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  هاي کاغذسازيکاغذ باطله در کارخانه جایگاهو اهمیت 
  

  *1 رحیم ابراهیمی بریسا

  دانشجوي کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان 1

  
  

  چکیده
درختان و در نهایت کاهش قطع  از نظر زیست محیطی، بازیافت کاغذ موجب کاهش وابستگی و نیاز به کاغذهاي بکر و

: هاي تولید کننده انواع کاغذ در کشور عبارتند ازکارخانه .شودباالرفتن فرصت تجدید حیات عرصه هاي جنگلی عریان شده می
هاي کاغذ پارس، چوب و کاغذ مازندران، هزار تن در سال توسط شرکت 208کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه با ظرفیت اسمی 

هزار تن در سال توسط کارخانه هاي چوکا، کهریزك  530صنعتی و بسته بندي با ظرفیت  کاغذ غرب و کاربن لس، کاغذهاي
و کاوه ، ایران پاپیروس، چوب و کاغذ مازندران، پارت و فارس کاغذ، اشتهارد تهران و مقواسازان متفرقه و کاغذهاي بهداشتی با 

دهد ها نشان میبررسی .گرددن و نوظهور تولید میهاي لطیف، حریر خوزستاهزارتن در سال توسط کارخانه 35ظرفیت اسمی 
یارد  06/3پوند آلودگی هوا، 587گالن روغن، 463گالن آب، 6953اصله درخت، 17که با بازیافت یک تن کاغذ باطله از مصرف 

پایین  مشکالت بازیافت کاغذ در ایران شامل .شودکیلووات ساعت انرژي صرفه جویی می 4077مکعب فضا جهت دفع زباله و 
پایین بودن سطح تجهیزات ، پایین بودن کیفیت کاغذ تولیدي و همچنین ناصاف بودن سطح مقوا، بودن مقدار بازیافت کاغذ

جلوگبري از نیز شامل  مزایاي بازیافت کاغذ فواید و. باشندمی پایین بودن سطح آگاهی هاي عمومی و اجتماعیو  تولیدي
صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و حفظ منابع طبیعی براي ، رژي و ذخیره کردن آنکاهش مصرف ان، اتالف سرمایه هاي ملی

کاهش ورود مواد آالینده به محیط ، جلوگیري از آلودگی محیط زیست براي ساخت محصوالت از مواد اولیه، نسل هاي آینده
  .باشندو غیره می زباله سوز هايبی نیازي از دستگاه، کاهش نیاز به مکان هاي دفن زباله، زیست به عنوان زباله

  
  جنگل، انرژي ،زداییمرکب ،بازیافت کاغذ :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه -1

اهمیت کاغذ و فرآورده هاي کاغذي در زندگی نوین بر همگان آشکار است به طوري که هیچ فـرآورده صـنعتی دیگـر هماننـد     
ي ثبت و ذخیره سازي اطالعات است و عمالً همه مطالب روي آن کاغذ وسیله خوبی برا . کاغذ نقش برجسته در زندگی انسان ندارد

کاغذ یک کاالي استراتژیک بوده و نقش حیاتی در توسعه فرهنگـی جامعـه دارد، بـه    ). 1384 مظفري،(نوشته شده و چاپ می شود 
فـرآورده هـاي   . دار خواهـد بـود  طوري که در فرآیند ارتباطات هنوز نقش کلیدي را ایفا کرده و در آینده نیز از جایگاه مهمی برخـور 

کاغذي به صورتهاي مختلفی ساخته می شوند و این تنوع ساخت امکان رقابت پذیري کاغذ را در مقایسه با سایر فرآورده هاي مشابه 
رف آمار موجود در دنیا حـاکی از افـزایش مصـ   .حفظ نموده و از این طریق می تواند در رابطه با کاربرد وسیع خود پاسخ مناسبی دهد

عوامل مهمی در افزایش مصرف چنین کاغذهایی دخالت دارنـد کـه از جملـه    . کاغذ به ویژه کاغذهاي چاپ روزنامه و مجله می باشد
مصرف سرانه کاغذ در هر جامعه به عنوان شاخصـی  . می توان به گسترش روزافزون جمعیت، رشد و توسع فرهنگی جوامع اشاره کرد

