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۳ـ مبلمان سبک پست مدرن: پست مدرنیسم، به سیر تحوالت گسترده ای در 
نوگرایی  بطن  از  که  دارد  اشاره  فرهنگ  و  ادبیات  هنر،  معماری،  فلسفی،  نگرش 
)مدرنیسم( و در واقع، در واکنش به آن و یا به عنوان جانشینی برای آن پدید آمده 
است. از دهه  شصت میالدی، موضوع پست مدرن، نخست در معماری به صورت یک 
سبک مهم مطرح شد و انتقادات زیربنایی به اندیشه  منطق گرا و تکنومدار معماری 
مدرن وارد کرد. آغازگر این جنبش، معمار مشهور آمریکایی رابرت ونچوری بود که 
با شعار »کمتر خسته کننده است«، کوشید تا مبانی معماری مدرن را ) که از سوی 
بیشتر است« شکل  با شعار »کمتر  و  لودویگ میس وان دروهه  نامدارانی همچون 

گرفته بود( به چالشی بنیادین کشاند و مبانی فکری نوینی را بنیاد کند.
درپی آن، چارلز مور، با طرح شعار »بیشتر بیشتر است«، اصول فلسفی و جهان بینی 
معماری و هنر مدرن را زیر سؤال برد و با رد بینش تکنومدار، خواهان توجه به 
نگاه طراحان پست مدرن،  از  انسان مدار گردید.  انسانی و یک طراحی  ویژگی های 
پیچیده  بسیار  از مسائل  بلکه مجموعه ای  نیست،  فناوری  و  تکنیک  تنها  طراحی 
رو،  این  از  کرد.  حذف  یا  گرفت  نادیده  را  آنها  نمی توان  که  است  متضاد  گاه  و 
پست مدرن در طراحی، می کوشد تا به جای کسرگرایی، جمع گرایی و کثرت گرایی 
را مورد توجه قرار داده و راه حلی مناسب برای مجموعه ای از مسایل درهم تنیده 

پیدا کند.
شامل  تنها  که  نیست  ماشین  یک  مانند  مبلمان  پست مدرن،  طراحان  نگاه  از 
به  معتقد  پست مدرن،  طراحی  باشد.  مکانیکی  و  فناورانه  مسایل  از  مجموعه ای 
مبلمان،  معماری،  بنای  از  اعم  محصول  هر  که  معنا  این  به  است؛  زمینه گرایی 
دکوراسیون و ... باید بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، کالبدی و 
شرایط ویژه  خود طراحی و اجرا گردد و ارائه  فرمول های قطعی از پیش تعیین شده، 
هرگز برای ارائه  یک طراحی انسان مدار راهگشا نخواهد بود. بنابراین، از یک دیدگاه 
می توان سبک پست مدرن را »سبک محلی« یا »سبک بومی« نام نهاد. مدرنیست ها، 
طراحی را یک مسئله  فناورانه می دانستند. فناوری یک جنبه  عام دارد و در سراسر 
جهان، از قواعد و اصول یکسان پیروی می کند ولی پست مدرنیست ها، به طراحی 
یک نگرش فرهنگی دارند و بدیهی است که فرهنگ، در هر منطقه ای متفاوت و گاه 

متضاد با سایر مناطق است.
به طور کلی، چند ویژگی عام و مرتبط با یکدیگر را می توان در گرایش های متنوع 
و  متن گرایی  خودآگاهی،  التقاط گرایی،  کثرت گرایی،  داد.  تشخیص  پست مدرن 
را در  نامتجانس  و روش های  مواد  اغلب هنرمندان دوران پست مدرن،  فردگرایی. 
آثارشان به کار می برند. این رفتار، نوعی پراکنده گزینی است که هنرمند مدرن به 
شدت از آن دوری می جست. در هنر پست مدرن، تنوع مجموعه عناصر فرمی بسیار 
مشهود است. هنرمند پست مدرن، بیشتر با نشانه ها سر و کار دارد تا با محتوا و از 
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همین رو، به دلخواه از نمادها، اساطیر، تصاویر تاریخی و نشانه های روزمره بهره 
می گیرد.

دانش  تأثیر  تحت  و  ارتباطات  و  اطالعات  انقالب  درک  با  پست مدرن،  طراح 
نشانه شناسی، به این نتیجه رسیده که جهان از طریق زبان )از جمله زبان هنر( 
دریافت  پذیر است. گفتنی است که بهترین آثار پست مدرن، ویژگی ابهام و کنایه 
می کشند.  تصویر  به  را  سنت ها  گسست  و  کشمکش  نامحدود،  انتخاب  و  دارند 
هنرمندان پست مدرن ادعا می کنند هنر چیزی جز اندیشه و کنش انسان نیست؛ 
آنها گاه با بهره گیری از نمادها و گاه به شیوة  طنز و هجوهای بصری، پیام خود را 

انتقال می دهند.
سبک  با   ۸۰ دهة  اوایل  از  دکوراسیون  مبلمان و  در طراحی  پست مدرن  جنبش 
ممفیس در میالن ایتالیا و به رهبری اتوره سوتساس آغاز شد. ممفیس با رویکرد 
اوایل سدة بیستم میالدی( کوشید تا  انقالبی خود )همانند جنبش دادائیسم در 
اروپای آن روز شکل  از آن در  تا پیش  همه  ساختارهای نظام مند طراحی را که 
این زبان  نوینی تعریف کند.  به یکباره فرو ریزد و زبان زیباشناختی  بود،  گرفته 
نوین بر ارائه  ترکیب بندی های غالباً هندسِی پراکنده و بهره گیری از تنوِع رنگ های 
چشمگیر استوار بود. ممفیس، هرچند در محافل روشنفکری طراحی، طرفداران 
بسیاری پیدا کرد، اما در عرصه  عمومی و به ویژه تولید انبوه چندان اقبالی نیافت. 
این جنبش به رغِم عمر کوتاه خود به طراحان جوان آموخت که برای نوآفرینی، 
می توان قراردادهای نهادمند پیشین را از هم گسست و زبانی نو آفرید. این رویکرد 
بازیگوشانه  ممفیس را  تا ماهیِت طنزآمیز و  به طراحان جوان تر جسارت بخشید 
در گرایشات پست مدرن توسعه دهند و به زبان های شخصی طراحی دست یابند. 
از دیگر گرایش های پست مدرن در طراحی مبلمان، می توان به گرایش کمینه  گرایی 
و  مفهومی  هنر  جنبش  از  میراثی  حقیقت  در  که  داشت  اشاره  مینیمالیسم  یا 
تزیینات، مفاهیم،  با حذف  تا  به شمار می رود. کمینه گرایی می کوشد  اندیشه گرا 
یک  بنیادین  هویت  یا  عصاره   بیانگر جوهره،  تنها  اضافی،  و  زائد  عناصر  و  فرم ها 
محصول باشد. کمینه گرایی، در حقیقت در جنبه های کاهشی هنر مدرن ریشه دارد 
و از طراحی تفصیلی و پرجزئیات پرهیز می کند. ساده گرایی هوشمندانه و تلخیص 
فرم به عناصر اصلی و پرهیز آگاهانه از آرایه های زائد و فراوان، از مهم ترین عواملی 
آرامش بخش  و  خوشایند  امروز،  آشفته   و  پیچیده  جهان  در  را  طراحی  که  است 

می کند و از سردرگمی و بی قراری انسان در فضاهای انسانی جلوگیری می کند.
طبیعت و محیط زیست، از جمله عواملی است که طراحی را در دوران پسامدرن 
منابع  از  افسارگسیخته  و  بی پروا  بهره برداری  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  بسیار 
منفی  میراث  از مهم ترین  زیست،  به محیط  و آسیب رسانی جبران ناپذیر  طبیعی 
و زیان بار دوران مدرن بود که رویکردها و مالحظات نوینی را در عرصه  طراحی 
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به همراه داشت. امروزه، توسعه  پایدار و همه جانبه، مهم ترین هدف دولتمردان در 
جوامع توسعه یافته به شمار می رود و از این رو، طراحان و دست اندرکاران صنعت، 
نگاهی فراتر از صنعت و فناوری یافته اند و از دانش و تخصص طراحی، به عنوان 
ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی انسان و نیز آشتی جویی انسان و طبیعت بهره 

جسته اند.
امروزه، آینده نگری و دوراندیشی طراحان، تضمینی برای زندگی سعادتمندانة بشر 
رویکردهای طراحی  و  میان، سبک ها  این  در  قلمداد می شود.  کرة خاکی  این  بر 
و  جهانی  نگرش  با  تا  می کوشند   … و  سبز  طراحی  اکوتک،  دیزاین،  اکو  پایدار، 
عملکرد منطقه ای و نیز بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر، مبانی فکری نوینی 
را در عالم طراحی بنیان گذاری کنند که به یقین با مبانی مدگرایانه  و مصرف گرای 
طراحی مدرن بسیار متفاوت و مغایر است. از این رو، طراحان خوش فکر و باذوق 
مالحظة  با  و  پیوسته  جهانی  روشنفکری  قافلة  این  به  که  دارند  نیز سعی  ایرانی 
ویژگی ها و فرهنگ ایران، اقدام به طراحی محصوالتی بومی و محلی کنند که در 

