
الفرقة الثالثة



:مقدمة

نها، وتتعددد عال يمكن للمجتمعات اإلستغناء تعتبر صناعة األثاث من الصناعات الهامة التي •

تبددور تقنيددات معالجتهددا وتتبددور بوتتبددد  صددناعة األثدداث أنددواا المامددات المسددتمدمة  ددي 

المشددو والمعدددن بعنواعددف، إلددا ة إلدد  الاجددا  واألليددا  إلدد  اإلنسددان بدددءا  مددن ال جددر 

المدواد المشدو يعدد أكثدرأنإال. الاجاجية والعا  والصد  والجلود وأنواا البالء الممتلفة

.مواءمة  ي صناعة األثاث، وذلك ألن المشو مديد العمر إذا ما  فظ بعسلوو مناسو

ض واألصدفر األبديو ي الببيعة أنواا ال  صر لها من األمشاو الممتلفة وتتنوا ألوانف بين •

صدر بين تلك الددرجات ال  تتدر  واأل مر والبني والرمادي واألسود، وهناك ألوان أمري 

.لها،  لال  عن أن لبعض أنواا المشو روائح عبرية متمياة

:وفيما يلى نستعرض أهم أنواع الخشب المستخدم فى صناعة األثاث•



ثأنواع االخشاب المستخدمة في صناعة االثا
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:األخشاب الطبيعية  : أوالا 

:وتقسم إلى قسمينوهي التي تؤخذ من جذوع األشجار، 

ةاألخشاب اللين-2

األخشاب الصلبة-1



:خشاب الصلبةاال -1
نوعكاً مك  الوطكو  60وهو الخشب األكثر استخداماً، وهنالك  ككثكر مك  :  (Oak)خشب البلوط•

واألحمكر، األبك  : الذي يزرع في الواليات المتحدة، والكذي مكت ميمك مل  لكع نكوع   كساسك   
ثي كك  والنككوع األحمككر م ككروً كيسككاً باسككت الوطككو  األسككوش، ومكك   أككا    شككب الوطككو  كنككل  
لط كا  وقوي وقاب  لالنحناء، وييكاو   متأكاا الر وبكو، وي كد األفسك  لمثكاغ مثك   كرً ا

و  مرمف كو دكداً واإلستيوال والمكامب ولأ نع اليوارب واألرض ات والمطابخ، وم د مطكفكو الوطك
.بموب مم زامل الفريدة ودوشمل ال ال و

 ك  يمتخد  في صناعو مناضد ال م  واألشغال الثي طو ح: (Mahogany)الماهوجني خشب •
حتوي عطع ويأمي بطون الوني المحمر وي. يمتاز بيومل وعد  ودوش األل اً ولونل األحمر الداك 

اً فكي المطكابخ ب   الت رييات، باإلضافو  لكع كنكل ميكاو ال لالنكمكاال واالنتفكاس، ويمكتخد  كث كر
.و زا   الحا ط، باإلضافو  لع ه اك  اليوارب

شككب ويمككتخد  فككي ب كك  األعمككال النحت ككو، وهككو يشككول ميريوككاً  :  (Walnut)خشببب الزببو •
تت وهكو مك  األنكواع اليويكو والمت نكو، وييكاو  االنكمكاال، ويك. الأاج مك  ح ك  الطكون واألل كاً

.والمطابخاستخدامل في صناعو األثاغ المنزلي، و زا   الحا ط 

.ط والماللتلون شاك  ويمتخد  في نجارة األبواب والشواب   والتجط د لطحوا ذو  :القروخشب •

:األخشاب الطبيعية  : أوالا 



األشددجار شدديوعا ، وهددذ  وهددو أكثددر أنددواا األمشدداو الصددلبة : (Beech)خشببب البب ان •
نهدا جداء يتواجدد مكمدا موجود  بكثا ة  ي شما  أوروبا، والغابات  ي أمريكا الجنوبية، 

يوجدد عددة هدذا المشدو بلوندف األبديض المائد  لال مدرار، وويتميدا .أسدياليس بقلي   ي 
ن ألددوان لمشددو الدداان تبدددأ بدددرجات األبدديض الددوردي وتنتهددي بددالاان األ مددر، والدداا

م  ي صناعة األ مر هو أكثر األنواا استمداما ، يتميا المشو الاان بصالبتف لذا يستمد
وا مدن والمكاتدو، ويعتبدر أ لد  ند( األويمدا)األبواو واألثاث، ماصة األثاث الم فور 

ا، يليدف الداان األمريكدي، ي ليدف أنواا مشو الاان هو الاان الروماني وهدو األعلد  سدعر 
.الاان الروسي، ثم التركي وهو أرمص أنواا الاان

