
 دانستنی هایی راجع به تفاوت درخت های سرو و کاج

 

 آشنایی با تفاوت چوب درخت های سرو و کاج

 یبه دانش کم ازیشما ن ی پروژه یانتخاب نوع مناسب چوب برا

 ینهمختلف دارد. سرو و کاج دو گز یها در مورد صفات چوب

 مورد ساختمانی های پروژه از بسیاری برای که است معمول

 متنوعی های زیرگونه در نوع دو هر که گیرد می قرار استفاده

 های درخت ،رشد محل نظر از. هستند پراکنده جهان سراسر در

 رشد زمین ی کره غربی شمال در عمده طور به دو هر سرو و کاج

 هر از چوبی های سازه سازندگان. شوند می برداشت و کنند می

 می استفاده الوار و مبلمان ساخت ترمیم، برای گونه دو

 .کنند

 
با تفاوت چوب  ییآشنا  - سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 سرو و کاج یدرخت ها

 

 بررسی سخت چوب یا نرم چوب بودن درختان سرو و کاج

بدان  نیکاج و سرو هر دو چوب نرم هستند و اچوب درخت های 

مخروط هستند. اگرچه به  باسبز  شهیاست که درختان هم یمعن

. هستند یقو اری، اما در واقع بسشود یها چوب نرم گفته م آن

 ها چوب نرم ،یچوب های سازه سازندگان و نجاران از بسیاری

با ار ک چنین هم و کنند می انتخاب بودنشان قوی دلیل به را

  آن ها راحت تر از کار با انواع سخت چوب است.



 ارزیابی مورد ساختی نظر از را چوبی نوع هر ژانکا اسیمق

 و تر دقیق ها چوب سخت در آن تشخیص میزان و دهد می قرار

 گونه ترین رایج از یکی سفید، کاج سختی میزان .است بهتر

 می کسب سختی میزان در را 870 ی رتبه زرد کاج. است 420 ،ها

 برای. است 900 سرو درخت چوب سختی میزان که حالی در ،کند

 گفت باید چوب انواع دیگر با کاج و سرو درختان چوب مقایسه

 سختی میزان نظر از را 1290رتبه یبلوط قرمز  چوب درخت ،که

 .دارد ژانکا مقیاس در

 

میزان سختی دیگر انواع   – سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 چوب بر اساس مقیاس ژانکا

 

 کاجویژگی ها و تفاوت چوب درخت های سرو و 

به  و است سبک ،مقرون به صرفه،چوب همه کاره کی دیکاج سف

کار با آن بسیار راحت است   .قرار می گیرددر دسترس  یراحت

درب و  و به خوبی می توان آن را جال داد و رنگ آمیزی کرد.

ساخته می  دیکاج سفاز قالب دار اغلب  یپنجره و روکش ها

 یکمک م آن یریموجود در چوب به قالب گ یری. انعطاف پذشوند

  .رندیقرار بگ ،ستندیکه کامالً صاف ن ییوارهایددر کند تا 

قبل از میخ زدن به آن ها نیاز به دریل شدن و  دیسف یها کاج

 خ ها(یم )معمولً  ندارند و اگر اتصال دهنده هاسوراخ کردن 

از  شیب
3

4
ترک  دچارچوب ، از لبه ها قرار داشته باشند نچیا 



 ای یمبتد ینجار یکالس ها یبرا دید. کاج سفشو ینم یخوردگ

 ؛ردیگ یم رمورد استفاده قرا یبه طور گسترده ا ییدانشجو

برای تمرین کردن دانشجویان برای ساخت هر نوع سازه ای  رایز

از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه و کار کردن با آن 

برای دانشجویانی که تازه می خواهند کار با چوب را  مخصوصاً 

. به خوبی سنباده کشیده می شود و هر استآغاز کنند آسان 

 نوع جال و رنگی را می توان روی آن امتحان کرد.

