
ساعت آموزشی

جمععملینظری

14620

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

1ــ ساختمان چوب را توضیح دهد.
2ــ چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگ را توضیح دهد.
3ــ ابعاد استاندارد چوب آالت استحصالی را توضیح دهد.

4ــ مفهوم خشک کردن چوب را شرح دهد.
5ــ معایب چوب ها را بیان کند.

6ــ مفهوم درجه بندی و استاندارد چوب ها را توضیح دهد.
7ــ صفحات چوبی مورد مصرف در دکورسازی را توضیح دهد.

8   ــ انواع تختٔه خرده چوب، تختٔه چند الیه، تخته فیبر، روکش های طبیعی و مصنوعی، تختٔه المینه )LVL( و 
استاندارد آنها را بیان کند.

انتخابوآمادهسازی
مواداولیۀدکورسازی
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1ــ درباره طبیعت و درختان چه می دانید؟
2ــ آیا برگ و چوب تمامی درختان یکسان اند؟

3ــ آیا تمام درختان در فصل سرما )پاییز و زمستان( خزان می کنند؟
4ــ کدام یک از منابع زیر قابل افزایش است و تمام شدنی نیست؟

تمام موارد سنگ آهن   نفت   جنگل )چوب(  
5ــ آیا وزن تمام چوب ها یکسان است؟

6ــ آیا دلیلی برای خشک کردن چوب ها وجود دارد؟
7ــ آیا معایب چوب صرفًا طبیعی ست؟

8   ــ آیا مزایای صفحات مصنوعی را می دانید؟
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1ــ1ــ آشنایی با ساختمان چوب و خواص آن
به  توجه  با  که  هستند  متفاوتی  گونه های  دارای  چوب ها 
ساختمان و خواص گوناگونی که دارند، می توان از آنها در کارها 

و محل های مختلفی استفاده نمود.
1ــ1ــ1ــ ساختمان چوب: چوب، ماده ای ست جامد، 
متخلخل و ناهمگن که از سلول های دوکی شکل در راستای طول 
درخت شکل گرفته است. به طور کلی، ساختمان چوب را از نظر 
عوامل تشکیل دهندٔه آن، می توان به دو صورت زیر مورد بررسی 

قرار داد:
الف( ساختمان ماکروسکوپی چوب:کلیٔه قسمت های 
چوب را که بدون استفاده از وسایلی مانند ذره بین، میکروسکوپ و 
غیر آنها قابل مشاهده است ساختمان یا خصوصیات ماکروسکوپی 
چوب می نامند. شکل 1ــ1 قسمت های مختلف در مقطع عرضی 

تنه درخت را نشان می دهد. 

قسمت های مختلف درخت است.
پوست درونی  این الیه در درون  )کامبیوم(:  الیۀ زنده 
قرار دارد که از طرف خارج سلول های پوست و از طرف داخل 

سلول های تشکیل دهندٔه چوب را تولید می کند.
رنگ  دارای  معموالً  که  قسمت  این  به  چوب:  برون 
روشن است و بعد از الیٔه زاینده قرار گرفته »برون چوب« گویند 
که قسمت فعال چوب است و وظیفٔه آن، رساندن مواد غذایی به 

برگ ها و سایر قسمت هاست.
درون چوب: قسمت میانی تنٔه درخت است. سلول های 
این قسمت، غیر فعال است و نسبت به برون چوب رنگ تیره تری 
دارد. وظیفٔه آن، ذخیرٔه مواد استخراجی و استحکام بخشیدن به 

تنٔه درخت است.
درخت  شاخٔه  یا  ساقه  وسط  و  مرکزی  قسمت  در  مغز: 
قرار دارد، به صورت یک نوار سیاه رنگ قابل تشخیص است. 
درخت  رشد  سال  اولین  طی  در  که  بافت هایی ست  شامل  مغز، 

تشکیل شده اند و خود، دارای بافت نرمی ست.
چوب بهاره: چوب بهاره یا آغازی، چوبی ست به رنگ 
روشن، که در آغاز فصل رویش تشکیل می شود و معموالً حاوی 

سلول هایی درشت با دیوارٔه سلولی نازک است.
دورٔه  پایان  در  که  تابستانه: چوبی ست  یا  پاییزه  چوب 
دارای  آب،  جریان  بودن  کم  دلیل  به  و  می آید  وجود  به  رویش 
سلول هایی با حفره های سلولی تنگ تر و به هم چسبیده است. در 
بهاره، خواهد  به چوب  نسبت  نتیجه غشای سلولی ضخیم تری، 
داشت. این چوب، دارای رنگی تیره تر و بافتی سخت تر، سنگین تر 

و با دوام تر از چوب بهاره است.
چوب بهاره و تابستانه، در یک دورٔه رویش تولید می شوند 
رویش  حلقٔه  یا  دایره  آن،  به  که  می دهند  تشکیل  را  دایره  یک  و 

سالیانه می گویند )شکل 2ــ1ــ الف و ب(.

بافت آبکش
برون چوبدرون چوب

الیۀ زایندۀ پوست
)کامبیوم(

الیۀ زایندۀ پوست)کامبیوم(

پوست

شکل 1ــ1

این قسمت ها از طرف خارج به طرف مرکز تنه عبارت اند از:
پوست: الیه ای ست که در قسمت خارجی تنه قرار دارد 
و ساقه و شاخه های درخت را پوشانده است که خود شامل دو 
الیه است: پوست مرده یا بیرونی که از سلول های غیر زنده تشکیل 
شده که ضخامت آن بسته به سن درخت و گونٔه آن متغیر است و 
وظیفٔه حفاظت تنه را به عهده دارد. الیٔه زنده یا پوست درونی که از 
سلول های زنده تشکیل شده و وظیفٔه آن انتقال آب و مواد غذایی به 

شکل 2ــ1ــ الف
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ساختمـان  چوب:  میـکـروسکـوپی  ساخـتـمان  ب( 
میکروسکوپی چوب، ویژگی ها یا خصوصیاتی از چوب است که با 
چشم عادی دیده نمی شود و فقط به وسیلٔه میکروسکوپ یا ابزاری 
مانند آن قابل مشاهده و تشخیص است. در شکل 3ــ1 قسمتی از 

بافت چوب نشان داده شده که فقط با چشم مسلح دیده می شود.

سلولز، جزء اصلی مواد تشکیل دهندهٔ چوب است و در اغلب 
گونه ها، حدود 40 تا 45 درصد چوب خشک را تشکیل می دهد.

یک  ساختار  با  را  چوب  ساختار  اگر  ساده تر،  عبارت  به 
مالت  »لیگنین«  و  آجرها  همان  »سلولز«  کنید،  مقایسه  ساختمان 

بین آجرها و »همی سلولز«، عناِصر دیگر آن است )شکل 4ــ1(.

شکل 2ــ1ــ ب

شکل 3ــ1

شکل 4ــ1

به طور کلی، سلول چوب عمدتاً از »سلولز«، »همی سلولز« 
و »لیگنین« تشکیل شده است.

پوست 
بیرونی

بافت چوببافت آبکشی

کامبیوم
مغز چوب

پوست درونی

خصوصیـات  چوب:  شیمیـایی  ـ   خواص  2ــ1ــ1ـ
شیمیایی چوب بسیار پیچیده است، زیرا ساختار شیمیایی سلولز، 
همی سلولز و لیگنین، که اعضای اصلی تشکیل دهندٔه چوب اند، 
با یکدیگر تفاوت دارند و حتی در بین گونه های مختلف، دارای 
خواص  بحث  دلیل  همین  به  متغیرند.  شیمیایی  ترکیبات  درصد 
شیمیایی چوب در ساخت کاغذ، چوب پالستیک، چوب سیمان، 

چوب گچ و صنایعی نظیر آنها اهمیت می یابد.

توجه: بحث خواص شیمیایی، بیشتر در ساخت کاغذ و 
صنایعی نظیر آن اهمیت پیدا می کند.

3ــ1ــ1ــ خواص مکانیکی چوب: چوب در زندگی 
استفادٔه  برای  و  می رود  شمار  به  مهم  بسیار  مصالح  از  روزمره، 
به  مربوط  مصالح(  )مقاومت  مکانیکی  مطالعات  به  باید  صحیح، 
مانند  پرداخت. هنگام مطالعٔه مکانیکی چوب، خواصی  این ماده 
مقاومت چوب در مقابل نیروهای خمشی، کششی، فشاری، برشی، 
سایشی، ضربه و غیر آنها مورد بررسی قرار می گیرد )شکل 5  ــ1(.
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4ــ1ــ1ــ خواص فیزیکی چوب: اطالعات مربوط 
اهمیت  از  چوب  مصارف  و  کاربرد  تعیین  در  چوب،  فیزیک  به 
ویژه ای برخوردار است: خواص فیزیکی، شامل خواصی مانند 
شکل ظاهری چوب، رنگ، بو، طعم، جرم ویژه، میزان رطوبت، 
غیر  و  الکتریسیته  حرارت،  صوت،  برابر  در  چوب  عکس العمل 

آنهاست )شکل 6ــ1(. 

به میزان رطوبت آنها بستگی خواهد داشت. با توجه به تخلخل 
این جسم و عکس العمل این ماده در برابر رطوبت محیط، وزن 
مخصوص چوب در مقابل وضعیت مختلف هوا تغییر می کند؛ و 
در حالت کامالً خشک، از مقایسٔه وزن مخصوص چوب انواع 

درختان، می توان به کیفیت آنها پی برد.
برابر  در  بنابراین  است؛  زیاد  خیلی  چوب  ویژٔه  گرمای 
خورشید و تابش آن، بر خالف فلزات، سطحی سوزاننده ندارد و 

در محیط های بسیار سرد، یخ نمی زند.
تقویت  به  قادر  ارتجاعی،  قابلیت  داشتن  دلیل  به  چوب، 
در  چوب،  در  صوت  انتشار  اینکه  جالب  نکتٔه  و  است  صوت 
را  اصوات  سبک،  چوب های  است.  متفاوت  مختلف  جهات 
مرطوب تر  و  نامنظم تر  چوب  سطح  چه  هر  و  می کنند  جذب  بهتر 
باشد، خاصیت عایق بودن آن در برابر صدا بیشتر است. میزان 
هدایت الکتریکی چوب، به درصد رطوبت چوب بستگی دارد و 

به طور کلی، چوب های خشک، عایق جریان برق هستند.

2ــ1ــ آشــنایی با چوب درختان ســوزنی برگ و 
پهن برگ

در یک تقسیم بندی، درختان چوبده را به دو گروه بزرگ 
 2___

3
حدود  در  می کنند.  تقسیم  »سوزنی برگان«  و  »پهن برگان« 

باقی مانـده،          1___
3

و  پهن برگان  از  جهان  جنگلی  مناطق  سطح 
از سوزنی برگان پوشیده شده است )شکل 7ــ1(.

شکل 5ــ1

شکل 6ــ1

گونٔه  در یک  و حتی  مختلف  در چوب های  این خواص، 
چوبی ممکن است با هم متفاوت باشند. در واقع خواص فیزیکی 
نقش  مصارف چوب  و  کاربرد  تعیین  در  موارد،  بیشتر  در  چوب 
اساسی دارد. برای مثال، قابلیت هدایت حرارتی چوب کم است و به 
همین دلیل، از آن برای ساختن عایق های حرارتی استفاده می کنند.

نمونه«  »وزن  نسبت  از  است  عبارت  مخصوص،  وزن 
فراورده های چوبی  و  که چوب  آنجایی  از  اما  نمونه«؛  »حجم  به 
شکل 7ــ1ــ درخت سوزنی برگخاصیت جذب و دفع رطوبت دارند، وزن مخصوص آنها عمدتاً 
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پهن برگان مانند گونه های بلوط، راش، افرا، گردو و … از 
سوزنی برگان می توان انواع کاج ها، سرخدار، سرو، ارس، زربین، 

نراد و نظایر آنها را نام برد.
1ــ2ــ1ــ اختالف بین چوب های درختان سوزنی برگ 
و پهن برگ:  پهن برگان، دارای برگ های پهن و درشت اند )شکل 
8  ــ1(، در فصل پاییز یا زمستان خزان می کنند و چوب نسبتاً سختی 

دارند.

