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روشی مناسب براي توسعه پایدار استفاده از منابع  ایی،مقواي کنگرهکاغذ و  بازیافت
 لیگنوسلولزي

  
  3و حسین رسالتی 2، علی قاسمیان*1حمیدرضا توکلی

دانشگاه دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ 2دانشجوي کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  1
  استاد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

 
 

  چکیده
، مستقیماً بر روند اقتصادي کشورهاي جهان تأثیرگذار )هاخصوصأ جنگل(امروزه تخریب محیط زیست و منابع طبیعی  

ها و تغییر آب ها و جنگلعلت نابودي زیست بومهاي خطرناك بهافزایش تعداد سیالب فرسایش خاك، آلودگی هوا،. است
 بـه  آن غیراصـولی  دفع و مقوا و کاغذ جمله از زباله افزون روز تولید. گذارندو هوا، تأثیر سوئی بر زندگی افراد جامعه می

روي ترین چالش پیش مهم. شودمی طبیعی بعمنا رفتن بین از ملی، باعث هايسرمایه دادن هدر بر عالوه زیست، محیط
عنوان بخش مهمی از ماده اولیه سـلولزي  الیاف بازیافتی به. صنایع خمیر و کاغذ، تأمین ماده اولیه سلولزي مناسب است

این الیاف از چوب تأمین نشده، بلکه . ویژه کشورهاي توسعه یافته مطرح هستنددر صنایع خمیر و کاغذ در سطح دنیا به
با توجه بـه محـدودیت منـابع اولیـه سـلولزي      . شوندآوري میصنایع تبدیلی کاغذ، توزیع کنندگان کاغذ و غیره جمع از
، افزایش مصرف کاغذ، هزینه زیاد براي تولید کاغذ دست اول، مشکالت زیست محیطی ناشی از تولیـد  )جنگل و چوب(

هاي شمال کشور، اهمیت توجه به ها بویژه جنگلبر جنگلها و منابع طبیعی و فشار زیاد کاغذ دست اول، تخریب جنگل
 که هایی درکارخانه. کنداصله درخت جنگلی جلوگیري می 17بازیافت هر تن کاغذ باطله از قطع . شودبازیافت بیشتر می

 الوار از که است هایی از کارخانه کمتر درصد 40 مصرفی انرژي میزان شود می کاغذ استفاده تولید براي بازیافتی کاغذ از
غیرچوبی حدود  گیاهان از استفاده رشد ضریب ،2020 سال تا آمده عمل به هايبینی پیش با مطابق .کنند می استفاده

 آتـی ایـن   هايسال در که است آن نشانگر این و شده مطرح بازیافتی کاغذهاي مصرف مورد در% 3رشد  ضریب و% 2
  .سازد برآورده باطله کاغذهاي بازیافت تکنولوژي از ار کاغذ ساخت اولیه مواد عمده بخش باید صنعت

 
  مزایاي بازیافت ،کاغذ و مقوا، کاغذ بازیافتی ،لزيمواد سلو ،صنایع خمیر و کاغذ :هاي کلیديواژه

 
 

  مقدمه -1
 زایشاف این بر چندي عوامل. در صنعت بازیافت است 4کاغذهاي باطله مصرف افزایش از حاکی دنیادر  موجود آمارهاي     

 مصـرف . کرد اشاره جوامع فرهنگی توسعه و روزافزون جمعیت گسترش به توانمی جمله آن از که هستند مرتبط مصرف
 در شودمی دیده لذا. دشومی گرفته نظر در جامعه آن فرهنگی و توسعه رشد از شاخصی عنوانبه جامعه هر در کاغذ سرانه

 بـه  نیز کاغذ سرانه مصرف رشد بگذارند، تاثیر توأم صورت به فرهنگیو توسعه  جمعیت افزایش عامل دو هر که شرایطی
  .بود خواهد تصاعدي صورت

ها عمـدتاً از طریـق افـزایش    هاي اخیر عالوه بر تولید داخلی، این فرآوردهگویی به مصرف داخلی کاغذ، در سالجهت پاسخ     
این بوده است که تا حد امکان از طریـق افـزایش تولیـد داخلـی،      دلیل ارزبري واردات کاغذ، تالش بربه. اندواردات تأمین شده

