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 درخت پائولونیا و نگهداري کاشت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخت پائولونیا 1000کاشت و نگهداري 

 موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر

 محل اجراي طرح: استان کهگیلویه و بویر احمد

 



 برنامه تولید

 آشنایی با مرحله پیش تولید

 مراحل پیش تولید عبارت است از: 

 ، به منطقه مورد کاشت)نهالستان(بسته بندي و انتقال از مراکز تولید نهال -

 ریشه نهال ها در داخل پوششی از پالستیک یا گونی یا چادر برزنتی ت نقرار داد -

 انتقال سریع نهال ها   -
صل الزم، فوا به و سانتیمتر 40 حدود عمق به شیاري کشاورزي، گاوآهن و غیره،با استفاده از ادوات  -

بسته به شرایط منطقه ایجاد گردد. سپس محل چاله ها در داخل و حاشیه شیارهاي ایجادشده، 
 .مشخص می شود

سانتیمتر، به منظور جمع آوري هرز آبهاي  20 × 40 حداقل ابعاد به شیاري روي خطوط تعیین شده، -
سطحی بین دو خط تراز و جلوگیري از فرسایش خاك حفر و در داخل آن، چاله احداث می شود. به 

 .این مجموعه عملیات، آماده کردن عرصه می گویند

 مرحله اول(کاشت)

طریقه کاشت  می گردد. عرصه آماده کشت براي نهال کاري پس از پایان عملیات احداث شیار و حفره چاله،
 :به شرح زیر صورت می گیرد

 :تراکم کاشت -

به طور کلی فواصل کاشت نهال از یکدیگر، بستگی به اهداف و شرایط محیطی دارد. فواصل کشت در شمال 
کشور کمتر ، در جنوب و مناطق بیابانی بیشتر و در سایر مناطق متوسط می باشد. در ایجاد فضاي سبز هم ، 

 . با توجه به نوع گونه و شرایط منطقه و اهداف تغییر می یابد فواصل کشت

 :زمان کاشت

بهترین زمان کاشت نهال هاي زمینی (ریشه لخت)، معموالً هنگام خواب نهال و زمان کاشت نهالهاي گلدانی 
ز پس ییا ریشه پر در تمام ایام سال است. در مناطق گرم و معتدله و نیمه سردسیر، بهترین زمان کاشت، پائ

از خواب رفتن نهال است ولی درمناطق سردسیر نهالکاري بهتر است پس از سپري شدن یخبندان انجام شود. 
بهترین شرایط براي غرس نهال روزهاي ابري وهواي آرام است. در روزهاي آفتابی وگرم و یا یخبندان و روزهایی 

در پائیز طوري تنظیم و برنامه ریزي شود که باد شدید است از کاشت نهال جداً خودداري شود. زمان کاشت 
که ریشه نهال با محیط جدید قبل از فرارسیدن یخبندان انس پیدا نموده باشد لذا بایستی پایان زمان کاشت 

 .هفته قبل از بیداري ظاهري نهال باشد 3الی  2



 

زیم و روي کف چاله را کنده و یا تنه هاي قطور درخت ریخته و روي آن شاخه هاي قطورتر می ری  -
این شاخه ها، شاخه هاي باریک تر و سپس روي آن علف هاي هرز شیرین و یا بقایاي دیگر گیاهی و 

سانتی متر  40روي آن را کود حیوانی ریخته و در نهایت ماسه می ریزیم. ارتفاع ماسه باید حدودا 
 .باشد به نحوي که ریشه نهال با کود حیوانی تماس نداشته باشد

 قبل از کاشت نهال  دهید بیو آس یشکسته، زخم يها شهیهرس مناسب ر -

 

 يماریها به ب شهیاز آلوده شدن ر يریشگیپ يبرانهال در محلول ضدعفونی  ریشه هايفرو بردن  -

 
 .نهال در ته چاله که طوقه نهال چند سانتی متر باالتر از سطح زمین قرار گیردقراردادن  -

 



 .گرددفاصله ها و هواي اطراف ریشه ها خارج  تا فشار دادن خاك وگودال با پر کردن  -

 آبیاري نهالها -

 

 تکان خوردن و خم شدن آنها توسط باد  جهت جلوگیري ازنهالهاي به یک قیم  بستن -

 

 

  

 مرحله دوم(داشت)

بعد از کاشت، بالفاصله بایستی آبیاري انجام و آبیاري هاي بعدي نیز با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و زمان 
 .فعالیت نهال تنظیم گردد شروع

