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 چوب شناسی

چوب یکی از اولین موادي است که در دست انسان از چند صد قرن پیش تا کنون بوده و یکی از اولین دالیل آن این است که به 

که در صد قرن پیش بشر توسط چوب به  از آن استحاکی موزه هاي جهانی  شواهد درطور طبیعی در اکثر نقاط وجود دارد. 

شکار رفته است و در ایران کهن نیز می توان به آثار نوشته هاي تخت جمشید اشاره کرد که درختان سرو، گز، چنار در اشعار آن 

  آمده است.

  

  تعریف چوب

ساختمان  درفیبري شکل آوندي که چوب عبارت است از قسمت داخلی ساقه و شاخه که از بافتهاي ثانویه لینینی و متخلخل 

یاخته اي سازمان یافته و هر سو نایکسان و ناهمگن میباشد که براي مصارف صنعتی به کار می رود. ناهمگن به معنی اینکه داراي 

چون بافت هاي آن در جهات  ،اجزاي مختلفی است مثال در چوب فیبر و اشعه چوبی و آوند و ... وجود دارد و هر سو نایکسان

  مختلف قرار دارد.

چوب از عصر حجر با انسان بوده و تا به امروز این رابطه هیچ گاه قطع نشده، شاید کمرنگ شده باشد که آن هم به دلیل وجود 

شوند سان میباعث آرامش بیشتري در ان ،. سازه هاي چوبی به دلیل اینکه چوب خود یک جاندار بودهاستموادي مثل فوالد و بتن 

  ر است.ـتاز لحاظ روانی براي انسان مناسب ن ساختمان هاو زندگی در ای
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براي ساخت و سازهاي چوبی باید جنگل ها را از بین برد و درخت ها را برید ولی یک راه براي این مشکل وجود دارد و آن هم 

گی کارخانه هاي این که به ازاي بریدن هر درخت یک درخت بکاریم. در واقع می توان با ساخت جنگل هاي مصنوعی از آلود

  تولید فوالد و بتن نیز جلوگیري کرد.

از جنبه معماري می توان گفت که خانه هاي چوبی باعث زیبایی شهرها می شوند و رنگ و بوي خاصی به آن می دهند و در 

این کار زندگی و روابط اجتماعی انسان نقش بسزایی دارند. در ساخت و سازهاي چوبی نیاز به تخصص هاي متعدد نیست و 

  درصد خطا را در حین ساخت و ساز کم می کند.

  

  مزایاي چوب

 اجراي آسان.  

 سبک بودن.  

 براي حمل و نقل نیاز به ماشین آالت سنگین نیست.  

 آلودگی صوتی کمتري ایجاد می کند.  

 .آلودگی هوا را کمتر می کند  

 براحتی می توان آن را بار کرد  

 .مصرف انرژي را کاهش می دهد  

  از فوالد و بتن بیشتر است.مقاومت چوب  
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 .زغال که در هنگام آتش سوزي روي چوب به وجود می آید به عنوان عایق حرارتی عمل می کند  

  چوب درخت در روزO2  و در شب مقدار کمیCO2 .تولید می کند  

   

  موارد مصرف چوب 

زمین کوبیده می شود و روي آن ساختمان هاي صد در صد چوبی در مناطق جنگلی سرد که پی آن به صورت سر گوه در  -1

تنه بزرگ میخ یا اسکوپ شده؛ کف و دیوارها با چوب دو بر تراش در هم کام و زبانه می شود، درب و پنجره ها به طریق 

ي، شیبدار انتخاب و روي آن پالك ها و تخته هاي ده شیب پشت بام نسبت به عوامل جواتصال میخ چوبی جاگذاري ش

  است، اجرا می گردند.چوبی روي هم سوار شده 

و پنجره و کمد و قرنیز پاي دیوار و پوشش سقف، در اغلب ساختمان هاي ارزان محلی، به صورت استفاده مستقیم از  بدر -2

ه هر روز به تعداد آنها اضافه چوب با استفاده از سه الیی و النه زنبوري فشاري و خرده چوب چسبی، قیر، نئوپان و غیره ک

  وند.گردد، ساخته می شمی

به صورت اسکلت هاي سبک موقت یا دائمی که ستون ها و تیرهاي اصلی و خرپا و تیرچه ها و زیر ستون ها از چوب  -3

هاي سخت عمل آورده (مواد غذایی توسط بخار از آوندها بیرون کشیده و سموم و مواد چربی براي آب بندي و کشیدن نم 

  یدن رویه روغنی و جذبی و ...) دیده می شوند.و کش150- 200و مواد نسوز براي سوختن آن تا درجات 

در صندوقچه سازي ها که مصرف تجاري و حمل و نقل صنعتی دارند، اغلب چوب هاي سخت و کار شده استعمال می  -4

  شود.

  حرارتی، پارتیشن ها، نورگیرها، کاغذ سازي، مبل و صندلی پارچه و کاغذهاي سخت. 4عایق کاري هاي درجه  -5



 4 شرکت کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوي

 

 

http://www.aqr-wood.com 

 

به صورت اطراف صندوقچه ها، پیف دیوار و شناژها و تیرها و سقف ها، از چوب استفاده می شود. در قالب هاي بتنی  -6

اخیراً به صورت اسکلت آهنی که رویه (براي کم چسبیدن به بتن) چند الیی چند جهته با مواد مختلف و در بعضی موارد، 

ت، موارد تماس، عدم خطر براي محیط زیست، نوارهاي پالستیکی و نچسب کامالً مقاوم در مقابل تأثیرات جوي، رطوب

  حساب شده و اجرا شده اند، بکار می رود.

بدیهی است با ازدیاد جمعیت و استفاده بیشتر از چوب، میزان مصرف با اکوسیستم و محیط زیست سازگار نیست و از بین رفتن 

 %40است که جنگل هاي آمازون (شیرزن) حدود  ایجاد می کند. الزم به یادآوري ، کمبود اکسیژن و مشکالت فراوانیجنگل ها

  .اکسیژن کره زمین را تولید می کند

لذا بشر مجبور به استفاده از سیمان و آهن شد. در صورتی که ساختمان هاي سالم براي انسان فقط از خاك و چوب و تا اندازه 

مراعات نشده، ساخته می شود که بشر حدوداً به آن رو متر در جاهایی که موازین زلزله صد در صد  2اي سنگ حداکثر در ارتفاع 

  آورده است. بطور کلی درختان: کاج، صنوبر، بلوط و ... به علت استحکام زیاد و سبکی و قدرت زیاد مصرف بیشتري دارند.

  

  رطوبت چوب

نگه داریم، قارچ ها  %20 از کمتر در را چوب رطوبت بتوانیم اگر. باشد می چوب معایب از این و کند می جذب رطوبت چوب 

روي چوب تأثیري نخواهد داشت. در واقع رطوبت در چوب باعث می شود که روي چوب قارچ هایی رشد کنند. همچنین این 

  رطوبت باعث وا کشیدگی (تورم چوب) و هم کشیدگی (جمع شدن چوب به دلیل از دست دادن رطوبت) می شود.
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مگیري رطوبت دارند. به عالوه چوب ماده اي آب دوست است یعنی اگر در چوب و محصوالت چوبی پس از برش مقادیر چش

محیط مرطوب قرار بگیرد آب را جذب می کند و اگر در محیطی خشک باشد، رطوبت از دست می دهد. بنابراین چوب باید 

  ت است.همواره رطوبتی مناسب با محیط داشته باشد. چوب پس از قطع شدن و استحصال حاوي مقدار زیادي رطوب

می دارد و از کیفیت آن کاسته  ترك هاي سطحی و عمقی بر ،اگر با وجود این رطوبت از آن استفاده شود در اثر هم کشیدگی

  صرف آن با مشکلی روبرو نمی شویم.چه چوب را طبق اصول علمی خشک کنیم در ممیشود. چنان

  به دالیل زیر چوب را باید قبل از مصرف خشک کنیم:

 در حین مصرف کم می شود و از به وجود آمدن عیب هایی نظیر پیچیده شدن و ترك برداشتن جلو  هم کشیدگی چوب

  گیري می شود.

 .چوب در مقابل حمله قارچ ها و پوسیدگی و تغییر رنگ حفاظت می شود  

 .از وزن چوب و هزینه حمل و نقل آن کاسته می شود  

  شود.بدون به وجود آمدن عیبی در چوب، مقاومت آن زیاد می  

 .بر مقاومت چوب براي نگهداري میخ افزوده می شود  

 .رنگ آمیزي، پرداخت و عملیات حفاظت چوب بهتر انجام می گیرد  

 .درجه حرارت باال در کوره چوب خشک کنی، قارچ ها و حشرات را از بین می برد  

 .ماشین کاري چوب خشک بهتر و آسان تر انجام می شود  

 شک شده بیشتر است.مقاومت اتصال میان چسب و چوب خ  
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  مقاومت سازه هاي چوبی در برابر زلزله 

فوالد و بتن موادي همگن هستند در صورتی که چوب ناهمگن است. در واقع آن گره هایی که در چوب وجود دارند و نیز در 

تروپ بودن آن ایزو ،جاهایی که چوب شاخه دارد، باعث کم شدن مقاومت چوب می شوند. یکی از دالیل انعطاف پذیري چوب

  ته چوب کمتر از فوالد و بتن است.است، دلیل دیگر این که مدول االستیسی

مدول االستیسیته چوب عمود بر الیاف است. چوب می تواند خواص فیزیکی متفاوتی در جهات مختلف داشته باشد، نیروي 

با فوالد و بتن کم است، که باعث فشاري چوب در جهت الیاف بیشتر از عمود الیاف است. جرم حجمی چوب در مقایسه 

  مقاومت بیشتر چوب می شود.

