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هدف كلي: 
برآورد هزينه هاى توليد دكورسازى  

هدف هاي رفتاري:
فراگير پس از پايان اين توانايى قادر خواهد بود:

1. مواد اوليه به كار رفته در ساخت انواع دكور چوبي را برآورد كند.
2. دور ريز مواد اوليه مصرفي را محاسبه كند.

3. ليست چوب انواع دكورها را تنظيم كند.
4. ليست مواد كمكى در ساخت انواع دكور را تنظيم كند.

5. قيمت تمام شده و قيمت فروش سازه هاي چوبي را برآورد كند.

توانايى برآورد هزينه هاى 
توليد دكورسازى 8
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1. مواد اصلي و مواد كمكي در ساخت دكورهاي چوبي كدامند؟
2. عامل اصلي طبقه بندي تخته فيبر..................................... مي باشد.

3. ابعاد استاندارد تخته خرده چوب و تخته فيبر را بنويسيد.
4. مقدار دور ريز در ساخت انواع دكورها به چه عوامل بستگي دارد؟

5. چند نمونه از مواد كمكي به كاررفته در انواع دكورهاي چوبي را نام ببريد.
6. يك نمونه جدول تهيه ليست مواد مصرفي را تنظيم كنيد.
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1-8- برآورد و انتخاب مواد 
 در بيش تر مؤسســه هاي توليــدي، هزينه مواد خام، بخش 
عمــده اي از كل هزينه هــا را در هــر واحد محصول تشــكيل 

مي دهد. 
بنابرايــن تصميم گيري در مورد تهيــه مواد، بايد با آگاهي 
از نــوع توليد و دسترســي به آخرين اطالعــات در اين زمينه

باشد. 
 برخــي از مواردي كــه بايد به آن ها توجه شــود، به قرار 

زيراست:
1-1-8- كيفيت و قيمت مواد بايد با ويژگي هاي موردنظر 

در محصول نهايي هماهنگ و متناسب باشد.
2-1-8- نــوع و مقدار مــواد مورد نياز بايــد قبل از آغاز 

عمليات در دسترس قرار گيرد.
3-1-8- از خريد مواد افزون بر نياز باطد خودداري كرد، 
زيرا مي توان از هزينه خريد اين گونه مواد براي سرمايه گذاري 

در محلي ديگر بهره  برد.
4-1-8- هزينه  جابه جايي و ذخيره كردن مواد در انبار بايد 

به حداقل كاهش يابد.
5-1-8- از بروز فســاد و كهنگي در مواد بايد جلوگيري 

شود.

1-1-8- مواد موردنياز براي توليد دكورهاي چوبي
 در صنعت چوب مانند ســاير صنايــع، مواد مصرفي به دو 

گروه مواد اصلي و مواد كمكي تقسيم مي شود.
1-2-8- مــواد اصلي: انــواع چوب هاي صنعتــي از قبيل 
الوار، تاورس،  تخته، صفحات فشرده چوبي شامل تخته خرده 
چوب، چــوب تخته چنداليــه، روكش طبيعــي و مصنوعي، 
انواع ام دى اف و... شــامل مي شــود، كه مختصراً به شرح زير 

مي باشد:
الف) چوب: ابعاد چوب هاي تبديل شــده به شرح جدول 

1-8 است.

جدول 1-8- ابعاد چوب هاي تبديل شده

نوع تبديل 
ابعاد برحسب سانتي متر

ضخامتعرضطول 

1 ± 414 ± 1034±280الوار

1 ± 412 ± 1032± 14نيم الوار 

1 ± 514 ± 2032 ± 270الوار سه سوك

20 ± 280تراورس 
320 ± 20

26 ± 213 ± 2

1± 113± 1525 ± 215قنداق

1 ± 25 ± 20010بازو

0/2 ± 14 ± 40025تخته 
2/5 ± 0/2

متناسب با ابعاد بشكه ها تخته بشكه 

ب) تختــه فيبر: ابعاد تخته فيبرهاي توليدي متفاوت بوده و 
داراي طول 2/20 تا 3/60 متر، عرض از 120 تا 180 سانتي متر 

و ضخامت از 1/5 تا 40 ميلي متر است.
 ابعاد تخته فيبرهاي توليدشده از ايران به شرح جدول 8-2 

مي باشد.
جدول 8ـ2ـ ابعاد تخته فيبرهاي توليدي در ايران

(cm) طول (cm) عرض (mm) ضخامت

220 182 4 ـ 3

230 160 4 ـ 3

عامل اصلي طبقه بندي تختــه فيبر،  جرم مخصوص آن ها، 
مطابق جدول 3-8 است. 

جدول 3-8 جرم مخصوص تخته فيبر

نوع تخته فيبر
جرم مخصوص بر حسب گرم بر سانتي متر مكعب 

(g/cm3)

p ≥0/45سبك (نرم)

p ≥ 0/85 > 0/45متوسط

P > 0/85سخت
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ج) تختــه اليه: معمــوالٌ ضخامت تخته اليــه، بين 3 تا 18 
ميلي متر اســت و تعداد اليه ها به صورت فرد (3، 5، 7، 9 و...) 

مي باشد.
 طول تخته اليه، معموالً بين 210 تا 260 سانتي متر و عرض 
آن از 75 سانتي متر با تلرانس 5 سانتي متر حداكثر تا 160 سانتي 

متر است.
د) تخته خرده چوب: ابعاد تخته خرده چوب به شــرح زير 

است:
طــول: 220، 250، 270 و 300 ســانتي متر بــا تلرانس 5 ± 

سانتي متر
جدول 4-8 ابعاد تخته خرده چوب توليدي در ايران

(cm) طول (cm) عرض (mm) ضخامت 

220 120 4

250 160 4

270 180 45

300 180 45

متداول ترين ضخامت در ردة تخته خرده چوب هاي نازك 
4 تــا 6 ميلي متر و از نوع معمولي 12، 16 و 18 ميلي متر و نوع 

ضخيم آن 45 ميلي متر است. 
چنــد نمونه از تختــه خرده چوب هاي توليــدي در داخل 

كشور به ابعاد زير است:

(cm) طول (cm) عرض (mm) ضخامت

305 183 16

275 183 16

245 182 16

220 182 16

250 122 16

ه ) صفحــات ام دى اف : بــراي كيفيــت بهتــر ســازه هاي 
صفحه اي، مي توان از ورقه هاي ام دى اف كه داراي روكش هاي 
متنوع مي باشند، اســتفاده نمود. برخي از اندازه هاي صفحات 

ام دى اف به شرح زير است:

(cm) طول (cm) عرض (mm) ضخامت

366 183 16

244 183 16

244 122 16

نكتـه: صفحــات تخته خــرده چــوب، ممكن اســت با 
روكش هــاي طبيعي چوبــي، كاغــذي (لترون)،  اســتخواني 
(فرميكايال HPL) و... يا چســب هاي اوره فــرم آلدئيد، مثل 

فرم آلدئيد يا مالمين فرم آلدئيد روكش مي شوند. 

2-2-8- مواد كمكي: شــامل يراق آالت ـ چسب ـ ميخ و 
پيچ ـ  شيشــه ـ فلز ـ پارچه ـ اسفنج ـ رنگ و ساير موادي است 
كه بر حســب مورد،  همــراه با مواد اصلي و كمكي، قســمت 
عمدة هزينه توليد را تشــكيل مي دهند، در هر رشته از صنعت 
مي توان با استفاده از روش ها و برآوردهاي خاص و به كمك 
جدول ها، مقدار مواد مصرفي را تعيين كرد و با مشخص نمودن 

ارزش ريالي مواد، قيمت تمام شدة كاال را برآورد نمود. 
توجه: قبل از تهية جدول هاي مواد، ابتدا بايد مبناي برآورد 
را با توجــه به كيفيت مواد، در نظر گرفته و واحدي مناســب 

(وزن ـ حجم ـ  سطح ـ عدد و...) انتخاب نمود. 

2-1-8- تعيين مقدار مواد مصرفي
 براي تعيين مقــدار مواد به كاررفته در ســازه هاي چوبي، 
كافي اســت كه ابعاد هر قطعه مشخص شود. با توجه به شكل 
هندســي مربوط و با اســتفاده از فرمول هاي هندسي، مي توان 
طول، ســطح يا حجم قطعة موردنظر را به دست آورد. معموالً 
مقدار قطعات مصرفي، با توجه به شــكل خريد و فروش آن ها 
برآورد مي شــوند. مثًال قطعاتي مانند زهوارها ـ دويل ها و... به 
صــورت طولي؛ قطعاتي كــه از مواد اوليــه ي صفحه اي مانند 
تخته خرده چوب ـ تخته فيبر ـ تخته چندال و... تهيه مي شوند، 
به صــورت ســطح يا ورق؛ قطعــات مربوط به چــوب توپر به 

صورت حجمي برآورد مي گردند.
 توجه: گاهي ممكن است قطعاتي كه از چوب ماسيو هستند، 
به صورت سطحي برآورد شوند و در تعيين قيمت، قيمت واحد 
از متر مكعب بــه مترمربع (با رعايت ضخامت) تبديل شــوند. 
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2-8- دور ريز مواد اوليه
1-3-8- دور ريز مواد اوليه ي چوبي: مقدار چوبي كه در 
آغاز كار، براي قطعه كار خط كشي كرده و برش زده مي شود، 

با مقدار چوب تمام شدة كار يكسان نيست. 
يعنــي؛ مقدار چــوب مصرفــي در كار تمام شــده، كمتر 
از چوبــي اســت كه در ابتــدا قبــل از بريــدن و رنديدن، در 
اختيــار بوده اســت؛ اختــالف ايــن دو منقــدار را «دور ريز»

مي نامند.
 بنابرايــن براي برآورد دور ريز، بايــد اين دو مقدار را در 

نظر گرفت:
1- مقدار چوب اوليه (چوب ناتمام)

2- مقــدار چوب بريده و رنديده شــده؛ آماده براي قطعه 
كار (چوب تمام شده). 

از اختالف اين دو مقدار، دور ريز محاســبه مي شــود. اين 
برآورد را مي توان به سه حالت زير نوشت:

الف) چوب تمام شده ـ  چوب اوليه = دور ريز
ب) دور ريز ـ چوب تمام شده = چوب اوليه
ج) دور ريز ـ چوب اوليه = چوب تمام شده

مقدار دور ريز در كار، به شــرايط مختلفي بستگي د ارد، 
از جمله:

الف) نوع كار: كارهاي راســت و مستقيم، دور ريز كمتر 
و كارهايي كه داراي قوس بري هستند دور ريز بيشتري دارند؛ 
در ضمن صفحات ســاده نيز نســبت به صفحات روكش شده 

دور ريز كمتري دارند. 
ب) كيفيــت چوب: گونه و درجه بنــدي چوب در مقدار 

دور ريز تأثير به سزايي دارد. 
ج) نــوع برش: برش مســتقيم يا كــج، نوع تيغــه و حتي 

دندانه هاي اّره، در مقدار دور ريز مؤثر است. 
بنابرايــن، بــا توجــه بــه عوامــل بــاال نمي تــوان مقــدار 
دور ريز را بــراي تمامي چوب ها يا صفحات و در نتيجه براي 

تمامي سازه ها يكسان درنظر گرفت
در جــدول 8ـ4 درصــد دور ريز مواد اوليــة چوبي كلي 
مشخص شده است. بر اساس اين مقادير، مي  توان قيمت چوب 

را تعيين كرد. 

جدول 4-8 دور ريز متوسط مواد اوليه

درصد دور ريزشرحرديف

30الوار پهن برگ 1

20الوار سوزني برگ 2

تخته خرده چوب، ام دى اف و ساير 3
10تخته هاي مركب

10روكش هاي طبيعي4

10زهوارها5

 توجه: مقدار دور ريز، هميشــه نسبت به چوب تمام شده 
برآوردشــده و چوب تمام شده را، همواره 100 درصد درنظر 
مي گيرند(درصنايع چوب اين روش معمول اســت)؛ بنابراين، 
براي برآورد مقدار چوب اوليه، كافي اســت صورت يا ليست 
آن را از روي نقشــه به دست آوردة مقدار دور ريز را با توجه به 
درصد دور ريز برآورد كرده و به چوب تمام شده اضافه نمود 

تا مقدار چوب اوليه به دست آيد.

