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 ۲۷/۱۲/۲۰۲۲         نوشته کریم پوپل

 

 اهمیت جنگالت و چوب در اقتصاد و محیط زیست کشور
 مششقسمت 

 

 :انواع چوبهای نرم
 ایرانی سرخدار 

سرخدار به دلیل خواص سمی اش مشهور است که در چند وقت اخیر برای ساخت داروهای قدرتمند در درمان 
 . و نیز در صنعت چوب بکار میرود.انواع خاصی از سرطان ها مفید بوده است

 

 

 :کاج.
دیگر چوبها است . درخت است همیشه سبز ولی همیشه ارزان تر از چوب کاج است که نوع یکی از فراوان ترین 

چوب کاج  .محکم، سبک و انعطاف پذیر استبرکهای سوزنی نداشته برگهای آن مشابه به سوزنی است.این چوب 
 داری گره زیاد است هنگام کار مشالت را ایجاد م کند.
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  :چوب سرخ
سبت به این چوب شبیه کاج است، اما استحکام کمتری ن

چوب کاج سریع تر بازسازی می شود و . چوب کاج دارد
 .درصد قوی تر است ۶۰حدود 

چوب سرخ به دلیل مقاومت در برابر پوسیدگی و ویژگی 
فضای باز یا  در طبیعی در دفع حشرات، برای مبل های

کار با دست با این چوب آسان  .سازی مناسب است شکف
چوب در این  .است و به راحتی در دسترس است

 افغانستان وجود ندارد میتوان نهال اورا وارد کرد.
 

 :یبراتخته ف
در نظر گرفت، زیرا ” سازگار بودن با محیط زیست“تخته فیبر را می توان در میان انواع چوب ساخته شده به دلیل 

است. این  و ریسمانتار و  کاغذ دبلاره، تراشه های چوب، کاغذ،  بورهمانند  دوباره بکار انداختنیشامل مواد 
مصنوعی بهم متصل می شوند، سپس گرم شده و تحت فشار زیاد قرار می گیرند تا سرش مواد با استفاده از موم و 

 .ورق های بزرگی از آن ساخته شود
سازی ها مفید  ی از پروژه های ساختمانی و مبلاین یک گزینه ارزان برای استفاده از چوب است که برای بسیار

وائد آن می توان به سبک بودن، توانایی تحمل بارهای سنگین، و کیفیت خوب عایق بودن اشاره کرد. با است. از ف
فرمالدئید  و کیماویاین حال، هرگز به اندازه چوب واقعی با دوام و مستحکم نیست. هم چنین، این چوب حاوی ماده 

محافظ گرد و غبار و عینک ضروری است و  است که با برش تخته آزاد می شود. به همین دلیل، استفاده از ماسک
برش باید در یک منطقه با تهویه مناسب انجام شود. فرمالدئید سرطان زا بوده و هم چنین احتماال باعث ایجاد 

 .می شود ششمشکالت 
 

   
 
- OSB مخفف Oriented Stand Board  
 

OSBشده چوب تشکیل شده است که در کنار  خوردهای  از ورقه
 اند.  روی هم در زوایای مختلف چیده شده هم و بر

 
سانتیمتر است و  ۱۰تا  ۲بین  چوب های خورد شدهاندازه این 
 های رای ساخت تخته. بستاها کمتر از یک میلی متر  ضخامت آن

OSB شود.  معموالً از چوب درختان صنوبر و کاج استفاده می
خاطر  تر است و به ارزان درختانچوب این درختان به نسبت سایر 

 .خاصیت فیزیکی آن چسب پذیری بهتری دارند
 

 
شود و  چوبی تبدیل میخورد های  های پیشرفته به چیپس های میانی و سالم چوب با استفاده از دستگاه معموالً قسمت

شوند و سپس جهت  های ضد آب اسپری می با رزین و چسب نار هم قرار گرفتهکدر ها پس از خشک شدن  این تکه
 بودهسانتیمتر ۱۲۲*  ۲۴۴ بینمعموالً  OSB ابعاد تخته چوبی .شوند های پرس انتقال داده می به دستگاهکاری  پرس

