
 أنواع الخشب 
اللين الغربي وفئاته



المشاجر الغربية
يضّم القسم الغربي من الواليات المتحدة األمريكية مساحًة تفوق 

213 فداًنا من أكثر الغابات وفرًة وإنتاجيًة في العالم. ويتاح من أصل 
هذه المساحة 126 مليون فدان فقط إلنتاج األخشاب التجارية، بينما 

ُتصان المساحة المتبقية بمثابة مساحٍة برّية أو لحماية األحواض المائية أو 
الحفاظ على الحياة البرية أو التنّزه أو غيرها من األنشطة غير الربحية. 

تحُكُم قطع األخشاب التجارية الغربية مجموعة من القوانين الوالئية 
الخاصة بممارسات الغابات وممارسات اإلدارة الفضلى والتي تفوق في 

تشّددها وتقّدمها ما هو ساٍر في أي منطقٍة تنمو فيها األخشاب على كوكب 
األرض، وتنتج هذه المنطقة أكثر من 15 نوًعا من أنواع الخشب اللين 

الهام تجارًيا. يستعرض هذا الدليل خمسًة من أبرز أنواع الخشب المتاحة 
 للمشترين: تنوب دوجالس، تنوب هيم، أشجار صنوبر بونديروسا، 

صنوبر والية إيداهو األبيض وخشب إنجلمان الراتينجي.

فئات الخشب بإيجاز
 لكي نفهم فئات الخشب األمريكي اللين، من األفضل أن نبدأ 

 بإلقاء نظرة على األنواع العاّمة الثالثة التي يصّنف إليها هذا الخشب 
والتي ُتحّدد بناًء على استخدامه النهائي:

الخشب الهيكلي يستخدم في اإلنشاءات وُيصّنف تبًعا لمتانته. 	 
الخشب المظهري يستخدم في التطبيقات المكشوفة وُيصّنف تبًعا لعدد 	 

العالمات التي قد تنتقص من مظهر القطعة.
خشب المعامل والمتاجر يستخدم في النوافذ واألبواب واألثاث، وُيصّنف 	 

تبًعا للنسبة المئوية للقطع الصغيرة التي يمكن الحصول عليها من قطعة 
واحدة. 

 لكّل من هذه األنواع قواعد التصنيف والبنى التنظيمية الخاصة به، وسيستكشف 
هذا الدليل عنها ويقّدم معلومات عن الفئات الشائعة في كل نوع. 

أهّم ما يجب معرفته عند اختيار فئة الخشب التطبيُق الذي سوف يستخدم فيه. 
فإذا كان الخشب الذي تحتاج إليه هو الهيكلي، فما الوزن الذي يستطيع أن 

يتحّمله؟ وإذا كان الخشب الذي تحتاج إليه هو المظهري، فما مدى أهمّية نظافة 
حبيباته؟ ففي نهاية المطاف، من شأن معرفة تفاصيل استخدامك النهائي 

للخشب أن تتيح لك اختيار الفئة المناسبة لمشروعك. 

وكاالت تصنيف األعضاء
يقدم هذا المنشور عينة تمثيلية عن فئات الخشب اللين الغربي التي تقدمها 

:)SEC( الوكاالت األعضاء في مجلس تصدير األخشاب اللينة
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كّل واحدة من هذه الوكاالت معتمدة من قبل لجنة المعايير األمريكية لألخشاب 
)ALSC( التابعة لوزارة التجارة األمريكية. وهي مجتمعة مسؤولة عن 

85% من إجمالي الخشب اللّين المنتج في المنطقة الغربية. يمكن االتصال 
بمجلس تصدير األخشاب اللينة في أي وقٍت للحصول على معلومات عن 

المؤسسات األعضاء فيه أو منتجات الشركات األعضاء فيه. ُيرجى الرجوع 
www.softwood.org :إلى الموقع اإللكتروني لمجلس تصدير األخشاب اللينة

جمعية منتجات 
األخشاب الغربية 

)WWPA(

مكتب فحص األخشاب 
بالساحل الغربي 

)WCLIB(

مكتب فحص األخشاب 
بمنطقة المحيط 
)PLIB( الهادي

األخشاب اللينة الغربية

http://www.softwood.org
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فهم دمغات الفئات
تتضمن معظم شحنات األخشاب األمريكية المعتمدة دمغًة تدّل على فئتها، ولو 

أن متطلبات دمغ فئات الخشب تختلف بين الخشب المظهري والخشب الهيكلي. 
وتتلخص العناصر الهامة ألي دمغة فيما يلي:

عالمة االعتماد: تسّجلها وكالة لتصنيف الفئة، وتؤّكد خضوع الخشب . 1
لمراقبة الجودة.

معّرف المصنع: يوّضح هوّية المصنع الذي عولج فيه الخشب، وذلك بذكر . 2
اسم المصنع أو رقمه المخّصص.

توصيف الفئة: اسم الفئة أو رقمها أو اختصارها.. 3
معّرف النوع: يشير إلى نوع الخشب أو األنواع الموجودة في الخليط.. 4
محتوى الرطوبة أو طريقة التجفيف: . 5

 MC15 أو KD15: محتوى الرطوبة األقصى %15 	 
)الرمز KD يعني "مجّفف في الفرن"(

S-DRY أو KD: محتوى الرطوبة األقصى %19 	 
S-GRN: محتوى الرطوبة األقصى يفوق %19 	 
HT: درجة حرارة تسخين الخشب األساسية 56 درجة مئوية على 	 

األقل لمدة 30 دقيقة على األقل. )الرمز HT يعني "معالج بالحرارة"(

العالمات الممّيزة الطبيعية وعيوب التصنيع
ال تؤثر العالمات الممّيزة الطبيعية أو عيوب التصنيع التي قد تحدث أثناء 
المعالجة على مظهر قطعة الخشب فحسب، بل أيًضا على سالمة هيكلها 