بیشتر در  و  نیز معروف اند  داران  به مخروط  این درختان، 
مناطق سردسیر رشد می کنند. ساختمان چوب سوزنی برگان، نسبت 

به پهن برگان ساده تر است و چوبی نسبتاً نرم دارند.
غیرصنعتی   و  و  صنعتی  چوب  انواع  2ــ2ــ1ــ 
کاربرد آنها: چوب ها را می توان به دو دستٔه صنعتی و غیر صنعتی 
نیز تقسیم بندی نمود. چوب های صنعتی، چوب هایی هستند که از 
درختانی با تنه های استوانه ای و بلند گرفته می شوند و از آنها برای 
مصارف مختلف صنایع چوبی مانند روکش، تخته الیه، مبلمان، 

کاغذسازی و غیر آنها استفاده می شود. 
از مهم ترین گونه های پهن برگ و سوزنی برگ، که از چوب 
آنها استفاده های صنعتی، ساختمانی و تزییناتی می شود، می توان 
راش، بلوط، ممرز، آزاد، صنوبر، تبریزی، گردو، افرا، ملچ، ون 

یا زبان گنجشک، کاج و سرو روسی )نراد( را نام برد.
و  شاخ  دارای  که  هستند  درختانی  غیرصنعتی،  درختان 
تنٔه آنها معموالً کوتاه و غیر استوانه ای و کم قطر  برگ زیادند و 
مناطق  بلوط  میوه،  درختان  بیشتر  مانند  10ــ1(،  )شکل  است 

غرب و غیر آنها. شکل 8  ــ1

شکل 9ــ1
شکل 10ــ1

سوزنی برگان، غالباً دارای برگ های سوزنی شکل اند )شکل 
9ــ1( و بیشتر آنان خزان نمی کنند.
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3ــ2ــ1ــ مرغوبیت و کیفیت کاربردی انواع چوب 
نظر کاربرد در  از  پهن برگان،  سوزنی برگ و پهن برگ: چوب 
قطر  داشتن  به سبب  سازه های چوبی،  و ساخت  مبلمان  صنعت 
نسبت  دیگر،  موارد  و  زیبا  نگار  و  نقش  داشتن  همچنین  و  زیاد 
به سوزنی برگان از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ ضمن اینکه 
چوب  است؛  سوزنی برگان  از  بیشتر  پهن برگان،  گونه های  تعداد 
معروف اند،  بلند  الیاف  چوب های  به  اغلب  که  نیز  سوزنی برگان 

برای تهیٔه خمیر کاغذ مورد استفاده قرار می گیرند.

توجه: در بین سوزنی برگان، چوب نراد )روسی( از زیبایی 
و فراوانی نسبتاً بهتری برخوردار است و به همین دلیل در کارهای 

دکور از این چوب استفاده می شود.

4ــ2ــ1ــ شناسایی اصول تشخیص ماکروسکوپی 
)ظاهری( چوب: ساده ترین راه شناخت انواع چوب ها، توجه به 
شکل ظاهری، نقش و رنگ آنهاست که البته با شناخت نوع برش 
و همچنین مطالعات دقیق در شناسایی نقوش و رنگ چوب های 

متفاوت، این کار ساده تر و عملی تر انجام می گیرد.
5  ــ2ــ1ــ برش های عرضی، مماسی و شعاعی چوب 
و اختالف آنها: چوب ها را می توان از سه مقطع یا برش به شرح 

زیر، مورد مطالعه قرار داد )شکل 11ــ1(.

الف( برش عرضی: که سطح برش، عمود بر جهت طول 
.)A( ساقه درخت است

ب( برش شعاعی: که سطح برش، عمود بر دوایر سالیانه 
.)C( و موازی با جهت پره های چوبی ست

ج( برش مماسی: که سطح برش، مماس بر دوایر سالیانه 
.)B( است

مماسی  و  برش های شعاعی  و 13ــ1،  شکل های 12ــ1 
14ــ1  شکل  و  می دهند  نشان  مختلف  قطعات  در  را  عرضی  و 

روش های مطلوب برش گرده بینه را نشان می دهد.

شکل 11ــ1

شکل 13ــ1

شکل 12ــ1

جهت مماسی

جهت شعاعی

شکل 14ــ1

برش مماسی

جهت عرضی یا مقطعی

برش عرضی

برش شعاعی
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6ــ2ــ1ــ نقوش و رنگ چوب:
از  و  بارز  خصوصیات  از  یکی  چوب،  رنگ  رنگ: 
مهم ترین عوامل شناخت چوب در بیشتر گونه های چوبی  می باشد.
همچنین رنگ چوب، از نظر صنعتی می تواند چوب را بازارپسند 
با تیرگی رنگ آن، رابطٔه مستقیم  نماید، زیرا دوام چوب معموالً 

دارد )شکل 15ــ1(.

اقاقیا را در پهن برگان و کاج دریایی، سدر و کاج جنگلی را در 
سوزنی برگان نام برد.

چوب های پهن برگ، نسبت به سوزنی برگان، نقش و تنوع 
رنگ بهتری دارند.

و چوب آالت  الوار چوبی  انواع  3ــ1ــ شناسایی 
استحصالی

و  ابعاد  اولیه ای، یک سری  مادٔه  هر  برای  هر صنعت  در 
روزمره،  کارهای  انجام  برای  که  دارد  وجود  استاندارد  اندازٔه 
قرار  استفاده  مورد  آنها  غیر  و  ساز  و  ساخت  فروش،  و  خرید 
ابعاد و  به  برش،  از  نیز، درخت پس  می گیرند. در صنایع چوب 
نام های مناسب شناخته می شوند.  با  و  تبدیل  اندازه های متفاوت 

شرح مختصری از این چوب ها در ادامه آمده است:
1ــ3ــ1ــ تیر: از تبدیل تنٔه ِگرد درخت به قطعاتی با 
به دست می آید که در زدن سقف خانه های  »تیر«  طول موردنظر 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  و...  معادن  در  روستایی،  و  چوبی 

)شکل 17ــ1(.

شکل 15ــ1

شکل 16ــ1

مواد استخراجی، در برابر قارچ های عامل پوسیدگی چوب 
و حشرات، مانند سم عمل می کند و مانع از پوسیدن چوب می شود. 
از این نظر اصوالً رنگ قسمت مغز چوب یا درون چوب با قسمت 
زیر پوست )برون چوب( تفاوت دارد و در بعضی از چوب ها، اصوالً 

تیره تر است )شکل 16ــ1(. 

همچنین الیه های تشکیل شدٔه چوب در بهار )چوب بهاره(، 
روشن تر از الیه های تشکیل شدٔه چوب در تابستان )چوب تابستانه( 
است و از چوب هایی که این خاصیت تغییر رنگ در آنها به وضوح 
ملچ،  بلوط،  آزاد،  توت،  گونه های گردو،  می توان  دیده می شود، 

شکل 17ــ1ــ تیر

شکل 18ــ1

160cm حداقل

2ــ3ــ1ــ گرده بینه: از تبدیل تیر چوبی به قطعاتی با 
طول حداقل 160 سانتی متر گرده بینه به دست می آید. حداقل قطر 

گرده بینه 30 سانتی متر است )شکل 18ــ1(.

به  وسط  از  را  گرده بینه  یک  هرگاه  بینه:  3ــ3ــ1ــ 
بینه ها  به دست آمده را »بینه« می نامند.  نیم تقسیم کنیم چوب  دو 
مورد  روستایی  خانه های  دیوار  در  و  ندارد  چندانی  مصارف 

استفاده قرار می گیرد )شکل 19ــ1ــ الف(.
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4ــ3ــ1ــ الوار: چوبی که معموالً مقطع آن مستطیل شکل 
و عرض آن حداقل  15 سانتی متر و ضخامت آن از 7 سانتی متر بیشتر 

باشد »الوار« نامیده  می شود )شکل 20ــ1(.

شکل 19ــ1

شکل 20ــ1ــ الوار

شکل 21ــ1ــ تراورس

شکل 23ــ1

شکل 22ــ1

600  ــ200

شکل 24ــ1ــ ب

شکل 24ــ1ــ الف ــ دو نعل

نکته: حداقل پهنای الوار برابر شعاع تنه است و ممکن 
است سه سوک یا چهارسوک باشد.

با مقطع مستطیل  به چوب هایی  5ــ3ــ1ــ تراورس: 
تا 320 و ضخامت 12 سانتی متر »تراورس« گفته  با طول 280 
برای ریل گذاری راه آهن استفاده می شود  تراورس  از  می شود. 

)شکل 21ــ1(.

6ــ3ــ1ــ تخته: تخته، چوبی ست با مقطع مستطیل با 
طول 2 تا 6 متر و پهنای 18 تا 30 سانتی متر و ضخامت 1 تا 8 

سانتی متر )شکل 22ــ1(.

مکعب مستطیلی ست که از  7ــ3ــ1ــ نعل )واشان(: 
گرده بینه یا چهارتراش تهیه می گردد. اگر  از آن برای سقف استفاده 
شود به آن »واشان« می گویند و چنانچه از آن برای »ستون« استفاده 

شود به آن »پلور« یا »نعل« می گویند )شکل 23ــ1(. 

8  ــ3ــ1ــ دو نعل: این چوب همان نعل است با این 
تفاوت که عرض آن دو برابر است )شکل 24ــ1ــ الف(.

9ــ3ــ1ــ تیر یا شمع: چنانچه قطر ساقٔه درخت، در 
دو سر آن متفاوت باشد به آن »تیر گرد« می گویند و در صورتی که 
قطر آن کم باشد، از آن برای »شمع« یا موارد مشابه استفاده می شود.

10ــ3ــ1ــ چهارتراش: )شکل 24ــ1ــ ب(.

4ــ1ــ آشنایی با مفهوم خشک کردن چوب، روش ها 
و کاربرد آن

چوب ها پس از برش، مقدار زیادی رطوبت دارند که گاهی 
به بیش از صددرصد می رسد. اگر این رطوبت از چوب خارج 
نگردد، دچار آفت ها و معایبی مانند حملٔه حشرات، هم کشیدگی، 
واکشیدگی، قارچ زدگی و نظایر آنها می شوند. بنابراین چوب آالت، 
بعد از قطع، باید تا حد مناسبی خشک شوند. چوب را می توان 
در هوای آزاد )طبیعی( یا در کورٔه چوب خشک کنی )مصنوعی( 

خشک کرد.
انرژی  به  که  مراحلی ست  از  خشک کنی،  چوب  توجه: 

زیاد و زمان طوالنی احتیاج دارد.

8   ــ1

280

15

7
24

12

ـ   18 30ـ

2ـ2ـ   20

ـ   10 11ـ

260
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ساختمان چوب، طوری ست که نمی توان آب درون آن را 
به سرعت خارج کرد. عالوه بر این، حساسیت ساختمان چوب،  
آن، سبب می شود که سرعت خشک  در  تنش  به تشکیل  نسبت 
شدن آن محدود گردد، زیرا سرعت در خشک کردن، معایبی از 
را  تاب  و  شکاف  چین خوردگی،  داخلی،  ترک های  ایجاد  قبیل 

به دنبال دارد.
1ــ4ــ1ــ دالیل خشک کردن چوب: مهم ترین دالیلی 
که باعث می شود پیش از کار با چوب، آن را خشک کنیم، به شرح 

زیر است:
1ــ هم کشیدگی چوب بعد از خشک شدن کم می شود و 
و  خوردن  ترک  پیچیدن،  مانند  عیب هایی  آمدن  به وجود  از  مانع 

نظایر آنها می گردد.
پوسیدگی،  قارچ ها،  حملٔه  مقابل  در  خشک،  چوِب  2ــ 

حشرات و… مقاوم تر است.
سبک تر  رطوبت،  نداشتن  دلیل  به  خشک،  چوِب  3ــ 

است، بنابراین هزینٔه حمل و نقل آن کمتر می شود.
4ــ چوب خشک، بدون اینکه به قسمت های دیگر چوب 

صدمه بزند، مقاومتش بیشتر است.
5  ــ قابلیت نگه داری میخ در چوب خشک، زیادتر می شود.

