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مصادر األخشاب الصلبة األمريكية

إنحتاخشبحيلدةحطبمعملحيستيدةحينحيصدرحدممليمكيححمتمجلحاذاك،حفإنح
تةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحتايعرحضلحفيحهذتحتاداموحتختلفحتختالًفلح
كبمًرتحينحومثحتاشكوححتاخصلئصححتالستخدتمحينحمحمحآلخر.ححقدح

تختلفحتةمحتمحتاحتودةحأمًضلحينحيمطولحإاىحأخرى،حتبًعلحاليملخححتاتربلح
حتالرتفلمحبلإلضلفلحإاىحإدترةحتاغلبلا.حكيلحقدحمحفرحهذتحتاداموحفرصلح

كبمرةحالتصيمم،ححاكنحينحتاضرحريحتختملرحتةمحتمحتايملسبلحتاتيحتتالئمح
يعحتاغرض.ححهذهحتإلرشلدتا،حعلىحتارغمحينحأمهلحامساحشليلل،حإالحأمهلح
تعتبرحمولطحبدتملحيحصيحبهلحعمدحتاودمثحعنحيصدرحتةخشلبحتاصلبلح
تةيرمكمل،ححتاتيحتضينحاكحتختملرحأمحتمحيملسبلحالستخدتيلاحيعممل.

الخصائص

هملكحتاعدمدحينحيصلدرحتايعلحيلاحوحوحخصلئصححيزتملحتاعيوح
بأمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملححهيحيصلدرحتستوقحتاتووقحاتجمبح
تاحقحمحفيحتةخطلءحأثملءحتايعلاجل.حفعلىحسبموحتايثلو،حتابلحطحقحيحجًدتح
حتاهمكحريحصلبحجًدتحعلىحتةرضملا،حبمميلحهملكحأمحتمحأخرىحامساح

كذاك.ححستكحنحبعضحتةمحتمحأكثرحعرضلحالوركلحفيحظوحظرحفحرطبلح
يختلفلحعنحغمرهل.

تغيير اللون

تايظهر،حأححتاجيلو،حهححأودحأكثرحتاسيلاحجلذبملحاتلكحتةخشلبحتاصلبلح
تةيرمكمل،حاذتحضعحفيحتعتبلركحتالحنححتةمحتمححتاتشطمبحقبوحتالختملر.ح
فعلىحسبموحتايثلو،حمتمحتليمعحتاكرزحالوصحوحعلىحايسلحمهلئملحيثلاملحجًدت،ح
حهححأيرحمصعبحتووموهحفيحخشبحتاوحرحتاوطمي.حكيلحتحجدحتختالفلاح
طبمعملحفيحتالحنحفيحيعظمحأمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكمل،حيثوح

تالختالفحفيحخشبحتاولبححخشبحتاعصلرةحأححتاسالسوحتايعدممل.حضعحفيح
تعتبلركحأمًضلحأنحبعضحتةمحتمحسمتغمرحاحمهلحبيرحرحتاحقاحعمدحتعرضهلح
الضحء.ححبشكوحعلم،حستصبححتةخشلبحذتاحتةاحتنحتافلتولحيثوحخشبح
تاكرزححخشبحتاتمحامبحأكثرحقتليلحبمميلحتةخشلبحتادتكملحيثوحتاجحزح

ستكحنحفلتولحتالحن.

االختالفات اإلقليمية

ميكنحأنحمختلفحتامحمحتاحتودححفًولحاليكلنحتاذيحمميححفمه،حيتأثًرتحبلايملخ،ح
حطحوحيحسمحتاميح،ححدرجلحتاورترةحوسبحتالرتفلعلاححأكثرحينحذاك.ح
حميكنحاليصدرمنحتةيرمكممنححتايستحردمنحتاخلرجممنحتايسلعدةحفيح

تحضمححسببحهذهحتالختالفلا.حفعلىحسبموحتايثلو،حينحتايوتيوحأنحمكحنح
تآلشحأححتابلحطحفيحتاشيلوحيختلًفلحتيلًيلحعنحتابلحطححتآلشحفيحتاجمحب.ح
كيلحميكنحتاودحينحهذهحتالختالفلاحينحخالوحتاتزحدحينحيصلدرحبيمطولح

جغرتفملححتودةحفوط.

الفروق

بلإلضلفلحإاىحتالختالفلاحتإلقلميمل،حغلاًبلحيلحتظهرحتةمحتمحفرحًقلحدتخوح
تايصدرحتاحتود،ححفًولحاكيملحخشبحتاعصلرةححخشبحتاولب.ححتالختالفحبمنح
تايصدرمنحضئموحفيحبعضحتةمحتمح)يثوحتابلحط(،حاكنحفيحأمحتمحأخرىح
)يثوحتاصفصلف(حمكحنحأكثرححضحًول.حميكنحأنحمكحنحةشجلرحتاتحامبح
تةيرمكملح)تايعرحفلحأمًضلحبإسمحتاوحرحتةصفرحفيحتاحالملاحتايتودة(ح

فرحًقلحكبمرةحدتخوحتاوطعلحتاحتودةحينحجذحمحتةشجلرحتاتيحميكنحتودمدهلح
وسبحقطرهلحفوط.

الفرعية األنواع 

هذهحتاولالح“حتودةحاكمهلحيختلفل”.حتوتحيحبعضحأمحتمحتةخشلبحتاصلبلح
تةيرمكملحعلىحتاعدمدحينحتةمحتمحتافرعمل.حفعلىحسبموحتايثلو،حهملكح

وحتايحثيلمملحأمحتمحينحخشبحتابلحطحتةويرححثيلمملحأمحتمحينحخشبح
تابلحطحتةبمضحتايتلولحتجلرًمل،ححعلىحتارغمحينحأمهلحيتشلبهلحبشكوحعلمح
حتبلمحجيمعهلحعلىحأمهلحبلحطحأويرححأبمض،حإالحأمهحميكنحأنحتكحنحهملكح

تختالفلاحطفمفلحبممهيل.حفعلىحسبموحتايثلو،حتميححبعضحأشجلرحتابلحطح
تةويرحبشكوحأسرمححقدحمكحنحاهلحأاملفحيفتحولحأكثر،ححتاتيحتتأثرح

أمًضلحبلايصدر.

حدود المواصفات

ينحتاضرحريحيعرفلحتاودحدحتاعيلملحالطحوححتاعرضححتاُسيكححتالمكيلشح
تاملتجحعنحتاجفلفححتحتفرحتاجحدةحتاعلاملحفيحمحمحيعمن.ححمعتودحأنحهذتحمبدأح
ينحتاغلبلحومثحمحجدحتختالفحكبمرحفيحوجمحتةشجلرحتايزرحعل؛ححمعتبرح

خشبحتاتمحامبحهححتةطحو،حفيحومنحأنحخشبحتاجحزحعيحًيلحأصغرح
حأقصرحبكثمرحييلحمؤثرحعلىحيحتصفلاحتةخشلبحتايتلول.ححبيجردحوصلدح
تةشجلر،حالحتوطعحأجهزةحتامشرحجزحمحتةشجلرحتاتيحمزمدحطحاهلحعنح16ح
قدًيلح)4.8حيتًرت(ححفيحتاعدمدحينحتةمحتمحتاتيحمزمدحعرضهلحعنح12حبحصلح
)300حيلم(،حتكحنحيودحدة.حتذكرحأنحدرجلحFASحاجحدةحتاخشبح)تابدتملاح
حتاثحتمي(ح)تمظرحتايسردحتايحجحدحفيحصفولح99(حتاخلصلحبخشبحتاجحزح
الحتتضححفيحتةطحتوحتاتيحتبلغح25حقدًيل.حثمحوددحتاتجفمفحبلاهحتءح)AD(ح
أححتاتجفمفحبلافرنح)KD(حالوصحوحعلىحيوتحىحرطحبلحيوددح)MC(.ح

مركزحتاجزءحتةكبرحينحإمتلجحتةخشلبحتاصلبلحعلىحتةوجلمحتارفمعلحيثوح
25حيمحح32حيمح)تاتيحتمتجحبلاودمححتابحصلححمعبرحعمهلحبـح4/4حبحصلح
ح5/4حبحصل(ححعلىحتارغمحينحتحفرحتةوجلمحتةكثرحسيًكلحفيحبعضح

تةمحتم،حإالحأنحتاوجمحقدحمكحنحيودحًدت.

درجات الجودة

إذتحكماحتستحردحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكمل،حإيلحيبلشرةحينحتاحالملاح
تايتودةحتةيرمكملحأححينحتايحزعمن،حفينحتاضرحريحجًدتحأنحتكحنحعلىح

درتملحبيبلدئحتصممفحتاجيعملحتاحطمملحاألخشلبحتاصلبلح)NHLA(،ححتاتيح
تشمرحإاىحتاعلئدحةغرتضحيوددة،ححذاكحاتجمبحدفعحيبلاغحزتئدةحأححبخسح
تاتودمرحفعلىحسبموحتايثلو،حميكنحايصمعيحتةثلثحتوومقحعلئدحييتلزحينح
أخشلبحتةثلثحرقمح1حتاشلئعلحأححوتىحأقو،حفيحومنحأنحيصمعيحتامجلرةح
حتةبحتبحقدحموتلجحنحإاىحأطحتوحأكبرحينحتاخشبحتةكثرحمولًءححتاذيح

الحمتمحتاوصحوحعلمهلحإالحينحخالوحدرجلحFASحاجحدةحتةخشلبحكيلحمتمح
تودمدحتكلفتكحينحخالوحتاعلئدححامسحتاسعرحفوط.ححميكنحاليحردمنحتعدموح

تادرجلاحينحخالوحتاتفلحض.

علىحتامومضحبلامسبلحاألخشلبحتايمشحرة،حفميموحصملمحتاوشرةحتاخشبملحإاىح
تودمدحدرجلتهمحتاخلصلححفًولحايتطلبلاحتاعيالء،حتايصمفلحعلىحأمهلحأاحتحح

حأثلثححدرجلاحدتعيل.

البحث عن صديق

أخمًرت،حأفضوحمصمولحهيحتاعيوحيعحيحردممكححتالستيلمحإامهم،حسحتءح
كلنحيصدًرتحيبلشًرتحالحالملاحتايتودةحأححيحزًعلحأححيصمًعلحدتخوحتادحال،ح
افهمحتوتملجلتك.ححهذهحتاشركلاحتحزمحتايحتدحتاخلمحأححتمتجحتايكحملاح
أححتايمتجلاحتامهلئملحتاتيحميكنحأنحموددهلحتايهمدسحنحتايعيلرمحنح

حتايصييحنحأححمستهلكهلحتايستخديحنحتامهلئمحن.حكيلحميكنحالجيعملاح
تاتجلرملحتإلقلميملححتالتولدتاححتايمظيلاحتافمملحاألخشلبحأنحتحفرح

إيكلمملحتاحصحوحإاىحتةسحتقحتايولملحالشركلاحتاتيحتتلجرحفيحتةخشلبح
تاصلبلحتةيرمكملححتصمعهل.حمرجىحتالطالمحعلىحتايحقعحتإلاكترحميح
americanhardwood.orgحالوصحوحعلىحيزمدحينحتايعلحيلا.
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تحتوي غابات األخشاب الصلبة بشرق الواليات المتحدة على مجموعة 
متنوعة من األخشاب الصلبة لألشجار المعتدلة، والتي تم االستفادة منها 

في األغراض التجارية وغير التجارية منذ مطلع القرن العشرين.

تتيتعحصملعلحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكمل،حتاتيحمعحدحتلرمخهلحإاىحأحتئوح
تايستحطممنحتةحرحبممن،حبخبرةحكبمرةحفيحيجلوحيعلاجلحتةخشلبحتاصلبلح

تايولملحفيحأيرمكلحتاشيلامل.حتتيركزحيصلدرحتةخشلبحتاصلبلحفيح
تاحالملاحتايتودةحبشكوحأسلسيحفيحتاشرق،ححتيتدتًدتحينححالملحيلمنحفيح

تاشيلوحإاىحخلمجحتايكسمكحفيحتاجمحب،ححفيححتديحتايسمسمبيحفيحتاغرب.ح
اذتحتيتلكحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحأمحتًعلحينحتةخشلبحتاصلبلحاألشجلرح

تايعتدالحأكثرحينحأيحيمطولحأخرىحفيحتاعلام.

هملكحعددحقلموحينحتادحوحتةخرىحتاتيحميكمهلحتاتبلهيحبيلحوووتهحأيرمكلح
ينحمجلححفيحتستدتيلحغلبلاحتةخشلبحتاصلبل.ححمظًرتحالتطبمقحتايكثفح

ةفضوحتاييلرسلاحتإلدترملح)BMP(،حفإنحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلح
تةيرمكملحتتخذحيحقًفلحصوًملححومحًملحتجلهحتةشجلرححتجلهحيجيحعلحكبمرةح

حيتمحعلحينحتاومحتملاحتابرملححتةمهلرححتاجدتحوحتايلئملحتامظمفلحبلإلضلفلح
إاىححجحدحيجيحعلحينحتةمشطلحتاترفمهمل.ححقدحأسفراحتاسمحتاحتاتسعحنح

تةخمرةحينحتوسمنحإدترةحتاغلبلا،ححتالحتئححتاوكحيملححتافمدرتامل،حإاىح
جلمبحزملدةحتافهمحازرتعلحتاغلبلاححرغبلحتاجيمعحفيحتاوفلظحعلىحتاغلبلا،ح

عنحتمتعلشححتجدمدحجذريحايصلدرحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكمل.

إنحصملعلحمشرحتةخشلبحتاصلبلححيعلاجتهل،ححتاتيحتعتيدحعلىحهذتح
تايصدر،حهيحأكبرحيمتجحاألخشلبحتاصلبلحتايوطحعلحبلايمشلرحفيحتاعلام.ح

حفيحتاسمحتاحتةخمرة،حزتداحتاحالملاحتايتودةحينحصلدرتتهلحبشكوح
كبمرححينحخالوحتإلدترةحتاوذرةحاغلبلتهل،حتزرمحتاحالملاحتايتودةحأشجلرح
تةخشلبحتاصلبلحكوحعلمحأكثرحييلحتوصد،حييلحمضينححفرةحفيحإيدتدتاح
تةخشلبحافترةحطحملل.حفيحتاحقاحتاذيحمحتجهحفمهحتاعلامحتغمرتاحبمئمل،ح
حفيحظوححجحدحتالستدتيلحفيحصلدرةحأذهلنحتاملس،حفإنحتحتفرحتايحتدح
تاطبمعملحهححأودحتاشحتغوحتارئمسمل،حيعحتاعلمحأنحتايخزحنحتايتملييح

الغلبلاحتةيرمكملحيمذحعلمح1953.

مختلفحتحتفرححخصلئصحهذهحتةمحتمحوسبحتايمطول،ححاكنحكوحمحمحينح
أمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحمميححبيعدوحأكبرحبكثمرحييلحمتمحوصلده.ح

حتادحوحتاتيحووواحهذتحتايستحىحينحتامجلححفيحتستدتيلحغلبلتهلحينح
تةخشلبحتاصلبلحعددهلحقلمو.

بيجردحوصلدححطونحهذهحتةمحتم،حتودمحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملح
يجيحعلحكبمرةححيتمحعلحينحتةاحتنححتةمحتمححتاخصلئص؛حبدًءتحينح

درجلاحأاحتنحتابلحطحتةويرححتاكرزححتةادرحتارقمقححتةكثرحقتليلحإاىح
درجلاحتةاحتنحتافلتولحينحخشبحتاوموبححتاتحامبححتآلش.ححميكنحتستخدتمح
يعظمحتةمحتمحتايعرحضلحهملحفيحيجيحعلححتسعلحينحتالستعيلالا،حبدًءتح

ينحتةثلثحتافلخرححوتىحتةاحتححتاهمكلملحذتاحتاوجمحتاصملعي.

شتلءحطحمو،ححصمفحقصمر.حيملسبحبشكوحخلصحاألخشلبحالمنطقة الشمالية
تاصلبلحبطمئلحتاميحححتاوبمبملحيثوحتاوموبححتابتحال.

تاصمفحولر،ححتاشتلءحبلرد.حيملسبحبشكوحخلصحةمحتمحالمنطقة الوسطى
يثوحتاجحزححتاهمكحريححتابلحطحتةبمض.

منطقة شمال غرب 
المحيط الهادئ

تايملخ بوري. يعزحال جغرتفملً عن يملطق زرتعل تةخشلب 
تاصلبل تارئمسل في تاشرق. تةادر تةوير حسلوو تايومط 

تاهلدئ/ تاوموب ذح تةحرتق تاكبمرة مميح بشكو وصري همل.

تاشتلءحقصمر،ححتاصمفحولرحطحمو.حإمتلجحأمحتمحسرمعلحتاميححالمنطقة الجنوبية
كبمرةحتاوجمحيثوحخشبحتاتحامبححتاسلبغحمححتآلش.

اإلقليم أباالشيا
تايملخحيتغمر،حبسببححجحدحتختالفحفيحكوحينحتالرتفلعلاح

حخطحطحتاعرض.ححيعظمحأمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتزدهرحهملح
ومثحأمهحيحطنحةكبرحتجيعحينحتاكرز.

مالحظة –حتميححتاعدمدحينحأمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحيثو:حتآلشححخشبحتاتمحامبح
حتاوموبحتاملعمححتابلحطحتةويرححتةبمضحفحقحأرتضيحتايملطقحتاشيلاملححتاحسطىح
حتاجمحبملححيمطولحأبلالشمل.ححاكنحبسببحتاتبلمنحفيحتايملخححمحمحتاتربلححتالرتفلم،ح
فودحتختلفحتةخشلبحتايمتجلحتختالًفلحكبمًرتحينحومثحتالحنححتامحمححغمرحذاكحينح

تاخصلئصحتافمزملئمل.
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األخشاب الصلبة األمريكية المستدامة

نظرة عامة

إن األخشاب الصلبة األمريكية قانونية ومستدامة وذات تأثير بيئي 
منخفض. نعرف هذا لألسباب التالية:

ح محضححتومممحتاوصلدحتاولمحميححتالستدتيلحاصلدرتاحتةخشلبحتاصلبلح	
تةيرمكمل،حبتكلمفحينحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلح
ينحسمممكلحكرمكحأسحشمتسحفيحعلمح2008ححتمحيرتجعتهححتودمثهح
بشكوحشليوحفيحعلمح2017،حأنحهملكحتوتيلاملحالحتتعدىحمسبلح1%ح
ادخحوحأيحخشبحبطرمولحغمرحقلمحمملحإاىحسلسللحتحرمدحتةخشلبح

تاصلبلحتةيرمكمل.

ح برمليجحعيلملحجردححتولموحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملح)FIA(حتاذيح	
محضححأمهحبمنحعلييح1953حح2017،حزتداحوجمحيخزحنحتةخشلبح

تاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحينح5.2حيلملرحم3حإاىح12.0حيلملرحم3،ححهحح
يلحميثوحعلئدحبمسبلحتتجلحزح%130.

ح تاتومممحتاعلييحتايستيرحادحرةحتاوملةحتاذيحمحضححأنحتاكربحنح	
تايختزنحفيحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحعمدحموطلحتاتسلممحإاىحأيح

دحالحفيحتاعلامحمتجلحزحدتئًيلحتمبعلثلاحتاكربحنحتايرتبطلحبلالستخرتجح
حتايعلاجلححتاموو.

بلالعتيلدحعلىحهذهحتايصلدرححغمرهلحينحتايصلدرحتايستولل،حفودحعيوح
تايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحعلىحتطحمرحتةمظيلح

تإلاكترحمملحتاتيحتسيححايصدريحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحبتودممحصحرح
بمئملحشليللحوحوحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملح)AHEP(حيعحكوحشوملح

فردملحينحتايمتجلاحمتمحتسلميهلحإاىحأيحسحقحفيحتاعلام.

ميكمكحتالطالمحعلىحصحرحبمئملحشليللحاألخشلبحتاصلبلحتةيرمكملح
بيزمدحينحتاتفلصموحبلستخدتمحهذهحتةدحتاحتايتلولحإاكترحمًملحعلىحتايحقعح

americanhardwood.org:تاتلايح

ح تودمحتاخرمطلحتاتفلعلملحالغلبلاحيعلحيلاحيفصللحعنحوجمحتاغلبلاح	
حميحهلححوصلدهلحةمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتافردملحعلىحيستحىح

تاحالملاححتايولطعلاحفيحجيمعحأمولءحتاحالملاحتايتودة.

ح تحفرحأدتةحتومممحدحرةحتاوملةحبململاحعنحتةثرحتابمئيحيثوحتابصيلح	
تاكربحممل،حححقاحتجددحيحتردحتاغلبلا،ححتاتويمض،حمضحبح

بعضحأمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتافردملححُسيكحتةخشلبححخملرتاح
تامووحتايختلفل.

الوضع القانوني

تتيثوحإودىحتةحاحملاحتارئمسلحاليجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبح
تاصلبلحفيحضيلنحعدمحتوحمضحقميلحأححتشحمهحسيعلحتةخشلبحتاصلبلح
تةيرمكملحتاتيحتمحوصلدهلحبشكوحقلمحميحفيحتةسحتقحتاعلايملحبسببح

تايمتجلاحتايملفسلحينحيصلدرحغمرحيشرحعل.

حتدعمحصملعلحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحتاتشرمعلاحتاتيح
توظرحتإلتجلرحبلةخشلبحتايوطحعلحبطرمولحغمرحيشرحعل،ححتودمح

ينحخالوحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحأدحتاحإلثبلاح
تاخطرتاطفمفحتايتيثوحفيحتاوصحوحعلىحخشبحصلبحفيحتاحالملاح

تايتودةحينحيصدرحغمرحقلمحمي.

الدراسات المستقلة

مجيعحتومممحتاوصلدحتاولمحميححتالستدتيلحاصلدرتاحتاحالملاحتايتودةحينح
تةخشلبحتاصلبلحبتكلمفحينحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلح

ينحسمممكلحكرمكحأسحشمتس،حيعلحيلاحيفصللحعنحيدىحفعلاملححإمفلذح
تابرتيجحتاتمظميملحتافمدرتاملححتاوكحيملححتايولملحفيحتاحالملاحتةيرمكملح
تايمتجلحاألخشلبحتاصلبل.ححتياحيرتجعلحدرتسلحسمممكلحكرمك،حتاتيحتمح

تاتكلمفحبهلحةحوحيرةحفيحعلمح2008،حبلاكليوحفيحعلمح2017.

تحضححدرتسلحسمممكلحكرمكحأنحخطرحدخحوحأيحخشبحبطرمولحغمرحقلمحمملح
إاىحسلسللحتحرمدحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحالحمتجلحزحمسبلح
1%.ححمرجعحذاكحإاىحتآلثلرحتايشتركلحاووحقحتايلكملحتاحتضولححتايطبولح
بلاكليو،ححتايلكملحتاعلئلملحالغلبلاحيتعددةحتةجملو،ححتوترتمحسملدةحتاولمحن،ح

حتايجتيعحتايدميحتاوحي.

خلصاحدرتسلحسمممكلحكرمكحاعلمح2017حإاىحيلحملي:ح“شبكلحتةيلنحتاتيح
تضمحتاوحتممنححتالحتئححتافمدرتاملححتاوكحيمل،ححتومممحتايحتردححخططحتاعيوح
تايتعلولحبلاغلبلاححتاوملةحتابرمل،ححأفضوحتاييلرسلاحتإلدترملح)BMPs(،ح

حتاتدرمبحتالوترتفيحايعدتاحويوحتاخشب،ححرصدحساليلحتاغلبلاح
حويلمتهل،ححبرتيجحتاصململ،ححتايسلعدتاحتافممل،ححبرتيجحتاتحعملححتاوحتفزح

تايتعلولحبتولسمحتاتكلامف،حهيحبرتيجحفعلالحايسلعدةحتاشركلاحتاعلئلملح
تايلاكلحالغلبلاحعلىحتوومقحتاليتثلوحتاولمحميححتاتمظميي،ححتحسمعحمطلقح

تاكفلءةحتايهمملحالعليلمنحفيحتاغلبلاححتعزمزحييلرسلاحتاتورمجحتايستدتيل.ح
حبشكوحعلم،حتسلهمحبرتيجحتاغلبلاحتافمدرتاملححتاوكحيملحفيحضيلنح

تإليدتدتاحتايستدتيلححتاولمحمملحينحتةخشلبحتاصلبل”.

قلياحاجملحخبرتءحتايرتجعلحتايستوللحفيحعلمح2018حبتومممحيمهجملح
حتستمتلجلاحدرتسلحسمممكلحكرمكحتايودثلحاعلمح2017.ححخلصاحتالجملحإاىح
يلحملي:ح“تودمحدرتسلحسمممكلحكرمكحتولمالًحقحًملحوحوحتايخلطرحتايتكررةح

حتاولبللحالتصديحاهل،ححتاتيحتظهرحتمًضلحتمخفلضحيخلطرحتةخشلبحتاولديلح
ينحيصلدرحغمرحقلمحمملحأححغمرحيستدتيل”.
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التشريعات

كلنحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحأكبرحتادتعيمن،حينح
خالوحعضحملحتتولدحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكمل،حاتعدموحقلمحنحالسيح

تةيرمكيحفيحيلمحح2008.حومثحتمحتجرممحتيتالكحأيحمبلاحدتخوحتاحالملاح
تايتودةح)بلستثملءحتايولصموحتازرتعملححاكنحدحنحتةخشلبححتايمتجلاح

تايشتولحيمهل(ح“أححوملزتهحأححمولهحأححبمعه”حبطرمولحتمتهكحأحقلمحنحأجمبيحأحح
وكحييحذيحصلل.

شلركحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحأمًضلحعنحكثبحفيح
تاجهحدحتاتيحمبذاهلحتالتولدحتةحرحبيحإلمفلذحالئولحتالتولدحتةحرحبيح

األخشلبح)EUTR(،حتعتبلًرتحينح3حيلرسح2013،ححتودممحتادعمحاهلحبشكوح
كليو.ححتفرضحهذهحتاالئولحتشترتطلاحإازتيملحعلىحتاشركلاحتاتيح

“توتوحتايرتبلحتةحاى”حفيحيمتجلاحتاغلبلاحفيحسحقحتالتولدحتةحرحبيح
اتمفمذح“تامظلمحتاولئمحعلىحتاعململحتاحتجبل”حاتومممححتخفمفحيخلطرحدخحوح

تةخشلبحبطرمولحغمرحقلمحمملحإاىحسلسللحتاتحرمد.حكيلحمجريحتآلنحتطبمقح
قحتممنحييلثللحفيحأسترتاملححتاملبلنححإمدحممسملححيلامزملححتامرحمجححكحرملح

تاجمحبملححمتمحتامظرحفيحتعتيلدهلحفيحتاعدمدحينحتادحوحتةخرىحبيلحفيحذاكح
سحمسرتححفمتملم.

األدوات

ايسلعدةحيشتريحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحعلىحتاليتثلوح
االئولحتالتولدحتةحرحبيحاألخشلبححتاوحتممنحتاييلثلل،حعيوحتايجلسح

تةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحعلىحتطحمرحتةمظيلحتإلاكترحمملحتاتيح
تسيححايصدريحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحبتودممحصحرحبمئملحشليللحوحوح
تةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملح)AHEP(حيعحكوحشوملحفردملحينحتايمتجلاحمتمح

تسلميهلحإاىحأيحسحقحفيحتاعلام.

تتحتفقحكوحتاصحرحتابمئملحتاشليللحاألخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحيعح
تشترتطلاحالئولحتالتولدحتةحرحبيحاألخشلبححتيتثوحبشكوحكبمرحإاىححثمولح
تحجمهحتالتولدحتةحرحبيحتاخلصلحبتمظممحتةخشلبحفيحتالتولدحتةحرحبي.ح

تحفرحتاصحرحتابمئملحتاشليللحاألخشلبحتاصلبلحتةيرمكمل،حاكوحشومل،ح
إيكلمملحتاحصحوحإاىحيعلحيلاحوحوحتسمحتايحردحتةيرمكي،حححصفح

تايمتج،ححكيملحتةخشلب،ححتسمحتةمحتمحتاتجلرملححتاعليمل،ححيكلنحتاوصلدح
حتاحثلئقحتاتيحتحضححتايخلطرحتاطفمفلحتاتيحتخصحتاوصلدحغمرحتاولمحميح

بلإلضلفلحإاىحبململاحأخرىحعنحتةثرحتابمئي.

حفيحومنحأنحقحتممنحيثوحالئولحتالتولدحتةحرحبيحاألخشلبحتفرضح
تالاتزتمحتاولئمحعلىحتاعململحتاحتجبلحبوزمحعلىحتايستحرد،حفودحأعدحتايجلسح
تةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحأمًضلحإرشلدتاحاألعضلءحبشأنحتمظممح

تةخشلبحححفًولحاتحجمهلاحتالتولدحتةحرحبيحبشأنحتاولمحنحتةسترتايح
اوظرحقطعحتةشجلرحبطرمولحغمرحقلمحمملححذاكحاضيلنحأنحيصدريح

تةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحعلىحعلمحتلمحبلالاتزتيلاحتاولمحمملح
حبلاتلايحمكحمحتحأكثرحقدرةحعلىحيسلعدةحعيالئهمحفيحتاخلرج.

توضح خريطة الغابات التفاعلية الخاصة بالمجلس األمريكي لتصدير األخشاب 
الصلبة نمو األنواع على المستوى الوطني ومستوى الوالية والمقاطعة

االستدامة

فيحومنحأنحتاغلبلاحهيحأمظيلحبمئملحدممليمكملحسمتوحوحفمهلحتكحمنحتةمحتمح
بيرحرحتاحقا،حفإنحقحتئمحتاجردحتايمتظيلحالغلبلاحتاتيحتمفذهلحتاوكحيلح
تافمدرتاملحتحضححأنحهملكحميًحتحسرمًعلحفيحوجمحجيمعحتةخشلبحتاصلبلح

تاتجلرملحتورمًبلحفيحغلبلاحتاحالملاحتايتودة.ححهذتحتاميححيحزمحأمًضلحبشكوح
جمدحفيحجيمعحأمولءحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودة.

:)USDA(حفًولحآلخرحتودمثحإوصلئيحأجرتهححزترةحتازرتعلحتةيرمكملح

ح بمنحعلييح1953حح2017،حزتدحوجمحتايخزحنحتايتملييحينحتةخشلبح	
تاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحينح5.2حيلملرحم3حإاىح12.0حيلملرحم3،ححهحح

يلحميثوحيكسبحمتجلحزح%130.

ح غلبلاحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحآخذةحفيحتاشمخحخل،ح	
حُمسيححاليزمدحينحتةشجلرحبلاميححإاىحوجيهلحكبمرةحقبوحوصلدهل.حزتدح
وجمحأشجلرحتةخشلبحتاصلبلحتاتيحمبلغحقطرهلح48حسمحأححأكثرحأربعلح
أضعلفحتورمًبلحينح0.73حيلملرحم3حفيحعلمح1953حإاىح2.8حيلملرحم3حفيح
علمح2017.ححترتفعاحمسبلحأشجلرحتةخشلبحتاصلبلحبسنحتامضحجحينح

14%حفيحعلمح1953حإاىح24%حفيحعلمح2017.

ح زتداحتايسلولحتإلجيلاملحةمحتمحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلححتةخشلبح	
تاصلبلححتاصمحبريحفيحتاحالملاحتايتودةحينح99حيلمحنحهكتلرحفيح

علمح1953حإاىح117حيلمحنحهكتلرحفيحعلمح2017،حأيحبيتحسطح280,000ح
هكتلرحسمحًملح–حأيحيلحمعلدوحإضلفلحيسلولحبوجمحيلعبحكرةحتاودمحكوح

90حثلمملحطحتوحفترةح64حسملحكليلل.

الملكية

مرجعحتاتحسعحتاسرمعحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةح
اكحمهلحييلحكلحفيحتاغلابحاعددحكبمرحينحتةفرتدححتةسرحتاخلصلحتاتيحعلدةح

يلحمكحنحتادتفعحتةسلسيحاهمحهححإمتلجحتةخشلبحأححتالعتبلرتاحتايلدمل.

ينحإجيلايحيوصحوحتةخشلبحتاصلبلحفيحعلمح2016،حجلءح89%حينح
تةرتضيحتاييلحكلحالوطلمحتاخلصحح11%حفوطحينحتةرتضيحتاييلحكلح

الوطلمحتاعلم.حفيحتاحالملاحتاشرقمل،حتاتيحشكلاح98%حينحإجيلايح
تةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحتاتيحتمحوصلدهلحفيحعلمح2016،ح

محجدح9.75حيلمحنحيلاكحالغلبلا،حمبلغحيتحسطحيسلولحكوحيمهمح15حهكتلًرت.ح
ح5%حفوطحينحيسلولحتاغلبلاحتاخلصلحييلحكلحالشركلاححمبلغحيتحسطح

وجمحتيلكحتاشركلاح133حهكتلًرتحفوط.

حفًولحاالستبملنحتاحطميحايلاكيحتاغلبلاحتاذيحمتمحإجرتؤهحكوحخيسحسمحتاح
ينحقبوحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكمل،حفإنحتةسبلبحتةكثرحشمحًعلحاليتالكح
غلبلاحينحقبوحشركلاحعلئلملحهيحتاجيلوححتاخصحصملحتالذمنحتحفرهيلح

تاغلبلا،حإاىحجمبحويلملحتاوملةحتابرملححتاطبمعل.

