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کمبود چوب در کشــور از جمله مســائلی است که کمتر به آن
توجه شــده اســت در حالی که صنایع چوب وکاغذ واوراق فشرده
کاغذی وابســتگی شــدیدی به چوب دارند .اکنون ایران با کمبود
ســاالنه 700هزار متر مکعب چوب روبروســت که ناچار این مقدار
چوب از خارج کشــور و عمدتا از روسیه وارد میشود از مسائل پیدا
و پنهــان واردات چوب که بگذریم در حال حاضر صنایع وابســته
بــه چوب با ظرفیت پایینتری نســبت به ظرفیت اســمی خود در
حال تولید هســتند حتی برخی واحدهای تولید کاغذ در کشــور در
آســتانه تعطیلی قــرار گرفتهاند .به گفته عبدالعظیــم آقاجانی دبیر
انجمن صنایع چوب ایران کســری چوب کشــور در ســال 1397
حدود 6میلیون متر مکعب خواهد بود که بر این اســاس چوب مورد
نیــاز در کوتاهمدت باید از طریــق واردات و در دراز مدت از طریق
زراعت چوب تامین شود وی میزان تولید چوب را وابسته به اقلیم و
شرایط محیطی عنوان کرد و افزود :سال گذشته حدود  5/3میلیون
متر مکعب چــوب در بخش زراعت تولید و در صنایع تولید کاغذ و
اوراق فشرده چوبی استفاده شده است .نکته جالب در اظهارات دبیر
انجمن صنایع چوب ایران این است که ایران در زمینه زغال چوب
فعالیتی ندارد و تمام زغالهای چوب به صورت وارداتی واردکشــور
میشــود به طوری که در  6ماه اول امسال  2867تن زغال چوب
وارد کشــور شده است .بنا به اظهارنظر کارشناسان کمبود چوب در
کشور در حالی وجود دارد که اوال زمینههای مساعدی برای زراعت
چوب در کشــور وجود دارد وثانیا ســاالنه حدود 2تا  3میلیون متر
مکعب چوب در جنگل توسط جنگل نشینان و روستانشینان اطراف
جنگل و دامها از بین میرود.
بیتوجهی به زراعت چوب
بیتوجهی به زراعت چوب در دهها ســال گذشــته باعث شده
است که به جنگلهای ایران آسیب جدی و جبران ناپذیر وارد شود
این در حالی اســت که ظرفیت تولید چوب از طریق زراعت چوب
در کشور وجود دارد و کمک به کسانی که میتوانند در تولید چوب
فعالیت علمی و برنامهریزی شــده داشــته باشند هم از جنبه تامین
چوب مورد نیاز کشــور و هم از جهت حفاظت از جنگلها میتواند
راهگشا باشد.
جنگلها اصلیترین منابع طبیعی زمین هستند که هوا را تصفیه
میکنند و آنها را به عنوان ریههای زمین میشناسیم که البته پس
از ســال 1341ما به جنگلهایمان لقب طالی سبز دادیم .مساحت
جنگلهــای جهان حدود چهار میلیارد هکتار اســت که  29درصد
سطح خشکیها را میپوشاند دو سوم جنگلهای جهان در نیمکره
شــمالی و یک سوم آن در نیمکره جنوبی قرار دارد از این مقدار 10
کشــور جهان شامل روسیه ،استرالیا ،برزیل ،کنگو ،کانادا ،اندونزی،
آمریــکا ،هند و چین  75درصــد کل جنگلهای جهان را در اختیار
دارند .براســاس آخرین آمار سازمان فائو مساحت جنگلهای کشور
از  18میلیون هکتار به  11میلیون هکتار رسیده است و این در حالی
اســت که بســیاری از این جنگلهایی که اعالم میشود براساس
تعریف جهانی جنگل محســوب نمیشــود آن گونه که فائو اعالم
کرده اســت جنگل به نقاطی گفته میشــود که تاج پوشش باالی
 10درصد توده جنگلی بیشاز نیم هکتار و درختان و درختچههایی
بلندتر از پنج متر داشــته باشــد در حالی که براساس تعریف ایران
وجود تاج پوششی پنج درصد به باال را کافی میداند و بر این اساس
ایران صاحب حدود  14میلیون هکتار جنگل است.
