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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۱۹/۱۲/۲۰۲۲         نوشته کریم پوپل

 

 اهمیت جنگالت و چوب در اقتصاد و محیط زیست کشور
 مسوقسمت 

 
 چوب ساختمان

 درصد( ۳۵تا  ۱۸)لگنین و درصد( ۷۵تا  ۶۵)سلولوز که . است یافته تشکیل مواد دو از چوب اسکلیت عمده طور
 تقویت و اصلیترین ماده این است. یافته تشکیل قوی اربسی ازالیاف که است (C6H10O5) پلیمر یک .سلولوز است

 یا آمورف شکل به معمولً  اما است پلیمر یک نیز ماده این که است لیگنین آن دوم ماده است. چوب در کننده

 فرمول است. بلند زنجیره مولکول یک با سکراید پولی یک طبیعی، پلیمر یک سلولوزاست. نامنظم آن مالیکولهای

 است. ۱۴۰۰۰-۶۰۰۰ آن پلیمریزاسیون درجه N که N (C6H10O5) سلولوز
 ۶ اکسیجن، درصد ۴۲ کاربن، درصد ۵۰ تقریباً  اما است، متفاوت دیگر نبات نوع به نبات از چوب کیماوی ترکیب
ً  دیگر عناصر درصد 1 و نیتروجن درصد 1 هایدروجن، درصد  منگنز( و آهن منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلسیم، )عمدتا

  است.
 یافت چوبی گیاهان سایر و درختان ریشه و ساقه در که است فایبری و پیچیده ساختاری بافت یک چوب وزن حسب بر

 در که اند شده جاسازی لیگنین از ماتریکسی در و هستند قوی سلولزی الیاف از طبیعی ترکیب یک چوب شود. می

 کند. می مقاومت فشار برابر
 

 افغانستان؟ در جنگالت تکثیر و احیا چگونگی
جنگلها به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی تجدید شونده از اصلی ترین و باارزش ترین سرمایه های ملی 
کشور هستند که نقش مهمی در استمرار حیات، حفظ و پایداری زیست ، ایجاد توازن و توسعه پایدار زیست 

رزی و اشتغال زایی، کنترل آبهای سطحی و تغذیه محیطی، حفظ تنوع زیستی، تامین بستر فعالیتهای صنعتی، کشاو
سفره آبهای زیرزمینی، جلوگیری از فرسایشی و حفظ تولید خاک، ایجاد تفرجگاه، تعدیل آب وهوا، تولید چوب و 

ایفا می نمایند. بنابراین جنگلکاری  کاغذ و مواد دارویی و صنعتی و گردش گری ازدیاد پرندگان و حیوانات وحش
نگلها یکی از مهمترین جنبه های مدیریت و توسعه پایدار می باشد. با توجه به ضرورت حفاظت از و حفاظت از ج

جنگلها، اصالح و احیاء کاربریهای جنگلی جزو اولویتهای مدیریت پایدار محسوب گردیده و در همین راستا استفاده 
نوع مقاوم با شرایط اقلیمی و منطبق از روشهای که بتواند کشور را صاحب جنگل نماید کار گرفته شود. انتخاب 

های نوین حفاظت و نگهداری از مراتع جنگلی،  -با وضعیت آب وهوایی حاکم بر منطقه، بهره گیری از روشی 
افزایش وسعت جنگلها، ممانعت از تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی، جلوگیری از بهره برداری بی رویه و 

 .حفظ سرانه فضای جنگلی کشور خواهد داشت رعایت به اصول جنگلداری نقش موثری در
 کیلومترمربع ۴۵۶۵۵۷ یعنی خاکرا فیصد ۷۵  که بوده مربع کیلومتر ۶۵۲۲۲۵ مساحتش که کشوریست افغانستان

 هکتاررا ملیون ۸ کیلومتر ۱۹۹۳۳ جمله از دهد. می تشکیل زراعتی زمین و دشت آنرا کیلومتر ۱۹۶۶۶۷ و کوه آنرا