هاي تولید کاغذهاي چـاپ و تحریـر در   اندازي کارخانهدر این راستا اقدام به تأسیس و راه .نسبت به تأمین کمبودها اقدام شود
استان خوزستان و سایر موارد توان به صنایع چوب و کاغذ مازندران، طرح توسعه نیشکر در کشور شده است که از آن جمله می
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. باشـد هاي مذکور در درجه اول نیازمند تأمین بعضی موارد اساسی مثل مواد اولیـه مناسـب مـی   اندازي کارخانهراه. اشاره نمود
عنوان مثال صنایع کاغذسازي طرح نیشکر براساس استفاده از باگاس طراحی شده و صنایع چوب و کاغذ مازنـدران بـر پایـه     به

بـه دلیـل    ).1390قاسـمیان و خلیلـی،   ( هاي شمال کشور تأسیس شـده اسـت  مواد اولیه سلولولزي مورد نیاز از جنگلتأمین 
هاي اخیر، تأمین تمامی مواد اولیه مورد نیاز هاي شمال کشور و افزایش روند تخریبی آنها طی سالهاي سطح جنگلمحدودیت

هاي مختلف جهت جبران این کمبود بررسی شده و درصورتی که از نظر حلپذیر نیست و لذا ضرورت راهها امکاناز این جنگل
  .گیرندفنی و اقتصادي مناسب باشند، مورد استفاده قرار می

به شرح زیر خالصـه  دارند که  هاي مختلفی مد نظر قرارهاي کاغذسازي روشگویی به کمبود مواد اولیه کارخانهبراي پاسخ     
  ):1387ران، قاسمیان و همکا(شوند می

هاي شمال کشور و جلوگیري از تخریب بیشتر آن داري براي حفظ وضعیت موجود جنگلکاري و جنگلهاي علمی جنگلروش
اسـتفاده از سـایر منـابع    هاي تند رشـد غیرجنگلـی،   ه کشت گونهتشویق و توسعها، برداشت منطقی و علمی از جنگل همراه با

نیشکر در نقـاط مناسـب مثـل خوزسـتان،     هایی مثل توسعه کشت فرآوردهاند زراعی، موجود در کشور مثل پسم لیگنوسلولزي
 .هاي کاغذيایجاد ارزش افزوده در داخل کشور و بازیافت فرآورده ریزي براي ورود چوب از خارج از کشور با هدفبرنامه

       
  کشور در سلولزي اولیه مواد موجود وضعیت شناخت -2
  جنگلی غیر و جنگلی منابع -2-1

 کشـور  هايجنگل سطح) 1990-2000( ساله10 دوره یکدر  1سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد گزارش اساس بر     
 قطـب  عنـوان به خزر دریاي جنوبی حاشیه در میلیون هکتار 86/1میزان  این از که باشدمی میلیون هکتار 4/12حدود  در

 هـاي جنگـل  از. دارند قرار کشور جنوب و غرب در حفاظتی هايجنگل عنوانبه بقیه و شده جنگلی محسوب چوب تولید
 کـل  حجـم  و هکتـار  در مکعب متر 250آن  سرپاي حجم میانگین و بوده تجاري آن هکتار میلیون 3/1حدود  در شمال

 فرض هکتار در مکعب متر سه شمال هايجنگل رویش متوسط چنانچه. است شده برآورد مکعب متر میلیون 300درختان 
 هـاي جنگـل  از چـوب  انـواع  مکعب متر میلیون 5ساالنه  برداريبهره مناسب شرایط شدن فراهم صورت در توانمی، شود

 مکعب متر میلیون 8/0حدود  کشور شمال هايجنگل از ساالنه برداشت قانونی میزان حاضر حال در .نمود شمال برداشت
 غیـر  چـوب  تولیـد  بخش ترین بزرگ و دهندمی تشکیل را لیجنگ غیر درختان درصد 80 از بیش صنوبرها. است سال در