  

  معایب چوب

آفات، یک روند نبودن و صدمات و امراض باعث می شود چوب بر مبناي خواص فیزیکی و مقاومت تقسیم بندي نشود. نمونه 

ایجاد می کند و یخ زدگی، چوب اغلب نمی تواند بین انواع مختلف باشد، ترك، ضعف وسط و پیچش شاخه ها که در تنه، تنش 

  درجه از عیوب چوب می باشد. 275  آتش گرفتگی، خورده شدن توسط حشرات و سوختن در

براي جلوگیري از اشباع چوب به هنگام انبار کردن، زیر آن باید شیب به بیرون داشته باشد و با ساختار سایبان، از قرار گرفتن 

با سیم به هم وصل کنند تا تاب ) 20تا  10 معموالً هر چند عدد تخته را (مثالًچوب در معرض مستقیم آفتاب جلوگیري شود. 

  برندارد، این تخته ها باید طوري چیده شوند که هوا از میان آنها عبور کند.



 7 شرکت کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوي

 

 

http://www.aqr-wood.com 

 

  فزودنی)انواع چوب عمل شده (مواد ا

  موادي که به چوب می زنند:

پیرین یا اشیاء در آن پوشانید و خیس کرد. با مواد و رنگ مواد ضد آتش سوزي؛ می شود روي چوب را با فیلمی از آنتی  -1

  لیکات هم می شود این کار را کرد.سی

  وب داخل آن باشد نسوز خواهد بود.رویه نازك گچ یا سیمان آزبست که چ -2

 ک یا اسید سولفوریک آغشته باشد. ورق پشمی شیشه یا سنگ که با آنتی پیرین، نمک آلومینیومی یا بوری -3

تحرك حشرات  خشک یا تار و قطران باعث دوام و طول عمر چوب می شود. مخصوصاً قطران باعث عدم رنگ یا روغن -4

 در داخل چوب می شود.

مواد سمی که ضمن قوي و با دوام بودن، براي انسان مضر نباشد و به صورت محلول در آب یا خمیري قابل حل در  -5

آب می باشد، عبارتند از: سدیم فلوراید، سیلکوفلوراید که پودر روغن باشد. این مواد در مواردي که در تماس مستقیم با 

در قشر رویه و  %3سفیدرنگ بوده و در آب خوب حل نمی شود و ضرري براي چوب و آهن ندارد. میزان مصرف آن 

باشد. سدیم فلوراید با گچ و آهک نباید مخلوط مصرف شوند. سدیم می 15 مصرف در حداقل درجه هواي

است، یعنی با سدیم فلوراید مخلوط  1:3پودري است که در آب کم حل می شود و مشابه سدیم فلوراید  سیلیکوفلوراید

 می شود و روي چوب کشیده می شود. 

سدیم دي نیتروفنوالت که از دي نیتروفنول و کربونات سدیم بدست آمده و ضرري براي آهن ندارد، ولی پودر خشک  -6

وي بد، استعمال آن در هواي آزاد صورت می گیرد. براي تحویل آن مخلوط را با آن منفجر شونده است. به این علت و ب

 .کنند می مصرف و  زغال کرئوزوت، روغن آنتراسین و زغال نار و روغن شیل مخلوط
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میلیمتر در چوب نفوذ می کند و بعد از  3-2روغن کرئوزوت ضعف هاي فوق را نداشته با بوي بدي که دارد حدود  -7

 ي آن امکان رنگ کردن وجود ندارد.م کردن مصرف می شود. رنگ چوب را کمی کدر می کند و رودرجه گر 60-50

  ن که از قطران بدست می آید، مشابه کرئوزیت است.ـراسـروغن آنت -8

  

  رش هاـب

غیر از قسمت هایی از چوب که به صورت الوار از محل کار خارج می شود، بقیه به صورت نئوپان و پودر شبکه و فیبر،  -1

در محل کارخانه یا در محل هاي مخصوص به صورت فشرده و با قسمت هایی از پرکننده فرمهاي چوبی تهیه و مصرف 

  می کنند. 

ر به صورت الوار با برش هاي طولی و عرضی براي انواع مصرف دتراورس، اغلب مصرف زیر ریل راه آهن داشته و  -2

 ابعاد مختلف عمل آورده می شود.

 که در محل هایی به طور یک رویه مصرف دارد.  ه صورت وادارب -3

خته فنري که الیاف را یک جریان در امتداد الیاف طولی عمود بر هم گذاشته و می چسباند و به سه الیی و چند الیی ت -4

ده می چسباند که برگهاي زیر از چوبهاي سفت و سخت و برگهاي کمی کلفت تر از چوبهاي ضعیف تر بری معروفند.

 حالت فنري دارد.

خرده چوب و پوشال و خاك اره که در ساختمان بتن پوك و گچ عایق صدا مصرف دارد و با تفاله قند و چسب نئوپان و  -5

 و صدها ماده دیگر درست می کنند. فیبر
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ر ابعاد مختلف، براي کارهاي نماکاري و الك و الکل کاري، روغن کاري براي ازاره و قرنیز آشپزخانه و چوب ها را د -6

 کمد و ساختمان چوب هاي بازي و ساختمان هاي موقت و دائمی درست می کنند.

  

  چوب تشکیل دهندهمواد 

  شامل می شود. مواد معدنی رامابقی ازت و  %1هیدروژن،  %6اکسیژن،  %40کربن، % 50 حدود چوب 

درخت از ریشه، تنه، سر تشکیل شده که ریشه، آب و مواد معدنی را از طریق لوله ها، آوندها از طریق تنه به برگ ها و  -1

قسمت هاي سر رسانیده و موادي را نیز بر می گرداند. کارخانه عظیم ساخت مواد، پمپ باالبر، عایق ساز، واحدهاي 

  مختلف و متعدد تولید و ... دارد.

اغلب با ساختمان تنه سر و کار داریم که شامل پوست و دوایر سالیانه عمر (این بخش شامل قسمت بهاره، پاییز و  -2

  تابستانی می باشد که قسمت دوم استحکامی بیشتري دارد) و مغز درخت که پوك و ضعیف است می شود.

. گردد می تعیین ) Macrostructure( مشخصات چوب از نظر کلی سه برش افقی، قائم به طول تنه و شعاعی و طولی -3

ته درخت را در مقابل ضربه و صدمات مکانیکی و جوي حفظ می کند و از سه قسمت داخلی، رابطه و بیرونی پوس

تشکیل شده است. قسمت داخلی مواد را از سر درخت پایین بر می گرداند. شیره در نیز نزدیک قشر رابط بوده و آب و 

 از قسمت هاي نرم و سخت تشکیل شده است و قسمت اعظم استقامت چوب را شامل می شود.مواد را باال می برد و 

مجموع این دو قسمت دایره هاي عمر را تشکیل می دهند. مقاطع اغلب استقامت چوب را باال می برد. مقاطع اغلب رنگ 

روشنی دارند. در قلب (مغز) چوب سلول هاي نرمی وجود دارند، لذا استحکام ندارند. البته در بعضی درختان، دایره ها و 
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تان صمغ دار مثل سرو، سلول هاي سالیانه نزدیک بوده و تفاوت زیادي حلقه هاي سالیانه با هم فرق نمی کنند. در درخ

  ندارند.

) می رسیم و تعدادي نیز سلول هاي زنده وجود Macrostructureدر بررسی مواد زیر به مقداري از سلول هاي مرده ( -4

از کربن، اکسیژن و هیدروژن  دارند، که این دو ابعاد متغیري دارند. سلول زنده، پرتوپالسم شفاف و آلبوم گیاهی متشکله

 و ازت و مواد معدنی می باشند. در وسط پرتو پالسم فسفري دارد که شکل بادام و گرد بیضوي هستند.

قرار دارند. در مقام مقایسه، چوب هاي صمغ دار و سایر چوب ها، معلوم می شود هر  در وسط پوشش سلولیآوندها  -5

اي چوب زیاد و مقاومت چوب بیشتر است و هر چقدر سوراخ هاي چقدر بافت و سطح سوراخ ها ریز باشد، تاره

  چوب بیشتر باشد، جاي خالی بیشتر و چوب سبکتر است، و آب بیشتري می مکد و از نظر مکانیکی ضعیف تر است.

را می شود در محدودة متوسط قبول  %15قدرت آب در جذب و مجذوب شدن مواد داخل چوب متغیر است ولی حدود  -6

آب چوب، این آب در فضاهاي خالی سلول ها و آوندها و دیواره سلول ها و ورقه  %100 کرد و درصد آن عبارتست از

) وجود دارند، که در خشک شدن معمولی فقط آبهاي غیر Uhromicroscopiهاي نازك ریز میکروسکوپی (

  زیرمیکروسکوپی آزاد می شوند.