اإلدارة

علدًةحيلحمزرمحأصولبحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةح
غلبلتهمحالتملحبحعلىحفترتاحطحملل،ححعلدًةحيلحموصدحنحبشكوحتمتولئيح
بضعلحأشجلرحاكوحهكتلر،حبدالًحينحتاوطعحتاكليحاألشجلر.حعالحةحعلىح

ذاك،حبعدحتاوصلد،حمعتيدحيلاكححتاغلبلاحعلدةحعلىحتاتجدمدحبشكوحطبمعي،ح
تاذيحمتحتفرحبكثرةحفيحتربلحتاغلبلاحتاخصبلحتاعيمولحفيحتاحالملاحتايتودة.ح
حفيحعلمح2017،حكلماحتاغلبلاحتاطبمعملحتيثوح97%حينحيسلولحتةخشلبح
تاصلبلححأمحتمحتاغلبلاحتايختلطلحينحتةخشلبحتاصلبلححتاصمحبريحفيح
تاحالملاحتايتودةححكلماح3%حفوطحينحتايزترم.ححوتىحفيحتايزترم،حالح

تستخدمحأمحتمح“غرمبل”حأححيعدالححرتثًملحغمرحأصلمل.

تودمحتاخرمطلحتاتفلعلملحتاتيحأعدهلحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبح
تاصلبلحيعلحيلاحأكثرحتفصمالًحعنحوجمحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلح
حميحهلححوصلدهلحعلىحيستحىحتاحالملححتايولطعلحفيحجيمعحأمولءح

تاحالملاحتايتودة.

حجم نمو الغابات في جميع أنحاء اليابس في الواليات المتحدة
توضح أداة تقييم دورة الحياة الخاصة بالمجلس األمريكي لتصدير 
األخشاب الصلبة فئات التأثير البيئي الثمانية لكل نوع من األنواع
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تابلحطحتةويرحتةيرمكيحهححتامحمحتاسلئدحفيحغلبلاح
تةخشلبحتاصلبلحبلاحالملاحتايتودةح–حيعحتاغالوح
تاييمزةححتاخشبحتاذيحالحمكحنحدتئًيلحأويرحتالحن.ح

حممبثقحتالسمحينحاحنحتاحرقلحفيحتاخرمف.حكيلحميكنح
بمعحتابلحطحتةويرحتستملًدتحإاىحتايمطولح“تاشيلامل”ح

ح“تاجمحبمل”حح“تةبلالشمل”.ححهملكحتاعدمدحينحتةمحتمح
تاتجلرملحتافرعملحينحتابلحطحتةويرحتةيرمكي.

وصف الخشب

ح بشكوحعلم،حمكحنحخشبحتاعصلرةحينحخشبحتابلحطحتةويرحتابميح	
تافلتح،ححغلاًبلحيلحمكحنحخشبحتاولبحتاملعمححرديحإاىحتابميحتايلئوح
اإلويرترححاكنحامسحدتئًيل.ححتختالفحتالحنحبمنحخشبحتاعصلرةح

حخشبحتاولبححتضححتيلًيل.حعلدةحيلحمكحنحخشبحتابلحطحتةويرحذحح
وبمبلاحخشملحبخطحيستومم.

ح تمحتاوصحوحعلىحشكوحتاخشبحبلستخدتمحأشعلحتامخلمح–ححهيحسيلحينح	
سيلاحجيمعحأشجلرحتابلحطحتةصلملح–ححهيحأصغرحوجًيلحفيحتابلحطح
تةويرحينحتابلحطحتةبمض.حتاخشبحذححيسلم،ححميكنحتاتعرفحعلمهح
بسهحالحينحتةاملفحتاطرفمل،حاذتحفهححغمرحيملسبحابرتيموحتامبمذ.

 البلوط
األحمر األمريكي

االسم الالتيني
Quercus spp،حأححQuercus rubraحبشكوحأسلسي

األسماء الشائعة األخرى
تابلحطحتةويرحتاشيلاي،حتابلحطحتةويرحتاجمحبي

1.04
ثانية

معدل التجديد
مستغرقح1.04 ثانيةحاميحح1حم3حينحتابلحطح

تةويرحتةيرمكي

متمحوسلبحيعدوحتالستبدتوحينحإجيلايحتازملدةحتاسمحملح
فيحتاحالملاحتايتودةحةمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتايوددةح
تايستيدحينحبرمليجحتاجردححتاتولموحاخديلاحتاغلبلاح

تةيرمكملح(FIA)ححمفترضحأمهحمتمحوصلدح2حم3حينحتاجذحمح
إلمتلجح1حم3حينحتاخشبح)أيحمسبلحتوحموحتصوحإاىح50%ح

كفلءةحتاتوحمو(.ححمرجعحيعدوحتالستبدتوحتاسرمعحإاىح
تاوجمحتاكبمرحجًدتحةشجلرحتةخشلبحتاصلبلحفيحغلبلاح

تاحالملاحتايتودة.

الخصائص الميكانيكية
تتيتعحجيمعحأشجلرحتابلحطحتةويرحتةيرمكملحبخصلئصحتاوحتمح

تإلجيلايحبشكوحجمدحجًدتحمسبلحإاىحتاحزن.حفلاخشبحصلبححثوموححمتيتعح
بوحةحتموملءحيتحسطلححصالبلححقحةحتكسمرحعلامل.حكيلحادمهحقدرةحييتلزةح
علىحتالموملءحبلابخلر.ححمظًرتحاكحمهحصلبححثلباحعمديلحمكحنحجلفح
حسهوحتاتشطمبححتاتلحممن،حفهححيثلايحاألثلثححتةرضملاححجيمعح

أشكلوحتامجلرةحتادتخلمل.

ميكنحتاعثحرحعلىحيزمدحينحتايعلحيلاحوحوحتاخصلئصح
تاِورفملحالبلحطحتةويرححإيكلملتهحتاهمكلملحعلىحتايحقعح

americanhardwood.orgتإلاكترحميح

0.63 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 705 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%10.8 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح

(6% M.C.تةخضرحإاىح(

 98.599 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 12,549 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 46.610 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 5,738 نيوتن
قحةحتاصالبل

D40 
قميلحتصيممحتاريزحتةحرحبيح

تاهمكليحرقمح5

فوجو من استوديوهات جاسبر موريسون لتريسترام هانت، ومتحف فيكتوريا وألبرت كجزء من التراث
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توافر المواد

متحفرحتابلحطحتةويرحينحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبسهحالحكلةخشلبح
تايمشحرةححتاوشرةحتاخشبملحفيحيجيحعلححتسعلحينحتادرجلاححتةوجلم.ح

حميكنحتاوصحوحعلىحتةخشلبحتةكثرحسيًكلح10/4حبحصلح)63.5 
يم(حح12/4حبحصلح)76.2حيم(حبأوجلمحصغمرةحمسبًملحينحتايحردمنح

تايتخصصمن،ححاكنحممتجحعلىحمطلقححتسعحفيحجيمعحأمولءحصملعلح
تةخشلبحتاصلبلحينح4/4حبحصلح)25.4حيم(حوتىح8/4حبحصلح)50.8حيم(.ح

حفيحتايمطولحتاشيلامل،حميموحخشبحتاعصلرةحإاىحأنحمكحنحأقوحوجًيل،ح
بسببحيحسمحتاميححتاوصمر،حينحتايمطولحتاجمحبملحومثحمميححتاخشبحبشكوح
أسرمحيعحيزمدحينحتاوبمبلاححتايليسحتايكشحف.حكيلحميكنحبمعحتابلحطح
تةويرحتستملًدتحإاىحتايمطولح“تاشيلامل”حح“تاجمحبمل”،ححاكنحقدحمكحنحهذتح

تبسمًطلحيفرًطلحاالختالفلاححفًولحايحقعحتاميح.

حجم الغابات

وجمحتةشجلرحتاوملحفحقحأرتضيحتاغلبلا،ح1000حم3

 0ح-ح
30حأاف

 30حأافح-ح
60حأاف

 60حأافح-ح
90حأاف

 90حأافح-ح
120حأاف

 120حأافح-ح
150حأاف

 150حأافح-ح
180حأاف

<ح180حأاف

200حأاف0

توزيع الغابات

تميححأشجلرحتابلحطحتةويرحبشكوحطبمعيححوصريحفيحأيرمكلحتاشيلاملح
تورمًبل،حعلىحتارغمحينحزرتعتهلحفيحأيلكنحأخرى.ححهيحيحزعلحعلىح

مطلقححتسعحفيحيعظمحأمولءحشرقحتاحالملاحتايتودةحفيحغلبلاحتةخشلبح
تاصلبلحتايختلطل.حكيلحأنحهذهحتةشجلرحطحمللحجًدت.ححهملكحتاعدمدحينح
تةمحتمحتافرعمل،ححكلهلحضينحتصممفحتابلحطحتةوير،ححتاتيحتميححينح
تاشيلوحإاىحتاجمحب؛حبعضهلحفيحتاجبلوححتابعضحتآلخرحفيحتةرتضيح
تايمخفضلحييلحمؤديحإاىححجحدحخصلئصحيختلفل.ححبلاتلاي،حهملكح

تختالفلاحكبمرةحفيحتابلحطحتةويرحتبًعلحاليحقع،ححخلصلحبمنحتةشجلرح
تاشيلاملحبطمئلحتاميحححتةشجلرحتاجمحبملحتةسرمحميًحت.حكيلحمعتبرحتابلحطح
تةويرحيرتفعحتالستدتيلحالغلملحبلامسبلحاالستهالكحتايوليححتاتصدمر،ح
حةمهحأكبرحيجيحعلحينحتةمحتم،حفهححيتحفرحأكثرحينحتابلحطحتةبمض.

األداء

تعيوحآالاحخشبحتابلحطحتةويرحبشكوحجمد،حيعحأدتءحجمدحفيحتاشدحححضعح
تابرتغي،حعلىحتارغمحينحأمهحمحصىحبلستخدتمحتاوفرحتايسبق.ححمتمحاصوهح
جمًدتححميكنحتلحممهححتليمعهحالوصحوحعلىحايسلحمهلئملحجمدةحجًدت.حكيلح
ميتصحتابلحطحتةويرحجيمعحتايعلاجلاحاكحمهحذححيسلم.ححينحتةفضوح

تجفمفحتاخشبحببطءحالودحينحتعرضهحالتولو،ححاكنحيعحتالمكيلشحتاعلاي،ح
حيثوحجيمعحأشجلرحتابلحط،حميكنحأنحمكحنحعرضلحالوركلحأثملءحتةدتءح

فيحتاظرحفحتايملخملحتارطبل.حاذتحتصمفحتةخشلبحعلىحأمهلحيولحيلحإاىح
ودحيلحاتآكوحخشبحتاولب،ححاكنحينحتاسهوحيعلاجتهحبلايحتدحتاولفظلحبشكوح

يعتدو.ححبورص،حفإنحتابلحطحتةويرحيملسبحأمًضلحالتعدموحتاورتريح
)تمظرحصفولح54(.

االستخدامات األساسية

تعتبرحيجيحعلحتةمحتمحتاتيحتدترحعلىحموححيستدتمحينحتاغلبلاحتاطبمعملح
فيحأيرمكلحتاشيلاملحينحتةمحتمحتارئمسلحفيحتاعدمدحينحأسحتقحتاتصدمر،ح

حتاتيحتتيتعحبيؤهالاحبمئملحييتلزة.ححتتيثوحتستخدتيلتهحتارئمسلحفيحتةثلثح
حتةرضملاححتامحتفذححتةبحتبححتامجلرةحتايعيلرملححتاوحتابححخزتملاح
تايطبخ.حكيلحميكنحتستخدتيهحفيحتستعيلالاحتابملءحتايعممل،حيثوحتاجلحالم.

    
تاخزتملا تةبحتب تةثلث تةرضملا تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتابلحطحتةويرحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح2.62حيلملرحم3،ححهححيلح

ميثوح17.9%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح
تايتودة.ححمميححتابلحطحتةويرحتةيرمكيح60.6حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغح
تايوصحوح31.9حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(ح

متزتمدح28.7حيلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححتابلحطحتةويرحفيحتاحالملاح
تايتودةحأححمتحتزنحيعحتاوصلدحفيحجيمعحتاحالملاحبلستثملءححالملحتكسلس.

النمو وعمليات اإلزالة، مليون م3

حجم غابات
البلوط األحمر

2.6 )مليار(

حجم الغابات في 
الواليات المتحدة 

14.6 )مليار(

الصافي
28.7 م

النمو
60.6 م

عملیات اإلزالة
31.9 م

األمواج الخشبية من خالل المهندسين المعماريين أماندا ليفيت

مكتبة وول ستريت من خالل ريفا 1920

مدرسة ييل فورستري من خالل هوبكنز أركيتكتس

بيالريناس من خالل سيرجيو رودريغيز 
كاسادو كجزء من توكا ماديرا

دوو من خالل تيرينس وودجيت ألليكس بيرد، 
دار أوبرا رويال كجزء من التراث



يورحبلحيبمرجحينح
خالوحتايشجعمنح

+حتاشركلء

درتسلحتاولال

يعتبر المقر األوروبي لشركة بلومبيرج في مدينة لندن بمثابة 
واجهة عرض كبرى، صممه فريق من الرعاة + الشركاء، بقيادة 

نورمان فوستر نفسه. استخدم البلوط األحمر في جميع أرجاء 
المبنى بكميات كبيرة – بلغ مجموعها أكثر من 40,000 م2.

تادحترةحعبلرةحعنحيسلولحكبمرةحيزدحجلحتالرتفلمحعمدحتايدخوح
تارئمسيحاليور.حكلنحالبدحينحتجيمعح6000حاحولحفرمدةحينحقشرةح
تابلحطحتةويرحيًعل،حاتصبححيثوحأوجملحتاصحرحتايوطحعلحتاذيح
الحميكنحتجيمعهحإالحفيحتسلسوحيعمن.حكيلحأنحتاغرفلحيتعددةح
تةغرتضحعبلرةحعنحيسلولحكبمرةحاالجتيلعلاححتاعرحضح
تاتودميملحيجلحرةحاولعلحتالوتفلالاحبلايبمى.ححمستخدمحخشبح

تابلحطحتةويرحتةيرمكيحفيحهمئلحجلحالم،حامشكوح‘جدرتنحذتاح
زعلمف’حاتغطيحتلكحتايسلولحكيلحأنحتةسلحبحتايبتكرحاألرضملاح
مشمرحإاىحأمهحانحمكحنحهملكحأيحضحضلءحأثملءحتاسمر.ححموتحيح
كوحاحححأرضيحينحخشبحتابلحطحتةويرحعلىحشرمطحيغملطمسيح

ميتدحبطحاهححملتصقحبأرضملحيدخوحتاوطعلحتايعدمملحتاتيحفيح
تةسفو،حبومثحميكنحرفعحكوحقطعلحبسهحالححإعلدتهلحإاىحيكلمهلح

يرةحأخرى.

“واآلن تريد الشركات أن يكون للمباني إحساس مختلف 
بالشخصية وأن تكون أسرع استجابة لألشخاص الذين يعملون 
فيها. نجح الخشب إلى حد ما في تحقيق هذين األمرين. ويشعر 
الناس بالسعادة تجاهه ويجعلهم يشعرون بالرضا نحو بيئتهم. 

وعلى الرغم من أن تصميم كل مبنى هو نتيجة مناقشة بين 
العميل والمهندس المعماري، فبالتأكيد أننا قد نستخدم المزيد من 

خشب البلوط األحمر. تحب بلومبيرج النتيجة التي تم الوصول 
إليها ونحن أيًضا.”ح–حيلمكوحجحمز،حفحسترححشركله.

يورحبلحيبمرجحينحخالوحتايشجعمنح+حتاشركلء

يورحبلحيبمرجحينحخالوحتايشجعمنح+حتاشركلء

13
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1.82
ثانية

معدل التجديد
مستغرقح1.82 ثانيةحاميحح1حم3حينحخشبح

تاتحامبحتةيرمكي

متمحوسلبحيعدوحتالستبدتوحينحإجيلايحتازملدةحتاسمحملح
فيحتاحالملاحتايتودةحةمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتايوددةح
تايستيدحينحبرمليجحتاجردححتاتولموحاخديلاحتاغلبلاح

تةيرمكملح(FIA)ححمفترضحأمهحمتمحوصلدح2حم3حينحتاجذحمح
إلمتلجح1حم3حينحتاخشبح)أيحمسبلحتوحموحتصوحإاىح50%ح

كفلءةحتاتوحمو(.ححمرجعحيعدوحتالستبدتوحتاسرمعحإاىح
تاوجمحتاكبمرحجًدتحةشجلرحتةخشلبحتاصلبلحفيحغلبلاح

تاحالملاحتايتودة.

معتبرحخشبحتاتحامبحتةيرمكيحينحتاملوملحتاتجلرملح
أودحأكثرحأمحتمحتةخشلبحتاصلبلحإمتلجلًحفيحغلبلاح
تةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودة،حكيلحأمهح
فرمدحينحمحعهحفيحأيرمكلحتاشيلامل،حبعدحتاوضلءح
علمهحفيحأحرحبلحبولحوحتاعصرحتاجلمديحتةخمر.

وصف الخشب

تتيمزحوبمبلاحخشبحتاتحامبحبأمهلحملعيلحيولرملحبلةمحتمحتةخرىحيثو:ح
تآلشححتابلحط،ححهيحتشبهحخشبحتاوموبحفيحطبمعتهلححاكمهلحأغيقحفيح

تالحن.حإالحأنحهملكحفرقححتضححبمنحخشبحتاعصلرةححخشبحتاولبحتاملتجح
ينحخشبحتاتحامب.ححمكحنحاحنحخشبحتاعصلرةحأبمًضلحكرميًملحبمميلحميكنح
أنحمختلفحخشبحتاولبحينحتةصفرحتاشلوبحأححتابميححوتىحتةخضرحإاىح

تةرجحتميحفيحتاولالاحتايبلاغحفمهل.حكيلحمصبححاحنحتاخشبحدتكًملحيعح
يرحرحتاحقاحعمدحتعرضهحاضحءحتةشعلحفحقحتابمفسجملححمتوحوحتالحنح
تةخضرحإاىحتالحنحتابمي.ححخشبحتاتحامبحعبلرةحعنحوبمبلاحيستوميلح

ذتاحيليسحملعمحإاىحيتحسطحتامعحيل.

 خشب التوليب
األمريكي

االسم الالتيني
Liriodendron tulipifera

األسماء الشائعة األخرى
تاوحرحتةصفر،ححتازمبقحتاوحر،ححخشبحتاكملريحتةبمض؛ححالحممبغيح

تاخلطحبممهححبمنحتاوحرحتةحرحبيحأححتاصممي

تصميم داخلي لماجي، أولدهام من تصميم مهندسي شركة دي رايك مارش مورجان

الخصائص الميكانيكية
متيتعحخشبحتاتحامبحبخصلئصحقحةحغمرحعلدملحبصحرةحعليلحيولرملح
بحزمه،حييلحمجعلهحيملسًبلحإاىحودحكبمرحفيحتالستعيلالاحتاهمكلمل،حيثوح
تاعحترضحتاتيحبهلحطبولحغرتءححتاخشبحتايصفححتايتولطعح)CLT(.ح
حالخشبحكثلفلحيمخفضلحمسبًمل،حيعحزملدةحتالموملءححيولحيلحتاصديلاح

حتاصالبل،ححاكمهحأقوحفيحتاضغطححتاصالبل.حكيلحأمحالخشبحقدرةح
يتحسطلحعلىحتالموملءحبلابخلرححمكحنحصلًبلحإاىحودحكبمرحعمديلحمجفح
تيلًيلححالحمكحنحصلًبلحفيحتاظرحفحتارطبل.حينحتاسهوحتشطمبهححتلحممهح

أححطالءه،حاذتحفهححيملسبحإاىحودحكبمرحايعظمحأمحتمحتةثلث.

ميكنحتاعثحرحعلىحيزمدحينحتايعلحيلاحوحوحتاخصلئصح
تاِورفملحاخشبحتاتحامبححإيكلملتهحتاهمكلملحعلىحتايحقعح

americanhardwood.orgتإلاكترحميح

0.42 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 449 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%9.8 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح
)6% M.C.تةخضرحإاىح(

 69.640 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 10,894 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 38.198 ميجا باسكال
حقحةحتاضغط

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 2,402 نيوتن
قحةحتاصالبل

*حمووقحخشبحتاتحامبحD40حالوصحوحعلىحتاوحةححتاصالبل،ححاكمهحغمرح
يدرجحفيحتاريزحتةحرحبيحرقمح5،حةمهحالحمفيحبلاودحتةدمىحالشترتطلاح
تاكثلفل.ححميكنحتاحصحوحإاىحيجيحعلحكليللحينحقممحتالختبلرحعلىحتايحقعح

americanhardwood.orgتإلاكترحميح
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توافر المواد

متحفرحخشبحتاتحامبحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبسهحالحبلعتبلرهح
خشبحيمشحرحفيحيجيحعلححتسعلحينحتادرجلاححتاسيلكلاح)4/4 بحصل 
وتىح16/4 بحصل(حبسببحسهحالحتجفمفه.ححميكنحةشجلرحتاغلبلاحتاكبمرةح
مسبًملحأنحتمتجحعرضححأطحتوحيتحسطلحالخشبحتايمشحرحأكبرحينحتةمحتمح
تاتجلرملحتةخرى.حكيلحميكنحأنحمكحنحيتحسطحعرضححأطحتوحتةخشلبح
تايمشحرةحأكبرحينحتةمحتمحتاتجلرملحتةخرى.حمستخدمحخشبحتاتحامبحفيح
إمتلجحتاخشبحتارقلئويححاكنحيعحتحفرهحبشكوحيودحدحعلىحهمئلحقشرةح

زخرفمل.ححممتجحخشبحتاعصلرةحتاخشبحتةكثرحبملًضلحتايفضوحفيحكثمرح
ينحتةوملن،حومثحأنحخشبحتاولبحعلدةحيلحمظهرحتبلمًملحيلوحًظلحفيحتالحن.ح
إالحأمهحمتزتمدحتستخدتمحخشبحتاتحامبحغمرحتايمظمحتاذيحمظهرحكوحتبلمنح
أاحتمهحتاطبمعي،حخلصلحفيحأحرحبل.ححُمبلمحخشبحتاتحامبحيولًمل،ححمشلرح
إامهحأوملًملحفيحتاتصدمر،حبلسمح“تاوحر”ححاكنحالحممبغيحتاخلطحبممهححبمنح

تاوحرحتةحرحبيحأححتاصممي.

حجم الغابات

وجمحتةشجلرحتاوملحفحقحأرتضيحتاغلبلا،ح1000حم3

 0ح-ح
30حأاف

 30حأافح-ح
60حأاف

 60حأافح-ح
90حأاف

 90حأافح-ح
120حأاف

 120حأافح-ح
150حأاف

 150حأافح-ح
180حأاف

<ح180حأاف

200حأاف0

توزيع الغابات

تميححأشجلرحتاتحامبحوصرًملحفيحأيرمكلحتاشيلاملححهيحيحزعلحعلىحمطلقح
حتسعحفيحيعظمحأمولءحشرقحتاحالملاحتايتودةحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلح
تايختلطل.ححممتجحخشبحأفضوحينحتاعدمدحينحأشجلرحتاوحرحتاتجلرمل.حإمهح

محمححتودحامسحوحًرتحووموًمل،ححهححجزءحينحعلئللحتايغمحالاحتايمتجلحامحمح
ينحتاخشبحتةفضوحينحتاعدمدحينحأمحتمحتاوحر.ححتةشجلرحضخيلححمتمح
تاتعرفحعلمهلحينحخالوحأزهلرهلحتاشبمهلحبلاتحامبحييلحأدىحإاىحتسيمتهلح
بهذتحتالسم.حكيلحميكنحاكوحشجرةحأنحتمتجحيالممنحتابذحرحسمحًمل.ححمميحح
خشبحتاتحامبحينحتاشيلوحإاىحتاجمحبححهححأودحأكثرحتةخشلبحتاصلبلح

تستدتيلحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكمل.

األداء

ح ينحتاسهوحتصممعحخشبحتاتحامب،ححتسحمته،ححجعلهحيستدمًرت،ححاصوهح	
بلاغرتءحالوصحوحعلىحيظهرحجمدحتاشد،حعلىحتارغمحينحأمهحمحصىح
بلستخدتمحتاوفرحتايسبق.ححميموحهذتحتاخشبحإاىحتاتصدمحعمدحتثبمتهح

بلايسليمر.حكيلحميكنحتلحمنحخشبحتاتحامبحبسهحالححتليمعهحأححطالءهح
الوصحوحعلىحتشطمبحبجحدةحعلامل.حمكحنحتاخشبحصلًبلحعمديلحمجف،ح
حاكنحميكنحأنحمكحنحعرضلحالوركلحأثملءحتاتمفمذحفيحتاظرحفحتارطبل.

ح هذتحتاخشبحغمرحيولحمحالتآكو.ححميكنحأنحمكحنحخشبحتاولبحتاصلبح	
يولحًيلحاليحتدحتاولفظلحتايعلاجل،حفيحومنحأنحتاعصلرةحتكحنحقلبللح

المفلذ.ححبشكوحعلم،حميكنحتستخدتمحخشبحتاتحامبحينحأجوحتاوفظححذاكح
بلستخدتمحطرقحتايعلاجلحبلايحتدحتاولفظلحتاودمثلحبيلحفيحذاكحتاتعدموح

تاورتري،حتاذيحمملسبهحتيلًيل.

االستخدامات األساسية

معتبرحهذتحتاخشبحتاذيحمدترحعلىحموححيستدتمحينحتاغلبلاحتاطبمعملحفيح
أيرمكلحتاشيلاملحينحتةمحتمحتارئمسلحفيحتاعدمدحينحأسحتقحتاتصدمر،ححتاتيح

تتيتعحبيؤهالاحبمئملحييتلزة.ححتتيثوحتستخدتيلتهحتارئمسملحفيحتةثلثح
حتةبحتبححتةاحتحححتامجلرةحتادتخلملحتايعيلرملححتاوحتابححخزتملاح

تايطبخ.حكيلحمتمحتستخدتيهحأمًضلحفيحتستعيلالاحيعمملحالبملءححفيحبعضح
تالستعيلالاحتايتخصصلحيثوحتاموش.

   
تةبحتب تةثلث تاموش تاوحتاب

   
تاخشبحتايصفحح

تايتولطع
حعحترضح
تاجلحالم

تاخزتملا تةاحتح

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتاتحامبحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح1.12حيلملرحم3،ححهححيلحميثوح
7.7%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح

تايتودة.ححتزرمحأشجلرحتاتحامبحتةيرمكيح34.6حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغح
تايوصحوح12.8حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(ح
متزتمدح21.8حيلمحنحم3حكوحعلم.ححميححخشبحتاتحامبحفيحتاحالملاحتايتودةح

متجلحزحيلحمتمحوصلدهحفيحجيمعحتاحالملا.

النمو وعمليات اإلزالة، مليون م3

حجم غابات 
خشب التوليب

1.1 )مليار(

حجم الغابات في 
الواليات المتحدة 

14.6 )مليار(

الصافي
21.8 م

النمو
34.6 م

عملیات اإلزالة
12.8 م

أو بان دوريه بواسطة نيتشور هيومين
الطاولة المتغيرة من تصميم Barnby+Day وتنفيذ 

أليكس دي رايك كجزء من قائمة الطلبات

مركز نيويجين للمسرح والفنون بواسطة فريتس فان دونجن وباتريك كوشوتش
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أدىحتطحمرحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعل،حأححCLT،حإاىحتغممرحفيح
تالستخدتمحتاهمكليحاألخشلب.حيمذحتابدتملاحتاصغمرةحفيحيمتصفح

فترةحتاتسعممملا،حأصبححتابملءحبلستخدتمحتةخشلبحتايصفولح
تايتولطعلحأسلحًبلحيتبًعلحتآلنحعلىحمطلقححتسعححشلئعحبشكوحيتزتمدح

ةخشلبحتاتشممد،حخلصلحبلامسبلحالتطحرتاحتاتجلرملحتةكبر.ح
حشهداحتاـح20حعلًيلحتايلضملحزملدةحتستثملئملحفيحتستخدتيه.حكيلح
مرجعحذاكحإاىحقدرتهلحتايتيمزةحعلىحتاتصممعحتايسبقححفحتئدهلح

تاعيرتمملححتابمئملحتارتئعل.

مؤديحتمحمحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعلحإاىحتشممدحيبلميحخشبملح
جدمدةححيبتكرة.حهملكحتاعدمدحينحتايزتملحتاتيحقدحتعحدحعلىحتابملءح

بلستخدتمحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعل:حسرعلحتابملءحأسرمح
بكثمر؛ححعيلملحتابملءحأقوحإزعلًجل،ححتابملءحبلةخشلبحأخفححزًملح
بكثمر،حييلحمعميحتمخفلضحيتطلبلاحتةسلسححتوتيلوحبملءحطحتبقح
إضلفمل.ححتايزتملحتابمئملحكبمرةحأمًضل،حومثحتعيوحتةاحتححتاخشبملح
كيخلزنحالكربحنحطحمللحتةجو.حكيلحأنحتاصولححتارفلهملحتاتيح
تحفرهلحتايبلميحتاخشبملحيحثولحجمًدتحتآلنحكيلحتمحتوسمنحقدرةح

تاعزوححتةدتءحتاورتريحاليبمىحبشكوحكبمر.

تةخشلبحتايصفولحتايتولطعلحهيحطرمولحذكملحإلمشلءحأاحتحح
همكلملحكبمرةحينحقطعحصغمرةحينحتةخشلب.ححتتكحنحتةخشلبح
تايصفولحتايتولطعلحينحأاحتحح)أححصفلئح(حينحتاخشبحتايمشحرح

حتايلصقحبلاغرتءححذححطبولا،حومثحكوحطبولحتكحنحيحجهلحبشكوح
عيحديحعلىحتاطبولحتاسلبول.ححبربطحطبولاحتاخشبحتاعيحدملحيعح
بعضهلحتابعض،حمتمحتاوصحوحعلىحتاصالبلحتاهمكلملحالحححفيحكالح
تالتجلهمن،حعلىحغرترحتاخشبحتارقلئويححاكنحبلستخدتمحيكحملاح

أكثرحسيًكل.حبهذهحتاطرمول،حمتيمزحتالحححبوحةحشدححضغطحكبمرة.حكيلح
ميكنحتستخدتمحهذهحتةاحتححفيحتشكموحأاحتححتاجدترححتةرضملاح

حتاسوف.ححمتمحإمتلجحتةاحتححبسرعلحدتخوحتايصمعححميكنحتشكملهلح
بلآلالاحاتتيمزحبودرةحتويوحعلاملحإاىحودحكبمر.حكيلحتبلغحأوجلمح
تةاحتححعلدًةح16مح×ح2.95مححاكنحميكنحأنحتكحنحأكبرحينحذاك.

بدأحتاعيوحفيحأحوحيصمعحاألخشلبحتايصفولحتايتولطعلحفيح
أحرحبلحفيحأحتئوحفترةحتاتسعممملاحبلستخدتمحتإليدتدتاحتاحفمرةحينح
تةخشلبحتالمملححتاصمحبرححتاتمحب.ححايدةح20حعلًيل،حسمطراح
أحرحبلحعلىحإمتلجحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعلححاكمهلحتتطحرح
تآلنحبلعتبلرهلحشركلحعلايملحيعحتفتتلححيصلمعحجدمدةحفيحجيمعح
تاولرتاحتارئمسل،حومثحتمحتستكشلفحإيكلملاحكوحيمطولحبلستخدتمح

تايحتدحتاخلمحتةكثرحفعلاملحينحومثحتاتكلفلححتاتحتفر.

صنفرة أسطح ألواح الخشب المصفح المتقاطع

تادرتسلحتافممل
تاخشبحتارقلئويح

تايتولطع

الخشب المزدوج بواسطة المهندس المعماري وو ثيستلتون 
وأروب في مهرجان مدريد 2020 للتصميم.

بحتارقلئويحتايتولطع
تاخش

بحتارقلئويحتايتولطع
تاخش
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تبتدتًءتحينحعلمح2012،حقلمحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبح
تاصلبل،حبلاتعلحنحتاحثمقحيعحتالستشلرممنحتاهمدسممنح)أرحب(،حببدءح
تابوثححإجرتءحتاتجلربحيعحتايهمدسمنحتايعيلرممنحتايتيرسمن،ح
فيحإيكلمملحتستخدتمحتاخشبحتاصلبحكيصدرحامفيحبدموحالخشبح

تاصمحبريحاتصممعحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعل.ححتعتيدحتايجلسح
تةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحخشبحتاتحامبحتةيرمكيح

كمحمحأصليحيثلايحبسببحقحتهحتالستثملئملحيولرملحبحزمهحكيلحكلنح
تاتفكمرحتاكلينححرتءحهذتحتابوثحهححتودممحأاحتححتةخشلبحتايصفولح

تايتولطعلحبشكوحرفمعحمسبًملححاكنحمتيتعحبوحةححصالبلحأعلىح
بكثمر،حيصوحًبلحبيظهرحجيلايحيتيمزحيولرمًلحبيظهرحتةخشلبح

تاصمحبرمل.ححعلىحيدترحتاسمحتاحتاعشرحتايلضمل،حشلركحتايجلسح
تةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحفيحعددحينحتايشرحعلاح
تاهليلحتاتيحتمطحيحعلىحصملعلحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعلح
بلستخدتمحخشبحتاتحامبحتةيرمكي،ححقدحتمحتمفمذحكوحيشرحمح

تستملًدتحإاىحعملصرحتابوثححتاتطحمرحاتحسمعحتايعرفلحوحوحخشبح
تاتحامبحتةيرمكيحكيحتدحخلمحتستخدمحفيحإمتلجحتةخشلبحتايصفولح

تايتولطعلحتاتجلرمل

كلنحأحوحداموحعلىحإيكلمملاحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعلح
ينحخشبحتاتحامبحتةيرمكيحهححتادرجحتاالمهلئي،حتاذيحصييهح
يهمدسححشركلحديحرتمكحيلرشحيحرجلنحكيشرحمحتلرمخيح

ايهرجلنحامدنحالتصيممحفيحعلمح2013.حيستحوىحينحصحرحتافملنح
تاهحامديحإمحسيحتمشر،ححأصبواحشبكلحتادرجحتايكحملحينحثالثلح
طحتبقحيعرحفلحتآلنحعلىحمطلقححتسعحبأمهلحتالستخدتمحتايثلايح

األخشلبحتاصلبلحفيحتصممعحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعل.حكيلح
كشفاحتالختبلرتاحتاتيحأجرماحفيحجليعلحترممتححعلىحخصلئصح
قحةحأاحتححتجرمبملحصغمرةحينحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعل.،ح

أمتجتهلحشركلحإميحامجمححفيحإمطلامل،حعنحقحتهلحتافلئولححتيتعهلحبوممح
ثميحعلامل،حتاتيحتعدحيؤشرحقملسيحاألدتءحأكبرحبثالثحيرتاحينح

أشجلرحتاتمحب.