شاید اگر تعداد جنگلها را در نظر بگیریم تنها سه میلیون از 11
میلیون هکتار قابل بهرهبرداری باشند البته آمارها و تعاریف متفاوت
اســت و برای بررسی این مناطق باید میانگین آنها را مدنظر داشته
باشــیم .به هر حال سطح جنگلهای ایران به شدت در حال پایین
آمدن اســت براساس آمار سازمان غذا و کشــاورزی سازمان ملل
متحد ( )FAOســاالنه  7/3میلیون هکتــار جنگل از بین میرود
امروزه جنگلزدایی برای تولید چوب و کاغذ در تمام کشــورها رخ
میدهد که بیشــتر آنها به جنگلهای مناطق گرمســیری مربوط
میشــود ناسا پیشبینی کرده اســت که اگر جنگلزدایی با همین
روند ادامه پیدا کند تا کمتر از  100ســال دیگر تمامی جنگلهای
کرهزمیــن از بیــن خواهد رفت .در ایران نیز براســاس آمارها طی
ســالهای  1389و  1390بیــش از  5/1میلیون متر مکعب چوب از
جنگلهای شــمالی ایران برداشت شده است بیشتر جنگلزداییها
در ایران برای استفاده از چوب ،اوراق چوب و کاغذ بوده است.
باید در نظر داشته باشیم که جنگلها مزرعه تولید چوب نیستند
البته نمیتوان صنعت چوب کشــور را نادیده گرفت و چوب باید از
جایی تامین شود با توجه به این که ایران یک کشور گرم و خشک
محســوب میشــود و دارای جنگلهای زیادی نیســت میتوانیم
بگوییم زراعت چوب بهترین گزینه برای فرار از بحران جنگلزدایی

است.
به طور کلی تنها منابع تولید چوب در کشــور جنگلهای شمال
بوده که بدون شــک محدود هستند و صنعتگران به ناچار با واردات
چــوب باید نیاز خود را تامین کنند .امــروز در صنایع چوب و کاغذ
کشــورمان صنایع با کمبود ســه میلیون متر مکعب فراورده چوبی
روبهرو هســتند که رفع این مشکل نیازمند بهرهگیری از روشهای
دیگر برای جبــران این کمبود بوده تا صنایع وابســته با بحران و
ورشکستگی مواجه نشــوند .در ابتدا باید گفت کاغذ به عنوان یک
کاالی فرهنگــی و به عنوان نماد توســعه یافتگی به خودی خود
دارای اهمیت فراوانی اســت .ســرانه مصرف کاغذ در اروپا  ،55در
آمریکا  150و در کشوری مانند :فنالند 200کیلوگرم است ،اما این
رقم در ایران به  20تا  22کیلوگرم رسیده که شامل انواع کاغذ مقوا
و دستمال کاغذی میشود .در حال حاضر در مجموع میزان تولیدی
کاغذ درایران ســاالنه حدود  700هزار تن است که از این رقم بین
 90تا  100هزار تن به کاغذ روزنامه350 ،هزار تن به چاپ و نشــر،
گرافیت ،فلوتینگ ،تســاینر و  300هزار تن نیز به سایر بخشها
اختصاص دارد .کشــور ما از لحاظ تولید کاغذ ســابقه تاریخی دارد
و براســاس آنچه در تاریخ آمده ایران بعد از چین دومین کشــوری
اســت که به تولید کاغذ اقدام کرده است .اکنون در ایران با کمبود
کاغذ روزنامه و تحریر و بعضا کاغذ صنعتی مواجه هســتیم .صنایع
چوب و کاغذ مازندران که در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده کاغذ
در خاورمیانه است بخشــی از نیازهای داخلی را تامین میکند ،اما
نمیتوانیم تمــام نیازهای خود را از ظرفیتهای داخلی کم و ناچیز
خود تامین کنیم .به گزارش مهر ،معاون وزیر جهاد کشــاورزی در
مــورد تاثیر واردات کاغذ بر منابع طبیعی کشــور گفت :ما با کمبود
شــدید چوب و کاغذ در کشور مواجه هستیم .از حدود  6/5میلیون
متــر مکعب نیاز صنایع در زمینه چوب و کاغذ ،حدود ســه میلیون
متر مکعب درداخل تامین و بیش از ســه میلیــون متر مکعب آن
از خارج وارد میشــود که این واردات در قالب چوب،کاغذ و برخی
فراوردههای چوب است.