 12cm3 مثال 1: در فهرست چوب، مقدار چوب تمام شده 
اســت؛ اگر دور ريز در اين كار 30 درصد باشد، مقدار چوب 

ا وليه را برآورد كنيد. 
 بهترين روش اين اســت كه ابتدا با كمك تناســب مقدار 

دور ريز را به دست آوريم:
m

x / m
x
 ×

⇒ = =


3
312 100 12 30 3 6

130
مقدار دورريز

 يا به عبارتي:

مقدار دورريز
100

مقدار چوب تمام شده ×درصد دورريز
=

حال بايد مقدار دور ريز را با مقدار چوب تمام شــده جمع 
كنيم تا مقدار چوب اوليه به دست آيد. 

/ m /+ =3 3 33 6 16 6001200 مقدار چوب اوليه
 مثال 2: بايد از تخته اي كه 3 متر طول و 32 سانتي متر عرض 
دارد،  زهوارهايي به طول و عرض 1400×600 ميلي متر ببريم. 
از اين تخته 9 زهوار به دســت مي آيد كه در مجموع،  مساوي 
0/756 مترمربــع مي شــود. درصد دور ريز را به دســت آورد.
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/مترمربع سطح تخته اوليه m× = 23 32 0 960

/مترمربع مقدار دور ريز / /− =0 960 0 756 0 204

درصد دورريز
مقدار چوب تمام شده 0/756

0/0756
×مقدار دورريز100 1000/204×

= = =

مثــال و تمرين 3: با توجه به محاســبات دور ريز،  جاهاي 
خالــي  جدول مقابل كه با عالمت (؟) مشــخص شــده را پر 

كنيد.

3-8- تنظيم ليست مواد مصرفي
 نخســتين مرحلــه براي تعييــن قيمت يك ســازة چوبي، 
مشخص كردن مقدار مواد مصرف شده در آن است. اين كار، 
بــا تنظيم جدولي به نام « ليســت مواد اصلي» به بهترين شــكل 

انجام مي پذيرد (جدول 8ـ6)
 

چوب اوليه رديف
مقدار چوب تمام شده(ناتمام)

دورريز
درصد 
دورريز

25 درصدm2 18/20؟1

m26/2 m2 15/40؟2

33/10 m22/72 m2؟

47/20 m21/20؟ m2

511/82 m232 درصد؟

18 درصدm2 3/60؟6

روش كار، به اين صورت است كه بايد تك تك قطعات 
سازه را با رعايت ابعاد، در جدول درج كرده و با توجه به نوع 
تهية آن (طوليـ  سطحي و حجمي) مقدار تمام شده و سپس با 
توجه به درصد دور ريز آن، مقدار اولية قطعات را محاسبه كرد.

جنسشرحرديف
mm ابعاد تمام شده

مقدار تمام شدهتعداد
m3-m2 -m

درصد 
مقدار اوليهدورريز

مقدار كل

طولضخامتعرضطول
m

سطح
m2

حجم
m3

جدول 6-8 جدول ليست مواد مصرفى
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1-5-8- مشخصات جدول ليست مواد مصرفي: 
ســتون اول: شماره رديف است كه به طور معمول، از 1 تا 

... شماره گذاري مي شود.
ســتون دوم: نام قطعة مورد نظر (پايه هــا، قيد، صفحه، در 

جعبه و...) در آن ثبت خواهد شد. 
ســتون ســوم: جنس قطعة ذكر شــده (تخته خرده چوب 
16 ميلي متــر، چوب راش، تخته اليه و...) در اين ســتون درج 

مي شود.
ستون چهارم: شامل ابعاد قطعة مربوطه برحسب ميلي متر است. 

ستون پنجم: تعداد قطعة مورد نظر مشخص خواهد شد.
ســتون ششــم: مقدار تمام شــدة قطعة مورد نظر، با واحد 
مربوطه (مثًال در محاسبه زهوارها برحسب متر (m)، صفحات 
برحسب m2 متر مربع و چوب  ماسيو برحسب m3 مترمكعب) 

منظور مي شود.
ســتون هفتم: درصد  دور ريز قطعه، با توجه به جدول دور 

ريز در اين ستون ثبت مي شود.
ستون هشــتم: مقدار اوليه چوب (مقدار تمام شده چوب + 

مقدار دور ريز) در اينجا نوشته خواهد شد.
ســتون نهم: جمع مقادير قطعات مشــابه ( از يك جنس و 
يــك ضخامت درج مي شــود. مثًال جمع ســطوح تخته خرده 
چوب هاي 16 ميلي متري يا جمع سطوح تخته خرده چوب هاي 

18 ميلي متري يا چوب هاي ماسيو راش درجه 1 و...).
2-5-8- اندازه گــذاري اجزاي قطعــه كار: براي برآورد 

يك نقشه كار ممكن است دو حالت پيش آيد:
 الف) نقشــه با برش كامل آن مشــخص شــود؛ كه تمام 

اجزاي آن را مي توان با اندازه گيري به دست آورد.
 ب) نقشــه فقط بــا نماي روبرو و جانبــي و اندازه گذاري 
اصلي در دســت باشــد. اينكــه در برش،   اندازة قســمت هاي 

داخلي كامًال مشخص نشده باشد. 
 در حالــت (الف)، به آســاني مي توان بــا رعايت مقياس، 
انــدازة اصلــي را به دســت آورد و برآورد را انجــام داد؛ امّا 
در حالــت (ب) كه نقشــه بدون برش اســت و يا برش، كامًال 
اندازه ها را مشــخص نكرده اســت، براي ايجاد هماهنگي در 
برآورد قســمت هاي داخلي اين گونه نقشه ها، بهتر است نكات 
فني كه در كتاب طراحي و نقشه كشــي اوليه شده است را در 

نظر گرفت. 

