
فصل 
٥

ترسیم موقعیت کابینت 

ساده در پالن

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

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

2ـ اندازۀ استاندارد انواع لباس را بشناسد.

3ـ اندازۀ استاندارد انواع ظروف را بشناسد.

4ـ اندازۀ استاندارد لوازم صوتى و تصویرى را بشناسد.

5 ـ اندازۀ استاندارد لوازم آشپزخانه را بشناسد.

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

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

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

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

ـ  5    شکل 2ـ

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

5  ـ تواناىى ترسىم موقعىت کابىنت ساده در پالن

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

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

ـ  5   ـ اندازۀ استاندارد1 کابىنت از روى ابعاد انسان 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـ  5    شکل 3ـ

ـ  5    شکل 4ـ

ـ  5    شکل 5  ـ

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

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

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

سانتى متر است. 

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

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

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

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

استانداردى که توضىح داده شد انجام گرفته است.

ـ   5  شکل 6   ـ

اتاق

اتاق خواب

حمام

اتاق

سروىس 
بهداشتى

در ورودى

اتاق نشىمن

آشپزخانه

اتاق غذاخورى

ـ  5   ـ آشناىى با پالن هاى فضاهاى مختلف 2

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

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

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

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

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

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

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

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

ـ   5  شکل 7   ـ

ـ   5  شکل 8     ـ

اتاق رخت کنراهرو

اندازۀ  تعىىن  براى  کفش  استاندارد  اندازه هاى   
جاکفشى:

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

2ــ طول یک لنگه کفش 28 تا 35 سانتى متر، و
3ــ طول کفش به صورت موّرب 23 تا 28 سانتى متر است.



فصل 5

190

 اندازه هاى استاندارد آىىنه
ـ  5: براساس شکل 9ـ

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

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

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

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

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

ـ   5  شکل 9   ـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـ   5  شکل 14   ـ

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

ـ   5 چىدمان مبلمان فراهم نموده اید. شکل 15   ـ

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

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

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

گرد استفاده شده است.
ـ   5  شکل 17   ـ

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

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

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

تلویزیون )B(، باید در یک راستا باشد.

ـ   5  شکل 18   ـ

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

ـ   5  شکل 19   ـ

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

ـ  5(. )شکل 20ـ
ـ   5  شکل 20   ـ

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

ـ   5  شکل 21   ـ
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 اندازه هاى استاندارد انواع مىز ناهارخورى:
ـ  5: با توجه به شکل 22ـ

 130 140*90 نفره،   6 شکل  مستطىل  مىز  ابعاد  1ــ 
سانتى متر،

2ــ قطر مىز گرد 6 نفره، 125 سانتى متر،
3ــ طول ضلع مىز مربع شکل 8 نفره 140ــ130 سانتى متر؛
4ــ طول ضلع مىز هشت ضلعى 8 نفره، 60 سانتى متر، و

5  ــ اندازٔه کف صندلی، 45*45 سانتى متر.

ـ  5 نمونه اى از پالن و چىدمان مبلمان اتاق  در شکل 23ـ
پذیرایى را مشاهده مى کنىد که در آن، یک مىز پذیرایى مربع شکل 
در گوشه و یک مىزگرد در وسط قرار گرفته است. در ضمن از 
دو کاناپٔه دو و سه نفره در کنار دیوار و یک مبل یک نفره در مقابل 

نىز استفاده شده است.

ـ   5  شکل 23   ـ

ـ   5  شکل 24   ـ

ـ  5، نوع دیگرى از مبل راحتى گوشه اى  در پالن شکل 24ـ
نشان داده شده است که برای کاربری بهتر و جلؤه بىشتر، از دو 
مىز مربع شکل کوچک در وسط و یک مبل یک نفره در مقابل 

مبلمان  نىز، بهره گرفته شده است.
ـ  5  ــ پالن و مبلمان اتاق خواب: 3ــ2ـ

که  دارد  وجود  متفاوتی  مبلمان  خواب،  اتاق  یک  در 
متداول ترین آنها به قرار زیر است.

 اندازه هاى استاندارد تختخواب 
ـ  5: مطابق شکل 25ـ

1ــ طول تشک )A( 200 سانتى متر،
2ــ ارتفاع تا روى تشک )B( 38 تا 45 سانتى متر،

3ــ بىرون زدگى تشک )C( 3 تا 5 سانتى متر،
4ــ ارتفاع کلگى تخت از روى تشک؛ تا لبه کلگى ارتفاع 

تکىه گاه بالش )D( اندازٔه 20 سانتى متر، و
5  ــ ضخامت تشک )E( 8 تا 12 سانتى متر )حتى تا 25 

ـ   5 سانتى متر(.  شکل 25   ـ

ـ   5  شکل 22   ـ
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 اندازه هاى استاندارد تشک ها
ـ  5: براساس شکل 26ـ

1ــ عرض تشک یک نفره )A( 90 سانتى متر،
2ــ عرض تشک دو نفره یا دو تشک یک نفره در کنار هم 

)B( 180 سانتى متر،
3ــ عرض تشک دو نفره )C( 140 تا 160 سانتى متر،

در  که  است  سانتی متر  تا 210  از 190  تشک  4ــ طول 
ایران، همگى 200 سانتى متر می باشد.

