








۱ درجات الخشب، عالمات الدرجات،الخشب الكثيف 
۲ درجات البناء، التجفيف باألفران،  حماية الخشب 
۳ Select Structural (هيكلي ممتاز) 
٤ رقم ۱ 
٥ رقم ۱ درجة البناء 
٦ رقم ۲ 
۷ رقم ۲ واألفضل درجة للبناء 
۸ رقم ۳ 
۹ رقم ۳ واألفضل درجة للبناء 
۱۰ Saps (أخشاب النسغ) 
۱۱ Prime (أخشاب برايم) 

 Merchantable Timbers
۱۲ (قطع أخشاب قابلة إلعادة البيع) 
۱۳ Moulding Stock (أعمدة القوالب) 
۱٤ رقم Shop Grade ۱ (درجة المتجر) 
۱٥ رقم Shop Grade ۲ (درجة المتجر) 

Radius Edge Decking (زخرفة الحواف 
۱٦ الدائرية) 

 V-Groove Pattern
۱۷  (V طراز بتجاعيد على شكل)

 Double-Beaded Pattern
۱۸ (طراز مزدوج الزخرفة) 
۱۹ Flooring (األرضيات) 
۲۰ Boards (األلواح) 
 ۲۱ معلومات إضافية، توفر إمكانية إعادة الفحص 

 

الصنوبر  خشب  مجلس  اختصاصات  من  ليس 
تم  وقد  اختباره.  أو  الخشب  درجة  تحديد  الجنوبي 
من  الدليل  بهذا  الواردة  المعلومات  استقاء 
 Standard Grading Rules for Southern
 Exportو  ،Pine Lumber, 2002 Edition
تم  اللذين   Grading Rules, 1982 Edition
الصنوبر  خشب  فحص  مكتب  ِقبل  من  نشرهما 

.(SPIB) الجنوبي

قد تختلف الظروف التي يُستخدم في ظلها الخشب 
جودة  تختلف  قد  وكذلك  كبيرة،  بدرجة  البناء  في 
الصنع. فال يعرف مجلس خشب الصنوبر الجنوبي 
أو  الصنع  جودة  عن  معلومات  أي  أعضاؤه  وال 
معماري؛  مشروع  أي  في  المستخدمة  البناء  طرق 
ومن ثم فإنه ال يضمن تصميم الخشب أو أداءه في 

البنايات المكتملة.


يحتوي هذا المنشور على صور 

فوتوغرافية لخشب أشجار الصنوبر 
الجنوبية؛ لتوضيح مجموعة من درجات 

األخشاب العادية. النماذج الُموضحة 
عبارة عن أمثلة على ممارسات إنتاج 

مصانع األخشاب. وقد تم تحديد الخاصية 
األساسية لكل درجة، إلى جانب 

االستعماالت النموذجية لها. 
ال يُعد هذا المنشور دليًال لتحديد 

درجات األخشاب وإنما يُقصد 
بالمعلومات المذكورة بهذا الكتيب إرشاد 

المشترين، والمستخدمين، وواضعي 

المواصفات بحيث يتمكنون على الوجه 
الالئق من تحديد درجة خشب الصنوبر 

الجنوبي التي تستوفي متطلباتهم على 
أفضل وجه. 

وتختلف ممارسات إنتاج األخشاب من 
مصنع إلى آخر. بإمكان مصنعي خشب 

الصنوبر الجنوبي الخشن المجفف في 
األفران والمخصص ألسواق التصدير 

إنتاج األخشاب لألعمال بمختلف 
مواصفاتها وأشكالها، وذلك حسب 

االحتياجات المحددة للعمالء، أو 
االستعمال المراد. 


ينمو الصنوبر الجنوبي في حزام 

جغرافي واسع النطاق يمتد من شرق 
تكساس وحتى فرجينيا. ويمثل اسم 
"الصنوبر الجنوبي"، أو "الصنوبر 

األصفر الجنوبي" مجموعة من أربعة 
أنواع رئيسية من األشجار، وهي: ذات 
الورق الطويل، وذات الورق القصير، 

والوبلولية، والمستنقعية. ويتم ترويج 
األخشاب من األنواع األربعة باعتبارها 

صنوبًرا جنوبًيا ويتم تحديد درجاتها وفًقا 
لقواعد تحديد الدرجات المتبعة في مكتب 

فحص خشب الصنوبر الجنوبي 
(SPIB)، والمصدق عليها من ِقبل 

اللجنة القياسية لألخشاب المرنة 
األمريكية. إن الخصائص الطبيعية التي 

تميز أخشاب الصنوبر الجنوبي كمادة 
بناء متعددة االستعماالت ومتينة تتحدد 

فيما يلي:
– قيم التصميم 

المخصصة لخشب الصنوبر الجنوبي من 
بين أعلى القيم بالنظر إلى جميع أنواع 

األخشاب المرنة. اشتهر خشب الصنوبر 
الجنوبي بأنه "الخشب الهيكلي األفضل 

في العالم". 
– يتميز خشب الصنوبر 

الجنوبي بمقاومته الشديدة للبلى. إنه 
مثالي لالستعماالت التي تزداد فيها 

حركة السير كالمماشي الخشبية، وأسطح 
المراكب، واألرضيات.

– تُعد قدرة خشب  
الصنوبر الجنوبي على احتواء المسامير 

والمثبتات األخرى األعلى بين جميع 

أنواع األخشاب المرنة. كما أن التجفيف 
(أو تخفيض نسبة الرطوبة) الذي يتم 

إجراؤه لخشب الصنوبر الجنوبي يعمل 
على تحسين قدرة احتواء الُمثبتات. 

– لطالما كان خشب 
الصنوبر الجنوبي نوًعا مفضًال عند 
الحاجة إلى إجراء عملية المعالجة 

بالضغط مع استخدام المواد الواقية. 
ويسمح الهيكل الخلوي الفريد لخشب 

الصنوبر الجنوبي بالتغلغل العميق 
والمنتظم للمواد الواقية؛ مما يجعل 
الخشب مصدر طعام عديم الفائدة 

للفطريات، والنمل األبيض، والكائنات 
الدقيقة.