عین حال، با معیارها و ارزش های جهانی نیز سازگار و هماهنگ باشد.
با توجه به اینکه گرایش های پست مدرن در طراحی عموماً هم زمان با یکدیگر و 
به طور موازی از اوایل دهة ۸۰ میالدی شکل گرفته اند و همگی درحال حاضر در 
دنیای طراحی مورد کاوش و کنکاش قرار دارند، نمی توان تاریخ دقیقی برای رویش 
و شکوفایی و افول هر یک مشخص کرد؛ ضمن اینکه در جهاِن سهولِت ارتباطات، 
این گرایش ها هم اکنون در پهنة وسیعی از جهان و در کشورهای گوناگون، مورد 
پژوهش پژوهشگران و طراحان هستند و از این رو، مکان واحدی را برای شکل گیری 
آنها نمی توان فرض کرد. هرچند شایان ذکر است که خاستگاه بسیاری از گرایشات 
پست مدرن)شکل 7( در طراحی )صرف نظر از جنبش ایتالیایی ممفیس که آغازگر 

این جنبش در طراحی مبلمان به شمار می رود( ایاالت متحده بوده است.
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جدول ۳ـ مهم ترین سبک های طراحی پست مدرن به همراه ویژگی های آنها

ویژگی هاعنوان سبک

ترکیب بندی های هندسی غالباً پراکنده، بهره گیری از تنوع سبک ممفیس 
رنگی چشمگیر، فرم های روبات گونه و آدمک وار، خطوط راه راه

سبک کمینه گرایی 
)طراحی مینیمالیست( 

ساده گرایی و تجزیه  فرم به عصاره و عناصر اصلی و پرهیز از 
تزیینات و آرایه های زائد

سبک زنانه گرایی 
)طراحی فمینیست(

احیای هنرهای دستی زنانه در طراحی و تولید صنعتی، 
گرایش به گونه گونی مواد و روش های تولید، طراحی 

احساس گرا با تجسِم ریزه کاری های ظریف

کمال گرایی، نظم و تناسب، همگونی، بازیابی خرد، منطق، سبک نئوکالسیک 
ریاضیات و هندسه در بازگشت به فرم های دوران کالسیک

سبک ساختارشکنی 
)دیکانستراکشن( 

کثرت گرایی، ابهام و ایهام، عدم قطعیت، نسبیت گرایی، تزلزل، 
عدم وضوح، عدم تقارن و نمایش تناقضات

سبک های تک 
نمایش عملکرد و کارایی صنعتی، پیش ساختگی، پرهیز از 

هرگونه پوسته بیرونی، نمایش آشکار ساختار و اتصاالت 
درونی

سبک آینده گرا
تلفیق طراحی مبلمان با تازه ترین دستاوردهای فناوری های 
پیشرفته  الکترونیک و انفورماتیک برای تجسِم آینده  زندگی 

بشر

سبک های اکوتک، اکودیزاین، 
طراحی سبز، طراحی پایدار 

حفظ محیط زیست، فناوری پیشرفته، توجه به آینده، بازیافت، 
انرژی های تجدیدپذیر، سایبرنتیک

سبک طراحی محلی، منطقه ای 
با رویکرد جهانی 

توجه به هویت انسان، فرهنگ، تاریخ، سنت، کثرت گرایی، 
التقاط، هنر مردمی و سبک محلی همگام با استانداردهای 

جهانی
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نمونه هایی از طراحی مبلمان در دوران پست مدرن
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 پیشینه مبل و صندلی در ایران
آثار و مدارک باستان شناسی به جای مانده از فرهنگ های کهن در سرزمین های 
گوناگون خاورمیانه و آسیای غربی نشان می دهد، که صندلی به عنوان وسیله ای 
برای نشستن از هزاران سال پیش به شکل های گوناگون وجود داشته است. یکی 
نشستن  برای  که  ساده  است  چهارپایه ای  نوع صندلی ها،  این  اولیه  نمونه های  از 

استفاده می شده است.
خاور  درمنطقة  موجود  چهارپایه  قدیمی ترین  که  می دهد  نشان  موجود  مدارک 
شرق  جنوب  در  علی  چشمه  تپه  شناسی  باستان  حفاری های  از  باستان  نزدیک 
تهران )شهرری( در کاوش های اریک اشمیت در سال های 1934 تا 1936 به دست 
آمده است. این چهارپایه که متعلق به نیمة دوم هزارة ششم پیش از میالد است در 
بخش پیش از تاریخ موزة ملی ایران نگهداری می شود. این چهارپایه طوری ساخته 
شده است که به لحاظ وزن و استحکام به راحتی می تواند وزن انسان را تحمل کند.
قدیمی ترین نمونة صندلی در ایران، در نقش برجسته ای از جنس سنگ یمانی آبی 
رنگ از دوره عیالم نقش شده است . در این نقش تصویر یکی از پادشاهان عیالمی 
به نام شیلهک ــ این شوشیناک را نشان می دهد، که درحال اهدا شیئی به دخترش 
می باشد. در این تصویر پادشاه عیالمی برروی صندلی نشسته است که لبه تکیه گاه 
آن گرد و به حالت برگشته می باشد و پایه های آن به شکل سم یک حیوان نشان 
داده شده است، این قطعه مهر و نقش روی آن متعلق به هزاره دوم پیش از میالد 
می باشد. نمونه های فراوانی از این نوع صندلی و مبلمان از دوره عیالم در نقوش 
روی مهرهای استوانه ای این دوره به وفور مشاهده می گردد که شاهدی بر استفاده 

از صندلی و تخت در روزگار عیالم است.
نمونه دیگر یک قطعه پالک قیری است که از زیباترین آثار هنری عیالم نو محسوب 
می شود و به نام بانوی ریسندة مشهور است. لوح مذکور تصویر زنی را نشان می دهد 
بر  به حالت چهارزانو  به سبک شرقی  که یک دوک نخ ریسی در دست داشته و 
روی صندلی یا چهارپایه ای نشسته، که پایه هایی به شکل پنجة شیر دارد، این نوع 
چهارپایه با پایه هایی به شکل پنجه شیر بارها در صندلی ها و تخت های مربوط به 
دوران هخامنشی تکرار شده و مشاهده می گردد. این موضوع بیانگر تأثیر پذیری 

هخامنشیان از آثار هنری دوران عیالم بوده است.
یکی دیگر از قدیمی ترین نمونه های صندلی که از حفاری های باستان شناسی در 
ایران به دست آمده، یک نمونه صندلی مفرغی، متعلق به هزاره دوم قبل از میالد از 
منطقه املش در استان گیالن است. این قطعه صندلی مفرغی که در ابعاد کوچک 
و مینیاتوری و از روی نمونه های واقعی ساخته شده است دارای یک صفحه مربع 
شکل با چهار پایه ساده و پشتی مستطیلی شکل بلندی است که کاماًل شبیه به 

نمونه های امروزی است.
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ایرانیان باستان همچنین از تخت خواب نیز استفاده نموده و می توان بنابر شواهد و 
مدارک باستان شناسی مطرح نمود، که ایرانیان جزو اولین مردمانی بوده اند که از 

تخت خواب به عنوان مبلمان محل زندگی استفاده می کرده اند.
نمونه های فراوانی از مدل های کوچک این نوع تخت ها،در حفریات باستان شناسی 
منطقه شوش و از دورة عیالم به دست آمده است، که معموالً همگی آنها دارای یک 
صفحه مستطیل شکل ساده با چهارپایه کوتاه بوده و روی سطح اصلی تخت معموالً 
تصاویر افرادی را نشان می دهد که بر روی تخت آرمیده اند، این نوع تخت ها معموالً 
از جنس گل و سفال ساخته شده و نمونه هایی از تخت های مورد استفاده در دوران 

عیالمی در هزاره سوم قبل از میالد را نشان می دهد.
بهترین نمونه های مبلمان، تخت و صندلی در ایران باستان مربوط به دوره هخامنشی 
است. متأسفانه اصل این آثار در کاوش های باستان شناسی به دست نیامده است، 
لیکن نمونه هایی از تخت و صندلی بر روی نقش برجسته های تخت جمشید نظیر: 
صحنه بارعام داریوش در خزانه تخت جمشید، صحنه خشایار شاه نشسته بر تخت 

شاهی و یا نقوش باالی آرامگاه داریوش در نقش رستم بارها مشاهده می شود.

اساطیری نظیر شیر،  به شکل حیوانات  فلزی  پایه های  از  نمونه هایی  این  بر  عالوه 
عقاب و یا بخشی از بدن حیوان )پنجه شیر( در کاوش های باستان شناسی به دست 

آمده است که بیانگر بخشی از تزیینات مبلمان در دورة هخامنشی می باشد.
ازنمونه های تخت و صندلی در دوران ساسانی نیز تنها می توان به نقوش برجسته 
موجود برروی بشقاب های زرین و سیمین دورة ساسانی اشاره نمود. که خود گویای 
وجود عناصر تزیینی نظیر نقوش حیوانات اساطیری مثل عقاب و شیر به عنوان پایه 

تصویر بازسازی شدة بارعام داریوش در خزانه تخت جمشید
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و دستة تخت و صندلی در این دوره می باشد.