و در داخل  %20 -% 15هنگام خشک شدن در هوا  %،35آب دارد. چوب موقع انداختن حدود  %31 -% 23حد چوب در  -7

رطوبت دارد. افت حجمی چوب مشابه فرمول درصد آب است. میزان درصد آب با درجه  %18 -% 13محوطه سربسته 

  .است تغییر قابل نیز رماي محیط درجه حداقل و در مقادیر رطوبت و گ 20الی  درجه حرارت تغییر می کند. در صفر
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  چوب فیزیکی خواص 

  در مورد خواص فیزیکی چوب ، برجسته ترین آنها چنین است

 نم پذیري  
 وا کشیدگی  
 چگالی  
 همگنی  
 شکل پذیري  
 سختی  
 شکاف پذیري  
 دوام  
 قابلیت رسانایی  

می شود. از دست دادن آب موجب کاهش ابعاد و جمع شدن، تغییر شکل، بد ریختی یا  چوبرطوبت سبب تغییر وزن و حجم 

  خم شدگی و اغلب ترك می شود.

  ر است .بزرگت  وا کشیدگی یا همکشیدگی همیشه در الیاف جوان از پیرها و در چوبهاي نرم از سخت ترها

هري تمیز دهیم . اولی ثابت است و ناشی از وزن چگالی یک ویژگی بسیار مهم چوب است، گرچه باید بین چگالی مطلق و ظا

  هاست که بسته به رطوبت چوب بسیار متغیر است . بدون حفره سلولز و مشتقات آن می باشد و دومی شامل مجاري و سوراخ

ي هنگامیکه ساختمان و ترکیب الیاف در همه بخشهاي چوب یکسان باشد ، چوب را همگن گوییم ، و چوبهایی با شعاعهاي مغز

  بسیار گسترده مانند زبان گنجشک چندان همگن نیستند
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  .استشکل پذیري وابسته به توان فشردگی الیاف تحت فشار 

با  ام خارجی داشته باشد و بستگی به مقدار الیاف و نبود آوندها دارد واجس نفوذ برابر در باید چوب که است مقاومتی سختی 

  سرعت کم می شود.ه افزایش رطوبت ب

  چوب براي شکافتن در جهت الیاف است که در ساخت برخی اشیاي چوبی ویژه بسیار اهمیت دارد .شکاف پذیري آمادگی 

 و ماهون ، بلوط مانند چوبها برخی شناوري در حتی  باال و رطوبت در و دارد کار شرایط و محیط به  دوام چوب بطور مستقیم

  .مانند می  شرایط این در سال صدها راش

  .دارد ارتباط رطوبت با مستقیماْ رسانایی

  

  اـمعرفی چندین گونه در قاره آسی

 :راش -1

است. از خواص ظاهري چوب  Beechو نام انگلیسی آن  نام فارسی و بومی راش Fagus orientalis چوب این علمی نام

راش درون نامشخص و به رنگ کرم مایل به قرمز است. دوایر سالیانه فشرده و در نتیجه در مقاطع طولی داراي خطوط کم و 

بیش مشخص ناشی از آن است. از بارزترین خصوصیات شاید بتوان به پره هاي چوبی در مقاطع طولی اشاره کرده که در 

  در مقطع مماسی به دوك معروفند و این پره ها به صورت لکه هاي قرمز دیده میشود. مقطع شعاعی به پرمگس و

  بر حشرات و قارچهاست.گونه راش چوبی نیمه سنگین و داراي بافتی همگن و تقریبا مقاوم در برا
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رده بینه هاي راش در ایران بیشتر به مصرف کارخانجات روکش و تخته الیه می رسد و گ 2درجه  و 1  گرده بینه هاي درجه

به دلیل بافت همگن و درجه سختی مناسب این چوب بیشترین تقاضا  .پس از تبدیل به الوار به بازار روانه می شوند 3درجه 

  ه منظور تهیه مبل در بازار دارد.را براي خرید ب

  اشباع است. مصرفی در کارخانه هايهمچنین به دلیل قابلیت آغشتگی با انواع محلولهاي حفاظتی بیشترین گونه 

  

 :توسکا -2

در ایران وجود دارد. نام  Glutionose Alnuseو  Subcordate Alnusوسکاي قشالقی و ییالقی به نام هاي علمی ت گونه دو

 نسبتا حدود با پهن سالیانه دوایر قرمز، به مایل کرم رنگ نامشخص، درون چوب هاي محلی توسکا، تسکا و توسه است.

رنگ در مقطع شعاعی و دوك هاي ظریف (پره ها) در  قرمز شکل آجري چوبی پره و عرضی مقطع در موجدار و مشخص

  مقطع مماسی از خصوصیات ظاهري چوب است.

چوبی نیمه سنگین تا سبک است که به دلیل پرداخت و رنگ پذیري شکاف خوري و ابزار خوري خوب در صنعت مبلمان 

دوام قابل توجهی دارد. بیشترین میزان فروش را در بازار چوب فروشان پس از مصرف دارد ولی کم دوام بوده که البته در آب 

ست که البته در حال حاضر مهمترین مورد مصرف آن طبق آمار موجود در کارخانجات تخته الیه سازي آن در  راش را دارا

  .برابر آب در ساختن بناهاي آبی نیز مصرف میشود
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 :راـاف -3

را شیردار و کیکم را نام برد. بزرگترین و ـرا پلت، افـمختلفی در ایران است از جمله میتوان افراي گونه هاي دا خانواده این

است. این گونه چوب درون نامشخص،  Mapleو نام انگلیسی  Insigne Bossoفراوان ترین افراي ایران اپلت با نام علمی 

لیانه به دلیل فشردگی چوب تابستانه در مقطع دوایر سا چوب سفید مایل به کرم با درخشندگی کم و بیش صدفی دارد.

عرضی کامال مشخص و در مقطع مماسی نقوش مواج و در مقطع عرضی نقوش رگه اي مانند ایجاد کرده است که پره هاي 

چوبی ظریف و قهوه اي رنگ و براق در دو مقطع مختلف طولی به صورت لکه ها و دوك ها نمایان است. چوبی نیمه 

  ت آسان و هم کشیدگی کم باعث شده تا در صنعت مبلمان و روکش گیري جایگاه ویژه اي داشته باشد.سنگین با پرداخ

  

 :ی)ـراد (روسـچوب ن -4

واژه چوب روسی در بازار چوب ایران به هر نوع چوب سفید رنگ وارداتی از روسیه تلقی میشود و کاربرد آن هم چندان 

ها می شوند.  ل و انواع کاجـراد، نوئـشامل گونه هاي کامال متفاوت چون نتفاوتی نمی کند در حالیکه این چوب سفید خود 

یا نراد است که نام رایج آن در دنیا  Abiesهمچنانکه گفته شد یکی از گونه هاي چوبی که به چوب روسی معروف است 

Fir  وSapen .است  

مغی، راست تار، سبک، واکشیدگی و این چوب فاقد درون چوب مشخص و به رنگ سفید مایل به قرمز، فاقد مجاري ص

همکشیدگی کم، قابلیت ترك خوردن کم هنگام خشک شدن، بسیار خوش کار، سنباده خوري خوب، میخ خوري و پیچ 

خوري عالی هستند ولی با وجود تمام مزایا به راحتی در مقابل قارچها دچار مرض لکه آبی یا لکه قرمز میشوند از استحکام 
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ها داراي رگه  یز عالقه زیادي به النه گزینی و تخم گذاري در آن دارند و باید توجه داشت که چوبحشرات ن آن می کاهد.

قرمز به هنگام خشک شدن کامال تاب بر می دارند. این چوب به علت سبکی و ضریب االستیته باال از بهترین چوبها براي 

  صرف فراوان دارد.اسکلت ساختمان هاست. الیاف بلند و خمیر سفید آن در کاغذسازي م

  

  ها وبـم بندي چـتقسی

ها) به  برگان (نرم چوب شوند. سوزنی درختان ، متعلق به تیره گیاهان بذرده هستند که به دو دسته بازدانگان و نهاندانگان تقسیم می

  .ها) به دسته دوم تعلق دارند چوبدسته اول و پهن برگان (سخت 

 :سخت چوب ها -1

باشد. بافت چوب درختان پهن برگ تنها در زمانی که درخت برگ دارد، رشد  پهن برگ میشامل چوب درختان  این دسته

شود . لذا حلقه سالیانه این درختان به صورت  شود و به مرور در پاییز متوقف می کند. رشد و نمو در بهار شروع می می

  کند. یکنواخت از چوب بهاره داراي رنگ روشن به طرف چوب پاییزه تیره رنگ تغییر می

باشد. برخی از درختان  هاي این دسته نمی تر بودن کلیه چوب ها ، بدلیل نوع بافت آنها است و دلیل بر سخت نام سخت چوب

  میباشد. راـزي ، سپیدار و افـار ، راش ، تبریـوط ، چنـر، بلـردو، انجیـپهن برگ عبارتند از: گ

