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 االخشاب

دٔس ْاو ٔكؼال  انٓ انرٙيٕاد انثُاء  يٍ ذؼذ األخشاب يٍ انًٕاد انُٓذعٛح انطثٛؼٛح انـٛش يؼذَٛح ٔانُظق هظٛلح. ٔٚؼذ انخشة

نسًم  زٛث ذى أعرؼًال انخشة كؼُظش أَشائٙ عٕاء كؼًٕد أٔ كدغٕس كٗ أػًال انؼًاسج ٔاإلَشاءاخ يُز هذٚى انضياٌ

، ٔياصاند زرٗ اٌٜ ذؼرثش يٍ انًٕاد انسذٚثح االعرخذاو زٛث أَٓا ذغرخذو تُطام ٔاعغ كٗ األػًال اإلَشائٛح إنٗ كثشج انغوق

 -يًٛضاذّ ْٔٙ كاالذٙ:

 .أَّ خلٛق انٕصٌ -

 .أٌ يوأيرّ نألزًال يُاعثح نهـشع انًغرخذيح يٍ أخهّ -

 .أَّ ٚغٓم ذدٓٛضِ ٔذشكٛهّ ٔذدًٛؼّ ٔذشـٛهّ -

 .أػًال انؼضل انظٕذٗ ٔانسشاسٖ تكلاءج ػانٛح ٚغرخذو كٗ -

 .دسخح ذسًهّ يغ انضيٍ ػانٛح ٔإرا ذٕكشخ نّ ؽشم انسًاٚح انًُاعثح -

 :ٚهٗ كًٛا ذرهخض نّ تؼغ انؼٕٛب ٔانرٗ أٌ إال نألخشاب انؼذٚذج انًًٛضاخ ْزِ كم ٔيغ

  .أَّ ٚغٓم ذآكهّ ٔذغٕعّ ٔذسههّ تلؼم انثكرشٚا ٔانشؽٕتح ٔانسششاخ -

 .هاتهٛح ػانٛح ػهٗ االزرشام نّ -

 نّ هاتهٛح ػهٗ االَكًاػ. -

 تاندزع انـظٍ اذظال يكاٌ ْٙ ٔانؼوذج األتٛغ كانخشة انهُٛح األخشاب كٙ ٔذكثش  -انؼوذ : -

 . زشهٓا ًٔٚكٍ انؼوذ إصانح تًاكُٛح إصانرٓا ٚدة ٔنزنك انؼًم أثُاء ذُلظم هذ أَٓا أخطاسْا ٔيٍ

 انرشوواخ ٔخٕٛب انظًؾ . –

 هكوناث االخشاب 

يكَٕاخ انخشة انداف تظلح ػايح ٔسئٛغٛح ذركٌٕ يٍ انغهٛهٕص كًادج أعاعٛح تُغثح 

%، ٔيٕاد آخشٖ عكشٚح ٔيرُٕػح تُغثح ٨٢، ٔيادج انهٍُٛٛ تُغثح زٕانٗ % ٠٦زٕانٗ 

ٔػًٕيا كئٌ األشداسْٗ انًظذس األعاعٗ إلَراج األخشاب ٔانرٗ ذسرٕٖ  % ٢٨زٕانٗ 

زهواخ  يكَٕحهك األشداس ذًُٕ تئَوغاو انخالٚا كٗ اإلذداِ انؼشػٗ ػهٗ كم يكَٕاذّ، ٔذ

ذضٚذ يٍ عًك خزع انشدشج، ٔكزنك أٚؼا ذُوغى كٗ اإلذداِ انطٕنٗ. ٔػًٕيا ذركٌٕ 

 يٍ هطاع) انطثٛؼٙ انخشة ٔٚرشكة انسهوح كٗ ػاو كايم ٔنزنك عًٛد تانسهواخ انغُٕٚح.

 انسهواخ ٔ انهة ٔ انوهة خشة ٔ انظٓش خشة ٔ انكايثٕٛو ٔ انوششج( ػًٕيا يٍ  شدشج

ٔذوم طالتح انخشة كهًا هشب يٍ انوششج انخاسخٛح، ٔذؼذ انًُطوح انًغًاج . انغُٕٚح انسهواخ تؼذد ػًشانشدشج ٔٚواط انغُٕٚح

 هلح.ههة انشدشج هشب انهة يٍ اكثش انًُاؽن كثاكح ٔطالتح ٔذسًال ٔاكثشْا خلاكا ٔاَغثٓا اعرؼًاال كٙ اػًال انثُاء انًخر
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 هراحل تصنٍع االخشاب 

ذًش طُاػح األخشاب تًشزهرٍٛ أعاعٛرٍُٛ ًْٔا انروطٛغ ٔانردلٛق، ٔهذ ًٚش تًشزهح ثانثح ْٔٗ ٔهاٚح انخشة ٔزلظّ إرا 