نددف ويسدتمدم  دي صدناعة التماثيد ، ويتميدا بلو:(Genuine Ebony)خشبب األننبو •
.األ مر الداكن وصالبتف وتماسك أليا ف

ألثاث الفامر وهو مشو صلو وقوي، ويتم استمدامف كثيرا   ي تصنيع ا: خشب القيقب•
.واألرليات

ف وقّوتف، ويعد هذا المشو مقاوما  للتشويف واإلنكماش بسبو متانت: Cherryالكر خشب •
ي ويدددوم هددذا المشددو لسددنوات بويلددة  لددذلك يعددد األ لدد   ددي صددناعة األثدداث المنالدد

.والمبابخ واألرليات والديكور
هذا المشو ويعتي بلونين أساسيين البني الغامق والبني الم مر، ويعد: خشب الرو وود•

.الموسيقية  قبصلبا  وقاسيا ، وهو صعو التشكي  لذلك يتم استمدامف غالبا   ي اآلالت



:خشاب اللينةاال -2
نأوراقهبا عليها من األشجار المخروطية المعروفة ناسم الصنونر المخروطي والتي تتميّ نحصل 

:ما يلىأهم األخشاب اللينة الشائعة ومن .المدنّنة دائمة الخضرة

، ويتميا بمدا معرو     السوق الم لية بالمشو األبيض أو مشو البياض:األنيضخشب الصنونر•
:يل 

اسيا     عمليات    جميع أعما  النجارة المفيفة والرميصة السعر، ويعتبر عنصرا  أسسه  التشغي ❑
.الكبس والتجليد وال شوات و   أعما  الباو والشباك

البوصدة مناسو ويوجد بمقاسات معيندة تسده  عمليدة  سدات المقايسدة، ويمكدن  صدر كمياتدف بسعر  ❑
.البولية أو المتر المكعو

أو والمعددرو   دد  السددوق الم لدد  باسددم المشددو الموسددك :(الموسببكي)الصببنونر األصبب رخشببب•
م  كمسدب ات السويد، ويستمدم    أعما  األثاث و   أغراض التجليد والكبس باألبلكا ، كما يستع

اصدة  د     أعما  ال شوات المشبية وقرص الترابياات وبعدض أندواا الاثداث متوسدب السدعر وم
. أعما  المبابخ مث  الدواليو واألر  

مدن  يدث يعتبدر المشدو العايدان مدن أ لد  الصدنوبرياتو: (الع يب  )الصنونر الراتنجبىخشب•
عمدا   دي األيسدتمدم ، واإل مدرارإلد  المائد صدفر األندف ولو( أليا ف)الجودة والشك  لجما  سمارتف 

.ون المشوالممتلفة و   و دات األثاث الذن ال ي تا  صبغات تغير من لالنجارةوأعما  اإلنشائية 



للدون يميد  يكثر بجبا  لبنان وتركيا وقبرص والهند وبورما، وهو أبديض ا: خشب األر •

وس، إلدد  األصددفرار، سدده  التشددغي  لددف رائ ددة مقبولددة تسدداعد علدد  صدديانتف مددن التسدد

ويسددتمدم  ددي صددناعة أقددالم الرصدداص والدداوارق وأشددغا  العمددارات كمددا يدددم   ددي 

. صناعة األثاث وذلك لصال يتف التامة عند لصق القشرة عليف

  مشددو لددين رغددم تماسددك أليا ددف مفيدد  الددوان لونددف أبدديض يميدد  إلدد: خشببب الحببور•

   ددي األصددفرار قلدديال ، مددا  مددن العقددد يسددتمدم  ددي أشددغا  ال فددر علدد  المشددو ويدددم

.صناعة لو ات الرسم، ويكثر هذا النوا  ي ألمانيا والمجر وتشيكوسلو اكيا



بعض أنواع األخشاب  صور ل
المستخدمة فى صناعة األثاث

خشب الزان خشب األرو  

خشب الجوز التركيخشب البلوط        

http://www.entej.com/wp-content/uploads/2012/08/خشب-الموسكي.jpg
http://www.entej.com/wp-content/uploads/2012/08/خشب-الارو.jpg
http://www.entej.com/wp-content/uploads/2012/08/الجوز-التركي.jpg


بعض أنواع األخشاب  صور ل
المستخدمة فى صناعة األثاث

التكخشباألبنوسخشب

خشب الموسكي                                               خشب العزيزي 

http://www.entej.com/wp-content/uploads/2012/08/خشب-العزيزي.gif
http://www.entej.com/wp-content/uploads/2012/08/خشب-التك.jpg
http://www.entej.com/wp-content/uploads/2012/08/الابنوس.jpg
http://www.entej.com/wp-content/uploads/2012/08/خشب-البلوط.jpg