الدرج الالنهائي بواسطة مهندسي شركة دي رايك مارش 
مورجان وأروب في مهرجان لندن 2013 للتصميم.

بملًءحعلىحيلحعليهحعنحتادرجحتاالمهلئي،حتحتصوحتايجلسحتةيرمكيح
اتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحيعحتايهمدسمنحتايعيلرممنحيعحأامسحنح
برحكسحفيحعلمح2016،ححوثهمحعلىحتخطيحتاودحدححتودتهمحفيح
إذتحيلحكلنحيستطلًعلحتمتلجحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعلحاخشبح
تاتحامبحبلستخدتمحأكبرحتةاحتححتاخشبملحتاصلبلحتاتيحتمحإمتلجهلح

علىحتإلطالق.ححتمحإمتلجحهذهحتةاحتححتاخشبملحتاصلبلحتايصمحعلح
ينحتاخشبحتاصلبحةحوحيرة،حيتضيملحبعضحتايمومملا،حفيح

أايلمملحبحتسطلحزحبلنحتميبر.ححكلماحتامتمجلحهيحتصيممحعلىحشكوح
تبتسليل،ححهححيشرحمحتلرمخيحآخرحاألخشلبحيمخفضلحتاكثلفل،ح
حهححعبلرةحعنحقحسحيزدحجحيولحبحبلرزحبطحوح34حيتًرتحقلدًرتح
علىحويوحيلحمصوحإاىح60حشخًصلحفيحكالحتاطرفمن.حكيلحتمحربطح

12حاحححيتعددحتاطبولاحمبلغحطحوحكوحيمهمح14حمححعرضح4.5ح
محينحخالوحأكثرحستلحآالفحيسيلرحذتتيحتالحابل.حتاتصيممحعلىح

شكوحتبتسليلحالحمزتوحيعترفحبهحعلىحمطلقححتسعحبلعتبلرهححتوًدتح
ينحأكثرحهملكوحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعلحتعومًدتححتودًملحعلىح
تإلطالقححامحمكنحينحتاييكنحتصممعهحينحتاخشبحتاصمحبري.

شهدحعلمح2017حتالمتهلءحينحأحوحيبمىحدتئمحيصمحمحينحخشبح
تاتحامبحتةيرمكيحبلستخدتمحتاخشبحتايصفححتايتولطع،ححهححيركزح

يلجيحالسرطلنحفيحأحادهلمحفيحتاييلكلحتايتودة،حينحتصيممح
يهمدسححشركلحديحرتمكحيلرشحيحرجلن.ححهذتحتايبمىحتافلئزح

بلاجلئزةحهححيبمىحيثمرحاالهتيلمححشيحايححعالجيححدتفئححيليءح
بلايفلجآاح–حوتىحأدقحتاتفلصموحتمحدرتستهلحبعململححتختملرهلح

اتوسمنحرفلهملحتايرمض.ححميثوحاوظلحولسيلحفيحتلرمخحتاهمدسلح
تايعيلرملحتاودمثلححتةخشلبحفيحتاتشممد.

كلنحأودثحداموحعلىحتاودرةحتاهمكلملحاخشبحتاتحامبحتةيرمكيح
بلستخدتمحتاخشبحتايصفححتايتولطعحفيحيشرحمحيهرجلنحامدنح
التصيممح2018حهححتاخشبحتايزدحجح–ححهححعبلرةحعنحيتلهلح
ينحثالثلحطحتبقحثالثيحتةبعلدحينحتصيممحيهمدسححشركلحححح

ثمستلتحن.ححمتكحنحتاهمكوحتاكليوحينح17ححودةحيترتبطلححيصمحعلح
ينحأكثرحينحيلئلحاحححينحتاخشبحتايصفححتايتولطعحبُسيكح60ح
يمحح100حيمحفيحشكوحيربعحطحاهح2.6حم.حكيلحسيححهذتحتاهمكوح
تايعملريحبفضوحتصيميهحتايرنححتفلصموحتاترتبطحبإعلدةحبملءهح
فيحشكوحيختلفحكجزءحينحيهرجلنحأسبحمحيمالنحالتصيممحفيح

علمح2019ححيرةحأخرىحفيحشكوحجدمدحشبمهحبلايكعبحفيحيهرجلنح
يدرمدحالتصيممحاعلمح2020.

ينحخالوحتاعيوحيعحشركلحآرحبححيركزحتسكتلمدتحاإلبدتمح
تإلمشلئيح)CSIC(ححشركلحتميبرحجلمملايحمدححجليعلحملبمر،حتيكنح

تايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحينحإمتلجحأحوح
أاحتححتاخشبحتايصفححتايتولطعحتايصمحمحفيحتاييلكلحتايتودة.ح
حخالوحعيلملحتاتصممع،حيكماحعيلملحجيعحتابململاححتختبلرهلح
ينحإيكلمملححضعحجدحوحزيميحيفصوحالمتلجحتاخشبحتايصفحح

تايتولطعحينحخشبحتاتحامبحتةيرمكيححإجرتءحيولرملحيعحتابململاح
تايمشحرةحتاخلصلحبلاخشبحتايصفححتايتولطعحتايصمحمحينح

تاخشبحتاصمحبري.حكيلحأنحهذهحتايعلحيلاحيتلولحفيححثمولحفمملح
وحوحتاخشبحتايصفححتايتولطعحتايصمحمحينحخشبحتاتحامبح

تةيرمكيححيتطلبلاحتاتصممع.حميكنحتالطالمحعلىحهذهحتاحثمولحيعح
تاوصحوحعلىحيعلحيلاحيفصللحوحوحجيمعحيشرحعلاحتةخشلبح

تايصفولحتايتولطعلحبلستخدتمحخشبحتاتحامبحتاتلبعلحاليجلسح
تةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبحتاصلبلحعلىحتايحقعحتإلاكترحميح

americanhardwood.org التصميم على شكل ابتسامة بواسطة مهندسي شركة أليسون 
بروكس وأروب في مهرجان لندن 2016 للتصميم.

ألواح الخشب المصفح المتقاطع في 
وضع تعامد مع بعضها البعض

تفاصيل حول التوصيل المشترك من لوح إلى لوح

رفع صناديق الخشب المصفح المتقاطع 
المجمعة مسبًقا إلى مكانها

بحتارقلئويحتايتولطع
تاخش

بحتارقلئويحتايتولطع
تاخش
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6.12
ثانية

معدل التجديد
مستغرقح6.12 ثانيةحاميحح1حم3حينحخشبح

تاكرزحتةيرمكي

متمحوسلبحيعدوحتالستبدتوحينحإجيلايحتازملدةحتاسمحملح
فيحتاحالملاحتايتودةحةمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتايوددةح
تايستيدحينحبرمليجحتاجردححتاتولموحاخديلاحتاغلبلاح

تةيرمكملح(FIA)ححمفترضحأمهحمتمحوصلدح2حم3حينحتاجذحمح
إلمتلجح1حم3حينحتاخشبح)أيحمسبلحتوحموحتصوحإاىح50%ح

كفلءةحتاتوحمو(.ححمرجعحيعدوحتالستبدتوحتاسرمعحإاىح
تاوجمحتاكبمرحجًدتحةشجلرحتةخشلبحتاصلبلحفيحغلبلاح

تاحالملاحتايتودة.

خشبحتاكرزحتةيرمكيحهححأودحأمحتمحتةخشلبح
فلئولحتاصالبلحبغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح
تايتودةححهححمحمحفرمدحفيحأيرمكلحتاشيلامل،حمتيمزح

بأاحتمهحتادتفئلححبيليسهحتاطبمعيحتارتئع.ححهححيختلفح
تيلًيلحفيحتاوجمححتايظهرحعنحأشجلرحكرزحتازممل.

وصف الخشب

متفلحاحاحنحقلبحخشبحتاكرزحبمنحتةويرحتةممقححتابميحتايلئوحاإلويرترح
حمصبححاحمهحدتكًملحعمدحتعرضهحالضحءحيعحيرحرحتاحقا.حأيلحخشبح

تاعصلرةحفلحمهحأبمضحكرميي.ححعلىحتارغمحينحأنحتافرقحبمنحاحنحخشبح
تاولبححتاعصلرةحيلوحًظل،حإالحأمهحميكنحتخفمفحدرجلحتالحنحبلستخدتمح

تابولر.حموتحيحخشبحتاكرزحعلىحوبمبلاحيتجلمسلحدقمولححيستوميلححغمرح
ظلهرةححمتيتعحبيليسحرقمقححملعم.حكيلحتعتبرحتاموطحتادتخلملحتاصغمرةح

بمملحتالحنححعودحتاخشبححتاتجحمفلاحأححتاشرتئححينحتاخصلئصحتاطبمعملح
الكرز،حاكنحمختلفححجحدهلحبلختالفحتإلقلمم.

 خشب الكرز
األمريكي

االسم الالتيني
Prunus serotina

األسماء الشائعة األخرى
تاكرزحتةسحد

الخصائص الميكانيكية
متيمزحتاكرزحبكثلفلحيتحسطل،حيعحخصلئصحإموملءحجمدة،ححقحةح

يتحسطلححيولحيلحجمدةحالصديلا،ححاكمهحيمخفضحتاصالبل،ححميكنح
ثممهحبلستخدتمحتابخلرحبورص.ححبسببحثبلاححصالبلحتاخشبحبعدح
جفلفه،حينحتاسهوحجًدتحتلحممهححطالئهحالوصحوحعلىحسطححيثلاي.ح
كيلحأمهحموظيحبتودمرحكبمرحفيحتةثلثححتامجلرةحتادتخلمل.ححبلعتبلرهح
محمحملعمحمسبًمل،حفمعتبرحتاكرزحتةيرمكيحأكثرحيالءيلحاألرضملاح
فيحتايملطقحذتاحوركلحتمووحقلملل،حيثوحغرفحتامحم،حأححفيحتادحوح

ذتاحتاثولفلحتاتيحالحترتديحفمهلحتةوذملحفيحتايملزوح–حكيلحهححتاولوح
فيحآسمل.

0.50 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 561 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%9.2 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح
)6% M.C.تةخضرحإاىح(

 84.809 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 10,274 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 49.023 ميجا باسكال
حقحةحتاضغط

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 4,226 نيوتن
قحةحتاصالبل

مخبز شارع بورك بواسطة المهندسين المعماريين في شركة جي آر تي
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توافر المواد

ح متحفرحتاكرزحينحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبسهحالحبلعتبلرهحقشرةح	
خشبملححخشبحيمشحرحفيحيجيحعلحينحتادرجلاححتةوجلم،حعلىح

تارغمحينحيودحدملحتايحتدحتاسيمكل؛ح10/4حبحصلح)63.5حيلم(حح12/4 
بحصلح)76.2حيلم(.ححميكنحأنحتخضعحهذهحتةمحتمحافترتاحينحتارحتجح
أححتاميطمل،حاذتحفأنحتاموصحتاحتضححفيحتةخشلبحتاجلفلحتايتلولحالتسلممح

قدحالحتعكسحتايصدرحتاكبمرحتايتلححالوصلد.

ح قدحمبلمحتاكرزحبسببحتالحن،ححكيملحتايحتدحتاخلاملحينحتاعصلرةحأححبمعح	
سطحححتودحخلٍوحينحتاعصلرة.حفعلىحسبموحتايثلو،حقدحتبلمحأاحتححتاكرزح
بمسبلح90/50حييلحمعميحأنح90%حينحخشبحتاولبحعلىحسطحححتودح
حيلحالحمووحعنح50%حينحخشبحتاولبحعلىحتاجلمبحتاخلفيح–حأححتبلمح

بيحتصفلاحأخرى.ححمحصىحبإجرتءحيشلحرتاحيعحتايحردمن.

حجم الغابات

وجمحتةشجلرحتاوملحفحقحأرتضيحتاغلبلا،ح1000حم3

 0ح-ح
20حأاف
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60حأاف

 60حأافح-ح
80حأاف

 80حأافح-ح
100حأاف

 100حأافح-ح
120حأاف

<120حأاف

200حأاف0

توزيع الغابات

تميححأشجلرحتاكرزحفيحتاغلبلاحتةيرمكملحبشكوحأسلسيحفيحشيلوحشرقح
تاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتايختلطل.ح

حتختلفحهذهحتةمحتمحعنحتاعدمدحينحأزهلرحتاكرزحتايزرحعلحفيحجيمعح
أمولءحتاعلام.حفهيحمحمححتود؛حتميححأشجلرهلحبشكوحيرتفعححغلاًبلحيلحتكحنح

كثمفلحفيحتاعدمدحينحتاحالملاحتةيرمكمل،ححالحسميلحبمسلفلمملححممحمحركح
حفمرجممملححفمرجممملحتاغربمل.ححالكرزحدحرةحتملحبحقصمرحمسبًملحفيح

تازرتعل،ححمستغرقححقًتلحأقوحالمضجحينحتةخشلبحتاصلبلحتةخرى.حكيلح
مرجعحجزءحكبمرحينحتايصلدرحتاولاملحإاىحقدرةحتاكرزحعلىحتاتجددحبشكوح

طبمعيحبعدحورتئقحتاغلبلا.

األداء

ح ينحتاسهوحتصممعحخشبحتاكرزححتسحمتهححثممه.ححمتمحاصوهحجمًدتحيعح	
أدتءحجمدحفيحتاشدححتاتثبما.حكيلحأنحاهحخصلئصحييتلزةحالموشححعيوح
تاوحتاب.ححميكنحبسهحالحصمفرةحتاكرزححتلحممهححتليمعهحالوصحوحعلىح

ايسلحمهلئملحملعيلحإاىحودحكبمر.

ح خشبحتاولبحتاصلبحيولحمحالتآكوححيولحمحبشكوحيعتدوحاليعلاجلح	
بلايحتدحتاولفظل.

ح مجبحعلىحتايستخديمنحيرتعلةحأنحكوحينحخشبحتاولبحتاملتجحينحخشبح	
تاكرزحميكنحأنحمصبححدتكنحتالحنحبسرعلحكبمرةحعمدحتعرضهحالضحء.

االستخدامات األساسية

هذتحتاخشبحتاذيحمدترحعلىحموححيستدتمحينحتاغلبلاحتاطبمعملحفيحأيرمكلح
تاشيلاملحموظىحبلاتودمرحفيحجيمعحأمولءحتاعلامحبسببحاحمهحتازتهيححيليسهح
تارتئعحبلإلضلفلحإاىحتيتعهحبيؤهالاحبمئملحييتلزة.حفهححيملسبحإاىحودح
كبمرحاألثلثححصملعلحتاخزتملاححتامجلرةحعلاملحتاجحدة.ححمستخدمحعلىح

مطلقححتسعحفيحصملعلحتةبحتب،ححتةاحتح،ححتامجلرةحتادتخلملحتايعيلرمل،ح
حتاوحتابححخزتملاحتايطبخ،ححبعضحتةرضملا.حكيلحأمهحمستخدمحفيحبعضح

تالستعيلالاحتايتخصصلحيثو:حتآلالاحتايحسموملححتادمكحرتاحتادتخلملح
تافلخرةحالوحترب.

    
تاخزتملا تةاحتح تةبحتب تآلالاحتايحسمومل تةثلث تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتاكرزحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح424.2حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح

مسبلح2.9%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح
تايتودة.ححتميححأشجلرحتاكرزحتةيرمكيحبيعدوح10.3حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلح
مبلغحتايوصحوح4.9حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(ح

متزتمدحبيودترح5.4حيلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححخشبحتاكرزحفيح
تاحالملاحتايتودةحيلحمتمحوصلدهحفيحجيمعحتاحالملاحتايمتجلحتارئمسل.

النمو وعمليات اإلزالة، مليون م3

حجم غابات
خشب الكرز

424.2 )مليون(

حجم الغابات في 
الواليات المتحدة 

14.6 )مليار(

الصافي
5.4 م

النمو
10.3 م

عملیات اإلزالة
4.9 م

ميساماشين بواسطة جايمي هايون كجزء من التداخل



تم تصميم مسرح سوزي سينسبري ليناسب األوبرا وأعمال 
المسرح الغنائي، من قبل مهندسي شركة إيان ريتشي ويقع في 

وسط أكاديمية رويال للموسيقى في لندن.

حهححيستحوىحينحتةشكلوحتايمومملحاآلالاحتاحترمل،ححتمحتوسمنح
تايسرححتايصمحمحينحخشبحتاكرزحتةيرمكيححتاذيحمتسعحاـح309ح

يتفرجحاتودممحجحدةحصحاحرتئعل. أكلدميملحرحملوح
اليحسموى

علّقحتايهمدسحتايعيلريحإملنحرمتشيحعلىحتايسرححقلئالً:ح“عمدح
تصيممحتايسلولاحتاجدمدة،حتستحومملحتاتصليممحينحتاشكوححتابملءح
تاخشبيحاآلالاحتاحترملححآاملاحضبطهلححتاعالقلاحتايلدملحبمنح
تافملنححتةدتة.حقلدتملحأبولثملحتةحاىحوحوحيلدملحتاخشب،ححكمفملح

توحملهححضبطه،حبلإلضلفلحإاىحتاحعيحبدحرحتاحرممشحفيحتةدحتاح
تايصمحعلحفيحيولطعلحكرميحمل،حيسوطحرأسحسترتدمفلرمحس،حإاىح
تالستفلدةحينحيمزةحتاصفلاحتايليحسلحتاتيحقدحمعطمهلحتاخشبحذحح

تاتشطمبحتامهلئيحكعلكسحالصحاححتاورترةححتاضحء.

كلنحطيحوملحبلامسبلحاليسرححهححتصحرحيسلولحميكنحأنحتعطيح
تإلوسلسحبلاصفلاحتاعلطفملححتابطحاملحتعتيلًدتحعلىحتايحسموىح
تايوددة،حعلىحعكسحبملضحتابلحطحتابلردحتايغسحوحبلالميحنح

تةخضرحفيحقلعلحرمسمتلوحأعلىحتايسرح.ححتمحتوسمنحتاجدرتنح
تايبطملحبلاكرزححتاسوفححتاشرفلحححتجهلحتاشرفلح)تاكرزحتةسحدح
تابري(حبلايسرححصحتًملحاتودممحجحدةحصحاحرتئعلحيعحتفلصموح

يتدرجلحاخلطحتاصحاحفيحجيمعحتالتجلهلاححتةسطححذتاحتازحتملح
تايرسحيلحبعململحييلحمخلقحتجربلحيؤثرةحالجيهحر.”

درتسلحتاولال

أكلدميملحرحملوحاليحسموى

أكلدميملحرحملوحاليحسموى

27
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 خشب اآلش
األمريكي

19.05
ثانية

معدل التجديد
مستغرقح19.05 ثانيةحاميحح1حم3حينحخشبح

تآلشحتةيرمكي

متمحوسلبحيعدوحتالستبدتوحينحإجيلايحتازملدةحتاسمحملح
فيحتاحالملاحتايتودةحةمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتايوددةح
تايستيدحينحبرمليجحتاجردححتاتولموحاخديلاحتاغلبلاح

تةيرمكملح(FIA)ححمفترضحأمهحمتمحوصلدح2حم3حينحتاجذحمح
إلمتلجح1حم3حينحتاخشبح)أيحمسبلحتوحموحتصوحإاىح50%ح

كفلءةحتاتوحمو(.ححمرجعحيعدوحتالستبدتوحتاسرمعحإاىح
تاوجمحتاكبمرحجًدتحةشجلرحتةخشلبحتاصلبلحفيحغلبلاح

تاحالملاحتايتودة.

خشبحتآلشحتةيرمكيحيثلايحاالموملءححتالستدترة.حفهحح
قحيححيتمنحيعححجحدحوبمبلاحييمزةححتيمزححاحن.

وصف الخشب

ح تآلشحبشكوحعلمحهححخشبحفلتححتالحن،ححمتفلحاحخشبحتاعصلرةحبمنح	
تالحنحتةبمضححتةصفرححمتفلحاحخشبحتاولبحبمنحتالحنحتابميحتافلتحح

إاىحتابميحتادتكن،ححأوملًملحمكحنحيعحخطحطحأفتح.ححتاتبلمنحتالحميح
بمنحخشبحتاعصلرةحتاخلرجيحذححتالحنحتافلتحححخشبحتاولبحتادتخليح
تابميححتضححتيلًيل.حكيلحمتيمزحخشبحتآلشحبشكوحعلمحبحجحدحوبمبلاح
يستوميلحيعحيليسحيحودحخشن.ححميتيعحيظهرهحبتبلمنحصلبحإاىحودح
كبمرحبمنحميححتاوبمبلاحتاملعيلحفيحتاصمفححميححتاولولاحتاصلبلحفيح

تاشتلء.حكيلحالحتحجدحقطعتلنحيتيلثلتلنحفيحتايظهر.

ح تاموطحذتاحتالحنحتابميحتافلتح،حأححتاخطحطحغمرحتاعضحمل،حتاتيح	
مشلرحإامهلحأوملًملحبلسمح“تادحدةحتازجلجمل”،حهيحشلئعلحفيحتآلشححمتمح
تاتعليوحيعهلحعلىحأمهلحسيلحطبمعمل،ححالحتعتبرحعمًبلحبيحجبحقحتعدح
تصممفحتاجيعملحتاحطمملحاألخشلبحتاصلبل.حفكوحذاكحالحموحضحينح

يثلاملحتاخشب.

االسم الالتيني
Fraxinus spp،حأحFraxinus americana حبشكوحأسلسي

األسماء الشائعة األخرى
تآلشحتاشيلاي،ححتآلشحتاجمحبي

هوجسكول فان أمستردام في جامعة أمستل 
بواسطة كوهن بيدرسن فوكس

الخصائص الميكانيكية
متيمزحخشبحتآلشحبخصلئصحقحةحجمدةحجًدتحيولرملحبحزمه.ححمتيتعح
بيولحيلحييتلزةحالصديلا،ححتاتيحتيتصحبعضحآالمحهحالءحتاذمنح
مستخديحنحتةدحتاحتامدحملححتايعدتاحتارملضمل،حيثوحيضلربح

تابمسبحوححعصيحتاهحكي.حفهححمموميحبشكوحجمدحجًدتحبلابخلر،حاذتح
فهححيفضوحادىحورفممنححهحتةحصملعلحتةثلث.ححبسببحثبلاححصالبلح
تاخشبحبعدحجفلفه،حينحتاسهوحجًدتحتلحممهححطالئهحالوصحوحعلىحسطحح

يثلاي،ححاذاكحفهححيثلايحاألثلثححتةرضملا.

ايعرفلحتايزمدحوحوحتاخصلئصحتايمكلممكملحاخشبحتآلش،حمرجىحقرتءةح
تاداموحتاهمكليحبلاكليو.

0.60 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 673 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%10.7 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح

(6% M.C.تةخضرحإاىح(

 103.425 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 11,997 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 51.092 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 5,871 نيوتن
قحةحتاصالبل

D35 
قميلحتصيممحتاريزحتةحرحبيح

تاهمكليحرقمح5
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توافر المواد

ح متحفرحخشبحتآلشحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبسهحالحكلةخشلبح	
تايمشحرةححتاوشرةحتاخشبملحفيحيجيحعلححتسعلحينحتادرجلاح

حتةوجلم.ححفيحتايمطولحتاشيلامل،حميموحخشبحتاعصلرةحإاىحأنحمكحنح
أقوحوجًيلحبسببحيحسمحتاميححتاوصمر،حينحتايمطولحتاجمحبملحومثح

مميححتاخشبحبشكوحأسرمحيعحيزمدحينحتاوبمبلاححتايليسحتايكشحف.ح
ميكنحبمعحخشبحتآلشحعلىحأسلسحتالحنححهححيتلححعلىحمطلقححتسعح
التصدمر،حعلىحتارغمحينحأنحتحفرهحعلىحتايدىحتابعمدحسحفحمتأثرح

.(EAB)بتأثمرحغزححوفلرحتادردترحتاوريزيح

ح متحفرحخشبحتآلشحفيحيجيحعلحينحتادرجلاحينح4/4حبحصلح)1حبحصلح	
أحح25.4حيلم(حوتىح8/4حبحصلح)2حبحصلحأحح50.8حيلم(حعلىحتارغمح

ينحأوجلمحيودحدةحينح10/4حبحصلح)2.5حبحصلحأحح63.5حيلم(حححميكنح
تاوصحوحعلىح12/4حبحصلح)3حبحصلحأحح76.2حيلم(.

حجم الغابات 

وجمحتةشجلرحتاوملحفحقحأرتضيحتاغلبلا،ح1000حم3

 0ح-ح
20حأاف

 20حأافح-ح
40حأاف

 40حأافح-ح
60حأاف

 60حأافح-ح
80حأاف

 80حأافح-ح
100حأاف

 100حأافح-ح
120حأاف

<120حأاف

200حأاف0

توزيع الغابات

تميححأشجلرحتآلشحتةيرمكملحبشكوحشلئعحفيحجيمعحأمولءحشرقحتاحالملاح
تايتودةحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتايختلطل،حينحتاشيلوحفيححالملح

ممحمحركحإاىحتاحالملاحتاجمحبملحعلىحطحوحخلمجحتايكسمك،ححفيحكوحيكلنح
بممهيل.حومثحتميححفيحأعلايحتاجبلوححتايمخفضلاحفيحتاسهحوححتايملطقح
تاسلولملحييلحمؤديحإاىحتمحمحكبمرحفيحتاسيلا.ححيعحهذتحتاتحزمعحتاحتسعح
تامطلقحفيحخطحطحتاعرضححتايملخححظرحفحتاتربل،حهملكحتختالفلاح

كبمرةحفيحشجرحتآلشحتبًعلحاليحقع،ححالحسميلحبمنحتةشجلرحتاشيلاملحبطمئلح
تاميحححتةشجلرحتاجمحبملحتةسرمحميًحت.حكيلحأمهحتحجدحأمًضلحأمحتًعلحفرعملح
تزمدحينحهذتحتاتمحم.ححعلىحتارغمحينحبعضحتاتهدمدتاحبعمدةحتايدىحينح
قبوحتآلفلاحتايحجحدةحفيحتاغلبلاححتةيرتضحتاتيحتصمبحيخزحنحشجرح
تآلشحينحتاخشب،حفإنحشجرحتآلشحمحمحغزمرحتإلمتلج.حميكنحتاعثحرحعلىح
يزمدحينحتايعلحيلاحوحوحتاخصلئصحتاِورفملحاخشبحتآلشححإيكلملتهح

.americanhardwood.orgتاهمكلملحعلىحتايحقعحتإلاكترحميح

األداء

تمحتصممعحخشبحتآلشحبطرمولحجمدة،حيعحأدتءحجمدحفيحتاتثبماحبلايسليمر،ح
حتابرتغي،ححتالصقحبلاغرتءححميكنحتلحممهححتليمعهحالوصحوحعلىحتشطمبح
جمدحإاىحودحكبمر.ححشهدحخشبحتآلشحذححتالحنحتةسحدحتاعدمدحينحفترتاح

تايحضلحتاملجولحفيحيجلوحتةثلث.حكيلحمجفحهذتحتامحمحينحتاخشبح
بسهحالحالودحينحتعرضهحالموا.ححميتلزحبثبلاحجمدحبومثحالحمتوركحكثمًرتح
أثملءحتاتمفمذ.حكيلحمتمحترقمقحتاوشرةحتاخلرجملحاخشبحتادردترحجمًدتحالوصحوح
علىحتاهمئلحتاكرتحممل.ححخشبحتآلشحالحمولحمحتسحسحخشبحتاولب،ححخشبح
تاولبحمولحمحبشكوحيعتدوحتايعلاجلحبلايحتدحتاولفظل،حاكنحخشبحتاعصلرةح

قلبوحالمفلذ.ححهذتحمجعوحخشبحتآلشحيملسًبلحجًدتحالتعدموحبلاورترة،حكيلحثباح
تآلنحينحخالوحتستخدتيهحعلىحمطلقححتسعحالتزممنححتاتغلمفححطلحالاح

تاعيوححأثلثحتاودتئق.

االستخدامات األساسية

هذتحتاخشبحتاذيحمدترحعلىحموححيستدتمحينحتاغلبلاحتاطبمعملحفيحأيرمكلح
تاشيلامل،حبيلحاهحينحيؤهالاحبمئملحييتلزة،حفإمهحيمتشرحتالستخدتمحبمنح

تايصييمنححتايهمدسمنحتايعيلرممنححتايستخديمنحتايتخصصمنح
حتايستهلكمنحفيحجيمعحأمولءحتاعلام.حكيلحأنحتستخدتيلتهحتارئمسلحتتيثوحفيح

تةثلثححتةرضملاححتةبحتبححتامجلرةحتايعيلرملححتاوحتابححخزتملاح
حتايطبخححتةدحتاححتايولبضحتارملضمل.

   
تةبحتب تةثلث تةرضملا تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحتولموحجردحتاغلبلاح(FIA)حأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتآلشحفيحتاحالملاحتايتودةحهح657.8حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح4.5%ح

ينحإجيلايحيخزحنحتةخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةحتايتمليي.ح
حتزرمحأشجلرحتآلشحتةيرمكيح3.3حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغحتايوصحوح
6.9حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(حمتزتمدحبيودترح
3.6-حيلمحنحم3حكوحعلم.ححمشمرحيخزحنحعلمح2014حإاىحأنحميححشجرحتآلشح
فيحتاحالملاحتايتودةحمتجلحزحتاوصلدحفيحجيمعحتاحالملاحتايحردةحتارئمسلح

بلستثملءحيمتشمغلنححأحهلمح،حومثحتعتبرحيركًزتحاغزححوفلرحتادردترح
تاوريزيح(EAB).حكيلحأمهحينحتايتحقعحأنحترتفعحيعدالاحتاوطعحتاجلئرح
ةشجلرحتآلشححعيلملاحإزتاتهحفيحتايستوبوحتاورمب،ححينحتايوتيوحأنح
تزمدحينحتاميححفيحبعضحتاحالملا،حبسببحغزححوفلرحتادردترحتاوريزي.

النمو وعمليات اإلزالة، مليون م3

حجم غابات
خشب اآلش

657.8 )مليون(

حجم الغابات في 
الواليات المتحدة 

14.6 )مليار(

الصافي
3.6 م

عملیات اإلزالة
6.9 م

النمو
3.3 م

-

كرسي قابل للطي من نوري ماتسوموتو كجزء من اإلبداع بالخشب

خشب اآلش األمريكي المعدل حرارياً في “طريق جرايز إن”

ميت مات ماما من خالل رومان 
إزكويردو بولستريدج



يعد مركز ماجيز لرعاية مرضى السرطان في أولدهام بالمملكة 
المتحدة أول مبنى في العالم مصنوع من الخشب الصلب المصفح 

المتقاطع (CLT). كان المركز، الذي صممه مهندسو شركة دي 
رايك مارش مورجان، باستخدام خشب التوليب المصفح المتقاطع 
األمريكي والتغليف بخشب التوليب المعدل بالحرارة، لحظة بالغة 

األهمية لألخشاب في الهندسة العمارة والتشييد العصريين.

يلجمزحهيحيؤسسلحخمرملحتودمحتادعمحتاعيليححتاعلطفيحاألشخلصح
تايصلبمنحبلاسرطلنححفًولحاألمدمحاحجملحتاجدمدةحارعلملحيرضىح
تاسرطلنحتاتيححضعتهلحيلجيحكمسحمكحجمكس.ححتمحبملءحيرتكزح

يلجيحعلىحأمهلحيستشفملاحسرطلنحيتخصصلحتلبعلحاهمئلح
تاخديلاحتاصوملحتاحطممل،ححهيحأيلكنحجلهزةحالعيوححترومبملح
ينحخالوحيتخصصمنحيؤهلمنححيتلومنحاتودممحبرمليجحدعمحمثباح

توسمنحتاولالحتاصوملحتاجسدملححتاعلطفمل.

شركلحديحرتمكحيلرشحيحرجلنحهيحتستحدمححمضمحيجيحعلح
يتيمزةحينحتايهمدسممنحتايعيلرممنححتايصيممنححيورهلحامدنح
حتأسساحعلمح1995علىحمدحأامكسحديحرتمكححفملمبحيلرشح

حسلديحيحرغلن.حبدتملحينحعلمح2000،حكلماحشركلحديحرتمكح
يلرشحيحرجلنحرتئدةحفيحتستخدتمحتةخشلبحتايصييلحهمدسًملح

بلعتبلرهلحتايلدةحتةكثرحأهيملحالهمدسلحتايعيلرملحبلاورنح21.حشلركح
تالستحدمححجمًبلحإاىحجمبحيعحيهمدسيحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرح
تةخشلبحتاصلبلححأرحبحفيحتمتلجحخشبحتايصفححتايتولطعحينح
خشبحتاتحامبحفيحعلمح2013،ححذاكحالستخدتيهحفيحتعيلوحتاتشممدح

تاودمثل،حتادرجحتاالمهلئي.

تمحتشممدحهذهحتاوطعلحتارتئدةحينحتاهمدسلحتايعيلرملحتادتئيلحينح
أكثرحينح20حاحولحينحخيسحطبولاحينحخشبحتاتحامبحتةيرمكيح

تايصفححتايتولطع،حمترتحححطحاهلحينح0.5حمحإاىح12حم.ححموفح
تايركزحعلىحأقدتمحفحالذملحبطحوح4حمحعلىحيمصلاحخرسلمملحيثبتلح
بأسلسلاحيستشفىحرحملوحأحادهلم.حكيلحتيموحتاودمولححتيتدحتايملظرح

تابلمحرتيملحإاىحسالسوحجبلوحبممممز.