در نظر گرفته می شود و در شرایطی که هر دو عامـل افـزایش جمعیـت و توسـعه فرهنگـی بـه        از رشد و توسعه فرهنگی آن جامعه

                                                             
Ebrahimirahim56@gmail.com* ١  
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کشـور مـا ایـران نیـز از ایـن قاعـده       . صورت توأم تأثیر بگذارند، رشد مصرف سرانه کاغذ نیز به صورت تصاعدي افزایش خواهد یافت
وزنامه و مجله از نـرخ رشـد بـاالیی برخـوردار بـوده اسـت       مشتثنی نبوده و در سالهاي اخیر افزایش مصرف کاغذ به ویژه کاغذهاي ر

  ).1380قاسمیان، (
از نظر زیست محیطی، بازیافت کاغذ موجب کاهش وابستگی و نیاز به کاغذهاي بکر ودر نهایت کاهش قطع درختان و 

نجش توسعه یافتگی مصرف کاغذ از دیر باز معیارهاي س. باالرفتن فرصت تجدید حیات عرصه هاي جنگلی عریان شده می شود
گسترش رسانه ها و فرصت هاي الکترونیکی نیز با وجود قابلیت هاي باال هنوز نتوانسته است از ارزش کاغذ در . جوامع بوده است

نخستین استفاده از کاغذ که در مصر باستان ثبت شده براي نوشتن بوده است؛ . توسعه دانش و سطح توسعه یافتگی جوامع بکاهد
مصارف دیگري براي کاغذ مطرح شد که میزان نیاز به این ماده را افزایش داده با وجود این کیفیت کاغذهاي مصرفی  ولی پس از آن

باعث شد که از گذشته هاي دور به خصوص در قرن اخیر تالشهاي سنتی و مدرنی براي استفاده مجدد از کاغذهاي دور ریختی در 
یکی از نتایج مصرف دوباره کاغذهاي باطله کاستن از فشار وارده بر طبیعت . بگیرد مصارفی که نیاز به کاغذ مرغوب ندارد، انجام

  .است
عالوه بر این، در فرایند تولید . اصله درخت قطع شده نیاز است 17تجربه نشان می دهد که براي تولید یک تن کاغذ بکر، به

بنابراین تولید یک تن کاغذ بکر، هزینه . ، مصرف می شودهزار کیلووات برق 4هزار لیتر آب و  400کاغذ از الیاف گیاهی درختان 
هاي زیست محیطی اقتصادي زیادي دارد و مصرف درست و بهینه آن در گام نخست و استفاده مجدد از آن در گام بعد، ضرورت تام 

ذ را به همراه فرسایش چنانچه مدت زمان الزم براي رشد و تکامل مجدد پوششهاي جنگلی استفاده شده براي تولید کاغ. می یابد
خاك و محدود شدن قدرت باروري خاك، کاهش تولید اکسیژن و دفع دي اکسیدکربن را به عالوه چندین پیامد منفی دیگر در نظر 

در حالی که تولید یک تن کاغذ بازیافتی سبب . بگیریم، تولید یک تن کاغذ خطرات متعددي را براي محیط زیست ایجاد می کند
کاهش آلودگی هوا شود و همچنین ایجاد شغل یکی % 74صرفه جویی در مصرف انرژي و % 64در مصرف آب،  صرفه جویی% 50

 .دیگر از مزایاي اقتصادي بازیافت کاغذ است
  

  کاغذهاي باطله -2
عمده ترین ماده اولیه در کشورهاي پیشرفته که خود تولید کننده و مصرف کننده انواع مختلف کاغـذ مـی باشـند، کاغـذهاي     

 Linen(میلیون تن کاغذ باطله جمع آوري و بازیافت شـد   85تقریباً حدود  1990به طوري که در سطح جهانی در سال . باطله است

تعریف جامعی که از کاغذهاي باطله در کانادا در چهارچوب قانون حفظ محیط زیست این کشور ارائه شده اسـت،  ). Booth ،1990و 
ضایعات کاغذ پس از فروش از قبیل ضـایعات کاغـذ و مقـواي    : الف: تی شامل موارد ذیل می باشدبه این صورت است که کاغذ بازیاف

