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  بسمت توسعه پايدار كشاورزيمؤثراستفاده از پسماندهاي كشاورزي در صنعت چوب و كاغذ، گامي 

  3فاطمه رحيمي، 2ميثم ساكي، 1*نعمت اهللا محبي

  

  

  

  :دهچكي

 كه توسعه پايدار صنايع چوب و كاغذ كشور را با چالش هاي عديده رو بـه رو كـرده                     است كمبود مواد اوليه واقعيتي   

تانسيل ها و تدوين برنامـه هـاي جـامع و اصـولي        پشناخت  ، رفع آن نيازمند      از اين رو به اعتقاد صاحب نظران      . است

ب و كمبود اين مـواد اوليـه صـنايع چـوب و كاغـذ و                 مشكالت زيست محيطي ناشي از برداشت بي رويه چو         .است

 بر آن داشته تا به دنبـال راه          رو به رو ساخته و برخي از محققان و متخصصان صنايع را            جديهاي   كشور را با بحران   

اعتقاد جمعي از كارشناسان منـابع طبيعـي و   به . هاي اصولي و دراز مدت براي تأمين مواد اوليه اين صنايع باشند          حل  

منـابع عظـيم    ل، يك راه اصولي و پايدار جهت رفع كمبود مواد اوليه و توسـعه پايـدار ايـن صـنعت اسـتفاده از                        جنگ

عه پايدار بخـش     كه علي رغم تامين ماده اوليه اين صنعت منجر به توس           استموجود در كشور    پسماندهاي كشاورزي   

ـ   در اين راستا در اين مقاله ابتدا        . كشاورزي نيز مي گردد    سماندهاي كـشاورزي مـستعد بـراي اسـتفاده در          مهمتـرين پ

 و معايـب   ساير منابع بررسي شدند و سپس در رابطه با مزايا     كلزا و  غالت،    همچون باگاس، كاه   صنايع چوب و كاغذ   

  .  بحث شده استكاربرد آنها در اين صنعت

  

  توسعه پايدار، و كاغذصنايع چوب  ماده اوليه،پسماندهاي كشاورزي، :كليديكلمات 

  

  

  

                                         
 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران - 1

  اه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگ - 2

  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران - 3
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  :مقدمه

   ، محـدود بـودن امكانـات و نامحـدود بـودن نيازهـا و        علت اساسي توجه روز افزون به سياست هاي توسـعه پايـدار         

رشد تكنولوژي و جمعيت، نيازها و خواسته هاي بشري را به طور تصاعدي افزايش داده است                . خواسته ها بشر است   

       ش خبـر شوده مـي شـوند، از آينـده اي نـه چنـدان اميـدبخ        و منابع كاهنده براي دهان هايي كه هر لحظه به جهان گـ            

... توسعه پايدار در واقع به معناي مديريت اقتـصادي، اجتمـاعي، زيـست محيطـي، كـشاورزي، صـنعتي و                     . دهندمي  

 در ايـن ميـان   .جهت سوق دادن تحوالت به سمتي است كه، نيازهاي حال و آينده بـه صـورت پايـدار تـأمين گـردد                  

 .يط زيست در جهت توسعه پايدار داراي اهميت بسيار بااليي استحفاظت از مح

     امروزه در كنار آلودگيهاي گسترده محيط زيست ناشي از آالينده هاي خروجي خودروها، كارخانجات و  

فاضالب هاي صنعتي و خانگي كه هر روزه موجب آلودگي و تخريب هر چه بيشتر محيط زيست مي گردد، يكي از 

 مورد اخير كه ، مراتع و اراضي كشاورزي مي باشددگي هوا و تخريب خاك، بروز آتش سوزي در جنگل هامنابع آلو

ايجاد آلودگي هاي گسترده در جو، موجب از بين رفتن منابع محيط زيست و حيات وحش موجود در آن  عالوه بر

ي و توسط كشاورزان به دليل  به صورت عمد در مزارعدر بسياري از اوقات آتش سوزي ها. منطقه نيز مي گردد

هاي هرز، ساقه ها واجزاي  مختلفي چون از بين بردن پسماندها، علف سادگي و كم هزينه بودن و به انگيزه هاي

  . تسهيل در عمليات كاشت و داشت و غيره صورت مي گيرد به منظورباقي مانده گياه پس از برداشت محصول

 باعث توليد حرارت، دود و   بسيار زياد است  وسعت زمين ها آتش زده آتش زدن مزارع با توجه به اين كه گاهي

