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 برداري از منابع طبیعی مجله حفاظت و بهره

  1391، اول، شماره اولجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

  بدیلی در جنگل با نیاز کارخانجاتآالت ت بررسی تناسب ابعاد چوب
  

 3حسن کالنتري و 3هادي بهمنی، 1، سیدعطااهللا حسینی2زاده سیدمجید ذبیح، 1مجید لطفعلیان*

استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه علوم 2ري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، دانشیار گروه جنگلدا1
  جنگلداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريگروه ارشد   یکارشناسآموخته  دانش3کشاورزي و منابع طبیعی ساري، 

  8/4/91:  ؛ تاریخ پذیرش19/11/90: تاریخ دریافت
  1چکیده

هـا و در نهایـت     آنصنایع چوب، ابعاد چـوب مـصرفی  آالت  شناخت ماشینن پژوهش هدف از ای  
، شرکت صنایع هاي تحت پوشش شرکت سهامی نکاچوب پیشنهاد ابعاد مناسب تبدیل چوب در جنگل

هاي اولیه نشان داد که ایجاد  نتایج بررسی . بود بهمن بهشهر22چوب و کاغذ مازندران و کارخانه نئوپان 
بري، تولیـد   گیري، چوب آالت، بهبود پروسه تولید را در کارخانجات روکش     بعاد تبدیل چوب  تغییر در ا  

بري که مورد  آالت لوله تر روي عملکرد ماشین    بیش ئوپان و کاغذ به همراه ندارد، بنابراین این پژوهش        ن
از طریق ل چوب در جنگتبدیل ابعاد   ین منظوره اب. باشد، متمرکز شده است استفاده شرکت نکاچوب می

با و    در طبقات مختلف قطريبینه حجم ضایعات گرده .ید گرد، استخراجپروانه استحصال و حمل مربوطه
 مترمکعـب  و سپس در ارزش ریـالی هـر          شد محاسبهبري   ماشین لوله ابعاد چوب مصرفی در     توجه به   

ز درجه که وارد خط الت خارج اآ  کسر این رقم از ارزش ریالی چوببا .ضرب شد 2 و 1درجه  هبین گرده
قابـل  حجـم ضـایعات   . دست آمد هگیري ب  شود، میزان خسارت مالی قابل پیش      میو کاغذ   تولید نئوپان   

 زیان ه بیشین.دست آمد ه درصد ب7/7بري حدود  ماشین لولهبراي  متر 6/2اي به طول  بینه گردهگیري  پیش
 ههاي درج بینه مربوط به گرده  و  بینه   گردهازاي هر    به ریال   237384 دستگاهاین  در  گیري   قابل پیش مالی  

در   آالت تبدیل چوب  ،بري  لولهدستگاه با توجه به ابعاد چوب مورد نیاز د کهوش می پیشنهاد .یک راش بود
  .شود متر انجام 4/2مضاربی از طول 

  

  بري لوله  ماشین، گیري حجم ضایعات، زیان قابل پیشآالت، نیاز کارخانجات،  تبدیل چوب : کلیديهاي واژه
                                                

 mlotfalian@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
هـاي دولتـی،    هاي جنگلـداري توسـط ادارات کـل، شـرکت          ها در قالب طرح    برداري از جنگل   بهره
 بـرداران تولیـد   هایی کـه توسـط بهـره     فرآورده. گیرد هاي تعاونی و بخش خصوصی صورت می       شرکت

یـزم، ذغـال   هاي تیري و تـونلی، کـاتین، ه   هاي الواري، تراورس، چوب بینه، چوب شوند شامل گرده  می
 در درختـان    آالت تولیـد شـده،     کیفیت و ابعاد چوب    .)2007  و همکاران،  پورکاسمانی ابراهیم (باشد می

  ).2005پور،  حسین(هاي مختلف یک درخت متفاوت است  مختلف از یک گونه و حتی در قسمت
  موجب تبـدیل جود است که گاهییکی از مشکالت تبدیل چوب، قوانین اداري حاکم بر وضع مو      