دورة اسالمی تا دورة معاصر: از دورة اسالمی و درمیان نمونه های به دست آمده 
از کاوش های باستان شناسی، می توان به یک قطعه صندلی سفالی با تکنیک قالبی 
پایه  تاق نما و شش  آن یک  نمای  در هر ضلع  نمود که  اشاره  فیروزه ای  رنگ  با 
به شکل نیم تنة شیر دارد. این قطعه از گرگان به دست آمده و متعلق به قرن 6 

هجری قمری است.
 بر روی اوراق شاهنامه که داستان های حماسی فردوسی را به تصویر کشیده است 
با نمونه های فراوانی از تخت، صندلی و مبلمان مورد استفاده درباریان، در دوران 
اسالمی مواجه می شویم که نمونه های به جامانده نشانگر تکنیک های متفاوتی از 
تخت و صندلی می باشد. به طور مثال در بعضی از تصاویر مینیاتور به نمونه هایی از 

صندلی برمی خوریم که با هنر منبت و معرق تزیین شده اند.
اروپائیان در سرزمین  با آغاز دوره صفوی و سپس دوره قاجار که آغازگر حضور 
ایران محسوب می گردد. و نیز مسافرت شاهان قاجار به فرنگ، مبلمان نوع اروپایی 
به دربار شاهان صفویه و قاجار و پس از آنها در دربار پهلوی راه می یابد. در این 
دوران تعدادی مبلمان یا بهتر است بگوییم تخت یا صندلی توسط هنرمندان ایرانی 
ساخته می شود که امروزه زینت بخش موزه های کشور می باشد. نظیر تخت طاووس 

کاربرد عناصر تزیینی نظیر نقوش حیوانات اساطیری مثل عقاب و شیر در مبلمان



129

فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

و تخت یا صندلی نادری که امروزه در موزه جواهرات ملی نگهداری می شود. تخت 
در  و  شده  ساخته  ایرانی  هنرمندان  به دست  و  مرمر  یکپارچه  از سنگ  که  مرمر 

عمارت کاخ گلستان نگهداری می شود.

نكات مهم در اجرای مبلمان: مبل ها دارای انواع مختلفی هستند که هریک از 
آنها نیز مدل های متعددی را شامل می شوند. تعاریف متفاوتی برای دسته بندی های 

انواع مبل ارائه شده که به برخی از آنها پرداخته می شود:
انواع مبل از نظر استاندارد ملی ایران

بر اساس استاندارد مورخ 1393 چاپ اول سازمان ملی استاندارد مبل به دو دسته 
تقسیم می شود:

 الف( مبل راحتی:  مبلی که در طراحی آن از سبک های مدرن و نئوکالسیک 
یا مصنوعی است.  پارچه، چرم طبیعی  از  پوشش آن  باشد. معموالً  استفاده شده 
اسکلت این محصول عمدتاً مخفی و از چوب، فلز، پالستیک و یا ترکیبی از اینها 
ساخته و از انواع فوم و اسفنج نیز در آن استفاده می شود. از نظر نشیمن از مبل 

کالسیک راحت تر است.
 ب( مبل کالسیک:  مبلی که در طراحی آن از سبک خاصی پیروی شده باشد. 
در ایران به صورت سنتی به مبل کالسیک استیل و نیمه استیل شناخته می شود. 
اسکلت آن از چوب خام یا توپر ساخته می شود. کف، پشتی و گاهی دستة آن رویه 
کوبی و سایر قسمت ها با رنگ، پتینه، ورق طال و سایر پوشش های مشابه پوشانده 

می شود. در تولید این محصول می توان از صنایع دستی نیز استفاده کرد.
انواع دسته بندی مبل در صنعت )در بازار(

1ـ مبل های راحتی: این نوع مبل ها خود به دو دستة  تمام پارچه و چوبی پارچه ای 
تقسیم می شوند. ارتفاع کف نشیمن آنها کوتاه بوده و از آنها بیشتر در اتاق پذیرایی 
استفاده  بیشترین  مبل ها  این  از  شبانه  روز  طول  در  می شود.  استفاده  نشیمن  و 

تخت طاووس در موزة مبل ایران
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می شود. برای لم دادن، مطالعه، تماشای تلویزیون و… مناسب هستند. مبل های 
راحتی، اعم از تمام پارچه و یا چوبی پارچه ای معموالًً دارای کالف های چوبی اند 
انجام می شود. اگر عمل  از آن  یا قسمتی  که عمل رویه کوبی روی تمامی کالف 
برای  مناسب  مواد  از  که  به طوری  انجام شود  و صحیح  اصولی  به طور  رویه کوبی 
پرکردن تشک و پشتی آنها استفاده شود، سال ها دوام خواهد داشت. در شکل زیر 

نمونه ای از مبل راحتی تمام پارچه و چوبی پارچه ای نشان داده شده است.

کاناپه تمام پارچه )سمت راست( و صندلی چوبی پارچه ای )سمت چپ(

2ـ مبل های کالسیک: این نوع مبل ها بیشتر دارای کالف چوبی منبت شده بوده 
و پایه های آنها نیز بلندتر از مبل های راحتی است )ارتفاع کف نشیمن تا زمین نیز 
بیشتر است( و پشت آنها نیز کمتر انحنا دارد بیشتر در مراسم پذیرایی  رسمی و 

مهمانی های تشریفاتی و یا فضاهای پذیرایی شخصی از آنها استفاده می شود.
می شوند.  تقسیم  دسته  دو  به  رویه کوبی  نظر  از  مبلمان  مبلمان:  رویه کوبی 
مبل هایی که قسمت های چوبی آنها نیاز به رنگ کاری دارد و در پایان قسمت های 
پارچه  تمام  به صورت  که  مبل هایی  دوم  دستة  و  می شود  رویه کوبی  دیگرشان 
رویه کوبی می شوند که به آنها مبلمان پارچه ای یا راحتی گفته می شود. در هر دو 
صورت رویه کوبی مبل آخرین مرحله از تولید یک مبل به شمار می رود. زیبایی 
یک مبل بستگی زیادی به رنگ کاری و رویه کوبی آنها دارد؛ به ویژه در مبل های 
تمام پارچه نحوة کشیدن پارچة رویه، مغزی دوزی، به کارگیری وسایل تزیینی، 
نحوه هماهنگ کردن طرح پارچه و… موجب زیبایی هرچه بیشتر مبل می شود. 

رویه کوبی از مشاغل مهم و هنرمندانه به شمار می رود. 
کارگاه رویه کوبی باید از نور و تهویه کافی برخوردار باشد و لوازم ایمنی آن کامل 
به  نیز  مناسب  و  کافی  تجهیزات  باشد.  داده شده  قرار  مناسبی  محل  در  و  بوده 
روش  دو  به  معمول  به طور  مبلمان  می کند.  کمک  رویه کوب  فرد  بهتر  عملکرد 

رویه کوبی می شوند:
الف( رویه کوبی بلند:  با فنر حلزونی ) لول( در مبل های کالسیک ) با دستة 
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ساده( و صندلی ها به کار می رود. )شکل های زیر( 

ب(رویه کوبی تخت: با استفاده از فنر تخت )زیگزاگ( رویه کوبی صورت می گیرد. 
در مبل ها و کاناپه که دارای تشک جدا هستند استفاده می شود.

مبل کالسیک منبت شده 
)رویه کوبی بلند(

مبل کالسیک دسته متكایی 
ساخت ایران )رویه کوبی بلند(

مبل با رویه کوبی تخت

رویه کوبی مبل دارای بخش های مختلفی است که با توجه به نوع مبل و سفارش 
مشتری، تعدادی از مراحل انجام می شود و برخی مراحل نیز به دلیل صرف زمان 
و هزینه های دیگر اجرا نمی شوند، مگر در نظر باشد که یک مبل قدیمی بازسازی 

شود که در آن صورت به تجربه یک استادکار ماهر نیاز است. 
برای رویه کوبی قبل از هر چیز باید بتوان از حوادث ناشی از کار پیشگیری کرده 
تجهیزات  و  ابزار  از  بتوان  همچنین  و  نمود  رعایت  را  ایمنی  و  حفاظت  نکات  و 
رویه کوبی مانند کمپرسور هوا، دستگاه منگنه زن دستی و نیوماتیک )بادی( و… 

به خوبی استفاده کرده و نیز مهارت های زیر را نیز داشت:
متراژ  تعیین  برای  اندازه ها  محاسبه  و  اندازه گیری  و  تخمین  مبل،  نوع  تشخیص 
اسفنج و فوم  بارگیری کف و پشت کار، نصب  لول،  و  فنر زیگزاگ  پارچه، نصب 
برروی کف و پشت، برش دستی پارچه رومبلی، دوخت پارچه رومبلی، نصب دسته 
کالف مبل در مبل های تمام پارچه، نصب ِسرمة روی مبل، دوخت پارچه دور پایه 
مبل، نصب الیه محافظ، زیر کف مبل، استفاده از دستگاه دکمه زن، نصب دکمه 
بر روی مبل، کوسن دوزی مبل، لفاف دوزی مبل، لمسه کاری، یراق کوبی و …. 
همان طور که گفته شد با توجه به نوع مبل تعدادی از این مراحل اجرا می شود و 
هر مبلی به اجرای تمام مراحل نیازی ندارد. درحال حاضر به طور مثال در برخی 
از انواع مبل دیگر از فنرکوبی استفاده نمی شود و فوم را بر روی تسمه)نوار( کشی 

قرار می دهند. در شکل صفحة بعد هفت مرحلة رویه کوبی نشان داده شده است.
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۳ـ مواد مورد استفاده در رویه کوبی
رویۀ مبل: رویه مبل در انوع پارچه ای، مشمعی یا چرمی )مصنوعی و طبیعی( وجود 
دارد. پارچه های مبلی در انواع جنس، رنگ، طرح و… در بازار عرضه شده و دارای 

عرض 9۰ تا14۰ سانتی متر می باشد.
پارچه بسیار مؤثر است. معموالًً  پارچه در مقدار دورریز و درنهایت مصرف  طرح 
برش پارچه های ساده و گلدار با گل های ریز راحت تر است و دورریز کمتری نسبت 
به پارچه های راه راه دارد، زیرا پارچه های راه راه باید طوری برش زده شود که تمام 
قسمت های مبل از نظر راه پارچه باهم هماهنگی الزم را داشته باشد، و راه ها با هم 
هماهنگ باشند. پارچه های گل درشت که معموالً یک گل در کف و یک گل هم 
در پشتی قرار می گیرد و فاصله بین دوگل در پارچه دور ریخته می شود و مصرف 
پارچه افزایش می یابد و البته این پارچه ها قیمت باالیی داشته و در مبلمان گران 

قیمت و نفیس از آنها استفاده می شود.