و گاز دي اكسيد كربن مي شود كه هر سه مورد ذكر شده از آالينده هاي زيست محيط هستند كه افزايش  گرد و غبار

اي كره  با توجه به باال رفتن دم. باعث خسارت جبران ناپذيري به محيط زيست شده است آنان در سطح كره زمين

ز مواد فسيلي و همچنين اثر پديده گلخانه اي گاز دي اكسيد كربن كه سازمين در چند دهه اخير به علت سوخت و 

 باعث كه  در مزارع كشاورزيپسماند هايو سوختن   همچنين آتش زدنو خود حاصل از سوختن مواد كربني

براي رسيدن به بر پسماند هاي كشاورزي مديريت  لذا ،زيست محيطي مي شود آاليندهاي افزايش بيشتر ميزان

يافتن راهكاري مناسب براي استفاده   ومقوله ايست كه از جايگاهي در خور توجه برخوردار است كشاورزي پايدار

از طرفي لزوم يافتن منابع جايگزين براي تامين الياف سلولزي . بهينه و اقتصادي از اين مواد ضروري به نظر مي رسد

سطح جنگل ها و در نتيجه كاهش سطح برداشت چوب كاهش توجه به ، با  و كاغذ كشور چوبمورد نياز صنعت

، بنابراين انجام تحقيقات كاربردي و برنامه ريزي دقيق جهت استفاده از اين مواد در بيش از پيش احساس مي شود

  .صنعت چوب و كاغذ كشور اجتناب ناپذير مي باشد

 
 : رزيالياف ليگنوسلولزي پسماندهاي كشاو

رشد فزاينده جمعيت جهان در سالهاي اخير و كمبود منابع چوبي جنگلي در كشورهاي مختلف دنيا استفاده از اليـاف           

سـاالنه ميليونهـا تـن      . ليگنوسلولزي پسماندهاي كشاورزي را كه تجديد پذير نيز ميباشند اجتناب ناپذير ساخته است            

 تن محصول فقط در     21896732 ميزان   1384طوريكه تنها در سال     گياهان زراعي يكساله در ايران برداشت مي شود ب        

ــصال از آن         ــل استح ــي قاب ــسماند زراع ــه پ ــت ك ــده اس ــت ش ــالت برداش ــش ق ــر 25369439بخ ــن ب                        ورد آ ت
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 ، به عبارت ديگر امروزه بر كسي پوشيده نيست كه اين منابع، پتانسيل بـالقوه اي بـه لحـاظ       )1387مدهوشي(مي گردد 

تامين مواد اوليه صنايع ليگنوسلولزي محسوب ميشوند و بررسي هاي كمـي و اقتـصادي مربوطـه در ايـن خـصوص             

با توجه به اهميت پسماندهاي زراعي به عنـوان يكـي   . ميتوانند دورنماهاي الزم را به جهت تصميم سازي فراهم كنند         

جدي جهت جبران كمبود مواد چوبي مـورد بهـره     از منابع مهم ليگنوسلولزي تجديد شونده كه ميتوان بصورت بسيار           

 ناز داليـل سـوزاند   .دنبرداري قرار گيرد، ساالنه در اكثر مزارع كشور بصورت سنتي و معموال سوزاندن از بين مي رو    

عـدم دسترسـي بـه    ، آسان بودن اين كار اين پسماندها در ايران مي توان به پايين بودن سطح آگاهي و درآمد كشاورز، 

ي مناسب جهت انجام عمليات پـس از برداشـت در مـزارع و نبـودن قـوانين مـدون در جهـت ممنوعيـت                         ماشين ها 

سوزاندن پسماندهاي كشاورزي گذشته از اينكـه سـبب          .)1383مومني( سوزاندن اين مواد در مزارع كشور اشاره كرد       

خـاك و بـه دنبـال آن    د آلي كاهش موا  واز بين رفتن منابع مهم ليگنوسلولزي مي شود، مواردي چون فرسايش شديد 

 كاهش حاصلخيزي زمين، ايجاد گازهاي كربني و اثر گلخانه اي و خسارت بر محـيط زيـست را نيـز بـه دنبـال دارد                        

  ).1383اميري(

  

 :مصارف و كاربردهاي فعلي اين مواد در كشور

ي است كه شاخص در حال حاضر عمده ترين مصارف پسمانده هاي زراعي در كشور در زمينه هاي سنتي و روستاي