إن معظم أنواع األخشاب ال تقبل 
المواد الواقية بسهولة؛ حيث إنه يلزم 
شقها أوًال، أو ثقبها بمجموعة فتحات 

صغيرة بطول العروق الموجودة على 
سطح الخشب. ويتيح الشق التغلغل 

الكافي للمادة الواقية من أجل التوافق مع 
معايير الجمعية األمريكية لحماية 

األخشاب (AWPA). ويُعد خشب 
الصنوبر الجنوبي أحد أنواع الخشب 

القليلة التي ال تتطلب الشق قبل المعالجة.
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تُعد كثافة األخشاب إحدى الخصائص األخرى 
التي تؤثر في قوة الخشب. وترجع الكثافة إلى 
معدل نمو الشجرة، فكلما زاد المعدل السنوي 

لحلقات النمو في كل بوصة، زادت كثافة 
الخشب.

وألغراض تحديد درجات الخشب، وكما هو 
موضح في قواعد تحديد الدرجات القياسية لمكتب 
فحص خشب الصنوبر الجنوبي (SPIB) لخشب 
الصنوبر الجنوبي، فإن الخشب ينقسم إلى نوعين 

من التصنيفات من حيث الكثافة:

 تصل حلقات النمو السنوية إلى ست 
حلقات أو أكثر لكل بوصة وتمثل األخشاب 

الصيفية الثلث على األقل، أو تصل إلى أربع 
حلقات لكل بوصة وعند ذلك تمثل األخشاب 

الصيفية ٥۰٪ على األقل.

– حلقات أقل وأخشاب صيفية أقل 
مقارنة باألخشاب الكثيفة.

قد يتم وصف الخشب الكثيف - الذي يعتبر أقوي 
من الخشب غير الكثيف - عند الحاجة إلى قيم 

تصميم عالية. 

بالنسبة إلى هذا المنشور، تم توضيح درجات 
األخشاب غير الكثيفة بالصور. وعلى الرغم من 
محدودية توفر جميع درجات الكثافة، فإن بعض 
مصانع خشب الصنوبر الجنوبي تنتج الدرجات 

الكثيفة. وفيما يلي تحديدات الدرجات للخشب 
الكثيف:

Select Structural 
No. 1 
No. 2 




يتم إنتاج خشب الصنوبر الجنوبي 

بدرجات متفاوتة، وأحجام مختلفة. وتحدد 
كل درجة للخشب بعض الخصائص 

المعينة مثل العقد، والتشققات والفلوق. 
وإضافًة إلى عيوب التصنيع، تساهم هذه 

الخصائص في الشكل العام لقطعة الخشب. 
في المصنع، يتم تعيين درجات الخشب 

حسب الفحص المرئي لكل قطعة. وبالنسبة 
إلى األخشاب التي سوف تستخدم في 

أسواق البناء األمريكية، يتعدى هذا 
الفحص مجرد الحكم على الشكل، بل إنه 

يركز على خصائص القوة النسبية في كل 
قطعة خشب. أما بالنسبة إلى المواد التي 

يتم تصديرها، فإن اعتبارات الشكل 
وخصائص القوة النسبية لقطعة الخشب 

تشكل غالًبا عامًال حاسًما عند تعيين درجة 

الخشب. 
تتضمن النماذج الموضحة في هذا 

المنشور أمثلة على الخصائص المسموح بها 
في كل درجة، كما هو موضح في قواعد 

تحديد الدرجات القياسية لعام ۲۰۰۲ لمكتب 
 ،(SPIB) فحص خشب الصنوبر الجنوبي
وطبعة قواعد تحديد درجات التصدير لعام 

۱۹۸۲ لمكتب فحص خشب الصنوبر 
الجنوبي (SPIB) المصدق عليهما من ِقبل 
اللجنة القياسية لألخشاب المرنة األمريكية، 

.PS 20 وفًقا لمعيار المنتج رقم
يجب تضمين وصف كامل لدرجة الخشب 
في أي طلب يقدمه المشتري، ويعتبر اتفاقية 

بين المشتري والبائع على الخصائص 
المحددة المسموح بها في كل درجة يتم 

شراؤها.

يتم تحديد درجة خشب الصنوبر الجنوبي وفًقا 
لقواعد تحديد الدرجات لمكتب فحص خشب 

الصنوبر الجنوبي (SPIB). وقد تم اعتماد مكتب 
فحص خشب الصنوبر الجنوبي (SPIB)، وشركة 

 Timber Products Inspection, Inc.
(TP) (تيمبر برودكتس إنسبيكشن)، وشركة 

 Renewable Resource Associates,
Inc. (RRA) (تي بي رينيوابل ريسورس 

أسوشيتس)، ومؤسسات أخرى من ِقبل 
 American Lumber Standard

Committee, Inc. (ALSC) (أمريكان 
المبر ستاندرد كوميتي) لفحص وتحديد درجات 

خشب الصنوبر الجنوبي وفًقا لقواعد تحديد 
الدرجات المعمول بها في مكتب فحص خشب 

.SPIB الصنوبر الجنوبي
إن وجود عالمة الدرجة المعتمدة على كل 

قطعة من قطع خشب الصنوبر الجنوبي تضمن 
للمشتري أن المنتج الذي حدده قيد التسليم. ويتم 

 RRA أو ،TPأو ،SPIB) تحديد جهة الفحص
وغيرها**) - إلى جانب درجة القطعة ومحتوى 
الرطوبة فيها، ورقم المصنع الذي يحدد الجهة 

المصنعة. ويمكن ألعضاء جمعية منتجات 
الغابات الجنوبية (SEPA) تضمين شعار 

الجمعية في عالمة الدرجة، ولكنه أمر اختياري.

**مالحظة: تم تفويض جهات أخرى من ِقبل ALSC لفحص وتحديد درجة جميع منتجات خشب الصنوبر الجنوبي أو بعض منها وفًقا لقواعد تحديد الدرجات 
المتبعة في مكتب فحص خشب الصنوبر الجنوبي (SPIB)، ومن بين هذه الجهات: دائرة فحص األخشاب بكاليفورنيا (CLIS)، وجمعية مصنعي األخشاب 

 .(WWPA) وجمعية منتجات األخشاب الغربية ،(WCLIB) ومكتب فحص األخشاب بالساحل الغربي ،(NELMA) ۱الشمالية الشرقية
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دائرة الفحص: مكتب فحص خشب الصنوبر 
(SPIB) الجنوبي

 Timber Products :دائرة الفحص
Inspection, Inc. (TP)

 Renewable Resource :دائرة الفحص
Associates, Inc. (RRA)

درجة الخشب
الرقم التعريفي للمصنع

أنواع الخشب
(اختياري) شعار يشير إلى مصنع عضو في 
(SFPA) جمعية منتجات الغابات الجنوبية