مختلف  هاياستان در کشور هايکاريصنوبر  وسعت شده تهیه آمار آخرین اساس بر. باشدمی بخش این متعلق به جنگلی
 23بـر   بـالغ  میـزان  بـه  درختـان  سرپاي موجودي چوب میانگین با هکتار هزار 150 حدود در) کشور غربی شمال عمدتاً(

 5/1کشور  مختلف مناطق در مکعب متر 10 میزان به صنوبر ساالنه رویش متوسط به توجه با. باشدمی مکعب متر میلیون
. نمود برداشتساالنه  کشور سلولزي صنایع چوب تأمین جبران براي توانمی صنوبرکاري اراضی از چوب مکعب متر میلیون

 چوب کمبود براي جبران ايمالحظه قابل منبع ،تواندمی ها آن یلتبد و تغییر و میوه درختان هرس از حاصل هايچوب
 منبع این از چوب متر مکعب هزار 20 حدود ،شودمی برآورد کشور، هايباغ هکتار میلیون 2حدود  وجود به توجه با. باشد
غیـر   و جنگلی از اعم درکشور تولیدي مختلف هاي چوب مقدار شودمی دیده شده ذکر ارقام به توجه با. باشد تأمین قابل

  . باشدنمی کافی کاغذ تولید براي جنگلی
  
  چوبی غیر گیاهان -2-2
  باگاس -2-2-1

 زیـر  سطح توسعه طریق از کشور مقواي و کاغذ صنایع نیاز مورد سلولزي الیاف درصد 50حداقل  از گیريبهره استراتژي     
 قیمت دیگر، طرف از. است شده مطرح قبل هاسال از که باشدمی اجرا قابل و اقتصادي کاريراه ،کشور جنوب در نیشکر کشت

                                                
1- FAO 
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 مـواد  تـأمین  برنامه از ايبخش عمده ،لذا. بود خواهد ترارزان مراتب به چوب خمیر با مقایسه در باگاس از کاغذ خمیر تولید
 یـک  نتـایج . کرد نظیمت نیشکر سطح کشت بیشتر چه هر توسعه اساس بر توانمی را کشور کاغذسازي صنایع سلولزي اولیه

  .است برآورد کرده تن هزار 900 حدود را کشور در باگاس ساالنه موجودي ،بررسی
  
  زراعی پسماندهاي -2-2-2

 است روشی کاغذ خمیر تولید جهت سلولزي الیاف عنوانبه غالت کلش و کاه مثل زراعی پسماندهاي از بعضی از استفاده     
 تکنولوژي از بدون استفاده و کم مقیاس در آن از خمیر تولید نیز ایران در. است گرفته قرار کشورها از برخی استفاده مورد که
 پسـماندهاي  موجـودي  وضعیتدرباره  بررسی یک نتایج. است شده انجام مناسب قیمت و کیفیت با خمیري تولید براي روز

 و کـاه  ،)کشور هاي دام تغذیه نیاز مورد مقدار کسر از بعد(میلیون تن  5/7جو  و گندم کاه ساالنه موجودي کشور، در زراعی
  میلیون تـن  6/1تن و نی حدود  2500هزار تن، کنف  780میلیون تن، ساقه ذرت  5/0  پنبه ساقه تن، میلیون 1برنج  کلش

-عجمـ  زیـاد  هزینه زراعی، پسماندهاي آوريجمع هايمحل پراکندگیمثل  ،دالیل مختلف به ،حال اینبا  .است کرده برآورد
 بازیابی هايواحد ایجاد ،اقتصادي صرفه عدم و دام خوراك عنوانبه کاه از استفاده کارخانه، محل به حمل و بنديبسته آوري،

 صرفهبه مقرون چندان ،آن از خمیرکاغذ تولید ،رسدمی نظر به) سیلیس درصد 8تا  4داشتن (پخت  از حاصل شیمیایی مواد
  .)1387قاسمیان و اکبر پور، (نباشد 

  
  جایگاه فرایند بازیافت کاغذ در دنیا -3

. باشدبا افزایش محافظت از منابع جنگلی و محیط زیست در دنیا، تمایل به سمت استفاده از کاغذ باطله در کاغذسازي می     
اغـذ سـازي را   عنوان ماده اولیه کاغذسازي یک منبع مهم تجدید پذیر است که نه تنها کمبود مواد اولیه بـراي ک کاغذ باطله به