عالوه بر اينها، در برخي موارد و محصوالت خاص . ترين آنها استفاده در جيره غذايي دامها در فصول سرد مي باشد

توليد انواع : از پسمانده هاي كشاورزي در فرآيندهاي صنعتي نيز استفاده مي شود، كه مهمترين آنها عبارتند از

داري ها، و در حجم كمي نيز توليد چندسازهايي مانند تخته خرده چوب و خوراك دام ، توليد پوشال براي بستر دام

 كه در دو مورد اخير، پسماندهاي زراعي درصد اندكي از ن و توليد كاغذ را در بر مي گيردتخته فيبر نيمه سنگي

  ).1387برزگر(حجم كل ماده اوليه مصرفي اين صنايع را در كشور تامين مي كنند

  

  : جنگلي در كشوركمبود چوب و  منابع

 درصد آن توسط جنگل پوشيده شده و بـدين خـاطر در زمـره كـشورهايي بـا      5/7ايران كشوري است كه تنها حدود      

 و به سياست هاي اتخاذ شده از سوي سـازمان جنگلهـا   از طرفي با توجه      . قرار مي گيرد   (LFCCS)پوشش جنگي كم    

 ري و برداشت چـوب در سـالهاي گذشـته    ميزان نشانه گذا    در زمينه حفظ و صيانت از جنگلهاي شمالي كشور،         مراتع

 مـواد اوليـه روبـه رو كـرده          د شديد با كمبو را   كارخانه هاي صنايع چوب و كاغذ كشور         ير نزولي داشته كه نتيجتاً    مس

  كمبود مواد اوليه در صنايعي كه با تكيه بر جنگلهاي شمال راه اندازي شده اند باعث شده است كه.است

 در حـال حاضـر حـدود    ).1382 وطنـي (ظرفيت اسمي خود فعال باشند      درصدي   60 تا   50اين صنايع در    اكنون اكثر   

 ميليـون   5/1 ميليون مترمكعب كمبود مواد اوليه در صنايع چـوب و كاغـذ كـشور وجـود دارد كـه بـا احتـساب                         5/1

 مواجـه خـواهيم   ب ميليون مترمكعب كمبود چـو    3مترمكعب ظرفيت اسمي صنايع در دست احداث كشور، با حدود           
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استفاده از پسماندهاي كشاورزي در صنايع چـوب و  رايط مذكور و تحقيقاتي كه در زمينه امكان با توجه به ش   لذا   .بود

عمده پسماند محـصوالت كـشاورزي   .  استفاده از اين مواد در اين صنعت گام برداشت سمت  بايد به  ، كاغذ شده است  

 ميليـون تـن در سـال        25 در حـدود     و ذرت دانه اي است كـه       ج، پنبه، كلزا  كاه و كلش گندم، برن    ،  باگاس  شامل ايران

   .)1386 جليلي( سوزانده مي شود  در مزارع تخمين زده مي شود كه درصد بااليي از آن

استفاده از ضايعات ليگنوسلولزي كشاورزي در صنايع خمير و كاغذ و فراورده هاي مركب چوبي در سال هاي اخير 

 تحقيقاتي متنوعي در كشور و نقاط مختلف جهان بوده است كه در ذيل به نمونه هايي از آنها زمينه فعاليت هاي

  .اشاره مي شود

 و نتايج استفاده از باگاس در توليد تخته خرده چوب پرداختندامكان به مطالعه ) 1376(حسين خاني و همكاران 

 به مطالعه ) 1377(فخريان و همكاران . ب بود باگاس در توليد تخته خرده چو ازحاصله حاكي از امكان استفاده

 كه با توجه به نتايج حاصله استفاده از كلش برنج در بررسي قابليت استفاده از كلش برنج در صنايع كاغذ پرداختند

امكان استفاده از ضايعات نيشكر، كاه گندم و كاه برنج را در ) 1990(سروستاو . صنعت كاغذ سازي را پيشنهاد كردند

 تخته خرده چوب مورد بررسي قرار داد كه نتايج نشان داد تخته هاي ساخته شده از باگاس خواص عايقي و ساخت

 ويژگيهاي بررسيبا ) 1384(ثمريها و همكاران در تحقيق ديگري . مقاومتي مناسب تري نسبت به دو ماده ديگر دارد

