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    اُویت جٌگالت ّ چْة در اقتصبد ّ هحیط زیست کطْر

  همؼهَ

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

 نمششان و عمل حسب بر که ها سلول .است گرفته لرار درخت طول  با موازی که  شده

 می تامین را درخت مکانیکی استحکام  مجموع در که .دارند متنوعی های شکل

 سایر و درختان غذایی مواد  دهنده انتمال و کننده تمویت بافت ترین اصلی چوب،.کنند

  .است طبیعی مواد ترین فراوان از یکی  بوده گیاهان
ػ  ّ غیـٍ ّرْثیؼ   اؿچَ چبؿهغق، تْت، چٌبؿاف لجیلػؿ افغبًنتبى ؽعبیـ کبفی چْة 

کَ اف آى رولَ چْة اؿچَ چِبؿهغق مفیؼاؿ ثـای تؼویـات ثلْٓ ثـای ؽغبل چْة .ػاؿػ

ػؿیي . اؿچَ ثلْٓ چٌبؿ تْت ّغیـٍ ثـای گـم کـػى ثغبؿی ّ پغت پق امتؼوبل هی گـػػ

 فیَؼ اف اًـژی آفتبة ۰.۰۲ فیَؼ اف گبف هبیغ ۲۰آّاعـ ثب ّؿّػ گبف هبیغ ثَ کيْؿ 

 فیَؼاف چْة ۹۰ػؿ هزوْع افغبًنتبى .   فیَؼ اف تیل ّ مبیـ امتفبػٍ هی ًوبیؼ۰.۰۱

 ۸۰ فیَؼ اف چْة امتفبػٍ ًوْػٍ هتجبلی  ۲۰ػؿ کيْؿ ُبی پیيـفتَ . امتفبػٍ هی ًوبیٌؼ

  .فیَؼ اف هـکق گـهی ثـق گبف ّغیـٍ امتفبػٍ هی ًوبیٌؼ

ت  رٌگالتوبم هنبصت  کیلْ هتـهـثغ    ۶۵۲۸۶۰افغبًنتبى هنبصت کل  ۲۰۱۰ ػؿ مبل

 اىزبؿ ىؼٍفهیي ُبی  فیَؼ ّ  ۲  پْىو رٌگل کیلْهتـهـثغ  فیَؼی۱۳۵۰افغبًنتبى 

افغبًنتبى ثَ ًنجت ػاىتي اللین عيک، ثَْؿت ػوْم . ُکتبؿ هیـمیؼ ۲۹۴۷۱۰۰۰ ػیگـ

ػاؿای پْىو مـامـی رٌگل ًینت؛ مبصبت ّمیغ اف ّالیت ُبی ىـلی ىبهل عْمت، 

ثَ ُویي . پکتیب، پکتیکب، ًٌگـُبؿ، کٌـ ّ ًْؿمتبى اف رٌگل ُبی غیـهخوـ پْىیؼٍ امت

تـتیت ّالیت ُبی ىوبلی ّ ىوبل غـة ىبهل تغبؿ، لٌؼّف، موٌگبى، رْفربى، ثلظ، 

فبؿیبة، ثبػغیل ّ لنوت ُبی ىوبل ىـلی ّالیت ُـات ػاؿای مبصبت ّمیغ اف 

ثـامبك آهبؿ ثـًبهَ هضیٔ فینت مبفهبى . رٌگل ُبی هخوـ ىبهل پنتَ ّ ثبػام کُْی امت

 یک هیلیْى ُکتبؿ رٌگل ثلْٓ ّ ػّ هیلیْى رٌگِبی ػاعلی لجل اف (UNEP) هلل

ّرْػ ػاىت کَ ًَف آى ُکتبؿرٌگل کبد ّ مـّ، کَ ثیيتـ ػؿ هٌبٓك ىـلی افغبًنتبى 

  .اف ثیي ؿفتَ امت

 هْرد استفبدٍ قرار هی گیرد در افغبًستبى را بَ سَ ضکل التتقسین بٌذی جٌگ

رٌگل ُبی ٌٍؼتی ًجبتبت مْفًی ثـگ اف لجیل اؿچَ، لٌقّ، رلغْفٍ کَ ّالیت ُبی  . ۱

کٌـ، لغوبى، ًْؿمتبى، پکتیب ّ عْمت کَ ثَ هنبصت یک هیلیْى هتـ هـثغ ؿا ػؿ رٌْة ّ 

 .رٌْة ىـق افغبًنتبى پْىبًؼٍ اًؼ



َ اًؼ کَ رلغْفٍ ػؿ رٌْة افغبًنتبى ّ پنتَ  ػاؿ ىبهلرٌگل ُبی هیٍْٔه  .۲  رلغْفٍ ّ پنت

 آى ػؿ ۴۵٬۰۰۰ ُکتبؿ تغویي ىؼٍ امت کَ ۹۰٬۰۰۰مبصبت ىوبل افغبًنتبى ؿا ػؿ صؼّػ 

 .ثبػغیل ْٓؿ ٓجیؼی ّرْػ ػاؿًؼ

هْاػ مْعت؛ صؼّػ ػّ هیلیْى ُکتبؿ فهیي ؿا ػؿ افغبًنتبى رٌگل ُب تيکیل هی ػُؼ کَ  .۳

َ امت اف چْة ثـای گـم کـػى ثَ ػّ ىکل . ثیو اف پٌزبٍ ػؿٍؼ آى اکٌْى اف هیبى ؿفت

  ًيتـچْة ُبی هْؿػ امتفبػٍ ػجبؿتٌؼ اف ثلْٓ، اؿچَ. چْة ّ فغبل چْة امتفبػٍ هی ىْػ

َ هٌظْؿ پغت. اًؼ ٍ ؿّغیچٌبؿ تْت  پق ّ ػؿ   ّ اکخـ هـػم افغبًنتبى اف فغبل چْة ث

 ػؿٍؼ هـػم افغبًنتبى ػؿ ۸۰.  امتفبػٍ هی ًوبیٌؼٌٍؼلیفهنتبى ثـای گـم ًگِؼاىتي 

  . امتفبػٍ هی کٌٌؼٌٍؼلیفهنتبى اف 

 پْضص جٌگالت طبیعی افغبًستبى

 چٌؼی لجل هیلیْى ُکتبؿ ؿمیؼ۱.۳ ّ امتفبػٍ ثی ؿّیَ رٌگالت افغبًنتبى ثَ پل افرٌگ ُب 

مبصَ پْىو رٌگلی افغبًنتبى ثَ ثیو ثبالحـ تاله اًزیْ ُبی عبؿری ّ ّفاؿت فؿاػت 

 ثَ .  ُکتبؿ رٌگالت ثَ ثیبثبى تجؼیل هیيْػ۱۰فؼال مبالًَ . امتهیلیْى ُکتبؿؿمیؼٍ  ۱،۹

ت الرٌگ.  امترٌگل ػاؿکن ّثیو امتخٌبی کُِْبی غـثی توبم کُِْبی افغبًنتبى 

 .  هیجبىؼهیٍْ ػاؿ ّغیـ هیٍْ ػاؿ: افغبًنتبى ػوْهب ثَ ػّ ػمتَ تمنین هی ىًْؼ 

 هبًٌؼ.  ػؿًْاصی ثؼعيبى ّتغبؿ کٌبؿٍ ُبی ػؿیب آهْ ّ اًجُْی اف اًْاع رٌگل ّرْػ ػاؿػ 

 ىـق ّرٌْة ىـق ػؿعتبى مْفًی ثـگ هبًٌؼ کُْبی  ػؿ. ػؿ کٌؼفکُِْبی لـٍ ثبتْؿ

 ػؿعتبى پِي ثـگ هبًٌؼ فیتْى ٍ هیجبىؼ ّاؿچَ ّغیـ, رلغْفٍ , مـة, ًيتـ , ػؿعت لوٌق

هیلیْى ػؿعت فیتْى ثَ ًٌگـُبؿ لغوبى  ,کٌـ, ػؿ کٍْ ُبی پکتیب . ػیؼٍ هیيْػًیق 

 ُکتبؿ پْىیؼٍ اف ػؿعتبى ثلْٓ ۲۲۲۰ّػ کٍْ ُبی ًْؿمتبى صؼػؿ. عْػؿّی ّرْػاؿػ

تبلَ ,کٍْ ُبی موٌگبى ّػؿٍ ًیک پیی ػؿ . هیجبىؼچِبؿهغق ,ػـػـ ,مـّؿ آفاػ , ٌٍْثـ

, پنتَ , م کُْی اثبػهلٌٌؼ ًِـیي اًْاع ػؿ عتبى رٌگلی , ػّىی ّکیلَ گی , غْؿی, ّثـفک

ػٌجـکٍْ عبى آثبػ ثَ پیوبى ,ػؿٍ اىکوو , تبلمبى , رـم , کين, چبٍ آةػؿ . اؿچَ ّرْػاؿػ

کٍْ ُبی ربری هٌگل .  ّرْػ ػاؿػ ًنجت ثَ پنتَ فاؿ ثبػغیل ُّـاتپنتَ   ػؿعتبى فیبػ

م کُْی ثيکل عْػ ؿّی اثبػ,  ًیق ػاؿای اًْاع ػؿعتبى هیٍْ میت رلغْفٍ ػؿاىځـ

 ۵۰۰ الی ۴۰۰جنگالت که در کنر ونورستان رویده است عمر شان بیشتر از . ّرْػاؿػ
دارای جنگالت بلوط وسیاه , تگاب ,کوه های دره های پنچشیر و دره نجراب . سال است

جنگالت کوه پنچشیر  .جوب بشگل انبوع و بادم کوهی وارغوان بشکل پراکنده وجودارد
هزاز هکتار ۹۰جنگالت کوه کنر کوه ودامنه کوههای نواحی والیات شمال  افغانستان 

 هزار هکتار در کوه دامنه ۴۵ازجمله . پسته زار در گذشته بشکل خود روی جود داشت
سرپل مابالی ,  هزار هکتار در دامنه کوههای سمنگان نواحی ۲۰های بادغیس وهرات و 

بدخشان و بشکل پراگنده در نواحی جنوب , تخار , در در دامنه کوههای نواحی بغالن 
 . ّلی تؼؼاػ ػؿعتبى  ػؿ رٌگ ُبی ػاعلی عیلی کن ىؼٍ امت .شرق کشور نیز وجودارد

 



 درافغبًستبى چْة هصبرف احصبئیَ
َ ُبی هـػهو ۹۰امت کَ ٌُْف ثیو اف   کيْؿیگبًَافغبًنتبى   ػؿٍؼ اًـژی گـهبیی  عبً

 .اف مْعت ربهؼ ُوبًٌؼ چْة، فغبل ّ ُیقم تبهیي هی ىْػ

رٌگل ُبی افغبًنتبى .  ُکتبؿ اف افغبًنتبى رٌگلی امت۱۳۵۰۰۰۰ یب صؼّػ  فیَؼ۱ .۲  

 مبالًَ ثطْؿ هتْمٔ .ؿثي ػؿ فینت تْػٍ رٌگل ُبی فًؼٍ امتا هیلیْى تي ک۳۸صبّی 

 ۲۰مبالًَ صؼّػ  .. ُکتبؿ اف رٌگل ُبی ایي کيْؿ ثَ ػلیل لطغ ػؿعتبى اف ثیي هی ؿًّؼ۱۰

  .ُقاؿ ػؿعت اف ایي ّالیت ثَ پبکنتبى لبچبق هی ىْػ

 ػالؿ ۳۰ تب ۲۰ ُقاؿ ؿّپیَ پبکنتبًی لیوت ػاؿػ کَ چیقی صؼّػ ۵ تب ۳ُـ ػؿعت ثیي 

 تغتَ تجؼیل هی ىًْؼ ّ کَ لیوت ُـ ۱۵پل اف ثـیؼى ُـ کؼام اف ایي ػؿعت ُب ثَ . هی ىْػ

 . ػالؿ امت۷۵ ُقاؿ ؿّپیَ یب هؼبػل ۱۲تغتَ 

اعیـ ػَُ  ثْػ اهب ػؿ مَ چبؿهغقپیو اف ایي ّالیت کٌـ پْىیؼٍ اف رٌگل ُبی ثلْٓ، کبد ّ 

 ُقاؿ تي ۱۴۵افغبًنتبى صؼّػ  . ػؿٍؼ اف رٌگل ُبی ایي ّالیت اف ثیي ؿفتَ امت۴۰

.هَبؿف ؽغبل چْثی ػاؿػ . 

