
ساعت آموزشی

جمععملینظری

361652

هدف های رفتاری: هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

1ــ مواد اولیه به کار رفته در ساخت انواع دکور چوبی را برآورد کند.
2ــ دور ریز مواد اولیه مصرفی را محاسبه کند.

3ــ لیست مواد اولیه انواع دکورها را تنظیم کند.
4ــ لیست مواد کمکی در ساخت انواع دکور را تنظیم کند.

5ــ قیمت تمام شده و قیمت فروش سازه های چوبی را برآورد کند.

برآورد هزینه های دکورسازی
8
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1ــ مواد اصلی و مواد کمکی در ساخت دکورهای چوبی کدام اند؟بر
2ــ عامل اصلی طبقه بندی تخته فیبر..................................... است.

3ــ ابعاد استاندارد تخته خرده چوب و تخته فیبر را بنویسید.
4ــ مقدار دور ریز در ساخت انواع دکورها به چه عواملی بستگی دارد؟

5ــ چند نمونه از مواد کمکی به کار رفته در انواع دکورهای چوبی را نام ببرید.
6ــ یک نمونه جدول تهیٔه لیست مواد مصرفی را تنظیم کنید.
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1ــ8ــ برآورد و انتخاب مواد 
 در بیشــتر مؤسســات تولیدی، هزینٔه مــواد خام، بخش 
عمده ای از کل هزینه ها را در هر واحد محصول تشکیل می دهد. 
بنابرایــن تصمیم گیری در مورد تهیٔه مــواد، باید با آگاهی 
 از نــوع تولیــد و دسترســی به آخریــن اطالعات در ایــن زمینه

باشد. 
 برخــی از مواردی که باید به آنها توجه شــود، به قرار زیر 

است:
در  موردنظر  ویژگی های  با  باید  مواد  قیمت  و  کیفیت  1ــ 

محصول نهایی هماهنگ و متناسب باشد.
2ــ نوع و مقدار مواد مورد نیاز باید قبل از آغاز عملیات 

در دسترس قرار گیرد.
3ــ از خرید مواد افزون بر نیاز باید خودداری کرد، زیرا 
می توان از هزینٔه خرید این گونه مواد برای سرمایه گذاری در محلی 

دیگر بهره  برد.
به  باید  انبار  در  مواد  ذخیره کردن  و  جابه جایی  هزینٔه  4ــ 

حداقل کاهش یابد.
5ــ از بروز فساد و کهنگی در مواد باید جلوگیری شود.

1ــ1ــ 8 ــ مــواد موردنیاز برای تولید دکورهای 
چوبی: در صنعت چوب مانند ســایر صنایع، مواد مصرفی به دو 

گروه مواد اصلی و مواد کمکی تقسیم می شود.
1ــ مواد اصلی

انواع چوب های صنعتــی از قبیل الوار، تراورس،  تخته، 
صفحات فشرده چوبی شــامل تخته خرده چوب، تخته چندالیه، 
روکــش طبیعــی و مصنوعی، انــواع ام دی اف و... را شــامل 

می شود، که مختصرًا به شرح آنها می پردازیم:
الف( چوب: ابعاد چوب های تبدیل شــده به شرح جدول 

1ــ 8 است.

جدول 1ــ 8 ــ ابعاد چوب های تبديل شده

ب( تخته فیبر: ابعاد تخته فیبرهای تولیدی متفاوت اند و 

نوع تبديل 
ابعاد برحسب سانتی متر

ضخامتعرضطول 
1 ± 414 ± 1034±280الوار

1 ± 412 ± 1032± 140نیم الوار 
1 ± 514 ± 2032 ± 270الوار سه سوک

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 بشکه ها تخته بشکه 

دارای طول 2/20 تا 3/66 متر، عرض از 120 تا 183 سانتی متر 
و ضخامت از 1/5 تا 40 میلی متر هستند.

 ابعاد تخته فیبرهای تولیدشــده در ایران به شرح جدول 2ــ 8 
است.

جدول 2ــ 8 ــ ابعاد تخته فیبرهای تولید شده در ايران

آنها،  ِجرم مخصوص  فیبر،   تخته  طبقه بندی  اصلی  عامل 

)cm) طول )cm) عرض )mm) ضخامت

220 183 4 ــ 3

230 160 4 ــ 3

مطابق جدول 3ــ 8 است. 
جدول 3ــ 8 ــ جرم مخصوص تخته فیبر

نوع تخته فیبر
جرم مخصوص بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب 

)g/cm3)

ρ ≥0/45سبک )نرم(

ρ ≥ 0/85 < 0/45متوسط

ρ < 0/85سخت
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ج( تخته اليه: معموالً ضخامت تخته الیه، بین 3 تا 18 
میلی متر اســت و تعداد الیه ها به صــورت فرد )3، 5، 7، 9 و...( 

است.
سانتی متر   260 تا   210 بین  معموالً  الیه،  تخته  طول   
تا  حداکثر  سانتی متر   5 تلرانس  با  سانتی متر   75 از  آن  عرض  و 

160 سانتی متر است.
د( تخته خرده چوب: ابعاد تخته خرده چوب به شرح زیر 

است:
طول: 220، 250، 270 و 300 سانتی متر با تلرانس 5 ± 

سانتی متر
جدول 4ــ 8 ــ ابعاد تخته خرده چوب تولیدی در ايران

متداول ترین ضخامت در ردٔه تخته خرده چوب های نازک 

)cm) طول )cm) عرض )mm) ضخامت 
220 120 4
250 160 4
270 180 45
300 180 45

4 تا 6 میلی متر و از نوع معمولی 12، 16 و 18 میلی متر و نوع 
ضخیم آن 45 میلی متر است. 

