
هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 انواع مغارهاى ساده را انتخاب کند. 

 مغارهاى ساده را در کنده کارى و ساخت اتصاالت به کار بندد. 
 اسکنه مناسب را انتخاب کرده آن را در ساخت اتصاالت و کنده کارى استفاده کند. 

 مغارهاى مناسب منبت کارى را انتخاب کرده به کار گيرد. 
 مغارهاى ساده و فرم دار را نيز آماده به کار نگاه دارد. 

 نکات و مسايل ايمنى و حفاظتى مربوط به مغارها و اسکنه را مراعات کند. 

و  آن  جداکردن  يا  چوب  از  قسمتى  کردن  به منظورخارج 
همچنين درآوردن قسمت هاى اضافى بين فاق و هموارکردن زبانه 
در ساخت اتصاالت و در بعضى موارد جاسازى يراق آالت و کندن 

کام، مى توانيد از مغار و اسکنه استفاده کنيد. 

۱ــ۶ــ مغار
هنگامى که درنظر داريد به منظور ساخت اتصاالت مختلف، 
در چوب شکاف ايجاد کرده يا يراق آالتى را روى کار ساخته شده 
نصب کنيد، مى توانيد از مغارهاى ساده ى شکل ۱ــ۶ به شرح زير 

استفاده کنيد. 
تيغه و  بودن  سالم  تيز و  از  ابتدا  مغار  از  استفاده  به منظور 
دسته ى آن اطمينان حاصل کرده سپس مطابق با اصول فنى، بسته 
به نوع کار و اندازه اش، آن را در دست گرفته به کار بريد (شکل هاى 

۲ــ۶ ، ۳ــ۶ و ۴ــ۶). 

۶فصلفصل
مغار و اسکنه کاریمغار و اسکنه کاری

ـ  ۶  ــ مغارهاى ساده و پخ دار شکل ۱ـ
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ـ  ۶  ــ مغارهاى ساده شکل ۲ـ

کمترى  نيروى  به  نياز  که  کارهايى  در  باشيد  داشته  توجه 
نيروى  که  بزرگ  کارهاى  در  کرده  استفاده  پخ دار  مغار  از  باشد، 
استفاده  ساده  مغارهاى  از  است  الزم  مغارکارى  جهت  بيشترى 

کنيد (شکل هاى ۵  ــ۶ و ۶ــ۶). 

ـ  ۶  ــ استفاده از مغار شکل ۳ـ

ـ  ۶  ــ صاف کردن اطراف زبانه با مغار شکل ۴ـ

ـ  ۶  ــ صاف کردن سطح اتصال با مغار شکل ۵ـ

ـ  ۶  ــ کندن فاق با مغار شکل ۶ـ
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۱ــ۱ــ۶ــ نحوه ى انتخاب مغار: چون مغارها در ابعاد 
استفاده  موارد  همچنين  و  شده اند،  ساخته  مختلفى  اندازه هاى  و 
متنوعى از جمله در آوردن فاق، جاى قفل و لوال و تسطيح زبانه 
مورد  را  زير  موارد  است  الزم  مغارها  از  استفاده  جهت  دارند، 

توجه قرار دهيد: 
ــ با توجه به عمق و سطح شيار موردنظر، به منظور ساخت 
اتصاالت، مغار مناسب را (مغار پخ دار براى کارهاى سبک و مغار 

ساده براى کارهاى سنگين) انتخاب کرده به کار گيريد. 
اندازه هاى  در  ضخامت  و  پهنا  لحاظ  از  مغارها  چون  ــ 
مختلفى وجود دارند، متناسب با نوع کار و عرض شيار مورد نظر، 
مغار مربوط به آن را انتخاب کرده به کار بنديد. براى مثال، جهت 
درآوردن فاق ۸ ميلى مترى الزم است از مغار به عرض ۸ ميلى متر 