 ۲۰۱۰تي  هتـهکؼت ػؿ مبل ۴۵۷ همؼاؿ ۱۹۹۰هَبؿف چْة مْعت افغبًنتبى ػؿ مبل 

کَ .  تي هتـیک ؿمیؼٍ ثْػ۱۰۳۶همؼؿ  ۲۰۱۹ تي هتـیک هکؼت ػؿ مبل ۹۶۷همؼاؿ 

 ػؿعت صبٍل ىؼٍ امت ۱۵۵۴۰۰۰ چْة ثؼمت آهؼٍ  اف ۲۰۱۹ػؿیي ٍْؿت ػؿ مبل 

فیـا هـػم هؼوْالً ػؿعتبى هیٍْ ػاؿ یب ػؿعت مفیؼ ػاؿ . کَ اصیب ایي ؿلن عیلی هيکل امت

. تْت چِبؿهغق ؿا فؿع هی کٌٌؼ ػؿ صبلیکَ ایي چْة اف ػؿعتبى ٓجیؼی ثؼمت هی ایؼ

 .هـػم ػؿ همبثل ػؿعتبى ٓجیؼی ثی تْرَ اًؼ 

 ۶۹۴ صؼّػعبًَ  افغبًنتبى  رٌگالت ّ کُْبی صفبظت، ثـ ًظبؿت یرِبى هـکق آهبؿ ٓجك

 هی عقًؼگبى ّ پنتبًؼاؿاى پـًؼگبى، متبى،یػّف اف ًْع صیْاًبت هیجبىؼ کَ ایٌِب هيتول

 ًْع  ًجبتبت  ۴۰۰۰ صؼالل افغبًنتبى ّ ُن .ُنتٌؼ یثْمآى ۺ ۱.۳کَ اف ایي صؼّػ  . ثبىؼ

  . ُنتٌؼ یثْم آًِب ػؿٍؼ ۲۰ کَ امت ػاػٍ یرب عْػ ػؿ ؿا

 اکسیجي چگًَْ در طبیعت هب بْجْد آهذ
اکنیزي   . چیقی کَ ثـای توبم فًؼٍ ربًِب ثغًَْ اًنبى ّـّؿی امت اکنیزي امت

فمٔ تْمٔ ثـگ یب ًمبٓ مجق ًجبتبت ػؿ احـ ػول فتْمٌتیق اف کبؿثي ػای اکنبیؼ آفاػ ىؼٍ ّ  

  .ثؼّى اکنیزي کوتـ اف یک ػلیمَ ػوـ توبم هیيْػ. ػمتـك ٓجیؼت لـاؿ هی گیـػ  ػؿ  

.  صؼالل ثَ ُوبى اًؼافٍ اًـژی الفم امت کَ گبف مبعتَ ىؼٍ O2  ّ  H2 ثـای تزقیَ آة ثَ 

  . eV  5 کیلْژّل ػؿ ُـ هْلیکْل آة امت یب فمٔ ۲۶۰ایي صؼّػ  

ػؿ ُـ هْلکْل آة الکتـّلیق آة ثَ  (هخبل ثطـی هْتـ )ثـای آفاػ مبعتي اًـژی اف آة 

کیلْژّل اًـژی الکتـیکی ّؿّػی ثـای تفکیک ُـ هْل آة ًیبف ػاؿػ کَ  ۲۳۷صؼالل  

ػؿیي ٍْؿت آة همطـ یب تیقاة ّـّؿت امت کَ ػمتـك .اًـژی آفاػ ثؼمت آیؼ  

ثـای ثؼمت آّؿػى اًـژی هْؿػ ًیبف ثـای ىکنتي پیًْؼ . ٓجیؼت ثطْؿ ّافـ ّرْػ ًؼاؿػ 

. امت  ّـّؿت SI  کیلْ کبلـی ػؿ هْلیکْل یب ػؿ ّاصؼُبی ۱۱۱ صؼّػ  O-H کّْاالًنی  

ایي اًـژی ؿایگبى ؿا  ػؿٓجیؼت ثبیؼ یبفت . کَ چٌیي اًـژی ثبیؼ هٌجغ  ٓجیؼی ػاىتَ ثبىؼ



میٌبؿ ثبکتـیب اّلیي . تٌِب ّمیلَ ٓجیؼی کبؿ ثْػ تب ایي ػولیَ ؿا ارـا کٌؼ. کَ آفتبة امت

ثکتـیب امت کَ اف اًـژی افتبة تْمٔ ػولیَ فْتْمٌتیق تْاًنت اکنیزي ػّهبلیکْلَ  ؿا 

 .ػؿ ٓجیؼت هب تْلیؼ ًوبیؼ

اکنیزي مْهیي ػٌَـ فـاّاى ػؿ رِبى امت کَ ػؿ ُنتَ فْق ػاؽ ّ فْق هتـاکن   

پل . اکنیزي هی تْاًؼ تمـیجبً ثب ُـ ػٌَـ ػیگـی تؼبهل کٌؼ. متبؿگبى ىکل گـفتَ امت 

 ػؿٍؼ هـکجبت ٓجیؼت هب اف تـکیجبت ۲۱تمـیجبً اف . چگًَْ ثَ فْب فهیي هب ؿمیؼٍ امت  

اکنزي امت ؟ یؼٌی ػؿ هـاصل اّل ػؿ ٓجیؼت هب ثَ همؼاؿ کبفی ػّػ ّ گبفات کبؿثي ػای 

هْرْػات کْچک ػؿ هـاصل اّل اًـژی عْػؿا اف اکنبیؼ ملفـ . اکنبیؼ ّرْػ ػاىتَ امت

 .ثؼمت هی اّؿػًؼ ثؼؼاً ػؿ هْرْػیت ؿّىٌی افتبة لٌؼُب ّ اکنیزي ؿا آفاػ ًوْػٍ امت

چیقی کَ ثبػج تْلیؼ اکنیزي ػؿ ٓجیؼت هب ىؼٍ اف ػول هْرْػات کْچکی امت کَ ثَ ًبم 

ایي هیکـّة ُب فتْمٌتق ؿا . میبًْثبکتـی ُب یب رلجک ُبی مجق آثی ىٌبعتَ هی ىًْؼ 

ثب امتفبػٍ اف ًْؿ عْؿىیؼ، آة ّ کبؿثي ػای اکنبیؼ هـکت کبؿثُْبیؼؿت . اًزبم هی ػٌُؼ 

ػؿ صمیمت توبم ًجبتبت ػؿ ؿّی فهیي ثب میبًْثبکتـُبی  .ّ، اکنیزي ؿا تْلیؼ هی کٌؼ 

ؿا ػؿ عْػ ربی ػاػٍ اًؼ تب ػولیَ فتْمٌتق ؿا تب ثَ اهـّف  (کلـّپالمت)ُوقینت ىؼٍ  

اکنیزي ػؿ ثـگ ًجبتبت ثَ ًنجت هْرْػیت کلْؿاپالمت تْلیؼ هی . آًِب اًزبم هیؼٌُؼ ثـای 

  .یؼٌی اگـ ػؿ ٓجیؼت ػؿعت ًجبىؼ فًؼٍ ربًِب ُوَ هیوـًؼ.گـػػ 

. کـػًؼ میبًْثبکتـُب، ػؿ ػّؿاى آؿکیي، هیکـّة ُبی ثؼّی کَ ثَ ؿّه لؼیوی فًؼگی هی 

اًـژی   ؿىؼ هی کـػًؼ ّ ثـای ًیبفُبی ة اکنیزيایي هْرْػات ػؿ غیب .یؼٌی ثؼّى ُْا 

 .عْػ ثَ مْلفبت هتکی ثْػًؼ

 هیلیبؿػ مبل پیو، ثَ ًنجت تغیـات ایقّتْپی گْگـػ مجت ىؼکَ ثـای ۲.۴۵اهب تمـیجبً 

 ایي اکنیزي  .ؿ صبل تجؼیل ىؼى ثَ یک رقء هِن اف رْف فهیي ىْػاؿ اکنیزي ػاّلیي ة 

 . هلیبؿػ مبل هیجبىؼ۱.۵۵کَ ػؿ فْب هی ثیٌیؼ اف آحـ ػولیَ فْتْ مٌتیق ًجبتبت ػؿ هؼت 

 .الفم امت ُـربی کَ ثيـ فًؼگی هی کٌؼ ػؿعت ثيبًؼ تب تؼبػل ٓجیؼت ؿا صفع کٌؼ

 

 ًببتبت چگًَْ پیذا ضذًذ

ػؿ هـاصل اّل فًؼٍ ربًِبی یک صزـّی ػؿ ػًیب پؼیؼ آهؼًؼ ًظـ ثَ ّـّؿت اّل ثَ ىکل 

کبلًْی ّ پـگٌَ یب یکزب فًؼگی هی ًوْػًؼ ثؼؼا ثَ صیْاًبت ّ ًجبتبت چٌؼیي صزـّی تجؼیل 

ًجبتبت ثب هکـّثِبی هفیؼ یکزب فًؼگی ًوْػٍ تب ؿّفی هیـمؼ کَ ایي هکـّثِب . هی ىًْؼ

 .ػْْثؼى اف ًجبتبت هی کـػػ

  میلیون سال۵۰۰تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که گیاهان خشکه برای اولین بار حدود 
 ظبُـ ىؼ، آغبف صزـّی چٌؼ اًْاع ربًؼاؿاى  ؿىؼ کَ یفهبى ى،یکبهجـ ػّؿٍ ػؿ ،لجل 

 . ثؼؼاً ًظـ ثَ عبک اة ُْای هْاػ کَ ػؿ عبک امت تٌْع ًوْػٍ کخیـاًْاع  ىؼًؼ.ىؼًؼ

 افغبًستبى طبیعی جٌگالت اًْاع

رٌگالت هِن ٓجیؼی افغبًنتبى ثَ ٍْؿت کل ثَ اًْاع مْفًی ثـگبى ّ پِي ثـگبى اف ُن 

تفـیك گـػیؼٍ کَ ؿّی اٍّبف ثیْلْژیکی ّٓـف تکخیـ ُـ کؼام آى ثَ تـتیت ؽیل تّْیش 



 هتـ اف مطش ثضـ ػؿ ًبصیَ مْاصل ػؿیبی ۵۸۰ایي رٌگل ُب ثَ اؿتفبػبت .هیيْػ

 ۳۳۰۰ اؿتفبع کن ایي ًجبتبت اف. کٌـ،ًٌگـُبؿ اللین ًیوَ امتْایی کيْؿ ؿا تيکیل هیؼُؼ

.  ؿّی مطْس هـتفغ ّالیت کٌـّ پکتیب عبتوَ هی یبثؼآغبفیبفتَ هتـ اف مطش ثضـ

 است ًوْدٍ اًتطبر کَ ّسبحَ برگبى پِي جٌگالت -الف

ثَ ىکل ٓجیؼی مبصبت ّمیغ ؿا اصتْا . ػؿ افغبًنتبى یک تؼؼاػ فیبػ پِي ثـگبى ّرْػ ػاؿػ

ػؼٍ پِي ثـگبى ػجبؿت اًؼاف ثلْٓ،هبؿّ،کچّْفیتْى کَ ػؿ مـصؼات پبییي  ایي. ًوْػٍ اًؼ

ػؿ . رٌگل مْفًی ثـگبى هٌطمَ رٌگلقاؿی رٌْة ىـق کيْؿ ّمیغ اًؼ اًتيبؿ یبفتَ اًؼ

عبؿد اف هٌطمَ رٌگلقاؿی ىـلی کيْؿ اًْاع ػیگـ پِي ثـگبى پنتَ،ثبػام کُْی یب ثبػام 

ثطْؿ ٓجیؼی مبصبت ّمیغ ؿا اصتْا . ّصيی ،اؿغْاى ،مکنبّل ،گق ّغیـٍ ًیق ُنتٌؼ

ػالٍّ ثـآًکَ یک . ًوْػٍ ّیب گـفتَ اؿفه ثقؿگ التَبػی ّ هضبفظْی ؿا ػاؿا هی ثبىؼ

 ،چٌبؿ ،تْت ؿّمی ثیؼ ػؿعتبى پِي ثـگ ػیگـی هبًٌؼپيَ عبًَ،ػکبمی،گل ػاؿمفیؼ،

،ثیؼ،مٌزؼ کَ ُـ کؼام ثَ ًْثَ عْػ ػاؿای اؿفىِبی رؼا گبًَ التَبػی، هضبفظْی ّ 

ػؿ کيْؿ هب ثَ ىکل ٓجیؼی مبصَ هيغٌ رغـافیبتی  ثؼْی اف ًجبتبت .فینتی هی ثبىٌؼ

کَ افیي توبم ایي اًْاع ثَ ًْثَ . ؿا ػاؿا ًجْػٍ اغلجآ ثطْؿ هٌَْػی تکخیـ ّ غـك هیگـػػ

عْػ ػاؿای اُویت فـاّاًی التَبػ ی ّایکْلْژیکی هی ثبىؼ الفم امت کَ چٌؼ ًْع آًـا 

. ثَ ْٓؿ عالٍَ هْؿػ هطبلؼَ لـاؿ ػُین

ایي ػؿعتبى مبصَ ّمیغ ؿا ػؿ مـصؼات پبییي هٌطمَ :Quercusbalot  درخت بلْط 

. ػؿ ّالیبت کٌـُب ّپکتیب ّرْػ ػاؿػ. رٌگالت رٌْة ىـلی کيْؿاىغبل ًوْػٍ امت

 

 
یکی اف ػؿعتبى ثلْٓ ثْػٍ کَ ػؿ ّالیت کٌـُب ّپکتیب  :Quercusdilatataدرخت هبرّ 

. اًتيبؿ یبفتَ اًؼ

 
 



 ایي ػؿمـصؼات رٌگل ُبی ُویيَ مجق ثلْٓ :Quercus semicarpifoliaدرخت کچْ

.   اف مطش ثضـ اًتيبؿ یبفتَ اًؼ۲۵۰۰ الی ۲۰۰۰ػؿّالیبت پکتیب ّکٌـ ُب ػؿ اؿتفبػبت 

 
 

 ایي ػؿعت ػؿ ّالیت کٌـ ّ پکتیب مبصبت ّمیغ ؿا :Olea ferragineaدرخت زیتْى

. اصتْا ًوْػٍ اًؼ

 
 

 

 ػؿ کيْؿ هب افغبًنتبى چِبؿ ًْع :Haloxylon ammodendronدرخت سکسبّل

،   (Haloxylon persicum)مکنبّل یبفت هی ىْػ کَ ػجبؿت اًؼ اف مکنبّل میبٍ، 

 haloxylon)مکنبّل تبؽ  (,Haloxylon ammodendron)مکنبّل مفیؼ

salicornicum)  مکنبّل ثبهیبى،haloxylon) multilorum).ػؿعتبى   . هی ثبىؼ

مکنبّل ػؿ عبک ُبی ًوکی ؿىؼ کـػٍ هی تْاًؼ ّ ُن چٌبى ػؿ عبک ُبی عيک 

ایي ػؿعتبى مکنبّل ػؿ ػىت لیلی ، صیـتبى ّ ػؿ ًْاصی ػؿیبی آهْ تْافك . همبّهت ػاؿػ

. هی ًوبیؼفینت 

      
 گق میبٍ              ػؿعت گق ػؿ ّالیت ثبهیبى



    
           ػؿعت گق تبؽ                                      مکنبّل مفیؼ

 مبل لجل ػؿ آمیب کيف ۳۰۰ ایي ًْع ػؿعت تمـیجآ :pistaceae veraدرخت پستَ 

. ػؿ کيْؿ تـکیَ، ایـاى، ٌُؼ ّ افغبًنتبى اف هـکق اٍلی آى ثَ ىوبؿ هی ؿّػ . گـػیؼٍ

 مبل ثَ حوـ هی ۱۵ الی ۱۰ هتـثْػٍ ّ ػؿ ظـف ۶ الی ۵پنتَ ثطْؿ اّمٔ ػاؿای اؿتفبع 

.  مبل ػوـ هیکٌؼ۱۰۰۰ؿمؼ ّ پیو اف 

 
 

 ایي ػؿعت ػؿ هٌطمَ رٌْة غـثی ّ ىـق  :amygdales communisببدام کُْی

 هتـ ثَ هٌظْؿ چـای هْاىی اف آى ۵ الی ۴افغبًنتبى اًتيبؿ یبفتَ ػؿ اؿتفبع ایي ػؿعت 

. هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ

 
 



 ّٓي اٍلی ایي ػؿعت کٍْ ُبی ثبلکبى یک ػؼٍ کيْؿ :gaglans regiaدرخت چبر هغس

ُبی آمیبیی هٌزولَ افغبًنتبى هی ثبىؼ ایي ػؿعت اف ًگبٍ تْلیؼ چْة ّ هیٍْ عْػ ػاؿای 

. ایي ػؿ عت ثَ ػوـ ثینت مبلگی ثبؿّؿ هی ىْػ . هیجبىؼاؿفه فـاّاى التَبػی 

 
 