محتوى الرطوبة (MC): مجفف في األفران 
(KD) بنسبة ۱۹٪ كحد أقصى

معالج بالحرارة

الصورة : خشب كثيف ٤x۲ درجة Select Structural (األعلى)؛
          خشب غير كثيف ٤x۲ درجة ۱(األسفل)
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تختلف ممارسات إنتاج األخشاب من مصنع إلى آخر. 
هناك العديد من مصانع خشب الصنوبر الجنوبي تنتج 
وتروج مواد مخصصة ألسواق التصدير مصنفة تحت 
(درجات   "Construction Grades" تسمى  فئة 

البناء):

      No. 1 Construction 
 Grade ( ۱)
 No. 2 & Better ۲
 No. 3 & Better ۳

تكون جميع هذه المواد عبارة عن خشب خشن منشور 
كاملين  وسمك  بعرض  قطعه  تم  باألفران  مجفف 
األبعاد، وتم تصنيفه الستيفاء متطلبات درجة األخشاب 
 SPIB Standard في  الموضحة  المتوافقة 
 Grading Rules for Southern Pine
التصنيف  (قواعد   Lumber, 2002  Edition
طبعة   ،(SPIB) الجنوبية  الصنوبر  ألشجار  القياسية 
للمستوردين،  البناء  درجات  تتوفر   .(۲۰۰۲
الواليات  خارج  المواصفات  وواضعي  والمشترين، 
إعادة  عمليات  في  الستخدامها  األمريكية  المتحدة 
معينة  أحجام  في  نشرها  إلعادة  أو  العادية،  التصنيع 

(كأن تكون بالمتر) أو قوالب.

يتم خفض نسبة الرطوبة في أغلب 
عمليات إنتاج خشب الصنوبر الجنوبي 

بحيث ال يزيد محتوى الرطوبة عن ٪۱۹ 
ويكون ذلك عن طريق تجفيفه في األفران. 
ال يعمل تجفيف األخشاب في األفران على 

تحسين ثبات األبعاد والقوة والمنظر 
فحسب، ولكنه يعمل أيًضا على الحد من 
تقلص المنتج النهائي المقدم في الخدمة. 

إضافًة إلى ذلك، يُعد التجفيف في األفران 
أحد الطرق المقبولة لتطهير األخشاب من 
أي انتقال غير مرغوب للكائنات الدقيقة. 
فرضت قواعد تحديد درجات أخشاب 

الصنوبر الجنوبي تقييًدا بأال يتعدى 
محتوى الرطوبة في األخشاب بحجم ٥۰ 
مم (۲ بوصة) أو األخشاب ذات السمك 
األقل نسبة ۱۹٪. وإذا تم تصنيفه تحت 

فئة "KD19"، يكون الحد األقصى 
لمحتوى الرطوبة ۱۹ ٪. وتُطبق قيود 

محتوى الرطوبة منذ وقت الشحن 
للمشتري، وفي وقت عملية التشكيل في 

حال وجود خشب مشكل.
عند تحديد المواد بعالمة الدرجة 

المعتمدة، يعتبر ذلك دليًال على أن خشب 
الصنوبر الجنوبي قد خضع لعملية خفض 
الرطوبة المالئمة، وتعتبر مطهرة من ِقبل 

معظم البلدان المستوردة. 
يمتص الخشب الرطوبة أو يفقدها حسب 

درجة الحرارة المحيطة ودرجة الرطوبة. 
وفي أي شحنة عادية، يكون متوسط 
الرطوبة ۱۹٪ في خشب الصنوبر 

الجنوبي المجفف إلى محتوى رطوبة 
بنسبة ۱٥٪ بحد أقصى، في حين أن 

متوسط الرطوبة يكون ۱٥٪ إذا تم تجفيفه 
إلى محتوى رطوبة بنسبة ٪۱۲.

وبعد تسليم شحنات أخشاب الصنوبر 
الجنوبي المجففة في األفران، يجب 

مراعاة التخزين المالئم لكونه عنصًرا 
مهًما في الحفاظ على ثبات األبعاد. 

وبالنسبة إلى العاملين بالبناء والمستخدمين 
اآلخرين، يُرجى مالحظة أن األخشاب 

المجففة في األفران تعمل على الحد من 
مشكالت التكاليف والمظهر السيئ مثل 

االعوجاج، وااللتواءات، والدهانات، 
واالنحناءات.



تتمتع منتجات األخشاب بالعديد من الميزات 
المتعلقة بالتكلفة والبناء التي ال تتوفر في مواد 

البناء األخرى لدرجة يسهل معها أن ننسى الميزة 
البيئية الستخدام األخشاب.

أحياًنا ما ننسى أن األخشاب بطبيعتها قابلة 
إلعادة االستخدام، وإعادة التدوير، والتحلل 

الحيوي. إضافة إلى أنها تعتبر أفضل عازل من بين 
جميع مواد البناء الهيكلية؛ مما يساعد في ترشيد 

استهالك الوقود الحفري والفحم المحدود من خالل 
تقليل الحاجة إلى الطاقة المستخدمة في تدفئة 

وتبريد المنازل التي تم بناؤها باألخشاب. كما أنه 
يتم استهالك قدر قليل جًدا من الطاقة في عمليات 

تحويل األشجار إلى منتجات خشبية مقارنة بتصنيع 
منتجات الصلب، واأللومنيوم، والطوب والبالستيك. 

عالوًة على ذلك، فإنها تسهم في الحد من تلوث 
الهواء والمياه.

كما أن األخشاب متجددة. أما المعادن والبترول 

المستخدم في المنتجات غير الخشبية، فهي تستخدم 
لمرة واحدة وتكون غير متجددة بعد ذلك. إنها 

ُتستهلك لمرة واحدة فقط. 
بينما تظل األشجار مدى الحياة. وعلى النقيض 

مما يقوله المتخوفون، فإن أمريكا ال تستنفد 

األشجار. هناك العديد من األشجار التي تنمو كل 
عام في الواليات المتحدة بعدد يفوق األشجار التي 
يتم قطعها أو فقدانها بسبب األمراض أو الحشرات 
أو الحرائق. في األيام الحالية، تغطي األشجار ثلث 
مساحة أمريكا، وذلك أكبر مما كان عليه الحال منذ 
۷٥ سنة. وتتم زراعة األشجار بمعدل أربعة ماليين 

شجرة كل يوم - خمس أشجار في السنة لكل 
مواطن أمريكي. 

