کابىنت، به طور معمول 1:10 است. 
اگر محدود به کاغذ A4  باشىد و بخواهىد نقشٔه کاملى داشته باشىد 

مى توانىد به مقىاس 1:20 رسم کنىد.
توجه: اعداد اندازه، باىد به صورت واقعی نوشته شود. 

براى درک بهتر اىن توضىحات، به نمونه کابىنت های ترسىم 
شده در شکل 21ــ٤ توجه کنىد.

شکل 2١ــ٤ــ نماى روبه رو )قائم( کابىنت هاى مختلف

نماى کابىنت داخل سالن، بدون جعبه و بدون پاسنگ  )عمق 480(نماى کابىنت بوفه با دو جعبه و دو در، بدون پاسنگ )عمق 550(

نماى کابىنت ویترین، جاکتابى یا جاظرفى با درهاى شىشه اى کشویى )عمق 400(       نماى کابىنت پاتختى بدون در، با جعبه و با پاسنگ )عمق 300(

نماى کابىنت دیوارى با دو در، و دو طبقه )عمق 330(نماى کابىنت دراور 4 کشو، بدون پاسنگ )عمق 350(
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تمرین 1: تصوىر چند نوع کابىنت با اندازه های الزم،  در 
شکل 22ــ٤ مشخص شده است. 

کنىد.  رسم  اندازه گذارى  با  را  آنها  )روبه رو(  قائم  نماى 
)مقىاس 1:10(.

شکل 22ــ٤

نماى کابىنت جاکتابى: 450 عمق،  

1005 عرض و 2005 ارتفاع                   

دراور: 420 عمق،   کابىنت  نماى 

1310 عرض و1060 ارتفاع
نماى کابىنت پاتختى: 450 عمق، 

450 عرض و 475 ارتفاع

نماى کابىنت پاتختى: 400 عمق، 

460 عرض و 600 ارتفاع

عمق،   500 دراور:  کابىنت  نماى 

900 عرض و1350 ارتفاع                        

نماى کابىنت جاظرفى: 400 عمق، 

970 عرض و 2110 ارتفاع       

نماى کابىنت جالباسى: 520 عمق، 

970 عرض و 1780 ارتفاع                 
نماى کابىنت جاکتابى کوچک: 350 عمق، 

1100 عرض و 850 ارتفاع           
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سادٔه  کابىنت های  23ــ٤  شکل  تصاوىر  در   :2 تمرین 
جداگانه ای نشان داده شده که با طرح خاصى کنار هم قرار گفته اند. 
اىنها ىک مجموعه دکورى را تشکىل مى دهند. شما براى سهولت 
در کار، مى توانىد نقشٔه هر کابىنت ساده را به طور مستقل ترسىم 

نماىىد )شکل 23ــ٤(.

شکل 23ــ٤
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٢ــ1ــ4ــ اصول ترسىم تصویر افقى انواع کابىنت 
نما از باالى کابىنت  تصوىر افقى کابىنت ها، همان ترسىم  ساده: 
است، که در زىر نماى اصلى و در امتداد آن قرار مى گىرد. دقت 
شکل  در  گىرد.  قرار  نما  پاىىن  در  کابىنت،  جلوى  لبٔه  که  کنىد 
24ــ٤، نماى اصلى و نماى سطحى )از باال( کابىنت جاکتابى، با 

اندازه گذارى رسم شده است.

نىز، نمای افقی )تصوىر از باال( کابىنت  در شکل 25ــ٤ 
سادهٔ پاىه جدا، در امتداد نماى روبه رو، و با اندازه گذارى کلی، 

رسم شده است.

شکل 24ــ٤ــ تصویر افقى کابىنت جاکتابى

شکل 25ــ٤
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٣ــ١ــ٤ــ اصول ترسىم تصویر جانبى انواع کابىنت 
اجسام  جانبى  تصوىر  مانند  ساده،  کابىنت  جانبى  تصوىر  ساده: 

است، که از طرف چپ آنها رسم مى شود.
در شکل 26ــ٤، تصوىر روبه رو و جانبی ىک کابىنت بوفه 

با اندازه گذارى رسم شده است.

در شکل 27ــ٤، رسم تصاوىر روبه رو و از چپ )جانبی( 
کابىنت پاىه دار )دراور( با اندازه گذارى نشان داده شده است.

در شکل 28ــ٤ تصاوىر قائم و جانبى کابىنت )بوفه( پاىه 
جدا با اندازه گذارى را مشاهده می کنىد.

شکل 27ــ٤ــ رسم تصاویر قائم کابىنت پایه دار )دراور(.شکل 26ــ٤ــ رسم تصاویر قائم کابىنت بوفه.

شکل 28ــ٤ــ تصاویر قائم کابىنت پایه جدا )بوفه(.
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ترسىم سه نماى یک کابىنت: چنانچه بخواهىد تصاوىر 
کاملى از ىک جسم داشته باشىد، باىد از جهات مختلف )روبه رو، 

جانبی و باال( به آن نگاه کنىد.
در واقع سه نماى کابىنت ساده را باىد به ترتىب زىر رسم کنىد.
الف( ترسىم نماى روبه رو )نماى اصلى(: برای ترسىم 
اىن تصوىر، که مهم ترىن نماى جسم است، ضمن رعاىت کلىٔه نکات 
مربوط به اندازه ها، مقىاس، خط محور و رسم ضخامت ها، باىد آن 

را روى خط زمىن رسم کنىد.
قوس ها،  گرفتن  نظر  در  با  را  افقى  و  عمودى  خطوط 
تورفتگى ها و ضخامت ها دقىقاً رسم کنىد. هنگام ترسىم، به اندازٔه 

بدنه ها، سقف، کف، طبقات و قىد استحکام توجه کنىد.
توجه: قبل از ترسىم نماها، به فاصلٔه آنها نسبت به هم و 

نسبت به کادر و جدول نقشه، توجه داشته باشىد.
ب( ترسىم نماى چپ )نماى جانبى(: با توجه به اصول 
ترسىم نماها، از طرف چپ، به کابىنت نگاه کرده و با دقت، خطوط 
دىده  ضخامت ها  نما،  اىن  در  کنىد.  رسم  را  افقى  و  عمودى 
تورفتگى ها،  و  اندازه گذارى  نماها،  فاصلٔه  رعاىت  با  نمى شود. 
نماى روبه روى از چپ را به طور کامل رسم کنىد. عالمت جهت 

روکش، عمودى است.
ج( ترسىم نما از باال: در جهت نماى روبه رو، از باال به 
کابىنت نگاه کنىد و خطوط عمود و افقى را در امتداد نماى روبه رو 
رسم کنىد. ضخامت بدنه ها و جهت روکش به صورت افقى، و 

همچنىن اندازه گذارى را با دقت رسم کنىد.
توجه: برای درک بهتر توضىحات باال و عملىاتی کردن 
شده،  آورده  29ــ٤  شکل  در  که  کابىنتی  دو  از  می توانىد  آنها، 

کمک بگىرىد.

 )1 ( 

شکل 29ــ٤       

)2 (   
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تصاوىر از روبه رو، از چپ و از باالی اىن کابىنت، در شکل 
31ــ٤ رسم شده است.

رسم سه نماى کابىنت پاتختى: تصوىر مجسم کابىنت 
پاتختى با ىک جعبه در شکل 30ــ٤ دىده مى شود.

شکل 30ــ٤

شکل 31ــ٤

رسم سه نماى کابىنت چرخ دار: تصوىر مجسم کابىنت 
پذىراىى چرخ دار، در شکل 32ــ٤ دىده مى شود.

شکل 32ــ٤
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در شکل 33ــ٤، تصوىر مجسم انفجارى، براى تجسم بهتر 
و جهت مونتاژ نشان داده شده است.

شکل 33ــ٤

نماهاى  ىعنی  چرخ دار،  پذىراىى  کابىنت  نماى  سه  رسم  و 

شکل 34ــ٤

روبه رو، از چپ و از باال را در شکل 34ــ٤ مشاهده می کنىد.

رسم سه نماى کابىنت کمک هاى اولىه: تصوىر مجسم 
کابىنت کمک هاى اولىه، در شکل 35ــ٤ دىده مى شود.

شکل 35ــ٤
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تصاوىر کابىنت کمک هاى اولىه )از روبه رو، از چپ و از 
باال( در شکل 36ــ٤ رسم شده است.

  شکل 36ــ٤
ىک  مجسم  تصوىر  پاتختی:  کابىنت  سه نمای  رسم 
کابىنت پاتختی و نىز سه نمای اصلی آن، در شکل 37 ــ٤ نشان 

داده شده است.

شکل 37ــ٤

 130350
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٢ـ٤ـ تصوىر مجسم انفجاری

تصوىر مجسم انفجاری، براى تجسم بهتر قطعه کار بسىار 
مناسب است، زىرا به ما کمک مى کند تا نقشه را بهتر تجزىه و تحلىل 
کنىم. در اىن نوع نقشه، هر قسمت از کابىنت، در راستاى خود 

و با فاصله معىنی قرار داده شده و امتدادهاى عمودى وافقى در 
راستاى تصوىر مجسم، موازى و ماىل قرار مى گىرند؛ در ضمن 
هر قطعه را با حروف، نام گذارى کرده و امتدادها را با خط فرضى 

نشان می دهند )شکل 38ــ٤(.

شکل 38ــ٤  

شب بند     

3 اینچ
8

دوبل 

اتصال بىسکویتى       

پىچ چوب

3 اینچ
8

دوبل 
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تمرین ١: مطلوب است:
الف( ترسىم تصوىر مجسم و انفجارى، از کابىنت دىوارى 

)شکل 39ــ٤(،
ب( ترسىم تصاوىر نماهاى روبه رو و از چپ با اندازه گذارى 

جدول 1ـ٤ـ فهرست مواد مصرفی کابىنت دىواری

شکل 40ــ٤شکل 39ــ٤

مطابق شکل 40ــ٤، و 
ج( تهىٔه جدول لىست مواد مصرفى کابىنت دىوارى، مانند 

جدول 1ــ٤.