 آى اًتطبر سبحَ ّ برگبى سْزًی جٌگالت -ة

ثـای ایزبػ رٌگل ُبی رؼیؼ اهـّف ػؿ اغلت کيْؿ ُبی رِبى مْفًی ثـگبى ؿا تـریش 

چْة آًِب . ایي ػؿعتبى ثب ایي ًْع رٌگل ُب ثـتـی ُبی هقیؼ ؿا ػاؿا هی ثبىٌؼ. هیؼُؼ 

  اًْاع .ّّغ کیفی ثِتـی ػاىتَ ّػؿ ٌٍبیغ چْة مبعتوبًی ّمیغ امتؼوبل هی گـػػ

 ىـایٔ هضیطی ػؿ ٍْؿتیکَ. ػاؿػ مْفًی ثـگبى ثطْؿ اّمٔ چْة ُبی ّغین تـ ؿا 

 رٌگلکبؿی هٌَْػی ّیب ٍْؿتکَػؿ . هبًغ ؿىؼ ّ اًکيبف آًِب ًجبىؼ تْمؼَ هی ىْػ

 اًْاع . پـػاعتَ ىْػ ثِتـ امتاًْاع مْفًی ثـگبى فؿع اصیبی رٌگل ُبی ٓجیؼی ثَ 

 ایزبة ،مْفًی ثـگبى هضلی ػؿعتبى لوٌش، مـة،ًيتـ،اّثغت ّرلغْفٍ عیلی هِن ثْػٍ

ّ اف اًْاع عبؿری . هی ًوبیؼ کَ ػؿ هْؿػ رٌگل ُبی رؼیؼ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ گیـػ

ػؿعتبى کبد مفیؼ ، کبد میبٍ ّ ًبرْ کَ لجآل ثَ کيْؿ هب هؼـفی گـػیؼٍ اًؼ ًیق ًتیزَ عْة 

ػؿ هْؿػ ایزبػ فّى ُبی مجق ، ثبػ ىکي ُب ّروؼیت ُبی هضبفظْی هْؿػ .تـی ػاػٍ امت

تْرَ لـاؿ گیـًؼ مبصَ اًتيبؿ ّ عٍَْیبت ثْتبًیکی ّ ٓـف تکخیـ آًـا هْؿػ هطبلؼَ 

. لـاؿهیؼُین

 ػؿعت لوٌش ثطْؿ ٓجیؼی ػؿ ًْاصی ىوبل غـثی :cedrus deodara لوٌځدرخت 

چْة .ُوبلیب،لنوت ُبی ىوبلی ثلْچنتبى ّ هٌبٓك رٌْة غـة افغبًنتبى اًتيبؿ یبفتَ اًؼ

 هلی هتـ ۱۵۰۰ایي ػؿعت ثَ چْة اؿچَ هؼـّف ثْػٍ ایي ػؿعت ػؿ فی ُکتبؿ الی 

 .هکؼت چْة مبعتوبًی ّچْة ٌٍؼتی ؿا تْلیؼ هی ًوبیؼ

 

 

 

 

 

 

 



 ) رٌگل ُب مـة هؼوْالػؿ توبم هٌبٓك افغبًنتبى  :picea smithianaدرخت سرة  

 ثؼؼ اف لوٌش ػؿ ؿػیف ػّم  آى  ّاُویت التَبػی.اًتيبؿ یبفتَ اًؼ (پکتیب ،کٌـ ُب ّ لغوبى

. لـاؿ ػاؿػ

 
.  ػؿعت ثزْؿ یکی اف ػؿعتبى مْفًی ثـگبى ثْػٍ:abies spectabilisدرخت بجْر 

ثَ ٓـف ىوبل اف هٌطمَ رٌگلقاؿی . مبصَ اًتيبؿ آى ػؿ کيْؿ ُب  عیلی هضؼّػ هی ثبىؼ 

ػؿ لغوبى مـة ػؿ مـصؼات ىـلی آى هٌتيـ . کٌـ ًؼؿتآ ثَ موت غـثی آى پیو هی ؿّػ

ثزْؿ یک . ثَ موت رٌْة الی هٌطمَ ربری ّالیت پکتیب پیو ؿفتَ اًؼ . گـػیؼٍ امت

ػؿعت  مبیَ پنٌؼ ثْػٍ چْة آى اؿفه مبعتوبًی ّ ٌٍؼتی ػاىتَ ّ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ 

. هی گیـػ

 
 ػؿعت ًيتـ یکی اف اًْاع مْفًی ثـگبى ػؿ هٌبٓك :pinus wallchiana:درخت ًطتر

 )ایي ػؿعت ػؿ ًْاصی غـة لغوبى. رٌگل فاؿی ثَ ًضْ ثِتـ تْافك فینت ًوْػٍ امت 

.  کَ ُوـاٍ ثلْٓ ، هبؿّّ کچْ روؼیت ُب هغلْٓ ؿا تيکیل ػاػٍ امت (ػؿ ػؿٍ الیٌگبؿ

 
 



 

 ایي ػؿعت ػؿ توبم مبصَ رٌگل فاؿی کيْؿیب  :pinus gerardiana. درخت جلغْزٍ

ایي ػؿعت ػؿ ّالیت ًٌگـُبؿ . ثیيتـ اف هضل فینت ػؿعتبى لوٌش اًتيبؿ یبفتَ امت 

چْة آى ػؿ صبل صبّـ فبلؼ اُویت مبعتوبًی ثْػٍ ػؿ غـة ّالیت لغوبى ّ . ّرْػ ػاؿػ

. رٌْة ّالیت پکتیب روؼیت عبلٌ ؿا تيکیل ػاػٍ

 

 
 

 ۱۳۳۰ ّٓي اٍلی ایي ػؿعتبى ثـاػظن اؿّپب ثْػٍ کَ ثیي مبل ُبی :درخت کبج سفیذ 

ثؼْی اف ػؿعتبى آى کَ ػؿ ًْاصی ثٌؼ .  ثَ ىِـ کبثل هؼـفی گـػیؼٍ امت۱۳۴۰الی 

ثَ عْثی ًوْ ًوْػٍ ًيبى . لـغَ ، ّپبؿک پٌُْتْى کبثل ّ تپَ هـًزبى غـك گـػیؼٍ اًؼ

 مبلگی ّػؿ ۲۰ الی ۱۵ػؿ مبصَ آفاػ ثَ ػوـ . هیؼُؼ کَ ثَ هضیٔ کبثل تْافك فینت ػاؿػ 

.  مبلگی ثبؿّؿ گـػیؼٍ ۴۰ الی ۳۰مبصَ رٌگل ثَ ػوـ 

 

 کبد میبٍ هبًٌؼ کبد مفیؼ اف ػؿعتب ى هؼـفی ىؼٍ ػؿ  :pinus nigra. درخت کبج سیبٍ

. ىِـ کبثل ثَ ْٓؿ هضؼّػ اًتيبؿ یبفتَ امت 

 
 

 ّٓي اٍلی ایي ػؿعت ًْاصی ثضیـٍ هؼیتـاًَ ، :pinus helepensis.درخت ًبجْ

 ثَ ىِـ کبثل ، لٌؼُبؿ، ُـات ۱۳۴۰ الی ۱۳۳۰ثیي مبل ُبی . مْؿیَ ّ تـکیَ ثْػٍ

،رالل آثبػ ّغیـٍ هؼـفی گـػیؼٍ ػؿ کٌبؿ چبؿ ؿاُی ُب ّ ثـعی اف پبؿکِبی ایي ّالیت 

. غـك گـػیؼٍ امت چْة آى ػاؿای کیفیت هتْمٔ هی ثبىؼ 



 
 

 چْة سبختوبى

 ّ (ػؿٍؼ ۷۵ تب ۶۵)فّملْل  کَ . امت یبفتَ تيکیل هْاػ ػّ اف چْة امکلیت ػوؼٍ ْٓؿ

 ازالیاف که است (C6H10O5) پلیمر یک  سلولوز. امت ( ػؿٍؼ ۳۵ تب ۱۸)لگٌیي

 دوم ماده .است چوب در کننده تمویت و اصلیترین ماده  این .است یافته تشکیل لوی بسیار

  مالیکولهای یا آمورف شکل به معموالًال  اما است پلیمر یک نیز  ماده این که است لیگنین  آن

 بلند زنجیره مولکول یک با سکراید پولی یک طبیعی، پلیمر یک سلولوز.است  نامنظم آن

 ۱۴۰۰۰-۶۰۰۰ آن پلیمریزاسیون درجه N که N (C6H10O5) سلولوز فرمول .است

. است
ًال  اما است، متفاوت دیگر نبات نوع به نبات از چوب  کیماوی ترکیب  درصد ۵۰ تمریبا

 درصد 1 و نیتروجن درصد 1 هایدروجن، درصد ۶ اکسیجن، درصد ۴۲ کاربن،

ًال ) دیگر عناصر   .است (منگنز و آهن منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلسیم، عمدتا
 ریشه و ساله در که است فایبری و  پیچیده ساختاری بافت یک چوب وزن حسب بر

 سلولزی الیاف از طبیعی ترکیب یک چوب .شود می یافت چوبی گیاهان سایر و درختان

 مماومت فشار برابر در که شده اند جاسازی لیگنین از ماتریکسی در و هستند لوی

. می کند
 

 افغبًستبى؟ در جٌگالت تکثیر  ّ  احیب چگًْگی
رٌگلِب ثَ ػٌْاى یکی اف هِوتـیي هٌبثغ ٓجیؼی تزؼیؼ ىًْؼٍ اف اٍلی تـیي ّ ثباؿفه 