 در باگاس اينكه به توجه با پيشنهاد مي كنندنهايت  درخنثي  سولفيت شيميايي نيمه روش به باگاس از حاصل كاغذ

وفور در جنوب كشور در دسترس است و در  به كه ده بو نيشكر از شكر ليد تو نبي جا ي هها ورد فرآ از يكي واقع

ضمن مقاومت كاغذ حاصل از آن از حداقل مقاومت هايي كه براي كاغذ كنگره اي در نظر گرفته شده است بيشتر 

مظهري موسوي و .  ماده اوليه مناسبي براي ساخت كاغذ كنگره اي در كشور باشدمي باشد مي تواند

به اين نتيجه  با بررسي ويژگي هاي خمير كاغذ توليد شده بروش سودا آنتراكينون از ضايعات كلزا) 1387(همكاران

لولزي براي توليد سرسيدند كه ويژگي هاي مقاومتي كاغذ حاصله در حد مطلوب بوده و مي توان از اين ماده ليگنو

تاثير استفاده از ساقه ذرت بر خواص با بررسي  )1387(كارگردفر. خمير كاغذ در صنايع كاغذ سازي بهره برد

مكانيكي تخته خرده چوب ساخته شده از چوب صنوبر بيان كردند كه با توجه به نتايج حاصل از اندازه گيري 

راي  كه ساقه ذرت يك ماده ليگنوسلولزي مناسب باد داد هاي ساخته شده مي توان پيشنهخواص مكانيكي تخته

  . ساخت تخته خرده چوب ميباشد

 گرفته انجام هايي فعاليت حال به استفاده از اين پسماند ها در صنايع چوب و كاغذ كشور تا زمينه دربطور كلي 

  .مانده است باقي يدآلا حد به رسيدن براي موجود هاي پتانسيل تمامي از استفاده جهت زيادي راه است، ولي
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  : بالقوه براي استفاده در صنايع چوب و كاغذمنابع ليگنوسلولزي كشاورزيمعرفي مهمترين 

  :باگاس)1

باگاس ضايعات سلولزي است كه پس از فشرده سازي و عصاره گيري نيشكر در كارخانجات تهيه شكر بـه صـورت        

 بـه  اين مـاده كـه در حـال حاضـر     ).1384گلستان(ي ماند توده فيبري و خشك و بصورت قطعات ريز تراشه باقي م

 صنايع در ه استفاد براي ايدآل فني خواص با بالقوه امكان يك صورت به پسماندهاي كشاورزي مهمترين از يكي عنوان

 متاسفانه بدون بهره گيري مفيد در بيابان هاي خوزستان سـوزانده  باشد مي مطرح ايران در فشرده پانل هاي و سلولزي

 ميليارد ريال در سـال مـي رسـد    10 هزينه حمل و سوزاندن آن به بيش از        ،شود كه افزون بر آلودن محيط زيست       مي

از لحاظ توزيع جغرافيايي، نيشكر تقريباَ در استان خوزستان متمركز است و ميزان توليـد آن در ايـن       ). 1384گلستان،(

البته عالوه بر استان خوزسـتان      ) 1386ارت جهاد كشاوري،    آمار نامه وز  . ( بوده است  85 تن در سال     4958867استان  

 طرح بزرگ كاشت نيـشكر در  3در حال حاضر . در استانهاي گيالن و مازندران نيز به صورت محدود كشت مي شود           

استان خوزستان در حال فعاليت و اجرا ميباشد كه عبارتند از هفت تپه، كارون و طرح توسعه نيشكر و صنايع جـانبي                      

 هـزار تـن     620 هـزار هكتـار وسـعت داشـته و           36ح هاي هفت تپه در دزفول و كارون در شوشتر بوده جمعا             كه طر 

طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي كه در شمال  جنوب اهواز قرار دارد از هفت واحد كشت و                   . باگاس توليد ميكنند  

مجلـه  . (ون تن باگاس توليد مي كننـد       ميلي 2/2 هزار هكتار تشكيل شده و پس از اتمام          84صنعت و جمعا به وسعت      

 تن باگاس خشك توليد 6/1 تا 2/1ليد يك تن شكر حدود    گفتني است كه معموال در تو     ). 1381صنايع چوب و كاغذ   

بررسي هـا و    ). 1385زارع(  تن باگاس خشك توليد ميشود       16 تا   12 تن شكر و حدود      10شده و از هر هكتار زمين       

