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ترسیم نماها و برش های 

کابینت ساده )تکی(

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

1ـ اصول ترسیم سه نماى انواع کابینت ساده را شناسایى کند.

2ـ اصول ترسیم تصاویر قائم انواع کابینت ساده را شناسایى کند.

3ـ اصول ترسیم تصاویر افقى انواع کابینت ساده را شناسایى کند.

4ـ اصول ترسیم تصاویر جانبى انواع کابینت ساده را شناسایى کند.

5  ـ اصول ترسیم برش کابینت هاى ساده را شناسایى کند.

6  ـ برش جزئیات )detail( کابینت ساده را شناسایى کند.
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ملزومات  قطعات  ابعاد  و  اندازه ها  ساختن  متناسب  براى 
چوبى به وىژه کابىنت ها، از »اندازٔه طالىى« استفاده مى کنند.

مبناى اندازه هاى طالىى، مثلث قائم الزاوىه اى است که طول 
ضلع بزرگ  آن دو برابر ضلع کوچکش است.

  AC به اندازٔه )G=2AC( در مثلث قائم الزاوىٔه شکل 1ــ٤
و به مرکز C، قوسی مى زنىم تا وتر BC قطع شود؛ سپس از رأس 
تا ضلع AB را قطع  نىز قوسی مى زنىم  تقاطع وتر  B و از محل 
»نسبت طالىى«  را   M__

m.آىند به دست   M و  m اندازه هاى و  کند 
مى گوىند؛ ىعنی:

m:M=M:)m+M(  
M=Major  
m=Minor  

__M در 5 ضلعى و 
m اىن اندازه ها، و به عبارت دىگر نسبت

به طور معمول وجود دارد )شکل هاى 2ــ٤  نىز  6 ضلعى منتظم 
و 3ــ٤(.

نام  نکته: عدد طالىی که از آن به عنوان »نسبت طالىی« 

__M در 
m = 1/618 برده می شود، می تواند به عنوان ىک نسبت ثابت

طراحی مورد استفاده قرار گىرد.

شکل 1ــ4ــ مثلث قائم الزاویه )با ابعاد طالیی(

شکل 2ــ٤

شکل 3ــ٤
دو مربع

٤ـ چگونگی ترسىم سه نمای کابىنت ساده )تکی(

m M

G

G
/ 2

A

C

B

ماژور
مىنور
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کاربرد نسبت هاى طالىی را، در مصنوعات چوبى و به وىژه 
کابىنت های چوبى، می توان در شکل های 4ــ٤ تا 6ــ٤ مشاهده نمود.

شکل 5 ــ٤ شکل 4ــ٤

شکل 6 ــ٤
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در شکل 7ــ٤، می توان کاربرد نسبت طالىی را، در دو نمونه کابىنت بوفٔه پاىه دار مشاهده نمود.

برای متناسب سازى اندازٔه پاىٔه مورد استفاده در مصنوعات چوبی نىز، می توان از نسبت طالىی کمک گرفت )شکل 8   ــ٤(.

دو نمونه اشکاف با دِر ساده و قاب و تنکه، که در شکل 
9ــ٤ نشان داده شده است، با توجه به رعاىت نسبت طالىى، ابعاد 

شکل 8 ــ٤

شکل 7ــ٤

شکل 9ــ٤

متناسبى به خود گرفته اند.



ترسیم نماها و برش های کابینت ساده )تکی(

125

1ـ٤ـ شناساىی اصول ترسىم سه نمای انواع کابىنت ساده

کابىنت ها در انواع و شکل های گوناگونی ساخته مى شوند، 
که براى سهولت در امر شناخت، آنها را براساس وىژگى هاى زىر، 

به دو گروه کلی تقسىم مى کنند:
الف( نحوۀ ساخت صفحات: در اىن گروه، بدنه، کف، 

طاق، در و … در طرح هاى زىر ساخته می شوند:
ــ کابىنت ها از چوب ماسىو )تو پر(: در اىن کابىنت ها، 
بارىک و هم عرض ساخته مى شوند  صفحات از تخته هاى نسبتاً 

)شکل 10ــ٤(.