مراحل رویه کوبی

پارچۀ راه راه که طرح کف و 
پشتی هماهنگ شده

پارچه با گل ریز یا پرگل بدون نیاز 
به هماهنگی پارچه
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ساتن،  سکه ای،  ابریشمی،  جنس های  در  رومبلی  پارچه های  انواع  پارچه:  انواع 
و…  چین  ترکیه،  بلژیک،  کشورهای  مبدأ  با  و  بوده  شانل    و…    موجود  مخمل، 
)وارداتی( و پارچه ای داخلی که به شهر تولید کننده شان معروف اند شامل ترکمنی، 
کرمان  مانند  ما  کشور  در  استان هایی  البته  می باشند.  اصفهان  و  کاشان  یزدی، 

هستند که از قالی دستباف در مبلمان نفیس خود استفاده می کنند.
آثار خلق شدة  زیرا جلوة  بسیار مهم است  پارچه  انتخاب  مبلمان کالسیک  برای 
انتخاب پارچه، به  روی مبل توسط هنرمندان را افزون خواهد کرد. همچنین در 
رنگ چوب و رنگ آمیزی منبت آن نیز باید توجه  شود تا هماهنگی الزم ایجاد شود. 
پارچه های رومبلی در انواع مختلفی از الیاف، بافت، رنگ  و نقش وجود دارند. الیاف 
از جنس کتان، نایلون و لینن)linen( مقاوم تر بوده و پارچه های ساخته شده از آنها 
معموالًً عمر بیشتری دارند. بیشتر پارچه های ساخته شده از الیاف مصنوعی دوام 
مطلوبی دارند. معموالًً الیافی از جنس ابریشم و برخی الیاف ریون برای مبلمان هایی 
که در معرض سایش باالیی هستند چندان مناسب نیستند و دوام کمتری دارند. 
پارچه ها را معموالًً از ترکیب الیاف مختلف می بافند تا بهترین ویژگی های همة آنها 

در یک پارچه جمع شود. 
در انتخاب پارچه عواملی مانند نوع مکان استفاده از مبل بسیار دخیل است که آیا 
استفاده خصوصی است یا عمومی؟ رنگ و دوام پارچه در مکان های عمومی بسیار 
اهمیت دارد به دلیل اینکه از مبل استفادة بیشتری می شود و پارچه مبلی بیشتر در 
معرض سایش قرار می گیرد و عالوه بر آن زودتر کثیف شده و گرد و غبار به خود 
می گیرد؛ بنابراین پارچه هایی دارای رنگ ثابت، مقاوم به گرد و خاک و نسوز برای 
اماکن عمومی مناسب اند. هنگامی که قصد خرید و انتخاب پارچه را دارید، نمونه ای 
را بخرید که تا حد امکان از بهترین کیفیت برخوردار باشد. پارچه ها را برای بعضی 
این عوامل  مقاوم سازی کرد که  بعضی عوامل،  مقابل  مصارف خاص می توان در 
شامل گرد و خاک، کپک زدگی، بید و آتش سوزی و… غیره هستند. پارچه های 
پوشش شده با فناوری نانو نیز وجود دارند که از پارچه در مقابل آلودگی محافظت 

نمونه هایی از مبل با پارچه تک گل یا گل درشت و ساده
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می کنند.
 اندازه گیری و تعیین مقدار پارچه از موارد بسیار مهمی است که یک رویه کوب 
زیرا  شود.  خریداری  کافی  مقدار  به  باید  پارچه  دهد.  انجام  به راحتی  بتواند  باید 
شامل  را  مبلمان  قیمت  از  توجهی  قابل  درصد  و  بوده  گران  نسبتاً  پارچه  قیمت 
پارچه  است  ممکن  نشود  تهیه  کافی  اندازة  به  پارچه  چنانچه  طرفی  از  می شود. 
از نوعی کمیاب باشد و تهیة مجدد آن با دشواری همراه باشد. در بدترین حالت 
ممکن است پارچه مورد نظر دیگر در برنامه تولید قرار نداشته باشد و تهیه آن 

امکان پذیر نباشد.

مواد پوشش دهنده و پرکننده
1ـ برزنت: پارچه ای ضخیم، محکم و نخی است که برای پوشش های زیرین پشتی 

و کفی صندلی استفاده می شود.
2ـ پارچه آستری: از آستری در زیر اسفنج استفاده می شود و برای جلوگیری از 
تماس مستقیم پارچه های رویه با قسمت های زیرین )فنربندی، تخم پنبه و اسفنج( 
به کار می رود.  آنها  مناسب  و شکل گیری  رویه  پارچه های  بیشتر  دوام  درنتیجه  و 
و  بهتر  کیفیت  راحت تر،  دوخت  اسفنج،  از  حفاظت  آستر،  بردن  به کار  از  هدف 
سرعت بیشتر در دوخت می باشد. پارچة آستری معموالً از جنس چیت، متقال یا 

چتایی تولید شده و نسبت به سایر پارچه ها ارزان تر است.

انواع پارچه مبلی کتانانواع پارچه مبلی

آستریبرزنت
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 ۳ـ کرباس یا متقال: پارچه ای نازک از جنس پنبه است. این پارچه در سه تراکم 
از نظر بافت )متراکم، متوسط و باز( وجود دارد و از آن برای پوشش زیرین یا پشت 
مبل ها و صندلی ها که در دید قرار ندارد، استفاده می شود. این پارچه ارزان قیمت 

است و به جای آن می توان از گونی نخی یا پالستیکی نیز استفاده کرد. 

 4ـ مشمع: نوعی پارچه نایلونی است که در مبل های راحتی، اداری و صندلی ها 
از آن استفاده می شود. شستشوی آن راحت است و از این لحاظ به پارچه برتری 
دارد. در مبل های کالسیک کمتر از آن استفاده می شود. در مواردی که جنس آنها 
خوب باشد و ارزش و زیبایی مبلمان کالسیک را افزایش می دهد استفاده می شود. 
احشام  پوست  دباغی  از  که  است  انعطاف پذیر  و  بادوام  ماده ای  چرم  چرم:  5ـ 
یا   )breathability(تنفس پذیری ویژگی  داشتن  به دلیل  چرم  می آید.  به دست 
ویژگی غیرقابل نفوذ بودن آب و نفوذ بخار آب، جایگاه مهمی را در بخش مبلمان 
به خود اختصاص داده است. پوست خام احشام درحالت طبیعی خود، قابل استفاده 
نیستند چون به مرور زمان پوسیده شده و با تغییرات دما خواص آنها تغییر کرده، 
در سرما سخت و صلب و در گرما شل و نرم می شوند. هدف از دباغی از بین بردن 
این عیوب با استفاده از افزودنی های حیوانی، گیاهی، معدنی و یا مصنوعی می باشد. 
فرایند دباغی، پوست فسادپذیر را به یک مادة طبیعی پایدار، دائمی و انعطاف پذیر 

برای کاربردهای گوناگون تبدیل می کند. 
کردن  رویه کوبی  برای  چرم  از  است  موجود  مصنوعی  و  طبیعی  نوع  دو  در  چرم 
مبل های خانگی و اداری استفاده می شود ولی امروزه به دلیل گران بودن، خیلی به 
ندرت از چرم های طبیعی استفاده شده و استفاده از چرم بیشتربه صورت سفارش 
مشتری صورت می گیرد. دو سبک کاناپه در شکل های صفحة بعد مشاهده می شود 

که از چرم طبیعی و مصنوعی در آنها استفاده شده است.

گونی نخیگونی پالستیكی
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تولید  معمولی  یا  متراکم  غیر  و  متراکم  یا  فشرده  نوع  دو  در  )ابر(:  اسفنج  6ـ 
می شود. اسفنج معمولی به صورت ورقی که بیشترین کاربرد را دارد تولید می شود. 
این اسفنج ها معموالًً در ابعاد 1۰۰×2۰۰ سانتی متر و از ضخامت 5 تا 1۰۰ میلی 
و  اسفنج معمولی در مقاومت  انواع  اختالف  بازار عرضه می شود.  و در  تولید  متر 

دانسیته آنهاست. 
تا عمر طوالنی تری  استفاده می شود  اسفنج 3۰ کیلویی  از  استاندارد  در مبلمان 
داشته باشد. به طور معمول در کف مبل از اسفنج با ضخامت6 سانتی متر و باالتر، 
در قسمت پشتی مبل از اسفنج با ضخامت 4 سانتی متر و باالتر و در اطراف یا بدنه 

مبل از اسفنج 1تا 2 سانتی متری استفاده می شود.

چرم مصنوعیمشمع

مبل راحتی سبک چسترفیلد پوشیده شده با چرم مبل راحتی پوشیده شده با چرم طبیعی
مصنوعی یا صنعتی

اسفنج با ضخامت های مختلف
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عرضه  بازار  در  بسته بندی  به صورت  و  می شود  تهیه  برنج  ساقة   از  پوشال:  7ـ   
می شود. از پوشال در کارهای لفاف کاری استفاده می شود بدین صورت که پس از 
آن که پنبه دانه روی گونی پالستیکی قرار داده شد، پوشال به مقدار الزم روی پنبه 
دانه قرار داده، گونی بر روی آن برگردانده و کوبیده می شود. در رویه کوبی جدید 
برای لفاف کاری به جای پوشال از الستیک های لوله ای استفاده می شود. لفاف کاری 

یک کار تخصصی بوده و در بحث این کتاب نمی گنجد.
9ـ پنبه دانه )تخم پنبه(: نوعی پنبه است که نقش پرکننده را در رویه کوبی مبل 
دارد. در بسیاری از مبل ها به کار می رود ولی در مبل های کالسیک که نیاز به لفاف 
کاری دارد، بیشتر استفاده می شود. معموالًً پنبه دانه به صورت مخلوط با سایر مواد 

در پرکردن )بارگیری( استفاده می شود تا ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

 نخ : در رویه کوبی از انواع نخ استفاده می شود که هرکدام کاربرد مخصوص خود 
را دارد که این نخ ها عبارت اند از:

قرار  استفاده  مورد  فنرها  بستن  برای  است  محکم  نخ  نوعی  فنربندی:  نخ  الف( 
می گیرد تا فنرهای نصب شده در کف مبل ثابت شده و حرکت نکند.