تتدتخوحتموملءتاحجدرتنحتةخشلبحتايصفولحتايتولطعلحتادتخلملح
يعحياليححتازجلجححتعيوحعلىحزملدةحتالوسلسحبلمسملبملح

تةرضملاحتايعلاجلحبلارتتمج.ححهمكوحتاسوفحتايضلعحيصمحمح
أمًضلحينحخشبحتاتحامبحتةيرمكيحتايتبوىحينحعيلملحتصممعح

تةخشلبحتايصفولحتايتولطعل،حييلحمضينحأقوحقدرحينحتايخلفلا.

حيلجي،
أحادهلم

درتسلحتاولال

يلجي،حأحادهلم

يلجي،حأحادهلم
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مفتححتايركزحآفلًقلحجدمدةحوحوحتستخدتمحتةخشلبحتايعلاجلح
تاورترملح(TMT)ح–حومثحتعتبرحهذهحتايرةحهيحتةحاىحتاتيح

مستخدمحفمهلحخشبحتاتحامبحتايعلاجحورترًملحاتغلمفحتاهمكوحبلاكليوح
فيحتاييلكلحتايتودة.

تختلراحشركلحديحرتمكحيلرشحيحرجلنحخشبحتاتحامبح
اتصيممحيركزحيلجيحأحادهلمحمظًرتحالتأثمرحتإلمجلبيحالخشبحعلىح

تاملس،حبلإلضلفلحإاىحتاوصحوحعلىحجيلوححرّقلححقحةحخشبح
تاتحامبحتةيرمكي.

“ففيحتاخشبحأيو،ححإمسلممل،ححتدرج،ححرّقلحبلإلضلفلحإاىحهدفح
تاطبمعلحتاييمزحاليتصلصحتاكربحن.ححتاخشبحيلدةحغمرحسليلح
حيتعددةحتالستخدتيلاححغمرحضلرةححيضلدةحالسرطلن.حكيلحأمهح

ادىحيركزحيلجيحأحادهلمحرسلالحشليللحمويلهلحتاتصيممحتتيثوحفيح
دعمحتةهدتفحتايركزملحالتصيممحينحأجوحتالرتولءحبلارحححتايعمحملح
األشخلصحتايصلبمنحبلاسرطلنححإعطلءحتةيوحاهم.ححتستعيلالاح
تةخشلبحتاصلبلحتايتمليملحبشكوحيستدتمحالحوصرحاهل،ححخلصلح

خشبحتاتحامبحتايصفححتايتولطعحسرمعحتاميح.”ح–حتالستلذح
تاجليعيحأامكسحديحرتمك،حتايدمرحتايؤسسحاشركلحديحرتمكح

يلرشحيحرجلن.

حهذتحتايبمىحتاذيحتمحتالمتهلءحيمهحهححيبمىحيثمرحاالهتيلمححشيحايح
حعالجيححرقمقححيليءحبلايفلجآاح–حوتىحأدقحتاتفلصموحتمح

درتستهلححتختملرهلحبعململحاتوسمنحرفلهملحتايرمض.

طلحالحتايطبخحتارئمسل،حتاتيحمتمحتشجمعحتازحترحعلىحتاجلحسح
وحاهل،حهيحينحتصيممحشركلحبلرمبيح&حدتيحتاتيحتمحتكلمفهلح

ينحقبوحأامكسحديحرتمكححتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرحتةخشلبح
تاصلبلحاولئيلحتةيمملاحفيحيهرجلنحامدنح2014حالتصيمم.حصمعح
تاورفمحنحطلحالحثلمملحفيحبممشيلركحاألثلثحبلستخدتمحخشبح
تاتحامبحتايصفححتايتولطعحتايعلدحتدحمرهحينحمفلملاحتامحتفذح

حتةبحتبحينحيركزحيلجيحأحادهلم.

مووحتابلحطحتةبمضحتةيرمكيحيووحتايعدنحتابلرد،حتاذيحمستخدمح
علدةحفيحيولبضحتةبحتبححتاجسحرحتاوليلل،ححتاذيحميكنحأنحمكحنح

خشًملحعلىحتابشرةحتاوسلسلحبسببحتاعالجحتاكميملئي.

أيلحفيحتاخلرج،حفإنحسطححتآلشحتةيرمكيحتايعدوحورترًملح
يغطىحبيظللحتةسوف،ححخشبحتاتحامبحتةيرمكي،حاتحفمرح

ويلملحاينحمعلمحنحينحبشرةحوسلسلحينحتاضحءحبسببحتاعالجح
تإلشعلعي،حدحنحتالمتولصحينحجيلوحتايملظرحتاهلدئلحتايطللحعلىح

ودتئقحتايستشفملا.

يلجي،حأحادهلم

يلجي،حأحادهلم
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1.57
ثانية

معدل التجديد
مستغرقح1.57 ثانيةحاميحح1حم3حينحتابلحطح

تةبمضحتةيرمكي

متمحوسلبحيعدوحتالستبدتوحينحإجيلايحتازملدةحتاسمحملح
فيحتاحالملاحتايتودةحةمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتايوددةح
تايستيدحينحبرمليجحتاجردححتاتولموحاخديلاحتاغلبلاح

تةيرمكملح(FIA)ححمفترضحأمهحمتمحوصلدح2حم3حينحتاجذحمح
إلمتلجح1حم3حينحتاخشبح)أيحمسبلحتوحموحتصوحإاىح50%ح

كفلءةحتاتوحمو(.ححمرجعحيعدوحتالستبدتوحتاسرمعحإاىح
تاوجمحتاكبمرحجًدتحةشجلرحتةخشلبحتاصلبلحفيحغلبلاح

تاحالملاحتايتودة.

 البلوط األبيض
األمريكي

تابلحطحتةبمضحتةيرمكيحهححأودحتةمحتمحتةكثرحتمتشلًرتح
فيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحفيحأسحتقح

تاتصدمرح–حكيلحأمهحفرمدحينحمحعهحفيحأيرمكلحتاشيلامل.

وصف الخشب

ح موتحيحخشبحتابلحطحتةبمضحعلىحأاملفحجذتبل،حيثوحتاعدمدحينحأشجلرح	
تابلحطحتةخرىحتايزرحعلحعلايًمل.حبشكوحعلم،حمكحنحخشبحتاعصلرةح

ينحخشبحتابلحطحتةبمضحيلئالًحإاىحتالحنحتابميحتافلتح،ححعلدًةحيلحمكحنح
خشبحتاولبحبميحتالحنحتافلتححإاىحيتحسطحأححوتىحدتكًمل.ححتافرقحبمنح
خشبحتاعصلرةححخشبحقلبحتابلحطحتةبمضحأقوحتيمًزتحينحتابلحطح
تةوير.ححخشبحتابلحطحتةبمضحهححفيحتةسلسحعبلرةحعنحوبمبلاح

يستوميلحذتاحيليسحخشنحإاىحيتحسطحتاخشحمل.

ح تمحتاوصحوحعلىحشكوحتاخشبحبلستخدتمحأشعلحتامخلمح–ححهيحسيلح	
ينحسيلاحجيمعحأشجلرحتابلحطحتةصلملح–ححهذهحتاسيلاحتايحجحدةحفيح
تابلحطحتةبمضحأطحوحينحتلكحتايحجحدةحفيحتابلحطحتةوير؛ححبلاتلايح

توومقحرقًيلحأكثرححضحًول.ححخشبحتاولبحغمرحيسليي،حاذتحفهححيملسبح
اعيوحبرتيموحتامبمذححتالستخدتمحتاخلرجي.

االسم الالتيني
Quercus،حأححQuercus albaحبشكوحأسلسي

األسماء الشائعة األخرى
تابلحطحتةبمضحتاشيلاي،حتابلحطحتةبمضحتاجمحبي

مطار حيدر علييف الدولي بواسطة أوتوبان

الخصائص الميكانيكية
تتيمزحأشجلرحتابلحطحتةبمضحتةيرمكملحبخصلئصحقحةحييتلزةح

يولرملحبحزمهل،حييلحمجعلهلحمحًعلحيفضالًحبلامسبلحاألخشلبحتاصلبلح
فيحتالستعيلالاحتاهمكلمل.حفلاخشبحصلبححثوموحمسبًملحيعحقحةحتموملءح

حضغطحجمدةححاكمهحأقوحصالبل.حتؤكدحتالختبلرتاحتاهمكلملحتاتيحأجرماح
فيحأحرحبلحأنحتابلحطحتةبمضحمتيتعحبوحةحتةاملفحتايتأصللحأكبرح

ينحتابلحطحتةحرحبي.حكيلحادمهحقدرةحييتلزةحعلىحتالموملءحبلابخلر.ح
حمظًرتحاكحمهحصلًبلححثلبًتلحعمديلحمجفححسهوحتاتشطمبححتاتلحممن،ح
اذتحفهححموظىحبلمتشلرحكبمرحفيحتةثلثححتةرضملا،حخلصلحفيح

أسحتقحتاتصدمر.

ميكنحتاعثحرحعلىحيزمدحينحتايعلحيلاحوحوحتاخصلئصحتايمكلممكملح
حالبلحطحتةبمضححإيكلملتهحتاهمكلملحعلىحتايحقعحتإلاكترحميح

at americanhardwood.org

0.68 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 769 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%12.6 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح

(6% M.C.تةخضرحإاىح)

 104.804 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 12,273 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 51.299 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 6,049 نيوتن
قحةحتاصالبل

D50 
قميلحتصيممحتاريزحتةحرحبيح

تاهمكليحرقمح5
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توافر المواد

متحفرحتابلحطحتةبمضحينحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبسهحالحكلةخشلبح
تايمشحرةححتاوشرةحتاخشبملحفيحيجيحعلححتسعلحينحتادرجلاححتةوجلم.ح
حبسببحيدةحتاتجفمفحتاطحملل،حفإنحجيمعحتايحردمنحالحمعرضحنحيخزحنح
تاخشبحتةكثرحسيًكلح)10/4حبحصلحح12/4حبحصل(ححاكمهحيتحفرحبكيملاح
يودحدة.ححفيحتايمطولحتاشيلامل،حميموحخشبحتاعصلرةحإاىحأنحمكحنحأقوح
وجًيلحييلحهححعلمهحفيحتاجمحبحومث،حبسببحيحسمحتاميححتاوصمر،حومثح
مميححتاخشبحبشكوحأسرمحيعحيزمدحينحتاوبمبلاححتايليسحتايكشحف.ح

كيلحميكنحبمعحتابلحطحتةبمضحتستملًدتحإاىحتايمطولح“تاشيلامل”حح“تاجمحبمل”،ح
حاكنحقدحمكحنحهذتحتبسمًطلحيفرًطلحاالختالفلاححفًولحايحقعحتاميح.

حجم الغابات

وجمحتةشجلرحتاوملحفحقحأرتضيحتاغلبلا،ح1000حم3

 0ح-ح
30حأاف

 30حأافح-ح
60حأاف

 60حأافح-ح
90حأاف

 90حأافح-ح
120حأاف

 120حأافح-ح
150حأاف

 150حأافح-ح
180حأاف

<ح180حأاف

200حأاف0

توزيع الغابات

تميححأشجلرحتابلحطحتةبمضحوصرًملحفيحأيرمكلحتاشيلاملححهيحيحزعلح
علىحمطلقححتسعحفيحيعظمحأمولءحشرقحتاحالملاحتايتودةحفيحغلبلاح

تةخشلبحتاصلبلحتايختلطل.حكيلحهححتاولوحبلامسبلحالبلحطحتةوير،حفهملكح
تاعدمدحينحتةمحتمحتافرعمل،ححكلهلحضينحتصممفحتابلحطحتةبمض،ححجيمعح
أمحتمحتابلحطحتشكوحيًعلحيجيحعلحينحتةمحتمحتةكثرحتمتشلًرتححتاتيحتيثوح
وحتايح33%حينحيصلدرحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكمل.حفلةشجلرحطحمللح

حميكنحتاتعرفحعلمهلحبسهحالحينحخالوحشكوحأحرتقهلحتايستدمر،ححتتوحوح
إاىحتالحنحتابميحفيحفصوحتاخرمف.ححمميححتابلحطحتةبمضحينحتاشيلوح

إاىحتاجمحب؛حبعضهلحفيحتاجبلوححتابعضحتآلخرحفيحتةرتضيحتايمخفضلح
ييلحمؤديحإاىححجحدحسيلاحيختلفل.ححبلاتلاي،حهملكحتختالفلاحكبمرةحفيح
تابلحطحتةبمضحتبًعلحاليحقع،ححخلصلحبمنحتةشجلرحتاشيلاملحبطمئلحتاميحح
حتةشجلرحتاجمحبملحتةسرمحميًحت.حكيلحهححتاولوحيعحتابلحطحتةوير،حفهحح

معتبرحيستدتمحإاىحودحكبمرحبلامسبلحاالستهالكحتايوليححتاتصدمر.

كنيسة كريسينت من خالل المهندسين المعماريين في ايفانورت

األداء

ح تعيوحآالاحخشبحتابلحطحتةبمضحبشكوحجمد،حيعحأدتءحجمدحفيحتاشدح	
حتاتثبما،حعلىحتارغمحينحأمهحمحصىحبلستخدتمحتاوفرحتايسبق.ححمتمح

اصوهحبلاغرتءحجمًدتح)علىحتارغمحينحأمهحمحصىحبإضلفلحتايحتدحتةسلسملح
الوصحوحعلىحتالاتصلقحتاهمكلي(ححميكنحتلحممهححتليمعهحالوصحوح

علىحتشطمبحجمدحجًدت.حكيلحمجبحتجفمفحتاخشبحببطءححبعململحاتجمبح
تعرضهحالمواحكيلحمتيمزحبلمكيلشحشعلعيحعلايحتاتفلضوححبلاتلايح
ميكنحأنحمكحنحعرضلحالتوركحعمدحتاتمفمذحفيحتاظرحفحتارطبل.ح

حمتيتعحبخصلئصحييتلزةحفيحتاوفرححتاتشطمب.

ح خشبحتاولبحتاصلبحيولحمحالتآكوححيولحمحاليعلاجلحبلايحتدحتاولفظل.	

االستخدامات األساسية

معتبرحهذتحتاخشبحتاذيحمدترحعلىحموححيستدتمحينحتاغلبلاحتاطبمعملحفيح
أيرمكلحتاشيلاملحينحتةمحتمحتارئمسلحفيحتاعدمدحينحأسحتقحتاتصدمر،ححتاتيح

تتيتعحبيؤهالاحبمئملحييتلزة.ححتتيثوحتستخدتيلتهحتارئمسلحفيحتةثلثح
حتةرضملاححتةبحتبححتامجلرةحتايعيلرملححتاوحتابححخزتملاحتايطبخ.ح
كيلحمتمحتستخدتيهحأمًضلحفيحتستعيلالاحيعمملحفيحتاتشممد،حبيلحفيحذاكح

تاعحترضحتاهمكلملحتايصفولحبلاغرتء،ححغمرهلحينح
حتالستعيلالاحتايتخصصل.

 
عحترضحتاجلحالم تاخزتملا تةبحتب تةثلث تةرضملا تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتابلحطحتةبمضحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح2.26حيلملرحم3،ححهححيلح

ميثوح15.5%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح
تايتودة.ححمزرمحتابلحطحتةبمضحتةيرمكيح40.1حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغح
تايوصحوح20.1حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(ح

متزتمدح20.0حيلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححتابلحطحتةبمضحفيحتاحالملاح
تايتودةحوجمحتايوصحوحفيحجيمعحتاحالملاحتايحردةحتارئمسل.

النمو وعمليات اإلزالة، مليون م3

حجم غابات خشب
البلوط األبيض

األمريكي 2.3 )مليار(

حجم الغابات في 
الواليات المتحدة 

14.6 )مليار(

الصافي
20.0 م

النمو
40.1 م

عملیات اإلزالة
20.1 م

فيس ايل من خالل جاريث 
نيل لزها حديد كجزء 

من قائمة الرغبات

مؤتمر قصر هويسكا من خالل بينيتيز والفوينتي

 درجات السلم الداخلي من 
خالل استوديو بول كوكسيدج



كلف نادي ماريليبون للكريكيت (MCC) المهندسين المعماريين 
بشركة بوبولوس بتصميم جناح وارنر الجديد في أحد أكثر 

المرافق الرياضية شهرة في العالم، ملعب لوردز للكريكيت في 
سانت جونز وود، لندن.

متكحنحتاسوفحتاوليوحاليمصلحينح11حعلرضلحينحخشبحتابلحطح
تةبمضحتةيرمكيحتايصفحح)بلاغرتءحتاكلبحاي(ححتاذيحمليعحبشكوح
هلئوحينحتازتحملحتةرضمل،حتةيرحتاذيحميهدحتاطرمقحالستخدتيلاح

همكلملحجدمدةحرتئعلحاألخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحتاولبللحالتويو.

مبلغحقملسحكوحعلرضلح900حيمح×ح350حيمحعمدحأعيقحموطل.حمصوح
حزنحأطحوحعلرضلحينحخشبحتاجلحالمحوحتايح4حطنححمبلغحطحاهح
23.4حم،ححهححمفسحطحوح26حيضربحكرمكماحيصفحًفلحينحتةمفح

إاىحتاذمو.ححكلماحهذهحهيحتايرةحتةحاىحتاتيحمتمحفمهلحتستخدتمح
خشبحتابلحطحتةبمضحبهذتحتاشكوحعلىحهذتحتامطلقححفيحيثوحهذهح
تابمئلحبلاغلحتةهيملحاألدتءح–حاتشكموحتاهمكوحتةسلسيحالسوفحتاذيح

متسعحةكثرحينح2674حيتفرًجل.

“الحميكنحفصوحتاخشبحتاطبمعيحعنحاعبلحتاكرمكما.حمعدحتستخدتمح
تاصفصلفحفيحيضلربحتاكرمكماححتآلشحفيحجذحمحيضربح
تاكرمكماحجزًءتحينحتالعبلحيثوحتاكرتاحتاجلدملححولالحتايلعبح
حتاطوسحبكوحتأكمد.حتختلراحشركلحبحبحاحسحتخصمصحخشبح

تابلحطحتةبمضحتةيرمكيحةمهحميكنحتصممعهحبدقل،ححمتيمزحبلالحنح
تاذهبيحتاجيمو،ححقحيحإاىحودحكبمر.حهذهحتاسيلاحتاييمزةحتجعلهح
تاخملرحتايثلايحاهمكوحسوفحتايظللحتاجدمدحفيحيلعبحاحردز،”ح
صرححبذاكحفملمبحجحمسحن،حيدمرحأحوحفيحشركلحبحبحاحس،ح

حيدمرحتايشرحم.

احردسححترمرح
ستلمد

درتسلحتاولال

سححترمرحستلمد
احرد

سححترمرحستلمد
احرد

41
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نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييح
ينحخشبحتاوموبحتالمنحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح1.62حيلملرحم3،ححهححيلح
ميثوح11.1%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح
تايتودة.ححمزرمحتاوموبحتالمنحتةيرمكيح36.4حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغح
تايوصحوح16.0حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(ح
متزتمدح20.4حيلمحنحم3حكوحعلم.ححميححتاوموبحتالمنحفيحتاحالملاحتايتودةح

متجلحزحيلحمتمحوصلدهحفيحجيمعحتاحالملاحتايمتجلحتارئمسل.

النمو وعمليات اإلزالة، مليون م3

1.73
ثانية

معدل التجديد
مستغرقح1.73 ثانيةحاميحح1حم3حينحتاوموبحتالمنحتةيرمكي

متمحوسلبحيعدوحتالستبدتوحينحإجيلايحتازملدةحتاسمحملحفيحتاحالملاحتايتودةحةمحتمح
تةخشلبحتاصلبلحتايوددةحتايستيدحينحبرمليجحتاجردححتاتولموحاخديلاحتاغلبلاح

تةيرمكملح(FIA)ححمفترضحأمهحمتمحوصلدح2حم3حينحتاجذحمحإلمتلجح1حم3حينحتاخشبح
)أيحمسبلحتوحموحتصوحإاىح50%حكفلءةحتاتوحمو(.ححمرجعحيعدوحتالستبدتوحتاسرمعح

إاىحتاوجمحتاكبمرحجًدتحةشجلرحتةخشلبحتاصلبلحفيحغلبلاحتاحالملاحتايتودة.

الصافي
20.4 م

النمو
36.4 م

عملیات اإلزالة
16.0 م

حجم غابات خشب القيقب 
 اللين األمريكي 

1.6 )مليار(

حجم الغابات في 
الواليات المتحدة 

14.6 )مليار(

 خشب القيقب
األمريكي اللين

تاوموبحتالمن،حتاذيحمميححبشكوحطبمعيحفيحغلبلاح
تةخشلبحتاصلبلحفيحأيرمكلحتاشيلامل،حهحححتودحينح
أكثرحتةمحتمحتمتشلًرتححتستدتيل،حعلىحغرترحتاوموبح
تاصلبححاكمهحأكثرحامحملحبلامسبلحالتأثرحبلاصديلا

وصف الخشب

ح تاوموبحتالمنحمشبهحإاىحودحيلحتاوموبحتاصلب،ححاكمهحأكثرحتمحًعلحفيح	
تالحن،ححخلصلحينحيمطولحإاىحأخرى.ححعلدةحيلحمكحنحخشبحتاعصلرةح
ينحخشبحتاوموبحتالمنحاحمهحأبمضحريلديححميكنحأنحمكحنحدتكنحتالحن،ح

يعححجحدحموطحدتخلملحكصفلحييمزةحطبمعمل.حكيلحمتمحمحاحنحخشبح
تاولبحينحخشبحتاوموبحتالمنحينحتالحنحتابميحتافلتححإاىحتابميحتايلئوح
األويرحتادتكن.ححتافرقحبمنحتاعصلرةححخشبحتاولبحأكبرحينحتافرقح

تايحجحدحفيحتاوموبحتاصلب.

ح علدةحيلحمكحنحخشبحتاوموبحتالمنحبهحوبمبلاحيستوميلحذتاحيليسح	
ملعم،حبشكوحوبمبيحيشلبهحالكرزحتةيرمكي.ححميكنحتلحمنحتاوموبحتالمنح

العتبلرهحبدمالًحالكرز.

توافر المواد

متحفرحخشبحتاوموبحتالمنحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحعلىحمطلقححتسعح
كلةخشلبحتايمشحرةحفيحيجيحعلحينحتةوجلمححتادرجلا،ححاكنحملدًرتحيلح
مكحنحفيحشكوحتاوشرةحتاخشبمل.ححعلدًةحيلحُمبلمحتاخشبحغمرحتايوددحبسببح

تالحن.حكيلحأمهحعلدةحيلحُمبلمحإمتلجحتاسلووحتاغربيحتاخلرجيححتصممفهح
ينحتاملوملحتةفضو،حبسببحتاخرحجحعنحقحتعدحتصممفحتاجيعملحتاحطمملح

األخشلبحتاصلبلحتاوملسمل.

توزيع الغابات

مميححتاوموبحتةيرمكيحتالمنحعلىحمطلقححتسعحفيحشرقحتاحالملاح
تايتودةحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتايختلطلحيعححجحدحتايزمدحينح
تاوموبحتةويرحفيحتاشيلوحتاشرقيححتاوموبحتافضيحتاذيحمحجدحبكثلفلح
فيحتاحالملاحتاحسطىححتاجمحبمل.ححميكنحأنحمكحنحتالسمحخلدًعلحةنح
تاوموبحتالمنحامسحامًملحإاىحودحكبمرحينحومثحتايبدأ.حكيلحأنحهملكحعددح
كبمرحينحتةمحتمحتافرعملح–حُتبلمحجيمعهلحعلىحأمهلحقموبحامن.ححمميحح
تاعدمدحيمهل،حبيلحفيحذاكحسلووحتايومطحتاهلدئ/حتاوموبحضخمحتةحرتقح

(Acer macrophyllum)،حفيحشيلوحغربحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكمل،ح
ومثحتمطبقحعلمهلحقحتعدحتاتصممفحتايوددة.

األداء

ح معتبرحخشبحتاوموبحتالمنحييتلًزتحفيحتاتصممعححتاتجحمفححتاتسحملح	
حتاتشطمب.حفهححقلبوحاالستدترة،ححتالصقحبلاغرتء،ححتالستحتء،ححتاثوب،ح
حتامواحبطرمولحجمدة،حاكنحتاشدححتاتثبماحبلايسليمرحيوبحالنحفوط.حكيلح
ممتجحقحتابحجمدة.ححميكنحبسهحالحصووحتاوموبحتالمنححتلحممهححتليمعهح
الوصحوحعلىحايسلحمهلئملحملعيلححسلسل،ححاهحخصلئصحإموملءحجمدةح

بلابخلر.حاذتحفهححمعتبرحبدمالًحالكرزحعمدحتلحممه.حكيلحأنحخصلئصهح
تاِورفملححأدتئهحمجعلهحبدمالًحعنحخشبحتازتن.

ح تاخشبحغمرحيولحمحالتآكوحكيلحأنحخشبحتاولبحيولحمحبشكوحيعتدوح	
اليعلاجلحبلايحتدحتاولفظل.ححتاعصلرةحقلبللحالمفلذ.

االستخدامات األساسية

معتبرحهذتحتاخشبحتاصلبحتايستدتمحبشكوحكبمرحموظىحبلايؤهالاحتابمئملح
ومثحُمدترحفيحتاغلبلاحتاطبمعملحبأيرمكلحتاشيلامل،حقدحالحتكحنحتاصالبلح

حخصلئصحتاتويوحضرحرمل.ححمتمحتستخدتيهحفيحتةثلثححصملعلح
تاخزتملاححتامجلرةحبلإلضلفلحإاىحتةبحتبححخزتملاحتايطبخححتالستدترةح

حعيوحتاوحتاب.

    
تادحرتن تاخزتملا تةبحتب تةثلث تاوحتاب

االسم الالتيني
Acer macrophyllumحأحح،Acer rubrum

األسماء الشائعة األخرى
تاوموبحتةوير،ححرقلحتاوموبحتاضخيل

سرير النهار من تصميم استوديو ويد ديزاين

الخصائص الميكانيكية
متيتعحخشبحتاوموبحتالمنحبوحةحتموملءححتكسمرحجمدة،ححاكمهحيمخفضحتاصالبلححيولحيتهحالصديلا.حفهححأقوحصالبلحبمسبلح25%حينحتاوموبحتاصلب.ح

ححفًولحاذاكحالحممصححبهحفيحتةرضملاحأححطلحالاحتاعيو.

القيقب األحمر

0.54 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 609 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%10.5 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح

(6% M.C.تةخضرحإاىح(

 92.393 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 11,308 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 45.093 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 4,226 نيوتن
قحةحتاصالبل

القيقب الضخم األوراق

0.48 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 545 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%9.3 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح

(6% M.C.تةخضرحإاىح(

 73.777 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 9,998 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 41.025 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 3,781 نيوتن
قحةحتاصالبل
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3.31
ثانية

معدل التجديد
مستغرقح3.31 ثانيةحاميحح1حم3حينحتاوموبح

تاصلبحتةيرمكي

متمحوسلبحيعدوحتالستبدتوحينحإجيلايحتازملدةحتاسمحملح
فيحتاحالملاحتايتودةحةمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتايوددةح
تايستيدحينحبرمليجحتاجردححتاتولموحاخديلاحتاغلبلاح

تةيرمكملح(FIA)ححمفترضحأمهحمتمحوصلدح2حم3حينحتاجذحمح
إلمتلجح1حم3حينحتاخشبح)أيحمسبلحتوحموحتصوحإاىح50%ح

كفلءةحتاتوحمو(.ححمرجعحيعدوحتالستبدتوحتاسرمعحإاىح
تاوجمحتاكبمرحجًدتحةشجلرحتةخشلبحتاصلبلحفيحغلبلاح

تاحالملاحتايتودة.

 خشب القيقب
األمريكي الصلب

مشتهرحخشبحتاوموبحتةيرمكي،حتاذيحمميحح
بشكوحطبمعيحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلح
فيحأيرمكلحتاشيلامل،حبلحمهحتارقمقححصالبتهح
حتاوبمبلاحتادقمولححتاتشطمبحبجحدةحعلامل.

وصف الخشب

ح علدةحيلحمكحنحخشبحتاعصلرةحينحخشبحتاوموبحتاصلبحاحمهحأبمضح	
كرمييححاكنحميكنحأنحمظهرحاحنحبسمطحيلئوحإاىحتةوير/حتابمي.حميكنح
تودمدحخشبحتاعصلرةحتةبمضحثمحمتمحتودمدحتاوشرةحتاخشبملحدتئًيل.حكيلح
متمحمحاحنحخشبحتاولبحينحخشبحتاوموبحتاصلبحينحتالحنحتابميحتافلتحح
إاىحتابميحتايلئوحاألويرحتادتكنححقدحمختلفحتالحنحأمًضلحوسبحتايمطول.ح

حقدحمكحنحتافرقحبمنحاحنحخشبحتاولبححتاعصلرةحطفمًفلحفوط.ححقدح
موتحيحكالهيلحعلىحموطحدتخلملحكصفلحييمزةحطبمعمل.

ح متيتعحخشبحتاوموبحتاصلبحبيليسحملعمحجًدتححذححوبمبلاحيستوميلح	
بشكوحعلم.ححميكنحأنحمظهرحتاوموبحتاصلبحفيحشكوح“يجعد”ح

ح“تاكيلن”ححح“عمنحتاطلئر”ححهححذححقميلحيرتفعل.ححمصبححتاخشبح
دتكنحتالحنحعمدحتعرضهحالضحءحيعحيرحرحتاحقا.

االسم الالتيني
Acer saccharum

األسماء الشائعة األخرى
تاوموبحتاسكري،حتاوموبحتاصخري،حتاوموبحتةسحد

الخصائص الميكانيكية
تاوموبحتاصلبحقحي،حكيلحمشمرحتالسم،ححهححثوموحبسببحخصلئصحتاوحةح
تاجمدة.ححمتيمزحبيولحيلحعلاملحالخدشححتاتآكوحبلإلضلفلحإاىحخصلئصح
إموملءحجمدةحبلابخلر.ححينحثم،حفهححينحتةمحتمحتايفضللحاألرضملا،ح
بيلحفيحذاكحتةرضملاحتارملضملححييشىحتابحاممجححطلحالاحتاعيو.

*تاوممحتاخلصلحبلاوموبحتاسكري

0.63 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 705 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%11.9 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح

(6% M.C.تةخضرحإاىح(

 108.941 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 12,618 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 53.988 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 6,450 نيوتن
قحةحتاصالبل

نورديك بايونير من تصميم ماريا برون كجزء من التداخل
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توافر المواد

متحفرحخشبحتاوموبحتاصلبحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبسهحالح
كلةخشلبحتايمشحرةحفيحيجيحعلحينحتادرجلاححتةوجلمححتاوشرةح

تاخشبمل.ححمتمحإمتلجحتةخشلبحتايمشحرةحبلمتظلمحبوجمح4/4حبحصلحوتىح
8/4حبحصلححاكمهلحيودحدةحةمهلحيخزحنحأكثرحسيًكل.

ميكنحبمعحتاخشبححفًولحالختملرحتالحنح)تةبمض(،ححتاذيحمتمحعلدًةحبدفعح
أعلىحقميلحيولبوحذاك.حكيلحمتمحذاكحعلدًةحبلستخدتمحيعملرحتصممفحتاجيعملح
تاحطمملحاألخشلبحتاصلبلحافرزحتةاحتن،حييلحممتجحدرجلاحاألاحتنحيثوح“1 

& 2حينحتالحنحتةبمض”.ححمحصىحبإجرتءحيشلحرتاحيعحتايحردمن.

حجم الغابات 

وجمحتةشجلرحتاوملحفحقحأرتضيحتاغلبلا،ح1000حم3

 0ح-ح
30حأاف

 30حأافح-ح
60حأاف

 60حأافح-ح
90حأاف

 90حأافح-ح
120حأاف

 120حأافح-ح
150حأاف

 150حأافح-ح
180حأاف

<ح180حأاف

200حأاف0

توزيع الغابات

تاوموبحتةيرمكيحتاصلبحهححمحمحمميححفيحيملخحبلردحعلىحتارغمحينح
أنحتةشجلرحميكنحأنحتميححفيحجيمعحأمولءحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملح
فيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتايختلطلححاكمهلحتفضوحتاميححفيحتاحالملاح
تاشيلامل.ححمختلفحهذتحتامحمحتيلًيلحعنحأمحتمحتاوموبحتةخرىحتايزرحعلح

فيحجيمعحأمولءحتاعلام.ححغلاًبلحيلحتميححتةشجلرحفيحوحتيوحكثمفلحفيحتاعدمدح
ينحأمحتمحتاتربلححُتزرمحأمًضلحاعيوحعصمرحتاوموبحتاشهمر.ححوصلدحهذهح

تةشجلرحمكحنحيحسيًملح)فيحفصليحتاخرمفححتاشتلء(.

األداء

ح معتبرحخشبحتاوموبحتاصلبحييتلًزتحفيحتاتصممعححتاتجحمفححتالستدترةح	
حتاتشطمب.حفهححقلبوحالصقحبلاغرتء،ححتالستحتء،ححتاثوب،ححتامواح
بطرمولحجمدة،حاكنحتاشدححتاتثبماحبلايسليمرحيوبحالنحفوط.حكيلحممتجح
قحتابحجمدة.ححميكنحبسهحالحصووحخشبحتاوموبحتاصلبححتلحممهح

حتليمعهحالوصحوحعلىحايسلحمهلئملحملعيلحإاىحودحكبمر.

ح فخشبحتاولبحتاصلبحالحمولحمحتاتآكوحإالحقلمالًحأححالحمولحمحتاتآكو،حكيلح	
أمهحمولحمحتايعلاجلحبلايحتدحتاولفظل.ححتاعصلرةحقلبللحالمفلذ.

