
     از فراگیرنده انتظار می رود که در پایان این واحد کار:
1- انواع مبل ها را شناسایی و دسته بندی کند.

2- نحوه استفاده از ابعاد استاندارد وارگونومی مبلمان صفحه ای را رسم 
کند.

3-تصاویر مبلمان صفحه ای )کابینت ساده(در نما و برش را رسم کند..
4- نقشه توضیحی کابینت ساده را شرح دهد.

5- نقشه اجرایی کابینت ساده را با نهایت صرفه جویی در کاغذ رسم کند.
6- نقشه ی شابلون قطعات قوس دار کابینت را رسم کند.

ترسیم نقشه های مبلمان صفحه ای )کابینت ساده( 

اهداف رفتاری:

فصل 3

جمعساعت عملیساعت نظری

104656
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مبل ها اشیایی هستند که انسان روزانه با آن ها سر و کار دارد. آن ها مهمترین وسیله تجهیز و 
زیباسازی و آسایش محیط زندگی و کار انسان به شمار می روند، از این رو در ساخت و تزیین آن ها 

باید نهایت دقت، ذوق، سلیقه و ابتکار به کار برده شود.
مناسب ترین روش آموزش نقشه های فنی، ترسیم نقشه مبل ها است. در این نقشه ها می توان تمام 
مراحل ساخت از آسان تا دشوار و نیز امکانات طراحی تکنیک های مختلف را به خوبی نمایش داد. در 
این فصل ابتدا مبل های صفحه ای)مانند کابینت( را تقسیم بندی و شناسایی کرده سپس به نحوه ی 

ترسیم انواع نقشه آن ها می پردازیم.

1-3-شناساییودستهبندیمبلها
از دیدگاه مصرف، مبل ها یا به عنوان یک کابینت جهت محفوظ ماندن وسایل به کار می روند، 
مانند انواع قفسه ها یا به عنوان ارتباط دهنده فضاها مورد استفاده قرار می گیرند، مانند انواع مبل ها 
جهت نشستن یا خوابیدن. به این ترتیب می توان آن ها را به دو گروه مبل های صفحه ای یا کابینت و 

مبل های غیر صفحه ای پایه دار مانند نمودار تقسیم کرد.

ساختمان مبل ها

مبلمان پایه دار
صندلی ها- میزها- 
مبل های راحتی- 

مبل های تختخوابی- 
نیمکت ها و از این قبیل

قطعات تکی
 قابل حمل و نقل

قطعات تکی
 محفوظ شونده

قطعات تکی
 نگهدارنده   
کابینت ها)پایه ها(

قفسه های لباس- کتابخانه ها- 
قفسه های طبقه بندی- مبل های 
تختخوابی- دراورها و از این 

قبیل

صفحه ایپایه دار

کابینت با در یا بدون در

نمودار نمایش تقسیم بندی انواع مبل ها براساس قواعد ساخت

1-1-3شکلونوعساختکابینتها:
نوع چوب، رنگ و طرح سطوح خارجی مبل ها می تواند در زیبایی ظاهری و محل قرارگیری آن ها 
تاثیر بسیار مهم داشته باشد. در اینجا سلیقه و حساسیت به زیبایی جهت طراحی مبل ها در درجه 

اول اهمیت قرار می گیرد.
را  آن ها  شناخت،  امر  در  سهولت  برای  می شوند.  ساخته  گوناگون  اشکال  و  انواع  در  کابینت ها 
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براساس ویژگی های زیر به دو دسته تقسیم می کنیم:

... که در طرح های زیر  و  َدر  بدنه ها، کف، سقف،  براساس نحوه ی ساخت صفحات، یعنی  الف. 
می توانند ساخته شوند.

× کابینت های قاب دار: در این مبل  ها صفحات، از قاب کنشکاف خورده همراه با صفحه چوبی 
داخل کنشکاف ساخته می شوند )شکل 3-1(.

شکل 1-3- کابینت قاب دار
× کابینت های صفحه ای: در این مبل ها صفحات، از انواع صفحات چوبی یا فشرده ساخته می شوند  
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)شکل 3-2(.

شکل 3-2
ب. براساس قطعات نگهدارنده کابینت )پایه( که در طرح های زیر می توانند ساخته شوند.

×کابینتهایبدونپایه: در این مبل ها بدنه ها یکسره بوده از آن ها به عنوان پایه نیز استفاده می شود 
)شکل 3-3(.

شکل 3-3
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قرار  کار  قطعه  تمام طول  در  قد  تمام  طور  به  پایه  مبل ها  این  در  پایهیکسره:  کابینتهای  ×
می گیرد. صفحات به کار رفته نیز معموالً کمی جلوتر از پایه قرار داده می شوند )شکل 3-4(.

شکل 3-4
× کابینت ها با پاسنگ یا پایه: این مبل ها دارای پایه یا پاسنگ جداگانه هستند که در زیر کابینت 
نصب می شوند. شکل های 5-3 و 6-3 نمونه هایی از انواع کابینت ها را در دو نمای اصلی و جانبی 

نشان می دهند.

شکل 5-3- کابینت پایه دار به روش قاب دار

شکل 6-3- کابینت صفحه ای بدون پایه با پاسنگ
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از  بسیاری  ساخت  جهت  اندازه  مالک  مبلها:  اندازه و چوبی مصنوعات استاندارد ابعاد 3-1-2
ارگونومی گفته  به آن  انسان است که  بدن  اندازه  تابع  اندازه های مهم مبل ها  انسان است.  وسایل، 
اندازه اشیاء اطراف خود را ارگونومی می نامند.  با  اندام انسان  می شود و یا به عبارتی دیگر تناسب 
شکل 7-3 مقایسه اندازه های بدن انسان را در چهار شخص کوچک و بزرگ نشان می دهد. اندازه ی 
از مبل ها مانند کابینت آشپزخانه، مبل های دفتری و  ارتفاع نشستن و کارکردن در مورد بسیاری 
آموزشی استاندارد شده است. اما باید توجه داشت که اندازه های ارتفاع دید یا ارتفاع دسترسی نیز در 
ساخت یک مبل از اهمیت برخوردار است؛ مثاًل یک فرد باید بتواند به راحتی داخل کشوها را ببیند. 
تقسیم بندی داخل کابینتها نیز باید برحسب نوع استفاده از آن ها انجام گیرد؛ مانند میزهای تحریر یا 
قفسه های طبقه بندی شده. در ساخت مبل ها یا کابینت های نگهداری ظرف )بوفه( و نیز کابینت های 

نگهداری البسه )کمد لباس( باید اندازه های استاندارد شده بین المللی را کاماًل رعایت کرد. 

شکل 7-3- اندازه ی مبل ها تابع اندازه بدن انسان است.
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2-3موارداستفادهابعاداستانداردوارگونومیمصنوعاتچوبی
استاندارد مصنوعات چوبی بر سه اصل استوار است:

1- اندازۀ مبل ها و اجزای مختلف آن ها بر روی نسبت های طالیی است)شکل 3-8(.
2- اندازۀ مبل ها براساس اندازه های انسانی است و اندازه های مختلف مبل ها را با آن متناسب 

می سازند)شکل 9-3 و 3-10(.
3- اندازۀ مبل ها براساس اندازۀ اشیایی است که در آن جای داده می شوند.

اندازۀ انسان در حالت ایستادن و دسترسی به قسمت های مختلف مبل ها)شکل 3-9(.
اندازۀ انسان در حالت نشسته از روبه رو و پهلو)شکل 3-10(.

اندازۀ انــسان در حالت نشستـه کنار میز پذیرایی در نمای روبه رو و رفت و آمد در فضای اطراف 
آن)شکل 3-11(.

اندازه های انسان از نمای باال دور میز نهارخوری و رفت و آمد در فضای اطراف آن)شکل3-12(.
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شکل)12-3( اندازه های انسان از نمای باال دور میز نهارخوری 
و رفت و آمد در فضای اطراف آن

کنار  نشسته  حالت  در  انسان  اندازۀ  شکل)3-11( 
میز پذیرایی درنمای روبه رو

شکل)10-3( اندازۀ انسان در حالت نشسته از نمای روبه رو و پهلو

به  دسترسی  و  ایستاده  حالت  در  انسان  اندازۀ  شکل)3-9( 
قسمت های مختلف)خانم ها- آقایان(

شکل)3-8(

M=ماژور
m=مینور

مبنای اندازه طالیی 1 و رابطه اجزای آن

1- اندازه طالیی و کاربردهای آن در صفحه 137-131 توضیح داده شده است.
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اندازۀ انسان در نمای پهلو برای دسترسی به کابینت آشپزخانه)شکل 13-3 و 3-14(.  
اندازۀ انسان برای دسترسی به استفادۀ مناسب از میز کامپیوتر)شکل 3-15(.  

اندازۀ انسان متناسب با دسترسی منشی در محل کار)شکل 3-16(.  