6  ــ رنگ پذیری و پرداخت چوِب خشک بیشتر است.
7ــ ماشین کاری چوب های خشک، راحت تر انجام می گیرد.
آزاد:  هوای  در  چوب  کردن  خشک  2ــ4ــ1ــ 
خشک کردن چوب در هوای آزاد، از زمان های بسیار دور، توسط 
مصرف کنندگان و سازندگان محصوالت چوبی صورت می گرفته 
کارگاه های کوچک،  و  کارخانجات  از  بسیاری  در  نیز،  اکنون  و 
متداول است. در این روش، چوب آالت را به طریقی که بین آنها هوا 
جریان داشته باشد ولی با زمین )به خصوص زمین های خاکی( در 
تماس نباشند، روی همدیگر قرار می دهند. برای این کار، چوب ها 
را به صورت طولی روی چوبدستک هایی که به صورت عرضی تعبیه 

می کنند، می چینند )شکل 25ــ1ــ الف و ب(. 

ناگفته نماند که چوب ها را داخل هانگار نیز می توان خشک 
کرد؛ در این روش، چوب ها باید در زیر سقف قرار گیرند تا از تابش 
مستقیم آفتاب و بارش برف و باران در امان باشند )شکل 26ــ1(.

دو نعل
11ــ10

شکل 25ــ1ــ الف400

شکل 25ــ1ــ ب

شکل 26ــ1
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هوای  در  چوب ها  شدن  خشک  برای  الزم  زمان  مدت 
آزاد، برای چوب های مختلف، متفاوت است. این مورد، به مقدار 
رطوبت موجود در چوب، فصل و خشک شدن، مکان، ضخامت 
و غیرآنها بستگی دارد. در این بین، ضخامت از اهمیت بیشتری 
برخوردار است؛ یعنی هر چه ضخامت بیشتر باشد، زمان خشک 

شدن نیز طوالنی تر می شود.
آزاد  هوای  در  که  چوبی  رطوبت  مقدار  مهم:  نکتۀ 

خشک شده است، حدود 15 درصد است.
خشک کردن چوب در هوای آزاد، دارای مزایا و معایبی 

به شرح زیر است:
مزایا:

به  احتیاجی  ویژه،  تجهیزات  به  نبودن  نیاز  دلیل  به  1ــ 
سرمایه گذاری و خرید تجهیزات نیست.

مکان ها  بیشتر  در  روش  این  با  چوب  کردن  خشک  2ــ 
امکان پذیر است.

3ــ امکان استفاده از منابع طبیعی مانند انرژی خورشید، 
باد و غیر آنها وجود دارد.

معایب:
چوب،  شدن  خشک  زمان  بودن  طوالنی  دلیل  به  1ــ 
آنها  نظایر  و  آتش سوزی  قارچ زدگی،  پوسیدگی،  مانند  خطراتی 

وجود دارد.
در  و  می ماند  باقی  راکد  مدتی طوالنی  برای  2ــ سرمایه، 

گردش نبودن سرمایه یک خسارت است.
3ــ تغییرات رطوبت در این روش، قابل کنترل نیست.

 چوبدستک: چوبی ست با سطح مقطع مربع یا مستطیل 
و با طولی معادل پهنای دسته، سطح مقطع چوبدستک 2/5*2/5 

یا 1/5*2/5 سانتی متر است.
چوبدستک ها باید دارای شرایط زیر باشند:

1ــ ابعاد آنها در طول یکنواخت باشد.
2ــ دارای رطوبتی در حدود 5 درصد باشند.

3ــ در مقابل حملٔه حشرات و قارچ ها مقاوم باشند.
4ــ چوب به کار گرفته شده در ساخت چوبدستک، فاقد 

مواد استخراجی باشد.

رعایت  خشک کنی  چوب  در  باید  که  مسائلی  جمله  از 
و  هم جنس  چوب های  باید  دسته بندی ها،  در  که  است  این  کرد، 
هم ضخامت را کنار هم قرار داد، زیرا زمان خشک شدن آنها در 

شرایط مساوی، تقریباً یکسان است.
یکی دیگر  3ــ4ــ1ــ خشک کردن چوب در کوره: 
دارد  رواج  بیشتر  امروزه  که  چوب  کردن  خشک  روش های  از 
این  خشک کنی ست.  چوب  مخصوص  کوره های  از  استفاده 
کوره ها، از نظر اندازه و روش های خشک کردن انواع مختلفی 
دارد. در شکل 27ــ1، تصویری از کورٔه چوب خشک کنی دیده 

می شود.

شکل 27ــ1

خشک کردن چوب در کوره نیز، دارای مزایا و معایبی به 
شرح زیر است:

مزایا:
1ــ خشک شدن چوب، زمان کمتری نیاز دارد، در نتیجه 

گردش سرمایه سریع تر است.
2ــ چوب های به دست آمده در این روش، رنگ روشن تری 

دارند.
3ــ قارچ ها و حشرات در این روش، کامالً از بین می روند.

4ــ کنترل میزان رطوبت در این روش، تا درصد مورد نظر 
امکان پذیر است.

5ــ کار کردن با چوب هایی که با این روش خشک شده اند، 
آسان تر است.

6ــ قابلیت رنگ پذیری این چوب ها، بهتر است.
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معایب:
1ــ به تجهیزات مخصوصی نیاز است.

2ــ برای گرم کردن کوره، به انرژی نیاز است.
با توجه به مطالب ارائه شده، این نتیجه به دست می آید که 
نیست  به صرفه  آزاد  هوای  در  دیگر چوب خشک کنی  امروزه، 
و باید از روش خشک کردن چوب در کوره استفاده نمود. در 
و  طبیعی  دو روش  در  زمان خشک شدن  مقایسٔه  جدول 1ــ1، 

مصنوعی را برای چندگونه چوب مالحظه می کنید.

جدول 1ــ1ــ زمان خشک شدن چوب  در روش طبیعی و مصنوعی 
بر حسب روز

خشک کردن در هوای آزاد نام چوب
تا رطوبت 20 درصد

کوره  در  کردن  خشک 
تا رطوبت 6 درصد

15  ــ20012ــ70راش

10ــ2003ــ15کاج

16ــ20010ــ70گردو

40ــ30016ــ70بلوط

5  ــ1ــ شناسایی معایب چوب
در  )بدنه(  تنه  صورت  به  هنوز  هنگامی که  چه  چوب ها، 
درختان سِر پا وجود دارند، چه پس از بریده شدن معایب متداول 

و شناخته شده ای دارند که مختصری از آنها به شرح زیر است:
ـ  5  ــ1ــ گره های زنده و مرده: بخش های انتهایی  1ـ
گره،  می نامند.  گره  را،  تنه  باقی ماندٔه شاخه های روی  از قسمت 
بیشتر در درختان سوزنی برگ دیده می شود و آنها را به دو دستٔه 

گره زنده و گره مرده تقسیم می کنند.
گره زنده، چون همزمان با درخت رشد می کند، به راحتی 
اطراف،  چوب  با  نیز  آن  رنگ  و  نمی شوند  جدا  زمینه  از چوب 

تفاوت زیادی ندارد )شکل 28ــ1(.

گره مرده، به چوب اطراف متصل نیست و مانند یک جسم 
با  می توان  راحتی  به  و  است  گرفته  قرار  تنه  داخل  در  خارجی، 

ضربه ای آن را از چوب خارج نمود )شکل 29ــ1(.

شکل 28ــ1

شکل 29ــ1

توجه: چوب گره، نسبت به چوب اطراف، دارای دانسیتٔه 
بیشتر و چوب محکم تری ست.

شدید  سرمای  اثر  در  یخ زدگی:  شکاف  ـ  5  ــ1ــ  2ـ
در قسمت بیرونی تنه، شکافی در جهت شعاعی تا مغز تنه ایجاد 

می شود که به آن »شکاف یخ زدگی« گفته می شود.
این عیب، بیشتر در درختانی که پوست نازک )صنوبر و 
دارند،  و راش و...(  )بلوط  پهن  پره های چوبی  یا  راش و...( 

دیده می شود )شکل 30ــ1(.



13


ول 

ل ا
فص

زی
سا

ور
 دک

لیۀ
 او

واد
ی م

ساز
اده 

 آم
ب و

خا
انت



3ــ5ــ1ــ ماهک: در قسمت درون چوب، بخشی از 
چوب روشن تر است و خواص برون چوب را دارد که معموالً به 
شکل دایره یا نیم دایره است. این عیب نیز در اثر سرما به وجود 
می آید و بیشتر در پهن برگان در گونٔه بلوط و در سوزنی برگان در 

گونٔه الریکس دیده می شود.
4ــ5ــ1ــ گسیختگی ها: گسیختگی ها،از معایبی هستند 
که بیشتر منشأ آنها تغییرات شرایط محیطی ست. این عیب، قبل 
از قطع درخت به وجود می  آید و بعد از قطع نیز ادامه پیدا می کند. 
آن را  باشد،  ساالنه(  دوایر  بر  )عمود  شعاعی  جهت  در  اگر  حال 
به حالت  شکل  دایره  حلقه ای  صورت  به  اگر  و  »دل گسیختگی« 
پیوسته یا بریده بریده باشد »گردگسیختگی« و اگر در قسمت مغز و 
در تمام شعاع ادامه داشته باشد آن را »اخترگسیختگی« می گویند؛ و 

در کل، گسیختگی ها از ارزش چوب می کاهند.
ـ  5  ــ1ــ چوب فشاری و چوب کششی: چوب ها را  5  ـ
می توان به دو دستٔه نرمال و واکنشی )غیر نرمال( نیز تقسیم بندی نمود. 
عیب چوب های واکنشی، از معایب طبیعی درختانی ست که به طور 
مایل در زمین های شیب دار یا در مسیر باد غالب قرار گرفته اند؛ البته 
این عیب، گاهی در ساقه و تنه های سالم نیز دیده می شود و معموالً در 
قسمت های خمیدهٔ تنه و شاخه های درخت، چوبی تشکیل می شود که 

خصوصیات آن با چوب طبیعی کامالً متفاوت است. 
در  و  فشاری«  »چوب  به  سوزنی برگان  در  چوب ها،  این 

پهن برگان به »چوب کششی« معروف است.
چوب  را  سوزنی برگ  درختان  خمیدهٔ  تنٔه  زیرین  قسمت 

فشاری می نامند، چوب فشاری سنگین تر و بافت آن سخت تر از 
چوب طبیعی می باشد، تراکئیدهای آن کوتاه و دیواره سلولی ضخیمی 
دارد به همین دلیل دارای دوایر رویش سالیانٔه عریض تری نسبت به 

دوایر رویش سالیانٔه چوب های طبیعی است )شکل 31ــ1(.

شکل 30ــ1ــ شکاف های سطحی

شکل 31ــ1

شکل 32ــ1

درختان  تنٔه خمیدٔه  باالیی  قسمت  در  که  چوب کششی 
در  به ویژه  شدن،  بریده  هنگام  می شود،  تشکیل  پهن برگ 

چوب های تر، به شکل کُرک دار در می آید )شکل 32ــ1(.

شکاف یخ زدگی شکاف سطحی
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ـ  5  ــ1ــ دل قرمزی: علت پیدایش این عیب که بیشتر  6  ـ
در درختان راش دیده می شود و به آن »درون چوب نادرست« هم 
می گویند، نامشخص است. این عیب، خواص مکانیکی چوب را 
زیاد تغییر نمی دهد، ولی به علت تجمع مواد استخراجی در ُخلَل 
نمی کند و  نفوذ  این بخش از چوب، مواد حفاظتی در آن  فَُرج  و 
قبیل چوب ها  این  لذا  انجام می گیرد،  به سختی  آن  خشک کردن 

برای تهیٔه تراورس مناسب نیستند.
ـ  5  ــ1ــ باختگی و پوسیدگی: هوای مرطوب و راکد،  7ـ
به رشد شماری از قارچ ها می انجامد و این خود، فساد، پوسیدگی و 
تغییر رنگ نهایی در اشیای چوبی را باعث می شود. این عیب، به تناسب 
پیشرفت و تغییر رنگ، به نام های »باختگی« و »پوسیدگی« معروف شده 
است. مرحلٔه ابتدایی پوسیدگی را باختگی می گویند. در باختگی، فقط 
 رنگ چوب تغییر می کند و هنوز چوب خواص مقاومتی خود را دارد 
)شکل 33ــ1(، اما در پوسیدگی، عالوه بر تغییر رنگ، چوب خواص 

مقاومتی خود را نیز از دست می دهد.

