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  د،یآ  ی موجود در جهان به حساب م   ع ی صنا  نیتر  جیاز را  ی کیصنعت چوب  
موضوع   نیا  علت  .دارد  یا  نهیریصنعت سابقه د  نیکه ا  دیدان  ی احتماال م 

 .استفاده از چوب در محصوالت است یافراد گوناگون برا لیتما

با نام ها  یی ها  چوب و    رینظ  ی خواص ب  یدارا  د،یشنو  ی گوناگون م   یکه 
امکان    د،یکه خواص چوب ها را نشناس  ی صورت  در  .هستند  گریکدیاز    زیمتما 

 .انتخاب چوب متناسب با کاربرد مدنظر وجود نخواهد داشت

ا  میقصد دار  لیدل  نیهم  به انواع و  نیدر  چوب و   یها  ی ژگ یمقاله درباره 
باره    نیکسب اطالعات در ا  یبرا  اگر  .مینیصنعت مرتبط با آن به بحث بنش 

 .دیکن ی متن ما را همراه انیتا پا دیکنجکاو هست

 

 ست؟ یصنعت چوب چ 1#

که استفاده   دیآ  یبه شمار م  عتیمواد موجود در طب  نیاز مهم تر   ی کی  چوب
تا ساختمان   مینینش   ی آن م  یکه رو  ی صندل  از  .الزم است  یاز آن در هر حوزه ا

 .میکن ی به چوب را حس م ازیمختلف، ن  یها ی گوناگون با طراح یها

  د ی از د  میخواه  ی بخش م   نی چوب وجود دارد که در ا  یبرا   ی مختلف  فی تعار
متخلخل شناخته   ماده کیدر صنعت به عنوان  چوب .می به آن بنگر ی صنعت 

 ی بر اساس دسته بند  کیزیدر ف  چوب  .دارد  بری ف  هیشب  ی شود که شکل  ی م
  ل یدل  نیهم  به  .نامتقارن دارد  ی و ساختمان  دی آ  ی مواد، جامد به حساب م 

 .شود  ی نم  نییآن تع  یبرا ی کسانیشکل 
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برا  ی صنعت  از چوب  آن  در  وسا  یکه  تجه  لیساخت  بهره   زاتیو  گوناگون 
را در   جهینت  در  .شود، صنعت چوب نام دارد  ی گرفته م  هر زمان که چوب 

طور   همان  .دیصنعت کمک گرفته ا  نیاز ا   ی عن ی  د،یخود وارد کرد  دات یتول
به   ی برا  نیبنابرا  دارند؛  ی مختلف استحکام متفاوت  یچوب ها  دیدان  ی که م 
با استحکام مناسب بهره   یی از چوب ها  دیبا  یا  نهیآن ها در هر زم  یر یکار گ

 .گرفت

 

 عوامل موثر در استحکام چوب  1-1#

موارد   نیاز ا   ی کی   .هستند  رگذاریاستحکام چوب تاث  زانیم   نیی عامل در تع  دو
  عالوه   .آن است  ی ساختمان   یموجود در چوب بر اساس واحدها  بریدرصد ف

استحکام   زانیشود، در م  ی م   نییجداره چوب تع  یکه برا  ی ضخامت  نیبر ا
 .آن نقش دارد
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استفاده از    د،یدار   ازیکار خود ن  یبا استحکام باال را برا  یکه چوب   ی صورت   در
الزم به ذکر است که هرچه   البته  .شود   ی م   هیتوص  ادیز   بریبا ف   یچوب ها

 به  .افتیخواهد    شیافزا  زیداشته باشد، وزن آن ن  یشتر یچوب استحکام ب
 .داشت  دیخواه  یباشد، چوب مستحکم تر   شتری طور قطع هرچه ضخامت ب

 

 مختلف یکاربرد چوب ها 2#

از حد آن    شیو استحکام ب  ی افراد از چوب دارند، خشک  شتریکه ب  یتصور 
را مشاهده    یار ی و محصوالت بس  زات یموضوع روزانه تجه  نیکنار ا  در  .است