ُبی هلی کيْؿ ُنتٌؼ کَ ًمو هِوی ػؿ امتوـاؿ صیبت، صفع ّ پبیؼاؿی  تـیي مـهبیَ

، ایزبػ تْافى ّ تْمؼَ پبیؼاؿ فینت هضیطی، صفع تٌْع فینتی، تبهیي ثنتـ  فینت

فؼبلیتِبی ٌٍؼتی، کيبّؿفی ّ اىتغبل فایی، کٌتـل آثِبی مطضی ّ تغؾیَ مفـٍ آثِبی 

فیـفهیٌی، رلْگیـی اف فـمبیيی ّ صفع تْلیؼ عبک، ایزبػ تفـرگبٍ، تؼؼیل آة ُّْا، 

گـػه گـی افػیبػ پـًؼگبى ّ صیْاًبت تْلیؼ چْة ّ کبغؾ ّ هْاػ ػاؿّیی ّ ٌٍؼتی ّ 

 ثٌبثـایي رٌگلکبؿی ّ صفبظت اف رٌگلِب یکی اف هِوتـیي رٌجَ.  ایفب هی ًوبیٌؼّصو 

ثب تْرَ ثَ ّـّؿت صفبظت اف رٌگلِب، اٍالس . ُبی هؼیـیت ّ تْمؼَ پبیؼاؿ هی ثبىؼ



ّ اصیبء کبؿثـیِبی رٌگلی رقّ اّلْیتِبی هؼیـیت پبیؼاؿ هضنْة گـػیؼٍ ّ ػؿ ُویي 

 .کَ ثتْاًؼ کيْؿ ؿا ٍبصت رٌگل ًوبیؼ کبؿ گـفتَ ىْػؿامتب امتفبػٍ اف ؿّىِبی 

 همبّم ثب ىـایٔ اللیوی ّ هٌطجك ثب ّّؼیت آة ُّْایی صبکن ثـ هٌطمَ، ًْعاًتغبة 

ُبی ًْیي صفبظت ّ ًگِؼاؿی اف هـاتغ رٌگلی، افقایو ّمؼت - ثِـٍ گیـی اف ؿّىی 

رٌگلِب، هوبًؼت اف تجؼیل رٌگل ثَ اؿاّی کيبّؿفی، رلْگیـی اف ثِـٍ ثـػاؿی ثی 

اٍْل رٌگلؼاؿی ًمو هْحـی ػؿ صفع مـاًَ فْبی رٌگلی کيْؿ ثَ ؿّیَ ّ ؿػبیت 

 .عْاُؼ ػاىت

 عبکـا فیَؼ ۷۵   کَ ثْػٍ هـثغ کیلْهتـ ۶۵۲۲۲۵ هنبصتو کَ کيْؿینت افغبًنتبى

 فؿاػتی فهیي ّ ػىت آًـا کیلْهتـ ۱۹۶۶۶۷ ّ  کٍْ آًـا کیلْهتـهـثغ ۴۵۶۵۵۷ یؼٌی

 عيک هتجبلی آثی فهیٌِبی  ُکتبؿؿا هلیْى ۸ کیلْهتـ ۱۹۹۳۳ رولَ اف .ػُؼ هی تيکیل

 عبک فیَؼ ۲ کَ ػُؼ هی تيکیل ٓجیؼی رٌگالت ؿا ُکتبؿ هیلْى ۱.۳۵ یب  .هیجبىؼ

 ایي ثـای کَ هیتْاًؼ ػاػٍ تيکیل ًجبتی فـه عبکـا فیَؼ ۲۵ الی ۷ صبلیکَ ػؿ .هیيْػ

 ثؼمت آًـا ًتبیذ مبل ۵۰ الی ۱۰ٓی ػؿ کَ  امت ّـّؿت مـیغ عیلی کبؿ همَؼ

 ػل ّٓي ثبالی هلت ّ ػّلت کَ هیيْػ پؾیـ اهکبى ٍْؿت ػؿ کبؿ ایي .آّؿػ عْاُین

 .ثنْفاًؼ

 کُْبی ّ ًجْػٍ هـتفغ کٍْ ایي توبم ػُؼ هی تيکیل کٍْ ؿا ُقاؿکیلْهتـهـثغ ۴۵۶ چْى

 کَ هیجبىؼ فیبػ عبک همؼاؿ اؿتفبع کن کُْبی ػؿیي کَ ػاؿػ ُبی ػاهٌَ عْػ ػؿ ًیق ثلٌؼ

 ثَ هنبػؼ افغبًنتبى کُْبی فیَؼ ۷۰ تمـیجب .ثبىؼ هی عتبى ػؿ اًْاع کيت ثَ هنبػؼ

 ّ هیـّػ ىؼٍ فیبػ ثنبل مبل ثبؿًؼگی ٍْؿت ػؿیي کَ  .هیجبىؼ ػؿعتبى کيت یب غـك

 .ػاىت عْاُؼ ػبلی عیلی اکْمینتن یک هب ػقیق کيْؿ

 مـهبیَ ػؿعتبى کيت ثـای هیتْاًؼ ىغَی ُبی کوپٌی ّ ػّلت افغبًنتبى ُبی ػىت ػؿ

 ُوَ فیـا ًینت اهکبى اف ػّؿ افغبًنتبى ُـًمطَ ثَ آة ؿمبًؼى اهکبى کَ .ًوبیٌؼ گؾاؿی

 ثَ آى هکؼت هتـ هلیبؿػ ۸۸ کَ ؿیقػ هی آة هکؼت هتـ هلیبؿػ ۱۶۳ افغبًنتبى ػؿ مبلَ

 هیيْػ ربؿی ثٌؼُب  ػؿیبچَ ػؿیب ىکل  ثَ آى هتـهکؼت هیلْى ۷۵  فهیي فیـ ّ ّ فْب

 عْػؿا آة هکؼت هتـ هلیبؿػ ۲۰ تٌِب افغبًنتبى  هکؼت هتـ هلیبؿػ ۷۵ رولَ اف کَ

 فیَؼ ٍؼ آثِب افیي ُب کيْؿ ُوَ کَ ؿیقػ هی ُونبیَ عبکِبی ثَ هتجبلی ًوْػٍ امتفبػٍ

 ثٌؼ عْػ ػؿیبی ُـ ػؿ هیتْاًؼ افغبًنتبى ػّلت ىؼى لْی ٍْؿت ػؿ  .ًوبیٌؼ هی امتفبػٍ

 .ثـمبًؼ عْیو فؿاػتی ُبی فهیي ثَ ُب الیي پبیپ یب ّ ًِـُب تْمٔ ؿا ػؿیب هنیـ مبعتَ

 کُْب ُب داهٌَ ّ کُْب در جٌگالت احیب  .۱

 هٌْال ُویي ثَ هیيْػ عتن ُـات ػؿ ّ ىـّع ىـق ىوبل اف افغبًنتبى  هـتفغ کُْبی

 .هیيْػ عتن ُب تپَ ثَ ثالعـٍ ىؼٍ کن کُْب اؿتفبع ىْػ ؿفتَ غـة ٓـف ثَ کَ ُـلؼؿ

 ثْهی ػؿعتبى کُْب ایي اکخـ ػؿ .امت  ػؿعتبى فؿع ثَ هنبػؼ عیلی ثبثب کٍْ اؿتفبػبت

  ُْا آة ۴ ثَ افغبًنتبى  هٌَْػی کبؿی رٌگل لنوت ػؿ  . امت هْرْػ کٍْ ُوبى

  .هیتْاًؼ ىؼٍ تمنین هیـّیؼ کَ ًّجبتبت

 .امت هنبػؼ مٌزؼ ّ گق  تْت چٌبؿ  پنتَ کيت ثَ هنبػؼ افغبًنتبى ىوبل هٌبٓك .۱



 پنتَ  ثبػام چِبؿهغق ثـگبى مْفًی رٌگالت ثَ هنبػؼ  افغبًنتبى هـکقی هٌبٓك .۲

 .هیجبىؼ  ثلْٓ تْت

 

 ثَ هنبػؼ . هیجبىؼ لغوبى ّ ًْؿمتبى کٌـ ًٌگـُبؿ پکتیب ىبهل الفبًنتبى ىـلی  هٌبٓك .۳

 ثیيتـ اؿتفبع آى عبک کَ هیجبىؼ ػاًَ ىبٍ  فیتْى ثبػام ثلْٓ ثـگبى مْفًی ػؿعتبى کيت

 .ػاػ عْاُؼ عْة صبٍل ػاىتَ

 ّ پنتَ کيتَ ثَ هنبػؼ فاثل ّ ًویـّف فـاٍ ُـات لٌؼُبؿ ُلوٌؼ ىبهل غـثی هٌبٓك .۴

  .امت کُْب اف فیبػٍ ػىتِب ّالیبت ػؿیي فیـا هیجبىؼ ٌٍؼتی ًجبتبت

 

 ضْد تکثیر ّ احیب چگًَْ جٌگالت کَ تبکتیک
 .امت ّـّؿی اّل لؼهَ ػؿ ؽیل ىـایٔ رٌگالت اصیب ثـای

 ربت لـیَ ّ ّالی ّلنْالی ّالیبت ثَ فؿاػت ّفاؿت ٓـف اف هٌظن پالى .۱

 اُویت هْؿػ ػؿ روؼی آالػبت توبهی ٓـق اف ػّلت ٓـف اف هْحـ تجلیغبت.۲

 هـػم ثـای  رٌگالت

 مبلیبًَ ثْػیزَ ۳

 میوی ػیْاؿ ّ ُب لْؿیَ ثـای مـک ّ  تغویبًزبت تِیَ ، لْؿیَ مبعتي .۴

 مي عْؿػ ػؿعتبى ّ ُب لْؿیَ ثـای آثـمبًی چگًْگی .۵

 ػلیك ثطْؿ رٌگالت ّ لْؿیَ ّهـالجت صفع .۶

 هٌطمَ ُوبى ثْهی ت ًجبتب اف ىْػ کْىو هْحـ ُْای ّ آة هْحـػؿ ػؿعت  فؿع .۷

 .ىْػ امتفبػٍ

 درختبى زرع
 .گیـػ هی ٍْؿت ىکل ۳ ثَ ػؿعتبى فؿع 

   لْؿیَ ػؿ.۱

  تغن ثؾؿ ثيکل رٌگلی مبصَ ػؿ .۲

 عْػه صبل ثَ هـالجت مبل چٌؼ اف پل ؿا ًجبت ثؼؼا تغن ثؾؿ ثيکل رٌگلی مبصَ ػؿیک  .۳ 

 .کـػى ؿُب

      



  ىبًی ًِبل                                          رٌگل  اصیبی ثـای لْؿیَ        

      
 ؿفتَ ػمت اف رٌگالت اصیب                                         رؼیؼ رٌگلِبی            

 جِبى در رخبیرچْة 
 رشد به رو ذخایر ،۲۰۰۵ سال تا. چوب اصلی ترین جزء تشکیل دهنده ی یک درخت است

 .بود تجاری آن درصد ۴۷ که بود مکعب متر میلیارد ۴۳۴ حدود جهان سراسر در ها جنگل
 انرژی منبع عنوان به  کربنی غیر و فراوان تجدیدپذیر منبع یک عنوان به چوبی مواد

 چوب مکعب متر میلیارد ۳.۵ حدود ۱۹۹۱ سال در .اند بوده توجه مورد بسیار تجدیدپذیر

  .میباشد ساختمان ساز و ساخت و مبل برای غالب استفاده .شد برداشت
 بطری تبریخ در چْة از استفبدٍ

 ًبکتـیي عطـ ثـاثـ ػؿ ؿا چْة اف امتفبػٍ گـػیؼ غبلت ٓجؼت ثبالی ثيـ کَ ػلت

  پق پغت ّ ًوْػى گـم ثـای ؿا آتو ثؼؼا . گـفت فـا  ؿا کوبى تیـ ًیقٍ ىکل ثَ صیْاًبت

 چْة اف عبًَ لْافم اعتـاس اف ثؼؼ . آهْعت  صیْاًبت ّ پـًؼگبى اف ؿا  مبعتي ّالًَ

 ٓجیؼی صْاػث ّ  صيی ّ صیْاًبت اف ػفبع ، ُْا ثـّػت ثـاثـ ػؿ کَ مبعت گل ّ مٌگ

  .آهْعت ؿا

 یثـا ،یمبعتوبى هبػٍ مْعت، هبػٍ ػٌْاى ثَؿا چْة کَ هیيْػ مبل ُقاؿاى ثيـاف

 تب کَ .امت گـفتَ لـاؿ امتفبػٍ هْؿػ کبغؾ ّ  ظـّف . هْثل مالس، ّ اثقاؿ مبعت

 .ػاؿػ ػّام اهـّف

 . هیطًْذ تقسین کْری کتَ سَ بَ  چْة

  مغت چْثِبی .۱

 ثـگبى مْفًی هبًٌؼ ًـم چْثِبی .۲

  غیـٍ ّ ىوپبهپلیت یب هٌَْػی چْثِبی .۳

 

 اجسا چْة
ثَ هٌظْؿ ػؿک ُـ چَ ثِتـ ؿفتبؿ ّ هبُیت چْة الفم امت اثتؼا ػؿعت ّ ارقای هغتلف 

َ ی  ػؿعت ًيبى ػٌُؼٍ ی یک . آى ثَ ػلت هْؿػ ثـؿمی لـاؿ گیـًؼ همطغ ػـّی اف تٌ

 : عْاُؼ ثْػػؿعتارقای 



لنوت هـػٍ ی ثیـًّی کَ ّغبهت آى ثب : پْمت ػؿعت، کَ عْػ ىبهل ػّ لنوت امت

 ؿا اف غؾایی آى هتفبّت ثْػٍ، ّ لنوت ػاعلی ّ فًؼٍ کَ هْاػ ًْعتْرَ ثَ مي ػؿعت ّ 

 .ثـگ ُب ثَ توبم لنوت ُبی فًؼٍ  ػؿعت هی ؿمبًؼ

َ ی ػؿًّی ّ ثیـًّی تمنین هی ىْػچْة  ػؿعتبى اًْاع چْة، کَ ػؿ اکخـ   .ثَ ػّ الی

َ ُبی اٍلی ّ  هغق ػؿعت، کَ ثبفت ثنیبؿ کْچکی ػؿ هـکق ػؿعت ثْػٍ ّ ػؿ توبهی ىبع

َ ُب ّرْػ ػاؿػ  .فـػی ّ ؿیي

َ  بیرًّی چْة .1 ُن ىبهل ثبفت هـػٍ ّ ُن ىبهل ثبفت فًؼٍ امت کَ ىیـٍ ّ هْاػ  الی

َ ی ػؿًّی چْة اف تغییـات تؼؿیزِی . هغؾی ؿا اف ؿیيَ ثَ ثـگ ُب هٌتمل هی کٌؼ الی

 .ٍْؿت گـفتَ ػؿ لنوت ثیـًّی ىکل هی گیـػ ّ تمـیجبً غیـفؼبل امت

َ ُبی – رگ ُبی چْة .2 ثبفت ُبی گنتـػٍ ىؼٍ ػؿ ؿامتبی افمی کَ ػؿ هیبى مطْس ّ الی

 ملْل ػؿ ػـُ ّ اف چٌؼ ۱۵اف ًظـ اثؼبػ اف یک تب - ىؼبػی ػؿعت هْرْػ ُنتٌؼ

َ ُبی هغتلف ػؿعت اف .  تب چٌؼیي مبًتی هتـ ػؿ اؿتفبع هتغیـ ُنتٌؼصزـّی  َ ُب الی ؿگ

هغق ػؿعت تب پْمت آى ؿا ثَ ُن هتَل کـػٍ ّ ػؿ ؿامتبی ؽعیـٍ مبفی ّ اًتمبل هْاػ 

َ ُبیی . غؾایی ػول هی کٌٌؼ ػؿ همطغ ػـّی یک ػؿعت، ایي ؿگِب ثَ ٍْؿت صمل

َ ُب اًؼافٍ گیـی  ػایـٍ ىکل ػیؼٍ هی ىًْؼ کَ مي یک ػؿعت ًیق اف ؿّی تؼؼاػ ُویي صلم

صتی اگـ ػؿ ْٓل یک مبل ؿىؼ یک ػؿعت ثَ ػلت عيکی یب ّرْػ آفت هتْلف . هی ىْػ

َ ُبی ػاعلی . ىْػ، ثیو اف یک صملَ ػؿ آى هؼت ىکل هی گیـػ ػؿ چٌیي ىـایطی ثیي صلم

َ ُب ثَ مغتی اف یکؼیگـ لبثل  تفکیک ُنتٌؼ ػؿعتبًی . هـف هيغَی ىکل ًگـفتَ ّ صلم

کَ تبد ثنیبؿ کْچکی ػاؿًؼ یب ثَ ُـ ػلتی ىبط ّ ثـگ ُبی عْػ ؿا اف ػمت ػاػٍ اًؼ، ؿىؼ 

َ ی ًبکبهل هيبُؼٍ گـػػ  .ًبکبهلی ػاىتَ ّ هوکي امت ػؿ همطغ ػـّی آى ُب ًیق یک صلم

َ کبهبیْم .3 ، کَ ػؿ پْمت ػؿًّی ػؿعت لـاؿ گـفتَ ّ تغؾیَ ّ ملْل مبفِی پْمت الی

ثیيتـیي همؼاؿ ؿىؼ .  لبثل هيبُؼٍ ًینتثؼّى ؽؿٍ ثیي ػؿعت ؿا اًزبم هی ػُؼ، ثب چين 

َ  کبهجیْم اتفبق هی افتؼ  .پْمت ّ چْة، اف ٓـیك تمنین ملْلی ػؿ الی

َ ی فؼبلیت  غیـفؼبلی امت کَ صزـات ػاعلی چْة ىبهل لنوتػؿ هزوْع،   ػؿ فهیٌ

َ  ػاعلی ًنجت ثَ . مبًی ثَ ًمبٓ هغتلف ػؿعت یب ؽعیـٍ مبفی هْاػ غؾایی ًؼاؿػؿآة ػؿ الی

َ  عبؿری چْة، ثب افقایو ػؿهیقاى ّرْػ ػَبؿٍ ای ُوـاٍ امت کَ ثبػج تی تـىؼى  ٍ ؿالی

َ  ػاعلی هی گـػػ ، ّرْػ ایي چِبؿهغق هبًٌؼ ػؿعت گیالك یب اًْاع ػؿ ثـعی . ؿًگ الی

، ػَبؿٍ ّ اًْاع هؼوْالً ػؿ ثیيتـ .  هْرت ؿًگ تیـٍ ی آى ُب هی گـػػٍػَبؿٍ یب ىیـ

َ ی صيـات ّ پْمیؼگی  َ  ػؿًّی چْة، همبّهت آى ؿا ػؿ ثـاثـ صول هْاػ تيکیل ػٌُؼٍ  الی

ُـچٌؼ ایي اهـ لقّهبً ثَ هؼٌی امتضکبم ثیيتـ چْة ُبی تیـٍ ؿًگ ًینت، . افقایو هی ُؼ

َ ی عبؿری  َ  ػؿًّی آى تأهیي هی گـػػ ّ الی اهب ػؿ صمیمت هیقاى امتضکبم چْة تْمٔ الی