طبقۀ باال

نمای پهلو

ارتفاع کابینت
کف محل قرار دادن

اندازۀ باالتری از دسترسی ارتفاع کابینت
قرار دادن 

اشیاء

ارتفاع چشم

فضای آزاد پاسنگ

گ
سن

 پا
فاع

ارت

فضای آزاد

فضای آزاد

فضای دید

فضای رفت و آمدفضای رفت و آمد

فضای جابه جایی

شکل)14-3( اندازۀ انسان برای 
دسترسی به کابینت آشپزخانه

)الف(

شکل)15-3( اندازۀ انسان برای دسترسی به میز کامپیوتر

شکل)16-3( اندازۀ انسان برای مکان منشی و دسترسی به قسمت های مختلف مبل

شکل)13-3( اندازۀ انسان برای دسترسی به کابینت آشپزخانه
)ب(

    



65

اندازه های مربوط به فضای نشستن در زیر میز تحریر)شکل 3-17(.  

فضای عرض بین دو کابینت

شکل)17-3( اندازه های مربوط به فضای زیرمیز

نمونه اندازه اشیاء که در فضای داخل مبل ها جاسازی یا قرار داده می شوند. شکل )3-18(   
تا )20-3( که بوسیله طراح اندازه متناسب اشیاء در نظر گرفته می شود.

کتاب هاوسایل نوشتن
کاغذ A4پوشه آویزانزونکن

پاکت نامه

A4 شکل)18-3( اندازه های نوشت افزار، کتاب ها، پوشه آویزان، کاغذ

بشقاب هافنجان چینیقوریقاشق و چنگال

شکل)19-3(  اندازه های وسایل، قوری، فنجان چینی، بشقاب ها

اندازۀ لباس های رو و لباس های زیر

شکل)20-3( اندازۀ اشیای مختلف که در داخل مبل ها قرار داده می شوند.
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تمرین:
1- انواع مبل ها را بر اساس نحوۀ ساخت نام ببرید.

2- چرا انسان مالک اندازه جهت ساخت اشیاء و مبلمان می باشد.
3- استاندارد مصنوعات چوبی بر چه اصولی استوار است؟

4- ارگونومی چیست؟ آن را توضیح دهید.
5- شکل مقابل نشان دهندۀ چیست؟ 
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6- شکل مقابل نشان دهندۀ چیست؟

سر
 تا 

ازۀ
اند

می
چش

زۀ 
ندا

ا

ۀ 
از

ند
ا

تن
شس

ن

طبقۀ باال7- شکل مقابل نشان دهندۀ چیست؟

نمای پهلو

8- اندازه مناسب مربوط به شکل را بنویسید.
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3-3-ترسیمتصاویرمبلمانصفحهای)کابینتساده(درنماوبرش
چنانچه بخواهیم تصاویری از شکل ظاهری یک جسم را رسم کنیم، باید آن را به دقت از جهات 
مختلف مورد توجه قرار دهیم. اگر بخواهیم نحوه ی ساخت و طراحی آن برای ما روشن شود باید 
جسم را کاماًل از یکدیگر جدا )تفکیک( کنیم؛ حتی باید محل های بسته آن را که قابل دید نیست، 
ببریم تا به خوبی قابل دید و درک شود. این گونه نماها یا برش ها به نقشه کش فنی امکان می دهد تا 
او بتواند شکل، طرح و ساختمان اجسام را به بهترین وجه نمایش دهد. برای این که نقشه رسم شده 
به وسیله اشخاص فنی نیز فهمیده شوند، باید نقشه کش، طراح و نیز سازنده یک زبان واحدی داشته 
باشند )زبان نقشه(. به این دلیل نحوه ی ترسیم نماها، برش ها و همچنین محل قرارگیری آن ها و نیز 

چگونگی نمایش قطعه کار استاندارد شده اند.

1-3-3ترسیمنماهاومحلقرارگیریآنها: 
از یک جسم می توان شش تصویر رسم کرد که عبارتند از: تصویر از روبرو )نمای اصلی(، تصویر از 
پهلوی چپ )نمای جانبی از چپ(، تصویر از باال )نمای افقی(، تصویر از پهلوی راست )نمای جانبی 
از راست(، تصویر از پشت )نمای پشت( و تصویر از پایین )نمای پایین( )شکل 21-3 و 22-3(. محل 

قرارگیری هر یک از تصاویر طبق قوانین بین المللی نقشه کشی بوده و استاندارد شده است.

شکل 22-3- امکان دید از جهات مختلف در یک کابینت مرکبشکل 21-3- امکان دید از جهات مختلف در یک کابینت ساده

تصویر از روبروی اجسام مهم ترین تصویر بوده به عنوان نمای »اصلی« محسوب می شود. سمت 
راست آن محل قرارگیری تصویر از پهلوی چپ)نمای جانبی از چپ( و سمت چپ آن محل قرارگیری 
تصویر از پهلوی راست )نمای جانبی از راست( است. تصویر از باال طوری در زیر نمای اصلی قرار 
می گیرد که جلوی مبل به سمت پایین بیاید. تصویر از باال نیز طوری در نمای باالی نمای اصلی قرار 
می گیرد که جلوی مبل سمت باال را نشان دهد. تصویر از پشت نیز پس از ترسیم نمای جانبی جسم، 

به سمت راست و پهلوی آن )نمای جانبی( قرار می گیرد )شکل 23-3 و 3-24(.
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نمای پایین

نمای پایین

نمای روبرو

نمای روبرو

نمای افقی )عرضی(

نمای افقی )عرضی(

نمای جانبی از چپ

نمای جانبی از چپ

نمای جانبی از راست

نمای جانبی از راست

نمای پشت

نمای پشت

شکل 23-3- محل قرارگیری تصاویر )نماها( از یک کابینت ساده

شکل 24-3- محل قرارگیری تصاویر )نماها( از یک مبلمان صفحه ای

برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و برداشت نادرست و نیز صرفه جویی در وقت، براساس قواعد 
از  جانبی  نمای  و  افقی  نمای  قائم،  نمای  یعنی  تصویر  سه  شده،  ذکر  تصویر  شش  از  نقشه کشی 
نیست             پایین  نمای  و  پشت  نمای  راست،  از  جانبی  نمای  تصویر  به سه  نیازی  و  دارد  کفایت  چپ 

)شکل 3-25(.
چنانچه به دالیل فنی نقشه کشی نتوانیم از این قاعده پیروی کنیم، در آن صورت باید جهت دید را 
با یک حرف بزرگ التین و فلش مشخص کنیم. حرف مشخص کننده ی جهت دید، یکی از حرف های 
آخر حروف التین است. فلش نشان دهنده ی جهت، باید بزرگتر از فلش های معمولی اندازه نویسی 
باید  اندازه حرف  باشد. در آن صورت نمای جسم نیز مثاًل به صورت »نمای z« مشخص می شود. 

بزرگتر از اعدادی باشد، که در مقیاس معمولی نقشه نوشته می شوند )شکل 3-26(.
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نمای روبرونمای جانبی از چپ

نمای افقی )عرض(

شکل 25-3- سه تصوی )نما( مورد نیاز از یک مبلمان صفحه ای

 ،z شکل 26-3- نمای جانبی از چپ دیده شده و بر خالف قاعده در سمت چپ هم رسم شده است. فلش جهت دید و نمای
نمای ترسیم شده را مشخص کرده است.

یادآوری:
اید، طرز قرارگیری نماها در فرجه های 4 گانه و  با توجه به مطالبی که در سال دوم آموخته 
طریقه ترسیم نماها در محل های مشخص یادآوری شده و با اشکال زیر می توان قاعده ترسیم نماها 

را بهتر فهمید.
تصاویرششگانهاحجام

با توجه به اینکه در تصاویر سه بعدی مشکالتی به لحاظ دید و اندازۀ واقعی وجه ها وجود دارد، 
بنابراین از ترسیم تصاویر ایجاده شدۀ حجم بر روی صفحات تصویر در فرجۀ اول یا سوم استفاده 

می شود . 

اگر یک حجم را در وسط یک اتاقک تصویر در نظر بگیرید، مالحظه خواهید نمود که شش تصویر 
بر روی دیواره های مختلف آن ایجاد خواهد شد که شامل تصاویر روبرو)Front(، پشت)Back(، جانبی 
چپ)Left(، جانبی راست)Right(، باال)Top( و زیر)Bottom( است. البته چون رسم سه تصویر، برای 
درک حجم و روابط آن کافی است، سه تصویر را به نشانۀ تصاویر اصلی انتخاب می کنند و معموال 

جزئیات سه تصویر دیگر بر روی تصاویر اصلی به صورت خطوط نامرئی نشان داده می شود.
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جهت دید از باال

جهت دید از زیر

جهت دید از پشت
جهت دید جانبی راست

جهت دید جانبی چپ جهت دید از روبه رو

موقعیت حجم در اتاقک تصویر

نمای زیر

نمای جانبی راستنمای رو به رونمای جانبی چپنمای پشت

نمای باال

نماهای شش گانه پس از بازکردن دیواره های اتاقک تصویر
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ترسیمسهنما)تصاویراورتوگرافیک(درفرجهها
همان طور که قبال اشاره شده است در ترسیم تصاویر باید چشم ناظر به طور کامل در مقابل وجه 

مورد نظر باشد و به صورت زاویه دار نسبت به آن قرار نگیرد . 
و   )E(اروپایی نما، دو روش  ترسیم سه  به منظور  اصلی  انتخاب تصاویر  برای  نمایید  توجه  باید 
آمریکایی)A ( وجود دارد . تفاوتی که در این دو روش وجود دارد این است که در روش اروپایی، 
که در ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرد، از فرجۀ اول برای ترسیم نماهای الزم استفاده می شود. 
بنابراین، سه نمای ترسیم شده، شامل نمای روبه رو یا قائم، نمای جانبی چپ و نمای باال یا افقی 

هستند، یادآوری می شود در این روش، جسم بین چشم ناظر و صفحۀ تصویر قرار می گیرد . 