چند نمونٔه دیگر از تخته خرده چوب های تولیدی در داخل 
کشور به ابعاد زیر است:

هـ( صفحــات ام دی اف : برای کیفیت بهتر ســازه های 

)cm) طول )cm) عرض )mm) ضخامت
305 183 16
275 183 16
245 182 16
220 182 16
250 122 16

صفحــه ای، می توان از ورقه های ام دی اف که دارای روکش های 
متنوع اند، استفاده نمود. برخی از اندازه های صفحات ام دی اف 

به شرح زیر است:

(cm) طول (cm) عرض (mm) ضخامت

366 183 16
244 183 16
244 122 16

نکته: صفحات تخته خرده چوب، ممکن است با روکش های 
طبیعی چوبی، کاغذی )لترون(،  استخوانی )فرمیکا HPL( و... باشند 
یا با چسب های اوره فرم آلدیید، مثل فرم آلدیید یا مالمین فرم آلدیید 

روکش  شوند. 
2ــ مواد کمکی

شامل یراق آالت، چسب، میخ و پیچ، شیشه، فلز، پارچه، 
اسفنج، رنگ و سایر موادی ست که برحسب مورد،  همراه با مواد 

اصلی و کمکی، قسمت عمدٔه هزینه تولید را تشکیل می دهند. 
و  روش ها  از  استفاده  با  می توان  صنعت  از  رشته  هر  در 
برآوردهای خاص و به کمک جدول ها، مقدار مواد مصرفی را تعیین 
کرد و با مشخص نمودن ارزش ریالی مواد، قیمت تمام شدهٔ کاال را 

برآورد نمود. 
مبنای  باید  ابتدا  مواد،  جدول های  تهیٔه  از  قبل  توجه: 
برآورد را با توجه به کیفیت مواد، در نظر گرفت و واحدی مناسب 

)وزن ــ حجم ــ  سطح ــ عدد و...( انتخاب نمود. 
2ــ1ــ 8 ــ تعیین مقدار مواد مصرفی: برای تعیین 
ابعاد هر  به کاررفته در سازه های چوبی، کافی ست که  مقدار مواد 
قطعه مشخص شود. با توجه به شکل هندسی مربوط و با استفاده از 
فرمول های هندسی، می توان طول، سطح یا حجم قطعٔه موردنظر را 
به دست آورد. معموالً مقدار قطعات مصرفی، با توجه به شکل خرید 
و فروش آنها برآورد می شوند. مثالً قطعاتی مانند زهوارها، دوبل ها 
و... به صورت طولی؛ قطعاتی که از مواد اولیٔه صفحه ای مانند 
تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته چندالیه و... تهیه می شوند، 
به صورت سطح یا ورق؛ قطعات مربوط به چوب توپر به صورت 

حجمی برآورد می گردند.
ماسیو  چوب  از  که  قطعاتی  است  ممکن  گاهی  توجه:   
هستند، به صورت سطحی برآورد شوند و در تعیین قیمت، قیمت 
واحد از متر مکعب به مترمربع )با رعایت ضخامت( تبدیل شوند. 
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2ــ 8 ــ دور ريز مواد اولیه
ـ دور ريز مواد اولیۀ چوبی: مقدار چوبی  1ــ2ــ 8ـ 
که در آغاز کار، برای قطعه کار، خط کشی  می کنند و برش می زنند، با 
مقدار چوب تمام شدٔه کار یکسان نیست؛ یعنی مقدار چوب مصرفی 
در کار تمام شــده، کمتر از چوبی ست که در ابتدا قبل از بریدن و 
 رندیدن، در اختیار بوده است؛ اختالف این دو مقدار را »دور ریز«

می نامند.
 بنابرایــن برای برآورد دور ریز، بایــد این دو مقدار را در 

نظر گرفت:
1ــ مقدار چوب اولیه )چوب ناتمام(

2ــ مقدار چوب بریده و رندیده شده؛ آماده برای قطعه کار 
)چوب تمام شده(. 

از اختالف این دو مقدار، دور ریز محاســبه می شود. این 
برآورد را می توان به سه حالت زیر نوشت:

الف( چوب تمام شده - چوب اولیه = دور ریز
ب( دور ریز + چوب تمام شده = چوب اولیه
ج( دور ریز - چوب اولیه = چوب تمام شده

مقدار دور ریز در کار، به شــرایط مختلفی بســتگی دارد، 
از جمله:

الف( نوع کار: کارهای راست و مستقیم، دور ریز کمتر 
و کارهایی که دارای قوس بری هســتند دور ریز بیشــتری دارند؛ 
درضمــن، صفحات ســاده نیز نســبت به صفحات روکش شــده 

دور  ریز کمتری دارند. 
ب( کیفیت چوب: گونه و درجه بنــدی چوب در مقدار 

دور ریز تأثیر به سزایی دارد. 
ج( نــوع برش: برش مســتقیم یا کج، نــوع تیغه و حتی 

دندانه های اّره، در مقدار دور ریز مؤثر است. 
 بنابرایــن، بــا توجــه بــه عوامــل بــاال نمی تــوان مقدار 
دور ریز را برای تمامی چوب ها یا صفحات و در نتیجه برای تمامی 

سازه ها یکسان درنظر گرفت.
در جــدول 5ــ 8 درصــد دور ریز مواد اولیــٔه چوبی کلی 
مشخص شده است. بر اساس این مقادیر، می  توان قیمت چوب را 

تعیین کرد. 

جدول 5 ــ 8 ــ دور ريز متوسط مواد اولیه

 توجه: مقدار دور ریز، همیشه نسبت به چوب تمام شده 

درصد دور ريزشرحرديف
30الوار پهن برگ 1
20الوار سوزنی برگ 2

تخته خرده چوب، ام دی اف و سایر تخته های 3
10مرکب

10روکش های طبیعی4
10زهوارها5

برآورد می شود و چوب تمام شده را، همواره 100 درصد درنظر 
می گیرند)درصنایع چوب این روش معمول است(؛ بنابراین، برای 
از  آن را  لیست  یا  صورت  کافی ست  اولیه،  چوب  مقدار  برآورد 
به درصد  توجه  با  را  ریز  مقدار دور  و  آورد  به دست   نقشه  روی 
مقدار  تا  نمود  اضافه  شده  تمام  چوب  به  و  کرد  برآورد  دورریز 

چوب اولیه به دست آید.
 مثال 1: در فهرســت چــوب، مقدار چوب تمام شــده 
12cm3 اســت؛ اگر دور ریز در این کار 30 درصد باشد، مقدار 

چوب اولیه را برآورد کنید. 
 بهترین روش این است که ابتدا با کمک تناسب مقدار دور 

ریز را به دست آوریم:
cm x / cm

x

 × ⇒ = =


3
312 3012 100

3 6
130  

مقدار دورریز

به عبارت دیگر:

درصد دورریز × مقدار چوب تمام شده 
____________________________ = مقدار دورریز

100                        
حال باید مقدار دور ریز را با مقدار چوب تمام شــده جمع 