 إزردُا نزنك. ٔذهك انًشازم تانرشذٛة ْٗ:

هُٕاخ يائٛح نرخلٛق ٔإصانح انؼظاسج يُٓا، ثى ذوطغ انكرم  ٚرى ذوطٛغ األشداس أٔال، ثى ذٕػغ كٗ هرحلت التقطٍع: -1

انخشثٛح يٍ ذهك األشداس ْٔٗ تسانرٓا انًثرهح تؼذج ؽشم يخرهلح ٔرنك تانشكم ٔاألتؼاد ٔانـشع انًغرؼًهح ْزِ 

 األخشاب يٍ أخهّ.

زٖ ٚغًٗ انخشة انًوظٕد يٍ ذدلٛق األخشاب ْٕ ذوهٛم إَكًاػ انخشة كٗ زانرّ انًثرهّ ٔانهرحلت النجفٍف :  -2

 األخؼش، ٔػًٕيا ٚكٌٕ انردلٛق نألخشاب تئزذٖ انطشم اٜذٛح:

ْزا انُٕع يٍ انردلٛق ٚرى كٗ انٕٓاء انطهن زٛث ذشص األنٕاذ انًثرهح انخؼشاء كٗ طلٕف  التجفٍف الطبٍعً: -

. ذغرـشم ْزِ ترشذٛة يُرظى تسٛث ٚكٌٕ تًُٛٓا كٕاطم ذغًر ترخهم ٔيشٔس انٕٓاء تكم عٕٓنح خالنٓا ٔكًٛا تُٛٓا

 %.٢٦ٕٚو نهسظٕل ػهٗ َغثح ذدلٛق  0٦انٗ  0٦انؼًهٛح ياتٍٛ 

: ٔٚرى كٗ أكشاٌ خاطح نزنك زٛث ذشص األنٕاذ انخشثٛح انًطهٕب ذدلٛلٓا داخم ؿشف  التجفٍف الصناعً  -

انٗ  3%زٕانٙ 0٠خاطح نٓا دسخاخ زشاسج ٔسؽٕتح يؼُٛح، ٔذغرـشم انؼًهٛح  نهسظٕل ػهٗ َغثح  ذدلٛق 

 .انًغرخذو انخشة ٔيٕطلاخ ٔزانح نُٕع ؽثوا  ٕٚو ٢٨

ْٔزِ انطشٚوح ذدًغ تٍٛ يًٛضاخ انردلٛق انطثٛؼٗ ٔانردلٛق انظُاػٗ. زٛث ٚرى انردلٛق التجفٍف الوشترك:  -

 انطثٛؼٗ أٔال نلرشج يؼُٛح كٗ انٕٓاء انطهن ٚؼوثٓا كرشج اخشٖ يٍ انردلٛق انظُاػٗ.

خشة يٍ ذخهم انشؽٕتح إنّٛ أٔيٍ نهثكرشٚا ٔانسششا خ. ٔهذ ذغرخذو يٕاد ْٕ انًساكظح ػهٗ انهرحلت الحفظ والوقاٌت:  -3

كثٛشج ٔيرؼذدج نٓزا انـشع، ْٔزِ انًٕاد إيا يٕاد كًٛٛائٛح. ٔيُٓا يسانٛم عائهح يائٛح يثم كهٕسٚذ انضَك ٔكهٕسٚذ 

انًٕاد انظًـٛح ٔذرى ٔهاٚح انظٕدٕٚو ٔؿٛشْا، ٔيُٓا أٚؼا يسانٛم ؽٛاسج يثم انلُٕٛل ٔؿٛشْا. ٔيٍ يٕاد انٕهاٚح أٚؼا 

 األخشاب تانًٕاد عانلح انزكش ايا تـًشِ أ زوُّ أ ؽالئّ أ سشّ تٓا.

 

 انواع االخشاب 

 -:انطثٛؼٛح زغة انًُاؽن انًُاخٛحب اخشاال وغىذ الخشاب الطبٍعٍت: - أ

 ٔاندٕص انغُذٚاٌ يثمٔذُرًٙ انٗ األشداس راخ األٔسام انؼشٚؼح انرٙ ذُلغ أٔساهٓا كٙ انخشٚق ح :ثأخشاب طه – ٢   

 . االعرٕائٛح انًُاؽن كٙ ٔذًُٕ ٔاألتُٕط

  ٔذُرًٙ انٗ األشداس راخ األٔسام األتشٚح ْٔٙ كٙ األؿهة دائًح انخؼشج ٔذُرح تزٔسْا كٙ انخشة انرشف انهٍٛ :  – ٨   