در این راســتا ما واردات چوب را تسهیل کردیم و تعرفهها را به
صفر رساندیم .خداکرم جاللی افزود :نظر ما این است که با توجه به
محدودیتهای موجود ،واردات چوب و فراوردههای چوبی تســهیل
یابد که فشــاری به منابع داخلی وارد نشــود ،در این راســتا بحث
توسعه زراعت چوب را نیز انجام میدهیم و امسال دو هزار هکتار بر
سطحی که داشتیم ،افزوده شده است .امروزه چوب و مواد سلولزی
جزو الینفک زندگی بشر شدهاند .از سوی دیگر فعالیتهای صنایع
مرتبــط با جنگل و یا چوب و کاغذ از پر اشــتغالترین فعالیتهای
تولیدی است .از اینرو چوب و منابع تولیدی آن در اقتصاد و توسعه
نقش بسزایی دارند.
هنوز هم میــزان مصرف چوب و کاغذ در کشــورهای غنی و
توســعه یافته ،از ممالک در حال توســعه به مراتب بیشتر است .به
عنوان مثال ،مصرف سرانه چوب در ایران  0/14متر مکعب بوده ،اما
در جهان سوم حدود  0/4و در اروپای شمالی حدود یک متر مکعب
است به منظور بررســی ارزیابی و رتبهبندی چالشهای موجود در
صنایع چوب و کاغذ کشور باید چالشها را به طور صحیح شناسایی
کرده تا در نهایت بتوان این چالشها را مقایسه و تحلیل کرد .یکی
از شروط الزم جهت کارآمدسازی فرایندهای تصمیمگیری ،استفاده
از یک روش علمی مناسب است .چالش های صنعت چوب نبود مواد
اولیه تولید و مدیریت درست برای حفظ منابع طبیعی جنگلهاست.
کمبود ماده اولیه مهمترین معضلی اســت که صنعت چوب کشور را
تحــت تاثیر قرار میدهد .کمبود مــواد اولیه موجب افزایش قیمت
داخلی تا دو برابر قیمت جهانی شده است .بنابراین چارهای جز توجه
به ظرفیتهای تولید چوب نداریم البته نه به آن معنا که برداشــت
از جنگلهــا را افزایش دهیم بلکه با توجه به شناســایی گونههای
مناســبی که اکنون در کشور به تایید علمی رسیده ،زراعت چوب را
در دســتور کار قرار داده و از همه تولیدکنندگان چوب به طور همه
جانبه حمایت کنیم.
زمینههای انقالب در زراعت چوب
طبیعی است که زراعت چوب کاری دیر بازده باشد و به عواملی
چون خاک ،آب ،اقلیم و نیز بررســیهای علمی نیاز داشــته باشد.
اولین نکته در بررسیهای علمی زراعت چوب ،شناسایی گونههای
مناســب و زودبازده اســت که این کار از حدود  20ســال قبل در
کشــور آغاز و به نتایج خوبی منجر شد« .پالونیا» یک گونه درختی
اســت که رشد بســیار ســریعی دارد و با اقلیم اکثر نقاط ایران نیز
کامال سازگار است .زراعت چوب از طریق کاشت «پالونیا» میتواند
انقالبی در تولید چوب کشور ایجاد کند .به گفته عبدالرسول ریگی
کنهری کارشناس و رئیس اداره طرح و برنامه ادارهکل منابعطبیعی
و آبخیزداری اســتان اصفهان در شرایط عادی یک درخت پالونیا 5
ســاله ارتفاعی بیش از  15متر و قطر برابر ســینه  30تا  40سانتی
متــر دارد که حجم چوب قابل اســتفاده آن  0/3تا  0/5درصد متر
مکعب است و از ســال پنجم مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .وی
معتقد است لزوم حفظ جنگل ها و جلوگیری از نابودی جنگلهای
بومیایران از یک سو و کمبود چوب مورد نیاز کارخانههای کشور از
سوی دیگر ما را وادار کرد تحقیقاتی بر روی گونههای سریعالرشد
و قابــل اســتفاده در صنایع انجام دهیم که ما بــا تحقیق بر روی
«پالونیا» به عنوان بهترین درخت شناخته شده برای کشت تلفیقی
با گیاهان زراعی و اســتفاده از تجربه و دانش ســایر کشورها قادر
خواهیم بود طی مدت کوتاهی در اراضی غیرجنگلی چوبی با کیفیت
برای مصرف صنایع و تولید و کمبود چوب کشور را بر طرف کنیم.