روش هاي مختلفی براي آبیاري وجود دارد، با توجه به شرایط کشور از نظر محدودیت آب قابل دسترس، 
بهترین روش آبیاري از نظر صرفه جویی در مصرف آب و هزینه (در بلند مدت) و سهولت کار آبیاري، آبیاري 

 .قطره اي می باشد

اقبت و نگهداري است. براي بهبود شرایطی که مناسب بقاء و رشد بعدي نکته مورد توجه بعدي عملیات مر
نهال ها باشد عملیات مراقبت (سله شکنی، وجین علف هرز، مرمت حصار و قیم، واکاري نهال هاي خشکیده) 

 . و در صورت لزوم آبیاري پس از کاشت نهال امري ضروري است

 هرس نهال

 .تا به رشد، باروري و سالمت آن کمک بیشتري شودهاي گیاه است هرس به معناي حذف اندام

 هرس بهاره



هرس بهاره یا هرس سبز در طول رویش گیاه انجام می شود که در این نوع هرس، کلیه برگ هاي اضافی و 
 .شاخه ها حذف می شوند

 هرس زمستانه

 ترینگویند. مهممیشود و به آن هرس سیاه نیز هرس زمستانه هنگام خفتگی یا خواب زمستانه انجام می
ها نقش بسیار شود، شاخه است. در بین اعضاي مختلف گیاه، شاخهقسمت گیاه که در این فصل هرس می

ها دارند. تعداد و زاویه شاخهمهمی را در مقاومت گیاه در برابر فشارهاي بیرونی مانند باد، یخبندان بر عهده 
ید هرس را خودتان انجام دهید باید به نکات مهمی توجه خواههستند. زمانی که می تریندر این بخش مهم

 .هاي گیاه را به مقدار الزم و بااحتیاط کافی قطع کنیدکنید و شاخه

  

 آفات ریشه

 .در زیر خاك با خوردن ریشه و ساقه نهال پالونیا به آن آسیب میرسانند

 

  

 مرحله سوم(برداشت)

کننده شناسایی درستی از ارتفاع و وزن درخت داشته فرد اقداماولین شرط اقدام به بریدن درخت این است که 
باشد. براي این منظور هم می توان از ابزار تکنولوژیک بهره برد و هم روش هاي تقریبی محاسبه را بکار گرفت. 
فرض کنید که درختی در کنار تعداد زیادي خانه قرار دارد و تصمیم بر آن است که در حین بریدن جرثقیلی 

ي خارج کردن درخت از آن نقطه بکار گرفته شود. اگر برآورد وزن درخت اشتباه باشد، احتمال سرنگونی برا
 .جرثقیل نیز وجود خواهد داشت



متري ریشه آن، خانه  35متر برآورد میکنیم و در فاصله  30احتمال دیگر این است که مثال ارتفاع درخت را 
هد باشیم که بخشی از نوك درخت به خانه اصابت کند و برآورد بعد از بریدن، ممکن است شا .اي قرار دارد

اولیه ما از ارتفاع آن غلط بوده باشد. یا ممکن است باالي درخت را با طناب به وانتی ببندیم و همزمان با بریدن 
پایین آن، سرش را بکشیم تا در جهت مشخصی سقوط کند و با این کار، سر درخت روي وانت برخورد کند و 

 .آن خسارت وارد آوردبه 

  

 :نحوه محاسبه حجم چوب درخت

 دودح( انسان سینه برابر ارتفاع در را درخت تنه دور ایستاده درخت در و در درخت بریده شده حجم گرده بینه
 و  مقطع سطح و تعیین  را درخت تنه شعاع ار اینک براي سانتی متري سطح زمین) اندازه می گیریم، 135
 .کنیم می محاسبه را چوب حجم

 محیط که طح زمین اندازه می گیرند این استسانتی متر از س 135 ارتفاع در را درخت تنه محیط علت اینکه
 .باال و پایین تنه درخت قابل تعمیم است براي ارتفاع این

 مساحت قاعده = عدد پی× مجذور شعاع 

 حجم = قاعده مساحت × درخت ارتفاع

 :درخت وزن به درخت نحوه تبدیل حجم 

 وزن درخت = وزن مخصوص چوب× حجم درخت 

 تر صنوبر و کیلوگرم 600 خشک صنوبر وزن مخصوص براي چوب ها متنوع می باشد مثال براي 
 .گیرند می نظر در  کیلوگرم  1080

 مرحله چهارم ( فروش و بازاریابی)

مرتبط باآن گشت. یکی دیگر از موارد براي فروش این محصول باید به دنبال کارخانه هاي تولید کاغذ و موارد 
مصرف این درخت در مدلسازي هواپیما می باشد. همچنین با پیدا کردن بازار مصرف خارجی می توان ارزش 