ـ   5  شکل 26   ـ

 اندازۀ استاندارد کمد لباس زىر و ملحفه با توجه 
ـ  5: به شکل 27ـ

1ــ عمق کمد )A( 55 تا 60 سانتى متر، و
2ــ ارتفاع جاى لباس )B( 120 ، 140 و 160 تا 170 

سانتى متر. 
ـ   5  شکل 27   ـ

ـ  5، چىدمان مبلمان اتاق خواب و کابىنت هاى  در شکل 28ـ
موجود را مشاهده می کنىد که به صورت ساده، در تمام عرض اتاق 
چىده شده است. تخت، از کنار دیوار )A( 80 سانتى متر فاصله 
 120  )B( اتاق  انتهاى  کابىنت هاى  تا  تخت  پایىن  فاصلٔه  دارد. 
سانتى متر در نظر گرفته مى شود. این اتاق خواب، ویژهٔ والدین است.

ـ   5  شکل 28   ـ

در نوع دیگر چىدمان، که مى تواند اتاق خواب کودکان یا 
فرزندان باشد، دو تختخواب یک نفره در کناره هاى دیوار قرار 
به عالؤه  پاتختى  کابىنت  که  است،  خالى  وسط،  قسمت  و  گرفته 
چراغ مطالعه، آن را پر کرده است. چىدمان این اتاق، حالت قرینه 

ـ   5(. دارد )شکل 29ـ

ـ   5  شکل 29   ـ
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ـ  5، یک اتاق خواب ویژٔه والدین را مشاهده  در شکل 30ـ
می کنىد، که به صورت موّرب )زاویٔه 45 درجه( چىدمان شده است.

ـ  5 شکل 30ـ

ـ  5(، تختخواب دو نفره در  در نوع دیگر چىدمان )شکل 31ـ
وسط قرار گرفته و موازى با دیوار است و همان طور که مالحظه 
مى شود، سایر مبلمان اتاق خواب، به صورت گوشه اى )زاویه دار( 
چىده شده است. در پایىن تخت، یک کمد جالباسى نىز قرار دارد.

 اندازه هاى استاندارد تختخواب بچه براساس آنچه 
ـ  5، مشاهده می کنىد:  در شکل 32  ـ

 70 آن  عرض  و  سانتى متر   140  )A( تشک  طول  1ــ 
سانتى متر،

2ــ ارتفاع از زمىن تا روى تشک )B( 30 تا 50 سانتى متر،
3ــ ارتفاع از روى تشک تا باالى حفاظ )C( 60 تا 70 

سانتى متر،
 36 تا   30)E( حفاظ  جابه جایى  براى  ارتفاع  مقدار  4ــ 

سانتى متر، و
سانتى متر   8 حداکثر   )F( افقى  تىرک  دو  بىن  ـ فاصلٔه  5  ـ

است.
توجه: قىدهای طولی )D(، حفاظ هستند.

ـ  5 شکل 32ـ

ـ   5، نمای جانبی دو نوع تختخواب مشاهده  در شکل 33ـ
مى شود که داراى کابىنتى براى قرار دادن ملحفه و بالش اضافى 

هستند. درهاى آنها، به طرف باال یا پایىن باز مى شوند.
ـ  5 شکل 33ـ

ـ  5 شکل 31ـ
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نوعى دیگر از تختخواب وجود دارد، که به کشو زیر تشک 
مجهز است. البته با بلند کردن تشک، مى توان به آنها دسترسى 

ـ  5(. پىدا کرد )شکل 34ـ
ـ  5 شکل 34ـ

طبقه  دو  تخت هاى  از  مى توان  کوچک،  فضاهاى  در 
استفاده کرد. فاصلٔه بىن دو طبقه 90 سانتى متر است. همچنىن 

ـ  5(. مى توان به آن کمد نىز اضافه کرد )شکل 35ـ

ـ  5 شکل 35ـ

در مواقع خاص، مى توان از دو تخت در طرفىن و یک تخت 
ـ  5(. در باال به همراه دراور استفاده کرد )شکل 36ـ

ـ  5 شکل 36ـ

در موارد دیگر، مى توان از تخت هایى به صورت دو طبقٔه 
عمود برهم، که به صورت ترکىبى از تختخواب و کابىنت هستند، یا 
ـ  5(. از تخت هاى جمع شو موسوم به »کم جا« سود برد )شکل 37ـ

ـ  5 شکل 37ـ

خواب  اتاق  مبلمان  چىدمان  و  پالن  ـ  5،  38ـ شکل  در 
یک نفره مشاهده مى شود که در آن، امکان استفادٔه بىشتر از یک 
تختخواب وجود نداشته و در صورت لزوم، مى توان براى دو نفر، 

از تختخواب هاى دو طبقه بهره گرفت.

ـ  5 شکل 38ـ
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خواب  اتاق  چىدمان  از  دیگرى  نوع  ـ   5  39ـ شکل  در 
مشاهده مى شود که در آن، از دو تختخواب یک نفره استفاده شده 

و کمدها و کابىنت ها، روبه روى در قرار دارند.

