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مین مواد اولیه فیبري أجهت تگامی موثر  پسماندهاي کشاورزي و ضایعات صنایع سلولزي بازیافت
  در صنایع چوب و کاغذ

  
 2اولیایی بلقان مجید، 1*وحید وزیري

               اووسهاي چندسازه چوبی دانشگاه گنبد ک دانشجوي کارشناسی ارشد فرآورده 2، گنبد کاووس دانشگاه گروه صنایع چوب و کاغذ استادیار 1
  
  

 چکیده
 .رسد به دلیل افزایش رشد جمعیت و کاهش شدید منابع جنگلی، استفاده از الیاف منابع زراعی به نظر اجتناب ناپذیر می 

اصالح الگوي مصرف . ها در مدیریت منابع طبیعی امري حیاتی به نظر می رسد ها و نگرش به همین دلیل اصالح در روش
از  کاغذ از منابع جنگلی به سمت استفاده از پسماند محصوالت زراعی و  مورد استفاده در صنایع چوبمواد اولیه فیبري 

، گامی ناگزیر در مسیر توسعه پایدار و ادامه حیات صنایع چوب وکاغذ کشور قلمداد  ... و کلزا،کلش برنج باگاس،قبیل 
 کاغذ و چوب صنایع در پسماندهاي کشاورزي از دهاستفا امکان و بررسی به مقاله این در راستا این در. گردد می

 .است شده پرداخته
 

  کلش برنج ،کلزا باگاس، ،توسعه پایدار ،پسماند محصوالت زراعی :کلیدي هاي واژه

  
 مقدمه - 1

 مراحل مختلف در برسند مصرف به که این بدون کشاورزي پسماندهاي از نیمی تقریباً ایران در موجود آمارهاي اساس بر
 زیادي بسیار هايهزینه صرف با برنج کلش و کلزا ساقه ،باگاساز  توجهی قابل مقادیر ساله همه مثال عنوان به .روندمی بین زا

 مردم، آگاهی سطح پائین بودن به توانمی ایران در پسماندها این سوزاندن دالیل از. شوندمی خاکستر به تبدیل و سوزانده
 مدنی قوانین نبودن و مزارع در برداشت از پس عملیات انجام جهت مناسب هايماشین به سیدستر عدم و کار این بودن آسان

کاهش ماده آلی،  کشاورزي سبب پسماندهاي سوزاندن .کرد اشاره کشاورزي مزارع در مواد این سوزاندن ممنوعیت جهت در
راکندگی سموم شیمیایی در هوا، آسیب به افزایش خط آبشویی و فرسایش، تلفات نیتروژن، کربن، گوگرد از طریق تصعید، پ

سرطان افزایش خطر ابتال به هاي اسیدي، بروز ها، به وجود آمدن بارانالیه هاي اوزون و متعاقب آن زیان به گیاهان و انسان
 که حالی در .شودمیهاي تنفسی و سایر بیماري) آسم(هاي واگیردار و بروز تنگی نفس ، افزایش انتقال و انتشار بیماريانسان
 با .دنباش می مبدأ کشورهاي در پسماندهاي کشاورزي از شده ساخته بخش در کشور به وارداتی کاالهاي از توجهی قابل بخش
 از توجه منابع قابل وجود و پذیرفته صورت کشاورزي پسماندهاي از استفاده زمینه در که زیادي مطالعات و تحقیقات به توجه

  .بود جنگلی هاي چوب جاي به لیگنوسلولزي مواد این جایگزینی فکر به یدبا کشور، در پسماندها این
  
 کشاورزي مختلف استفاده از پسماندهايهاي بررسی جنبه -2

با این حال . از جمله اقتصادي، تکنولوژیکی، جغرافیایی قابل بررسی هستند متفاوتیهاي جنبهاز  کشاورزيپسماندهاي 
وسلولزي جدید به واحدهاي صنایع چوب و کاغذ نیازمند بررسی و تحقیقات جامع بر روي ماده شناسایی و معرفی منابع لیگن

از نظر تکنولوژیکی، تولید این محصوالت شرایط ساخت . باشد اولیه و همچنین بررسی میزان تولید ساالنه این محصوالت می
با اعمال تغییرات مختصري در  کشاورزيندهاي که ساخت انواع صفحات فشرده و کاغذ از پسماطوريهخاص خود را دارند ب
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                        .کنند مشابه با محصوالتی است که در تولیدشان از چوب به عنوان ماده اولیه استفاده می ،شرایط و فرایند تولید
و در چه مناطقی  یزمان چهدر که محصوالت  زیرا نشان دهنده این است جغرافیایی از درجه اهمیت باالیی برخوردار استجنبه 
کنند، همواره مشکل تخمیر و ی که از باگاس به عنوان ماده اولیه استفاده مییهاعنوان مثال در کارخانهبه. شده اندتولید 

لذا براي جلوگیري از بروز چنین مشکالتی الزم  .گردد شود یک معضل اساسی قلمداد میدگرگونی که در اثر رطوبت حاصل می
    ).1386حسینی، دوست( .س به صورت خشک انبار شوداست که باگا

