
 Range and Forestry Applied Research Unit وحدة األبحاث التطبیقیة في المراعي والغابات
 

 Wood Technology تكنولوجیا األخشاب معمل
  )٢(مبني رقم  ٨٧/٢أأ  الموقع:
جار الغابات مثل مقدمة:  بیة الناتجة من أش اب من خالل تقدیر الخواص المختلفة للمادة الخش تقدیر جودة األخش

الخواص الفیزیقیة، الخواص الكیمیائیة، الخواص الحراریة، الخواص التشریحیة وغیرھا من الخواص التي تحدد 
الحیة الموا تخدامات المختلفة كما تحدد مدي ص اب لالس الحیة األخش لیمدي ص لوزیة كمادة خام ود اللجنوس

  للصناعات الخشبیة.
  أھداف المختبر:

  المحلیة والمستوردة األخشابالدراسات واألبحاث في مجال تحدید جودة إجراء.  
 اء قاع جیردة إنش جار عملیة التش اب األنواع المحلیة في الغابات الطبیعیة وأش المملكة ب للبیانات ألخش

   .العربیة السعودیة
  بالمملكة واالستفادة من خبرات  األخشاب فيالعمل على تطویر قطاع الغابات والشركات المتخصصة

  الدول في المناطق المشابھة لتحسین وجودة تلك الغابات.
  عودیین في مجال ص من الس اھمةبناء كادر عام متخص اب للمس إجراء في تحدید  تكنولوجیا األخش

  .التقدیرات المعملیة لألخشاب
 اكل  الوقوف ة تواجھ  التيعلى أھم المش اب خاص تیراد األخش عودي مثل االحتطاب واس المجتمع الس

  .ابالمملكة لدراسة مشاكلھا وتقدیم الحلول العلمیة لھ الورقوصناعة  األخشابشركات 
  في مجال ً من خالل التدریب وورش العمل التي تخدم قطاع  األخشاب تكنولوجیاأن یكون معمال متمیزا

 المملكة.بالغابات 
  خالل الوسائل اإلعالمیة المختلفة.  بعلوم تكنولوجیا األخشاب من نشر التوعیة والمعرفة 

  الفریق البحثي:
 أ.د. إبراھیم بن محمد عارف  
 د. حمد بن عبد المحسن المفرج  
 د. رمضان عبد السید ناصر  

  اإلھتمامات البحثیة:
 ادي منھااقتصعائد لتعظیم البالمملكة المتاحة لمخلفات اللجنوسلیولوزیھ تحدید االستخدامات األمثل ل. 
 دراسة وتقییم جودة الخشب الناتج من زراعة األشجار على میاه الصرف الصحي لتحدید استخداماتھا. 
 البحث عن بدائل بیئیة محلیة للمادة الخام الخشبیة لتقلیل االعتماد على الغابات الطبیعیة.  
  ث ال علم البح د في مج دی ا ھو ج ل م ات األخرى في ك اب دم علوم الغ ا یخ اب بم ا األخش تكنولوجی

 والمجتمع.
  الخدمات:
 .تدریب الطالب على التقدیرات المعملیة المتعلقة بخواص األخشاب المختلفة  
 .اجراء األبحاث العلمیة لطالب الدراسات العلیا في مجال تكنولوجیا األخشاب  
 من داخل الجامعة.اجراء التقدیرات المعملیة لألخشاب للجھات الخارجیة و  
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  األجھزة المتوفرة بالمختبر:

  

  

  
  المسعر الحراري
Calorimeter 

  مكبس الحبیبات الخشبیة  
Pellet Press 

  

  

  
  دیوار فالسك وداتا لوجر

Dewar Flask & Datalogger 
 جھاز سوكسلت  

Soxhlet Apparatus 

  

  

  
  حمام مائي ست فتحات

Water Bath 
  كامیرامیكروسكوب ذو   

Projection Microscope 
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 Pulping and Wood Chemistry لب الورق وكیمیاء األخشاب معمل
  المزرعة التعلیمیة الموقع:
اب والمواد مقدمة:  لیولوزیھتقدیر المكونات الكیمیائیة لألخش نیع لب الورق والورق وعمل  اللجنوس وتص

  التقدیرات المختلفة لعجائن لب الورق وكذلك الورق المصنع وكافة أنواع الورق والكرتون.
  أھداف المختبر:

  والبحوث والدراسات األخشابإجراء العملیات والتحالیل الكیمیائیة والدراسات المتعلقة ببرامج.  
  بالمملكة العربیة السعودیة مما سیساھم في تنمیتھاتأسیس قاعدة للمعلومات الكیمیائیة للغابات.   
 تقدیم الخدمات التحلیلیة المتعلقة بشؤون الغابات وخدمة المجتمع وذلك للقطاعین الحكومي والخاص.  
  ة ص ركات المتخص اب فيالعمل على تطویر قطاع الغابات والش ناعة  األخش بالمملكة  الورقوص

واالستفادة من خبرات الدول في المناطق المشابھة لتحسین أداء وجودة تلك الغابات والشركات والعمل 
  على التنمیة المستدامة لھا سواء للغابات أو العاملین علیھا.

  عودیین في مجال كیمیاء ص من الس اببناء كادر عام متخص اعدة  األخش وتكنولوجیا لب الورق للمس
عودي متدرب في تحدید أو باب س ع حلول تطبیقیة قابلة للتنفیذ بأیدي ش اكلھا ووض اع الغابات ومش ض

  على أحدث التقنیات في ھذا المجال.
  بالمملكة من خالل االتصال  الورقوصناعة  األخشابتواجھ شركات  التيالوقوف على أھم المشاكل

  علمیة لھذه المشاكل.بھذه الشركات وعمل ارتباط معھا لدراسة مشاكلھا وتقدیم الحلول ال
  في مجال كیمیاء ً ابأن یكون معمال متمیزا وتكنولوجیا لب الورق من خالل إجراء األبحاث  األخش

 والتدریب وورش العمل التي تخدم قطاع الغابات والعاملین بھ على مستوي المملكة.
  میة المختلفة.  وصناعة الوراق خالل الوسائل اإلعال األخشابنشر التوعیة والمعرفة بمعمل كیمیاء 
  لیولوزیھوالمفید للمخلفات الزراعیة والمخلفات  اآلمنالتخلص تخد وإیجاد األخرى اللجنوس ام االس

 لھا. األمثل
  الفریق البحثي:

 د. حمد بن عبد المحسن المفرج 
 العالدعب د. محمد عبدالعال محمد  
 د. رمضان عبد السید ناصر  

  البحثیة: االھتمامات
  قتصاديالب ورق لھ عائد  إلىتحویل المخلفات اللجنوسلیولوزیھ المتوفرة بالمملكة العربیة السعودیة. 
  المخلفات.تلك المنتج من ورق ورق وعمل تقییم لل إليتحویل لب الورق 
  للغابات. يبمیاه الصرف على التركیب الكیمیائ يالرتأثیر دراسة 
 اخرى وعمل تقییم لھأعھا مرة عادة تصنیإو الورقعادة استخدام مخلفات إ. 
 مثل لھا.یجاد االستخدام األإالمملكة و يللمخلفات المتوفرة ف يتقییم كیمیائ  

  الخدمات:
 طالباجراء ابحاث ال. 
 اجراء التقدیرات الكیمیائیة المعملیة للمواد الخام الخشبیة للقطاعین الحكومي والخاص.  
 .اجراء ابحاث طالب الدراسات العلیا 
 التي تعمل في مجال األخشاب واستیراد الورق بالمملكة. شركاتتدریب ال 
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  األجھزة المتوفرة بالمختبر:

  

  

  
  جھاز إنتاج لب الورق

Laboratory Pulp Cooking Digester 
  جھاز تفتیح األلیاف  

Laboratory Valley Beater 

  

  

  
  جھاز تجانس اللب

Pulp Disintegration 
  مجفف الورق  

Rapid Sheet Dryer 

  

  

  
  جھاز تقدیر درجة االنطالق

Freeness Tester 
  مكبس صناعة الورق  

Paper Sheet Press 

  

  

  
 ً   ماكینة تصنیع الورق معملیا
Hand Sheet Former 

  ماكینة اختبار شد الورق  
Multi-Tester 



 Range and Forestry Applied Research Unit وحدة األبحاث التطبیقیة في المراعي والغابات
 

  

  

  
  میكرومیتر رقمي

Automatic Micrometer  
  جھاز تقدیر مسامیة الورق  

Porosity Tester  

  

