
 

 

 

 

 

 :شرکت معرفی

 فناوری بکارگیری و زمین ایران آمد کار پژوهشگران توانمندی از استفاده با پالیز سبز هیراد شرکت

. است گردیده( جوجوبا)هیراد نهال بافت کشت تخصصی آزمایشگاه اولین ایجاد به موفق دنیا روز

 ارتقاء زیرکشت، اراضی ی ،توسعه کشور طبیعی منابع حفظ هدف با شرکت ی توسعه و تحقیق بخش

 نوآوری و تحقیقات انجام درحال زدایی بیابان راهکارهای همچنین و کشاورزی محصوالت کیفیت

 .است

 سرزمین آبادانی های دغدغه کاستن و کشاورزی صنعت به خدمت راستای در شرکت این اکنون هم

 می عموم به خدمات ی ارائه و همکاری هرگونه آماده اقتصادی های انگیزه از فراتر ایران، عزیزمان

 .باشد

 پالونیا

 کلی آشنایی

. است شده بدل محیطی زیست معضالت ترین بزرگ از یکی به اخیر های سال در زمین کره گرمای

 دی انتشارکربن کاهش برای مختلف کشورهای در انرژی ذخیره هدف با مالحظات و ها ارزیابی

 جو،یک در شده منتشر اکسید دی کربن جذب ایده وجود این با است، گرفته صورت جو، در اکسید

 جذب که. باشد معضل این رفع برای اساسی حل راه توان می رسد می نظر به که است نو مفهوم

 درخت درختان ترین صرفه به از یکی.باشد مناسبی حل راه تواند می گیاهان توسط اکسید دی کربن

 بومی درخت این. دارد تعلقpaulowniaceae پالوناییایان خانواده به که است paulownia پالونیا

 .است سریع نسبتاَ رشدی با پذیر خزان درختی پالونیا. است چین غربی و مرکزی مناطق

 .باشد می مقاوم باد مقابل در حدودی تا دلیل همین به که. است قوی هایی ریشه دارای گیاه این

 



 

 

 

 

 

 

 03 عرض و متر سانتی03طول به بزرگ بسیار و پهن برگهای به توان می گیاه این خصوصیات از

 .کرد اشاره آن بودن شکل قلبی و متر سانتی

از ویژگی های درخت پالونیا می توان به مواردی همچون، مقاومت به کم آبی،مقاومت به خاک های 

 خاک های با زهکش بد و مقاومت به دود و هوای مناطق صنعتی اشاره کرد.آهکی و کچی، مقاومت با 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :پالونیا چوب ویژگی

 وسایل انواع ساختن برای که است چوب صنعت دارد، وجود ما کشور در که صنایعی مهمترین از یکی

 الرشد سریع پالونیا درخت. شود می استفاده چوب از …و خواب، سرویس مبلمان، جمله من چوبی

 دیگر درختان به نسبت آید می دست به زمین هکتار یک از که پالونیا چوب تولید عملکرد و بوده

 چوب راستا این در. است درختان سایر از بیشتر کشور در پالونیا فروش دلیل همین به است بیشتر

 داده اختصاص خود به را زیادی کشت زیر سطح ما کشور در دارد که هایی ویژگی به توجه با پالونیا

 :است

 آن کاربرد نتیجه در و بوده سبک ولی دارد باالیی مقاومت و استحکام که حال عین در پالونیا چوب

 .شود می دیده وفور به چوبی وسایل در

 پالونیا چوب های بازمانده آخرین نهایت در و نداشته ریز دور تقریبا پالونیا چوب که بدانید است جالب

 .شوند می استفاده کاغذ خمیر تولید منظور به

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 آب مورد نیاز

 لیتر در هکتار 0333

 بونه(-فاصله هر کدام در هکتار)ردیف

 متر 0

 رنج دمایی)سانتیگراد(

 33تا  -03

پالونیا درختی خزان پذیر بوده که گل های خوشبو زیبایی دارد، این درخت زمانی که در گل کامل 

ارغوانی روشن با گل های بسیار خوشبو به رنگ سفید است، دارای خوشه های گل ایستاده به رنگ 

آبی می باشد که دراردیبهشت ماه ظاهر می شوند. چوب این درخت بسیار سبک و نرم می باشد، 

 .متر گستردگی دارد 20تا 8ارتفاع درخت پالونیا، بین 

 6و قطر متر  0با طول  P.fortuneiمناسب ترین گونه برای نهال کاری در حاشیه جاده ها گونه 

 .استP.elongataسانتی متر می باشد و مناسب ترین گونه برای جنگل کاری گونه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الزم به ذکر است که درخت پالونیا در مناطق ذیل نیز کشت شده است:

 شهرستان بناب -استان تبریز -2

 روستای کریم آباد -استان گرگان-0

 اند( شهرستان یاسوج)توسط شهرداری ، در سطح شهر کشت شده-0

 فیروز آباد-استان شیراز-0

 تلفن تماس جهت مشاوره و خرید

13890781190 

 درگاه ارتباطی با ما:

www.hiradsabz.ir 

 hgp.cor@gmail.comایمیل:

 hiradsabzpaliz@ تلگرام

 hiradsabzاینستاگرام:
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