اظهارات یک کارشناس
دکتر سید علیرضا ســیدی رئیس هیات مدیره شرکت عرشیان
طوس که گونههایی از درخت پالونیا در انحصار این شــرکت است
درباره پالونیا میگوید :پالونیا درختی اســت که در حدود  25ســال
قبل از کشور چین وارد ایران شد مهندس عباسی از اعضای هیات
علمیدانشگاه گرگان بعد از تحقیقات فراوان اینگونه درخت را به

ایران آورد و در مزرعه شســکال در گرگان به عنوان پایلوت کشت
کرد ســپس مرکز تحقیقات منابعطبیعی استان گلستان و دانشگاه
کشاورزی گرگان تحقیقات مفصلی روی آن انجام دادند .از  8سال
قبل پالونیا را در مشــهد هم میبینیم در محوطه اســتانداری و در
دانشــکده کشاورزی دانشگاه فردوسی کاشته شد .عالوه بر آن این
درخت در اکثر استانها به جز اســتانهای خوزستان و سیستان و
بلوچستان کشت شده است .وی میافزاید پالونیا درخت پهن برگی
اســت که برگهای پهن و پرزدار دارد و هر چه درخت بیشتر رشد
میکند ،تعداد برگها بیشتر شده و سطح برگها کوچکتر میشود.
پالونیا از گونههای سریعالرشد است و سالی  2تا  3متر رشد میکند
و بیشترین استفاده از این درخت در تولید چوب است .وی در ادامه
میگوید از سالها قبل بحث کشت جایگزین در کشور مطرح شد که
با این کار بتوانیم در جنگلهای متروکه و منابعطبیعی جنگل ایجاد
کنیم زیرا جنگلهای کشــور به دالیل مختلف مثل آتشسوزی در
حال نابودی است .ما در گذشته  12میلیون هکتار جنگل داشتهایم
که اکنون حدود  8میلیون هکتار آن باقیمانده است بنابر این برای
کشت جایگزین باید به دنبال درختان سریع الرشد برویم.
البته درختان سریعالرشد زیادی وجود دارد مثل صنوبر ،سپیدار،
اکالیپتوس و غیره که هر کدام مزایا و معایبی دارد .سپیدار و صنوبر
مشکل آفت زدگی دارد این دو گونه درخت مورد هجوم آفاتی مثل
چوبخوار ،پوستخوار و سرشاخهخوار قرار میگیرد و کیفیت چوب
درخت را پایین میآورد .اکالیپتوس هم در برابر سرما ضعیف است و
چوب آن هم چوب بسیار محکمیاست که کار بر روی آن را سخت
میکند از طرفــی برگ آن هم خاصیت آنتی باکتریال دارد و وقتی
خزان میکند و روی زمین میریزد به خاک آســیب میرســاند .در
میان همه درختان سریعالرشــد به سراغ پالونیا آمدهایم این درخت،
درخت وحشــی اســت به این معنا که ژنتیک آن دستکاری نشده
است ،بهنژادی روی آن صورت گرفته اما اصالح نژاد نشده است و
به همین دلیل پالونیا مورد هجوم آفات قرار نمیگیرد چون شــیرابه
بســیار رقیقی دارد و در برابر بیماریها و قارچها بسیار مقاوم است.