 تـن نئوپـان و يـا       5/1مطالعات انجام شده حاكي از آنست كه از طريق ضايعات تفاله نيشكر در هر هكتار مـي تـوان                    

 از مزاياي مهم . با وزن مخصوص متوسط ، تخته هاي چند اليه اي و غيره توليد نمود        MDFشابهي نظير   محصوالت م 

باگاس اين است كه مشكل اندكي در جمع آوري اين ماده فيبري وجود دارد چرا كه هزينـه جمـع آوري و عمليـات                        

گاس مراحل خرد شـدن را طـي   تبديل و شستشو توسط كارخانه توليد كننده شكر صورت مي گيرد، همچنين چون با         

  .كرده است، توليد كامپوزيت و كاغذ از آن، انرژي كمتري نياز دارد

  :كاه گندم)2

گياه گندم گندم با كاربردها و استفاده هاي بسيار يكي از محصوال عمده كشاورزي ايران ميباشد كه در سـالهاي اخيـر                     

ليون تن كاه گندم به صورت پسماند هر سال در مـزارع   مي18 كه حدود   ميليون تن رسيده است    12توليد ان به حدود     

.  )1387طبرسـي (و  بعد از ذرت بيشترين محصول غلـه اي كـشت شـده در دنيـا محـسوب مـي شـود                       باقي مي ماند  

پسماندي حاصل از كاه گندم كه بسيار حجيم بوده و فكر كشاورز را به خود مشغول ميكند در اكثـر مـوارد سـوزانده                       

 را بايـد سـلولز برابـر بـا درختـان و       در صنعت چـوب و كاغـذ  آناستفاده از مزاياي . م مي شود  شده و يا خوراك دا    

از معايـب آن    . ليگنين پائين تر، قيمت پائين تر از چوب، وسعت بسيار زياد كـشت و در دسـترس بـودن آن دانـست                     

. نايع چوب مي باشد   وجود سيليس و نيز عدم وجود يك سيستم مخصوص جمع آوري منطبق با شرايط مورد نياز ص                

پنج استان اول از نظر ميزان توليد براسـاس آمـار           . توزيع جغرافيايي كشت گندم تقريباَ سراسر ايران را در بر مي گيرد           
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ــشاه )1372086(، خوزســتان ) 2185309( وزارت جهــاد كــشاورزي بــه ترتيــب اســتان فــارس  1385ســال  ، كرمان

  .تن مي باشد) 836922(و خراسان رضوي ) 948099(، گلستان )1059128(

  :كاه و كلش برنج)3

، گـيالن   )19/938732(توزيع جغرافيايي برنج به نـسبت گنـدم محـدود بـوده و متمركـز در اسـتان هـاي مازنـدران                       

تن طبق آمـار وزارت جهـاد    ) 15/219809(و خوزستان   ) 72/226296(، فارس    )99/229454(، گلستان   )9/741241(

 تـن كـاه   000/000/3ساالنه در حـدود     ). 1386آمارنامه وزارت جهاد كشاورزي،     ( مي باشد    1385كشاورزي در سال    

 زيـرا    براي خوراك دام استفاده مي شوند،      بخشي از كاه و پوسته اجباراً     ). 1387يوسفي(برنج در ايران بداست مي آيد       

ر فيبر كلـش بـرنج بـه    ميانگين طول فيبر و قط    . ي چندان مطلوب خوراك دام نمي نماياند      به دليل سيليس زياد و سخت     

 تركيبات شيميايي كلـش بـرنج شـامل مقـدار سـلولز، ليگنـين، مـواد                  و  ميكرون مي باشد   1/10 ميليمتر،   81/0ترتيب  

كه مناسب براي صـنعت كاغذسـازي        درصد  مي باشد      82/14 ،   73/2،  23/18،  8/49استخراجي و خاكستر به ترتيب      

روشن آن، متمركز  رنگ  ستفاده از كاه و كلش برنج در صنايع چوب،          از مزاياي ا  ). 1380حبيبي و همكاران،    (.مي باشد 

 بـه  نسبت بودن در مناطق خاص جغرافيايي، مناسب نبودن جهت خوراك دام به ميزان زياد، دارا بودن مقاومت طبيعي

  . قارچها، حشرات و حيوانات مخرب به علت وجود سيليس فراوان اشاره كرد

  :ساقه ذرت دانه اي) 4

آمارنامـه وزارت  ( ذرت دانه اي توليـد شـده اسـت    1385 تن در سال 2166130ار وزارت جهاد كشاورزي بر طبق آم 