دید جانبی چپدید از روبه رو

دید از باال

نمای روبه رو یا قائمنمای جانبی چپ

Q

H

V

نمای باال یا افقی

تصاویر سه گانه پس از بازکردن صفحات فرجة اول در روش اروپایی
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اما در روش آمريكايى، مطابق شكل زير از فرجة سوم براى ترسيم نما استفاده مى شود و نماهاى 
اصلى شامل نماى روبه رو يا قائم، نماى جانبى راست و نماى باال يا افقى خواهد بود . در اين روش 

صفحة تصوير بين چشم ناظر و جسم قرار مى گيرد. 

ديد از باال

ديد از روبه رو

Q

H

Z

Y X

ديد جانبى راست

ايجاد تصوير در فرجة سوم (روش آمريكايى)

در مورد كابينت هايى كه داخل ديوار قرار مى گيرند يا درها و پنجره ها، رسم نماى افقى و جانبى 
مورد نياز نيست؛ به اين جهت بايد به جاى نماى افقى، يك برش در نماى افقى و به جاى نماى جانبى 

يك يا چند برش در نماى جانبى ترسيم كرد (شكل 3-27  ) .

2-3-3 انتخاب نماى قائم:
عنوان  به  كه  هستند  آن ها  روبروى  نماى  ديوارى،  كابينت هاى  يا  تكى  كابينت هاى  مهم  نماى 
نماى قائم انتخاب مى شوند. اين نما جهت و موقعيت بهتر استفاده از كابينت را نشان مى دهد. در 
كابينت هاى تقسم كننده فضا، جالب ترين طرف آن به عنوان نماى قائم انتخاب مى شود. به اين ترتيب 
طرف مقابل آن نماى پشت خواهد شد. در مورد ميز تحرير كه به طور آزاد در اتاق قرار داده مى شود، 

آن طرفى كه استفاده كننده مى نشيند به عنوان نماى قائم انتخاب مى شود.

3-3-3 ترسيم برش ها:
برش تصوير از مقطع جسمى است كه آن را به طور فرضى در يك يا چند سطح بريده باشند. 
برش ها بايد بتوانند داخل جسم را مشخص كنند و توضيحات الزم را در مورد نحوه ى ساخت اجسام 
به ما بدهند. به اين جهت بايد جسم در محل هايى بريده شود كه مهم ترين و بيشترين تكنيك هاى 
ساخت به خوبى ديده شوند. كليه برش ها فقط در نماهاى ذكر شده اجرا مى شوند. از برش مجدد 
قطعات بريده شده بايد خوددارى كرد. برش هاى مورد نياز عبارتند از: برش در نماى قائم يا برش 

پيشانى، برش در نماى افقى يا برش عرضی و برش در نماى جانبى يا برش عمودى.
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نمونهایازبرشدرنمایافقیوعمودی:

شکل 27-3- کابینت دیواری با رسم برش های عمودی و افقی به جای نماهای جانبی و افقی

برش عمودی

برش افقی
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براى مثال تصوير مجسم يك كابينت ساده به نام جعبه كمك هاى اوليه را در شكل زير و شكل 
هاى صفحه بعد كه يك كابينت ساده و كشودار مى باشد با برش هاى سه گانه با دقت مالحظه نموده 

و بررسى كنيد. شكل (3-28).

1برش
4

برش پيشانى

برش طولى (عمودى) - طولى
يا برش از نماى جانبى

يا برش از نماى باال
برش افقى (عرضى)

شكل(28-3) تصوير مجسم در برش سه گانه
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×برشدرنمایافقییابرشعرضی: در این برش صفحه ای به موازات افق از جسم عبور کرده آن 
را به دو قسمت تقسیم می کند. از جهت دید نمای افقی )باال( به آن نگاه می کنیم. این برش قطعات 
مختلف جسم را در جهت عرض و عمق آن و نیز ضخامت صفحات به کار رفته، موقعیت قرارگیری 
بسته  موقعیت  ویژه  به  آن ها  لوالی  و  قرارگیری درها  نحوه ی  مثاًل  کابینت ها  بریده شده ی  قطعات 
شدن و روی هم قراگیری درها در وسط، اتصاالت گوشه کشوها، ساختمان پشت بند و غیره را نشان 

می دهد.
به منظور فهم و تشخیص بهتر و جزیی تر تمام نقشه ها می توان از روی سه نمای داده شده، برش 
طولی - عرضی - یا پیشانی را کشیده و قسمت های اتصال را با دتایل بزرگنمایی نمود. در شکل زیر 
که یک جعبه کمک های اولیه می باشد، نمونه ای از این برش و دتایل را به خوبی مالحظه می کنید. به 
عالمت و نوع برش ها با توجه به آموزش عالئم اختصاری در فصل دوم به خوبی توجه کنید و عالمت 

هاشور صفحات و چوب ها را مورد ارزیابی قرار دهید )شکل های 29-3 و3-30(. 

A-A برش

Z دتایل

شکل)29-3( برش A-A افقی - )عرضی( و دتایل Z جعبه کمک های اولیه
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تخته خرده چوب روکش شده 
یا mdf روکشدار

خط روکش

چوب

لوال
خط لبه های قابل دید

شکل)30-3( ترسیم و دتایل Z  از شکل3-29

× برشدرنمایجانبییابرشعمودی: صفحه ای به طور عمودی و موازی با صفحه نمای جانبی از 
جسم عبور می کند. طبق قاعده از چپ به آن نگاه کرده برش را رسم می کنیم. برش عمودی، قطعاتی 
را که در جهت ارتفاع و عمق جسم و نیز ضخامت صفحات به کار رفته، موقعیت قرارگیری قطعات 
بریده شده کابینت ها مثاًل برش افقی کشوها، جلو و عقب جعبه، قید جلو و عقب به ویژه قطعات 
پاسنگ، برخورد قسمت باال و پایین َدر با کف و سقف، پشت بند و غیره را به ما نشان می دهد. شکل 

)3-31(

B-B برش

شکل)3-31(
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× برشدرنمایقائمیابرشپیشانی: در این برش صفحه ای به موازات صفحه نمای اصلی 
و عمود بر صفحه جانبی از جسم عبور می کند. پس از برش از روبرو به آن نگاه کرده آن را ترسیم 
می کنیم. این برش به ندرت به طور کامل رسم می شود. برش پیشانی، قطعاتی را که در ارتفاع جسم 
به کار رفته، اتصاالت گوشه صفحات فشرده مقطع قطعات کشو، هدایت کننده کشوها، مقطع قیدهای 
پایه و غیره را نشان می دهد.شکل )32-3( ترتیب ترسیم برش ها روی کاغذ نقشه کشی طبق قاعده 

ترتیب رسم تصاویر )نماها( است.

C - C برش پیشانی

شکل)3-32(

حال با توجه به مفهوم برش تصویر برش خورده نیمه کامل و نیم برش و یک چهارم برش را در 
تصویرهای شکل )33-3( الی )37-3( که یک پاتختی ساده کشودار می باشدمشاهده می کنید. با 
دقت به قسمت های بریده شده توجه نموده و نوع هاشورها و صفحات بریده شده را مورد ارزیابی 

قرار دهید.
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تمرین: با توجه به تصویر مجسم پاتختی ساده در شکل زیر سه نما و برش های آن را به صورت 
کپی ترسیم کنید. )ریل کشو از نوع فلزی و سه تیکه می باشد( )شکل 3-33(. 

شکل 33-3 - تصویر مجسم و سه نمای پاتختی کشودار



79

B)5:5(  دتایل

A)2:3(  دتایل

شکل 34-3  برش و دتایل پاتختی کشودار
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شکل 35-3 برش طولی و پیشانی پاتختی کشودار در گوشه )برش جزیی(
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خط محور

شکل 36-3 برش طولی )عمودی( پاتختی
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شکل 37-3 برش B-B افقی پاتختی کشودار
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تمرين: 
1- در شكل كابينت زير گلدانى ساده سه نماى اصلى را در مقياس 1:2 رسم كنيد.

 2- برش A:A و B:B را با مقياس 1:1 رسم كنيد.

شكل 38-3 نماى روبرو و نماى جانبى پايه گلدان

             شكل 39-3 برش A:A عمودى                                   شكل 40-3 برش B:B افقى

براى ساخت كابينت اوليه و زيرگلدانى فوق بايستى ابتدا جدول ليست مواد مصرفى آن را تنظيم 
كنيد.