نکته بعدی درباره پالونیا این است که درختی است با تاج بزرگ  ،از
این تاج بزرگ برای فضای سبز شهری استفاده میشود یعنی هرس
نشود و بگذاریم تاج بیندازد چون این درخت در فصل بهار حدود 3
ماه گل دارد و زیبایی خاصی به محیط میدهد اما وقتی قرار اســت
از چوب این درخت و در راســتای زراعت چوب استفاده شود هرس
آن متفاوت اســت .برای تولید چوب میتوان پالونیا را طوری هرس
کرد که به صورت مستقیم و رو به باال رشد کند.
جنبههای اقتصادی پالونیا
رئیس هیات مدیره شرکت عرشیان طوس در ادامه به جنبههای
مهم اقتصادی کاشت پالونیا اشاره میکند و میگوید :در مورد پالونیا
حوزه اصلی که شــرکت ما بر آن متمرکز اســت حــوزه اقتصادی
کاشت این درخت است .این درخت در فواصل حداقل  4متر کاشته
میشــود ،این بدان معناســت که در یک هکتار زمین  625درخت
کاشته میشــود در شرایط اقلیمیشــهری مثل مشهد این درخت
بعد از  7ســال قابل بهرهبرداری اســت البته از سال پنجم میشود
اقدام به بهرهبرداری کرد اما در ســال هفتــم قطر تنه این درخت
به حدود  60تا  70ســانتی متر میرســد و حداقــل  500کیلوگرم
چوب میدهــد و قیمت چوب این درخت هم در هر کیلو بین 400
تا  500تومان اســت این حداقل قیمت است .بنابراین  600درخت
در یک هکتار زمین  300تن چوب میدهد تاج و سرشــاخهها هم
اســتفادههای دیگری دارد و اگر قیمت حداقل  400تومان برای هر
کیلو چوب را در نظــر بگیریم هر هکتار زمین حداقل  120تا 200
میلیون تومان درآمد دارد عالوه بر آن مزیت این درخت این اســت
که میتوان کشــت تلفیقی انجام داد یعنی کشــاورز میتواند بین
درختان محصوالتی مثل صیفی جات و ســایر محصوالت را کشت
و تولید کند .دکتر ســید علیرضا ســیدی به مزیت دیگر پالونیا هم
اشاره میکند و میگوید :درخت پالونیا گلهای بزرگی دارد و گرده
گل فراوانی تولید میکند که عامل اصلی جذب زنبور عســل است
عســل این درخت اثر دارویی دارد و با عسل آویشن رقابت میکند.
برای هر  100اصله درخت یک کندوی عسل الزم است و هر کندو
حدود  40کیلو عســل میدهد بااین وجــود هزینه نگهداری پالونیا
بســیار پایین است .این درخت سال اول که فقط هزینه آبیاری دارد
از ســال دوم هزینه هرس اضافه میشود که نسبت یک سوم و دو
ســوم هرس میشود و این کار هم تا ســال چهارم باید انجام شود
چون از سال چهارم به بعد این درخت ارتفاعی بیشتر از  10متر دارد
که عمال قابل هرس کردن نیســت و از سال چهارم تا سال هفتم
فقط آبیاری دارد نه ســم میخواهد و نــه آفت دارد .بنابراین پالونیا
درخت بسیار مقرون به صرفه ای است .برگ این درخت هم وقتی
خزان میکند خیلی زود میپوسد ،بنابراین قسمت عمده نیتروژن را
از هوا میگیرد نه از خاک برگ .این درخت خاک بسیار غنی ایجاد
میکند ضمن اینکه برگ ســبز درخــت پالونیا هم بهترین خوراک
برای دام است.
مقایسه جالب یک...