استفاده کنيد (شکل ۷  ــ۶). 
و  ساده  (مغارهاى  شکل  و  فرم  لحاظ  از  مغارها  چون  ــ 
منبت کارى) در انواع مختلفى ساخته شده اند، الزم است هنگام 
به کارگيرى آن متناسب با نوع کار، مغار مربوطه را انتخاب کنيد. 
۲ــ۱ــ۶ــ نحوه ى به کارگيرى مغار: ابتدا از سالمت 
قسمت هاى مختلف مغار (دسته و تيغه ) اطمينان حاصل کرده در 
حالتى که دسته آن در دست چپ و لبه ى تيز آن روى چوب قرار 
گرفته باشد، با دست راست به وسيله ى چکش چوبى به دسته آن 
ضربه وارد کنيد تا به اندازه ى الزم در چوب فرو رود؛ بدين ترتيب 

عمل مغارکارى را انجام دهيد (شکل ۸  ــ۶). 
ــ براى سهولت عمل مغارکارى و رعايت نکات ايمنى در 
مواردى که قطعه کار کوچک باشد، آن را روى ميزکار ثابت کرده 

سپس مبادرت به مغارکارى کنيد (شکل ۹ــ۶). 
ــ براى وارد کردن ضربه در مغارکارى بهتر است از چکش 
چوبى استفاده کنيد. چنانچه براى اين منظور چکش آهنى به کار 
حلقه ى  يا  دکمه  داراى  مغار  دسته ى  انتهاى  که  است  الزم  رود، 

آهنى باشد (شکل ۱۰ــ۶). 

ـ  ۶  ــ بايد از مغار به عرض ۸ ميلى متر استفاده شود. شکل ۷ـ

ـ  ۶  ــ نحوه ى ضربه زدن به سر دسته ى مغار شکل ۸  ـ
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ـ  ۶  ــ نحوه ى بستن قطعات به ميزکار شکل ۹ـ

ـ  ۶  ــ در موقع ضربه زدن از چکش چوبى استفاده شود.  شکل ۱۰ـ

ــ هنگام به کارگيرى مغار توجه داشته باشيد ضربه اى که به 
جنس  با  متناسب  مى کنيد،  وارد  مغار  دسته ى  به  چکش  وسيله ى 
چوب (از لحاظ سختى و نرمى) و مقدارى که بايد در چوب فرو 
رود باشد. نبايد به مغار فشار آورد، زيرا سبب خم شدن يا شکستن 

تيغه مغار مى شود. 

ـ  ۶  ــ شکستگى نوک مغار شکل ۱۱ـ

ــ نکته  قابل توجه در به کارگيرى مغار اين است که چنانچه 
مغار به طور صحيح و کامل در دسته قرار نگرفته باشد، با وارد کردن 
ضربه ى چکش احتمال شکستن دسته ى آن وجود دارد؛ به همين 
جهت بايد توجه داشت که مغار کامًال در وسط دسته و در جهت 

طول مغار قرارگرفته باشد (شکل ۱۲ــ۶). 
مغار  از  استفاده  با  مغارکارى:  عمليات  ۳ــ۱ــ۶ــ 
کام،  ديواره هاى  تسطيح  جمله  از  است؛  ميسر  متعددى  عمليات 
در آوردن جاى قفلى و لوال، تميز کردن و گرفتن زاويه بر زبانه ها 
ساخت  در  موردمصرف  يراق آالت  از  برخى  محل  درآوردن  و 

مصنوعات چوبى. 
با توجه به مفاهيم ذکر شده در مبحث به کارگيرى مغارها و 
شکل هاى ۱۳ــ۶ و ۱۴ــ۶ و ۱۵ــ۶ و ۱۶ــ۶ برحسب ضرورت 
مطابق با اصول فنى ذکر شده، هريک از عمليات مغارکارى فوق 

را برروى قطعات چوبى انجام دهيد. 
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ـ  ۶  ــ مغار در دسته کج قرار گرفته شکل ۱۲ـ

ـ  ۶  ــ نحوه ى خالى کردن ُکم با مغار شکل ۱۳ـ

ـ  ۶  ــ طريقه ى تسطيح انتهاى زبانه شکل ۱۴ـ

ـ  ۶  ــ استفاده مغار براى درآوردن جاى قفل شکل ۱۵ـ
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۲ــ۶ــ اسکنه کارى 
اسکنه ابزارى است شبيه مغار، اما قويتر از آن که مى توانيد 
جهت خارج کردن و شکاف دادن قسمت هايى از چوب در ساخت 