کنیم تا مقدار چوب اولیه به دست آید. 
12cm3 + 3/6cm3 = 15/6cm3 مقدار چوب اولیه

 مثال 2: باید از تخته ای که 3 متر طول و 32 ســانتی متر 
عــرض دارد،  زهوارهایی به طول و عرض 600×1400 میلی متر 
برش بزنیم. از این تخته 9 زهوار به دســت می آید که در مجموع، 
 مساوی 0/756 مترمربع می شود. درصد دور ریز را به دست آورید.
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٣ × 0/32 = 0/960m2 متر مربع سطح تخته اولیه
متر مربع مقدار دورریز 0/204 = 0/756 - 0/960

     100 * مقدار دورریز
_______________ = درصد دورریز
  مقدار چوب تمام شده

/
/

×= =0 204 100

0 756
 %٢٧  

مثال و تمرين 3: با توجه به محاسبات دور ریز،  جاهای 
خالی  جدول مقابل که با عالمت )؟( مشخص شده را پر کنید.

3ــ 8 ــ تنظیم لیست مواد مصرفی
چوبی،  سازٔه  یک  قیمت  تعیین  برای  مرحله  نخستین   
مشخص کردن مقدار مواد مصرف شده در آن است. این کار، با 
تنظیم جدولی به نام » لیست مواد مصرفی« به بهترین شکل انجام 

می پذیرد )جدول ٦ــ ٨(.
 

چوب اولیه 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 کار به این صورت اســت کــه باید تک تک قطعات 
ســازه را با رعایت ابعــاد، در جدول درج کرد و بــا توجه به نوع 
تهیٔه آن )طولی ــ ســطحی و حجمی( مقدار تمام شــده و سپس با 
توجه به درصد دور ریز آن، مقدار اولیٔه قطعات را محاســبه کرد.

جنسشرحرديف
mm ابعاد تمام شده

تعداد
مقدارتمام 

شده
m  ـ  m2 ـ  m3

درصد 
مقدار اولیهدورريز

مقدار کل

طولضخامتعرضطول
m

سطح
m2

حجم
m3

ـ  8 ــ جدول لیست مواد مصرفی جدول 6  ـ
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1ــ3ــ8ــ مشخصات جدول لیست مواد مصرفی: 
ستون اول: شمارٔه ردیف است که به طور معمول، از 1 

تا ... شماره گذاری می شود.
ستون دوم: نام قطعٔه مورد نظر )پایه ها، قید، صفحه، در 

جعبه و...( در آن ثبت خواهد شد. 
ستون ســوم: جنس قطعٔه ذکر شده )تخته خرده چوب، 

چوب راش، تخته الیه و...( در این ستون درج می شود.
ستون چهارم: شامل ابعاد قطعٔه مربوطه برحسب میلی متر 

است. 
ستون پنجم: تعداد قطعٔه مورد نظر مشخص خواهد شد.
ستون ششم: مقدار تمام شــدٔه قطعــٔه مورد نظر، با واحد 
مربوطه )مثالً در محاسبه زهوارها برحسب متر، صفحات برحسب 

مترمربع و چوب  ماسیو برحسب مترمکعب( منظور می شود.
ســتون هفتم: درصد دور ریز قطعه، بــا توجه به جدول 

دورریز در این ستون ثبت می شود.
ستون هشتم: مقدار اولیه چوب )مقدار تمام شده چوب + 

مقدار دور ریز( در اینجا نوشته خواهد شد.
ستون نهم: جمع مقادیـــر قطعات مشابـه ) از یک جنس 
و یک ضخامــت درج می شــود. مثالً جمع ســطوح تخته خرده 
چوب هــای 16 میلی متری یا جمع ســطوح تخته خرده چوب های 

18 میلی متری یا چوب های ماسیو راش درجٔه 1 و...(.
2ــ3ــ8ــ اندازه گــذاری اجزای قطعۀ کار: برای 

برآورد یک نقشٔه کار ممکن است دو حالت پیش آید:
 الف( نقشه با برش کامل آن مشخص شود؛ که تمام اجزای 

آن را می توان با اندازه گیری به دست آورد.
 ب( نقشــه فقط با نمای روبــه رو و جانبی و اندازه گذاری 
اصلی در دســت باشد. اینکه در برش،  اندازٔه قسمت های داخلی 

کامالً مشخص نشده باشد. 
 در حالــت )الف(، به آســانی می توان بــا رعایت مقیاس، 
اندازٔه اصلی را به دست آورد و برآورد را انجام داد؛ اّما در حالت 
)ب( که نقشه بدون برش است یا برش، کامالً اندازه ها را مشخص 
نکرده اســت، برای ایجاد هماهنگی در برآورد قسمت های داخلی 

این گونه نقشــه ها، بهتر اســت نکات فنی را که در کتاب طراحی و 
نقشه کشی آمده است، در نظر گرفت. 

 بنابراین، در کاری که نقشــٔه آن برای برآورد داده شــده و 
ضخامت اجرای جعبه در آن مشــخص نیست و بدنه های کار از 
تخته خرده چوب های 16 میلی متری ســت باید ضخامت در جعبه 

را نیز 16 میلی متر در نظر گرفت. 
 اگر در نقشــٔه کار، صفحات همراه با روکش باشــند و در 
مجمــوع ضخامت صفحات 20 میلی متر باشــد باید ضخامت در 
جعبه را 20 میلی متر برآورد کرد. برای به دســت آوردن ضخامت 
بدنه های جعبه و عقب آن،  بهتر است به ترتیب از هر کدام نسبت به 

دیگری 4 میلی متر کسر شود. 
 بــرای مثال، اگر در نقشــٔه کار، ضخامــت اجزای جعبه 
مشــخص نباشــد و ضخامت صفحــات کار 20 میلی متر در نظر 
گرفته شــود، ضخامــت دِر جعبه را نیــز 20 میلی متر، ضخامت 
بدنه های آن را 16 و ضخامت عقب و جلوی جعبه را 12 میلی متر 

برآورد می کنیم. 
ــ پشــت بنــد، در محلی که بــه اندازٔه نصــف ضخامت 

صفحه ها دوراهه می شوند، قرار می گیرد.
بــرای بــرآورد پیچ جهت پشــت بند و کــف  جعبه ها )در 
صورتی که مشــخص نشده باشد( بهتر است در هر 10 سانتی متر، 

