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

 

 
 ۲۴/۱۲/۲۰۲۲         نوشته کریم پوپل

 

 اهمیت جنگالت و چوب در اقتصاد و محیط زیست کشور
 مپنجقسمت 

 

 
 :عمچوب درخت 

سختی پایداری را ارائه می دهد و بسیار بادوام، متنوع و مقرون به صرفه  عم، چوب های دیگردر مقایسه با چوب 
 .است

این ماده از ویژگی های . از نظر ظاهری معموال قهوه ای طالیی بوده اما با گذشت زمان تیره می شود عمچوب 
 .آب، به خصوص در صورت صیقل دادن یا واکس زدن برخوردار استبسیار خوبی در برابر 

می  آسانیاما به ( به اندازه گیالس یا خاکستر)این چوب رنگ بندی انبوهی دارد و اگر چه محکم و بادوام است 
 .توان با دست با آن کار کرد

ایدارتر از الوار ارائه می دهد راهی برای ایجاد منبع پ عماز بین انواع چوبی که در این جا ذکر شده است، چوب 
 .که به ذخایر گونه های نادرتر زمان می دهد تا بازیابی شوند

در گذشته . سال می تواند بسیار بلند شود و برداشت میوه از آن بسیار خطرناک گردد 15در مدت  عمیک درخت 
، آالت موسیقی و غیره  اتیورز آالت، وبلاکنون چوب آن فروخته می شود تا م. درختان قطع و سوزانده می شدند

این بدان معنی است که کشاورزان درآمد خود را افزایش می دهند و هم چنین آلودگی هوا را کاهش . ساخته شود
 .می دهند

اما . .که مستقیماً سرحاصل تاثیر داردحمله بیماری های قارچی و حشرات است به هنگام رشد مستعد  درخت عم
 .ون می ماندئشوند دیگر از تمام عوامل مص عالجاگر بیماری ها و آفات آن 

 

  
 

 :عکاسی
و انبوهی از نام های دیگر نیز  mimosa ،wattle،whistling thornاین چوب در سراسر جهان به عنوان

 !شناخته می شود
مک به نیروی دریایی سلطنتی انگلستان ک در ساخت کشتیاین چوب بسیار سخت و با دوام بوده و به همین علت 

 .ایجاد کنند ۱۸۰۰زیادی کرده است تا جایگاه خود را به عنوان یک قدرت جهانی در دهه 
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مقاومت این چوب در برابر آب، آن را برای ساخت کشتی مناسب کرده است، بنابراین نیروی دریایی  به نسبت
ده کرده بودند که افسانه ای خود از این نوع چوب استفا” کشتی های خط شکن“سلطنتی انگلستان برای ساخت 

 .برتری دریایی را در آن زمان تضمین می کرد
همین خصوصیات باعث می شود که امروزه در شرایطی که ممکن است با مایعات تماس پیدا کند، برای استفاده 

 .سال نیز شرایط را تحمل می کند 40تا 20در صورتی که همان طور بماند، بین . مناسب است
خورده باشد، پالش چوبی است که به نظر می رسد چه صیقلی باشد، چه طبیعی بماند و چه  این یکی از معدود انواع

 .باز هم عالی به نظر می رسد
پر رنگ و عمیق، گرمی عجیبی به هر خانه ای می  نصواریبه راحتی خراشیده نمی شود و با رنگ های عکاسی 

مک می کند تا در با پوسیدگی، بو و لکه ها مبارزه نیز به آن ک باشددر برابر آب مقاوم می  سطح این چوب. بخشد
 .کند

 .می شود پاکاری اسانیهم چنین این چوب خاصیت ضد باکتریایی دارد و به 
 

 
 

 :توت درخت
محتلفی  عانوا یدارا و moraceae خانواده از morus citrifolia توت گل. است گلدار از جمله نباتات توت

نوع ان در جهان وجود دارد. توت از نوع  ۲۰۰بطور وحشی و اعلی می روید . تقریبا  ست . توت در سراسر دنیاا
 شاه توت ، ،خسک توت  شیر توت متر می رسند. در افغانستانالی پانزده الی به درختان به ارتفاع ده  بته شروع

 صورت بهتوت سرخ براهم خانی می روید. انواع زیادی از اسگ توت ، توت مجنون توت ،شاه توت خسک ، 
ً  یبوم    .می روید کشورهای سکننداویل شرقی امریکا شما منطقه در مخصوصا

 

   
 

 نوع استفاده از درخت توت
 مقاصد عمده استفاده میشود ۵بمنظور از درخت توت 

 از قبیل شاه توت ، ابراهیم خانی ، شیر توت وغیره میباشند.میوئی رای محصوالت . درخت توت دا۱
 .ازبرگ درخت توت کرم پیله برای تولید تار ابریشم استفاده میشود۲
 . از چوب توت غرض ساختن موبل ، آالت موسیقی و آالت زینتی استفاده می نمایند.۳
 ا احیا جنگل کار می گیرند.ختان و بته های توت غرض جنگل کاری و یر. از د ۴
 . ازچوب توت بشکل هیزم و تسخین خانه ها استفاده می نمایند.۵
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 توت درختان
کنند. اندازه قد تنه این  این درختان در بسیاری از مناطق معتدل جهان به صورت وحشی و سطح زیر کشت رشد می