  .باشد و نازك کاري در ساختمان میو پنجره  بلمان ، درساخت مب  ها ، از جمله موارد استفاده از این نوع چوب
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 ها: رم چوبـن -2

شامل چوب درختان سوزنی برگ است. بافت چوب درختان سوزنی برگ در طول سال، زمان رشد بیشتري دارد این نوع 

گراید و به  کندي میکنند و سپس تا پایان فصل سرما این رشد و نمو به  درختان در بهار و تابستان با شدت بیشتري رشد می

آنها  شود و رنگ چوب پاییزه و بهاره در حلقه سالیانه براحتی از یکدیگر تمیز داده می کند . به این دلیل آرامی ادامه پیدا می

  .کند این مساله را مشخص می

اره نازك تشکیل شود که سلولهاي پهن با دیو در فصل بهار، بدلیل وجود آب فراوان و خاك سرشار از مواد غذایی موجب می

گردد  شوند و بافتی متخلخل و نسبتا کمرنگ بوجود آورند. اما با کاهش سرعت رشد در اواخر تابستان، چوب پاییزه شکل می

و مقاومتر از چوب تر  تر، تیره دهد و فشرده که متشکل از الیاف دیواره ضخیم است و به ساقه مقاومت و استحکام مکانیکی می

  .باشد بهاره می

  

  وب و ویژگی هاي آنـشناخت چ

  ، فیبر و غیره می باشد.و پنجره، کابینت، تخته چند الیی، کاغذ بدر چوب نخستین ماده اولیه و اصلی سازنده مبل، پارکت،

  بها به درخت آن بستگی دارد. که خواص فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی تمام چو چوب از ساقه و شاخه درختان به دست می آید

  :ند بخش تشکیل شدهدرخت از چ

 ریشه: تامین کننده مواد غذایی.  
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 ه سر تاج و هدایت شیره هاي نباتیه: نگه دارندـتن.  

 (ورقه کامبیوم) پوست: به منظور حفاظت الیه زاینده  

 شدسر تاج : براي تشکیل ماده سبزینه (کلروفیل) و ایجاد گاز کربنیک و اکسیژن می با.  

  موارد ذیل را نام برد.مکانیکی و شیمیایی چوب می توان  ،از خواص فیزیکی 

  ،خواص فیزیکی: وزن مخصوص، رنگ ، تاللو، بو، طعم، مقاومت الکتریکی، حرارت، طنین، خاصیت آکوستیک، رطوبت

  ...همکشیدگی، سختی، صدا و 

 و ... ضربه ،کشش ،خواص مکانیکی: قابلیت خمش، حالت ارتجاعی، مقاومت هاي چوب نسبت به فشار   

 ز، همی سلولز، لینین، مواد معدنی مانند کلسیم، پتانسیم، منیزیم و غیره و مواد استخراجی که به ـخواص شیمیایی: سلول

 .ها می توان از چوب خارج کرد وسیله حالل

  

  وبـساختار قابل رویت چ

بیرون عبارتند از: مغز چوب، در یک برش عرضی از تنه درخت، ساختار قابل رویت چوب به ترتیب از مرکز چوب به سمت 

  پوست. وچوب یا زایلم، الیه زاینده (کامبیوم) 

 :ز چوبـمغ -1

ز، که در قسمت مرکزي و وسط ساقه یا شاخه قرار دارد، به صورت یک نوار سیاهرنگ قابل تشخیص است. مغز شامل ـمغ

  اند. هایی است که در طی اولین سال رشد درخت تشکیل شده بافت
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 :چوب (زایلم) -2

هاي ساالنه)  هاي متحد المرکز (رویش قسمت چوب، یک الیه ضخیم است که در کنار سلولهاي زاینده به صورت حلقه

ترین  ترین و مقاوم از سلولهاي زنده تشکیل شده است. چوب محکم یابد. در درخت در حال رشد، چوب عموماً آرایش می

اعی قی، شیره درخت از پوست درخت از میان نسوج شعهاي اف قسمت تنه براي کارهاي ساختمانی است. در جهت برش

  .رسد کند و به چوب می عبورمی

هایی هستند که الیاف چوب را به  نقش نسوج شعاعی در مقاومت چوب بسیار مهم است. در واقع این نسوج مانند بست

 مرور زمان در اطراف مغز چوب . بهکاهند گسیختگی رشته می دارند و از خم شدن و از هم کنند و نگاه می همدیگر محکم می

ر نام دارد. این قسمت معموال از چوب جوانی که آن را احاطه کرده ـگردد که چوب پی هاي مرده تشکیل می بافتی از سلول

باشد و حاوي مقادیري رنگ و مواد قلیایی است. در مقطع عرضی درختانی مثل گردو، آلبالو و نارون،  تر می است محکم

  باشد. تر می شود. چوب جوان معموال رنگ روشنی دارد، اما چوب پیر تیره ب پیر دیده میچوب مرکزي یا چو

  

 :الیه ي زاینده (کامبیوم) -3

باشد و بین بافت چوبی اولیه و پوست داخلی (آبکش)  ناحیه کامبیومی، الیه بسیار نازکی است که شامل سلولهاي زنده می

شوند و به بافت  گیرد. تعداد سلولهایی که تولید می این ناحیه صورت می قرار دارد. تقسیم سلولی و رشد شعاعی درخت در

روند. یعنی سلولهاي آوند  پیوندند، بیشتر از تعداد سلولهایی است که به طرف آبکش (قسمت خارجی) می چوبی داخلی می

  دهد تا پوست. ب تشکیل میشوند. به این دلیل ، بیشترین حجم درخت را چو آبکشی کمتر از سلولهاي بافت چوبی تقسیم می
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و رشد عرضی (شعاعی). رشد طولی که در  (اولیه) کند: رشد طولی درخت از طریق تقسیم سلولی به دو صورت رشد می

ها که در پاییز سال  شود و نقاط رشد، داخل جوانه ها و ریشه انجام می ها، شاخه دهد، در انتهاي ساقه اولین فصل سال رخ می

  گیرد. همانطور که ذکر شد در ناحیه الیه زاینده (کامبیوم) صوت می . رشد عرضیقرار دارداند  قبل تشکیل شده

  

 :پوست -4

الیه  .کند. این قسمت، از دو الیه تشکیل شده است پوست درخت در برابر ضربات و ضایعات مکانیکی از چوب محافظت می

ا و ذخیره ه انتقال شیره درخت به شاخه )بیرونی (پوست خارجی) و الیه داخلی (آبکش). الیه نازك پوست داخلی (آبکش

  .آنها را بر عهده دارد

  

  شناسی گیاه نگاه از چوب

  .دارد وجود آوندي بافت شکل به که است درخت ساقه ،پوست زیر سخت و جامد بخش شناسی، گیاه نظراز 

 چوب در. دارد وجود آوندي گیاهان همه در علمی نظر از شود، می یافت بوته و درخت در تنها چوب عموم باور در گرچه

  .راهاي زیر قابل مشاهده استمج

هوایی هاي  ها و غنچه هاي معدنی محلول را از ریشه به برگ بافت چوبی یا مجراهاي چوبی، که شیره خام، آب و نمک -1

 برد. می
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ها (شیره تولیدي) به شکل محلول از طریق آنها براي تغذیه بقیه  مجراهاي لیبر، که غذاي آماده براي برگآوند آبکشی یا  -2

  آید. گیاه به گردش در می

آیند. در هر دو حال پروتوپالسملیگنین (که سختی  هاي چوبی شده بوجود می هاي مرده و دیواره وسیله یاخته مجراهاي چوبی به

سطوح تار و آوندي در  نشین شدن ماده وسیله ته ارها بهگردد و دیو سلولی پدیدار می و  یابند یچوب از آن است) افزایش م

دهند، این الیه کامبیوم نامیده  اي معین در بافت میان آوندهاي چوبی و آبکشی قرار می نخستین سال رشد خود را در فاصله

ر با رشد پیوسته ـشود. همچنانکه سلولهاي پی (آوند آبکشی) تقسیم میشود. کامبیوم به دو بخش درونی (آوند چوبی) و بیرونی  می

  دهند. هاي تازه آوند آبکشی کار خود را انجام می ریزند، الیه تنه فرو می

  

  حجم محاسبه و گیري اندازه

  خریداري می شوند در تجارت به شیوه هاي زیر ،شکلهاي گوناگون چوب

 متر مکعب  

  .نمایش داده می شود m3  تبدیل شده است که با روشی معمول خرید چه طبیعی یا

 متر مربع 

 دار شیار هاي وتخته نئوپان از آن استفاده می شود که معموال صفحات طول یکسان باشد و کلفتی داراي چوب وقتی

  .نشان می دهند m2 با که است مربع متر گیري اندازه واحد. گیرد می بر در  را

 طولی متر 
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 .نشان داده می شود m با   که پهنا و کلفتی یکسان باشد مانند قاب , قالب , تخته هاي کناره و ... تنها وقتی بکار می رود

  

  چوب بریدن 

و کیفیت آن تا حد زیادي به ظاهر و ساختمان درخت در جنگل،  قطع و برش درختان اولین مرحله در استحصال چوب می باشد

درخت نیز زمان مخصوص به خود را براي قطع دارد، مثال براي آکاسیا بیست و نیز به زمان قطع درخت بستگی دارد. هر گونه 

براي بیرچ چهل سال و براي درخت بلوط حداقل هشتاد و حد اکثر دویست سال سن مناسبی براي قطع تشخیص داده  سال و

ن نرم و در برابر شده است، اگر درختی زود تر از زمان قطع مناسب قطع شود ممکن است چوب آالت استحصال شده از آ

از طرف دیگر اگر درخت بسیار دیر تر از فصل قطع بریده  .حشرات آسیب پذیر تر و مستعد براي برخی معایب فیزیکی باشند

از آنجا که شیره گیاهی در رشد و افزایش چوب درخت نقش دارد،  شود ممکن است چوب آن بیمار یا حتی پوسیده باشد.