االستخدامات األساسية

معتبرحهذتحتاخشبحتاذيحمدترحعلىحموححيستدتمحفيحتاغلبلاحتاطبمعملحبأيرمكلح
تاشيلاملحتاذيحموظىحبلاتودمرحفيحجيمعحأمولءحتاعلامحبسببحسيلتهحتاصلبلح
حاحمهحتازتهيحتارقمقححتاتشطمبحتادقمق،ححتاذيحمتيتعحبيؤهالاحبمئملح

ييتلزة.حفهححيملسبحإاىحودحكبمرحاجيمعحأمحتمحتةرضملا،حبيلحفيحذاكح
تةيلكنحكثمرةحتاوركلحيثوحتايبلميحتاعليلححتةثلثححصملعلحتاخزتملاح
حتامجلرةحعلاملحتاجحدة.حمستخدمحعلىحمطلقححتسعحةسطححتايمضدةح

حطلحالاحتاعيوححتاوحتابححخزتملاحتايطبخ.

    
تالستخدتمحتايرتبطح

بلاغذتء
تاخزتملا تةثلث تةرضملا تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
تاوموبحتاصلبحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح995.4حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح
6.5%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح

تايتودة.ححمزرمحتاوموبحتاصلبحتةيرمكيح19.1حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغح
تايوصحوح10.2حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(ح
متزتمدحبيودترح8.9حيلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححتاوموبحتاصلبحفيح
تاحالملاحتايتودةحوجمحتايوصحوحفيحجيمعحتاحالملاحتايحردةحتارئمسلح

بلستثملءححالملحيمن.ححكلنحيوصحوحتاوموبحفيححالملحيمنحيرتفًعلحيولرملح
بيعدوحميحه،ححمرجعحذاكحفيحتةسلسحإاىحزملدةحتستخرتجحرقلئقحتاخشبح
تايتعلكسلححإيدتدتاحتاطلقلحتاومحمل،ححةنحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتاتيح

مهمينحعلمهلحتاوموبحتستبدوحببطءحبأمحتمحغلبلاحتةخشلبحتالممل.

النمو وعمليات اإلزالة، مليون م3

الصافي
8.8 م

النمو
19.1 م

عملیات اإلزالة
10.2 م

حجم غابات خشبالقيقب 
 الصلب األمريكي 
955.4 )مليون(

حجم الغابات في 
الواليات المتحدة 

14.6 )مليار(

مقهى هانترز روتس من تصميم المهندسين المعماريين بشركة كيتاياما كي



تصيميلاحتاهمدسلح
تايعيلرملحتادتخلمل

“تةخشلب،حيثوحخشبحتاتحامب،حتجلبح
تاشعحرحبلاهدحءححكأمكححسطحتاطبمعلح

عمديلحتولطحبهل.”ح–حتاسمرحدمفمدحأدجلي،ح
رتبلحتإليبرتطحرملحتابرمطلممل

قاعة أبكس متعددة االستخدامات بخشب البلوط األبيض 
األمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة هوبكنز

 مركز كارولين بخشب الكرز األمريكي 
من تصميم المهندسين المعماريين بشركة أمين طه

المجال المتخصص 4 بخشب البلوط األحمر األمريكي 
من تصميم المهندسين المعماريين بشركة ماندانا

سكليرا بخشب التوليب األمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة ديفيد أدجاي

دير وورث بخشب الجوز األمريكي من تصميم توماس هيذرويك

 معبد تسي مينغبخشب القيقب األمريكي 
الصلب من تصميم المهندسين المعماريين بشركة أرشوفيس

متحف ميكلين في أمريكا خشب البلوط األبيض األمريكي 
dmvA من تصميم المهندسين المعماريين بشركة

احتاهمدسلحتايعيلرملحتادتخلمل
صيميل

ت

احتاهمدسلحتايعيلرملحتادتخلمل
صيميل

ت
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13.09
ثانية

معدل التجديد
مستغرقح13.09 ثانيةحاميحح1حم3حينحخشبح

تاجحزحتةيرمكي

متمحوسلبحيعدوحتالستبدتوحينحإجيلايحتازملدةحتاسمحملح
فيحتاحالملاحتايتودةحةمحتمحتةخشلبحتاصلبلحتايوددةح
تايستيدحينحبرمليجحتاجردححتاتولموحاخديلاحتاغلبلاح

تةيرمكملح(FIA)ححمفترضحأمهحمتمحوصلدح2حم3حينحتاجذحمح
إلمتلجح1حم3حينحتاخشبح)أيحمسبلحتوحموحتصوحإاىح%50 
كفلءةحتاتوحمو(.ححمرجعحيعدوحتالستبدتوحإاىحوجمحأشجلرح

تةخشلبحتاصلبلحفيحغلبلاحتاحالملاحتايتودة.

 خشب الجوز
األمريكي

خشبحتاجحزحتةيرمكيحهححأودحأكثرحتةمحتمح
تمتشلًرتحفيحتةسحتقحفيحجيمعحأمولءحتاعلامح
حهححفرمدحينحمحعهحفيحأيرمكلحتاشيلامل.

وصف الخشب

ح احنحخشبحتاجحزحأبمضحكرميي،حبمميلحاحنحخشبحتاولبحبميحفلتححميموح	
إاىحبميحغليقحيثوحاحنحتاشحكحالتل،حييلحمجعوحتالختالفحفيحتالحنح
ييمًزتحإاىحودحكبمر.ححينحومنحآلخر،حموتحيحخشبحتاولبحتاصلبح

علىحخطحطحدتكمل،حوتىحاححكلنحاحمهحأرجحتمي.ححمكحنحخشبحتاجحزح
ذححوبمبلاحيستوميلحبشكوحعلم،حعلىحتارغمحينحأمهحفيحبعضحتةوملنح
موتحيحعلىحأاملفحيتيحجلحأححيجعدةحتمتجحشكلهلحتاييمزححتاجذتب،ح

تاذيحمسعىحإامهحتايصييحن.

ح خشبحتاجحزحتةيرمكيحهححمحمحيختلفحعنحخشبحتاجحزحتةحرحبي،ح	
حتاذيحميموحإاىحأنحمكحنحاحمهحفلتح.

االسم الالتيني
Juglans nigra

األسماء الشائعة األخرى
تاجحزحتةسحد

الخصائص الميكانيكية
متيمزحخشبحتاجحزحبلاصالبلححتاوحةحبلإلضلفلحإاىحأمهحيتحسطحتاكثلفل.ح

حمتيتعحبوحةحيعتدالحعمدحتاثميححتاتكسمرححهيحيمخفضلحفيحولالح
تاصالبل.حكيلحادمهحتحصمفحجمدحالثميحبلابخلر.

0.55 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 609 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%10.2 
حيتحسطحتمكيلشحتاوجمح

(6% M.C.تةخضرحإاىح(

 100.677 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 11,584 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 52.264 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 4,492 نيوتن
قحةحتاصالبل
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توافر المواد

متحفرحخشبحتاجحزحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحكلةخشلبحتايمشحرةح
حتاوشرةحتاخشبمل.ححعلدًةحيلحُمبلمحتاخشبحدحنحتعرضهحالبخلرححغمرحيوددح
تالحن.ححقدحمودمحتايمتجحنحتايتخصصحنحخشبحتاجحزحتايعرضحالبخلرح
بهدفحجعوحاحنحخشبحتاعصلرةحدتكًملححبلاتلايحتولموحتختالفحتالحنحبمنح
خشبحتاولبححخشبحتاعصلرة.ححشهداحتاسمحتاحتةخمرةحزملدةحكبمرةحفيح
تاطلبحتاعلاييحاهذهحتةمحتمححتمحتعدموحقحتعدحتصممفحتاجيعملحتاحطمملح

األخشلبحتاصلبلحبلامسبلحاخشبحتاجحز،حييلحمسيححبيحتصفلاحأقوححقطعح
أقوححضحًول.حكيلحمتمحقبحوحخشبحتاعصلرةحبالحودحد.ححمحصىحبإجرتءح

يشلحرتاحيعحتايحردمن.

حجم الغابات

وجمحتةشجلرحتاوملحفحقحأرتضيحتاغلبلا،ح1000حم3

 0ح-ح
4حآالف

 4حآالفح-ح
8حآالف

 8حآالفح-ح
12حأاف

 12حأافح-ح
16حأاف

 16حأافح-ح
20حأاف

 20حأافح-ح
24حأاف

<24حأاف

200حأاف0

توزيع الغابات

تميححأشجلرحتاجحزحتةيرمكملحعلىحمطلقححتسعحعبرحشرقحتاحالملاح
تايتودةحتةيرمكملحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتايختلطلححفيحتايزترم،ح

حتتركزحفيحتاحالملاحتاحسطىححاكمهلحتمتشرحينححالملحتكسلسحوتىح
تاسلووحتاشرقي.ححتعتبرحهذهحتةشجلرححتودةحينحأمحتمحتةخشلبحتاصلبلح

تاولمللحتايزرحعلححتايتجددةحبشكوحطبمعي.حكيلحتميححطحمللحمسبًملححيستوميلح
يعحعددحقلموحينحتافرحمحتاسفلمل،حييلحمولوحينحودحثحتاعودحفيحتاخشب.

األداء

ح معيوحخشبحتاجحزحتةيرمكيحبسهحالحعمدحتستخدتيهحفيحتةدحتاح	
تامدحملححتآلامل.حكيلحمتيمزحبخصلئصحتسحملححتوحوححتشكموحييتلزة.ح
حمتيمزحبخصلئصحتثبماحبلايسليمرححتالصقحبلاغرتءحبشكوحجمدححميكنح
تلحممهححتليمعهحالوصحوحعلىحتشطمبحييتلز.ححمجفحهذتحتامحمحينح

تاخشبحببطءححمتيتعحبثبلاحأبعلدهحبشكوحجمدحعمديلحمجف.

ح تمحتصممفحتاخشبحعلىحأمهحيولحمحاتآكوحخشبحتاولبحإاىحودحكبمرححهحح	
أودحأكثرحتةخشلبحتةيرمكملحتاولبللحالتويوح)يولحمحالتآكو(.

االستخدامات األساسية

معتبرحخشبحتاجحزحينحأفضوحأمحتمحتاخشبحاألثلثحتارتقيححتاخزتملاح
حتةبحتبححتامجلرةحتادتخلمل.حاذتحمتمحتستخدتيهحفيحتةرضملاححتةاحتحح

حأوملًملحامكحنحيختلًفلحعنحتةخشلبحتاصلبلحتةخرىحذتاحتةاحتنحتافلتول.

    
تاخزتملا تةاحتح تةبحتب تةثلث تةرضملا

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتاكرزحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح139.3حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح1.0%ح
ينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودةح.ح

حتزرمحأشجلرحتاكرزحتةيرمكيح4.8حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغحتايوصحوح
1.9حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(حمتزتمدح2.9ح
يلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححتاجحزحفيحتاحالملاحتايتودةحوجمح
تايوصحوحفيحجيمعحتاحالملاحتايحردةحتارئمسلحبلستثملءحيمتشمجلن.

النمو وعمليات اإلزالة، مليون م3

الصافي
2.9 م

النمو
4.8 م

عملیات اإلزالة
1.9 م

حجم غابات
خشب اآلش

139.3 )مليون(

حجم الغابات في 
الواليات المتحدة 

14.6 )مليار(
مكتبة جامعة زايد من تصميم هادي طهراني

 منور السقف من تصميم 
المهندسين المعماريين بشركة فريهر

Benchmark Furniture من خالل فوستر وشركاه، من تصميم OVO مجموعة أثاث



المعالجة الحرارية لألخشاب 
الصلبة األمريكية

الحتعتبرحتايعلاجلحتاورترملحاألخشلبح(TMT)حيفهحًيلحجدمًدت.ححكلنح
تافلمكمجحتاوديلءحمعليحنحأمهحعمدحبملءحسملجحدفلعيحالتوصمملا،ح

فإنحتةعيدةحتايصمحعلحينحتةخشلبحذتاحتةسطححتايوترقلحتدحمح
افترةحأطحوحعنحغمرهل.حومثحبدأحإجرتءحتايزمدحينحتادرتسلاح
تاودمثلحوحوحتايزتملحتايوتيللحاليعلاجلحتاورترملحاألخشلبحفيح

تاثالثممملاححتةربعممملاحينحتاورنحتايلضيحفيحأحرحبلححتاحالملاح
تايتودةحتةيرمكمل،ححاكنحامحمتمحتطحمرحتاتكمحاحجملحينحتاملوملح

تاتجلرمل.حكيلحامحتودمحتادحوحتالسكمدملفملحوتىحأحتخرحتاتسعممملاح
تاطرمولحتاتجلرملحالتعدموحتاورتريحتاتيحمعليهلحتامحم،حكطرمولح

اتوسمنحيتلملححثبلاحتةخشلبحتالمملحتةصلمل.حفودحأظهراحتةعيلوح
تاتجرمبملححتاتطحمرملحتاودمثلحأنحعيلملحتاتعدموحتاورتريحتعيوح
بشكوحجمدحإاىحودحكبمرحبلستخدتمحبعضحأمحتمحتةخشلبحتاصلبلح

فيحأيرمكلحتاشيلامل.حتمحإدخلوحتةفرتنحتاتجلرملحاليعلاجلحتاورترملح
األخشلبحةحوحيرةحفيحأيرمكلحتاشيلاملحفيحيمتصفحتاعودحتةحوح

ينحتاورنحتاولديححتاعشرمن.

إنحعيلملحتايعلاجلحتاورترملحاألخشلبحهيحفيحتةسلسحجدحالًح
زيمًملحاألفرتنحعلاملحتاكثلفلححتاذيحمستيرحيلحبمنح3حإاىح4حأملمح
وسبحأمحتمحتاخشبححأبعلده.ححتصوحدرجلحتاورترةحإاىحيلح
بمنح180حح215حدرجلحيئحملحوسبحيستحىحتايتلملحتايطلحب.ح

كيلحتتطلبحتاعيلملحجًحتحخلياًلحخلاًملحينحتةكسجمنحايمعحودحثح
توترتق،ححعلدةحيلحمكحنحهذتحإيلحبخلًرتحأححفرتًغلحهحتئًمل.ح

حأثملءحتاعيلمل،حتشهدحتاخصلئصحتاكميملئملححتافمزملئملحالخشبح
تغممًرتحدتئًيل.

حأكثرحتأثمرمنحفلئدةحاعيلملحتايعلاجلحتاورترملحاألخشلبحهيلح
توسمنحتاثبلاحبشكوحكبمرححكذاكحيتلملحأمحتمحتةخشلبحتاتيحتتسمح
طبمعتهلحبلمخفلضحتالستدتيل،حيثوحخشبحتآلشححتاتحامب.حبعدحإتيلمح
تاعيلمل،حممخفضحيوتحىحتارطحبلحإاىحوحتايح4 – 6%،ححممخفضح

يوتحىحتارطحبلحتايتحتزملحبشكوحدتئمحييلحمعميحأنحتةخشلبح
تايعدالحورترًملحتكحنحأقوحتأثًرتحبتغمرتاحتارطحبلحفيحتاجح،حتةيرح
تاذيحمولوحينحقدرةحتةخشلبحعلىحتيتصلصحتارطحبل،ححبلاتلايح

تتوسنحخصلئصحتاثبلاحبشكوحكبمر.

متمحتوسمنحتستدتيلحتاخشبحبإزتالحتاهميمسلملحزححتاكربحهمدرتاح
ينحتاخشبححتاتيحتعدحتايصلدرحتاغذتئملحتارئمسملحالفطرملاح

تايديرةحالخشب.ححأظهرحتختبلرحتايتلملحتايستووحتاذيحأجريحفيح
يختبرحكلتلسحبإمطلاملحأمهحميكنحتوسمنحتستدتيلحأربعلحأمحتمحينح

تةخشلبحتاصلبلحفيحأيرمكلحتاشيلاملححهم:حخشبحتآلش،ححتاتحامب،ح
حتاوموبحتالمن،ححتابلحطحتةويرحتايمشحر،حعنحطرمقحتاتعدموح

تاورتريحابلحغحدرجلحتالستدتيلحينحتادرجلح1ح)يستدتمحإاىحودح
كبمر(ححفًولحايعملرحEN 350: 2016.حكيلحأنحهذتحهححأعلىحتصممفح
ييكنححمسلحيحتاتصممفحتاخلصحبأمحتمحتةخشلبحتالستحتئملحيثوح
خشبحتإلمب.ححتآلنحهذتحمعميحأمهحميكنحتستخدتمحهذهحتةمحتمحفيح

تالستعيلالاحتاخلرجملحيثوحتاتغلمفححتاتزممنححتايمتجلاحتاخلرجملح
يثوحأثلثحتاودتئق.

تشيوحتايزتملحتةخرىحخفضحتاتحصموحتاورتريحبوحتايح20 –ح
25%حيولرمًلحبلاولالحغمرحتايعلاجل،ححهححيلحمشكوحفلئدةحكبمرةح

ايصمعيحتامحتفذ.ححمبدححأمًضلحأمهحموسنحينحصالبلحتاسطححابعضح
تةمحتمحعلىحتارغمحينحأنحهملكحولجلحإاىحيزمدحينحتابوثحاتودمدح

تةمحتمحبشكوحكليوححيودترهل.

تاسيلحتةخرىحاليعلاجلحتاورترملحاألخشلبحهيحتاتغممرحفيح
تايظهرحتاذيحمؤديحالوصحوحعلىحدرجلاحأاحتنحدتكمل،ححتتأثرح
تادرجلحتاتيحمصبححفمهلحتاخشبحدتكًملحبدرجلحتاورترةححتةمحتم.ح
فودحأظهراحتايشرحعلاحتاتجرمبملحاليجلسحتةيرمكيحاتصدمرح

تةخشلبحتاصلبلحيعحتايصييمنححتايهمدسمنحتايعيلرممنحأنحيلكمملح
تةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحتايعدالحورترًملحجمدةحإاىحودحكبمر،ح
ييلحممتجحعمهلحتشطمبلاحعلاملحتاجحدةححملعيلحالحتتطلبحفيحكثمرح

ينحتةوملنحيزمًدتحينحتاتعدمالا.

حتآلنحتحفرحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحتايعدالحورترًملحبدمالًح
ووموًملحاألخشلبحتاتولمدملحتايعلاجلحبلايحتدحتاولفظلحايعظمح

تالستعيلالاحتاخلرجمل.ححالحتحجدحتوتملطلاحخلصلحبشأنحتاتعليوح
يطلحبلحيعحتايعلاجلحتاورترملحاألخشلبححالحتحجدحيشكالاحبمئملح
يرتبطلحبلاتخلصحينحتةخشلب،حأححيشكالاحتتعلقحبترشمححتايحتدح
تاكميملئملحأثملءححجحدحتةخشلبحفيحتاخديل.حكيلحمحجدحعليوحهلمح

آخرحمتيثوحفيحأمهحعمدحتستخدتمحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكمل،حفميكنح
ضيلنحيصدتقمتهلحتايتعلولحبلالستدتيلححولاتهلحتاولمحممل.

علىحتارغمحينحأنحعيلملحتاتعدموحتاورتريحقدحثباحأمهلحتؤثرح
علىحبعضحجحتمبحقحةحتةخشلب،حيثوحتالموملء،حفتجدرحتإلشلرةح
إاىحأنحتاعدمدحينحتةخشلبحتاصلبلحأقحىحبطبمعتهلحينحيعظمح

تةخشلبحتالمملحتايستخديلحفيحتابملءحعلىحموححتولمدي.حإالحأمهحوتىح
تتحفرحتايزمدحينحتابململا،حالحمحصىحبلستخدتيهلحفيحتالستعيلالاح
تاهمكلملحتارئمسل.ححاكنحيشرحعلاحتايجلسحتةيرمكيحاتصدمرح
تةخشلبحتاصلبلحتثباحأنحتاهمدسلحتاملجولحاألخشلبحتاصلبلح

تةيرمكملحتايعلاجلحورترًملحعنحطرمقحربطحتةطرتفححتاتصفمحح
بلاغرتءحالحمزتوحييكًمل.حكولعدةحعليل،حفإنحعيلملحتاتعدموحبلاورترةح

امساحيملسبلحاُسيكحتاخشبحتايمشحرحتاذيحمزمدحعنح50حيم.

محجدحتآلنحوحتايح120حعيلملحتجلرملحاليعلاجلحتاورترملحاألخشلبح
فيحجيمعحأمولءحتاعلام،حيلحموربحينح100حيمهلحفيحأحرحبلححوحتايح

10حفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملححبعضهلحفيحآسمل.ححميكنح
تاوصحوحعلىحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحتايعدالحورترًملح

ينحعددحينحتايمتجمنححتايصدرمنحتايتخصصمنحفيحتاحالملاح
تايتودةحتةيرمكملحبلإلضلفلحإاىحشركلاحتايعلاجلحفيحأحرحبلح

حأيلكنحأخرى.

حظيرة بول من تصميم ناتالي دي ليفال لبول سميث، والمصنوعة من خشب اآلش المعالجة حرارًيا كجزء من قائمة الرغبات

أجزاء مصنعة من األخشاب المعدلة حرارياً

 مقعد انفينيتي من تصميم مارتينو جامبر، والمصنوع من خشب 
البلوط األحمر المعالج حرارًيا وخشب التوليب والبتوال األصفر والقيقب الصلب

صلبلحتةيرمكمل
بحتا

تايعلاجلحتاورترملحاألخشل

صلبلحتةيرمكمل
بحتا

تايعلاجلحتاورترملحاألخشل
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خشب البقان األمريكيخشب الهيكوري األمريكي
االسم الالتيني
Carya spp

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييح
ينحخشبحتاكرزحفيحتاحالملاحتايتودةحهح46.8حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح
0.3%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح

تايتودةح.ححتزرمحأشجلرحتاكرزحتةيرمكيح931,000حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلح
مبلغحتايوصحوح355,000حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدح

تاوصلد(حمتزتمدح576,000حيلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححأشجلرحتابولنح
تةيرمكيحبشكوحكبمرحيلحمتمحوصلدهحفيحتاحالملاحتةربعحتايمتجلحبشكوح

رئمسححهيحأركمسلسححكلمسلسححاحمزململححيمسمسمبي.

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتاكرزحفيحتاحالملاحتايتودةحهح742.3حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح5.1%ح

ينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودة.ح
حتزرمحأشجلرحتاكرزحتةيرمكيح14.6حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغحتايوصحوح

6.0حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(حمتزتمدح8.6ح
يلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححأشجلرحتاهمكحريحبلاحالملاحتايتودةحيلح

متمحوصلدهحفيحجيمعحتاحالملاحتايمتجلحتةسلسملحبلستثملءحاحمزململ.

 خشب الهيكوري
األمريكي/ البقان

تاهمكحريححتابولنحتةيرمكيحمحعلنحيختلفلنحينحيجيحعلحيتمحعلحإاىحودحكبمر،حاكنحعمديلح
تكحنحيستدمرةح)قطعلحتاخشب(حالحميكنحتيممزهيلحتورمًبلحعنحبعضهيلحتابعض،ححبلاتلايح

غلاًبلحيلحتتمحيعلاجتهيلحينحخالوحأجهزةحتامشرححمتمحبمعحتاخشبحتاييزحجحيًعل.

توافر المواد

حمتحفرحبسهحالحتاخشبحتايمشحرحتاهمكحريححتابولنحفيحيستحملاحتاتصدمر،ح
حاكنحمتمحبمعهحدحنحتودمدحتالحنححمكحنحييزحًجلحبغمره.حمسيححيستحىح
تاجيعملحتاحطمملحاألخشلبحتاصلبلحتاتلبعلحالخديلاحتازرتعملحتةجمبملح

بعرضحالحمووحعنح4حبحصلح)101.6حيلم(.حميكنحأنحتمتجحيستحملاحتاجيعملح
تاحطمملحاألخشلبحتاصلبلحتايمخفضلح)2 & 1حتايشتركل(حيظهًرتحرمفًملحجذتًبلح
حعصرًمل.ححمتمحإمتلجحتاخشبحتايمشحرحبشكوحأسلسيحفيحيخزحنحيرققح

تاوحتمح)5/4حبحصلححح4/4حبحصل(حعلىحتارغمحينحتحفرحكيملحيودحدةحينح
تايحتدحتةكثرحُسيًكل.

توزيع الغابات

معتبرحخشبحتاهمكحريحيجيحعلحهليلححتميححهذهحتةشجلرحبشكوحطبمعيح
فيحجيمعحأمولءحشرقحتاحالملاحتايتودة،حينحتاشيلوحإاىحتاجمحب.حمتمح

توسميهمحإاىحيجيحعتمن؛حأهمحأمحتمحخشبحتاهمكحريححتاهمكحريحتةصليح
تاذيحممتجحجحزحتابولن،ححتامحمحتةخمرحهححشجرةحهليلحيثيرة.ححتميحح
أشجلرحتابولنحتايثيرةحبشكوحطبمعيحفيحجمحبحشرقحتاحالملاحتايتودةح

تةيرمكملححبشكوحأسلسيحفيححتديحتايسمسمبي.حكيلحتختلفحتةشجلرحفيح
تاوجمحبشكوحكبمر.

أرضيات خشب الهيكوري األمريكي

وصف الخشب

مختلفحخشبحتاهمكحريححتابولنحتختالًفلحكبمًرتحفيحتالحنححشكوحتةاملفح
حتايظهرحعنحهذهحتايجيحعلحتايتمحعلحإاىحودحكبمر.حميموحتاهمكحريحإاىح
أنحمكحنحقحتيهحملعًيل،ححتابولنحخشن،ححعلدةحيلحتكحنحتةاملفحيستوميلح
حاكنحميكنحأنحتكحنحيتيحجلحأححغمرحيمتظيل.ححمتوحوحاحنحخشبح

تاعصلرةحإاىحتالحنحتةبمضححربيلحمكحنحيلئالًحإاىحتالحنحتابمي،حبمميلح
متوحوحاحنحخشبحتاولبحتاشلوبحإاىحأصفرحثمحإاىحبميحثمحإاىحدتكنحتالحن.ح
تعتبرحتاخطحطحغمرحتاعضحملحتةرجحتمملحتاعيمولحسيلحطبمعمل.ححمعدحمورح

تاطمحرحأمًضلحخلصملحشلئعلححالحمعتبرحأيحيمهلحعمًبل.

األداء

ح معتبرحخشبحتاهمكحريحصعًبلحفيحتاتصممعححتالصقحبلاغرتء.حمعتبرح	
خشبحتابولنحأسهوحفيحتاتصممعححاكنحكالهيلحصعبحإاىحودحكبمرحعمدح
تاعيوحعلمهحبلستخدتمحتةدحتاحتامدحمل.حسحفحتثبتهحتايسليمرححتابرتغيح

جمًدتححاكمهحميموحإاىحتاتصدمحاذتحممصححبثوبهحيسبًول.ححميكنحصووح
تاخشبححتلحممهححتليمعهحالوصحوحعلىحتشطمبحجمد.حكيلحميكنحتجفمفهح
بسهحالححاكنحبهحتمكيلشلاحعلاملحإاىحودحيل،حييلحقدحمؤثرحعلىحتاثبلاح

فيحظوحظرحفحتارطحبلحتايتغمرةححفيحتايحتدحتةحسعحعرًضل.

ح تاخشبحغمرحيولحمحاتسحسحخشبحتاولبحتاصلبححمصمفحعلىحأمهح	
يولحمحبدرجلحيتحسطلحاليعلاجلحتاحقلئمل.

االستخدامات األساسية

تةثلثححتاخزتملاححتاسالامححيولبضحتةدحتاحتابلرزةححتايسليمرححتةدحتاح
تارملضمل.ححمستخديهحصلمعححتاعجالاحبشكوحتولمديححاصمعحأعحتدح

تاطبو.حإنحخصلئصحخشبحتاهمكحريحشدمدةحتاتويوحتجعلهحخملًرتحييتلًزتح
األرضملا،حخلصلحفيحولالاحتالستخدتمحكثمرحتاوركل.حتلرمخملً،حكلنحأحوح
قضمبحايضربحتاجحافحتاخشبيحيصمحمحينحخشبحتاهمكحري،ححيلحزتوح

يصمفححيستحملاحتاجيعملحتاحطمملحاألخشلبحتاصلبلحمستخديحنحعصلح
تاوملسحينحخشبحتاهمكحريحتاتولمديحتايرن.

   
تاخزتملا تةثلث تةرضملا يولبضح

تةدحتا

االسم الالتيني
Carya spp

الخصائص الميكانيكية
Carya glabra

خشبحتاهمكحريحخشنحإاىحودحيلححمتمحمحينحقحيحإاىحأقوحقحةح
حاكمهحثوموححصلبحجًدت.حفهححمتيتعحبوحةحثميحجمدة،ححيولحيلح

تاصديلاححخصلئصحييتلزةحالثميحبلابخلر.

0.75 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 833 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

%14.3 
يتحسطحتمكيلشحتاوجمح
)6% M.C.تةخضرحإاىح(

 138.590 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 15,583 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 63.365 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 غير منطبق
تاصالبل

الخصائص الميكانيكية
Carya illinoensis

علدةحيلحمعتبرحخشبحتابولنحقحًملحجًدتحيعحتصممفحييتلزحاثميحتاسلق،ح
حقحةحتكسمرحيرتفعل،ححصالبلحعلاملححيولحيلحعلاملحالصديلا.

0.66 
(12% M.C.)تاثووحتامحعيح

 737 كجم/م3
(12% M.C.)يتحسطحتاحزنح

 ال يوجد
يتحسطحتمكيلشحتاوجمح
)6% M.C.تةخضرحإاىح(

 94.462 ميجا باسكال
يعليوحتاتيزق

 11,928 ميجا باسكال
يعليوحتايرحمل

 54.126 ميجا باسكال
حقحةحتاضغطح

)بلاتحتزيحيعحتةاملف(

 8,095 نيوتن
قحةحتاصالبل
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 خشب الدردار
األمريكي

 خشب السيكامور
األمريكي

مجلحخشبحتادردترحتةيرمكيحينحيرضحتادردترحتاهحامديح
تاذيحقضىحعلىحشجرحتادردترحفيحأيلكنحأخرىحينحتاعلام.

توافر المواد

متحفرحخشبحتادردترحينحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبأوجلمحتجلرملح
يودحدةحإاىحودحكبمر،ححمتمحإمتلجحتةخشلبحتايمشحرةحبشكوحأسلسيحبُسيكح

4/4حبحصلح)25.4حيم(.ححمتمجلحاذاك،حقدحمصعبحتودمدحتايحتصفلاح
حتادرجلاحتاخلصلحبلاتصدمرحبصحرةحيمتظيل.ححقدحتكحنحتاوشرةحتاخشبملح

يتحفرةحأمًضلحينحتايحردمنحتايتخصصمن.

توزيع الغابات

تتجددحتآلنحأشجلرحتادردترحتةويرحتةيرمكملحبشكوحطبمعيحفيحبعضح
تايملطقحييلحمجعوحتإليدتدتاحغمرحيتفلحتلحتاجحدة.ححتاتحزمعححتسعح
تالمتشلرححاكنحتةشجلرحتتأثرحتأثًرتحكبمًرتحبظرحفحتايحقع.حتةشجلرح

صغمرةحمسبًمل،ححغلاًبلحيلحتكحنحذتاحجذحمحيوسيل.

وصف الخشب

قدحمكحنحتادردترحتةويرحتاوبمبيحيستوميلًحأححيتشلبًكلحبشدة،ححيليسهحخشن.ح
متوحوحاحنحخشبحتاعصلرةحتاموموحينحتةبمضحتاريلديحإاىحتابميحتافلتح،ح
حمتوحوحاحنحخشبحتاولبحتابميحتافلتححإاىحتابميحتادتكن.حتمحتاعثحرحعلىح
مورحتاطمحرحفيحخشبحتادردترححتعتبرحخلصملحطبمعملححالحتعتبرحعمًبلح

بيحجبحقحتعدحتصممفحتاجيعملحتاحطمملحاألخشلبحتاصلبل.

األداء

ح متمحتصممعحخشبحتادردترحبطرمولحجمدةحإاىحودحيلححهيححمتمحتثبمتهح	
بلايسليمرححتابرتغيحبسهحال.ححمتمحاصوهحجمًدتححميكنحصولهحتلحممهح

حتليمعهحالوصحوحعلىحايسلحمهلئملحجمدةحجًدت.حفهححمجفحجمًدتحالودحينح
تعرضهحالمواحيعحتاولموحينحتاوركلحأثملءحتاتمفمذ.

ح اذتحتصمفحتةخشلبحعلىحأمهلحغمرحيولحيلحإاىحودحيلحاتآكوحخشبح	
تاولب،ححاكنحميكنحيعلاجتهلحبلايحتدحتاولفظل.

االستخدامات األساسية

معتبرحخشبحتادردترحتةيرمكي،حعمديلحمكحنحيتحفًرت،حينحتةمحتمحتاجذتبلح
حتايرغحبلحفمهحاصملعلحتةثلثححتاخزتملاححميكنحتستخدتيهحأمًضلحفيح

أعيلوحتامجلرةحتادتخلملححتةرضملاححتةاحتح.

   
تاخزتملا تةاحتح تةثلث تةرضملا

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتاكرزحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح297.6حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح
2.0%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح

تايتودة.ححتزرمحأشجلرحتاكرزحتةيرمكيح5.9حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغح
تايوصحوح2.5حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(ح
متزتمدحبيودترح3.4حيلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححأشجلرحتادردترح
بلاحالملاحتايتودةحيلحمتمحوصلدهحفيحأهمحتاحالملاحتايمتجلحتةسلسملح
بلستثملءحأحهلمح.حعلىحتارغمحينحبولءحيرضحتادردترحتاهحامديحسرمعح

تاتأثر،حالحمزتوحخشبحتادردترحتةيرمكيحعرضلحاإلصلبلحبلايرضحتاذيح
أثرحعلىحتاميحححتاوصلدحفيحبعضحتاحالملا.

