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استخدامات الكتيب
حيتوي هذا املنشور على صور فوتوغ رافية خلشب أشجار الصنوبر األصفر
اجلنويب؛ لتوضيح جمموعة من فئات األخشاب .النماذج املوضحة عبارة عن
أمثلة على ممارسات إنتاج مصانع األخشاب.
وقد مت حتديد اخلاصية األساسية لكل فئة ،إىل جانب االستعماالت النموذجية
هلا.
ال يعد هذا املنشور دليل استخدام لتحديد الفئات .وإمنا يقصد هبذا الكتيب
إرشاد املشرتين واملستخدمني وواضعي املواصفات ،حبيث يتمكنون من حتديد
فئة خشب الصنوبر األصفر اجلنويب الذي يستويف متطلباهتم على أفضل وجه.
وختتلف ممارسات اإلنتاج من مصنع إىل آخر .يتمتع مصنعو خشب الصنوبر
األصفر اخلام اجملفف يف األف ران واملخصص للتصدير بقد رات إنتاج وفق
اعتمادا على االحتياجات احملددة للعميل أو التطبيق
مواصفات خمتلفة
ً
املقصود.

جلشامل دقتم ( ( Southern Forest Products Association )SFPAمجعيم ةنﺗﺞات
ا خلشبيا ةلغابات ونا جلبية( ﺧﺸﺐ الصنوبر األصفر ا جلنا لوح و يبلعامك ملا تدير ال ربناما
ن فيلتسويق لﻟﺖسويق .و حتت ل واء(( American Softwoods )AMSOالصنااعت
قة في أﺳﻮالتصدياأل .رمريكية) تﻟﺖح مج قعيم ةنﺗﺞاا تلغاباالج تنوبية األمريكيﺷﺮب ةكاء آﺧﺮيا
لتعزيك زاﻓﺔ أنا عوالصناعاالخش تبية األمريكيا
ن ت القيم ( ( Southern Forest Products Association )SFPAمجعيم ةنﺗﺞات
الغاباالج تنوبية( األشجار وال تخت ربها .وقد تم اﺳﺖقاء ا ملعﻟﻮماا تلوارد هبذا ا مل ةنﺷﻮر مﻗﻮاﻋﺪ
حتديد الفئاا تلقياسيشب ةأخﺷﺐ ا نلصنوبر ا جلنل و يبعام  2014وطبيعة ﻗﻮاعد تحديد ﻓﺊات
لعام ا 1982لﻟﺬيﺷﺮ مهن ن تما من قِبل Southern Pine Inspection Bureau
(( )SPIBمﻛﺘﺐ فحخﺷﺐ ا صلصنوبر ا جلند (.و يبصتلاير
ا فقد تخﺗﻞلظروا فلي يتستخ يف ظل مدهالخشب في ا البناب ءفك ئةب رية ،وكذلقد تخﺗﻞ كف
منصميم جودا ةلصنع مج كال تمﺗﻞ .عيم ةنﺗﺞاا تلغاباالج تنوبيال أعو ةضاأ اؤﻩيم ةعﻟﻮماوج عن تدة
هاءلبناياالمﻛﺘﻤﻠﺔ ت .الصنأ عو طا قرلبناء ا ملستخدمﺷﺮم ة في أيوع معمارو ي؛من ثم فإت ال ا هنضت
أ وا خلﺷﺐ أد يف ا
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة .AmericanSoftwoods.com
ع مجيتجنم ةات الغابات ونا جلبية
6660 Riverside Drive, Suite 212

Metairie, LA 70003 USA
د اإلي ربلالكترو ينinfo@americansoftwoods.com :

 — 2فئات تصدير خشب الصنوبر األصفر اجلنويب

خشب الصنوبر األصفر الجنوبي

األصول الطبيعية

يشري خشب الصنوبر اجلنويب األصفر إىل جمموعة من أربعة أنواع أساسية من
خشب الصنوبر :أشجار الصنوبر ذات الورق الطويل وذات الورق القصري
واليت تنمو يف األرض الطينية ويف املستنقعات ،إذ أهنا تنمو يف ح زام طويل ميتد
من شرق تكساس إىل فرجينيا .ويتم ترويج أخشاب األنواع األربعة باعتبارها
أصفرا جنوبيً ا ويتم حتديد فئاهتا وف ًق ا لقواعد حتديد الفئات املتبعة يف
صنوبرا ً
ً
مكتب فحص خشب الصنوبر اجلنويب ( ،)SPIBواملصدق عليها من قِ بل اللجنة
القياسية لألخشاب اللينة األمريكية.