 .ػؿ امتضکبم چْة ًميی ًؼاؿػ

َ  کبهجیْم لـاؿ گـفتَ ّ ىبهل  َ  ػاعلی ّ الی َ  عبؿری چْة، هیبى الی  هـػٍ صزـاتاهب الی

ػؿ لنوت ثیـًّی . فؼبلیت ػوؼٍ ی ایي الیَ ػؿ ؽعیـٍ مبفی هْاػ غؾایی امت. ّ فًؼٍ امت

َ  عبؿری چْة  َ  کبهجیْم، الی ایي الیَ .  آة ؿمبًی ؿا اًزبم هی ػُؼػولّ ًقػیک تـ ثَ الی



 تب ۴ هغتلف هتفبّت ثْػٍ اهب هؼوْالً ّغبهت آى ثیي اًْاع ثَ لضبظ اثؼبػ ّ ّغبهت ػؿ 

 . مبًتی هتـ اًؼافٍ گیـی ىؼٍ امت۶

 

 :چْة ببفت بَ هرتبط  خصْصیبت ّ اصطالحبت سبیر

  چْةکطبفت

 کخبفت چْة . امتبًؼاؿػ امت کَ ػاؿػ هیقاى ّفِى صزن هيغَی اف چْة ثب ؿْٓثت  

لبثلیت هبىیي کبؿی ّ ) کبؿ ثب آى آمبًیهؼوْالً ثب مغتی ّ امتمبهت چْة ّ ُوچٌیي هیقاى 

 .ؿاثطَ ی هنتمین ػاؿػ (مبعت ّ مبف

 
 هقبّهت ّ دّام چْة

 چْة عٍَْیبتایي . ػّام یک چْة همبّهت آى ػؿ ثـاثـ عْؿػگی ّ پْمیؼگی امت 

ُـلؼؿ ػؿ چْة هْاػکیوبّی .ػؿ ٌُگبم امتفبػٍ اف آى ػؿ فْبی ثبف صبئق اُویت امت

 .ثغًَْ ؿّغٌِب فیبػ ثبىؼ چْة همبّم ّ ػوـ ػؿاف ػاؿػ

  چْةببفت

ف اثؼبػ  ـّ یک چْة ثب ثبفت ػؿىت ػاؿای فـّ .  مطضی چْة امتپغچی ّ ثلٌؼیثبفت هؼ

ؿفتگی ُبی ثَ ًنجت ػویك تـی امت ّ پیو اف اتوبم کبؿ ّ ػولیبت ؿًگ آهیقی هی ثبینت 

 . مطش چْة الؼام ًوْػلين مبعتي ًنجت ثَ پـ کـػى آى ّ 

   استحکبم ّ پبیذاری

 ّ ؿْٓثت ػکل الؼول صـاؿت ثَ تغییـات فَلی، ًّظـ چْة پل اف عيک ًوْػى 

ایي تغییـات ػؿ یک هیقاى .  ًبچیق، هٌمجِ یب هٌجنٔ هی ىْػ ثطْؿًيبى ػاػٍ ّ ُـ چٌؼ

ػؿیک ػؿعت ُـلؼؿ هْاػچـثی فیبػ ػاىتَ ثبىؼ  .چْة هی ًبهٌؼامتضکبم یب پبیؼاؿی 

 .ػوـه فیبػ اًؼ



صبدرات چْپ 

  چْة لْافم ّ چْة ّاؿػات ّ ٍبػؿات صْفٍ ثَ هـثْٓ اهْؿ  کَ ػؿتضمیمبت ثَ تْرَ ثب 

 ۱۶۰ صؼّػ ػؿ چْة ٍبػؿات ، ۲۰۱۰ تب ۱۹۹۰ ُبی مبل صؼّػ ػؿ ،  گـفتَ ٍْؿت

 صبل ػؿ ّ امت ؿىؼ ثَ ؿّ صبّـ صبل ػؿ ؿًّؼ ایي کَ امت ىؼٍ فػٍ تغویي ػالؿ هیلیبؿػ

 . ثبىؼ هی افقایو

 ؿا ُب آى تْاى هی کلی ٍْؿت ثَ ػاؿًؼ ؿًگی پـ ًمو چْة ٍبػؿات ػؿ کَ کيْؿُبیی

 ّ ُْا ّ آة ثَ تْرَ ثب کَ امت ایي هْؿػ ایي ػلیل . کـػ پیؼا اؿّپب ّ آهـیکب ُبی لبؿٍ ػؿ

 ُبی رٌگل ّ عیق صبٍل عبک آهؼى ثْرْػ ثبػج ػاؿًؼ ُب لبؿٍ ایي کَ اللیوی ىـایٔ

 . کـػ امتفبػٍ چْة ٌٍؼت ػؿ تْاى هی ُب آى اف کَ ىْػ هی چْة ّمیغ

 فٌلٌؼ ، ىمْئؼ : ػاػ اعتَبً هْاؿػ ایي ثَ تْاى هی ؿا چْة کٌٌؼٍ ٍبػؿ ثـتـ کيْؿُبی

 ثیيتـیي ،کبًبػا کيْؿُب ایي هیبى ػؿ.  ّ اًؼًّیقیبؿیوٓا ، ،چیي ؿّمیَ کبًبػا ، آهـیکب ،

 هیلیبؿػ ۳۰ صؼّػ ػؿ آى چْة ٍبػؿات ػاؿػ چْة ٍبػؿات ثَ هـثْٓ ؿا فؼبلیت

 هضَْالت ّ چْة ٍبػؿات اهْؿ ػؿ گیـی چين فؼبلیت ّ ثبىؼ هی مبل ػؿ ماکیلْگـ

 . ػاؿػ چْثی

 آهـیکب هتضؼٍ ایبالت ػاؿػ ؿا چْثی ٌٍبیغ ّ چْة ٍبػؿات ثیيتـیي کَ کيْؿی ػّهیي

 ، چْثی ُبی ّؿق هبًٌؼ چْثی هضَْالت ّ چْة ماگـ کلیْ هیلیبؿػ ۱۸ مبلی کَ ثبىؼ هی

 ٌٍبیغ مبعت کبًبػاػؿ ّ آهـیکب . کٌؼ هی ٍبػؿ ػیگـ کيْؿُبی ثَ ؿا … ّ چْة ؽغبل

 . ُنتٌؼ رِبى ػؿ ػـٍَ ایي پیيگبهبى اف ًیق چْثی عبًَ ّ چْثی

 ثیيتـیي ّ امت چْة ٍبػؿکٌٌؼگبى ثـتـیي رقّ کَ امت کيْؿی ػیگـ ، ىمْئؼ

 چْة کیلْگـم هیلیبؿػ ۱۷ مبلییؼى مْ . ػاؿػ ػیگـ کيْؿُبی ثَ رِبى ػؿ ؿا ٍبػؿات

 کيْؿ ثؼؼی ؿتجَ . کٌٌؼ هی ٍبػؿ ػاؿًؼ تزبؿی ؿّاثٔ ُب آى ثب کَ کيْؿُبیی ػیگـ ثَ ؿا

 کيْؿ . امت چْة کیلْگـم هیلیبؿػ ۱۴ ػؿمبل کيْؿ ایي چْثی ٍبػؿات کَ امت فٌلٌؼ

 ثَ رٌگلؼاؿی ّ چْة ٌٍؼت اف ؿا عْػ ُبی ػؿآهؼ اف ػؿٍؼ ۲۰ الی ۱۵ صؼّػ فٌالًؼ

 .ىْػ هی چْثی صْیلی مبعت ٍـف آى ثیيتـ کَ آّؿػ هی ػمت

 ثؼؼی ُبی ؿتجَ ػؿ کَ ُنتٌؼ ُبیی کيْؿ ػیگـ … ّ اتـیو ، ثـفیل ، ؿّمیَ ، فـاًنَ

 صْفٍ ایي ػؿ ًیق آلوبى کيْؿ ُوچٌیي . ػاؿًؼ لـاؿ ػیگـ کيْؿُبی ػؿ چْة ٍبػؿات

 . ػاؿػ فؼبلیت

چِبؿ  کـػى ٍبػؿ ّ تْلیؼ ًظـ اف ُب ؿّك کَ امت ایي ؿّمیَ کيْؿ هْؿػ ػؿ هِن ًکتَ

 ّ تْلیؼ ػؿ ًیق ّ اًؼ ػاػٍ اعتَبً عْػ ثَ رِبى ػؿ ؿا ػّم ؿتجَ چْثی ُبی تـاه

 ٍْؿت تضمیمبت ثب . ُنتٌؼ ٍبػؿکٌٌؼگبى ثـتـیي رقّ ًیق الیَ مَ ُبی تغتَ ٍبػؿات
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 ٍبػؿ کيْؿُبی ثـتـیي اف ۲۰۲۰ مبل ػؿ کَ امت کيْؿی ؿّمیَ ىؼ هؼلْم گـفتَ

 . ىؼ ىٌبعتَ ًـم چْة چِبؿتـاه  کٌٌؼٍ

 ّخصْصیبتص ًرم  ّ سخت  ُبی چْة

 کَ ىـصبً تيـیش هی .چْة امت ثیو تـ تٍْیف ” ًـم“ّ ” مغت“ػؿ ّالغ اٍطالصبت 

 .گـػػ

 :تفبّت ُبی امبمی ثیي ایي ػّ ثَ ىـس فیـ امت

 چْة ُبی سخت

 ثـگ پِي ُنتٌؼ. ۱

 اًْاع ثـگ ؿیق ػاؿًؼ. ۲

 . تيکیل هی ىًْؼ تغن ػاى یب ػاًَ آى ػؿ ػاعل پْه ُنتٌؼ کَ ػؿ ػاًَ ُبی ػاؿای.۳

  ػاؿًؼغلْػاًَ .۴

  ُنتٌؼلیوتیثَ ْٓؿ کلی . ۵

 ؿًگ ثیو تـ آى ُب تیـٍ امت. ۶

 ىیـٍ کوی ػاؿًؼ. ۷

 اف ًظـ ّفى ّ تـاکن مٌگیي ُنتٌؼ. ۸

 همبّهت عْثی ػؿ ثـاثـ آتو ػاؿًؼ. ۹

 چْة ُبی ًرم

 ؿىؼ مـیؼی ػاؿًؼ. ۱

 (هؼوْال اف عبًْاػٍ ػؿعتبى مْفًی ثـگ ّ ٌٍْثـیبى ُنتٌؼ) ُویيَ مجق ُنتٌؼ . ۲

 ثـگ ُبیيبى مْفًی ىکل امت. ۳

 ُبیيبى ػؿّى یک هغـّٓ ػیؼٍ هی ىْػػاًَ . ۴

 لیوت ثبال ًؼاؿًؼ. ۵

 ؿًگ آى ُب هؼوْال ؿّىي امت. ۶

 ىیـٍ فیبػی ػاؿًؼ. ۷

 ُنتٌؼ ثبف ػاًَ . ۸

 اف ًظـ ّفى مجک ُنتٌؼ. ۹

همبّهت ثنیبؿ ّؼیفی ػؿ ثـاثـ آتو ػاؿًؼ . ۱۰

 

 است برخْدار زیبد اُویت از آًِب چْة کَ درخت اًْاع

  بلْط

 اف آى ُب یبفت ىؼٍ ًْع  ۲۰۰ثلْٓ ٍؼُب مبل امت کَ هْؿػ ػاللَ ُنتٌؼ ّ ػؿ صؼّػ 

 ثنیبؿ فیجب ثَ ًظـ هی ّثل ایي چْة ًنجتب فـاّاى امت ّ ٌُگبم امتفبػٍ ثـای م. امت

 .ؿمؼ



ثْػى هی تْاًؼ ىجیَ عطْٓی ثبىؼ کَ هبًٌؼ احـ اًگيت ػیؼٍ هی ىًْؼ،  ثَ ػلیل ؿگَ ؿگَ

 چنجبًؼٍ هی ىًْؼ تب پْىو ّثلثـه ُبی ًبفکی کَ ؿّی مطش م) پْه چْة ثـای 

 .ثنیبؿ امتفبػٍ هی ىًْؼ( فیجبیی ػاىتَ ثبىٌؼ

ًْع مفیؼ ثیو تـ مبیَ ای .  ّ ثلْٓ مفیؼ ّرْػ ػاؿًؼمـطچْة ثلْٓ ػؿ ػّ ًْع ثلْٓ 

 ثیو تـ ثَ مـط ػاؿػ، ػؿ صبلی کَ ثلْٓ ؿًگ ًَْاؿی هبیل ثَ عبکنتـی ّ هبیل ثَ 

 . ىجیَ امتمـطؿًگ هبیل ثَ 

 چْة مفیؼ گـاًتـ اف ًْع چْة ثلْٓ ػؿ ػمتَ چْة ُبی گـاى لیوت ّرْػ ػاؿػ ّ 

 . امتمـط

 ایي ًْع چْة ُب ؿا ثـای عٍَْیبتُـ ػّ هتـاکن، مٌگیي ّ مغت پْه ُنتٌؼ ّ ایي 

 ثَ ّامطَ همبّهت ػؿ ثـاثـ عـاه ّ لکَ امت صبلت هی کٌؼ، کَ ایي امتفبػٍ  هْثل

. 