خشبحتاسمكليحرحتةيرمكيحهححأودحأمحتمحتةخشلبح
تاولمللحتاتيحميكنحتاخلطحبممهلححبمنحشبمههلحتةحرحبيحقموبح

دابيحكلذب،ححتاذيحمختلفحعمهلحينحتاملوملحتامبلتمل.

توافر المواد

متحفرحخشبحتاسمكليحرحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبكيملاحيودحدةح
بشكوحرئمسيحينحتايمتجمنحتاجمحبممنححميكنحتاوصحوحعلمهحبسهحالح

كيخزحنحيرققحتاوحتمح)4/4حبحصلحح5/4حبحصل(.حاذتحمرجىحتاتأكدحينح
تايستحملاحتايتلولحالتصدمرحيعحتايحردمن.ححتاوشرةحتاخشبملحيتحفرةحأمًضلح

ينحتايحردمنحتايتخصصمن.

توزيع الغابات

تعتبرحأشجلرحتاسمكليحرحتةيرمكيحضخيلحبشكوحعلم،حفهيححتودةحينحأكبرح
أمحتمحتةخشلبحتاصلبلحفيحأيرمكلحتاشيلامل،ححتميححفيحجيمعحأمولءحشرقح
ححسطحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتاطبمعمل.ح
حتاعدمدحينحخشبحتالستحتءحتةيرمكي،حكيلحمطلقحعلمه،حمميححفيححالمتيح

كلامفحرمملححأرمزحملححاكنحامسحاهحأهيملحتجلرمل.

وصف الخشب

قدحمعرضحخشبحتاسمكليحرحيجيحعلحيتمحعلحينحتةاحتن.حمتوحوحاحنح
خشبحتاعصلرةحينحتةبمضحإاىحتةصفرحتافلتح،ححمتوحوحاحنحخشبحتاولبح
ينحتابميحتافلتححإاىحتابميحتادتكن.ححمتيمزحخشبحتاسمكليحرحبيليسحملعمح

حيتدتخو.ححتاذيحميمزحتةاملفحأنحاهلحموطحييمزة.

األداء

ح متمحتصممعححتستعيلوحخشبحتاسمكليحرحبشكوحجمد،ححاكنحملزمححجحدح	
أجهزةحقطعحعلاملحتاسرعلحاتجمبححجحدحشظلمل.حفهححيولحمحاالموسلمح

بسببحتةاملفحتايتدتخلل.ححمتمحاصقحتاخشبحجمًدتحبلاغرتءححميكنحتلحممهح
حتليمعهحبعململحالوصحوحعلىحتشطمبحييتلز.حكيلحأمهحمجفحبسرعلح
حميموحإاىحتالاتحتء.ححمتيمزحبلمكيلشحبصحرةحيعتدالححوركلحقلمللح

أثملءحتاتمفمذ.

ح فلاخشبحغمرحيولحمحاتآكوحخشبحتاولبححاكنحممفذحينحخالاهحتايحتدح	
تاولفظلحتايعلاجل.

االستخدامات األساسية

معتبرحخشبحتاسمكليحرحتةيرمكي،حتاذيحمميححفيحتاغلبلاحتاطبمعملحفيح
تاحالملاحتايتودة،حيملسًبلحجًدتحالخزتملاححتةثلث.حمتمحتستخدتيهحفيحعيوح

تاوحتابححأعيلوحتامجلرةحتادتخلملححتةاحتححتايكسحةحبلاوشرة.ححتالستعيلالاح
تايتخصصلحتشيوحتاكتوحتاخشبملحفيحيتلجرحتاجزترةححتجهمزحتايوالا.


تةاحتححتايكسحةحتاخزتملاتةثلثتاوحتاب

بلاوشرة
تالستخدتمحتايرتبطح

بلاغذتء

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحتايخزحنحتايتملييحاخشبح
تاسمكليحرحفيحتاحالملاحتايتودةح)بلستثملءحكلامفحرمملححأرمزحمل(حهح144.5 

يلمحنحمح3،ححهححيلحميثوحفوطح1%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبح
تاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودة.ححتزرمحأشجلرحتاسمكليحرحتةيرمكيح

4.00حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغحتايوصحوح1.22حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلح
أنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(حمتزتمدح2.78حيلمحنحم3حكوحعلم.ححميحح
خشبحتاسمكليحرحفيحتاحالملاحتايتودةحمتجلحزحيلحمتمحوصلدهحفيحجيمعح

تاحالملاحتايحردة.

االسم الالتيني
Ulmus rubra

األسماء الشائعة األخرى
تادردترحتازاق،ححتادردترحتابمي،ححتادردترحتاريلدي،ححتادردترحتةوير

االسم الالتيني
Platanus occidentalis

األسماء الشائعة األخرى
اب،حخشبحتالستحتءحتةيرمكي خشبحتادُّ
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خشبحتازمزفحنحتةيرمكيحهححمحمحخفمفحتاحزنحمشتهرح
بلحمهحتاكرمييححقدرتهحعلىحتاتصممعححتاتشكموحبدقلحإاىح

أجزتءحرفمعل،ححبلعتبلرهحخشبحييتلزحفيحتاموا.

توافر المواد

متحفرحخشبحتازمزفحنحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبكيملاحيودحدةح
مسبًملحيولرملحببعضحتةمحتمحتةخرى،حيثوحتةخشلبحتايمشحرةححتاوشرةح
تاخشبمل.حمتحفرحتاخشبحفيحيجيحعلحينحتايستحملاححتاُسيكحينح4/4ح

بحصلح)25.4حيلم(حوتىح16/4حبحصلح)101.6حيلم(حبسببحسهحالحتاتجفمف.ح
متحفرحخشبحتازمزفحنحأمًضلحبوجمح9/4حبحصلح)57.2حيم(ححهححسيكحيمتجح

خصمًصلحإلمتلجحيصرتمحتامحتفذححتاستلئرحتايعدممل.

توزيع الغابات

مرتبطحخشبحتازمزفحنحتةيرمكيحمبلتًملحبشجرةحتالميحنحتايحجحدةحفيح
أحرحبل.حفلةشجلرحكبمرةحبشكوحعلمحفيحتاطحوححتاوطر،ححغلاًبلحيلحتكحنح

ذتاحجذحمحيستوميلححخلاملحمسبًملحينحتةطرتف،حييلحمولوحينححجحدحتاعود.ح
حميكنحتاعثحرحعلىحخشبحتازمزفحنحمميححفيحجيمعحأمولءحتاحالملاحتايتودةح

تةيرمكملحفيحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتاطبمعمل.

وصف الخشب

ميموحخشبحعصلرةحتازمزفحنحإاىحأنحمكحنحكبمًرتححذححاحنحأبمضحكرمييح
امتركحيكلمهحاخشبحتاولبحتابلهاحتاذيحمتوحوحإاىحتابميحتايلئوحاألوير.ح

حقدحتظهرحعلمهحخطحطحدتكملحالحتعتبرحعمًبل.ححتافرقحبمنحتاعصلرةححخشبح
تاولبحصغمرححقدحمكحنحغمرححتضح.حمتيمزحخشبحتازمزفحنحبيليسحيحودح

ملعمححأاملفحيستوميل،ححذاكحالحمعتبرححتضًول.

األداء

ح متمحتصممعحخشبحتازمزفحنحبسهحالححتستعيلاهحبشكوحجمدحفيحتةدحتاح	
تامدحمل،حييلحمجعلهحينحتةمحتمحتايفضللحالموا.حفهححمثباحتابرتغيح

بشكوحأفضوحينحتايسليمر،ححملصقحتاغرتءحجمًدتحبشكوحيعوحوححميكنح
صولهححتلحممهححتليمعهحالوصحوحعلىحتشطمبحملعمحبشكوحجمد.ححمجفح
هذتحتامحمحبسرعلحيعحتمخفلضحتعرضهحالمواححمتيمزحبثبلاحأبعلدهح

بشكوحجمدحعمديلحمجف.

ح فهذتحتاخشبحغمرحيولحمحاتآكوحخشبحتاولبحتاصلبححاكنحممفذحينحخالاهح	
تايحتدحتاولفظلحتايعلاجلحييلحمجعوحينحتايملسبحاهحتايعلاجلححتاتلحمن.

االستخدامات األساسية

معتبرحهذتحتاخشبحتاصلبحتافرمدحينحمحعه،حتاذيحمميححفيحتاغلبلاح
تاطبمعملحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكمل،حينحأفضوحأمحتمحتاستلئرحتايعدمملح
حيصرتمحتامحتفذحتادتخلمل.ححمستخدمحعلىحمطلقححتسعحالمواححتالستدترةح

حعيوحتاوحتابححتةثلث.حكيلحتشيوحتالستعيلالاحتايتخصصلحصمعح
تةشكلوححتآلالاحتايحسمومل،ححخلصلحأجزتءحتابملمح.

    
تادحرتن تآلالاحتايحسمومل تةثلث تاموش تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحتولموحجردحتاغلبلاح(FIA)حأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتآلشحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح210.9حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح1.4%ح

ينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودة.ح
حتزرمحأشجلرحتاكرزحتةيرمكيح3.3حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغحتايوصحوح
1.7حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(حمتزتمدحبيودترح
1.6حيلمحنحم3حكوحعلم.ححميححخشبحتاكرزحفيحتاحالملاحتايتودةحمتجلحزحيلح

متمحوصلدهحفيحجيمعحتاحالملاحتايمتجلحتارئمسل.

إنحخشبحتاوطنحتاشرقيحتةيرمكيحهحححتودحينحتاعدمدح
ينحأشجلرحتاوحرحتاوومومل،حيثوحتاوحرحتارجرتج،ح

حاكمهحمتطلبححجحدحخبرةحامستخدمحبمجلح.

توافر المواد

متحفرحخشبحتاوطنحتةيرمكيحيثوحتةخشلبحتايمشحرةححتاوشرةحتاخشبملح
حاكنحيلحمحتفقحيحتصفلاحتاتصدمرحقدحمكحنحيتحفًرتحبكيملاحيودحدةحفوط،ح

حتاتيحتوددهلحطلبلاحتاتصدمرحتاولامل.ححمتحفرحخشبحتاوطنحتايمشحرح
بشكوحأسلسيحينحتايمتجمنحتاجمحبممنحفيحتاغلابحبوجمح4/4حبحصلح)25.4 

يلم(حح5/4 بحصلح)31.8حيلم(،حومثحمجبحيعلاجتهحبسرعلحعمدحقطعهح
ودمًثلح)أخضر(حاتجمبحتدهحرهححتاتلحمنحبلالحنحتةزرق.

توزيع الغابات

تميححأشجلرحخشبحتاوطنحتاشرقيحتةيرمكيحبسرعلححمميححأكبرحهذهح
تةمحتمحعلىحمطلقححتسعحفيحجيمعحأمولءحتاحالملاحتايتودةححمرتبطحعلدًةح
بلايملهحيثوحمهرحتايسمسمبي.ححميكنحأنحمصوحقطرهلحإاىح8حأقدتم.حميكنح
تإلشلرةحإاىحهذتحتامحمحبلسمحتاوحرحتةبمضححالحمجبحتاخلطحبممهححبمنح
خشبحتاتحامب،ححتايعرحفحبلسمحتاوحرحتةصفرحفيحتاحالملاحتايتودة.

وصف الخشب

خشبحتاوطنحهححخشبحيسلييحذححيليسحخشن.ححبشكوحعلم،حتكحنح
تةاملفحيستوميلحيعحظهحرحتشحهلاحقلمللحمسبًمل.حكيلحأنحخشبحتاعصلرةح
أبمضحتالحن،ححاكنحقدحموتحيحعلىحخطحطحبمملحتالحن.ححاحنحخشبحتاولبح

شلوبحميموحإاىحتابميحتافلتح.

األداء

ح مودمحخشبحتاوحرحبعضحصعحبلاحتاتصممعحتاتيحميكنحتاتغلبحعلمهل.ح	
قدحممتجحعنحتاخشبحسطححغمرححتضححأححغمرحيمتظمحعمدحقطعه،حاذاكح

ينحتاضرحريحتستخدتمحشفرتاحولدةحيثبتلحعمدحتازتحملحتاصومولح
اتجمبحهذهحتايشكلل.ححإالحفإمهحمتمحاصوهحبلاغرتءححتثبمتهحبلايسليمرح

جمًدتحاتجمبحتالموسلم.حكيلحأمهحمجفحبسهحالححاكنحميموحإاىحتالاتحتءحيعح
وركلحصغمرةحأثملءحتاتمفمذ.

ح هذتحتاخشبحغمرحيولحمحالتآكو.	

االستخدامات األساسية

مستخدمحخشبحتاوطنحتةيرمكيحبشكوحتولمديحفيحتاستلئرحتايعدممل،ح
حمستخدمحفيحعيوحتةثلث،ححخلصلحتةثلثحتاتولمديححأجزتءحتةثلث.ح
حتشيوحتالستعيلالاحتةخرىحأعيلوحتامجلرةحتادتخلملححعيوحتاوحتاب.

  
تاخزتملا تةثلث تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحينح
خشبحتاوطنحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح236.5حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح
1.6%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح

تايتودة.ححتزرمحأشجلرحتاوطنحفيحتاحالملاحتايتودةحبيودترح4.3حيلمحنحم3ح
سمحًملحبمميلحمبلغحتايوصحوح1.8حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح
)بعدحتاوصلد(حمتزتمدح2.5حيلمحنحم3حكوحعلم.ححمتجلحزحميححخشبحتاوطنح
تةيرمكيحيلحمتمحوصلدهحفيحجيمعحتاحالملاحتارئمسلحتايمتجلحبلستثملءح

حالملحيمنح)ومثحُمزرمحبشكوحأسلسيحفيحتايملطقحتاوضرمل(ححمبرتسكلح
حتكسلس.ححتتملقصحأشجلرحتاوطنحفيحبعضحتايملطقحشبهحتاولوللحفيح

تاحالملاحتايتودةحبسببحتاجفلفححتمتشلرحتةمحتمحتاغرمبلححتارعيحتاجلئر.

 خشب الزيزفون
األمريكي

 خشب القطن
األمريكي

االسم الالتيني
Tilia americana

األسماء الشائعة األخرى
تازمزفحن

االسم الالتيني
Populus deltoides

األسماء الشائعة األخرى
خشبحتاوطنحتاشرقي،ححتاوحرحتاشرقي
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تاصيغحتةيرمكيحهححيجيحعلحضرحرملححيتمحعلح
ينحتةخشلبحتاصلبل،ححغلاًبلحيلحتكحنحأقوحينح
قميتهلحتاووموملححتميححبشكوحيستدتمحفيحجيمعح

أمولءحشرقحتاحالملاحتايتودةححخلصلحجمحبحشرقح
تاحالملاحتايتودةحتةيرمكمل.ححمجبحعدمحتاخلطح

بممهححبمنحتاصيغحتالسترتايح)تةحكلابتحس(

توافر المواد

متحفرحتاصيغحتةيرمكيحكلةخشلبحتايمشحرةححتاوشرةحتاخشبملحفيح
يجيحعلحيتمحعلحينحتايستحملاححتةوجلم.ححعلدةحيلحمبلمحعلىحأمهحخشبح
تاسلبغحمحبدحنحيحتصفلاحاألاحتن.حححفًولحاوحتعدحتصممفحتاجيعملحتاحطمملح
األخشلبحتاصلبل،حمجبحأنحمكحنحاكوحولالحقطعححتضولحيظهرحخلرجيح
أويرحتالحنح)خشبحتاولب(.حكيلحأمهحعمدحتافرزحوسبحاحنحتاصيغحتةويرح
)غلابملحخشبحتاولب(حمكحنحيودحًدتحأكثرحينحومثحتاتحتفر.ححينحتايرجحح
أنحمكحنحتاخشبحتايمشحرحيتحفًرتحفيحيخزحنحيرققحتاوحتمح)4/4حبحصلح

ح5/4حبحصل(ححقدحمكحنحأكثرحيودحدملحفيحأسحتقحتاتصدمر.

توزيع الغابات

أشجلرحتاصيغحتةيرمكملحكبمرةححذتاحجذحمحيستوميلححتميححعلىحمطلقح
حتسعحفيحجمحبحشرقحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكمل.حهملكحتاعدمدحينحأمحتمح
تاصيغحتةخرىحغمرحتاتجلرملحتاتيحتميححأمًضلحفيحجيمعحأمولءحتاحالملاح

تايتودةحتةيرمكمل.

وصف الخشب

متيمزحتاصيغحبوحتمحيحودححدقمق،ححاكمهحموتحيحعلىحوبمبلاحغمرح
يمتظيل،ححعلدةحيلحتكحنحيتدتخلل،ححغلاًبلحيلحمكحنحاهلحشكوحوبمبيحجذتب.ح
حميموحعصلرةحتاصيغحإاىحأنحمكحنحعرمًضلححميموحاحمهحينحتةبمضحإاىح
تاحرديحتافلتح،حبمميلحمتوحوحاحنحخشبحتاولبحإاىحتابميحتايلئوحاألويرحيعح

حجحدحخطحطحدتكملحعلدًة.

األداء

ح ينحتاسهوحتاتعليوحيعحتاصيغحبكوحينحتةدحتاحتامدحملححتآلامل.حميكنح	
تثبمتهحبلايسليمرححتابرتغيححتايحتدحتاالصولحجمًدت،ححمتلحنحبسهحالح
حميكنحصولهححتليمعهحالوصحوحعلىحتشطمبحييتلز.حمجفحتاصيغح

بسرعلحيعحتايموحإاىحتالاتحتءححتالموملءحبوحة.ححمتيمزحبلمكيلشحبصحرةح
كبمرةححقلبوحالوركلحأثملءحتاتمفمذ.

ح تمحتصممفحهذتحتاخشبحعلىحأمهحغمرحيولحمحالتآكو.ححمتيمزحخشبحتاولبح	
تاصلبحبيولحيلحتايحتدحتاولفظلحتايعلاجلحبشكوحيعتدو،ححاكنحتاعصلرةح

تكحنحقلبللحالمفلذ.

االستخدامات األساسية

تالستخدتيلاحتارئمسلحهيحصملعلحتاخزتملاححقطعحتةثلثححأعيلوحتةثلثح
حتةبحتبححتامجلرةحتادتخلملححعيوحتاوحتاب.حتمحتستخدتمحتاصيغححتلحممهح

كبدموحاخشبحتاجحزحأححتايلهحجمي.

   
تاخزتملا تةبحتب تةثلث تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحخديلاحتاغلبلاحتةيرمكملحأنحوجمحتايخزحنحتايتملييحاخشبح
تاصيغحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح714.6حيلمحنحم3،ححهححيلحميثوح4.9%حينح
إجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاحتايتودة.ححتزرمح

أشجلرحتاصيغحتةيرمكيح22.9حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغحتايوصحوح11.7 
يلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(حمتزتمدح11.2حيلمحنح
م3حكوحعلم.ححميححأشجلرحتاصيغحفيحتاحالملاحتايتودةحمتجلحزحتححمحتزيح

يلحمتمحوصلدهحفيحجيمعحتاحالملاحتايمتجلحتارئمسل.

ُمعدحخشبحتابتحالحتاصفرتءحتةيرمكيححتوًدتحينحيجيحعلح
كبمرةحينحتةمحتمححهححتةفضوحتجلرًملحينحيجيحعتهح
تايزرحعلحبشكوحيستدتمحعلىحمطلقححتسع،ححمفضوح
زرتعتهحفيحتايملطقحتابلردةحذتاحتةيطلرحتاغزمرة.

توافر المواد

متحفرحتابتحالحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحبأوجلمحيودحدةحكلةخشلبح
تايمشحرةحغمرحيوددحتالحنححاكمهحيودحدحبدرجلحأكبرحفيحتةوجلمح

حتايستحملاحإذتحتمحتودمدحخشبحتاولبحتةويرحأححخشبحتاعصلرةحتةبمض.ح
عمدحتودمدحدرجلحاحنحتاخديلاحتازرتعملحتةجمبمل،حسمسيححبعرضح5ح

بحصلاحكودحأدمى.حمرجىحتارجحمحإاىحقحتعدحتصممفحتاجيعملحتاحطمملح
األخشلبحتاصلبلحايعرفلحيحتصفلاحفرزحتةاحتن.ححينحتايرجححأنحمتحفرح
تابتحالحبأوجلمحأرقحبيودترح4/4حبحصلح)25.4حيلم(حح5/4حبحصلح)31.8ح

يلم(.ححقدحتكحنحتاوشرةحتاخشبملحيتحفرةحأمًضلحينحتايحردمنحتايتخصصمن.

توزيع الغابات

الحتعدحأشجلرحتابتحالحتاصفرتءحتةيرمكملحكبمرةحجًدتحبشكوحعلمحفيحهذهح
تةمحتمحتةصلملحتاتيحميكنحأنحتتضخمحينحخالوحتةمحتمحتاذتبللحتايتأخرة،ح

يثوحتاوموب.حبلاتأكمدحهيحشجرةحتميححفيحتايمطولحتاشيلاملحذتاحتايملخح
تابلرد،حاذتحفإنحشجرةحتابتحالحتةصفرحيتحسطلحتاوجمححقطرهلحيتحسطح

علىحتارغمحينحأنحتةشجلرحتاكبمرةحميكنحأنحتميححبشكوحغمرحيمتظم.ححالح
ممبغيحتاخلطحبمنحخشبحتابتحالحتةصفرحححرقحتابتحال،حفهححأكثرحمعحيلحفيح

تايليسحححاحمهحفلتححيعححجحدحموطحبمملحيتملثرة.

وصف الخشب

ميمزحخشبحتابتحالحتةصفرححجحدحتختالًفلححتضًولحبمنحخشبحتاعصلرةح
تةبمضححخشبحتاولبحذححتالحنحتابميحتايلئوحاألويرحتافلتح.حكيلحأنح

تاخشبحبشكوحعلمحذححوبمبلاحيستوميلحيعحيليسحيحودحملعم.

األداء

ح متمحتصممعحخشبحتابتحالحبسهحالححتستعيلاهحبشكوحجمدحبورص،حبيلح	
فيحذاكحتالستدترةححميكنحتلحممهححتليمعهحبشكوحجمدحإاىحودحكبمر.ححمتمح
تثبمتهحبلايسليمرححتابرتغيحكيلحممبغيحومثحمحصىحبثوبهحيسبًول.ححمجفح
هذتحتامحمحببطءحإاىحودحيلحيعحتعرضهحالتولوحبصحرةحبسمطل،ححاكنح

متيمزحبلمكيلشحيرتفعحإاىحودحيل،حاذاكحقدحمتوركحأثملءحتاتمفمذ.

ح فلاخشبحغمرحيولحمحاتآكوحخشبحتاولبححاكمهحيولحمحبشكوحيعتدوح	
اليعلاجلحبلايحتدحتاولفظل،حكيلحأنحخشبحتاعصلرةحقلبوحالمفلذحيمه.

االستخدامات األساسية

مستخدمحخشبحتابتحالحتةصفرحتةيرمكي،حتاذيحمميححبشكوحيستدتمحفيح
تاغلبلاحتاطبمعملحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكمل،حفيحبعضحأعيلوحتةثلثح

حتامجلرة،حيثوحتةبحتبححتةاحتححتادتخلملححخزتملاحتايطبخ.


تاخزتملاتةاحتحتةثلث

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحتولموحجردحتاغلبلاح(FIA)حأنحوجمحتايخزحنحتايتملييح
اخشبحتابتحالحتةصفرحفيحتاحالملاحتايتودةحهحح541حيلمحنحم3،ححهححيلح
ميثوح3.7%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحاألخشلبحتاصلبلحفيحتاحالملاح
تايتودة.ححمزرمحتابتحالحتةصفرحتةيرمكيح7.1حيلمحنحم3حسمحًملحبمميلحمبلغح
تايوصحوح4.8حيلمحنحم3حسمحًمل.حكيلحأنحتاوجمحتاصلفيح)بعدحتاوصلد(ح
متزتمدح2.3حيلمحنحم3حكوحعلم.حمتجلحزحميححخشبحتابتحالحتةصفرحفيح

تاحالملاحتايتودةحيلحمتمحوصلدهحفيحيعظمحتاحالملاحتايمتجلحتارئمسلحبيلحفيح
ذاكحيمنححممححهليبشلمرححممحمحركححبمسلفلمملححفمريحما.

 الصمغ
األمريكي

خشب البتوال 
الصفراء األمريكي

االسم الالتيني
Liquidambar styraciflua

األسماء الشائعة األخرى
رمدغحم،ححسحماحغحم

االسم الالتيني
Betula alleghaniensis

األسماء الشائعة األخرى
الحمحجد



“متيتعحتاخشبحبلاعدمدحينحتاصفلاحتايختلفلح
إذتحكلنحبإيكلمكحتستخدتيهحبطرمولحصومول،ح
بيلحفيحذاكحقدرتهحعلىحتيتصلصحتاكربحن.

يلحأفضوحتايحتدحتةسلسملحتاتيحميكنحأنحتحجدح
اشيءحيثوحهذتحفيحيملزوحتةشخلص؟”

–حتحيلسحهمذرحمك

Benchmark Furniture بخشب الجوز األمريكي من خالل فوستر وشركاه، من تصميم OVO مجموعة أثاث

E15بتلر بخشب الصفصاف األمريكي من تصميم المهندسين المعماريين بشركة ديفيد شيبرفيلد و

اركو من تصميم ماريا جيجلينسكا–آدمكزوسكا 
بخشب الكرز األمريكي، كجزء من التداخل

مجموعة رايتر بخشب البلوط األحمر األمريكي 
من تصميم سيباستيان كوكس ألماندا نيفيل 

معهد الفيلم البريطاني، كجزء من التراث

حتاتركمزحعلى
تةثلثح&حتايمتج

&حتايمتج
ثح
تاتركمزحعلىحتةثل

&حتايمتج
ثح
تاتركمزحعلىحتةثل



“تاوموبحخشبحقحيحميكنحتالعتيلدحعلمه،حسحتءح
ينحومثحتاخصلئصحتاِورفملحأححتاجيلامل.
فهححخفمفحجًدتححأبمضححميكنحأنحمتالشىح
تورمًبلحفيحتافضلءححميتزجحبلابمئلحتايومطل.”

–حيلرملحبرحن

تابوريت بارلوفينتو بخشب البلوط 
األحمر األمريكي من تصميم أندريس 

مارينو مازا كجزء من توكا ماديرا
ستامتيش بخشب البلوط األحمر األمريكي

من تصميم سيباستيان هيركنر، كجزء من التداخل

هامبل أدمنستراتور بخشب الكرز والبلوط األحمر 
األمريكي من تصميم مركز سوين، كجزء من التداخل

 بالشنج بار بخشب البلوط األحمر األمريكي 
من تصميم سيباستيان كوكس وتشان إييرز

ساق النبات بخشب القيقب األمريكي من تصميم مركز هيذرويك، كجزء من التداخل

&حتايمتج
ثح
تاتركمزحعلىحتةثل

&حتايمتج
ثح
تاتركمزحعلىحتةثل
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شجرحتةسبنحتةيرمكيحهححوحرحووموي،حمميححعلىح
مطلقححتسعحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكمل،حالحسميلح
فيحتاشيلوحتاشرقي،ححالملاحتابومرتاححعبرحجبلوح
رحكي.حمتكحنحمحمحتاوحرحينحتاعدمدحينحتةمحتم،ح

حتاتيحتبدححجيمعهلحيتشلبهلحتواحتايجهر.حإالحأنحخشبح
تةسبنحمختلفحتيلًيلحعنحخشبحتاتحامب،ححغلاًبلحيلح
مشلرحإامهحبلسمحتاوحرحتةصفرحفيحتاحالملاحتايتودةح
تةيرمكملحعلىحتارغمحأمهحامسحينحفصمللحتاوحر.

توافر المواد

متحفرحخشبحتةسبنحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحكلةخشلبحتايمشحرح
حتاوشرةحتاخشبمل.حميموحتاخشبحإاىحأنحمكحنحيتحفًرتحبشكوحأسلسيحفيح
أوجلمحأرق،ح4/4حبحصلح)1حبحصلحأحح25.4حيلم(حح5/4حبحصلح)1.25ح

بحصلحأحح31.8حيلم(،حعلىحتارغمحينحتحتفرحأوجلمحيودحدةحينح6/4حبحصلح
)38.1حيلم(ححقدحمتحفرح8/4حبحصلح50.8حيلمحينحبعضحتايحردمن.

توزيع الغابات

تميححأشجلرحتةسبنحتةيرمكملحفيحوحتيوحكثمفلحمسهوحتستدتيتهلححاكمهلح
أقوحأهيملحتجلرًملحينحبعضحتةخشلبحتاصلبلحتةيرمكملحتةخرى.ححميكنح
أنحتميححتةشجلرحوتىح120حقدًيلح)48حم(ححقطرهلحمصوحإاىح4حأقدتمح)1.2ح
م(.ححبسببحتاتبلمنحتاجممي،حميكنحأنحتكحنحتاجذحمحإيلحأسطحتمملحبلاكليوح

يعحتاولموحينحتالستدقلقححأطرتفحقصمرة،حأححيلتحملححيلتصول.حكيلح
معتبرحخشبحتةسبنحأودحتةمحتمحتاتيحتستفمدحينحتاوطعحتاكليوحالتجدمد،ح
ةمهحالحمتويوحتاظو،ححمميححيرةحأخرىحينحتاشتالاححتاليتصلصحينح
تاجذحر.حفهححمحمحطبمعيحأصليحمميححبعدحورتئقحتاغلبلا.ححتاحالملاح
تةربعحتارئمسملحتايمتجلحاخشبحتةسبنحهيحيمممسحتلحححمسكحمسنح

حيلمنححيمتشمغلن.

وصف الخشب

احنحخشبحعصلرةحتةسبنحأبمضححاحنحخشبحتاولبحبميحفلتححيعححجحدح
تختالفحبسمطحبمنحتامحعمن.ححمتيمزحخشبحتةسبنحبيليسحيحودحملعمح

حأاملفحيستوميل.

األداء

ح ميكنحايعدتاحشجرحتاوحرحأنحتصمعحأسطححخشبملحغمرححتضولحبشكوح	
جمدححبكوحسهحالحعمدحقطعهل.ححالحمتمحفصلهلحعمدحتثبمتهلحبلايسليمرح

حميكنحسمفرتهلحبسهحالحإاىحودحيلححطالئهلححصبغهلحبشكوحجمدحاصمعح
درجلحإصولوحجمدة،حيعحضرحرةحإمالءحتالهتيلمححتالمتبلهحعمديلحمكحنح
تاسطححغمرححتضح.حتتيمزحآالاح“خشبحتاوحر”حبلمكيلشحيمخفضح

إاىحيتحسطححثبلاحبعديحجمد.حأدتئهلحمشبهحأدتءحأشجلرحتاوحرحتاووموملح
تةخرىحتايزرحعلحبأمولءحتايعيحرة.

ح تاخشبحغمرحيولحمحاتعفنحخشبحتاولبحتاصلبححيولحمحاليعلاجلح	
بلايحتدحتاولفظل.

االستخدامات األساسية

مستخدمحهذتحتاخشبحتاصلبحسرمعحتاميح،حمظًرتحاشمحمحتستخدتيهحبأمولءح
تاحالملاحتايتودةحتةيرمكمل،حفيحتصممعحقطعحتةثلث،ححخلصلحجحتمبح

تةدرتج.ححمتمحتستخدتيهحأمًضلحضينحيجيحعلحيتمحعلحينحتالستخدتيلاح
يثوحتةبحتبححأعيلوحتامجلرةحتادتخلملححتاوحتابححإطلرتاحتاصحر.ح

حتتضينحتالستخدتيلاحتايتخصصلحيولعدحتاجلحسحتايحجحدةحبويليلاح
ويليلاحتاسلحملحمظًرتحاوللحتحصملهلحالورترةححفيحتغلمفحتايحتدحتاغذتئملح

حعمدتنحتملحوحتاطعلمحبسببحتمعدتمحتارتئولححتاطعم.حُتستخدمح“خشبح
تاوحر”حأمًضلحفيحصملعلحابحتةحرتق.

  
تاخزتملا تةبحتب تاوحتاب

نمو الغابات

ُتظهرحبململاحتولموحجردحتاغلبلاح(FIA)حأنحتايخزحنحتايتملييحالوحرح
تارجرتجحفيحتاحالملاحتايتودةحتةأيرمكملحهحح637.1حيلمحنحيترحيكعب،ح

حهححيلحميثوح4.4%حينحإجيلايحتايخزحنحتايتملييحالخشبحتاصلبح
بلاحالملاحتايتودة.حمتمحزرتعلحخشبحتاوحرحتةيرمكيحبوجمح10.4حيلمحنح
يترحيكعبحسمحًملحبمميلحمبلغحتايوصحوح8.9حيلمحنحيترحيكعبحسمحًمل.ح

صلفيحتاوجمح)بعدحتاوصلد(حمتزتمدحبيودترح1.5حيلمحنحيترحيكعبحسمحًمل.

خشبحتةادرحتةيرمكيحهححتامحمحتاتجلريحتارئمسيحتاذيح
مزرمحعلىحتاسلووحتاغربيحالحالملاحتايتودةححهححفرمدح
ينحمحعهحايصلدرحغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحفيحأيرمكلح
تاشيلامل؛ححهححأودحأمحتمحتاخشبحتاصلبحتةويرحتاولملل.

توافر المواد

ح تمحتصممفحخشبحتةادرحبلستخدتمحقحتعدحتصممفحتاجيعملحتاحطمملح	
األخشلبحتاصلبلحعلىحسلووحتايومطحتاهلدئحاخشبحتةادرحتةويرح

تايمشحرةحفيح“قحتعدحتصممفحتاجيعملحتاحطمملحاألخشلبحتاصلبلحاوملسح
حفوصحتةخشلبحتاصلبلححتاسرح”.حتشيوحمولطحتايستحملاحتارئمسلح
تايستحملاحينحتايظهرحتاخلرجيحتةفضوحبدالًحينحتاجلمبحتارديء،ح

كيلحهححتاولوحفيحتاوحتعدحتاوملسملحاتصممفحتاجيعملحتاحطمملحاألخشلبح
تاصلبل؛ححتعتبرحعودحتاخشبحسيلاححامساحعمًبل.حتشتيوحتايستحملاح
تةحاملحعلىحدرجلاحفلئولح)وددححأفضو(،ححخزتملح)رقمح1حيشترك(ح
حإطلرح)رقمح2حيشترك(حتاتيحتشبهحتالستخدتيلاحتاخلصلحبلايستحملاح

تاوملسملحاتصممفحتاجيعملحتاحطمملحاألخشلبحتاصلبل.