وأخيًرا، تذكر أن نمو الغابات يقلل من انبعاث 
غاز االحتباس الحراري المتمثل في ثاني أكسيد 

الكربون، بينما يؤدي إلى إصدار األكسجين الداعم 
للحياة. هل تعتقد بوجود بديل أفضل من ذلك للبيئة؟



۲



 SELECT STRUCTURAL

هذه درجة عالية الجودة، وخالية نسبًيا من الخصائص 
التي تضعف من القوة والصالبة. ُينصح بها 

لالستخدامات التي تتطلب قوة عالية، وصالبة، ومظهًرا 
جيًدا.

قد تشتمل االستعماالت العادية على عارضات األسقف 
واألرضيات، ورافدات األسطح المكشوفة.

Select Structural (هيكلي ممتاز) مقاس ۳۸ مم × ۸۹ مم (۲×٤) الصورة : 
الطول: ۳٫۹٤ متر (۱۲ بوصة)

۳



 NO. 1
()

يوصى بهذه الدرجة لالستخدام العام والبناء عند الرغبة 
في الحصول على قوة عالية وصالبة ومظهر جيد. ومن 

بين االستخدامات النموذجية المحتملة: الوتر السفلي 
من الجملون المصمم، وهو الجزء الذي يتطلب أعلى 
درجة من القوة، أو العارضات التي تدعم األرضيات 

الطويلة.

No. 1 مقاس ۳۸ مم × ۱٤۰ مم (۲×٦) الصورة : 
الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)  

٤



() NO. 1
 CONSTRUCTIONONSTRUCTION G GRADERADE

()

No.1 Construction Grade (رقم ۱ درجة البناء) مقاس  الصورة : 
٥۰ مم × ۱٥۰ مم (۲×٦)

الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)  

*راجع وصف 
المنتج

"درجات البناء" 
في الصفحة ۲.

منشور خشن، ومجفف باألفران، وُمصنع 
بأحجام كاملة األبعاد من حيث السمك 

والعرض.*

٥



 NO. 2
()

هذه الدرجة األكثر شيوًعا، وُيوصى بها 
لالستخدامات العامة والتي ُيطلب فيها قيم 

تصميم عالية نوًعا ما.

No. 2 (رقم۲) مقاس ۳۸ ملم × ۱٤۰ مم (۲×٦) الصورة : 
الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)  

٦



NO. 2 & BETTER

CONSTRUCTIONONSTRUCTION G GRADERADE

(رقم (رقم ۲ واألفضل  واألفضل 
درجة البناء)درجة البناء)

No. 2 Construction Grade (رقم ۲ درجة البناء)  الصورة : 
مقاس ٥۰ مم × ۱٥۰ مم (۲×٦)الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)

المنتج وصف  *راجع 
البناء" في  "درجات 

الصفحة ٢.

منشور خشن، ومجفف باألفران، وُمصنع 
بأحجام كاملة األبعاد من حيث السمك 

والعرض.*

۷



 NO. 3
()

تم تحديد قيم تصميم هذه الدرجة لتلبية مجموعة كبيرة من متطلبات التصميم. ُيوصى بهذه الدرجة 
الستعماالت البناء العامة والتي ال يكون المظهر فيها عامًال أساسًيا. قد تندرج العديد من قطع هذه 

الدرجة ضمن الدرجة No. 2 باستثناء خاصية محدودة وحيدة. يتم استخدام درجة الخشب هذه 
بشكل شائع لشبكات الجملون، أو لالستعماالت األخرى بخالف البناء مثل ألواح التحميل وقوالب 

الخرسانة واالستخدامات الصناعية األخرى.

No. 3 (رقم ۳) مقاس ۳۸ مم × ۱٤۰ مم (۲×٦) الصورة : 
الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)  

۸



No. 3 Construction Grade (رقم ۳ درجة البناء)  الصورة : 
مقاس ٥۰ مم × ۱٥۰ مم (۲×٦) الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)

المنتج وصف  *راجع 
البناء" في  "درجات 

الصفحة ٢.

منشور خشن، ومجفف باألفران، وُمصنع 
بأحجام كاملة األبعاد من حيث السمك 

والعرض.*

۹

NO. 3 & BETTER

CONSTRUCTIONONSTRUCTION G GRADERADE

(رقم رقم ۳ واألفضل واألفضل 
درجة البناءدرجة البناء)



 SAPS
()

Saps (أخشاب النسغ) مقاس ۲٥ مم × ۱۰۰ مم (۱ بوصة ×٤ بوصة) الصورة : 
الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)  

مالحظة: قبل الشحن، يحدد المشتري 
والبائع ما يشكل الوصف الكامل لدرجة 

هذه المادة.

منشور خشن، ومجفف باألفران حتى 
أقصى محتوى رطوبة بنسبة ٪۱۹، 

ويكون عرض هذه المادة ۸/۷ بوصة 
×۳ بوصة وأكثر عرًضا حتى ۳ بوصة 
×۳ بوصة وأكثر عرًضا. يتم استخدام 

هذه الدرجة في المقام األول في 

عمليات إعادة النشر وإعادة التصنيع 
إلنتاج العناصر الالزمة للنجارة 

والقوالب واألعمال الخشبية واألثاث 
والتكسية باأللواح واأللواح الجانبية 

المتداخلة.

۱۰



 PRIME
()

الصورة :  Prime (أخشاب برايم) مقاس ۷٥ مم × ۲۰۰ مم (۳ بوصة ×۸ بوصة)
الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)  

 

مالحظة: قبل الشحن، يحدد المشتري 
والبائع ما يشكل الوصف الكامل لدرجة 

هذه المادة.

منشور خشن، ومجفف باألفران حتى 
أقصى محتوى رطوبة بنسبة ٪۱۹، 
ويكون عرض هذه المادة ۱٫٥ بوصة

×٤ بوصة وأكثر عرًضا حتى ٤ بوصة 
×٤ بوصة وأكثر عرًضا. يمكن إعادة 

تصنيع مادة Prime بأحجام أكبر سمًكا 

على غرار البعد. وقد تكون مناسبة 
لالستخدامات الهيكلية، مثل الروافد 

المكشوفة. كما أنها مثالية أيًضا لألثاث 
واألرضيات واستخدامات النجارة.