كافة مواد البناء واإلنشاء إذ أهنا تساعد يف ترشيد استهالك الوقود احلفري
والفحم احملدود من خالل تقليل احلاجة إىل الطاقة املستخدمة يف تدفئة وتربيد
جدا من الطاقة
وأيض ا يتم استهالك قدر قليل ً
املنازل اليت مت بناؤها باألخشابً .
يف عمليات حتويل األشجار إىل منتجات خشبية مقارنة بتصنيع منتجات
الصلب واأللومونيوم والطوب والبالستيك  -كما أهنا أقل تلويثً ا للهواء واملاء
أيض ا .وبالطبع يقلل منو الغابات من ثاين أكسيد الكربون من اجلو إذ أهنا
ً
تعطي األكسجني الداعم للحياة .هل تعتقد بوجود بديل أفضل من ذلك
للبيئة؟

اخلصائص الطبيعية اليت متيز خشب الصنوبر األصفر اجلنويب كمادة إنشاء
متعددة االستخدام ومتينة تتحدد فيما يلي:
القوة الك بيرة – تعد قيم التصميم ضمن أعلى كافة أنواع األخشاب اللينة.
حيث اشتهر بأنه “خشب اإلنشاء األفضل يف العامل”.
التحمل – املقاومة العالية للتهالك ،إنه مثايل لالستعماالت اليت تزداد فيها
حركة السري كاملماشي اخلشبية ،وأسطح امل راكب ،واألرضيات.
احتواء أدوات التث بيت – تُعد قدرته على احتواء املسامري واملثبتات األخرى
األعلى بني مجيع أنواع األخشاب اللينة.
كما يعزز اجلفاف (أو املومسية) من هذه القدرة.
نوع ا مفض الً عند احلاجة إىل إج راء عملية املعاجلة
إمكان ي ة المعالجة – لطاملا كان ً
بالضغط مع استخدام املواد الواقية.
ويسمح اهليكل اخللوي الفريد له بالتغلغل العميق واملنتظم للمواد الواقية مما
جيعله من األنواع القليلة اليت ال تتطلب الشق قبل املعاجلة.
يتمتع اخلشب بالعديد من م زايا اإلنشاء والتكلفة فوق مواد البناء األخرى إذ
أنه من السهل نسيان ماهية األصول البيئية .األخشاب بطبيعتها قابلة إلعادة
االستخدام وإعادة التدوير والتحلل احليوي ،فهي تعد العازل األفضل من بني

موارد كثيرة

تعد الغابات اجلنوبية من أكرب الغابات وأكثرها سهولة من حيث الوصول
إليها يف العامل .وقد زاد املخزون املتنامي من أخشاب الصنوبر األصفر اجلنويب
عن الضعف منذ مخسينات القرن العشرين ،وحبلول عام  ،2040سيزيد يف
حجمه بنسبة  20%تقريبً ا وإىل  120مليار قدم مكعب ( 3.4مليار مرت
مكعب).

سلسلة العرض الثابتة

يعين التوسع يف الغابات الثقة يف سلسلة العرض على املدى الطويل .يستخدم
مسئولو الغابات اجلنوبية ممارسات إدارة مستدامة للغابات لضمان املوارد
الوفرية ألجيال املستقبل وحلماية البيئة.