جدول 1-3- ليست مواد مصرفى كابينت زير گلدان
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 رسم مسير برش: در مورد برش هايى كه به خوبى واضح نيستند بايد مسير برش در روى نماها 
طور  به  خط  اين  مى گيرد.  صورت  نظر  مورد  نماى  در  نقطه  و  خط  رسم  با  كار  اين  شود.  مشخص 
سراسرى در جسم رسم نمى گردد، بلكه فقط در دو سمت باال و پايين آن كفايت مى كند. چنانچه 
الزم باشد برش را تغيير مسير دهيم و به سطح ديگرى ببريم (برش شكسته)، بايد تغيير مسير را در 
نما ترسيم كنيم. هر يك از برش ها با حروف بزرگ التين مشخص مى شوند. اين حروف باال يا پايين 

و يا در طرفين مسير برش نوشته مى شود؛ مثًال برش A-A، B-B (شكل 41-3 و 3-42).

شكل 42-3- طريقه ترسيم مسير برش براى برش افقى 
D-D، برش افقى E-E، برش عمودى F-F و برش 

پيشانى G-G با فلش جهت ديد
شكل 41-3- طريقع ترسيم مسير برش افقى A-A با تغيير 
مسير (برش شكسته) برش عمودى B-B و برش پيشانى 

C-C بدون فلش جهت ديد.

برش ها مى توانند به صورت برش كامل، نيم برش يا برش جزيى 
رسم شوند.

 برش كامل: اين برش تمام كار را نمايش مى دهد (شكل 3-43).

 نيم برش: اين برش نصف كار را نمايش مى دهد و اغلب در مورد 
.(B-B و A-A شكل 44-3 برش) اجسام قرينه به كار مى رود

كار  قطعه  در  را  ساخت  مهم  نكات  برش ها  اين  جزيى:  برش   
نمايش مى دهد. برش هاى پيشانى اغلب به صورت برش جزيى ترسيم 
مى شوند  ساخته  تكى  صورت  به  كه  كارهايى  اجرايى  نقشه  مى شوند. 
نيز اغلب به صورت برش جزيى ترسيم مى شوند (شكل 45-3 برش 

.(D-D و C-C

شكل 43-3- برش كامل
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شکل 44-3- الف برش نیمه A-A )افقی(                                  شکل 44-3-ب برش نیمه B-B )افقی( 

شکل 45-3- برش پیشانی D-Dو C-C به 
صورت جزیی برششکسته)پلهای(:

گاهی ممکن است نیاز به ارائه اطالعات بیشتری از فضاهای داخلی کابینت باشد. لذا از روش برش 
شکسته استفاده می کنیم. در ادامه نمونه کار شکل های صفحات 85 و 86 به صورت برش شکسته 

)افقی( و برش عمودی و برش پیشانی )نیم برش( نشان داده شده است.)شکل 46-3 الف و ب(

       
شکل 46-3-الف نمای قائم همراه با مسیر برش A-A )افقی(
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شکل 46-3- ب- صفحه برش جسم را بریده به دو قسمت تقسم کرده است.
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از برش های  نمونه ی دیگری  به مطالب گفته شده و توضیحات آن در صفحات قبل  با توجه 
مفهومی یک کابینت پایه دار را در شکل های زیر می بینید.

 قسمت باالیی جسم و صفحه برش برداشته شده، ناظر از جهت فلش A-A به باقیمانده ی جسم نگاه می کند.

 برش حاصل که در جهت A-A دیده و ترسیم شده برش افقی است.
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همان طور که در صفحه 75 شکل 29-3 دیدید و برش را بـررسی نمودید، برش در نمای جانبی 
یا برش عمودی )طولی(: یک نـمونه کابینت کشودار با جزئیات بیشتری در شکل های زیر مشاهده 

می کنید. با دقت به آن ها نگاه کنید و جهت برش و صفحه عبور مسیر برش را بررسی نمایید. 

 B-B شکل 50-3- برش حاصل که در جهت
دیده و رسم شده برش طولی است. 

شکل 47-3-  نمای قائم همراه با مسیر برش 
B-B )عمودی(

شکل 48-3- صفحه برش از جسم عبور کرده آن را به 
دو قسمت تقسم کرده است.

شکل 49-3- قسمت جلوی دید و صفحه برش برداشته 
شده، ناظر از جهت فلش به باقیمانده جسم نگاه می کند.
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در اشکال زیر برش در نمای قائم یا برش پیشانی را در کابینت کشودار مشاهده می کنید

شکل 51-3- رسم دو نما همراه با مسیر برش C-C )پیشانی(

شکل 52-3- صفحه برش از جسم عبور کرده آن را بریده است.

شکل 53-3- قسمت جلوی دید و صفحه برش برداشته شده، 
ناظر از جهت فلش به باقیمانده جسم نگاه می کند.

 C-C شکل 54-3- برش حاصل که در جهت
دیده و رسم شده برش پیشانی است.
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نمونه ای از تصویر مجّسم فایل اداری کشودار به همراه سه نما و عالمت و جهت دید برش های 
آن را مشاهده می کنید.)شکل 3-56(

شکل 56-3- تصویر مجّسم و سه نمای فایل اداری کشودار
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تصویر مجسم با نمایش برش طولی و پیشانی فایل اداری کشودار شکل 3-57:

شکل 3-57
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تمرین:
نمای  به  توجه  با 
فایل  شده  داده  اصلی 
و   A-A برش  اداری 
B-B  را با مقیاس 1:1 

رسم کنید. 

شکل 58-3- نمای اصلی فایل اداری
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جدول 2-3 مراحل اجرایی فایل اداری کشودار به همراه لیست مواد و قطعات مصرفی

306فلزی چوبپیچعدد1380
سه تکه ریل هدایت جعبه هاعدد1212

تلسکوپی

به دلخواهدستگیره فلزیعدد116
PVC 2 میلیمتر16mm2mmــــPVCقطعات PVCعدد1012

MDF5005016پا سنگعدد96
6805003سه الییپشت بندعدد81
4984483فیبرکف کشوعدد72
MDF45032016عقب کشوعدد62
MDF50033916در کشوعدد52
MDF45032016بدنه کشوعدد44
MDF50045016کفعدد31
MDF68045016بدنه ی چپ و راستعدد22
MDF50045016تاقعدد11

مالحظاتضخامتعرضطولجنسشرحواحدتعدادقطعه
)تلرانس کلی(مورد استفاده قطعه کار

±2
)عملیات 
سطوح(

وزنمقیاس    1:1    و     1:10
E0312             جنس- ماده خام - شماره مدل

نام شرکت تولیدی یا نام واحد 
آموزشی:

نام قطعه کار- شماره سفارش- سال ساخت - شماره تاریخ
قطعه :

فایل اداری 2 کشو

محسن رمضانیترسیم
مهندس چمنیبازبین

EISOاستاندارد

شماره )شماره نقشه(               E0312/100نام موسسه
برگ 1

)شماره نقشه غیر )شماره نقشه قیاس(نامتاریختغییراتکد
معتبر(

)شماره نقشه معتبر(



95

تمرین:
نقشه تصویر مجسم کامل کابینت داده شده است. مطلوبست ترسیم :

الف- رسم سه نما مقیاس 1:10 اندازه های الزم را از روی نقشه بردارید.
M : 1:10 ب- رسم تصویر مجسم

ج- رسم برش افقی
د- تهیه جدول لیست مواد

شکل 59-3 کابینت زمینی
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تمرين : با توجه به كابينت ديوارى ساده شكل زير :
الف) سه نماى اصلى (روبرو - باال و جانبى) را رسم كنيد.

ب) برش A-A  را ترسيم كنيد.
ج) برش B:B را ترسيم كنيد.

د) جدول ليست مواد اصلى و قطعات مصرفى را تنظيم و تكميل نماييد.

شكل 60-3  كابينت ديوارى

B-B ,برش                                                                      A-A برش             
 

شكل 3-61
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جدول 3-3 لیست مواد و قطعات مصرفی کابینت دیواری

شکل 3-62

همچنان که در صفحات پیش هم اشاره شد رعایت اخالق و وجدان کاری در تولیدات صنایع 
چوب نیز مانند حرفه های دیگر کامال ضروری است. به مثل زیر در این زمینه دقت کرده و در رابطه 

با آن بحث کنید.
یک کابینت ساز چوبی پس از اخذ سفارش از مشتری و درج سفارش در برگه قرارداد انجام کار 
اقدام نمود. پس از ساخت، هنگام نصب کابینت  نسبت به ساخت کابینت آشپزخانه برای مشتری 
ها در آشپزخانه منزل مشتری، متوجه اشتباه در اندازه گیری یونیت جای یخچال شد، یعنی اندازه 
محفظه جای یخچال کمتر از حد معمول و استاندارد بود. به عبارتی فضای خالی کمتری پس از 
جاسازی یخچال در محل مورد نظر باقی می ماند و درنتیجه هوای کمتری در اطراف یخچال جریان 
خواهد داشت. در واقع این اشتباه در ثبت اندازه ها در نقشه های ترسیمی از طرف طراح یا مجری 
اتفاق افتاده و عدم اصالح و رفع آن سبب مصرف انرژی بیش از حد یخچال شده و در نهایت عمر 
مصرف یخچال به شدت کاهش می یابد. همچنین براساس مفاد قرارداد و نقشه کار، کابینت ساز 
ملزم است تا یونیت ساخته شده را به کارگاه برگرداند و بر اساس اندازه واقعی موجود آشپزخانه، نقشه 
یونیت جدیدی ساخته و به مشتری تحویل دهد. چنان چه این اتفاق نیافتد و کابینت ساز یونیت 
موجود را نصب و تحویل دهد. شما به لحاظ اخالقی چه داوری درباره عملکرد سازنده کابینت دارید؟
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تصویر  با  همراه  از محصوالت چوبی ساخته شده،  تعدادی  نماهای  تا 3-79  های 3-63  شکل 
مجسم و برش ها نشان داده شده است.

