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

 

 
 ۰۹/۱۲/۲۰۲۲         نوشته کریم پوپل

 

 اهمیت جنگالت و چوب در اقتصاد و محیط زیست کشور
 ولاقسمت 

  مقدمه
 ساخته ای رشته های سلول از چوب . اید می بدست درختان تنه از که است ای ماده چوب

 شکل نقششان و عمل حسب بر که ها سلول است. گرفته قرار درخت طول با موازی که شده

 اصلی کنند.چوب، می تامین را درخت مکانیکی استحکام موعمج در که دارند. متنوعی های

 از یکی بوده گیاهان سایر و درختان غذایی مواد دهنده انتقال و کننده تقویت بافت ترین

  است. طبیعی مواد ترین فراوان
و غیره وجود  بید در افغانستان ذخایر کافی چوب از قبیل ارچه چارمغز، توت، چنار

چوب ارچه چهارمغز سفیدار برای تعمیرات بلوط برای ذغال چوب که از آن جمله .دارد
ارچه بلوط چنار توت وغیره برای گرم کردن بخاری و پخت پز استعمال می گردد. درین 

فیصد از انرژی آفتاب  ۰.۰۲فیصد از گاز مایع  ۲۰آواخر با ورود گاز مایع به کشور 
فیصداز چوب  ۹۰موع افغانستان . در مج فیصد از تیل و سایر استفاده می نماید ۰.۰۱

فیصد از مرکز گرمی برق  ۸۰ فیصد از چوب استفاده نموده متباقی ۲۰استفاده می نمایند. در کشور های پیشرفته 
  گاز وغیره استفاده می نمایند.

 ۱۳۵۰جنگالت افغانستان  مساحت تمام  کیلو مترمربع ۶۵۲۸۶۰مساحت کل افغانستان  ۲۰۱۰در سال 
افغانستان هکتار میرسید.  ۲۹۴۷۱۰۰۰زمین های اشجار شده دیگر  فیصد و ۲یصدی پوشش جنگل ف کیلومترمربع

های  به نسبت داشتن اقلیم خشک، بصورت عموم دارای پوشش سراسری جنگل نیست؛ ساحات وسیع از والیت
به همین ترتیب های غیرمثمر پوشیده است.  شرقی شامل خوست، پکتیا، پکتیکا، ننگرهار، کنر و نورستان از جنگل

های شمال  های شمالی و شمال غرب شامل تخار، قندوز، سمنگان، جوزجان، بلخ، فاریاب، بادغیس و قسمت والیت
های مثمر شامل پسته و بادام کوهی است. براساس آمار برنامه  شرقی والیت هرات دارای ساحات وسیع از جنگل

ک میلیون هکتار جنگل بلوط و دو میلیون هکتارجنگل ی قبل ازجنگهای داخلی (UNEP) محیط زیست سازمان ملل
  .کاج و سرو، که بیشتر در مناطق شرقی افغانستان وجود داشت که نصف آن از بین رفته است

 :بندیجنگالتدرافغانستانرابهسهشکلمورداستفادهقرارمیگیردتقسیم
های کنر، لغمان، نورستان، پکتیا  غوزه که والیتهای صنعتی نباتات سوزنی برگ از قبیل ارچه، لنزو، جل جنگل .۱

 .اند و خوست که به مساحت یک میلیون متر مربع را در جنوب و جنوب شرق افغانستان پوشانده
اند که جلغوزه در جنوب افغانستان و پسته ساحات شمال افغانستان را  جلغوزه و پسته دار شامل های میوهٔ  جنگل .۲

 .آن در بادغیس طور طبیعی وجود دارند ۴۵٬۰۰۰است که  ین شدههکتار تخم ۹۰٬۰۰۰در حدود 
دهد که بیش از پنجاه درصد آن  ها تشکیل می مواد سوخت؛ حدود دو میلیون هکتار زمین را در افغانستان جنگل .۳

های  شود. چوب است. از چوب برای گرم کردن به دو شکل چوب و زغال چوب استفاده می اکنون از میان رفته
منظور  اند. اکثر مردم افغانستان از زغال چوب به  استفاده عبارتند از بلوط، ارچه نشتر چنار توت وغیرهمورد 
درصد مردم افغانستان در زمستان از  ۸۰نمایند.  و پز و در زمستان برای گرم نگهداشتن صندلی استفاده می پخت 

  .کنند استفاده می صندلی
:پوششجنگالتطبیعیافغانستان

میلیون هکتار رسید چندی قبل باالثر تالش انجیو های ۱.۳ ها و استفاده بی رویه جنگالت افغانستان به نگپس ازج
 ۱۰میلیون هکتاررسیده است. فعال ساالنه  ۱،۹خارجی و وزارت زراعت ساحه پوشش جنگلی افغانستان به بیش 