 .افزوده را باال برد

 

 

 



 بازار برنامه

 

ر بازار هدف درخت پالونیا کارخانه هاي فرآوري چوب می باشند. هم چنین بازار صادرات براي این محصول د
 .خارج از کشور نیز وجود دارد

 در درخت این چوب از همچنین در کشور چین براي کاشت درکنار جاده ها از این درخت استفاده می شود. 
عنوان تزیینات، ساخت قایق بادبانی، هواپیما، ساخت تخته موج سواري و تخت اسکی،  به ژاپن و چین،کره

 .ساخت کندو، ساخت صنایع دستی و... استفاده می شود

ساخت تجهیزات ساختمانی، جنگل زراعی، احیاي زمین، بادشکن، حفاظت از خاك، ساخت بطري، پالت، 
 .نیا استجعبه، چوب روکش از دیگر کاربردهاي چوب درخت پالو

مثل برگ ها، گلها، میوه، چوب، پوست، ریشه و بذر داراي اثر دارویی  درخت این مختلف قسمتهاي  همچنین
 .است و در درمان برنشیت، فشارخون، آسم، سرفه، عفونت ناي و ... کابرد دارند

انادا، د از: امریکا، ککشورهایی که بیشترین مقدار مصرف را دارند و از واردکنندگان این نوع چوب هستند عبارتن
ایتالیا، آلمان، لهستان، پرتقال، استرالیا، چین، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، پاکستان، ویتنام، هنگ کنگ، 

 .انگلستان و مالزي

ارزش پولی میزان صادرات چوب و محصوالت چوبی در جهان بیش از  2016طبق آمار سازمان فائو در سال 
درصد افزایش پیدا کرده  57میالدي حدود  2000این میزان در مقایسه با سال میلیارد دالر بوده است.  227
 .است

 مخاطبین فروش ما چه کسانی هستند و در کجا مستقر هستند؟

میزان مصرف چوب در کشور زیاد است و تقریبا حدود پنجاه درصد مواد اولیه سلولزي از خارج از کشور تامین 
 .می شود

ي هدف در مصرف چوب، بازار هاي داخلی است. یکی دیگر از موارد مصرف بازار هاي بنابراین یکی از بازار ها
خارجی می باشند. کشورهاي پیشرفته و چین باتوجه به صنایع تبدیلی زیاد یکی از مهمترین مصرف کنندگان 

 .چوب می باشند

 اندازه بازار هدف حدودا چقدر است؟

هزار است. براي  220ت که آمار زراعت چوب در کشور را میلیون متر مکعب اس 12نیاز ساالنه چوب کشور 
 .درصد از نیازهاي چوبی کشور از این حوزه تامین می شود 76کمک به پایداري جنگل 



 میزان مصرف کنونی در بازار هدف چقدر است؟

ازار درصد از چوب مورد مصرف در صنایع از خارج از کشور تامین می شود، پس ب 50با توجه به اینکه مقدار 
 .تقاضا و مصرف این نوع چوب همیشه وجود دارد

 میزان مصرف (تقاضا) در بازار هدف در زمان بهره برداري چقدر است؟

 .رسدمیلیون متر مکعب می 15این میزان مصرف به  1404هاي در حال احداث صنایع تا افق با توجه به واحد

 است؟ وضعیت کنونی رقابت(رقبا) در بازار هدف محصول ما چگونه

بیشتر تولید کنندگان پالونیا در منطقه شمال کشور به خصوص استان گلستان مستقر هستند. هم چنین 
بیشترین میزان چوب کشور از مناطق شمال و از جنگل هاي موجود در این بخش تهیه می شود. فروشندگان 

 .نهال نیز به صورت عمده در مناطق شمالی همچون گلستان قرار دارند

  

 تجارت چوب کشور و جهانبازار 

 2014تا  1980درصد کشور را جنگل تشکیل می دهد. آمار سال هاي  7آمار موجود حاکی از آن است که 
هزار متر مکعب چوب صادر کرده  500کشور حدود  2008واردات و صادرات کشور نشان می دهد که در سال 

هزار متر مکعب واردات چوب نیز  600 است، در همین سال که بیشترین صادرات چوب کشور صورت گرفته،
هزار متر مکعب افزایش یافته  800میزان واردات چوب کشور به حدود  2014صورت گرفته است. در سال 

است. افزایش نیاز کشور به واردات کشور فرصت خیلی خوبی را براي کشت درختان جنگلی براي تولید چوب 
 .فراهم می کند

 

  



 

 چوب کشورمیزان واردات و صادرات 

  