ــ کابىنت هاى قاب دار: در اىن کابىنت ها، صفحات از 
قاب و تنکه ساخته مى شوند )شکل 11ــ٤(.

ــ کابىنت هاى صفحه اى: در اىن کابىنت ها، صفحات از 
انواع صفحات چوبى ىا فشرده ساخته مى شوند )شکل 12ــ٤(.

ب( قطعات نگه دارندۀ کابىنت )پایه(: که در طرح هاى 
زىر ساخته  می شوند:

ــ کابىنت هاى بدون پایه: در اىن کابىنت ها، بدنه ها ىک سره 
بوده و از آنها به جاى پاىه نىز استفاده مى شود )شکل 13ــ٤(.

شکل 11ــ٤ــ کابىنت هاى قاب دار )قاب و تنکه(.

شکل 10ــ٤ــ کابىنت از چوب ماسىو )تو پر(.

ـ ٤ ــ کابىنت با بدنۀ یک سره، و بدون پایۀ مجزا. شکل 13ـ

شکل 12ــ٤ــ کابىنت با صفحات چوبى یا فشرده.
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قطعاتی  کابىنت ها،  اىن  در  پایه دار:  کابىنت هاى  ــ 
به حساب  کابىنت  نگه دارندٔه  و  شده  متصل  بدنه  پاىه،به  به عنوان 

می آىند )شکل 14ــ٤(.

الف( مرورى بر اصول رسم نماها طبق اصول لوالیى: 
 Q و H ،V همان طور که در فصل اول نىزگفته شد، سه صفحٔه
در راستاى محورهاى y، x و z قرار دارند. مدل کابىنت فرضی، 
داخل فضاى اىن سه صفحه قرار داشته و تصاوىر افقى، عمودى 

و جانبی، روى اىن صفحات رسم شده اند )شکل 15ــ٤(.
 x را به اندازٔه °90، روی محورهای D و SL اگر صفحات

و y به صورت لوالىى َدَوران دهىم، سه تصوىر روى صفحات V و 
SL و D، در ىک صفحه و در کنار هم قرار می گىرند.

یادآوری: برای هر جسم، می توان 6 تصوىر ىا نما ترسىم 
کرد که به دلىل شباهت زىاد دو به دو نماها، و همچنىن صرف وقت 
زىاد برای ترسىم آنها، فقط به سه نمای آنها اکتفا شده است )شکل 

15ــ٤ــ ب(.

شکل 14ــ٤ــ کابىنت هاى پایه دار

شکل 15ــ٤
)الف()ب(



ترسیم نماها و برش های کابینت ساده )تکی(

127

تمرین 1: با توجه به شکل 16ــ٤، هر سه نمای روبه رو، 
جانبی )دىد از چپ( و باال را ترسىم کنىد.

شکل 16ــ٤  

تصوىر  ساده،  کابىنت  ىک  بهتر  تجسم  برای   :2 تمرین 
مجسم اىزومترىک شکل 17ــ٤ را با دست  آزاد ترسىم کنىد.

شکل 17ــ٤  

صفحۀ تصویر 

از چپ

تصویر  صفحۀ 

از باال  

صفحۀ تصویر 

از روبه رو

Q

V

H
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.International Standard Organization ــ1

تمرین 3: سه نماى کابىنت ساده را، مطابق شکل 18ــ٤ 
با دست آزاد ترسىم کنىد. خطوط روکش روى درها و روی سقف 
قفسه، ترسىم شده است، شما خطوط روکش روی بدنه را بکشىد.

صورت  به   ISO1 استاندارد  طبق  اندازه گذارى،  توجه: 
کامل انجام گرفته است.