اتصاالت، به ويژه کندن کام و درآوردن فاق از آن استفاده کنيد. 
۱ــ۲ــ۶ــ نحوه ى انتخاب اسکنه جهت کنده کارى: 
اسکنه از لحاظ ابعاد در اندازه هاى متنوعى ساخته شده است که از 
نقطه نظر عملکرد نقش واحدى دارد. با توجه به نوع کار، اسکنه 

متناسب را انتخاب کرده به کار گيريد (شکل ۱۷ــ۶). 
به منظور  اسکنه:  به کارگيرى  نحوه ى  ۲ــ۲ــ۶ــ 
مطمئن  آن  تيغه ى  و  دسته  سالمت  از  ابتدا  اسکنه،  به کارگيرى 
دست  در  اسکنه  که  به طورى  فنى  اصول  با  مطابق  سپس  شويد؛ 
چپ و چکش در دست راست باشد، عمل اسکنه کارى را انجام 

دهيد (شکل ۱۸ــ۶). 
جهت  کندن کام الزم است اسکنه را عمود بر سطح قطعه 
موردنظر قرار داده به وسيله چکش بر دسته ى آن ضربه وارد کنيد، 
زيرا عمودنبودن اسکنه بر سطح قطعه سبب کج درآوردن کام و در 

نتيجه نامطلوب بودن آن خواه شد (شکل ۱۹ــ۶). 
جهت خارج کردن فاق يا کندن کام ابتدا قطعه موردنظر را 
پس از خط کشى تحت زاويه اى که بتوان براحتى و تسلط بيش تر بر 
روى آن عمل اسکنه کارى را انجام داد، روى ميزکار ثابت کنيد؛ 
انجام  را  کام کنى  مرحله ى  شده،  ذکر  فنى  اصول  با  مطابق  سپس 

دهيد (شکل ۲۰ــ۶). 

ـ  ۶  ــ انواع اسکنه شکل ۱۷ـ

شکل ۱۸ــ۶ــ طريقه ى کاربرد اسکنه

ـ  ۶  ــ اسکنه عمود قرار داده شده شکل ۱۹ـ
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از  استفاده  هنگام  اسکنه کارى:  عمليات  ۳ــ۲ــ۶ــ 
اسکنه به منظور کندن کام، ابتدا خطوط الزم را به وسيله ى خط کش 
تيره دار روى سطح قطعه موردنظر رسم کرده سپس حدود ۲ ميلى متر 
به خط مانده، لبه ى تيز اسکنه را بين دو خط تيره دار طورى قرار 
دهيد که پخ اسکنه روبه خارج شما باشد. آن گاه به وسيله ى چکش 
به دسته ى اسکنه ضربه بزنيد. پس از آن حدود يک تا يک و نيم 
سانتى متر جلوتر رفته دوباره به اسکنه ضربه بزنيد. حال تراشه ى 
محل  در  را  اسکنه  سپس  کنيد؛  خارج  را  فاصله  دو  بين  موجود 
اّول قرار داده ضربه ى محکم ترى وارد کنيد و در محل دوم اين 
عمل را تکرار کنيد، اما توجه داشته باشيد اين بار الزم است پخ 
اسکنه روبه خودتان باشد تا قطعه شکسته شده (تراشه) بين آن دو 
خارج شود با تکرار اين عمل در حدود ۴ تا ۵ سانتى متر پيش برويد 
تا کام ايجاد شده به عمق اصلى خود برسد. پس از آن شروع به 
پيشروى کنيد و کام را بکنيد؛ به طورى که تا پايان کار پخ اسکنه 
کار  آخر  به  اسکنه  که  هنگامى  باشد.  داشته  قرار  خودتان  روبه 

ـ  ۶  ــ اسکنه کج قرار داده شده و اشتباه است شکل ۲۰ـ

ـ  ۶  ــ نحوه ى استقرار قطعه کار روى ميزکار شکل ۲۱ـ
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رسيد و کام تا نزديک خط اتمام کنده شد، اسکنه را برگردانيد و 
در ۲ميلى مترى که قبل از شروع کام باقى گذارده بوديد، از طرف 
باقيمانده  قسمت  آن  فروبرده  را  اسکنه  اصلى  تاعمق  کام  جلوى 
رانيز برداريد. در اين هنگام عمل کام کنى خاتمه مى يابد و مى توانيد 
زبانه را در آن جاى بزنيد. البته در صورت لزوم، قبل از جازدن 
زبانه مى توانيد به وسيله ى مغار مناسب ديواره ى کام را تسطيح و 

پرداخت کنيد (شکل ۲۲ــ۶). 

