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 تخته رسم

یکی از لوازم مهم و کاربردی برای افرادی که کار طراحی و گرافیک انجام می دهند، تخته  

 .رسم است. تخته ها می توانند از جنس های متفاوتی تهیه شوند

در حال حاضر نمونه های چوبی، فلزی و پالستیکی در بازار وجود دارند که دارای فروش  

اسب خریداری کنید، حتما باید به سایز آن دقت  خوبی نیز هستند. اگر مایلید تا یک تخته من 

 .داشته باشید

 تخته رسم چیست 

تخته رسم در واقع یک صفحه صاف از جنس پالستیک یا چوب است که نقاش ها و  

طراحان می توانند کاغذهای رسم خود را بر روی آن قرار داده و محکم نمایند تا در زمان 

 .طراحی تکان نخورند

ابعاد متفاوتی هستند. در زمان خرید می بایست گزینه ای را خرید نمایید  این تخته ها دارای 

 .که متناسب با کاغذ مورد استفاده شما باشد

برای افرادی که به صورت حرفه ای در حوزه نقاشی، خیاطی، نقشه کشی و   رسم تخته

 .مواردی از این قبیل فعالیت می نمایند یک وسیله کاربردی است

ار میز نقشه کشی یا طراحی نیز گفته می شود. در حال حاضر انواع تخته  امروزه به این ابز

و … در بازار وجود    رسم اعم از پایه دار و بدون پایه، دارای درجه بندی و خط کش

 .دارد

اما برای اینکه یک خرید خوب داشته باشید، توصیه می شود تا موارد زیر را همواره در  

 .خاطر داشته باشید

 طراحی  مداد خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد
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 خرید تخته رسم

یکی از موارد مهمی که برای خرید تخته رسم می بایست حتما در نظر داشته باشید،  

تخته است. عموما افراد از نمونه های پالستیکی استفاده می نمایند زیرا سطح آنها   جنس

 .نرم تر و صاف تر می باشد

به  البته گزینه های چوبی نیز طرفداران زیادی دارند. وزن این موارد نیز سبک بوده و  

 .راحتی می توان آنها را جابجا کرد

 قیمت تخته رسم 

قیمت تخته های رسم به فاکتورهای متفاوتی وابسته می باشد. یکی از این موارد پایه دار  

 .بودن و بدون پایه بودن آنها است

عموما نقاش ها از نمونه های پایه دار استفاده می نمایند تا تسلط بیشتری روی موضوع  

ما معماران و گرافیست ها ترجیح می دهند تا از نمونه های بدون پایه بهره داشته باشند. ا

 .ببرند

 تخته رسم مهندسی چیست؟ 

برای کشیدن طرح ها و نقشه های دقیق استفاده نمایید.   مهندسی رسم  تخته شما می توانید از

رکت  این تخته ها دارای یک حاشیه ریلی می باشند که خط کش ها به راحتی بر روی آنان ح

 .می نمایند

در زمان خرید این تخته ها توصیه می شود تا حتما موارد مهم همانند ابعاد، وزن، پایه،  

قیمت، امکانات جانبی و مواردی از این قبیل را در نظر بگیرید تا تخته خریداری شده گزینه  

 .کاربردی برای شما باشد

و رنگ شیری و سفید می باشند.  البته توجه داشته باشید که تخته ها در پس زمینه دارای د

 .الزم است تا حین خرید بررسی نمایید که چشم شما با کدام مورد راحت تر است
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 قیمت تخته رسم نقشه کشی

در بازار شما می توانید تخته های رسم متفاوتی را مشاهده کنید. نمونه های پالستیکی که  

 .هزار تومان دارند 100دارای قیمت به مراتب پایین تری هستند، قیمتی حدود 

البته باید در نظر داشته باشید که اندازه و جنس تخته نیز بر روی قیمت تاثیر دارد. توصیه  

 .می شود تا همواره نمونه های سبک را برای کار خود انتخاب نمایید

 انواع تخته رسم

تخته رسم ها انواع متفاوتی دارند که بر این اساس، وزن آنها نیز متفاوت است. نمونه های  

 .چوبی، پالستیکی و فلزی جزو نمونه های پرکاربرد می باشند

نمونه های پالستیکی چون وزن کمی داشته و ارزان قیمت تر نیز هستند، افراد بیشتری از  

 .ی چوبی نیز بسیار مقاوم می باشند آنها استفاده می نمایند. البته گزینه ها

 تخته رسم نقاشی 

تخته رسم نقاشی یکی از لوازم مهم و کاربردی برای نقاش ها به شمار می آید. این مورد  

 .توسط معماران نیز بسیار استفاده می شود تا سطح صافی را برایشان فراهم آورد

لذا افراد برای تهیه نمونه مناسب  با توجه به اینکه انواع تخته رسم ها در بازار وجود دارند 