 میشود. خاک فیصد ۲ که دهد می تشکیل طبیعی جنگالت را هکتار میلون ۱.۳۵ یا میباشد. کخش متباقی آبی زمینهای

 است ضرورت سریع خیلی کار مقصد این برای که میتواند داده تشکیل نباتی فرش خاکرا فیصد ۲۵ الی ۷ حالیکه در

 ملت و دولت که میشود رپذی امکان صورت در کار این آورد. خواهیم بدست آنرا نتایج سال ۵۰ الی ۱۰طی در که

 بسوزاند. دل وطن بالی
 های دامنه خود در نیز بلند کوهای و نبوده مرتفع کوه این تمام دهد می تشکیل کوه را هزارکیلومترمربع ۴۵۶ چون

 فیصد ۷۰ تقریبا باشد. می ختان در انواع کشت به مساعد که میباشد زیاد خاک مقدار ارتفاع کم کوهای درین که دارد

 و میرود شده زیاد بسال سال بارندگی صورت درین که میباشد. درختان کشت یا غرس به مساعد افغانستان یکوها
 داشت. خواهد عالی خیلی اکوسیستم یک ما عزیز کشور
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 امکان که نمایند. گذاری سرمایه درختان کشت برای میتواند شخصی های کمپنی و دولت افغانستان های دشت در

 می آب مکعب متر ملیارد ۱۶۳ افغانستان در ساله همه زیرا نیست امکان از دور افغانستان ههرنقط به آب رساندن

 جاری بندها دریاچه دریا شکل به آن مترمکعب میلون ۷۵ زمین زیر و و فضا به آن مکعب متر ملیارد ۸۸ که ریزد

 به متباقی نموده استفاده خودرا آب مکعب متر ملیارد ۲۰ تنها افغانستان مکعب متر ملیارد ۷۵ جمله از که میشود

 دولت شدن قوی صورت در نمایند. می استفاده فیصد صد آبها ازین ها کشور همه که ریزد می همسایه خاکهای

 زراعتی های زمین به ها لین پایپ یا و نهرها توسط را دریا مسیر ساخته بند خود دریای هر در میتواند افغانستان

 برساند. خویش
 
 :کوها ها دامنه و کوها در التجنگ احیا . ۱

 رفته غرب طرف به که هرقدر منوال همین به میشود ختم هرات در و شروع شرق شمال از افغانستان مرتفع کوهای

 اکثر در است. درختان زرع به مساعد خیلی بابا کوه ارتفاعات میشود. ختم ها تپه به بالخره شده کم کوها ارتفاع شود

 که ونباتات هوا آب ۴ به افغانستان مصنوعی کاری جنگل قسمت در . است موجود کوه مانه بومی درختان کوها این

  میتواند. شده تقسیم میروید
 است. مساعد سنجد و گز توت چنار پسته کشت به مساعد افغانستان شمال مناطق .۱
 میباشد. طبلو توت پسته بادام چهارمغز برگان سوزنی جنگالت به مساعد افغانستان مرکزی مناطق .۲
 برگان سوزنی درختان کشت به مساعد . میباشد لغمان و نورستان کنر ننگرهار پکتیا شامل اقفانستان شرقی مناطق .۳

 داد. خواهد خوب حاصل داشته بیشتر ارتفاع آن خاک که میباشد دانه شاه زیتون بادام بلوط
 زیرا میباشد صنعتی نباتات و پسته کشته به دمساع زابل و نمیروز فراه هرات قندهار هلمند شامل غربی مناطق .۴

  است. کوها از زیاده دشتها ولیات درین
 

 :شود تکثیر و احیا چگونه جنگالت که تاکتیک
 است. ضروری اول قدمه در ذیل شرایط جنگالت احیا برای

 جات قریه و والی ولسوالی ولیات به زراعت وزارت طرف از منظم پالن .۱
 مردم برای جنگالت اهمیت مورد در جمعی اطالعات تمامی طرق از دولت طرف از موثر .تبلیغات۲
 سالیانه بودیجه ۳
 سیمی دیوار و ها قوریه برای سرک و تخمیانجات تهیه ، قوریه ساختن .۴
 سن خورد درختان و ها قوریه برای آبرسانی چگونگی .۵
 دقیق بطور جنگالت و قوریه ومراقبت حفظ .۶
 شود. استفاده منطقه همان بومی ت نباتا از شود کوشش موثر هوای و آب موثردر درخت زرع .۷
 