جنسشرحردىف
 mm ابعاد اصلی به

تعداد
درصدمقدار تمام شده

دوررىز

مقدار کل

حجم m3سطح m2حجم m3سطح m2ضخامتعرضطول

ــ100/406ــMDF6502841620/369بدنه1

ــ100/480ــMDF7682841620/436سقف و کف2

ــ100/572ــ6504001620/520در3

ــ100/211ــ7682501610/192طبقه4

ــ100/556ــ790640410/506پشت بند5

جمع MDF 16 مىلى متر4 عددلوالى کابىنت6
جمع MDF 4 مىلى متر

1/669

40/556 عددزىرسرى طبقه7

32 عددپىچ8

2 عدددستگىره9

10PVC 8/5 مترنوار لبٔه

٭ بادخور طول و عرض درها، از مقدار ذکرشده در جدول، کسر می شود )هنگام ساخت، در کارگاه محاسبه گردد(.
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تمرین 2: در شکل 41ــ٤، نماهاى روبه رو و از چپ ىک 
کابىنت داخل کرىدور )شکل42ــ٤( رسم شده است. با توجه به 
جدول لىست  چوب )جدول 2ــ٤( تصوىر مجسم انفجارى )شکل 

43ــ٤(، و اندازه هاىی که بر حسب اىنچ می باشد، مطلوب است 
ترسىم نقشٔه کامل سه نماى آن روی کاغذ  A4، با اندازه گذارى 

برحسب مىلى متر.

نام قطعات تصویر مجسم انفجارى کابىنت

A ــ صفحۀ روبه رو و پشت بند

B ــ بدنه ها

C ــ کف

D ــ قىد طولى کالف زیر کف

E ــ قىد عرضى کالف زیر کف

G ــ نبشى لبۀ کار

H ــ صفحۀ روى کابىنت

 

عالمت قطعاتشرح قطعاتابعادتعدادجنس

×′′2صفحات چند الیى ×3 1
17 30

4 4
Aبدنه

×2صفحات چند الیى ×
′′

3 1 1
17 16

4 4 2
Bبدنۀ جانبى

×1صفحات چند الیى ×
′′

3 1 1
16 28

4 2 2
Cکف

×2صفحات چند الیى ×
′′

3 1 1
1 28

4 2 2
Dقىد روبه رو

×′′2صفحات چند الیى ×3 1
1 15

4 2
Eقىد کنارى

شکل 42ــ٤ــ کابىنت )صندوق( داخل کریدور

شکل 41ــ٤

جدول 2ـ٤ـ فهرست چوب
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1٤2

شکل 43ــ٤

    )mm( اندازه ها

460mm:ارتفاع     

800mm:طول 

420mm:عرض     

شعاع 2 اینچ
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تمرىن 3: مطلوب است: 
الف( ترسىم نقشٔه ىک کابىنت سادهٔ پاتختى مانند شکل 44ــ4.
روى  آزاد  دست  با  را  اولىه  طرح  ابتدا  اىن کار،  برای 

کاغذ ترسىم، و سپس با توجه به تناسب ابعاد آن و حفظ شکل 
کنىد  ترسىم  ىکدىگر  امتداد  در  را  آن  اصلى  نماهاى  ظاهرى، 

)شکل 45ــ4(.

ترسىم  انفجارى  مجسم  تصوىر  به صورت  را  پاتختى  ب( 
نماىىد )شکل 46ــ4(.

ىادآوری: برای ترسىم تصوىر مجسم انفجاری، قطعات 

شکل 45ــ٤ 

شکل 46ــ٤      

اندازه ها     
770mm:ارتفاع    

380mm:عمق
445mm:عرض

باىد در امتداد جاىگاه خود قرار گرفته و هر قطعه، با ىکی از حروف 
انگلىسی، نام گذاری شود.

شکل 44ــ٤ 
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ج( تصوىر مجسم پاتختى را به صورت ىکى از روش هاى 
ترسىم اىزومترىک، دىمترىک ىا کاوالىر ترسىم نماىىد.

د( شابلون قطعات فرم دار، مانند تاج قفسه را روى کاغذ 

را مشخص  پاتختى  اندازه هاى جعبٔه کشوى  و  ابعاد  هـ( 
با  را  جعبه  چپ  از  نماى  و  باال  از  نماى  48ــ4  شکل  کنىد. 
اندازه گذارى )اندازه ها برحسب اىنچ است که باىد به مىلى متر تبدىل 

شود( نشان می دهد. 
نىز برحسب مىلى متر تهىه و  و( فهرست چوب پاتختى را 

شکل 47ــ4ــ شابلون تاج قفسۀ پاتختى
شکل 48ــ٤ 

شکل 49ــ٤ 

 )2/54 cm * 2/54cm( شطرنجى با مقىاس هر خانه 1 اىنچ مربع
به تعداد خانه ها رسم کنىد )شکل 47ــ4(.

ضمىمه کنىد مانند )جدول 3ــ4(.
ز( نماهاى روبه رو، از چپ و از باالى پاتختی را با وساىل 
)شکل  کنىد  رسم   A4 کاغذ روى  اندازه گذارى  با  و  نقشه کشی 

49  ــ4(.

هر خانه 1 اىنچ مربع  

27
3

220

23
0

32

230

360
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تمرىن 4: تصاوىر قائم )روبه رو( و جانبی )از چپ( ىک 
کابىنت سادهٔ مخصوص وساىل صوتى و تصوىرى، با اندازه گذارى 

نشانۀ قطعاتنام قطعاتابعادتعدادمواد

Aبدنه                               20*360*2430 چوب کاج

Bطبقه                             20*360*3365چوب کاج

Cپشت بند                         20*410*1430چوب کاج

Dسقف                             20*410*1485چوب کاج

Eقىد عقب باال          20*65*1445چوب کاج

Fقىد پهلو باال                 20*65*2140چوب کاج

Gقىد پاسنگ          20*200*1445چوب کاج

Hقىد پاسنگ پهلو    20*200*2380چوب کاج

شکل 50  ــ٤ 

 

جدول 3ـ٤ـ فهرست چوب

و مقىاس 1:10 رسم شده است )شکل 50  ــ4(. مطلوب است 
. A4 ترسىم سه نماى اىن کابىنت ساده، روى کاغذ
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M :1:1 با z شکل 52 ــ4ــ دتاىل

     C-C و برش A-A برش ، B-B   شکل 51 ــ٤ ــ برش

برش طولى    

برش پىشانى

برش سطحى 
در صفحۀ 

فرضى 

برش عرضى

برش طولى    

برش عرضى

برش پىشانى

نماى  در  اىن که  به  توجه  با  )دتاىل(:  جزئّىات  برش   
کابىنت ها، نوع اتصال و جنس مواد به کار رفته، مشخص نىست 
باىد با ترسىم ىک داىرٔه کوچک روی نما و نوشتن حرف z در کنار 
آن، محل برش جزئی را مشخص کرد و سپس در کنار نماها، برش 

جزئی را ترسىم نمود.
توجه: اگر تعداد نقاط موردنظر متعدد باشد، می توان از 

شماره هاى 1، 2، 3 و … استفاده کرد. 
در شکل 52  ــ4 دتاىل z با مقىاس 1:1 ترسىم شده است.

3ـ٤ـ اصول ترسىم برش کابىنت ساده

در  فرضى  جعبٔه  ىک  از  مختلف،  برش هاى  تجسم  براى 
وضعىت تصوىر مجسم شروع مى کنىم. براى درک بهتر مطلب، 
اىن برش ها در امتداد و راستاى نماها زده شده اند )شکل 51  ــ4(.

در  برش   ،)CـC پىشانى:  )برش  روبه رو  نماى  در  برش 
نماى از چپ )برش طولى: B-B( و برش در نماى از باال )برش 

عرضى:A-A( مشخص شده است.
توجه: هاشور در برش طولى به رنگ آبى، در برش عرضى 

به رنگ قرمز و در برش پىشانى به رنگ قهوه اى است.
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ــ عالئم برش در سه نماى کابىنت، به شرح زىر رسم شده 
است )شکل 53ــ4(.

الف( عالئم نىم برش پىشانى کابىنت
ب( عالئم برش پىشانى در نماى روبه رو

ــ ماکت کابىنت به طور کامل:
ج( عالئم برش طولى در نماى از چپ ماکت کابىنت

د( عالئم برش عرضى در قسمت هاى مختلف ماکت کابىنت
مختلف  قسمت هاى  در  شکسته  عرضى  برش  عالئم  هـ( 

ماکت کابىنت.

شکل 53 ــ٤ 

برش         

)الف(         

)ب(         

)ج(         

)د(         

)هـ(         

برش         

برش         

برش         

برش         
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کابىنت  روبه روى  نماى  در  پىشانى  برش  عالمت  رسم  ــ 
ساده )شکل 54  ــ4(.

ــ رسم عالمت برش طولى در نماى از چپ کابىنت ساده 
)شکل 55 ــ4(.

ــ رسم عالمت برش عرضى در نماى از باالى کابىنت ساده 
)شکل 56 ــ4(.

شکل 56 ــ٤ 

شکل 55 ــ٤ 

شکل 54 ــ٤ 
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در   باىگانى(،  )قفسٔه  پاىه دار  کابىنت  از  نماهاىی  تمرىن: 
شکل 57  ــ4 و تصوىر مجسم آن، در شکل 58  ــ4 ترسىم شده 

است؛ مطلوب است:

الف( ترسىم نماهاى روبه رو و دىد از چپ، با اندازه گذارى،
ب( ترسىم تصوىر مجسم کابىنت پاىه دار و

ج( ترسىم برش های جزئی 1، 2 و 3 با مقىاس 1:1 )مانند 
شکل های 59  ــ4(.

شکل 58 ــ٤ 

شکل 57 ــ٤ 

 نماى از روبه رو با در

دتاىل 1     

دتاىل 2   دتاىل 3

شکل 59 ــ٤ 

 نماى روبه رو بدون در   نماى از چپ    
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شکل  در  ساده:  کابىنت  نماهاى  رسم  1ــ3ــ4ــ 
60  ــ4، سه نمای ىک کابىنت ساده به همراه عالىم برش در سه 
مقطع C-C و B-B و A-A با مقىاس 1:10 رسم شده است. 

با درنظر گرفتن اصول ترسىم برش ها و تمرىن، می توانىد برش در 
مقاطع مشخص شده را رسم کنىد )به شکل های 61ــ4 تا 66  ــ4 

مراجعه نماىىد(.

شکل 60 ــ٤ 

  نماهاى کابىنت
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الف( رسم برش با نماىش مقطع C-C روى تصوىر مجسم 
کابىنت ساده در مقطع عرضى. براى تجسم بهتر، قسمتی از مقطع، 

با هاشور مشخص شده  است )شکل 61  ــ4(.

ب( رسم نىم برش عرضى با مقىاس 1:10، با  توجه به شکل 
61ــ4 )شکل 62  ــ4(.

شکل 61 ــ٤ 

شکل 62 ــ٤ 

برش
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ج( رسم برش با نماىش مقطع A-A روى تصوىر مجسم 
کابىنت ساده در مقطع برش پىشانى. براى تجسم بهتر، قسمتی از 

مقطع، با هاشور مشخص شده است )شکل 63  ــ4(.

د( رسم نىم برش پىشانى با مقىاس 1:10، با توجه به شکل 
63ــ4 )شکل 64  ــ4(.