۱۱



MERCHANTABLE

TIMBERS
()

Prime (أخشاب برايم) مقاس ۷٥ مم × ۲۰۰ مم (۳ بوصة ×۸ بوصة)  الصورة : 
الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة)

مالحظة: األحجام المتوفرة من خشب الصنوبرالجنوبي التي 
تم تسويقها على أنها "merchantable" (قابلة للتجارة 
فيها) تتنوع بدرجة كبيرة، وغالًبا ما تكون بأحجام أقل من ٦ 

بوصة × ٦ بوصة وهو الحجم المحدد في قواعد تحديد 
درجات التصدير لـ SPIB. ويحدث هذا التعارض عادًة 

بسبب ممارسات إنتاج األخشاب القياسية والمقبولة التي ُيقصد 
بها تحقيق أقصى استخالص من مصدر الخشب.

تكون هذه المادة مناسبة لعمليات إعادة التصنيع 
التي تستلزم مواد تامة ذات أحجام كبيرة.

وفًقا لقواعد تحديد درجات التصدير لمكتب 
فحص خشب الصنوبر الجنوبي، يكون مقاس 
هذه المادة الخشنة المنشورة ٦ بوصة × ٦  

بوصة وأكبر.
يجب أن تكون هذه األخشاب كثيفة العروق، 

وتسمح بخصائص محددة، بما في ذلك:
• أن يكون الخشب خالًيا من الشقوق أو

  الثقوب أو ال يكون في حالة سيئة 
• تشققات كبيرة في السطح

۱۲



MOULDING STOCK
()

ُيوصى بهذه الدرجة عالية 
الجودة إلعادة التصنيع للمنتجات 
المتخصصة، بما في ذلك القوالب 

وعناصر األعمال الخشبية 
 Moulding واألثاث. ُتعد

(أعمدة القوالب) مادة مناسبة 
للنشر إلى شرائح بعرض ۲٥ مم 

(۱ بوصة) أو أكثر عرًضا، 
وبطول ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ 

بوصة) أو أطول. ويتم تحديد 
درجتها من الوجه األكثر رداءة. 
وعادًة ما يتم إنتاج هذه الدرجة 

بأحجام عشوائية يتراوح عرضها 
بين ۱٥۰ مم (٦ بوصة) و۳۰۰ 

مم (۱۲ بوصة)؛ ودرجة سمك 
بين ٤/٤ (۲٥ مم أو ۱ بوصة) 

و٤/۸ (٥۰ مم أو ۲ بوصة). 
وعادًة أيًضا ما تتكون هذه المادة 

من وجهين، وتكون مجففة 
باألفران حتى أقصى محتوى 

رطوبة بنسبة ٪۱۲.  

مالحظة: ُتعد خطوط القطع المعروضة 
في هذه العينات تمثيلية. تعمل هذه 

الخطوط كدليل مرئي لدعم تفسير كيفية 
إمكانية استخدام درجة هذه المادة. 
وعادًة ما ُتصنع الشقوق قبل القطع 

العرضي.

الصورة :
۳۸ مم × ۱٤۰ مم (۲×٦)
۳۸ مم × ۱۹۰ مم (۲×۸)

۳۸ مم × ۲٥۰ مم (۲×۱۰)
۳۸ مم × ۳۰۰ مم (۲×۱۲)

 Moulding Shop Grade
(درجة المتجر للقوالب)

الطول: ٤٫۸۸ متر (۱٦ بوصة)

۱۳



() NO. 1
SHOPHOP G GRADERADE

(درجة المتجر)(درجة المتجر)

ُيوصى بهذه الدرجة عالية 
الجودة إلعادة التصنيع للمنتجات 
المتخصصة، بما في ذلك القوالب 

والنوافذ وكذلك األثاث. ويتم 
إنتاج هذه الدرجة بأحجام 

عشوائية يتراوح عرضها بين 
۱٥۰ مم (٦ بوصة) و۳۰۰ مم 
(۱۲ بوصة)؛ ودرجة سمك بين 

٤/٤ (۲٥ مم أو ۱ بوصة) 
و٤/۸ (٥۰ مم أو ۲ بوصة). 
ويتم تحديد درجتها من الوجه 
األكثر رداءة. وعادًة أيًضا ما 

تتكون هذه المادة من وجهين، 
وتكون مجففة باألفران حتى 
أقصى محتوى رطوبة بنسبة 

 .٪۱۲

مالحظة: ُتعد خطوط القطع 
المعروضة في هذه العينات تمثيلية. 
تعمل هذه الخطوط كدليل مرئي لدعم 
تفسير كيفية إمكانية استخدام درجة 

هذه المادة. وعادًة ما ُتصنع الشقوق 
قبل القطع العرضي.

الصورة :
۳۸ مم × ۱٤۰ مم (۲×٦)
۳۸ مم × ۱۹۰ مم (۲×۸)

۳۸ مم × ۲٥۰ مم (۲×۱۰)
۳۸ مم × ۳۰۰ مم (۲×۱۲)

 No.1 Shop Grade
(رقم ۱ درجة المتجر)

الطول: ٤٫۸۸ متر (۱٦ بوصة) 

۱٤



() NO. 2
SHOPHOP G GRADERADE

(درجة المتجر)(درجة المتجر)

ُيوصى بهذه الدرجة إلعادة 
التصنيع إلى منتجات متخصصة، 

بما في ذلك عناصر األعمال 
الخشبية واألثاث باإلضافة إلى 
مكونات النوافذ واألبواب. يتم 

إنتاج هذه الدرجة بأحجام 
عشوائية يتراوح عرضها بين 

۱٥۰ مم (٦ بوصة) و۳۰۰ مم 
(۱۲ بوصة)؛ ودرجة سمك بين 

٤/٤ (۲٥ مم أو ۱ بوصة) 
و٤/۸ (٥۰ مم أو ۲ بوصة). 
ويتم تحديد درجتها من الوجه 
األكثر رداءة. وعادًة أيًضا ما 

تتكون هذه المادة من وجهين، 
وتكون مجففة باألفران حتى 
أقصى محتوى رطوبة بنسبة 

 .٪۱۲

مالحظة: ُتعد خطوط القطع المعروضة 
في هذه العينات تمثيلية. تعمل هذه 

الخطوط كدليل مرئي لدعم تفسير كيفية 
إمكانية استخدام درجة هذه المادة. 
وعادًة ما ُتصنع الشقوق قبل القطع 

العرضي.