این ضایعات عبارتند از بریده هاي پاکـت، بریـده هـاي صـحافی، ضـایعات عملیـات       .خشک تولید شده پس از طی فرآیند کاغذسازي
ضایعات کاغـذ پـس از مصـرف از قبیـل     : ب. یسه و جعبهچاپ، ضایعات تولید کارتن، کاغذهاي بسته بندي کاغذ و مقوا و ضایعات ک

این ضایعات شامل انواع کارتن کاال، روزنامه هاي باطله، مجالت باطله، . ضایعات لیفی جمع آوري شده از ادارات، خانه ها و شهرداري
اکثر کاغذهاي باطله جمـع  . فاي کهنه و بی مصر هاي پنبه  ها، انواع پارچه صورت انواع کارت مخلوط ضایعات کاغذي مصرف شده به

آوري شده به انواع کاغذهاي بسته بندي تبدیل می شوند و براي تولید کاغذهاي چاپ و نوشتار و روزنامه کمتر از آنها اسـتفاده مـی   
مصرف کاغذهاي باطله در جهت تولید مقوا و کاغذهاي بسـته بنـدي   % 100شود، به طوري که در بعضی از کشورهاي اروپایی حدود 

در تولید انواع فرآورده با کمترین ارزش افزوده یعنی مقواي کارتن و کاغذ بسته بندي بیش از نیمی از کاغذهاي باطله مصـرف  . تاس
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بیش از نیمی از تولید جهانی انواع کاغذهاي لطیف بهداشتی مبتنی بر کاغذهاي بازیافتی است و بـه دلیـل تقاضـاي رو بـه     . می شود
استفاده از کاغذ باطله براي تولید کاغذ روزنامه در آمریکاي شـمالی در حـال   . سبت سیر صعودي داردافزایش مصرف کنندگان این ن

در گذشته براي تولید این کاغذ فقط از خمیر مکانیکی استفاده شده و کاغذهاي روزنامه حاصله به جنوب شرقی آسـیا  . افزایش است
ید این وضعیت را تغییر داده و مصرف کاغذ روزنامـه باطلـه در آمریکـی    اما تقاضاي مصرف کننده و تقویت قوانین جد. صادر می شد

میزان استفاده از کاغذهاي باطله با نسبت کاغذ باطله مصرف شده به عنوان ماده خام بـه مقـدار کـل    . شمالی هم رو به افزایش رفت
اطله مصرف شده بـه مقـدار کـل کاغـذ     همچنین میزان بازیافت در صنعت به صورت نسبت کاغذ ب. کاغذ تولید شده تعریف می شود

در ساخت کاغذ روزنامه عالوه بر خمیرهاي بکر مکانیکی می توان از کاغذهاي ). Humphreys ،1989(مصرف شده تعریف می شود 
در . در آمریکاي شمالی بعضی وقتها از کاغذهاي روزنامه باطله خالص نیـز اسـتفاده مـی شـود    .روزنامه و مجله باطله نیز استفاده کرد

-15و در ژاپن این نسبت تنهـا   50/50، در آلمان این نسبت  60-30/70-40اروپاي شمالی نسبت درصد کاغذهاي روزنامه به مجله 
کاغذهاي مجله باطله شامل درصدهاي خمیر شیمیایی بیشتر بوده و معموالً روشنی و مقاومت بیشـتر و تـأثیر   . می باشد 10/90-85

از طـرف  . مقدار پرکننده بیشتر در کاغذ مجله منجر به بهبود چاپ می شـود . ز خود نشان می دهندکهنگی کمتر نسبت به روزنامه ا
. دیگر بعضی وقتها مقدار خاکستر بیشتر به خصوص در جریان چاپ افست ممکن است منجر بـه افـزایش مشـکالت گردوغبـار شـود     

همچنین مقدار بالـک خمیرهـا   . ش بازده و سفتی شوندپرکننده ها طی فرآیند مرکب زدایی ممکن است شسته شوند و منجر به کاه
 ).Higgins ،1992(ممکن است با مقدار پرکننده باقی مانده کاهش یابد 

  
  میزان تولید و مصرف کاغذ در ایران -3

ر هزار تن د 208کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه با ظرفیت اسمی : کارخانه هاي تولید کننده انواع کاغذ در کشور عبارتند از
 530سال توسط شرکتهاي کاغذ پارس ، چوب و کاغذ مازندران، کاغذ غرب و کاربن لس، کاغذهاي صنعتی و بسته بندي با ظرفیت 