  A-A برش

شکل 63 ــ٤ 

شکل 64 ــ٤ 
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هـ( رسم برش با نماىش مقطع B-B روى تصوىر مجسم 
بهتر، مقطِع هر  براى تجسم  برش طولى.  کابىنت ساده در مقطع 

قسمت با هاشور مشخص شده است )شکل 65  ــ4(.

به شکل  توجه  با  مقىاس 1:10،  به  طولى  برش  رسم  و( 
65  ــ4 )شکل 66  ــ4(.

 B-B برش

شکل 66 ــ٤ 

شکل 65 ــ٤ 
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توجه: در شکل 67  ــ4 نماهای برش خوردٔه کامل )برش 
برش  و  از چپ  نماى  در  طولى  روبه رو،  برش  نماى  در  پىشانى 
عرضى در نماى باال، با عالئم اختصارى مربوطه( با مقىاس 1:10 

نىز مشخص شده   G4 وG3 ،K3 ،A3 ترسىم، و محل دتاىل های
است. در شکل های 68ــ4 و 69ــ4 ترسىم دتاىل های فوق نشان 

داده شده است.

برش  

برش  

برش 
شکل 67 ــ٤ 

برش  
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  K3 و A3 )4ـ٤ـ ترسىم جزئىات )دتاىل 

1ــ٦ــ٤ــ ترسىم جزئىات )دتاىل(: با توجه به عالئم 

ترسىم جزئىات G3 و G4، با توجه به عالئم اختصارى مشخص شده 
روى برش هاى مقاطع کابىنت ساده )شکل 69  ــ4( .

شکل 69 ــ٤ 

 توپى لوال  

دتاىل    دتاىل   

دتاىل

دتاىل

زبانه قلىف 

شکل 68 ــ٤ 
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به مقىاس 1:10 و ترسىم  نماهای کابىنت ساده  نىم برش در نمای عرضی )شکل 70ــ4(.ــ ترسىم 

G1-G2 )شکل71ــ4(ــ ترسىم دتاىل G3 به مقىاس 1:1 با توجه به برش عرضی 

برش   

دتاىل   

استوانه لوال   

شکل 70 ــ٤ــ ترسىم نماها به مقىاس 1:10

شکل 71 ــ٤ 
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کابىنت  ىک  نماهای  رسم  72ــ4  شکل  در   :1 تمرىن 
طبقه بندى ازچوب کاج نشان داده شده است، به همراه:

الف( برش طولى به طور کامل،
ب( برش عرضى به صورت نىم دىد نىم برش،

ج( برش پىشانى به صورت برش جزئى )سمت چپ کابنىت(، و

د( دتاىل Z به مقىاس 1:1 شکل 72ــ4.
مطلوب است:

ــ رسم نماها و برش ها به مقىاس 1:10
ــ رسم دتاىل به مقىاس 1:1

شکل 72ــ٤ 

برش پىشانى برش  

نىم دىد نىم برش  

دتاىل 2
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تمرىن 2: در شکل 73ــ4 برش کابىنت جاظرفى و کابىنت 
دىوارى )داخل دىوار(، نشان داده شده است، به همراه:

)عمق  پاىٔه جدا  با  کابىنت جاظرفى  روبه روى  نمای  الف( 
 ،B-B 400 مىلی متر( و برش

مطلوب است:
ــ رسم برش B-B به مقىاس 1:1 و نماها به مقىاس 1:10 

در کاغذ استاندارد،
از قسمت   B-B برده شده در برش به کار  ــ شرح عالئم 
صفحه و قىد و قرار گرفتن در روى آن )گوشٔه باالى برش( گوشٔه 

پاىىن برش اتصال پاىه به کف و قرار گرفتن در روى آن، و
ــ تصوىرمجسم اىزومترىک نقشه به مقىاس 1:20،

ب( نماى روبه روى کابىنت دىوارى و برش از چپ و از باال 
توجه: رسم برش از چپ و از باال، به جاى نماهاى از چپ 

و از باال ترسىم شده است.
مقىاس نقشه 1:20 است.

مطلوب است:
 نقشٔه کامل کابىنت دىوارى،

ــ برش هاى طولى و عرضى و پىشانى با مقىاس 1:1، و
ــ رسم نماى روبه رو و جانبى و سطحى به مقىاس 1:10.

شکل 73ــ٤

 )1 (

)2 (
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جداگانه  پاىٔه  با  دراور  کابىنت  کامل  نقشٔه   :3 تمرىن 
)مىزکرىدور( را، روى کاغذ A4 ، برش هاى طولى، عرضى، پىشانى 

اندازه هاىى که زىر آنها خط کشىده شده طبق 

مقىاس رسم نشده است.

شکل 74ــ٤ــ نقشۀ کامل قفسۀ دراور با پاىۀ جداگانه

1ــ فرم و شکل به دلخواه  انتخاب شود.
2ــ برش هاى موضعى، از نقشۀ اصلى  رسم شود.

3ــ آنچه خواسته نشده خود تعىىن کنىد.

و دتاىل دستگىره در مقاطع برش و با هاشور به رنگ برش مربوطه 
در کاغذ A3 رسم کنىد به شکل 74ــ4 توجه نماىىد.
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تمرىن ٤: در شکل 75ــ4، نماهای ىک دراور با پاىه از 
چوب ماسىو با مقىاس 1:5 و برش های مربوط به آن، با مقىاس 

1:1 نشان داده شده است. مطلوب است:
ترسىم نقشٔه کامل دراور و رسم برش ها و دتاىل های مورد نىاز.

توجه:مقىاس برش ها و دتاىل 1:1
مقىاس نماها 1:10

مقىاس تصوىر مجسم اىزومترىک 1:20

مقىاس
مقىاس

شکل 75 ــ٤

مقىاس
10005000
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شکل 76ــ٤ــ نماى کابىنت بوفه در قسمت راست 

دتاىل Z در برش پىشانى 

 A-A شکل 78ــ٤ــ دتاىل ىا برش

شکل 77ــ٤ 

تمرىن ٥: با در نظر گرفتن یک کابینت بوفه و نمایی از آن 
که در شکل ٧6ــ4 نشان داده شده است، مطلوب است:
الف( رسم اتصال پایٔه جداگانه به قفسٔه کابینت ها 

به وسیلٔه  یا  یا مستقیماً  پایه  توجه: در این نوع اتصال ها، 
دوبل یا توسط پیچ و مهره و یا به وسیلٔه قید متصل به پایه، به کف 

کابینت متصل مى شود.  

ب( رسم اتصال پایه به بدنٔه کابینت به وسیلٔه دوبل، به همراه 
نماى گوشه اى از کابینت؛ مطابق شکل 77ــ٤. 

ج( رسم اتصال پایه به کف کابینت در برش و نماى گوشه اى 
از کابینت؛ که به وسیلٔه چسب متصل شده است؛ مطابق شکل78ــ٤. 

به کف  پیچ  به وسیلٔه  )فلزى(  لوله اى  پایٔه  اتصال  رسم  د( 
کابینت؛ مطابق شکل79ــ٤. 

شکل 79ــ٤ــ دتاىل ىا برش جزئى از پاىۀ لوله اى و گوشۀ کابىنت در برش 

در چلچله با چوب توپر

دوبل



فصل ٤
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تمرىن 6: در شکل 80   ــ٤، یک جعبٔه کشوى استاندارد، 
به صورت تصویر مجسم، نشان داده شده است؛ مطلوب است: 

الف( ترسیم تصویر مجسم جعبٔه کشو، روی کاغذ A4 و 
با مقیاس 1:10. 

ب( ترسیم برش هاى پیشانى، طولى و عرضى جعبٔه کشو در 
داخل کابینت، روى کاغذ A4 و با مقیاس 1:1. 

عبارت  تصویر مجسم،  به  توجه  با  قطعات جعبه،  توجه: 
است: 

1ــ در جعبه با ضخامت 20 میلى متر، 
2ــ عقب جعبه با ضخامت 12 میلى متر، 
3ــ بدنٔه جعبه با ضخامت 12 میلى متر و 

. MDF 4ــ کف جعبه از سه الیى یا

شکل 81 ــ٤ 

شکل80 ــ٤ 

برش پىشانى    برش طولى    

برش عرضى 

1ــ صفحۀ کابىنت 
2ــ بدنۀ کابىنت 

3ــ کالف زىرجعبه 
4ــ بدنۀ جعبه 
5  ــ کف جعبه 

6ــ خط لبۀ بدنۀ جعبه 
7ــ عقب جعبه 

8   ــ در جعبه 
9ــ قطعۀ استوپ 
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مطلوب است:
برش طولى براى طرح پیشنهادى برش کابینت بوفه )شکل های 82  ــ ٤ و 83   ــ٤( .

شکل 82    ــ٤ــ نماهاى اصلى با نماهاى پىشنهادى 

آزمون پایانی
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شکل 83    ــ٤ــ نقشۀ کامل نماها و برش هاى مربوط به قفسۀ بدنه را با طرح پىشنهادى روى کاغذ A3 رسم کنىد. 

همۀ شعاع ها
محور برگۀ بوال
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پروژنماى روبه رو و پهلوى کابینت بوفه را، به همراه برش هاى مختلف و با توجه به شکل 84  ــ٤ ترسیم نمایید.
مقیاس نقشه 

1ــ نماها 1:20
2ــ برش ها 1:2

پروژۀ 2

شکل 84     ــ٤       

سوراخ ها به قطر 5 مىلى متر 

جاى دستگىره     
جاى زىر سرى طبقه ها    

برش 

نماها و برش کابىنت و بوفه

پروژۀ ١
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کابینت طبقه بندى شکل 85ــ٤ را به همراه برش هاى مختلف آن، ترسیم کنید.
مقیاس نقشه 

1ــ برش ها 1:2
2ــ نماها 1:20

زىرسرى ساده     

برش  برش 

کابىنت طبقه بندى

شکل 85     ــ٤       

برش    

پروژۀ ٢
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شکل 86  ــ٤، پروژٔه ساخت مسابقات المپیاد ملی سوئیس در سال 1995 میالدی است. مطلوب است: ترسیم 
با مشخصات  سالن،  داخل  کابینت  این  پیشانِی  و  عرضی  طولی،  برش های  و  مجسم،  تصویر  اندازه گذاری  نما،  سه 

مشروحه در زیر: 
ــ اتصال کشو در جلو، دم چلچلٔه یک رومخفى و در انتها، دم چلچلٔه معمولى است، 

ــ بدنه ها از نئوپان روکش شده با روکش افرا و با نقوش قرینه است،
ــ اتصال پایه ها با قیدهاى دو طرف کام و زبانٔه دوتایى )عمودى( است،

ــ اتصال پایه ها، از پهلو به بدنه ها دوبل بیسکویتى می باشد،
ــ اتصال کالف در، فاق و زبانه )فرزمیزى( است، و

ــ قطعات چوبى از جنس راش می باشند.
ــ مقیاس نقشه 1:5 است.