ـ  5 شکل 39ـ

در آپارتمان هایى که به دلىل کمبود زیربناى الزم )سوئىت ها( 
فاقد اتاق خواب هستند، به ناچار باید از مبلمان دو کاره استفاده 
کرد. براى مثال، کاربرد مبل هاى تختخواب شو در این واحدهای 

ـ   5(. مسکونی توصىه مى شود )شکل 40ـ

ـ  5 شکل 40ـ
پالن  چىدمان  و  استاندارد  اندازه هاى  ـ  5  ــ  4ــ2ـ
آشپزخانه ها،  در  استفاده  مورد  لوازم  به  توجه  با  آشپزخانه: 
به  می توان  را  موجود  وسایل  و  کابىنت ها  استاندارد  اندازه های 

روش زیر، معرفی نمود.
 اندازه هاى استاندارد کابىنت آشپزخانه 

ـ  5: با توجه به شکل 41ـ
1ــ عمق کابىنت زمىنى )A( 55 سانتى متر،

2ــ عمق کابىنت دیوارى )B( 35 سانتى متر،
3ــ ارتفاع کابىنت زمىنى )C( 90 سانتى متر،

 )D( 4ــ فاصلٔه روى کابىنت زمىنى تا زیر کابىنت دیوارى
ـ  55 سانتى متر، 60  ـ

اندازٔه )E( 70 و 90  5  ــ ارتفاع کابىنت دیوارى در دو 
سانتى متر،

 87  )F( رو  صفحٔه  بدون  زمىنى  کابىنت  ارتفاع  6  ــ 
سانتى متر، و

7ــ ارتفاع پاخور یا پاسنگ، )G( 14 سانتى متر است. 

گاز  اجاق  و  سىنک  استقرار  استاندارد  ابعاد   
ـ  5 آمده است: براساس آنچه در شکل 42ـ

1ــ فاصلٔه گاز تا دیوار کنار )A( 30 سانتى متر،
ـ  25ــ عرض گاز )B( 60 تا 90 سانتى متر، شکل 42ـ

ـ  5 شکل 41ـ
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)عرض  سانتى متر   90  )C( سىنک  و  گاز  بىن  فاصلٔه  3ــ 
یک یونىت(،

تا 120 سانتى متر )یک   80 )D( 4ــ عرض لگن سىنک
لگن و دو لگن(، و

تا   40 )E( 5  ــ عرض قسمت مسطح و شىاردار سىنک
80 سانتى متر می باشد. 

 ابعاد استاندارد قاشق و چنگال و … 
ـ  5 توجه کنىد: به شکل 43ـ

1ــ طول قاشق و چنگال و کارد غذاخورى 24 سانتى متر،
2ــ طول قاشق و چنگال کوچک )کودک( 14 سانتى متر،

3ــ طول مالقه و کفگىر 30 سانتى متر، و
4ــ طول کارد آشپزخانه 32 تا 35 سانتى متر است.

 کابىنت با کشوهاى چند طبقه: براى قرار دادن ظروف 
از  است  بهتر  قاشق،  و  چنگال  و  کارد  مانند  آشپزخانه  کوچک 
کشوهاى کم عمق استفاده شود تا امکان دسترسى به آنها آسان تر 
باشد. همچنىن، مى توان از چند کشوى پشت درى که به کشوى 

ـ  5(. پایىنى متصل است نىز استفاده کرد )شکل 44ـ

ـ  5 شکل 43ـ

ـ  5 شکل 44ـ

گوشٔه  در  که  کابىنت هایى  در  گوشه:  کابىنت هاى   
آنها  طرف  یک  از  استفاده  امکان  تنها  مى گىرند،  قرار  آشپزخانه 
بنابراین  مى شود.  باز  آنها  دِر  یک  فقط  به عبارتى،  دارد؛  وجود 
براى کارایى بىشتر، باید برای این نوع کابىنت ها از تجهىزات گردان 
ـ  5( استفاده کرد تا با گرداندن آنها، بتوان از تمام جهات  )شکل 45ـ

ـ  5آن استفاده نمود. شکل 45ـ
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محل  آشپزخانه:  تجهىزات  استقرار  چگونگى   
قرارگىری اجاق گاز، از جمله موارد مهم موجود در آشپزخانه است. 
عمق اجاق گاز 60 سانتى متر و عرض آن در گازهاى چهار شعله 60 
ـ  5(. اجاق ها  و در گازهاى پنج شعله 90 سانتى متر است )شکل 46ـ
مى توانند به صورت توکار قرار گىرند، طورى که شعلٔه آنها در داخل 
کابىنت و قسمت فِر آنها در زیر یا در سایر قسمت ها مستقر شوند.

ـ   5  شکل 46ـ

 محفظه فر

کلىد فرمان 
محل پخت

براى جلوگىرى از پخش بوى غذا در سایر فضاها، به ویژه 
هود  از  گاز،  اجاق  تناسب عرض  به  )ُاپن(  باز  آشپزخانه هاى  در 
با  استفاده مى شود. هودها، در عرض هاى 60 و 90 سانتى متر 
مى شود  بازار عرضه  در  رنگ  و  نظر شکل  از  زیاد  بسىار  تنوع 

ـ  5(. )شکل 47ـ

ـ   5  شکل 47ـ

سىنک هاى ظرف شویى، در دو نوع توکار و روکار مورد 
استفاده قرار مى گىرند. در حالت توکار، شىرهاى آن روى سىنک 
قرار مى گىرند و در حالت روکار، شىرها در دیوار نصب مى شوند. 