هاي خـروج، بـارگیري و یـا     آن از نظر هزینهاندازه گردد که بهترین  آالت می  و تحویل ابعادي از چوب    
یکی دیگر از مشکالت، عادت کردن کارگران و ). 2001اسپهبدي، (باشند  مناسب نیاز کارخانجات نمی   
 اقدام بـه تبـدیل   برداري سنتی، اي برگرفته از بهره آالت است که با اندیشه  پرسنل تبدیل و خروج چوب    

دهند که مناسب وضـع پیـشین بـوده و      بینه را مدنظر قرار می     ها نموده و مضاربی از طول گرده       بینه گرده
خور و افـت شـدید       علت افت اره    به بنابراین. )2000مالکلم،   (باشد مناسب نیاز امروز کارخانجات نمی    

وجـود   عات چوبی بسیاري بهانجات، ضای بسیاري از این مقطوعات در کارخناشی از تبدیل دوباره  ابعاد  
بینـه هنگـام استحـصال در جنگـل       استاندارد کـردن طـول گـرده   ).2005لطفعلیان و همکاران،     (دآی می
ویه را کاهش اساس تابعی از ضرایب طول مورد مصرف بازار، میزان ضایعات اضافه طول در برش ثانبر

  ).2002، ابراهیمی(خواهد داد 
هـاي جنگلـداري از مجمـوع        شان داد که صاحبان صنایع چـوب داراي طـرح         ن) 2001(پور   عبداهللا
آالت   درصد چوب  6/4بینه،    درصد گرده  8/30،  )1378 تا   1369(ساله    مترمکعب برداشت ده   6888011

.  درصد ذغال تولید کردنـد 6/4 درصد هیزم و  5/39 درصد کاتین، چوب تیري و تونلی،        5/11تبدیلی،  
بینه،   درصد گرده7/13ساله   مترمکعب برداشت ده10355425 از مجموع سایر مجریان طی همین مدت

 درصد 14/ 8 درصد هیزم و 34 درصد کاتین و چوب تیري و تونلی، 5/16آالت تبدیلی،   درصد چوب12
 مترمکعب 77/239 خود نتیجه گرفت که از میزان در پژوهش) 2005(نژاد  سلیمان. اند ذغال تولید نموده

 روکـشی،  1 درصد چوب درجـه  6/11، )متر  سانتی 45قطر باالتر از    (پا تعیین شده    در هکتار چوب سر   
 درصد آن چـوب   16/42 کاتین و    3 درصد چوب درجه     35/24 صنعتی،   2 درصد چوب درجه     89/21

  آالت را  بینه و ضخامت بیش از اندازه نیاز چـوب  اثر طول گرده ) 1995(زاواال   .باشد  هیزمی می  4درجه  
هـاي   بینه ر گردهت  مکزیک بررسی کرد و دریافت که بیش       بري کشور  کارخانجات چوب بر روي بازدهی    
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وي ضایعات چوب ناشی از . بري داراي طول بیش از اندازه مجاز بودند هاي چوب وارد شده به کارخانه
بري  هاي چوب مورد استفاده در کارخانههاي  بینه  درصد حجم کل گرده3/4طول بیش از اندازه را حدود 

  .آورد کردبر
ه آن به بازار مصرف و یه اقدامات در روند تولید مکانیکی و بیولوژیکی چوب، ارا       که هم   جایی از آن 

الزم اسـت در     ، بنـابراین   از فـروش چـوب اسـت       دسـت آمـده     کسب درآمدهاي منطقی و حداکثر بـه      
صی در نظـر   ندگان آن توجه خا   کن هاي مصرف  برداري به بررسی چوب و خواسته      ریزي امور بهره   برنامه

در تبـدیلی  آالت  هدف از این پژوهش بررسی ابعـاد چـوب  ). 1995، ژونگ یینگمانیس و  (گرفته شود 
هـا و در نهایـت پیـشنهاد ابعـاد         آالت صنایع چوب و ابعاد چوب مورد نیـاز آن          ، شناخت ماشین  جنگل