 :درختان زرع
 گیرد. می صورت شکل ۳ به درختان زرع 

  قوریه .در۱
  تخم بذر بشکل جنگلی ساحه در .۲
 کردن. رها خودش حال به مراقبت سال چند از پس را نبات بعدا تخم بذر بشکل جنگلی ساحه دریک .۳ 
 

   
  شانی نهال     جنگل احیای برای قوریه 
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 رفته دست از جنگالت احیا     جدید جنگلهای

 

 :جهان در ذخایرچوب
 جهان سراسر در ها جنگل رشد به رو ذخایر ،۲۰۰۵ سال تای یک درخت است.  ترین جزء تشکیل دهنده چوب اصلی

 و فراوان تجدیدپذیر منبع یک عنوان به یچوب مواد بود. تجاری آن درصد ۴۷ که بود مکعب متر میلیارد ۴۳۴ حدود
 مکعب متر میلیارد ۳.۵ حدود ۱۹۹۱ سال در اند. بوده توجه مورد بسیار تجدیدپذیر انرژی منبع عنوان به کربنی غیر

  میباشد. ساختمان ساز و ساخت و مبل برای غالب استفاده شد. برداشت چوب
 

 :بشری تاریخ در چوب از استفاده
 را کمان تیر نیزه شکل به حیوانات ناکترین خطر برابر در را چوب از استفاده گردید غالب طبعت بالی بشر که علت

 اختراح از بعد . آموخت حیوانات و پرندگان از را ساختن ولنه پز پخت و نمودن گرم برای را آتش بعدا . گرفت فرا

 را طبیعی حوادث و حشی و حیوانات از دفاع ، هوا برودت برابر در که ساخت گل و سنگ چوب از خانه لوازم

  آموخت.
 . موبل سالح، و ابزار ساخت برای ساختمانی، ماده سوخت، ماده عنوان رابه چوب که میشود سال هزاران بشراز

 دارد. دوام امروز تا که است. گرفته قرار استفاده مورد کاغذ و ظروف
 

 . میشوند تقسیم کوری کته سه به چوب
  سخت چوبهای .۱
 برگان سوزنی مانند نرم وبهایچ .۲
  غیره و شمپامپلیت یا مصنوعی چوبهای .۳
 

 اجزا چوب
به منظور درک هر چه بهتر رفتار و ماهیت چوب لزم است ابتدا درخت و اجزای مختلف آن به دقت مورد 

 :ی اجزای درخت خواهد بود دهنده درخت نشان ی بررسی قرار گیرند. یک مقطع عرضی از تنه
ی بیرونی که ضخامت آن با توجه به سن درخت و نوع  قسمت مرده: ، که خود شامل دو قسمت استپوست درخت

 .رساند درخت می  های زنده ها به تمام قسمت آن متفاوت بوده، و قسمت داخلی و زنده که مواد غذایی را از برگ
 .شود ی درونی و بیرونی تقسیم می به دو لیهدرختان چوب  چوب، که در اکثر انواع

ها وجود  های اصلی و فرعی و ریشه مغز درخت، که بافت بسیار کوچکی در مرکز درخت بوده و در تمامی شاخه
 .دارد

هم شامل بافت مرده و هم شامل بافت زنده است که شیره و مواد مغذی را از ریشه به  بیرونی چوب  الیه .1
گیرد و  گرفته در قسمت بیرونی شکل می ی درونی چوب از تغییرات تدریجِی صورت لیه .کند ها منتقل می برگ

 .تقریباً غیرفعال است
های شعاعی درخت موجود  شده در راستای افقی که در میان سطوح و لیه های گسترده بافت– های چوب رگ .2