ـ   5(. عمق سىنک روکار تا 60 سانتى متر مى رسد )شکل 48ـ
کابىنت ها،  چىدمان  و  استقرار  نوع  به  توجه  با  سىنک ها 
مى توانند یک لگنه با لگن در سمت چپ یا راست، و دو لگنه به 

ـ   5 کار بروند. شکل 48ـ

شکل  در  مختلف:  چىدمان هاى  با  پالن ها  انواع   
ـ  5 پالن آشپزخانه اى با کابىنت دو طرفه )راهرویى( مشاهده  49ـ
مى شود که سىنک و اجاق گاز در یک طرف، و یخچال و سایر 

کابىنت ها در طرف دیگر قرار دارند.
ـ   5  شکل 49ـ
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ـ  5 مشاهده مى شود  نوع دیگرى از چىدمان، در شکل 50  ـ
که در آن، کابىنت ها L مانند قرار گرفته و در آن، از مىز ناهارخورى 

چهارنفره نىز استفاده شده است.

ـ   5  شکل 50  ـ

 U( ـ  5 سه طرف آشپزخانه کابىنت شده در پالن شکل 51  ـ
شکل( و در ضمن کابىنت هاى دیوارى نىز با خط چىن مشخص 
دیوارى  کابىنت  از  نور،  ورود  براى  پنجره،  طرف  در  شده اند. 

استفاده نشده است.

ـ   5  شکل 51  ـ

ـ  5 غىر از طرِف در، تقریباً هر چهار طرف  در پالن شکل 52  ـ
آشپزخانه کابىنت شده تا از حداکثر فضا استفاده گردد. در کنار 
فضای آشپزخانه، از مىز ناهارخورى بهره گرفته شده تا دسترسی 
و امکان استفاده از تجهىزات آشپزخانه، فراهم باشد. این قسمت، 
فاقد کابىنت دیوارى است، زیرا دیواری وجود ندارد )در صورت 
ُاپن بودن آشپزخانه، فقط از کانتر یا پىشخوان استفاده می شود(.

ـ   5  شکل 52  ـ

53  ــ5  شکل  در  که  همان طور  چىدمان،  دیگر  نوع  در 
مشاهده مى شود، اصطالحاً از جزیره استفاده شده است، یعنی اجاق 
گاز براى دسترسى همه جانبه، در وسط قرار گرفته و هود به سقف 
آویزان است. در طرف دیگر نىز سىنک به صورت گوشه اى مستقر 
شده است. در این پالن، آشپزخانه داراى سه در ورودى و خروجى 
ـ   5 است تا امکان دسترسى به سایر فضاها، راحت تر و سریع تر باشد. شکل 53  ـ
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ـ  5(، تقریباً محل آشپزخانه  با  در نوع دیگر پالن )شکل 54  ـ
یک کانتر، از غذاخورى که یک مىز ناهارخورى شش نفره در آن 
قرار دارد، جدا شده است. اجاق، در کانتر قرار دارد، کابىنت هاى 
سمت  در  لباس شویى  و  یخچال  شمالى،  ضلع  در  فقط  دیوارى 

راست و سىنک نىز در ضلع شمالى قرار گرفته است.

ـ   5  شکل 54  ـ

در نوعی دیگر، از مىز ناهارخورى گرد چهار نفره استفاده 
شده، و رویٔه کابىنت موجود در آشپزخانه نىز از سنگ یا طرح سنگ 

ـ  5(. می باشد )شکل 55  ـ

ـ   5  شکل 55  ـ

کف  سرامىک  طرح  با  آشپزخانه  پالن  ـ  5  56  ـ شکل  در 
لگنه  یک  سىنک  با  جزیره  یک  از  آن،  در  که  مى شود،  مشاهده 
استفاده شده است. در ضلع شمالى نىز، از یخچال فریزر دو در، 

گاز و مایکروفر استفاده شده است.

ـ   5  شکل 56  ـ
 مثلث کار در آشپزخانه: مثلث کار، تشکىل شده است از 
یخچال، اجاق گاز و سىنک ظرف شویى؛ که هر کدام با قرار گرفتن 
در سه رأس مثلث، طرح هاى مختلف آشپزخانه و چىدمان کابىنت 
آن را به وجود مى آورند. در شکل 57  ــ5 نمونه هایى از طرح هاى 

آشپزخانه و مثلث هاى کار را مشاهده مى کنىد.
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ـ  5  شکل 57  ـ

L شکل
کرىدورى )راهروىى( 

 ىک طرفه

 U شکل با جزىره  U شکلL شکل با جزىره

لباس شوىىمثلث کار جزىره

ىخچال

اجاق گاز

مشاهده  را  فضا  یک  نوع چىدمان  دو  ـ  5  58  ـ در شکل 
مى کنىد که در آنها، آشپزخانه و محل صرف غذا و صبحانه مشاهده 
مى شود. در طرف راست، اجاق گاز به صورت »جزیره« و در طرف 

چپ، اجاق گاز در کانتر قرار دارد.

ـ  5  شکل 58  ـ

لباس شوىی

ىخچال

اجاق گاز
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ـ  5 چند مورد از چىدمان کابىنت آشپزخانه  در شکل 59  ـ
را می بىنىد که در کىت هاى یک طرفه، L شکل و U شکل قابل 

شناسایی است.