 
 چِبرهغس-

ایي چْة ثـای ؿّکو هٌبمت ّ ػؿ . گـاًتـیي چْثِب امت ایي چْة ثْػى ثَ ػلیل کن

 .ػاؿػ پیيـفتَ ثنیبؿ  اؿفه هْثل مبفی ٌٍؼت 

 . ایي چْة ثَ ػلیل امتضکبم ّ تٌْع ؿًگی کَ ػؿ آى ظبُـ هی ىْػ هيِْؿ امتعْاً

 تیـٍ امت، اهب مبیَ ُبی ؿّىي تـی ًیق ػؿ ثبفت ًَْاؿیثَ ْٓؿ کلی ؿًگ ایي چْة 

کبؿ ثب ایي .ایي ًْع چْة یبفت هی ىْػ ّ ػاًَ ُب هی تْاًٌؼ ػاؿای ؿگَ ُبی ثٌفو ثبىٌؼ

 ػؿ آى ٍلـاؿ گـفتي ایي چْة ػؿ هؼـُ آُي ثبػج ایزبػ لک.ًنجتبً هيکل امتچْة  

 .هی ىْػ

 عرعر چْة

ایي چْة ثَ ًنجتی کَ عن هیيْػ  ػؿ ٌٍؼت هْثل .  هیجبىؼ ایي چْة ًنجتب گـاى لیوت 

 . مبفی ثـای مبعتي هْثل هٌضٌی امتفبػٍ فیبػ ػاؿػ

 . هتغیـ امتمـط ؿّىي هبیل ثَ عبکنتـی تب ؿًگ تمـیجب ًَْؿای ؿًگ ایي چْة اف 

اف ایي .  ىِـت ػاؿػ  ػاىتي  ٍبف امت ّ چْة آى ثَ ػلیل امتضکبممطغ ایي چْة 

هغٍَْب ػؿ ٌٍؼت ) ّثل مبفیمبعت ػمتَ اثقاؿ، چْة ثیل ثبل ّ مچْة ػؿ 

 .اؿفه فیبػی ػاؿػ( ؿمتْؿاى 

 هی تـی کن ىکبف هؼـُ ػؿ آى ػاًَ اهب امت، ثلْٓ ىجیَ ظبُـی ًظـ اف چْة ایي

 .ثبىؼ



 

  راش- 

 ؿاه ثَ عْثی عن هی ىْػ اهب اف چْة . ُوبًٌؼ چْة ػؿعت فثبى گٌزيک امت

 .رؾاثیت کن تـی ثـعْؿػاؿ ثْػٍ ّ کن تـ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ

اهـّفٍ هضجْثیت ایي چْة ثبال ؿفتَ فیـا ثنیبؿ لْی ثْػٍ ّ ػؿ ثـاثـ ّـثَ ثنیبؿ 

 .همبّم امت

  اصنبك گـهی ثَ اتبق هی ثغيؼػایي چْة اگـ ػؿیک آبق کبؿ گـفتَ ىؼٍ ثبىؼ 

یکی اف هؼبیت چْة ؿاه ایي امت کَ کبؿ کـػى ثب آى ثَ کوک ػمت ثنیبؿ ػىْاؿ 

 .امت

 رؾة هی کٌؼ، آمبًیهيکل اصتوبلی ػیگـ ایي ایي چْة ایي امت کَ ؿْٓثت ؿا ثَ 

اف ایي چْة ػؿ مبصل ّ ربی ًن ػاؿ .  ًینتهٌبمتثٌبثـایي ثـای ىـایٔ هـْٓة 

 . امتفبػٍ ٍْؿت ًوی گیـًؼ

اىیبی کَ افیي چْة مبعتَ هیيْػ ثؼّى ثْ ؿاه یک چْة ثؼّى ثْ امت، ثٌبثـایي 

 .ُنتٌؼ

 



 (SWIETENIA MACROPHYLLA) ٌُذّرراش یب هبُْى چْة

امتفبػٍ اف ایي ًْع چْة ػؿ چٌؼ ّلت اعیـ یکی اف ثضج ثـاًگیق تـیي هّْْػبت 

الجتَ ثبیؼ گفت  .ایي چْة ػؿ افغبًنتبى ًجْػٍ ّتضمیك تگـػیؼٍ امت .هطـس ىؼٍ ثْػٍ امت

 فـػی ػؿ عبًْاػٍ چْة هبُْى ّرْػ ػاؿػ ّلی ایي ًبم هؼوْال ثَ اًْاعکَ تؼؼاػی اف 

لطغ غیـلبًًْی ایي ػؿعت هٌزـ ثَ ػؿد ًبم آى ػؿ .یبػ هیيْػچْة هبُْى ٌُؼّؿاك 

 .ىؼٍ امت( کٌْاًنیْى تزبؿت ثیي الوللی گًَْ ُبی ػؿ هؼـُ عطـ) CITES فِـمت

 ثنیبؿ گـاى امت کَ ثَ چْةایي چْة ثَ ػلیل کیفیت ػبلی ثنیبؿ هْؿػ تْرَ امت ّ 

 .لنن  ؿّیکو چْة ػؿ هْثل امتؼوبل ػاؿػُویي ػلیل ُن ثبػج افقایو امتفبػٍ اف آى ثَ 

 کَ ثب گؾىت فهبى تیـٍ هی ىْػ، ػؿعييی عیـٍ مـط هبیل ثَ ًَْاؿیؿًگ پـ ؿًگ 

اف ایي ًْع چْة اغلت ػؿ مبعت آالت هْمیمی امتفبػٍ هی ىْػ .کٌٌؼٍ ثَ آى هی ػُؼ

 .فیـا ٍؼای صبٍل اف ایي مبفُب ثنیبؿ گـم ّ ّاّش عْاُؼ ثْػ

 

   
 

 

 (PLATANUS) چٌبر پٌجَ

مٌگیٌی هتـاکن ایي چْة، ثَ ُوـاٍ کیفیت ّ همبّهتو ػؿ ثـاثـ ؿْٓثت، ایي چْة ؿا 

 تجؼیل کـػٍ امت کَ مطش ّثل لَبثی ّ مچْة فیـیي ثـای ّمبیلی هبًٌؼ کَ ثَ چْثی 

 .ثبالیی اف ًیـّ ؿا تضول هی کٌؼ

چين “ ثیي یک عٔ ٍبف یب چیقی ىجیَ یک تـمینػاؿای ؿگَ  ُبی هغتلف امت کَ 

 .هتفبّت ُنتٌؼ” پـًؼٍ

 ثْػٍ ّ آى ؿا ىجیَ چْة ُبی گـاى لیوت هی مـط ؿّىي یب هبیل ثَ ًَْاؿیؿًگ آى 

 . امتفبػٍ هی ىْػالوبؿیثَ ػلیل عبٍیت مغت ثْػى آى، اغلت ػؿ تِیَ هیق ّ. کٌؼ

هبًٌؼ چْة ُبی ػیگـ ایي ًْع چْة ُن اًْاع هغتلفی ّرْػ ػاؿػ، اهب ثیو تـیي امتفبػٍ 

 مغت ًبم ثـػٍ چٌبؿ ُن ثٌبم امت ىکـی  چٌبؿ  ػؿعت ثٌبم ػؿ تْلیؼی ُب ایي ًْع چْة

 .هی ىْػ



   
 

 عن درخت چْة

 مغتی پبیؼاؿی ؿا اؿائَ هی ػُؼ ّ ثنیبؿ ثبػّام، ػن، چْة ُبی ػیگـػؿ همبینَ ثب چْة 

 .هتٌْع ّ همـّى ثَ ٍـفَ امت

.  اف ًظـ ظبُـی هؼوْال لٍِْ ای ٓالیی ثْػٍ اهب ثب گؾىت فهبى تیـٍ هی ىْػػنچْة 

ایي هبػٍ اف ّیژگی ُبی ثنیبؿ عْثی ػؿ ثـاثـ آة، ثَ عًَْ ػؿ ٍْؿت ٍیمل ػاػى 

 .یب ّاکل فػى ثـعْؿػاؿ امت

ثَ اًؼافٍ گیالك یب )ایي چْة ؿًگ ثٌؼی اًجُْی ػاؿػ ّ اگـ چَ هضکن ّ ثبػّام امت 

 . هی تْاى ثب ػمت ثب آى کبؿ کـػآمبًیاهب ثَ ( عبکنتـ

 ؿاُی ثـای ایزبػ هٌجغ ػناف ثیي اًْاع چْثی کَ ػؿ ایي رب ؽکـ ىؼٍ امت، چْة 

پبیؼاؿتـ اف الْاؿ اؿائَ هی ػُؼ کَ ثَ ؽعبیـ گًَْ ُبی ًبػؿتـ فهبى هی ػُؼ تب ثبفیبثی 

 .ىًْؼ

مبل هی تْاًؼ ثنیبؿ ثلٌؼ ىْػ ّ ثـػاىت هیٍْ اف آى ثنیبؿ  15 ػؿ هؼت ػنیک ػؿعت 

اکٌْى چْة آى فـّعتَ هی . ػؿ گؾىتَ ػؿعتبى لطغ ّ مْفاًؼٍ هی ىؼًؼ. عطـًبک گـػػ

ایي ثؼاى هؼٌی امت کَ .  ، آالت هْمیمی ّ غیـٍ مبعتَ ىْػاتفیْؿ ، آالتّثلىْػ تب م

 .کيبّؿفاى ػؿآهؼ عْػ ؿا افقایو هی ػٌُؼ ّ ُن چٌیي آلْػگی ُْا ؿا کبُو هی ػٌُؼ

کَ هنتمیوبً .صولَ ثیوبؿی ُبی لبؿچی ّ صيـات امت ثَ  ٌُگبم ؿىؼ هنتؼؼ ػؿعت ػن 

 ىًْؼ ػیگـ اف توبم ػْاهل ػالد اهب اگـ ثیوبؿی ُب ّ آفبت آى . مـصبٍل تبحیـ ػاؿػ

 .ّى هی هبًؼئهٌ

 



  عکبسی

ّ اًجُْی  mimosa ،wattle ،whistling thorn ایي چْة ػؿ مـامـ رِبى ثَ ػٌْاى

 !اف ًبم ُبی ػیگـ ًیق ىٌبعتَ هی ىْػ

ثَ ًیـّی ػؿیبیی ػؿ مبعت کيتی  ایي چْة ثنیبؿ مغت ّ ثب ػّام ثْػٍ ّ ثَ ُویي ػلت 

ملطٌتی اًگلنتبى کوک فیبػی کـػٍ امت تب ربیگبٍ عْػ ؿا ثَ ػٌْاى یک لؼؿت رِبًی 

 .ایزبػ کٌٌؼ ۱۸۰۰ػؿ ػَُ 

 همبّهت ایي چْة ػؿ ثـاثـ آة، آى ؿا ثـای مبعت کيتی هٌبمت کـػٍ امت، ثَ ًنجت 

افنبًَ ای ” کيتی ُبی عٔ ىکي“ثٌبثـایي ًیـّی ػؿیبیی ملطٌتی اًگلنتبى ثـای مبعت 

عْػ اف ایي ًْع چْة امتفبػٍ کـػٍ ثْػًؼ کَ ثـتـی ػؿیبیی ؿا ػؿ آى فهبى تْویي هی 

 .کـػ

ُویي عٍَْیبت ثبػج هی ىْػ کَ اهـّفٍ ػؿ ىـایطی کَ هوکي امت ثب هبیؼبت توبك 

مبل  40تب 20ػؿ ٍْؿتی کَ ُوبى ْٓؿ ثوبًؼ، ثیي . هٌبمت امتپیؼا کٌؼ، ثـای امتفبػٍ 

 .ًیق ىـایٔ ؿا تضول هی کٌؼ

ایي یکی اف هؼؼّػ اًْاع چْثی امت کَ ثَ ًظـ هی ؿمؼ چَ ٍیملی ثبىؼ، چَ ٓجیؼی 

 .عْؿػٍ ثبىؼ، ثبف ُن ػبلی ثَ ًظـ هی ؿمؼپبلو ثوبًؼ ّ چَ 

 پـ ؿًگ ّ ػویك، گـهی ًَْاؿیثَ ؿاصتی عـاىیؼٍ ًوی ىْػ ّ ثب ؿًگ ُبی ػکبمی 

 ًیق ثَ آى ثبىؼ ػؿ ثـاثـ آة همبّم هی مطش ایي چْة . ػزیجی ثَ ُـ عبًَ ای هی ثغيؼ

 .کوک هی کٌؼ تب ػؿ ثب پْمیؼگی، ثْ ّ لکَ ُب هجبؿفٍ کٌؼ

 . هی ىْػپبکبؿی امبًیُن چٌیي ایي چْة عبٍیت ّؼ ثبکتـیبیی ػاؿػ ّ ثَ 

 

 

 

 

 

 

 

 تْت درخت

 عبًْاػٍ اف MORUS CITRIFOLIA تْت گل .امت گلؼاؿ  ًجبتبت رولَ اف تْت

MORACEAE ّ اػلی ّ ّصيی ثطْؿ  ػًیب مـامـ ػؿ تْت . امت هضتلفی  عاًْا یػاؿا 

 ثَ الی  ىـّع ثتَ ًْع اف تْت .ػاؿػ ّرْػ رِبى ػؿ اى ًْع ۲۰۰ تمـیجب . ؿّیؼ هی

 ىبٍ ، تْت عنک  تْت ىیـ  افغبًنتبى ػؿ .ؿمٌؼ هی هتـ پبًقػٍ الی ػٍ اؿتفبع ثَ ػؿعتبى

 اًْاع .ؿّیؼ هی عبًی اثـاُن تْت ، تْت ،مگ تْت هزٌْى ، عنک تْت ىبٍ  ، تْت

ً  یثْم ٍْؿت ثَ مـط تْت اف فیبػی  اهـیکب ىـلی لىوب هٌطمَ ػؿ هغٍَْب

    .ؿّیؼ هی  مکٌٌؼاّی کيْؿُبی
                                                                               



 

 

 

 

 

 

 ًْع استفبدٍ از درخت تْت

  همبٍؼ ػوؼٍ امتفبػٍ هیيْػ۵اف ػؿعت تْت ثوٌظْؿ 

ػؿعت تْت ػاؿای هضَْالت هیْئی اف لجیل ىبٍ تْت ، اثـاُین عبًی ، ىیـ تْت . ۱

 .ّغیـٍ هیجبىٌؼ

 افثـگ ػؿعت تْت کـم پیلَ ثـای تْلیؼ تبؿ اثـیين امتفبػٍ هیيْػ.۲

 .اف چْة تْت غـُ مبعتي هْثل ، آالت هْمیمی ّ آالت فیٌتی امتفبػٍ هی ًوبیٌؼ. ۳

 .اف ػؿعتبى ّ ثتَ ُبی تْت غـُ رٌگل کبؿی ّ یب اصیب رٌگل کبؿ هی گیـًؼ . ۴

 .ًوبیٌؼ هی امتفبػٍ ُب عبًَ تنغیي ّ ُیقم ثيکل تْت افچْة .۵

 تْت درختبى

 کشت زیر سطح و وحشی صورت به جهان معتدل مناطك از بسیاری در درختان این

 ۵۰ الی۳۰از درخت این  تنه لطر  متر ۱۵–۱۰ درخت این تنه لد اندازه .می کنند رشد

 سختی و  مکعب متر در کیلوگرم ۶۹۰ درخت این  خشک وزن ، رسد می متر سانتی

 .متراست نیوتن ۷۴۷۰ آن جانکا  یا آن فشار زیر در چوب

 به و اند مهم بسیار اکولوژیکی نظر از سفید توت خصوص به توت درخت برگ های

  می گیرند، لرار استفاده مورد ابریشم تولید برای  پیله کرم غذایی مواد اصلی منبع عنوان