 
رنگ زدن و جال دادن چوب   - سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 درخت کاج

و  برخوردار است میرنگ کهربا با دانه مستق کیاز  کاج زرد

 استفاده مورد ساختاری ای یغالبًا به عنوان مصالح ساختمان

 داگالس صنوبر با سختی و استحکام نظر از و گیرد می قرار

آن  یریو انعطاف پذ میدانه مستق کام. استحاست مقایسه قابل

 تزئینات ی، آن را برامعروف است زین یبه کاج جنوب یکه گاه

 زرد کاج اگرچه. کند می مناسب بیرونی، های بدر و پنجره

 چوب با مقایسه در هوا و آب برابر در مقاوم های ویژگی فاقد

طور مرتب  هب یو نگهدار یاما هنگام آب بند ،است سرو درخت

با فشار  حرارتییند آفردارد. کاج زرد تحت  یعملکرد خوب

 یاییدر یو کاربردها یچوب دائم یها هیتجارت در پا یبرا

 شود. یاستفاده م یصورت تجاره ب ها پل و ها اسکله مانند



 
استفاده از چوب کاج   - سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 زرد به عنوان کفپوش

و  منقبض شدناست و در برابر  داریپا یسرو از نظر ابعادچوب 

و  یدگی، پوسیکند. سرو در برابر هوازدگ یتورم مقاومت م

ساخت نمای  یبرا نیبنابرا ؛کند یهجوم حشرات مقاومت م

مناسب است. سازندگان  بیرونی ساختمان ها و ساخت نرده بسیار

 در که کنند می انتخاب مناطقی برای را سرو درخت چوب ،خانه

 سطح با درخت چوب. دارد وجود نوسان هوا دمای و رطوبت میزان

 فیبری و ناهموار ظاهری دارای دارد که ای اره خاک و خشن

 زیبایی بی نظیری نهفته است که ،چوب سطحی ناهمواری در. است

ساختمان هنگام  یرونیب یبه نما ینییو تز ییروستا یظاهر

 :شامل یارجمصارف خ ریدهد. سا یمشما استفاده از آن به 

 از و باز فضای در وسایل و ت، ساخت نردهنای، تزئوبیک ختهت

 طبیعی طور همان توان می را سرو درخت چوب. است مبلمان جمله

 .دز رنگ و داد جال یا و داد قرار استفاده مورد

 



چوب الوار نمایی از   - سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 درخت سرو

را  در سطح چوب درخت سرو آن به قرمز لیما یقهوه ا یگره ها

 یم یداخل ناتیتزئ یجذاب براو  زیماده تر و تم کیبه تبدیل 

 چوب جنس از هایی میز وها  یکند. سازندگان مبلمان از صندل

اوقات  یگاهچوب سرو . بهره می برند باز فضای برای سرو درخت

، عطر هنگام برش و شود یظاهر م کیآکوست تاریگ یدر صفحه صوت

که موجب  ،دارد بالتری تجاری امتیاز یعطر سرو .دارد یریدلپذ

می شود سازندگان سازه های چوبی از آن ها برای ساخت انواع 

 ها حشره آن معطر ی رایحه کمد لباس و کشو ها استفاده کنند.

 عطر آن کنید، می باز را درب که بار هر و کند می دفع را

 توانید می خانه و اتاق فضای در را را یپاک و یتمیز

 مانند بال رطوبت با هایی محیط در معطر روس. کنید استشمام

 .دارد کاربرد سونا

 
استفاد ه از چوب سرو در  – سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 ساخت گیتار آکوستیک

 

 سرو و کاج  درختان چوباستفاده از تفاوت 

ماده مقرون به صرفه تر  کیکاج  چوب ،همان طور که عنوان شد

است  حیچه کامالً صح سرو است. اگر برای چوب محبوب ینیگزیو جا

 است وکاج کمتر از سرو چوب درخت  یجانبدار نهیکه هز



استفاده از آن با توجه به بودجه ای که دارید بسیار مطلوب 

 رایز ؛کاج مدرن مقرون به صرفه تر است یجانبدارخواهد بود. 