شکل 33ــ1

شکل 34ــ1

شکل 35ــ1

شدن،  عسلی  شانه  شدن:  شانه عسلی  ـ  5  ــ1ــ  8  ـ
در  داخلی  ترک های  و  سوراخ ها  آمدن  وجود  به  حقیقت  در 
چوب  کورٔه  در  چوب  کردن  خشک  فرایند  در  که  است  چوب 
این است  این عیب،  پیدایش  دلیل  به وجود می آید.  خشک کنی 
که در حین خشک شدن، شکستگی های کششی در الیاف چوب 
اتفاق می افتد. برای مثال در شکل 34ــ1 شانه عسلی شدن در 

مقطع یک قطعه چوب بلوط را می توان مشاهده کرد.

ـ  5  ــ1ــ چین خوردگی: این عیب نیز، بیشتر در هنگام  9ـ
خشک کردن چوب، به خصوص در کوره و در حرارت های باال 
و در اثر به هم خوردن شدید یا له شدن سلول ها ایجاد می شود. اگر 
مقدار آن کم باشد، تشخیص چین خوردگی مشکل است و شاید 

غیرممکن به نظر آید.
نکته: در اثر چین خوردگی شدید، سطح چوب موج دار 

می شود )شکل 35ــ1(.

ناشی از حملۀ حشرات،  ـ  5  ــ1ــ انواع معایب  10ـ
قارچ ها و…: این عوامل که به عوامل بیولوژیکی تخریب چوب 
معروف اند، به چهار گروه عمده، شامل قارچ ها، حشرات، موجودات 
دریایی چوب خوار و باکتری ها تقسیم می شوند. در این بین، قارچ ها 
در  می سازند.  وارد  به چوب  را  زیان  بیشترین  اقتصادی،  نظر  از 
شکل 36ــ1، تخریب چوب در اثر تجمع قارچ ها نشان داده شده 

است.
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خسارت ناشی از پوسیدگی قارچی در سراسر جهان زیاد 
است. قارچ ها درختان سرپا، گرده بینه های قطع شده در جنگل یا 
در انبار کارخانه ها، چوب آالت استحصال شده در عملیات خشک 
کردن و حتی چوب آالت به کار رفته در مصارف نهایی را آلوده و 

فاسد می کنند )شکل 37ــ1(. 

در حقیقت محیط هایی که رطوبت شان کمتر از 20 درصد است، 
برای رشد قارچ ها، بسیار خشک به حساب می آیند.

همان طور که گفته شد، قارچ ها برای رشد، به اکسیژن نیز 
نیاز دارند. از این رو اگر چوب به طور کامل در آب یا در زمین های 
اشباع از آب قرار بگیرد، پوسیدگی به وجود نخواهد آمد. معموالً 
هرچه هوا گرم تر باشد، قارچ ها نیز سریع تر می رویند. می توان گفت، 
در منطقٔه بین 100 میلی متری باالی زمین و 300 میلی متری زیر 

زمین، شرایط برای رشد قارچ ها کامالً مطلوب است.

6ــ1ــ شناسایی اصول درجه بندی چوب
به طور کلی، پس از قطع درختان و حمل آنها به کارخانجات 
چوب بری، درجه بندی چوب ها آغاز می شود؛ یعنی از همان ابتدای 
بر اساس گونه، قطر، نوع معایب درختان سرپا و…  کار، چوب ها 
تفکیک می شوند. واضح است که این تفیک، بر اساس استانداردهای 
خاصی صورت می گیرد و درجه بندی هنگامی معنا پیدا می کند که 

مفهوم آن به درستی درک شود.
محصول  که  چیزی  هر  برای  استاندارد:  1ــ6ــ1ــ 
فراهم  برای  آدمی  که  فّعالیتی  نوع  هر  برای  یا  باشد،  انسان  کار 
کردن آن، کاری به صورت مداوم انجام دهد، بر حسب نیازهای 
اصلی و معین، تحت شرایط خاص می توان استاندارد تعیین کرد.

به بیان علمی: »تعیین مشخصات کاال و نحؤه ارائٔه خدمات برای 
ایجاد امنیت، بهداشت، سالمتی و حفظ اقتصاد ملی و خانواده 
شامل  »استاندارد،  دیگر:  عبارت  به  و  می گویند«  استاندارد  را 
بردن  به کار  که  آیین نامه هایی ست  و  قواعد  مقررات،  مجموعٔه 
تولید  مانند  بشری  جامعٔه  نیازمندی های  از  معینی  زمینٔه  در  آنها 
دست  به  هدف  با  کیفیت  مدیریت  سیستم  و  خدمات  ارائٔه  کاال، 
آوردن نتایج صحیح و هماهنگ علمی، فنی، صنعتی، اقتصادی و 

اجتماعی الزم و ضروری ست«.
است  عبارت  درجه بندی،  درجه بندی:  2ــ6  ــ1ــ 
از برقراری درجٔه خاصی از نظر کیفیت و ابعاد کاال که قبل از 
تعیین  کاال  از  محموله ای  یا  محصول  هر  برای  شدن  استاندارد 
می شود و به وسیلٔه بازرسی نمونه هایی از هر محموله مورد آزمایش 

شکل 36ــ1

شکل 37ــ1

)یعنی  غذا  به  تماماً  برای رشد،  پوسیدگی  مولِّد  قارچ های 
دارند.  نیاز  اکسیژن  و  آب  کافی  مقدار  و  مناسب  دمای  چوب(، 
یا می میرد  قارچ  باشد،  نداشته  این شرایط وجود  از  اگر هر یک 
تا برایش شرایط  یا به صورت به خواب رفته و نهفته باقی می ماند 
مناسب به وجود آید. البته در عمل، مهم ترین عامل برای ایجاد 
هرچه  کلی،  طور  به  است.  در چوب  رطوبت  وجود  پوسیدگی، 
می شود.  بیشتر  پوسیدگی  بروز  احتمال  باشد،  مرطوب تر  چوب 
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قرار  می گیرد. با توجه به این تعریف، درجه بندی در مورد چوب و 
محصوالت چوبی، بر اساس کیفیت و ابعاد )طول و قطر( است. 

برای درک بهتر این موضوع، به مثال های زیر توجه کنید:
برای تهیٔه روکش های مرغوب، باید از چوب های قطور، 
استوانه ای و کامالً سالم استفاده کرد. برای تهیٔه تختٔه خرده چوب، 
می توان از تمام قسمت های چوب استفاده کرد. برای تهیٔه تختٔه 

چند الیه، باید از چوب های قطور و با طول بلند استفاده کرد.

قوانین  و  اقتصاد  اولیۀ  با اصول  آشنایی  7ــ1ــ 
بازار چوب

و  فراورده ها  چوب،  عرضۀ  مفهوم  1ــ7ــ1ــ 
مقدار  از  است  عبارت  »عرضه«  بازار:  در  مصنوعات چوبی 
ارائه  فروش  برای  بازار  در  فروشندگان  که  خدماتی  یا  کاال 
عبارت  چوبی،  محصوالت  و  چوب  در مورد  »عرضه«  می کنند. 
است از مقدار چوب یا محصوالت چوبی که توسط تولیدکنندگان 
یا پیمانکاران، برای فروش به بازار ارائه می شود. با توجه به حجم 
چوب  عرضٔه  منابع  است  ممکن  چوب،  صنایع  بازار  در  عرضه 

به صورت زیر باشد:
1ــ منابع جنگلی

2ــ منابع غیر جنگلی )درختان دست کاشت(
3ــ واردات

و به این ترتیب، میزان عرضٔه چوب، به عوامل زیر بستگی خواهد 
داشت:

1ــ امکانات تولید چوب
2ــ هزینٔه تولید

3ــ قیمت چوب و کاالهای جانشین
و  فراورده ها  چوب،  تقاضای  مفهوم  2ــ7ــ1ــ 
یک  خواست  و  توانایی  تمایل،  بازار:  در  چوبی  مصنوعات 
تمایل،  می نامند.  تقاضا  را  خدمت  یا  کاال  یک  خرید  برای  فرد 
آن،  بر  عالوه  زیرا  نیست،  تقاضا  دهندٔه  نشان  به خودی خود، 
تبدیل  برای  توانایی تحصیل وجه  باید وجه الزم و  مصرف کننده 

تمایل خویش به تقاضا را داشته باشد.

تقاضا در مورد چوب و محصوالت چوبی، عبارت است 
از تمایل مصرف کننده به تهیٔه یکی از محصوالت چوبی، با توجه 

به توانایی پرداخت وجه آن.
و  فـراورده هـا  چوب،  قیـمـت  مفهـوم  3ــ7ــ1ــ 
مصنوعات چوبی در بازار: قیمت یک کاال، نسبت مبادلٔه یک 
واحد از آن کاال با تعدادی واحد پول است. به عبارت دیگر، قیمِت 
به دست آوردن یک  برای  یک کاال، مقدار پولی ست که خریدار 

واحد از آن کاال، به فروشنده می پردازد.
کاال  برای  تقاضا  یک  در  که  عاملی ست  مهم ترین  قیمت، 

مؤثر است. با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می یابد.
که  گفت  می توان  چوبی،  محصوالت  و  چوب  مورد  در 
هر چه عرضٔه چوب کمتر و تقاضای چوب و محصوالت چوبی 
و  چوب  قیمت گذاری  مبنای  می رود.  باالتر  قیمت  باشد،  بیشتر 

محصوالت چوبی، بازار چوب هر شهر است.
جهت  را  چوب  می توان  شده،  گفته  مطالب  به  عنایت  با 

مصارف مورد نظر، به کار گرفت.

8   ــ1ــ شناسایی اصول انتخاب چوب جهت مصارف 
کاربردی آن

با توجه به مصرف زیاد چوب و تولید محصوالت چوبِی 
متنوع و فراوان و نیز با در نظر گرفتن این حقیقت که جنگل های 
طبیعی رو به پایان است و تولید جنگل های دست کاشت نیز روندی 
رو به کاهش دارد و ممکن است از چوب ــ این نعمت الهی ــ 
محروم شویم، دانشمندان و پژوهشگران این رشته، بر آن شدند تا 
با تولید فراورده های چوبی، امکان استفاده از این نعمت را هر چه 

بیشتر فراهم آورند، بی آنکه حجم زیادی از جنگل کاسته شود.
از جمله فراورده های چوبی که حاصل تبدیل مکانیکی و 

شیمیایی چوب است، می توان به موارد زیر اشاره نمود.
از  معموالً  الیه،  تخته  الیه:  تخته  تعریف  ـ  8  ــ1  1ـ
هم  بر  به صورت عمود  که  می شود  تهیه  نازک  چند الیه روکش 
و  می چسبند  یکدیگر  به  پرس  و  چسب  توسط  و  می گیرند  قرار 

محکم می شوند )شکل 38ــ1(.
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از تختٔه چند الیه، در ساخت انواع کارهای چوبی مانند 
کفی و پشتی صندلی، میز و نیمکت و انواع دکوراسیون استفاده 

می شود.
تخته های چند الیه نسبت به چوب، دارای مزایای زیر است:

 کاهش هم کشیدگی و واکشیدگی؛
 کاهش رطوبت پذیری؛

 امکان دسترسی به ابعاد )سطوح( بزرگ تر؛
 امکان باال بردن خواص چوب جهت مصارف مختلف؛

 کاهش قیمت محصوالت چوبی.

همان طور که گفته شد، تخته های چند الیی،از الیه های متفاوتی 
تشکیل شده اند که شرح مختصری از آنها در ادامه آمده است.

الیه های  وسط  در  درست  الیه،  این  مرکزی:  الیۀ  ج( 
دیگر قرار دارد )به شکل 42ــ1 مراجعه کنید( و ممکن است از 

یک یا چند ورقٔه روکش به هم چسبیده درست شده باشد.
توجه: برای تهیٔه این الیه، اغلب از الیه های کم عرض و 

درجٔه 2 استفاده می شود.
گاهی الیٔه مرکزی، ممکن است از چند قطعه چوب طویل 
)به طول تخته( و باریک )به عرض های مختلف( که به وسیلٔه چسب 
به هم متصل شده تشکیل شده باشد که به این تخته ها، در اصطالح 

تختٔه »الیه ردیفی« می گویند )شکل 41ــ1(.