 .  انثاسدج انًُاؽن كٙ ٔذًُٕ انغٕٚذ خشة ٔيُٓا انظُٕتشٚح األشداس يثم انهٌٕ هاذًحٔذكٌٕ  أكٛاط يشكثح 

 .انثاسدج انًُاؽن كٙ ٔذًُٕ ٔانًإْخُٙ ٔانثهٕؽ انضاٌ أخشاب يثم انهٌٕ هاذًح انظالتح يرٕعطح أخشاب.– 3  

 -وهن االهثلت الوحلٍت على االخشاب الطبٍعٍت هً :
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انز٘ ًٚراص توٕج انٛاكّ ٔذًاعكٓا ٔٚسرٕ٘ ػهٗ كًٛح ههٛهح يٍ االيالذ ٔانًٕاد ٔ  انظهذجْٕٔ يٍ االخشاب  :خشة الصاج  -

. انظًـٛح ٔيٕاد ػؼٕٚح كٙ انٛاكّ يواسَح تثاهٙ االَٕاع نزا كٕٓ ههٛم انراثش تانشؽٕتح ٔانسشاسج ٔانسششاخ ٔاالسػّ

ض االنٛاف ٔيرداَظ انهٌٕ ٔٚكٌٕ ٚرٕكش ْزا انُٕع يٍ انخشة  تؼذج دسخاخ كانذسخح االٔنٗ ٚكٌٕ خانٙ يٍ انؼوذ ٔيرًٛ

كٛكٌٕ يؼرذل انغؼش ْٕٔ اهم خٕدج يٍ االٔل ٔٚسرٕ٘ ػهٗ تؼغ عؼشِ ػانٙ نزنك ٚوم اعرخذايح. ايا انذسخح انثاَٛح 

 انؼوذ ٔنَّٕ ؿٛش يرداَظ.

ْٕٔ يٍ كظٛهح االخشاب انهُٛح ُٔٚرح يؼؼًٓا يٍ خشة انظُٕتش. ْٕٔ خشة سخٕ رٔ نٌٕ اتٛغ  خشة الجام : -

ّ هٕٚح ٔنكُٓا ػؼٛلح انرًاعك يغ تؼؼٓا. ٚراثش تانشؽٕتح ٔانسشاسج كثٛشا زٛث اَّ ٚرًذد كٙ انشراء ٔٚروهض كٙ ٔانٛاك

انظٛق يًا ٚغرٕخة يؼاندرّ ٔذدلٛلّ هثم االعرؼًال ٔؽالءِ تاالطثاؽ انذُْٛح انٕاهٛح. ْٕٔ سخٛض انثًٍ ٔٚرٕكش 

 تًواعاخ ٔاؽٕال يُاعثح.

 يائم انٗ االزًشاس، الٚراثش تانؼٕايم اندٕٚح نزنك ٚغرخذو كثٛشا كٙ االتٕاب ٔانشثاٚك. نَّٕ ازًش أ اعًش  :الواهوكنً -

ٔيؼشع نهسششاخ ٔخظٕطا  ْٕٔ يٍ االخشاب انظهذج . ٚراثش كثٛشا تانشؽٕتح ٔهاتم نالنرٕاء خشة الجاوي : -

  . االسػّ الزرٕائّ ػهٗ يٕاد دُْٛح . نَّٕ يرثاٍٚ يٍ اطلش كاذر انٗ ازًش ؿاين

 

 -:ٔذرؼًٍاالخشاب الصناعٍت:  –ب 

  (Fibre hard board)الخشة الوضغوط   -٢

أٖ َٕع يٍ األخشاب، يغ ستطٓا  يٍ َشاسجأٔ ٕصٚح ْٗ أنٕاذ يظُؼح يٍ األنٛاف انُثاذٛح أٔ أٖ يادج ندُٕعهٛه

دسخح زشاسج  كثغٓا ذسد ػـؾ يشذلغ ٔدسخح زشاسج ػانٛح، ثى ٚرى ذظهذ األنٕاذ تؼذ رنك كٗٔتانشاذُداخ انظُاػٛح 

 ٔسؽٕتح يرُاعثرٍٛ ػهٗ أٌ ذكٌٕ األنٕاذ خانٛح يٍ انًٕاد انـشٚثح انؼاسج.