وقدرتها على التحمل. ُتحّدد الفئات استناًدا إلى معايير كنوع العالمات الطبيعية 
والعيوب ضمن القطعة وحجمها وتقاربها ومعدل تكرارها وموضعها. نوّضح 

أدناه بعض أكثر العالمات الطبيعية وعيوب التصنيع الشائعة المشار إليها الحًقا:
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1.  عالمة وكالة 
االعتماد

2. اسم  معّرف المصنع أو رقمه
3.  توصيف الفئة

4.  معّرف النوع
 5.  محتوى الرطوبة 
وطريقة التجفيف

جيب اللحاء

العقدة النامية داخلًيا

تجّمع الراتينج

العقدة السوداء الضيقة

البقعة البنّية

الحفرة الناتجة عن اآللة

العقدة المنزوعة

العقدة الفاسدة

البقعة الزرقاء

الحرق بفعل اآللة

فراغات في كسوة الخشب

الحبيبة الممزقة )من المسوي(

العقدة المتشققة

العقدة غير المصّححة بالكامل

العقدة المسمارية

الزوايا الناقصة
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الخشب الهيكلي

ُتقّيم القطع الهيكلية بصرًيا أو ميكانيكًيا أو بالمسح الرقمي، وُتحّدد فئاتها 
استناًدا إلى متانة كل عضٍو ال مظهره. تحّدد قواعد التصنيف الخواّص 

الطبيعية وعيوب التصنيع التي تؤثر في المتانة واالستخدام النهائي المالئم لكل 
فئة ونوٍع وحجم. 

د الفئات على المقاس الكامل للوح – فإذا أعيد قّص قطعة خشبية  وُتحدَّ
مصّنفة، فلن تبقى فئتها سارية، وتكون لديك اآلن قطعة غير مصنفة قد تضم 
عدًدا أكبر من الخواص، وعليه رّبما تكون ذات فئة مختلفة عن القطعة التي 

قُّصت منها. 

لكل درجة قيم تصميمية فريدة تتصل بصالبة القطعة ومتانتها وتتباين بين 
األنواع. تشترك بعض األنواع الغربية في خواّص األداء، ولذلك تصّنف مًعا، 
ما يسّهل تسويقها وتصميمها وهندستها. وبدمج أنواع متشابهة، يمكن تطوير 

القيم التصميمية وتخصيصها للخليط وليس لكل نوٍع على حدة. وتتضمن 
بعض الخالئط الشائعة من األنواع الغربية:

تنوب دوجالس والالركس: تنوب دوجالس والالركس الغربي	 
تنوب هيم: الشوكران الغربي وتنوب نوبل وتنوب كاليفورنيا األحمر 	 

والتنوب الكبير والتنوب الفضي بمنطقة المحيط الهادي والتنوب األبيض 
أشجار تنوب الصنوبر الراتينجية )SPF(: شجرة استيكا الراتينجية 	 

وإنجلمان الراتينجي وصنوبر لودجبول
األخشاب الغربية: أي خليط من األنواع الغربية باستثناء األرز، كتّنوب 	 

جبال األلب وأشجار صنوبر بونديروسا والتنوب السكري وصنوبر والية 
إيداهو األبيض والشوكران الجبلي

 أشجار األرز الغربية: أرز البخور واألرز األحمر الغربي 	 
وأرز بورت أرفورد وأرز أالسكا.

ُتقسم أنواع الخشب وفئاته بناًء على قاعدة التصنيف الوطنية إلى أربعة 
أنواع:

فئات التأطير الخفيف الهيكلي )SLF( مخصصة للتطبيقات الهندسية . 1
التي ُيطلب فيها توّفر أعلى القيم التصميمية. تتضمن فئات التأطير الخفيف 

الهيكلي هياكل مختارة، الفئات رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. وهي متاحة 
بمقاسات تتراوح بين 38 ملم × 38 ملم إلى 89 ملم × 89 ملم.

فئات التأطير الخفيف )LF( مخصصة الستخدامات التأطير التي ال . 2
ُتطلب فيها أعلى قيم المتانة، كتأطير الجدران واللوحات وحواف النوافذ 

والمقاعد والحواجز وغيرها وتشمل فئات التأطير الخفيف األنواع 
المستخدمة في اإلنشاءات واألنواع القياسية ومتعدد األغراض وتتراوح 

مقاساتها بين 38 ملم × 38 ملم و89 ملم × 89 ملم.
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فئة المسامير فئة اختيارية تناسب جميع األغراض وتخصص . 3
للتركيبات الرأسية وتطبيقات تحّمل الحمل، كتأطير الجدران. 

وهناك فئة مسامير واحدة متاحة بمقاسات تتراوح بين 38 ملم × 
38 ملم و89 ملم × 337 ملم. 

فئات الروافد الهيكلية واأللواح )SJ&P( مخصصة لتالئم . 4
التطبيقات الهندسية لألخشاب التي عرضها 114 ملم وأكثر، 

كروافد األرضيات والروافد الخفيفة والرؤوس والعوارض 
الصغيرة والدعامات واألطر العامة. تتضمن فئات الروافد الهيكلية 
واأللواح مجموعة هيكلية مختارة، الفئات رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، 

وهي متاحة بمقاسات تتراوح بين 38 ملم × 114 ملم و89 ملم 
× 483 ملم.