پروژۀ ٣



فصل ٤

1٧0

شکل 86     ــ٤       
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نقشٔه  کامل کابینت شکل 87   ــ٤ را، طبق دستورالعمل هاى اجرا شدٔه قبلى، با ترسیم برش ها و جزئیات )دتایل( 
مربوطه، روى کاغذ A3 رسم نمایید . در شکل های 88  ــ٤ و 89   ــ٤، نمونٔه این ترسیمات، ارائه شده است.

این کابینت مخصوص تلویزیون، داراى درهاى کابینتی است که پس از باز شدن، به حالت کشویى )ریلى( در 
داخل کابینت جاسازى مى شوند. برای بستن درها نیز، کافی است دِر کابینت به بیرون کشیده شده و سپس، توسط 

لوالى فنردار کابینت روى کار قرار گیرد. 

شکل 87     ــ٤       

٭ اندازه ها را به مىلی متر تبدىل کنىد.

پروژۀ ٤: پیشنهادی
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شکل 88     ــ٤       

 پىچ چوبى = سرمحدب 

ىراق درب 
کابىنت    

لوالى کابىنتى     

 اتصال بىسکوىتى نمرۀ 20  

پىچ چوبى سرتخت     

پىچ چوبى سرتخت  
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شکل 89   ــ٤       

 نماى از روبه رونماى از چپ    

شابلون پاىه     
دتاىل گوشه پاىه کابىنت    

برش نمای از باال

شابلون قىد بلند )جلو(     

برش نمای از باالی کشوها

شابلون قىد کوتاه )بغل(

برش نمای از چپ



فصل ٤

1٧٤

ابعاد کلى به عرض 1613 عمق 610 و ارتفاع 1143 مىلى متر 

قطعات قسمت زىرىن کابىنت به ابعاد: عرض 1600عمق 603 و ارتفاع 375 مىلى متر 

نوع جنس ضخامت عرض طول تعداد شرح کد قطعه 

A چوب ماسیو 43753838پایه
B )تخته چندال 225455219بدنٔه پایین )تنکٔه بدنٔه پایین
C چوب ماسیو 25271919قید افقى باالیى بدنٔه پایین
D چوب ماسیو 252710219قید افقى پایینى بدنٔه پایین
E تخته چندال، یا مالمینه سیاه2152456519سقف و کف پایین
F چوب ماسیو 115502219لبه چسبان سقف پایین
G تخته چندال یا مالمینه سیاه 219057819وادار بین کشوها
Hچوب ماسیو 22032219لبه چسبان وادار بین کشوها
I )چوب ماسیو 1152410219قید جلو )قوس دار
J تخته چندال 115372296پشت بند پایین
K ضایعات چوب 215247613زهوار پشت بند

قطعات سه کشو به ابعاد عرض 483، عمق 533 و ارتفاع 165 میلى متر 
L تخته چندال 646416519عقب و جلوى جعبه کشو
M تخته چندال 653316519بدنٔه جعبٔه کشو
N تخته چندالیه یا مالمینه سیاه 4575086 3کف جعبه
O )چوب ماسیو 349218719نماى جعبه )در بیرونى

کابینت باالیى به ابعاد: عرض 1575، عمق 590 و ارتفاع 730 میلى متر 
قطعات قسمت باال به ابعاد عرض 591، ارتفاع 654 و ضخامت 19 میلى متر 

P چوب ماسیو 47305719قید عمودى بدنه
Q چوب ماسیو 25655719قید میان بند عمودى بدنه
R چوب ماسیو 44768319قید افقى بدنه
S تخته چندالیه 45842296تنکه بدنه
T تخته چندالیه 2153756519سقف و کف قسمت باال
U چوب ماسیو 21550226لبه چسبان سقف و کف
V تخته چندالیه 169256519وادار عمودى
W  چوب ماسیو 1711226لبه چسبان وادار عمودى
X  تخته چندالیه 269154019جداکننده )پارتیشن( تلویزیون
Y  تخته چندالیه 349553319طبقه قابل تنظیم
Z  تخته چندالیه 173010326پشت بند چپ

AA  تخته چندالیه17305186پشت بند راست

فهرست مواد مصرفى کابىنت پذىراىى



ترسیم نماها و برش های کابینت ساده )تکی(

1٧5

در »a« به ابعاد: عرض 498، ارتفاع 689 و ضخامت 19 میلى متر 

BB  a چوب ماسیو46895719قید عمودى در

CC   a چوب ماسیو43845719قید افقى در

DD  a تخته چندالیه25944036تنکه در

در »b« به ابعاد: عرض 513، ارتفاع 689 و ضخامت 19 میلى متر 

EE  b چوب ماسیو16897819قید چپ عمودى در

FF  b چوب ماسیو16895719قید راست عمودى در

GG  b چوب ماسیو23785719قید افقى در

HH  b تخته چندالیه15943976تنکه در

II   چوب ماسیو25787619نوار نگه دارنده

سقف و کف به ابعاد: عرض 610، طول 1613 و ضخامت 19 میلى متر 

JJ   تخته چندالیه2157559119صفحه افقى

KK   چوب ماسیو216133219لبه چسبان افقى بلند

LL   چوب ماسیو46103219لبه چسبان افقى کوتاه

MM   ضایعات چوب415377613زهوار پشت بند باال

سخت افزار )یراق ها( 

500 میلى متر 3 دست ریل کشو 

1دست یراق هاى در پاکتى 

2ست لوالى در پاکتى 

2لوالى در 

70 368648 1صفحٔه گردان تلویزیون 

113/16اینچ 1اینچ 3قفل در 

3اینچ 8/7 اینچ3دستگیرٔه کشو 

12پین طبقه 

قطر 10 دوبل چوبى 

نمره 20 زبانٔه اتصال بیسکویتى 

پیچ چوب سرتخت 
1

1
4

پیچ چوب سرعدسى 
1

1
4
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پروژۀ نقشٔه کامل کابینت جاکتابى را، به همراه برش ها و دتایل های مربوطه، روى کاغذ A3 رسم کنید )شکل های 
90   ــ٤ و 91ــ٤( 

شکل 91   ــ٤       شکل 90   ــ٤

پروژۀ ٥: پیشنهادی
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توجه: در شکل 92ــ٤، تصویر مجسم انفجارى کابینت جاکتابى نشان داده شده است. 

برش هاى  و  نماها  از  اعم  نقشٔه کامل  قبلى،  تمرینات  به  توجه  با 
مربوط به کابینت وسایل صوتی شکل 93ــ٤ را، با اندازه گذارى، در 

کاغذ A4 ترسیم کنید.

شکل 92   ــ٤       

شکل 93ــ٤ ــ مدل قفسه رادىو    

64mm  شعاع

پروژۀ 6: پیشنهادی
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شکل 95   ــ٤       

شکل 94   ــ٤       

مقىاس نماها

پروژۀ ٧: انتخابی

پروژۀ 7: نقشٔه کامل کابینت بوفه، اعم از نماها و برش ها را با اندازه گذارى کامل و دتایل، روى کاغذ A3 ترسیم 
کنید )شکل هاى94ــ٤ و 95ــ٤(. 
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پروژۀبا توجه به تصویر مجسم انفجارى و نماهاى داده شدٔه کابینت دیوارى، نقشه های مربوطه آن را ترسیم کنید 
)شکل هاى 96ــ٤ تا 98ــ٤(

شکل 96ــ٤ــ سه نمای کابىنت دکورى دىوارى

شکل 97ــ٤       

پروژۀ ٨
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180

شکل 98   ــ٤       

شابلون پاىىن بدنه

       ضلع هر مربع، 1 اىنچ  

 برش بدنه

اىنچ
 
1
2

ضلع هر مربع، 

شابلون قىد جلو
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پنقشٔه کامل کابینت بوفه را، با توجه به تصویر، تصویر مجسم انفجارى و نماها، روى کاغذ A3 به همراه اندازه گذارى 
کامل، ترسیم نمایید )شکل های 99ــ٤ تا 101ــ٤(. 

شکل 100   ــ٤

شکل 99   ــ٤       

پروژۀ ٩
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شکل 101   ــ٤       

شعاع
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توضیح: صفحات، از ام، دی، اف می باشد.ترسیم کامل نقشٔه نماها، برش ها و دتایل های مربوطه.
با توجه به تصویر و تصویر مجسم انفجاری کابینت جاکتابی )شکل102ــ٤(، مطلوب است: 

شکل 102ــ٤ــ قفسۀ کتاب )کابىنت جاکتابی( 

 2450*1000*12 mm روکش شده برای کل کار MDF 

 1250*250 mm روکش شده MDF هر دو طبقه، از   

 2100 *100*25 mm چوب پهن برگ براى هر دو ستون بدنه 

 2100 * 50 * 19 mm  چوب پهن برگ براى پاسنگ فرز خورده 

 2100 * 25 * 25 mm )چوب پهن برگ براى زهوار سقف )فرز خورده  

 1800 * 75 *25 mm  چوب برگ پهن براى زهوار ستون

 1800 *19 *19 mm  چوب پهن برگ براى افزاىش ضخامت

 1200 * 25* 10 mm چوب پهن برگ براى زهوار طبقه 

 2 .45 m  نوار فلزى )برنجى(  برای طبقات  

پىچ کوچک براى اتصال نوار 

زبانه اتصال بىسکوىتی 

چسب چوب 

لىست مواد

پروژۀ ١0: پیشنهادی



فصل ٤
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در تصاویر شکل 103ــ٤، مشخصات کامل یک کابینت پاتختی از جنس MDF داده شده است. مطلوب است: 
ترسیم کامل نماها، برش ها، دتایل های الزم و تصویر مجسم با اندازه گذاری کامل برحسب میلی متر.

شکل 103ــ٤ــ کابىنت پاتختى 

 1500 * 1000 *12 mm روکش شده  

 305 * 305 mm * 6 mm براى شابلون  MDF

   1500* *19 *19 mm چوب پهن برگ فرزخورده براى سقف

 4000 *12 * 6 mm زهوار لبه چسبان از چوب پهن برگ 

  نوار لبه چسبان اتوىى  

 2 لوالى برنجى 

شب بند غلتکى 

 دستگىره در 

4 عدد خار طبقه 

چسب چوب 

 12 mm پىچ چوب برنجى

پروژۀ ١١: پیشنهادی

لىست مواد
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در شکل 104ــ٤، نمونه هایى از کابینت هاى ساده، در فرم ها و اندازه های مختلف داده شده است. هنرآموزان عزیز 
می توانند به صورت اختیارى، سه نما، برش ها و دتایل یکی از آنها را با اندازه گذارى کامل، روی کاغذ A4 ترسیم کنند. 

