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:أنواع األخشاب-

اللينةاألخشاب •

شجاراألتسمىماوغالبًا.الصنوبرمثلالبذورعاريةاألشجارمنخشبعنعبارةاللينخشب•

.وصنوبًراأملسسرًوالكونهاالبارزةاالستثناءاتبعضمعاللينةاألخشابباسمالخضرةدائمة

ةالتقليدياإلنتاجمراكزمعالخشب،لـالعالمياإلنتاجمن%80لـمصدًرااللينالخشبيعتبر

ويتعارض.نوالصيالشماليةوأمريكا(وروسياإسكندنافياتتضمنوالتي)البلطيقمنطقةوهي

ليس.البذوركاسيةاألشجارمنالمأخوذالخشبوهوالصلبالخشبمعالمصطلحهذا

وعتين،المجمكلتاففي.الصلبةاألخشابمنليونةأكثراللينةاألخشابتكونأنبالضرورة

الصلبة،األخشابفيالكثافةفيتنوعوجودمعالفعلية،الخشبصالبةفيكبيرتباينهناك

منليونةرأكث(البلسامثل)الصلبةاألخشاببعضفهناكاللينة؛األخشابكثافةذلكفيبما

منأيمنبكثيرصالبةأكثرتكونالصلبةاألخشابأكثرأنحينفياللينة،األخشابمعظم

اعانوأشهرمنوالحوراألرز،،التنوباألوراق،طويلةالصنوبرأخشابوتعد.اللينةاألخشاب

.اللينةاألخشاب





الصلبةاألخشاب•

أشجاردقة،أكثروبشكل)البذوركاسياتأشجارمنخشبعنعبارةالصلبالخشب•

ههذإلىلإلشارةالمصطلحهذااستخدامويمكن.(الفلقةأحادياتغيرالبذوركاسيات

الجغرافيةالعروضفيوتتواجدعريضة،أوراقعلىتحتويماوغالبًا:ذاتهااألشجار

فيرةالخضدائمةتكونماغالبًاأنهاإالنفضية،تكونالغالبوفيوالشمالية،المعتدلة

الذي)نالليالخشبمعالصلبالخشبويتعارض.االستوائيةوشبهاالستوائيةالمناطق

نمصالبةأكثربالضرورة،الصلبة،األخشابتكونوال.(البذورعارياتأشجارمنيأتي

الخشبصالبةدرجةفيشديدتنوعهناكالمجموعتين،كالففي.اللينةاألخشاب

نة،اللياألخشابنطاقكلعلىالصلبةاألخشابكثافةنطاقيشتملحيثالفعلية،

نة،اللياألخشابأغلبمنألين(البلسا)المثالسبيلعلى)الصلبةاألخشابوبعض

.البةبالصتتسمالتياللينةاألخشابعلىمثاالً يعدالطقسوسخشبأنحينفي

.والغرغاجالعصفورولسانوالقروالماهوجنىخشبوالبلوطخشبوالزانخشبمثل







المصنعةاألخشاب•

فىيهاعلالحصولويمكن,العاليةومرونتهاسمكهالقلةوتشكيلهاتشغيلهابسهولةوتمتاز•

.طبقاتمنلتكونهانظراجداضئيلوانكماشتمددذاتوهى,كبيرةمقاساتذاتألواحشكل

يهاستخداما أنواعها وأكثر•

خشبأو,القروخشبأو,الصنوبرخشبأوالجوزخشبمنمصنوعةوهى:األبالكاجألواح•

منهاالكبيرةوخاصةاألثاثقطعتكسيةأوعملفىاألبالكاجويستخدم.غيرهاأو,الزان

الكراسىوقواعد,األدراجوأرضيات,العلبوظهور,الحشواتمثلالتجليدبطريقةوالمنفذة

خفيفةمادةاألبلكاش.باللوحأو,المربعبالمتراألبالكاجألواحوتباع.المقاعدوظهور,(الخيزران)