تتضمن منتجات هيكلية إضافية ذات أبعاد خاصة الخشب الهيكلي 
 .)MSR( الملصق ومقّدر اإلجهاد بواسطة اآلالت

سنلقي في الصفحات التالية نظرة عن كثٍب على الفئات المذكورة 
أعاله. وهي فئات شائعة اإلنتاج تتيح لنا القيام باستعراض تمثيلي للفئة 

الهيكلية. للمزيد من المعلومات عن الفئات المذكورة أعاله، يرجى 
www.softwood.org االتصال بنا عبر الموقع

http://www.softwood.org


6 — أنواع الخشب اللين الغربي وفئاته

 فئات التأطير 
الهيكلي الخفيف



7
7

الفئات الهيكلية المختارة
تنوب دوجالس

ُينصح به لالستخدامات التي تتطلب قوة عالية ومظهًرا جيًدا 	 
توضع قيود صارمة على الخواص المؤثرة على المتانة	 
وتسمح هذه الفئة بالعقد السليمة والمتماسكة والحفر الصغيرة الداخلية على أال يزيد قياسها 	 

عن 22 ملم وأن تكون ضّيقة ومتباعدة على نحٍو جيد
وتسمح أيًضا بوجود عقٍد غير سليمٍة أو غير مغلقة على أال يزيد قياسها عن 19 ملم وال 	 

يزيد عددها عن عقدة واحدة في كل 1.2 متر
وُتقّيد سماكة الزوايا الناقصة بـ 4/1 سماكة الطول الكامل وعرضه 	 
تمّثل القطعة 5 حفرة صغيرة داخلية مسموًحا بها.	 

الرقم 2 
تنوب دوجالس

يوصى به لمعظم استخدامات اإلنشاءات العامة 	 
ويسمح بوجود عقد متباعدة من أي نوعية بحيث يكون حجمها األقصى 51 ملم 	 
ويسمح أيًضا بوجود حفٍر على أال يزيد قياسها عن 32 ملم وال يزيد عددها عن حفرة واحدة 	 

في كل 610 ملم 
ُيسمح بالزوايا الناقصة بما يصل إلى ⅓ من السماكة والعرض على الطول الكامل، أو بما 	 

يكافئ ذلك في كل وجه، شريطة أال تتعدى الزاوية الناقصة ⅔ من السماكة أو ½ العرض 
حتى ¼ الطول، كما هو موضح في القطعة 4

يبدو أن القطعة 1 فئة علوية، ولكّن تخّطي اآللة للطول الكامل يجعلها من الفئة رقم 2. 	 

الفئات الهيكلية المختارة
تنوب هيم

ُينصح به لالستخدامات التي تتطلب قوة عالية ومظهًرا جيًدا 	 
توضع قيود صارمة على الخواص المؤثرة على المتانة	 
وتسمح هذه الفئة بالعقد السليمة والمتماسكة والحفر الصغيرة الداخلية على أال يزيد 	 

قياسها عن 22 ملم وأن تكون ضّيقة ومتباعدة على نحٍو جيد
وتسمح أيًضا بوجود عقٍد غير سليمٍة أو غير مغلقة على أال يزيد قياسها عن 19 ملم 	 

وال يزيد عددها عن عقدة واحدة في كل 1.2 متر 
وُتقّيد سماكة الزوايا الناقصة بـ 4/1 سماكة الطول الكامل وعرضه	 
تمّثل القطعة 4 العقد المركزية المسموح بها حتى 22 ملم. 	 

الرقم 2 
تنوب هيم

يوصى به لمعظم استخدامات اإلنشاءات العامة 	 
ويسمح بوجود عقد متباعدة من أي نوعية بحيث يكون حجمها األقصى 51 ملم	 
ويسمح أيًضا بوجود حفٍر على أال يزيد قياسها عن 32 ملم وال يزيد عددها عن حفرة واحدة 	 

في كل 610 ملم 
ُيسمح بالزوايا الناقصة بما يصل إلى ⅓ من السماكة والعرض على الطول الكامل، أو بما 	 

يكافئ ذلك في كل وجه، شريطة أال تتعدى الزاوية الناقصة ⅔ من السماكة أو ½ العرض 
حتى ¼ الطول، كما هو موضح في القطعتين 1 و5.
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فئتا التأطير والمسامير
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فئة المسامير
تنوب دوجالس

مخصص للتركيبات الرأسية وتطبيقات تحّمل الحمل 	 
ويسمح بوجود عقد من أي نوعية بحيث يكون حجمها األقصى 38 ملم على أال يزيد عددها عن 	 

عقدة واحدة في كل 310 ملم
ُتحّدد قيوٌد على االنحناءات والشقوق والصدوع والعقد الطرفية	 
 ُيسمح بالزوايا الناقصة بما يصل إلى 3/1 من السماكة و½ العرض على الطول الكامل 	 

أو بما يكافئ ذلك في كل وجه، شريطة أال تتعدى الزاوية الناقصة ½ من السماكة أو ¾ من 
العرض حتى ¼ الطول، كما هو موضح في القطعتين 3 و4. 

الفئة القياسية 
تنوب هيم

يوصى بها ألغراض اإلنشاءات وتستخدم فيها على نحٍو واسع	 
وهي تصّنف بناًء على المتانة والغرض	 
وُيسمح فيها بوجود عقد من أي نوعية بحيث يكون حجمها األقصى 51 ملم في أي مكان 	 

بعرض وجه القطعة العريض
ويسمح أيًضا بوجود حفٍر على أال يزيد قياسها عن 32 ملم وال يزيد عددها عن حفرة 	 

واحدة في كل 610 ملم 
تمّثل القطعة 5 بقعًة بيضاء.	 