الصورة :
۳۸ مم × ۱٤۰ مم (۲×٦)
۳۸ مم × ۱۹۰ مم (۲×۸)

۳۸ مم × ۲٥۰ مم (۲×۱۰)
۳۸ مم × ۳۰۰ مم (۲×۱۲)

 No.2 Shop Grade
(رقم ۲ درجة المتجر)

الطول: ٤٫۸۸ متر (۱٦ بوصة) 

۱٥



RADIUS EDGE

DECKING –
R.E.D.

)
(R.E.D.

الصورة : زخرفة الحواف الدائرية - .R.E.D . مقاس ۲٥ مم × ۱٤۰ مم (٤/٥ بوصة × ٦ بوصة)
الطول: ۳٫۰٤۸ متر (۱۰ بوصة) ُيعالج هذا المنتج بالضغط باستخدام مادة واقية بها ماء.

الدرجة الممتازة (اليسار)؛ الدرجة القياسية (اليمين)

مالحظة: تم تحديد درجة هذا المنتج وفًقا لقواعد المنتج الخاصة 
 Special Product لمكتب فحص خشب الصنوبر الجنوبي
 Rules for Radius Edge Decking, 1986
Edition (بخصوص زخرفة الحواف الدائرية، طبعة ۱۹۸٦).

تتوفر هذه المادة بدرجتين. الممتازة والقياسية؛ 
تقدم الدرجة الممتازة خصائص أعلى من حيث 

المظهر. وتتميز هذه المادة بسطح مستدير 
للجوانب األربعة؛ يكون نصف قطر الدائرة ٦٫۳٥ 
مم أو ٤/۱ بوصة. وفي كل أحجام العرض، يكون 
حجم السمك المشكل ۲٥ مم أو ۱ بوصة.  وعادًة 
ما تتم معالجة هذا المنتج بالضغط باستخدام مادة 

واقية بها ماء ألسطح األرضية الخارجية، 

باإلضافة إلى أصيص الزرع والنضد 
 "R.E.D." والساللم. يكون تعيين منتج

ضمن عالمة درجة الخشب المعتمدة.

الدرجة القياسيةالدرجة الممتازة

   "R.E.D."

۱٤۰ مم، ٥٫٥ بوصة

۲٥ مم، ۱ بوصة

۱٦



الصورة :
V-Groove (طراز بتجاعيد على شكل V)، الدرجة 

C&Btr مقاس ۱۹ مم × ۱٥۰ مم (۱×٦)

۱۷

۱۳۰ مم، (٥٫۱۲٥ بوصة)

۱۹ مم
(٤/۳بوصة)

٦٫۳٥ مم٦٫۳٥ مم

(٤/۳بوصة)

V-GROOVE PATTERN
(V )




ُيوصى بهذه المادة عالية الجودة في 
استعماالت األلواح الجانبية المتداخلة 

الخارجية أو التكسية باأللواح الداخلية. 
وتكون القطع المتاخمة لهذا النمط 

 ."V" وصلة مميزة على شكل حرف
يتم إنتاجها عادًة بعرض اسمي قدره 

۱٥۰ مم (٦˝)، وتتراوح األطوال 
بين ۲٫٤٤ متر (۸ قدم) و٤٫۸۸ 

متر (۱٦ قدم). يتنوع حجم 
السمك المشكل حسب الجهة المصنعة؛ ُيعد 

الحجمان ۱۹ مم (٤/۳˝) و۱٦ مم 
(۸/٥˝) من أكثر األحجام شيوًعا.

يشتهر هذا المنتج بشكل عام
بمظهره ذي الجودة العالية. ُتعد الدرجة 

"C&Btr" أكثر األنواع التي يتم 
تحديدها. وهي درجة نقية، ولكن مع 

وجود عدد محدود من تشققات في السطح 
وُعقد ضيقة. تكون هذه الدرجة ممتازة 

مع أعمال الطالء وإضفاء اللمسات 
النهائية الطبيعية.

() D GRADE

ُتعد درجة جيدة الجودة تتضمن بعض 
العقد والشقوق. وهي مناسبة ألعمال 

الطالء وإضفاء اللمسات النهائية الطبيعية.

 NO.2 GRADE

()
تحتوي هذه الدرجة على مزيد من 

العقد ذات حجم أكبر. 
وتكون مناسبة 

لالستخدام غير الملح 
ولألغراض العامة.



DB CEILING

()

ُيوصى بهذه المادة عالية الجودة ألعمال 
التكسية باأللواح الداخلية، وبالتحديد في 
األسقف وأعمال التكسية باألخشاب. يتم 
تحديد األسطح التي تستخدم هذا النمط 

بزخرفة مزدوجة عالية مميزة. ويتم 
إنتاجها عادًة بعرض اسمي قدره ۱۰۰ مم 

(٦˝)، وتتراوح األطوال بين ۲٫٤٤ متر 
(۸ قدم) و٤٫۸۸ متر (۱٦ قدم). يتنوع 

حجم السمك المشكل حسب الجهة 
المصنعة؛ ُيعد الحجمان ۱۹ مم (۳/٤˝) 

و۱٦ مم (۸/٥˝) من أكثر األحجام شيوًعا.
C&Btr تشتهر الدرجة

بمظهرها ذي الجودة العالية، ويتم 
تحديدها بشكل شائع. وهي درجة نقية، 

ولكن مع وجود عدد محدود من تشققات 
في السطح وُعقد ضيقة. تكون هذه 

الدرجة ممتازة مع أعمال الطالء 
وإضفاء اللمسات النهائية الطبيعية.

() D GRADE

ُتعد درجة جيدة الجودة تتضمن بعض 
العقد والشقوق. وهي مناسبة ألعمال 

الطالء وإضفاء اللمسات النهائية 
الطبيعية.

() NO.2 GRADE

تحتوي هذه الدرجة على مزيد من العقد 
ذات حجم أكبر. وتكون مناسبة 

لالستخدام غير الملح ولألغراض 
العامة.

 DB Ceiling, C&Btr Grade الصورة :  
(C&Btr الدرجة ،DB أسقف)             

(۱x٤) مقاس ۱۹ مم × ۱٥۰ مم  

۱۸

۷۸ مم، (۳٫۱۲٥ بوصة)

۱۹ مم
("٤/۳)

DOUBLE-BEADED PATTERN



() FLOORING

ُيوصى بهذه المادة عالية الجودة ألعمال 
األرضيات الداخلية. يتراوح مقاس العروض 

االسمية القياسية بين ٥۰ مم (۲˝) و۱٥۰ مم 
(٦˝). كما يتم تصنيع مقاسات بعروض أكبر. 
تتراوح األطوال المتوفرة بين ۲٫٤٤ متر (۸ 

قدم) و٤٫۸۸ متر (۱٦ قدم). يتنوع حجم 
السمك المشكل حسب الجهة المصنعة؛ ُيعد 

الحجمان ۱۹ مم (٤/۳˝) و۲٥ مم (۱˝) من 
أكثر األحجام شيوًعا.  المادة التي يتم تحديدها 

على أنها (۱˝) تكون درجة السمك الفعلية 
فيها ٤/۳˝؛ والمادة التي يتم تحديدها على 

أنها ٤/٥ تكون درجة السمك الفعلية فيها ۱˝. 
إذا لم يتم تحديد خالف ذلك، يكون لدى هذه 
المادة حافَّتا حز ولسان وأطراف منبسطة. 