وههای افغانستان کم وبیش جنگل دار است. به استثنای کوههای غربی تمام ک هکتار جنگالت به بیابان تبدیل میشود.
 جنگالت افغانستان عموما به دو دسته تقسیم می شوند : میوه دار وغیر میوه دار میباشد. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Popal_k_ahmayat_jangalat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Popal_k_ahmayat_jangalat.pdf


  
 
 
 

 
 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړنیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالنین 

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

درنواحی بدخشان وتخار کناره های دریا آمو و انبوهی از انواع جنگل وجود دارد . مانند کوههای قره باتوردر 
وزنی برگ مانند درخت لمنز, نشتر , سرب, جلغوزه , ارچه وغیره شرق وجنوب شرق درختان س درکوهای کندز.

ننگرهار لغمان به میلیون درخت  ,میباشد و درختان پهن برگ مانند زیتون نیز دیده میشود. در کوه های پکتیا , کنر
د هکتار پوشیده از درختان بلوط صنوبر, سرور آزا ۲۲۲۰زیتون خودروی وجودارد. درکوه های نورستان حدود 

,عرعر ,چهارمغز میباشد. در کوه های سمنگان ودره نیک پیی ,تاله وبرفک, غوری, دوشی وکیله گی , نهرین 
انواع در ختان جنگلی ملنند بادام کوهی , پسته , ارچه وجودارد. در چاه آب, کشم, جرم , تالقان , دره اشکمش 

ار بادغیس وهرات وجود دارد . کوه های جاجی پسته نسبت به پسته ز ,عنبرکوه خان آباد به پیمان زیاد درختان
منگل ځـدران نیز دارای انواع درختان میوه سیب جلغوزه , بادام کوهی بشکل خود روی وجودارد. جنگالت که در 

سال است. کوه های دره های پنچشیر و دره نجراب  ۵۰۰الی  ۴۰۰کنر ونورستان رویده است عمر شان بیشتر از 
جنگالت  .بلوط وسیاه جوب بشگل انبوع و بادم کوهی وارغوان بشکل پراکنده وجودارد تگاب , دارای جنگالت,

هزاز هکتار پسته زار در ۹۰افغانستان  کوه پنچشیر جنگالت کوه کنر کوه ودامنه کوههای نواحی والیات شمال
هزار هکتار  ۲۰هزار هکتار در کوه دامنه های بادغیس وهرات و  ۴۵گذشته بشکل خود روی جود داشت. ازجمله 

در دامنه کوههای سمنگان نواحی , سرپل ماباقی در در دامنه کوههای نواحی بغالن , تخار , بدخشان و بشکل 
 در جنگ های داخلی خیلی کم شده است. ولی تعداد درختان .پراگنده در نواحی جنوب شرق کشور نیز وجودارد

 :درافغانستانچوبمصارفاحصائیه
های مردمش از سوخت جامد همانند  خانه  درصد انرژی گرمایی ۹۰است که هنوز بیش از  افغانستان یگانه کشور

 .شود چوب، زغال و هیزم تامین می
میلیون تن  ۳۸هکتار از افغانستان جنگلی است. جنگل های افغانستان حاوی  ۱۳۵۰۰۰۰فیصد یا حدود  ۱ .۲ 

های این کشور به دلیل قطع  هکتار از جنگل ۱۰ط ساالنه بطور متوس کاربن در زیست توده جنگل های زنده است.
  .شود هزار درخت از این والیت به پاکستان قاچاق می ۲۰ساالنه حدود  ..روند درختان از بین می

شود. پس از بریدن هر  دالر می ۳۰تا  ۲۰هزار روپیه پاکستانی قیمت دارد که چیزی حدود  ۵تا  ۳هر درخت بین 
 .دالر است ۷۵هزار روپیه یا معادل  ۱۲شوند و که قیمت هر تخته  تخته تبدیل می ۱۵ها به  کدام از این درخت

درصد از  ۴۰های بلوط، کاج و چارمغز بود اما در سه دهه اخیر  پیش از این والیت کنر پوشیده از جنگل
 .هزار تن مصارف ذغال چوبی دارد. ۱۴۵های این والیت از بین رفته است .افغانستان حدود  جنگل
تن متریک  ۹۶۷مقدار  ۲۰۱۰مترمکعب در سال  تن۴۵۷مقدار  ۱۹۹۰رف چوب سوخت افغانستان در سال مصا

از  چوب بدست آمده ۲۰۱۹تن متریک رسیده بود. که درین صورت در سال  ۱۰۳۶ مقدر۲۰۱۹مکعب در سال 
یوه دار یا درخت حاصل شده است که احیا این رقم خیلی مشکل است. زیرا مردم معموالً درختان م ۱۵۵۴۰۰۰

درخت سفید دار توت چهارمغز را زرع می کنند در حالیکه این چوب از درختان طبیعی بدست می اید. مردم در 
 مقابل درختان طبیعی بی توجه اند .

