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 )نئوپان(در ساخت تخته خرده چوب صنایع چوب و کاغذ  ضایعاتاز  بررسی استفاده
 

 رضا فرخ پیامسعید 4اهلل امینیان، هدایت 3شمسیان،  محمد2 لهی،علی بابازاده1

 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده چندسازه چوب، دانشگاه زابلو  کارشناس تولید شرکت صنعت چوب شمال )نئوپان گنبد(. 1

 زابل دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده کاغذ، و چوب صنایع علوم گروه علمی هیئت عضو و استادیار. 2

 انشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووسگروه علوم صنایع چوب و کاغذ، د علمی هیئت. استادیار و عضو 3

 زابل دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده کاغذ، و چوب یعصنا علوم گروه علمی هیئت عضو و . استادیار4

 parsrika@gmail.comنویسنده مسئول: 

 

 

 

 چکیده

محصوالت چوبی  تولیدکنندگانجمعیت و افزایش تقاضای مصرف کاالهای چوبی باعث ایجاد تشویق  روزافزونرشد  

اولیه  های ماده خامو کاهش در هزینه تأمینهای مناسبی در سیاستباید از طرفی با محدود بودن منابع چوبی  .شده است

ال گرده بینه، ضایعاتی نظیر، پشت های صنایع چوب به طور گسترده در کشورها و کارگاهنمود. وجود کارخانه اجراچوبی 

های نجاری، های الیه بردار رنده، فرز و برش اره کارگاهها حاصل از دستگاهآالت صنایع مبلمان، پوشالچوب  دورریز

های تخته فیبر، ضایعات خروجی حاصل از دستگاه الک شرکت صنایع چوب و ضایعات حاصل از کناره بری کارخانه

-میکه ها ها و برش ارهتخته کناره بریهای تخته خرده چوب در قسمت کاغذ مازندران و کلیه ضایعات تولیدی کارخانه

وب و کاغذ که ضایعات چ توان در ساخت تخته خرده چوب مصرف نمود. مصرف این ضایعات به صورت ترکیبی بوده

گردد و از مصرف های برنده که این گروه از ضایعات به طور مستقیم مصرف میهای رنده و تیغهپوشالو مازندران 

های استانداری و مقاومتهای تولیدی دارای دانسیته . تختهدهدانرژی حاصل تبدیل ذرات در پروسه تولید کاهش می

مواد اولیه چوبی  مصرف باشد. این عوامل باعث کاهشرون به صرفه میالزم را داشته و همچنین از لحاظ اقتصادی مق

 سازد.را نیز فراهم می زیست محیطدر نتیجه کمک به بهبود  تولیدشدهخام و انرژی مصرفی پروسه 

 

 زیست محیطضایعات چوبی، تخته خرده چوب،  واژه کلیدی:
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 مقدمه

 بهتوان گفت که بشر از ابتدا جد می طور بهباشد. فردی می چوب در جوامع بشری دارای جایگاه خاص و منحصربه

اولین ماده طبیعی برای محافظت از خود در تهیه مسکن و سوخت از آن بهره جست، تا آنجایی که امروزه با نگاه به  عنوان

جهان در طی  برابری جمعیتپیرامون محل زندگی خودمان به نقش و اهمیت این ماده ارزشمند پی خواهیم برد. رشد سه 

توجه مصرف  پنجاه سال گذشته، تأثیر بسزایی در نرخ رشد مصرف کاالها صورت پذیرفت، که این امر نیز باعث افزایش قابل

برداری از این ماده بستگی باشد و میزان بهرهمواد خام چوبی در سطح جهانی شده است. چوب محصول ارزشمند درخت می

 .(1331هیمی، )ابرا های جهان داردبه سطح جنگل

پوشاند )دانشور و منفرد، های جنگلی میدرصد از خشکی سطح زمین را جنگل و بیشه 33بر اساس آخرین آمارها، 

هاست که جنگلداری است، تخریب جنگل خصوص به(. یکی از مباحثی که دغدغه همیشگی کارشناسان منابع طبیعی 1331

آمار فائو هرساله یازده  بر بناکه  ای گونه بهتوسعه است   حال مگیری درچش طور بهآغازشده و در حال حاضر  زمانی دیراز 

(. در مورد کشورمان آثار و شواهد تاریخی گواه این امر 1311شود )مصدق، های جهان تخریب میمیلیون از سطح جنگل

 تشکیل را کشور مساحت ددرص 3/3 ایران های ها بوده است. جنگلتری از جنگلاست که ایران درگذشته دارای سطوح وسیع

 کارشناسان عقیده به(. 1333 کشور، آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان) است هکتار 11/3 کشور در جنگل سرانه دهند، می