البنية التحتية القوية

ائدا على مستوى العامل يف تصدير
إقليم ا ر ً
يعد إقليم جنوب الواليات املتحدة ً
األخشاب واملنتجات اجملهزة .كما خيلق مالك األراضي واحلطابني ومسئويل
الغابات والصناعات ذات القيمة املضافة سلسلة عرض ديناميكية وفعالة
حيث تصل أشجار الصنوبر الصف راء اجلنوبية األسواق العاملية من خالل شبكة
موانئ الشحن اجلنوبية.

أخشاب معتمدة

يتم اعتماد الكميات املت زايدة من غابات الصنوبر الصف راء اجلنوبية من خالل
ب رامج امل راجعة اخلاصة باألط راف اخلارجية مثل مبادرة الغابات املستدامة
واهليئة األمريكية مل زارع األشجار وجملس رعاية الغابات .ملزيد من التفاصيل
اتصل باملورد اخلاص.

املصدر:غابات اجلنوب ،اجملموعة اجلنوبية ملسئويل غابات الواليةsouthernforests.org ،
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الفئات
يتم إنتاج خشب الصنوبر األصفر اجلنويب بفئات وأحجام متفاوتة .وحتدد كل
فئة بعض اخلصائص املعينة مثل العقد ،والتشققات والتصدعات .كما يتم
تعيني فئات اخلشب حسب الفحص البصري لكل قطعة يف املصنع .وبالنسبة
إىل أسواق البناء األمريكية ،يتعدى هذا الفحص جمرد احلكم على الشكل،
بل إنه يركز على خصائص القوة النسبية يف كل قطعة خشب .وبالنسبة إىل
هام ا .يتم
التصدير ،فغالبً ا ما يعد املظهر وخصائص القوة النسبية عام الً ً
شحن اخلشب املصدر للمظاهر اخلارجية على حنو خام وال يتم وضع عالمة
بالفئة عليه.
يتم حتديد فئة خشب الصنوبر األصفر اجلنويب وف ًق ا لقواعد حتديد الفئات
ملكتب فحص خشب الصنوبر اجلنويب ( .)SPIBوقد مت اعتماد مكتب فحص
خشب الصنوبر اجلنويب ( ،)SPIBوشركة فحص منتجات اخلشب ()TP
وشركة زمالء املوارد املتجددة ( )RRAومؤسسات أخرى من قِ بل اللجنة
األمريكية ملعايري األخشاب ( )ALSCلفحص وحتديد فئات خشب الصنوبر
اجلنويب وف ًق ا لقواعد حتديد الفئات املعمول هبا يف مكتب فحص خشب
الصنوبر اجلنويب .SPIB
تتضمن النماذج ا ملوضحة في هذا ا ملﻧﺶرو أمثلة على ا خلصائص ا ملسحمو
هبا يف كل فﺋﺔ ،كما هحو موض في واقعد تحديد الﻓﺌﺎت القياسية علا 2014م
ملصكتب فح خشب الصنوبر ا جلنويب ) ،(SPIBوطبعة واقعد تحديد فﺎﺋت
التصدﻳﺮ علا 1982م لمصكتب فح خشب الصنوبر ا جلنويب )ا
 )SPIBملصدق عليهما ن قِبمل للاﺟﻦة لاقياسية ل ألﺧﺸﺎب اللينة ا ألمريكية،
وفقا لمعياا ر ملنتج رقم  .PS 20يتم ﻋﺮض الصور ل ألﺧﺸﺎب ا جلاﻫﺰة وا خلام
ً
نم كل فﺋﺔ .وعلى لارغم نم عمد عرض كافة لاثخانات ،إ ال أنها توفمرة في نفال
سﻓﺌﺔ و هلا نفس ا ملظهر.
جيب تضمني وصف كامل للفئة يف أي طلب يقدمه املشرتي ،ويعترب اتفاقا بني
املشرتي والبائع على اخلصائص احملددة املسموح هبا يف كل فئة يتم ش راؤها.
كما أن عالمة الفئة املصدق عليها على كل قطعة تضمن للمشرتي أن املنتج
مت تصنيعه طب ًق ا للمواصفات الصحيحة .ويتم حتديد جهة الفحص (مكتب
فحص خشب الصنوبر اجلنويب أو شركة فحص املنتجات اخلشبية أو شركة
زمالء املوارد املتجددة وغريها**)  -إىل جانب فئة القطعة وحمتوى الرطوبة هبا،
ورقم املصنع الذي حيدد جهة الصنع.
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ويمكن ألعضاء جمع ي ة منتجات الغابات الجنوبي ة ( )SFPAتضمين شعار
الجمع ي ة ف ي عالمة الفئة إذا رغ بوا ف ي ذلك.
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	.1خدمة الفحص :مكتب فحص خشب الصنوبر اجلنويب ()SPIB
	.2خدمة الفحص :شركة فحص املنتجات اخلشبية ()TP
 .3خدمة الفحص :شركة زمالء املوارد املتجددة ()RRA
	.4فئة األخشاب
 .5الرقم التعريفي للمصنع
 .6أنواع اخلشب
( .7اختياري) منح الشعار إىل املصنع العضو يف مجعية منتجات الغابات
اجلنوبية()SFPA
	.8حمتوى الرطوبة ( :)MCالتجفيف باألف ران ( )KDبنسبة  19%كحد
أقصى
 .9معاجل باحل رارة