یک پیچ درنظر گرفته شود.
ــ برآورد چســب، در صورتی که از چسب سرد استفاده 
شــود، 300 گرم برای هر مترمربع ســطح اولیه و اگر چسب گرم 
مورد اســتفاده قرار بگیرد، 200 گرم برای هر مترمربع سطح اولیه 

منظور می شود.
ــ مقدار مصرف رنگ، به طور متوســط برای هر متر مربع 

200 گرم در نظر گرفته می شود.
ــ بهتر اســت اعداد محاسبه شــده، تا سه رقم اعشار گرد 

شود و عدد کوچک تر از 0/001 را همان 0/001 بنویسیم.
مثال 1: لیســت مواد اصلی زیر گلدان دکوری مطابق با 

شکل 1ــ 8 را تنظیم نمایید. 
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جنسشرحرديف
mm ابعاد تمام شده

مقدار تمام شدهتعداد
m2

درصد 
دورريز

مقدار اولیه
مقدار کل

m2

طولضخامتعرضطول
m

سطح
m2

حجم
m3

سقف 1
ـ0/616ـ7004001620/5610ام دی افو کف

0/946
بدنه و 2

ـ0/33ـ4002501630/310ام دی افوادار

جدول 7ــ 8 ــ لیست مواد اولیۀ اصلی میز زير گلدانی

شکل 1ــ 8 ــ میز زير گلدانی
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مثال 2: لیســت مــواد اولیٔه اصلــی مربوط به قفســٔه 
 جاکـتابـــی کوچک شکل 2ــ 8 را تنـظیم کنـید. این جاکتـابی، 

 جدول 8ــ 8 لیســت مواد اولیٔه جاکتابی کوچک فوق تنظیم 
شده است. 

جنسشرحرديف
mm ابعاد تمام شده

مقدار تمام شدهتعداد
m2

درصد 
دورريز

مقدار مقدار اولیه
کل
m2

طولضخامتعرضطول
m

سطح
m2

حجم
m3

ـ0/776ـ15002351620/70510چندالیهبدنه1

1/693

ـ0/306ـ868801640/27810چندالیهپشت بند2
ـ0/086ـ868901610/07810چندالیهطبقه باال3
ـ0/129ـ8681351610/11710چندالیهطبقه4
ـ0/172ـ8681801610/15610چندالیهطبقه5
ـ0/224ـ8682351610/20410چندالیهطبقه6

جدول 8 ــ 8 ــ لیست مواد اولیۀ اصلی جاکتابی کوچک

جاکتابی کوچکپرسپکتیو انفجاری جاکتابی
ـ  8 شکل 2ـ

 از تختــٔه چندالیــه ســاخته و توســط پیــچ بــه هــم متصــل
شده است. 

 



19٨



شتم
ل ه

فص
ی 

ساز
ور

 دك
ای

نه ه
هزي

رد 
آو

بر

4ــ 8 ــ تعیین قیمت تمام شده
 پس از تعیین مقدار مواد اصلی مصرف شــده، باید قیمت 
این مواد محاسبه شود. برای این منظور،  می توان از جدولی به نام 

»جدول قیمت مواد مصرفی« استفاده کرد )جدول 9ــ 8(.
ـ  8  ــ نمونۀ جدول لیست مواد مصرفی جدول 9ـ

قیمت واحد مقدارشرحرديف
)ريال(

قیمت مواد 
مصرفی

جمع 
کل

 روش کار، بــه ایــن صورت اســت که باید مقــدار مواد 
به دست آمده را در قیمت واحد آنها ضرب کرد. 

ـ مشخصات جدول قیمت مواد مصرفی:  ـ 8ـ  1ــ4ـ 
ســتون اول؛ شماره ردیف مواد مصرف شــده، از 1 تا... در آن 

نوشته می شود.
 ســتون دوم؛ نــام مــواد مصرفی )مثالً حجــم چوب های 
هم قیمت،  تخته خرده چوب 18 میلی متر، تخته چندالیٔه 4 میلی متر 

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

لیست مواد اصلی( در اینجا درج می شود.
 ستون چهارم؛ قیمت واحد مواد مصرفی، بر حسب ریال 

دراین ستون نوشته می شود.
 ســتون پنجم؛ قیمت کل مواد مصرف شده،  در اینجا باید 

ثبت شود.
 ستون ششم؛ جمع کل قیمت مواد مصرفی در این قسمت 

نوشته خواهد شد.
 بعد از برآورد قیمت مواد اصلی، باید به تعیین قیمت مواد 
کمکی پرداخت که طبق نقشه و اطالعات داده شده برآورد می گردد. 
 بعداز تعیین قیمت مواد مصرفی، باید مقدار دستمزد متعلق 

به ســازٔه موردنظر، که شامل دستمزد کاردســتی و ماشین کاری، 
دســتمزد رنــگ کاری و مخارج عمومی1 اســت ، به قیمت مواد 

مصرفی اضافه شود تا قیمت تمام شده به دست آید. 
در پایان مقدار ســود2 نیز به قیمت تمام شده افزوده خواهد 

شد تا قیمت فروش مشخص گردد. بنابراین، می توان گفت:
قیمت تمام شدهٔ کار = مخارج عمومی + هزینٔه دستمزد + 

قیمت مواد اصلی و کمکی 
قیمت فروش = سود + قیمت تمام شدٔه کار

بــرآورد  شــیوهٔ  در  نظــم  و  هماهنگــی  ایجــاد  بــرای 
قیمــت ترکیــب  جــدول  از  می تــوان  شــده،  تمــام    قیمــت 

10ــ 8 استفاده کرد. 
جدول 10 ــ 8   ــ نمونۀ جدول ترکیب و برآورد قیمت کار

جمع کلجمعمقدارشرحرديف

ـ مشخصات جدول ترکیب قیمت ها: ستون  2ــ4ــ 8ـ 
اول؛  شمارٔه ردیف است و در آن، از 1 تا ... شماره گذاری می شود.
ســتون دوم؛ نوع هزینه ها، در این ستون شرح داده خواهد 

شد.
ستون ســوم؛ مقدار هزینه ها با توجه به شــرح آن، در این 

ستون ثبت می شود. 
ســتون چهارم؛ جمع هریــک از عوامــل هزینه ها )مواد، 

دستمزد، مخارج، سود( در اینجا نوشته می شود.
 ســتون پنجم؛ جمــع کل )قیمت فروش( در این قســمت 

محاسبه و ثبت می گردد.
 مثال نمونٔه 1: قیمت یک کابینت دیواری آشپزخانه مطابق 

)شکل های 3ــ ٨ تا 6  ــ 8( را محاسبه کنید. 