میلیون تن و  196، کاغذ باطله بازیابی شده به 2006در سال . دهددهد، بلکه مشکالت زیست محیطی را کاهش میکاهش می
  ).2010و همکاران،  Guo(میلیون تن در دنیا رسید  230ن به مقدار آ 2009در سال 

کـه در تولیـد   طـوري بـه . باشداده اولیه دست دوم میوان معنمصرف کننده اصلی کاغذهاي بازیافتی بهصنعت کاغذسازي،      
در ساخت بعضی از انواع کاغـذ و مقـوا، از الیـاف بازیـافتی بـه      . شوداز انواع مختلف کاغذهاي بازیافتی استفاده میکاغذ و مقوا 

مرکـزي، غربـی و    در اروپاي 2و تست الینر 1ايتوان به ساخت مقواي کنگرهشود که از آن جمله میصورت خالص استفاده می
براي ساخت سایر انواع کاغذ و مقوا از مخلوط الیاف بازیافتی و الیاف خمیـر  . در آلمان اشاره کرد 3جنوبی یا کاغذ چاپ روزنامه

توان به ساخت کاغذ چاپ و تحریر و مقواي الینر در آمریکاي شمالی و اروپـاي  شود که از آن جمله میاستفاده می 4دست اول
درصد بسته به  100تا  5درصد براي کاغذهاي ظریف 5ر حدود سهم الیاف بازیافتی در این خمیرها، از مقدا. مودشمالی اشاره ن

  ).1390قاسمیان و خلیلی، (ا ناحیه جغرافیایی، در نوسان است نوع کاغذ و مقوا ی
گونه که همان. باشدمی 2002سال  نشان دهنده میزان مصرف انواع مواد فیبري براي تولید کاغذ و مقوا در دنیا در 1شکل      

براي اولین بار بیشـتر از حجـم مصـرف خمیـر شـیمیایی      ) میلیون تن 153(شود حجم مصرف کاغذهاي بازیافتی مشاهده می
دهند که امروزه الیـاف بازیـافتی   روشنی نشان میاین ارقام به. شده است) میلیون تن 36(و خمیر مکانیکی ) میلیون تن 113(

قاسـمیان، اکبرپـور،   (کننـد  یت کاغذسازي در دنیا ایفا مـ عنوان جایگزین خمیرهاي دست اول در صنعمهمی را بهنقش بسیار 
1387.(  

                                                
1- Corrugating medium 
2- Test liner 
3- Newsprint 
4- Virgin pulp 
5- Fine paper 
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  )2002(دنیا میزان مصرف انواع مواد فیبري براي تولید کاغذ و مقوا در  - 1شکل 

  
  بازیافت و جایگاه آن در ایران -4

 صـورت به باز دیر از شودمی اي تعریف کارخانه پردازش و شیمیایی فرآیندهاي با که کنونی مفهوم خالف بر کاغذ بازیافت     
 بـه  تمایـل  کـه  شده سبب ها همواره آن به مجدد دهی شکل و باطله کاغذهاي کردن خمیر سهولت. است داشته وجود سنتی
 ادارات، مـدارس،  خانوارهـا،  هـاي زبالـه  بـه  تـوان مـی  باطله کاغذهاي تولید عوامل ترینعمده از. یابد افزایش آن بازیافت سمت

 هابررسی .کرد اشارهو غیره  مقواییهاي جعبه سازنده واحدهاي و ها چاپخانه ها، فتوکپی عکاسان، صحافی، ضایعاتی کاغذهاي
 استفاده و کرج مقواسازي کارخانه سیستأ با که گرددیم باز 1313 سال به صنعت از گیريبهره با کاغذ بازیافت دهدمی نشان

