
 
 
 
 
 

 
 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله 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
 
 
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

 

 
 ۲۲/۱۲/۲۰۲۲         نوشته کریم پوپل

 

 اهمیت جنگالت و چوب در اقتصاد و محیط زیست کشور
 چهارمقسمت 

 
 :وخصوصیاتش نرم وسخت  های چوب

 که شرحاً تشریح می گردد. .چوب است بیش تر توصیف ” نرم“و ” سخت“در واقع اصطالحات 
 :تفاوت های اساسی بین این دو به شرح زیر است

 
 :چوب های سخت

 برگ پهن هستند. ۱
 انواع برگ ریز دارند. ۲
 .تشکیل می شوند  یا دانه آن در داخل پوشان دتخم هستند که در  دانه هایدارای.۳
 دارند غلودانه .۴
 هستند قیمتیبه طور کلی . ۵
 رنگ بیش تر آن ها تیره است. ۶
 شیره کمی دارند. ۷
 از نظر وزن و تراکم سنگین هستند. ۸
 مقاومت خوبی در برابر آتش دارند. ۹
 

 :چوب های نرم
 رشد سریعی دارند. ۱
 (ال از خانواده درختان سوزنی برگ و صنوبریان هستندمعمو) همیشه سبز هستند . ۲
 برگ هایشان سوزنی شکل است. ۳
 هایشان درون یک مخروط دیده می شوددانه . ۴
 قیمت باال ندارند. ۵
 رنگ آن ها معموال روشن است. ۶
 شیره زیادی دارند. ۷
 هستندباز  دانه. ۸
 از نظر وزن سبک هستند. ۹

 برابر آتش دارندمقاومت بسیار ضعیفی در . ۱۰
 

 :درخت که چوب آنها از اهمیت زیاد برخودار استانواع 
 بلوط 

 این چوب نسبتا فراوان. از آن ها یافت شده است نوع ۲۰۰بلوط صدها سال است که مورد عالقه هستند و در حدود 
 .بسیار زیبا به نظر می رسد وبلاست و هنگام استفاده برای م

برش ) پوش چوباند شبیه خطوطی باشد که مانند اثر انگشت دیده می شوند، برای بودن می تو به دلیل رگه رگه
 .بسیار استفاده می شوند( چسبانده می شوند تا پوشش زیبایی داشته باشند وبلهای نازکی که روی سطح م

و مایل  نوع سفید بیش تر سایه ای مایل به خاکستری. و بلوط سفید وجود دارند سرخچوب بلوط در دو نوع بلوط 
 .شبیه است سرخبیش تر به رنگ مایل به  سرخدارد، در حالی که بلوط  رنگ نصواریبه 
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 .است سرخچوب سفید گرانتر از  نوعچوب بلوط در دسته چوب های گران قیمت وجود دارد و 
ند، که می ک استفاده موبلاین نوع چوب ها را برای  خصوصیاتهر دو متراکم، سنگین و سخت پوش هستند و این 

 به واسطه مقاومت در برابر خراش و لکه است حالتاین 
 

  

 
 :چهارمغز-

پیشرفته  موبل سازیاین چوب برای روکش مناسب و در صنعت گرانترین چوبها است. این چوب  بودنبه دلیل کم
 .داردارزش  بسیار

 .تاین چوب به دلیل استحکام و تنوع رنگی که در آن ظاهر می شود مشهور اس خواص
تیره است، اما سایه های روشن تری نیز در بافت این نوع چوب یافت می  نصواریبه طور کلی رنگ این چوب 

قرار گرفتن این چوب در .نسبتاً مشکل است کار با این چوب.شود و دانه ها می توانند دارای رگه های بنفش باشند
 .در آن می شود همعرض آهن باعث ایجاد لک

 
 :چوب عرعر
ً این چوب ن در صنعت موبل سازی برای ساختن موبل  میباشد . این چوب به نسبتی که خم میشود گران قیمت سبتا

 منحنی استفاده زیاد دارد. 
 .متغیر است سرخروشن مایل به خاکستری تا رنگ تقریبا  نصورایرنگ این چوب از 

ساخت دسته ابزار، این چوب در . از شهرت دارد  داشتن صاف است و چوب آن به دلیل استحکام سطع این چوب
 .ارزش زیادی دارد( مخصوصا در صنعت رستوران ) وبل سازیچوب بیس بال و م

 .این چوب از نظر ظاهری شبیه بلوط است، اما دانه آن در معرض شکاف کم تری می باشد
 

  
 

 :راش- 
م تری برخوردار بوده و راش به خوبی خم می شود اما از جذابیت ک . چوبهمانند چوب درخت زبان گنجشک است

 .کم تر مورد استفاده قرار می گیرد
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 .امروزه محبوبیت این چوب باال رفته زیرا بسیار قوی بوده و در برابر ضربه بسیار مقاوم است
یکی از معایب چوب راش این  احساس گرمی به اتاق می بخشد این چوب اگر دریک اطاق کار گرفته شده باشد

 .ن به کمک دست بسیار دشوار استاست که کار کردن با آ
جذب می کند، بنابراین برای شرایط مرطوب  آسانیمشکل احتمالی دیگر این این چوب این است که رطوبت را به 

 از این چوب در ساحل و جای نم دار استفاده صورت نمی گیرند. . نیست مناسب
 ود بدون بو هستند.اشیای که ازین چوب ساخته میشراش یک چوب بدون بو است، بنابراین 

 

 
 

 (Swietenia Macrophylla) یا هندورراس چوب ماهون
این چوب .استفاده از این نوع چوب در چند وقت اخیر یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات مطرح شده بوده است

ماهون وجود  فرعی در خانواده چوب انواعالبته باید گفت که تعدادی از  گردیده است .نتحقیق نبوده ودر افغانستان 
قطع غیرقانونی این درخت منجر به درج نام آن در .یاد میشوددارد ولی این نام معموال به چوب ماهون هندوراس 

 .شده است( کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر) CITES فهرست
همین دلیل هم باعث افزایش  بسیار گران است که به چوباین چوب به دلیل کیفیت عالی بسیار مورد توجه است و 

 استعمال دارد.چوب در موبل رویکش  قسماستفاده از آن به 
از این .که با گذشت زمان تیره می شود، درخششی خیره کننده به آن می دهد سرخمایل به  نصواریرنگ پر رنگ 

ار گرم و واضح نوع چوب اغلب در ساخت آالت موسیقی استفاده می شود زیرا صدای حاصل از این سازها بسی
 .خواهد بود
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 (Platanus) پنجه چنار
برای وسایلی  کهسنگینی متراکم این چوب، به همراه کیفیت و مقاومتش در برابر رطوبت، این چوب را به چوبی 

 .تبدیل کرده است که سطح باالیی از نیرو را تحمل می کند وبلقصابی و م چوب زیرینمانند 
 .متفاوت هستند” چشم پرنده“بین یک خط صاف یا چیزی شبیه یک  رسیمتاست که های مختلف  دارای رگه
به دلیل خاصیت سخت . بوده و آن را شبیه چوب های گران قیمت می کند سرخروشن یا مایل به  نصواریرنگ آن 

 .استفاده می شود الماریبودن آن، اغلب در تهیه میز و
ختلفی وجود دارد، اما بیش ترین استفاده در تولیدی ها این نوع مانند چوب های دیگر این نوع چوب هم انواع م

 .سخت نام برده می شود چنار هم بناماست شکری  چنار درخت بنام چوب
 

  
 

 داردبقیه 
 

 ...عمچوب درخت 
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