أثناء التصنيع، يحدد وضع اللوح المقارب 
لحزة المنشار شكل اتجاه العروق في الخشب. 

تنتشر مواد األرضيات من خشب الصنوبر 
الجنوبية ذات العروق المسطحة بشكل كبير. 

تتميز مواد األرضيات ذات العروق الرأسية أو 
ذات الحواف بسطح مقاوم للتآكل بدرجة أكبر 

من المواد ذات العروق المسطحة، وتالئم 
استخدامات العمل شديدة التعقد.

 
(C&BTR) C&BTR GRADE

يتم تحديد هذه الدرجة للحصول على مظهر 
مثالي وتلبية متطلبات اللمسات النهائية ذات 

الجودة العالية. تستند درجات مواد األرضيات 
على معايير المظهر وحدود العيوب، مثل العقد 

أو الشقوق أو التضاؤل.

() NO. 2 GRADE

 No.2 تتطلب هذه الدرجة سطًحا بنفس جودة
Boards.  تتميز هذه الدرجة من مواد 

األرضيات بقيمة عالية في االستخدام والتي 
يكون فيها المظهر أقل أهمية.

 C&Btr T&G Flooring
،(C&Btr T&G أرضيات)

مقاس ۱۹ مم × ۱۰۰ مم (۱×٤) 
عروق رأسية

 C&Btr T&G Flooring
  ،(C&Btr T&G أرضيات)
مقاس ۱۹ مم × ۱۰۰ مم (۱×٤) 
عروق مسطحة

الصورة :
(أعاله)

 C&Btr T&G Flooring
مقاس ۱۹ مم × ۱۰۰ مم (۱×٤)، 

عروق رأسية

(يسار)
 C&Btr T&G Flooring

مقاس ۱۹ مم × ۱۰۰ مم (۱×٤)، 
عروق مسطحة

الصورة :
 T&G No.2 Flooring T&G

 (T&G رقم ۲ األرضيات)
مقاس ۱۹ مم × ۱٥۰ مم (۱×٦)

مالحظة: يتم تقديم معلومات تفصيلية عن مواد 
األرضيات من خشب الصنوبر الجنوبي - اختيارالمنتج، 

والتركيب، والصيانة - في الكتيب "دليل مواد األرضيات 
من خشب الصنوبر الجنوبي" والمتوفر من ِقبل مجلس 
خشب الصنوبر الجنوبي.  للحصول على نسخة، راجع 

الصفحة ۲۱.
۱۹



۷۸ مم (۳٫۱۲٥")

۱۹ مم
("٤/۳)



() BOARDS

وفًقا لقواعد تحديد الدرجات لمكتب فحص 
خشب الصنوبر الجنوبي، يتم تصنيف 
Boards (األلواح) على أنها مواد 

تتراوح قياساتها من حيث السمك بين ۱˝ 
و۱-۲/۱˝ وحتى ۲˝ وأكبر.  تتوفر هذه 

 (S٤S) المادة رباعية الجوانب المسطحة
بأحجام ودرجات متعددة، وتلبي أي 

متطلبات من ناحية االستخدام أو التوفير 
أو المظهر.  تتضمن االستخدامات الحدور 
المتحرج والتعبئة وقوالب الخشب. يمكن 

إعادة تصنيع األلواح إلى مجموعة متنوعة 
من األنماط.

يتنوع حجم السمك المشكل حسب
الجهة المصنعة؛ ُيعد الحجمان ۱۹ مم 

(٤/۳˝) و۲٥ مم (۱˝) من أكثر األحجام 
شيوًعا. المادة التي يتم تحديدها على أنها 

(۱˝) تكون درجة السمك الفعلية فيها 
٤/۳˝؛ والمادة التي يتم تحديدها على أنها 
٤/٥ تكون درجة السمك الفعلية فيها ۱˝. 
يتراوح مقاس العروض االسمية القياسية 

بين ٥۰ مم (۲˝) و۳۰٥ مم (۱۲˝). 
تتراوح األطوال المتوفرة بين ۲٫٤٤ متر 

(۸ قدم) و٤٫۸۸ متر (۱٦ قدم).

 () NO.2 GRADE

تكون هذه المادة جيدة الجودة مناسبة ألغراض االستخدام 
العامة، بما في ذلك التغطية والسياجات والتعبئة والحدور 

المتحرج.

الصورة : 

No.2 Boards (األلواح رقم ۲) 
مقاس ۱۹ مم × ۱٥۰ مم (۱×٦)

NO.1 GRADE

()
تتميز هذه المادة بخصائص رائعة من حيث 

المظهر:يوجد عقد ضيقة كما أنها مناسبة للمسات النهائية 
ذات الجودة العالية.

الصورة :  No.1 Boards مقاس ۱۹ مم × ۱٥۰ مم (۱×٦)

۲۰



يُعد مجلس خشب الصنوبر الجنوبي (SPC) أحد المنظمات 
غير الربحية التي يدعمها األعضاء المنتجون التابعون لجمعية 
منتجات الغابات الجنوبية (SFPA) وجمعية مصنعي الخشب 

.(SLMA) المنشور الجنوبية الشرقية

يتمثل أحد أهداف البرنامج الدولي لمجلس خشب الصنوبر 
الجنوبي في التركيز على زيادة كميات منتجات خشب 

الصنوبر الجنوبي المتوفرة في األسواق العالمية.

تشتمل أنشطة البرنامج على تنمية األسواق، واإلعالنات 
التجارية، إلى جانب توزيع منشورات ترويجية وفنية متعددة 

اللغات.