ح كيلحمتحفرحخشبحتةادرحفيحتاحالملاحتايتودةحتةيرمكملحكلةخشلبح	
تايمشحرةحتايجففلحبلافرنححغلاًبلحيلحمبلمححفًولحايجيحعلحينحقحتعدح

تاتصممفحتافرمدة،حبلامسبلحاليستحملاحغمرحتايدرجلحفيحقحتعدح
تاجيعملحتاحطمملحاألخشلبحتاصلبل،حفإمهحمحصىحبإجرتءحيشلحرتاح

يعحتايحردمن.

ح حقدحمتمحبمعحتةخشلبحتايمشحرةحتاخلمحأححتايسطححكيخزحنحذححأبعلد.ح	
حتحفرهحيودحدحكلاوشرةحتاخشبمل.

وصف الخشب

مكحنحاحنحخشبحتةادرحأبمضحتورمًبلحعمدحقطعهحودمًثل،ححاكنحاحمهحمتغمرح
سرمًعلحعمدحتعرضهحالهحتء،ححمصبححبمًملحفلتًولحيعحظهحرحاحنحأصفرحأحح
أوير.حالحمحجدحفرقححتضححبمنحخشبحتاعصلرةححتاولب،حعلىحتارغمح

ينحأنحخشبحتاولبحمتشكوحفوطحفيحتةشجلرحتاودميلحأححتاملضجل.حفخشبح
تآلادرحعبلرةحموتحيحعلىحوبحبحيستوميلحإاىحودحيل،حتشبهحتاكرزحإاىحودح

يلحفيحطلبعهل،حيعحيليسحيحود.

توزيع الغابات

تميححأشجلرحتةادرحتةيرمكملحبشكوحكبمرحفيحشيلوحغربحتايومطح
تاهلدئحبيحجبحسملسلحتالستدتيل.ححاخشبحتةادرحتملحبحقصمرحمسبًملحفيح
تازرتعل،ححمستغرقححقًتلحأقوحالمضجحامتمحوصلدهحبلامسبلحايعظمحةخشلبح

تاصلبلحتةخرى.

األداء

ح ينحتاسهوحتصممعحخشبحتةادرححجمدحفيحتالستحتءححتاوفرححتاتجحمفح	
حتامواححتالستدترةححتاتثبماحبلايسليمرححتابرتغيححتالصقحبلاغرتء،ح

ييلحمجعلهحيملسبلحةعيلوحاألثلثححتامجلرةحإاىحودحكبمر.

ح فلاخشبحغمرحيولحمحاتآكوحخشبحتاولبححاكنحممفذحينحخالاهحتايحتدح	
تاولفظلحتايعلاجل.

االستخدامات األساسية

ح مستخدمحهذتحتاخشبحتاصلبحتايمتشرحينحشيلوحغربحتايومطحتاهلدئح	
فيحأعيلوحتةثلثححخزتئنحتايطبخححتامجلرةحتادتخلمل،حايلحمتيتعحبهحينح

يؤهالاحبمئملحييتلزة.حكيلحأمهحمستخدمحفيحعيوحتةبحتبححتةاحتح.

ح حشكوحتاوبمبلاححاحنحخشبحتةادرحمجعلهحيملسًبلحكبدموحاخشبحتاكرز.	

   
تاخزتملا تةاحتح تةبحتب تةثلث

 خشب ألدر
أمريكي

 خشب األسبن
األمريكي

االسم الالتيني
Alnus rubra

األسماء الشائعة األخرى
تةادرحتةوير،ححتةادرحتةويرحتاغربي،ححتةادرحتاغربي

االسم الالتيني
Populus tremuloides

األسماء الشائعة األخرى
تاوحرحتةبمض،حوحرحرتجفملمي،حتاوحر
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معتبرحتاصفصلفحتةسحدحتةيرمكيححتوًدتحينحأمحتمح
تةشجلرحتاخشبملحتايحجحدةحبلاحالملاحتاجمحبمل،ح
حعلدةحيلحترتبطححجحدهحبتحفرحتايمله،ححمعتبرح
حتوًدتحينحعدةحأمحتمحينحشجرحتاصفصلف.

وصف الخشب

متيمزحخشبحتاصفصلفحبيليسحملعمححيتسلحي.حمتيثوحشكوحتةاملفح
بلاشكوحتايستوممحأححتايتشلبكححقدحمأخذحشكاًلحجذتًبل.حمختلفحخشبح

تاعصلرةحتادقمقححفًولحاظرحفحتايحقعححمتدرجحاحمهحبمنحتالحنحتافلتححإاىح
تابميحتاسكريحأححتالحنحتايولربحالحنحتةبمض.حمتدرجحاحنحخشبحتاولبح

تاصلبحينحتابميحتةويرحتابلهاحإاىحتابميحتايلئوحالريلديحأححتالحنحتادتكنح
تيلًيل.حتعتبرحتاتجلحمفححتاتجزعلاحتايحجحدةحفيحتةاملفحينحتاخصلئصح

تاطبمعملحبلاخشبححالحمتمحتعتبلرهلحعلىحأمهلحعمحب.

تايمسحتةيرمكيحهححخشبحصلبحأيرمكيحجذتب،ح
غمرحيعرحفحمسبًملحخلرجحتاحالملاحتايتودة.

وصف الخشب

مشبهحخشبحتايمسحتايلئيحخشبحتادردترحتاذيحمرتبطحبه،ححاكنحبلارغمحينح
ثولهحفهححملعمحإاىحودحيلححامسحقحًملحجًدت.حقدحتكحنحتةاملفحتاخشملحغمرح

تايمتظيلحيستوميلححيتشلبكلحأوملًمل،حاكمهلحذتاحقحتمحيحودحجمد.حهملكحفرقح
بسمطحبمنحتامسغححخشبحتاولبحتاذيحمتوحوحإاىحتالحنحتاريلديحتايصفرح

إاىحتابميحتافلتححفيحجيمعحتةمولء.

معتبرحتازتنحتةيرمكيحينحتةمحتمحتايهيلحضينح
تافصمللحتازتمّملح)تابلحطمل(حفيحتكحمنحزرتعلح
تاغلبلاحاغلبلاحتةخشلبحتاصلبلحتاطبمعملحفيح

أيرمكلحتاشيلاملححتاتيحتشيوحتابلحطححتاكستملء،حاكنح
تازتنحامسحينحأكثرحتةمحتمحتايتلولحتجلرًمل.

وصف الخشب

ميموحخشبحتازتنحتةيرمكيحإاىحأنحمكحنحأغيقحفيحتالحنححأقوحتملسًولح
ينحخشبحتازتنحتةحرحبي.حاحنحخشبحتاعصلرةحأبمضحتورمًبلحيعحيسولح
ويرتءححخشبحتاولبحينحبميحفلتححإاىحبميحيويرحدتكن.حخشبحتازتنح

بشسمحًملحيستوممححذححأاملفحضمولحيعحمسمجحيحود.حادمهلحقحةحثميححسوقح
يتحسطل،ححاكمهلحيمخفضلحفيحيولحيلحتاصديلاححتاصالبل.حخليلحتاخشبح

قدحتظهرحعلمهلحخطحطحيعدمملحبمملحتالحنحفيحخشبحتاولبحتاصلب،ح
حالحٌتعتبرحينحتاعمحبححفًولحاوحتعدحتصممفحتارتبطلحتاحطمملحاألخشلبح

.(NHLA)تاصلبلح

تاسسلفرتسحتةيرمكيحينحتةشجلرحيتحسطلحتاوجمح
حتاضرحرملحابولءحتاوملةحتابرملححصملعلحتاعطحرحايلح
تتيمزحبهحينحخصلئصحعطرمل.حمتمحتستخدتيهحاألثلثح

حتامجلرةححاكنحالحمتمحتصدمرهحعلىحمطلقححتسعح
كأخشلبحيمشحرةحمتمجلحعدمحتحفرهحبكيملاحكبمرة.

وصف الخشب

ميموحخشبحتاولبح)أاسسلفرتس(حبتدرجحينحتالحنحتابلهاحإاىحتالحنحتابميح
تادتكنححغلاًبلحيلحميموحالحنحتاذهبي.حمتيمزحبكحمهحينحتةخشلبحتايرملح

حتاخفمفلححملعيلحتايليس.حتتيمزحتةاملفحبتدرجحشكليحيتشلبكحأححيستومم،ح
اكنحفيحأغلبحتةوملنحمتدرجحبشكوحييحجحأححشكوحكيلميحجذتبحالغلمل.ح
متمحمحقحتمحتاخشبحيلحبمنحتاخشحملححتامعحيلححمشبهحتاخشبحتاريلديح

حخشبحتاكستملء.

خشب الصفصاف 
األمريكي

 خشب الميس
األمريكي

خشب الزان 
األمريكي

خشب الساسافراس 
األمريكي

االسم الالتيني
Salix nigra

األسماء الشائعة األخرى
صفصلفحأسحد،حصفصلفحيستموع

االسم الالتيني
Celtis occidentalis

األسماء الشائعة األخرى
تايمسحتاملعم

االسم الالتيني
Fagus grandifolia

األسماء الشائعة األخرى
الحمحجد

االسم الالتيني
Sassafras officinale

األسماء الشائعة األخرى
تاسسلفرتسحتةوير،حتادردترحتاذهبي،حخشبحتاورفل
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مقدمة

يكمن الغرض من هذا القسم في تقديم شرح مبسط وشامل 
لقواعد شركة أميركان هاردوود لالخشاب. تم تأسيسها منذ 

أكثر من 100 عام بواسطة الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة 
(NHLA) التي تم تأسيسها حديًثا. تضم الرابطة الوطنية لألخشاب 

الصلبة (NHLA) اليوم أكثر من 2000 عضًوا من كافة أنحاء 
العالم ومازالت قواعد ولوائح الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة 

(NHLA) هي المعيار الوطني لصناعة األخشاب الصلبة األمريكية 
وتشكل األساس لتصنيف الخشب المنشور.

الخشب مادة طبيعية يتميز بطبيعته على خصائص وعيوب مختلفة 
يجب فهمها ومراعاتها في أي استخدام محدد. يساعد تصنيف 
فئات األخشاب المنشورة في اإلشارة إلى حد كبير إلى القيمة 

واالستخدام المحتمل لكل لوح من الخشب المنشور عند عملية 
معالجتها واستخدامها.

 (NHLA) توفر قواعد تصنيف الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة
للمشتري والبائع صيغة متسقة الستخدامها في تحديد المعامالت 
المتعلقة باألخشاب المنشورة. على الرغم من أن قواعد تصنيف 

الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) تستهدف سوق 
الواليات المتحدة، إال أن المعرفة المعقولة تعد إلزامية وضرورية 

للمشترين في جميع أنحاء العالم لحقيق الدرجة المتوقعة من 
الجودة والعائد.

تحدد درجة الخشب الذي تم شراؤه من قبل الشركة المصنعة كالً 
من التكلفة وعامل الفاقد المحقق. علًما بأن التدرجات تعتمد على 

النسبة المئوية للخشب الصافي في اللوح. الخصائص الطبيعية 
المتنوعة والمذكورة في األخشاب الصلبة ال تؤخذ في االعتبار 

عند حساب العائد الواضح. يتم توضيح هذه الحقيقة الواقعية من 
خالل الصور التوضيحية للدرجات الرئيسية لدواعي تسع أنواع 

مهمة من الخشب الصلب في الواليات المتحدة والتي يتم تضمينها 
في هذا الدليل.

عادًة ما يتم تصنيف األخشاب المنشورة على أساس حجم وعدد 
القطع )القطع( التي يمكن الحصول عليها من اللوح عند تقطيعه 

واستخدامه في تصنيع منتج من الخشب الصلب. تم تصميم قواعد 
الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) مع مراعاة تجارة 

األثاث لتوفير نسبة قابلة للقياس من الخشب الصافي والخالي من 
العيوب لكل درجة. توفر الدرجات العليا للمستخدم قطًعا طويلة 

واضحة، بينما تم تصميم الدرجات الرائجة ليتم إعادة نشرها إلى 
قطع أقصر واضحة.

 (FAS) الدرجات العليا، التي ستشمل الدرجة األولى والثانية
و الدرجة األولى والثانية One-Face-(FAS) )الدرجة األولى 

والثانية (1F / (FAS)) وSelects، والتي تعتبر الدرجات األنسب 
للقوالب الشفافة الطويلة ومنتجات أعمال النجارة مثل إطارات 

األبواب والديكورات المعمارية الداخلية، واستخدامات األثاث التي 
تتطلب نسبة كبيرة من القطع المقصوصة الطويلة والواسعة.

من المحتمل أن تكون الدرجات الرائجة، درجة 1 الرائجة )رقم 
1C( ودرجة 2A الرائجة )رقم 2AC( بصفة رئيسية، هي األكثر 

مالءمة لصناعات خزانات المطابخ ومعظم أجزاء األثاث 
واألرضيات الخشبية والشريطية. ونشير إلى أنه بمجرد إعادة 

قصها بالمنشار، فإن القطع المقصوصة التي تم الحصول عليها 
من الدرجات الرائجة ستكون من نفس الخشب الصافي مثل 

الدرجات الفائقة ولكن على شكل قطع مقصوصة أصغر )أقصر 
أو أضيق(. اسم الدرجة يحدد النسبة المئوية للخشب الصافي في 

اللوح بكل سهولة ولكنه ال يحدد معالم الشكل العامة.

مورد أمريكان هاردوود من الخشب الصلب يعتبر المورد 
األضخم من نوعه حول العالم وله تاريخ حافل من االستدامة. إن 
استكشاف الدرجات المشتركة، حيثما أمكن ذلك، ال يقدر بثمن في 

تحقيق أكبر قيمة في كل من تكلفة األخشاب المنشورة والعائد. 
ستساعد هذه الجهود أيًضا على ضمان استدامة وبقاء المورد على 

مدار األجيال القادمة.

درجات الخشب 
الصلب األمريكي
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السمك القياسي للخشب المنشور الخام

يتم التعبير عن الُسمك القياسي للخشب المنشور الخام بأرباع 
البوصة. على سبيل المثال 4/4 = 1 بوصة. يتم نشر غالبية إنتاج 

الخشب الصلب األمريكي بين 1 بوصة و2 بوصة، على الرغم من 
توفر السماكات األخرى بكميات محدودة أكثر. السماكات القياسية 

ومكافئها المتري الدقيق موضحة أدناه.

3/4 )3/4 بوصة = 19.0 مم(
4/4 )1 بوصة = 25.4 مم(

5/4 )11/4 بوصة = 31.8 مم(
6/4 )11/2 بوصة = 38.1 مم(

8/4 )2 بوصة = 50.8 مم(
10/4 )21/2 بوصة = 63.5 مم(

12/4 )3 بوصة = 76.2 مم(
16/4 )4 بوصة = 101.6 مم(

السماكة القياسية لألخشاب المسطحة )المسواة(

عندما يتم تسطيح الخشب الخام المنشور على السطح إلى سمك 
نهائي، ال تؤخذ العيوب مثل الشيكات والبقع وااللتواء في االعتبار 

عند إنشاء لوح التدريج إذا كان من الممكن إزالتها في عملية 
التسطيح )التسوية(. يمكن تحديد السماكة النهائية للخشب المنشور 

11⁄2 بوصة ونسبة أقل بطرح 3⁄16 بوصة من السماكة االسمية. 
بالنسبة للخشب المنشور مقاس 13⁄4 بوصة وأكثر سمًكا بعد طرح 

1⁄4 بوصة.

قياس الخشب المجفف داخل األفران

صافي تعداد الطبقات: تم قياس مقاس أقدام اللوح الفعلية لألخشاب 
المجففة داخل األفران بعد انتهاء عملية التجفيف.

الحصيلة اإلجمالية أو الخضراء: تم قياس مقاس أقدام اللوح 
الفعلية قبل التجفيف داخل األفران. عند بيع الخشب المجفف في 

األفران على هذا األساس، يمكن للمشتري أن يتوقع الحصول على 
ما يقرب من 7% أقل من أقدام اللوح بسبب االنكماش في عملية 

تجفيف الفرن.

فحص الخشب المجفف داخل األفران

تستند الحد األدنى للعرض والسمك المذكورة في هذا المنشور 
إلى الخشب المجفف باللون األخضر أو بالهواء. تتضمن القاعدة 

القياسية لألخشاب المجففة داخل األفران والمدرجة في قواعد 
الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) والتي تتضمن قيم 

االنكماش بعد التجفيف داخل األفران، على النحو التالي:

قد يكون الخشب المجفف داخل األفران المحدد بسمك 3/8 بوصة 
إلى 13/4 بوصة 1/16 بوصة مقاًسا ضئياًل من السماكة االسمية، 

2بوصة وقد تكون سماكة 1/8 بوصة مقاًسا ضئياًل. قد يكون 
الحد األدنى للعرض المذكور في جميع الدرجات 1/4 بوصة 

كعرض ضئيل.

تقدير أقدام اللوح في حزمة من الخشب

لتحديد أقدام اللوح للوح الواحد، فإن اإلجراء المتبع سيكون 
مضاعفة قياس السطح بالسماكة. يمكن تقدير حزمة من الخشب 

بنفس الطريقة تقريًبا. أوالً، يتم احتساب مقاس السطح لطبقة 
واحدة من األلواح. وبعدها، يتم ضرب قيمة عرض الحزمة، 

مطروًحا منه الفجوات، في طول الحزمة وقسم المجموع على 
12. إذا كان هناك عدة أطوال في الحزمة، فاستخدم متوسط 

الطول. بمجرد تقدير طبقة واحدة، اضرب هذا المجموع في العدد 
اإلجمالي للطبقات.

المقاسات
تستند قواعد الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة )NHLA( لتصنيف األخشاب والتي تم اعتمادها 

من ِقبل صناعة األخشاب الصلبة بالواليات المتحدة األمريكية إلى نظام قياس إمبراطوري 
باستخدام البوصة والقدم. ونظير ذلك، فإن معظم أسواق التصدير أكثر اعتياًدا على استخدام 

المعيار المتري. باإلضافة إلى ذلك، تم تطوير قواعد الدرجات مع أخذ األخشاب ذات العرض 
والطول االعتيادي في االعتبار. يجب مناقشة أي اختيار لمواصفات معينة قبل الطلب.

مقاس السطح

مقاس السطح (SM) هو مساحة سطح اللوح بالقدم المربع. 
لتحديد قياس السطح، يتم ضرب عرض اللوح بالبوصة في طول 

اللوح باألقدام واقسم المجموع على 12، مع التقريب ألعلى أو 
ألسفل ألقرب رقم صحيح. تعتمد النسبة المئوية للخشب الصافي 

المطلوب لكل درجة على مقياس السطح، وليس أقدام اللوح، ولهذا 
السبب يتم تصنيف جميع األلواح بنفس الطريقة بغض النظر 

عن سماكتها.

أمثلة على مقاس السطح ومقاس القدم اللوحي

يبلغ سمك اللوح أدناه 2 بوصة وعرض 1⁄4 6 بوصة وطوله 8 بوصة.

عند إعداد الحزمة للتصدير، يتم تسجيل األلواح حسب عرضها وطولها. يتم تقريب العروض العادية أعلى أو أقل من نصف بوصة إلى أقرب 
بوصة كاملة. يتم تقريب عرض اللوح التي تقع بالضبط على نصف بوصة بدالً من ذلك ألعلى أو ألسفل. يتم دائًما تقريب األطوال التي تقع بين 

زيادات القدم الكاملة إلى أقرب قدم صحيحة.

على سبيل المثال، يتم حساب لوح مقاس 1⁄4 5 بوصة وطول 1⁄2 8 بوصة بطول قياسي 5 بوصة و8 بوصة

4 بوصة × 2 بوصة = 8 بوصة

القدم اللوحي

القدم اللوحي: وحدة قياس ألواح الخشب الصلبة

يبلغ طول القدم اللوحية 1 قدم × عرض قدم × 1 بوصة.

)1 قدم = 0.305 متر، 1 بوصة = 25.4 مم(

تستخدم هذه المعادلة لتحديد القدم اللوحي على النحو التالي:

تعتمد النسب المئوية للخشب الصافي المطلوبة لكل درجة على 
وحدة قياس بمقدار 12 قدم

12

8 بوصة × 1/4 6 بوصة
= 1/6 4 بوصة

ُتضرب قيمة المقاس السطحي بالسماكة )2 بوصة( وقيمة القدم اللوحي تساوي 8 بوصة. إذن، مقاس السطح يساوي 4.

12
= قدم لوحية

الُبعدالطولالعرض
)العرض 

مقاس بالبوصة(
)الطول 

مقاس بالقدم(
)السماكة 

مقاسة بالبوصة(

× ×

12

الطولالعرض
)العرض 

مقاس بالبوصة(
)الطول 

مقاس بالقدم(

×

= المقاس السطحي 
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الدرجات
(FAS) الدرجة األولى والثانية

الدرجة األولى والثانية (FAS)، المشتقة من الدرجة األصلية الدرجة األولى والثانية، ستوفر للمستخدم القطع المقصوصة الطويلة والمستقيمة، 
وهي األنسب لألثاث عالي الجودة وأعمال النجارة الداخلية وقوالب الخشب الصلب. الحد األدنى لحجم اللوح هو 6 بوصة )أكثر عرًضا(، 

و8 بوصة )أكثر طواًل(. تشتمل الدرجة األولى والثانية (FAS) على مجموعة من األلواح التي تنتج من 1⁄3 83% (10⁄12) إلى 100% من القطع 
المقصوصة من الخشب الصافي على إجمالي سطح اللوح. يجب أن تكون القطع المقصوصة الواضحة بحجم ال يقل عن 3 بوصة )عرض( × 7 
قدم )طول( أو 4 بوصة )عرض( × 5 قدم )طول(. يعتمد عدد القطع المسموح بها على حجم اللوح حيث تسمح معظم األلواح بواحد إلى اثنين. 

يختلف الحد األدنى للعرض والطول، اعتماًدا على األنواع وما إذا كان اللوح أخضر أو مجفف داخل األفران.

.(FAS) يجب أن يفي كال وجهي اللوح بالحد األدنى من متطلبات الدرجة األولى والثانية

الدرجة المختارة

 (FAS) 1F هذه الدرجة هي نفسها تقريًبا الدرجة األولى والثانية
باستثناء الحد األدنى لحجم اللوح المطلوب. تحديدات تسمح أللواح 
مقاس 4 بوصات وأعرض و 6 أقدام وطول أطول. ترتبط درجة 
Selects سنوًيا بالمناطق الشمالية من الواليات المتحدة األمريكية 

ويتم شحنها أيًضا مع الدرجة األولى والثانية (FAS). غالًبا ما 
يشار إلى شحنات التصدير من الدرجات العليا ببساطة باسم 

الدرجة األولى والثانية (FAS). تتمثل الممارسة التجارية التقليدية 
لألخشاب الصلبة األمريكية في شحن هذه الدرجات العليا في 

بعض التوليفات. إن العمل عن كثب مع المورد سيمكن المشتري 
من التأكد من الحصول على الجودة المتوقعة. عند دمج الدرجة 
األولى والثانية (FAS) مع F1F أو درجات Selects، يجب أن 

يحتوي كل لوح في الشحنة على وجه واحد على األقل من الدرجة 
.(FAS) األولى والثانية

(F1F) )الدرجة األولى والثانية )أحادية الوجه

يتم شحن هذه الدرجة دائًما تقريًبا باستخدام الدرجة األولى والثانية 
(FAS). يجب أن يفي الوجه األفضل بجميع متطلبات الدرجة 

األولى والثانية (FAS) بينما يجب أن يفي الوجه الضعيف بجميع 
متطلبات الدرجة الرائجة رقم 1، وبالتالي ضمان للمشتري وجه 

واحد على األقل من الدرجة األولى والثانية (FAS). ال توجد 
 (FAS) ”نسبة معيارية من الدرجة األولى والثانية “أحادية الوجه
يمكن تضمينها في الشحنة، يمكن أن يختلف هذا بين الموردين 

والشحنات. إذا كان المبلغ المدرج في الشحنة غير متطابق أو يعد 
من أوجه القلق، فيرجى استشارة المورد لمعرفة المبلغ.

مالحظة: الحد األدنى لإلنتاج 1⁄3 83% قطع المقصوصة خشبية واضحة على الوجه الضعيف للوح.

 معامالت التحويل

25.4 مليمتر)مم(1 بوصة

3.281 قدم1 متر

2.36 متر مكعب )م3(1,000 قدم لوحي )1 قدم لوحي(

424 قدم لوحي (BF)1م3

35.315 قدم مكعب1م3

أهم اإلرشادات:

يتم التعبير عن الُسمك القياسي للخشب المنشور الخام بأرباع البوصة.1. 

ال تؤخذ العيوب مثل التشققات والتصدعات والبقع وااللتواء في االعتبار عند تحديد درجة اللوح إذا كان من الممكن 2. 
إزالتها في عملية التسطيح.

في حالة شراء الخشب المجفف داخل األفران بإجمالي عدد، يمكن للمشتري أن يتوقع الحصول على أطوال قدمية 3. 
أقل بنسبة %7 تقريًبا.

 متوسطعرض الوحدة 40 بوصة
)الخشب فقط، بعد ترك الفجوات بين األلواح(

المقاس السطحي لطبقة واحدة       40 بوصة × 10 =           = 33.33

القدم اللوحي لطبقة واحدة )ضرب قيمة المقاس السطحي بالسماكة(       33.33 × 2 بوصة = 66.66

القدم اللوحي للحزمة )ضرب قيمتها بعدد الطبقات(       66.66 × 10 = 666.67

القدم اللوحية المقدرة للحزمة = 667 قدم لوحي

طبقات

قدم 10
بوصة 2

بوصة 40
   مثال:

12
400
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أهم اإلرشادات:

إذا كان الوجه األضعف في الدرجة 2AC يلبي الحد األدنى من متطلبات الدرجة 2A الرائجة، فحينها ال يهم ماهية درجة 1. 
الوجه األفضل.

)2AC 2 الرائجة )رقمA رقم

غالًبا ما ُيشار إلى الدرجة 2A الرائجة باسم “الدرجة االقتصادية” وفًقا لسعرها ومدى مالءمتها لمجموعة متنوعة من قطع األثاث. إنها أيًضا 
الدرجة المفضلة لصناعة األرضيات الصلبة بالواليات المتحدة األمريكية. تشتمل الدرجة 2A الرائجة على األلواح التي يبلغ عرضها 3 بوصات 

وطول 4 بوصات والتي تنتج من (6⁄12) 50% لتتضمن، بدون أن تشمل، الحد األدنى لمتطلبات الدرجة 1 الرائجة (2⁄3 66%). أصغر قطعة 
مقصوصة واضحة مسموح بها هي 3 بوصة× 2قدم، ويعتمد عدد هذه القطع على حجم اللوح. إذا كان الوجه األضعف يلبي الحد األدنى من 

متطلبات الرقم 2 أ المشترك، فال يهم ما هي درجة الوجه األفضل.

.Selects أو F1F والوجه الضعيف يلبي متطلبات الدرجة 1 الرائجة، يمكن أن تكون الدرجة (FAS) مالحظة: إذا كان الوجه األفضل يلبي متطلبات الدرجة األولى والثانية

:)2BC 2 الرائجة )رقمB رقم

تتضمن درجة 2B الرائجة على نفس المتطلبات الموجودة بالدرجة 2A الرائجة باستثناء ضرورة أن تكون جميع األجزاء المقطوعة سليمة.

الدرجة 2B الرائجة عبارة عن مزيج بين الدرجة 2A الرائجة والدرجة 2B الرائجة وخالية من أي نسب مئوية مطلوبة من كال الدرجتين بأي 
عملية شحنة.

تشكل هذه الدرجات القياسية اإلطار الذي يتم من خالله تداول جميع األخشاب الصلبة األمريكية. ينبغي العلم أن أي استثناءات لهذا القواعد 
بين المشتري والبائع أي استثناء يعد مسموًحا به ومحل تشجيع أيًضا. للحصول على وصف كامل لدرجات الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة 

(NHLA)، راجع قواعد الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) لقياس وفحص األخشاب الصلبة والسرو.

أهم اإلرشادات:

ستوفر الدرجة األولى والثانية (FAS) للمستخدم قطع المقصوصة طويلة وواضحة – وهي األنسب لألثاث عالي الجودة وأعمال 1. 
النجارة الداخلية وقوالب الخشب الصلب.

يجب أن يفي الوجه األفضل لصف F1F بجميع متطلبات الدرجة األولى والثانية (FAS) بينما يجب أن يفي الوجه الضعيف بجميع 2. 
متطلبات الدرجة 1 الرائجة.

درجة القطع المختارة Selects تتشابه مع الدرجة األولى والثانية 1F (FAS) باستثناء الحد األدنى لحجم اللوح الذي يسمح أللواح 3. 
مقاس 4 بوصات وأعرض و 6 أقدام وأطول في الطول.

تشتمل الدرجة العامة رقم 1 على ألواح ال يقل عرضها عن 3 بوصات و 4 بوصات. أصغر قطع المقصوصة الواضحة والمسموح 4. 
بها مدرجة بمقاس 3 بوصة × 3 قدم و4 بوصة × 2 قدم.

ملحوظة: إذا كان الوجه األفضل يلبي متطلبات الدرجة األولى والثانية (FAS) والوجه الضعيف يلبي 
.Selects أو F1F متطلبات الدرجة 1 الرائجة، يمكن أن تكون الدرجة

(1C): الدرجة األولى الرائجة

غالًبا ما يشار إلى الدرجة 1 الرائجة باسم “درجة خزانات 
المطابخ” داخل الواليات المتحدة نظًرا لقدرتها على التكيف مع 
األحجام القياسية ألبواب خزانات المطابخ المستخدمة في جميع 
أنحاء الواليات المتحدة. الدرجة 1 الرائجة، يتم استخدامها على 

نطاق واسع في تصنيع قطع األثاث أيًضا، وذلك لنفس األسباب. 
تشتمل الدرجات الرائجة رقم 1 على ألواح يبلغ عرضها 3 

بوصات وطول 4 بوصات وستنتج قطًعا واضحة للوجه من 2⁄3 
بنسبة 66% )8⁄12( حتى الحد األدنى لمتطلبات الدرجة األولى 
والثانية )FAS()1⁄3 83%(. أصغر قطع المقصوصة الواضحة 

والمسموح بها مدرجة بمقاس 3 بوصة × 3 قدم و4 بوصة × 
2 قدم. يتم تحديد عدد هذه القطع المقصوصة الواضحة حسب 

حجم اللوح.

يجب أن يفي كال من وجهي اللوح بالحد األدنى من متطلبات 
الدرجة 1 الرائجة.
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تجاويف الطيور

عيوب صغيرة في نمط التجزع ناتجة عن 
تجاويف الطيور التي تحتوي أحياًنا على 

لحاء متنامي. ُيستثنى خشب الجوز والدردار 
من القاعدة

التسوس أو التعفن

تكسير مادة الخشب بواسطة الفطريات. 
يشير تلون خشب العصارة إلى الدليل األولي 

على التسوس.

الثقوب الدودية

يتراوح حجم الثقوب في الخشب من 1⁄16 
بوصة إلى أكثر من 1⁄4 بوصة.

الُعجرة الكاملة

تجويف صلبة على وجهها ال تظهر أي 
مؤشر على التسوس.

الُعجرة غير الكاملة

منطقة دائرية كانت تشكل في يوم من األيام 
قاعدة فرع أو غصين ولها مركز اللب )في 

بعض الحاالت قد يكون الخشب مفقوًدا(.

جيب قشرة اللحاء

تشويه مليء باللحاء على شكل نمط حبي.

البقعة التالصقية

بقعة رمادية اللون تظهر من الملصقات 
المستخدمة لتتبيل الخشب.

التشقق

الفتحة الطولية على سطح اللوح الخشب 
وتظهر نتيجة التجفيف السريع أو الخاطئ.

العيوب

خشب القلب وخشب العصارة

خشب القلب هو الخشب الناضج، والذي 
غالًبا ما يكون أغمق، ويمتد من خشب 
العصارة إلى اللب. خشب العصارة هو 
الخشب األفتح لوًنا الذي ينمو من داخل 

اللحاء إلى خشب القلب.

الخطوط المعدنية

خطوط لونية تتراوح من الزيتون إلى البني 
الداكن، والتي تتبع نمط التجزع عادًة.

التجويف

تجويف أو ثقب أو لف في تجزعات الخشب 
التي ال تحتوي على تجويف.

األثر المتعرج

مساحات عادية شبيهة بالمعادن. عادة ما 
يرتبط بالرماد. 

الخطوط الصمغية

خطوط ملونة شبيهة بالمعادن تحدث بشكل 
طبيعي في شجر الكرز فقط.

العالمات التالصقية

العالمة المتبقية على اللوح من الصق 
تعتيق الخشب، والتي يمكن إزالتها في 

عملية التسطيح.

الصور التالية توضح الخصائص التي تحدث في األخشاب الصلبة األمريكية. بعضها متأصل في أنواع معينة والبعض اآلخر عام للجميع. 
تحدث هذه الخصائص إما بشكل طبيعي في الخشب المنشور أو نتيجة لعملية التجفيف. كما ذكرنا سابًقا، تستند الدرجات إلى النسبة المئوية 

للخشب الصافي والخالي من العيوب في اللوح.

تسمح قواعد تصنيف الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) بالخصائص التالية في نسب القطع الواضحة لجميع الدرجات، وبالتالي ال 
يتم التعامل معها على أنها عيوب.