 زیست محیط نظر از باشد، کشور آن خاك درصد 22 از کمتر کشور هر های جنگل سطح چنانچه ،1کشاورزی خواروبار سازمان

 به عنوان دارند، جنگلی پوشش سطح درصد 13 از کمتر که کشورهایی و بوده حاکم کشور آن در یبحران وضعیت انسانی،

متوجه  1343های ایران در سال با نگاهی به آمار رسمی جنگل .(1333لهی، اند )بابازاده معروف جنگل کم پوشش با کشورهای

 (.1334یافته است )مهاجر،  ر کاهشسوم سطح آن روزگا های کشور تا یکشویم که سطح جنگلاین موضوع می

 1313میلیون هکتار در سال  3/1به  1323های دهه میلیون هکتار در سال 1/3همچنین سطح جنگل شمال کشور از 

توان به امضای قراردادهای متعدد سالطین های کشور می(. از عوامل کاهش سطوح جنگل1334یافته است )مهاجر،  کاهش

های ایران در برداری از جنگلدر اولین امتیاز بهره که طوری بهتاراج منابع ملی کشور اشاره نمود، کفایت قاجار در جهت بی

میالدی  1331های ایران را به انگلیس دادند و تا سال برداری از جنگلمیالدی امتیاز انحصاری و قطعی بهره 1312سال 

 به طورشد و در قبال آن حکومت ایران تنها مبلغی اندك های شمال کشور به روسیه و انگلیس فرستاده میهای جنگلچوب

برداری از عقلی ایرانیان در بهرهخود از بی های یادداشتکرد، در این خصوص لورد کرزن در ها اخذ میسالیانه از این دولت

 (. 1343کند )بنان، ها و تخریب آن یاد میجنگل

باشد، با توجه سطح جنگلی دارای منابع محدودی می لحاظ ازما  با توجه به شواهدی که در باال ذکرشده است، کشور

 منابع و جنگلی پوشش از لحاظ کشور که بوده، خشک و گرم هوای و  آب دارای ایران جغرافیایی مناطق به اینکه اکثریت

 عوامل این شود،می کشور زیست محیط تخریب باعث جنگل از رویه بی استفاده و باشد نمی مساعدی شرایط دارای چوبی

 واردات به نیاز چوب، زمینه در جامعه تقاضای جبران برای طرفی از و شده صنایع چوب عرضه و تولید رشد کاهش باعث

                                                           
1
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 منابع به را کشور اقتصادی وابستگی نتیجه در شد، خواهد ملی سرمایه و ارز خروج باعث امر این که داریم محصول این

 .ددار پی در را نفت مانند ناپذیر تجدید
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 (1332ریزی کشور،  های شمال )سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامهروند کاهشی مساحت جنگل 1-نمودار 

 

حد جامعه برای کاالهای چوبی، با این شرایط استحصال چوب  از  رو با توجه به منابع چوبی موجود و تقاضا بیش ازاین

پایین  2پذیر نیست، زیرا نیاز به برداشت بیشتر از منابع جنگلی با ضریب تبدیل و الوار امکان بینه گرده یک درجهآالت کار 

شود. لذا با استفاده از ناپذیر به جنگل می هستیم، که این خود باعث کاهش تولید و از طرف مقابل باعث خسارت جبران

توان با ضریب تبدیلی باال با شده، می کاالهای چوبی از رده خارجهای صنایع چوب و و کارگاه ها کارخانهدورریز و ضایعات 

 .نظیر تخته خرده چوب تبدیل نمود 3کمک صنعت به صفحات فشرده چوبی

 
 

 تعریف تخته خرده چوب

دهد، این ذرات با کمک چسب را ذرات چوب و مواد لیگنوسلولزی تشکیل می ای است که اساس آنفرآورده

کنند و ارت، فشار، رطوبت و کاتالیزور با یکدیگر پیوندهای شیمیایی و مکانیکی برقرار میتحت تأثیر عوامل حر

 . (1331دوست حسینی، ) آورندوجود می اوراق مسطحی را به

باشند. لذا تمامی  متر میلی 2/3بندی باالی بایست دارای سایز دانهتخته خرده چوب می دهنده تشکیلذرات 

این تخته حضور یابند، این عامل  دهنده تشکیلدر ساختار توانند باالتر از این سایز می وسلولزیو لیگن ذرات چوبی

                                                           
2
 نسبت کاالی تولید شده به کل ماده خام مصرفی 

3
  Wood Composite Materials 
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نموده و صنعت تخته خرده چوب را  فرد منحصربه این فرآورده را در مصرف ضایعات چوبی به عنوان ماده خام اولیه