 يعنــي در كاري كه نقشــة آن براي برآورد داده شــده و 
ضخامت اجراي جعبه در آن مشــخص نيست و بدنه هاي كار 
از تخته خرده چوب هاي 16 ميلي متري است. بايد ضخامت در 

جعبه را نيز 16 ميلي متر در نظر گرفت. 
 اگر در نقشــة كار، صفحات همراه با روكش باشند و در 
مجموع ضخامــت صفحات 20 ميلي متر باشــد بايد ضخامت 
در جعبــه را 20 ميلي متــر برآورد كرده براي به دســت آوردن 
ضخامت بدنه هاي جعبه و عقب آن،  بهتر است به ترتيب از هر 

كدام نسبت به ديگري 4 ميلي متر كسر شود. 
 بــراي مثــال، اگر در نقشــة كار، ضخامت اجــزاي جعبه 
مشــخص نباشــد و ضخات صفحات كار 20 ميلي متر در نظر 
گرفته شــود، ضخامت در جعبه را نيــز 20 ميلي متر، ضخامت 
بدنه هــاي آن را 16 و ضخامــت عقــب جعبــه را 12 ميلي متر 

برآورد مي كنيم. 
- پشــت بنــد، در محلــي كه بــه اندازة نصــف ضخامت 

صفحه ها دوراهه مي شوند، قرار مي گيرد.
بــراي برآورد پيچ جهت پشــت بند و كــف  جعبه ها (در 
صورتي كه مشخص نشده باشد) بهتر است در هر 10 سانتي متر، 

يك پيچ در نظر گرفته شود.
- برآورد چســب، در صورتي كه از چســب سرد استفاده 
شود، 300 گرم براي هر مترمربع سطح اوليه و اگر چسب گرم 
مورد اســتفاده قرار بگيرد، 200 گرم براي هر مترمربع ســطح 

اوليه منظور مي شود.
- مقدار مصرف رنگ، به طور متوســط براي هر متر مربع 

200 گرم در نظر گرفته مي شود.
- بهتر اســت اعداد محاســبه شده، تا ســه رقم اعشار گرد 

شود و عدد كوچكتر از 0/001 همان 0/001 بنويسيم.
مثال 1: ليســت مــواد اصلي زير گلدان دكــوري مطابق با 

شكل 1-8 را تنظيم نمائيد. 
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جنسشرحرديف
mm ابعاد تمام شده

درصد مقدار تمام شدهتعداد
دورريز

مقدار اوليه
مقدار كل

طولضخامتعرضطول
m

سطح
m2

حجم
m3

سقف 1
ـ0/616ـMDF7004001620/5610و كف

0/946
ـ0/33ـMDF4002501630/310بدنه2

جدول 7-8 ليست مواد اولية اصلى ميز زير گلدانى

شكل 1-8 ميز زير گلدانى
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مثــال 2: ليســت مــواد اوليــة اصلــي مربــوط بــه قفســة 
جاكتابي كوچك شــكل 2-8 را تنظيم كنيــد. اين جاكتابي، 

از تختــه چنــدالي ســاخته و توســط پيچ به هــم متصل
شده است. 

 

 در جدول 8-8 نســبت مواد اولية جاكتابي كوچك فوق 
تنظيم شده است. 

جنسشرحرديف
mm ابعاد تمام شده

درصد مقدار تمام شدهتعداد
دورريز

مقدار اوليه
مقدار كل

طولضخامتعرضطول
m

سطح
m2

حجم
m3

ـ0/776ـ15002351620/70510چنداليىبدنه1

1/693

ـ0/306ـ868801640/27810چنداليىپشت بند2
ـ0/086ـ868901610/07810چنداليىطبقه باال3
ـ0/129ـ8681351610/11710چنداليىطبقه4
ـ0/172ـ8681801610/15610چنداليىطبقه5
ـ0/224ـ8682351610/20410چنداليىطبقه6

جدول 8-8 ليست مواد اولية اصلى جاكتابى كوچك

جاكتابى كوچكپرسپكتيو انفجارى جاكتابى
شكل 8-2
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5-8- تعيين قيمت تمام شده
 پس از تعيين مقدار مواد اصلي مصرف شــده، بايد قيمت 
اين مواد محاسبه شود. براي اين منظور،  مي توان از جدولي به 

نام «جدول قيمت مواد مصرفي» استفاده كرد (جدول 8-9).
جدول 9-8 نمونة جدول ليست مواد مصرفى

قيمت واحد مقدارشرحرديف
(ريال)

قيمت مواد 
مصرفى

جمع 
كل

 روش كار، بــه ايــن صورت اســت كه بايد مقــدار مواد 
به دست آمده را در قيمت واحد آن ها ضرب كرد. 

1-6-8- مشخصات جدول قيمت مواد مصرفي: ستون اول؛ 
شماره رديف مواد مصرف شده، از 1 تا... در آن نوشته مي شود.

 ســتون دوم؛ نام مواد مصرفي (مثــًال حجم چوب هاي هم 
قيمــت،  تخته خرده چوب 18 ميلي متر، تخته چندال 4 ميلي متر 

و...) در اين ستون ثبت خواهد شد.
 ستون سوم؛ مقدار مواد مصرف شده (با استفاده از جدول 

ليست مواد اصلي) در اينجا درج مي شود.
 ســتون چهارم؛ قيمت واحد مواد مصرفي، بر حسب ريال 

دراين ستون نوشته مي شود.
 ســتون پنجم؛ قيمت كل مواد مصرف شده،  در اينجا بايد 

ثبت شود.
 ستون ششم؛ جمع كل قيمت مواد مصرفي در اين قسمت 

نوشته خواهد شد.و
 بعد از برآورد قيمت مواد اصلي، بايد به تعيين قيمت مواد كمكي 
پرداخت كه طبق نقشه و اطالعات داده شده برآورد مي گردد. 
 بعداز تعيين قيمت مواد مصرفي، بايد مقدار دستمزد متعلق 
به ســازة موردنظر، كه شامل دستمز كاردستي و ماشين كاري، 
دستمزد رنگ كاري و مخارج عمومي1 ليست ، به قيمت مواد 

مصرفي اضافه شود تا قيمت تمام شده به دست آيد. 
در پايان مقدار ســود2 نيز به قيمت تمام شده افزوده خواهد 

 1- منظور از مخارج عمومي، همان هزينه هاي غيرمســتقيم كاري اســت كه به 1
 روش هاي مختلف قابل محاســبه مي باشد. مخارج عمومي را مي توان درصدي از

 .دستمزد قرار داد
 2- مقدار سود، معموالً درصدي از قيمت تمام شدة كار است.