فيقيقاً رتقطيعاً األبلكاشتقطيعيمكنوكذلك.ومتينةقويةلكنهااالستعمال،سهلةالوزن

زويتمي.السطوحونعومةوالقوةاالستعمالسهولةتوفركبيرةألواحوإنتاجمضبوطةأحجام

رجةدأنكماالعادية،األخشابأنواعمننوعأيمنأقلبدرجةوينتفخينكمشبأنهاألبلكاش

واحألتثبيتفيالنجارينيساعدوهذا.أكبربدرجةتزيداألطرافعندشقهلعمليةمقاومته

أوحناءلالناألبلكاشوقابلية.مباشرةاألطرافعند(القالووظ)والبراغيبالمساميراألبلكاش

تاجيحالهذاألنالوجوهلصنعالخشبمنثمينةأنواعاستخداميمكن.تنعدمأوتقلاالعوجاج

.فقطرقيقةألواحإلىإال





ازوتمت.خاصبشكلاألثاثنجارةوفى,العامةالنجارةأشغالفىوتستعمل:الكونترألواح•
خشبواحألوتصنع.القشرةللصقاألرضياتأحسنمنوتعتبر,تنفتلوال,تتقوسالبأنها

القشرةمنبطبقتينمكسوةوالموسكىالبياضأخشابمنسدائبمنالكونتر
:هىمختلفةقياسيةبمقاساتالكونترألواحوتتوافر.السميكة

220 * .مربعسم100*120,مربعسم122*244,مربعسم125*200,مربعسم120
.مم22,مم19,مم16فهواأللواحسمكأما



والخشبزوائدجميعتجميعيتمالمضغوطالخشبلتصنيع:MDFوالحبيبيالخشب•
آلةفيإدخالهايتموالخشبيةالصناعاتمنالمخلفةاألخشابأنواعمختلفمنالشظايا
جداً قوينوعمنسائلغراءإضافةيتمثم،جدادقيقةشظاياهيئةعلىببرشهاتقوم

فيصبهايتممرنةعجينةفينتج،الرفيعةالدقيقةالشظاياكومإلىالغايةلتلكمخصص
فتجفأولتجفتتركثم،(الخامالخشبهيئةهيكما)كبيرةألواحهيئةعلىقوالب

الخشبيسمىمالدينافيتكونالقوالبمناأللواحتلكتنزعثم،الحرارةبواسطة
نهامالخشبياألثاثلعملثم،خامموادأنهاعلىتباعكبيرةألواحهيئةعلىالمضغوط

أنواعبعض.األخرىالخشبأنواعكسائرالمطلوبالشكلمنهايعملوتقطعفإنها
إعطاءوةالمتانلزيادةالبلوطخشبمنرقيقةبطبقةالجهتينمنيلبسالمضغوطالخشب
ظرهفمنالمضغوطالخشبأم ا،جداً جميلالبلوطخشبشكلأن  حيث،الجماليالمنظر
يغلفأودهانباليدهنأوبالفورمايكايلب سفإن هبالبلوطيلب سلمإنحيث،جميالً ليس
خاصةبطبقة



مصرفياستخدامهاالشائعالخشبانواع•

هحيانسجةعنينتجوهو.لهاالنسغوايصالالشجرةبحملمهمتهاتكمنالخاليامنشبكةهوالخشب•

ةحيابدايةمع.خليويبجدارمحاطةمركزيةاخاديدالخشبمنخليةلكلمباشرةاللحىتحتتعيش

المركزيةاخاديدهااناالالوقدمعتموتالخالياانرغمالمركزيهاخاديدهاالحيةالموادتحتلالخليه

وهي.الخشبتصنعالشجره،جذعتدريجياتنميالتيالميتةالخالياهذهيبقيانالخارجيةوكثافتها

ربيعالفيينموالذيفالخشبمتناسقهمادةليسالخشبوالشجرهجذعاتجاهفيكالحجارةمصفوفة

نمبدءاالحلقاتمنسلسلةتشكيلعنهينجمماالتاليالموسمفيينموممامساماتواكثراوهن

فيكبيرتأثيرلهواتجاهها،وشكلهاكماالحلقات،هذهغياباوحضورالشجرهلحىوحتىالجذعمركز

نوعينبتختلفالخشبهيكليةانكما.ايضاالستعماالتهاوبالتاليالخشب،لقطعةالجماليهالنوعية

معةمقارناصغرمركزيةواخاديداسمكبجدرانخاليامنيتشكلالقيقب،كشجرالكثيفواخر،فالخشب

لمفضوهو.اللينالخشبمنوقوةصالبةاشدالكثيففالخشبلهذا.كالصنوبرياتاللينالخشب

االنصرمفياالثاثصناعةاصبحتفقد.واالحتكاكللصدماتتتعرضالتياالرضيةورصفاالثاثلصناعة

اللصقواالالتالكهربائيةالمناشيرمثلمؤخرااالثاثصناعةشهدتهاالتيالمتطورةالمعداتعلىتعتمد