**مالحظة :مت تفويض جهات أخرى من قِ بل اللجنة األمريكية ملعايري األخشاب لفحص
وحتديد فئة مجيع منتجات خشب الصنوبر اجلنويب أو بعض منها وف ًق ا لقواعد حتديد الفئات
املتبعة يف مكتب فحص خشب الصنوبر اجلنويب ( ،)SPIBومن بني هذه اجلهات :خدمة فحص
األخشاب بكاليفورنيا ( ،)CLISومجعية مصنعي األخشاب الشمالية الشرقية (،)NELMA
ومكتب فحص األخشاب بالساحل الغريب ( ،)WCLIBومجعية منتجات األخشاب الغربية
(.)WWPA). Association (WWPA

ضمان ثبات األبعاد بفضل التجفيف باألفران
يتم جتفيف الغالبية العظمى من خشب الصنوبر األصفر اجلنويب يف الفرن حىت
حمتوى رطوبة  19%كحد أقصى .حيسن ذلك من املظهر والقوة وثبات األبعاد
أيض ا طريقة مقبولة لتطهري األخشاب من
ويقلل من االنكماش يف اخلدمة ويعد ً
أي انتقال غري مرغوب فيه للكائنات الدقيقة.
حتظر قواعد حتديد الفئات أن يتعدى حمتوى الرطوبة يف األخشاب حجم 50
مم ( 2بوصة) أو األخشاب ذات السمك األقل نسبة ( 19%التجفيف بالفرن
 .)19يتم تطبيق قيود حمتوى الرطوبة يف وقت الشحن ويف وقت التشكيل
كذلك.
تعد عالمة الفئة املعتمدة دلي الً على أن خشب الصنوبر األصفر اجلنويب قد
خضع لعملية خفض الرطوبة املالئمة ،والتطهري من وجهة نظر معظم الدول
املستوردة.
ميتص اخلشب الرطوبة أو يفقدها حسب فئة احل رارة احمليطة وفئة الرطوبة .ويف
أي شحنة عادية ،يكون متوسط الرطوبة  15%يف خشب الصنوبر األصفر
اجلنويب اجملفف إىل حمتوى رطوبة بنسبة  19%حبد أقصى ،يف حني أن متوسط
الرطوبة يكون  12%إذا مت جتفيفه إىل حمتوى رطوبة بنسبة  .15%وبعد تسليم
شحنات األخشاب اجملففة يف األف ران ،جيب م راعاة التخزين املالئم لكونه
مهم ا يف احلفاظ على ثبات األبعاد.
عنصرا ً
ً
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( Dressed No.1جاهز رقم )1.
يوصى هبذه الفئة لالستخدام العام واإلنشاء
عند الرغبة يف احلصول على مظهر جيد وصالبة
وقوة عالية .ومن بني االستخدامات النموذجية
احملتملة :الوتر السفلي من اجلملون املصمم،
وهو اجلزء الذي يتطلب أعلى فئة من القوة ،أو
العارضات اليت تدعم األرضيات الطويلة.
صورة ع ي نة
 2بوصة ×  6بوصة ( 38مم ×  140مم)
الطول 10 :قدم (3.048م)