شد تا قيمت فروش مشخص گردد. بنابراين، مي توان گفت:
قيمت تمام شدة كار = مخارج عمومي + هزينه دستمزد + 

قيمت مواد اصلي و كمكي 
قيمت فروش = سود + قيمت تمام شدة كار

بــرآورد  شــيوة  در  نظــم  و  هماهنگــي  ايجــاد  بــراي 
قيمــت تركيــب  جــدول  از  مي تــوان  تمام شــده،  قيمــت 

10-8 استفاده كرد. 
جدول 10-8 نمونة جدول تركيب و برآورد قيمت كار

جمع كلجمعمقدارشرحرديف

2-6-8- مشــخصات جدول تركيب قيمت ها: ستون اول؛ 
شماره رديف است و در آن، از 1 تا ... شماره گذاري مي شود.

 ســتون دوم؛ نوع هزينه ها، در اين ستون شرح داده خواهد 
شد.

 ســتون ســوم؛ مقدار هزينه ها با توجه به شرح آن، در اين 
ستون ثبت مي شود. 

 ســتون چهارم؛ جمع هريــك از عوامــل هزينه ها (مواد، 
دستمزد، مخارج، سود) در اينجا نوشته مي شود.

 ســتون پنجم؛ جمــع كل (قيمت فروش) در اين قســمت 
محاسبه و ثبت مي گردد.

 مثال نمونه 1: قيمت يك كابينت ديواري آشپزخانه مطابق 
(شكل هاي 3، 4، 5 و 6-8) را محاسبه كنيد. 

 شــرح:  صفحات از ام دى اف به ضخامت 16 ميلي متر؛ هر 
متر مربع 120/000 ريال 

- پشت بند از ام دى اف به ضخامت 4 ميلي متر، هر مترمربع 
50/000 ريال.

- لب جسبان از نوار PVC؛ هر متر 1/000 ريال.
- لوال كابينت، 4 عد؛ هر عدد 3500 ريال.

- دستگيره، 3 عدد؛ هر عدد 2500 ريال.
- كاردستي، 4 ساعت؛ از قرار ساعتي 20/000 ريال.

- كار ماشيني، 2 ساعت؛ از قرار ساعتي 000ر20 ريال.
- مخارج عمومي، 50 درصد مبلغ دستمزدها.

- سود، 15 درصد قيمت تمام شده.



193

تم
هش

ل 
فص

ي 
ساز

كور
د د

ولي
ي ت

ه ها
زين

د ه
آور

 بر
يي

وانا
ت

شكل 3-8 برش اصلى و جانبى كابينت

شكل 4-8 برش عمودى كابينت

شكل 6-8 برش افقى كابينتشكل 5-8 تصوير مجسم كابينت
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 بعد از تهيه ليســت مواد اوليه اصلي، با توجه به مقدار كل 
مواد اصلي و ديگر مواد كمكي، ليست مواد مصرفي را تنظيم 

مي كنيم. (جدول 8-10)
جدول 10-8 ليست مواد اولية كابينت ديوارى

قيمت واحد مقدارشرحرديف
(ريال)

قيمت مواد 
مصرفى

جمع 
كل

MDF1/669120000200280 16 ميلى مترى1

MDF0/5565000027800 4 ميلى مترى2

228080جمع مواد اصلى

7/9 نوار لبه3
10007900متر

4MDF 8100800 عددپيچ مخصوص

4350014000 عددلوالى كابينت5

225005000 عدددستگيره6

27700جمع مواد كمكى

255780جمع كل مواد مصرفى

بعداز اين كه هزينة مربوط به مواد مصرفي مشخص گرديد، 
با توجه به جدول تركيب و برآورد قيمت كار، مي توان قيمت 

تمام شده و قيمت فروش را تعيين نمود. (جدول 8-11)

جدول 11-8 تركيب قيمت يا صورتحساب كابينت ديوارى

جمع كلجمعمقدارشرحرديف

255780جمع مواد مصرفى1

دستمزدها2

480000 ساعت كار دستى، ساعتى 20000

240000 ساعت كار ماشينى، ساعتى 20000

ـرنگ كارى ندارد

120000جمع دستمزدها

مخارج3

5060000 درصد مبلغ دستمزدها

60000جمع مخارج

435780قيمت تمام شده

65367سود 15 درصد قيمت تمام شده4

501147جمع كل ـ قيمت فروش

 مثــال نمونه 2: قيمت فــروش بوفة مطابق شــكل 7-8 را 
برآورد كنيد. در صورتي كه: 

- صفحات، از تخته خرده چوب با ضخامت 18 ميلي متري 
اســت كه ســطوح آن، با روكش راش با ضخامت 1 ميلي متر 

پوشش داده شده است.

جنسشرحرديف

mm ابعاد تمام شده

مقدار تمام شدهتعداد
درصد 

دورريز

مقدار اوليه

مقدار كل

ضخامتعرضطول
طول

m

سطح

m2

حجم

m3

ـ0/406ـMDF6502841620/36910بدنه1

ـ0/480ـMDF7682841620/43610سقف و كف2

ـ0/572ـMDF6504001620/52010در3

1/693ـ0/211ـMDF7682501610/19210طبقه4

0/556ـ0/556ـMDF790640410/50610پشت بند5

جدول 9-8 ليست مواد اولية كابينت ديوارى آشپزخانه
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- چوب ماسيو، از نوع راش درجه 1 است.
- اندازه هاي نامشــخص، با رعايت مقياس، از روي نقشــه 

اندازه برداري شود.
- كار ماشــيني 2 ســاعت از قرار ســاعتي 35/000 ريال، 
كاردســتي 10 ســاعت از قــرار ســاعتي 150/000 ريال، و 3 

ساعت رنگ كاري از قرار ساعت 12/000 ريال.
- درصد دور ريز چوب ماسيو را 30 درصد، تخته خرده چوب 
و سه اليي را 10 درصد و روكش را 20 درصد درنظر بگيريد.