. متر در ارتفاع متغیر هستند سانتی تا چندین سلول در عرض و از چند حجروی ۱۵از نظر ابعاد از یک تا  -هستند
سازی و انتقال  های مختلف درخت از مغز درخت تا پوست آن را به هم متصل کرده و در راستای ذخیره ها لیه رگه

شوند که  شکل دیده می هایی دایره در مقطع عرضی یک درخت، این رگها به صورت حقله. کنند مواد غذایی عمل می
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حتی اگر در طول یک سال رشد یک درخت . شود گیری می ها اندازه تعداد همین حلقهسن یک درخت نیز از روی 
در چنین شرایطی بین . گیرد به علت خشکی یا وجود آفت متوقف شود، بیش از یک حقله در آن مدت شکل می

که تاج درختانی . تفکیک هستند  ها به سختی از یکدیگر قابل های داخلی مرز مشخصی شکل نگرفته و حلقه حلقه
اند، رشد ناکاملی داشته و ممکن است در  های خود را از دست داده بسیار کوچکی دارند یا به هر علتی شاخ و برگ

 .ی ناکامل مشاهده گردد ها نیز یک حلقه مقطع عرضی آن
دهد،  سازِی پوست درخت را انجام می ، که در پوست درونی درخت قرار گرفته و تغذیه و سلولکامبیوم الیه .3
  بیشترین مقدار رشد پوست و چوب، از طریق تقسیم سلولی در لیه. قابل مشاهده نیست چشم بدون ذره بین با

 .افتد کامبیوم اتفاق می
ی آبرسانی به نقاط مختلف  در زمینه داخلی چوب شامل حجرات غیرفعالی است که فعالیت قسمتدر مجموع، 

خارجی چوب، با افزایش درمیزان وجود   داخلی نسبت به لیه  سازی مواد غذایی ندارد. در لیه درخت یا ذخیره
مانند درخت گیالس یا  گردد. در برخی انواع داخلی می  ترشدن رنگ لیه  ای همراه است که باعث تیره عصاره

گردد. معمولً در بیشتر انواع ، عصاره و مواد  ها می ی آن چهارمغز، وجود این عصاره یا شیره موجب رنگ تیره
هد. هرچند این امر  ی حشرات و پوسیدگی افزایش می درونی چوب، مقاومت آن را در برابر حمله  لیه  دهنده یلتشک

درونی آن   رنگ نیست، اما در حقیقت میزان استحکام چوب توسط لیه های تیره لزوماً به معنی استحکام بیشتر چوب
 .دی خارجی در استحکام چوب نقشی ندار گردد و لیه تأمین می
کامبیوم قرار گرفته و شامل حجرات مرده و زنده است. فعالیت   داخلی و لیه  خارجی چوب، میان لیه  اما لیه

خارجی   کامبیوم، لیه  تر به لیه سازی مواد غذایی است. در قسمت بیرونی و نزدیک ی این لیه در ذخیره عمده
مختلف متفاوت بوده اما معمولً  ظ ابعاد و ضخامت در انواعدهد. این لیه به لحا رسانی را انجام می چوب عمل آب

 .گیری شده است متر اندازه سانتی ۶تا  ۴ضخامت آن بین 
 

   
 

 :چوب بافت به مرتبط خصوصیات و اصطالحات سایر
 کشافت چوب

که دارد استاندارد است. کثافت  میزان وزِن حجم مشخصی از چوب با رطوبت
ستقامت چوب و همچنین میزان آسانی کار با آن معمولً با سختی و ا چوب

 .ی مستقیم دارد کاری و ساخت و ساز( رابطه )قابلیت ماشین
 

 مقاومت و دوام چوب
دوام یک چوب مقاومت آن در برابر خوردگی و پوسیدگی است. این 
خصوصیات چوب در هنگام استفاده از آن در فضای باز حائز اهمیت 

 ی بخصوص روغنها زیاد باشد چوب مقاوم و عمر دراز دارد.هرقدر در چوب موادکیماو.است
 بافت چوب

