
 

 

 هاآن کاربردانواع چوب و 

. چوب از انواع مختلفی از درختان بیاورد ما یخانهگرمی و زیبایی را به دکور  تواندمیزیبایی طبیعی و طبیعت ماندگار چوب 

 ،هاویژگیداشته باشند. انواع مختلف چوب  توانندمیمردم ترین چیزهایی است یکی از کوچک ی. مبلمان چوبآیدمیبه دست 

 دارند. مختلفی هایمقاومترنگ، بافت و 

 :در کل دو نوع چوب وجود دارد. استفاده کرد توانمیرا  چوب ی ازانواع مختلف

 چوب نرم 

 چوب سخت 

 

(A) چوب نرم 

های درختان تا شوند و برگشناخته می سبزهمیشهعنوان درختان آید. این درختان بهمی دستاز درختان مخروطی به 

نرم  هایچوب انواع مختلفکند. سرد رشد می وهوایآب. این نوع درخت در ریزدنمیزمانی که برگ جدید رشد نکند از درخت 

 از: اندعبارت

 کاج: چوب .1

این درخت . کندمیشدگی مقاومت انقباض، انبساط و خماست. در برابر  وزنسبکو سفید یا زرد روشن  با رنگ نرم، این چوب

 کند.در منطقه هیمالیای غربی رشد می هند و بیشتر در

 



 

 

 موارد استفاده:

های ، قابالگو ساخت برای آناز  چنینهم .رودمیبه کار  آنبیرون از  چه داخل خانه و چه در این نوع چوب در انواع مبلمان،

تزئینات در دکوراسیون برای است  ایگرهی که دارای بافت چوب کاجاز . شودمیاستفاده  سازیکف در و پنجره و مصالح 

 .شودمیاستفاده 

 گنجشکزبان چوب درخت. 2

 .استای روشن برجسته شبیه به بلوط و رنگ سفید مایل به قهوه سطح. دارای استمتخلخل  وسخت، سنگین  چوباین 

 

 موارد استفاده:

-. در مقایسه با سایر چوبدارد خمیده هایچوباز  شدهساختهقطعات  ای وهای سازهدر قاب ایگستردهکاربرد  چوبین نوع ا

 .هم هستتر ارزان معموالًهای سخت 

 راش. 3

 .داردروشن  ایپوستهو  رنگقرمز  و ارزان نسبتاً. چوبی استراش دارای چوب سخت، مقاوم و سنگین با منافذ کوچک 



 

 

 

 استفاده:موارد 

 دایرهنیمراش با برش  هایروکشاز  معموالً. شودمیاستفاده  مختلف یخمیدهو  دارپیچاعضای ها، قاب ساخت برای اغلبراش 

 .شودمیدایره استفاده  چهارمیکو 

 سرو. 4

در  ییو مقاومت باال بودهیکنواخت  آن. بافت استهای روشن رگه وای قهوه مایل به با رنگ قرمز نرم طرح دارسرو دارای چوب 

 کند.رشد می )ایالتی در شمال شرق هند( آسامو  کشمیردر این درت . داردبرابر پوسیدگی و حشرات 



 

 

 

 موارد استفاده:

-از این نوع چوب ساخته می همهای لباس ساده و قفسه یهاجعبه. است هاجعبهها و چوب رایج برای ساختن کشوها، قفسه

 شوند.

 نراد. 5

این درخت در است. در برابر پوسیدگی مقاومت کمی دارد.  غیر صمغییکنواخت و  آن. بافت پرداخت خوبی دارد نرادچوب 

 .شودمییافت  هیمکاله پرادشدر منطقه هند و 

 



 

 

 موارد استفاده:

 .شودمیو کارهای داخلی استفاده  روکشها، تخته چندال، ها، پنجرهها، قاببرای ساخت مبلمان، درب

 صنوبر. 6

 وزنسبکو  داشته اومت کمی در برابر پوسیدگی دارد. جمع شدگی متوسطیو مقپرداخت خوب صنوبر سخت و مقاوم است. 

 .شودمییافت غربی  هیمالیایمنطقه  و درهند  این درخت در. است

 

 موارد استفاده:

 .شودمیاستفاده  عمومی نجاری و نردبان، کارهای هاصندوقها، های کشتی، هواپیما، جعبهها و دکلبرای ساخت تیرک

 شوکران. 7

این . دارددر برابر پوسیدگی  یو مقاومت کم است آسان آناستفاده از . استدارای بافت یکنواخت  و ، غیر صمغیوزنسبک

 .شودمی مشاهدهبیشتر در آمریکا  معموالًدرخت 



 

 

 

 موارد استفاده:

 .شودمیاستفاده بسته مثل صندوقچه  هایمحفظهالیه زیرین در کف سازی و درب،  عنوانبهتخته و الوار، از این چوب به شکل 

(B ):چوب سخت 

به . در ادامه روندمیبه خواب و در فصل زمستان  دهندمیباشند، میوه های پهن میریز با برگدرختانی برگ ،این نوع درختان

 .شودمیاشاره چوب سخت  ی باانواع مختلف درختان

 ساج. 1

، مقاوم در برابر بادوامسنگین، مقاوم،  داشته،ای تیره . رنگ زرد مایل به قهوهاستهای سخت چوب ترینمحبوبچوب ساج از 