- تخته خرده چوب، هر متر مربع 000ر25 ريال.
- تخته سه اليي، هر متر مربع 26/000 ريال.

- چوب راش درجه 1، هر متر مكعب 2/000/000 ريال.
- روكش راش درجه، 1 هر متر مربع 6500 ريال. 

شكل 7-8 بوفه

جدول 12-8 ليست چوب مربوط به بوفه

جدول 13-8 ليست مواد مصرفى مربوط به بوفه

 حال با توجه به توضيحات مفصل فوق نمونه اي از محاسبه 
و برآورد قيمت كار ســاخته شــده چوبي اجراشده دريكي از 

هنرستان ها به تفصيل براي تفهيم بهتر مطلب گفته مي شود.
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برآورد هزينه به زبان ساده تر
 بــراي پرداختن بــه توليــد مصنوعات چوبــي، عالوه بر 
فراگيري اصول فني، مطالــب ديگري را نيز بايد آموخت، كه 
يكي از آن ها آشــنايي با چگونگي تهية مواد اوليه و محل هاي 

خريد و فروش انواع مواد اوليه و قواعد مربوط به آن است. 
 براي مثال بايد با ابعاد چوب، تختة خرده چوب (نئوپان)،  ام دي 
اف (ام دى اف) ، فيبر، تخته اليه و روكش هاي چوبي و مصنوعي 
موجود در بازار آشنا باشــيم تا در طراحي ساخت مصنوعات 
چوبي از اين اطالعات استفاده نمائيم. (شكل هاى 8، 9 و 8-10)

شكل 8-8

شكل 8-9

شكل 8-10

 هم چنيــن بايــد با محاســبات خريد چوب كه برحســب 
مترمكعب است و با محاسبات خريد مواد اولية صفحه اي مانند 
نئوپان، «ام دي اف»،  فيبر، تخته اليه، روكش و شيشه، پارچه و 
چرم، كه بر حسب مترمربع اند آشنا باشيم، تا بتوانيم هزينة توليد 

مواد اوليه را محاسبه نمائيم. (شكل 8-11)

شكل 8-11

 در ادامــة ايــن مبحث، با موارد ذكرشــده بيشــتر آشــنا 
مي شويم.

 محاســبة طول: براي اندازه گيري فاصلــة بين دو نقطه كه 
يك بُعد را شــامل مي شــود و آن را طــول مي ناميم از واحد 
اندازه گيري متر اســتفاده مي شود. يك متر (m)  خود از 100 
سانتي متر (cm) كه عدد ثابت اندازه گيري طول است، تشكيل 

شده است.
 محاســبة سطح (مساحت): براي محاسبة سطح يا مساحت 
مــواد اولية صفحه اي چوبي و غيرچوبــي دو بُعد درنظر گرفته 
 m2 مي شــود و اندازه گيري بر اســاس متر كــه آن را مترمربع
مي گوييم در دو جهت انجام مي شــود كه خود شامل 10/000 

سانتي مترمربع (cm2) مي شود. (شكل 8-12)
 بــراي درك بهتر مطلب مربعي را درنظر مي گيريم كه هر 
ضلع آن 1 متر يا 100 ســانتي متر باشــد و با كمك فرمول هاي 
مســاحت مربــع و مســتطيل محخاســبات مترمربــع را انجام 

مي دهيم. 
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خودش × يك ضلع = مساحت مربع
عرض × طول = مساحت مستطيل
m2 متر مربع 1 = 1 متر ×  1 متر

يا
cm2 سانتي متر مربع 10/000 = 100 سانتي متر × 100 سانتي متر

شكل 8-12

 عدد ثابت در محاسبات مساحت عدد 10000 سانتي مترمربع 
اســت و با اين عدد مســاحت را در ســطوح مختلف محاسبه 
مي نمائيم. مثل صفحة ميز، يا اتاق پاركت شــده كه كف يك 

اتاق با 12 متر پاركت چوبي پوشانده شده است. 

عرض × طول  = مساحت مستطيل
   m2 12=3 × 4 = مساحت

3 متر
يا

300cm

400cm 4 متر يا

پس منظورمان 12 مترمربع است.
 در صنايع چوب مواد اوليــة صفحه اي، مانند انواع نئوپان 
«ام دي اف» و فيبــر و تخته اليه، انــواع روكش هاي چوبي و 
غيرچوبي و شيشــه و پارچه و چرم با فرمول ذكرشده محاسبه 

مي شود.

 مثال:  يك ورق نئوپان بــه ابعاد 344×183 چندمترمربع و 
چند سانتي مترمربع است؟  اگر اين ورق را به قيمت 450/000 
ريال خريده باشــيم قيمت هريك مترمربع چند ريال اســت؟ 

(شكل 8-13)

عرض × طول = مساحت مستطيل 
= 244 × 183                  

 سانتي متر مربع  44652 = 

شكل 8-13

 براي تبديل ســانتي مترمربع به مترمربع جواب مسئله را بر 
عدد ثابت 10000 تقسيم مي كنيم. 

متر مربع 4/4652 = 10000 ÷ 44652
 و براي به دســت آوردن قيمت يك مترمربع نئوپان جواب 

را در مبلغ نئوپان تقسيم مي نمائيم.
ريال 100779 = 4/4652 ÷ 450000 ريال

 حــدوداً قيمت يك متر مربــع 100/000 ريال يا 10/000 
تومان است. 

 ارزش اين محاســبات براي اين اســت كه شما مي توانيد 
هنگام توليد يك دكور (مصنوع چوبي) قيمت نئوپان مصرفي 

خود را به دست آوريد.