 — 6فئات تصدير خشب الصنوبر األصفر اجلنويب

( Dressed No.2جاهز رقم )2.
شيوع ا ،ويوصى هبا
ُتعد هذه الفئة األكثر
ً
لالستخدامات العامة واليت يطلب فيها قيم
نوع ا ما.
تصميم عالية ً
صورة ع ي نة
 2بوصة ×  6بوصة ( 38مم ×  140مم)
الطول 10 :قدم (3.048م)
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( Dressed No.3جاهز رقم )3.
مت حتديد قيم تصميم هذه الفئة لتلبية جمموعة
كبرية من متطلبات التصميم .يوصى هبذه الفئة
يف استخدامات اإلنشاء العامة واليت ال يكون
املظهر فيها عام الً أساسيً ا .قد تندرج العديد من
القطع حتت الرقم  2باستثناء خاصية حمدودة
وحيدة .يتم استخدام فئة اخلشب هذه بشكل
شائع لشبكات اجلملون ،أو لالستعماالت األخرى
خبالف اإلنشاء مثل ألواح التحميل وقوالب
اخلرسانة واالستخدامات الصناعية األخرى.

صورة ع ي نة
 2بوصة ×  6بوصة ( 38مم ×  140مم)
الطول 10 :قدم (3.048م)

 — 8فئات تصدير خشب الصنوبر األصفر اجلنويب

)( )Dressed No.4 (Economyجاهز رقم ( 4اقتصادي))
جاهز وجمفف باألف ران ومصنع بأحجام كاملة
األبعاد من حيث السمك والعرض .يتم استخدامه
بشكل أساسي ملختلف األغ راض الصناعية.

صورة ع ي نة
 2بوصة ×  6بوصة ( 38مم ×  140مم)
الطول 10 :قدم (3.048م)
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( Rough Sawn Sapsعصارة مقطعة خام)
مقطعة خام ،وجمففة باألف ران حىت أقصى حمتوى
رطوبة بنسبة  ،19%ويكون عرض هذه املادة
عرض ا حىت  3بوصة
7/8بوصة ×  3بوصة وأكثر ً
عرض ا.
×  3بوصة وأكثر ً
يتم استخدام العصارة بشكل أساسي يف عمليات
إعادة النشر وإعادة التقطيع إلنتاج العناصر
الالزمة للنجارة والقوالب واألثاث والتكسية
باأللواح والتسقيف.
صورة ع ي نة
 1بوصة × 4بوصة ( 25مم ×  100مم)
الطول 10 :قدم (3.048م)
مالحظة :قبل الشحن ،حيدد املشرتي والبائع ما
يشكل الوصف الكامل لفئة هذه املادة.
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( Rough Sawn Primeخام مقطع رئيسي)
مقطعة خام ،وجمففة باألف ران حىت أقصى حمتوى
رطوبة بنسبة  ،19%ويكون مقاس هذه املادة
عرض ا ،حىت  4بوصة
 1.5بوصة ×  4بوصة وأكثر ً
عرض ا .ميكن إعادة تصنيع
×  4بوصة وأكثر ً
مادة رئيسي بأحجام أكرب مس ًك ا على غ رار البعد.
وقد تكون مناسبة لالستخدامات اهليكلية ،مثل
أيض ا لألثاث
الروافد املكشوفة .كما أهنا مثالية ً
واألرضيات واستخدامات النجارة.
صورة ع ي نة
 2بوصة × 8بوصة (50مم × 200مم)
الطول 10 :قدم (3.048م)
مالحظة :قبل الشحن ،حيدد املشرتي والبائع ما
يشكل الوصف الكامل لفئة هذه املادة.
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( Rough Sawn Merchantableالخام المقطع التجاري)
تكون هذه املادة مناسبة لعمليات إعادة
التصنيع اليت تستلزم مواد تامة ذات
أحجام كبرية.
صورة ع ي نة
 2بوصة × 8بوصة (50مم × 200مم)
الطول 10 :قدم (3.048م)