 عنوانبه معموالً. شودمیدر مرکز و جنوب هند یافت  عموماًاین درخت  .شودمیاست و پوسیده ن هوا، مقاوم در برابر چسبندگی

 .شودمیاستفاده  آنغیره از  پنجره، پارتیشن و درخانه و همچنین  های چوبیای برای قابچوب سازه



 

 

 

 موارد استفاده:

، از این چوب داخلیمبلمان  در. استهای باغ و صندلی راحتی انتخاب بسیار مناسبی برای مبلمان بیرونی خانه مانند نیمکت

 .شودمیو کمد لباس استفاده  تختخواببرای ساخت 

 اقاقیا. 2

سخت  آنکردن با  . کارداردو بافتی نرم بوده خوشبو . استای تیره دارای رنگ قرمز مایل به قهوه بسیار سخت وچوب اقاقیا 

 .شودمیدیده اوتار پرادش، مهاراشترا، میسور، بنگال، آسام و اوریسا در  معموالً. دارد پرداخت زیادینیاز به و  است



 

 

 

 موارد استفاده:

 گیرد.قرار می مورداستفادهو مبلمان  هاروکشهای هنری، ، پروژهابزارآالتدر ابزارآالت موسیقی، دستگیره 

 بلوط. 3

بلوط  عنوانبهقرمز  یدسته: سفید و قرمز. شودمی دسته تقسیم. بلوط به دو است وسازساخت در پرکاربردترین چوببلوط 

. این درخت با چوب سخت در بخش شمال داردبه رنگ روشن  سنگین، مقاوم و و چوب سخت ،. بلوطشودمیسیاه شناخته 

 .رویدمیشرقی هند 



 

 

 

 موارد استفاده:

 .، استبیرونی منزلمبلمان  جزبه، هاهای کتاب و کابینتخانه مانند قفسه مبلمانانتخاب بسیار مناسبی برای 

 افرا:. 4

 و مقاوم بسیار سخت افتدمیاتفاق ها گذرگاههای ناگهانی که اغلب در . در برابر ضربهدارد ییچوب افرا بافت نرم و مقاومت باال

 .رویدمیو دیگر مناطق کوهستانی  اوتیدر هند، در منطقه این درخت . است



 

 

 

 موارد استفاده:

افرا اغلب برای از چوب  .داردهای دیواری و میزهای کنار تخت منزل مانند میزهای کنسول، قفسه مبلماندر  کاربرد زیادی

 .شودمیهم استفاده  ویولن

 انبه. 5

تر از دیگر سبک .بردارد تیره را در یا صورتی سبز روشن تا ایقهوهاز  نگچندین ر آنچو ب . است چوب انبه متراکم و سخت

 در برابر آب مقاوم است.ها و چوب



 

 

 

 موارد استفاده:

استفاده های کتاب و قفسههای آشپزخانه ای تودرتو، کابینتمیزه ،خواباتاق وسایلها، اتاق نشیمن و ها، پنجرهبرای درب

 .شودمی

 ماهون. 6

های مقاوم با ساختار یکنواخت و حلقه چوبی .استای قهوهقرمز  آنشود. رنگ شناخته می همماهون هندوراس  با نامماهون 

است ، تورم یا انقباض پیچشعدم  آنیکی از مزایای . بوده و پرداخت خوبی دارد. چوب بسیار خوبی برای حکاکی دارد رنگکم

 و کازیرنگا، پارک ملی کوربتخصوص در پارک ملی . در همه مناطق هند بهاستفاده کرد آناز زیر آب  توان درمی راحتیبهو 

 .کندمیرشد  تاتِکاد وحشحیاتپناهگاه 



 

 

 

 موارد استفاده:

 شود.منزل به کار برده می مبلمان، میزهای تودرتو، میز شام و دیگر مدرنهای کابینت برای ساخت معموالً

 درخت گیالس. 7

گونه . ایناستبندی نزدیک به هم و دارای دانه پیچش، مقاوم در برابر محکم، سخت ای است.قهوه-تا قرمزروشن  آن رنگ

 کنند.رشد می هیماکال پرادشو  اوتار پرداش، کشمیر همچون ایتپهدرختان در مناطق 



 

 

 

 موارد استفاده:

 .شودمیاستفاده ها و میزها ها، قفسهابینتکو ساخت  تزئینی هایحکاکیبرای 

 درخت گردو. 8

بندی مستقیم در بدنه ای شکالتی تیره با دانهقهوه تاروشن  از آن. چوب استبا بافت نرم  پرکاربرد هایچوبگردو از انواع 

. پرداخت خوبی داردهمچنین . است برابر خمیدگی مقاوموزن اضافی و در بدون بادوام،  ،چوب درخت گردو مقاوم، سخت .است

 .رویدمی هیماکال پرادشو  اوتار پرادش جامو و کشمیر، در مناطق

 



 

 

 

 موارد استفاده:

 .و ... است خوریقهوهغذاخوری،  میز ساختبرای  آل ایده یانتخاباین چوب 

 .نیاز خود انتخاب کنیدنوع چوب را بر اساس توانید میانواع مختلفی دارند. شما  هاچوب
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