محاسبة قيمت يك دكور چوبي صفحه اي 
 براي محاســبة قيمت يك مصنوع چوبي ســاخته شده از 

نئوپان «ام دي اف» :
1. تك تك قطعات برش شده را، از جهت طول، عرض و 

تعداد، زيرهم يادداشت مي كنيم.
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2. اعــداد يادداشــت شــده را در هر قطعــه در هم ضرب 
مي كنيــم (طول×  عــرض× تعداد) و جــواب را در جلوي آن 

يادداشت مي نمائيم.
3. تمام اعداد ضرب شده را با هم جمع مي كنيم.

4. عدد به دســت آمده برحسب ســانتي مترمربع است، آن 
عدد را در عدد ثابت 10000 تقسيم مي كنيم تا جواب برحسب 

مترمربع به دست آيد.
5. جواب به دست آمده مقدار مصرف نئوپان يا «ام دي اف»  
را براي ســاخت دكور چوبي نشان مي دهد. عدد به دست آمده 
را در قيمت هر مترمربع نئوپان يا ام دي اف، كه قبًال به دســت 
آورده ايد ضرب نمائيد تا قيمت هريك از آن ها براي ســاخت 

كار چوبي مشخص شود.
6. براي به دست آوردن هزينة ساخت، قيمت بقية مواد اولية 

مصرفي را با قيمت نئوپان جمع مي كنيم. 
 مثال: يك كتابخانه به ابعاد داده شدة زير را مي  خواهيم با 
نئوپان روكش مصنوعي (لترون) بسازيم. اگر قيمت يك ورق 
450000 ريال باشــد، هزينة ســاخت كتابخانه را حساب كنيد 

(ابعاد نئوپان گنبد 244 × 183)

183 × 40 × 2 = 14640 بدنه ها 
سقف و كف و سقف كمد   9240 = 3 × 40 × 77
طبقات      8085 = 3 × 35 × 77
درهاي كمد     5600 = 2 × 40 × 70
پاسنگ      770 = 1 × 10 × 77

   سانتي مترمربع    38335  

نكتة مهم:
 در محاســبة عرض هــاي كمد براي روند بــودن عدد 40 
درنظرگرفته شود. و با استفاده از «پي وي سي»  يك ميلى متري 

اندازة عرضي درها با بادخور وسط 39/5 است.

 مجموع ابعاد قطعات كتابخانه را به cm به دست آورديم.
 حال با تقســيم بر 10000 عــدد ثابت جواب را به مترمربع 

به دست مي آوريم:
   مترمربع 3/8335 = 10000 ÷ 38335

 در مثال قبل قيمت 1 مترمربع نئوپان را مبلغ 100779 ريال 
به دست آورديم. 

قيمــت 1 مترمربــع را در نئوپان مصرفــي كتابخانه ضرب 
مي كنيم:

ريال 386336 = 100779 * 3/8335
هزينة نئوپان براي ســاخت كتابخانه حدود 38600 تومان 

مي شود.

محاسبة حجم
 براي محاسبة حجم چوب ســه بُعد درنظر گرفته مي شود 
و اندازه گيــري بر اســاس متر در ســه بُعد يا ســه جهت انجام 
مي شــود كه آن را مترمكعب (m3) مي گوييم، كه خود شامل 

1/000/000 سانتي متر مكبع (cm3) مي شود.
 براي درك بهتر مطلب مكعب جعبه اي را درنظر مي گيريم 
كه هر ضلع آن 1 متر يا 100 سانتي متر باشد و از فرمول حجم 

مكعب كمك مي  گيريم.

                     ارتفاع × عرض × طول = حجم مكعب 
= 100 × 100 × 100                    
= 1/000/000 cm3 سانتي متر مكعب    

 عــدد ثابــت در محاســبات حجــم عــدد 1/000/000 
سانتي مترمكعب است و با اين عدد حجم را محاسبه مي كنيم.

 عدد 1/000/000 به اين معناست كه در داخل جعبه گفته 
شده مي توانيم به تعداد 1/000/000 مكعب كوچك با اضالع 
1 سانتي طول و عرض و ارتفاع بچينيم تا پر شود. پس يك متر 
مكعب چوب برابر 1/000/000 سانتي مترمكعب چوب است و 
به اين معناســت كه هرگاه ما 1 مترمكعب چوب بخريم داخل 
جعبــه ي با ابعاد 1 متر طول و 1 متر عرض و 1 متر ارتفاع را پر 

از چوب نموده ايم. (شكل 8-14)

شكل 8-14

1 متر
يا

100cm

100cm 1 متر يا
1

cm
ر يا 

1 مت
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 اما مي دانيــم كه ابعاد چوب متفاوت اســت و به صورت 
الوار، تخته و... در بازار عرضه مي شود. (شكل 8-15)

شكل 8-15

 پــس مي توانيــم فرمول حجم چــوب را به صــورت زير 
بنويسيم:

ضخامت × عرض × طول = حجم چوب
 بــه اين ترتيب مي توانيم حجــم تخته ها يي را كه در بازار 
با طول هاي متفاوت بريده شــده اند،  محاسبه نمائيم. براي مثال 
تخته هاي روســي داراي طــول 6 متر و تخته [اي ســاخت در 

داراي 2/20 مترند. 
 مثــال: مي خواهيــم يــك مترمكعــب چــوب روســي 
بخريــم. تخته هايــي كه در بازار بــه  فروش مي رســد به ابعاد

5 × 15 × 600 است. حال بايد چند تخته به اين ابعاد بخريم تا 
بتوانيم يك مترمكعب چوب روسي تهيه نمائيم؟

                    خامت × عرض × طول = حجم چوب 
= 600 × 15 × 5                      

 = 45000 cm2  حجم يك تخته چوب روسي   

در ادامه، عدد ثابت 1/000/000 را، كه معادل 1 مترمكعب 
است، بر حجم يك تخته تقسيم كنيم:

عدد تخته چوب روسي  22/2 = 45000 ÷ 1/000/000
 پس 1 مترمكعب چوب روســي با ابعاد داده شــده معادل 

22/2 تخته چوب روسي است. 