 1ــ منظور از مخارج عمومی، همان هزینه های غیرمستقیم کاری ست که به روش های مختلف قابل محاسبه است. مخارج عمومی را می توان درصدی از دستمزد قرار داد. 
٢ــ مقدار سود، معمواًل درصدی از قیمت تمام شدٔه کار است.
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)B-B)و جانبی کابینت )A-A) ـ   8 ــ برش اصلی شکل 4ـ

ـ   8 ــ تصوير مجسم کابینت شکل 3ـ

 شرح:  صفحات از ام دی اف به ضخامت 16 میلی متر؛ هر 
متر مربع 220/000 ریال 

ــ پشت بند از ام دی اف به ضخامت 3 میلی متر، هر مترمربع 
90/000 ریال.

ــ لب چسبان از نوار پی وی سی؛ هر متر 10/000 ریال.
ــ لوال کابینت، 4 عدد؛ هر عدد 15/000 ریال.

ــ دستگیره، 3 عدد؛ هر عدد 25/000 ریال.
ــ کاردستی، 4 ساعت؛ از قرار ساعتی 150/000 ریال.
ــ کار ماشینی، 2 ساعت؛ از قرار ساعتی 50/000 ریال.

ــ مخارج عمومی، 50 درصد مبلغ دستمزدها.
ــ سود، 15 درصد قیمت تمام شده.

65
0

300800

65
0

80
0

A

B

A

B
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 بعد از تهیه لیست مواد مصرفی، با توجه به مقدار کل مواد 
اصلی و دیگر مواد کمکی، لیســت مواد مصرفی را تنظیم می کنیم 

)جدول 12ــ 8(.
جدول 12ــ 8   ــ لیست مواد مصرفی کابینت ديواری

جدول 13ــ 8 ــ ترکیب قیمت يا صورتحساب کابینت ديواری

جمع کلجمعمقدارشرحرديف

627800جمع مواد مصرفی1

دستمزدها2

4 ساعت کار دستی، ساعتی 
50000200000

ماشینی،  کار  ساعت   2
100000ساعتی 50000

ــرنگ کاری ندارد

300000جمع دستمزدها

مخارج3

50150000 درصد مبلغ دستمزدها

150000جمع مخارج

1077800قیمت تمام شده

سود 15 درصد قیمت تمام 4
161670شده

1239470جمع کل ـ قیمت فروش

 مثال نمونٔه 2: قیمت فروش بوفٔه مطابق شــکل 5ــ 8 را 
برآورد کنید. در صورتی که: 

جنسشرحرديف

mm ابعاد تمام شده

تعداد
مقدار تمام 

شده
درصد 
دورريز

مقدار اولیه
مقدار 

کل
ضخامتعرضطول

طول
m

سطح
m2

حجم
m3

ـ0/406ـ6502841620/36910ام دی افبدنه1

ـ0/480ـ7682841620/43610ام دی افسقف و کف2

ـ0/561ـ6473971620/51010ام دی افدر3

1/658ـ0/211ـ7682501610/19210ام دی افطبقه4

0/556ـ0/556ـ790640310/50610ام دی افپشت بند5

جدول 11ــ 8 ــ لیست مواد اولیۀ کابینت ديواری آشپزخانه

يف
مقدارشرحرد

قیمت 
واحد 
(ريال(

قیمت 
مواد 

مصرفی
جمع کل

1/658220000364760ام دی اف 16 میلی متری1

0/5569000050040ام دی اف4 میلی متری2

414800جمع مواد اصلی

7/91000079000 مترنوار لبه3

پیچ مخصوص 4
8300024000 عددام دی اف

41500060000 عددلوالی کابینت5

22500050000 عدددستگیره6

213000جمع مواد کمکی

627800جمع کل مواد مصرفی

بعد از اینکه هزینٔه مربوط به مواد مصرفی مشخص 
گردید، با توجه به جدول ترکیب و برآورد قیمت کار، می توان 
قیمت تمام شده و قیمت فروش را تعیین نمود )جدول 13ــ 8(.
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ضخامت  با  چوب  خرده  تخته  از  صفحات،  ــ 
ضخامت  با  راش  روکش  با  آن،  سطوح  که  18 میلی متری ست 

1 میلی متر پوشش داده شده است.
ــ چوب ماسیو، از نوع راش درجٔه 1 است.

ــ اندازه های نامشخص، با رعایت مقیاس، از روی نقشه 
اندازه برداری شود.

از قرار ساعتی 50/000 ریال،  ــ کار ماشینی 2 ساعت 
کاردستی 10 ساعت از قرار ساعتی 150/000 ریال، و 3 ساعت 

رنگ کاری از قرار ساعتی 50/000 ریال.
ــ درصد دور ریز چوب ماسیو را 30 درصد، تخته خرده 
چوب و سه الیی را 10 درصد و روکش را 20 درصد درنظر بگیرید.

ــ تخته خرده چوب، هر متر مربع 150/000 ریال.
ــ تخته سه الیه، هر متر مربع 200/000 ریال.

ــ چوب راش درجٔه 1، هر متر مکعب 12/000/000 ریال.
ــ روکش راش درجٔه 1 هر متر مربع 25/000 ریال. 

شکل 5   ــ 8   ــ بوفه
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تعدادجنسشرح