هزار تن در سال توسط کارخانه هاي چوکا، کهریزك و کاوه ، ایران پاپیروس، چوب و کاغذ مازندران ، پارت و فارس کاغذ، اشتهارد 
هزارتن در سال توسط کارخانه هاي لطیف، حریر خوزستان و  35کاغذهاي بهداشتی با ظرفیت اسمی تهران و مقواسازان متفرقه و 

  .نوظهور تولید می گردد
متاسفانه آمار رسمی میزان مصرف ساالنه کاغذ در ایران در دست نیست، آمارهاي غیـر رسـمی مقـدار مصـرف انـواع کاغـذ و       

آن تولید داخل است؛ مطـابق آمـار گمرکـات     درصد  30ن برآورد کرده اند که تنها فرآورده هاي کاغذي را یک تا یک و نیم میلیون ت
درصـد افـزایش یافتـه در     5/16، حدود 86نسبت به مدت مشابه سال  87کشور ارزش واردات انواع کاغذ در هفت ماهه ابتداي سال 

میلیون  560،  87ت ماهه ابتداي سال درصد ارزش صادرات آن کاهش یافت، همچنین در هف 32حالی که طی همین مدت بیش از 
ایـن میـزان در   . دالر جهت انواع مصرف به کشور وارد شد 12هزار و  657میلیون و  631کیلوگرم کاغذ به ارزش  541هزار و  989و 

اگرچـه   دالر بود که 673هزار و  979میلیون و  541کیلوگرم به ارزش  624هزار و  859میلیون و  566، 86هفت ماهه ابتداي سال 
بـر اسـاس آمـار سـازمان     . درصد افزایش نشان مـی دهـد   5/16به لحاظ وزن شش میلیون کیلوگرم کاهش یافته اما به لحاظ ارزش 

میالدي ، مصرف سرانه کاغذ و مقوا در آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، و کره جنوبی بـه تیـب    2002جهانی خواربار و کشاورزي در سال 
کیلو گرم و در کشورهاي ترکیه ، عربستان سـعودي، مصـر و پاکسـتان بـه ترتیـب       16/172، 47/219، 66/249، 44/281، 54/307
با توجه بـه افـزایش   . کیلوگرم است 16تا  15مصرف سرانه کاغذ و مقوا در ایران . کیلوگرم بوده است 88/8، 24/13، 97/19، 39/35
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د که در طی سال هاي آتی نیز تقاضـا بـراي انـواع فـرآورده هـاي      جمعیت کشور و افزایش مصرف فراورده هاي کاغذي انتظار می رو
  .)1380قاسمیان، ( کاغذي افزایش یابد

  
  اهمیت بازیافت کاغذهاي باطله در ایران -4

با توجه به اینکه ایران در سرزمینی نیمه خشک واقع شده است، منابع جنگلهاي طبیعی و ذخایر آبهاي آن بسیار محدود بـوده  
حفظ و نگهداري از منابع حیاتی تجدید ناپذیر در ایـران مسـتلزم   .از آنها باید به صورت جدي مورد توجه قرار گیرد و حفظ و حراست

صرف انرژي و برنامه ریزي اصولی جهت کاهش اتالف و فرآورده هاي کاغذي و ایجاد یک تشکیالت مناسب براي جداسـازي و جمـع   
بررسی شرایط تولید درایران نشـان مـی دهـد کـه مـواد اولیـه الزم در       . باشد ري میآوري این مواد، پیش از ورود به چرخه زباله شه

مصـرف منـابع    -2استفاده از منـابع چـوبی جنگلهـاي کشـور      -1.تولید محصوالت سلولزي با یکی از چهار روش زیرقابل تأمین است
 -4ات خمیرکاغذ یا فـرآورده هـاي آمـاده    وارد -3سلولزي غیر چوبی شامل نی، کاه، کلش، پسمانده هاي مزارع برنج، باگاس و غیره 

در ایران آغاز شده و شـرکت مقواسـازي    1313مصرف کاغذ باطله به عنوان ماده اولیه تولید کاغذ و مقوا در سال . بازیابی کاغذ باطله
تـن   230000-250000در ارتباط با بازیافت کاغذهاي باطله امروزه رقمی حدود ). 1376فیضی،(کرج در این امر پیشگام بوده است 