های خراب و ضعیف برای  از چوب کسان فکرکنند که او بی اس. شاید می باشندمتر  میلی ۲۵تا  ۶ آن ضخامتو 
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های معیوب،  المللی استفاده از چوب دهای بینطبق استاندار ولی اینطور نیست نمایند  ها استفاده می ساخت این ورق
 .شود ها استفاده نمی دارند برای ساخت این ورق خ و خرابیزهایی که  کرم خورده و یا چوب

 
شماره  قدرشود و هر  می تولید OSB-4 و OSB-3 ؛OSB-2 ؛OSB-1 گرید درجه یادر چهار OSB تخته

ار است. در واقع تفاوت گرید ها در انتخاب نوع چسب یا گرید ورق باالتر باشد که از کیفیت باالتری برخورد
 :عنوان مثال گیرد به استفاده قرار می او بی اسرزینی است که در روند ساخت 

 

OSB-1 توانید برای ساخت لوازم چوبی در داخل ساختمان استفاده کنید ها می از این ورق 
OSB-2 و  طاقچه، یا اسکلیت سازی تعمیر ت، قفسه بندیتوانید برای ساخت دیوارهای موق ها می از این تخته

 .استفاده کنید تعمیر داخل یشندکور
OSB-3 امکان استفاده از این گرید در مناطق مرطوب و جاهایی که نیاز به حمل بار با ظرفیت باال را دارید. 
OSB-4  ی تحمل بار بسیار دارا ۴امکان استفاده از تخته چوبی در هر نوع شرایط آب و هوایی را دارید. گرید

 .شده است ساختهکارهای سنگین  برای باالیی بوده و مخصوص
 

 :(plywood) تخته یا ورق پالی وود
 

Plywoodتشکیل شده است. از این تخته   هم چسبیده شده اهای چوبی نازک که ب ت که از صفحهتخته چوبی اس
 .استفاده می شود…. و  های چوبی دیوار روک قسمتهای داخل آلماریبرای ساخت انواع لوازم چوبی، 

 
تر  قوی… لترون و  MDF های ورق نسبت بهاین تخته 

چوب بر روی  است. این قدرت به خاطر نحوه قرار گیری ال
 .در آن است یکدیگر و کیفیت چوب

الیه بودن د تخته های چند الیی به خاطر ساختار آن و چن 
 د.دچاره کجی یا شکستن میشوورق ها، به سختی 
پلی اورتان در زمان پرس تخته، سرش به دلیل استفاده از 

رطوبت کمتری جذب چوب می شود و به سادگی با رطوبت 
فروشنده ها، تضمین مقاومت  بعضی. حتی نمیشودخراب 

  .می کنند. امتحانتخته چندالیی در مقابل حرارت و رطوبت باالی آب جوش 
 MDF تخته

MDF  در امریکا تولید شد. ام دی اف ۱۹۶۵برای اولین با در سال MDF چند کلمه است مخفف Medium-
density fibreboard متوسط است  کثافتمعنی تخته چوبی با  که. 

م بر سانتی متر مکعب دارد. اگر ۰/۸تا  ۰/۵بین  کثافتیبری است که به روش خشک تهیه شده و اام دی اف تخته ف
 استفاده نموده در زیبای آن می توان افزود.ن از ورق مالمی توان می MDF بروی تخته

خاصی را در صنایع تولید شود و این ورق جایگاه  استفاده می زیاد MDF که از از مدتی استدر صنایع چوب 
تواند جایگزین چوب باشد، اما با توجه به شرایط فرهنگی حال  به هیچ عنوان نمی MDF هرچند که چوب دارد.

 .ار را به خود تخصیص داده استحاضر سهم زیادی از باز
 

 طاقچهآشپزخانه،  روکهایاز ام دی اف برای ساخت 
 ،سامان  ، طاقچه، وازه های آلماری آشپزخانه دیواری، در

  .شود و غیره استفاده می کتاب دانی دیواری
  MDF مزایای

 زیاد داردمقاومت *
سطوحی صاف لبه های فشرده و متراکم دارد  * ام دی اف

 .ن میتوان ابزار خورد ساختآز آ
 .بیشتر است MDF قدرت نگه داری پیچ و میخ در*
 .در مقابل رطوبت پایداری و مقاومت بیشتری دارد*
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 (تخته فشرده )نئوپان
 

چوب و ضایعات  گردههای اره شدهبرای ساخت نئوپان از 
شود برای ساخت این تخته  حاصل از برش درختان استفاده می