به  کام  است  ممکن  ضرورت  برحسب  موارد  بعضى  در 
صورت نمايان در دو سطح (دوطرفه) ايجاد شود، براى اين منظور 
ضمن رعايت اصول فنى مربوط به کارگيرى اسکنه، الزم است 
نصب عمليات کام کنى را از يک طرف و نصف ديگر را از طرف 
طرف  دو  از  کام  بدين ترتيب  دهيد؛  انجام  موردنظر  ياقيد  پايه  دوم 

نمايان مى شود. 

۳ــ۶ــ مغارهاى منبت کارى
مغارهاى منبت در فرم ها و اندازه هاى متنوعى ساخته شده اند 
که بسته به نوع و اندازه و طرح موردنظر مى توانيد آن را انتخاب 

کرده به کارگيريد (شکل ۲۳ــ۶). 
۱ــ۳ــ۶ــ انتخاب مغارهاى منبت کارى: همان طورى 
که ذکر شد، مغارهاى منبت کارى در فرم ها و اندازه هاى متنوعى 
در دسترس است که بسته به طرح و نقشه ى کار، هريک تحت نام 
مشخص موارد مصرف خاصى دارند. الزم است هرکدام را با توجه 

به خصوصيات ظاهرى و کاربرد ويژه انتخاب کرده به کارگيريد. 
مستلزم  هرکدام  کاربرد  نحوه ى  و  صحيح  انتخاب  البته 

ـ  ۶  ــ طريقه کم کندن با اسکنه شکل ۲۲ـ

ـ  ۶  ــ مغارهاى منبت کارى شکل ۲۳ـ
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مغارهاى  است.  منبت کارى  امر  در  ممارست  و  کافى  تجربه ى 
منبت کارى معموًال تحت نام هاى کبريتى، تخت يا صاف، نيم باز، 
(شکل  مى گيرند  قرار  استفاده  مورد  ذيل  شرح  به  شفره  و  گلويى 

۲۴ــ۶). 

ـ  ۶  ــ يک سرى مغار منبت کارى شکل ۲۴ـ

ـ  ۶  ــ مغارهاى تخت و نيم باز شکل ۲۵ـ

 مغار کبريتى: باريکترين مغارى است که نوک آن در 
حدود يک ميلى تر پهنا دارد، اما مى توانيد آن را براى کندن سطوح 

صاف به کار گيريد. 
 مغار تخت يا صاف: از اين مغار مى توانيد براى شيب 

دادن و کندن سطوح صاف استفاده کنيد (شکل ۲۵ــ۶). 

ايجاد  براى  مى توانيد  مغار  نوع  اين  از  گلويى:  مغار   
انحناهاى عميق استفاده کنيد. اين مغار گودى بيش ترى از مغار 

نيم باز دارد و شيب آن تندتر است (شکل ۲۶ــ۶).

ـ  ۶  ــ انواع مغارهاى گلويى شکل ۲۶ـ

 مغار شفره: چون مقطع اين مغار به شکل «V» است، 
مى توانيد آن را براى ايجاد خط بين دو سطح که نسبت به هم زاويه 
دارند يا عمود هستند به کار گيريد. همچنين مى توانيد از اين مغار 

براى جدا کردن طرح از زمينه استفاده کنيد (شکل ۲۷ــ۶). 

شفره  مغارهاى  خميده  يا  کج  انواع  باشيد  داشته  توجه 
که  محل هايى  در  هريک  از  مى توانيد  که  است  شده  ساخته  نيز 
کنيد (شکل  استفاده  نيست،  ميسر  صاف  مغار  از  استفاده  امکان 

۲۸ــ۶). 