شکل 18ــ٤  
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تمرین 4: در شکل 19ــ٤، هر سه نمای اصلی، جانبی و 
باال، با استفاده از وساىل نقشه کشی و خطوط کمکی )فلش دار( و 

انعکاس آنها روی خط °45 ترسىم شده است. اىن نقشٔه کار را، 
روی کاغذ A4 و با وساىل نقشه کشی، به طور کامل ترسىم کنىد.

شکل 19ــ٤     

نماى روبه رو     نماى از چپ    

نماى سطحى 

نقشه های  در  کابىنت:  اجرائى  نقشه هاى  ترسىم  ب( 
اجرائی، مرحلٔه اول »طرح رىزى« است. در اىن مرحله، افکار اولىٔه 
مربوط به طرح، به صورت طرح مقدماتى ىا اسکىس )Skeis( رسم 
مى شود. سپس شکل ظاهرى، نوع مواد، اندازه ها و نوع کابىنت 
که صفحه اى است ىا تخته اى، قاب دار، بدون پاىه، با پاىه  و … 

تعىىن مى شوند.
تجسم نزدىک به واقعىت، از شکل و اندازه ها به دست مى آىد؛ 
بنابراىن باىد امکانات و موانع اجرا دربارٔه مواد، ابزار و ىراق ها را 
مورد توجه قرار داد. در پاىان مرحلٔه طرح رىزى، طبق قاعده باىد 
نقشه ها، تکنىک ساخت، نقشٔه کلى با برش هاى جزئى، و نىز در 
صورت لزوم ىک تصوىر کامل از سه نماى جسم، پىشنهاد و ارائه 

شکل 20ــ٤  گردد )شکل 20ــ٤(.
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1ــ١ــ٤ــ اصول ترسىم تصویر قائم انواع کابىنت 
که  است،  آن  روبه روى  نماى  کابىنت،  تصوىر  مهمترىن  ساده: 
الزمٔه ترسىم دقىق اىن نما )تصوىر(، نگاه دقىق و عمود بر سطح 

مورد نظر است.
براى ترسىم، ابتدا باىد خطوط عمودى و افقى کابىنت را 
مختلف  قسمت هاى  اندازه،  و  مقىاس  قالب  در  سپس،  و  رسم، 

کابىنت را ترسىم نمود.
و  باىد ضخامت صفحات  ابتدا  نىز،  اندازه ها  محاسبٔه  در 

اندازٔه پاسنگ ىا پاىه ها را کسر نمود و بعد، تقسىمات  را انجام داد 
تا در هنگام ترسىم، مشکلی به وجود نىاىد.

مقىاس نقشٔه نماهاى کابىنت، به طور معمول 1:10 است. 
اگر محدود به کاغذ A4  باشىد و بخواهىد نقشٔه کاملى داشته باشىد 

مى توانىد به مقىاس 1:20 رسم کنىد.
توجه: اعداد اندازه، باىد به صورت واقعی نوشته شود. 

براى درک بهتر اىن توضىحات، به نمونه کابىنت های ترسىم 
شده در شکل 21ــ٤ توجه کنىد.

شکل 2١ــ٤ــ نماى روبه رو )قائم( کابىنت هاى مختلف

نماى کابىنت داخل سالن، بدون جعبه و بدون پاسنگ  )عمق 480(نماى کابىنت بوفه با دو جعبه و دو در، بدون پاسنگ )عمق 550(

نماى کابىنت ویترین، جاکتابى یا جاظرفى با درهاى شىشه اى کشویى )عمق 400(       نماى کابىنت پاتختى بدون در، با جعبه و با پاسنگ )عمق 300(

نماى کابىنت دیوارى با دو در، و دو طبقه )عمق 330(نماى کابىنت دراور 4 کشو، بدون پاسنگ )عمق 350(
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تمرین 1: تصوىر چند نوع کابىنت با اندازه های الزم،  در 
شکل 22ــ٤ مشخص شده است. 