  . است گرفته انجام باطله کاغذ از
  

 ) 1387 و همکاران، رضایتی( بررسی میزان بازیافت کاغذ در کشورهاي مختلف - 1جدول 

  کشورهاي توسعه یافته  کشورهاي در حال توسعه

  میزان بازیافت  نام کشور  میزان بازیافت  نام کشور

  کره جنوبی
  ترکیه
  مالزي
  الجزایر
  ایران

31%  
26%  
31%  
21%  
10%  

  ریکاام
  آلمان
  هلند
  ژاپن

45%  
71%  
77%  
52%  

  
  هاي کاغذيآوردهعرضه و تقاضاي فر -4-1

 داده نشـان  1400تا  1387هاي هاي کاغذي طی دوره زمانی بین سالنتایج یک بررسی در مورد عرضه و تقاضاي فرآورده     
هاي در دست اقدام کاغذسازي و شروع بـه تولیـد آنهـا، مقـدار تولیـد کلـی       اندازي کلیه طرحدر صورت راه 1388تا سال  است

میلیون تن خواهد بود در حالی که برآورد میزان تقاضا بـراي   2/1هاي کاغذي در سطح کشور در بهترین حالت بالغ بر فرآورده
-میلیون تن مـی  4/1یت و رشد مصرف سرانه کاغذ در کشور بالغ بر ، با در نظر گرفتن رشد جمع1388ها تا سال این فرآورده

انـدازي واحـدهاي جدیـد تولیـد     دهد در صورت عدم راهنشان می 1400همچنین بررسی همین مورد تا افق زمانی سال . باشد
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دهـا شـدیدتر   میلیـون تـن، کمبو   2/1و به فرض ثابت ماندن مقـدار تولیـد در سـطح     1388کننده کاغذ در کشور بعد از سال 
باشـد و بـر ایـن    میلیون تن مـی  3، بالغ بر 1400هاي کاغذي تا افق زمانی سال براي فرآوردهبرآورد میزان تقاضا . خواهند شد

 ،در ایـن میـان  . میلیـون تـن خواهـد بـود     8/1هاي کاغذي بالغ بر اساس در بهترین شرایط تولید کاغذ، میزان کمبود فرآورده
چـه  و اي براي تولید آنها صرف شـده اسـت، چـه تولیـد داخلـی      که هزینه و انرژي قابل مالحظه بسیاري از محصوالت کاغذي

  ).1390قاسمیان و خلیلی، (شود رج و وارد زباله شهري میبار مصرف از دسترس خاوارداتی، فقط پس از یک
  
  و مقوا مالحظه کلی درباره کاغذهاي باطله -4-2

میلیون هزار تن زباله شهري  8تا  7که در حال حاضر فقط در شهر تهران روزانه حدود دهد بررسی وضعیت فعلی نشان می     
لغ بر هزاران تن در سـال خواهـد   اي کاغذ باطله در این زباله وجود دارد که مقداري باشود و مقدار قابل مالحظهآوري میجمع
 مصـرف  مقواي و کاغذ تن 24864 اصفهان از همچنین بر اساس تحقیق انجام شده در شهر). 1390قاسمیان و خلیلی، (شد 

 صـورت  بـه  درصـد آن  61/84و  گردیده بازیافت و آوري مبداء جمع از بازیافت طرح طریق از درصد آن 39/15شده، تنها 
 صـرفه  باعث اصفهان شهري هايزباله از درصدي کاغذ و مقوا 39/15بازیافت . شده است ریختهدور  تر هايزباله با مخلوط
. شـود  می سال در اصله درخت 65061 قطع کاهش و انرژي، گیگاژول 30623 آب، مکعب متر 689011مصرف  در جویی

و مقوا  کاغذ را هازباله این از% 9/10حدود  متوسط به طور ایران در شهري هايزباله فیزیکی آنالیز نتایج اساس همچنین بر
 هـاي در زبالـه  موجـود  مقواي و کاغذ% 25بازیافت  با قطف می دهد نشان کشور در شده انجام تحقیقات. دهد می تشکیل
اصـله   1700000 حیـات  تـداوم  مفهـوم  بـه  فعالیـت  این .آورد بازیافتی بدست کاغذ تن هزار 100 ساالنه توانمی ،تولیدي