  

  
  جھاز تقدیر الطیف الضوئي
Spectrophotometer 

 جھاز سوكسلت  
Soxhlet Apparatus  

  

  

  
  میكروسكوب ذو كامیرا وشاشة عرض

Microscope with Camera and LCD Screen  
  فرن مافل  

Muffle Furnace 
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 Wood Industries الصناعات الخشبیة معمل
  المزرعة التعلیمیة الموقع:
  مقدمة: 

  أھداف المختبر:
 .التصنیع المحلي لمنتجات األخشاب 
  الخاصة بالمواد الخام وتحدید صالحیتھا لالستخدام في الصناعات الخشبیة البحوث والدراساتإجراء.  
  بالمملكة العربیة السعودیة حول الصناعات الخشبیةتأسیس قاعدة للمعلومات.  
  المتخصصة في مجال الصناعات الخشبیةاالستشاریة للشركات تقدیم الخدمات.  
  الصناعات الخشبیة ومنتجات األخشاببناء كادر عام متخصص من السعودیین في مجال.  
  بالمملكة. الورقوصناعة  األخشابتواجھ شركات  التيالوقوف على أھم المشاكل  
  في ً  رش العمل.من خالل إجراء األبحاث والتدریب ووالصناعات الخشبیة أن یكون معمال متمیزا
 خالل الوسائل اإلعالمیة المختلفة.  ثقافة الخاصة باألخشاب ومنتجاتھا من نشر التوعیة وال 
  األخرى اللجنوسلیولوزیھوالمفید للمخلفات الزراعیة والمخلفات  اآلمنالتخلص. 
  قتصادياعائد منتجات خشبیة ذات  إلىتحویل المخلفات اللجنوسلیولوزیھ بالمملكة العربیة السعودیة.  

  الفریق البحثي:
 د. حمد بن عبد المحسن المفرج  
 د. رمضان عبد السید ناصر 
 د. محمد عبدالعال محمد عبدالعال  

  اإلھتمامات البحثیة:
  ة والنباتات الغیر خشبی اللجنوسلیولوزیھدراسة مدي صالحیة األنواع الخشبیة المحلیة والمواد الخام

 للصناعات الخشبیة.
  التصنیع المختلفة على خواص منتجات األخشاب الناتجة.دراسة تأثیر عوامل 
  البحث في تحسین خواص وصفات المنتجات الخشبیة من خالل اجراء بعض المعامالت القبلیة للمادة

 الخام قبل التصنیع.
 .تصنیع واختبار منتجات األخشاب الجدیدة وتقدیر خواصھا  

  الخدمات:
 الجامعة في مجال تصنیع منتجات األخشاب. طالباجراء االبحاث الخاصة ب 
 .اجراء ابحاث طالب الدراسات العلیا 
 التي تعمل في مجال األخشاب واستیراد الورق بالمملكة. شركاتتدریب ال 
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  األجھزة المتوفرة بالمختبر:

  

  

  
  أنبوب الكربنة الحراري

Carbonization Tube Furnace 
  دیوار فالسك وداتا لوجر  

Dewar Flask & Datalogger 

  

    
  
  
  
  
  

  
  مكبس ھیدرولیكي ساخن/بارد

Hot/cold Hydraulic Press 
  مكبس بارد  

Clamp Cold Press 
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 Testing of Wood and its Products اختبارات األخشاب ومنتجاتھا معمل
  المزرعة التعلیمیة الموقع:
من اختبار االنحناء االستاتیكي، اختبار الشد، اختبار الضغط،  تقدیر خواص األخشاب المیكانیكیة المختلفةمقدمة: 

الدة وغیرھا وكذلك تقدیر االختبارات المیكانیكیة المختلفة لمنتجات  مار، اختبار الص اختبار القص، اختبار المس
األخشاب المختلفة سواء كانت خشب حبیبي راتنجي، خشب حبیبي أسمنتي، خشب حبیبي بالستیكي، فحم نباتي، 

  بریكیت والورق وجمیع منتجات األخشاب.
  أھداف المختبر:

  االختبارات الفیزیقیة والمیكانیكیة لألخشاب المحلیة والمستوردة.إجراء  
  باألخشاب ومنتجاتھاالمتعلقة والبحوث الدراسات إجراء.  
  في قاعدة إنشاء ً للبیانات خاصة بالخواص المیكانیكیة والفیزیقیة لألخشاب ومنتجاتھا المتاحة محلیا