فئة المسامير
تنوب هيم

مخصص للتركيبات الرأسية وتطبيقات تحّمل الحمل 	 
 ُيمكن أن ُيصّنع بالطول األساسي الكامل وُيقّص من الطرفين 	 

أو ُيقّص بدقة من طرف واحد بأطوال محددة 
ويسمح بوجود عقد من أي نوعية بحيث يكون حجمها األقصى 38 ملم على أال يزيد عددها عن عقدة 	 

واحدة في كل 310 ملم
ُتحّدد قيوٌد على االنحناءات والشقوق والصدوع والعقد الطرفية	 
ُيسمح بالزوايا الناقصة بما يصل إلى 3/1 من السماكة و½ العرض على الطول الكامل أو بما يكافئ ذلك 	 

في كل وجه، شريطة أال تتعدى الزاوية الناقصة ½ من السماكة أو ¾ من العرض حتى ¼ الطول، كما 
هو موضح في القطعتين 1 و4. 

الفئة القياسية 
تنوب دوجالس

ُتقّيد العالمات الطبيعية في هذا النوع لتوفير متانة جيدة وخدمة ممتازة. وهو 	 
يستخدم ألغراض فئة اإلنشاءات نفسها أو ُيستخدم جنًبا إلى جنٍب معها

 وُيسمح فيه بوجود عقد من أي نوٍع يكون حجمها األقصى 51 ملم في أي مكان 	 
بعرض وجه القطعة

ويسمح بوجود حفٍر ال يزيد طولها عن 32 ملم على أال يزيد عددها عن حفرة 	 
واحدة في كل 610 ملم

تنطبق القيود السارية على الزوايا الناقصة نفسها. 	 
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خشب الفئة المظهرية

ُيصّنف خشب الفئة المظهرية بصورة شبه حصرية عبر الفحص البصري، 
وتعتمد الفئات المخصصة له على الحكم على المظهر وليس المتانة. وتتراوح 

المنتجات من النادرة والرائعة للغاية إلى األلواح االستهالكية المخصصة 
للتطبيقات التي يأتي فيها السعر في المقام األول من حيث األهمية. 

تسّوق هذه الفئة من الخشب في بعض األحيان في خالئط مع فئات أخرى 
مماثلة لها في الشكل، ولكّنها تسّوق غالًبا وحدها. ويمكن أن تكون الفئة 

المظهرية من أنواع محددة فحسب، بحيث تعكس األصل الذي أتت منه في 
المناطق البيئية الفرعية في غرب الواليات المتحدة. 

على سبيل المثال، هناك فئات خاصة لصنوبر والية إيداهو األبيض وأخشاب 
كاليفورنيا الحمراء نتيجًة الختالف األنواع بين األقاليم. وهناك مجموعة من 
الفئات "العريضة" من الصنوبر يعود أصلها إلى الغرب الداخلي حيث تنمو 
أنواع صنوبر بونديروسا ولودج بول والصنوبر السكري، ومجموعة أخرى 

من منتجات التّنوب الذي يعود أصله إلى منطقة الساحل الشمالي الغربي 
للمحيط الهادي حيث يسود تنوب دوجالس والشوكران الغربي.

ولكن يمكن تقسيم الفئات المظهرية كلها إلى نوعين في العموم: 

الفئات المظهرية ذات الجودة العليا، وهي نظيفة تماًما وخالية من . 1
العالمات الطبيعية والشوائب وعيوب التصنيع. تعّد هذه األنواع األكثَر 
كماالً، وُتحّدد أسعارها تبًعا لذلك، وهي مخصصة للتطبيقات التي يكون 
فيها المظهر األفضل ذا أهمية جوهرية. ُتصنع منتجات هذه الفئة بعناية 

وُتجّفف عادًة في أفران. 

تسري فئة األلواح عامة األغراض على المنتجات ذات العقد، مع تحديد . 2
أنواع العالمات الطبيعية المسموح بها وجودتها وعيوب التصنيع عبر 

سلسلة من الفئات الفردية. وهذه المنتجات متاحة على نطاٍق أوسع، وهي 
تالئم مجموعة من التطبيقات مرتفعة ومنخفضة الثمن.

يقّدم الجدول المقابل قائمة جزئية لفئات مظهرية من األنواع الغربية:
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وسنلقي من جديد نظرًة عن كثٍب على الفئات المشار إليها أعاله في الصفحات التالية لتقديم عرٍض وصفيٍ عن 
الفئات المظهرية. للمزيد من المعلومات عن أّي من الفئات المذكورة أعاله، يرجى االتصال بنا عبر الموقع 

www.softwood.org

 الفئات المكافئة الفئاتأنواع المنتجات
في صنوبر والية إيداهو األبيض

تتمتع بمظهرية ذات جودة عليا
 R فئة نظيفة من القائمة

 تشمل بالدرجة األولى تنوب دوجالس والشوكران الغربي 
وشجرة استيكا الراتينجية واألرز األحمر الغربي

Btrالرقم 2 نظيف و
الرقم 3 نظيف
الرقم 4 نظيف

التشكيالت 
تنطبق هذه الفئة على األنواع كلها بصورة عامة وعلى منتجات الصنوبر بالتحديد

Btr و B تشكيلة
C التشكيلة
D التشكيلة

جودة
اختيارية

فائقة

فئات التلميع
متاحة عادًة في أنواع تنوب دوغالس وتنوب هيم فقط

قواعد جمعية منتجات الخشب الغربية     قواعد 
مكتب فحص األخشاب في الساحل الغربي

Btrو C                الفئة الفائقة
D                      الفئة األولى

 E

الفئات الهيكلية للخشب األحمر
قواعد دائرة فحص الخشب األحمر

مخصصة فقط ألنواع الخشب األحمر

فئات خشب القلب الصلب:
قلب نظيف بالكامل

B القلب
فئات خشب الّنسغ:

نظيف 
 B الفئة

الفئات الخاصة لنمط األرز األحمر الغربي
مخصصة ألنواع األرز فقط

قلب نظيف
 A الفئة
B الفئة

األلواح ذات األغراض العامة

القائمة R المعدة لالّتجار
 تشمل بالدرجة األولى تنوب دوجالس والشوكران الغربي وشجرة استيكا الراتينجية 