مقدار تمام ابعاد تمام شده 
شده 

m/ m2/m3

درصد 
دورريز

مقدار 
اولیه

مقدارکل طول 
mm

mm عرضmm ضخامت

2920390180/718100/790تخته خرده چوب 18mmسقف و کف

m2 2790359180/624100/6862/220تخته خرده چوب 18mmبدنه ها

تخته خرده چوب2495420180/416100/458تخته خرده چوب 18mmدرها

18 میلی متر1675385180/260100/268تخته خرده چوب 18mmوادار عمودی

4/84 روکش4/036204/84 ٭ــــــــروکش راشروکش

2440120200/002300/003چوب راش mm 20در جعبه

قیدهای طولی 
وادار افقی

20 mm 292050200/002300/003چوب راش

قیدهای عرضی 
وادار افقی

20 mm 2039050200/001300/001چوب راش

4374110160/003300/004چوب راش mm 16بدنه جعبه 

243090120/001300/001چوب راش mm 12عقب جعبه

زهوارهای دور 
درها

10 mm چوب ماسیو1390020100/001300/001چوب راش

زهوارهای دور 
جعبه ها

10 mm 1232020100/001300/001چوب راش

زهوارهای زیر 
جعبه

10 mm 1146020100/001300/0010/021چوب راش m3

1120010100/001300/001چوب راش mm 10دوبل

1382018100/001300/001چوب راش mm 10لب چسبان درها

157151850/001300/001چوب راش mm 5لب چسبان بدنه ها

192080220/002300/003چوب راش mm 22پاسنگ

سه الیی195070550/670100/737سه الیی mm 5 پشت بند

m3  241436750/152100/1670/904سه الیی mm 5کف جعبه

جدول 14ــ 8   ــ لیست چوب مربوط به بوفه
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جمع کلقیمت مواد مصرفیقیمت واحد به ريالمقدارشرحرديف
الف( مواد اصلی

118 mm 2/22تخته خرده چوب m2150/000333/000
333/000جمع تخته خرده چوب mm 18ــ
20/8 mm 4/84روکش راش m225/000121/000
121/000جمع روکش راش mm 0/8 ــ
3 m3 0/02112/000/000252/000252/000چوب راش

42/000جمع چوب راش ــ 
4 5mm 0/904200/000180/800سه الیی
180/800جمع سه الیی ــ

ب( مواد کمکی
1/515/00022500 کیلوگرم رنگ سلولزی 5
215/00030000 کیلوگرم سریشم سرد و گرم 6
410/00040000 عدد قفل7
4250010000 عدد لوال8
پیچ 9

512006000 برگ کاغذ سنباده 10
108150% جمع مواد کمکیمواد متفرقه ــ 
886/800جمع مواد کمکی ــ 

894/950جمع کل قیمت مواد مصرفی

جدول 15ــ 8   ــ لیست مواد مصرفی مربوط به بوفه

 حــال، با توجه بــه توضیحات مفصل فــوق، نمونه ای از 
محاســبه و برآورد قیمت کار ساخته شدٔه چوبی اجراشده در یکی 

از هنرستان ها به تفصیل برای تفهیم بهتر مطلب گفته می شود.
برآورد هزينه به زبان ساده تر: برای پرداختن به تولید 
مصنوعات چوبی، عالوه بر فراگیری اصول فنی، مطالب دیگری 
را نیــز باید آموخت که یکی از آنها آشــنایی با چگونگی تهیٔه مواد 
اولیه و محل های خرید و فروش انواع مواد اولیه و قواعد مربوط 

به آن است. 
 برای مثال باید با ابعاد چوب، تخته خرده چوب)نئوپان(، 
 ام دی اف فیبر، تخته الیه و روکش های طبیعی و مصنوعی موجود 
در بازار آشنا باشیم تا در طراحی ساخت مصنوعات چوبی از این 

اطالعات استفاده نماییم. 
برحسب  که  چوب  خرید  محاسبات  با  باید  همچنین   
اولیٔه صفحه ای مانند  با محاسبات خرید مواد  مترمکعب است و 
نئوپان، »ام دی اف«،  فیبر، تخته الیه، روکش و شیشه، پارچه و 
تولید  هزینٔه  بتوانیم  تا  باشیم،  آشنا  مترمربع اند  حسب  بر  چرم، که 

مواد اولیه را محاسبه نماییم
 در ادامٔه این مبحث، با موارد ذکرشده بیشتر آشنا می شویم.

 محاسبۀ طول: برای اندازه گیری فاصلٔه بین دو نقطه که 
یک بُعد را شامل می شود و آن را طول می نامیم از واحد اندازه گیری 
متر استفاده می شود. یک متر )m(  خود از 100 سانتی متر )cm( که 

عدد ثابت اندازه گیری طول است، تشکیل شده است.
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 محاســبۀ سطح (مســاحت(: برای محاســبٔه سطح یا 
مســاحت مواد اولیٔه صفحه ای چوبــی و غیرچوبی دو بُعد درنظر 
 m2 گرفته می شــود و اندازه گیری بر اســاس متر که آن را مترمربع
می گوییم در دو جهت انجام می شــود که خود شــامل 10/000 

سانتی مترمربع )cm2( می شود )شکل 6ــ 8(.
 بــرای درک بهتر مطلب مربعــی را درنظر می گیریم که هر 
ضلع آن 1 متر یا 100 سانتی متر باشد و با کمک فرمول محاسبات 

مساحت را برحسب متر مربع انجام می دهیم. 
خودش × یک ضلع = مساحت مربع
عرض × طول = مساحت مستطیل

m2 متر مربع 1 = 1 متر ×  1 متر

یا
cm2 سانتی متر مربع 10/000 = 100 سانتی متر × 100 سانتی متر

پس منظورمان 12 مترمربع است.
 در صنایــع چوب مــواد اولیــٔه صفحه ای، ماننــد انواع 
نئوپــان »ام دی اف« و فیبر و تخته الیه، انواع روکش های چوبی 
و غیرچوبی و شیشــه و پارچه و چرم با فرمول ذکرشــده محاسبه 

می شود.
سانتی متر   244×183 ابعاد  به  نئوپان  ورق  یک  مثال:    
چندمترمربع و چند سانتی مترمربع است؟  اگر این ورق را به قیمت 
ریال  چند  مترمربع  یک  هر  قیمت  باشیم  خریده  ریال   700/000

ـ  8( است؟ )شکل 7ـ
عرض × طول = مساحت مستطیل 

سانتی متر مربع 183 × 244 =          

3 متر
يا

300cm

400cm 4 متر يا

ثابــت در محاســبات مســاحت عــدد 10000   عــدد 
سانتی مترمربع اســت و با این عدد مساحت را در سطوح مختلف 
محاســبه می نماییم. مثل صفحٔه میز، یا اتاق پارکت شــده که کف 

یک اتاق با 12 متر پارکت چوبی پوشانده شده است. 
عرض × طول  = مساحت مستطیل
   m2 12= 3 × 4 = مساحت

  برای تبدیل سانتی مترمربع به مترمربع جواب مسئله را بر عدد 
ثابت 10000 تقسیم می کنیم. 