در    یشمار   ی ب  یچوب ها  نیبنابرا  .شوند  ی که از چوب ساخته م   میکن  ی م
که دارند  قابل  زانیم  سطح جهان وجود  و  با   ی ارتجاع  تیاستحکام  ها  آن 

 .متفاوت است گریکدی

 لیاست، وسا   ازیکه وجود چوب در آن ها ن  ی زاتی از تجه یکیعنوان مثال   به
به چوب سرخدار   ازیمختلف ن  یکمان ها  دیتول  یبرا  نیچن  هم  .است  ی ورزش

 .شود جادیمناسب ا یر ی با استحکام و انعطاف پذ ی محصول وجود دارد که

پ  رینظ  یگر ید   یها  چوب ا  یآ و موارد   سهی چوب توت، گردو،   لیقب  نیاز 
 .روند ی به کار م یار یساخت محصوالت بس ی برا وجود دارند که
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چه   یکی ز یچوب در صنعت از نظر ف 3#
 دارد؟  یات یخصوص

دارا  ی تمام چوب  همچون  که   ی خاص  ی کیزیف  ات یخصوص  یمواد    هستند 
 ی ک یچوب    رنگ  .آن ها به انتخاب بهتر نوع چوب کمک خواهد کرد  شناخت

 .دیآ  ی کاربرد آن به شمار م  ی چوب و بررس  نیی تع  یبرا  ی اساس   یاز فاکتورها
  ی ها   چوب  .است  رگذاریتاث  اریموضوع در دوام چوب بس  نی ا  تیاهم  لیدل
 م،یچوب شو  یها  هیوارد ال  شتریب  هرچه  .برخوردارند  یشتر یاز دوام ب  رهیت 

 .شد میمواجه خواه یتر  رهیت  یبا رنگ ها
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هدا  ی کیزیف  اتیخصوص  گرید  از کنار  در  ها  آن  مقاومت  به  ها   تیچوب 
در    ی خوب  قیچوب ها عا  د،یدان  ی طور که م  همان  .میکن  ی اشاره م  ی ک یالکتر

 یدر مناطق خاص   دیخواه  ی اگر م   نی بنابرا  .هستند  تهیسی برابر حرارت و الکتر
چوب   د،یریباشد بهره بگ  قیکه عا  ید یبرق از ماده مف  دیتول  یها  روگاهین  رینظ
 .مناسب خواهد بود اریبس

موضوع در   نیا  .هستند  ی خوب  اریبس  قیها در مقابل صدا و صوت عا  چوب
  ی مناطق برا  ی خدر بر   رایز   .به کمک افراد مختلف آمده است  یادیموارد ز 

از چوب استفاده م  یساخت سالن ها درون آن    یصدا  شود که  ی کوچک 
 .کند ی نم  تیهدا رونیمکان را به ب
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 دی در صنعت چوب آشنا شو یبا فاکتور سخت 4#

  یشود، سخت   ی که در چوب مدنظر قرار گرفته م   یی فاکتورها  نی از مهم تر  ی کی
است ن  در  .آن  با چوب  مرتبط  وسا  یبرا  زیصنعت  تجه  لیساخت   زاتی و 

بسته به محل استفاده    رای ز  شود؛  ی بررس  ی آن ها به خوب  یسخت  دی گوناگون با
 .چوب انتخاب کرد یرا برا ی خاص  ی سخت زانیم دیاز آن ها با

ها   کی  هر دارا  یی از چوب  دارد،  وجود  جهان  در    یاز سخت  یدرصد  یکه 
جسم    میشود که بخواه  ی مشخص م  ی زمان  چوب  ی واقع سخت  در  .هستند

 .میرا درون آن فرو کن ی خارج

 

و ساخت  دیصنعت چوب در حوزه تول 5#
 محصوالت

تمام  ی زمان  بشناس  یها  ی ژگیو   یکه  را  چوب  ارزشمند  و  زم  میبارز    نه یو 
خوب به  را  ها  آن  از  برا  میخواه  قادر  م،ی بدان  ی استفاده  ساخت   یبود 