مطلوبست در مورد هر یک از تصاویر در کالس بحث گروهی انجام دهید و نتایج را به صورت 
جداگانه برای قطعات تشکیل دهنده یادداشت کنید.

تمرین شماره 1:

نمای روبرونمای جانبی   

برش عرضیبرش طولیجانمایی در کاغذ نقشه کشی

شکل 3-63

مثال : در شکل فوق 
- نوع اتصال سقف به بدنه :

- نوع اتصال کابینت به پایه 
- نوع در کابینت و نوع هدایت :

- نوع اتصال پشت بند :
- نوع یراق آالت به کار رفته در آن:

- نام برش را مشخص کنید.
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تمرین شماره 2:

جانمایی در کاغذ نقشه کشی

برش عمودی

نمای روبرو

شکل 3-64

- نوع اتصال سقف به بدنه :
- نوع اتصال کابینت به پایه 

- نوع در کابینت و نوع هدایت :
- نوع اتصال پشت بند :

- نوع یراق آالت به کار رفته در آن:
- نام برش :
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تمرین شماره 3:

نمای روبرو نمای جانبی

لوال

برش طولیقفل کشویی

برش عرضی
جانمایی در کاغذ نقشه کشی

شکل 3-65

- نوع اتصال سقف به بدنه :
- نوع اتصال کابینت به پایه 

- نوع در کابینت و نوع هدایت :
- نوع اتصال پشت بند :

- نوع یراق آالت به کار رفته در آن:
- نام برش :
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تمرین شماره 4:

نمای روبرو
نمای جانبی

برش طولی
برش عرضی

جانمایی تصاویر

شکل 66-3 برش طولی و عرضی

- نوع اتصال سقف به بدنه :
- نوع اتصال کابینت به پایه 

- نوع در کابینت و نوع هدایت :
- نوع اتصال پشت بند :

- نوع یراق آالت به کار رفته در آن:
- نام برش :
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تمرین شماره 5:

نمای روبرو نمای جانبی

برش عرضیبرش طولی
جانمایی تصاویر

شکل 3-67

- نوع اتصال سقف به بدنه :
- نوع اتصال کابینت به پایه 

- نوع در کابینت و نوع هدایت :
- نوع اتصال پشت بند :

- نوع یراق آالت به کار رفته در آن:
- نام برش :

- تنظیم فهرت مواد
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تمرین شماره 6:

نمای روبرو نمای جانبی

برش برش جانمایی تصاویر

شکل 3-68

- نوع اتصال سقف به بدنه :
- نوع اتصال کابینت به پایه 

- نوع در کابینت و نوع هدایت :
- نوع اتصال پشت بند :

- نوع یراق آالت به کار رفته در آن:
: C-C و B-B نام برش -

- تنظیم فهرست مواد )جدول مشخصات(
- برش D-D را ال مقیاس 1:1 رسم نمایید.
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تمرین شماره 7:

نمای روبرو نمای جانبی

برش برش

شکل 3-69

- نوع اتصال سقف به بدنه :
- نوع اتصال کابینت به پایه 

- نوع در کابینت و نوع هدایت :
- نوع اتصال پشت بند :

- نوع یراق آالت به کار رفته در آن:
: B-B و A-A نام برش -



105

تمرین : با توجه به تصویر میز قهوه خوری داده شده است. مطلوبست:
1- تصویر مجسم ایزومتریک    2- تصویر نمای روبرو             3- تصویر نمای باال

4- تصویر نمای جانبی           5- تصویر برش افقی)عرضی(     6- تصویر برش عمودی)طولی(
7- تنظیم و تکمیل لیست مواد        

جنس پایه ها از چوب و ابعاد به میلی متر می باشد.

شکل 3-70

  
       

1050 × 100 × 16

450 × 48 × 48

450 × 100 × 16

500 × 100 × 16

صفحه روی میز: 16 × 600 × 1200
در کشو: 16 × 70 × 500

بدنه های کشو: 16 × 70 × 500
کف کشو: 3 × 68 × 480

شکل 3-71
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تمرین : مطلوبست ترسیم:
1- تصویر مجسم کاوالیر       2- تصویر مجسم انفجاری          3- تصویر مجسم انفجاری کشو

4- تصویر برش افقی           5- تصویر برش عمودی              6- تصویر برش پیشانی
ابعاد به میلی متر می باشد.

شکل 3-72  

شکل 3-73  

طبقه کف

سقف
500 × 500 × 16

375 × 100 × 16

375 × 100 × 16

375 × 100 × 16
420 × 380 × 16

650 × 45 × 45

شکل 3-74  

325 × 100 × 16

372 × 100 × 16

372×100×16
400 × 320 × 3

325 × 100 × 16
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تمرین : با توجه به نقشه فایل 2 کشویی و نقشه انفجاری آن:  
1- سه نمای اصلی را رسم کنید                 2- برش افقی)عرضی( را رسم کنید. 
 3- برش عمودی)طولی( را رسم کنید.         4- جدول لیست مواد را تنظیم کنید.

463 450

425 438
631

700

700

425

شکل 75-3                                                                     شکل 3-76

6 × 20 × 297

450 × 300 × 16
450 × 297 × 16

375 × 375

450 × 350

شیار ریلجای ریل پوشه

بدنه

ریل

کف

در کشو
دستگیره

زهوار چوبی

شکل 77-3 نقشه انفجاری کشوی فایل اداری با یراق کشویی3 تیکه
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تمرین:
از روی تصویر مجسم میز زیر تلویزیونی داده شده است. )ابعاد و اندازه ها در سه نما داده شده 

است.(
1- سه نمای اصلی را رسم کنید.

2- تصویر مجسم آن را رسم کنید.
3- برش ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اشکاالت آن را رفع کنید.

4- ریل ها از نوع فلزی و سه تیکه هستند.

تصویر مجسم میز زیر تلویزیونی
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4-3-3نقشهوسایلاجرایی)ساخت(: در کنار ماشین آالت و ابزارها، وسایل کمکی دیگری 
نیز که در ساخت مبلمان بسیار مؤثرند، به کار می روند. این وسایل کمکی عبارتند از: دستگاه های 
هدایت کننده قطعه کار در ماشین کاری ها، دستگاه های قید و بند )تنظیم و نگاهداری کار برای 
ابزارهای  ویژه،  اندازه گیری  ابزارهای  کار،  و محکم کردن قطعه  بستن  ابزارهای  عملیات کارگاهی(، 
برنده ویژه و ... . در بسیاری از موارد باید این وسایل در کارگاه فلزکاری یا ماشین ابزار همان مؤسسه 
ساخته و به کارگاه صنایع چوب ارسال شود. در این صورت الزم است نقشه های اجرایی ویژه ای جهت 
ساخت این گونه وسایل ترسیم شود. این نقشه ها می توانند به صورت نقشه کلی یا برش جزیی ترسیم 

شوند.
5-3-3نقشهیانفجاری)دمونتاژ(: این نقشه چگونگی سوار شدن قطعات را به مونتاژ کننده 
یا مشتری نشان می دهد، به طوری که آن ها بتوانند کار را به خوبی ببینند؛ مثاًل به صورت قطعات 
تفکیکی شده در پرسپکتیو )انفجاری( نقشه ی مونتاژ حاوی تمام اطالعات الزم جهت سر هم کردن 

قطعات تکی یا گروهی در یک مونتاژ اساسی است )شکل 3-80(.

شکل 80-3- نقشه ی سوار کردن یا مونتاژ یک کابینت ساده به صورت تفکیک شده )پرسپکتیو انفجاری( قطعات نشان 
داده شده در شکل به ترتیب عبارتند از:

1- بدنه سمت چپ             2- بدنه سمت راست       3- کف         4- سقف       5- پشت بند   6- پاسنگ         
7- لنگه در )سمت چپ(      8- دستگیره در             9- پیچ های دستگیره ی در    10- لوالی در   11- پیچ های لوال

12- برگه لوالی فنری )گازر(    13- پیچ لوالی فنر    14- زیر سری طبقه            15- طبقه

در خاتمه طرح ریزی، طبق قاعده باید نقشه های تفکیک ساخت )نقشه کلی با برش های جزیی( 
و نیز در صورت لزوم یک تصویر اندازه دار به منظور پیشنهاد ارائه شود )شکل 81-3(. نقشه اجرایی 
برحسب نوع ساخت کار ترسیم می شود. در کارهای تک سازی طبق قاعده، نقشه کلی با برش های 

مربوط )شکل 82-3( یا نقشه راهنما کافی است.