با بهره گیري . در کشور جمع آوري شده و در شرکتهاي کاغذ و مقوا مصرف شده است) کل کاغذ و مقواي مصرفی% 25(کاغذ باطله 
از سیستم مدرن تر جمع آوري و تفکیک انواع مختلف کاغذ باطله، خمیرکاغذ حاصل بـه عنـوان یـک جـایگزین بـراي منـابع اولیـه        

  ).1377منتظري، (یلیون تن کاغذ و مقواي کشور کفایت خواهد کرد م 5/1سلولزي جهت تولید 
 587گـالن روغـن،   463گالن آب، 6953اصله درخت، 17بررسی ها نشان می دهد که با بازیافت یک تن کاغذ باطله از مصرف 

همچنین آمارها نشـان   .کیلووات ساعت انرژي صرفه جویی می شود 4077یارد مکعب فضا جهت دفع زباله و  06/3پوند آلودگی هوا،
مصـرف انـرژي و نیـز صـرفه     % 64مصـرف آب،  % 85آلـودگی آب،  % 35آلودگی هوا، %75می دهد که فرآیند بازیافت موجب کاهش 

). 1378شـفیع زاده،   و 1376بـرزن،  (بیلیون گالن آب در هر ماه و استفاده از آن در مصارف خانگی  می شـود   31جویی در مصرف 
انـواع مختلـف کاغـذهاي    % 60کاغذهاي روزنامـه، حـدود   % 50مقیاس جهانی حاکی از آن است که بیش از آمارهاي منتشر شده در 

انواع کاغذ و مقـواي جمـع   % 30در مقیاس جهانی حدود . انواع کاغذ و مقواي بسته بندي بازیافت می شود% 30کنگره اي و بیش از 
د بازیابی کاغذ باطله به خاطر سادگی برنامـه ریـزي و مـدیریت، عـدم     در فرآین). 1376برزن، (آوري شده درآمریکا بازیافت می شود 

نیاز به مواد اولیه چوبی، سادگی فرآیند بازیافت نسبت به تولید خمیروکاغذ از منابع دست اول، کم بودن قیمت تمام شـده محصـول   
ک راهکار جهت جبران کسـري کاغـذ در   در فرآیند بازیافت موجب جلب نظر قیمت تمام شده محصول در فرآیند بازیافت به عنوان ی

از کل کسري کاغـذ کشـور را مـی تـوان از طریـق      % 14-20نظرات کارشناسی در ایران حاکی از آن است که حدود. ایران شده است
 بازیافت کاغذهاي باطله به طور حتم داراي اثـرات بسـیار مهـم اقتصـادي و    . برنامه ریزي اصولی بازیافت کاغذهاي باطله تأمین نمود

زیست محیطی بوده و عالوه بر جلوگیري از برداشت بی رویه منابع چوبی کشور و خـروج سـالیانه میلیونهـا دالرارز، موجـب کـاهش      
در صورتی کـه بازیافـت محصـوالت کاغـذي بـه طـور غیـر        . آلودگیهاي ناشی از تولید خمیرو کاغذ و دفع مواد زائد جامد خواهد شد

وه براینکه به لحاظ اقتصادي تأثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه مشکالت فراوانـی را نیـز در برابـر    اصولی و بدون نظارت انجام شود، عال
از جملـه ایـن مشـکالت مـی تـوان بـه       . برنامه ریزان و دست اندرکاران امور اقتصادي و بهداشتی و زیست محیطی نتیجه خواهد داد
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کروبها به مصرف کنندگان و کاهش کیفیت محصوالت تولید شده نـام  افزایش بیماریهاي شغلی و انتقال تدریجی مواد شیمیایی و می
  ).1376فیضی،( برد

  فرآیند بازیافت کاغذ -5
بازیافت کاغذ از طریق فرآیندي صورت می گیرد که کاغذهاي دور ریختنی جمع آوري شده را براي تولید ورقه هاي کاغذي با 

کارخانه هاي بازیافت کاغذ ابتدا کاغذهاي باطله در انبار به سمت خردکن به طور کلی در . ضخامت متفاوت به خمیر تبدل می کنند
خمیر حاصل از این دسـتگاه توسـط پمـپ روي دسـتگاه تولیـد مقـوا       . وارد می شود و پس از آن وارد دستگاه خمیرسازي می گردد