محصوالت گوناگون از   دیتول  یبرا  .میریمحصوالت مختلف از آن ها بهره بگ 
ها الوارها  هیتصف  رینظ  یی روش  پردازش  م   یو  استفاده  چوب   ی مختلف 

 .شود

نسبت به انتخاب چوب مناسب    دیبا  د،یکه مدنظر دار  یبه نوع کاربرد   بسته
تول  ی صنعت  در  .دیاقدام کن به  گ  محصوالت است،  دیکه مربوط  کار   ی ر یبه 
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 به  .شود  ی شناخته م   هیماده اول  کی مختلف به عنوان    ی ها  ی ژگ یچوب با و
الوار چوب به طور مستق  نیا  ی وارد چرخه ساخت محصول نم   میمعنا که 

 .شود

اره، تخته    رینظ  یزات یساخت تجه  یمختلف برا   یصنعت چوب از الوارها  در
  اگر  .کمک گرفته خواهد شد  ل یقب  نیاز ا  یها و موارد  رچهیت   ه،یچندال  یها

از   دیبا  م،یمرتبط با آن ها مثال بزن  ی و ابزارها   هینقل  لیدرباره وسا   میبخواه
 .مییموارد بگو   گریو د ی ساخت کشت  زات یقطار، تجه یواگن ها
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 در صنعت چوب یفرآور  یروش ها  6#

 آن که کارخانجات مختلف قادر به ساخت محصوالت گوناگون باشند،  یبرا
فرآور   دیبا حوزه  وارد  درختان  قطع  از  آمده  به دست    نیبد  .شوند  یالوار 

 .شود ی منظور از دو روش کمک گرفته م 

با استحکام و مقاومت    ی ساخت محصوالت چوب  یبرا  نرم چوب:  روش •
 ی بیچوب به شکل ترک  یاده هاکه از بر   ی واقع زمان   در   .رود  ی کم به کار م 

 د یعنوان مثال تول  به  .روش کاربرد دارد  نیبا مواد نرم استفاده شود، ا
 .دیآ یکاغذ جزو روش نرم چوب به حساب م 

 ر ینظ  ی لیساخت وسا  یسخت چوب: از الوار به دست آمده برا  روش •
ا  بر  .شود  ی مبلمان کمک گرفته م با  نیاساس  الوار برا  دیروش    ی از 

 .با استحکام باال استفاده شود ی محصوالت دیتول

شود که امروزه    ی از صنعت چوب بهره گرفته م   یگر ید  اریموارد بس  در
خانه ها    یبا یز  یساخت نما  یبرا   مثال  .کرده است  دایپ  یشتر یرونق ب

 .شود ی آن ها از چوب به وفور استفاده م  ی درون یفضا ای

به   یمحصوالت چوب دیچوب؛ ساخت و تول  صنعت
 عتیلوار برگرفته از دل طبکمک ا

  استفاده   که  دیآ  ی به شمار م  ایمواد موجود در دن  نیاز پرکاربردتر   ی ک ی  چوب
 یآن که محصوالت  یبرا  .شد  ی م  دهیبه وفور د  زین  میقد  یاز آن در زمان ها
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  ن یا  یها  ی ژگیخواص و و   دیبا  م،یو روانه بازار کن  دیخوب را تول  تیفیبا ک
 .میرا بشناس رینظ ی ماده ب 

درباره چوب و صنعت مرتبط با آن   یمهم  حات یتوض  انیمقاله به ب  نیا  در
ساخت کاغذ    ریمختلف نظ   یدر بخش ها  ی محصوالت چوب   از  .پرداخته شد

به کمک صنعت چوب    نهیزم  نیروش در ا  دو  .شود  ی و مبلمان بهره گرفته م
به نوع استحکام   بسته  .که روش سخت چوب و نرم چوب نام دارند  دی آ  ی م

 مدنظر خود امکان استفاده از هر روش وجود دارد.  لیچوب در ساخت وسا