  .اند نیز فاقد ارزش الزم می باشند درختان مرده که هنوز قطع نشده

احتمال اینکه نبود آن ، در این هنگام فعال نیست شیره اینکه علت به  .دارد ادامه بهار رسیدن از قبل تا و آغاز پائیز از درختان قطع 

کمتر است. به عبارت دیگر در این وقت جدا کردن پوست از برون چوب ساده تر  بر بافتها اثر کند و باعث هجوم حشرات شود

تنه بدست می  طول بیشینه نتیجه در و کرد کن ریشه را درخت توان می ،باشد نیاز مورد ریشهاست. اگر کنده و بخشهایی از 

 بیشتر در و ها شاخه افتد می درخت که هنگامی. برید دیگر ابزار یا اره ،رـتب با پایه از را آن توان می صورت این غیر در  ،آید

 زمستان طول در باید که انبارهایی به سهولت و سرعت به درختان افتادن از بعد   .شوند می جدا کردن خشک براي پوست موارد

  منتقل می شوند تا در بهار وتابستان بتوان بر روي آنها کار کرد. شوند ذخیره
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  شـروک 

روکشهاي طبیعی(چوبی) از گونه هاي مرغوب پهن برگان و گاهی سوزنی برگ تهیه می شود و به روشهاي لوله بري، تراشه زنی 
  میگردد.(کاردي یا اسالیسر )، تکه بري (محوري) و اره اي تهییه 

  بقه بندي روکشها از نظر کاربردط   

 روکشهاي نمایی 

ها به  این نوع روکش افرا به روش کاردي تهییه می شود.و  مانند، ملچها از چوبهاي منقش پهن برگ  این قبیل روکش
  .نقوش چشم بلبلی، نقوش مواج، نقوش نواري و الیه اي بسیار گران قیمت هستند علت نقوش زیباي آن مانند:

  
 روکشهاي تجاري 

 استفاده 2درجه مبلمان براي بیشتر و شوند می تهییه بري لوله روش به برگان پهن چوب از اغلب ها روکش نوع این
  .گیرد می قرار استفاده مورد

  
 روکشهاي بسته بندي 

هاي ارزان قیمت تهییه می شوند و نامرغوب هستند و از آن براي کارهاي کم ارزش استفاده  ین نوع روکشها از چوبا
  .می شود
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  ل سازيـرف در مبـهاي مختلف مورد مص هاي چوب ویژگی
  

 مورد مصرف خواص فنی خواص مکانیکی حالت ظاهري نام 

  قابلیت تورق کم  سفید مایل به صورتی  راش
 کم خمش قابلیت  

 کار با آن آسان  
  ها قارچدر برابر کم مقاومت 

 کنده کاري و مبل سازي  
 ییروکش و تخته چندال 

  قابلیت تورق متوسط  سفید صدفی مایل به صورتی  ون
 قابلیت ارتجاع خوب 

 کار با آن آسان  
 خوب برق میشود 

 مبل سازي  
 اربابه سازي 

 سفید و زرد رنگ :چوب جوان  نارون

 قهوه اي مایل به قرمز :چوب پیر 

 قابلیت تورق کم  
 قابلیت خمش زیاد 

 کار با آن آسان 

 مقاوم در برابر عوامل مخرب :چوب پیر 

 مبل سازي و خراطی  
 نجاري ساختمان 

 قهوه اي  بلوط

 قسمت مرکزي منظم 

 لکه هاي بزرگ 

 قابلیت تورق متوسط   ًمخرب عوامل برابر در مقاومنسبتا    مبل سازي 

 پارکت 

 بشکه سازي 

 قهوه اي مایل به زرد   شاه بلوط

 رشته مرکزي نامنظم 

 تورق زیاد قابلیت  کار با آن آسان 

 مقاوم در برابر قارچها و حشرات 

 مبل سازي 

 پارکت 

 بشکه سازي 

 قابلیت تورق کم  زرد کم رنگ یا صورتی  نمدار

 قابلیت خمش و االستیکی چوب 

 کار با آن آسان 

 میخ کاري آسان 

 منبت کاري و مبل سازيپ 

  اسباب بازي سازي و خراطی 

 قابلیت تورق کم  خاکستري کم رنگ یا قهوه اي  گردو

 قابلیت ارتجاع کم 

 مقاومت در برابر ضربه متوسط 

 کار با آن آسان 

 حساسیت در مقابل کرم چوب خوار 

 يزمبل سا 

 خراطی 

 سازي مدل 

  قابلیت تورق کم  سفید مایل به زرد یا صورتی  افرا
 قابلیت ارتجا ع کم 

 کار با آن آسان 

 حساسیت در مقابل کرم خوردگی 

 يزمبل سا 

 و مدل سازي خراطی 
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 مورد مصرف خواص فنی خواص مکانیکی حالت ظاهري نام 

 قابلیت تورق کم  سرخ مایل به قهوه اي  چنار

 مقاوت در برابر ضربه کم 

  مقاومت در برابر فشار زیاد 

 آسان  آن کار با  
 حساسیت در مقابل کرم خوردگی 

 ارابه سازي 

 ملزومات چوبی 

سفید تا زرد یا قرمز و قهوه اي   کاج ایرانی
 روشن

 قابلیت تورق زیاد  کار با آن خیلی آسان 

 مخرب عوامل مقابل در مقاومت  

 کالف مبل سازي و آشپزخانه 

 سازي کاغذ 

 قابلیت تورق خوب  صورتی سرخ تا قرمز روشن  توسکا

  دارد کمی حالت االستیسیته ولیشکننده 

 کار با آن اسان  
  به آسانی شکاف میخورد و خوب رنگ

میشود

 جعبه سازي 

 خانه هاي چوبی 

  

 و پهن برگهاي سوزنی  جدول کیفیت سختی در چوب

  

 نام گونه کیفیت سختی نوع درخت

 خیلی نرم پهن برگان

 نرم

 نیمه سخت

 سخت

 خیلی سخت
 

 برخی از انواع صنوبرها -بید -بالزار

 رانجی -سپیدار -لرگ -غان -توسکا -نمدار

 اقاقیا -گردو -ملچ -ون -راش -بلوط

 ون -رانجی -ممرز -شمشاد

 مار -افرا -کهور -بلوط سبز -آبنوس -آرزوبه
 

 نرم سوزنی برگان

 نیمه نرم

 سخت
 

 روـس -کاج آمریکایی -پیسه ها -نراد

 الریکس -کاج دریایی -کاج جنگلی

 زربین -ارس -سرخدار
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  رنگ کاري چوب

  :شود، که مهمترین آنها عبارتند از رنگ کاري چوب به دالیل مختلفی انجام می

 زیبایی  

 هاي خراب و زشت قسمت پنهان شدن معایب  

 جلوگیري از نفوذ حشرات موذي  

  رطوبتجلوگیري از نفوذ  

  مقابل صدماتحفاظت در  

  و… 

شوند. براي مثال اگر چوبی که  هاي مختلفی وجود دارند که بسته به نوع رنگ آمیزي انتخاب می براي رنگ آمیزي، رنگ

شود  هاي روشن که زیر آن دیده می خواهیم رنگ کنیم خوش نقش باشد و بخواهیم نقوش آن به چشم بیاید باید از رنگ می

هایی استفاده کنیم که  چوبی که نقوش جالبی ندارد و بتونه هم شده است را رنگ کنیم باید از رنگاستفاده کرد و اگر بخواهیم 

  سطح کار را طوري بپوشانند که زیر کار دیده نشود.