، شـرکت صـنایع چـوب و        تحت پوشش شرکت سهامی نکاچوب     هاي مناسب تبدیل چوب در جنگل    
  . بود  بهمن بهشهر22غذ مازندران و کارخانه نئوپان کا
  

  ها مواد و روش
 1358- 1359 بهمن بهشهر در سال 22کارخانه نئوپان : آالت صنایع چوب معرفی کارخانجات و ماشین

 درصد نیـاز بـازار را تـأمین     8این کارخانه   .  به بخش خصوصی واگذار شد     1373اندازي و در سال      راه
 خط تولید است که شـامل       4این کارخانه داراي    . ي این شرکت درودگران هستند    کند و عمده مشتر    می

هـاي مـورد نیـاز ایـن         طورکلی چـوب   هب .باشند زنی و چوب پالستیک می     نئوپان ساده، مالمینه، روکش   
 کـه بـدون   شـود   درصد از باغـات تـأمین مـی   50هاي هیزمی در جنگل و      درصد از چوب   50کارخانه  

 طبـق  بنـابراین  .گیرنـد  آالت این کارخانه قرار می  ابعاد، مورد استفاده ماشین نظر ودیتی از گونه محد  هیچ
چنـدان  آالت آن از نظـر ریـالی        ضایعات چـوب در ایـن کارخانـه و ماشـین           ،عمل آمده  هاي به  بررسی

  .توجه نیست قابل
 هزار 42 هزار تن کاغذ فلوتینگ و 90منظور تولید سالیانه  شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به  

این مجتمع از خـط تولیـد   .  هزار تن کاغذ چاپ و تحریر طراحی گردیده است33تن کاغذ روزنامه و    
، خـط بازیافـت   )2 شـکل  (، خط تولید خمیر فلوتینگ، خط تولید خمیر روزنامه    )1 شکل (چوب خرده

 شکل (تینگمواد شیمیایی، تصفیه آب، تصفیه فاضالب صنعتی، خط تولید بخار، ماشین تولید کاغذ فلو    
هاي  چوب.  و چاپ و تحریر و تاسیسات جانبی تشکیل شده است       )4 شکل (، ماشین کاغذ روزنامه   )3

هـاي شـمال شـامل ممـرز، راش،          برگ موجـود در جنگـل      هاي پهن  مصرفی کارخانه مخلوطی از گونه    
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طـول  کنی بـه  خرد هاي قابل مصرف در خط چوب  بوده که چوب...ی، افرا، بلوط، توت، صنوبر و    انجیل
هاي قطور قبل از تغذیه به دسـتگاه خـردکن چـوب،             چوب. باشند متر می   سانتی 8-10متر و قطر     6-2

شـود تـا     همـین امـر باعـث مـی     بنابراین شوند موتوري، شکاف داده می    زن یا اره   توسط دستگاه شکاف  
  .کارخانه نشودآالت این  گونه ضایعاتی متوجه ماشین متعاقباً هیچ ابعاد و گونه محدودیتی از نظر هیچ

  

  
  

  .چوب سازي و تولید خرده  واحد آماده-1شکل 
  

  
  

  . واحد تولید خمیر-2شکل 
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  ).اي فلوتینگ کاغذ مقواي کنگره: محصول (2 واحد ماشین کاغذ شماره -3شکل 

  

  
  .)ذ روزنامه، چاپ و تحریرغکا: محصول (1 واحد ماشین کاغذ شماره -4شکل 

  
 تهیه و اجـراي  ،ها برداري از جنگل هدف بهره با 1350اد سال  خرد26شرکت سهامی نکاچوب در    

دورود شهرستان ساري  در بخش میان کارخانجات صنایع چوب ایجادداري و همچنین  هاي جنگل  طرح
محصوالت چوبی این شرکت شامل روکش تزئینی، تخته چندال، جعبه، نئوپان و تختـه          . تأسیس گردید 