کنىد.  رسم  اندازه گذارى  با  را  آنها  )روبه رو(  قائم  نماى 
)مقىاس 1:10(.

شکل 22ــ٤

نماى کابىنت جاکتابى: 450 عمق،  

1005 عرض و 2005 ارتفاع                   

دراور: 420 عمق،   کابىنت  نماى 

1310 عرض و1060 ارتفاع
نماى کابىنت پاتختى: 450 عمق، 

450 عرض و 475 ارتفاع

نماى کابىنت پاتختى: 400 عمق، 

460 عرض و 600 ارتفاع

عمق،   500 دراور:  کابىنت  نماى 

900 عرض و1350 ارتفاع                        

نماى کابىنت جاظرفى: 400 عمق، 

970 عرض و 2110 ارتفاع       

نماى کابىنت جالباسى: 520 عمق، 

970 عرض و 1780 ارتفاع                 
نماى کابىنت جاکتابى کوچک: 350 عمق، 

1100 عرض و 850 ارتفاع           
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سادٔه  کابىنت های  23ــ٤  شکل  تصاوىر  در   :2 تمرین 
جداگانه ای نشان داده شده که با طرح خاصى کنار هم قرار گفته اند. 
اىنها ىک مجموعه دکورى را تشکىل مى دهند. شما براى سهولت 
در کار، مى توانىد نقشٔه هر کابىنت ساده را به طور مستقل ترسىم 

نماىىد )شکل 23ــ٤(.

شکل 23ــ٤
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٢ــ1ــ4ــ اصول ترسىم تصویر افقى انواع کابىنت 
نما از باالى کابىنت  تصوىر افقى کابىنت ها، همان ترسىم  ساده: 
است، که در زىر نماى اصلى و در امتداد آن قرار مى گىرد. دقت 
شکل  در  گىرد.  قرار  نما  پاىىن  در  کابىنت،  جلوى  لبٔه  که  کنىد 
24ــ٤، نماى اصلى و نماى سطحى )از باال( کابىنت جاکتابى، با 

اندازه گذارى رسم شده است.

نىز، نمای افقی )تصوىر از باال( کابىنت  در شکل 25ــ٤ 
سادهٔ پاىه جدا، در امتداد نماى روبه رو، و با اندازه گذارى کلی، 

رسم شده است.

شکل 24ــ٤ــ تصویر افقى کابىنت جاکتابى

شکل 25ــ٤
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٣ــ١ــ٤ــ اصول ترسىم تصویر جانبى انواع کابىنت 
اجسام  جانبى  تصوىر  مانند  ساده،  کابىنت  جانبى  تصوىر  ساده: 

است، که از طرف چپ آنها رسم مى شود.
در شکل 26ــ٤، تصوىر روبه رو و جانبی ىک کابىنت بوفه 

با اندازه گذارى رسم شده است.

در شکل 27ــ٤، رسم تصاوىر روبه رو و از چپ )جانبی( 
کابىنت پاىه دار )دراور( با اندازه گذارى نشان داده شده است.

در شکل 28ــ٤ تصاوىر قائم و جانبى کابىنت )بوفه( پاىه 
جدا با اندازه گذارى را مشاهده می کنىد.

شکل 27ــ٤ــ رسم تصاویر قائم کابىنت پایه دار )دراور(.شکل 26ــ٤ــ رسم تصاویر قائم کابىنت بوفه.