 نام برد. زیست محیطتوان به عنوان صنایع حامی می

 مواد و ضایعات کاربردی 

  تخته فیبر با دانسیته متوسطتخته خرده چوب و  ها کارخانه کناره بریضایعات 

کناره بعد از مرحله پرس گرم الزم است به ابعاد استاندارد  تخته فیبر با دانسیته متوسطهای خام تولیدی نئوپان و تخته

 کارفرمایان صنفی بر اساس آمار انجمن. دباش میدرصد تخته نهایی بعد از عملیات برش  1شوند. این ضایعات حدود  بری

با  مترمکعب است. 1112333ان برابر با تولید تخته خرده چوب ایر ها کارخانهایران ظرفیت اسمی  چوب و کاغذ صنایع

همچنین بر اساس آمار انجمن صنفی . شودمترمکعب ضایعات در سال تولید می 31223% ضایعات کناره بری 1احتساب 

 23/432214برابر با  1332در سال  متوسط دانسیته با فیبر تختهران میزان تولید محصوالت فیبری و یع چوب ایکارفرمایان صنا

 شود.مترمکعب ضایعات در سال تولید می 2/33433، کناره بری% درصد ضایعات 1با احتساب  مترمکعب بوده است.

 الک شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران دورریزو ضایعات 

دارد، که  باشد کاربردی خوبی در ساخت تخته خرده چوبمی متر میلی 2/1الی  4/3 یبند دانهن ذرات در محدوده ای

 رسد.درصد حجم تخته نهایی می 13الی  1این دامنه کاربردی به 

 (1333)آرشیو شرکت صنعت چوب شمال، ضایعات خرده چوب شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران 1-شکل 

 های صنایع چوبیایعات حاصل از کارگاهسایر ض

های ، ضایعات کارگاهو الوارها ها گرده بینهبری الها، کلهبری شامل پشتهای چوباین دسته ضایعات حاصل از کارگاه 

روکش و ضایعات حاصل از ها خوراك اره های حاصل ازکاری، برادههای حاصل عملیات رندهمبلمان و دکوراسیون، پوشال

 .دهنددرصد از حجم تخته تولیدی نهایی را به خود اختصاص می 13الی  23که در حدود  گیری
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 (1333)آرشیو شرکت صنعت چوب شمال، های صنایع چوبهضایعات حاصل از کارگا 2-شکل 

 

 

 

 
 (1333ل، )آرشیو شرکت صنعت چوب شمابریهای چوبال حاصل از ضایعات کارگاهپشت 3-شکل 

 

 تولید روش

ها، ضایعات واحد روکش گیری و هرگونه ضایعاتی با ضخامت در حددود بداالتر   ال، کناره بری تختهضایعاتی نظیر پشت

ای خرد و سپس در تولید محصول خام حضور یابندد. ضدایعات شدرکت    های دو مرحلهنیاز است توسط خردکن متر میلی 2از 

 شوند.ها مستقیماً برای مصرف وارد پروسه تولید می، پوشال و خاك ارهصنایع چوب و کاغذ مازندران
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 (1333)آرشیو شرکت صنعت چوب شمال،  هاال صنوبر حاصل از خردکناز ضایعات پشت تولیدشدهذرات  4-شکل 

 

گیدری، پدرس و   ، شکلیچسب زنبندی و تفکیک، های خشک شدن، دانهها تولیدی بعد از عملیاتخرده چوب

 شوند.های خام استاندارد تبدیل میبه صورت تخته بری کناره

 

 گیرینتیجه

هدای اسدتانداری الزم را داشدته و همچندین از لحداظ      و مقاومدت گرم بر سانتیمتر مربدع   1/3با دانسیته های تولیدی تخته

ژی مصدرفی پروسده تولیدشدده    باشد. این عوامل باعث کاهش مصرف مواد اولیه چوبی خام و انراقتصادی مقرون به صرفه می

هدا بده   هدا و تبددیل آن  گیری از حداقلبهره عوامل با مجموعهاین  سازد.زیست را نیز فراهم می در نتیجه کمک به بهبود محیط

 شود.سازی منابع کشور در راستای اهداف اقتصاد بدون نفت می، باعث شکوفایی اقتصاد ملی و ذخیرهباکیفیتهای محصول

 

 عمناب

 صفحه. 131. مکانیک چوب و فرآورده های مرکب آن )ترجمه(، انتشارات دانشگاه تهران، 1331ابراهیمی، ق.  -1

 .1333آرشیو شرکت صنعت چوب شمال،  -2

، گزارش کارشناسی از تولید تخته خرده چوب، واحد تولیدد شدرکت صدنعت چدوب     1333لهی، ع. بابازاده -3

 .صفحه123، شمال
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