السمات

ملحوظة: على الرغم من أن قواعد تصنيف الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) ال تعتبر هذه الخصائص عيوًبا للصفوف القياسية، إال 
أن البدالت يتم إجراؤها داخل األنواع الفردية.

مثال: القيقب الصلب والرماد تعد من األنواع المرغوبة أكثر إذا كان هناك جزء كبير من اللوح يكون من خشب العصارة )أبيض( 
وقليل جًدا من خشب القلب. والعكس صحيح عند تحديد األنواع مثل الكرز والبلوط والجوز. من الضروري أن يتعرف المشترون 

ليس فقط على كل نوع ولكن أيًضا مع مناطق النمو في جميع أنحاء الواليات المتحدة األمريكية. يلعب المناخ والتربة وظروف النمو 
مثل التالل والوديان دوًرا مهًما في نمو الشجرة. كما ذكرنا آنًفا، فإن قواعد الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) هي إطار العمل لبدء 

عملية النشاط التجاري. 

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الخصائص والخصائص الفيزيائية واالستخدامات لألنواع الفردية على موقع 
americanhardwood.org وفي المنشورات الفنية األخرى.



االسم الالتيني
Fraxinus spp، أو Fraxinus americana بشكل أساسي
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اآلش الشمالي، واآلش الجنوبي
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1C الدرجة

(FAS) الدرجة األولى والثانية

2AC الدرجة

 خشب الدردار
األمريكي

ملحوظة: تعتبر العيوب التالية سليمة ومسموح بها في القطع 
الواضح للدرجة 2B الرائجة: أماكن نقر وتجويف الطيور، 

وتجويف الصوت، وصمة الملصقات، والثقوب الدودية.

التصدع

فصل بين حلقات النمو السنوية.

نخع الخشب

اللب الصغير الناعم في المركز 
الهيكلي للشجرة.

االضمحالل

اللحاء أو نقص الخشب بسبب الطبيعة 
المستديرة للشجرة أو جذوع األشجار.

ثقوب اليرقة

ثقوب أكبر من 1⁄4 بوصة.

االنشطار

انقسام طولي للخشب نتيجة جفافه.
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1C الدرجة

2AC الدرجة

2BC الدرجة

(FAS) الدرجة األولى والثانية

(FAS) الدرجة األولى والثانية

1C الدرجة

2AC الدرجة

االسم الالتيني
Prunus serotina

األسماء الشائعة األخرى
الكرز األسود

االسم الالتيني
Carya spp

األسماء الشائعة األخرى
يطلق عليها لفظ شجر البقان بالمناطق الجنوبية.

 خشب الكرز 
األمريكي

خشب الهيكوري 
األمريكي



ب األمريكي
صل

ب ال
ت الخش

درجا

ب األمريكي
صل

ب ال
ت الخش

درجا

87 86

2BC الدرجة

1C الدرجة

2AC الدرجة

(FAS) الدرجة األولى والثانية

1C الدرجة

2AC الدرجة

(FAS) الدرجة األولى والثانية

االسم الالتيني
Acer saccharum

األسماء الشائعة األخرى
القيقب السكري، القيقب الصخري، القيقب األسود

االسم الالتيني
Acer macrophyllum أو ،Acer rubrum

األسماء الشائعة األخرى
القيقب األحمر، ورقة القيقب الضخمة

خشب القيقب 
األمريكي الصلب

خشب القيقب 
األمريكي اللين
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1C الدرجة

2AC الدرجة

(FAS) الدرجة األولى والثانية

1C الدرجة

2AC الدرجة

(FAS) الدرجة األولى والثانية

االسم الالتيني
Quercus spp، أو Quercus rubra بشكل أساسي

األسماء الشائعة األخرى
البلوط األحمر الشمالي، البلوط األحمر الجنوبي

االسم الالتيني
Quercus spp، أو Quercus alba بشكل أساسي

األسماء الشائعة األخرى
البلوط األبيض الشمالي، البلوط األبيض الجنوبي

خشب البلوط 
األحمر األمريكي

البلوط األبيض 
األمريكي
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1C الدرجة

2AC الدرجة

2BC الدرجة

(FAS) الدرجة األولى والثانية

2AC الدرجة

1C الدرجة

(FAS) الدرجة األولى والثانية

االسم الالتيني
Liriodendron tulipifera

األسماء الشائعة األخرى
الحور األصفر، والزنبق الحور، وخشب الكناري األبيض؛ وال 

ينبغي الخلط بينه وبين الحور األوروبي أو الصيني

االسم الالتيني
Juglans nigra

األسماء الشائعة األخرى
الجوز األسود

 خشب الزنبق 
األمريكي

 خشب الجوز 
األمريكي
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فرز اللون

باإلضافة إلى الفرز حسب الدرجات أو اختيار عروض محددة، يتم بيع األنواع المختلفة تجارًيا بقيمة مضافة عند 
أخذ اللون في االعتبار أيًضا. من المهم مالحظة أن اللون في هذا التفسير يشير إلى خشب العصارة وخشب القلب.

وجه واحد أحمر وأفضل

ُتباع تجارًيا عندما يكون وجه واحد على األقل من خشب القلب. 
يطبق عادة على أنواع مثل الكرز والبلوط والجوز والصمغ وحتى 
البتوال والقيقب في بعض التطبيقات. ما يبحث عنه المنتج في هذه 

المواصفات هو أن جميع القطع المقصوصة الواضحة يجب أن 
يكون لها وجه واحد على األقل من خشب القلب.

هناك مجموعة واسعة من الخيارات اإلضافية المتاحة لمنتجي 
الخشب الصلب األمريكيين في الفرز واختيار أطوال وعروض 

وحتى أنماط تجزعات معينة. إذا كان من الممكن االتفاق على هذه 
األمور بشكل فردي بين المنتجين والمشترين، فيمكن أن تكون 
هناك فوائد من خالل إجراء تعديالت على الدرجات القياسية 

الموضحة في هذا الدليل. وقد يساعد ذلك أيًضا في تحسين العائد 
من كل جذع شجر وبالتالي المساهمة في استدامة الغابة. قد يقلل 
أيًضا من التكاليف على كال الجانبين أو إضافة قيمة إلى التسليم.

رقم 1 )أبيض(/ رقم 2 )أبيض(

عادًة ما يتم اختيار اللون على خشب القيقب الصلب، ولكن يمكن 
استخدامه على أي نوع تكون فيه قصاصات من خشب العصارة 

مرغوبة، مثل الرماد والبتول والقيقب الناعم.

“رقم 1 أبيض” يقصد به أن الوجوه والحواف القطع المقصوصة 
الواضحة يجب أن تكون كلها من خشب العصارة.

“رقم 2 أبيض” يقصد به أن وجه واحد باإلضافة لحواف القطع 
المقصوصة الواضحة يجب أن تكونا من خشب العصارة وال تقل 

نسبة الخشب العصاري عن 50% على الوجه العكسي.

خشب القيقب الصلب وخشب الدرجة رقم 1 الرائجة

ُتباع تجارًيا عندما يلزم أن يكون وجه واحد فقط من اللوح من 
خشب العصارة. يتم تطبيقه عادة على نفس األنواع مثل “رقم 1 
أبيض” و“رقم 2 أبيض”: على الرغم من أنه أقل صرامة. عند 
استخدام خشب القيقب الصلب وخشب الدرجة رقم 1 الرائجة، 

يجب أن يكون لكل لوح وجه واحد على األقل من خشب العصارة 
في القطع المقصوصة الشفافة.

اإلرشادات اإلضافية

االستثناءات اإلقليمية لدرجات الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) القياسية 

تغطي درجات الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) غالبية األخشاب الصلبة التجارية، األنواع التي تنمو في الواليات المتحدة األمريكية. 
فيما يلي ملخص موجز عن األنواع المختلفة وفرز األلوان التي يمكن طلبها من المورد األمريكي.

النغت األحمر األمريكي

ينمو حصرًيا في شمال غرب المحيط الهادئ بين المدرجات الشاسعة من األخشاب اللينة، مثل تنوب دوغالس والصنوبر، ويعد من أهم 
األخشاب التجارية الصلبة في هذه المنطقة. قواعد تصنيف النغت األحمر موجهة أكثر لالستخدامات النهائية المحددة والديكور الخارجي. 

تم تصنيف النغت األحمر باستخدام قواعد الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) المنشورة في قواعد الرابطة الوطنية لألخشاب 
الصلبة (NHLA) لقياس وفحص األخشاب الصلبة والسرو. تم تطوير القواعد على الساحل الغربي للواليات المتحدة مع اعتبار شؤون 

المصنعين والصادرات.

تشمل نقاط الدرجات الرئيسية الدرجات من الوجه األفضل بدالً من الجانب السيئ كما هو الحال في قواعد تصنيف الرابطة الوطنية لألخشاب 
الصلبة (NHLA) القياسية، تعتبر التجاويف الصغيرة بالشجر بكونها عقد رئيسية بهيكل الشجر وليست عيوًبا. تشتمل الدرجات األولية على 

متفوقة )مختارة وفضلى(، ودرجة الخزانات )درجة 1 الرائجة( واإلطار )رقم 2 الرائجة( والتي تشبه االستخدامات مثل درجات الرابطة الوطنية 
لألخشاب الصلبة (NHLA) القياسية. درجة الخزانة االستثنائية هي الخشب الذي يباع عادًة على السطح )مسطح( وغالًبا ما يتم قطعه ألطوال 

وعرض معين. استشر المورد المحلي للحصول على شرح أكثر تفصيالً لدرجات ألدر والمنتجات المتاحة.

خشب الجوز األمريكي

يعتبر الجوز من نخبة األخشاب الصلبة األمريكية، وهو المفضل لألخشاب الداكنة لألثاث الفاخر والديكورات الداخلية واألسلحة النارية. ينمو 
الجوز في أكشاك متناثرة على نطاق واسع في جميع أنحاء النصف الشرقي من الواليات المتحدة، وخاصة في الغرب األوسط. تاريخياً، تم تنقيح 

قواعد تصنيف الجوز الدرجة األولى والثانية (FAS) لتشجيع االستخدام األفضل لهذه األنواع القيمة. لهذا السبب، تسمح درجات الجوز الدرجة 
األولى والثانية (FAS) بألواح أصغر، من حيث العرض والطول. يتم قبول الخصائص الطبيعية أيًضا إلى حد أكبر من قواعد تصنيف الرابطة 

الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) القياسية لألنواع األخرى. يمكن العثور على شرح مفصل في كتاب قواعد الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة 
(NHLA). استشر المورد المحلي للحصول على درجات الجوز والمنتجات المتاحة.

أهم اإلرشادات:

يتم تصنيف الغنت األحمر بالواليات المتحدة باستخدام الوجه األفضل بدالً من الجانب الضعيف.1. 

تسمح قواعد تصنيف الجوز األمريكية بألواح أصغر من حيث العرض والطول.2. 



الدرجة األولى 
(FAS) والثانية

الدرجة األولى 
والثانية– أحادي 

الوجه
رقم 1، الدرجة الدرجة المختارة

رقم 2A & 2B الرائجةاألولى الرائجة

2 بوصة × 8 بوصةالحجم األدنى للوح
نفس المقاس كمقاس 
الدرجة األولى والثانية 
لبعض األنواع المتدرجة

3 بوصة × 4 بوصة3 بوصة × 4 بوصة4 بوصة × 6 بوصة

الحجم األدنى 
للتقطيع

 4 بوصة × 5 بوصة
3 بوصة × 7 بوصة

البد للوجه األقوى للوح أن يكون ضمن فئة الدرجة 
األولى والثانية

البد للوجه األضعف للوح أن يكون ضمن فئة 
الدرجة األولى الرائجة

 4 بوصة × 2 بوصة
3 بوصة × 2 بوصة3 بوصة × 3 بوصة

الحد األدنى 
المتحصل عليه

القياس السطحي للوح 
10 × 

%831/3

 لقياس السطحي للوح
8 × 

%662/3

القياس السطحي للوح 
6 × 

%50

صيغة لتحديد عدد 
قطع المقصوصة 

واضحة

المقاس السطحي

4

القياس السطحي للوح + 1

3

المقاس السطحي

2

ملخص درجات الخشب 
الصلب األمريكي

ب األمريكي
صل

ب ال
ت الخش

درجا

ب األمريكي
صل

ب ال
ت الخش

درجا

95 94

مالحظات:

يلخص هذا المخطط المتطلبات الرئيسية للدرجات القياسية. للحصول على معلومات كاملة، راجع القسم المناسب من كتاب قواعد الرابطة 	 
.(NHLA) الوطنية لألخشاب الصلبة

بالنسبة لألخشاب المجففة داخل األفران، ُيسمح باالنكماش بمقدار 1⁄2 بوصة ألدنى حجم للوح في كل درجة.	 

الدرجة 2A الرائجة تتطلب القطع المقصوصة الواضحة.	 

الدرجة 2B الرائجة هي درجة فائدة تتطلب أن تكون القطع المقصوصة سليمة.	 

 تعريف مصطلح
عملية التقطيع السليم

قطع خالي من العفن، واللب، والرج، والتالشي. الملمس ال يعتبر. سوف يعترف بالتجويف الصوتية، 
أو أماكن نقر وتجويف الطيور، أو البقع، أو الخطوط أو ما يعادلها، وال تؤثر فحوصات الموسم مادًيا 
على قوة ثقوب القطع، والدبابيس، والطلقات، والديدان الموضعية. يتم إدخال ثقوب أخرى 1⁄4 بوصة 

أو أكبر، ولكن يجب أن تكون محدودة على النحو التالي: قطر واحد 1⁄4 بوصة في كل قطع أقل 
من 12 وحدة، اثنان 1⁄4 بوصة أو 1⁄2 بوصة لكل 12 وحدة وعلى جانب واحد فقط من القطع.

خطوات تحديد الدرجة:

تحديد األنواع.1. 

 .2(SM). احسب قياس السطح

حدد الجانب الضعيف من اللوح.3. 

من هذا الوجه الضعيف، احسب النسبة المئوية للخشب الصافي المتاح. 4. 

إذا كان الرقم 1C هو درجة الوجه الضعيف، فتحقق من الوجه األفضل لمعرفة ما إذا كان سيعمل على تصنيف الدرجة 5. 
األولى والثانية (FAS) لـ F1F أو تحديد الدرجات المطلوب تحقيقها.

بمجرد تحديد الدرجة، تحقق من أي ميزات خاصة مثل خشب العصارة أو قطع المقصوصة خشب القلب ألنواع 6. 
األلوان الخاصة.

الفرز حسب الحزم حسب مواصفات البائع والمشتري.7. 
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دواعي االستخدام النهائي

أعمال األثاثاألرضياتاألبواب
النجارة

خزانات 
المطبخ

القوالب والدعامات 
التحويلية

األلواح المكسوة 
بالقشرة

المعدات والسلع 
الرياضية

مقابض 
األدوات

خشب ألدر أمريكي

خشب اآلش األمريكي

خشب األسبن األمريكي

خشب الزيزفون األمريكي

خشب الزان األمريكي

خشب البتوال الصفراء األمريكي

خشب الكرز األمريكي

خشب القطن األمريكي

خشب الدردار األمريكي

الصمغ األمريكي

خشب الميس األمريكي

خشب الهيكوري األمريكي

خشب البقان األمريكي

خشب القيقب األمريكي الصلب

خشب القيقب األمريكي اللين

البلوط األحمر األمريكي

البلوط األبيض األمريكي

خشب السيكامور األمريكي

خشب التوليب األمريكي

خشب الجوز األمريكي

خشب الصفصاف األمريكي

الكلمات المفتاحية

 نعم

 جداول
المقارنة

خصائص العمل

القطع 
التخريم الثقبالتخطيط بالمنشار

التثبيت القولبةالنقشالدورانوالتجويف
بالمسمار

التثبيت 
بالبراغي

التثبيت 
الصقلبالصمغ

خشب ألدر أمريكي

خشب اآلش األمريكي

خشب األسبن األمريكي

خشب الزيزفون األمريكي

خشب الزان األمريكي

خشب البتوال الصفراء األمريكي

خشب الكرز األمريكي

خشب القطن األمريكي

خشب الدردار األمريكي

الصمغ األمريكي

خشب الميس األمريكي

خشب الهيكوري األمريكي

خشب البقان األمريكي

خشب القيقب األمريكي الصلب

خشب القيقب األمريكي اللين

البلوط األحمر األمريكي

البلوط األبيض األمريكي

خشب السيكامور األمريكي

خشب التوليب األمريكي

خشب الجوز األمريكي

خشب الصفصاف األمريكي

الكلمات المفتاحية

 مالئم  جيد  ممتاز

للمقارنة المباشرة، الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والتشغيلية موضحة في الجداول التالية:
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الثقل النوعي 
(12% MC)

متوسط الوزن 
 ،(12% MC)

كجم / م3

متوسط االنكماش 
الحجمي )األخضر 

إلى 6% 
% ،(MC

معدل التمزق 
)ميجاباسكال(

معدل المرونة 
)ميجاباسكال(

مقاومة االنضغاط 
)الموازية 
للتجزع( 

)ميجاباسكال(
N ،الصالبة

0.4144910.167.5719,51540.1292624خشب ألدر أمريكي

0.6067310.7103.42511,99751.0925871خشب اآلش األمريكي

0.384179.257.9188,13629.3041557خشب األسبن األمريكي

0.3741712.659.98710,06732.6131824خشب الزيزفون األمريكي

0.6474113.0102.73611,85950.3345782خشب الزان األمريكي

0.6268913.4114.45713,85956.3325604خشب البتوال الصفراء األمريكي

0.505619.284.80910,27449.0234226خشب الكرز األمريكي

0.4044911.358.6089,46633.8541913خشب القطن األمريكي

0.5359311.089.63510,27443.8523825خشب الدردار األمريكي

0.5254512.086.18811,30843.5763781الصمغ األمريكي

0.5359313.576.5358,20537.5093914خشب الميس األمريكي

ال يوجد0.7583314.3138.59015,58363.365خشب الهيكوري األمريكي

94.46211,92854.1268095ال يوجد0.66737خشب البقان األمريكي

0.6370511.9108.94112,61853.9886450خشب القيقب األمريكي الصلب

خشب القيقب األمريكي اللين

0.5460910.592,39311,30845.0934226القيقب األحمر

0.485459.373,7779,99841.0253781القيقب الضخم األوراق

البلوط األحمر األمريكي

Quercus rubra0.6370510.898.59912,54946.6105738

Quercus falcata0.6875375.15610,27441.9914715ال يوجد

0.6876912.6104.80412,27351.2996049البلوط األبيض األمريكي

0.4954511.468.9509,79137.0953425خشب السيكامور األمريكي

0.424499.869.64010,89438.1982402خشب التوليب األمريكي

0.5560910.2100.67711,58452.2644492خشب الجوز األمريكي

ال يوجد0.3941711.553.8006,96028.300خشب الصفصاف األمريكي

' قدمالخصائص الفيزيائية والميكانيكية

" بوصة

1 بوصة 25.4 ملليمتر )مم(

1 م 3.281 قدم

1 م3 35.315 قدم مكعب

1 م3 424 قدم مكعب

1 قدم لوحي 2.36 متر مكعب )م3(

AHEP ملف شؤون البيئة – أمريكان هاردوود. 
مستند شحن خاص بالشحنة يوفر معلومات 

إلثبات شرعية واستدامة أنواع األخشاب الصلبة 
األمريكية الواردة في تلك الشحنة بما في ذلك 

البيانات الكمية عن اآلثار البيئية المرتبطة 
بتسليمها في أي مكان في العالم.

BF قدم لوحي

BM مقاس القدم اللوحي

بصمة كربونية ملخص لجميع غازات الدفيئة 
المنبعثة أثناء عملية صنع جسم ما ويتم التعبير 

عنها بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
)كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(.

عزل الكربون أثناء النمو تمتص األشجار 
ثاني أكسيد الكربون CO2 من الغالف الجوي. 

بمجرد حصاد األشجار ومعالجتها إلنتاج خشب 
منشور )أو أي منتج خشبي آخر(، فإنها تستمر 
في تخزين ثاني أكسيد الكربون CO2. يشار إلى 
هذا العمل الخاص بتخزين ثاني أكسيد الكربون 

CO2 بالعزل.

التحقق الطولي التحقق من عملية الفصل 
لأللياف الخشبية التي ال تمر عبر المقطع 

العرضي بأكمله. الفحوصات ناتجة عن إجهاد 
التوتر أثناء عملية التجفيف.

قوة االنضغاط القدرة على مقاومة قوة تميل 
إلى تقصير عضو هيكلي عن طريق سحق 

األلياف طولًيا.

CLT الخشب الرقائقي المتقاطع

التسوس تحلل مادة الخشب عن طريق 
الفطريات )مصطلحات أخرى: تعفن، تعفن(.

الوزن الكثافة لكل وحدة حجم. تتأثر كثافة 
الخشب بمعدل النمو والنسبة المئوية للخشب 

المتأخر وفي القطع الفردية ونسبة خشب القلب.

ثبات األبعاد مصطلح يصف ما إذا كان قسم من 
الخشب سيقاوم التغيرات في الحجم مع اختالف 

محتوى الرطوبة )مصطلح آخر: الحركة في 
األداء(.

المتانة مقاومة الخشب لمهاجمة الفطريات 
والحشرات والحفريات البحرية.

FAS الخدمات الزراعية األجنبية

درجة FAS أعلى جودة من درجات الرابطة 
الوطنية لألخشاب الصلبة (NHLA) لألخشاب.

FIA برنامج تحليل وجرد موارد الغابات. يتتبع 
برنامج تحليل وجرد موارد الغابات (FIA) نمو 
أنواع الخشب الصلب األمريكي سنوًيا، حسب 

المقاطعة، عبر الواليات المنتجة لألخشاب 
الصلبة في أمريكا.

النموذج النموذج الناتج على سطح الخشب 
عن طريق حلقات النمو السنوية، واألشعة، 

والعقد، واالنحرافات عن التجزعات العادية، 
مثل التلوين المتشابك والمموج، والتلوين 

غير المنتظم.

خشبة طوالنية مركبة قطعة خشب أو جزء 
منها مقطوع ومجهز للتحويل إلى قشرة أو جزء 

من جذوع محولة مناسب لمزيد من التحويل.

خشب طبقي مصمغ طبقات من األخشاب 
المصمغة ببعضها البعض.

التجزع اتجاه األلياف في الخشب المنشور 
أو حجمها أو ترتيبها أو مظهرها أو جودتها. 

ُيستخدم التجزع المستقيم لوصف الخشب حيث 
تعمل األلياف والعناصر الطولية األخرى 

بالتوازي مع محور القطعة.

الجيب الصمغي للحاء تراكم موضعي مفرط 
للراتنج أو الصمغ في الخشب.

الصالبة مقاومة الخشب ضد التجويف والتآكل

ترد القيم بالنيوتن (N) وهي مقياس للحمل 
المطلوب لتضمين كرة فوالذية مقاس 11.3 مم 

إلى نصف قطرها في الخشب.

الخشب الصلب وصف ينطبق على األخشاب 
من األشجار عريضة األوراق دائمة الخضرة 

)كاسيات البذور(. المصطلح ال يشير إلى 
الصالبة الفعلية للخشب.

خشب القلب هي طبقات الخشب الداخلية في 
األشجار النامية التي توقفت عن احتواء الخاليا 

الحية. يعتبر خشب القلب الصلب بلون داكن 
أكثر من خشب العصارة، ولكن ال يتم تمييز 

االثنين بوضوح بصفة دائمة.

التنقية عملية تجفيف الخشب بشكل مصطنع 
في ظل ظروف خاضعة للرقابة العلمية. األفران 

هي الغرف المستخدمة لهذه العملية.

LCA تقييم دورة الحياة، غالًبا ما يكون تقييًما 
بيئًيا. نظام قياس علمي يتضمن جمع البيانات 
عن جميع مدخالت ومخرجات المواد والطاقة 

والنفايات المرتبطة بمنتج على مدار دورة حياته 
بالكامل لحساب التأثير البيئي.

مسرد 
المصطلحات

جدول أرقام 
المقارنة
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خشب Lumber هو المصطلح األمريكي 
للخشب المحول أو الخشب المنشور. مصانع 

الخشب ومناشر الخشب هي المصطلحات 
المستخدمة لوصف وحدات المعالجة التي تنفذ 

هذا التحويل.

م متر

م2 متر مربع

م3 متر مكعب

إحالل )تجديد( المواد رقم يمثل مقدار الوقت 
المستغرق إلعادة النمو الطبيعي عبر غابات 

األخشاب الصلبة األمريكية بأكملها، الستبدال 
حجم األخشاب المقطوعة المستخدمة في بعض 

المشاريع اإلبداعية.

MBF ألف قدم لوحي

مم مليميتر

معامل المرونة إجهاد وهمي ضروري لمد 
قطعة من المادة إلى ضعف طولها، وضغطها 

إلى نصف طولها. يتم إعطاء قيم األنواع الفردية 
 / N ”ما يعادل “ن – MPa( بالميجا باسكال

مم2(.

معامل التمزق إجهاد األلياف المكافئ عند 
الحمل األقصى.

معامل الثبات يستخدم في التصميم اإلنشائي 
ويتم الحصول عليه عن طريق تحميل قطع 

الخشب للتخلص منها.

محتوى الرطوبة (MC) وزن الماء الموجود 
في الخشب معبًرا عنه كنسبة مئوية من وزن 

الخشب المجفف داخل األفران.

N “ن” معامل قوة نيوتن

الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة 
(NHLA) الرابطة الوطنية لألخشاب الصلبة

PAR مخطط )سطحي( من جميع النواحي 
)S4S مثل(

بقع النخع شبيهة النخع، وهي عبارة عن 
خطوط غير منتظمة من األنسجة في الخشب، 

بسبب هجوم الحشرات على الشجرة النامية.

خشب منشور بشكل ربعي )مصدع( يتم قطعه 
من الجذع الموجود على المحور أو بالقرب منه 

إلنتاج أنماط تجزعات مستقيمة أو رأسية.

RWL عروض وأطوال عادية

S2S سطح )مسطح( لوجهان من أوجه الخشب.

S4S سطح )مسطح( ألربعة جوانب 
)PAR مثل(

خشب العصارة خشب العصارة: المنطقة 
الخارجية من الخشب في الشجرة بجوار اللحاء. 
يعتبر خشب العصارة أفتح لوًنا فاتًحا من خشب 

القلب الصلب ولكنه يفتقر إلى مقاومة التعفن.

االنكماش تقلص ألياف الخشب الناجم عن 
التجفيف تحت درجة تشبع األلياف )عادة ما 

يكون ضمن نسبة 25 – 27%(. يتم التعبير عن 
القيم كنسبة مئوية من أبعاد الخشب عندما يكون 

لونه أخضر.

SM مقاس السطح

الوزن النوعي الوزن النسبي لمادة ما مقارنة 
مع وزن مساٍو لحجم الماء. تستند قيم الوزن 
النوعي على حجم الخشب عند 12% والوزن 

المجفف باألفران.

االنشطار فصل األلياف في قطعة من الخشب 
من وجه إلى وجه )مصطلح آخر: نهاية 

االنقسام(.

الصبغة )البقعة( اختالف عن اللون الطبيعي 
للخشب أو تغير في اللون قد يكون ناتًجا عن 

كائنات دقيقة أو معادن أو مواد كيميائية. ينطبق 
المصطلح أيًضا على المواد المستخدمة إلضفاء 

اللون على الخشب.

ُمسطح المصطلح األمريكي المستخدم لوصف 
الخشب المنشور الذي تم تسطيحه وتسويته.

القيمة المتحصلة المصطلح األمريكي لقياس 
الخشب. )يشير اإلحصاء األخضر إلى القياس 

قبل التجفيف داخل األفران وصافي العد للقياس 
بعد التجفيف داخل األفران.(

قوة الشد القدرة على مقاومة قوة معينة بناًء 
على عوامل عضوية وتميل إلى إطالة العضو أو 

سحب األلياف بعيًدا عن بعضها بشكل طولي.

النسيج الخشبي ُمحدد بالحجم النسبي وتوزيع 
عناصر الخشب. يوصف بأنه خشن )عناصر 

كبيرة(، ناعم )عناصر صغيرة( أو حتى )حجم 
موحد للعناصر(.

االعوجاج تشوه في مسار الخشب يسبب انحرًفا 
عن مستواه األصلي، وعادة ما يحدث أثناء 

عملية التجفيف. يشمل االعوجاج الكوب والقوس 
وااللتواء واللف.

الوزن يعتمد وزن الخشب الجاف على المساحة 
الخلوية، أي نسبة مادة الخشب إلى الفضاء 

الجوي. تم تمثيل القيم لكل نوع بالكيلو جرام / 
م3 عند %12.

تطبيقات حية

الصور التي استخدمها بيتر كريجي

مدرسة ييل فوريستري بواسطة مورلي 
فون ستيرنبرغ

األمواج الخشبية من بواسطة دينيس جيلبرت

مقر بلومبرج بواسطة جيمس نيوتن ونيجل 
يونج )بلومبرج(

ماجي أولدهام بواسطة جون كاردويل

أو بان دوريه بواسطة أدريان ويليامز

مسرح نيويجين بواسطة أالرد فان دير هوك

الخشب المزدوج في مدريد بواسطة 
كونستانتينو بارغوس

تصميم على شكل ابتسامة بواسطة توم دونالد

درج ال نهاية له بواسطة جوديث ستيشتنوث

مخبز شارع بورك بواسطة مايكل فاهرينوالد

صور من كونيكتد بواسطة ديفيد كليفالند

أكاديمية رويال للموسيقى بواسطة آدم سكوت

متجر ميت مات ماما بواسطة أدريا جوال

مؤسسة ماجي أولدهام بواسطة أليكس دي رايك

مطار حيدر علييف بواسطة سيرجيو غيتي

كنيسة كريسينت بواسطة جين إيري

الدرج الحي بواسطة مارك كوكسيدج

مدرج ملعب وردز وارنر بواسطة 
جون كاردويل

رنسبل بواسطة جوزيف فوكس

متحف ميكلين بواسطة هوف فان بويسلدن

قاعة أبكس بواسطة مورلي فون ستيرنبرغ

مركز ايراسموس الطبي بواسطة 
بارت جوسلين

دير وورث بواسطة إدموند سمنر

مقال 4 بواسطة خايمي نافارو

مسرح لينبري بواسطة هوفتون وكرو

بتلر بواسطة جيوفاني ناردي



جهات االتصال
على مدار أكثر من 30 عاًما، كان المجلس األمريكي لتصدير األخشاب الصلبة (AHEC) في طليعة المروجين الدوليين لألخشاب، حيث تمكن من 

بناء عالمة تجارية فريدة ومبتكرة لألخشاب الصلبة األمريكية. ويضمن البرنامج العالمي للمجلس األمريكي لتصدير األخشاب الصلبة مستقباًل 
آمناً لألخشاب الصلبة األمريكية من خالل إظهار األداء واإلمكانات الجمالية لهذه المواد المستدامة، مع تقديم أفكار مستوحاة إبداعية ذات قيمة 

ومساعدات فنية.

من خالل مقر العاصمة واشنطن وستة مقرات خارجية ذات موقع استراتيجي بين األسواق الكبرى األخشاب الصلبة، ينفذ المجلس األمريكي لتصدير 
األخشاب الصلبة برنامًجا ع¬المًيا غير هادف للربح للترويج باستخدام األنشطة في أكثر من 35 دولة. وُتدار جميع البرامج من خالل المساعي 

المشتركة بين القائمين على صناعة األخشاب الصلبة في الواليات المتحدة وإدارة الخدمات الزراعية األجنبية (FAS) التابعة لوزارة الزراعة 
.(USDA) األمريكية

تضم صناعة الصادرات التي نمثلها العديد من الشركات الصغيرة التي ال يزال العديد منها مملوًكا من قبل األسر، والتي تعمل في نشر الخشب، أو في 
صناعة القشرة الخشبية، أو في نتاج القوالب واألرضيات، أو كتجار في ساحات تجميع أفران التجفيف. تصدر هذه الصناعة كميات كبيرة )بالحاويات( 

ألكثر من 20 نوًعا من األخشاب الصلبة المتوفرة تجارًيا إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

يمثل المجلس األمريكي لتصدير األخشاب الصلبة صوت صناعة األخشاب الصلبة في أسواق التصدير ويمثل المصدرين الواعدين األمريكيين لألخشاب 
الصلبة وجمعيات تجارة منتجات األخشاب الصلبة في الواليات المتحدة.

مقرات المجلس األمريكي لتصدير األخشاب الصلبة:

اليابان
info@ahec-japan.org

الهند )أيًضا نيبال، وبنغالديش وسريالنكا(
india@americanhardwood.org

أستراليا/ نيوزيلندا
oceania@americanhardwood.org

الصين وجنوب شرق آسيا
info@ahec-china.org

المكسيك وأمريكا الالتينية
info@ahec-mexico.org

مقر الواليات المتحدة الرئيسي
www.ahec.org

أوروبا
europe@americanhardwood.org

الشرق األوسط وأفريقيا
mena@americanhardwood.org

شركاء الجمعية:

الجمعية الغربية الخشب الصلب
(WHA)

www.westernhardwood.com

الجمعية الشرقية لقاطعي األخشاب
(NELA)

www.northernlogger.com

جمعية مصنعي مكونات الخشب
(WCMA)

www.woodcomponents.org

جمعية الخشب الصلب المزخرف
(HPVA سابًقا)

www.decorativehardwoods.org

الجمعية الوطنية لألخشاب الصلبة
(NHLA)

www.nhla.com

الجمعية الوطنية لألرضيات الخشبية
(NWFA)

www.woodfloors.org

 جمعية مصنعي خشب
 الجوز األمريكي

(AWMA)
www.walnutassociation.org

شركة اآلباالش لمنتجات األخشاب الصلبة
(AHMI)

www.appalachianwood.org

جمعية مصنعي األخشاب الصلبة
(HMA)

www.hardwoodinfo.com


