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مقدمه 
پس از انتشار سري کتابهاي صنایع چوب و مبلمان، کتاب حاضر تحت عنوان مواد اولیه مبلمان در شش 
فصل آماده شد. با توجه به این که درحال حاضر اکثر مبلمان منزل و اداري از چوب و صفحات فشرده چوبی 
ساخته می شود، در این کتاب مهم ترین و پرمصرف ترین مواد اولیه مبلمان چوبی به اختصار توضیح داده شده 
است. در فصل اول چوب به عنوان با اهمیت ترین مواد اولیه از نظر ساختمان و برش هاي مختلف و انواع 
کاربردهاي مختلف مطرح شده است. در فصل دوم صفحات فشرده چوبی از قبیل تخته خرده چوب، روکش 

و تخته چندالیه، تخته فیبر توضیح داده شده است. 
در فصل سوم سخت افزارهاي مورد استفاده در تولید مبلمان از قبیل لوالها، انواع پیچ و میخ، قفل ها، 
شب بندها، نگه دارنده طبقه و سخت افزارهاي کنترل در و کاربرد آنها مطرح گردیده است. در فصل 
چهارم انواع چسب از نظر مواد شیمیایی تشکیل دهنده، موارد مصرف به طور خالصه آورده شده است. در 
فصل پنجم در مورد چرم و انواع آن، نحوه تولید و نگه داري آن مطالبی مطرح شده است. در فصل ششم 
از شیشه و انواع آن، روش تولید و موارد مصرف سخن به میان آمده است. کتاب حاضر براي دانشجویان 
رشته   هاي تولید مبلمان، طراحی مبلمان، سازه هاي چوبی، مبلمان صفحه اي و صنایع چوب و همچنین 
مربیان، هنرآموزان، دانش آموزان و هنرجویان رشته هاي صنایع چوب و کاغذ، تزئینات داخلی چوبی، 
کابینت سازي چوبی، مبلمان مدرن، مبلمان کالسیک، بازسازي مبلمان، درو پنجره سازي و روکش کاري 

چوبی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
در نهایت از جناب آقاي زرویی و همچنین پرسنل محترم انتشارات فدك ایساتیس به پاس زحمات 
بی دریغ شان در نشر سري کتابهاي صنایع چوب و مبلمان قدردانی می کنم و برایشان آرزوي بهروزي و 

شادکامی دارم. 
امیر نظري

amirenazari@yahoo.com
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