
 

  استحصال و طبقه بندی چوب 

به طور کلی هر یک از  .ابعاد مختلف و با کاربرد های متفاوت از تبدیل درختان به انواع مختلف ، شکل ،عبارت است 

-تبدیل درخت بـه چـوب   .آیدمی  آالت پس از طی مراحل متعدد از شکل تنه درخت به شکل مطلوب درانواع چوب

  .رحله مورد مطالعه  قرار دادتوان در چهار مآالت مختلف را می

  بینه به بینه و چهارتراش تبدیل گرده

 ای ، قنداق ، ده در بیست ، بازو ، کاتین و تراورس تبدیل بینه به الوار اره

 نعل و دونعل  تراش به تخته ، تراورس ،تبدیل چهار

  تخته لت و تخته  ،تبدیل کاتین به تخته بشکه

  : گرده بینه 

  
  

. شـود مـی   ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیـه  رخت است که تقریبا استوانهقسمتی از تنه د

شود بدون آنکه در شکل ظـاهری آن  بینه در مرحله اول استحصال قرار دارد و تنه درخت به قطعاتی تقسیم میگرده

  . تغییری داده شود

  

  .می گوییم بینه را از وسط به دو قسمت تقسیم کنیم آن را بینه اگر گرده

  
  

  :چوبهای تونلی یا معدنی

) سـتون (استفاده از برخی چوبهای گرد به نام چوبهای تونلی در ایران رایج اسـت ایـن چوبهـا بـرای شـمع      

سـانتیمتر   10-20متر و قطـر آنهـا    5/1-3ها طول این چوب.رود معادن و چوبهای نگهدارنده سقف معدن به کار می
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-شوند و معموال آنها از جنگلهای شاخهز درخت انجیلی ، ممرز و شب خسب تهیه میاین چوبها در درجه اول ا. است

  .ندزاد بدست می آور

   

  
  

  :چهار تراش 

ه ، بینبه این منظور پس از خط کشی در مقاطع گرده .بینه بدست می آیددر مرحله دوم استحصال از گرده

هیـه چهـار تـراش اغلـب     ت.آروند مکعب مستطیل بدست می به شکلرا برند و چوب می چهار طرف آن را با تبر یا ارّه

  دن تخته است برای بدست آور

  
  

  : تخته 

 20-25متـر و پهنـای آن بـین     4طول آن اغلب .آید له سوم استحصال و از چهار تراش بدست میحدر مر

 2تـر و حـداقل   م 6سانتیمتر است ، اما بعضی اوقات ممکن است طول تخته حداکثر تا  4سانتیمتر و ضخامت آن تا 

  سانتیمتر باشد  1-8سانتیمتر و ضخامت آن بین  18سانتیمتر و حداقل  30ن حداکثر متر و پهنای آ
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  :تیر 

  :ن به شرح زیر است رود و ابعاد آف ساختمانی بکار میچوب گردی است که برای مصار

  سانتیمتر 4-6متر به قطر  5/2در طول 

  انتیمتر س 10-12متر و به قطر  3-4در طول 

 
  

  تراورس 

متـر اسـت امـا پهنـا و      60/2طول تراورس اغلـب ثابـت و    .مانند تخته در مرحله سوم استحصال قرار دارد

هـای راه آهـن از چـوب راش ، بلنـد مـازو و ممـرز       گاهی برای تـراورس .سانتیمتر است  24×12ن معموال آضخامت 

  ای باشد ممکن است از هر گونههای مخصوص کارهای نجاری اما تراورس کنند استفاده می

  
 

 

  ) :پلور یا واشان(نعل 

بـرای سـاختن   .سانتیمتر است  10متر ، پهنا و ضخامت  4شود به طول در مرحله سوم استحصال تهیه می

برنـد ،  چوبهایی را که برای نگهداری سقف ساختمان به کار می .رودتیرهای ساختمانی در شمال کشور ایران بکار می

وبهایی که مورد مصرف در سقف بندی را که به طور افقی به کار می روند ، پلور یا واشـان مـی نامنـد کـه     ستون و چ

  .شود راش و بلوط تهیه می اغلب از چوب نمدار ،
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  :دو نعل

مانند این است که دو عدد نعـل  .برش است  چوبی به طول نعل اما با پهنای دو برابر نعل به اضافه ضخامت

 10-11سـامتیمتر عـرض و    20-22متـر طـول و    4ابعاد نعل عبـارت اسـت از   .را از پهنا به یکدیگر چسبانده باشند 

  .سانتیمتر ضخامت است

  
 

  :الوار

  :تهیه الوار در مرحله سوم استحصال قرار دارد و ابعاد متدوال آن عبارت است از 

-تیمتر ضخامت که ممکن است برای مصارف نجاری که از گونـه نسا 12نتیمتر عرض و سا 30طول و  8/2

  . سانتیمتر ضخامت برسد 15سانتیمتر عرض و  50متر طول و  3شود، ابعاد ان به های مختلف چوبی تهیه می

  
 

  قنداق ، بازو و ده در بیست

از بینه یا چهارتراش بدسـت مـی   ل در مرحله سوم استحصا. شوند این چوبها برای مصارف نجاری تهیه می

  ن به شرح زیر است آْیند و ابعاد آ
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  سانتیمتر ضخامت 4-6سانتیمتر عرض و  9-12متر طول و  2: بازو 

  سانتی متر ضخامت 7-9سانتیمتر عرض و  15-18متر طول و  2: قنداق 

  سانتیمتر ضخامت  9-11سانتیمتر عرض و  18-22متر طول و  2-3/2: ده در بیست 

  
 

  : کاتین 

متر داشته و قابلیت تبدیل به چوب  1-5/1سانتیمتر و طولی به اندازه  20-40چوبهای گردی که قطر بین 

. کننـد آالت دسته بندی نموده و از عرصه پارسل خارج مـی کاتین ها عموما بعد از خروج چوب.آالت الواری را ندارند 

  .گردد، پارکت و چوبهای ساختمانی استفاده مینها برای جعبه سازی ، قرقره کابل ، پالت بیشتر از آ

  

  
  کپه های کاتین در جنگل و خروج آنها از جنگل بوسیله اسکیدر:شکل

  

آیـد  بینه را به دو یا چند قسمت در جهت شعاع تقسیم کنند، چوبی به شکل منشور به دست مـی اگر گرده

  .گویندده میرکنند که به آن الاستفاده میلها و از آن برای پوشش جدار تونن به شکل مثلث است که قاعده آ
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  :رده بینه های روکشیگ

-بوده و از درجـه  سانتی متر 50شوند و قطرشان بیش از سازی انتخاب میبینه هایی که برای روکشگرده

  .شوندهای بسیار کم از جنس راش ، افرا ، ملج و نمدار انتخاب میهای مرغوب با گره

  

  :چوب های هیزمی 

. شـود مـی  نها به متر مکعب اندازه گرفتـه  آالتی که شرح داده شد چوب صنتعی بوده و حجم آاع چوب انو

ماند و الت به عنوان مازاد مقطوعات از درخت قطع شده باقی میآآنچه پس از قطع درخت و تبدیل آن به انواع چوب

با پیشرفت علـوم   .شودنامیده می می یا استرییزو چوب هد ن به مصرف سوخت و تهیه زغال می رسقسمت اعظم آ

و کاغذ سازی هـم اسـتفاده    ن، فیبر سازی، تخته خرده چوبد ، استیدر رشته صنایع چوب از این چوبها در تهیه اس

  .گردد می

    