اين اساس استان هاي فارس، خوزستان، كرمانشاه، قزوين و كرمان بـه ترتيـب بيـشترين                 بر). 1386جهاد كشاورزي،   

ه به بيـومس موجـود بـر روي زمـين            يا نسبت دان   (HI)ضريب برداشت   . ميزان توليد ذرت دانه اي در كشور را دارند        

يعني بخش عمده اين گياه را ساقه تشكيل مي دهـد كـه   ). 1382فارسي،( درصد است 29براي ذرت دانه اي در ايران  

سـلولز، لگينـين، مـواد اسـتخراجي و        . بر روي زمين باقي مي ماند كه با توجه به ميزان كشت آن بسيار زياد مي باشد                

 درصد و طول فيبر، قطر فيبر، قطره حفره سلولي و ضخامت ديـواره      87/4 و   53/2،  88/21،  67/49خاكستر به ترتيب    

) 1382كارگرفرد و همكاران( ميكرون مي باشد 48/3 ميكرون و 59/11 ميكرون، 463/18 ميليمتر،936/0آن به ترتيب 

 آن بايد بـه طـور جـدي         ميزان باالي توليدي ساالنه    با توجه نتايج مثبت ساخت صفحات فشرده چوبي از اين ماده و           

  .تري مورد بررسي و توجه قرار بگيرد

  :ساقه كلزا) 5

از سـال مـذكور تـا سـال         .  هكتار، در اراضي شمال كشور شروع شد       200 با   1368كشت كلزا براي اولين بار در سال        

 سـطح .  هكتـار بـالغ شـد      5000  كشت كلزا رشد چنداني نداشت به طوري كه حداكثر سطح زير كشت آن بـه                1378

ــي  ــشور در ســال زراع ــزا در ك ــشت كل ــرآورد شــده اســت  169 حــدود 1386-1385ك ــار ب ــزار هكت ــه ( ه آمارنام

 750000 سطح زير كشت كلزا به حدود        1393بيني مي شود تا سال      طبق برنامه وزارت جهاد پيش    ).  1387كشاورزي

جا ماندن در حـدود   معني به درصد است و اين به 27 تا 17 كلزا (HI)ضريب برداشت  ). 1385يوسفي،(هكتار برسد

چون ساقه سـفت و  .  تن ماده ليگنو سلولزي مناسب بر روي زمين و نهايتاَ پوسيدن و سوزاندن آن مي باشد    000/230
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چوبي كلزا مناسب براي خوراك دام نمي باشد و خارج كردن آن از خاك نياز به ماشـين آالت خـاص برداشـت مـي           

وليد كنوني و رشد روز افزون كاشت كلزا و نيـز عـدم كـاربري سـاقه آن در                باشد به نظر مي رسد با توجه به حجم ت         

ديگر صنايع در حال حاضر، مي توان ساقه كلزا را از جمله منابعي دانست كه با سرمايه گذاري نـه چنـدان زيـاد مـي          

كـه بـه ايجـاد       استفاده از كلش كلزا در صنايع چوب و كاغذ علـي رغـم اين              .توان ارزش افزوده فراواني به آن بخشيد      

توسعه پايدار در بخش صنعت و كشاورزي و همچنين حفظ و صيانت از جنگل هـا كمـك مـي كنـد  باعـث حفـظ                           

  .محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هوا نيز مي شود

  :منابع ديگر) 6

سب منا بالقوه   بعرا مي توان جزء منا    ... دان، ساقه سويا و     منابع متنوع ديگري مثل الياف كنف، ساقه پنبه، ساقه آفتابگر         

اينكه در اينجا اين منابع به صورت يكجا آمده است، دليـل نامناسـب              . تو كاغذ دانس   صنايع چوب    جهت استفاده در  

بودن و يا كم اهميتي آنها نيست، بلكه به طور مثال با توجه به تجربه توليد تخته خرده چوب از ساقه پنبـه در اسـتان                         

 اساسي اين ماده در زمينه جمع آوري و بسته بنـدي حـل شـده و ماشـين              گلستان و شكست آن طرح، بايد مشكالت      

در مورد الياف كنف نيز اطالعـات       . آالت توليد متناسب با شرايط فيزيكي و شيميايي ساقه پنبه طراحي و ساخته شود             

ف، كشت آن   به دليل يك ساله بودن گياه كن      هر چند با توجه     . چنداني در مورد ميزان كاشت و شرايط آن وجود ندارد         