ً بالمملكة.المملكة العربیة السعودیة     أو المستوردة أو المصنعة محلیا
  المجتمعبالمنتجات الخشبیة واألخشاب لخدمة المتعلقة االستشاریة والمعملیة تقدیم الخدمات.  
  ملكة بالم ومنتجاتھا خشابإجراء االختبارات المختلفة أل فيات المتخصصة الشركمساعدة العمل على

  واالستفادة.
  منتجاتھاو األخشاباختبارات بناء كادر عام متخصص من السعودیین في مجال.  
  في مجال ً من خالل إجراء األبحاث والتدریب وورش العمل التي  االختباراتأن یكون معمال متمیزا

 تخدم قطاع الغابات والعاملین بھ على مستوي المملكة.
  خالل الوسائل اإلعالمیة المختلفة.  اختبارات األخشاب ومنتجاتھا من نشر التوعیة والمعرفة بمعمل 

  الفریق البحثي:
 د. حمد بن عبد المحسن المفرج  
 د. رمضان عبد السید ناصر 
 د. محمد عبد العال محمد  

  البحثیة: االھتمامات
 الزراعیة والمواد الغیر خشبیةمخلفات العادة استخدام تقییم المنتجات الناتجة من إ. 
 .اجراء األبحاث المتعلقة بتقییم منتجات األخشاب المحلیة والمستوردة من كافة الجھات 
 اإلجھادات المختلفة وتأثیر الموقع واالرتفاع اجراء األبحاث الخاصة بتقییم األنواع المحلیة تحت تأثیر 

  على خواصھا المختلفة.
  الخدمات:
 طالباجراء ابحاث ال. 
  المیكانیكیة لألخشاب ومنتجاتھا المحلیة والمستوردة للقطاعین الحكومي  االختباراتاجراء كافة

  .والخاص
 .اجراء ابحاث طالب الدراسات العلیا 
 التي تعمل في مجال األخشاب واستیراد األخشاب ومنتجات الورق بالمملكة. شركاتتدریب ال 
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  األجھزة المتوفرة بالمختبر:
  
  
  

  

  

  
  ماكینة اختبار مقاومة االنفجار

Bursting Strength Tester  

  
  ماكینة اختبار تمزق الورق

Tearing Tester  

  
  متعددة األغراضماكینة اختبارات األخشاب ومنتجاتھا 

Universal Testing Machine for Wood and its Products 
  داتا لوجر وثیرموكابل  

Data-Logger and Thermocouple 
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 Forest Microbiology میكروبیولوجیا الغابات معمل
  المزرعة التعلیمیة الموقع:
تقدیر وعزل الحامض األمیني وتقدیر تركیزه وتعریف وحصر البكتیریا والكائنات الحیة الدقیقة في التربة مقدمة: 

ر الثقیلة في التربة واجزاء النبات  ر الغذائیة في النبات والتربة والعناص تركیز الكلوروفیل في األوراق والعناص
  المختلفة.

   أھداف المختبر:
 لبیئةافي البیئیة، من خالل توضیح مھام ھذه الكائنات الحیة الدقیقة  القضایا بعض المساھمة في حل. 
  من یاتطرالفالبكتیریا وأنشطة الكائنات الحیة في الغابات، مثل األشجار و بدراسةالمختبر كذلك یقوم ،

 .وجھة العضویة والكیمیائیة الحیویة
 الفعالة من الناحیة الفسیولوجیة التي یمكن الحصول علیھا من األشجار التي الكائنات الحیة عن   یبحث

  ز حیاة اإلنسان. تعزیفي یمكن أن تستخدم 
  في أي وقت ألیھالحصول علي بنك من البكتیریا یمكن الرجوع.  
  ةو الحصول على سالالت محلیة متأقلمة على الظروف البیئیة السعودی المیكروبیة األنواعالحفاظ علي. 