شکل 28ــ٤ــ تصاویر قائم کابىنت پایه جدا )بوفه(.
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ترسىم سه نماى یک کابىنت: چنانچه بخواهىد تصاوىر 
کاملى از ىک جسم داشته باشىد، باىد از جهات مختلف )روبه رو، 

جانبی و باال( به آن نگاه کنىد.
در واقع سه نماى کابىنت ساده را باىد به ترتىب زىر رسم کنىد.
الف( ترسىم نماى روبه رو )نماى اصلى(: برای ترسىم 
اىن تصوىر، که مهم ترىن نماى جسم است، ضمن رعاىت کلىٔه نکات 
مربوط به اندازه ها، مقىاس، خط محور و رسم ضخامت ها، باىد آن 

را روى خط زمىن رسم کنىد.
قوس ها،  گرفتن  نظر  در  با  را  افقى  و  عمودى  خطوط 
تورفتگى ها و ضخامت ها دقىقاً رسم کنىد. هنگام ترسىم، به اندازٔه 

بدنه ها، سقف، کف، طبقات و قىد استحکام توجه کنىد.
توجه: قبل از ترسىم نماها، به فاصلٔه آنها نسبت به هم و 

نسبت به کادر و جدول نقشه، توجه داشته باشىد.
ب( ترسىم نماى چپ )نماى جانبى(: با توجه به اصول 
ترسىم نماها، از طرف چپ، به کابىنت نگاه کرده و با دقت، خطوط 
دىده  ضخامت ها  نما،  اىن  در  کنىد.  رسم  را  افقى  و  عمودى 
تورفتگى ها،  و  اندازه گذارى  نماها،  فاصلٔه  رعاىت  با  نمى شود. 
نماى روبه روى از چپ را به طور کامل رسم کنىد. عالمت جهت 

روکش، عمودى است.
ج( ترسىم نما از باال: در جهت نماى روبه رو، از باال به 
کابىنت نگاه کنىد و خطوط عمود و افقى را در امتداد نماى روبه رو 
رسم کنىد. ضخامت بدنه ها و جهت روکش به صورت افقى، و 

همچنىن اندازه گذارى را با دقت رسم کنىد.
توجه: برای درک بهتر توضىحات باال و عملىاتی کردن 
شده،  آورده  29ــ٤  شکل  در  که  کابىنتی  دو  از  می توانىد  آنها، 

کمک بگىرىد.

 )1 ( 

شکل 29ــ٤       

)2 (   
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تصاوىر از روبه رو، از چپ و از باالی اىن کابىنت، در شکل 
31ــ٤ رسم شده است.

رسم سه نماى کابىنت پاتختى: تصوىر مجسم کابىنت 
پاتختى با ىک جعبه در شکل 30ــ٤ دىده مى شود.

شکل 30ــ٤

شکل 31ــ٤

رسم سه نماى کابىنت چرخ دار: تصوىر مجسم کابىنت 
پذىراىى چرخ دار، در شکل 32ــ٤ دىده مى شود.

شکل 32ــ٤
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در شکل 33ــ٤، تصوىر مجسم انفجارى، براى تجسم بهتر 
و جهت مونتاژ نشان داده شده است.

شکل 33ــ٤

نماهاى  ىعنی  چرخ دار،  پذىراىى  کابىنت  نماى  سه  رسم  و 

شکل 34ــ٤

روبه رو، از چپ و از باال را در شکل 34ــ٤ مشاهده می کنىد.

رسم سه نماى کابىنت کمک هاى اولىه: تصوىر مجسم 
کابىنت کمک هاى اولىه، در شکل 35ــ٤ دىده مى شود.

شکل 35ــ٤
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تصاوىر کابىنت کمک هاى اولىه )از روبه رو، از چپ و از 
باال( در شکل 36ــ٤ رسم شده است.

  شکل 36ــ٤
ىک  مجسم  تصوىر  پاتختی:  کابىنت  سه نمای  رسم 
کابىنت پاتختی و نىز سه نمای اصلی آن، در شکل 37 ــ٤ نشان 

داده شده است.

شکل 37ــ٤

 130350
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٢ـ٤ـ تصوىر مجسم انفجاری

تصوىر مجسم انفجاری، براى تجسم بهتر قطعه کار بسىار 
مناسب است، زىرا به ما کمک مى کند تا نقشه را بهتر تجزىه و تحلىل 
کنىم. در اىن نوع نقشه، هر قسمت از کابىنت، در راستاى خود 

و با فاصله معىنی قرار داده شده و امتدادهاى عمودى وافقى در 
راستاى تصوىر مجسم، موازى و ماىل قرار مى گىرند؛ در ضمن 
هر قطعه را با حروف، نام گذارى کرده و امتدادها را با خط فرضى 

نشان می دهند )شکل 38ــ٤(.