 سرعت به جوانی در توت ها .دارد زیاد بازار که است آن میوه توت خواص مهم ترین

 و باشند داشته ارتفاع متر ۲۴ تا می توانند  زیاد آب دادن صورت ودر می کنند رشد

 .می کنند رشد متناوب و ساده صورت به آن برگ های

 رسیدن هنگام در و می شود تبدیل  مختلف رنگهای به رسیدن هنگام توت درخت میوهٔه 

 برای است ممکن زیاد گرده تولید دلیل به توت درخت .دارد شیرینی طعم عطرو کامل

 شکل تفیر استفاده اثر در چوب رنگ .باشد خطرناک دارند گرده به آلرژی که افرادی

. میشود تبدیل نصواری به بالخره داده

 بسیار مماومت توت چوب . است بزرگ و کوچک منافذ و  ها خال دارای چوب این

 مماوم بسیار هوازدگی ممابل در همین طور دارد، حشرات و پوسیدگی برابر در باالیی



ً  تْت چْة .است  کٌٌؼ هی رؾة ؿا آة ثبؿاى فیـ ػؿ ّلی .امت فيـػٍ ّ مجک ًـم، ًنجتب

 .ًؼاؿػ امتفبػٍ تؼویـات مبعتي ػؿ عبٓـ ایي ثَ

 ، بیرون چوکی ، هیزم برای است ارزان درختان دیگر به نسبت  توت چوب چون

 ، چوبی بشکه های ساخت  ، چرخنده اشیاء و کشاورزی لوازم ، چوبی سازی حصار

 درختان چوب.گیرد می لرار استفاده مورد متوسط و بزرگ سایز با کاسه هایی ساخت

 یاد بری چینا  نام با آن یکنوع .دارند ساله ۱۰۰۰ لدامت  جاپان ایزو جزیره  در توت

 تراکم نظر از .شناسند می سفید سرو بنام و است چین و هند شمال بومی درخت  میشود

 .است سرخ بلوط شبیه

 . ٓجیؼی ػاؿػ ّ ػؿ ثـاثـ پْمیؼگی همبّم هی ثبىؼپْپٌک ًجبتیایي چْة عبٍیت ّؼ 

 ثَ ایي عبٓـ.  آى ثَ ُن ًقػیک تـ امتؿىتَگـ چَ اف ًظـ ثبفتی ىجیَ ثلْٓ امت، اهب 

 .هْؿػ ػاللَ کبؿگـاى چْة امت فیـا کبؿ ؿا ثب آى آمبى هی کٌؼ

 . ُن ثَ کبؿ ثـػٍ هی ىْػچْکی اف ایي چْة ثیو تـ ثـای مبعت هجل، ٌٍؼّق ّ یب 

 ضیطبى اًبر یب سبگْى یب سبگِْ  سبج-

یبػ ” پبػىبٍ چْة“ آى ثَ ػٌْاى ؿا ّ ػّام ایي ًْع چْة مغتیثنیبؿی اف هـػم ثَ ػلیل 

 . ایي چْة ػؿ ٌُؼّمتبى ثـهب پیؼا ىؼٍ چْة عیلی مغت هیبىؼ.هی کٌٌؼ

ایي چْة ثَ ْٓؿ ٓجیؼی همؼاؿ فیبػی ؿّغي ػؿّى عْػ ػاؿػ کَ آى ؿا ػؿ ثـاثـ آة 

صتی هی تْاًؼ ػؿ .  ػؿ اهبى ًگَ هی ػاؿػپْپٌک ثنیبؿ همبّم هی کٌؼ ّ اف پْمیؼگی ّ

 .آتو ًگیـػمبػگی ثـاثـ گـهبی فیبػ همبّهت کٌؼ ّ ثَ 

لنوت ػاعلی آى .  ىْػ، عیـٍ کٌٌؼٍ ثَ ًظـ هی ؿمؼًظـی اًؼاعتَّلتی ثـ ؿّی چْة 

 . هبیل ثَ عبکنتـی امتًَْاؿی هبیل ثَ ٓالیی ّ لنوت ثیـًّی آى ًَْاؿی

کو ی، ؿّهیق ّ چْکی ثیـًّی ػـىَ کيتی مبفی، کَ ػؿثـافًؼگی ثبػج ىؼٍ امت ایي 

 .کبؿی، تـاىکبؿی، کٌؼٍ کبؿی ّ ًزبؿی ُبی صـفَ ای هٌبمت هی مبفػ

 
 Ochroma pyramidale ببلسب 

بالسا درختی سریع الرشد . . درختی بزرگ و پهن برگ در آمریکای التین می روید 
این درخت .  متر بلند شود۳۰ سال بزرگ می شود و می تواند تا ۵ تا ۴است و طی 

درخت بالسا بر اساس شکل و پهن برگ  جزو درختان  سخت . معموالًال همیشه سبز است
چوب بالسا هرچند . به شمار می رود ولی چوب آن سبک  ترین چوب تجارتی جهان است

. بسیار سبک است ولی دارای کیفیت هایی مانند استحکام، محکم  و لابلیت کار است



 درصد از تمام  تولید چوب ۹۵. رنگ چوب سفید تا زرد روشن و گاهی نصواری است
 درصد از کل ۶۰در سال های اخیر . جهان چوب بالسا مربوط به کشور اکوادور است

برای ساخت لسمت های . تولید چوب بالسا از جنگل های مصنوعی به دست آمده است
دیواره های داخلی  طیاره پره های انرژی بادی لالبکاری، کشتی نجات ، برخی وسایل 

.  ماهیگیری کار گرفته میشود

   
. 

 اًْاع چْبِبی ًرم
  ایـاًی مـعؼاؿ

 مبعت ثـای اعیـ ّلت چٌؼ ػؿ کَ امت هيِْؿ اه موی عْاً ػلیل ثَ مـعؼاؿ

 ٌٍؼت ػؿ ًیق ّ .امت ثْػٍ هفیؼ ُب مـٓبى اف عبٍی اًْاع ػؿهبى ػؿ لؼؿتوٌؼ ػاؿُّبی

 .هیـّػ ثکبؿ چْة

 

  کبد.

. ػیگـ چْثِب امت چْة کبد امت کَ ُویيَ اؿفاى تـ اف ًْع یکی اف فـاّاى تـیي 

ػؿعت امت ُویيَ مجق ّلی ثـکِبی مْفًی ًؼاىتَ ثـگِبی آى هيبثَ ثَ مْفًی 



 چْة کبد ػاؿی گـٍ فیبػ امت ٌُگبم .هضکن، مجک ّ اًؼطبف پؾیـ امتایي چْة .امت

 .کبؿ هيالت ؿا ایزبػ م کٌؼ

 
  مـط چْة 

چْة کبد مـیغ . ایي چْة ىجیَ کبد امت، اهب امتضکبم کوتـی ًنجت ثَ چْة کبد ػاؿػ

 .ػؿٍؼ لْی تـ امت ۶۰تـ ثبفمبفی هی ىْػ ّ صؼّػ 

چْة مـط ثَ ػلیل همبّهت ػؿ ثـاثـ پْمیؼگی ّ ّیژگی ُبی ٓجیؼی ػؿ ػفغ صيـات، 

کبؿ ثب ػمت ثب ایي چْة آمبى امت  . مبفی هٌبمت امته فْبی ثبف یب کف ػؿ ثـای هجل

 ایي چْة ػؿ افغبًنتبى ّرْػ ًؼاؿػ هیتْاى ًِبل اّؿا ّاؿػ .ّ ثَ ؿاصتی ػؿ ػمتـك امت

 .کـػ

 
 

 یبراف تختَ

مبفگبؿ ثْػى ثب هضیٔ “تغتَ فیجـ ؿا هی تْاى ػؿ هیبى اًْاع چْة مبعتَ ىؼٍ ثَ ػلیل 

 اؿٍ، تـاىَ ثْؿٍ هبًٌؼ ػّثبؿٍ ثکبؿ اًؼاعتٌی ػؿ ًظـ گـفت، فیـا ىبهل هْاػ ” فینت

مـه ایي هْاػ ثب امتفبػٍ اف هْم ّ .  امتتبؿ ّ ؿینوبى ّ کبغؾ ػثل ُبی چْة، کبغؾ، 

هٌَْػی ثِن هتَل هی ىًْؼ، مپل گـم ىؼٍ ّ تضت فيبؿ فیبػ لـاؿ هی گیـًؼ تب ّؿق 

 .ُبی ثقؿگی اف آى مبعتَ ىْػ

ایي یک گقیٌَ اؿفاى ثـای امتفبػٍ اف چْة امت کَ ثـای ثنیبؿی اف پـّژٍ ُبی 

اف فْائؼ آى هی تْاى ثَ مجک ثْػى، تْاًبیی تضول . مبعتوبًی ّ هجل مبفی ُب هفیؼ امت

ثب ایي صبل، ُـگق ثَ اًؼافٍ چْة . ثبؿُبی مٌگیي، ّ کیفیت عْة ػبیك ثْػى اىبؿٍ کـػ



 فـهبلؼئیؼ امت ّ کیوبّیُن چٌیي، ایي چْة صبّی هبػٍ . ّالؼی ثب ػّام ّ هنتضکن ًینت

ثَ ُویي ػلیل، امتفبػٍ اف هبمک هضبفع گـػ ّ غجبؿ ّ . کَ ثب ثـه تغتَ آفاػ هی ىْػ

فـهبلؼئیؼ . ػیٌک ّـّؿی امت ّ ثـه ثبیؼ ػؿ یک هٌطمَ ثب تِْیَ هٌبمت اًزبم ىْػ

 . هی ىْػىومـٓبى فا ثْػٍ ّ ُن چٌیي اصتوبال ثبػج ایزبػ هيکالت 

   
 

- OSB هغفف Oriented Stand Board  

OSB  ُبی َ  ىؼٍ چْة تيکیل ىؼٍ امت کَ ػؿ کٌبؿ ُن ّ ثـ ؿّی ُن ػؿ عْؿػاف ّؿل

 مبًتیوتـ امت ۱۰ تب ۲ ثیي چْة ُبی عْؿػ ىؼٍ اًؼافٍ ایي . فّایبی هغتلف چیؼٍ ىؼٍ اًؼ

َ ُبیة. متاّ ّغبهت آى ُب کوتـ اف یک هیلی هتـ  هؼوْالً اف  OSB ؿای مبعت تغت

 ػؿعتبىچْة ایي ػؿعتبى ثَ ًنجت مبیـ . چْة ػؿعتبى ٌٍْثـ ّ کبد امتفبػٍ هی ىْػ

 .اؿفاى تـ امت ّ ثَ عبٓـ عبٍیت فیقیکی آى چنت پؾیـی ثِتـی ػاؿًؼ

 

هؼوْالً لنوت ُبی هیبًی ّ مبلن چْة ثب امتفبػٍ اف ػمتگبٍ ُبی پیيـفتَ ثَ چیپل ُبی 

َ ُب پل اف عيک ىؼى عْؿػ   ثب ػؿ کٌبؿ ُن لـاؿ گـفتَ چْثی تجؼیل هی ىْػ ّ ایي تک

ؿفیي ّ چنت ُبی ّؼ آة امپـی هی ىًْؼ ّ مپل رِت پـك کبؿی ثَ ػمتگبٍ ُبی پـك 

ثْػٍ  ّ  مبًتیوتـ۱۲۲ * ۲۴۴ ثیي هؼوْالً  OSB اثؼبػ تغتَ چْثی .اًتمبل ػاػٍ هی ىًْؼ

 اف چْة ُبی کنبى فکـکٌٌؼ کَ اّ ثی اك ىبیؼ . هی ثبىٌؼ هیلی هتـ ۲۵ تب ۶ آىّغبهت 

 ٓجك ّلی ایٌطْؿ ًینت   ًوبیٌؼعـاة ّ ّؼیف ثـای مبعت ایي ّؿق ُب امتفبػٍ هی 

فط ّ امتبًؼاؿػُبی ثیي الوللی امتفبػٍ اف چْة ُبی هؼیْة، کـم عْؿػٍ ّ یب چْة ُبیی کَ 

 . ػاؿًؼ ثـای مبعت ایي ّؿق ُب امتفبػٍ ًوی ىْػعـاثی

 تْلیؼ OSB-3 ّ OSB-4 ؛OSB-2 ؛OSB-1  گـیؼػؿرَ یبػؿ چِبؿ OSB تغتَ

ػؿ .  ىوبؿٍ گـیؼ ّؿق ثبالتـ ثبىؼ کَ اف کیفیت ثبالتـی ثـعْؿػاؿ امتلؼؿهی ىْػ ّ ُـ 



 اّ ثی اك ّالغ تفبّت گـیؼ ُب ػؿ اًتغبة ًْع چنت یب ؿفیٌی امت کَ ػؿ ؿًّؼ مبعت 

َ ػٌْاى هخبل  :امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ ث

OSB-1 

 اف ایي ّؿق ُب هی تْاًیؼ ثـای مبعت لْافم چْثی ػؿ ػاعل مبعتوبى امتفبػٍ کٌیؼ

OSB-2 

َ ُب هی تْاًیؼ ثـای مبعت ػیْاؿُبی هْلت، لفنَ ثٌؼی ،  یب امکلیت مبفی تؼویـاف ایي تغت

 . امتفبػٍ کٌیؼ تؼویـ ػاعلیيي ّ ػکْؿٓبلچَ

OSB-3 

اهکبى امتفبػٍ اف ایي گـیؼ ػؿ هٌبٓك هـْٓة ّ ربُبیی کَ ًیبف ثَ صول ثبؿ ثب ظـفیت ثبال 

 .ؿا ػاؿیؼ

OSB-4 

 ػاؿای ۴گـیؼ . اهکبى امتفبػٍ اف تغتَ چْثی ػؿ ُـ ًْع ىـایٔ آة ّ ُْایی ؿا ػاؿیؼ

 . ىؼٍ امتمبعتَ کبؿُبی مٌگیي  ثـایتضول ثبؿ ثنیبؿ ثبالیی ثْػٍ ّ هغًَْ

 

 (plywood) ّّد پالی ّرق یب تختَ

 

Plywood ُبی چْثی ًبفک کَ ة َ تيکیل   ُن چنجیؼٍ ىؼٍ اتغتَ چْثی امت کَ اف ٍفض

ؿّک لنوتِبی ػاعل آلوبؿی  اف ایي تغتَ ثـای مبعت اًْاع لْافم چْثی، . ىؼٍ امت

 .امتفبػٍ هی ىْػ. … ّ ػیْاؿ ُبی چْثی 

 