در سطح جهان نیز نیاز به چوب افزایش چشمگیري داشته است. طبق آمار منتشر توسط سازمان فائو در سال 
اقیانوسیه، آمریکاي شمالی و اروپا -، تولید چوب و محصوالت چوبی افزایش یافته است. مناطق آسیا2016

چین در این میان در تولید و مصرف بیشترین رشد را در تولید چوب و محصوالت چوبی داشته اند. کشور 
درصد  9میزان  2016چوب جنگلی رشد بیشتري نسبت به سایر کشورها داشته است. این کشور در سال 

 .افزایش در واردات چوب داشته است

استفاده از درختان جنگلی براي تولید پلت براي استفاده بعنوان سوخت تجدید پذیر در سال هاي اخیر افزایش 
میلیون تن در سال  29به میزان  2015درصد رشد نسبت به سال  9داشته است. میزان تولید پلت با زیادي 
میلیون تن در تجارت جهانی استفاده شده است. کشور  17افزایش پیدا کرده است. از این میزان  2016

 .میلیون تن بیشترین مصرف پلت تولید شده از چوب را داشته است 1,5انگلستان با مصرف 



درصد افزایش پیدا کرده است. در کشورهاي  17، به میزان 2016در آسیا میزان مصرف و واردات چوب در سال 
 .کره، چین و ژاپن واردات چوب براي تبدیل آنها براي پلت افزایش قابل مالحظه ي داشته است

ر نتظار میرود که سیبنابراین چشم انداز بازار داخلی و بین المللی براي تولید چوب بسیار روشن است و ا
 .صعودي خودش را در سال هاي آتی ادامه دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه مالی

 

 یانسان يروین

توان از تعداد  ی. در مواقع هرس درختان مدارد محافظت وجود يکارگر در مزرعه برا کی یشگیصورت هم به
نفر نیروي انسانی پیش بینی گردیده  5طرح . با احتساب تمام موارد فوق در این کرد هاستفاد يشترینفرات ب

 است.

 :آبیاري

 سال محاسبه گردیده است. 5هزینه هاي آبیاري طرح با توجه به برنامه مصرف آب این درخت در طول 

 حمل نهال: 

 هزینه انتقال  نهال ها به مزارع مد نظر می باشد.

 آماده سازي زمین: 

 شامل هزینه هاي حفر زمین می باشد.

 

 :کاشتن نهالهزینه 

 شامل دستمزد کاشت نهال می باشد.

 
 وار آبیاري و خریدن لوازم آبیاري:کشیدن ن

 جهت محافظت از نهال ها و باال بردن بهره وري مصرف آب می باشد.
 

 :یو نگهبان یباغبان ازیمورد ن لیوسا دیخر
 جهت استفاده طی مرحله داشت به کار می رود.

 
  

 :کود دیخر

 استفاده می شود. جهت تقویت نهال ها



 

 برنامه فروش

میزان درآمد حاصله از باشد.  یصله درخت ما 1000هکتار و پرورش تعداد  1,6طرح  نیا يدیتول تیطرف
توان با توجه  یم هیبعد از دوره کشت اولتومان حاصل می گردد.  1,300,000,000فروش این تعداد الوار مبلغ 

سایر درآمدهاي قابل احصاء از طریق  نمود. يشتریو کشت مناطق ببه سود به دست آمده اقدام به توسعه طرح 
 فروش برگ درختان جهت مصرف خوراك دام در این مرحله ذکر نگردیده است.

 

 درصد 77نرخ بازگشت سرمایه: 

 

 

 طرح درآمدهاي و ها هزینه

 واحد/عدد نوع فعالیت ردیف
قیمت 

 واحد(ریال)
 قیمت کل(ریال)

 100،000،000 20،000،000 5 آبیاري ساالنه 1

 20،000،000 4،000،000 5 نگهداري ساالنه(نیروي انسانی) 2

 250،000،000 250،000 1000 درخت نهال 3

 10،000،000 10،000،000 1 حمل نهال ها 4

 89،600،000 56،000،000 1,6 هزینه هاي آماده سازي زمین(هکتار) 5

 10،000،000 10،000 1000 هزینه کاشتن نهال 6

 192،000،000 120،000،000 1,6 کشیدن نوار آبیاري و خریدن لوازم آبیاري 7

 10،000،000 10،000،000 1  خرید وسایل مورد نیاز باغبانی و نگهبانی 8

 10،000،000 10،000 1000 خرید کود 9

 691،600،000 جمع 10

 34،580،000 درصد کل سرمایه گذاري) 5دانش فنی( 11

 72،618،000 هزینه هاي پیش بینی نشده 12

 798،798،000 جمع کل 13

 

 