آالتی کـه   چوب. دهد ط خط تولید نئوپان به فعالیت خود ادامه می  که امروزه فق    بود هاي سفارشی  چوب
 و  3،  2،  1 هدرجـ بینـه     گرده هاي  به شکل  تر  بیشد  شون از جنگل وارد یارد شرکت سهامی نکاچوب می       

به همراه مقـدار زیـادي کـاتین و      راش، ممرز، توسکا، آزاد، بلوط، انجیلی، افرا و کلهو          خارج از درجه    
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ها به شرکت صنایع چوب و  هاي سایر گونه بینه هاي راش و ممرز، گرده  بینه  از گرده  یربه غ . هستندهیزم  
آالت کارخانه براي تولیـد   مازاد مقطوعات ماشینکاتین، هیزم به همراه    . شود ران فروخته می  کاغذ مازند 

ب صـحیحی  هاي ورودي به کارخانه از نظر طول مضر   بینه ابعاد گرده . گیرد نئوپان مورد استفاده قرار می    
  .متر متغیر است  سانتی20-150و از نظر قطر بین ...)  و2/5، 6/2( 6/2از 

 در شـرکت  در ایـن پـژوهش  ها سـر و کـار داشـته و     بینه با گردههایی که    هاي دستگاه  نام و ویژگی  
  :مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند ازسهامی نکاچوب 

هاي اساسـی را    اولین برش و شدیتالیا وارد شرکت از کشور ا1350در سال بري   پیلر یا ماشین لوله    -1
 ایـن  .دکن  اعمال می)تر راش  بیش ( راش و ممرز   2 و   1 ههاي درج  بینه ال روي گرده   ته سه براي تولید تخ  
 متر طراحی شده است  سانتی230متر و با طول    سانتی 50-120هاي با قطر     بینه گردهبرش  دستگاه براي   

بینـه، حجمـی از ضـایعات چـوب      ه محدودیت دستگاه از نظر طول گرده       با توجه ب    بنابراین .)5 شکل(
ـ   البته از گـرده . مقادیر آن برآورد شده است  آید که در این پژوهش      وجود می  به ر طـو   متـري بـه  6/2 هبین

کـسر  ) گیـري  تحت عنوان ضایعات غیرقابل پـیش (ها   حذف تركمتر آن براي  سانتی10متوسط حدود   
  .باشد گیري قابل محاسبه می ضایعات قابل پیشصورت   بههبقیگردد و  می
  

  
  .بري  پیلر یا ماشین لوله-5شکل 

  
 شــد و از  از کـشور ایتالیــا وارد شــرکت 1350  نیــز در ســالگیــري  یــا ماشــین روکـش اسالیـسر  -2

متر  سانتی 6/0-7/0، روکش تزئینی به ضخامت      )تر راش  بیش( راش و ممرز     2 و   1 ههاي درج  بینه گرده
 متر تنها ابعادي هـستند  1-4متر و با طول     سانتی 40-150 با قطر    هاي چهارتراش  بینه گرده. دکن تهیه می 

  .گیرند گیري مورد استفاده قرار می که با ساختار دستگاه تناسب داشته و براي اسالیس
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ایـن  .  شـد  وارد شـرکت   از کشور رومانی   1353 یا اره نواري افقی در سال        بري قدیم  ماشین چوب  -3
انجـام  متـر   1-4متر و طـول    سانتی30-100هاي با قطر  بینه هاي چهارتراش را روي گرده برشدستگاه  

  .)6 شکل (سازي است هاي سفارشی براي صنعت مبل بري، تخته  چوب محصول ماشین.دهد می
  

  
  .بري قدیم یا اره نواري افقی  ماشین چوب-6شکل 

  
 از کشور 1353 چهار خط تولید در سال به همراه یا اره رفت و برگشتی اره رامبري با  ماشین چوب -4