واألرز األحمر الغربي

تشكيلة معدة لالّتجار 
الرقم 1 المعّد لالّتجار
الرقم 2 المعّد لالّتجار

الرقم 3 شائع

األلواح الشائعة )قواعد جمعية منتجات الخشب الغربية(
تشمل بصورة رئيسة أنواع الصنوبر والراتينج واألرز

1 شائع 
2 شائع 
3 شائع 
4 شائع
5 شائع

استعماري
ستيرلنغ 

الفئة القياسية
متعددة األغراض 

صناعية

فئات األلواح )قواعد مكتب فحص األخشاب في الساحل الغربي(
تشمل بصورة رئيسة نوعي تنوب دوجالس وتنوب هيم

تشكيلة معدة لالّتجار
اإلنشاءات

الفئة القياسية 
متعددة األغراض

اقتصادية

فئات الخشب األحمر للحدائق
فئات دائرة فحص الخشب األحمر

مخصصة فقط ألنواع الخشب األحمر

فئات خشب القلب الصلب:
القلب مخصص لإلنشاءات

فئات خشب الّنسغ:
شائع لإلنشاءات/شائع ألرضيات المراكب

معّد لالّتجار

الفئات الخاصة لنمط األرز األحمر الغربي
مخصصة فقط لألرز

تشكيلة ذات عقد
فئة جّيدة وذات عقد

http://www.softwood.org
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فئات التشكيلة
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 Btrاالختيار و
صنوبر والية إيداهو األبيض

 خفيف اللون ومنتظم البنية وغير مّياٍل عملًيا للتشّقق	 
 أو فضي اللون، ويشتهر بأّنه عملّي سواء باتجاه الحبيبات أو بعرضه 

لدى شركة منتجات الخشب الدولية IWP مجموعتها الخاصة من الفئات، والمخصصة لهذا 	 
النوع بالتحديد في السوق 

 ويتضمن هذا النوع قطًعا من شأنها أن تصلح للتصنيف ضمن الفئات الفائقة، ولكنها مطابقة 	 
لفئة تشكيلة C و Btr الخاصة بأنواع الصنوبر الغربي.

 D التشكيلة
أشجار صنوبر بونديروسا

يوصى بها حين تكون متطلبات التلميع أقّل تشدًدا	 
 	C للخشب السمات المظهرية الخاصة بفئة التشكيلة
وعادًة ما تكون متطلبات العالمات الطبيعية أقّل تقييًدا، ويجري التقييم على الطول الكامل 	 

للوجه األفضل 
تقع هذه الفئة بين الفئات العليا للخشب النظيف وفئات األلواح المطبقة على المنتجات ذات 	 

العقد. 

الجودة
صنوبر والية إيداهو األبيض

لدى شركة منتجات الخشب الدولية IWP مجموعتها الخاصة من الفئات، والمخصصة 	 
لهذا النوع بالتحديد في السوق

وهذه الفئات مطابقة لفئات التشكيلة D الخاصة بأنواع الصنوبر الغربي األخرى. 	 

Btr و C تشكيلة
أشجار صنوبر بونديروسا

يمكن أن تطّبق على أي نوع، ولكن يقتصر العمل بها عادًة على أنواع الصنوبر الغربي	 
ويوصى بها حين يكون المظهر الجميل شرًطا جوهرًيا؛ وهي نظيفة تماًما وخالية من العيوب 	 
وتسمح بوجود بضع عالمات طبيعية وُتحّدد فئتها على طول الوجه األفضل 	 
تكافئ تقريًبا الرقم 2 نظيف وBtr )قواعد قوائم التصدير R( والفئة الفائقة )قواعد جمعية 	 

منتجات الخشب الغربية( وC وBtr )قواعد مكتب فحص األخشاب في الساحل الغربي(. 
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فئات التلميع واأللواح
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D أولى أو
تنوب دوجالس

 لهذا النوع مظهر جمالي، وتكون فيه متطلبات العالمات الطبيعية أقّل تقييًدا بعض الشيء	 
 
تطّبق الفئات عادًة على تنوب دوجالس وتنوب هيم 	 
تسمح الفئة األولى باقتطاع 76 ملم من طرف واحد أو أكثر من 0.9 متر من الطرف في القطع 	 

عالية المظهرية 
وُتقّيد مسافة القطع بنسبة 10% من طول القطع التي يساوي طولها 3.7 أمتار وأكثر 	 
 	 )VG( يمكن أن ُينّص على وجود حبيبات رأسية
الفئة األولى: قواعد جمعية منتجات الخشب الغربية؛ D: قواعد مكتب فحص األخشاب في الساحل 	 

الغربي.

E التلميع
تنوب دوجالس

معّدة لتشمل المنتجات التي ال ترقى إلى فئات التلميع األعلى )األولى والفائقة( بسبب 	 
القطع و/أو التمّزق العرضي 

يجب أن يكون عرض 3/2 أو أكثر من القطع المقصوصة 50 ملم أو أكثر وطولها 	 
400 ملم أو أكثر 

التلميع E: قواعد جمعية منتجات الخشب الغربية.	 

تشكيلة معدة لالّتجار
تنوب دوجالس

يوصى بهذا النوع للمنازل واإلنشاءات الخفيفة، كاأللواح أو الرفوف أو تطبيقات اإلكساء أو أي 	 
تطبيقات تلميع ُيفّضل فيها خشٌب ذو عقٍد ومظهٍر محّسن. 

 تتمتع كل قطعة بمظهٍر جيٍد وحبيباٍت متقاربة، وهي خاليٌة من الزوايا الناقصة 	 
على الوجه مع السماح ببعض العالمات الطبيعية الثانوية

 يتراوح قياس العقد السليمة والضّيقة من 32 ملم في كل 102 ملم عرًضا إلى 64 ملم 	 
في كل 305 ملم عرًضا، مع قيٍم متناسبٍة بالنسبة لألعراض األكبر.