شکل 38ــ1

شکل 39ــ1

شکل 40ــ1

شکل 41ــ1

شکل 42ــ1

ـ   8   ــ1ــ الیه و انواع الیه ها در تختۀ چندالیی 2ـ
الف( الیه: هر یک از ورقه های چوبی یک تخته را، الیه 

می نامند. الیه، ممکن است یک تکه یا چند تکه باشد.
ب( الیۀ خارجی: این الیه دو سطح رویی و زیرین یک 
تختٔه الیه را می پوشاند )شکل 40ــ1( و بر خالف الیه های داخلی 

که بیشتر نقش مقاومت را ایفا می کنند، نقش تزیینی دارند.

البته، الیٔه مرکزی ممکن است از تختٔه خرده چوب، تخته 
باشد  شده  تشکیل  آنها  نظایر  و  فشرده  اسفنج  پنبه،  چوب  فیبر، 

)شکل 42ــ1(.

د( الیۀ میانی: این الیه، بین الیٔه مرکزی و خارجی قرار 
دارد و بیشتر نقش مقاومت و توازن نیروها را ایفا می کند )شکل 
43ــ1(. این الیه ها، در تخته های بیش از سه الیه دیده می شود.

الیۀ خارجی

الیۀ مرکزی

الیۀ خارجی

تختۀ خرده چوب
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ـ  8  ــ1ــ انواع تخته الیه: تخته الیه ها را بر اساس  3ـ
نوع و شکل قرارگیری الیه ها، نام گذاری می کنند.

الیاف  که  است  تخته ای  تار:  راست  الیۀ  تخته  الف( 
الیٔه رویی )خارجی( آن موازی طول تخته باشد )شکل 44ــ1(.

و  الیه ها  تمام  الیاف  که  تخته ای  مطبق:  الیۀ  تخته  د( 
احتماالً مغز آن، موازی با الیٔه خارجی است )شکل 47ــ1(.

شکل 43ــ1

الیۀ میانی

الیۀ مرکزی
الیۀ میانی

شکل 45ــ1

شکل 46ــ1

شکل 47ــ1

شکل 48ــ1

شکل 49ــ1

شکل 44ــ1

ب( تخته الیۀ پهنا تار: تخته ای است که جهت الیاف 
الیٔه رویی )خارجی( آن موازی عرض تخته باشد )شکل 45ــ1(.

ج( تخته الیۀ متعادل: تخته ای است که در آن، الیه های 
قرینه نسبت به الیٔه مرکزی، دو به دو از یک گونه و با یک ضخامت 

باشد )شکل 46ــ1(.

از  بعضی  یا  آن  مغز  که  تخته ای  تخته الیۀ مختلط:  ه ( 
الیه های آن، از مواد غیر از الیه های چوبی باشد )شکل 48ــ1(.

به  فشار،  اثر  بر  که  تخته ای است  قالبی:  و( تخته الیۀ 
شکل معینی در آمده و مسطح نباشد )شکل 49ــ1(.

با توجه به توضیحات ارائه شده، در ساخت دکور، می توان 
از تخته الیه هایی استفاده نمود که از نظر رنگ و جهت الیاف، با 

دیگر مواِد به کار رفته در ساخت دکور همخوانی داشته باشد.
ـ  8  ــ1ــ آشنایی با نقوش و رنگ تختۀ چند الیی:  4ـ
برای ساخت تخته الیه، عالوه بر استفاده از گرده بینه های قطور 

الیۀ خارجی

الیۀ خارجی

الیۀ خارجی

الیۀ خارجی

موادغیر چوبی
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و به کار بردن الیٔه زیر و روی درجٔه 1، باید به نقش و رنگ آن 
نیز توجه نمود. در واقع باید از گونه هایی استفاده کرد که دارای 

نقوش زیبایی باشند )شکل 50  ــ1(. 

ـ  8   ــ1ــ گره: گره، از معایب طبیعی ست، و هنگامی  7ـ
مورد  چندالیی  تختٔه  رویی  الیٔه  در  که  می آید  حساب  به  عیب 
استفاده قرار گیرد. در این صورت، قسمت گره دار، از لحاظ رنگ 
با قسمت های دیگر تفاوت دارد )شکل 52  ــ1ــ الف( و اگر هم گره 
مرده باشد، در سطح تختهٔ  الیه جای گره خالی می ماند و باعث افت 

کیفیت تختهٔ  الیه می شود.

الیۀ خارجی
الیۀ خارجی

شکل 51  ــ1

شکل 50ــ1

رویی  الیٔه  برای  و  مناسب  نقوش  دارای  که  چوب هایی 
تخته الیه مناسب  هستند، عبارت اند از: ملچ، گردو، راش، بلوط، 
)روسی( و…  نراد  زرد، دوگالس،  کاج  و  )پهن برگان(  افرا و… 

)سوزنی برگان(.
ـ  8  ــ1ــ شناسایی معایب انواع تختۀ چند الیی:  5  ـ
تخته های چندالیی، با آنکه از نظر مقاومت و زیبایی دارای کیفیت 
مطلوبی هستند، اما معایبی نیز دارند که شناختن و نحؤه برطرف 

کردن آنها، کاری ضروری ست.
عیب  این  پیچیدگی:  و  خوردگی  تاب  ـ  8  ــ1ــ  6  ـ
نبودن  به علت تنظیم  ممکن است هنگام پرس کردن تخته الیه و 
از حد  بیش  فشار  یا  و  نبودن الیه ها  پرس، هم ضخامت  صفحٔه 
است  ممکن  البته  باشد.  آنها  غیر  و  از صفحه  نقطه ای  در  پرس 
این عیب بعد از ساخت و بر اثر شرایط بد نگه داری از تخته الیه ها 
اگر محیط کارگاه  مثال،  برای  آید.  به وجود  انبار و کارگاه ها  در 
نباشند،  اندازه  یک  چندالیه ها  تختٔه  زیرسری  یا  باشد  مرطوب 

تخته ها دچار تاب خوردگی و پیچیدگی می شوند )شکل 51ــ1(.

شکل 52  ــ1ــ الف

ـ  8   ــ1ــ تََرک و شکاف طولی: این عیب، بیشتر  8   ـ
مربوط به مرحلٔه قبل از تبدیل تنه به روکش و الیه است. این گونه 
که در روی تنه، یک ترک طولی یا یک فرورفتگی وجود دارد که 
هنگام تبدیل تنه به روکش، در داخل روکش، حفره ایجاد می شود. 
این عیب، بیشتر زمانی آشکار می شود که روکش  به صورت الیٔه 
درزهای  و  شکاف  دارای  الیه  حالت،  این  در  رود.  کار  به  رو 
عمیق است. شکاف های کوچک، همیشه در یک سطح الیه دیده 
می شود، اما اگر این شکاف ها عمیق باشد، در مراحل بعدی تولید، 
تختٔه الیه خرده می شود و از مرغوبیت تخته می کاهد. در شکل 

52  ــ1ــ ب شکاف انتهایی در یک تخته نشان داده شده است.
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از  قبل  می تواند  مورد،  این  پوسیدگی:  ـ   8   ــ1ــ  9ـ
شود.  ایجاد  تخته الیه  ساخت  از  بعد  یا  الیه  به  گرده بینه  تبدیل 
چنانچه گرده بینه های مورد استفاده برای الیه گیری، زمان زیادی 
در محیط باز و بدون مراقبت، انبار شوند احتمال پوسیده شدن 
آنها زیاد است. این عامل، در مراحل بعدی )پخت توسط بخار( 
تشدید می شود و اگر الیه های تبدیل شده نیز دارای رطوبت باشند 
پوسیده  احتمال  بمانند،  باقی  در همان حال  زیادی  برای مدت  و 

شدن بیشتر خواهد شد.
این  در  برآمدگی الیۀ رویی:  و  طَبله  ـ  8   ــ1ــ  10ـ
حالت، سطح الیه، ورقه ورقه می شود. این عیب در چوب های 
رایج  عیوب  از  یکی  و  بود  واضح تر خواهد  نقوش مشخص،  با 
چوب های در هم تار است. از جمله علل دیگری که باعث به وجود 

آمدن این عیب می شود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ــ حرارت و فشار کم پرس؛

ــ رطوبت زیاد الیه ها؛
ــ در محیط مرطوب قرار گرفتن تخته الیه ها؛
ــ نامنظم بودن فشار پرس در تمام قسمت ها؛

ــ نامنظم بودن الیه ها.
ـ      8      ــ1ــ شناسایی ابعاد استاندارد اوراق تخته  11ـ
الیه،  )سه  فرد  به صورت  را  الیه  تخته  کلی،  به طور  چند الیی: 
پنج الیه و…( می سازند. در این صورت، الیه ها به صورت قرینه و 
عمود بر هم قرار می گیرند. البته در بعضی موارد، تخته الیه های 

را  وسط  الیٔه  دو  واقع  در  که  می شود،  تولید  نیز  و…   8 و   6
به صورت موازی به هم می چسبانند. در چنین تخته هایی، دو الیٔه 
وسط، نقش یک الیه را ایفا می کنند. ابعاد استاندارد تخته الیی ها 

را در جدول 2ــ1 مالحظه می کنید.

انواع  درجه بندی  اصول  شناسایی  ـ   8   ــ1ــ  12ـ

جدول 2ــ1ــ ابعاد استاندارد تخته چندالیی ها
220 سانتی مترطول

60، 65، 70، 75، 80،... 180 سانتی مترعرض
3 تا 18 میلی مترضخامت

خارجی  الیٔه  بدی  و  خوبی  اساس  بر  را،  الیه  تخته  تخته الیه: 
درجه بندی می کنند. 

دارند  اهمیت  خارجی  الیٔه  کیفیت  در  که  مواردی 
عبارت اند از: گره، تََرک، تغییرات رنگ، درزشدن صحیح الیه ها، 
موج نداشتن، شکاف و ترک نداشتن و… . با توجه به این موارد، 

تخته الیه را به پنج گروه زیر تقسیم بندی می نمایند:
گروه اول: درجٔه N= کیفیت، عالی ست

گروه دوم: درجٔه A= حداکثر دارای 3 عیب است.
گروه سوم: درجٔه B= حداکثر دارای 6 عیب و گره است.
گروه چهارم: درجٔه C= حداکثر دارای 9 عیب و گره است.

گروه پنجم: درجٔه D= کیفیت، پایین است.
انواع  انتخاب  اصول  شناسایی  ـ   8   ــ1ــ  13ـ
تخته چند الیه جهت مصارف کاربردی آن: تخته های چندالیی، 
مصارف گوناگون و کامالً متنوعی دارند؛ اما آنچه واضح است، 
اینکه از این مادهٔ اولیه، در مصنوعاتی استفاده می شود که اوالً باید 
نمایی چوبی و طبیعی داشته باشند، ثانیاً در سطوح بزرگ استفاده از 
چوب، هم از نظر نیروی کاری و هم از نظر مصرف چوب، مقرون 
به صرفه باشد، ثالثاً باید از نظر فیزیکی، دارای مقاومت فشاری، 
خمشی، کششی و… مناسب باشند و رابعاً عالوه بر موارد گفته 
شده، باید در آن، از رنگ های شفاف )سیلر، کیلر، پلی استر یا انواع 
آستری ها( استفاده کرد. شکل 53   ــ1، فراورده های چوبی ای را 

نشان می دهد که در آنها از تخته الیه استفاده شده است.

شکل 52  ــ1ــ ب
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تخته چندالیی ها، از نظر الیٔه مرکزی نیز متفاوت اند. بنابراین 
با توجه به مورد مصرف خاصی که ممکن است پیش بیاید، می توان 
الیٔه  تخته  نیاز،  بر  بنا  حتی  و  کرد  استفاده  گوناگون  تخته های  از 

منحصر به فردی نیز تولید کرد و به کار بست.
یادآوری: تخته الیه های قالبی، نمونه ای از همین تخته های 
منحصر به فرد است که برای کفی و پشتی صندلی ها مورد استفاده 

قرار می گیرند )شکل 54  ــ1(.

شکل 53ــ1

شکل 54   ــ1

شکل 55  ــ1

ـ   8   ــ1ــ طبقه بندی تخته خرده چوب، بر اساس  15ـ
روش ساخت: تخته خرده چوب ها را، با توجه به روش ساخت، 

می توان به انواع زیر تقسیم بندی نمود:
)صفحه ای(:  تخت  پرس  از  حاصل  تخته های  الف( 
در این روش، جهت طولی ذرات تشکیل دهندهٔ تختٔه خرده چوب، 
موازی با دو رویٔه زیری و رویی تخته اند. در واقع به الیه های تخته، 
فشار عمود وارد می شود و ذرات، در طول تخته به دنبال هم قرار 
می گیرند. تخته هایی که توسط این روش )پرس افقی( ساخته می شوند، 

خود شامل چند نوع اند:
 تخته یک طبقه یا همسان )شکل 56  ــ1(.