متر و با طول   سانتی20-60هاي با قطر    بینه  فعالیت این دستگاه، گرده    همحدود.  شد  وارد شرکت  رومانی
  .)7 شکل ( متر بود4-1
  

  
  .بري با اره رام یا اره رفت و برگشتی ماشین چوباي از  نمونه -7شکل 
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آالت هم از نظر قطر و هم از نظر طول، بحث ضایعات چوب  ماشینبا توجه به دامنه گسترده فعالیت 
بـري در ایـن پـژوهش مـورد توجـه قـرار        آالت اسالیسر و چوب و زیان مالی ناشی از آن براي ماشین  

  .گیرد نمی
 رونـد  چوب،بـرداري شـرکت نکـا    هاي قطع واحد بهره پروانهابتدا با مراجعه به      :روش گردآوري داده  

 مقطوعـات از  هاي مربوط به تبدیل  سپس داده.ها مورد بررسی قرار گرفت ابعاد آن و  آالت   تبدیل چوب 
آالت صـنعتی   انواع ماشـین نیاز بر این،    عالوه .دیگرد استخراج   استحصال و حمل مربوطه،   طریق پروانه   

 الزم به ذکر اسـت کـه در ایـن    .دجیده شها سن موجود در شرکت و محدودیت ابعاد چوب مصرفی آن        
  .نظر شده است اره صرف ال و خاك بینه مانند پشت سایر ضایعات گرده از پژوهش

اي درجه  هاي استوانه براي تولید روکش، تخته چندال و تخته سفاشی از چوب        در شرکت نکاچوب    
  :)1 هرابط (دست آمد ه ب از فرمول هوبربینه  حجم گرده،در این پژوهش  بنابراین.شود  استفاده می2 و 1
  

)1(                                                                                                         L × gm = 2V  
  

) متـر (بینه  طول گرده: L و )مربعمتر(سطح مقطع میانی : gm ،)مکعبمتر(بینه   حجم گرده : 2V،  که در آن  
  .باشد می

 مورد 2  ه قطري مورد عمل دستگاه، رابطبینه در طبقات مختلف منظور بررسی حجم ضایعات گرده به
  :استفاده قرار گرفت

  

)2                                                                                                       (1V  × 2V= V  
  

  .ازاي حداکثر طول مورد عمل دستگاه است حجم به: 1V و حجم گرده بینه: 2V، که در آن
نـرخ خریـد و فـروش    ناشی از ایجاد ضایعات چوب،     گیري   قابل پیش  زیان مالی    هظور محاسب من به

هاي مختلف درختی با انواع درجات کیفی از دفتر بازرگـانی         گونه بینه  مترمکعب گرده هر  ) 1389سال  (
 از اضـافه طـول    ضـایعات ناشـی  .شـد و در حجم ضایعات ضرب     شرکت سهامی نکاچوب استخراج     

، دگیـر  نئوپـان مـورد اسـتفاده قـرار مـی     منظور تولید     مقطوعات خارج از درجه به     عنوانبینه تحت    گرده
 2 و 1 کیفـی  هضایعات چـوب بـا درجـ   از ارزش ریالی ضایعات خارج از درجه  ارزش ریالی  بنابراین

آالت  چـوب نداشـتن    تناسـب    علـت  که بـه  گیري   قابل پیش دست آمده خسارات مالی      هرقم ب . کسر شد 
  .دهد آید را نشان می وجود می ه با نیاز کارخانجات بتبدیلی در جنگل
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  نتایج
هـا   و بخـش  تعـاونی  دولتـی،  هـاي  شـرکت  کل، ادارات مازندران توسط استان هاي جنگل از برداري بهره
از  گیـري  بهـره  و بـرداري  بهـره  مناسـب  امکانـات  دارا بـودن  علـت  بـه  دولتـی  هاي شرکت. گیرد می صورت
و  خـصوصی  هـاي   مقابـل شـرکت   در .هستند برخوردار تري بیش مکانیزاسیوندرجه  از کشنده، آالت ماشین
نیـاز و   مـورد  آالت ماشـین  و فنـی  ادوات بـه نشدن  زمجه و و ثابت مجرب کار نیروي کمبود دلیل به تعاونی