دکتر ســیدی در ادامه به نکته جالبی اشاره میکند و با مقایسه
هزینه درآمدها مزیت دیگری از پالونیا را یادآور میشود و میگوید:
در راســتای زراعت چــوب باید بگوییم که درخت پالونیا در ســال
اول در همان مدار آبی ســایر درختان که  7یا  10روز است آبیاری
میشــود از سال دوم این مدار به  10روز و از سال سوم هر  14روز
یکبار نیاز به آب دارد که رشد طبیعی خود را داشته باشد بنابراین هر
درخت پالونیا در ســال یک متر مکعب یعنی هزار لیتر آب نیاز دارد
که درخصوص اصالح الگوی کشت این درخت میتواند مورد توجه
قرار گیرد .وی میافزاید :هر چند تولید گندم برای کشــور ما بسیار
مهم است اما مقایسه هزینههای تولید گندم با تولید چوب یا پالونیا
نکات جالبی را به دست میدهد .هر هکتار گندم  7هزار متر مکعب
آب مصرف میکند در حالی که اگر در یک هکتار زمین  600درخت
پالونیا کشــت شود به  600متر مکعب آب نیاز داریم که با توجه به

هدر رفت آب میتوان گفت هر هکتار پالونیا  700متر مکعب آب در
سال نیاز دارد که یک دهم میزان نیاز آبی گندم است.
یعنی با آب مورد نیاز یک هکتار گندم میتوان  10هکتار پالونیا
کاشت ،از طرف دیگر درآمد خالص یک هکتار گندم در نهایت سالی
 4یا  5میلیون تومان اســت .این درآمد در طول  7سال  35میلیون
تومان خواهد شــد ،اما  10هکتار پالونیا درآمدی معادل یک میلیارد
و دویســت میلیون تومان خواهد داشــت که با درآمد کشت گندم
اصال قابل مقایســه نیست .عالوه بر آن در این  7سال استفادههای
دیگری هم از زمین انجام میشــود .وی میافزاید :بعد از برداشت
چوب پالونیا در پایان هفت ســال اول این درخت پا جست دارد و پا
جست چون ریشه  7ســاله دارد به سرعت رشد میکند و برداشت
دوم پنج ســاله خواهد بود و تا  10بار به راحتی قابل برداشت است
بدون آنکه کیفیت چوب کاهش پیدا کند.
بنابراین درخت پالونیا تا  60ســال قابل برداشــت است .لذا با
توجه بــه بحران آبی که با آن مواجهیم و ضــرورت دارد به دنبال
کشت جایگزین باشیم ،به این وســیله میتوانیم کار بزرگی انجام
دهیم .در مجموع پالونیا واقعا انقالبی در صنعت چوب و کشــاورزی
کشور ایجاد میکند.
مزیتهای بینظیر چوب پالونیا
دکتر سید علیرضا سیدی درباره مزیتهای منحصر به فرد چوب
پالونیــا هم میگوید :چوب این درخت از چوبهای «راســت تار»
اســت و برخالف برگ آن که خیلی سریع میپوسد چوب آن بسیار
سخت میپوسد .ما یک قطعه از این درخت را  5سال در جنگل و در
آب و هوای بسیار مرطوب قرار دادیم چیزی در حدود یک سانتیمتر
پوســیدگی پیدا کرد چوب پالونیا چوب بســیار خاصی است انتقال
دمایی آن خیلی کم میباشد و عایق بسیار خوبی است .میزان عایق
بودن آن دو برابر یونولیت است و این چوب بسیار ارزشمند است به
طوری که در بدنه هواپیما و کشــتیها مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین چوب این درخت از بهترین واشرهای حرارتی است که تا
 470درجه دما را تحمل میکند خیلی به ســختی آتش میگیرد و
کسانی که همیشه نگران آتشســوزی جنگلها هستند بدانند که
انتقال دمایی چوب پالونیا بســیار پایین اســت .یعنی وقتی قسمت
باالی چوب آتش بگیرد حرارت به قسمت پایین نمیرسد حتی اگر
جنگل این درخت را به زور آتش بزنیم ریشه آن هرگز نمیسوزد و
پا جست میزند و بعد از  2سال جنگل دوباره احیا میشود .اصطالحا
گفته میشــود این چوب گوشت تلخ اســت یعنی اگر این چوب را
جلوی موریانه بگذارند موریانه سراغ آن نمیرود.
