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

 

 
 ۱۲/۱۲/۲۰۲۲         نوشته کریم پوپل

 

 اهمیت جنگالت و چوب در اقتصاد و محیط زیست کشور
 دومقسمت 

 
ً این نوع درخت تقریب :pistaceae veraدرخت پسته  سال قبل در آسیا کشف گردیده. در کشور ترکیه،  ۳۰۰ ا

متربوده و  ۶الی  ۵ایران، هند و افغانستان از مرکز اصلی آن به شمار می رود . پسته بطور اوسط دارای ارتفاع 
 سال عمر میکند. ۱۰۰۰سال به ثمر می رسد و پیش از  ۱۵ الی ۱۰در ظرف 

 

 
 

افغانستان انتشار یافته در   این درخت در منطقه جنوب غربی و شرق :amygdales communisبادام کوهی
 متر به منظور چرای مواشی از آن مورد استفاده قرار می گیرد. ۵الی  ۴ارتفاع این درخت 

 

 
 

وطن اصلی این درخت کوه های بالکان یک عده کشور های آسیایی منجمله  :gaglans regiaدرخت چار مغز
این در خت به میباشد. افغانستان می باشد این درخت از نگاه تولید چوب و میوه خود دارای ارزش فراوان اقتصادی 

 عمر بیست سالگی بارور می شود .
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 :آن انتشار ساحه و برگان سوزنی جنگالت -ب

ای جدید امروز در اغلب کشور های جهان سوزنی برگان را ترجیح میدهد . این درختان با این برای ایجاد جنگل ه
نوع جنگل ها برتری های مزید را دارا می باشند. چوب آنها وضع کیفی بهتری داشته ودر صنایع چوب ساختمانی 

شرایط  . در صورتیکهدارد انواع سوزنی برگان بطور اوسط چوب های ضخیم تر را   .وسیع استعمال می گردد
جنگلکاری مصنوعی ویا احیای جنگل های  صورتکهمحیطی مانع رشد و انکشاف آنها نباشد توسعه می شود. در 

انواع سوزنی برگان محلی درختان لمنح،  پرداخته شود بهتر است. انواع سوزنی برگان زرع طبیعی به 
که در مورد جنگل های جدید مورد استفاده قرار ایجاب می نماید  ،سرب،نشتر،اوبخت وجلغوزه خیلی مهم بوده

گیرد. و از انواع خارجی درختان کاج سفید ، کاج سیاه و ناجو که قبآل به کشور ما معرفی گردیده اند نیز نتیجه 
خوب تری داده است.در مورد ایجاد زون های سبز ، باد شکن ها وجمعیت های محافظوی مورد توجه قرار گیرند 

 خصوصیات بوتانیکی و طرز تکثیر آنرا مورد مطالعه قرارمیدهیم.ساحه انتشار و 
درخت لمنح بطور طبیعی در نواحی شمال غربی همالیا،قسمت های شمالی  :cedrus deodara لمنځدرخت 

بلوچستان و مناطق جنوب غرب افغانستان انتشار یافته اند.چوب این درخت به چوب ارچه معروف بوده این درخت 
 .ملی متر مکعب چوب ساختمانی وچوب صنعتی را تولید می نماید ۱۵۰۰الی در فی هکتار 

 

 
 

جنگل ها سرب معموالدر تمام مناطق افغانستان ) پکتیا ،کنر ها و لغمان(  : picea smithiana درخت سرب 
 بعد از لمنح در ردیف دوم قرار دارد. آن واهمیت اقتصادی .انتشار یافته اند
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درخت بجور یکی از درختان سوزنی برگان بوده. ساحه انتشار آن در  :abies spectabilisدرخت بجور 
خیلی محدود می باشد . به طرف شمال از منطقه جنگلزاری کنر ندرتآ به سمت غربی آن پیش می رود.  کشور ها

کتیا پیش رفته در لغمان سرب در سرحدات شرقی آن منتشر گردیده است. به سمت جنوب الی منطقه جاجی والیت پ
 سایه پسند بوده چوب آن ارزش ساختمانی و صنعتی داشته و مورد استفاده قرار می گیرد.  اند . بجور یک درخت

 

 
درخت نشتر یکی از انواع سوزنی برگان در مناطق جنگل زاری به نحو  :pinus wallchianaدرخت نشتر:

مان) در دره الینگار( که همراه بلوط ، ماروو کچو بهتر توافق زیست نموده است . این درخت در نواحی غرب لغ
  جمعیت ها مخلوط را تشکیل داده است.

 

  
این درخت در تمام ساحه جنگل زاری کشوریا بیشتر از محل زیست  : pinus gerardianaدرخت جلغوزه. 

ل حاضر فاقد اهمیت درختان لمنح انتشار یافته است . این درخت در والیت ننگرهار وجود دارد. چوب آن در حا
 ساختمانی بوده در غرب والیت لغمان و جنوب والیت پکتیا جمعیت خالص را تشکیل داده.
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به شهر کابل  ۱۳۴۰الی  ۱۳۳۰وطن اصلی این درختان براعظم اروپا بوده که بین سال های  : درخت کاج سفید
پارک پوهنتون کابل و تپه مرنجان غرس بعضی از درختان آن که در نواحی بند قرغه ، و معرفی گردیده است.

الی  ۱۵به خوبی نمو نموده نشان میدهد که به محیط کابل توافق زیست دارد . در ساحه آزاد به عمر  گردیده اند.
 سالگی بارور گردیده . ۴۰الی  ۳۰سالگی ودر ساحه جنگل به عمر  ۲۰
 

رختا ن معرفی شده در شهر کابل به طور محدود کاج سیاه مانند کاج سفید از د : pinus nigraدرخت کاج سیاه. 
 انتشار یافته است .

 
وطن اصلی این درخت نواحی بحیره مدیترانه ، سوریه و ترکیه بوده. بین  :pinus helepensisدرخت ناجو.

 به شهر کابل ، قندهار، هرات ،جالل آباد وغیره معرفی گردیده در کنار چار راهی ها ۱۳۴۰الی  ۱۳۳۰سال های 
 و برخی از پارکهای این والیت غرس گردیده است چوب آن دارای کیفیت متوسط می باشد .

 

  
 

 بقیه دارد
 ...ساختمان چوب

 اهمیت جنگالت و چوب در اقتصاد و محیط زیست کشور قسمت اول
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