113

در کارهای سری سازی پس از رسم نقشه کلی همراه با برش های الزم، برای هر قطعه به ویژه 
هر گروه یک نقشه تشریحی یا نقشه گروهی )مثاًل قطعات کشو( تهیه می شود. این نقشه های اجرایی 
اندازه مجاز )تلرانس( هستند. بقیه ی اطالعات الزم ساخت و  اندازه کامل ساخت با اختالف  دارای 
در صورت لزوم عالئم ویژه سطوح نیز طبق استاندارد دین – ایزو شماره DIN-ISO( 1302( داده 

می شود.
نمونه نقشه کار اجرایی فایل سه کشویی )کابینت ساده( که در خط تولید کارخانه برای ساخت 

آن نقشه فنی نیز گفته می شود، به شرح زیر می باشد:
در این نقشه ها دقت کنید. اندازه ها با احتساب اضافه برش )خوراک تیغه اّره( و کسر ضخامت 
PVC 1 یا 2 میلی متر در نظر گرفته شده و بایستی در ضخامت قبل از برش به دقت مورد توجه 

قرار بگیرد.

317

10

9

11
7

8

14

12

13 16

15

6

2

1

4

5

شکل 3-81
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شکل 82-3 - قطعه شماره 2 و 3



شکل 83-3 - قطعه شماره 5

شکل 84-3 - قطعه شماره 1
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شکل 85-3- قطعه شماره 4

شکل 86-3 - قطعه شماره 10

شکل 87-3 - قطعه شماره 14 و 13



117

شکل 88-3 - قطعه شماره 15

شکل 89-3 - قطعه شماره 9

شکل 90-3 -  قطعه شماره 16

شکل91-3 - قطعه شماره 6
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شکل 92-3 قطعه شماره 12

شکل 93-3 قطعه شماره 11

شکل 94-3 قطعه شماره 17
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شکل 95-3 - قطعه شماره 8

شکل 96-3 - قطعه شماره 7
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شرح نقشه : فایل سه کشو اداری با اتصال الیت                                   مورد مصرف: اداری
لیستاقالمموردنیازساخت

ف
تعدادتوضیحاتشرحکدنوعردی

نقشه1
سقف6120117قطعه

TH=27
1

نقشه2
قطعه

1چپ     TH=27بدنه6110117

نقشه 3¢
قطعه £

1  راست   TH=27بدنه6110117

نقشه 4¢
قطعه £

TH=161کف6120410

نقشه 5¢
قطعه £

TH=181پشت بند6110216

نقشه 6¢
قطعه £

616011610cm پیشاني کشوTH=182

نقشه 7¢
قطعه £

606001615/6 cm پیشاني کشوTH=181

نقشه 8¢
قطعه £

616021 24/1 cmپیشاني کشوTH=181

نقشه 9¢
قطعه £

6140910 24/1 cm قید بغل کشوTH=162

نقشه 10¢
قطعه £

6141110 24/1 cm قید عقبTH=161

نقشه 11¢
قطعه £

614171024/1 cmقید جلوTH=161

نقشه 12¢
قطعه £

614011015/6 cmقید بغل کشوTH=162

نقشه 13¢
قطعه £

614031015/6 cmقید عقب کشوTH=161

نقشه 14¢
قطعه £

614161015/6 cmقید جلو کشوTH=161

نقشه 15¢
قطعه £

614051010cm قید بغل کشوTH=162

نقشه 16¢
قطعه £

614071010cmقید عقب کشوTH=161



121

ف
تعدادتوضیحاتشرحکدنوعردی

نقشه 17¢
قطعه £

TH=43کف کشو6150111

نقشه 18£
قطعه ¢

160588A1قفل فایل سه کشو

نقشه 19£
قطعه ¢

180026A24پین پالستکي اتصال 90 درجه الیت

نقشه 20£
قطعه ¢

180026B24رابط فلزي رولپالک پین پالستیکي الیت

نقشه 21£
قطعه ¢

1800141cm8رولپالک پالستیکي

نقشه 22£
قطعه ¢

24رولپالک پالستیکي1cm جهت اتصال الیت180154

نقشه 23£
قطعه ¢

160244AH30/8 34دوبل

نقشه 24£
قطعه ¢

160215AM10 4پایه چرخدار با پیچ

نقشه 25£
قطعه ¢

4اتصال برنجي پایه رگالژ170439

نقشه 26£
قطعه ¢

66پیچ 1cm خودکار110009

نقشه 27£
قطعه ¢

110005C1/5 خودکار cm 16پیچ

نقشه 28£
قطعه ¢

8واشر تخت شماره 1708566

نقشه 29£
قطعه ¢

141004B)3ریل کشو )دست

نقشه 30£
قطعه ¢

110006C8پیچ 30×4 خودکار

نقشه 31£
قطعه ¢

170454M4*40 32دستگیره تخم مرغي با پیچmm 2جهت درب

نقشه 32£
قطعه ¢

160084M4*30 16دستگیره تخم مرغي با پیچmm 1جهت درب

نقشه33
قطعه

160501A0/072 چسب چوب
kg
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 A2 یا A3 2-3-3ترسیمبرشجزیی: نقشه ی اجرایی کابینت ها به طور معمول روی کاغذ
با نهایت دقت و تفکر ترسیم می شود تا بتوان نقشه را به نحو مطلوب و مناسب در تمام سطح کاغذ 
پیاده کرده و شکل زیبایی به دست آورد. برای این کار، تمام معلومات الزم روی نقشه داده می شود 

)شکل 97-3 تا 3-99(.

شکل 97-3 نمای روبرو و جانبی

شکل 98-3 تصویر مجسم میز

C-C و A-A شکل 99-3 برش
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A-A شکل 100-3 برش

B-B شکل 101-3 برش

C-C شکل 102-3 برش
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3-3-3مراحلترسیمنقشهبرشهایجزییبهترتیبزیراست:
الف. در گوشه ی سمت چپ و باالی کاغذ، خطوط محیطی برش پیشانی C-C را به صورت نازک 

و کم رنگ رسم می کنید. به این ترتیب وضع تقسیم بندی کاغذ مشخص می شود )شکل )3-103(.
ب. در گوشه سمت چپ و پایین کاغذ، خطوط محیطی برش افقی A-A را رسم کنید. در پایین 

آن محلی را برای اندازه نویسی در نظر بگیرید )شکل 3-103(.
پ. در گوشه ی سمت راست و باالی کاغذ به همان روش خطوط محیطی برش عمودی B-B را 

ترسیم کنید و سمت راست محلی برای اندازه نویسی در نظر بگیرید )شکل 3-103(.

شکل 3-103
ت. برش A-A را کامل کنید. همه ی قسمت های مختلف نقشه ی خود را با دقت بازبینی کنید تا 

هیچ گونه اشکالی نداشته باشد. تمام خطوط اضافی را پاک کنید.
ث. کلیه ی اندازه های الزم، عالئم اختصاری و کلمات مشخص کننده را در محل های خود بنویسید. 

خطوط اصلی ضخیم و نازک را پر رنگ کنید.
ج. سطوح برش خورده را هاشور بزنید.

را  آن  داخل  کلمات  و  کنید  رنگ  پر  را  جدول  بنویسید..  را  نقشه  داخل  اختصاری  حروف  چ. 
بنویسید.
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پروژه:
- تصویر مجسم کاوالیر کابینت زیر را با مقیاس 1:10 ترسیم کنید.