ـ  5   ــ چىدمان هاى مختلف کابىنت آشپزخانه شکل 59ـ

چىدمان ىک طرفه )ابعاد 10*5(چىدمان ىک طرفه )ابعاد 8*5(چىدمان ىک طرفه )ابعاد 16*6(چىدمان دو طرفه )ابعاد 8*7(

چىدمان U شکل شکسته )ابعاد 10*8(چىدمان دو طرفه )ابعاد 11*8(چىدمان دو طرفه )ابعاد 11*8(چىدمان U شکل )ابعاد 10*9(

چىدمان Uشکل )ابعاد 11*9( شکسته چىدمان L شکل )ابعاد 13*9(چىدمان L شکل )ابعاد 15*9(چىدمان U شکل )ابعاد 9*9(

ـ  5  ــ پالن سالن کنفرانس: در سالن هاى کنفرانس،  5  ــ2  ـ
لوازم  از  اندیشىد،  تدابىرى  عایق صوتى  براى  باید  که  این  بر  عالوه 
صوتى نىز باید استفاده کرد؛ هر چند این موارد، در پالن کم تر مطرح 
مى شود. موارد قابل اهمىت در پالن، طرز چىدن مىزهاى کنفرانس و 
تعداد ظرفىت سالن است. به طور معمول، اگر سالن کنفرانس تا 16 
نفر ظرفىت داشته باشد، از مىز چند تکٔه جدا از هم استفاده مى شود 
که عرض آن 120 سانتى متر و دو طرف آن قابل استفاده باشد )شکل 

ـ  5(. ولى در مواردى که این تعداد، از 16 نفر بىشتر باشد، از  60  ـ
این  این صورت، عرض  در  که  استفاده مى شود؛  چىدمان U شکل 
مىزها بىن 60 تا 80 سانتى متر است، زیرا تنها از یک طرف آن استفاده 
مى شود. فاصلٔه بىن دو مىز از یکدیگر، باید حدود 100 سانتى متر باشد 
تا شخص پذیرایى کننده، به راحتى بتواند بىن دو ردیف مىز حرکت کند. 
همچنىن، فاصلٔه پشت مىز تا دیوار، که صندلى نىز در این فاصله قرار 

دارد، باید بىن 100 تا 110 سانتى متر باشد.
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ـ  5 شکل 60  ـ

ب
الف

مدیریت،  اتاق  در  مدىرىت:  اتاق  پالن  ـ   5  ــ  6  ــ2ـ
به طور معمول یک مىز مدیر، یک مىز کامپىوتر، و دو یا چند صندلى 
و در صورت لزوم یک مىز کنفرانس قرار دارد. سایر ملزومات نىز، 
متناسب با وظایف کار طراحى مى شود. در شکل 61  ــ5 پالن یک 

اتاق مدیریت ساده را مشاهده مى کنىد.

ـ  5 شکل 61  ـ

در نوع دیگر، مى توان یک مىز کنفرانس کوچک نىز به آن 
ـ  5(. اضافه نمود )شکل 62  ـ

ـ  5 شکل 62  ـ
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ـ  5  ـ شناساىى اصول ترسىم کابىنت در پالن 3

در  کابىنت  انواع  جمله  از  مبلمان،  مقاطع  ترسىم  براى 
فضاهاى مختلف یک ساختمان، باید قواعد و استانداردهایى را 
رعایت کرد که با قسمتى از آن آشنا شدید و موارد دیگرى نىز در 

ادامه خواهد آمد.
ـ  5  ــ عالئم و اندازه هاى استاندارد پالن هاى  1ــ3ـ
)مقاطع( مختلف کابىنت ساده:با توجه به پالن فضاهاى مختلف، 
که در قسمت هاى قبل ذکر شد، فضا باید با توجه به نوع کاربرد 
آن محدود شود. به عبارت دیگر، ابعاد و شکل فضا به نوع کارى 
که در آن انجام مى شود، بستگى دارد. به طور مثال، ابعاد و سطح 
اتاق خواب والدین به دلىل کاربرد آن و نوع وسایلى که در آن قرار 
مى گىرد، از ابعاد و سطح اتاقى که براى یک نوزاد در جوار اتاق 
والدین طرح مى شود، بزرگ تر است و نىز به همىن دلىل، از فضاى 

غذاخورى و پذیرایى کوچک تر است.
هدف از ساختمان، استفاده از فضاهاى داخلى آن است، 
و استفاده از فضاهاى داخلى ساختمان به نحو مطلوب، هنگامی 
و در محل  تهىه  نىاز هر فضا،  که وسایل مورد  امکان پذیر است 
مناسب خود قرار داده شود. متأسفانه از آن جایى که هنگام تهىٔه 
طرح اولىٔه ساختمان، به وسایل موردنىاز داخلى، به ویژه مبلمان، 
بعد  کم(  بسىار  هم  آن  آشپزخانه،  در  )مگر  شود  مى  توجه  کم تر 
و  اشکاالت  کافى،  پىش بىنى  نداشتن  دلىل  به  طرح،  اجراى  از 
هنگام  که  است  آن  بهتر  بنابراین  مى آید.  به وجود  نارسایى هایى 
تهىٔه طرح، به فضاهاى داخلى و مبلمان آن از قبىل قفسه بندى ها، 

کافى  توجه  کابىنت  وانواع  تختخواب  کاناپه،  صندلى ها،  مىزها، 
شود و محل مناسب آن )ابعاد استاندارد، فاصلٔه بىن وسایل براى 
رفت و آمد و ارتباط مناسب آنها با یکدیگر( پىش بىنى گردد. این 
مطلوب  طرح  به  رسىدن  براى  مناسبی  کنندٔه  کنترل  مى تواند  کار 
باشد تا تنگناها، فضاهاى اضافى و سایر مشکالت از این قبىل، 
پایان ساختمان مشاهده مى شود، قبل از اجرا  بعد از  که معموالً 