شکل104ــ٤

34/5cm عمق * 84 عرض * 84 ارتفاع 34/5cm عمق * 84 عرض * 84 ارتفاع 34/5cm عمق * 84 عرض * 84 ارتفاع 

cm 56/5 عمق * 56/5 عرض * 50 ارتفاع 84cm عمق * 84 عرض *40 ارتفاع 42cm عمق * 78 عرض * 89 ارتفاع 35cm عمق * 66 عرض * 65/5 ارتفاع 

66cm عمق * 104 عرض * 197 ارتفاع 32cm عمق * 98 عرض * 170 ارتفاع 35cm عمق * 110 عرض * 85 ارتفاع  34cm عمق * 85 عرض * 134 ارتفاع

پروژۀ ١٢



فصل 
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ترسیم موقعیت کابینت 

ساده در پالن

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

1ـ اندازه هاى استاندارد متناسب با اندام انسان را بشناسد.

2ـ اندازۀ استاندارد انواع لباس را بشناسد.

3ـ اندازۀ استاندارد انواع ظروف را بشناسد.

4ـ اندازۀ استاندارد لوازم صوتى و تصویرى را بشناسد.

5 ـ اندازۀ استاندارد لوازم آشپزخانه را بشناسد.

6  ـ عالئم مشخصه و نمادهاى انواع کابینت را در پالن شناسایى کند.

ـ عالئم مشخصه و نمادهاى انواع مبلمان را در پالن شناسایى کند. 7

ـ عالئم مشخصه و نمادهاى لوازم جانبى مورد استفاده در پالن انواع کابینت و مبلمان را شناسایى کند.   8

9ـ چیدمان مبلمان و کابینت را، در پالن فضاهاى مختلف، ترسیم کند.
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ـ  5    شکل 1ـ

ـ  5    شکل 2ـ

1ــ در این فصل، اندازه هاى استاندارد ارائه شده، به عنوان مرجع بوده و فقط براى آشنایى است؛ بنابراین نىازی به حفظ کردن آنها نمی باشد.

5  ـ تواناىى ترسىم موقعىت کابىنت ساده در پالن

پالن  در  را  کابىنت  انواع  چىدمان  بتوانىم  این که  براى 
اندازه هاى  با  باید  ابتدا  دهىم،  انجام  مختلف ساختمان  فضاهاى 
طراحى  به  نسبت  آنها،  براساس  سپس  و  شویم  آشنا  استاندارد 
موقعىت پالن کابىنت در فضا، اقدام نمایىم. الزم به توضىح است 
با توجه به  که اندازه و ابعاد اصلى مبلمان و همىن طور کابىنت، 
اندازهٔ اندام بدن انسان و ابعاد وسایلى که در داخل کابىنت قرار 
مى گىرد، محاسبه مى گردد؛ بنابراین الزم است که به ابعاد مختلف 

بدن انسان، با توجه به رفتارى که با کابىنت دارد پرداخته شود.

ـ  5   ـ اندازۀ استاندارد1 کابىنت از روى ابعاد انسان 1

ـ   5: با توجه به شکل 1ـ
1ــ قد متوسط افراد )A( در ایران، 170 سانتى متر است.
2ــ ارتفاع دسترسى به قسمت هایى که به طور ایستاده با بلند 
کردن دست مى توان به آن رسىد )B(، 180 تا 200 سانتى متر است.
به  ایستاده  حال  در  کردن  کار  براى  کابىنت  ارتفاع  3ــ 

صورت افقى )C(، بىن 85 تا 90 سانتى متر است.

صندلى  و  مىز  استاندارد  اندازه هاى  ـ  5  ــ  1ــ1ـ
ـ  5: هنگام استفاده با توجه به شکل 2ـ

1ــ ارتفاع نشىمن صندلى از زمىن )A( 42 تا 45 سانتى متر،
2ــ ارتفاع پشتى صندلى از کف نشىمن )B( 38 سانتى متر، 

و بسته به نوع صندلى، قابل افزایش، 
 )C( 3ــ زاویٔه پشتى صندلى نسبت به خط عمودى= یله

10 تا 15 درجه، 
 )D( 4ــ فاصلٔه دستٔه صندلى تا روى نشىمن= دست انداز

18 تا 24 سانتى متر،
5  ــ طول کف صندلى )E( 40 تا 45 سانتى متر،

6  ــ فاصلٔه کف صندلى تا روى مىز )F( 27 تا 30 سانتى متر، 
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 8 تا   5  )G( مىز  لبٔه  تا  صندلى  کف  لبٔه  افقى  ـ فاصلٔه  7ـ
سانتى متر، 

ـ فاصلٔه زمىن تا زیر قىد مىز )H( 65 سانتى متر،  8  ـ
9ــ عرض کف صندلى )I( 40 تا 50 سانتى متر،
10ــ فاصلٔه بىن دو دستٔه صندلى )J( 50 سانتى متر،

11ــ فاصله روى صفحٔه مىز تا زمىن )K( 75 سانتى متر، و
12ــ فاصلٔه پشت کف صندلى تا دیوار )L( 80 سانتى متر است.

ـ  5  ــ اندازه هاى استاندارد مبل راحتى هنگام  2ــ1ـ
ـ  5: استفاده مطابق شکل 3ـ

 )A ( زمىن  تا  راحتى  مبل  نشىمن  کف  ارتفاع  1ــ 
38سانتى متر،

2ــ ارتفاع لبٔه پشتى مبل راحتى تا زمىن )B( 85 سانتى متر، و
3ــ عرض کف نشىمن )C( 60 تا 70 سانتى متر است.

ـ  5    شکل 3ـ

ـ  5    شکل 4ـ

ـ  5    شکل 5  ـ

ىک  تختخواب  استاندارد  اندازه هاى  ـ  5  ــ  3ــ1ـ
ـ  5: نفره براساس شکل 4  ـ

 200  )A( تشک  یا  تختخواب   داخلى  دهانٔه  طول  1ــ 
سانتى متر،

2ــ ارتفاع روى تشک تا زمىن )B( 38 تا 45 سانتى متر، و
 90  )C( تشک  یا  تختخواب  داخلى  دهانٔه  عرض  3ــ 

سانتى متر است. 

داخلى  معابر  استاندارد  اندازه هاى  5   ــ  1ــ 4ــ
ـ  5:  ساختمان و بىن مبلمان مطابق شکل 5  ـ

1ــ عرض )A( 90 سانتى متر؛ البته بسته به نوع موقعىت 
مورد استفاده ، متغىر، 

2ــ فاصلٔه بىن دو صندلى از طرف پشت )B( 45 تا 50 
سانتى متر، و

3ــ ارتفاع در )C( 200 سانتى متر است. 
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در ساختمان،  از چىدمان فضاهاى مختلف  یافتن  اطالع 
طراح و سازندٔه کابىنت را در طراحى و اجرا، راهنمایى و کمک 
با فضاهاى  ـ  5، پالن یک واحد مسکونى  مى کند. در شکل 6   ـ
مختلف آن مشاهده مى شود که چىدمان مبلمان براساس اندازه هاى 

استانداردى که توضىح داده شد انجام گرفته است.

ـ   5  شکل 6   ـ

اتاق

اتاق خواب

حمام

اتاق

سروىس 
بهداشتى

در ورودى

اتاق نشىمن

آشپزخانه

اتاق غذاخورى

ـ  5   ـ آشناىى با پالن هاى فضاهاى مختلف 2

اندازه های  و  مسکونی  واحد  یک  در  موجود  فضاهای 
استاندارد مربوط به آنها را، می توان به شرح زیر بىان نمود:

ـ  5  ــ پالن اتاق رخت کن و مبلمان آن  1ــ2ـ
 160  )A( رخت کن  کف  از  لباس  آویز  مىلٔه  ارتفاع  1ــ 

سانتى متر،
2ــ ارتفاع طبقٔه باالى جالباسى تا زمىن )B( 170 تا 180 

سانتى متر،
 35 تا   25  )C ( جالباسى  باالى  طبقٔه  ارتفاع  3ــ 

سانتى متر،
4ــ عرض جالباسى )D( 90 سانتى متر،

 20 تا   15  )E( جالباسى  آویز  دو  بىن  ـ فاصلٔه  5  ـ
سانتى متر،

 180 تا   170)F ( زمىن  تا  جالباسى  آویز  فاصلٔه  6  ــ 
سانتى متر، و 

7ــ عمق جالباسى )G( 60 سانتى متر است. 

ـ   5  شکل 7   ـ

ـ   5  شکل 8     ـ

اتاق رخت کنراهرو

اندازۀ  تعىىن  براى  کفش  استاندارد  اندازه هاى   
جاکفشى:

ـ  5:  با توجه به شکل 8   ـ
1ــ عرض یک جفت کفش 20 تا 25 سانتى متر،

2ــ طول یک لنگه کفش 28 تا 35 سانتى متر، و
3ــ طول کفش به صورت موّرب 23 تا 28 سانتى متر است.
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 اندازه هاى استاندارد آىىنه
ـ  5: براساس شکل 9ـ

1ــ عرض آیىنه )A( 45 سانتى متر،
2ــ ارتفاع آیىنٔه قدى )B( 130 سانتى متر،

 180 تا   170  )C( زمىن  تا  قدى  آیىنٔه  باالى  ارتفاع  3ــ 
سانتى متر،

4ــ ارتفاع آیىنٔه نىم تنه )D( 80 سانتى متر، و
)E( 70 سانتی متر  قدى  آیىنٔه  تا  فرد  ایستادن  فاصلٔه  5  ــ 

است.
ـ  5 مشاهده مى شود، آیىنٔه قدى  همان طور که در شکل 9ـ
مى تواند 40 سانتى متر از کف زمىن فاصله داشته باشد. در این 
صورت، فرد، هنگام ایستادن، با فاصلٔه 70 سانتى مترى از آیىنه 

مى تواند خود را به صورت تمام قد در آیىنه مشاهده کند.