کاغـذ را خشـک مـی کنـد و در     در این قسمت به کمک سیستم مکش، خمیر و آب از هم جدا می شوند ورقه هاي . ریخته می شود
مراحـل  . مقواهاي تولیدي بعد ازي برش به بازار عرضه می گردنـد . مرحله بعد این ورقه ها اطو شده و این چنین مقوا تولید می شود

  .خردکردن، خمیر کردن، قالب ریزي، خشک کردن، اطو کنی و برش مهمترین مراحل فرآیند بازیافت کاغذ در کارخانه ها است
  

  ب زدایی کاغذهاي باطلهمرک - 6
هـدف از  . مرکب زدایی همان طور که از نامش پیدا است، فرآیند زدودن و خارج کردن مرکـب  از کاغـذ باطلـه مـی باشـد          

مرکب زدایی این است که از کاغذ باطله محصول با کیفیت مطلوب بدست آید، بـه طـوري کـه ایـن محصـول از سـفیدي و خـواص        
فرآورده هاي حاصل از الیاف بازیافتی شامل کاغذ روزنامه، کاغذ بهداشتی و مقدار کمتـري کاغـذهاي   . اشدمقاومتی خوبی برخوردار ب

در سـطح جهـانی   . اهمیت مرکب زدایی کاغذهاي باطله به عنوان یک فرآیند صنعتی رو بـه افـزایش اسـت   . چاپ و تحریر می باشند
میلیـون تـن    31ایـن رقـم تـا     2001مرکب زدایی می شوند و در سال  کارخانه بازیافت 400میلیون تن الیاف در حدود  11بیش از 

در . علت عمده سیر صعودي نرخ بازیافت، پی بردن اکثر کشورها به اهمیت بازیافت و استفاده از حداکثر منابع سـلولزي .افزایش یافت
هاي زیسـت محیطـی ناشـی از تولیـد      یسال هاي اخیر با کاهش منابع چوبی و افزایش تقاضا براي محصوالت کاغذي و افزایش نگران

کاغذ هاي بکر و حجم زیاد کاغذ موجود در زباله هاي شهري ضرورت امر بازیافت منابع کاغذ موجـود بـیش از پـیش  احسـاس مـی      
در سالهاي اخیر توجه محققـین در سـطح بـین    . مرکب زدایی یکی از مراحل مهم در امر بازیافت و استفاده مجدد از کاغذ است. شود

مللی به سوي بهینه سازي ویافتن راه هاي جدید در زمینه زدودن آالینده ها بویژه مرکب از کاغذ هاي چـاپ شـده بـه روش هـاي     ال
  ). 1999و همکاران،   Viesturs(گوناگون معطوف شده است 

  
  مشکالت بازیافت کاغذ در ایران -7

  : مهمترین مشکالت و موانع انجام بازیافت کاغذ در ایران
  :علته ودن مقدار بازیافت کاغذ بپایین ب -1

 ها-عدم تهیه برنامه اصولی براي جداسازي و تفکیک از مبداء توسط مدیریت اجرایی یا شهرداري  
 عدم تهیه برنامه اصولی براي بازیافت  
 عدم وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز براي جداسازي و تفکیک از مبداء  
 عدم اجراي برنامه تفکیک از مبداء  
 ود فرهنگ مشارکتی عمومیعدم وج  
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 عدم اجرایی برنامه آموزشی شهروندان  
 عدم وجود صنایع بازیافت استاندارد  
 هاي الزم براي ایجاد صنایع بازیافت-گذاري در زمینه ایجاد زیر ساخت-کمبود سرمایه  
 هاي الزم براي ایجاد صنایع بازیافت-کمبود نیروي متخصص در زمینه ایجاد زیر ساخت  
 بخش غیر رسمی جداسازي مواد و بازیافت عدم سازماندهی  
 هاي بازیافت و تفکیک از مبداء-عدم آگاهی و فعالیتهاي فعالیتهاي فعال در زمینه محیط زیست از برنامه  
 عدم وجود بازار فروش رسمی براي مواد بازیافتی  
 عدم آگاهی و ترغیب بخش خصوصی به فعالیت در زمینه بازیافت  
 هاي آموزشی، تفکیک از مبداء و غیره-ها در زمینه اجراي برنامه-دهیاريها و -کمبود بودجه شهرداري 