کنند و تحت فشار  چوب مخلوط می شسررا با  بوره اره
ها به نسبت  این تخته.کند های چوبی تبدیل می استاندارد به تخته

تر است و از استقامت کمتری برخوردار  ها ارزان  دیگر تخته
، آن وزنهم و هستند همچنین در مقایسه با دیگر تخته چوبی 

 تر است سبک
شدیداً به رطوبت  نئوپان .ندارد در مقابل فشار سنگین زیادتحمل 

شود و از  ست و با کمترین برخورد آب با آن متورم میاحساس 
 .پاشد هم می

  

 :یا رویه کاری چوب کش چوبیرو
یا الماری اشپزخانه یا جای دیگر را از چوب یا تخته فایبر ساخته بعدا خانه نجاران در بعضی اوقات اول الماری 

 رویکشی می نمایند. را روکش مصنوی یا چوبی باالی آن
. یکی از شدامیبمتر  میلی ۳متر تا  نازک از چوب است که ضخامت آن از سه دهم میلی ورقکش چوب در واقع یرو

 کش چوب، روکش کردن یموارد استفاده از رو معمولی ترین
  بی رنگ است ال ۳باالی تخته های 

 

     
 ال ۳تخته       یرویکش چوب طبیع     رویکش مصنوی     
… چوبی را با استفاده از تخته سه الیی، پالی وود، ام دی اف خام و  وسایلمثال زمانی که نجارها  طورب

سه الیی  شکلزیبایی ندارد و برای اینکه بتوانند پوشش مناسبی برای بهتر کردن  اشیای ساخته شدهسازند،  می
 .کنند استفاده می تلفبرنگهای مخ چوباز رویکش داشته باشند 
صورت متر  ها در بازار به شود. روکش تخته سه الیی پرس می باالیکش با استفاده از پرس گرم یمعموالً رو

یا فرش های رویکار نیز یاد  . که در افغانستان بنام تخته فارمیکا بفروش رسانیده میشود.رسند مربعی به فروش می
 میشود.

 :PVC(Polyvinyl chloride) ورق
سومین پلیمر مصنوعی پالستیکی در جهان است که به طور گسترده تولید می شود )پس از پلی اتیلن و پلی 

برای ساخت لوله ، دروازه و  PVCدر هر سال تولید می شود. نوع سخت  PVCمیلیون تن  40حدود  پروپیلن(.
های پالستیکی  ای غیرغذایی، و کارته بندی های پالستیکی، بسته استفاده می شود. همچنین در ساخت بطری کلکین

در لوله کشی، عایق کیبل برق، چرم  شود. نوع نرم و تغیر پذیر آن های بانکی یا عضویت( استفاده می )مانند کارت
ً با رطوبت ارتباط  کسبرای ساخت باستفاده صورت می گیرد.  ، صفحات گرامافونبوتمصنوعی،  هایی که دائما

 .داستفاده صورت می گیردارند
ها ابتدا با  شوند. این باکس ساخته می PVC های روشویی که در بازار موجود هستند، با ورق همچنین بیشتر باکس

  .کنند کاری، هر رنگ و بافتی که دوست دارند بر روی آن اجرا می شوند و با فن رنگ ساخته می PVC ورق
ترک و یا شکافی ایجاد گردد در آن دون آنکه توان بر روی آن ب پی وی سی فوم سخت دارای ساختاری بوده که می

 .عملیات سوراخ کاری، اره کاری و پیچ کردن را انجام داد
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 PVC مزایای این ورق

 کیمیاویمقاومت باال در برابر مواد 
 قابلیت رنگ شدن و پرینت شدن

 ماشین کاری ساده
 خواص عایق پذیری باال

 مقاومت در برابر حشرات و حیوانات موذی
 

 :HDF باال یا کثافتته فیبر با تخ 
HDFاج دی اف حروف اختصار شده کلمات High Density Fiberboard تحت حرارت و فشار  .است

دارای کثافت  .م بر سانتی متر مکعب تولید می شوداگر ۱/۲۸تا  ۰/۸ کثافتبیشتری با استفاده از پرس گرم و با 
 خیی باال می باشد.

، مقاومت در برابر رطوبت و آب و مقاومت در برش کردن اصیت هایی مانند قابلیت در زمان ساخت برای ایجاد خ
 برای ساختن مبل و فرنیچر تاقچه و اسکلیت الماری استفاده می شود. .و سوراخ کردن پیچبرابر 

 میلیمتر است و به خاطر مقاومت بیشتر و وزن باالتر آن نسبت به ۸تا  ۲.۵ضخامت تخته های اچ دی اف بین 
  دیگر چوبها فرق دارد.