کار و  کنند یرشد م تر عیکاج سر یجنگل ها وت کاج فراوان اس

با همه  ی، حتحال نیخام آسان تر است. با ابا کاج های 

این و مناسب بودن  یشناس ییبای، زطول عمر ،نهیهز یایمزا

 مل دارد.أنیاز به ت ،خانه شماچوب در 

از  نانیاطم یبرا بیرونی ینمادر استفاده از چوب کاج 

 تحت شود تر نزدیک سروه چوب ب شطول عمر که نیامقاومت آن و 

 . استفاده از کاج قرمز در قسمتیند حرارتی قرار می گیردآفر

طول عمر محافظت از خانه شما  یتواند به معنا یم یخارج یها

چوب  یرونیسطح ب یرو جال و رنگ از چنان اگر هم .باشد

 باعث تواند می تیره های رنگ از استفاده کنید، می استفاده

به دلیل  که شود چوب از هایی گره زیر در زیاد تیرگی ایجاد

 گرفتن، اتفاق می افتد؛قرار  دیمدت نور خورش یدر معرض طولن

 .هستند یانتخاب خوب روشن تر یها رنگ نیبنابرا

 
استفاده از چوب درخت   - سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 کاج در فضای بیرونی

در نظر  ارزشی کم ماده  کیبه عنوان  دیکاج را نبا یجانبدار

می سرو  یمقرون به صرفه برا نیگزیجا کیبلکه در عوض  ،گرفت

استفاده همراه است. اگر  ایاز همان مزا یاریکه با بس باشد

نیز از بودجه شما خارج است و کاج قرمز  یشمال دیسرو سفاز 

 کیرا به عنوان  دی، ما کاج سفممکن است انتخاب شما نباشد

 اتفاقاً  که کنیم می پیشنهاد صرفه به مقرون ینگزیمحصول جا

مشکل پسند بسیار  یاستفاده از آن در میان مشتری ها اخیراً 

 همه گیر شده است.



 ،خواهید بیشتر هزینه کنید اگر بودجه تان بیشتر است و می

آن باعث می شود  تمقاومچوب سرو بهترین گزینه خواهد بود. 

 50از  شیشود. محصولت سرو معمولً ب استفاده یدر خانه ساز که

 این ،شده پردازش بیرونی یدارند. با نما دیسال عمر مف

 زیاد در طول عمر و با ثرؤم طور به که دارد وجود امکان

  .وردبیامنزل شما دوام 

 ینگهدار یکاج به درستاز چوب درخت لزم به ذکر است که اگر 

اگر هر چند  .باشدداشته دوام  سروتواند به اندازه  یم شود

سال یک بار از رنگ آمیزی مجدد سطح آن غافل نشوید و به آن 

به  اگرکرد.  این چوب پشیمانتان نخواهد ،رسیدگی کنید

 یمدت در نظر گرفته م یکه طولن دیکن یفکر م ییگذار هیسرما

 انتخاب اولین باید ورنمای خارجی از جنس چوب س، انتخاب شود

 خود خانه در سرو از استفاده برای اکنون اگرچه. باشد شما

 بلند مزایای اما ،داد خواهید انجام بیشتری گذاری سرمایه

 می راحت را خیالتان و دارد را هزینه همه این ارزش آن مدت

 .کند

 
استفاده از چوب سرو قرمز  – سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 فضای بیرونی

به  و فرآیند حرارتی پردازش زانیمبه همان رو جا که س آن از

 به تر کارآمد انرژی نظر از ،ندارد اجیکاج احت ی اندازه

 یکارآمدتر است که م زنی حرارتی نظر از  سرو. آید می حساب

را در خانه شما کاهش  یشیو سرما یشیگرما یها نهیتواند هز

می تواند نقش عایق تر هبضخیم است و  یشمال دیدهد. سرو سف

 چوبخامت ض هرچه مقدار گرما را در منزل داشته باشد.سرما و 



ضخامت چوب درخت کاج به . خواهد بودیبهتر قی، عابالتر باشد

 ست. مراتب کمتر از چوب سرو ا

 یاستفاده م ورس در نمای بیرونی خانه ازکه از  یهنگام

که  یدر حال ،دیکن یهوا را در زمستان حفظ م ی، گرمادیکن

برعکس این  تر گرم ی. در ماه هادیکن یسرد را خارج م یهوا

 تهویه های سیستم از استفاده هنگام. قضیه انجام می شود

 سرو چوب از خارجی نمای مرکزی، هوای تنظیم سیستم یا مطبوع

 ،داخلی عایق با همراه و داشت خواهد بهتری کارایی همیشه

های گرمایشی و سرمایشی کارآمد و به  یبا انرژ یخانه ا

 .داشت یدخواه اندازه

 
استفاده از چوب سرو قرمز  – سرو و کاج یراجع به تفاوت درخت ها ییها یدانستن

 در داخل منزل
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