 .گاها دچار مشکل می شوند. این بین تخته های پالستیکی ارزان ترین مدل ها می باشند

 تخته رسم ریلی 

یکی از تخته های رسمی که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، تخته رسم ریلی  

 .نداست. این موارد بسیار مستحکم بوده و مقاومت خوبی نیز دار

از جمله مزیت های تخته رسم فوق می توان به عدم پاره شدن کاغذ در آن اشاره نمود. تخته  

 .های فوق می توانند به صورت پایه دار یا بدون پایه باشند



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و باکیفیت رسم تخته مدل ۲۵

 

 a4 تخته رسم

که مناسب کاغذهایی با همین اندازه هستند، یکی از تخته های پرکاربردی می   a4 تخته های

 .مورد استفاده قرار می گیرندباشند که امروزه بسیار  

افرادی که در آغاز فعالیت قرار دارند، اغلب از این موارد برای نگهداری کاغذهای خود  

سبک بوده و حمل و نقل کردن آنها نیز آسان می   a4 استفاده می نمایند. وزن تخته های

 .باشد

 تخته رسم ارزان

شی و طراحی عالقه دارند، الزم است دانشجویان رشته گرافیک و تمام افرادی که به هنر نقا

تا یک تخته رسم خوب برای خود داشته باشند. تخته ها دارای سایز بندی های متفاوتی می  

 .باشند

بر اساس اندازه کاغذ، سایز تخته رسم نیز می تواند متفاوت باشد. دانشجویان در ابتدای 

 .هستند a4 زفعالیت خود از گزینه هایی استفاده می نمایند که دارای سای 

 میز نقشه کشی ارزان 

بسیاری از افراد که مایل نیستند هزینه زیادی برای تهیه میز نقشه کشی نمایند از تخته های  

 .رسم استفاده می کنند

تخته ها نیز همانند میزها دارای پایه هستند و معماران یا طراحان می توانند بر روی آنها  

ا یا تخته های رسم ارزان هستید، پیشنهاد می شود تا از  تسلط داشته باشند. اگر به دنبال میزه

 .گزینه های پالستیکی بهره ببرید

 تخته رسم نقشه کشی 

تخته های رسم نقشه کشی در واقع همان تخته هایی می باشند که امروزه اغلب افراد برای 

 .کشیدن نقاشی نیز از آنان استفاده می نمایند
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وتی هستند. یکی از این ویژگی ها که بر روی قیمت نیز  این تخته ها دارای ویژگی های متفا 

تاثیر دارد، اندازه است. هر چه اندازه تخته نقشه کشی شما بزرگتر باشد، به همان نسبت  

 .قیمت بیشتری نیز دارد

 تخته رسم چوبی 

یکی از پرکاربردترین تخته های رسمی که در بازار وجود دارند، تخته های رسم چوبی  

 .ته ها مقاومت باالیی دارند و سطح صافی را نیز برایتان فراهم می کنندهستند. این تخ 

اندازه تخته های موجود در بازار متفاوت می باشند و به اندازه کاغذهای شما وابسته هستند.  

 .استفاده می شود a4 یا a3 عموما برای طراحی از نمونه های

 تخته طراحی

طراحی باید مد نظر قرار دهید، اندازه و وزن   یکی از فاکتورهایی که در زمان خرید تخته

 .آن می باشد. در همین راستا ابتدا باید اندازه کاغذ مورد استفاده خود را مشخص نمایید

طبیعتا هر اندازه تخته رسم شما بزرگتر باشد، وزن آن نیز بیشتر خواهد بود. باید دقت  

 .داشت که تخته های بزرگ تر وزن بیشتری دارند و حمل نمودن آنها دشوار تر است

 ابعاد تخته رسم چه میزان است؟ 

انتی  س 70*100هایی که در بازار وجود دارند دارای اندازه ای در حدود  رسم تخته عموم

متر می باشند. این تخته ها از چوب های صنعتی ساخته شده اند که به صورت یکپارچه  

 .است

سانتی متر   70*50های کوچکتر با ابعادی در حدود  رسم تخته در موارد آموزشی می تواند

 .نیز در بازار مشاهده نمایید
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بهره ببرید که چوب  ارزان داشته باشید می توانید از مواردی  رسم تخته اگر قصد خرید یک

بکار گرفته در آنها نئوپان باشد. در این صورت خط کش متصل به آن به راحتی بر روی  

 .سطح صفحه می تواند حرکت کند

 گواش  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با تخته رسم نقشه کشی 

امروزه بسیاری از افراد برای نقشه کشی از رایانه و ابزارهای دیجیتالی استفاده می نمایند  

اما هنوز افرادی نیز حضور دارند که طراحی با دست را به سایر روش ها ترجیح می  

 .دهند

در بازار مشاهده می نماییم دارای یک قاب فوالدی می باشد که بر   مواردی که امروزه ما