شکل 56  ــ1

مصارف  جهت  )نئوپان(  چوب  خرده  تخته  انتخاب 
کاربردی آن

چوب  خرده  تخته  انواع  با  آشنایی  ـ   8   ــ1ــ  14ـ
به  چوب،  خرده  تخته  دکورسازی:  در  آن  کاربرد  و  )نئوپان( 
سایر  یا  ذرات چوب  اتصال  از  که  می شود  گفته  فشرده ای  اوراق 
مواد لیگنوسلولزی )کاه، کلش، تفالٔه نیشکر و…(، به کمک رزین ها 
و تحت تأثیر فاکتورهای حرارت و فشار، به وجود می آیند )شکل 

55  ــ1(.
تختٔه خرده  در ساخت  مصرفی  توجه: خرده چوب های 
از گرده بینه های کم قطر  یا  مازاد صنایع دیگر  از  چوب، معموالً 

تهیه می شود.
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 تخته سه طبقه )شکل 57  ــ1(.

ب( تخته خرده چوب با روکش: با توجه به اینکه تخته 
خرده چوب خام )ساده(، فاقد نقش و نما و رنگ است، معموالً 
آن  را روکش می نمایند. این تخته ها، با روکش طبیعی یا روکش 

مصنوعی تولید و به بازار عرضه می شوند.
روکش طبیعی، معموالً   از گونه های خوش نقش و به خصوص 
از چوب های پهن برگ و روکش مصنوعی، معموالً از جنس کاغذ، 
کاغذ مالمینه و غیره در طرح های مختلفی مانند طرح چوب، مرمر، 

رنگی ساده و غیر آنها تهیه می شود. 
در شکل 60ــ1 تختٔه خرده چوب های با روکش طبیعی و 

مصنوعی نشان داده شده است.

شکل 57  ــ1

شکل 58  ــ1

شکل 59   ــ1

شکل 60   ــ1

 تخته ناهمسان )شکل 58  ــ1(.

ب( تخته های حاصل از پرس غلتکی )پرس بی انتها(: 
و  دارای حرکت چرخشی ست  پرس،  غلتک های  روش  این  در 
کیک خرده چوب از بین غلتک ها عبور می کند تا به ضخامت مورد 
کم ضخامت  تخته های  تولید  برای  بیشتر  روش،  این  درآید.  نظر 

مورد استفاده قرار می گیرد.
قالب هایی  روش،  این  در  قالبی:  چوب  خرده  تخته  ج( 
براساس صفحٔه مورد نیاز تهیه می گردد و مواد خرده چوب، داخل 
و  اثر حرارت  در  قالب،  داخل  مواد  واقع،  در  ریخته می شود.  آن 
فشار، به فرم قالب در می آیند. تفاوت اساسی این روش با ساخت تخته 

خرده چوب با پرس صفحه ای، در شکل ظاهری صفحٔه پرس است.
رفته،  فرو  برجسته،  شکل های  به  پرس،  این  صفحات 
با  تخته هایی  سرانجام  و  می شود  ساخته  پروفیل دار  یا  انحنادار 

همان شکل ها تولید می شود؛ مانند صفحات »ورزالیت«.
ـ   8   ــ1ــ طبقه بندی تخته خرده چوب، بر اساس  16ـ
رویۀ آن: تخته خرده چوب را بر اساس ظاهر و رویٔه آن نیز، به 

دو دسته تقسیم می کنند:
الف( تخته خرده چوب بدون روکش: تخته خرده چوبی 
که دارای سطحی بدون نقش و موج است و ذرات خرده چوب 
روی آن مشخص گردیده  است به تخته خرده چوب بدون روکش 

اصطالحاً »خام« می گوییم )شکل 59ــ1(.
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ـ   8   ــ1ــ آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی  17ـ
خرده چوب ها  تخته  اینکه  به  توجه  با  چوب:  خرده  تختۀ 
متصل  هم  به  چسب  با  )که  می شود  تشکیل  خرده چوب  از 
 شده اند(، نسبت به چوب، کامالً همگن هستند و در همٔه جهات

خواص مکانیکی یکسانی دارند.
تخته خرده چوب ها، نسبت به چوب و چندالیی، مقاومت 
به ضربه، سایش، خمش، خیزش و... بسیار کمتری دارند، اما 
بسیار  دیگر،  اولیٔه  مواد  به  نسبت  بودنشان  قیمت  ارزان  به دلیل 
خصوص  به  چوب،  خرده  تخته  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
مصنوعات  تولید  در  زیادی  بسیار  سهم  روکش،  با  نوع  از 
نئوپان  از  شده  ساخته  دراور  یک  61ــ1،  شکل  دارند.  چوبی 

روکش شده را نشان می دهد.

تخته  در  تاب خوردگی  تاب خوردگی:  ـ     8   ــ1ــ  19ـ
خرده چوب، بیشتر در اثر بد نگه داشتن و همچنین رطوبت محیط 
به نکات زیر  باید  به وجود می آید. برای جلوگیری از این عیب، 

توجه کرد:
باید  چوب  خرده  تخته  کردن  انبار  و  نگه داری  فضای   

کامالً خشک و دیوارها و کف آنها، عاری از هرگونه نَم باشد.
استفاده  به زودی  تخته خرده چوب  از   در صورتی که 
آن را  باید  نیست،  مدت  طوالنی  کردن  انبار  به  نیازی  و  می شود 

کامالً به دیوار نزدیک کرد و به آن تکیه داد.
وجود  و  مدت  طوالنی  انبارکردن  به  نیاز  صورت  در   
فضای کافی، بهتر است تخته خرده چوب ها را، روی پالت هایی 

که هم اندازٔه تخته هاست، برروی زمین بخوابانند.
نبودن   و  مدت  طوالنی  کردن  انبار  به  نیاز  صورت  در   
و  داد  تکیه  دیوار  به  نزدیک  کامالً  را  تخته ها  باید  کافی،  فضای 

تخته های دیگر را، دقیقاً به آن چسباند.
چوب  خرده  تخته  ضخامت  اختالف  ـ   8   ــ1ــ  20ـ
تخته  از پرس کردن صفحات  بیشتر مواقع، پس  )ُتلرانس(: در 
دالیل  جمله  از  می آید.  به وجود  ضخامت  اختالف  چوب  خرده 
پرس،  از  نقطه ای  در  زیاد  فشار  پرس،  به صفحات  می توان  آن، 

کم بودن چسب مصرفی و… اشاره نمود.
دارند  را  عیب  این  که  چوب هایی  خرده  تخته  توجه: 
استفاده  پالتی  زیر  به صورت  معموالً  آنها  از  و  نمی کنند  روکش 

می شود.
تخته  رویۀ  طبلۀ  و  تخته  پوسیدگی  ـ   8   ــ1ــ  21ـ
خرده چوب: دلیل اصلی پوسیدگی تخته خرده چوب، رطوبت 
زیاد است. ناگفته نماند در صورت بدنگه داشتن، نَم زیاد و ریختن 

آب روی سطح تخته، رویٔه تخته نیز طبله می زند.
ـ   8   ــ1ــ ترک و شکستگی تخته خرده چوب:  22ـ
همان طور که گفته شد، مقاومت به ضربه یا خمش تخته خرده چوب، 
کم است؛ بنابراین هنگام انبار کردن، ماشین کاری نمودن و حتی 
مونتاژ مصنوعات، باید توجه کرد که به تخته یا قطعات، بیش از 

حد ضربه وارد نشود یا تحت خمش قرار نگیرند.

شکل   61ــ1

تخته  انواع  معایب  شناسایی  ـ  8   ــ1ــ  18ـ
خرده چوب: تخته خرده چوب ها را، پس از تولید، از نظر کیفیت 
درجه بندی می کنند. اما در عین حال، گاهی معایبی در آنها دیده 
می شود که برخی مربوط به هنگام تولید و بعضی دیگر، مربوط به 

پس از تولید است.
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اوراق  استاندارد  ابعاد  شناسایی  ـ  8   ــ1ــ  23ـ
تخته خرده چوب: تخته خرده چوب را، بر اساس نیاز و با توجه 
به ابعاد استانداردی که برای انواع محصوالت چوبی استخراج 
می کنند )طول، عرض و ضخامت(، استاندارد کرده اند )به جدول 

3ــ1، مراجعه کنید(.
اندازه های استاندارد تخته خرده چوب،  تنوع  به  با توجه 
بهتر است با در نظر گرفتن اندازه های قطعه کار و نیز با توجه به 
فراوردٔه  این  برشکاری  یا  خریداری  جهت  کمتر،  دورریز  ایجاد 

چوبی اقدام شود.
جدول 3ــ1

طول × عرض
mm

2750×1830 ــ 3050×1830 ــ 2200×1830
2440×1830 ــ 2500×1200

mm 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 16 و 18 و 20 و 22 و 25 و ضخامت
32 و 40 و 50 و به ندرت )60 و 70(

انواع  درجه بندی  اصول  شناسایی  ـ   8   ــ1ــ  24ـ
تخته خرده چوب: تخته خرده چوب را بر اساس کیفیت سطح، 
نوع ساخت و معایبی که ممکن است در هنگام تولید در کارخانه 

به وجود آید، درجه بندی می کنند. 
بنابراین، تخته خرده چوبی مطلوب و بدون عیب است که 
و  تیز  و  مستقیم  لبه هایی  یکسان،  نقاط سطح، ضخامتی  تمام  در 

گونیایی داشته باشد و کل سطح دو رویٔه آن، سنباده شده باشد.
استاندارد،  طبق  است  موظف  سازنده،  کارخانٔه  نکته: 
مشخصات تخته خرده چوب تولید شده را که شامِل نام یا عالمت 
تجاری تولیدکننده، کیفیت، درجه، نوع تخته خرده چوب، ضخامت 

اسمی و… است، روی یکی از گوشه های تخته، چاپ کند.
ـ   8   ــ1ــ شناسایی اصول انتخاب انواع تخته  25ـ
خرده چوب: تخته خرده چوب را با توجه به مادٔه اولیه، چسب 
مصرفی، فّناوری ساخت، نوع درجه، ابعاد و وزن مخصوصی که 
دارد، می توان در شرایط مختلف آب و هوایی به کار برد. در واقع 
تخته خرده چوب برای ساخت انواع جعبه، سقف و دیوار کاذب، 

قفسه های چوبی، کابینت، مبلمان و حتی قسمت هایی از خودرو، 
قطار، کشتی و هواپیما قابل استفاده است.

انتخاب تخته فیبر جهت مصارف کاربردی آن
ـ   8   ــ1ــ آشنایی با انواع تخته فیبر و کاربرد  26ـ
یا سایر  باریک چوبی  و  به عناصر کشیده  آن در دکورسازی: 
الیاف غیر چوبی )فیبر( که به صورت خمیر درآمده اند و از طریق 
فشردن، تداخل و اتصال بین الیاف )لیگنین چوب( یا با افزودن 
به دست می آیند، تخته فیبر می گویند)شکل  چسب های مصنوعی 

62ــ1(.