ـ   5  شکل 9   ـ

مشاهده  را  رخت کن  اتاق  پالن  یک  ـ   5،  10ـ شکل  در 
مى کنىد که در آن، کمد جالباسى، آیىنٔه قدى، رخت آویز و جاکفشى 
در  مى تواند  رخت کن  مبلمان  دیگر،  نوع  در  است.  گرفته  قرار 

ـ  5(. قسمت ورودى قرار گرفته و جداگانه نباشد )شکل 11ـ
ـ   5  شکل 10   ـ

ـ   5  شکل 11   ـ
ـ    5  ــ پالن ومبلمان اتاق پذىراىى:  2ــ2ـ

به  پذیرایی،  اتاق  در  مبلمان موجود  استاندارد  اندازه های 
شرح زیر است:

 اندازه هاى استاندارد مبل راحتى
ـ  5: با توجه به شکل 12ـ

1ــ ارتفاع پشتى )A( 85 سانتى متر،
2ــ عمق مبل )B( 80 تا 90 سانتى متر، و 

ـ   5 3ــ عرض مبل )C( 80 تا 90 سانتى متر است.  شکل 12   ـ
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 اندازه هاى استاندارد پا مبلى
ـ  5:  با در نظر گرفتن شکل 13ـ

1ــ ارتفاع کف نشىمن تا زمىن )A( 38 سانتى متر،
2ــ طول مبل )B( 60 سانتى متر، و

ـ   5 3ــ عرض مبل )C( 60 سانتى متر است.  شکل 13   ـ

مبل  دو  و  نفره  سه  کاناپٔه  یک  الف،  ـ   5  ــ  14ـ شکل  در 
ـ  5  ــ ب، دو کاناپه دو نفره و یک مبل  یک نفره، و در شکل 14  ـ

یک نفره، که در گوشه نىز قابل استفاده است، مشاهده می کنىد.

ـ   5  شکل 14   ـ

یکدست  اگر  است،  آمده  ـ  5  15ـ در شکل  که  همان طور 
مبلمان هشت نفرٔه متشکل از دو کاناپٔه سه نفره و دو مبل یک نفره 
را به صورت متقارن قرار دهىد، زیبایی و نظم خاصی را از نظر 

ـ   5 چىدمان مبلمان فراهم نموده اید. شکل 15   ـ

استفاده در گوشٔه  قابل  مانند   L مبلمان  ـ  5  در شکل 16ـ
اتاق پذیرایى را مشاهده مى کنىد. در شکل سمت چپ، مبل، مىِز 
سرخود داشته و بنابراین از یک مىز کوچک در مقابلش استفاده 
شده، ولی در شکل سمت راست، که مبل، فاقد مىز است، از یک 

ـ   5 مىز بزرگ تر در وسط کمک گرفته شده است. شکل 16   ـ

ـ  5، یکدست مبلمان U شکل را نشان می دهد،  شکل 17ـ
که براى مىزبان، از یک مبل یک نفره، و در مىان آنها از دو مىز 

گرد استفاده شده است.
ـ   5  شکل 17   ـ

الف ب
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 اندازه هاى استاندارد لوازم صوتى ــ تصوىرى و 
لوازم جانبى آنها همراه با فواصل مربوطه

ـ  5: با توجه به شکل 18ـ
1ــ فاصلٔه چشم تا صفحٔه تلویزیون )A( متناسب با ابعاد 

صفحٔه تلویزیون متفاوت است،
ارتفاع  وسط  تا  نشسته  حالت  در  انسان  دید  ارتفاع  2ــ 

تلویزیون )B(، باید در یک راستا باشد.

ـ   5  شکل 18   ـ

3ــ ابعاد نوار ویدیو )VHS( و کتاب براى قراردادن در 
ـ  5 می باشد. قفسه، مطابق شکل 19ـ

ـ   5  شکل 19   ـ

از   )Speaker( صدا  پخش کنندٔه  باند  دو  فاصلٔه  4ــ 
انسان )A( 200 سانتى متر است  از  یکدیگر، و فاصلٔه هر کدام 

ـ  5(. )شکل 20ـ
ـ   5  شکل 20   ـ

5  ــ اندازٔه سى دى  با قاب 1*2/5*14 سانتى متر، و
6ــ اندازهٔ نوار کاست با قاب 1/8*7*11 سانتى متر است.

ـ   5  شکل 21   ـ
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 اندازه هاى استاندارد انواع مىز ناهارخورى:
ـ  5: با توجه به شکل 22ـ

 130-140*90 نفره،   6 شکل  مستطىل  مىز  ابعاد  1ــ 
سانتى متر،

2ــ قطر مىز گرد 6 نفره، 125 سانتى متر،
3ــ طول ضلع مىز مربع شکل 8 نفره 140ــ130 سانتى متر؛
4ــ طول ضلع مىز هشت ضلعى 8 نفره، 60 سانتى متر، و

5  ــ اندازٔه کف صندلی، 45*45 سانتى متر.

ـ  5 نمونه اى از پالن و چىدمان مبلمان اتاق  در شکل 23ـ
پذیرایى را مشاهده مى کنىد که در آن، یک مىز پذیرایى مربع شکل 
در گوشه و یک مىزگرد در وسط قرار گرفته است. در ضمن از 
دو کاناپٔه دو و سه نفره در کنار دیوار و یک مبل یک نفره در مقابل 

نىز استفاده شده است.

ـ   5  شکل 23   ـ

ـ   5  شکل 24   ـ

ـ  5، نوع دیگرى از مبل راحتى گوشه اى  در پالن شکل 24ـ
نشان داده شده است که برای کاربری بهتر و جلؤه بىشتر، از دو 
مىز مربع شکل کوچک در وسط و یک مبل یک نفره در مقابل 

مبلمان  نىز، بهره گرفته شده است.
ـ  5  ــ پالن و مبلمان اتاق خواب: 3ــ2ـ

که  دارد  وجود  متفاوتی  مبلمان  خواب،  اتاق  یک  در 
متداول ترین آنها به قرار زیر است.

 اندازه هاى استاندارد تختخواب 
ـ  5: مطابق شکل 25ـ

1ــ طول تشک )A( 200 سانتى متر،
2ــ ارتفاع تا روى تشک )B( 38 تا 45 سانتى متر،

3ــ بىرون زدگى تشک )C( 3 تا 5 سانتى متر،
4ــ ارتفاع کلگى تخت از روى تشک؛ تا لبه کلگى ارتفاع 

تکىه گاه بالش )D( اندازٔه 20 سانتى متر، و
5  ــ ضخامت تشک )E( 8 تا 12 سانتى متر )حتى تا 25 

ـ   5 سانتى متر(.  شکل 25   ـ

ـ   5  شکل 22   ـ
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 اندازه هاى استاندارد تشک ها
ـ  5: براساس شکل 26ـ

1ــ عرض تشک یک نفره )A( 90 سانتى متر،
2ــ عرض تشک دو نفره یا دو تشک یک نفره در کنار هم 

)B( 180 سانتى متر،
3ــ عرض تشک دو نفره )C( 140 تا 160 سانتى متر،

در  که  است  سانتی متر  تا 210  از 190  تشک  4ــ طول 
ایران، همگى 200 سانتى متر می باشد.

ـ   5  شکل 26   ـ

 اندازۀ استاندارد کمد لباس زىر و ملحفه با توجه 
ـ  5: به شکل 27ـ

1ــ عمق کمد )A( 55 تا 60 سانتى متر، و
2ــ ارتفاع جاى لباس )B( 120 ، 140 و 160 تا 170 

سانتى متر. 
ـ   5  شکل 27   ـ

ـ  5، چىدمان مبلمان اتاق خواب و کابىنت هاى  در شکل 28ـ
موجود را مشاهده می کنىد که به صورت ساده، در تمام عرض اتاق 
چىده شده است. تخت، از کنار دیوار )A( 80 سانتى متر فاصله 
 120  )B( اتاق  انتهاى  کابىنت هاى  تا  تخت  پایىن  فاصلٔه  دارد. 
سانتى متر در نظر گرفته مى شود. این اتاق خواب، ویژهٔ والدین است.

ـ   5  شکل 28   ـ

در نوع دیگر چىدمان، که مى تواند اتاق خواب کودکان یا 
فرزندان باشد، دو تختخواب یک نفره در کناره هاى دیوار قرار 
به عالؤه  پاتختى  کابىنت  که  است،  خالى  وسط،  قسمت  و  گرفته 
چراغ مطالعه، آن را پر کرده است. چىدمان این اتاق، حالت قرینه 

ـ   5(. دارد )شکل 29ـ

ـ   5  شکل 29   ـ
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ـ  5، یک اتاق خواب ویژٔه والدین را مشاهده  در شکل 30ـ
می کنىد، که به صورت موّرب )زاویٔه 45 درجه( چىدمان شده است.

ـ  5 شکل 30ـ

ـ  5(، تختخواب دو نفره در  در نوع دیگر چىدمان )شکل 31ـ
وسط قرار گرفته و موازى با دیوار است و همان طور که مالحظه 
مى شود، سایر مبلمان اتاق خواب، به صورت گوشه اى )زاویه دار( 
چىده شده است. در پایىن تخت، یک کمد جالباسى نىز قرار دارد.

 اندازه هاى استاندارد تختخواب بچه براساس آنچه 
ـ  5، مشاهده می کنىد:  در شکل 32  ـ

 70 آن  عرض  و  سانتى متر   140  )A( تشک  طول  1ــ 
سانتى متر،

2ــ ارتفاع از زمىن تا روى تشک )B( 30 تا 50 سانتى متر،
3ــ ارتفاع از روى تشک تا باالى حفاظ )C( 60 تا 70 

سانتى متر،
 36 تا   30)E( حفاظ  جابه جایى  براى  ارتفاع  مقدار  4ــ 

سانتى متر، و
سانتى متر   8 حداکثر   )F( افقى  تىرک  دو  بىن  ـ فاصلٔه  5  ـ

است.
توجه: قىدهای طولی )D(، حفاظ هستند.

ـ  5 شکل 32ـ

ـ   5، نمای جانبی دو نوع تختخواب مشاهده  در شکل 33ـ
مى شود که داراى کابىنتى براى قرار دادن ملحفه و بالش اضافى 

هستند. درهاى آنها، به طرف باال یا پایىن باز مى شوند.
ـ  5 شکل 33ـ

ـ  5 شکل 31ـ
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نوعى دیگر از تختخواب وجود دارد، که به کشو زیر تشک 
مجهز است. البته با بلند کردن تشک، مى توان به آنها دسترسى 

ـ  5(. پىدا کرد )شکل 34ـ
ـ  5 شکل 34ـ

طبقه  دو  تخت هاى  از  مى توان  کوچک،  فضاهاى  در 
استفاده کرد. فاصلٔه بىن دو طبقه 90 سانتى متر است. همچنىن 

ـ  5(. مى توان به آن کمد نىز اضافه کرد )شکل 35ـ

ـ  5 شکل 35ـ

در مواقع خاص، مى توان از دو تخت در طرفىن و یک تخت 
ـ  5(. در باال به همراه دراور استفاده کرد )شکل 36ـ

ـ  5 شکل 36ـ

در موارد دیگر، مى توان از تخت هایى به صورت دو طبقٔه 
عمود برهم، که به صورت ترکىبى از تختخواب و کابىنت هستند، یا 
ـ  5(. از تخت هاى جمع شو موسوم به »کم جا« سود برد )شکل 37ـ

ـ  5 شکل 37ـ

خواب  اتاق  مبلمان  چىدمان  و  پالن  ـ  5،  38ـ شکل  در 
یک نفره مشاهده مى شود که در آن، امکان استفادٔه بىشتر از یک 
تختخواب وجود نداشته و در صورت لزوم، مى توان براى دو نفر، 

از تختخواب هاى دو طبقه بهره گرفت.