  ).1 جدول(پردازند  می سنتی برداري به بهره دسترسی، هاي جاده موقع به احداث درنداشتن  توانایی همچنین
  

  ).بر حسب مترمکعب( میزان تولید محصوالت چوبی جنگل در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساري -1جدول 
  هیزم  کاتین  تیري و تونلی  تراورس  الواري  بینه گرده  حوزه اداره کل منابع طبیعی

  385  468  120  ---  ---  357  ها اداره کل و خارج از طرح
  19982  19110  ---  701  2428  93607  هاي دولتی شرکت
  13082  15962  935  1496  3195  10221  هاي تعاونی شرکت
  57712  89325  205  722  1851  80389  هاي خصوصی شرکت

  91161  124865  1260  2919  7474  184574  جمع کل
  

 متوجـه  تـراورس  و الـواري  هـاي  چـوب  تولید و آالت تبدیل چوب مقدار ترین بیش ترتیب ینه اب

 تولیـد  مقدار و تولید نوع در سزایی به نقش برداري بهره مجریان  نوعنبنابرای. تعاونی است هاي شرکت

 و میـزان  در نیـز  اسـت  برداري بهره مجریان اختیار در که هایی نوع جنگل. دارد ها حوزه از یک هر در
 تعـاونی  هاي شرکت اختیار در که هایی مثال جنگل عنوان به .دارد سزایی به نقش ها فرآورده تولید شکل

 و کـاتین  از نـوع  کنند می تولید ها آن که هایی فرآورده بنابراین .هستند مخروبه هاي جنگل نوع از است
  ).2 جدول(است  هیزم

  
  ).حسب مترمکعب بر( 1386 خالصه وضعیت تولیدات محصوالت چوبی جنگلی سال -2جدول 

  جمع کل  هیزم  کاتین  تیري و تونلی  تراورس  الواري  گرده بینه  مجري
  142258  51633  14484  -  122  171  75848  نکاچوب

  45204  19982  4626  -  579  2257  17760  نئوپان بهشهر
  145257  27696  58209  -  -  -  59352  چوب و کاغذ
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 متر در طبقات مختلـف     6/2اي به طول     بینه گردهگیري   قابل پیش نتایج نشان داد که حجم ضایعات       
 زیـان  هبر این، بیـشین   عالوه).8 شکل (ده استبو درصد 7/7بري،   پیلر یا لولهقطري مورد عمل دستگاه   

 راش با 1ه هاي درج بینه  گرده متر اضافه طول2/0 ریال مربوط به 237384 با رقمگیري   قابل پیش مالی  
 1هـاي درجـه    بینـه  البته این تنها در شرایطی است که تنها از گـرده . )3 جدول (متر بود  سانتی120قطر  

  ).ها از درجات مختلف بدون ترکیب با سایر گونه(د بري استفاده شو راش براي لوله
  

  
  .بري در قطرهاي مختلف مورد عمل ماشین لولهگیري  قابل پیش حجم ضایعات -8شکل 

  
  .بري  طی کار با ماشین لوله6/2اي به طول  بینه گردهگیري  قابل پیش ضایعاتبرآورد ریالی حجم  -3جدول 

   کیفیهگونه و درج
  2ممرز درجه   2راش درجه   1راش درجه   )متر یسانت( بینه قطر گرده

50  41213  25513  11775  
60  59346  36738  16956  
70  80776  50004  23079  
80  105504  65312  30144  
90  133529  82661  38151  
100  164850  102050  47100  
110  199469  123481  56991  
120  237384  146952  67824  
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طبقـات  در ) بینـه  منظور حذف ترك از مقطـع گـرده   به متر  1/0 (گیري حجم ضایعات غیرقابل پیش   
  .)9شکل  (دست آمد ه درصد ب8/3بري،  مختلف قطري مورد عمل دستگاه لوله

