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مقدمه
هنرجوى گرامى: جوامع بشرى در حال رشد و توسعه هستند و در اىن مسىر افراد جامعه از 
طرىق ىادگىرى علوم جدىد و افزودن بر دانش خود تأثىرى بنىادى و اساسى در توسعه دارند در کشور 
اسالمى اىران نىز توسعه کشاورزى و صنعتى در سر لوحه فعالىت ها قرار گرفته است که اىن خود سبب 
از  اىن موفقىت ها، توسعه صناىع چوب است، زىرا چوب  از  بسىارى شده است ىکى  موفقىت هاى 
اولىن مواد در دسترس بشر بوده است و استفاده هاى بى شمار از آن موجب تأمىن نىازهاى بشرى شده 
است توسعه صناىع چوب و کاغذ از زمىنه هاى مهم صنعتى است که اغلب جوامع توجه وىژه اى به آن 
دارند در کشور ما بىش از صد کارخانه بزرگ تولىد محصوالت چوبى     و هزاران کارگاه  کوچک در 
حال فعالىت هستند که براى احداث و تجهىز آن سرماىه گذارى بسىارى شده است البته اىن واحدهاى 
تولىدى کوچک و بزرگ، تنها هنگامى قادر به فعالىت اقتصادى بوده، هم چنىن هنگامى مى توانند نىازهاى 
جامعه اسالمى ما را تأمىن کنند که ماشىن آالت و سىستم آن به وسىله نىروى انسانى دانش آموخته هداىت 
شود خوشبختانه ماده اولىه صناىع چوب و کاغذ از جنگل و از منابع تجدىد شونده، تأمىن مى شود و 
استفاده علمى و مطلوب از آن مى تواند ما را در تداوم تولىد و حفظ منابع جنگلى براى نسل هاى آىنده به 

موفقىت برساند شاىان ذکر است که اىن مهم فقط با دانش مربوط به خصوصىات چوب امکان پذىر است
ـ اجتماعى کشور وظىفه خطىر تربىت، آموزش  ـ صنعتىـ  در نىل به خودکفاىى و توسعه اقتصادىـ 
و تأمىن نىروى انسانى کارآمد به وزارت آموزش و پرورش محول شده است در اىن زمىنه برنامه رىزى 
اصولى و علمى تربىت نىروى انسانى فنى صناىع چوب و کاغذ با درنظر گرفتن وىژگى هاى فرهنگى ــ 
اجتماعى و توسعه صنعتى به اجرا درآمده است کتاب هاى متعددى با خصوصىات کاربردى ــ صنعتى 
براى کارگاه هاى کوچک تا بزرگ صناىع چوب تدوىن شده است که کتاب »خواص فىزىکى و مکانىکى 
چوب« ىکى از اىن کتاب ها است امىد است هنرجوىان گرامى با جدّىت و کوشش نسبت به فراگىرى اىن 
حرفه کهن ــ که امروزه مجهز به مدرن ترىن و پىشرفته ترىن تجهىزات است ــ همت گمارند و به حرکت 
درآوردن چرخ اىن صنعت عظىم را هدف خود قرار دهند تا از اىن طرىق نىازهاى جامعه تأمىن شود و نىز 

رسىدن به خودکفاىى و بى نىازى از بىگانگان مىسر گردد
در اىن کتاب وىژگى هاى فىزىکى و مکانىکى چوب آموزش داده مى شود در بخش اول مسائل 
مربوط به خواص فىزىکى چوب شامل رنگ، بو و طعم، رطوبت و همکشىدگى و واکشىدگى چوب و 



عکس العمل چوب در مقابل وضعىت  و عوامل محىط مصرف، وزن مخصوص و در پاىان، خواص مربوط 
به صوت، طنىن، الکترىسىته، حرارت و عاىق بودن چوب در مقابل اىن عوامل مورد بحث قرارمى گىرد و 
موارد کاربردى آن ذکر مى گردد بخش دوم کتاب به مسائل مربوط به خواص مکانىکى چوب، هم چنىن 
مقاومت چوب در مقابل نىروهاى خمشى، کششى، فشارى، برشى وضربه و روش هاى اندازه گىرى آن 
اختصاص دارد البته مثال هاىى، در خصوص موارد استفاده از اىن مقاومت ها در استفاده  از چوب، 
ذکر شده است افزون بر اىن، تأثىر عوامل مختلف مربوط به چوب و نىز محىط مصرف آن بر مقاومت هاى 

چوب بىان شده است
الزم است مطالب کتاب مورد مطالعه دقىق قرار گىرد و در هر مورد، پس از حل مسائل و پاسخ 
به پرسش ها، مثال هاى مشابهى نىز ذکر شود؛ هم چنىن به تمرىن ها و پرسش هاى پاىان هر فصل پاسخ داده، 
مسائل را با استفاده از شکل ها حل کنىد در پاىان کتاب نمونه سؤال هاى امتحانى آورده شده است که 
باىد در طى سال و پس از اتمام هر فصل به اىن سؤال ها پاسخ دهىد و آن گاه در پاىان سال آن را مجددًا 

مطالعه کنىد تا بتوانىد به سؤاالت مشابه امتحانى پاسخ دهىد
ان شاءالّله هنرآموزان گرامى با طرح سؤال هاى مشابه پاىان هر فصل به تواناىى هنرجوىان خواهند 

افزود
مؤلفان



هدف کلى
زىر  به دو هدف کلى  انتظار مى رود  فراگىر  از  اىن درس و کتاب  پاىان  از  پس 

دست ىابد.
1ــ خواص فىزىکى چوب را بداند، هم چنىن رنگ، بو، طعم، رطوبت چوب، 
و  الکترىسىته  و همکشىده شدن چوب، وزن مخصوص، صوت،  واکشىده  چگونگى 
حرارت در چوب را شرح داده، نقش هر ىک از اىن خواص را در استفاده از چوب 

شرح دهد.
2ــ خواص مکانىکى و مقاومتى چوب را بداند و بتواند مقاومت هاى چوب را  
اندازه گىرى و محاسبه کند؛ هم چنىن اهمىت مقاومت هاى مختلف چوب را در کاربرد 

آن بىان کرده، چوب مناسب را انتخاب کند.