:( الصناعية)األخشاب النصف المصنعة  : ثانياا 

:أنواع 3قسم إلى نوت

جاالبلكا -2
رالكاونت-1

القشرة-3



:( الصناعية)النصف المصنعة  األخشاب  

 راريددة، عبدارة عدن شددرائح مشدو ببيعدي تددم تغليفهدا بقشدرة وكبسددها بمكدابس•
/ كجدم ٤۷۰وتمتل  عن األبلكاش بوجدود سددائو مدن المشدو األبديض بكثا دة 

مددم الددي 25درجددة مئويددة، وعددرض السددابة يتددراو  بددين ۸نسدبة الربوبددة ۳م
ي وسدب مم مجمعة مع بعلها البعض بميب من البالستيك مشبع بدالغراء  د50

مددم  دد  إتجددا  ٢‚٦اللددو  بددين الببقتددين أو األربعددة ببقددات مددن القشددرة، بتمانددة 
0.5تماندة متعاكس مع السدائو المشدبية ومغبداة بببقدة مدن القشدرة الببيعيدف ب

ي مددم  دد  إتجددا  السدددائو المشددبية، وتكددون السدددايو مددن مشددو  ددور أو موسددك
اتددا  وتددرص ببريقددة متعاكسددة مددع إتجددا  األليددا ، وذلددك لجعدد  اللددو  أكثددر ثب

وصدددالبة ومقاومدددة اإلن نددداء، وهدددي تسدددتعم   دددي صدددناعة األثددداث والتجليدددد 
.وأ ل  أنواا مشو الكونتر يكون المالياي واألندونيسي .واألر  

.  مم٢٢مم، ١۸مم، ١۷مم، ١۵:التخانات•

.سم٢۹۸×١٢٢، ٢٦۰×١٢٢، ٢۵۵×١٢٢، ٢٤٤×١٢٢:المقاسات•

(:ةاألخشاب المسدب)الكونتر بالكيه  -1



عددن ألددوا  مددن المشددو المصددنع مددن عدددة رقددائق مددن المشددو الر يددع القشددرة عبددارة 
وهي عبارة عن ببقات يكون إتجدا  العدروق  دي الببقدة.ملتصقة ببعلها ت ت لغب عالي

لها البعض مع األول  متعامدا  مع اتجا  العروق  ي الببقة الثانية، وتلصق الببقات  وق بع
سامير  دي اللغب لمانا  لعدم انتفامها عند التعرض للماء، وعدم انفالق األلوا  عند دق الم

.ببقات۳ويستعم  عدد مفرد من الببقات أقلها . الببقات

ير من صناعة تلك األلوا  هو ال صو  علي نوا من المشو ذو مسبح كبوالغرض 
ببقددات يددف صددفة الثبددات وعدددم اإلن ددرا  واإللتددواء أو التشددقق، وتددرص بشددرب أن تتددوا ر

ريقدة تجعد  قدوة القشرة ب يث تكون ك  ببقة أليا ها عمودية علي الببقة التي تليها وتلك الب
ألثداث و دي ك  ببقة تتلا ر مع األمري، ولرمص ثمن األبلكا   إنف يستعم   دي صدناعة ا

.ال وائب الفاصلة واألبواو والتجاليد واألعما  الامر ية
إنتشددرت صددناعتف مددن المشددو ال ددور وذلددك لمواصددف العديدددة وأهمهددا: الحببورأنلكببا  •

يعدف علدي وأيلا  سهولة تقب. سرعة نمو تلك الشجرة وإمكانية اراعتها  ي أماكن كثيرة
.وهي األنسو لصناعة األبلكاش والكونتر.هيئة شرائح بويلة وعريلة

دة أكثر من يمتل  عن األبلكاش العادي بتعدد ببقاتف وهي عا: متعدد الطنقاتاألنلكا  •
ببقدة، وتتميدا هدذ  األلددوا  بصدالبتها وعددم مرونتهددا 15ببقدات إلدي أن تصد  إلددي 5

.علي عكس األبلكاش العادي

(:ألواح الخشب المعاكس)األبلكاج  -2



القشدددرة المشدددبية هددد  عبدددارة عدددن رقدددائق •

مسدددب ة رقيقدددة تسدددتمر  مدددن األمشددداو 

ا وتتعددددددد ألوانهدددددا الببيعيدددددة تبعدددددا  لندددددو

األمشددداو المسدددتمرجة منهدددا، كمدددا سددداعد 

سدتفادة التقدم العلمد  والتكنولوجيدا علد  اال

مدددددن األمشددددداو عدددددن بريدددددق األسددددداليو 

يتراو  و. الممتلفة لعملية استمرا  القشرة

ملم، ۹‚۵و۰‚٢۵سمك القشرة المشبية بين

يدددة وتقبددع معظددم القشددرة المشددبية الدوران

.ملم۳‚٦و ١‚۳بسماكات تتراو  ما بين 

:القشرة-3