رنسانس در اواسط قرن پانزدهم باعث ایجاد تحوالت بسیاري در عرصه پرسپکتیو رشته هاي مختلف معماري، نقاشی، علم مناظر 

د حتماً مراحل و مراتبی را طی افراد اجازه داده نمی شد تا وارد حرفه نقاشی شوند و فرد بای دید. در گذشته به همهءایا گررو م

کرد تا بتواند به این حرفه وارد شود و ازمحضر اساتید بهره برد. یکی از آن سلسله مراتب مبحث آناتومی و دیگري مبحث رنگ می

می باشد. وقتی دو شیء یا دو فرم هم رنگ یا داراي نهایت  قابل رؤیت نمودن اشیاءاست. بیشترین کاربرد رنگ در طبیعت 
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می دهیم چیزي که از لحاظ بصري کنتراست یا دوشیء داراي حالت مکمل و یا دو شیء داراي رنگهاي مالیم را کنار هم قرار 

کان اغتشاش بوجود می آید. اصوالً کنتراست هاي استفاده شود در آن م بینیم یکسان نیست. اگر در مکانی از نهایت کنتراست هامی

  .و هماهنگی آنها وجود داشته باشدباعث ایجاد اغتشاش ذهنی می گردند و باید رابطی در جهت تعدیل  شدید

معماري  در امور گرافیکی بیشتر از فرم هاي هندسی بهره گرفته و فضاهاي مثبت و منفی را مد نظر قرار می دهند. در چیدمان و

داخلی منزل، چون افراد از کار روزمره به خانه باز می گردند و نیاز به آرامش و تسکین خاطر دارند کاربرد رنگهاي گرم و تند و 

فرمهاي با برشهاي تند و تیز باعث ایجاد آزار واذیت بصري و گرفتن آرامش از افراد می شوند. به عبارت دیگر در فضاهاي داخل 

داخلی باید سعی شود که از فرمهاي تیز و خشن و رنگهاي خیلی گرم به مقدار زیاد استفاده نشود. منزل و طراحی دکوراسیون 

گاهی مشاهده می شودکه . زیر شصت درصد بکار برده می شود معموالً براي چیدمان داخلی رنگ هاي مالیم واز نظر ارزشی

النس در دید بصري به خوبی مشاهده نمی شود . به همین وقتی رنگهاي سرد و گرم را درکنار هم قرار می دهیم این توازن و با

  .م تا احساس مالیم تري بوجود آیددلیل براي از بین بردن فاصله و شکاف میان رنگهاي گرم و سرد احتیاج به یک رابطی داری

  

  عبارتند از: رنگ کاري باید انجام داد جهتکارهایی که  

 بتونه کاري 

کنیم بستـگی دارد . با این  کنیم . انتخاب بتونه به نوع رنگی که استفاده می بتونه ، بتونه کاري میابتدا سطوح چوب را با انواع 

  آورد . کند و سطحی صاف و هموار را بوجود می هاي سطحی را پر می کار تمام خـلـل و فرج و ترك

 سنباده زنی 
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سطح چوب برسیم . هدف از این کار این است که فقط  زنیم تا به ایم را سنباده می در این قسمت بتونه هایی که به چوب زده

اي باقی نماند ، چون باعث افزایش اندازه قطعه چوبی  ها و شیارها بتونه بماند و روي سطح بتونه بر میان خلل و فرج و ترك

  شود . می

 رنگ زدن 

سمت ق این.  شود می انجام)  …در این قسمت، عمل اصلی که همان رنگ زدن است با انواع وسایل (قلمو، پارچه پرزدار و 

مهمترین قسمت است که باید به دقت انجام شود. مثالً نباید به یک قسمت آنقدر رنگ بزنیم که شرّه کند و در قسمتی کمتر 

زنند . دست اول براي  رنگ بزنیم که زیر رنگ دیده شود . معموالً رنگ را در دو نوع نوبت (دو دست) به قطعه چوب می

  .کند هاي مختلف برطرف می در قسمتهاي رنگ را  شود کاستی ه کل زده میآمیزي کلی کار و دست دوم نیز که ب رنگ

  

 وبیـواد مصنوعی چـم

 تخته خرده چوب -1

اصطالحا به آن نئوپان گفته می شود و جهت ساخت آن سر شاخه هاي درخت را با چوب ضایعاتی خورد کرده و سپس از 

که پس از انجام عملیات پرس به تخته اي  دریزینالیه اي میروي دستگاه پرس مانند دانه بندي با چسب آغشته نموده و بر

صاف و محکم تبدیل می شود و پس از دور بري روانه بازار می گردد. با این روش مقادیر قابل توجهی از چوب صرفه 

  جویی شده است و از نابود شدن نجات یافته اند.
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صنایع تخته فیبر وتخته چند الیه قدمت چندانی ندارد.  صنعت تخته خورده چوب یکی از صنایع جدید است و در مقایسه با

این صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هر گونه ضایعات چوبی اعم از مازاد مزارع پنبه وغالت، کتان و کنف و دیگر 

در ایران  گیاهان چوبی در ردیف مهمترین صنایع وابسته به چوب قرار دارد. تعدادي از واحدهاي تولیدي تخته خرده چوب

  ..شهید باهنر گرگان، نئوپان گنبد و . ،عبارتند از : نکا چوب، شموشک

تخته خرده چوب فرآورده چوبی صفحه اي شکل است که از مخلوط خرده چوب با سایر مواد لیگنو سلولزي و مواد چسبنده 

  .به کمک فشار و حرارت دادن ساخته می شود

  

  روش ساخت (نوع پرس کردن)طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس  1-1

 (صاف) صل از پرس صفحه ايتخته هاي حا 

در این روش جهت طول ذرات تشکیل دهنده کیک تخته خرده چوب به صورت اتفاقی مرتب شده است. این تخته از نظر 

  شکل مقطع (ساختمان نیمرخ ضخامت تخته) خود به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

  یا یک الیهتخته هاي یکنواخت 

  تخته هاي سه ال 

 (بدون الیه مشخص)تخته هاي ریزش تدریجی 

 تخته هاي چند ال 

 

 اصل از پرس غلتکی(پرس بی انتها)تخته هاي ح 
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در این روش غلتکهاي پرس ثابت اند و فقط حرکت چرخشی دارند، کیک تخته خرده چوبها از بین غلتکها عبور می کند 

دو غلتک باال و پایین) در می آید در این روش می توان تخته هاي یک ال، سه ال، و به ضخامت تنظیم شده(فاصله بین 

  .یزش تدریجی و چند الیه تولید کردر

  

 ه با پرس قالبی(قالب گیري شدهتخته هاي تولید شد( 

تفاوت اساسی این روش با ساخت تخته خرده چوب با پرس صفحه اي در شکل ظاهري صفحه پرس است. صفحات 

و یا پروفیل دار ساخته می شود و تخته هایی با شکل هاي مختلف به  شکلهاي برجسته، فرو رفته، انحنا دار این پرس به

  .د صفحات ورزالیتنوجود می آورند مان

  

 (رویه):  طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس چگونگی سطح 

  بر این اساس، تخته خرده جوب به چهار دسته تقسیم می شوند.

  

  بدون روکشتخته خرده چوب 

که به دو صورت سنباده شده وجود دارد این تخته بیشتر در مصارف عمومی و جاهایی که در معرض دید شدید، 

  .مانند: سقف کاذب، طبقات داخلی کمد مورد استفاده قرار می گیرد

 چوب ته خرده چوب با روکش طبیعیتخ 



 30 شرکت کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوي

 

 

http://www.aqr-wood.com 

 

....  و گردو، راش مانندچوبی طبیعی هاي براي تزیین و زیبایی سطوح تخته خرده چوب می توان از آن روکش  

 رد استفاده قرار می گیرد، ماننداستفاده کرد. این تخته بیشتر در جاهایی که تزییین سطوح مورد نظر باشد، مو

  .راسیون داخلی، صفحه میز و کابینتدکو

 تخته خرده چوب با روکش مصنوعی 

ی (کاغذ آغشته به چسبهاي مصنوعی) پوشیده سطوح این نوع تخته خرده چوب ها به وسیله روکشهاي مصنوع

می شود. سطح حاصله با توجه به نوع کاغذ مصرفی(ساده، رنگی، نقش دار) یا داراي نقوش مختلفی از چوب 

باشد. از این تخته در مکانهایی که حرارت و رطوبت زیاد باشد می توان مصرف کرد، مانند: دیوار حمام و 

  .آشپز خانهرختکن، میز رستورانها، کابینت 

 (الك کاري شده)دتخته خرده چوب لعاب دار 

سطوح این نوع از تخته ها، توسط یک الیه رنگ آغشته به مواد حفاظتی و ضد رطوبتی پوشیده می شود و بر  

این تخته در دیوارهاي ، حسب مورد مصرف ممکن است یک سطح یا هر دو سطح آن الك کاري شود

  .البراتورها و موارد دیگر مصرف می شود ،حمام، سرویسها آشپزخانه،

  

 تخته الیه -2

با قرار دادن الیه هاي نازکی از چوب برروي هم و چسباندن آنها به یکدیگر به نحوي که در هر دو الیه مجاور امتداد فیبرها 

برخوردار است و عمود بر هم باشد تخته چند الیه ایجاد می شود که به خاطر این وضعیت تخت چند ال از مرغوبیت بیشتري 

  مطمئن ترین محصوالت چوبی است که کمترین واکنش را در برابر رطوبت دارد.
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اگر چه ساخت هنري چوبهاي الیه اي در ایران از زمانهاي گذشته معمول است، ولی تهییه صنعتی تخته الیه سابقه خیلی 

در رشت آغاز به کار کرد ودر حال حاضر اکثر  1344طوالنی ندارد و اولین کارخانه تولید روکش و تخته چند الیه در سال 

 اند.کارخانجات صنایع چوب اقدام به تولید تخته الیی و روکش کرده 

تخته الیه عبارت است از چند الیه چوب نازك (روکش) که پس از چسب زنی به طور متقاطع روي همه موارد قرار می گیرند و  
  .شار و حرارت دادن به هم می چسبنداز طریق ف

  

هر یک از ورقهاي چوبی یک تخته چند الیه را الیه می نامند که ممکن است یک تکه باشد و یا از چند قسمت تشکیل شده  1-2

  باشد وداراي انواع زیر است :

 (نمایی)الیه خارجی 

  این الیه دو سطح بیرونی تخته را می پوشاند و معوالً از الیه هاي مرغوب و درجه یک تهیه می شود.