Southern Forest
 Products Association
جمعية منتجات الغابات الجنوبية

2900 Indiana Ave.
Kenner, LA 70065 USA
هاتف: ٤٤٦٤-٥۰٤/٤٤۳
فاكس: ٦٦۱۲-٥۰٤/٤٤۳

Southeastern Lumber
 Manufacturers Association

جمعية مصنعي الخشب 
المنشورالجنوبية الشرقية

صندوق بريد ۱۷۸۸
Forest Park, GA 30298 USA

هاتف: ۳٦۱-۱٤٤٥/٤۰٤
فاكس: ٥۹٦۳-۳٦۱/٤۰٤

www.southernpine.com


يمتلك مجلس خشب الصنوبر الجنوبي مكاتب خارج 

الواليات المتحدة األمريكية لمساعدة مشتري وواضعي 
مواصفات الخشب.

داخل المملكة المتحدة:
Eddie Pearce

مجلس خشب الصنوبر الجنوبي
25 Castle St., High Wycombe
Bucks, HP13 6RU ENGLAND

هاتف: ٤٥۱۰۰۰-۱٤۹٤-٤٤
فاكس: ٤٥۱۱۰۰-۱٤۹٤-٤٤

www.americansoftwoods.com
ussoftwood1@btconnect.com :البريد اإللكتروني

داخل إسبانيا:
  Ignacio Martínez

مجلس خشب الصنوبر الجنوبي
Avenida de Europa 42, Local A

28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid, SPAIN

هاتف/فاكس: ۳٥۱-۱٤٤۹ ۹۱ ۳٤
imtz@americansoftwoods. :البريد اإللكتروني

net

داخل المكسيك:
Dr. Ramon Echenique-Manrique

مجلس خشب الصنوبر الجنوبي
 Km. 3.5 carretera Coatepec las Trancas

Coatepec, Veracruz 91607 MEXICO
هاتف: ٤۷۸۰-۸۱٦ ۲۲۸ ٥۲

هاتف/فاكس: ۳۸٥۰-۸۱٦ ۲۲۸ ٥۲
americansoftwoods@prodigy.net.mx :البريد اإللكتروني

داخل اليابان:
 Ladd McDaniel

American Softwoods Japan Office
Toranomo 40 MT Bldg. F4

 5-13-1Toranomon, Minato-ku, Tokyo
105-0001 JAPAN

هاتف: ٥۲٦۸-٥٤۰٤-۸۱-۳
فاكس: ۲٦٥۰-٥٤۰٤-۸۱-۳

ladd@americanwood.jp :البريد اإللكتروني

 


تقدم المنشورات الصادرة من مجلس شجر 

الصنوبر الجنوبي معلومات مفيدة إلى مستوردي 
ومصممي وواضعي مواصفات ومستخدمي 

المنتجات الخشبية. اطلع على الكتيبات التالية:


في حالة عدم وجود اتفاقية خاصة بين المشتري 

والبائع، تنص قواعد تحديد الدرجات القياسية لـ 
SPIB بشأن خشب الصنوبر الجنوبي على أنه 

يجب تفسير شراء أو بيع أو شحن األخشاب 
المصنفة حسب الدرجات المحددة في قواعد تحديد 

الدرجات لـ SPIB على أنه اتفاقية يتم االلتزام 
فيها بجميع األحكام المعمول بها بالقوانين، بما في 
ذلك الخضوع لفحص أي شكوى بشأن األخشاب 
تتعلق بالحجم أو الدرجة أو العدد. للحصول على 

معلومات كاملة بشأن إعادة الفحص، يُرجى 
االتصال:

 Southern Pine Inspection Bureau
(مكتب فحص خشب الصنوبر الجنوبي)

4709 Scenic Highway
Pensacola, FL 32504-9094 USA

هاتف: ۲٦۱۱-٤۳٤/۸٥۰
فاكس: ٥٥۹٤-٤٤۳/۸٥۰

www.spib.org
spib@spib.org :البريد اإللكتروني

Timber Products Inspection, Inc.
صندوق بريد ۹۱۹

Conyers, GA 30207 USA
هاتف: ۷۷۰/۹۲۲-۸۰۰۰
فاكس: ۷۷۰/۹۲۲-۱۲۹۰

www.tpinspection.com
tpinsp@mindspring.com :البريد اإللكتروني

 Renewable Resource Associates,
Inc.

3091 Chaparral Place
Lithonia, GA 30038
هاتف: ٤۸۲-۹۳۸٥/۷۷۰
فاكس: ۲٥٤۱-٤۸٤/۷۷۰

rra.inc@mindspring.com :البريد اإللكتروني

تتوفر نسخة واحدة مجانية لكل كتيب عند 
الطلب؛ يُرجى تحديد اللغة المطلوبة. 

يُرجى توجيه جميع الطلبات إلى:

مجلس خشب الصنوبر الجنوبي
2900 Indiana Ave.

Kenner, LA 70065 USA
 www.southernpine.com

ُتعد أشجار الصنوبر الجنوبية أنواًعا خشبية مفضلة لإلطارات الهيكلية 
والمكونات المصممة هندسًيا.

يمكن إعادة تصنيع أشجار الصنوبر الجنوبية إلى مجموعة متنوعة من األنماط 
لألعمال الخشبية وأعمال النجارة.

SFPA #570 5M/2-07

۲۱

   Southern Pine Lumber: An
Importer’s Reference Guide

مرجعي  الجنوبية: دليل  الصنوبر  (أشجار 
للمستورد)

موارد الغابات والتصنيع وأوصاف المنتجات 
(۱٦ صفحة)

الطبعات: اإلنجليزية واإلسبانية واليابانية والفرنسية 
واأللمانية واإليطالية والكورية

Pressure-Treated Southern Pine
المسبق) للضمان  المعالج  الجنوبي  (الصنوبر 

االحتفاظ الوقائي والمعايير واالستخدام المناسب والمناولة 
(۱٦ صفحة)

الطبعات: اإلنجليزية واإلسبانية واليابانية

A Guide to Southern Pine Flooring
الجنوبي) الصنوبر  أرضيات  إلى  (دليل 

اختيار المنتج والتركيب الصحيح واللمسات النهائية 
والصيانة (۲۰ صفحة)

الطبعات: اإلنجليزية واإلسبانية واليابانية



SOUTHERN FOREST PRODUCTS ASSOCIATION
2900 INDIANA AVE. KENNER, LA 70065
504/443-4464 • FAX 504/443-6612

SOUTHEASTERN LUMBER MANUFACTURERS ASSOCIATION
P.O. BOX 1788   FOREST PARK, GA 30298
404/361-1445 • FAX 404/361-5963

www.southernpine.com