متر مربع 4/4652 = 10000 ÷ 44652
 و برای به دســت آوردن قیمت یک مترمربع نئوپان، جواب 

را در مبلغ نئوپان تقسیم می نماییم.
ریال 156/768 = 4/4652 ÷ 700000 ریال

 حدودًا قیمت یک متر مربــع 150/000 ریال یا 15000 
تومان است. 

 ارزش این محاســبات برای این اســت که شما می توانید 
هنگام تولید یــک دکور )مصنوع چوبی( قیمــت نئوپان مصرفی 

خود را به دست آورید.

شکل 6ــ 8 

شکل 7ــ 8 
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محاسبۀ قیمت يک دکور چوبی صفحه ای 
 برای محاســبٔه قیمت یک مصنوع چوبی ســاخته شده از 

نئوپان »ام دی اف« :
1ــ تک تک قطعات برش شــده را، از جهت طول، عرض 

و تعداد، زیرهم یادداشت می کنیم.
2ــ اعداد یادداشــت شــده را در هر قطعــه در هم ضرب 
می کنیــم )طــول×  عــرض× تعــداد( و جــواب را در جلوی آن 

یادداشت می نماییم.
3ــ تمام اعداد ضرب شده را با هم جمع می کنیم.

4ــ عدد به دست آمده برحسب سانتی مترمربع است، آن عدد 
را در عدد ثابت 10000 تقسیم می کنیم تا جواب برحسب مترمربع 

به دست آید.
5ــ جواب به دست آمده مقدار مصرف نئوپان یا »ام دی اف«  
را برای ساخت دکور چوبی نشان می دهد. عدد به دست آمده را در 
قیمت هر مترمربع نئوپان یا ام دی اف، که قبالً به دســت آورده اید، 
ضرب نماییــد تا قیمت هریــک از آنها برای ســاخت کار چوبی 

مشخص شود.
6ــ برای به دســت آوردن هزینٔه ســاخت، قیمت بقیٔه مواد 

اولیٔه مصرفی را با قیمت نئوپان جمع می کنیم. 
 مثال: یک کتابخانه به ابعاد داده شــدٔه زیر را می  خواهیم 
با نئوپان روکش مصنوعی )لترون( بســازیم. اگر قیمت یک ورق 
450000 ریال باشد، هزینٔه ساخت کتابخانه را حساب کنید )ابعاد 

نئوپان گنبد 183 × 244 سانتی متر(
183 × 40 × 2 = 14640 بدنه ها 
سقف و کف و سقف کمد   9240 = 3 × 40 × 77
طبقات      8085 = 3 × 35 × 77
درهای کمد     5600 = 2 × 40 × 70
پاسنگ      770 = 1 × 10 × 77
سانتی مترمربع    38335  

نکتۀ مهم: در محاســبٔه عرض های کمد برای ُرند بودن 
عدد 40 درنظرگرفته شــود. با اســتفاده از »پی وی ســی«  یک 

میلی متری اندازٔه عرضی درها با بادخور وسط 39/5 است.
 مجموع ابعاد قطعات کتابخانه را به سانتی متر به دست آوردیم.

 حال با تقســیم بر 10000 عدد ثابت جواب را به مترمربع 
به دست می آوریم:

   مترمربع 3/8335 = 10000 ÷ 38335
 در مثــال قبل قیمت 1 مترمربــع نئوپان را مبلغ 156768 

ریال به دست آوردیم. 
قیمــت 1 مترمربــع را در نئوپان مصرفــی کتابخانه ضرب 

می کنیم:
ریال 600970 = 156768 * 3/8335

هزینٔه نئوپان برای ســاخت کتابخانه حدود 38600 تومان 
می شود.

محاسبۀ حجم: برای محاسبٔه حجم چوب، سه بُعد درنظر 
گرفته می شــود و اندازه گیری بر اساس متر در سه بُعد یا سه جهت 
انجام می شــود که آن را مترمکعب )m3( می گوییم، که خود شامل 

1/000/000 سانتی متر مکعب )cm3( می شود.
 برای درک بهتر مطلب مکعب جعبه ای را درنظر می گیریم 
کــه هر ضلع آن 1 متر یا 100 ســانتی متر باشــد و از فرمول حجم 

مکعب کمک می  گیریم.
                    ارتفاع × عرض × طول = حجم مکعب 

= 100 × 100 × 100                    
= 1/000/000 cm3 سانتی متر مکعب   

 عدد ثابت در محاسبات حجم، عدد 1/000/000 است و 
با این عدد حجم را محاسبه می کنیم.

 عدد 1/000/000 به این معناست که در داخل جعبٔه گفته 
شــده می توانیم به تعــداد 1/000/000 مکعب کوچک با اضالع 
1 ســانتی طول و عرض و ارتفاع بچینیم تا پر شود. پس یک متر 
مکعب چوب برابر 1/000/000 ســانتی مترمکعب چوب است و 
به این معناســت که هرگاه ما 1 مترمکعب چوب بخریم داخل جعبٔه 
با ابعاد 1 متــر طول و 1 متر عرض و 1 متر ارتفاع را پر از چوب 

نموده ایم )شکل 18ــ 8(.
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 امــا می دانیم کــه ابعاد چوب متفاوت اســت و به صورت 
ـ  8(. الوار، تخته و... در بازار عرضه می شود )شکل 9ـ

در ادامه، عــدد ثابت 1/000/000 را، بر حجم یک تخته 
تقسیم کنیم:

عدد تختٔه چوب روسی  22/2 = 45000 ÷ 1/000/000
 پس 1 مترمکعب چوب روســی با ابعاد داده شــده معادل 

22/2 تختٔه چوب روسی است. 
محاسبۀ قیمت چوب 

 بــا توجه به قیمت یک مترمکعــب چوب در بازار می توان 
قیمت یک تخته را محاسبه نمود )شکل 10ــ 8(.

شکل 8 ــ 8

1 متر
يا

100 سانتی متر

1 متر يا 100 سانتی متر  متر
سانتی

ر يا 100 
1 مت

 پــس می توانیــم فرمول حجم چــوب را به صــورت زیر 
بنویسیم:

ضخامت × عرض × طول = حجم چوب
 بــه این ترتیــب می توانیم حجم تخته هایــی را که در بازار 
با طول های متفاوت بریده شــده اند،  محاســبه نماییــم. برای مثال 
تخته های روســی دارای طول 6 متر و تخته های ســاخت داخل 

دارای 2/20 متر طول هستند. 
 مثــال: می خواهیــم یــک مترمکعــب چوب روســی 
 بخریــم. تخته هایــی کــه در بــازار به  فروش می رســد بــه ابعاد

5 × 15 × 600 سانتی متر است. حال باید چند تخته به این ابعاد 
بخریم تا بتوانیم یک مترمکعب چوب روسی تهیه نماییم؟

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

= 45000 cm3  حجم یک تختٔه چوب روسی   

 مثال: قیمــت یک مترمکعــب چوب روســی در بازار 
10/000/000 ریال اســت. قیمت یک تخته را حســاب کنید. 