کیلوگرم  ۶۹۰این درخت  ، وزن خشکمی رسد  ی مترسانت ۵۰الی ۳۰این درخت از قطر تنه متر ۱۵–۱۰درخت 
 .نیوتن متراست ۷۴۷۰نکا آن جا چوب در زیر فشار آن یا و سختی در متر مکعب

توت سفید از نظر اکولوژیکی بسیار مهم اند و به عنوان منبع اصلی مواد غذایی  خصوصهای درخت توت به  برگ
  .گیرند برای تولید ابریشم مورد استفاده قرار می پیلهکرم 
در صورت کنند و ها در جوانی به سرعت رشد می . توتخواص توت میوه آن است که بازار زیاد داردترین  مهم

 .کنند های آن به صورت ساده و متناوب رشد می متر ارتفاع داشته باشند و برگ ۲۴توانند تا  می دادن آب زیاد
در هنگام رسیدن کامل عطرو طعم شیرینی شود و  تبدیل می به رنگهای مختلفمیوهٔ درخت توت هنگام رسیدن 

رنگ  دارد. درخت توت به دلیل تولید گرده زیاد ممکن است برای افرادی که آلرژی به گرده دارند خطرناک باشد.
 داده بالخره به نصواری تبدیل میشود. لچوب در اثر استفاده تفیر شک

قاومت بسیار باالیی در برابر پوسیدگی و . چوب توت ماست و منافذ کوچک و بزرگ  خال هااین چوب دارای 
ً  توت چوب طور در مقابل هوازدگی بسیار مقاوم است. حشرات دارد، همین ولی در  .است فشرده و سبک نرم، نسبتا

 زیر باران آب را جذب می کنند به این خاطر در ساختن تعمیرات استفاده ندارد.
هیزم ، چوکی بیرون ، حصار سازی چوبی ، لوازم  نسبت به دیگر درختان ارزان است برای چون چوب توت

هایی با سایز بزرگ و متوسط مورد استفاده  های چوبی ، ساخت کاسه ساخت بشکه کشاورزی و اشیاء چرخنده ،
یاد چینا بری  با نام یکنوع آن. ساله دارند ۱۰۰۰مت اقد نااپججزیره ایزو  در چوب درختان توتقرار می گیرد.

 .است سرخاز نظر تراکم شبیه بلوط . سفید می شناسند بنام سرو واست ومی شمال هند و چین درخت ب میشود
 .طبیعی دارد و در برابر پوسیدگی مقاوم می باشد پوپنک نباتیاین چوب خاصیت ضد 

مورد عالقه کارگران  به این خاطر. آن به هم نزدیک تر است رشتهگر چه از نظر بافتی شبیه بلوط است، اما 
 .است زیرا کار را با آن آسان می کند چوب

 .هم به کار برده می شود چوکی، صندوق و یا ساخت مبلاز این چوب بیش تر برای 
 
 :یا انار شیطان ساگهو یا ساگون ساج -

این چوب در  .یاد می کنند” پادشاه چوب“آن به عنوان  راو دوام این نوع چوب  سختیبسیاری از مردم به دلیل 
 پیدا شده چوب خیلی سخت میاشد. هندوستان برما

این چوب به طور طبیعی مقدار زیادی روغن درون خود دارد که آن را در برابر آب بسیار مقاوم می کند و از 
 .آتش نگیردسادگی حتی می تواند در برابر گرمای زیاد مقاومت کند و به . در امان نگه می دارد پوپنکپوسیدگی و

مایل به طالیی و  نصواریقسمت داخلی آن . شود، خیره کننده به نظر می رسد تهنظری انداخوقتی بر روی چوب 
 .مایل به خاکستری است نصواریقسمت بیرونی آن 

کش کاری، تراشکاری، کنده ی، رومیز و چوکی بیرونی عرشه کشتی سازی، که دربرازندگی باعث شده است این 
 .کاری و نجاری های حرفه ای مناسب می سازد

 

     
 

 Ochroma pyramidale ابالس
سال بزرگ  ۵تا  ۴. بالسا درختی سریع الرشد است و طی .روید. درختی بزرگ و پهن برگ در آمریکای التین می 

متر بلند شود. این درخت معموالً همیشه سبز است. درخت بالسا بر اساس شکل و پهن  ۳۰تواند تا  شود و می می
ترین چوب تجارتی جهان است. چوب بالسا هرچند  لی چوب آن سبک رود و شمار می سخت به جزو درختان  برگ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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
 
 
 
 

و قابلیت کار است. رنگ چوب سفید تا زرد روشن  هایی مانند استحکام، محکم بسیار سبک است ولی دارای کیفیت
تولید چوب جهان چوب بالسا مربوط به کشور اکوادور است. در  درصد از تمام ۹۵و گاهی نصواری است. 

است. برای ساخت قسمت  های مصنوعی به دست آمده درصد از کل تولید چوب بالسا از جنگل ۶۰خیر های ا سال
کار گرفته  نجات ، برخی وسایل ماهیگیری کشتیهای انرژی بادی قالبکاری،  طیاره پره های داخلی های دیواره

 میشود. 
 

  
. 
 
 

 داردبقیه 
 انواع چوبهای نرم
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