  (plywood) )الخشة الوعاكس( الخشة الرقائقً -2

ْٕ نٕذ يٍ انخشة ٚركٌٕ يٍ يدًٕػح يٍ انطثواخ انًرًاعكح يغ تؼؼٓا أٔ 

 ع يطهٕب يٍ إَٔاع انخشة ٔرنك تاعرخذاو يادج ؿشاء الطوح ،  خًٛؼٓا يٍ أٖ َٕ

 انطثوح كٙ انؼشٔم اذداِ يغ يرؼايذا األٔنٗ انطثوح كٙ انؼشٔم اذداِ ٚكٌٕ ػادج

 ػُذ اَرلاخٓا نؼذو ػًاَا انؼـؾ يغ انثؼغ تؼؼٓا كٕم انطثواخ ٔذهظن انثاَٛح

 .انطثواخ كٙ انًغايٛش دم ػُذ األنٕاذ اَلالم ٔػذو نهًاء انرؼشع

 القشرة الخشبٍت -3

ْٗ ششٚسح سهٛوح يٍ انخشة ذظُغ يٍ إَٔاع يخرهلح يٍ األخشاب تطشٚوح انكشؾ ندزٔع أٔ خزٔس األشداس، 

 ٔذٕػغ انوششج ْزِ ػهٗ األعطر انخاسخٛح نهًُرداخ انخشثٛح
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 -وهن اهن انواع االخشاب الوستخدهت فً البناء هً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خواص االخشاب 

زغة َٕع انخشة ٔػًش االشداسانًظُغ  ٦.0-٦.3: ذرشأذ هًٛح انٕصٌ انُٕػٙ نهخشة تٍٛ  (density)انكثاكح  -٢

 .طسٛر ٔانؼكظ كثاكرّ تضٚادج ذضداديُٓا ٔيسرٕٖ انشؽٕتح تٓا. اٌ خٕدج انخشة 

 انؼكغٙ يغنهشؽٕتح ذؤثٛش كؼال ػهٗ يوأيح األخشاب نألزًال نرُاعثٓا  (Moisture content)يسرٕٖ انشؽٕتح  -٨

انًوأيح، ٔكزنك ذغاػذ ػهٗ عشػح ذهق انخشة تانرآكم. ٔػادج ٚسرٕٖ انخشة ػهٗ انشؽٕتح خالل خذساٌ خالٚا 

انًاء انسش(. نزنك كئَّ نهسظٕل ػهٗ خشة  انخشة انذاخهٛح ٔانخاسخٛح ، ٔأٚؼا خالل انلشاؿاخ انذاخهٛح تانخالٚا )

ى انرخهض يٍ انشؽٕتح كٙ انخالٚا كهٓا ٔال ٚؼرًذ ػهٗ ذثخش انًاء نّ خٕدِ ػانٛح ٚدة أٌ ٚرى ذدلٛق انخشة تسٛث ٚر

 انسش أٔ تؼغ يٍ انشؽٕتح انرٗ ػهٗ خذساٌ انخالٚا، ٔرنك ألًْٛح ؽشد انشؽٕتح يٍ انخشة ٔيراَرّ.

 – 0٦٦: أٌ األخشاب ذوأو تذسخح ػانٛح إخٓاداخ انشذ كٗ اذداِ أنٛاكٓا، زٛث ذرشأذ ياتٍٛ  (strength)انًوأيح  -3

كـى / عى ٨٦٦٦
٨

 تئخٓاداخ هٕسَد يا إرا َغثًٛا خًذا ػؼٛلح ػهٗ األنٛاف انؼًٕدٖ االذداِ كٗ انشذ يوأيح ٔنكٍ 

انسكى  ٚكٌٕ رنك ٔػهٗ انلائذج، ههٛم أنٛاكّ إذداِ كٗ انشذ إلخٓاداخ انخشة انؼانٛح يوأيح ٚدؼم يًا االَسُاءانوض ٔ

  .انؼـؾ إلخٓاداخ تًوأيرّ انخشة ػهٗ األعاعٗ
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 يٍ انخشة نزنك ٚؼرثش ٦.0٠زٕانٗ  نهخشة انسشاسٖ انرٕطٛم يؼايماٌ  (Heat insulation)انؼضل انسشاس٘  -0

 عشٚؼح األخشاب ٔنكٍ نهسدشاخ، انذاخهٛح انسٕائؾ ذثطٍٛ كٗ ٚغرخذو ٔنزا كئَّ اندٛذ انسشاسٖ انؼضل راخ انًٕاد

 يُٓا. اندلاف انراو ٔتاألخض االزرشام

 انشؽٕتح ذٕاخذ ٔنكٍ اندٛذج نهكٓشتاء، انؼٕاصل أْى يٍ انداف انخشة (Electrical insulation)انؼضل انكٓشتائٙ  -5

 .نهكٓشتاء انرٕطٛم خٛذ ٚدؼهّ تّ

 

 استعواالث الخشة فً البناء 

 )انُداسٚح انًؤهرح(انخشثٛح ػًم انوٕانة  -٢

 انشثاتٛك ٔاالتٕاب -٨

 ٓٛاكم انخشثٛحان -3

  أكغاء األسػٛاخ تانخشة -0

 أكغاء اندذساٌ   -5

  انغوٕف انثإَٚح. -٠

   

 

 