 (مغز) زيالیه مرک 

این الیه کامال ًدر وسط الیه هاي دیگر قرار دارد که از یک یا چند ورقه روکش به هم چسبیده درست شده است و اغلب 

از الیه هاي کم عرض و درجه دو استفاده می شود. گاهی الیه مرکزي ممکن است از چند قطعه چوب طویل (به طول 

کنار همه موارد به وسیله چسب به هم متصل شده باشد که در اصطالح هاي مختلف) که در  تخته) و باریک (به عرض

تخته الیه ردیفی نامیده می شود. همچنین الیه مرکزي ممکن است از تخته خرده چوب، تخته فیبر، چوب پنبه، اسفنج 

  فشرده و غیره تشکیل شده باشد.
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 و توازن نیروها را ایفا می کند. این الیه را می توان  الیه میانی: بین الیه مرکزي و خارجی قرار دارد و بیشتر نقش مقاومت

  .در تخته چند الیه هاي بیش از سه الیه یافت

، گونه هاي چوبی مورد مصرف در تخته چند الیه عبارتند از: راش، افرا، توسکا، گردو، نمدار، سامبا، آکاژو، آکومه، ماهاگونی

  .و اکالیپتوس دوگالس، پیسه آ، ساپن، ملز

  ع تخته الیهانوا 2-2

 رتخته الیه دراز تا 

  .تخته اي است که جهت الیاف الیه خارجی آن موازي طول (درازي) تخته باشد

 تخته الیه پهنا تار 

  .تخته اي است که جهت الیاف الیه هاي خارجی آن موازسی عرض تخته باشد

 ادلعتخته الیه مت 

  .(مغز) دو به دو از یک گونه و با یک ضخامت باشدتخته اي است که در آن الیه هاي قرینه نسبت به الیه مرکزي 

 تخته الیه مطبق 

  .تخته اي است که تمام الیاف الیه هاي و احتماالً مغز آن موازي با الیاف الیه خارجی است

 تخته الیه اختر تار 

  .ارده شده اند که ا لیاف آن به شکل ستاره در آیدذتخته اي است که الیه هاي آن چنان روي هم گ

 الیه با مغزي تخته خرده چوب سوراخ دار تخته 
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  .تخته اي است که مغز آن داراي سوراخ هاي گوناگونی باشد

 تخته الیه مختلط 

تخته اي است که مغز آن یا بعضی از الیه هاي آن از مواد دیگري بجز الیه چوبی و یا چوب یکپارچه باشد. این تخته 

  .و الیاف عمود بر یکدیگر استچند الیه ها حداقل دو الیه در طرفین مغز دارد 

 تخته الیه قالبی 

 .شکل معینی در بیاید و مسطح نباشدتخته الیه اي است که در اثر فشار به 

 تخته الیه همگن 

 .ن از یک گونه چوب ساخته شده باشدتخته اي است که همه الیه هاي آ

 تخته الیه ناهمگن 

  .گونه هاي مختلف چوب ساخته شده باشدتخته اي است که همه یا تعدادي از الیه یا مغز آن از 

  

درجه بندي تخته چند الیه را بر اساس خوبی و بدي سطح درجه بندي می کنند. کیفیت الیه خارجی به اندازه و فراوانی  3-2

  تقسیم بندي میشوند. که به این ترتیب به پنج درجه معایبی از قبیل : گره، ترك، و تغییرات رنگ آن بستگی دارد

 N  کیفیت عالیبا  
 A  هعیب و گر 3حداکثر داراي  
 B  عیب و گره6حداکثر داراي  
 C  عیب و گره 9حد اکثر داراي  
 D با کیفیت پایین  
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الیه وجود دارد که خود به دو دسته سنباده شده و   8و6 الیه وگاهی اوقات  18، 15، 12، 7، 5، 3به طور کلی تخته چند الیه به 

  .سنباده نشده تقسیم می شود

  موارد مصرف تخته چند ال 4-2

 کارهاي ساختمانی 

  دیوارها، سقف، پوشش کف، استفاده می شود

 کارهاي صنعتی 

از این محصول به عنوان عایق صوتی،حرارتی و الکتریکی می توان استفاده کرد مانند: هواپیما سازي، سالنهاي صدا بر 

  داري، واگن سازي

 مصارف دیگر 

  سازي و موارد دیگرجعبه سازي، میزو صندلی، سورتمه 

  

  تخته فیبر -3

چنانچه چوب هاي ضایعاتی را به پودر تبدیل کرده و از آن خمیر بسازند (خمیر چوب + خمیر کاغذ باطله) و سپس به آن آهار 

اضافه کنند (منظور اضافه کردن پارافین جهت افزایش مقاومت آن به رطوبت است). خمیري به دست می آید که اگر آن را روي 

  پرس ریخته و عملیات پرس انجام شود تخته اي خشک، محکم و استخوانی به نام فیبر به دست می آید. دستگاه
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(عناصر کشیده و باریک چوبی یا سایر الیاف غیر چوبی) که به صورت خمیر در آمده اند و از طریق فشردن،  تخته فیبر از فیبرها

 .چسبهاي مصنوعی به دست می آیدتداخل و اتصال بین الیاف (لیگنین چوب) یا با افزودن 

و  باشدصاف می داراي یک روي S1Sتخته فیبر  تقسیم بندي می شود.  S2S و S1S تخته فیبر از لحاظ تولید به دو دسته فیبر

  .داراي دو رویه صاف می باشد S2Sتخته فیبر 

  

  موارد مصرف تخته فیبر 1-3

 محصوالت بیرونی 

 .بودن در برابر رطوبت در قسمتهاي بیرونی ساختمان استفاده می شودمانند تخته پوششی که به علت عایق 

 محصوالت درونی 

  تخته صدا گیر  شامل تخته هاي ساختمانی، تخته آجري سقف،

 محصوالت صنعتی 

  .شامل تخته هاي مخصوص ساخت خانه هاي پیش ساخته اتومبیل سازي و صنایع مبلمان

  

  MDF تخته فیبر نیمه سخت 2-3

MDF شودزار عرضه می ابراي اولین بار در امریکا ساخته شد هم اکنون به نام تخته بارابورد به ب. MDF  داراي بافتی بسیار متراکم

نسبت به آب و که  . روکشهایی از چوب و مصنوعات روکشی بر روي این محصول چسبانده می شود مانند روکش آلدرمیباشد

  .یکا مقاوم نسبت به آب می باشدروکش فرم و سایر عوامل مقاوم نمی باشد
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 HDF تخته فیبر سخت 3-3 

در دنیا به  HPLدر شهر لورل تاسیس شد که این واحد در حال حاضر بزرگترین کارخانه تولید کننده  HPLاولین کارخانه تولید 
  از این تخته ها عبارتند از دو نوع .شمار می رود

 روکوب گونیایی 

مانند مرمري روشن و تیره هستند و گاهی رنگ آنها را به صورت موج چوب در می این صفحات داراي رنگهاي مختلفی 

 .راي پوشش دیوار ها به کار می رودب آورند. این صفحات قابل شستشو با آب سرد و گرم است و

 روکوب مربعی 

ها  سرویسگاهی صفحات روکوب را به شکل (مربع یا مستطیل) در می آورند و براي پوشش کف آشپزخانه، حمام و 

  .استفاده می شود

یک کلمه اسپانیایی و معرف ورقه اي است مرکب  .می باشد High Presses Laminateکه مخفف  HPLفرمیکا با اسم اختصاري 

که تحت تاثیر حرارت و  که از چندین الیه ساخته شده از الیاف (مثل کاغذ)آغشته به رزین هاي عمل کننده در گرما (گرما سخت)

  پاسگال به هم چسبیده باشد. مگا 5فشار 

در ایران به تولید ورقه هاي  یک یا دو سطح فرمیکامی تواند از ورقه هاي رینگی یا تزیینی آغشته به رزین مالمین پوشیده شود.