اصالح و برطرف گردد.
از طرفى، ترسىم مبلمان مورد نظر طراح در نقشه کشى، 
باعث مى شود که کارفرما، درک بهترى از نقشه داشته باشد و 
کفایت فضا و ابعاد آن را احساس کند. بنابراین، شناخت عالئم 
مبلمان، تجهىزات، اندازه هاى آن و همچنىن، فضاى موردنىاز 
ساختمان  نقشه کشى  و  طراحى  در  کاربرى،  نوع  هر  براى 
ضرورى است. در این صورت، طراح و سازندٔه کابىنت نىز با 
آرامش خاطر به کار خود ادامه خواهد داد، زیرا از قبل، یعنی 
در هنگام نقشه کشى ساختمان، در انتخاب کابىنت و مبلمان آن، 

فکر شده است.
مبلمان باید طورى چىدمان شود که: جریان رفت و آمد، 
در فضاى گفت وگو، اختاللی به وجود نىاورد؛ کم ترین مسىر براى 
به  توجه  با  مبلمان،  بىن  فواصل  کارى طراحى شود؛  هر  انجام 
ابعاد فضا رعایت گردد؛ و مزاحمتى در رفت و آمد بىن فضاهاى 
ـ  5، مسىر حرکت  مختلف ساختمان ایجاد نشود. در شکل 63  ـ
در آشپزخانه، با درنظر گرفتن کم ترین رفت و آمد و اتالف انرژى 

مشاهده مى گردد.
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ـ  5   ــ نماىش مسىر حرکت در آشپزخانه و ابعاد، فواصل و ارتفاعات الزم در کابىنت ها و تجهىزات آن شکل 63  ـ

کابىنت مخصوص گوشه
0/375 اىنچ فاصلۀ 

اجاق گاز تا فر

ماىکروفر

به سمت غذاخورى

حداقل فاصله 1/20 اىنچ

 جزىره، براى سطح کار اضافى 

 مسىر رفت و آمد

ماشىن ظرف شوىىمىز کار و غذاخورى

حداقل فاصلۀ 120 

سانتى متر

 ىخچال براى انتقال سهل غذا 

 هود تهوىه

حداقل عرض الزم براى 

آماده سازى غذا 90 اىنچ

ارتفاعات قفسه ها 
 سقف

 تا باالى کابىنت 
دىوارى 2/10

قفسۀ ظروف

حداقل عرض جهت 
شست وشوى ظروف

 تاج

فاصلۀ کابىنت دىواری 
ز کف زمىن از کف زمىن فاصله 

تا محل کلىد ىا پرىز

قفسه های بلند مخصوص 
لوازم در انتهای کابىنت ها
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مشاهده  برابر  تقریباً  مساحت  با  فضا  دو  ـ  5  64  ـ شکل  مى شود، ولى با انجام چىدمان صحىح، کارایى شکل »ب« بىشتر است.در 

ـ 5 شکل 64  ـ

الف( ابعاد و فواصل حداقل، در فضاى غذاخورى و نشىمن در مقابل شومىنه.

ب( مساحت اىن فضا، تقرىبًا برابر مساحت فضاى شکل »الف« است، اما کاراىى آن بىشتر است.
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براى چىدمان صحىح، اطالع از اندازه ها و ابعاد سطح مقطع 
ـ  5 شکل  انواع مبلمان و کابىنت ضرورى است. در شکل 65  ـ
سطح مقطع یا عالئم مشخصٔه تعدادى مبلمان و کابىنت پرکاربرد 
آورده شده است. بدیهى است که هنگام ترسىم نماى مقطع کابىنت 
با آن  نظر گرفته شده و  باید در  نىز  انواع مبلمان، مقىاس پالن  و 

مطابقت داده شود.
ـ 5 برای آشنایی بىشتر، نماى  ـ  5 تا 74ـ در شکل های 66  ـ
مقطع انواع کابىنت، مبلمان و لوازم جانبى آنها آورده شده است.