دهاتستورالتياالخرىاومحليامطورةكانتسواءحديثتقنياتمصروتمتلك.االالتمنوغيرهاوالضغط

فستناوجعلتهاالمصريةاالثاثمنتجاتجودةزيادةفيالمطورةالتكنولوجياهذهاسهمتوقدالخارجمن

.العالميةاالثاثمعارضفي



خشب البياض•

عندمامترالمكعب/كجم400-350حواليكثافتهتبلغ.رومانياووروسياوفنلنداكندا:المنشأ•
غيرشاذهتخاناتتتوافراحياناو–مم50,مم25:التخانات%12فيهالرطوبةنسبةتكون

تتوافراحياناو225–مم200–مم175–مم150–مم125-مم100:االعراض.تقليديه
شاذهمقاستتوافراحياناوسم600–180منبدءا:االطوال.تقليديهاعراضشاذهمقاس
والكونتريعتصنوالكبسفىبكثرهمحليايستخدم:الفلندىوالروسىالبياض.تقليديهاطوال
الشعبيهاباالبوتصنيع.التسليحاخشابوالبناءفىيستخدم:الكندىالبياضالرخيصاالثاث

.(الموسكىمنسعرااالقل)



الموسكيخشب•

ويدبخشبوُيعرف• وحأوالس  ويدروسياوتعد  األصفر،الش  وهوله،درةالمصالد ولوتركياوالس 
،الخشبأنواعأرخص اللوني ةبنعقدأوبقعبوجودويتمي زالصنوبر،خشبمنفهوالط بيعي 
المنطقةوهياللونداكنةخبيثةأخرىوبقعالخشب،علىثابتفاتحلونهاالحميدمنها

رثقوبإلىتتحو لالوقتمرورومعالخشب،فياألضعف بوالخشالتصنيع،أثناءتتكس 
فيلحتصلهذاالضغط،تتحم لالتيالقطعصناعةفييدخلالألن هالثمن؛رخيصالموسكي

خلي ة،الداوالديكوراتواألنتريهاتالمطابخوفيالسريرمللأووالحوافواألبوابالنوافذصناعة
.هشاشتهبسببعليهالحفرلصعوبةأرجلها؛حتىأووالكراسيالطاوالتمنهتُصنعوال



الزانخشب•

.كيلالتشفيالمرونهوبالمتانهتتميزو،الجيدهاألشجارجذوعمنتصنعالزانأخشاب•
أيبطالئهيمكنالذيالفاتحوالموحدلونهابفضل،أناقهوشيوعاً األخشابأكثروهي
موطنههيرومانياألن،الزانأنواعأفخرهوالرومانيالمنشأذوالزانو.بسهولهلون

علىتطلق،الزانللخشبجودهأعلىو.أشجارهلزراعةمناخأنسبوهي،األصلي
يمكنالتىالعقدمنعددأقلعلىأو،تماماً عقدعلىتحتوىالالتىاألخشاب
فيماللطالءالنهائيهالنتيجهعلىتؤثرالحتى،فقطالجوانبأحدعلىبوجودهاالسماح

.نازلالمأبوابوالمكاتبوالمزخرفالكالسيكياألثاثتصنيعفيالزانيستخدمو.بعد



Beachعزيزىخشب• pine

العقدمنيخلوألنهالموسكي؛خشبمنأعلىوسعرهالصنوبر،خشبأنواعمنوهو•
رتهبقشويتمي زوالبيج،المصفرواألبيضاألبيض،ألوانهومنالموسكي،فيالموجودة
الجولعواملةالجيدبمقاومتهويت صفذاتي اً،ينيرالضوءأماميوضعفعندماللضوءالحساسة
.مثالً كالشواطئالمتنوعةالجوعواملفيهايكثرأماكنفيُيستخدملذلكالمختلفة،



روقالأخشاب•

مما.تشكيلهصعوبةوالشديدهلصالبتهنظراً ،األثاثأنواعأغلىوأفخرمنهيصنعألرو•
محاولهفيمؤخراً إليهاألنظاراتجهتقدو،نادرهفنيهقطعمنهالمصنوعاألثاثيجعل

زيتميالقروأواآلرو.عناءدونمترفهإطاللهلتعطيالجدرانتزيينفيألواحهإلستخدام
لخشبوثمناً،وأغالهاوجماالً متانةً الخشبأنواعأفضلوهوالمتعر جة،الكثيرةبتجزيعاته