  

  
  

  .بري گیري در قطرهاي مختلف مورد عمل ماشین لوله  حجم ضایعات غیرقابل پیش-9شکل 
  

  گیري  و نتیجهبحث
 حصول منظور به و ها آن رشد به رو نیازهاي أمینت مبناي بر کشورها اقتصادي گذاري سیاست
 بهرسیدن  براي. )2007ویلیام و براتن،  (است استوار صنعتی فناوري و مختلف هاي زمینه در خودکفایی

بیت و  (است ضروري ها آن تأمین منظور به ریزي برنامه و نیازها دقیقامکان  تا حد برآورد هدف، این
 خصوص به کشور، در کاغذ و چوب صنایع به مربوطاقتصادي  لیمسا میان، در این .)1983اسکیجز، 

بر   عالوه.)1987 ،بیگی شاه (باشد می برخورداراي  ویژهاهمیت  از ایران در چوبی اولیه مواد کمبود دلیل به
ها و   در مرحله استحصال، محدودیتها از جنگل منظور کنترل خروج فرآورده این، قوانین موجود به

  .)1997 ،عمادي (وجود آورده است که به نوبه خود قابل تأمل و بررسی است ها بمالحظاتی ر
هاي ثانوي قطعات با ابعاد بزرگ کـه         برشانجام   ،در این شرایط   که   گزارش کرد ) 2002(ابراهیمی  

هاي تـوجهی را در واحـد    ضـایعات قابـل  ، اره نواري بدون گونیـاي قابـل تنظـیم رایـج اسـت        هوسیل هب
 ابعـاد  ،سـاخته  هاي ساخت درهـاي پـیش   طور مثال در کارخانه به. دهد  اختصاص می بري به خود   چوب

 داخلی که الوارهاي تهیه شده  در صورتی.متر است  سانتی210بینه براي تولید کالف حدود  گردهمناسب 
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 اسـت،    درصـد  25ها کـه حـدود       هاي اضافی آن    در نتیجه طول   .باشند متر می   سانتی 260-280به طول   
 برآورد کـرد   درصد25  راضایعات روکش راش خود، نیز در پژوهش) 2001(باقري . دشون یریز م دور

  . پیشنهاد نمودچوب خرده ولید تختهو استفاده از این ضایعات را در ت
 متر در حداکثر طول مورد عمل ماشین 6/2اي به طول  بینه حجم ضایعات گرده،  این مطالعهدر

توان این چنین بیان نمود که در ماشین پیلر  علت این امر را می. دمدست آ هب درصد 7/7 حدود ،بري لوله
 هبین که حداقل طول گرده بري هستند حال آن  متر قابل لوله3/2هاي به طول  بینه مورد بررسی، فقط گرده

نوان ضایعات بینه تحت ع متر از دو سر گرده  سانتی10طور متوسط  البته به.  متر است6/2تبدیلی در جنگل 
یا ضایعات قابل در نتیجه اضافه طول . گردد از طول کل کسر می) ها  حذف تركبراي(گیري  رقابل پیشغی

   بین ها  طول مورد عمل آنآالت که محدوده ماشین اما در سایر.  متر خواهد بود2/0برابر با گیري  پیش
 6/2ان آن را به دو قسمت تو  می، متر وارد کارخانه شود2/5اي با طول  نهبی چه گرده  متر است، چنان4-1

نتایج . رسد میصفر به از آن  دست آمده به که متعاقب آن حجم ضایعات و زیان مالی متري تقسیم نمود
مشاهده کردند خود در بررسی ها  آن. کند نیز این موضوع را تأیید می) 2008(مریسن  -والکر هاي پژوهش
علت  تبدیل ثانویه بهمراحل  اسمی مورد نیاز باشند، در هاي بینه براساس اندازه چه ابعاد برش گرده که چنان