باشد در حالی پایین بودن کیفیت کاغذ تولیدي و همچنین ناصاف بودن سطح مقوا آن به خاطر پرس شدن نا صحیح می -2
  .باشد-هاي فلزي و غیر بهداشتی هم کمتر می-که نمونه مقوا خارجی آن بسیار صاف و نا خالصی

علت گرایش به استفاده از فناوریهاي با سطح پایین بعلت نیاز به سرمایه (بودن سطح فناوریها و تجهیزات تولیدي  پایین -3
از طرف . هاي استاندارد تولید مقوا مجهز نیستند-هاي مقوا سازي داخلی، به دستگاه-اغلب کارخانه). گذاري پایین می باشد

از این مواد را ضد عفونی و تصفیه نمی کنند و دستمال کاغذي که با  هاي قدیمی، خمیر ساخته شده-دیگر این دستگاه
پوشال تولید شده است به طور معمول بهداشتی نبوده و کمترین مشکل آن وجود چسب به عنوان یک ماده شیمیایی در 

خاطر همین  شوند بهداشتی نبوده به-همچنین جعبه هاي شیرینی و مواد غذایی که از این مقوا ساخته می.باشد-آن می
  وزارت بهداشت تولید کنندپان این جعبه را موظف به سلفون کشی داخل آنها کرده است

 پایین بودن سطح آگاهی هاي عمومی و اجتماعی - 4

  
  مزایاي بازیافت کاغذ فواید و -8

 جلوگبري از اتالف سرمایه هاي ملی  
 کاهش مصرف انرژي و ذخیره کردن آن  
 فظ منابع طبیعی براي نسل هاي آیندهصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و ح  
 جلوگیري از آلودگی محیط زیست براي ساخت محصوالت از مواد اولیه  
 کاهش ورود مواد آالینده به محیط زیست به عنوان زباله  
 کاهش نیاز به مکان هاي دفن زباله  
 هاي زباله سوز-بی نیازي از دستگاه  
 اصالح الگویی مصرف  
 تشویق و گستردگی فناوري سبز  
 یجاد شغل هاي جدید د ر قالب ایجاد کارگاههاي جمع آوري، خرید و فروش، توزیع و استفاده از ا

  کاغذ و مقواي بازیافتی
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  درصد ارزانتر می باشد 80تا  50ساختن کارخانه آي که ماده اولیه آن از کاغذ بازیافتی باشد.  
 ل از فروش مواد بازیافتیحفظ سرمایه و منابع از طریق جلوگیري از واردات و ایجاد درآمد حاص  
  اصله درخت جنگلی جلوگیري میکند 17بازیافت هر تن کاغذ از قطع  
  درمحل دفن کاغذ و مقوا گاز متان تولید می شود که در شمار گازهاي گلخانه اي قرار دارد و با پدیده

 .گرمایش جهانی در ارتباط است
  

  نتیجه گیري -9
دنیا و حتی آسیا فاصله و تفاوت  باه و جایگاه آن دیران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوبه طور کلی بازیافت کاغذ و مقوا در ا  

اي مهمترین ویژگی صنعت بازیافت کاغذ ایران را می توان پایین بودن کیفیت و سطح فناوري تجهیزات کارخانه. چشم گیري دارد
حدود سازگار است ولی توان محصوالت کاغذي مرغوب و با سطح پایین فناوري مورد استفاده گرچه با سرمایه گذاري م. آن دانست

با توجه به کمبود مواد اولیه . کیفیت را ندارد، عالوه بر این امنیت بهداشتی تولیدات چنین کارخانه هایی هنوز با تردید مواجه است
الر صرف تولید کاغذ و لوازم یکبار مصرف  ساالنه میلیاردها د. باشدهاي جایگزین بازیافت کاغذ میچوبی در کشور یکی از  بهترین راه

گذاري مناسب شود، این در صورتی است که با سرمایهآوري و از بین بردن آنها میشود و در ادامه هم میلیاردها دالر صرف جمعمی
را کاهش داده و توان برداشت از منابع جنگلی شود بلکه میها نه تنها از خسارت به محیط زیست جلوگیري میبراي بازیافت آن

  .بقاي آنها را براي نسل آینده تضمین کرد
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