اين نگاه را مي توان به ساير منابع كشاورزي نيـز داشـت   . با هدف تأمين منابع ليگنوسلولزي مي تواند زود بازده باشد      

اورزي بخشي از بار نياز بـه منـابع         و در چهارچوب يك برنامه منسجم و پيگير با كاشت محصوالت سريع الرشد كش             

  .ش دادچوبي كه پرورش جنگلها سنگيني مي كند را كاه

  

  :مزاياي استفاده از پسماندهاي كشاورزي در صنايع چوب و كاغذ

 و اثرات مثبت آن بر ايجاد مشاغل روستايي) 2. ايجاد توسعه پايدار در بخش كشاورزي و صنعت چوب و كاغذ) 1

ه  و در نتيجقيمت پائين تر نسبت به چوب خام) 4 .صرف انرژي كمتر نسبت به چوبم) 3 .اقتصاد محلي و ملي

سرمايه گذاري كمتر به خاطر عدم نياز پسماندهاي كشاورزي به ماشين هاي ) 5 .صرفه جويي در هزينه مواد اوليه

توقف ) 8.  ايجاد ارزش افزوده بيشتر در بخش كشاورزي)7 .جلوگيري از آلودگي محيط زيست) 6 .مجهز و پيشرفته

ر و جلوگيري از خروج ساالنه قريب به يك ميليارد  به كشو كامپوزيتيفراورده هاي و روند فزاينده واردات كاغذ

  .دالر  ارز  از كشور

 
  :نتيجه گيريو  بحث

طبق آمار غير رسمي روند تخريب جنگلها       .  مي باشد   كم  پوشش جنگلي   با  كشور جهان  45ن جزء   راحاضر اي در حال   

 فعلـي كـاهش داده      يليون هكتار  م 10 ميليون هكتار به حدود      18 سال گذشته در ايران سطح جنگلها را از          50در طول   

 هكتـار  8/0 هكتار است كه نسبت به سرانه جهـاني كـه          3/0 سهم هر ايراني از جنگلهاي كشور تنها         ، به طور كه    است

با توجه به روند تخريبي كـه ذكـر شـد وجـود     . است، نشان دهنده فقر و كمبود شديد پوشش جنگلي در كشور است    

با توجه بـه حجـم عظـيم پـسماندهاي كـشاوري در       . الزم وضروري مي رسد    منابع جنگلي    براي ييك جايگزين هاي  
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، از آنها براي جايگزين كردن منابع چوبي استفاده  و وسيع بر روي اين مواد      مي توان با انجام تحقيقات گسترده      كشور،

ت از  و همچنـين صـيان  رسيدن به توسعه پايدار صنعت چوب و كاغذ و بخش كشاورزي         كرد كه گامي بلند در جهت       

 هـايي  فعاليـت  كنـون  استفاده از اين پسماند ها در صنايع چوب و كاغذ كشور تا زمينه در. مي باشدجنگلهاي كشور 

بـاقي   زيـادي  راه ايـدآل  حـد  بـه  رسيدن براي موجود هاي پتانسيل تمامي از استفاده جهت است، ولي صورت پذيرفته

 از يـك سـو نيازمنـد تـدوين روشـهاي          ايـن صـنعت     در  كـشاورزي  استفاده صنعتي از الياف پسماندهاي    . مانده است 

اسـت و از سـوي ديگـر بـه     ايـن مـواد   جديدي در زمينه پرورش، برداشت، جمع آوري، تفكيك، انبار و حمـل نقـل     

طراحي، ايجاد و گسترش سيستم ها و فرايند هاي توليد وابسته است و آنچه به نظر مي رسد اين است كه در شرايط                       

 صنايع در كشور يكي از بهترين راهكارهاي قابل پيشنهاد، روي آوردن آنها به سمت اسـتفاده از                  فعلي، براي بقاي اين   

  .پسمانده هاي كشاورزي به عنوان مواد اوليه است

  

  

  : و مĤخذمنابع

اولـين همـايش علمـي كـاربردي        .تاثير سوزاندن بقاياي محصوالت كشاورزي بر محيط زيست       . 1383.اميري،ش -1 

 . صفحه7.تهران.دفتر محيط زيست و توسعه پايدار.اهي با تاكيد بر نقش تخريبي سوزاندنمديريت بقاياي گي