                                                                                                        
 گرفته صورت  تحقیقات و کشاورزي پسماندهاي -3

 کاغذ و چوب صنایع کارخانجات گیرچشم رشد و منبع این از رویه بی استفاده نتیجه در ها جنگل سطح کاهش
 در تحقیق چند به ذیل در. است ساخته ناپذیر اجتناب امري را کشاورزي پسماندهاي لیگنوسلولزي الیاف از استفاده درکشور،

 می اشاره کاغذ و مرکب هاي فراورده صنایع در چوب جایگزین ماده عنوان به پسماندها این از استفاده هايتقابلی با رابطه
  .ددگر

 چوب خرده تولید تخته در اکالیپتوس چوب و پنبه ساقه از استفاده امکان بررسی به )1384(همکاران  و کارگرفرد
 بیش ،)درصد75( صنعتی چوب هبه خرد نسبت پنبه ساقه درصد مقدار افزایش با که داد نشان پژوهش این نتیجه. پرداختند

 مخصوص جرم با اکالیپتوس مانند هاییگونه از که در شرایطی .آمد ستد به االستیسیته مدول و خمشی مقاومت مقدار ترین
 خواص دهنده بهبود مکمل یک عنوان به پنبه ساقه از استفاده باشد ناپذیر می اجتناب چوب خرده تخته ساخت درزیاد 

  .گرددمی توصیه مکانیکی
Garay بررسی را جنگلی کاج چوب با مخلوط کشاورزي ضایعات از چوب خرده تخته ساخت )2006( همکاران و   

 نتایج. شد برده کار به ها تخته این ساخت در برنج سبوس و برنج کاه ذرت، ساقه گندم، کاه شامل ضایعات نوع چهار. نددکر
 و داشتند بهتري نسبتاً نتایج ذرت ساقه گندم و کاه کشاورزي، ضایعات از شده ساخته هاي تخته تمام بین درکه  داد نشان
  .بودند یمناسب خواص داراي و شدند ترکیب یکدیگر با تر راحت

Meinlschimidtتولید براي انبساط قابل فیبرهاي و نازك سلولی دیواره با کشاورزي پسماندهاي از )2008( همکاران و 
 دانسیته کاهش قادر به ،کشاورزي چوبی غیر منابع از استفاده صورت رد کردند که عنوان و کردند استفاده چوب خرده تخته
  .بود خواهیم سلولزي مواد اولیه در جویی صرفه و چوب خرده تخته

 Troger وPinke  )1988( مورد برگان سوزنی چوب و گندم کاه از استفاده با الیه سه هاي چوب خرده تخته ساخت 
 چوب از شده ساخته هاي هتخت حد در گندم کاه از شده ساخته هايتخته هايویژگی که بیان نمودند و دادند قرار بررسی
بررسی امکان استفاده از کلش برنج به صورت مخلوط به  )1380(طبرسا و عالیی  .بود اروپایی استاندارد به نزدیک ولی نبوده

 .نظر را داشته است که خواص موردنتایج حاصله نشان داد . پرداختندهاي جنگلی براي ساخت تخته خرده چوب چوببا خرده
  
  مقدار تولید ساالنه میزان پسماند شش محصول عمده زراعی - 4

 و 1385-86عمده زراعی کشور در سال زراعیمحصول  شش تولید حجم کشاورزي، جهاد وزارت رسمی آمار اساس بر   
  . است ذکرشده 1 جدول در تفکیک به یک هر استحصال قابل پسماندهاي میزان
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  )1387 کشاورزي، جهاد آمارنامه(کشور در زراعی پسماندهاي از عمده نوع شش تولید میزان - 1جدول

محصول  نوع
  زراعی

 کشت زیر سطح  پسماند نوع
  )هکتار(

 محصول میزان
  )تن هزار(

ص شاخ
  (%)برداشت 

 قابل میزان
 دسترس

  )هزارتن(پسماند
  17900  %42  15886  7222311  کاه و ساقه  گندم

  3497  %42  3104  1641829  کاه و ساقه  جو
  2220  %50  26120  630561  کاه و ساقه  برنج
  578  %29  3261  307015  ساقه  اي دانه ذرت

  632  %14  5315  61178  باگاس  نیشکر
  620  %30  313  7222311  ساقه  پنبه

  25447  -  53099  9987418  -  مجموع
  .باشد می گیاه حیاتی تولید کل به شده استحصال دانه وزنی نسبت بیانگر شاخص این:  برداشت شاخص

 
 در اندکی بسیار بخش خوزستان استان در شده تولید باگاس تن میلیون 2 از بیش میزان از مثال عنوان به    