ایي لؼؿت ثَ عبٓـ ًضٍْ . لْی تـ امت… لتـّى ّ  MDF  ّؿق ُبیًنجت ثَ ایي تغتَ 

 . چْة ثـ ؿّی یکؼیگـ ّ کیفیت چْة  ػؿ آى امت لـاؿ گیـی ال

ػچبؿٍ کزی الیَ ثْػى ّؿق ُب، ثَ مغتی ػ تغتَ ُبی چٌؼ الیی ثَ عبٓـ مبعتبؿ آى ّ چي 

 .یب ىکنتي هیيْػ

پلی اّؿتبى ػؿ فهبى پـك تغتَ، ؿْٓثت کوتـی رؾة چْة هی مـه ثَ ػلیل امتفبػٍ اف 

 فـّىٌؼٍ ُب، تْویي همبّهت ثؼْیصتی . ًویيْػىْػ ّ ثَ مبػگی ثب ؿْٓثت عـاة 

  ..اهتضبى  هی کٌٌؼتغتَ چٌؼالیی ػؿ همبثل صـاؿت ّ ؿْٓثت ثبالی آة رْه 



 MDF تختَ
MDF  ام ػی اف.  ػؿ اهـیکب تْلیؼ ىؼ۱۹۶۵ثـای اّلیي ثب ػؿ مبل MDF  چٌؼ هغفف 

 هتْمٔ کخبفت  هؼٌی تغتَ چْثی ثب کَ Medium-density fibreboard کلوَ امت 

 .امت 

م ا گـ۰/۸ تب ۰/۵ ثیي کخبفت یجـی امت کَ ثَ ؿّه عيک تِیَ ىؼٍ ّ اام ػی اف تغتَ ف

امتفبػٍ ًوْػٍ ػؿ هی تْاى  اف ّؿق هالهیي  MDF ثـّی تغتَ . ثـ مبًتی هتـ هکؼت ػاؿػ

 .فیجبی آى هی تْاى افقّػ

 امتفبػٍ هی ىْػ ّ ایي ّؿق ربیگبٍ فیبػ MDF  کَ افاف هؼتی امت ػؿ ٌٍبیغ چْة 

ثَ ُیچ ػٌْاى ًوی تْاًؼ ربیگقیي  MDF  ُـچٌؼ کَ.عبٍی ؿا ػؿ ٌٍبیغ تْلیؼ چْة ػاؿػ

چْة ثبىؼ، اهب ثب تْرَ ثَ ىـایٔ فـٌُگی صبل صبّـ مِن فیبػی اف ثبفاؿ ؿا ثَ عْػ 

 .تغَیٌ ػاػٍ امت

 
 

ّافٍ ُبی آلوبؿی  ػیْاؿی، ػؿٓبلچَ  آىپقعبًَ، ؿّکِبیاف ام ػی اف ثـای مبعت 

  . ّ غیـٍ امتفبػٍ هی ىْػمبهبى ، کتبة ػاًی ػیْاؿی ، ٓبلچَ ، آىپقعبًَ 

  MDF هقایبی

 فیبػ ػاؿػهمبّهت *

آف آى هیتْاى اثقاؿ عْؿػ مطْصی ٍبف لجَ ُبی فيـػٍ ّ هتـاکن ػاؿػ  ام ػی اف* 

 .مبعت

 .ثیيتـ امت MDF لؼؿت ًگَ ػاؿی پیچ ّ هیظ ػؿ*

 .ػؿ همبثل ؿْٓثت پبیؼاؿی ّ همبّهت ثیيتـی ػاؿػ*

 

 

 (ًئْپبى)تختَ فطردٍ 
 چْة ّ ّبیؼبت صبٍل اف ثـه ػؿعتبى امتفبػٍ گـػُِبی اؿٍ ىؼٍثـای مبعت ًئْپبى اف 

 چْة هغلْٓ هی کٌٌؼ ّ تضت فيبؿ مـه ؿا ثب ثْؿٍ اؿٍهی ىْػ ثـای مبعت ایي تغتَ 

َ ُبی چْثی تجؼیل هی کٌؼ َ ُب اؿفاى تـ امت .امتبًؼاؿػ ثَ تغت َ ُب ثَ ًنجت ػیگـ تغت ایي تغت

 ّفىُن ّ ّ اف امتمبهت کوتـی ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ ُوچٌیي ػؿ همبینَ ثب ػیگـ تغتَ چْثی 

 ًئْپبى ىؼیؼاً ثَ ؿْٓثت .  ًؼاؿػ ػؿ همبثل فيبؿ مٌگیي فیبػ تضول .، مجک تـ امتآى

 .مت ّ ثب کوتـیي ثـعْؿػ آة ثب آى هتْؿم هی ىْػ ّ اف ُن هی پبىؼاصنبك 



 
  

 چْة کبری رّیَ یب چْة کصیرّ

ًزبؿاى ػؿ ثؼْی اّلبت اّل الوبؿی عبًَ یب الوبؿی اىپقعبًَ یب ربی ػیگـ ؿا اف چْة یب 

 .تغتَ فبیجـ مبعتَ ثؼؼا ثبالی آى ؿّکو هٌَْی یب چْثی ؿا ؿّیکيی هی ًوبیٌؼ

 ۳ ًبفک اف چْة امت کَ ّغبهت آى اف مَ ػُن هیلی هتـ تب ّؿقکو چْة ػؿ ّالغ یؿّ

کو چْة، ؿّکو کـػى  ی هْاؿػ امتفبػٍ اف ؿّهؼوْلی تـیي یکی اف . هیجبىؼهیلی هتـ 

  ال  ثی ؿًگ امت   ۳ثبالی تغتَ ُبی 

.  

  ال۳ؿّیکو هٌَْی                    ؿّیکو چْة ٓجیؼی               تغتَ .

 چْثی ؿا ثب امتفبػٍ اف تغتَ مَ الیی، پالی ّّػ، ام ّمبیل هخبل فهبًی کَ ًزبؿُب ْٓؿة

 فیجبیی ًؼاؿػ ّ ثـای ایٌکَ ثتْاًٌؼ پْىو اىیبی مبعتَ ىؼٍهی مبفًؼ، … ػی اف عبم ّ 

  ثـًگِبی هغتلف چْةاف ؿّیکو  مَ الیی ػاىتَ ثبىٌؼ ىکل هٌبمجی ثـای ثِتـ کـػى 

 .امتفبػٍ هی کٌٌؼ

ؿّکو ُب ػؿ .  تغتَ مَ الیی پـك هی ىْػثبالیکو ثب امتفبػٍ اف پـك گـم یهؼوْالً ؿّ

َ ٍْؿت هتـ هـثؼی ثَ فـّه هی ؿمٌؼ کَ ػؿ افغبًنتبى ثٌبم تغتَ فبؿهیکب ثفـّه . ثبفاؿ ث

 .یب فـه ُبی ؿّیکبؿ ًیق یبػ هیيْػ. ؿمبًیؼٍ هیيْػ

 PVC(Polyvinyl chloride) ّرق
پس )سومین پلیمر مصنوعی پالستیکی در جهان است که به طور گسترده تولید می شود 

.  در هر سال تولید می شودPVC میلیون تن 40حدود .  (از پلی اتیلن و پلی پروپیلن
همچنین در .  برای ساخت لوله ، دروازه و کلکین استفاده می شودPVCنوع سخت 



مانند )ساخت بطری های پالستیکی، بسته بندی های غیرغذایی، و کارت های پالستیکی 
نوع نرم و تغیر پذیر آن  در لوله کشی، . استفاده می شود (کارت های بانکی یا عضویت

. عایك کیبل برق، چرم مصنوعی، بوت، صفحات گرامافون استفاده صورت می گیرد
ًال با رطوبت ارتباط دارنداستفاده صورت می گیرد  .برای ساخت بکس هایی که دائما

مبعتَ  PVC ُوچٌیي ثیيتـ ثبکل ُبی ؿّىْیی کَ ػؿ ثبفاؿ هْرْػ ُنتٌؼ، ثب ّؿق

مبعتَ هی ىًْؼ ّ ثب في ؿًگ کبؿی، ُـ ؿًگ ّ  PVC ایي ثبکل ُب اثتؼا ثب ّؿق. هی ىًْؼ

  .ثبفتی کَ ػّمت ػاؿًؼ ثـ ؿّی آى ارـا هی کٌٌؼ

پی ّی می فْم مغت ػاؿای مبعتبؿی ثْػٍ کَ هی تْاى ثـ ؿّی آى ثؼّى آًکَ ػؿ آى تـک 

 .ّ یب ىکبفی ایزبػ گـػػ ػولیبت مْؿاط کبؿی، اؿٍ کبؿی ّ پیچ کـػى ؿا اًزبم ػاػ

  

 PVC هقایبی ایي ّؿق

 کیویبّیهمبّهت ثبال ػؿ ثـاثـ هْاػ 

 لبثلیت ؿًگ ىؼى ّ پـیٌت ىؼى

 هبىیي کبؿی مبػٍ

 عْاً ػبیك پؾیـی ثبال

همبّهت ػؿ ثـاثـ صيـات ّ صیْاًبت هْؽی 

 

  HDF  یب ثبال کخبفت ثب فیجـ تغتَ 

HDFاد ػی اف صـّف اعتَبؿ ىؼٍ کلوبت High Density Fiberboard تضت   .امت

م ثـ مبًتی ا گـ۱/۲۸ تب ۰/۸ کخبفتصـاؿت ّ فيبؿ ثیيتـی ثب امتفبػٍ اف پـك گـم ّ ثب 

 . ػاؿای کخبفت عیی ثبال هی ثبىؼ.هتـ هکؼت تْلیؼ هی ىْػ

، همبّهت ػؿ ثـاثـ ثـه کـػى ػؿ فهبى مبعت ثـای ایزبػ عبٍیت ُبیی هبًٌؼ لبثلیت 

 ثـای مبعتي هجل ّ فـًیچـ تبلچَ .پیچ  ّ مْؿاط کـػىؿْٓثت ّ آة ّ همبّهت ػؿ ثـاثـ 

 .ّ امکلیت الوبؿی امتفبػٍ هی ىْػ

 هیلیوتـ امت ّ ثَ عبٓـ همبّهت ثیيتـ ّ ۸ تب ۲.۵ّغبهت تغتَ ُبی اچ ػی اف ثیي 

 .  ػیگـ چْثِب فـق ػاؿػّفى ثبالتـ آى ًنجت ثَ



     
 

 

  Glulamتکٌیک 

َ ُبیی ثَ ّغبهت ٍ هؼوْالً ثـای مبعتَ متْى ُب ّ تیـ  هیلی هتـ ّ ۴۵ُبی ٍبف اف تغت

ُـچَ عن ثیيتـ .  هیلی هتـی امتفبػٍ هی ىْػ۳۵ لْمی اف تغتَ متًِْبی ثـای مبعت 

َ ُبی ًبفک تـی امتفبػٍ کـػ  .هی ىْػ، ثبیؼ اف تغت

ثَ . هؼوْالً ػؿ لنوت ُبی ثیـًّی گلْالم اف چْة ُبی ثب کیفیت ثیيتـ امتفبػٍ هی ىْػ

 ػؿٍؼ ۱۷ ػؿ ٍؼ اف چْة ُب ثب کیفیت هتْمٔ ػؿ هـکق گلْالم ّ ػّ ۶۶ػٌْاى هخبل 

 .چْة ثب کیفیت ػؿ ٓـفیي تغتَ پـك هی ىًْؼ

َ ُبی گلْالم ثب ؿْٓثت  ثـای هؼؿّ مبعتي چْة اّال چْة .  ػؿٍؼ تْلیؼ هی ىًْؼ۱۶تغت

ؿا ثـای هؼت چٌؼ ؿّف تـ ًگبٍ ػاىت ّ مپل آًـا ثومؼاؿ کَ ّـّؿت امت کوبى ًوْػٍ 

ػؿ ُوبى صبلت ثـای هؼت چٌؼ ؿّف گؾاىت مپل چْثِب ؿا مـه یب چنپ چْة فػٍ 

ایي ىیٍْ تؼویـات ثـای مبعتي .. تْمٔ لبلجِب مغت پـك ًوْػ تب مـه هضکن گیـػ

 .کوٌبفیْم مپْؿتی  تبالؿ ؿلٌ ّ آّاف عْاًی  تبالؿ میٌوب امتفبػٍ فیبػ ػاؿػ
. 

 

 book maching تکٌیک ثْکوچیٌگ

هؼوْالً اف اف چْة ػؿعتبى ثقؿگ . ایي تکٌیک ثـای فیجب مبعتي ّ ػیکْؿیيي امتفبػٍ ؿیبػی ػاؿػ

 .ثـای ایي همَؼ امتفبػٍ هیيْػ



  

 هٌبثغ

 رٌگالت افغبًنتبى هٌجغ ػؿ آهؼ ثـای گـٍّ تـّؿینتی. ۱
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/ 

 اصیب رٌگالت افغبًنتبى. ۲
2 .https://www.afghanaid.org.uk/news/reforestation-in-

afghanistan?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsTyLmMClWCqUIwhOQzo3aLtP7onG3lVQDfInRA9atJjFu3Eow5J7zhoCIswQAvD_BwE 

 رٌالت افغبًنتبى هٌتيـٍ ػؿ مبیت ّفاؿت فؿاػت.۳
https://mail.gov.af/dr/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 

 ثبػغیل ّ موٌگبى اف ثقگتـیي ّالیت پنتَ امت ًيـیَ ّفاؿت فؿاػت. ۴

https://www.mail.gov.af/dr/node/3360 

 رٌگالت ٓجیؼی افغبًنتبى  ّ ًمو آى ػؿ ثِجْػ هضیٔ فینت ًْىتَ ػکتْؿ یبؿ دمحم. ۵

http://www.ariaye.com/dari10/elmi/yar12.pdf 

 هؼـفی رٌگالت ٓجیؼی افغبًنتبى ًْىتَ ػکتْؿ میؼ اهیـ ىبٍ  صني یبؿ. ۶

http://www.afghandata.org:8080/xmlui/bitstream/handle/azu/16848/azu_acku_risalah_sd411_hay59_1364_w.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 پْىو گیبُی افغبًنتبى ًْىتَ ّیجنبیت  آالع ؿمبًی افغبًنتبى. ۷

http://www.afghanpaper.com/info/joghrafia/posheshgiahi.htm 

 رٌگالت پنتَ افغبًنتبى ًْىتَ ّیکی پیؼیب فبؿمی. ۸

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87 

 

 

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/
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/
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
https://www.afghanaid.org.uk/news/reforestation-in-afghanistan?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsTyLmMClWCqUIwhOQzo3aLtP7onG3lVQDfInRA9atJjFu3Eow5J7zhoCIswQAvD_BwE
https://mail.gov.af/dr/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.mail.gov.af/dr/node/3360
http://www.ariaye.com/dari10/elmi/yar12.pdf
http://www.afghandata.org:8080/xmlui/bitstream/handle/azu/16848/azu_acku_risalah_sd411_hay59_1364_w.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.afghanpaper.com/info/joghrafia/posheshgiahi.htm
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