ـ  ۶  ــ مغارهاى شفره شکل ۲۷ـ

مغار V شکل با زواياى
٩٠º ٤٥ وº ٦٠ وº 
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۲ــ۳ــ۶ــ نحوه ى به کارگيرى مغارهاى منبت کارى: 
طرح  است  الزم  ابتدا  منبت کارى،  مغارهاى  به کارگيرى  به منظور 
سه  به  را  مربوط  طرح  سپس  کنيد؛  فراهم  يا  طراحى  را  موردنظر 

روش به شرح زير بر روى کار منتقل کنيد: 
الف ــ فتوکپى طرح اوليه را روى چوب بچسبانيد. 

ب ــ با قرار دادن کاربن بين طرح تهيه شده و سطح کار، 
طرح موردنظر را برروى سطح کار منعکس کنيد. 

پ ــ کاغذى که طرح روى آن ايجاد شده به روغن آغشته 
کرده سپس اين کاغذ را روى قطعه ى چوب گذاشته با مداد روى 
خطوط طرح بکشيد تا نقش طرح از طرف ديگر روى چوب منتقل 
انجام  زير  شرح  به  را  منبت کارى  عمليات  ترتيب  اين  به  شود. 

دهيد: 
قطعه کار را به گيره ميزکار ببنديد. ابتدا با مغار شفره خطوط 
محدوده طرح را مشخص کرده از زمينه جدا کنيد؛ سپس با مغار 
راست (تخت) زمينه ى کار را به نحوى پايين ببريد که سطوح گودشده 
در تمام زمينه ى کار يکسان باشد. آن گاه با مغارهاى مختلف و با 
توجه به تناسب طرح از نظر انحناء خطوط راست و منحنى، گودى 
و برجستگى، عمل منبت کارى را انجام دهيد. در هنگام منبت کارى 
با يک دست مغار و با دست ديگر چکش را نگاه داريد و برحسب 
مقدار چوبى که بايد برداشته شود، زواياى مختلفى به نوک مغار 
بدهيد. براى باربردارى و کندن زمينه از ضربات چکش به دسته ى 
مغار استفاده کنيد و هنگام منبت کردن طرح اصلى با دو دست مغار 

را بگيريد (شکل هاى ۲۹ــ۶ و ۳۰ــ۶). 
پس از پايان عمليات منبت کارى، الزم است سطوح کاررا 
و  نرم  بسيار  سوهان هاى  با  مورد  برحسب  و  نرم  بسيار  سنباده  با 

متناسب با فرم کار پرداخت کنيد. 

ـ  ۶  ــ طريقه ى منبت کارى شکل ۲۹ـ

ـ  ۶  ــ طريقه ى منبت کارى شکل ۳۰ـ
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ـ  ۶  ــ مغار کج يا خميده شکل ۲۸ـ



مغارهاى  کردن  آماده  و  تيزکردن  نحوه ی  ۴ــ۶ــ 
ساده و فرم دار 

با توجه به اهميت آماده به کار بودن مغارها و ارتباط موضوع 
با کيفيت کار انجام شده و هم چنين تسريع عمليات مغارکارى، الزم 
است هميشه جهت تأمين هدف يادشده، بويژه حصول نتيجه بهتر 

مغارها را تيز و آماده به کار نگاه داريد. 
۱ــ۴ــ۶ــ تيزکردن مغارهاى ساده و فرم دار: جهت 
کارآيى و ايمنى بهتر و بيشتر الزم است مغارها را هميشه تيز و آماده 

به کار نگاه داريد. 
به منظور تيزکردن مغارهاى ساده ضرورى است که ابتدا آن 
را تحت زاويه ى خاصى (معموًال  °۲۰) با دو دست برروى تکيه گاه 
تعبيه شده بر روى ماشين سنگ زنى نگاه داريد (شکل ۳۱ــ۶). 
با حصول اطمينان درخصوص قرار گرفتن کامل سطح پخ مغار 
برروى سنگ دستگاه، با حرکت رفت و برگشت دست به راست 
و به چپ عمل سنگ زنى را آن قدر ادامه دهيد که يک لبه برجسته 