)ابعاد تخته 5 × 15 × 600 سانتی متر(
 متوجه شــدیم قیمت یک تختٔه چوب روســی 450/000 

تومان است.
 اگر بخواهیم مقدار )حجم( چوب و قیمت چوب مصرفی 
را محاســبه کنیــم باید حجم تک تــک قطعات بریده  شــدٔه یک 
کارچوبی را محاسبه نماییم و سپس مجموع آنها را به دست آوریم 
تا بدانیم چه حجم چوبی مصرف نموده ایم و ســپس آن را بر عدد 
1/000/000 تقســیم کنیم تا بدانیم چه حجمی از یک مترمکعب 
چوب مصرف  شده است و عدد حاصل را بر قیمت یک مترمکعب 

تقسیم نماییم تا مبلغ چوب مصرفی به دست آید.
                                  ضخامت × عرض × طول = حجم چوب

        سانتی متر مکعب 45000 =5 × 15 × 600 =
  سانتی متر مکعب  0/045=1000/000 ÷ 45000

شکل 9ــ 8 

شکل 10ــ 8 
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   ریال 450/000 = 10/000/000 × 0/045
 مثال: ابعاد یک صندلی چوبی، که آن را با چوب روسی 
ساخته ایم، در زیر داده شده است. مقدار چوب مصرفی و قیمت 
آن را محاســبه نمایید )قیمت 1 مترمکعــب چوب 10/000/000 

ریال است(.
ضخامت × عرض × طول = حجم چوب

100 × 5 × 3 × 2 = 3000 cm3  پایٔه عقب
پایٔه جلو  1290 = 2 × 3 × 5 × 43
قید عقب و جلو  900 = 2 × 3 × 5 × 30
39 × 5 × 3 × 2 = 1170 قید پهلوها 
30 × 3 × 3 × 2 = 540 قید عقب و جلو )پایین پایه ها(  
قید پهلوها )پایین پایه ها(  702 = 2 × 3 × 3 × 39
تاج  1200 = 1 × 3 × 10 × 40
                                     ______________________پشتی                  1708 = 2 × 2 × 7 × 61
10510 cm3 مجموع چوب مصرفی                                       
10510 ÷ 1000/000 = 0/01 m3

ریال 100/000 = 10/000/000 × 0/01
 بدون درنظرگرفتن دور ریزها 95 صندلی را با 1 مترمکعب 
چوب می توان ساخت و قیمت هر صندلی )هزینٔه چوب( 100/000 

ریال تمام می شود.
 البته این مطلب با توجه به دور ریز حدود 20 درصد چوب 
عمالً بســیار کمتر اســت، که توضیح داده می شود. به عالوه، در 
نقشٔه کار، تمامی چوب ها صاف درنظر گرفته شده اند و در صورت 
اســتفاده از کارهای چوبی خم و قوسی ضایعات بیشتر می شود.

ضایعات در یک متر مکعب داریم: 
/ // / cm× = = 320 20 000 000

1000 000 200 000
100 100

                               ضایعات               )1 متر مکعب چوب( 
1/000/000 ÷ 200/000 = 800/000 cm3

سانتی متر مکعب چوب قابل استفاده برای تولید 
عدد صندلی با یک متر مکعب چوب روسی 76 = 10510 ÷ 800/000

 در اینجــا مشــاهده می کنیم کــه بادرنظرگرفتن ضایعات، 
میزان تولید از 95 صندلی به 76 صندلی در یک مترمکعب چوب 
روســی کاهش یافته اســت که در عمل و با توجه به تنوع طرح ها، 
از این مقدار کمتر هم می شود. پس نتیجه می گیریم که باید جلوی 

افزایش ضایعات را در تولید بگیریم. 
 بــرای کاهــش ضایعــات تولید بایــد از دســتگاه های با 
کیفیت باال استفاده نمود و دســتگاه ها را به طور منظم سرویس و 

گریس کاری نمود و تیغه های دستگاه ها را به موقع تیز کرد.
 خریداری چوب های خشــک و با کیفیت و اســتفاده از 
نقشــٔه صحیح برش و دقت در رنده و گندگی نمودن الزم است تا 
ضایعات )پوشال و خاک اّره( زیاد نشود و برش به صورت صحیح 

صورت بگیرد.
 برای طراحی و ســاخت مصنوعات چوبی باید اطالعاتی 
در زمینٔه چگونگی تهیٔه مواد اولیه و ابعاد مواد اولیٔه چوبی داشته 
باشــید، تا بتوانید بهترین مواد اولیــه را،  از جهت کیفیت و ابعاد 
مناسب برای ســاخت مصنوعات چوبی، انتخاب نمایید. در این 
صورت می توان با ســهولت بهترین کار چوبی را ساخت و هزینٔه 
ساخت آن را نیز مناســب نمود. بنابراین، ابتدا باید مراکز خرید و 
فروش مواد اولیٔه چوبی را بشناسید، سپس با نحؤه انجام معامالت 

و خرید و فروش و حمل و نقل آشنا شوید. 
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1ــ دو نوع مواد در ساخت دکورهای چوبی را نام ببرید. 
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
2ــ ابعاد استاندارد تخته خرده چوب را بنویسید.
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...................................................................................................
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3ــ عناوین مواد کمکی به کار رفته در دکورهای چوبی را بنویسید.
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...................................................................................................
4ــ روش برآورد مواد اولیه در ساخت دکورهای چوبی را بنویسید.

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

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

5ــ نحوهٔ برآورد قیمت تمام شده سازه های چوبی را بنویسید.
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
6ــ نحوهٔ برآورد قیمت فروش سازه های چوبی را بنویسید.
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...................................................................................................
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7ــ کنترل مواد به کار رفته در ساخت دکورهای چوبی چگونه انجام می شود؟
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...................................................................................................
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