شکل 38ــ٤  

شب بند     

3 اینچ
8

دوبل 

اتصال بىسکویتى       

پىچ چوب

3 اینچ
8

دوبل 



فصل ٤

1٤0

تمرین ١: مطلوب است:
الف( ترسىم تصوىر مجسم و انفجارى، از کابىنت دىوارى 

)شکل 39ــ٤(،
ب( ترسىم تصاوىر نماهاى روبه رو و از چپ با اندازه گذارى 

جدول 1ـ٤ـ فهرست مواد مصرفی کابىنت دىواری

شکل 40ــ٤شکل 39ــ٤

مطابق شکل 40ــ٤، و 
ج( تهىٔه جدول لىست مواد مصرفى کابىنت دىوارى، مانند 

جدول 1ــ٤.

جنسشرحردىف
 mm ابعاد اصلی به

تعداد
درصدمقدار تمام شده

دوررىز

مقدار کل

حجم m3سطح m2حجم m3سطح m2ضخامتعرضطول

ــ100/406ــMDF6502841620/369بدنه1

ــ100/480ــMDF7682841620/436سقف و کف2

ــ100/572ــ6504001620/520در3

ــ100/211ــ7682501610/192طبقه4

ــ100/556ــ790640410/506پشت بند5

جمع MDF 16 مىلى متر4 عددلوالى کابىنت6
جمع MDF 4 مىلى متر

1/669

40/556 عددزىرسرى طبقه7

32 عددپىچ8

2 عدددستگىره9

10PVC 8/5 مترنوار لبٔه

٭ بادخور طول و عرض درها، از مقدار ذکرشده در جدول، کسر می شود )هنگام ساخت، در کارگاه محاسبه گردد(.



ترسیم نماها و برش های کابینت ساده )تکی(

1٤1

تمرین 2: در شکل 41ــ٤، نماهاى روبه رو و از چپ ىک 
کابىنت داخل کرىدور )شکل42ــ٤( رسم شده است. با توجه به 
جدول لىست  چوب )جدول 2ــ٤( تصوىر مجسم انفجارى )شکل 

43ــ٤(، و اندازه هاىی که بر حسب اىنچ می باشد، مطلوب است 
ترسىم نقشٔه کامل سه نماى آن روی کاغذ  A4، با اندازه گذارى 

برحسب مىلى متر.

نام قطعات تصویر مجسم انفجارى کابىنت

A ــ صفحۀ روبه رو و پشت بند

B ــ بدنه ها

C ــ کف

D ــ قىد طولى کالف زیر کف

E ــ قىد عرضى کالف زیر کف

G ــ نبشى لبۀ کار

H ــ صفحۀ روى کابىنت

 

عالمت قطعاتشرح قطعاتابعادتعدادجنس

×′′2صفحات چند الیى ×3 1
17 30

4 4
Aبدنه

×2صفحات چند الیى ×
′′

3 1 1
17 16

4 4 2
Bبدنۀ جانبى

×1صفحات چند الیى ×
′′

3 1 1
16 28

4 2 2
Cکف

×2صفحات چند الیى ×
′′

3 1 1
1 28

4 2 2
Dقىد روبه رو

×′′2صفحات چند الیى ×3 1
1 15

4 2
Eقىد کنارى

شکل 42ــ٤ــ کابىنت )صندوق( داخل کریدور

شکل 41ــ٤

جدول 2ـ٤ـ فهرست چوب
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شکل 43ــ٤

    )mm( اندازه ها

460mm:ارتفاع     

800mm:طول 

420mm:عرض     

شعاع 2 اینچ