پشت پخ به نام پليسه در سر تيغه ظاهر شود (شکل ۳۲ــ۶). 
البته در طول مراحل تيزکردن الزم است جهت پيشگيرى 

از سوختن، لبه تيغ آن را خنک کنيد (شکل ۳۳ــ۶). 
سپس عمل صيقل کردن پخ تيغ را به شرح زير انجام دهيد. 
ابتدا سنگ نفت با زبرى مناسب انتخاب کرده سطح آن را با روغن 
سنگ (اختالط نفت و روغن رقيق ماشين) آغشته کنيد. اين عمل 
به منظور دور کردن براده هاى حاصل از عمل صيقل زدن و خط 
(شکل  مى گيرد  انجام  سنگ  بيشتر  دوام  نتيجه  در  سنگ  افتادن 
۳۴ــ۶). حال پخ تيغه را بر روى سنگ نفت قرار داده تيغ را با دو 
دست در حالتى که پخ آن کامًال به سطح سنگ تماس دارد داشته 

باشد، در تمام طول سنگ به جلو و عقب حرکت دهيد. 
ــ تيغه را به صورت معکوس، کامًال افقى و تخت برروى 
سنگ قدرى حرکت دهيد تا پليسه هاى ايجاد شده در مرحله ى اول 

از لبه ى آن برداشته شود (اشکال ۳۵ــ۶ و ۳۶ــ۶). 

ـ  ۶  ــ تنظيم تکيه گاه براى تيزکردن مغار شکل ۳۱ـ

ـ  ۶  ــ طريقه ى تيزکردن تيغه ى مغار شکل ۳۲ـ

ـ  ۶  ــ لبه تيغه را به طور مرتب با آب خنک کنيد تا نسوزد شکل ۳۳ـ
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(عمل  اول  درمرحله ى  فرم دار  مغارهاى  تيزکردن  عمل 
سنگ زنى با ماشين ) مشابه مغارهاى ساده صورت مى گيرد، اما به 
جهت فرم هاى متنوع سطح مقطع اين نوع مغارها، اين عمل نياز به 
تمرين و تجربه ى کافى دارد. الزم است هنگام تيزکردن مغارهاى 

موارد  و  دستورات  کليه  سنگ زنى،  ماشين  وسيله ى  به  فرم دار 
۳۷ــ۶،  شکل هاى  دهيد.  قرار  توجه  مورد  را  مربوط  احتياطى 
ماشين  با  را  فرم دار  مغارهاى  تيزکردن  طريقه ى  ۳۹ــ۶  و  ۳۸ــ۶ 

سنگ سنباده نشان مى دهد. 

ـ  ۶  ــ روغن زدن يا نفت زدن روى سنگ ـ  ۶  ــ طريقه کشيدن تيغ مغار روى سنگ نفتشکل ۳۴ـ شکل ۳۵ـ

ـ  ۶  ــ طريقه برطرف کردن پليسه ـ  ۶  شکل ۳۶ـ شکل ۳۷ـ

ـ  ۶   ـ  ۶  شکل ۳۸ـ شکل ۳۹ـ
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فرم  با  متناسب  نفت  سنگ  پخ،  زدن  صيقل  مرحله ى  در 
سطح، مقطع مغار انتخاب کنيد و تا برداشتن کامل پليسه هاى ايجاد 
شده در لبه، مرحله ى صيقل زدن را ادامه دهيد (شکل ۴۰ــ۶). 

ـ  ۶  ــ سنگ  سنباده مخصوص تيزکردن مغارهاى فرم دار شکل ۴۰ـ

ـ  ۶  ــ بى مورد به مغار ضربه نزنيد شکل ۴۱ـ

ـ  ۶  ــ با مغار دسته شکسته کار نکنيد شکل ۴۲ـ

و  مغارکارى  در  ايمنى  و  حفاظتى  نکات  ۵  ــ۶ــ 
اسکنه کارى 

اسکنه کارى،  و  مغار  عمليات  هنگام  مراقبت  و  دقت  عدم 
ممکن است منجر به صدمات زير شود: 

ــ از ضربه زدن بى مورد با مغار برروى اجسام پرهيز کنيد 
(شکل ۴۱ــ۶). 