شکل 62ــ1

فرایند  نظر  از  فیبر  تخته  انواع  ـ   8   ــ1ــ  27ـ
تقسیم  به دو دسته  فرایند ساخت،  از لحاظ  فیبر  تخته  ساخت: 

می شود:
این  خشک:  روش  به  شده  تولید  فیبر  تخته  الف( 
روش تولید، مانند روش تولید تخته خرده چوب است؛ یعنی ذرات 
فیبر، روی سطحی صاف ریخته می شود و  اصلی تشکیل دهندهٔ 

پس از پوشش کامل، وارد پرس می گردد. 
وقتی عمل پرسکاری به پایان رسید، تخته فیبر، به صورت 

دو رویٔه صاف، از زیر پرس خارج می شود.
ب( تخته فیبر تولید شده به روش تَر: در این روش، 
مادٔه اصلی تشکیل دهندٔه فیبر، داخل آب است؛ بنابراین به جای 
ریختن خمیر فیبر روی یک سطح صاف، آن را روی یک توری 
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سیمی پهن می کنند، تا آِب مخلوط با خمیر، به سرعت از آن خارج 
شود. پس از نیمه خشک شدِن خمیر که مدت زمان زیادی نیز به 
طول نمی انجامد، آن  را وارد پرس می کنند. پس از پرس شدن، 
سطح زیرین این گونه فیبرها ناهموار و منسوج خواهد شد؛ یعنی 
اثر توری سیمی، روی تخته فیبر باقی می ماند. بنابراین، محصول 

نهایی، تخته فیبری ست با یک رویٔه صاف.
دانسیته:  نظر  از  فیبر  تخته  انواع  ـ   8   ــ1ــ  28ـ
تخته فیبرها را از نظر دانسیته به سه دستٔه زیر تقسیم بندی می کنند:

 )Insulating board الف( تخته فیبر عایق )دانسیتۀ کم
یا تخته فیبر سبک: این نوع تخته، فقط توسط فرایند تَر ساخته 
می شود. دانسیتٔه آن حدود 0/05 تا 0/2 گرم بر سانتی متر مکعب است 

و با ضخامت های 9/5 تا 19 میلی متر به بازار عرضه می شود. 
به شمار می رود و  از سبک ترین تخته ها  فیبر عایق،  تخته 
کاغذ  صنعت  فرعی  محصوالت  از  یکی  به صورت  بار  نخستین 
توسعه پیدا کرد و سرانجام در سال 1898 میالدی به ایجاد یک 

کارخانٔه تخته فیبر عایق در کشور انگلستان منجر گردید.
 :)M.D.F( متوسط  دانسیتۀ  با  فیبر  تخته  ب( 
 )Medium Density Fiberboard( ام. دی. اف اختصار کلمات
در  میالدی  در سال 1965  بار  اولین  برای  ام.دی.اف،  است. 

امریکا ساخته شد. 
این تخته با هر دو فرایند تَر و خشک قابل تولید است. 
مکـعب  سانتی متـر  بر  گـرم   0/8 تا   0/5 از  آن  مخصوص  وزن 

است.
ام.دی.اف را پس از تولید، می توان روکش نمود؛ روکش های 
مانند  آن در محیط هایی  به دوام و کاربرد  زیبایی،  بر  تزیینی، عالوه 
آشپزخانه نیز کمک می کند. روکش مالمینه، متداول ترین نوع روکش 
برای ام.دی.اف است که در فرایند تولید ام.دی.اف با روکش، کاغذ 
نقش دار آغشته به چسب، با اعمال فشار و حرارت پرس، روی تخته 

چسبانده می شود )شکل 63ــ1(.

مزایای ام.دی.اف نسبت به تخته خرده چوب )نئوپان( به 
شرح زیر است:

 ساختاری همگن تر و سطوحی صاف با لبه هایی فشرده 
ابزارخوری  و  ماشین کاری  قابلیت  نتیجه  در  دارد،  متراکم  و 
بهتری را در کار فراهم می کند. ضمن اینکه در لبه ها احتیاجی به 

زهوار کوبی نیست.
 مقاومت خمشی و االستیسیتٔه آن نسبت به نئوپان معمولی 

قدری بیشتر است.
 قدرت نگه داری پیچ و میخ آن بهتر است.

 دانسیتٔه آن یکنواخت و همگن است.
پایداری  ابعاد،  در  و  بیشتر  مقاومت  رطوبت  مقابل  در   

بیشتری دارد.
 نسبت به تخته خرده چوب روکش پذیری بهتری دارد.

 :)H.D.F )سنگین  باال  دانسیتهٴ  با  فیبر  تخته  ج( 
 )High Density Fiberboard( کلمات  اختصار  اچ.دی.اف، 

است. 
با  بیشتر  فشار  و  حرارت  تحت  چوبی  اوراق  نوع  این 
استفاده از پرس گرم و با وزن مخصوصی که بین 0/8 تا 1/28 

گرم بر سانتی متر مکعب است، تولید می گردند )شکل 64ــ1(. 

شکل 63   ــ1



26

ول
ل ا

فص
زی

سا
ور

 دک
لیۀ

 او
واد

ی م
ساز

اده 
 آم

ب و
خا

انت



ایجاد  برای  دیگری  شیمیایی  مواد  از  آنها،  ساخت  در 
خواصی مانند مقاومت بیشتر در برابر جذب آب، استحکام بیشتر، 
در  مقاومت  و  و سطح سفتی  لبه ها  در  بهتر  ماشین کاری  قابلیت 

برابر کشش پیچ استفاده می شود. 
تا 8 میلی متر  بین 2/5  تخته فیبر سخت دارای ضخامتی 
دارند،  ام.دی.اف  به  نسبت  تخته ها  نوع  این  که  است.مزایایی 
مقاومت بیشتر در برابر جذب آب، استحکام بیشتر و نگه داری بهتر 

پیچ است و معایبی که دارند سنگین تر و گران تر بودن آنهاست.
توجه: این تخته ها، به علت سنگینی بیشتری که دارند، در 

ضخامت های کم تولید می شوند.
از این تخته ها، در ساخت کفپوش های طرح چوب، انواع 
پروفیل شده  پانل های دیوارکوب، قطعات  کابینت آشپزخانه،  در، 
جهت روکوب و اسباب بازی و مصنوعات چوبی استفاده می شود.
ـ   8   ــ1ــ انواع تخته فیبر، از جهت کیفیت سطح 29ـ

تخته ها،  این   :)s1s( اس   یک  اس  فیبر  تخته  الف( 
معموالً به روش تَر و نیمه خشک تولید می شوند. 

توری  جای  شد،  گفته  قبالً  که  همان طور  روش،  این  در 
روی یک سطح فیبر باقی می ماند، بنابراین تخته فیبر فقط دارای 

یک سطح صاف است.
بیشتر  تخته ها،  این   :)s2s(فیبر اس  دو اس ب( تخته 
به روش خشک یا نیمه خشک تهیه می شوند و در آن، تخته فیبر 

دارای دو رویٔه صاف است.
توجه:  پیش از این کاربرد تخته فیبر در کارهای دکورسازی، 
فیبرهای  تولید تخته  با  امروزه  بود، ولی  بندکار  برای پشت  بیشتر 
استفاده  چوب  خرده  تخته  از  کمتر  دیگر  ام.دی.اف،  متوسط 
دکورها  اسکلت  یا  بدنه  تولید  برای  دیگر،  به عبارت  می کنند. 
استفاده  ام.دی.اف  از  کابینت  انواع  ساخت  برای  همچنین  و 

می شود.
ـ  8  ــ1ــ آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی  30ـ
فرایند  جزء  فیبرها،  تخته  تولید  اینکه  به  توجه  با  فیبر:  تخته 
مکانیکی شیمیایی چوب است و در واقع انواع فیبرها جزء مواد 
خالف  بر  آن  خواص  حال،  عین  در  می شوند،  محسوب  همگن 
چوب، در تمام جهات یکسان است. خواص فیزیکی آن، بیشتر به 
رنگی که مربوط به روکش استفاده شده در آن است بستگی دارد. 
خواص مکانیکی آن نیز به وزن مخصوص و نوع چسب مصرف 

شده در فرایند ساخت آن بستگی دارد.
فیبر:  تخته  انواع  معایب  با  آشنایی  ـ   8   ــ1ــ  31ـ
فیبرها، اغلب نسبت به چوب و فراورده های چوبی معایب کمتری 

دارند. متداول ترین معایب آنها، به شرح زیر است:
ـ   8   ــ1ــ تاب خوردگی: این عیب که اغلب ممکن  32ـ
است بعد از خارج شدن تخته فیبر از پرس به وجود آید، بیشتر ناشی 
از نحوهٔ انبار کردن نادرست، فشار زیاد آوردن به قسمتی از تخته ها 

و همچنین در معرض رطوبت قرارگرفتن آنهاست.
فیبر:  تخته  شدن  طبله  و  پوسیدگی  ـ   8   ــ1ــ  33ـ
پوسیدگی و طبله کردن نیز، بیشتر بعد از تولید و هنگام انبار کردن 
اتفاق می افتد و عامل اصلی آن، وجود رطوبت و شرایط نامطلوب 

انبار کردن است.
ـ   8   ــ1ــ تََرک و شکستگی تخته فیبر: ترک و  34ـ
شکستگی بیشتر در زمان حمل و نقل صفحات تخته فیبِر با طول 
و عرض زیاد اتفاق می افتد. ناگفته نماند که این عیب، هنگام برش 
در  )عمودبُر(،  برقی  دستی  ارٔه  یا  دستی  ارٔه  وسیلٔه  به  فیبر  تخته 
صورتی که زیر قسمتی که برش زده می شود تکیه گاهی نباشد نیز، 

ممکن است اتفاق بیفتد.

شکل 64   ــ1
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اوراق  استاندارد  ابعاد  شناسایی  ـ   8   ــ1ــ  35ـ
دانسیته های  و  ساخت  روش  تنوع  به  توجه  با  فیبر:  تخته 
مختلف تخته فیبر، این فراورده دارای چند نوع استاندارد است 

)جدول های 4ــ1 تا 6ــ1(.
جدول 4ــ1ــ ابعاد استاندارد تخته فیبر عایق

cm 400،380،350،300،275،250،225،200طول

cm 300،200،180،170،165،150،125،112،110،91عرض

mm 25،20،18،16،14،12،10،8،6،4ضخامت

جدول 5  ــ1ــ ابعاد استاندارد تخته فیبر سخت

cm 600،550،300،260،200طول

cm 200،185،175،170،130،125،110،100عرض

mm 8،7،6،5،4،3،2ضخامت

 ،12  ،10  ،8  ،6  ،4 در ضخامت های3،  را  ام.دی.اف 

جدول 6  ــ1ــ ابعاد تخته فیبر با دانسیته متوسط

cm 410،366،305،280،244طول

cm 183،122عرض

mm 25،22،18،16،14،8،6،4ضخامت

16، 18، 20، 25، 32 و 38 میلی متر تولید می کنند.
توجه: از تخته ام.دی.اف با ضخامت 3 میلی متر، معموالً 
برای درسازی، پشت بند کابینت و دکورسازی استفاده می شود.

میلی متر،  و 16    8 با ضخامت  ام.دی.اف  تخته  نکته: 
مصرفش بیشتر است، ولی ضخامت 16 میلی متر، بیشترین کاربرد 

را در دکورسازی و کابینت آشپزخانه دارد.
ـ   8   ــ1ــ شناسایی اصول درجه بندی انواع تخته  36ـ
ابعاد و مقاومت  فیبر:  تخته فیبرها را بر اساس وزن، ضخامت، 
باید  به خمش و رطوبت استاندارد می کنند. تخته های استاندارد، 

دارای ویژگی های زیر باشد:

الف( لبه های تخته ساختاری فشرده و متراکم داشته باشند.
ب( هنگام میخ کاری و سوراخ کاری ترک بر ندارند.

ج( دارای ضخامت یکسان و بدون تاب و ترک باشند.
د( گونیایی و کامالً چهارگوش باشند.

ـ   8   ــ1ــ شناسایی اصول انتخاب انواع تخته  37ـ
گفته  قبالً  که  همان طور  آن:  کاربردی  مصارف  جهت  فیبر 
آنها  اما می توان  انواع مختلفی هستند،  فیبرها دارای  تخته  شد، 
را با توجه به نوع مصرف و کاربرد به دو دستٔه الف( تخته فیبر با 
ضخامت کم )تخته فیبر معمولی( و ب( تخته فیبر با ضخامت زیاد 

)تخته فیبر ام.دی.اف( تقسیم نمود. 
هدف  با  مصرف  صورت  در  معمولی،  فیبرهای  تخته  از 
است  ممکن  کار،  زیبایی  برای  البته  که  می شود  استفاده  پشت بند 
روی آن، با روکش طبیعی پوشش داده شود؛ اما از تخته فیبرهای با 
ضخامت زیاد و متنوع )ام.دی.اف(، می توان در ساخت جالباسی، 
میز ناهارخوری، پارتیشن، جعبه های بسته بندی، اسباب بازی، واگن 

قطار و… استفاده نمود.