 

   
 

 :Glulamتکنیک 
 ستونهایمتر و برای ساخت  میلی ۴۵هایی به ضخامت  های صاف از تختهه ها و تیر معموالً برای ساخته ستون

 .های نازک تری استفاده کرد شود، باید از تخته شود. هرچه خم بیشتر می متری استفاده می میلی ۳۵قوسی از تخته 
در صد از  ۶۶شود. به عنوان مثال  های با کیفیت بیشتر استفاده می های بیرونی گلوالم از چوب قسمتمعموالً در 

 .شوند درصد چوب با کیفیت در طرفین تخته پرس می ۱۷ها با کیفیت متوسط در مرکز گلوالم و دو  چوب
ب را برای مدت چند روز برای مدرو ساختن چوب اوال چوشوند.  درصد تولید می ۱۶های گلوالم با رطوبت  تخته

نموده در همان حالت برای مدت چند روز گذاشت سپس  کمانتر نگاه داشت و سپس آنرا بمقدار که ضرورت است 
 تعمیرات برای شیوه چوبها را سرش یا چسپ چوب زده توسط قالبها سخت پرس نمود تا سرش محکم گیرد.. این

 تاالر سینما استفاده زیاد دارد. خوانی وازآ ص وتاالر رق ساختن کمنازیوم سپورتی
. 
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 :book maching تکنیک بوکمچینگ
این تکنیک برای زیبا ساختن و دیکوریشن استفاده ریادی دارد. معموالً از از چوب درختان بزرگ برای این مقصد 

 استفاده میشود.
 

   
  

 ؛منابع
 . جنگالت افغانستان منبع در آمد برای گروه تروریستی۱
-3963/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84https://www.mizan.news/53

%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C
-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9
-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%86

%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85/ 
 احیا جنگالت افغانستان. ۲
2 .-in-https://www.afghanaid.org.uk/news/reforestation

CqUIwhOQzo3aLtPafghanistan?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsTyLmMClW
7onG3lVQDfInRA9atJjFu3Eow5J7zhoCIswQAvD_BwE 

 منتشره در سایت وزارت زراعتجنالت افغانستان .۳
https://mail.gov.af/dr/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%8

7%D8%A7 
 . بادغیس و سمنگان از بزگترین والیت پسته است نشریه وزارت زراعت۴

https://www.mail.gov.af/dr/node/3360 
 و نقش آن در بهبود محیط زیست نوشته دکتور یار محمد جنگالت طبیعی افغانستان. ۵
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https://www.mizan.news/533963/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85/
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https://www.mizan.news/533963/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85/
https://www.mizan.news/533963/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85/
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https://www.afghanaid.org.uk/news/reforestation-in-afghanistan?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsTyLmMClWCqUIwhOQzo3aLtP7onG3lVQDfInRA9atJjFu3Eow5J7zhoCIswQAvD_BwE
https://www.afghanaid.org.uk/news/reforestation-in-afghanistan?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsTyLmMClWCqUIwhOQzo3aLtP7onG3lVQDfInRA9atJjFu3Eow5J7zhoCIswQAvD_BwE
https://www.afghanaid.org.uk/news/reforestation-in-afghanistan?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsTyLmMClWCqUIwhOQzo3aLtP7onG3lVQDfInRA9atJjFu3Eow5J7zhoCIswQAvD_BwE
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https://mail.gov.af/dr/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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http://www.ariaye.com/dari10/elmi/yar12.pdf 
 حسن یار . معرفی جنگالت طبیعی افغانستان نوشته دکتور سید امیر شاه۶

http://www.afghandata.org:8080/xmlui/bitstream/handle/azu/16848/azu_acku_risal
ah_sd411_hay59_1364_w.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 اطالع رسانی افغانستان . پوشش گیاهی افغانستان نوشته ویبسایت۷
http://www.afghanpaper.com/info/joghrafia/posheshgiahi.htm 

 . جنگالت پسته افغانستان نوشته ویکی پیدیا فارسی۸
iki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D9%BE%D8https://fa.wikipedia.org/w

%B3%D8%AA%D9%87 
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