Btrو C الفئة الفائقة أو
تنوب دوجالس

مخصصة لكّل التطبيقات التي تتطلب فقط أفضل درجات الجودة	 
 يوصى بها ألعمال الزخرفة والُحَجر الداخلية التي تعتمد على األلوان 	 

الطبيعية أو التلميع بالمينا حيث ُيرَغب بالمظهر المحّسن
نظيفة عملًيا وذات توّفر محدود وُتسّعر على هذا األساس	 
 	 )VG( يمكن أن ُينّص على وجود حبيبات رأسية
فائقة: قواعد جمعية منتجات األخشاب الغربية؛ تشكيلة C و Btr: قواعد مكتب فحص األخشاب 	 

في الساحل الغربي.
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2 شائع 
إنجلمان الراتينجي

ُيوصى بهذا النوع لتركيب األلواح والرفوف وغيرها من التطبيقات التي 	 
ُيرَغب فيها بمظهٍر حسن

وهو معّد لالستخدام في المنازل واإلنشاءات الخفيفة التي يبقى فيها الخشب 	 
مكشوًفا 

يشتهر خشب إنجلمان الراتينجي بمتانته الهائلة بالنسبة إلى وزنه الخفيف، 	 
ولونه قريب من األبيض وهو عديم الرائحة والطعم وأملٌس وناعم القوام 

وذو حبيبات مستوية
مكافئ لصنوبر والية إيداهو األبيض: ستيرلنغ.	 

3 شائع
أشجار صنوبر بونديروسا

يوصى بها في مجموعة كبيرة من أغراض البناء حيث تكون هناك حاجة 	 
إلى المظهرية والمتانة 

ُتقّيد العالمات الطبيعية لضمان درجة عالية من قابلية االستخدام، وال سّيما 	 
تلك المعّدة للتطبيقات الصناعية

مكافئ لصنوبر والية إيداهو األبيض: الفئة القياسية.	 

فئات األلواح الشائعة

1 شائع 
أشجار صنوبر بونديروسا

يوصى بها بصفتها الفئة األفضل من حيث المظهرية الجيدة للمواد ذات 	 
العقد من أخشاب بونديروسا أو الصنوبر السكري أو أنواع الراتينج 

واألرز
وهي تتضمن جميع المخزونات ذات العقد السليمة والضيقة، على أن تكون 	 

مقاسات العقد وصفاتها العامل المحّدد للفئة
غير متاحة بكميات كبيرة 	 
ُيعرف خشب صنوبر بونديروسا بلونه األبيض المائل إلى األصفر وقوامه 	 

الحسن وقابليته للتشكيل
مكافئ لصنوبر والية إيداهو األبيض: استعماري.	 
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 B الفئة
الخشب األحمر

فئة معمارية جيدة تضم خشب النسغ، وُيسمح فيها بعدد محدود من العقد 	 
والعالمات الطبيعية األخرى غير المسموح بها في الخشب النظيف

متاحة مجّففة أو بدون تجفيف؛ أو مصقولة السطح أو ذات قوام منشور	 
ُتستخدم كثيًرا في أعمال اإلكساء وتركيب األلواح والزخرفة وصنع 	 

الواجهات وغيرها من االستخدامات المعمارية
مالئمة لألرضيات عالية الجوة والبنى الخاصة بالحدائق وغيرها من 	 

التطبيقات الخارجية فوق األرض.

القلب مخصص لإلنشاءات 
الخشب األحمر

فئة خشب القلب الحاوي عقد مختلفة المقاس والجودة 	 
متاحة مجّففة أو بدون تجفيف؛ أو مصقولة السطح أو ذات قوام خشن	 
 تستخدم لألرضيات والدعائم والجدران الحاجزة واألسوار والحدائق 	 

 وغيرها من البنى وفي األدراج والعناصر البنائية 
وأيٍ من التطبيقات فوق التربة أو قربها.

 B القلب
الخشب األحمر

تضم الفئة الجيدة من خشب القلب عدًدا محدوًدا من العقد والعالمات 	 
الطبيعية األخرى غير المسموح بها في القلب النظيف بالكامل 

متاحة مجّففة أو بدون تجفيف؛ أو مصقولة السطح أو ذات قوام منشور	 
ُتستخدم كثيًرا في أعمال اإلكساء الخارجي وتركيب األلواح والزخرفة 	 

وصنع الواجهات والقوالب وغيرها من التفاصيل المعمارية واإلنشائية 
تالئم جميًعا األرضيات والحدائق وغيرها من البنى عالية الجودة فضالً 	 

عن االستخدام بالقرب من التربة.

فئات خشب كاليفورنيا األحمر
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األخشاب المعّدة إلعادة التصنيع

ُتصّنف منتجات الخشب المعّدة ألغراض إعادة التصنيع عموًما تبًعا للنسبة 
المئوية من "القطع المقصوصة" النظيفة وذات القياس المعياري والتي يمكن 

الحصول عليها من قطعٍة ما بعد معالجتها إلزالة العيوب أو غيرها من 
العالمات. ُتستخدم هذه القطع المقصوصة للنوافذ واألبواب واألثاث والقوالب 

والصناديق والخزائن وغيرها من المصنوعات الخشبية. 

يمكن تطبيق فئات الخشب المخصص إلعادة التصنيع على معظم األنواع بما 
فيها الخشب األحمر واألرز. ولكن أكثر األنواع استخداًما في فئات إعادة 

التصنيع تّنوب دوجالس وصنوبر بونديروسا والصنوبر السكري والشوكران 
الغربي وأنواع التنوب األصلية التي تخلط غالًبا وتسوق على أنها تّنوب هيم. 