)ألمريكياواآلروفيه،الرطوبةنسبةبسبباألرخصوهواليوغسالفي،مثلكثيرة  أنواع  اآلرو
ديدةبمتانتهيتمي ز(األبيضالقرو داكنيعاجوهواإلنجليزيوالقروالباهض،وسعرهالش 
.الصلدألحمرابلونهيتمي زاإلفريقيواآلروالنمساويوالقرووالساللم،والنوافذلألبوابيصلح



الماهوجنيأخشاب•

متينوصلبخشبوهو،لألحمرمائللونهلكنكثيراً الزانخشبالماهوجنييشبه•
الماهوجنيهوالماهوجنيخشبأنواعأفضل،واألبوابوالنوافذواألثاثفييستخدم
.فائقهبصورهالحرارهدرجاتالرتفاعمقاومألنهاإلفريفي



الخشبمراحل تصنيع 

:آلة الصينية •

واء تتميز عن آلة الشريط حيث يمكن بواسطتها تقطيع االخشاب بسهولة س•
صينية و يمكن إستعملها كمفحار بإبراز ال, صلبة أو لينة, كانت جافة أو غير جافة

.عن القرصة بمقدار عمق المفحار 







:الشريطمنشارآلة•

,وبةالمطلالمقاساتحسبللتشغيلتجهيزهاواالخشابقطعفىتستعمل•
.احدةوبمقاساتكبيرةكمياتقطعفىخاصةالعاليةالدقةوالسرعةمميزتها

شرالنبعمليةيبدأ:المستقيمةاألشغالفى•
عمالزاويةوالشريطبينالمسافةتحديدبعد

والنشرعمليةفىالمستهلكمقدارمراعاة
حالةفى.الخاصةبالمساميرالزاويةتثبت

,الزاويةالستخدامداعىال:الدائريةاألشغال
االدارةمحوريتحركواالدارةيدتسحبحيث

.بالدورانااللةتقوموالسفلى







 الصنفرةمرحلة:

من و فيها يتم صنفرة األخشاب و المسطحات بعد عمليات التقطيع للتاكد•
احد استقامة االسطح في هذه المرحلة يتخدم مكينة الصنفرة و هي تصنفر و

.  مليميتر



:الرابوة آلة •

المراد تحديد مقدار سمكها أو عرضها علىاألخشاب هى آلة تحضيرية تؤهل •
ز و بأنواع مختلفة فى عمل المفحار و التفرياآللة و قد تستخدم هذه , الفارة

.الحلية و غيرها



:الحليةمرحلة •

ت و يتم فيها عمل الحاليا و البروفيالت المختلفة سواء لألحرف او الحشوا•
.(احيانا يتم عمل الحاليا بعد التقطيع و التجميع)



الرواترونقرالمرحلة•

جميعبتالخاصةالفتحاتاوبالمفصالتالخاصةالفتحاتعمليتمفيهاو•
الحلياتعملفيهايتمكمالألبوابالكواليناماكناو(النقر)الجوانب
.الحشواتعلىالرسوماتوالمختلفة



:التجميعمرحلة•

سبحالمفصلةاالخشابقطعتجميعيتموفيهاالتجميعمرحلةفيوتتمثل•
انيثوحالضغطاوبالمساميراوبالغراءلصقهايتمبحيثالمصنعاالثاثنوع

فيسواءالكبرىالصناعاتمستوىعلىاساسيعنصراصبحالخشب
الثاثاصناعةففي.التقنياتاحدثيتطلباصبحفقدغيرها،اواالثاثصناعة
للصانعيمكنبحيثاالثاثقطعةتصميمفيالكمبيوتريساهممثال،بالجملة

ده،الجديالقطعةخريطةعلىباالعتمادبصناعتهايبدأانقبلكاملةيراهاان
لتعديالتااجراءللنجاريمكنعندها.االبعادثالثيةصورةتجهيزالكمبيوتريتولى
علىااللوانمنمجموعةيجربانالمثالسبيلعلىيمكنهاذيريدهاالتي

يحدثكماالحركةبعضمنحهاربمااوالفورمايكا،منلوحاضفاءاواخشابها،
علىباالعتماديعملكيفيتعلمألناليومالنجاريحتاجوالهزازالكرسيفي

.الخشبانواعهبعضمعالتعاملاسلوبومعرفةكما.جديدهتقنيات

ابقةالسالمراحلجميعمناألثاثقطعمنالمختلفةاألجزاءاستقباليتمفيها•
.الدهانوالتشطيبلمرحلةتجهيزهاونهائيبشكلتجميعهاو



.....شكرا