. B-B و A-A ترسیم برش -
- تنظیم جدول لیست چوب
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4-3- ترسيم شابلون براى پروفيل ها و قطعات مختلف مبلمان
در كارهاى چوبى، قوس ها و منحنى ها و نيز سطوح شكسته زيبايى هاى ويژه اى به كار مى بخشند؛ 
به طورى كه آن ها را قابل مقايسه و رقابت با يكديگر كرده رضايت بيشتر مصرف كننده را حاصل 
مى كنند. براى رسم منحنى ها، دايره ها يا گاهى چند وجهى ها الزم است با برخى از اصول تكنيك هاى 
نقشه كشى و نيز علم هندسه آشنا باشيم. قوس ها و منحنى هاى كار را نقشه كش صنعتى روى كاغذ 
ترسيم كرده براى اجرا به كارگاه مى فرستد. در كارگاه بايد از روى طرح اصلى، براى منحنى ها يك 
وسيله خط كشى ويژه به مقياس 1:1 ساخته شود تا بتوان آن را روى قطعات چوبى قرار داده طبق 
آن خط كشى كرد. به اين ترتيب همه قطعات به طور دقيق طبق طرح اصلى ساخته مى شوند. اين 
خط كش ويژه قوس ها را شابلون مى ناميم. وقتى كه خطوط منحنى يك شكل را از روى طرح اصلى 
اندازه گيرى و به شابلون انتقال مى دهيم، در واقع تمام طرح را به صورت خطوطط مستقيم دنبال 
مى كنيم تا تمام طرح رسم شود. براى تهيه ى شابلون از اشكال و طرح هاى خيلى پيچيده، اغلب الزم 
نيست كه شابلون به طور دقيق شبيه طرح اصلى رسم شود. بديهى است هر چه شابلون تهيه شده 
به اصل نزديك تر باشد، بهتر است. رسم منحنى ها روى صفحه سه اليى جهت تهيه شابلون، ممكن 
است ابتدا همراه با مشكالتى باشد، ولى اگر با دقت به اصول ترسيم آن توجه كنيم، مى توانيم از طرح 

اصلى شابلونى دقيق تهيه كنيم.
 3-4-1 وسايل ترسيم طرح: براى رسم انواع قوس ها از يك پيستوله (شكل 104-3) يا از يك 

خط كش قابل انعطاف (شكل 105-3) استفاده مى شود.

شكل 104-3- پيستوله                                          شكل 105-3- خط كش قابل انعطاف
با اين وسايل مى توان منحنى ها را به صورت مطلوب رسم كرد. براى استفاده از پيستوله بايد آن 
را روى طرح ترسيم شده با دست آزاد، حركت بدهيد تا ببينيد كه چه قسمتى از پيستوله با چه 
قسمتى از طرح اوليه تطبيق دارد. قسمت هاى منطبق شده طرح با پيستوله را مى توانيد به صورت 

نهايى رسم كنيد (شكل 3-106).
 3-4-2 بزرگ كردن اشكال: به كمك جدول شطرنجى، خط كش قابل انعطاف و پيستوله 
مى توان اشكال پيچيده را از طرح اوليه بزرگ كرده روى كاغذ يا روى صفحه سه اليى يا روى صفحه 

كار ترسيم كرد.
به  را  آن  ابتدا  كه  است  الزم  شده  رسم  كوچك  مقياس  در  كه  اوليه  طرح  كردن  بزرگ  براى 
افقى  خطوط  كنيد.  خط كشى  شطرنجى  صورت  به  ميلى متر   ... و  مثًال 10-5-2  معينى  اندازه هاى 
جدول را با عدد و خطوط عمودى را با حرف مشخص كنيد (شكل 107-3  ). حال بايد طرح اوليه را 

روى صفحه شابلون منتقل كرد.
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شکل 107-3- خطوط افقی جدول شطرنجی با عدد، 
عمودی با حرف مشخص شده

شکل 106-3- تطبیق پیستوله با منحنی رسم 
شده

همچنین می توان به وسیله ی خط کش T یا گونیای بلند، روی صفجه ی سه الیی یا صفحه چوب 
به صورت شطرنجی با مربع های بزرگ که طول اضالع آن مناسب طرح باشد،خط کشی و سپس طرح 

را روی آن رسم کرد. مقیاس ترسیم روی شابلون 1:1 است.
شکل 108-3- جدول شطرنجی به وسیله خط کش T رسم می شود.

در این جا کافی است که مقیاس طرح اولیه را در عددی ضرب کنیم تا اندازه آن به یک به یک 
برسد؛ به عنوان مثال اگر طرح اولیه در مقیاس 1:10 رسم شده عرض صفحه کار 70 میلی متر و عرض 
 )70×10=700mm( هر تقسیم 5 میلی متر باشد. باید طرح روی صفحه شابلون 700 میلی متری
پیاده شود. به این ترتیب باید عرض هر تقسیم روی شابلون در 10 ضرب شود؛ یعنی عرض آن برابر 

)50mm=10×50(خواهد شد.

اکنون نقطه ای را روی طرح اصلی انتخاب 
با  طرح  تالقی  محل  باید  نقطه  )این  کنید. 
این  باشد.(  از خطوط جدول شطرنجی  یکی 
نقطه را در جدول بزرگ تر نیز بیابید. این کار 
را ادامه دهید تا برای تمام طرح نقاط زیادی 
به دست آورید. حال نقاط به دست آمده را با 
دقت و ظرافت تمام با دست آزاد به یکدیگر 
اولیه  به طرح  توجه  با  کار  )این  وصل کنید. 
دو  شباهت  مرتب  طور  به  می شود.(  انجام 

طرح را با یکدیگر مقایسه کنید.

   

نمای پهلونمای روبه رو

شکل 108-3- برای قطعات شماره یک تا چهار شابلون ویژه قوس 
تهیه می شود.
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پایه عقب

تیره پشتی

بازو

20''

نمای باال

پایه جلو

شابلون قید پایه قوس دار

110-3- شابلونهایی قوسدار

 برای به دست آوردن شکل دقیق تر می توانید منحنی رسم شده را با پیستوله یا خط کش قابل 
انعطاف اصالح کرده سپس پر رنگ کنید )شکل 106-3(. قسمت های اضافی طرح را از سه الیی با 
ابزار ویژه )اره دستی، نواری، عمود بر، سوهان و ...( جدا کنید. پس از پرداخت کلیه قوس ها و لبه ی 
از  تا 113-3 شابلون هایی  در شکل های 3-111  است،  نظر ساخته شده  مورد  آن، شابلون  اطراف 
دست انداز و قید عمودی کف )قسمتی از آن به عنوان پایه استفاده می شود( یک صندلی راحتی ویژه 

باغچه که به صورت یک به یک رسم و ساخته شده، مشاهده می شود.
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نمای روبه رو قید

محور تقارن

نقشۀ شابلون قید باال

نمای نیم دید از باال

شکل 111-3- شابلون های تهیه شده برای ساخت قطعات مختلف یک صندلی راحتی، اندازه هر تقسیم 50 میلی متر

5-3-رسمپروفیلها
به لبه کارهای چوبی و صفحات ابزار مناسب می زنند. به این قوس های ترکیبی که به وسیله تیغ 
فرز انجام می گیرد پروفیل می گویند. )شکل 114-3 مجموعه 12 پروفیل( شکل پروفیل ها از 1 تا 
7 از حالت دایره، نیم گرد، قوس مقعر، محدب و حلزونی شکل هستند. شکل پروفیل ها از 8 تا 12 
پروفیل قرنیز که در زاویه 45 به صورت قرینه ابزار خورده اند با توجه به امتدادی که مرکز قوس روی 

آن قرار گرفته است و شعاع قوس ها پروفیل ها مناسب لبه کار رسم می شوند.
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شکل 112-3- مجموعه پروفیل های قرنیز
113-3 الف پروفیل که با فرز زده شده مورد 1 گلویی و در 2 حالت نیم دایره گرده ماهی

شکل 113-3 ب ربع دایره مورد 3 نیمه گلویی و مورد 4 گرده ماهی دایره
شکل 113-3 ج حالت قرنیز مانند برجسته و تو رفته )پروفیل قرنیز(

شکل 113-3 الف

شکل 113-3 ب                                                                         شکل 113-3 ج
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6-3-روشرسمیکنمونهپروفیل
× بمقطع پروفیل از چوب راش را با اندازه های داده شده خط کشی و اندازه های مساوی را رسم 

کنید. )شکل 114-3 مجموعه پروفیل(
خط مورب را از نقطه A و B و c عبور دهید تا دو مثلث AOB و BOC مشخص شود )شکل 

.)3-115

شکل 115-3                                                                  شکل 3-114
به مرکز O1 و O به اندازه R21 شعاع بزنید سطح هاشور خورده مقطع پروفیل مورد نیاز می باشد 

)شکل 116-3 مقیاس اشکال          می باشد(.

شکل 3-116

68
100
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تمرین
شکل 117-3  را مانند روش 115-3 به ترتیب رسم کنید. )مقیاس اشکال مشخص می باشد(.

شکل 3-117
و  اندازه ها در طرح های صنایع چوب  در  تناسب  به طور کلی  Ûتناسبپروفیلها:  3-6-1
انتخاب بهترین تناسب در ابعاد ساخته های چوبی و پروفیل ها ضروری است نسبت های    و    و    و 
... نسبت های مشخصی است که در بعضی موارد نیاز به یک اندازه مناسب غیر از این موارد می باشد.
شکل 118-3 تناسب ابعاد را نشان می دهد بین این تناسب ها یک نسبت، زیباتر جلوه می کند که 

1 نشان داده شده است و به معنی نسبت طالیی معروف است.
 GS به

GS

شکل 3-118
شکل 118-3 مبنای نسبت طالیی مثلث قائم الزاویه ای است که طول ظلع بزرگ تر دو برابر طول 
 m شعاع می زنیم و اندازه های A و C ظلع کوچک تر آن مثلث است. مطابق مراحل 1 تا 3 به مرکز

و M به دست می آید:

شکل 3-119

GS -1 مخفف کلمه Gold Size است. 
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در شکل 120-3 نسبت های طالیی با 
رابطه آن مشخص شده است:
m:M=1:1/62               
M:m=1:0/62               

                                                                  شکل 3-120

در شکل 121-3 تناسب طالیی نیز در 
پنج ضلعی نشان داده شده است.