نوع حیوانات میباشد که  ۶۹۴افغانستان خانه حدود  طبق آمار مرکز جهانی نظارت بر حفاظت، جنگالت و کوهای
 آن بومی هستند.و هم ٪۱.۳ ستان، پرندگان، پستانداران و خزندگان می باشد. که از این حدوداینها مشتمل از دوزی

  درصد آنها بومی هستند. ۲۰نباتات را در خود جای داده است که  نوع ۴۰۰۰افغانستان حداقل 
:اکسیجنچگونهدرطبیعتمابوجودآمد

فقط توسط برگ یا نقاط  اکسیجن   . سیجن استچیزی که برای تمام زنده جانها بخصوص انسان ضروری است اک
دسترس طبیعت قرار می گیرد . بدون  در  سبز نباتات در اثر عمل فتوسنتیز از کاربن دای اکساید آزاد شده و 

  اکسیجن کمتر از یک دقیقه عمر تمام میشود.
 ۲۶۰این حدود  ساخته شده.  حداقل به همان اندازه انرژی الزم است که گاز  H2 و   O2 برای تجزیه آب به 

  . eV  5کیلوژول در هر مولیکول آب است یا فقط 
کیلوژول  ۲۳۷حداقل  برای آزاد ساختن انرژی از آب ) مثال بطری موتر( در هر مولکول آب الکترولیز آب به 

ب مقطر یا انرژی آزاد بدست آید .درین صورت آ انرژی الکتریکی ورودی برای تفکیک هر مول آب نیاز دارد که 
طبیعت بطور وافر وجود ندارد. برای بدست آوردن انرژی مورد نیاز برای  تیزاب ضرورت است که دسترس 

است. که چنین ضرورت   SI کیلو کالری در مولیکول یا در واحدهای  ۱۱۱حدود   O-H کوواالنسی  شکستن پیوند 
بیعت باید یافت که آفتاب است. تنها وسیله طبیعی درط طبیعی داشته باشد. این انرژی رایگان را انرژی باید منبع

کار بود تا این عملیه را اجرا کند. سینار باکتریا اولین بکتریا است که از انرژی افتاب توسط عملیه فوتوسنتیز 
 را در طبیعت ما تولید نماید. توانست اکسیجن دومالیکوله
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ستارگان شکل گرفته است.  داغ و فوق متراکم اکسیجن سومین عنصر فراوان در جهان است که در هسته فوق  
 ۲۱چگونه به فضا زمین ما رسیده است . تقریباً از  اکسیجن می تواند تقریباً با هر عنصر دیگری تعامل کند. پس 

درصد مرکبات طبیعت ما از ترکیبات اکسجن است ؟ یعنی در مراحل اول در طبیعت ما به مقدار کافی دود و 
ساید وجود داشته است. موجودات کوچک در مراحل اول انرژی خودرا از اکساید سلفر بدست گازات کاربن دای اک

 .می اوردند بعداً در موجودیت روشنی افتاب قندها و اکسیجن را آزاد نموده است
سیانوباکتری ها یا  چیزی که باعث تولید اکسیجن در طبیعت ما شده از عمل موجودات کوچکی است که به نام 

انجام می دهند. با استفاده از نور خورشید، آب  سبز آبی شناخته می شوند. این میکروب ها فتوسنتز را  جلبک های
در حقیقت تمام نباتات در روی زمین با  .و، اکسیجن را تولید می کند و کاربن دای اکساید مرکب کاربوهایدرت 

آنها  تا عملیه فتوسنتز را تا به امروز برای همزیست شده )کلروپالست( را در خود جای داده اند  سیانوباکترهای 
گردد.یعنی اگر در طبیعت درخت  اکسیجن در برگ نباتات به نسبت موجودیت کلوراپالست تولید می . انجام میدهند

  نباشد زنده جانها همه میمرند.
این  .نی بدون هوا کردند. یع سیانوباکترها، در دوران آرکین، میکروب های بدوی که به روش قدیمی زندگی می 

 .انرژی خود به سولفات متکی بودند کردند و برای نیازهای  موجودات در غیاب اکسیجن رشد می
اولین بار اکسیجن در حال  میلیارد سال پیش، به نسبت تغیرات ایزوتوپی گوگرد سبب شدکه برای  ۲.۴۵اما تقریباً 

یجن که در فضا می بینید از آثر عملیه فوتو سنتیز نباتات این اکس  تبدیل شدن به یک جزء مهم از جوف زمین شود.
الزم است هرجای که بشر زندگی می کند درخت بشاند تا تعادل طبیعت را حفظ  .ملیارد سال میباشد ۱.۵۵در مدت 