تا  بوده  محکم  بسیار  می شود،  استفاده  دوزندگی  در  که  نخی  دوخت:  نخ  ب( 
استحکام دوخت تأمین شود. معموالًً نخ ها از نظر جنس در سه نوع معمولی، پنبه ای 

ـ پلی استری و نایلونی موجود است.
ج( نخ چندالیه : نخ کنفی چندال بهترین نوع برای بستن فنر های کفی صندلی 

می باشد. 
د(نخ مغزی: از مجموعه ای از نخ هایی که به هم تابیده شده تشکیل شده و از آن 
در رویه کوبی مبل در موارد مختلفی از جمله برای فنربندی و مهار کردن فنرها و 

مغزی دوزی استفاده می شود.

 پنبه دانهپوشال
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نوار: پارچه های محکم به عرض 5۰ تا 1۰۰میلی متر است و مقدار مصرف آن 
این  به  دارد.  بستگی  نوارکشی می شود،  به سطح کف مبل که  آن  نظر طولی  از 
صورت که رول نوار را که معموالً به طول 5۰ متر است، به اندازه عرض دهانة محل 
نوارکشی قطع کرده و به شکل عمود برهم )به عالوه( و یک در میان به وسیله منگنه 
و به صورت کشیده محکم و به زیر قید مبل با منگنه نصب می شود. البته نوارکشی 
یا تسمه کشی به صورت حصیربافی انجام شده تا محکم تر شود. روی نواربندی در 
محل تقاطع نوارها فنر لول به تعداد الزم دوخته شده و یا فوم به طور مستقیم روی 

نواربندی نصب می شود.

نخ مغزینخ چندالیه

نخ دوختنخ فنربندی

نوار یا تسمه
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نكته

فنر: برای فنرکشی کِف کالف های مبل استفاده می شود تا مواد پرکننده که روی 
آن قرار می گیرد، حالت ارتجاعی داشته باشد. براساس روش رویه کوبی از فنر های 

مختلفی در کف کالف ها استفاده می شود:
فنر زیگزاگ: فنر فلزی که به صورت سینوسی بوده و معموالًً برای رویه کوبی مبل 
راحتی و کف صندلی استفاده می شود و قطر مفتول آن 3/5 میلی متر است. از نوع 
نازکتر این فنرها که قطر مفتول آن 3/5 میلی متر است، برای پشتی مبلمان هم 
استفاده می شود. دلیل استفاده از فنر نوع ضعیف تر در پشتی فشار کمتری است که 
در پشتی نسبت به کف وارد می شود و همچنین نرم تر بودن آن است؛ اما در کف 

به دلیل فشار بیشتر از فنر قوی تر استفاده شود. 
فنرمارپیچ )لول(: فنر های مارپیچی خاصیت ارتجاعی زیادی دارند و در شکل ها و 
اندازه های گوناگونی تهیه می شوند. برای بخش کفی از فنرهای بسیار محکم درجه 
9 تا 11 استفاده می شود. ارتفاع این فنرها از 1۰۰ میلی متر شروع شده و بیشتر 

می شود. 
از فنرهای مارپیچی ساعت شنی به قطر حدوداً 1۰۰ میلی متر برای شبکه گذاری یا 
بر   روی بخش های چوبی استفاده می شود. فنرهای پشتی با فنرهای کف متفاوت اند، 

فنرهای پشتی را معموالًً از فوالد سبک تر می سازند. 

 نوار ِسرمه: از مجموعه نخ های به هم بافته تشکیل شده است و معموالًً عرض آن 
یک سانتی متر است و برای پوشاندن منگنه ها بر روی مبل استفاده می شود. و در 
طرح ها و رنگ های بسیار متنوع وجود دارد و می توان رنگ و طرح مناسب هر مبل 
را انتخاب و به کار برد. نوار سرمه می توان موجب زیبایی بیشتر مبل گردد با چسب 

فوری و حرارتی هم نصب می شود. 

چسب حرارتی یا میله ای درحالت گرم مصرف می شود. این چسب به صورت 
میله هایی استوانه ای در دو قطر کوچک و بزرگ موجود است که با تفنگ برقی 
مخصوص استفاده می شود. با گرمای المنت موجود در تفنگ، چسب گرم شده 
و با فشار ماشة آن چسب از روزنة باریک خارج شده و آماده استفاده است. 

برای چسباندن نوار سرمه به کار می رود.

فنر لول به کار رفته در مبل کالسیکفنر زیگزاگ به کار رفته در زیر مبل راحتی
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سایرمواد تزیینی: برای تزیین مبل از موادی چون گل میخ، نوار، دکمه، ریشه، 
منگوله، پولکی، مغزی دوزی و . . . استفاده می شود.

 مراحل کامل اجرایی رویه کوبی نمونه ای از یك صندلی

تفنگ چسب حرارتینوار سرمه

مرحله1ـ اندازه گیری و تعیین متراژ پارچه پشتی صندلی

مرحله 2ـ اندازه گیری و تعیین متراژ پارچه کفی صندلی
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مرحله ۳ـ تعیین چیدمان اندازه ها روی پارچه

مرحله 5  ـ کشیدن نوار و منگنه زدن سر دیگر آنمرحله 4ـ منگنه زدن یک سر نوار

مرحله 7ـ کامل کردن نواربندیمرحله 6  ـ تا کردن نوار و منگنه زدن آن
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مرحله 9ـ نخ کردن سوزنمرحله 8ـ چیدن فنر روی نواربندی

مرحله 11ـ گره زدن نخ برای محكم شدن فنرمرحله 10ـ دوختن فنر

مرحله 1۳ـ گره زدن نخ به میخمرحله 12ـ کوبیدن میخ برای نخ بندی فنر
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مرحله 15ـ گره زدن نخ به میخمرحله 14ـ تنظیم فنر با نخ

مرحله 17ـ گره زدن نخ به میخمرحله 16ـ گره زدن نخ فنر

مرحله 19ـ کامل شدن نخ بندی فنرهامرحله 18ـ محكم کردن نخ به میخ ها
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مرحله 21ـ کوبیدن گونی قسمت جلومرحله 20ـ کوبیدن گونی قسمت پشت

مرحله 2۳ـ کامل گونی کوبی دورتادور کفمرحله 22ـ نصب گونی از پهلو

مرحله 25ـ نصب مغزیمرحله 24ـ ساختن مغزی
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مرحله 27ـ نصب کامل مغزیمرحله 26ـ برش اضافی مغزی

مرحله 29ـ برش اسفنجمرحله 28ـ خط کشی اندازه اسفنج

مرحله ۳1ـ چسب زدن اسفنجمرحله ۳0ـ خط کشی اندازه اسفنج
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مرحله ۳۳ـ بارگذاری روی گونی با پنبهمرحله ۳2ـ چسباندن گونی روی اسفنج

مرحله ۳5ـ نصب گونی روی پنبهمرحله ۳4ـ بارگذاری کامل پنبه

مرحله ۳7ـ نصب الییمرحله ۳6ـ چسب زدن الیی یا اسفنج
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مرحله ۳9ـ برش لبه های اضافی الییمرحله ۳8ـ برش اضافی الیی

مرحله 41ـ برش گوشه های پارچهمرحله 40ـ نصب پارچه رویه

مرحله 4۳ـ برش اضافه های پارچهمرحله 42ـ کشیدن بعضی منگنه های اضافی
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مرحله 45ـ نصب اسفنج دستهمرحله 44ـ اندازه گیری اسفنج دسته

مرحله 47ـ قرار دادن الیی روی الیه پنبهمرحله 46ـ بارگذاری پنبه روی اسفنج دسته

مرحله 49ـ برش اضافۀ پارچۀ دستهمرحله 48ـ نصب پارچه رویه
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مرحله 51  ـ خط کشی گونی پشتیمرحله 50   ـ اندازه گیری اسفنج پشتی

مرحله 5۳   ـ چسباندن الیی روی اسفنج مرحله 52   ـ اندازه گیری الیی

مرحله 55   ـ خط کشی پارچهمرحله 54   ـ برش اضافی الیی
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مرحله 57   ـ تنظیم پشتی پارچهمرحله 56   ـ نصب پارچه پشتی

مرحله 59   ـ نصب الییمرحله 58   ـ برش اضافی پارچه

مرحله 61   ـ نوارکشیمرحله 60   ـ برش اضافی گونی
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مرحله 6۳   ـ قرار دادن اسفنج روی پنبهمرحله 62    ـ بارگذاری پنبه

مرحله 65   ـ صندلی با رویه کوبی کاملمرحله 64   ـ نصب پارچه مرحله آخر
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تعدادی از انواع لوال

لوالی تخت  لوالی مخفی)فی سی( لوالی پیانو)قدی(  لوالی پاشنه ای

لوالی تزیینی لوالی تزیینی لوالی تزیینی لوالی روکار تزیینی

لوالی تزیینی لوالی تزیینی لوالی تزیینی لوالی تزیینی

پایه پالستیكی غلتک دستگیره نگه دارنده در )جک(
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ابزار رویه کوبی