هناك الكثير من الفئات المحددة في هذا التصنيف الواسع لمنتجات األخشاب 
ولكن تركيز هذا الدليل ينصب على فئات الخشب غير الهيكلي المخّصص 

إلعادة التصنيع من مكتب فحص األخشاب في الساحل الغربي وجمعية 
منتجات الخشب الغربية وفئات القائمة "R" المعّدة للتصدير من مكتب فحص 

األخشاب بمنطقة المحيط الهادي. تتضمن أنواع منتجات مكتب فحص 
األخشاب في الساحل الغربي وجمعية منتجات الخشب الغربية ما يلي:

قطع األبواب

أطر األلواح الزجاجية في النوافذ

فئات مخزون القوالب تنطبق على كل األنواع بكافة أطوالها وسماكاتها، 	 
وهي تدّل على أن الخشب صالح للقص إلى أشرطة بعرض 25 ملم أو 

أكثر وبطول 3 أمتار وأكثر لتصنيع قوالب.

فئات خشب المتاجر تنطبق على جميع األنواع والسماكات، ويعتمد 	 
تصنيفها على النسبة المئوية لمساحات القطع القابلة للقّص والصالحة 

لالستخدام في أطر األلواح الزجاجية في النوافذ واألبواب. 

 فئات مخزون األبواب تنطبق على جميع األنواع باستثناء األرز	 
 البالغ ُسمكها 29 ملم وأكثر، وهي ُتصّنف تبًعا للنسبة المئوية لمساحات 

القطع القابلة للقّص والصالحة لالستخدام بمثابة قوائم وقضبان للنوافذ 
الزجاجية. 

فئات مخزون األبواب المتساطحة تضم منتجاٍت من تنّوب دوجالس 	 
وتّنوب هيم سماكتها 29 ملم أو أكثر، وهي معّدة لالستخدام في تصنيع 

األبواب المتساطحة المعّدة للتغطية بقشر الخشب. 

فئات عضادات األبواب والرؤوس ُتشّطب بحيث ُتمنح سطًحا خشًنا أو 	 
أملس في جميع األنواع التي ُسمكها 29 ملم أو أكثر وعرضها 102 إلى 

203 ملم أو أكثر، وهي تصّنف تبًعا للقطع التي يمكن قّصها لتصنيع 
عضادات األبواب وأجزائها. وتتضمن القطع المقصوصة الجوانب 

والرؤوس وشقوق القوالب والمواد المربوطة بواسطة أصابع بمقاسات 
محددة مسبًقا. 

 رؤوس 
العضادات

جوانب العضادات

السّكة العلوية

القوائم

األلواح

سّكة القفل

الّسكة السفلية

 القضبان الفاصلة 
بين ألواح الزجاج 

الّسكة السفلية

القوائم

القضبان الفاصلة 
 بين ألواح الزجاج

السّكة العلوية

العتبة

سّكة التوجيه
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فئات القائمة R إلعادة التصنيع والتابعة لمكتب فحص األخشاب بمنطقة 
المحيط الهادي تضم:

الفئات النظيفة، وتأتي في ثالث فئات يمكن أن تتركب من حبيبات رأسية 	 
الترتيب أو عشوائية. وهي ُتقسم بدورها إلى فئات فرعية ذات ثالث 

سماكات: أقل من 76 ملم، وبين 76 و127 ملم، و127 ملم وأكثر. 
تتباين العالمات الطبيعية تبًعا للفئة والسماكة. تتضمن الفئات المحددة الرقم 

2 نظيف والرقم 3 نظيف والرقم 4 نظيف.

الفئات المعّدة لالّتجارتأتي بفئاٍت أربع ُتقسم بدورها إلى فئات فرعية ذات 	 
أربع سماكات: أقل من 38 ملم، وبين 38 و76 ملم، و76 ملم إلى 

152 ملم و152 ملم فأكثر. تتباين العالمات الطبيعية تبًعا للفئة والسماكة. 
تتضمن الفئات المحّددة الفئة 1 المختارة المعّدة لالّتجار والفئة 2 المعّدة 

لالّتجار والفئة 3 الشائعة. 

سنلقي في الصفحات التالية نظرة على بعض أمثلة عن فئات من مخزون 
القوالب وأخشاب المتاجر والقائمة R المعّدة للتصدير لنفهم طريقة تصنيف 

هذه األلواح فهًما أفضل. للمزيد من المعلومات عن فئات إعادة التصنيع، 
www.softwood.org يرجى االتصال بنا عبر الموقع

http://www.softwood.org
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فئات القوالب والمتاجر
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الفئات الملّبسة على محيطها الكامل والبالغ ُسمكها 29 ملم وأكثر 
رقم 1 متجر 

الصنوبر السكري
تضم هذه الفئة 50 إلى 70% من قطع األبواب رقم 1	 
تسمح بقّص قائٍم واحٍد من الرقم 2 وقضيبين فاصلين بالحد األقصى من اللوح	 
يبلغ طول كل قطعة 4.9 أمتار	 
عرض القطعة 1 378 ملم وقياس مساحتها 1.9 م2، وتضم 55.3% من القطع المقبول قصها لألبواب	 
عرض القطعة 2 356 ملم وقياس مساحتها 1.7 م2، وتضم 68.2% من القطع المقبول قصها لألبواب. 	 