ـ  5 شکل 38ـ
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خواب  اتاق  چىدمان  از  دیگرى  نوع  ـ   5  39ـ شکل  در 
مشاهده مى شود که در آن، از دو تختخواب یک نفره استفاده شده 

و کمدها و کابىنت ها، روبه روى در قرار دارند.

ـ  5 شکل 39ـ

در آپارتمان هایى که به دلىل کمبود زیربناى الزم )سوئىت ها( 
فاقد اتاق خواب هستند، به ناچار باید از مبلمان دو کاره استفاده 
کرد. براى مثال، کاربرد مبل هاى تختخواب شو در این واحدهای 

ـ   5(. مسکونی توصىه مى شود )شکل 40ـ

ـ  5 شکل 40ـ
پالن  چىدمان  و  استاندارد  اندازه هاى  ـ  5  ــ  4ــ2ـ
آشپزخانه ها،  در  استفاده  مورد  لوازم  به  توجه  با  آشپزخانه: 
به  می توان  را  موجود  وسایل  و  کابىنت ها  استاندارد  اندازه های 

روش زیر، معرفی نمود.
 اندازه هاى استاندارد کابىنت آشپزخانه 

ـ  5: با توجه به شکل 41ـ
1ــ عمق کابىنت زمىنى )A( 55 سانتى متر،

2ــ عمق کابىنت دیوارى )B( 35 سانتى متر،
3ــ ارتفاع کابىنت زمىنى )C( 90 سانتى متر،

 )D( 4ــ فاصلٔه روى کابىنت زمىنى تا زیر کابىنت دیوارى
ـ  55 سانتى متر، 60  ـ

اندازٔه )E( 70 و 90  5  ــ ارتفاع کابىنت دیوارى در دو 
سانتى متر،

 87  )F( رو  صفحٔه  بدون  زمىنى  کابىنت  ارتفاع  6  ــ 
سانتى متر، و

7ــ ارتفاع پاخور یا پاسنگ، )G( 14 سانتى متر است. 

گاز  اجاق  و  سىنک  استقرار  استاندارد  ابعاد   
ـ  5 آمده است: براساس آنچه در شکل 42ـ

1ــ فاصلٔه گاز تا دیوار کنار )A( 30 سانتى متر،
ـ  25ــ عرض گاز )B( 60 تا 90 سانتى متر، شکل 42ـ

ـ  5 شکل 41ـ
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)عرض  سانتى متر   90  )C( سىنک  و  گاز  بىن  فاصلٔه  3ــ 
یک یونىت(،

تا 120 سانتى متر )یک   80 )D( 4ــ عرض لگن سىنک
لگن و دو لگن(، و

تا   40 )E( 5  ــ عرض قسمت مسطح و شىاردار سىنک
80 سانتى متر می باشد. 

 ابعاد استاندارد قاشق و چنگال و … 
ـ  5 توجه کنىد: به شکل 43ـ

1ــ طول قاشق و چنگال و کارد غذاخورى 24 سانتى متر،
2ــ طول قاشق و چنگال کوچک )کودک( 14 سانتى متر،

3ــ طول مالقه و کفگىر 30 سانتى متر، و
4ــ طول کارد آشپزخانه 32 تا 35 سانتى متر است.

 کابىنت با کشوهاى چند طبقه: براى قرار دادن ظروف 
از  است  بهتر  قاشق،  و  چنگال  و  کارد  مانند  آشپزخانه  کوچک 
کشوهاى کم عمق استفاده شود تا امکان دسترسى به آنها آسان تر 
باشد. همچنىن، مى توان از چند کشوى پشت درى که به کشوى 

ـ  5(. پایىنى متصل است نىز استفاده کرد )شکل 44ـ

ـ  5 شکل 43ـ

ـ  5 شکل 44ـ

گوشٔه  در  که  کابىنت هایى  در  گوشه:  کابىنت هاى   
آنها  طرف  یک  از  استفاده  امکان  تنها  مى گىرند،  قرار  آشپزخانه 
بنابراین  مى شود.  باز  آنها  دِر  یک  فقط  به عبارتى،  دارد؛  وجود 
براى کارایى بىشتر، باید برای این نوع کابىنت ها از تجهىزات گردان 
ـ  5( استفاده کرد تا با گرداندن آنها، بتوان از تمام جهات  )شکل 45ـ

ـ  5آن استفاده نمود. شکل 45ـ
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محل  آشپزخانه:  تجهىزات  استقرار  چگونگى   
قرارگىری اجاق گاز، از جمله موارد مهم موجود در آشپزخانه است. 
عمق اجاق گاز 60 سانتى متر و عرض آن در گازهاى چهار شعله 60 
ـ  5(. اجاق ها  و در گازهاى پنج شعله 90 سانتى متر است )شکل 46ـ
مى توانند به صورت توکار قرار گىرند، طورى که شعلٔه آنها در داخل 
کابىنت و قسمت فِر آنها در زیر یا در سایر قسمت ها مستقر شوند.

ـ   5  شکل 46ـ

 محفظه فر

کلىد فرمان 
محل پخت

براى جلوگىرى از پخش بوى غذا در سایر فضاها، به ویژه 
هود  از  گاز،  اجاق  تناسب عرض  به  )ُاپن(  باز  آشپزخانه هاى  در 
با  استفاده مى شود. هودها، در عرض هاى 60 و 90 سانتى متر 
مى شود  بازار عرضه  در  رنگ  و  نظر شکل  از  زیاد  بسىار  تنوع 

ـ  5(. )شکل 47ـ

ـ   5  شکل 47ـ

سىنک هاى ظرف شویى، در دو نوع توکار و روکار مورد 
استفاده قرار مى گىرند. در حالت توکار، شىرهاى آن روى سىنک 
قرار مى گىرند و در حالت روکار، شىرها در دیوار نصب مى شوند. 

ـ   5(. عمق سىنک روکار تا 60 سانتى متر مى رسد )شکل 48ـ
کابىنت ها،  چىدمان  و  استقرار  نوع  به  توجه  با  سىنک ها 
مى توانند یک لگنه با لگن در سمت چپ یا راست، و دو لگنه به 

ـ   5 کار بروند. شکل 48ـ

شکل  در  مختلف:  چىدمان هاى  با  پالن ها  انواع   
ـ  5 پالن آشپزخانه اى با کابىنت دو طرفه )راهرویى( مشاهده  49ـ
مى شود که سىنک و اجاق گاز در یک طرف، و یخچال و سایر 

کابىنت ها در طرف دیگر قرار دارند.
ـ   5  شکل 49ـ
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ـ  5 مشاهده مى شود  نوع دیگرى از چىدمان، در شکل 50  ـ
که در آن، کابىنت ها L مانند قرار گرفته و در آن، از مىز ناهارخورى 

چهارنفره نىز استفاده شده است.

ـ   5  شکل 50  ـ

 U( ـ  5 سه طرف آشپزخانه کابىنت شده در پالن شکل 51  ـ
شکل( و در ضمن کابىنت هاى دیوارى نىز با خط چىن مشخص 
دیوارى  کابىنت  از  نور،  ورود  براى  پنجره،  طرف  در  شده اند. 

استفاده نشده است.

ـ   5  شکل 51  ـ

ـ  5 غىر از طرِف در، تقریباً هر چهار طرف  در پالن شکل 52  ـ
آشپزخانه کابىنت شده تا از حداکثر فضا استفاده گردد. در کنار 
فضای آشپزخانه، از مىز ناهارخورى بهره گرفته شده تا دسترسی 
و امکان استفاده از تجهىزات آشپزخانه، فراهم باشد. این قسمت، 
فاقد کابىنت دیوارى است، زیرا دیواری وجود ندارد )در صورت 
ُاپن بودن آشپزخانه، فقط از کانتر یا پىشخوان استفاده می شود(.

ـ   5  شکل 52  ـ

53  ــ5  شکل  در  که  همان طور  چىدمان،  دیگر  نوع  در 
مشاهده مى شود، اصطالحاً از جزیره استفاده شده است، یعنی اجاق 
گاز براى دسترسى همه جانبه، در وسط قرار گرفته و هود به سقف 
آویزان است. در طرف دیگر نىز سىنک به صورت گوشه اى مستقر 
شده است. در این پالن، آشپزخانه داراى سه در ورودى و خروجى 
ـ   5 است تا امکان دسترسى به سایر فضاها، راحت تر و سریع تر باشد. شکل 53  ـ
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ـ  5(، تقریباً محل آشپزخانه  با  در نوع دیگر پالن )شکل 54  ـ
یک کانتر، از غذاخورى که یک مىز ناهارخورى شش نفره در آن 
قرار دارد، جدا شده است. اجاق، در کانتر قرار دارد، کابىنت هاى 
سمت  در  لباس شویى  و  یخچال  شمالى،  ضلع  در  فقط  دیوارى 

راست و سىنک نىز در ضلع شمالى قرار گرفته است.

ـ   5  شکل 54  ـ

در نوعی دیگر، از مىز ناهارخورى گرد چهار نفره استفاده 
شده، و رویٔه کابىنت موجود در آشپزخانه نىز از سنگ یا طرح سنگ 

ـ  5(. می باشد )شکل 55  ـ

ـ   5  شکل 55  ـ

کف  سرامىک  طرح  با  آشپزخانه  پالن  ـ  5  56  ـ شکل  در 
لگنه  یک  سىنک  با  جزیره  یک  از  آن،  در  که  مى شود،  مشاهده 
استفاده شده است. در ضلع شمالى نىز، از یخچال فریزر دو در، 

گاز و مایکروفر استفاده شده است.

ـ   5  شکل 56  ـ
 مثلث کار در آشپزخانه: مثلث کار، تشکىل شده است از 
یخچال، اجاق گاز و سىنک ظرف شویى؛ که هر کدام با قرار گرفتن 
در سه رأس مثلث، طرح هاى مختلف آشپزخانه و چىدمان کابىنت 
آن را به وجود مى آورند. در شکل 57  ــ5 نمونه هایى از طرح هاى 

آشپزخانه و مثلث هاى کار را مشاهده مى کنىد.
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ـ  5  شکل 57  ـ

L شکل
کرىدورى )راهروىى( 

 ىک طرفه

 U شکل با جزىره  U شکلL شکل با جزىره

لباس شوىىمثلث کار جزىره

ىخچال

اجاق گاز

مشاهده  را  فضا  یک  نوع چىدمان  دو  ـ  5  58  ـ در شکل 
مى کنىد که در آنها، آشپزخانه و محل صرف غذا و صبحانه مشاهده 
مى شود. در طرف راست، اجاق گاز به صورت »جزیره« و در طرف 

چپ، اجاق گاز در کانتر قرار دارد.