 .روی چوب های متفاوتی سوار شده است

استفاده می گردید اما امروزه از  رسم تخته در گذشته اغلب از چوب بلوط برای ساخته

 .چوب های نئوپان چند الیه استفاده می شود که دارای قیمت به مراتب کمتری است

جالب است که این مورد را نیز در نظر داشته باشید که برخی از انواع تخته ها دارای یک  

 .موتور الکتریکی می باشند که به کمک آن می توان ارتفاع میز را تغییر داد

 a2 ررسی تخته رسم استدلر و تخته رسم ب

همانگونه که از نام آن مشخص است توسط کمپانی استدلر به بازار   استدلر رسم تخته

 .گزینه خوبی می باشند a3 عرضه شده است. این تخته ها عموما برای کاغذهای

  سانتی متر است. از لحاظ ظاهری نیز این تخته 39*53ابعاد آنها به صورت معمول حدود 

 .ها برای نگه داشتن کاغذ از دو گیره مخصوص استفاده می نمایند

البته همانند سایر مدل ها دارای یک خط کش عمودی نیز در کنار خود هستند که برای  

 .اندازه گیری گزینه کاربردی محسوب می شود

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b4/
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 همانگونه که از نام آن a2 کیلوگرم می باشد. تخته رسم  1.5تا  1وزن این تخته ها حدود  

برای طراحی   a2 می توان متوجه شد، اغلب برای افرادی مناسب می باشد که از کاغذهای

 .خود استفاده می کنند

البته گفتنی است که جنس این تخته ها نیز همانند مدل های قبلی است و تنها در اندازه  

 .متفاوت می باشند

 بررسی تخته رسم معماری

ته های پرطرفدار می باشد و امروزه دانشجویان  همانگونه که می دانید، معماری یکی از رش 

 .بسیاری را به سمت خود جلب نموده است

برای اینکه شما در این رشته بتوانید ساعت ها بر روی طرح خود تمرکز نموده و وقت  

 رسم تخته بگذرانید، الزم است از یک میز مخصوص طراحی استفاده نمایید که به آن

 .گفته می شود معماری

انواع متفاوتی از تخته های معماری در بازار وجود دارد که برای کاغذهای خاص  امروزه 

مناسب می باشند. جالب است که بدانید برخی از این تخته ها قابلیت تغییر صفحه را دارند  

 .لذا می توان از آنها برای انواع مختلف کاغذها استفاده نمود

ایید، دیگر نیاز نیست تا برای درس های  زمانی که شما این وسیله کاربردی را خریداری نم

 .خود یک خط کش ال را نیز به صورت جداگانه تهیه کنید

زیرا بر روی این تخته ها یک خط کش ل نصب شده است گه بسیار نیز کاربردی است.  

البته در برخی موارد حرفه ای تر بر روی تخته یک گونیا و نقاله نیز نصب شده است که 

 .آن را کاربردی تر می نماید
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 قیمت تخته رسم نقشه کشی چه میزان است؟ 

اندازه ابعاد تخته شما بیشتر باشد و امکانات   در بحث قیمت عوامل متفاوتی دخیل هستند. هر 

 .جانبی کامل تری در اختیار داشته باشد، دارای قیمت بیشتری نیز خواهد بود

از سوی دیگر باید به وزن این محصول نیز دقت نمود. مواردی که سبک تر هستند، به  

 .نسبت کاربردی تر خواهند بود از همین رو هزینه بیشتری دارند

این موارد برای اینکه وزن را کمتر نمایند از پایه های آلومینیومی استفاده شده  معموال در

است که بسیار سبک هستند. اگر در ابتدای کار قرار دارید می توانید از تخته های کوچکتر  

استفاده نمایید که بیشتر جنبه آموزشی دارند اما برای کاغذهای بزرگ تر باید از تخته های 

 .ر نیز بهره ببریدبه مراتب بزرگت 

سازگاری کامل آن با اندازه صفحه   رسم تخته به صورت کلی یکی از ویژگی های مهم یک

 .می باشد

شما به صورت پایه دار است، توصیه می شود تا مواردی را   رسم تخته در مواردی که

خود می  با توجه به قد    انتخاب کنید که پایه ها امکان تغییر ارتفاع را دارند. در این صورت

توانید اندازه را تغییر دهید البته توجه به این مهم نیز الزامی است که محکم بودن پایه ها و  

 .نحوه اتصال آنها با یکدیگر نیز از دیگر عوامل مهم می باشد که باید حتما به آن دقت کرد

هده با توجه به مواردی که در باال بیان شد امروزه می توانید تخته های متفاوتی را مشا

نمایید که هزینه آنها از یک میلیون تومان آغاز می شود و با توجه به ویژگی های اضافی 

 .که دارند، هزینه آنان نیز به مراتب بیشتر خواهد شد

تخته رسم  اینترنتی خرید راهنمای از همراهی شما کاربران عزیز سپاسگزاریم. امیدواریم

 .برای خرید آنالین به شما کمک کند تحریر لوازم یدسته بنددر 
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