أخشاب S4S ملّبسة من المحيط 19 ملم**
رقم 2 متجر 

أشجار صنوبر بونديروسا
تضم 33.3% أو أكثر من القطع المقصوصة باألحجام والجودة المسموح بها في فئة المتجر رقم 1 	 
يبلغ عرض كل قطعة 286 ملم وطولها 4.9 أمتار	 
تضم القطعة 1 40.7% من قطع القص المقبولة وتضم إحداها جيًبا راتينجًيا صغيًرا جًدا 	 
 	 .C تضم القطعة 2 36.4% من قطع القص المقبولة وتضم إحداها جيًبا راتينجًيا صغيًرا جًدا وفئتها هي التشكيلة

تشير العالمة في أعلى اللوح إلى "نزِع" مساحة 0.185 م2 من السطح بسبب الراتينج المتكّتل )الظاهر على الوجه 
المعاكس ويشّكل ذلك خسارًة نسبتها 5% أو أكثر من مساحة القطعة

 	.C تضم القطعة 3 40% من قطع القص المقبولة وتضم إحداها عقدة مسماٍر مقاسها 13 ملم وفئتها هي التشكيلة

*أطوال وأعراض عشوائية
**ملّبسة من المحيط

الفئات الملّبسة على محيطها الكامل والبالغ ُسمكها 29 ملم وأكثر
مخزون القوالب

أشجار صنوبر بونديروسا
في مخزون القوالب ذي قيم العرض 29 و36 و40 ملم، ُتحّدد فئة كّل شّق قولبٍة تبًعا للوجه األسوء 	 
وتسمح هذه الفئة بالزوايا الناقصة أو الفراغات في الكسوة أو غيرها من الخواّص التي من شأنها أن 	 

"تطفو على السطح" عند صنع القوالب 
ُيسمح بطول بنسبة تصل إلى 10% من أي عنصٍر 1.8 إلى 2.7 متًرا باالتجاه الطولي، شريطة أن تضم 	 

كل قطعة 66.7% أو أكثر من شقوق القولبة كامل الطول 
يبلغ طول القطع 4.9 أمتار	 
طول القطعة 1 152 ملم، وتضم 83.8% من شقوق القولبة المقبولة 	 
تضم القطعة 2 76.2% من شقوق القولبة المقبولة. تشير العالمة في أعلى اللوح إلى "نزِع" مساحة 	 

0.09 م2 من السطح بسبب الزاوية الناقصة ويشّكل ذلك خسارًة نسبتها 10% أو أكثر من المساحة الكلية 
للقطعة. 
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الرقم 4 نظيف 
تنوب دوجالس 

فئة جيدة المظهرية تسمح بوجود عدد محدود من القطع على الوجه	 
جّيدة التصنيع، وتسمح بوجود عدٍد من الشذوذات أقل بواحد أو أكثر من الفئة 3 نظيف 	 
يمكن أن تكون الشذوذات على الوجه الخلفي أكثر منها على الوجه األمامي، ما لم ينّص على خالف ذلك 	 
ترتكز أوصاف الفئات على قطعة عرضها 203 ملم وطولها 3.7 أمتار	 
يمكن أن تضم قطع متفرقة من جميع السماكات قطًعا مقصوصًة بطول 102 ملم أو أكثر من كال طرفي قطع طولها 	 

1.2 متر 
تضم القطعة 1 سّت عقد تتراوح بين 10 و25 ملم	 
 تضم القطعة 2 ثالث عقٍد حجمها األقصى 25 ملم وثالث عقٍد حجمها 19 ملم 	 

والعديد من العقد المسمارية وجيًبا راتينجًيا صغيًرا جًدا
تضم القطعة 3 خمس عقٍد تتراوح بين 10 و19 ملم وبقعًة متوسطة في القلب.	 

51 ملم × 245 و305 ملم 
الرقم 1 المعّد لالّتجار 

تنوب دوجالس 
جيدة التصنيع، ذات حبيبات متوسطة؛ مالئمة لمجموعة كبيرة من األغراض حيث تكون لألداء أهمية أكبر من 	 

المظهر
تسمح بوجود عقٍد سليمٍة وضيقٍة تتراوح بين 44 ملم في كل 102 ملم عرًضا إلى 76 ملم في كل 305 ملم عرًضا، 	 

مع قيٍم متناسبٍة بالنسبة لألعراض األكبر
تضم القطعة 1 عقًدا سليمًة وضّيقًة حتى 68 ملم بوجود خشب نسٍغ مساحته أقل من نصف المساحة	 
تضم القطعة 2 خشب نسٍغ وعقدًة زرقاء مساحتها أقل من نصف المساحة مع عقد سليمة وضيقة حتى 64 ملم	 
تضم القطعة 3 عقًدا سليمًة وضّيقًة حتى 64 ملم وتسمح بوجود زاوية ناقصة على طرف واحد.	 

 Btrالرقم 2 نظيف و
تنوب دوجالس 

خشب سليم جيد التصنيع ذو جودة مظهرية عالية	 
 تسمح بوجود ثالث حاالت شذوذ على الوجه الجانبي وأربع على الوجه الخلفي لكل 	 

3.7 أمتار طولي بناًء على القيمة 203 ملم للعرض
نسغ مشرق؛ عقد على الوجه الخلفي فقط	 
يبلغ النمو في أي طرٍف في المتوسط 6 حلقات على األقل في الـ 25 ملم 	 
 تسمح فئة المخزون بُسمك 127 ملم وأكثر وبطول 5.5 أمتار أو أكثر بوجود شذوذ كبير واحد يظهر 	 

 على سطح واحد أو السطحين طالما أنه يوجد في قطعة مقصوصة طولها 2.4 متر أو أكثر وإال فيجب أن 
يكون خالًيا من الشذوذ

القطعة 1 خالية تماًما من الشذوذ على الوجه األمامي	 
القطعة 2 تضم جيًبا راتنجًيا صغيًرا 	 
ُتبدي القطعة 3 بعض الشذوذات على الوجه الخلفي، حيث توجد عقدة مسمار واحدة، وعقدة صغيرة واحدة، وتجّمع 	 

راتينج صغير.
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