قیچی نوارکش

منگنه کن

چكش رویه کوبی

سوزن لمسه ماشین دوخت

سوزن خمیده سوزن ته گرد کمپرسور هوا

تفنگ میخ کوب منگنه زن نیوماتیک)بادی(  منگنه زن دستی
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مواد اولیه رویه کوبی

فنر پاکتی فنر لول تسمه یا نوار

پارچه رومبلی میخ سایه فنر سینوسی)زیگزاگ(

پونس رویه کوبی نوار فلزی تزیینی نخ رویه کوبی

چسب فوم فوم  سوزن منگنه
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پودمان 5: اجرای مبلمان پلیمری

واحد یادگیری 7: شایستگی اجرای مبلمان پلیمری

مقدمه 
محصوالت پلیمری یکی از امکاناتی است که مصالح و فناوری های جدید در اختیار 
در  مبلمان  و  تزیینات  روزافزون  رشد  با  است.  داده  قرار  داخلی  معماری  زمینة 
معماری داخلی فضاها، لزوم بهره گیری از مواد قابل بازیافت و توجه به حفظ منابع 
طبیعی بسیار ضروری است. مبلمان پلیمری یکی از محصوالتی است که با داشتن 
امکان  قابلیت شست وشو،  باال،  عمر  و طول  کیفیت  مناسب همچون  ویژگی های 

بازیافت و تعمیر آسان می تواند در حفظ محیط زیست اثر خوبی داشته باشد.

استاندارد عملكرد
نقشة  و  به طرح  توجه  با  بود  قادر خواهند  پودمان، هنرجویان  این  اتمام  از  پس 
ابزار  و  لوازم  سایر  و  اسفنج  پارچه،  پلیمری،  مبلمان  آمادة  قطعات  از  موردنظر، 

موردنیاز، مبل های ساده پلیمری بسازند و آنها را رویه کوبی کنند.

استانداردها
به شماره های 1۰۰75، 2۰32، 1۸75۸ و5797 سازمان  مبلمان  استانداردهای 
ملی استاندارد ایران، نشریة شمارة 256 سازمان برنامه و بودجه، نقشه های اجرایی 

.ISO 129مربوطه و استاندارد نقشه کشی سازمان بین المللی استاندارد1ـ

توصیه های ضروری در تدریس
 امکان تولید قطعات مبلمان پلیمری در کارگاه های متداول آموزشی از جمله 
رشته معماری داخلی وجود ندارد، بنابراین قطعات باید به صورت آماده یا خام و 
یا به صورت ماکت در ابعاد کوچک تر تهیه شده و در اختیار هنرجویان قرار گیرد 
مبلمان  مانند  را  آنها  رویه کوبی  بخش  می توان  همچنین  کنند.  مونتاژ  را  آنها  تا 
پارچه ای انجام داد و در این صورت در سال های آینده می توان دوباره قطعات آن را 

از هم باز نموده و دوباره مورد استفاده قرار داد.
پلیمری  مبلمان  تولید  کارخانه  هم جوار  استان های  یا  استان شما  در  چنانچه   
به همراه  قانونی  رعایت ضوابط  و  به شرایط  توجه  با  امکان  دارد، درصورت  وجود 
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هنرجویان از آنجا بازدید کنید.
بازسازی  در هنرستان  را  )کهنه(  کار کرده  پلیمری  مبلمان   همچنین می توان 
کرده و رنگ و رویه کوبی مجدد نمود و مانند یک مبلمان نو از آن استفاده کرد یا 

به فروش رساند.
 بعضی از هنرجویان ممکن است تصمیم داشته باشند پروژه ای را اجرا کنند که 
در منزل به آن نیاز داشته باشند. با تأیید هنرآموز مربوطه این کار امکان پذیر است.

 قبل از شروع کار استفاده از فیلم های اجرای پروژه های عملی و همچنین نمایش 
اسالید نقشه های کار عملی و تجزیه و تحلیل آنها بسیار در یادگیری مفید است.

 برای تشویق هنرجویان می توان پروژة ساخته شدة آنها را به خودشان واگذار 
کرد.

 با تشکیل نمایشگاهی از آثار تولید شده توسط هنرجویان، می توان آنها را تشویق 
از فعالیت فرزندان خود  از والدین هنرجویان، آنها نیز  با دعوت  نمود و همچنین 

آگاهی خواهند یافت. این نمایشگاه می تواند دائمی باشد.

شیوة تدریس پیشنهادی
بحث گروهی، پرسش و پاسخ، تمرین کالسی، آموزش عملی، بازدید علمی و استفاده 

مؤثر از فیلم های ساخت مبلمان پلیمری، اسالید نقشه ها، پوسترهای ایمنی و... .
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تحقیق کنید

ابزار و تجهیزات ایمنی

کاربردتصویرنام

لباس کار
تمیزی و نظافت

عینک محافظ
جلوگیری از برخورد براده ها و ذرات به چشم ها

ماسک تنفسی
حفاظت از دستگاه تنفسی

گوشی صداگیر
حفاظت گوش ها

دستکش کارگاهی
برداشتن  خراش  و  شدن  زخمی  از  جلوگیری 

دست

هواکش صنعتی
جلوگیری از پخش گرد و غبار در فضای کارگاه

 پاسخ به پرسش ها، فعالیت ها و تشریح نكات

در مورد نقش جنگل ها در جلوگیری از سیالب ها تحقیق کرده و نتیجة آن را 
در کالس ارائه دهید.
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پوشش جنگلی دارای سه نقش مهم زیر است: 

با  جنگلی  درختچه های  و  درختان  ریشه  می گردد.   تثبیت خاک  الف( سبب 
حفظ و نگه داری خاک از ایجاد فرسایش توده ای در دوره های بارش و پس از بروز 
آتش سوزی های شدید جلوگیری می کند. فرسایشی که بعضی مواقع پس از برش 
جنگل و استفاده از اراضی حاصله به وقوع می پیوندد، نقش اصلی جنگل ها را در 

تشکیل سیالب نشان می دهد. 

ب( پوشش جنگلی ذخیره رطوبت خاک را افزایش می دهد.  تبخیر و تعرق 
تابستان  این رو در فصول  از  بیشتر است،  از سایر جوامع گیاهی  پوشش جنگلی 
بارانی  دوره  این  در  اگر  حال  هستند.  خشک  معموالًً  جنگلی  خاک های  پاییز  و 
سیل آسا ببارد، قسمت اعظم هرز آب زیرسطحی تبدیل به نگهداشت ذخیره ای در 
خاک جنگل می گردد. طبق مطالعات اخیر قطع یکسرة پوشش انبوه جنگلی، حجم 
جریان هرز آب را به مقدار 3۰% طی وقوع سیالب های متوسط و به مقدار 15% طی 

بروز سیالب های شدید افزایش داده است.

می دهد. اراضی  خاک  به  مناسبی  پذیری  نفوذ  حالت  جنگلی  پوشش  ج( 
حاصله از تبدیل جنگل ها به طور اصولی تحت استفاده های کشاورزی، چرای مفرط 
دام، آتش سوزی های مکرر و احداث جاده های بی مورد و تفرجگاه های غیرضروری، 
افزایش  و  محلی  سیالب های  ارتقای  و  خاک  در  آب  نفوذ  سریع  کاهش  سبب 
حجم هرز آب می گردد. به عبارت دیگر می توان گفت که کاهش یا متوقف شدن 
نفوذپذیری خاک پس از قطع درختان جنگل تنها به سبب حذف درختان نمی باشد 
بلکه بیشتر به علت عملیات و اقداماتی است که متعاقب آن بر روی اراضی صورت 
می گیرد. برای اینکه نقطة اوج سیالب در مناطق پایاب به شدت افزایش یابد، تولید 
سیالب در مناطق باتالقی اعم از جنگل و غیر جنگل به سرعت و با شدت صورت 
می گیرد زیرا ریزش باران سبب ارتقای سطح ایستابی و قرار گرفتن آن در سطح 
کلی وسعت آبگیر می گردد و سپس آب بدون اینکه تحت تأثیر شیب نقاط پست 

قرار گیرد، به سرعت وارد آبراهه گردیده و به نقاط پایاب منتقل می شود.
در مناطق جنگلی یا غیر جنگلی پرشیب که خاک کم عمقی )۰/6 متر و یا کمتر( 
داشته و تحت بارندگی های شدید قرار می گیرند، هرز آب مستقیم نیز به سرعت 
تولید می شود. بنابراین شکی وجود ندارد که جنگل سبب کاهش فرسایش خاک و 

تقلیل رسوب گذاری شده و از ایجاد خسارت در مناطق پایاب می کاهد.
خاک های جنگلی به دلیل نفوذ بسیار زیادی که نسبت به خاک های معمولی دارند 
این مقدار  به طوری که  برابر(، دارای قدرت ذخیره سازی آب هستند  )حدود 4۰۰ 
حدود 2۰۰ تا 5۰۰ متر مکعب در سال درهر هکتار اراضی جنگلی برآورد شده است. 
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جرم  با  را  مبل  تولید  در  استفاده  مورد  چوبی  گونة  چند  مخصوص  جرم 
مخصوص مواد اولیة مبلمان پلیمری مقایسه کرده و نتیجة آن را در کالس 

دهید. گزارش 

تحقیق کنید

جرم مخصوصموارد استعمالمشخصاتنوع چوبردیف

توسکا1

به رنگ صورتی روشن مات، نرم، 
سبک، راست تار، قابل تورق، بدون 
نقش، ریزبافت، دارای الیاف صاف، 