 صنایع و امکانات نبودن دلیل به پرارزش ماده این مابقی ،%)15حدود( رسد می صنعتی مفید مصرف به تن هزار  300 حدود
 صنایع و نیشکر توسعه شرکت که است آوري یاد به الزم ضمن رد .رودمی میان از اقتصادي بازده کمترین بدون همربوط
 اطراف هاي بیابان در باگاس دفع و حمل براي را تومان میلیارد 4 تا 3 حدود در مبلغی ساله هر گذشته سال پنج در جانبی
 600 حدود در ( صنعت و کشت خصوصی بخشدو  با شرکت این بین ما فی داد قرار و ریزي برنامه اساس بر. کندمی هزینه

 در جدید گذاري سرمایه ظرفیت لیکن گردیده، توافق آینده سالهاي طی صنعتی تخته تولید رايباستفاده از باگاس  )تن هزار 
 منابع  2 جدول در .)1390 همکاران، و افرا( دارد جودو) مازاد باگاس تن میلیون 2/1 حدود براي( دیگر صنعت و کشت چهار

  ).1387 نژاد، حامدي و ابوالفتحی( است شده ذکر کشور چوب درصنایع مصرف مورد اولیه مواد تأمین
  

  )1387حامدنژاد، و ابوالفتحی( کشور چوب صنایع در مصرف مورد اولیه مواد تأمین منابع -2 جدول
  (%)میزان مصرف   )مترمکعب( حجم  ماده اولیهنوع 

  9/15 915  جنگلی
  5/41 2395  )صنوبر و باغی (چوب  زراعت

  7/16 960  داتوار
  9/4  279  چوبی کارخانجات سایر ضایعات
  21  1211  خالی ظرفیت
  100  5760  کل ظرفیت

  
  کشاورزي پسماندهاي از استفاده معایب و مزایا -5

  :نمود اشاره زیر موارد به توانمی خالصه طور به که باشدمی معایبی و مزایا داراي کشاورزي پسماندهاي از استفاده
  :معایب

احتیاج به انبار سر پوشیده و ) 4 باال ونقل حمل و سازي ذخیره هزینه )3 باال حجم )2 ساله یک گیاهان بودن یفصل )1
  مجهز 

  شود می فرآیندي تجهیزات سریع خوردگی سبب که سیلیس وجود )5
  :مزایا

 مواد هزینه رد جویی صرف نتیجه در و خام چوب به نسبت تر پائین قیمت) 2 چوب به نسبت کمتر انرژي مصرف )1 
   جلوگیري از آلودگی محیط زیست )4 کشاورزي بخش در بیشتر افزوده ارزش ایجاد )3 اولیه
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  نتیجه گیري - 6

مین مواد اولیه مورد نیاز براي صنایع چوب و کاغذ مواجه أکشور ایران با توجه به کمبود منابع جنگلی با مشکالت جدي ت
ترین مصرف عمده این مواد در جیره شود که شاخصعی یکساله در ایران برداشت میها تن گیاهان زراساالنه میلیون. است

توان به عنوان یکی از منابع مهم لیگنوسلولزي به ولی از این پسماندهاي کشاورزي می. باشدها در فصول سرد میغذایی دام
ده کرد که البته بایستی تحقیقات کاربردي را منظور جبران کمبود ماده اولیه مورد نیاز براي صنایع چوب و کاغذ کشور استفا

در جهت استفاده بهتر و مطلوبتر از این مواد گسترش داد تا موجبات رشد و بالندگی صنایع چوب و کاغذ، توسعه پایدار و در 
  . نهایت شکوفایی اقتصادي جامعه فراهم گردد

  
 منابع

اولین همایش در زمینه عرضه  .ید الوار و توسعه صنعت چوب در نیم قرن گذشتهتغییرات در تول. 1387. و حامدي نژاد، ا. ابوالفتحی، م - 1
   .بهمن، گرگان، ایران 11مواد خام و توسعه صنعت چوب و کاغذ، 

اولین کنفرانس ملی نقشه راه تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع . بررسی صنایع چوب و کاغذ. 1390. و زیارتی، ج. ، خزائیان، ق.افرا، ا - 2
  .، گرگان، ایران1390آذر  2و  1، 1404ب و کاغذ کشور در افق چو
  
  .صفحه 100. مرکز آمار و فنآوري اطالعات ایران. 1387آمارنامه جهاد کشاورزي،  - 3
 اولین همایش کشاورزي. استفاده از پسماند غالت و محصوالت زراعی براي تولید فراورده هاي چند سازه .1387. ا اخالقی،و  برزگر، م - 4

  .ایراناسفند،  17، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،پاك
  .صفحه 712 ،انتشارات دانشگاه تهران. فن آوري تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی . 1386 .دوست حسینی،ك - 5
جنگلی براي ساخت تخته خرده بررسی امکان استفاده از کلش برنج به صورت مخلوط با خرده چوبهاي  .1380 .و عالیی، ح .طبرسا، ت -6

 .133-145): 2(25مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی،  .چوب
مجله چوب و کاغذ، . بررسی استفاده از ساقه پنبه در تولید تخته خرده چوب. 1384. و گلبابائی، ف. ، نوربخش، ا.کارگرفرد، ا - 7
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