محاسبة قيمت چوب 
 با توجه به قيمــت يك مترمكعب چوب در بازار مي توان 

قيمت يك تخته را محاسبه نمود. (شكل 8-16)

شكل 8-16

 مثــال: قيمــت يــك مترمكعب چــوب روســي در بازار 
7/000/000 ريــال اســت. قيمت يك تخته را حســاب كنيد. 

(ابعاد تخته 5 × 15 × 600)
 متوجــه شــديم قيمت يك تخته چوب روســي 315000 

تومان است.
 اگر بخواهيم مقدار (حجم) چوب و قيمت چوب مصرفي 
را محاســبه كنيم بايد حجم تك تك قطعات بريده  شدة يك 
كارچوبي را محاســبه نمائيم و سپس مجموع آن ها را به دست 
آوريم تــا بدانيم چه حجم چوبي مصرف نموده ايم و ســپس 
آن را بر عدد 1/000/000 تقســيم كنيم تا بدانيم چه اندازه از 
يك مترمكعب چوب مصرف شــده است و عدد حاصل را بر 
قيمت يك مترمكعب تقســيم نمائيم تا مبلغ چوب مصرفي به 

دست آيد.

ضخامت × عرض × طول = حجم چوب
= 600 × 15 × 5= 45000cm3          
45000 ÷ 1000/000=0/045 m3       
   ريال315000 = 7000/000 × 0/045

 مثال: ابعاد يك صندلي چوبي كه آن را با چوب روســي 
ســاخته آيم در زير داده شــده اســت. مقدار چــوب مصرفي 
و قيمــت آن را محاســبه نمائيــد (قيمــت 1 مترمكعب چوب 

7/000/000 ريال است).
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ضخامت × عرض × طول = حجم چوب
100 × 5 × 3 × 2 = 3000 cm3  پاية عقب
پاية جلو  1290 = 2 × 3 × 5 × 43
قيد عقب و جلو  900 = 2 × 3 × 5 × 30
39 × 5 × 3 × 2 = 1170 قيد پهلوها 
30 × 3 × 3 × 2 = 540 قيد عقب و جلو (پايين پايه ها)  
قيد پهلوها (پايين پايه ها)  702 = 2 × 3 × 3 × 39
تاج  1200 = 1 × 3 × 10 × 40
پشتي (از هر طرف زبانه  cm2 حساب شده است)  1708 = 2 × 2 × 7 × 61

10510 cm3 مجموع چوب مصرفي
10510 ÷ 1000/000 = 0/01 m3

ريال 70/000 = 7000/000 × 0/01

 بدون درنظرگرفتن دور ريزها 95 صندلي را با 1 مترمكعب 
چــوب مي توان ســاخت و قيمت هر صندلــي (هزينة چوب) 

42105 ريال تمام مي شود.
 البته اين مطلب با توجه به دور ريز حدود 20 درصد چوب 
عمًال بسيار كمتر است، كه توضيح داده مي شود. به عالوه، در 
نقشة كار تمامي چوب ها صاف درنظر گرفته شده اند و در صورت 
استفاده از كارهاي چوبي خم و قوسي ضايعات بيشتر مي شود.

ضايعات در يك متر مكعب داريم:

/ // / cm× = = 320 20 000 0001000 000 200 000
100 100

1/000/000 ÷ 200/000 = 800/000 cm3

سانتى متر مكعب چوب قابل استفاده براى توليد
عدد صندلى با يك متر مكعب چوب روسى 76=10510÷800/000

(1 متر مكعب چوب) ضايعات

 در اينجا مشــاهده مي كنيم كــه بادرنظرگرفتن ضايعات، 
ميــزان توليد از 95 صندلي به 76 صندلــي در يك مترمكعب 
چوب روسي كاهش يافته است كه در عمل و با توجه به تنوع 
طرح ها، از اين مقدار كمتر هم مي شــود. پس نتيجه مي گيريم 

كه بايد جلوي افزايش ضايعات را در توليد بگيريم. 
 براي كاهش صايعات توليد بايد از دستگاه هاي با كيفيت 
باال اســتفاده نمــود و دســتگاه ها را به طور منظم ســرويس و 

گريس كاري نمود و تيغه هاي دستگاه ها را به موقع تيز كنيم.
 خريــداري چوب هاي خشــك و با كيفيت و اســتفاده از 

نقشة صحيح برش و دقت در رنده و گندگي نمودن الزم است 
تا ضايعات (پوشــال و خاك اّره) زياد نشود و برش به صورت 

صحيح صورت بگيرد.
 براي طراحي و ســاخت مصنوعات چوبي بايد اطالعاتي 
در زمينــة چگونگــي تهية مواد اوليه و ابعاد مــواد اولية چوبي 
داشته باشيد، تا بتوانيد بهترين مواد اوليه را،  از جهت كيفيت و 
ابعاد مناسب براي ساخت مصنوعات چوبي، انتخاب نمائيد. در 
اين صورت مي توان با سهولت بهترين كار چوبي را ساخت و 
هزينة ســاخت آن نيز مناسب نمود. بنابراين، ابتدا بايد با مراكز 
خريد و فروش مواد اولية چوبي آشــنا شــويد، سپس با نحوة 
انجام معامالت و خريد و فروش و حمل و نقل آشنا گرديد. 
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1- دو نوع مواد در ساخت دكورهاى چوبى را نام ببريد. 

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

2- ابعاد استاندارد تخته خرده چوب را بنويسيد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

3- عناوين مواد كمكى به كار رفته در دكورهاى چوبى را بنويسيد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

4- روش برآورد مواد اوليه در ساخت دكورهاى چوبى را بنويسيد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

5- نحوه برآورد قيمت تمام شده سازه هاى چوبى را بنويسيد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

6- نحوه برآرد قيمت فروش سازه هاى چوبى را بنويسيد.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

7- كنترل مواد به كار رفته در ساخت دكورهاى چوبى چگونه انجام مى شود؟
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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