ـ  5  شکل 58  ـ

لباس شوىی

ىخچال

اجاق گاز
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ـ  5 چند مورد از چىدمان کابىنت آشپزخانه  در شکل 59  ـ
را می بىنىد که در کىت هاى یک طرفه، L شکل و U شکل قابل 

شناسایی است.

ـ  5   ــ چىدمان هاى مختلف کابىنت آشپزخانه شکل 59ـ

چىدمان ىک طرفه )ابعاد 10*5(چىدمان ىک طرفه )ابعاد 8*5(چىدمان ىک طرفه )ابعاد 16*6(چىدمان دو طرفه )ابعاد 8*7(

چىدمان U شکل شکسته )ابعاد 10*8(چىدمان دو طرفه )ابعاد 11*8(چىدمان دو طرفه )ابعاد 11*8(چىدمان U شکل )ابعاد 10*9(

چىدمان Uشکل )ابعاد 11*9( شکسته چىدمان L شکل )ابعاد 13*9(چىدمان L شکل )ابعاد 15*9(چىدمان U شکل )ابعاد 9*9(

ـ  5  ــ پالن سالن کنفرانس: در سالن هاى کنفرانس،  5  ــ2  ـ
لوازم  از  اندیشىد،  تدابىرى  عایق صوتى  براى  باید  که  این  بر  عالوه 
صوتى نىز باید استفاده کرد؛ هر چند این موارد، در پالن کم تر مطرح 
مى شود. موارد قابل اهمىت در پالن، طرز چىدن مىزهاى کنفرانس و 
تعداد ظرفىت سالن است. به طور معمول، اگر سالن کنفرانس تا 16 
نفر ظرفىت داشته باشد، از مىز چند تکٔه جدا از هم استفاده مى شود 
که عرض آن 120 سانتى متر و دو طرف آن قابل استفاده باشد )شکل 

ـ  5(. ولى در مواردى که این تعداد، از 16 نفر بىشتر باشد، از  60  ـ
این  این صورت، عرض  در  که  استفاده مى شود؛  چىدمان U شکل 
مىزها بىن 60 تا 80 سانتى متر است، زیرا تنها از یک طرف آن استفاده 
مى شود. فاصلٔه بىن دو مىز از یکدیگر، باید حدود 100 سانتى متر باشد 
تا شخص پذیرایى کننده، به راحتى بتواند بىن دو ردیف مىز حرکت کند. 
همچنىن، فاصلٔه پشت مىز تا دیوار، که صندلى نىز در این فاصله قرار 

دارد، باید بىن 100 تا 110 سانتى متر باشد.
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ـ  5 شکل 60  ـ

ب
الف

مدیریت،  اتاق  در  مدىرىت:  اتاق  پالن  ـ   5  ــ  6  ــ2ـ
به طور معمول یک مىز مدیر، یک مىز کامپىوتر، و دو یا چند صندلى 
و در صورت لزوم یک مىز کنفرانس قرار دارد. سایر ملزومات نىز، 
متناسب با وظایف کار طراحى مى شود. در شکل 61  ــ5 پالن یک 

اتاق مدیریت ساده را مشاهده مى کنىد.

ـ  5 شکل 61  ـ

در نوع دیگر، مى توان یک مىز کنفرانس کوچک نىز به آن 
ـ  5(. اضافه نمود )شکل 62  ـ

ـ  5 شکل 62  ـ
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ـ  5  ـ شناساىى اصول ترسىم کابىنت در پالن 3

در  کابىنت  انواع  جمله  از  مبلمان،  مقاطع  ترسىم  براى 
فضاهاى مختلف یک ساختمان، باید قواعد و استانداردهایى را 
رعایت کرد که با قسمتى از آن آشنا شدید و موارد دیگرى نىز در 

ادامه خواهد آمد.
ـ  5  ــ عالئم و اندازه هاى استاندارد پالن هاى  1ــ3ـ
)مقاطع( مختلف کابىنت ساده:با توجه به پالن فضاهاى مختلف، 
که در قسمت هاى قبل ذکر شد، فضا باید با توجه به نوع کاربرد 
آن محدود شود. به عبارت دیگر، ابعاد و شکل فضا به نوع کارى 
که در آن انجام مى شود، بستگى دارد. به طور مثال، ابعاد و سطح 
اتاق خواب والدین به دلىل کاربرد آن و نوع وسایلى که در آن قرار 
مى گىرد، از ابعاد و سطح اتاقى که براى یک نوزاد در جوار اتاق 
والدین طرح مى شود، بزرگ تر است و نىز به همىن دلىل، از فضاى 

غذاخورى و پذیرایى کوچک تر است.
هدف از ساختمان، استفاده از فضاهاى داخلى آن است، 
و استفاده از فضاهاى داخلى ساختمان به نحو مطلوب، هنگامی 
و در محل  تهىه  نىاز هر فضا،  که وسایل مورد  امکان پذیر است 
مناسب خود قرار داده شود. متأسفانه از آن جایى که هنگام تهىٔه 
طرح اولىٔه ساختمان، به وسایل موردنىاز داخلى، به ویژه مبلمان، 
بعد  کم(  بسىار  هم  آن  آشپزخانه،  در  )مگر  شود  مى  توجه  کم تر 
و  اشکاالت  کافى،  پىش بىنى  نداشتن  دلىل  به  طرح،  اجراى  از 
هنگام  که  است  آن  بهتر  بنابراین  مى آید.  به وجود  نارسایى هایى 
تهىٔه طرح، به فضاهاى داخلى و مبلمان آن از قبىل قفسه بندى ها، 

کافى  توجه  کابىنت  وانواع  تختخواب  کاناپه،  صندلى ها،  مىزها، 
شود و محل مناسب آن )ابعاد استاندارد، فاصلٔه بىن وسایل براى 
رفت و آمد و ارتباط مناسب آنها با یکدیگر( پىش بىنى گردد. این 
مطلوب  طرح  به  رسىدن  براى  مناسبی  کنندٔه  کنترل  مى تواند  کار 
باشد تا تنگناها، فضاهاى اضافى و سایر مشکالت از این قبىل، 
پایان ساختمان مشاهده مى شود، قبل از اجرا  بعد از  که معموالً 

اصالح و برطرف گردد.
از طرفى، ترسىم مبلمان مورد نظر طراح در نقشه کشى، 
باعث مى شود که کارفرما، درک بهترى از نقشه داشته باشد و 
کفایت فضا و ابعاد آن را احساس کند. بنابراین، شناخت عالئم 
مبلمان، تجهىزات، اندازه هاى آن و همچنىن، فضاى موردنىاز 
ساختمان  نقشه کشى  و  طراحى  در  کاربرى،  نوع  هر  براى 
ضرورى است. در این صورت، طراح و سازندٔه کابىنت نىز با 
آرامش خاطر به کار خود ادامه خواهد داد، زیرا از قبل، یعنی 
در هنگام نقشه کشى ساختمان، در انتخاب کابىنت و مبلمان آن، 

فکر شده است.
مبلمان باید طورى چىدمان شود که: جریان رفت و آمد، 
در فضاى گفت وگو، اختاللی به وجود نىاورد؛ کم ترین مسىر براى 
به  توجه  با  مبلمان،  بىن  فواصل  کارى طراحى شود؛  هر  انجام 
ابعاد فضا رعایت گردد؛ و مزاحمتى در رفت و آمد بىن فضاهاى 
ـ  5، مسىر حرکت  مختلف ساختمان ایجاد نشود. در شکل 63  ـ
در آشپزخانه، با درنظر گرفتن کم ترین رفت و آمد و اتالف انرژى 

مشاهده مى گردد.
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ـ  5   ــ نماىش مسىر حرکت در آشپزخانه و ابعاد، فواصل و ارتفاعات الزم در کابىنت ها و تجهىزات آن شکل 63  ـ

کابىنت مخصوص گوشه
0/375 اىنچ فاصلۀ 

اجاق گاز تا فر

ماىکروفر

به سمت غذاخورى

حداقل فاصله 1/20 اىنچ

 جزىره، براى سطح کار اضافى 

 مسىر رفت و آمد

ماشىن ظرف شوىىمىز کار و غذاخورى

حداقل فاصلۀ 120 

سانتى متر

 ىخچال براى انتقال سهل غذا 

 هود تهوىه

حداقل عرض الزم براى 

آماده سازى غذا 90 اىنچ

ارتفاعات قفسه ها 
 سقف

 تا باالى کابىنت 
دىوارى 2/10

قفسۀ ظروف

حداقل عرض جهت 
شست وشوى ظروف

 تاج

فاصلۀ کابىنت دىواری 
فاصله از کف زمىن از کف زمىن

تا محل کلىد ىا پرىز

قفسه های بلند مخصوص 
لوازم در انتهای کابىنت ها
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مشاهده  برابر  تقریباً  مساحت  با  فضا  دو  ـ  5  64  ـ شکل  مى شود، ولى با انجام چىدمان صحىح، کارایى شکل »ب« بىشتر است.در 

ـ 5 شکل 64  ـ

الف( ابعاد و فواصل حداقل، در فضاى غذاخورى و نشىمن در مقابل شومىنه.

ب( مساحت اىن فضا، تقرىبًا برابر مساحت فضاى شکل »الف« است، اما کاراىى آن بىشتر است.



فصل 5

208

براى چىدمان صحىح، اطالع از اندازه ها و ابعاد سطح مقطع 
ـ  5 شکل  انواع مبلمان و کابىنت ضرورى است. در شکل 65  ـ
سطح مقطع یا عالئم مشخصٔه تعدادى مبلمان و کابىنت پرکاربرد 
آورده شده است. بدیهى است که هنگام ترسىم نماى مقطع کابىنت 
با آن  نظر گرفته شده و  باید در  نىز  انواع مبلمان، مقىاس پالن  و 

مطابقت داده شود.
ـ 5 برای آشنایی بىشتر، نماى  ـ  5 تا 74ـ در شکل های 66  ـ
مقطع انواع کابىنت، مبلمان و لوازم جانبى آنها آورده شده است.

ـ   5ــ نماى مقطع )نماد( انواع کابىنت و مبلمان . شکل 65  ـ



فصل 
6

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
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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



برآورد مواد اولیۀ مورد نیاز برای ساخت کابینت ساده

217

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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 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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