های به نسبت  بافت معّرف ابعاد پخچی و بلندی سطحی چوب است. یک چوب با بافت درشت دارای فرو رفتگی
سطح  بایست نسبت به پر کردن آن و لشم ساختن آمیزی می تری است و پیش از اتمام کار و عملیات رنگ عمیق

 .م نمودچوب اقدا
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 :استحکام و پایداری
العمل نشان داده و هر چند بطور  ونظر به تغییرات فصلی، حرارت و رطوبت عکس چوب پس از خشک نمودن

دریک درخت  .شود. این تغییرات در یک میزان استحکام یا پایداری چوب می نامند ناچیز، منقبض یا منبسط می
 ند.هرقدر موادچربی زیاد داشته باشد عمرش زیاد ا

 
 :صادرات چوپ

 در ، گرفته صورت چوب لوازم و چوب واردات و صادرات حوزه به مربوط امور تحقیقات که در به توجه با
 روند این که است شده زده تخمین دلر میلیارد ۱۶۰ حدود در چوب صادرات ، ۲۰۱۰ تا ۱۹۹۰ های سال حدود

 . باشد می افزایش حال در و است رشد به رو حاضر حال در
 و آمریکا های قاره در را ها آن توان می کلی صورت به دارند رنگی پر نقش چوب صادرات در که شورهاییک

 باعث دارند ها قاره این که اقلیمی شرایط و هوا و آب به توجه با که است این مورد این دلیل.  کرد پیدا اروپا
 استفاده چوب صنعت در توان می ها آن از که شود می چوب وسیع های جنگل و خیز حاصل خاک آمدن بوجود

 . کرد
 روسیه کانادا ، آمریکا ، فنلند ، سوئدن:  داد اختصاص موارد این به توان می را چوب کننده صادر برتر کشورهای

 دارد چوب صادرات به مربوط را فعالیت بیشترین ،کانادا کشورها این میان در. اطریش و اندونیزیا ، ،چین
 و چوب صادرات امور در گیری چشم فعالیت و باشد می سال در کیلوگرام میلیارد ۳۰ دحدو در آن چوب صادرات

 . دارد چوبی محصولت
 ۱۸ سالی که باشد می آمریکا متحده ایالت دارد را چوبی صنایع و چوب صادرات بیشترین که کشوری دومین
 دیگر کشورهای به را…  و چوب ذغال ، چوبی های ورق مانند چوبی محصولت و چوب گرام کلیو میلیارد
 هستند جهان در عرصه این پیشگامان از نیز چوبی خانه و چوبی صنایع ساخت کانادادر و آمریکا.  کند می صادر

. 
 به جهان در را صادرات بیشترین و است چوب صادرکنندگان برترین جزو که است کشوری دیگر ، سوئدن

 تجاری روابط ها آن با که کشورهایی دیگر به را چوب یلوگرمک میلیارد ۱۷ سویدن سالی.  دارد دیگر کشورهای
 چوب کیلوگرم میلیارد ۱۴ درسال کشور این چوبی صادرات که است فنلند کشور بعدی رتبه.  کنند می صادر دارند
 می دست به جنگلداری و چوب صنعت از را خود های درآمد از درصد ۲۰ الی ۱۵ حدود فنالند کشور.  است
 .شود می چوبی حویلی ساخت صرف آن تربیش که آورد

 در چوب صادرات بعدی های رتبه در که هستند هایی کشور دیگر…  و اتریش ، برزیل ، روسیه ، فرانسه
 . دارد فعالیت حوزه این در نیز آلمان کشور همچنین.  دارند قرار دیگر کشورهای

 رتبه چوبی های چهار تراش کردن صادر و تولید نظر از ها روس که است این روسیه کشور ردمو در مهم نکته
 برترین جزو نیز لیه سه های تخته صادرات و تولید در نیز و اند داده اختصاص خود به جهان در را دوم

 برترین از ۲۰۲۰ سال در که است کشوری روسیه شد معلوم گرفته صورت تحقیقات با.  هستند صادرکنندگان
 . شد شناخته نرم چوب چهارتراش کننده صادر کشورهای

 
 بقیه دارد

 ...وخصوصیاتش نرم و سخت های چوب
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