  الفریق البحثي:
  .سفر الشھرانيبن  ثبیتد  
  .نادر دسوقي شتاد  

  البحثیة: االھتمامات
  المتعلقة بحصر وعزل األنواع البكتیریة المتكافلة مع جذور األشجار.األبحاث  
 .تعریف سالالت البكتریا المتوطنة في المملكة العربیة السعودیة  
 وبیولوجي الغابات.رمیكاألبحاث المتعلقة ب 
 بة.ردراسة التأثیرات البیئیة واالجھادات على نمو وخواص الكائنات الحیة الدقیقة في الت   

  الخدمات:
 عزل األنواع البكتیریة المتكافلة مع جذور األشجارالجامعة في مجال  طالباجراء االبحاث الخاصة ب. 
 .اجراء ابحاث طالب الدراسات العلیا 
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  األجھزة المتوفرة بالمختبر:

  

  

  
  كابینة التعقیم

Laminar Flow 
  اتوكالف -التعقیمجھاز   

Autoclave  

  

  

  
  إذابة البیئاتجھاز 

Microwave 
  جھاز الطرد المركزي تحت تفریغ  

Centrifuge 

  

  

  تفاعل البلمرة المتسلسلجھاز 
PCR 

  حمام مائي دائري  
Circular Water Bath 
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  جھاز الحضان الھزاز
Incubator Shaker 

  جھاز التحلیل اللوني  
UV Spectrophotometer 

 

  

  جھاز اإلمتصاص الذري
Atomic Absorption 

  جھاز التحلیل الكروماتوجرافي  
HPLC 

 
  جھاز حضان البذور واإلنبات

Seed Incubator 

  

  
  

  جھاز الكشف وتصویر الجل
Gel UV Light  

 



 Range and Forestry Applied Research Unit وحدة األبحاث التطبیقیة في المراعي والغابات
 

 
  جھاز تقدیر نسبة الحمض النووي

DAN Quantity  

  

  
 جھاز تقدیر تركیز الكلوروفیل

Chlorophyll Concentration 

 جھاز المزج
Vortex 

  

 جھاز الھجرة الكھربیة لألحماض النوویة
Gel Electrophoresis 
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  Carpenter Millورشة النجارة  معمل
  المزرعة التعلیمیة الموقع:

  لیة.تقدیرات المعمصناعات المختلفة والالالزمة لل اللجنوسلیولوزیھالمواد الخام الخشبیة وتجھیز إعداد : مقدمة
   أھداف المختبر:

  الخام الخشبیة الالزمة للتقدیرات المعملیة.إعداد المواد 
 .تجھیز العینات الالزمة لالختبارات المختلفة  
 .نشر، وطحن وغربلة المواد الخام الخشبیة الالزمة للصناعات الخشبیة  
 .إجراء كافة أعمال النجارة الالزمة لسیر العمل داخل المعامل المختلفة  
 .ً  تخزین المواد الخام وتجفیفھا ھوائیا
 .تخدم الورشة جمیع معامل المركز في عملیات اإلعداد والتجھیز  

  الفریق البحثي:
 .إبراھیم بن محمد عارفد. أ 
 د. حمد بن عبد المحسن المفرج 
 د. رمضان عبد السید ناصر  
  .محمد عبدالعال محمد عبدالعالد  

  البحثیة: االھتمامات
 بیة و تحویل عودیة المواد الخش لیولوزیھ المتوفرة بالمملكة العربیة الس جزیئات  ىإلالمخلفات اللجنوس

  ذات احجام صغیرة استعداد لدخولھا فى الصناعات المختلفة.
  افة الى  ھذهتدریج ناعات المختلفة باالض ة حجم الجزیئات على الص ب احجامھا لدراس الجزیئات حس

  بة لمختلف الصناعات.توفیر االحجام المناس
  الخدمات:
 .تجھیز العینات الخشبیة للتقدیرات المختلفة 
 .اجراء عملیات الطحن والغربلة لعینات خشبیة للجھات ذات الصلة 
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  األجھزة المتوفرة بالمختبر:
  

  منشار شریطي
Band Saw 

  طاحونة مطرقیة  
Hammer Mill  

  

  منشار قرصي
Disc Saw 

  منشار جنزیر  
Chain Saw 

  

  غربال ھزاز معملي 
Lab Shaker  

  طاحونة رحویة   
Willy Mill  
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  منشار طبلیة

Table Saw 
  ماكینة تدریج الحبیبات  

Chip Classifier  

  

  

  
  ماكینة نجارة

Carpenter Tool  
  كسارة خشبیة  

Woody Crasher  
  