درخشان

قایق سازی، مدادسازی، ساخت 
مبلمان، ساختمان های چوبی، 

کاغذسازی، جعبه سازی، 
منبت کاری، تخته چندالیه و 
روکش، کالف مبل پارچه ای

۰/53

ممرز2
ریزبافت، به رنگ سفید تا سفید 

مایل به کرم، سخت و نیمه سنگین، 
مقاوم در مقابل ضربه و سایش 

ساخت کاغذ، تخته خرده چوب ، 
تخته فیبر، دسته ابزار، تراورس 

راه آهن و چوب های تونلی
۰/۸

صنوبر3

به رنگ سفید یا کرم روشن، ساده 
و مات، غالباً دارای لکه های سیاه 

رنگ یا قهوه ای مایل به قرمز و گاه 
دارای لکه های مغزی

کالف مبل پارچه ای، نردبان سازی، 
۰/45تخته های داربست

راش4

به رنگ صورتی مایل به قهوه ای 
)گلی روشن( و دارای دوک های 

ظریف )بارانک( و لکه های قهوه ای 
رنگ )پرمگس(

تولید مبل، پارکت، روکش و تخته 
چندالیه، جعبه، اتاق اتومبیل، 

قایق سازی، بشکه سازی
۰/67

افرا )شیردار(5
سفیدرنگ مایل به کرم، ریزبافت 

و دارای تأللو صدفی خاص، نسبتاً 
سبک تا نیمه سنگین و نیمه سخت

اندام های مصنوعی، خراطی، 
ساخت مبلمان، روکش و تخته 
چندالیه، ساختمان های چوبی، 

آالت موسیقی و لوازم تزیینی

۰/64

بلوط6

به رنگ قهوه ای روشن تا تیره، 
درشت بافت و بادوام، نسبتاً 

نیمه سخت و نیمه سنگین تا 
سنگین است و با مقاومت زیاد در 

برابر سایش )ساییدگی( 

پارکت، مبلمان، روکش گیری، 
ساختمان های چوبی،  تراورس 

راه آهن، چوب های معدن، 
پنجره سازی و مدل سازی

۰/69
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ملج7

چوب برون زرد تا خاکستری کم 
رنگ، چوب درون قهوه ای روشن تا 

قهوه ای شکالتی فاقد بو و طعم

ساختمان های چوبی، ساخت 
مبلمان، روکش، قایق سازی، 

وسایل ورزشی، در و پنجره و 
تخته چندالیه

 ۰/65

گردو۸

ریزبافت، به رنگ خاکستری 
مایل به قهوه ای تا قهوه ای تیره و 
دارای نقوش زیبا و نسبتاً بادوام، 

نیمه سنگین و نیمه سخت و مقاوم 
در مقابل فشار، خمش و کشش 

کارهای هنری و تزیینی، تهیه 
روکش، خراطی، ساخت مبلمان، 

ساخت آالت  موسیقی، قنداق 
تفنگ، مجسمه سازی، منبت کاری، 

خاتم سازی و معرق کاری

۰/6

چنار9

به رنگ سفید روشن تا قرمز 
مایل به قهوه ای با لکه های 

قهوه ای صدفی مانند، نیمه سخت و 
نیمه سنگین و با دوام

درهای اماکن متبرکه، دسته ابزار، 
منبر، صندوق، در و پنجره سازی، 

۰/7خاتم سازی

نراد
چوبی به رنگ سفید تا سفید مایل 
به کرم تا قهوه ای مایل به صورتی، 

راست تار و دارای نقوش زیبا

کارهای ساختمانی، مبل سازی، 
قفسه سازی، بسته بندی و 

کاغذسازی ـ کالف مبل راحتی
۰/45

همان طور که در جدول باال مشاهده می شود، جرم مخصوص مواد پلیمری برابر یک 
گرم بر سانتی متر مکعب می باشد که به طور متوسط تقریباً دو برابر مبلمان چوبی 
است. بنابراین ساخت مبلمان حجیم با این مواد توصیه نمی شود زیرا بسیار سنگین 

بوده و امکان جابه جایی را دشوار می کند.

دانش افزایی
مواد

 دسـته بنـدی مـواد: روش هـای مختـلفی بـرای دسـته بنـدی مواد مـهندسی 
)Classification Of Engineering Materials( وجود دارد، اما مواد مهندسی 
به صورت قراردادی به سه گروه اصلی تقسیم بندی شده اند: فلزات، سرامیک ها و 
پلیمر ها. این دسته بندی عموماً براساس آرایش شیمیایی و ساختمان اتمی انجام 
شده و بسیاری از مواد در گروه های مشخص و جداگانه قرار می گیرند و البته برخی 
اشتراکات نیز در بین آنها وجود دارد. عالوه بر این، مواد کامپوزیت نیز وجود دارند 
که ترکیبی از دو یا چند گروه از مواد سه گانة فوق هستند. گروه دیگری از مواد، 
مواد پیشرفته هستند که در کاربردهایی با تکنولوژی باال استفاده می شوند مانند 
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»نیمه رساناها«، »بایو مواد« یا مواد زیستی، »مواد هوشمند« و نانو مواد. در شکل 
1 نوعی نمودار دسته بندی مواد مشاهده می شود.

ولی آلیاژهای  هستند.  خواص  از  وسیعی  محدوده  دارای  خالص  فلزات  فلزات:   
فلزی دارای خواص بسیار متنوع تری نسبت به فلزات خالص بوده و قسمت اعظم 
مواد مهندسی را تشکیل می دهند. اتم ها در فلزات و آلیاژ ها به صورتی بسیار منظم 
آرایش یافته اند. فلزات در مقایسه با سرامیک ها و پلیمرها نسبتاً متراکم و چگال 
هستند. از ویژگی های اصلی فلزات می توان به هدایت حرارتی و الکتریکی، استحکام 
و چقرمگی نسبتاً باال اشاره کرد. این مواد برای استفاده در کاربردهای ساختمانی 

با کاربردهایی که نیرو اعمال می شود، مفید هستند.
فلزات به دو گروه آلیاژهای آهنی و غیرآهنی تقسیم بندی می شوند. آلیاژهای آهنی 
بخش اعظم تولید جهانی مواد مهندسی را در برمی گیرند. آلیاژهای آهنی عمدتاً 
حاوی درصد باالیی از آهن هستند. فلزات دیگر در گروه غیرآهنی قرار می گیرند 

که خود این گروه را می توان به زیر گروه هایی به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
 فلزات سبک: آلومینیم، منیزیم و تیتانیم؛

 فلزات با نقطه ذوب پایین: بیسموت، سرب و قلع؛
   فلزات نسوز: مولیبدن، نیوبیم، تانتالیم و تنگستن و فلزات گران بها هم چون طال، 

نمودار نوعی دسته بندی مواد بر اساس حوزه های مورد استفاده
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نقره و پالتین

 سرامیک ها: بخش عمدة مواد معدنی غیرفلزی را سرامیک ها تشکیل می دهند. 
سرامیک ها شامل ترکیباتی از عناصر فلزی و غیرفلزی مانند اکسیدها، کاربیدها، 
نیتریدها و سیلیسیدها هستند. مواد سرامیکی می توانند دارای ساختمان بلوری، 

آمورف )بی شکل( یا مخلوطی از هر دو باشند.
مقاومت کششی و فشاری مواد سرامیکی تفاوت قابل مالحظه ای باهم دارند. معموالً 
است. سرامیک ها  مقاومت کششی  برابر  تا 1۰   5 آنها حدود  در  فشاری  مقاومت 
نیز  پذیری و  و شکل  و چکش خواری  ترد هستند  و  سخت  نسبتاً  موادی  معموالً 
مقاومت در برابر ضربة آنها بسیار ضعیف است. به این دلیل از سرامیک ها در مقایسه 

با فلزات کمتر برای کاربردهای ساختمانی و حمل بار استفاده می شود.
مواد سرامیکی معموالً عایق خوبی برای الکتریسیته و گرما هستند و از این رو از 
از سرامیک ها دارای مقاومت  استفاده می کنند. بسیاری  به عنوان مواد عایق  آنها 
نقطه ذوب سرامیک ها  باال و محیط های خورنده خاص هستند.  عالی در دماهای 
نتیجه  در  است.  زیاد  بسیار  شیمیایی  واکنش های  مقابل  در  آنها  مقاومت  و  باال 

سرامیک ها کاربرد وسیعی در صنایع مختلف پیدا کرده اند.