مصنوعی  و  طبیعی  چوبی  روکش  انواع  انتخاب 
جهت مصارف کاربردی آن

ـ   8   ــ1ــ آشنایی با انواع روکش چوبی طبیعی  38ـ
ورقٔه  نوع  هر  به  دکورسازی:  در  آن  کاربرد  و  مصنوعی  و 
نازکی که بتوان آن را به منظور پوشش، روی صفحات دیگر کشید، 
روکش می گویند )شکل 65ــ1(. روکش در صنایع چوب، به دو 

دسته تقسیم می شود.

شکل 65ــ1
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ـ     8     ــ1ــ  روکش طبیعی: روکش طبیعی از ورقه های  39ـ
نازک چوبی )با ضخامت 1ــ0/6 میلی متر( است که از چوب های 
قطور و خوش نقش، به منظور نماسازی فراورده های چوبی ای که 
ظاهر مناسبی ندارند، تهیه می شود. این روکش ها، بیشتر از گونه های 
مرغوب پهن برگان مانند ملچ، راش، بلوط، گردو، توسکا و… تهیه 

می شوند.
مصنوعی،  روکش  مصنوعی:  روکش  ـ   8   ــ1ــ  40ـ
از ورقه های نازک کاغذ یا پالستیک تهیه می شود و برای پوشش 
به کار  فیبر و…(  )تختٔه خرده چوب، چوب،  فراورده های چوبی 

می رود )شکل 66ــ1(.

نقش، در روکش های طبیعی به گروه های زیر تقسیم می شود:
ـ   8   ــ1ــ نقوش مماسی: این نوع نقش، حاصل از  42ـ
برش روکش در جهت مماسی و موازی با پره های چوبی ست؛ یعنی 
روکش گیری در جهت طول درخت انجام می گیرد و دوایر سالیانه، 
می شود داده  نشان  با طول روکش،  موازی   به صورت خطوطی 

)شکل 67ــ1(.

شکل 67ــ1

شکل 66  ــ1

توجه: روکش های مصنوعی، از نظر رنگ و نقش دارای 
انواع متفاوتی ست )نقش موج چوب، موزاییکی، سادهٔ رنگی و...(؛ 
این روکش ها در برابر حرارت و رطوبت، مقاوم اند و در کارهای 
ساختمانی، دکوراسیون، مبلمان و موارد دیگر مورد استفاده قرار 

می گیرند.
روکش های  رنگ  و  نقوش  با  آشنایی  ـ  8   ــ1ــ  41ـ
مصنوعی،  و  طبیعی  روکش های  مصنوعی:  و  طبیعی  چوبی 
دارای رنگ و نقش های متنوعی هستند. رنگ روکش های طبیعی 
به گونٔه چوبی که از آن روکش گرفته می شود بستگی دارد، اما رنگ 
روکش های مصنوعی، با توجه به محل مورد مصرف تعیین و تولید 
محدودیت  مصنوعی،  روکش های  در  دیگر،  عبارت  به  می شود. 

رنگ وجود ندارد.
»نقش« در روکش های طبیعی، با توجه به نوع روکش گیری، 
نقش  طرح  بر  عالوه  مصنوعی،  روکش های  در  و  است  متفاوت 
روکش های طبیعی، می توان نقش های غیر چوبی مثل طرح مرمر، 

شکل 68   ــ1آجری و... را نیز مشاهده نمود.

ـ   8   ــ1ــ نقوش شعاعی: این نوع نقش، حاصل  43ـ
از برش روکش در جهت شعاع )از مرکز تا محیط( چوب است. 
در این نوع روکش، دوایر سالیانه به صورت نوارهایی یک در میان 
تاریک و روشن نشان داده می شوند. این نوع روکش در برخی از 

گونه های چوبی، بسیار زیبا جلوه می کند )شکل 68ــ1(.
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)بینابینی(:  ــ شعاعی  نقوش مماسی  ـ  8   ــ1ــ  44ـ
در صورتی که نقوش ایجاد شده، مابین نقوش مماسی و شعاعی 
روکش ها  نوع  این  می گویند.  بینابینی  را  نقش  شود،  حاصل 

نه کامالً مماسی اند و نه شعاعی )شکل 69ــ1(.

ـ   8   ــ1ــ آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی  46ـ
اینکه  به  توجه  با  مصنوعی:  و  طبیعی  چوبی  روکش های 
روکش، جزء صنایع تبدیل مکانیکی چوب است و مواد در تبدیل 
می توان گفت  بنابراین  می کنند،  را حفظ  مکانیکی خواص خود 
که روکش تمام خواص چوب را دارد، اما به دلیل ضخامت کم، 

نمی توان آن را در موارد مختلف مورد مصرف قرار داد.
ـ   8   ــ1ــ شناسایی معایب انواع روکش چوبی  47ـ

طبیعی: عمده ترین معایب روکش ها به شرح زیر است:
ـ   8   ــ1ــ گره مرده و زنده: وجود گره در روکش  48ـ
چوبی باعث افت کیفیت شدید روکش می شود. به همین دلیل در 

روکش گیری از گونه هایی استفاده می شود که گره کمتری دارند.
توجه: باید یادآوری نمود که گره مرده بیشتر باعث افت 

کیفیت روکش چوبی می گردد.
ـ   8   ــ1ــ تغییر رنگ روکش: تغییر رنگ روکش،  49ـ
بیشتر در اثر تغییرات جّوی مانند رطوبت و نور خورشید به وجود 
می آید. البته روکش ها اگر رنگ شوند، خیلی دیرتر دچار این عیب 

خواهند شد.
معایب  این  دچار  اغلب  مصنوعی،  روکش های  توجه: 

نمی شوند.
ـ   8  ــ1ــ شناسایی ابعاد استاندارد روکش های  50 ـ
را  درخت  گونٔه  یک  از  شده  تهیه  روکش های  طبیعی:  چوبی 
آن  به  که  می کنند  دسته بندی  و  می دهند  قرار  هم  روی  معموالً 

شکل 71ــ1

شکل 70ــ1

شکل 69ــ1

ـ   8  ــ1ــ رنگ روکش: رنگ روکش های طبیعی  45ـ
از  است؛  برخوردار  زیادی  تنوع  از  آن،  چوبی  گونٔه  به  بسته 
سفید مایل به کرم )افرا( تا خاکستری مایل به قهوه ای )گردو( یا 
قهوه ای مایل به سیاه )پالیساندر(. در شکل 70ــ1 نمونه هایی از 

روکش های طبیعی با رنگ های مختلف نشان داده شده است.

و  بیشتر  بسیار  مصنوعی،  روکش های  در  رنگ  تنوع 
و  ساده  رنگ سفید  از  روکش ها،  نوع  این  در  است.  متفاوت تر 
طرحدار تا سیاه ساده و طرحدار؛ طرح چوب و انواع گونه های 
چوبی با رنگ های متنوع و... در بازار موجود است. در شکل 

71ــ1 نمونه هایی از این روکش ها دیده می شود.
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می شود  چسبانده  برگه ای  قامه،  هر  روی  می گویند.  قامه«  »یک 
که مشخصاتی مانند جنس روکش، ضخامت، درصد رطوبت، نام 

کارخانه و ابعاد )مقدار روکش( روی آن ثبت شده است.
توجه: ضخامت روکش ها، به تناسب محل مورد مصرف، 

از 1ــ0/6 میلی متر تولید می شود.
انواع  درجه بندی  اصول  شناسایی  ـ   8   ــ1ــ  51   ـ
روکش چوبی طبیعی و مصنوعی: درجه بندی روکش، بیشتر 
روکش های  می گیرد.  انجام  آن  مرغوبیت  و  ضخامت  حسب  بر 
درجٔه یک باید فاقد بریدگی، ترک، گره های بزرگ و… باشند. در 

ضمن، طول روکش در مرغوبیت آن تأثیرگذار است.
و  مختلف  ضخامت های  در  نیز  مصنوعی  روکش های 
عرضه  بازار  به  و  تولید  مختلف،  ابعاد  در  ورقه هایی  صورت  به 

می گردد.

ـ   8   ــ1ــ شناسایی اصول انتخاب انواع روکش  52  ـ
آن:  کاربردی  مصارف  جهت  مصنوعی  و  طبیعی  چوبی 
روکش ها، در صنایع تخته الیه، فرمیکا، دکوراسیون چوبی، در     و 
توجه  با  امروزه  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  و…  چوبی  پنجرهٔ 
می توان  راحتی  به  مصنوعی،  روکش های  رنگ  و  نقش  تنوع  به 
انواع  ام.دی.اف،  و  فیبر  چوب،  خرده  تختٔه  کردن  روکش  با 
مصنوعات چوبی را در مکان های مختلف و با رنگ های متفاوت 
تولید نمود از آن جمله می توان به کابینت آشپزخانه، دکورسازی، 

کتابخانه و... اشاره کرد.
از روکش های طبیعی، البته با ضخامت بیشتر، می توان در 
صنایع کبریت سازی، خالل دندان سازی، چوب بستنی، پوشال سازی، 

سبد بافی، معّرق کاری و ساخت انواع سازها نیز استفاده کرد.
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 1ــ کدام یک از چوب های زیر جزء سوزنی برگان اند؟
د( اکالیپتوس ج( صنوبر  ب( سرخدار  الف( نمدار 

2ــ کدام قسمت چوب دارای رنگ روشن تری ست؟
د( هیچ کدام ج( هردو  ب( برون چوب  الف( درون چوب 

3ــ مهم ترین عامل در خشک کردن چوب.......... است.
د( گونٔه چوب ج( عرض چوب  ب( ضخامت چوب  الف( طول چوب 

4ــ مقاومت چوب خشک نسبت به چوب تَر...........
د( مساوی ست ج( تفاوتی ندارد  ب( کمتر است  الف( بیشتر است 

5  ــ قابلیت رنگ پذیری چوب در کدام روش خشک کردن بهتر است؟
د( هانگار ج( هیچ کدام یا در کارخانه  ب( کوره  الف( هوای آزاد 

6  ــ معموالً چوب فشاری در………… و چوب کششی در…………… وجود دارد.
ب( سخت  چوب ها ــ نرم چوب ها الف( پهن برگان ــ سوزنی برگان  

د( چوب های صنعتی ــ غیر صنعتی ج( سوزنی برگان ــ پهن برگان  
7ــ عیب شانه عسلی شدن بیشتر در کدام گونٔه چوبی دیده می شود؟

د( بلوط ج( َمَمرز  ب( توسکا  الف( راش 
8   ــ تخته ای که الیاف الیٔه رویی آن موازی طول تخته باشد تخته الیه.......... نامیده می شود.

د( ُمطَبّق ج( متعادل  ب( راست تار  الف( پهناتار 
9ــ خواص شیمیایی چوب بیشتر در صنایعی مانند.......... و.......... اهمیت دارد.

10ــ معموالً برون چوب دارای رنگ.......... نسبت به چوب درون است.
11ــ کامبیوم )الیٔه زاینده( چیست و نقش آن در ساختمان چوب را توضیح دهید. 

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

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

..................................................................................
12ــ چهار مورد از خواص فیزیکی و چهار مورد از خواص مکانیکی چوب را نام ببرید.

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

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

..................................................................................
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13ــ چهارگونه از درختان پهن برگ و چهارگونه از سوزنی برگان را نام ببرید.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

14ــ چهار دلیل از دالیل خشک کردن چوب را نام ببرید.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

15ــ اصطالح اچ.دی.اف به چه گفته می شود؟
ب( تخته فیبر با وزن مخصوص زیاد الف( تخته فیبر با وزن مخصوص کم 

د( نئوپان با روکش مصنوعی ج( تخته فیبر با وزن مخصوص متوسط 
16ــ معموالً ضخامت روکش های چوبی )طبیعی(………… است.

ب( 0/6 تا 1 میلی متر  الف( 0/6 تا 1 سانتی متر  
د( 5 میلی متر ج( 2 میلی متر  
17ــ چهار مورد از مزایای استفاده از تخته الیه را بیان کنید.

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

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

..................................................................................
18ــ کدام قسمت از درخت وظیفٔه تشکیل سلول های پوست و چوب را بر عهده دارند؟
د( برون چوب ج( مغز  ب( درون چوب  الف( کامبیوم 

19ــ کدام عامل تخریب چوب بیشترین خسارت را به چوب وارد می نماید؟
د( قارچ ها ج( باکتری ها  ب( موریانه ها  الف( حشرات 