  نیز وارد می شود.ي خارجی فرمیکاي ضد حرارت و رطوبت پرداخته می شود و در حال حاضر از کشورها

 .عبارتند از: کاغذ کرافتک، کاغذ دکورتیو، رزین فنلیک، و رزین مالمین می باشد HPLمواد اولیه معمولی جهت ساخت فرمیکا یا 

  خصوصیت روکش فرمیکا
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 مقاومت هاي رطوبتی 

 %6مقاوم در برابر آب و بخار بدون ترك خوردگی و ورقه ورقه شدن. جذب رطوبت در حال غوطه وري در آب کمتر از 

  .می باشد %10ذب آب آن کمتر از و افزایش ضخامت ناشی از ج

  :مقاومت حرارتی 

  درجه سانتیگراد. مقاومت در برابر حرارت سیگار بدون باقی ماندن اثر آن. 180تحمل دماي خشک و شوك حرارتی تا

  .می باشد %3کمتر از  ،تغییرات ابعادي در دماي باال

 سایر مقاومت ها 

چسب رزین فنولیک در تولید فرمیکا در مقابل جریان الکتریسیته مقاوم بوده به دلیل استفاده از جسب به دلیل استفاده از 

  .رزین مالمین در سطح الیه باعث مقاومت رویه در برابر اسیدهاي ضعیف شده است

 

  هاي معدنی پانل -4

  )C.B(پانل هاي چوب و سیمان  1-4

رسد که در اتریش نوعی پانل فشرده چوبی که در ساخت آن از کربنات می  1914سابقه تولید صفحات چوب و سیمان به سال 

براي تولید این پانلها از سیمان پرتلند استفاده شده  1982منیزیم به عنوان عامل اتصال دهنده به کار رفته بود تولید گردید. در سال 

تولید کننده پانل هاي چوب و سیمان در ایاالت  و در سالهاي پس از آن از کچ به عنوان اتصال دهنده استفاده گردید. واحد هاي

، شن، پرلیت، را نیز می توان مورد هشروع به کار نمود. در این فرایند می توان از الیاف دیگري مانند: ماس 1940متحده از سال 
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افزایش مقاومت آن جر به استفاده قرار داد. از فرایند جدید در تولید این تخته می توان تزریق دي اکسید کربن به داخل آن که من

 .می شود نام برد

  هاي داخلی سقف و و دیوار ها و نماي خارجی ساختمان کاربرد گسترده اي دارد این پانلها در ساختمان به ویژه در پوشش

  )G.F.B(هاي چوب و کچ  پانل 2-4

ي تولید کود هاي مصنوعی آیندهاهاي گچی از ترکیب ذرات چوب و گچ هاي مصنوعی که خود از محصوالت جانبی فر پانل

ارزش صفحات گچی تقویت شده  و باشند به دست می آید. هزینه تولید این تخته ها به دلیل استفاده از این مواد پایین بودهمی

داراي قدرت رقابت حدوداً نصف قیمت تخته خرده چوب ساخته شده با رزین اوره فرمالدئید است به دین ترتیب این فرآورده 

  .اشدباالیی می ب

و  (پارتیشن) از صفحات چوب و گچ در داخل ساختمان به عنوان پوشش کف، پوشش داخلی دیوار ها، دیوارهاي جدا کننده

  .غیره استفاده می شود

  

  پانهاي چوب و الستیک 3-4

هایی به دست می آید که تخته  در این فرآیند که از الیاف چوب و تایر فرسوده و رزین استفاده می شود، با تغییر درصد مواد اولیه،

شود تایر در ایاالت متحده فرسوده می ملیون 240و ضربه از خود نشان می دهد ساالنه  کشش ویژگیهاي متعددي در برابر رطوبت،
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که این تعداد تایر فرسوده یک مشکل زیست محیطی جدي محسوب می شود که با این فن آوري تا حدودي از مشکالت مربوط 

  .ستبه آن کاسته شده ا

 خمیر چوب -5

از آن در تولید الیاف نیم مصنوعی (الیاف بازیافته) استفاده می گردد؛ مانند الیاف ویسکوزیون که از خمیر سلولزي 

  درختان صنوبر، کاج، سرو به دست می آید.

  

  زغال چوب -6

ها و جهت ساخت ماسک ها مهم ترین کاربرد غال چوب استفاده از آنها در تصفیه کننده ها است. لذا زغال در تصفیه آب خانه 

  کاربردي وسیع دارند و علت آن متخلخل بودن زغال و وسیع بودن سطح تماس آن با سیال است.

  

 ساخت کاغذ و مقوا -7

باقی مانده آن را انواع هیدروکربن ها  %20لیگنین (سیمان چوب) و  %30 ،زـسلول %50چوب ماده اي است طبیعی که 

جدا نمودن مواد مزاحم لیگنین و هیدروکربن ها و سپس دادن آرایش جدید به ساخت کاغذ یعنی و اشغال می کنند. 

جدا سازي لیگنین و هیدروکربن ها به وسیله مواد شیمیایی بی سولفیت ها یا  .الیاف سلولزي خمیري شکل است

  مهم می توان به اینها اشاره کرد هیپوکلریت سدیم یا پراکسید اکسیژن صورت می پذیرد. از کاغذ هاي
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 کاغذ گراف 

همان کاغذ قهوه اي رنگ محکم و بادوام است که از چوب سوزنی برگ ها به دست، آمده و کاربرد بسیار وسیعی دارد به 

  خصوص در بسته بندي.

 کاغذ پوستی 

با عبور کاغذ از حمام اسید سولفریک دیواره هاي سلولزي ژله اي شده؛ لذا سخت و مقاوم می گردد و بنابراین کاغذي 

  یمه شفاف و بسیار مقاوم در برابر پاك کردن.است ن

 کاغذ کالک 

  کاغذي محکم، صاف و نیمه شفاف جهت ترسیم نهایی. (ترسیمات مرکبی)

 امقو 

چنانچه ضخامت کاغذ از مقدار مشخصی بیشتر باشد به آن مقوا گفته می شود اما مهم ترین مقوا موجود مقوایی است به 

نمایند. ار زیادي از این مقوا استفاده میکاروگیت که در صنعت بسته بندي به میزان بسینام مقواي فلوتینگ یا کنگره اي یا 

رمز استحکام این مقوا سه الیه بودن و وجود الیه کنگه اي در بین دو الیه پایینی و باالیی است که بر این اساس می تواند 

  مقدار بسیار بیشتري مقاومت از خود نشان دهد.
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  چوب به دهی فرم هاي روش

 برش -1

از بدیهی ترین روش هاي فرم دهی چوب می باشد که تجهیزات مهم آن مانند اره فلکی، اره مته کاري، الیه کن که 

  تخته تبدیل می نماید.و  چوب را به شکل هاي متفاوتی مانند: ورق، مقوا

 کنده کاري -2

کنده کاري روي چوب به . خوردبیعنی چوب داراي قابلیتی است که می توان قطعاتی را از آن کنده بدون اینکه ترك 

حکاکی و روي سنگ حجاري گویند. ساخت قالب ها و مهره ها و حجم ها و نیم برجسته ها و منبت کاري مربوط به 

  این روش شکل دهی است.

 خراطی -3

که آن شکل ها از لحاظ خصوصیت هندسی داراي محور تقارن هستند. پایه میز ها و منظور ایجاد شکل هایی در چوب 

  جاد میگردد.میله نرده ها به روش خراطی ای

 فرز کاري (ابزار زدن) -4

  منظور ایجاد فرمی خاص در امتداد یک پروفیل چوبی است.

 خم کاري -5

سیمان چوب است. چناچه چوب را به مدت  باید بدانیم که خشک بودن چوب به علت وجود ماده اي به نام لیگنین یا

 نین ژله اي نرم و قابل انعطاف میگرددطوالنی در آب غوطه ور باشد و از آن بهتر، اگر چوب را بجوشانیم ماده خشک لیگ
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فرنگی). البته اگر قطعه چوب  يو بنابر این در این حالت می توان به میزان مشخصی چوب را انحنا بخشید (صندلی ها

  شد با غوطه ور بودن در آمونیاك هم می توان به طور قابل مالحظه اي حالت خم پذیري در آن به وجود آورد.کوچکی با

     

  اتصاالت قطعات در چوب

ب را ریختگري نمود و قطعات یک دست ساخت. بنابراین ابتدا چوب را به چو توان نمی فلزات و شیشه پالستیک، علیرغم 

جهت ساخت به یکدیگر وصل کرد. وصل کردن به سه روش صورت می گیرد هر چند سه  قطعات کوچک تقسیم کرد و آنها را

  روش به صورت توام انجام می شود.

  استفاده از اتصاالت چوبی  -1

یعنی ایجاد فرم هاي هندسی خاص در قطعات چوبی که می خواهیم به هم وصل کنیم. این فرم هاي هندسی ضمن ایجاد 

مانند: فاق و زبانه، اتصال فارسی، نیم نیم، گوه فرانسوي، اتصال  .تماس می گردد استحکام کافی موجب افزایش سطح

  انگشتی و اتصال دم چلچله.

  

 استفاده از اتصاالت شیمیایی  -2

با استفاده از چسب ها صورت می گیرد. چسب ها هم می توانند منشاء طبیعی داشته  که چوبی قطعات اتصاالت منظور 

  مانندچسب هاي آمین و پالست. .معدنی) و هم می توانند به صورت مصنوعی تولید شوند -گیاهی  -باشند (حیوانی 

  

 اتصاالت فلزي  -3
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، پرچ ها ،پیچ ها، است؛ مانند: انواع میخ هاال اتص در استحکام افزایش منظور به فلزي کوچک قطعات از استفاده منظور 

  . ... منگنه و گونیا و، پنس ها

   