ي شـده و  آورچنانچه مقدار قابل توجهی از این کاغذ قبل از آلوده شدن جمع .)1386دالوند و همکاران، (درخت در سال است 
شود، اضافه گردد میزان قابل توجهی ماده اولیه مناسب براي تولید کاغـذ فـراهم   آوري میها جمعبه مقداري که توسط واسطه

هاي گوناگون به جامعه و کشور وارد کرده و مشکالت هاي زیادي را از جنبهتوجهی به این امر هزینهف دیگر، بیاز طر. شودمی
  . ل خواهد داشتزیست محیطی نیز به دنبا

  
   1ایی کهنهمقواي کنگره  -4-3

-هاي مورد اسـتفاده در بخـش بسـته   صورت کاغذهاي مصرف شده، کارتنرس بهدستقابل در کشور ما یکی از مواد فیبري      
و مصرف ایـن   میزان تولید. آیندشمار میترین انواع کاغذها بهباشد که از پرمصرفمی ايبندي یا به عبارتی مقواي کهنه کنگره
هـاي حمـل مـواد غـذایی بـه      پذیري مناسب آن در کاربردهاي روزمره مثل ساخت جعبهنوع مقوا در جهان با توجه به انعطاف

میلیـون و   1به طور صـعودي بـه    1970تن در سال  36000در جهان ایی کهنه مقواي کنگرهتولید . سرعت افزایش یافته است
ین کشورهاي تولید کننده این مقوا ایاالت متحده، چـین، ژاپـن، آلمـان و فرانسـه     تررگبز. رسید 1998هزار تن در سال  700
اند و داراي دو بخش کـامال متفـاوت از نظـر    این مقواها به طور عمده از چند الیه کاغذ با وزن پایه زیاد تشکیل شده. باشندمی
  ):1387آزادفر و بهروز، (شاء و ترکیب شیمیایی الیاف هستند من

  .شده یایبخش الیه میانی و کنگرهو  2تحت عنوان مقواي الینر یا آستر مقوایه رویه و زیرین بخش ال
الینـر  . گیـرد مورد استفاده قرار می یایمقواي سبکی است که براي تهیه مقواهاي داراي الیه میانی کنگره ،یایمقواي کنگره     

اي میـانی،  الیـه کنگـره  . ه کشش، پارگی و ترکیدن مناسـبی دارنـد  مقاومت ببطور معمول مقوا کاغذهایی هستند که  ،یا آستر
ت در برابر خرد شدن مهمترین خواص این نوع مقواها باید سفتی و مقاوم. دهدسفتی مورد نیاز براي کارتن سازي را به مقوا می

  ).1382میرشکرایی، (و شکستگی باشد 
  

                                                
1- Old Corrugated Containers 
2- Liner board 
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  کاغذ بازیافت مزایاي و اهمیت -5
  یمحیط زیست اهمیت -1-5

 غیر اولیه مواد براي تقاضا کاهش، ارزش با هايجنگل حفظ و چوب مصرف کاهش دلیلبه هاجنگل از برداريبهره کاهش     
 سوزاندن از عمدتاً خود که انرژي براي تقاضا کاهش، زیست محیط آالینده پساب کاهش نتیجه در و) شیمیایی مواد(سلولزي 
 آلودگی کاهشو  آب مصرف کاهش، کنداي کمک می گلخانه گازهاي کاهش به یجهدر نت و شودمی ایجاد فسیلی هايسوخت

  .محیطی هايآب
  ).1387قاسمیان و اکبرپور، (است  شده آورده 2جدول  در کمی صورت به کاغذ بازیافت از ناشی محیطی زیست مزایاي     

  

  کاغذ بازیافت از ناشی محیطی زیست مزایاي - 2جدول

  درصد  محیطی زیست مزیت
  25-75  انرژي مصرف کاهش

  75  هوا آلودگی کاهش

  30-40  آب آلودگی کاهش

  50- 60  آب مصرف کاهش

  

  بازیافت اقتصادي اهمیت -2-5
 کاهش جنبه از دانان اقتصاد نظر هم و زیست محیط حفظ جهت از زیست محیط داراندوست نظر هم بازیافت سیستم در     