  .یابد میافزایش کاهش ضایعات ناشی از ابعاد خارج از اندازه، راندمان برش 
بري جدید یا اره نواري عمودي مجهز به سیستم  ماشین چوبدستگاه دیگري با نام همچنین 

ین دستگاه آلمانی قادر بود روزانه تا ا. کار کرد شروع بهنکاچوب  در شرکت 1374کامپیوتري در سال 
متر  سانتی 20- 150هاي با قطر  بینه گرده.  مترمکعب تخته سفارشی با ابعاد یکسان و دقیق تولید کند100

 و 6/2هاي با طول  بینه  استفاده از گرده بنابراین.ندمورد عمل دستگاه بود ه متر محدود5/1-6و با طول 
تر مورد  علت کمبود مواد اولیه کم البته امروزه این دستگاه به. هد داشت متر ضایعاتی را در پی نخوا2/5

که  نحوي  بهابعاد مناسب تبدیل چوب در جنگل با توجه به مطالب یاد شده، .گیرد استفاده شرکت قرار می
 باشد، بري  لولهگوي نیاز ماشین پاسخگیري  گیري و قابل پیش غیرقابل پیشبا حداقل ضایعات بتواند 

  .شود  متر پیشنهاد می4/2ربی از مضا
 یافته مراحل تولید جنگـل شـامل تولیـد بیولوژیـک       امروزه در کشورهاي توسعه    :هاي ترویجی  رهیافت

تحت یک مدیریت قـرار  ) صنایع چوب(  و تولید صنعتی   )برداري بهره( ، تولید مکانیکی  )رویش چوب (
د در مراحل قبلی بـراي مراحـل بعـدي    داشته و همراهی این سه با یکدیگر، متضمن بهترین شکل تولی   

به همین صـورت و در   عملکرد جنگلداري سهم زیادي ازهاي ایران نیز گرچه     در شرایط جنگل  . است
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ها در تعیین    هاي بزرگ جنگلداري است، اما سهم ادارات کل منابع طبیعی و ناظرین طرح             قالب شرکت 
 از انـدرکاران  ه دسـت رو الزم اسـت همـ   از این. ستبرداران نیز بسیار مهم ا   قوانین و الزام آن براي بهره     

ن و ناظرین دولتی در جنگل به این مهم توجه داشته باشـند کـه صـنایع          مدیران جنگل و مسئوال   جمله  
آالت تولیدي نیز باید در انطباق     ها در طول زمان تغییر کرده و طبعاً ابعاد چوب          هاي آن  چوب و دستگاه  

  .دست آید هبرداري شده ب وري از چوب بهره رین بهرهت ها تغییر نمایند تا بیش با آن
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Abstract2 

The objective of this study was to recognize the machines in wood industries 
and their limitations for wood dimensions. Another aim was to suggest the 
appropriate dimensions for timber bucking in Nekachoob Company as well as 
Mazandaran Wood and Paper Industries forests and Behshahr 22 Bahman Neopan 
factory. Results of initial investigations indicated that there was no improvement in 
production process of Neopan, Paper, Slicer, horizontal strip saw and Ram saw 
machines with changes in timber bucking dimensions, therefore this study focused 
on peeler performance which is used in Nekachoob Company. Thus, the timber 
bucking data were extracted from harvesting and transportation documents. 
According to requirements of the peeler machine, the loss volume of log in 
different diameter classes was calculated and then multiplied by Rial value of the 
each cubic meter of logs with degree 1 and 2. The difference between this value 
and the price of out of degree wood, which is used for Neopan and paper, is the 
avoidable damage. The loss volume of a log with a length of 2.6 meter in Peeler 
machine was about 7.7 percent. In Peeler machine, the maximum financial damage 
was 237384 Rials which was for beech log with degree 1. Regarding the dimension 
of required wood for Peeler machine it is suggested that timber bucking should be 
as coefficients of 2.4 m. 
 
Keywords: Timber bucking, Company's requirement, Loss volume, Avoidable 
damage, Peeler 
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