ـ   5ــ نماى مقطع )نماد( انواع کابىنت و مبلمان . شکل 65  ـ



ترسیم موقعیت کابینت در پالن

209

ـ  5  ــ نماى مقطع )نماد( انواع مىز و ساىر لوازم ادارى. شکل 66  ـ

سىنک ظرف شوىى صندوقماشىن تاىپ
 دو لگنه

توالت فرنگى حمام روشوىى

ماشىن کپىپالترپرىنترتلوىزىون 

 آبرىزگاه

شبکۀ کامپىوتراىستگاه کار کامپىوتر تلفنتلفن چند خطه

صفحۀکابىنت 
آشپزخانه جزىره اى راست

صفحۀ کابىنت آشپزخانه 
جزىره اى چپ

O جزىره ــ

 روشوىى

 ظرف قهوه ماىکروفرىخچال

مىز گوشه اى تمام 45 

دستگاه سکه اى

مىز گوشه اى
 گرد 

مىز گوشه اى
 منحنى

مىز گوشه ای 
برىده شده

 مىز گوشه اى 

کىبوردى

مىز گوشه اى 

با شىار فرو رفته 

مىز کارى محدود مىز کاردهى بزرگ

)30*24 cm(

O جزىره ــ

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

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

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

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

کم ارتفاع 1 نفره

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

عمودى )18 اىنچ(

کابىنت کم جا کابىنت کم جا

 )36 اىنچ( )36 اىنچ( )42 اىنچ(

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

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

)84 اىنچ()60 اىنچ(

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

تختخوابتختخواب دو نفره

ىک نفره
کمد

 تختخواب دو نفره 

)عرىض(

تختخواب دو نفره 

)کم عرض(

تختخواب

 عرىض آبى
تختخواب 

کم عرض آبى

 مبلمان اتاق خواب

مىز طرح چوب

)72 اىنچى(
مىز 

)72 اىنچى(

مىز طرح چوب

)35 اىنچى(
مىز 

)35 اىنچى(

مىز طرح چوب

)24 اىنچى(

صندوق 

)24 اىنچى(

تختخواب پلى پنقىد

بچه

مىز طرح چوب

)80 اىنچى(

مىز 

)80 اىنچى(

کله گى دوبل 

تخت

جاکتابى 

 باالى تخت 

)عرىض(

جاکتابى 

 باالى تخت 

)کم عرض(

جاکتابى 

 باالى تخت 

)ىک نفره(

جاکتابى دوبل 

 باالى تخت 

کلگى تخت 

ىک نفره

تختخواب

 تاشو

کلگى تخت 

)عرىض(
کلگى تخت 

)کم عرض(

مىزمىز
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ـ  5  ــ نماى مقطع و روبه رو و نمادهاى اجاق گاز، ىخچال، هود، ماىکروفر، ماشىن لباس شوىى و ظرف شوىى. شکل 69   ـ

فرىزرفرىزرفرىزرفرىزر

ىخچال

)36 اىنچ(
ىخچالىخچالىخچالىخچالىخچالىخچال

ىخچال

)36 اىنچ(

ىخچال

آب ىخ

 هود PVماىکروفر

 )40 اىنچ(

PV هود 

 )30 اىنچ(

PV هود 

 )21 اىنچ(
PV لباس شوىىفر 

EV

 خشک کن

PV
 خشک کن

EV

PV فر

 )21 اىنچ(

EV فر

 )21 اىنچ(
فر گرىل

PV

فر EVفر ماىکروفر و فر

 )40 اىنچ(
 PV فر

)30 اىنچ(

EV فر

 )21 اىنچ(

PV فر

 )40 اىنچ(

EV فر

 )40 اىنچ(

PV فر

 )30 اىنچ(

EV فر

)30 اىنچ(

ىخچال

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

کابىنت زمىنى

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)15 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)18 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)21 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)24 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)27 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)30 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)33 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)42 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)48 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)9 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)15 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)18 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)21 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)24 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)24 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)27 اىنچ(
کابىنت 3کشو

)30 اىنچ(
کابىنت 3کشو

)33 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)36 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)39 اىنچ(

کابىنت 3کشو

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 3کشو

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 3کشو

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 3کشو

)9 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)15 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)18 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)21 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)27 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)30 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)33 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

 4کشو

)9 اىنچ(



فصل 5

214

ـ   5  ــ ادامۀ نمادهاى انواع کابىنت زمىنى آشپزخانه. شکل 71ـ

کابىنت زمىنى

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)39 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)48 اىنچ(
کابىنت زمىنى

3کشو

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

3 کشو

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4کشو

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4 کشو

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4 کشو

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4 کشو

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

4 کشو

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)39 اىنچ(
کابىنت زمىنى

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)27 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)30 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)33 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

سىنک

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)12 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)15 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)18 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)21 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)24 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)27 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)30 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)33 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)36 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)39 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)42 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)45 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

)48 اىنچ(

کابىنت زمىنى

باالىى

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

کابىنت دىوارى

)36*12 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*12 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*12 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)42*12 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)12*15 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)30*15 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)33*15 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)36*15 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*15 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)42*15 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*18 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)24*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)27*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)30*18اىنچ(
کابىنت دىوارى

)33*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)36*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*18 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)42*18 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)15*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)18*24اىنچ(

کابىنت دىوارى

)21*24  اىنچ(

کابىنت دىوارى

)24*24 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)27*24 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)30*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)33*24 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)36*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)42*24 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)12*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)15*30 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)18*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)21*30 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)24*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)27*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)30*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)33*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)36*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*30 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)42*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)24*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)27*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)30*30 اىنچ(
کابىنت دىوارى

)33*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)36*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)39*30 اىنچ(

کابىنت دىوارى

)42*30 اىنچ(
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در صفحات قبل، با نمادها و نماهاى مقطع انواع مبلمان، 
در  شدید.  آشنا  مجزا  صورت  به  آنها  جانبى  لوازم  و  کابىنت 

ـ  5، دو پالن مبلمان شده به طور کامل و با  ـ  5 و 74ـ شکل هاى73ـ
فضاهاى مختلف مشاهده مى شود.

ـ  5  شکل 74ـ

آشپزخانه 

غذاخورى

نشىمن

 اتاق خواب 
والدىن

 اتاق خواب

 حمام

ـ  5  شکل 73ـ

 اتاق خواب

ورودى

 اتاق خواب 
والدىن

 پاسىو

 حمام

 اتاق 
 اتاق خواب

لباسشوىى
 نشىمن

 طبقه اولپارکىنگ
 طبقه دوم

 ورودى

 غذاخورى

 قسمت باز 
طبقه پاىىن

 اتاق خواب
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اصطالحات و لغات تخصصى کتاب رسم فنى صناىع چوب