 هـر . اسـت  اقتصادي جنبه دارد، بیشتري اهمیت که آنچه حالت، دو هر در اما. می شود تأمین تولید و برداريبهره هايهزینه
 جنبـه  از امـا  اسـت  ملـی  هـاي هزینـه  در جوییصرفه نوعی خود ،خام مواد و انرژي طبیعی، منابع از برداريبهره کاهش چند

 همانند توسعه حال در کشورهاي از بسیاري رد .شودمی اجتناب نیز دیگر هايهزینه از هاجویی صرفه این با همزمان اقتصادي
 به رو شودمی تأمین آن کردن وارد طریق از عمدتاً که مقوا و کاغذ مصرفو غیره  آموزش نیاز و جمعیت رشد دلیلبه ما کشور

 تشـویقی  هـاي حمایـت  اگر بود خواهد جاهب کامالً لذا. دهدمی کاهش را واردات میزان آن بازیافت ترتیب بدین است، افزایش
 اقتصاد و شود وضع مطلوب کیفیت با بازیافتی کاغذ تولید براي وام اعطاي هايسیستم و مالیاتی هايمعافیت قبیل از خاصی

 بـراي  مناسـب  هـاي قیمت با بازار وجود زائد، مواد مدیریت هايروش سایر هزینه مانند عواملی به زیادي حد تا کاغذ بازیافت
 مواد سوزاندن یا دفن به نسبت که است حلی راه بازیافت. دارد بستگی بازیافت برنامه اجرائی نههزی و شده بازیافت محصوالت

 و انرژي در جوییصرفه و کندمی تحمیل هاشهرداري به را کمتري هزینه کمپوست به آن تبدیل از کاغذ مورد در حتی و زائد
 براي زمین محدودیت علتبه زباله، بهداشتی دفن هزینه ایشافز به توجه با. دهدمی تشکیل را آن اساس ترتمیز زیست محیط

 بـه  تمایل احتماالً ها،شهرداري بودجه یافتن کاهش طرفی از و امر این در محیطی زیست مقررات رعایت بر کیدتا نیز و دفن
 و کـم  بهاي است، زیافتبا اقتصاد در مهمی عامل نیز بازیافتی، هايفرآورده بهاي. یافت خواهد افزایش بخش این در بازیافت
 موعـد  رسـیدن  فـرا  تـا  مواد کردن انبار براي زیاد فضاي و اعتماد قابل بازار بدون. است مواد این بازار کسادي سبب ناپایدار،
 می معنا بی بازیافت میزان باشد نداشته وجود خوبی بازار شده آوريجمع مواد براي اگر. بود نخواهد عملی ریزيبرنامه فروش،
  ).1387قاسمیان و اکبرپور، (باشد 
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  کاغذ ارها به منظور افزایش بازیافتراهک ارائه و پیشنهادات -6

دالونـد و  ( شودمی اشاره باشد موثر تواندمی مبدا از تفکیک و بازیافت میزان افزایش در که کارهاییراه از تعدادي به زیر در     
  :)1386همکاران، 

 توسط قوانینی وضع، گیرد قرار محصوالت تولیدکنندگان عهده بر بازیافت هايهزینه از شیبخ پرداخت و تامین مسئولیت     
 از اسـتفاده کننـد،   تـأمین  بازیـافتی  کاغـذهاي  را از خـود  نیـاز  مـورد  کاغـذ  از درصدي کند موظف را دولتی ادارات که دولت

 از تفکیـک  امـر  در فعاالن جهت مالی هايشوقم افزایشاقتصادي،  و توجیه راندمان افزایش جهت بازیافت مدرن هاي دستگاه
 از جامعه مختلف اقشار بین در بازیافت فرهنگ ایجادمنازل،  از بازیافتی مواد آوريجمع زمانی فاصله کاهشبازیافتی،  مواد مبدا

 قابلیـت  بـا  هاییکارخانه ایجادتشویقی،  هدایاي هاي آموزشی و اهدايجزوه توزیع و گروهی هايرسانه آموزش، توسط طریق
 ازکاغـذهاي  اسـتفاده  جهـت  و صـنایع  کارخانجـات  در گسترده بازاریابی، اولیه مواد عنوانبه بازیافتی ومقواي کاغذ از استفاده
 امر اندرکار در دست خصوصی هايبخش از مالیات اخذ عدم طریق از بازیافت امر در خصوصی بخش از دولت حمایتو  بازیافتی
  .بازیافت