شكل 2ـ فلزات

سرامیک ها
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از  زیادی  تعداد  گرفتن  قرار  هم  کنار  از  پالستیکی  یا  مصنوعی  مواد  پلیمرها:   
مولکول های زنجیره ای )ترموپالستیک( یا شبکه سه بعدی )ترموست( عناصر آلی 
مانند کربن،هیدروژن، کلر، فلوئور، اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده اند. این مواد در 
طبیعت به صورت آزاد وجود ندارند و اغلب از روش های شیمیایی و پلیمر کردن 
محصوالت نفتی یا کشاورزی تهیه می شوند. اکثر پلیمرها دارای ساختار غیر بلوری 
و یا مخلوطی از ساختار بلوری و غیربلوری هستند. این مواد دارای قابلیت هدایت 
حرارتی و الکتریکی کم و نیز استحکام پایین هستند و برای استفاده در دماهای باال 
مناسب نیستند. پلیمرها در مقابل عوامل و واکنش های شیمیایی در دمای معمولی 
محیط و در مجاورت هوای آزاد پایدار هستند و چگالی آنها کم است. مواد پلیمری 
معموالً در دماهای پایین )زیر صفر( ترد می شوند، ولی در دماهای متوسط قابلیت 
شکل پذیری دارند و در دماهای باالتر ذوب و یا متالشی می شوند. بعضی از پلیمرها 
مانند ترموپالستیک ها دارای چکش خواری، شکل پذیری و مقاومت به ضربه عالی 

هستند، درحالی که ترموست ها خواص عکس آنها را دارند. 
کامپوزیت ها: کامپوزیت ها متشکل از دو یا چند مادة مجزا هستند که می توانند 
فلزی، سرامیکی و یا پلیمری باشند. هدف از طراحی این مواد رسیدن به ترکیبی 
از خواص است که به صورت تکی هیچ یک از اجزای سازندة کامپوزیت آن خواص 
را ندارند. استفاده از بهترین اجزای سازنده کامپوزیت نیز هدف دیگر طراحی این 
مادة  یک  و  زمینه  نام  به  اصلی  مادة  یک  شامل  معموالً  کامپوزیت ها  است.  مواد 
ذرات هستند.  و  ویسکرها  الیاف،  مانند  مختلف  انواع  از  تقویت کننده  یا  پرکننده 
با استحکام باال ولی حساس به ترک  مهم ترین کامپوزیت ها، ترکیباتی از موادی 
)از نوع مواد سرامیکی( هستند. معمول ترین مثال از چنین کامپوزیتی فایبرگالس 
آنها  ایجاد ترک در  الیاف شیشه ای بسیار مستحکم هستند ولی درصورت  است. 
به آسانی شکسته می شوند. با قرار دادن این الیاف در یک زمینة چسب پلی استر، 
از آنها در برابر تخریب و شکسته شدن محافظت می شود. پلی استر بارهای اعمال 
شده به کامپوزیت را به الیاف شیشه ای منتقل می کند، به گونه ای که استحکام و 

سفتی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. 
کربنی  فیبرهای  با  شده  تقویت  پلیمر  صنعتی،  و  مهم  کامپوزیتی  مواد  دیگر  از 
قرار گرفته اند.  پلیمری  زمینه  CFRP است که در آن رشته های کربنی در یک 
محکم تر  و  رشته های شیشه ای، سفت تر  با  تقویت شده  مواد  به  نسبت  مواد  این 
بوده و در عین حال گران تر هستند. کامپوزیت های CFRP در کاربردهایی نظیر 
تنیس،  راکت  )مانند دوچرخه،  و وسایل ورزشی  و صنایع هوا فضا  هواپیماسازی 

چوب گلف و چوب اسکی( استفاده می شوند.
مواد کامپوزیتی معموالً برحسب نوع زمینه به سه دسته تقسیم بندی می شوند. 
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در کامپوزیت های زمینه فلزی، زمینه معموالًً یک آلیاژ است و تقویت کننده یک 
تقویت کننده  مواد  است.  نیترید  یا  و  کاربید  اکسید،  مانند  فلزی«،  بین  »ترکیب 
معموالًً قسمت اعظم تنش ها و یا بارها را تحمل می کنند، درحالی که زمینه، مواد 
تقویت کننده را حفظ می کند و نیروها را به مواد تقویت کننده منتقل می کند. با 
کامپوزیت ها می توان موادی سبک وزن با استحکام باال، چکش خوار و مقاوم در 

برابر دما و یا ابزار برش سخت و مقاوم به ضربه تولید کرد.
مقایسه خواص مواد مهندسی: نمودارهای ستونی برای مقایسه چگالی، مدول 
و  پلیمرها  فلزات، سرامیک ها،  االستیسیته، استحکام، چقرمگی و هدایت حرارتی 

کامپوزیت ها آورده شده است.

مقایسه چگالی مواد

مقایسه مدول االستیسیتۀ مواد
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 مقایسه چقرمگی مواد

مقایسه مقاومت کششی مواد

بَسپار یا پلیمر )polymer(: ماده ای است 
شامل مولکول های بزرگ که از به هم پیوستن 
که تکپار یا  شونده  تکرار  کوچک  واحدهای 

مونومر نامیده می شود، ساخته شده  است.
فارسی  بسپار  واژة  بَسپارها:  دسته بندی 
است و از دو بخش بس )بسیار( و پار )پاره، 
از  »پلیمر«  واژه  ساخته شده است.  قطعه( 
و  بسیار  به معنای  بخش یونانی »پُلی«  دو 
مدل مولكولی بسپار یا پلیمر»مر« به معنی قسمت، پاره یا قطعه گرفته 
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شده است.
مواد اصلی تشکیل دهندة بسپار ها از مواد پایه پتروشمی مانند اتیلن، پروپیلن، بنزن 
و زایلین ها تأمین می گردد که تنها 5 درصد از مصرف انرژی فسیلی جهان )نفت، 

گاز و ...( را به خود اختصاص داده است.
از قبیل الستیک ها،  با ارزش  تولیدکنندگان بسپار، سازنده چندین هزار محصول 
پالستیک ها، الیاف، چسب ها و پوشش ها و… می باشند که نه تنها از ارزش افزوده 
بسیار باالتری نسبت به مواد اولیه برخوردارند، بلکه توسعه صنایع پایین دستی را 

نیز به همراه می آورد.
انواع پلیمر

بسپارها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. البته بسپارها را به روش های 
بسپار  ساختار  براساس  زیر  دسته بندی  می کنند.  دسته بندی  نیز  دیگری  مختلف 

انجام شده است.

  انواع پلیمر 

االستومر گرماسخت گرمانرم

  انواع پلیمر 

مصنوعی طبیعی

دو نوع دسته بندی بسپار یا پلیمر   

از  نمونه هایی  پروتئین ها  و  نشاسته  سلولز،  پشم،  ابریشم،  پنبه،  طبیعی:  پلیمر 
پلیمرهای طبیعی هستند.

نشاسته و سلولز از مولکول های گلوکز، پشم و ابریشم از مولکول های آمینو  اسید و 
پنبه از مولکول های سلولز ساخته شده اند.

پلیمر مصنوعی: امروزه با توجه به نیاز انسان ها به محصوالت پلیمری، دانشمندان 
پلیمرهای  از  نمونه  از نفت زده اند. پلی اتیلن یک  پلیمر مصنوعی  تولید  به  دست 
مصنوعی است که در ساخت کیسه ها و لوله های پالستیکی و ورقه های بسته بندی 

به کار می رود.

لوله های پلیمر مصنوعیپنبه پلیمری طبیعی
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نكته

اثر سرد  نرم می شوند و در  اثر گرما دادن  پلیمرها در  از  نوع  این  پلیمر گرمانرم:   
شدن  به حالت فیزیکی ابتدایی خود بر می گردند. نایلون و بطری پالستیکی پلیمرهای 

گرمانرم هستند. از این رو پالستیک در طبیعت سالیان زیادی باقی می ماند.
پلیمر گرماسخت: این نوع از پلیمر ها در اثر گرما دادن ذوب نمی شوند ولی دچار 

تغییر شیمیایی شده و تجزیه می شوند. مالمین پلیمری از نوع گرماسخت است.
به  موسوم  روشی  از  مصنوعی  پلیمر  تولید  برای  پلیمر مصنوعی:  تولید  روش 

پلیمری شدن افزایشی استفاده می شود که سه مرحله دارد.
مرحله 1ـ با استفاده از گرما یا امواج پرانرژی، نقصی در یک مولکول مونومر ایجاد می شود.

دیگری  مولکول  به  دارد  تمایل  خود  نقص  رفع  برای  ناقص  مولکول  2ـ  مرحله 
متصل شود. نتیجه این اتصال ایجاد ماده ای با دو مولکول ناقص است. این روند 

همچنان ادامه می یابد تا یک مولکول بزرگ ناقص به وجود آید.
مرحله ۳ـ زنجیره تولید مولکول های ناقص با برخورد دو مولکول ناقص به یکدیگر 

قطع می شود و به ماده ای بدون نقص می رسیم که پلیمر مصنوعی است.
بازیافت مواد پالستیكی

دلیل  به  امر  این  است.  همراه  بسیاری  دشواری های  با  پالستیکی  مواد  بازیافت 
مواد تشکیل دهنده آن می باشد. اکثر پالستیک ها از فرآورده های نفت خام ساخته 
مواد  بازیافت  برای  نمی توان  رو  این  از  تجزیه پذیرند.  سختی  به  که  می شوند 

پالستیکی از روش های سوزاندن و دفن کردن استفاده کرد.

 با سوزاندن مواد پالستیکی، گازهای سمی تولید می شود.
 با دفن مواد پالستیکی، گاز متان ایجاد شده که خطر انفجار دارد.

 با رهاسازی مواد پالستیکی در طبیعت، نزدیک به 1۰۰۰ سال زمان الزم 
است تا تجزیه شوند.

بنابراین فرایند بازیافت مواد پالستیکی بر اساس پلیمرهای سازنده آنهاست.

در مرحله تولید، برای هر پلیمر یک کد تعریف می شود و در زمان بازیافت، 
محصوالت پالستیکی بر اساس این کدها به راحتی از هم تفکیک می شوند. 
مواد پالستیکی که کد یکسانی دارند با هم روند بازیافت را طی می کنند. این 
درج شده اند.  روی محصوالت  برجسته ای  مارک  یا  برچسب  به صورت  کد ها 
و  شده  بیشتر  بازیافتی  پالستیک های  کیفیت  که  می شود  باعث  روند  این 
انواع پالستیک ها با هم مخلوط نشوند. مثال شانه های تخم مرغ که از پلیمر 
پلی اتیلن  پلیمر  از  که  پالستیکی  کیسه های  با  شده اند  ساخته  پلی استایرن 

نمی شوند. بازیافت  همزمان  شده اند،  ساخته 

توجه