طـرح آزمايـشات در     . بـصيري،ع . جلـد دوم  . وزارت جهاد كـشاورزي   . 1385و1386 و 1387،  .آمارنامه كشاورزي  -2

  صفحه368. 279شماره . انتشارات دانشگاه شيراز. علوم كشاورزي

اولـين  .   از پسمانده غالت و محصوالت زراعي براي توليـد فـراورده هـاي چنـد سـازه                 استفاده. 1387،.برزگر، م  -3

. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعـي گرگـان        . همايش ملي تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور           

  . مصطفي.صفحه60

گامي ناگزير به سمت كـشاورزي پـاك و   توليد خمير و كاغذ با الياف حاصل از منابع كشاورزي   . ،1388.برزگر، م  -4

  .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.  خرداد6 و 5همايش ملي كشاورزي پاك، . توسعه پايدار

انتـشارات مؤسـسه تحقيـق جنگلهـا و مراتـع           . راهبرد تامين پايـدار مـواد ليگنوسـلولزي ايـران         . 1386. جليلي، ع  -5

 علي. صفحه165.كشور

مجله پژوهشي تحقيقات علوم    . بررسي امكان ساخت تخته فيبر نيمه سنگين از الياف ني         . ، و همكاران  .ر.حبيبي، م  -6

  مسعودرضا.  صفحه162. 2شماره . سال نوزدهم. و چوب كاغذ ايران

منابع بالقوه ليگنوسلولزي كشاورزي جهت توليد چند سازه الياف طبيعي . 1387. ، و يوسفي، ح.ع.رستم نژاد، م -7

دانشگاه علوم كشاورزي . اولين همايش ملي تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور.  در ايرانپالستيك

  . صفحه60. و منابع طبيعي گرگان

اولين همايش . كاه گندم به عنوان پتانسيل بالقوه براي ساخت تخته خرده چوب. 1387.، عزيزي،خ.طبرسا، ت -8

  صفحه60. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. يع چوب و كاغذ كشورملي تامين مواد اوليه و توسعه صنا
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همـايش ملـي   . نگرشي بر مواد اوليه ليگنوسلولزي غير چوبي و بررسـي صـنايع مـرتبط بـا آن       . 1382،  .فارسي، م  -9

 محمد.  دانشكده فني دانشگاه تهران3 مهر، پرديس 9،10. فراوري و كاربرد مواد سلولزي

تاثير استفاده از ساقه ذرت بر خواص مكانيكي تخته خرده چـوب سـاخته              . 1387 ،.و نوربخش، ا  ،  .فرد، ا كارگرد -10

دانـشگاه علـوم    . اولين همايش ملي تامين مواد اوليه و توسـعه صـنايع چـوب و كاغـذ كـشور                 . شده از چوب صنوبر   

 .صفحه60. كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 محمد باقر. 25-18): 103. (مجله شكرشكن. ايه اي كه دود مي شودباگاس، سرم. 1384،.ب.گلستان، م -11

مجله صنايع چوب و . بررسي اهميت اقتصادي اجراي طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي در استان خوزستان

  .51-44):2(1، 1381.كاغذ

 ان هاي مجاور جهت   گلستان در مقايسه با است    استان  بررسي كمي ميزان پسماندهاي زراعي      . 1387 ،. م وشي،مده -12

 .اولين همايش ملي تـامين مـواد اوليـه و توسـعه صـنايع چـوب و كاغـذ كـشور                 .  در صنعت چوب پالستيك    استفاده

  .صفحه 60. منابع طبيعي گرگانعلوم كشاورزي و دانشگاه 

يريت اولين همايش علمي كاربردي مد    . .بررسي علل سوزاندن بقاياي گياهي در كشور      . 1381،.مومني آبخاركي،د  -13

  .) صفحه4.تهران.دفتر محيط زيست و توسعه پايدار.بقاياي گياهي با تاكيد بر نقش تخريبي سوزاندن

همايش ملـي فـراوري   . بررسي منابع توليد مواد اوليه صنايع چوب و كاغذ در استان مازنداران   . 1382 ،. ل ،وطني -14

   ، ليال.تهران دانشكده فني دانشگاه 3پرديس . مهر9،10. و كاربرد مواد سلولزي

پايان نامـه كارشناسـي     . امكان استفاده از كلش كلزا براي ساخت تخته فيبر با دانسيته متوسط           . 1385،.يوسفي، ح  -15
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