  
  گیرينتیجه -7

با توجه به محدود بودن سطح جنگل و تخریب شدید آنها، افزایش روز افزون مصرف کاغذ همگام با افزایش جمعیت، میزان      
هـاي شـهري، لـزوم توجـه بـه امـر       هاي کاغذي و در نتیجه حجم زیاد کاغذ باطله و مقوا در زبالـه تولید و مصرف انواع فرآورده

تواند بازیافت، دفن سطحی یـا سـوزانده   کاغذ و مقوا بعد مصرف می. یابدت بیشتري میبازیافت محصوالت کاغذي هر روز اهمی
به آلودگی هوا شوند که منجردر فرایندهاي سوزاندن و دفن سطحی گازهاي مختلفی مثل دي اکسید کربن ومتان آزار می. شود

هـا و  هاي اقتصادي از بروز چنـین آلـودگی  ر مزیتب فرایند بازیافت کاغذ عالوه. و افزایش گرم شدن جهانی اتمسفر خواهند شد
که یک سـرمایه   هاي شمال کشورها خصوصا جنگلشود به جنگلکند و موجب میاثرات منفی بر محیط زیست جلوگیري می

در کشور ایران که سطح ناچیزي از آن از جنگل پوشیده شده است، صنایع کاغذسازي براي . فشار کمتري وارد شود ملی است
کارگیري دیگـر منـابع الیـاف سـلولزي و     ین ماده اولیه آینده خود و نیز براي کاهش فشار بر مصرف چوب در پی یافتن و بهتأم

ها هاي تولید کننده خمیرکاغذ بسیار زیاد است و این انرژيمصرف انرژي در کارخانه .بازیابی الیاف سلولزي مصرف شده هستند
وند بنابراین چنانچه بخشی از مواد اولیه سلولزي جهت ساخت کاغذ از کاغذهاي باطله شهاي فسیلی تأمین میعمدتا از سوخت

هاي فسیلی که گران قیمت و وختتأمین شود انرژي کمتري براي تولید خمیر بکر استفاده خواهد و از سوي دیگر در مصرف س
، منطقی بـه  بازیافت کاغذ و مقوات محیطی هاي اقتصادي و زیسبا توجه به مزیت. جویی خواهد شدتجدیدناپذیر هستند صرفه

فت در سطح عمومی و تخصصی گسترش فرهنگ بازیاو  وري بازیافتاکارگیري صحیح و علمی از فنهشناخت و ببا رسد نظر می
  .در کشور توجه بیشتري به امر بازیافت شود

  
  منابع

 تأمین ملی همایش اولین .(OCC)مقواهاي کهنه بازیافتی تولید خمیر کاغذ سودا آنتراکینون از . 1387. ، ربیع، ب.آزادفر، م، ع .1
  .آذر، گرگان، ایران 12کاغذ کشور،  چوب و صنایع توسعه و اولیه مواد

آبـان، همـدان،    8دهمین همایش ملی بهداشت محیط، . 1386. ، عرفان منش، م.، پورعالقه بندان، ح، ر.، فرزادکیا، م.دالوند، آ .2
  .ایران

 اولیـه  عنـوان مـاده  بـه  هـاي بـامبو  ویژگـی  بـر  مروري. 1387. م، ه منفرد، آریایی ،.ع گشتاوردي، لیخلی ،.پ چرانی، رضایتی .3
آذر، گرگـان،   12کاغذ کشـور،   چوب و صنایع توسعه و اولیه مواد تأمین ملی همایش اولین. کاغذ و خمیر صنایع لیگنوسلولزي

   .ایران
غذ و جایگاه آن در تأمین مواد اولیه لیگنوسلولزي مورد نیاز صنایع خمیر استرتتژي بازیافت کا. 1387. ، اکبرپور، ا.قاسمیان، ع .4
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