استفاده  است  شده  شکسته  آن  دسته ى  که  مغارى  از  ــ 
نکنيد؛ همچنين از چکش آهنى به منظور ضربه زدن بر روى دسته ى 
کنيد  خوددارى  است،  فلزى  دکمه ى  يا  حلقه  فاقد  که  مغارهايى 

(شکل ۴۲ــ۶). 

است  حادثه آفرين  کار  لباس  جيب  در  مغار  دادن  قرار  ــ 
(شکل ۴۳ــ۶). 

ـ  ۶  ــ مغار را در جيب لباس کار نگذاريد شکل ۴۳ـ

ـ  ۶  ــ مواظب لبه تيز مغار باشيد شکل ۴۴ـ

ــ مراقبت کنيد که اعضاى بدن از برخورد با لبه ى تيز  مغار 
و اسکنه مصون باشد (شکل ۴۴ــ۶). 
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           تيغه 
a ــ دم يا دسته ى تيغه 

b ــ تاج يا مانع 
c ــ پخ کنار تيغ 

d ــ تيغه 
i ــ لبه ى برش 

f ــ پخ، لبه ى تيغ 
دسته 

a ــ دسته ى چوبى 
b ــ بست يا حلقه ى جلو 

c ــ بست يا حلقه ى عقب 
d ــ دگمه ى محل ضربه 

ــ اندازه ى طول دسته ى مغار يا اسکنه بايد طورى باشد که 
قسمت سروته دسته از مشت شما بيرون آمده باشد تا هنگام ضربه 

زدن، چکش به دست اصابت نکند. 
ــ ضربه الزم است به منظور عمود به مرکز دسته ى مغار يا 

اسکنه وارد شود. 
ــ مغارها و اسکنه ها هنگام به کارگيرى بايد کامًال تيز باشند 

تا براحتى در کار، فرورفته قسمت هاى اضافى را بردارند. 

ــ قطعه چوبى که روى آن کار مى شود بايد ثابت شود تا هنگام 
کار با مغار يا اسکنه از جاى خود خارج نشود. 

در  باشد؛  محکم  کامًال  بايد  اسکنه  و  مغار  دسته ى  ــ 
اصابت  دست  به  شده  خارج  آن  از  کار  هنگام  غيراين صورت 

خواهد کرد. 
ــ هيچ گاه از اسکنه و مغار جهت بازکردن درب قوطى هاى 

رنگ يا چسب استفاده نکنيد. 

ـ  ۶ شکل ۴۵ـ
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۱ــ موارد استفاده مغارهاى ساده و پخ دار را باختصار شرح دهيد. 
۲ــ مغارهاى موردمصرف در منبت کارى از لحاظ شکل ظاهرى به چند دسته تقسيم مى شوند؟ کاربرد هردسته 

را معرفى کنيد. 
۳ــ مغارهاى منبت کارى از لحاظ شکل سطح مقطع تحت چه نام هايى معرفى شده اند؟ آن ها را نام برده مورد 

مصرف هرکدام را ذکر کنيد. 
۴ــ موارد استفاده مغار و اسکنه را توضيح دهيد. 

۵  ــ نکات مهم ايمنى استفاده از مغار و اسکنه را در چهار مورد ذکر کنيد. 
۶  ــ معيارهاى انتخاب مغار و اسکنه به منظور استفاده در کارهاى چوبى چيست؟

۷  ــ براى استفاده از چکش آهنى در مغار و اسکنه کارى چه تدبيرى صورت مى گيرد؟ 
۸  ــ نحوه ى صحيح کام کندن به وسيله ى اسکنه را به طور کامل شرح دهيد. 

۹ــ به چه دليل الزم است ضربه ى چکش در امتداد محور طولى مغار و اسکنه واقع شود؟ 
۱۰ــ جهت به کارگيرى مغارهاى منبت به منظور منبت کارى به چه ترتيب بايد عمل کرد؟ 

آزمون پايان فصل ششمآزمون پايان فصل ششم