 — 12فئات تصدير خشب الصنوبر األصفر اجلنويب

( Rough Sawn No.2خام مقطع رقم )2
وم صنع
منشور خشن ،وجمفف باألف رانُ ،
بأحجام كاملة األبعاد من حيث السمك
والعرض.
صورة ع ي نة
 2بوصة ×  6بوصة (50مم × 150مم)
الطول 10 :قدم (3.048م)
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( Boardsاللوحات)
يتم تصنيف األلواح حيث تكون ثخانتها من  1بوصة إىل  1.5بوصة وبعرض
 2بوصة أو أكثر .تتوفر هذه املادة املوضوع عليها من اجلوانب األربعة ()S4S
بأحجام وفئات متعددة ،وتليب متطلبات من ناحية املظهر واالقتصاد والفائدة.
تتضمن االستخدامات األرفف والتعبئة وقوالب اخلشب .ميكن إعادة تصنيع
األلواح إىل جمموعة متنوعة من األمناط.
يتنوع حجم السمك املشكل حسب اجلهة املصنعة؛ يعد احلجمان  3/4بوصة
شيوع ا .تتميز احلدود ذات
(19مم) و 1بوصة (25مم) من أكثر األحجام
ً
الثخانة  1بوصة بثخانة فعلية حبجم  3/4بوصة كما تتميز احلدود ذات
الثخانة  5/4بوصة بثخانة فعلية  1بوصة .ي رتاوح العرض املعياري القياسي
من 2بوصة (50مم) وحىت  12بوصة (305مم) .ي رتاوح الطول من  8قدم
(2.44م) وحىت  16قدم (4.88م).

( C&Btr Gradeالفئة  Cوأفضل)
وهذا ما يشيع حتديده بشكل أكرب للمظهر املثايل التشطيب عايل
اجلودة .تستند فئات مواد األرضيات على معايري املظهر وحدود
العيوب ،مثل العقد أو الشقوق أو التضاؤل.

( No.2 Gradeالفئة رقم )2
األلواح ذات  1بوصة ×  6بوصة ( 19مم ×  150مم)
تستخدم لألغ راض العامة مثل التغطية والسياجات والتعبئة
واألرفف.
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)( Radius Edge Decking (R.E.D.تزيين حافة نصف القطر ())R.E.D
تتوفر هذه املادة بدرجتني .الممتازة و الق ي اس ي ة  .تتميز الفئة املتقدمة مبواصفات مظهر أفضل .وتتميز هذه
املادة بسطح مستدير للجوانب األربعة؛ يكون نصف قطر الدائرة  1/4بوصة أو  6.35مم .وتكون ثخانة
اجلاهز  1بوصة أو  25مم يف كافة اجلوانب .وعاد ًة ما تتم معاجلة هذا املنتج بالضغط باستخدام مادة واقية من
املاء ألسطح األرضيات اخلارجية ،باإلضافة إىل أصيص الزرع والنضد والسالمل.

الفئة الممتازة

الفئة الق ي اس ي ة

صورة ع ي نة
 ”5/4بوصة ×  6بوصة”
(25مم × 140مم)
	الطول 10 :قدم ( 3.048م)
يعاجل هذا املنتج بالضغط
باستخدام مادة واقية من املاء.
مالحظة :مت حتديد فئة هذا املنتج
وف ًق ا لقواعد املنتج اخلاصة ملكتب
فحص خشب الصنوبر اجلنويب
لتزيني حافة نصف القطر ،إصدار
.1986
يكون تعيني منتج “”.R.E.D
ضمن عالمة فئة اخلشب املعتمدة.
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