ــ )LF( صفحاتی هستندکه فشردگی مواد آنها کم است و به عنوان صفحات آکوستىک مصرف می شوند.
ــ )FU( این صفحات روکشی از الیه های چوبی که راه های آن به صورت افقی و عمودی روی یکدیگر چسبىده اند، 
تشکىل می شود. ضخامت ها از 3 الیه روکش چسبانده شده روی یکدیگر ساخته می شوند )به صورت تعداد فرد از تعداد 5، 

7، 9، 11 یا بىشتر(
ــ )TI( صفحات چند الیی یا درودگری این صفحات معمواًل سه الیه و در موارد ویژه ای به صورت پنج الیه است. الیه 
مىانی ضخىم تر است به عرض 24 تا 30 مىلی متر به هم چسبانده شده )ST( یا چسبانده نشده )SR( یا از باریکه های بریده شده 
از روکش پوستی به ضخامت 5 تا 8 مىلی متر )STAE( گفته می شود و نىز از باریکه های نازک به هم چسبىده 2/5 مىلی متری 

ساخته می شوند. 
ــ )HFH( فىبر سخت و )HFD( فىبر نرم می باشد. )فىبر نرم برای مصارف عایق بندی به کار می رود(

ــ )FPY( صفحه تخت فشرده شده )تخته خرده چوب(
ــ )KH( صفحه فىبر قشردار دکوری

ــ )KF( صفحه تخت پرس شده با قشر مواد مصنوعی 
ــ )SV( صفحه چوبی افقی فشرده شده

ــ رزوپال  Resopal، فرمىکا Formica، هورنی تکس Hornitex، دوروپال Duropal، عبارتند از صفحات مصنوعی 
چوبی همراه با پوشش ورقه پرس شده دکوری

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

Poly Vinyl Acetat یا )PVA( ــ چسب
ــ )Symbol( یا سمبل عبارت از عالمت شناسایی ساده از سازه های تاریخی و هنری است.

ــ )راهگا( سوراخ محل تزریق مواد مصنوعی
ــ )کنشکاف( عبارت از )کن ــ شکاف( شکاف بزن اصطالح شکاف ایجاد شده در چوب

ــ عالمت )  ( عمود عالمت )  ( افقی
 ــ نقشه راهنما: نقشه های کلی که برش های قطعه کار را به صورت جداگانه نمایش می دهد. مقىاس 1:1 روی قطعه 

سه الیی ــ مقوا ــ صفحه چوبی مانند خط کش ترسىم می شود.
ــ نقشه های کلی: این نقشه ها فقط یک دید کلی از فرم و شکل پروژه را نمایش می دهند.

مقىاس  در  و  جزئی   برش  به صورت  را  ساخت  مهم  تکنىک های  جزئی،  برش  نقشه های  ــ  جزئی  برش  نقشه های  ــ 
1:1نمایش می دهند.

ــ نقشه های جزئی ــ در نقشه جزئی فقط یک قطعه از کار تولىدی در دو یا سه نما و برش های الزم نمایش داده می شود
ــ نقشه های جزئی گروهی ــ در این نقشه ها یک گروه از قطعاتی که به یکدیگر ارتباط دارند با هم نمایش داده می شوند.

ــ نقشه وسایل اجرای )ساخت( در کنار ماشىن ها و ابزارها، وسایل کمکی دیگری نىز که در ساخت مبلمان بسىار مؤثرند، 
به کار می روند.

ــ نقشه های مدل ــ برای ساخت قطعات استاندارد از مواد مصنوعی، قطعات بزرگ و غىره مدل هایی از چوب یا از سایر 
مواد ساده و در دسترس در مقىاس کوچک و نقشه های کلی رسم می شوند.
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ــ )SKIZZE( یا طراحی با دست آزاد
ــ )FPO( صفحه تخت فشرده شده با قشر رو طرح دار

ــ تاج کابىنت یا قطعات با فرم های ویژه دکوری لبه باالی کابىنت ها
ــ )ِالىت( یا مىله دنده شده یک طرف یا دو طرف آن

ــ )وادار( صفحات عمود داخل کابىنت ها )یکی یا بىشتر(
ــ )هدایت آویخته کشوها( یا هدایت کشوها با وسایلی که در لبه باالیی جعبه های کشویی برای هدایت کشو نصب می شوند. 

ــ )تلسکوپی( در سىستم هدایت مکانىکی به جعبه هایی که انتهای آن پس از بازشدن دیده می شود تلسکوپی گفته می شود
ــ جعبه های انگلىسی به جعبه هایی گفته می شود که در جعبه از بدنه ها کوتاه تر است و معمواًل داخل کار قرار می گىرند.

ــ )پشت بند( هر صفحه ای که پشت کابىنت را بپوشاند آن را پشت بند گویند.
ــ )لوالی پاشنه ای( به لوالهایی گفته می شود که در باال و پایىن ضخامت درها نصب می شوند یا در درهای افقی بازشو 

در ضخامت در که طرفىن در نصب می شوند.
ــ )ÖW 100°( یعنی مىزان درجه بازشدن در می باشد.

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

و پنوماتىکی مورد استفاده قرار می گىرد.
ــ )پاسنگ( مجموعه قىدهای طولی و عرضی است که در زیر کابىنت به جای پایه نصب می شوند.

ــ )فالنش( یا یراق پىچ و مهره قابل تنظىم پاسنگ
ــ )تصویر مجسم( تصویر جسم سه بعدی است که زوایای آن با هم موازی هستند و نسبت به زاویه مشخص نام گذاری 

شده اند. مانند: ایزومتریک ــ کاوالىر و دیمتریک
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