 .کند
:نباتاتچگونهپیداشدند

ل کالونی و پرگنه یا یکجا در مراحل اول زنده جانهای یک حجروی در دنیا پدید آمدند نظر به ضرورت اول به شک
زندگی می نمودند بعدا به حیوانات و نباتات چندین حجروی تبدیل می شوند. نباتات با مکروبهای مفید یکجا زندگی 

 نموده تا روزی میرسد که این مکروبها عضوبدن از نباتات می کردد.
میلیون سال قبل ، در دوره کامبرین،  ۵۰۰تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که گیاهان خشکه برای اولین بار حدود 

چند حجروی آغاز شد، ظاهر شدند. بعداً نظر به خاک اب هوای مواد که در خاک  زمانی که رشد انواع جانداران
 شدند. است تنوع نموده کثیرانواع

 :افغانستانطبیعیجنگالتانواع
ن برگان از هم تفریق گردیده که روی جنگالت مهم طبیعی افغانستان به صورت کل به انواع سوزنی برگان و په

متر از  ۵۸۰اوصاف بیولوژیکی وطرز تکثیر هر کدام آن به ترتیب ذیل توضیح میشود.این جنگل ها به ارتفاعات 
سطح بحر در ناحیه سواحل دریای کنر،ننگرهار اقلیم نیمه استوایی کشور را تشکیل میدهد. ارتفاع کم این نباتات از 

 روی سطوح مرتفع والیت کنرو پکتیا خاتمه می یابد. آغازیافتهمتر از سطح بحر ۳۳۰۰
:استنمودهانتشارکهوساحهبرگانپهنجنگالت-الف

در افغانستان یک تعداد زیاد پهن برگان وجود دارد. به شکل طبیعی ساحات وسیع را احتوا نموده اند. این عده پهن 
دات پایین جنگل سوزنی برگان منطقه جنگلزاری جنوب برگان عبارت انداز بلوط،مارو،کچووزیتون که در سرح

در خارج از منطقه جنگلزاری شرقی کشور انواع دیگر پهن برگان  شرق کشور وسیع اند انتشار یافته اند.
پسته،بادام کوهی یا بادام وحشی ،ارغوان ،سکساول ،گز وغیره نیز هستند. بطور طبیعی ساحات وسیع را احتوا 

عالوه برآنکه یک درختان پهن برگ دیگری  زش بزرگ اقتصادی و محافظوی را دارا می باشد.نموده ویا گرفته ار
مانندپشه خانه،عکاسی،گل دارسفید، بید روسی ،توت ،چنار ،بید،سنجد که هر کدام به نوبه خود دارای ارزشهای 

طبیعی ساحه مشخص در کشور ما به شکل بعضی از نباتات  جدا گانه اقتصادی، محافظوی و زیستی می باشند.
جغرافیاتی را دارا نبوده اغلبآ بطور مصنوعی تکثیر و غرس میگردد. که ازین تمام این انواع به نوبه خود دارای 
اهمیت فراوانی اقتصاد ی وایکولوژیکی می باشد الزم است که چند نوع آنرا به طور خالصه مورد مطالعه قرار 

 دهیم.
بلوط ساحه وسیع را در سرحدات پایین منطقه جنگالت جنوب شرقی  این درختان:Quercusbalotدرخت

 کشوراشغال نموده است. در والیات کنرها وپکتیا وجود دارد.
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړنیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالنین 

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

  
 یکی از درختان بلوط بوده که در والیت کنرها وپکتیا انتشار یافته اند. :Quercusdilatataدرختمارو

  
نگل های همیشه سبز بلوط دروالیات پکتیا وکنر این درسرحدات ج :Quercus semicarpifoliaدرختکچو

  از سطح بحر انتشار یافته اند. ۲۵۰۰الی  ۲۰۰۰ها در ارتفاعات 
 

  
 این درخت در والیت کنر و پکتیا ساحات وسیع را احتوا نموده اند. :Olea ferragineaدرختزیتون

 

4  
ار نوع سکساول یافت می شود در کشور ما افغانستان چه :Haloxylon ammodendronدرختسکساول

 Haloxylon) سکساول سفید ،( Haloxylon persicum که عبارت اند از سکساول سیاه، )

ammodendron), ( سکساول تاغhaloxylon salicornicumسکساول بامیان، )haloxylon) 
multilorum). .در خاک های درختان سکساول در خاک های نمکی رشد کرده می تواند و هم چنان  می باشد

 این درختان سکساول در دشت لیلی ، حیرتان و در نواحی دریای آمو توافق زیست می نماید. خشک مقاومت دارد.
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 گز سیاه   درخت گز در والیت بامیان

  
 سکساول سفید   درخت گز تاغ

 

 داردبقیه 
 pistaceae veraدرختپسته
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