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 کتاب  قطع

 کلی  اندازه  برای  معمول  طوربه  اصطالحات  از  برخی  دیگر،  عبارت  به  . گویندمی  کتاب  )اندازه(  قطع  ،کتاب  پهنای  و  درازا  به  اصطالحاً

 آن   کتاب   مختلف  های قطع  آمدن  وجود   به  فلسفه  .گیرند می  قرار  استفاده   مورد  هاکتابخانه  و   چاپ  مراکز  توسط  هاکتاب  (عمومی)

  افراد  همراه  بتواند  راحتیبه  که  کتابی   مثال،   برای  باشد.   ترکاربردی   و   تر   آسان  آن  از   استفاده  کتاب،   یک  کاربرد   نوع  برحسب  که  است

 . شود چاپ جیبی قطع  در مثالً  باید نکند  اشغال  زیادی فضای و  باشد

 کتاب  چاپ در  آن  رایج   انواع  و  کتاب  قطع

 :از عبارتند کتاب رایج های   قطع کشورها سایر و ایران در

 رقعی  قطع

 وزیری قطع

 پالتویی  قطع

 رحلی قطع

 خشتی قطع

 جیبی طعق

 .کنیدمی  مشاهده را  کتاب  های قطع  این از  هریک  شکل  و   اندازه زیر  تصویر  در

 

 آنها   از   هریک  کاربردهای  و  کتاب  دیگر  های  قطع  انواع

 سلطانی  طعق

 .شودمی استفاده قطع  این از نفیس هایکتاب چاپ برای معموالً است. متر  سانتی ۴۹ در  ۳۴ حدود در قطع  این کاغذ ابعاد

 وزیری  قطع 

  استفاده  وزیری  قطع  از  بازار  در  موجود  درسی   هایکتاب  چاپ  برای  عموماً   و   باشد می  مترسانتی  ۲۳  در   ۱۷  قطع   این   در   کاغذ   ابعاد 

 .شودمی

 رقعی  قطع 

 .دارد رمان کتب چاپ در زیادی  بسیار کاربرد و است سانتیمتر ۲۱  در  ۱۴ رقعی قطع در  کاغذ اندازه

 بزرگ   رحلی  قطع 

 .رود می  کار  به  های  نامهآگهی و مجالت چاپ در که است سانتمیتر ۳۳ در ۲۳ معموالً قطع این  در کاغذ ابعاد

 کوچک   رحلی  قطع 

http://www.narvanpub.com/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%86%d8%a7%d9%be-%da%a9/


 

 

  ماهنامه  چاپ   برای  قطع   این   از   .است A4 کاغذ  برگ   یک   اندازه  با   مشابه  و   متر  سانتی  ۲۱  در  ۲۹  کوچک  رحلی   عطق  در  کاغذ  اندازه

 .شودمی  استفاده درسی کتب برخی حتی  و مجالت و

 کوچک  خشتی  قطع

 استفاده  بیشتر  قطع  این  از  کودکان  داستانی   هایکتاب  چاپ  جهت  معموالً  است.  مترسانتی  ۵٫۱۶  در  ۵٫۱۶  قطع   این  در  کاغذ   اندازه

 .شودمی

 بزرگ  خشتی  قطع

 بیشتر  کودکان  داستانی   های   کتاب   چاپ  برای  کوچک  خشتی  قطع  مانند  که  است  متر  سانتی   ۲۳  در  ۲۳  قطع  این   در  کاغذ   اندازه

 .شودمی استفاده

 کوچک   جیبی  طعق

 .دارد کاربرد کوچک یادداشت  دفاتر و  ها کتاب چاپ برای که  باشدمی ۱۴ در  ۱۰ حدود قطع  این در کاغذ  سایز

 بزرگ  جیبی  قطع

  کوچک  یادداشت  دفاتر  و  ها  کتاب  چاپ  برای  کوچک  جیبی  قطع  مانند   سایز  این  است.  ۵٫۱۶  در  ۵٫۱۱  قطع  این  در  کاغذ  اندازه

 . است کاربردی بسیار

 پالتویی  عقط

  کم   عرض  دارای  که  طوالنی  مطالب   چاپ  برای  قطع  این  است.  سانتیمتر  ۲۲  در  ۵٫۱۱  و  ۵٫۱۹  در  ۱۰  قطع  این  در  کاغذ  اندازه

 .شودمی استفاده هستند

 