وی میافزاید :با این چوب هر وســیله ای ســاخته میشود زیرا
این چوب هم بســیار مقاوم است و هم نمیپوسد و موریانه نمیزند
همچنین چوب این درخت وقتی خشــک میشــود  40درصد وزن
خود را از دســت میدهد بنابراین چوب بسیار سبک و در عین حال
محکمیاســت .ابزار خور خوبی دارد و میشود روی آن به راحتی
خراطی کرد به همین دلیل برای صنعت مبل ســازی بسیار مناسب
است از ســوی دیگر این چوب بسیار خوش نقشه است و میتوان
به عنوان کف پوش و پارکت و ام دی اف از آن اســتفاده کرد .این
چوب ،یک چوب صنعتی اســت و یک کیلو از آن در خارج از کشور
 8دالر یعنی معــادل  35هزار تومان قیمت دارد و در صورت صادر
کردن آن ارز آوری بســیار خوبی برای کشور دارد در حالی که ما در
حــال حاضر وارد کننده چوب هســتیم و  90درصد چوب مورد نیاز
ایران وارداتی است و  97درصد چوب مورد نیاز صنعت کاغذ کشور
هم وارداتی اســت و توجه به پالونیا در زراعت چوب میتواند ایران
را از یک کشــور وارد کننده چوب به یک صادر کننده چوب تبدیل
کند .از سر شــاخههای این درخت نیز میتوان بهترین خمیر برای
تولید کاغذ را به دست آورد.
یک پروژه امیدوار کننده
رئیس هیات مدیره شــرکت عرشیان طوس به یک پروژه مهم
کاشت پالونیا توســط این شرکت اشاره میکند و میگوید :در حال
حاضــر ما در حال اجــرای یک پروژه  1000هکتاری در اســتان
گلســتان هستیم .در این استان ســدی به نام سد گلستان در شهر
گنبد وجود دارد که بســتر سد حدود  4هزار هکتار است در فاز اول
 90هکتار را زیر کشــت پالونیا میبریم و هر ســال  200هکتار به
آن اضافه میشــود .وی میافزاید :در حال حاضر شرکت عرشیان
طوس بزرگ ترین تولیدکننده پالونیا در کشــور است .در سالجاری
یــک میلیون نهال تولید کردهایم که از دی ماه ســال آینده میزان
تولید پالونیا در این شــرکت به  2میلیون نهال میرســد .وی ادامه
میدهد :ما این قابلیت را داریم که در صورت وجود تقاضا تولید خود
را بیشــتر افزایش دهیم و در حال حاضــر ظرفیت تولید  4میلیون
نهــال را داریم و هر ســازمان یا فردی که از ایــن نهال بخواهند
میتوانند با دفتر شــرکت در میدان راهنمایی مشهد یا شماره تلفن
ثابت  05137266230و یا شــماره همراه  09153291982تماس
بگیرند .دکتر ســید علیرضا سیدی در پاسخ به این سوال که اهداف
شــرکت از اجرای پروژه در استان گلستان چه بوده میگوید :هدف
اصلی ما از کشــت پالونیا در گلستان این بود که سد گلستان سطح
وســیعی دارد که بر اثر تابش نور آفتاب یک الیه بخار روی ســد
را میپوشــاند که همین الیه مانع تبخیر بیشــتر آب میشود اما با
وزش باد این الیه از دســت میرود و تابش نور آفتاب میزان تبخیر
آب را افزایش میدهد ما با کاشــت درخت پالونیا در اطراف سد در
واقع یک الیــه محافظ ایجاد میکنیم که جلوی اثر باد را میگیرد
و آن الیه بخار را حفظ میکند تا از تبخیر آب جلوگیری شــود .در
واقع پالونیا را در حوزه این ســد به عنوان بادشکن ایجاد میکنیم.
در همین راســتا طرحی را هم در تایباد اجرا کردیم .در تایباد باغات
پسته زیادی وجود دارد باد هم در آن منطقه زیاد میوزد و وزش باد
باعث میشود گرده پسته همراه با باد از محیط خارج شود و تلقیح به
درستی انجام نشود و عمال راندمان تولید کاهش مییابد لذا اگر دور
تا دور باغات پســته را پالونیا بکاریم این درخت به عنوان بادشکن
عمل میکند و باردهی پسته افزایش مییابد.