                                                                               شکل 3-121

Û3-6-2ترکیبشکلپروفیلها: با استفاده از دایره و بیضی به اندازه های مختلف قوس های 
مربوط به پروفیل به دست می آید. نسبت    همان نسبت طالیی است )شکل 3-78(.

شکل 3-122
شکل 123-3 پروفیل تکمیل شده در نمونه واقعی را نشان می دهد.
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شكل 3-123
شكل هاى 124-3 مربوط به دو نوع پروفيل است كه به همين طريق رسم شده است، نسبت همان 

نسبت طاليى است.

شكل 3-124
 3-6-3 كاربرد نسبت طاليى: كاربرد نسبت طاليى در كارهاى صنايع چوب با استفاده از 
مثلث كه مبناى اندازه طاليى است و در شكل (125-2) دو نمونه بوفه با استفاده از نسبت طاليى 

ابعاد مناسب را به خود اختصاص داده است.

شكل 3-125
در شكل 126-3 بوفه با استفاده از نسبت طاليى اندازه پايه و در داخل نقشه مشخص شده است.
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شکل 3-126
شکل 127-3 دو نمونه اشکاف با در ساده و در قاب و تنکه طبق نسبت طالیی ابعاد جالبی به 

خود گرفته است.

شکل 3-127

بیشتربدانیم
نسبت طالیی1: روان شناسان بر این باورند که زیباترین مستطیل به دید انسان مستطیلی است که 

نسبت طول به عرض آن برابر عدد طالیی باشد.
مقدار عدد طالیی 1/61803398870000 است. بسیاری از مراجع علمی عدد طالیی را با حرف 

یونایی j )فی(2 نشان می دهند.
رعایت  مصر  اهرام  ساختن  در  را  آن  و  بودند  آگاه  نسبت  این  از  میالد  از  قبل  سال ها  مصریان 
می کردند. بسیاری از الگوی طبیعی در بدن انسان این نسبت را دارا هستند. یونانیان قدیم نیز با این 
نسبت به خوبی آشنا بودند. معبد معروف »پارتنون« بهترین مثال از کاربرد این نسبت است. نسبت 

ارتفاع به طول پنجره های مستطیل شکل معبد همگی برابر نسبت طالیی است.
تعریف: نسبت طالیی عددی مثبت است که اگر به آن یک واحد اضافه کنیم به مربع آن خواهیم رسید.
تعریف هندسی: نسبت طالیی طول مستطیلی است به مساحت واحد که عرض آن یک واحد 

کمتر از طولش باشد.
تعریف هندسی دیگر این است که اگر پاره AB را به دو قسمت طوری تقسیم کنیم که نسبت 

 Golden Ratio -1
   Phi -2
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قسمت بزرگ تر به قمست کوچک تر برابر با نسبت طول پاره خط به قسمت بزرگ تر باشد به عدد 
طالیی خواهیم رسید.

تعریف هندسی نسبت طالیی مستطیل طالیی
ترسیم: برای رسم کردن مستطیل طالیی ابتدا مربع ABCD با استفاده از ضلع کوچک رسم 
 GC با پرگار یک قوس به شعاع )G را نصف کرده، از وسط آن )نقطه AB می شود. سپس ضلع

ترسیم کرده و ضلع بزرگ مستطیل )AE( را به دست می آورند.

ترسیم مستطیل طالیی
محاسبات: برای به دست آوردن نسبت طالیی از تعریف هندسی آن استفاده می کنیم:

تعریف هندسی نسبت طالیی
از این معادله که تعریف عدد  است، که از معادله ی سمت راست می توان نتیجه گرفت:     ، پس 

خواهیم داشت:
با حذف b از طرفین به دست می آید:
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پس از ساده سازى اين معادله، معادله ى درجه ى دومى بر حسب   به دست مى آيد:
و پاسخ مثبت آن: 

جواهر هندسه: كپلر1 (1630-1571) منجم معروف نيز عالقه بسيارى به نسبت طاليى داشت به 
گونه اى كه در يكى از كتاب هاى خود اين گونه نوشت: «هندسه داراى دو گنج بسيار با اهميت مى باشد 
كه يكى از آن ها قضيه ى فيثاغورث و دومى رابطه تقسيم يك پاره خط با نسبت طاليى مى باشد. اولين 
گنج را مى توان به طال و دومى را به جواهر تشبيه كرد.» تحقيقاتى كه كپلر راجع به مثلثى كه اضالع 
آن به نسبت اضالع مثلث مصرى باشد به حدى بود كه امروزه اين مثلث به مثلث كپلر نيز معروف 

مى باشد. كپلر پى به روابط بسيار زيبايى ميان اجرام آسمانى و اين نسبت طاليى پيدا كرد.
آن  در  كه  است  بشرى  ساخته هاى  قديمى ترين  از  يكى  مصر  اهرام  طاليى:  نسبت  كاربردهاى 
هندسه و رياضيات به كار رفته شده است. مجموعه اهرام جيزه در مصر كه قدمت آن ها به بيش از 
2500 سال پيش از ميالد مى رسد يكى از شاهكارهاى بشرى است كه در آن نسبت طاليى به كار 
رفته است. به اين شكل نگاه كنيد كه در آن بزرگ ترين هرم از مجموعه اهرام جيزه خيلى ساده 

كشيده شده است.
مصرى2  قائم  مثلث  به  باشد  شده  گرفته  شكل  هرم  اين  نسبت هاى  با  كه  الزاويه اى  قائم  مثلث 
معروف است و جالب اين جاست كه بدانيد نسبت وتر به ضلع هم كف هرم معادل با نسبت طاليى 
يعنى دقيقاً 1/61802 مى باشد. اين نسبت با عدد طاليى تنها در رقم پنجم اعشار اختالف دارد يعنى 
چيزى حدود يك صد هزارم. باز توجه شما را به اين نكته جلب مى كنيم كه اگر معادله ى فيثاغورث 
را براى اين مثلث قائم الزاويه بنويسيم به معادله اى مانند   خواهيم رسيد كه حاصل جواب آن همان 

عدد معروف طاليى خواهد بود. (معموالً عدد طاليى را با phi نمايش مى دهند.)

طول وتر براى هرم واقعى حدود 356 متر و طول ضلع مربع قاعده حدوداً معادل 440 متر مى باشد 
بنابراين نسبت 356 بر 220 (معادل نيم ضلع مربع) برابر با عدد 1/618 خواهد شد.

هرم «ريم پاپيروس» در اهرام ثالثه يكى از قديمى ترين مثال ها از استفاده از اين عدد در ساخت 
بناهاست. اگر عرض يكى از يال هاى اين هرم را بر فاصله ى نوك هرم تا نقطه وسط كف هرم تقسيم 
كنيم جواب 1/6 خواهد بود. باستان شناسان مطمئن نيستند كه آيا اين كار از قصد انجام شده يا 
اتفاقى بوده است؛ مطلب جالب ديگر اين است كه اگر قطر اين هرم را به دو برابر ارتفاع آن تقسيم 

كنيم جواب عدد پى (3/41) خواهد بود.
 Johannes Kepler -1

Egyption Triangle -2
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 M/m در بدن انسان مثال های بسیار فراوانی از این نسبت طالیی وجود دارد. در شکل زیر نسبت
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.

M:m=1.618
نسبت طالیی=
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تمرین :با توجه به نقشه داده شده مطلوبست :
1- شابلن 1:1 برای برش روکش صفحه شطرنج

2- طراحی شابلن پایه با زوایای مناسب اتصال به قیدهای عرضی
M:1:1 ؛A-A 3- ترسیم برش

2020

20

20

488
525

488

575
25 50

63

575

450

150

150

633

744

10°

10°

شکل 3-128
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تمرین :
میز جلو مبلی با صفحه بیضی شکل داده شده است.

1- شابلون صفحه میز با مقیاس 1:1 روی صفحه سه الیی یا فیبر ترسیم کنید
2- ترسیم سه نمای اصلی

A-A 3- ترسیم برش
B-B 4- ترسیم برش

5- تکمیل جدول مواد اولیه اصلی

شکل 129-3 میز جلو مبلی
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نقشه انفجاری میز جلو مبلی :

شکل 3-130
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تمرین :
از روی تصویر داده شده مطلوبست:

1- ترسیم تصویر مجسم مایل
2- ترسیم سه نمای روبرو، باال و جانبی

3- ترسیم برش افقی )عرضی(
4- ترسیم برش عمودی )طولی(

5- ترسیم برش پیشانی )گوشه کار(

شکل 3-131

 

500 × 430 × 16

صفحه روی پاتختی 16 × 400 × 500
طبقه پایینی 16 × 447 × 447

طبقه باال 16 × 450 × 450

400 × 110 × 16

500 × 400 × 16

450

450

447

447

پایه

طبقه باال

طبقه پایین

ریل

شکل 3-132


