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  پایدار توسعه در ایران کاغذ و چوب صنایع مدیریت نقش
  

  ، 4امیر موتاب ساعی، 3علی دریجانی، 2اکبر بهمنی علی ،1آرش چاوشی*
  6پورمصطفی قلیو  5احسان محرابی

 آموختهدانش2 ،هاي چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ارشد فرآورده دانشجوي کارشناسی1

استادیار گروه اقتصاد 3، هاي چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ارشد فرآورده کارشناسی
شناسی و صنایع چوب،  ارشد چوب یدانشجوي کارشناس4 ،طبیعی گرگان کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 

، کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان وارشد صنایع خمیر  دانشجوي کارشناسی5، دانشگاه تربیت مدرس
  طبیعی گرگان ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع دانشجوي کارشناسی6

  3/8/91 ؛ تاریخ پذیرش: 10/12/90تاریخ دریافت: 
  1یدهچک

بررسی نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ در استفاده از ضایعات براي  هدفمند کوششی مقاله این
در  کشور نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذبررسی  به. پژوهش حاضر استهاي کشاورزي و پسماند

منابع  ویژه  برداري بیش از حد منابع بهبهره ،رویه جمعیت رشد بی( هاي موجود توسعه پایدار و چالش
کننده امنیت غذایی و حقوق  تضمینعنوان   زیستی، اهمیت توسعه پایدار به هاي محیط آلودگی ،جنگلی

میزان استفاده از پسماندهاي کشاورزي در صنایع خمیر و کاغذ منظور،  بدین .پرداخته است )ها نسل
 :هاي ترویجی چونرهیافت، ی توسعه پایدارلمفاهیم کضمن تبیین  ایران با یکدیگر مقایسه شد و

و استفاده از این نوع مواد  مدیریت پسماندهاي کشاورزيآموزش افراد در استفاده بهینه از مواد اولیه، 
جنگل و کاهش ضایعات به هنگام  هاي مدیریت اصالح شیوههاي چوبی، در ساخت چندسازه

طریق  از کاغذهاي باطله ، استفاده ازالرشد سریعجنگلی هاي  گونهکاشت  از برداري، حمایت دولت بهره
در فعال  )NGOنهاد (  مردم هاي ، حمایت از تشکلرصنایع کاغذ کشودر وري مجدد آبازیافت و فر
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  منظور تبیین جایگاه و ارزش  سازي و تنویر افکار عمومی به فرهنگ، زیست و بازیافت محیطزمینه 
  ان صنعت چوب معرفی شد.ریزان و سیاستگزار به برنامهها و مراتع و مدیریت پایدار  جنگل

  

  مدیریت، صنایع چوب و کاغذ، پسماند، محیط زیست، توسعه پایدار :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
هاي آتی را در رفع  آنکه توانایی نسل نیازهاي کنونی جهان را بی که است اي توسعه ،پایدار توسعه

 اساس در پایدار توسعه ).2010ان، اها و همکارو (کوش نماید میتأمین نیازهاي خود به مخاطره اندازد، 
 آن طی کهاست  سازگاري و انطباق دگرگونی، از مستمر فرآیندي بلکه، نیست ثابت موقعیت یک
 دراجزا  نهادینه دگرگونی وفنّاورانه  توسعه گیري جهت گذاري، سرمایهمنظور  به منابع از کشی بهره

 عنوان  به پایدار، توسعه شود. می انسان لفعلبا و بالقوه نیازهاي برگیرنده در ،یکدیگر با هماهنگی
 منظور  به دارد. فرهنگی وی زیستاجتماعی، محیط  اقتصادي،از جمله  متفاوتی ابعاد فراگیر، مفهومی

 است ضروري ذکرشدهابعاد  بین تعامل وجود کند، حفظ را خود يپایدار مدتبلند در توسعه کهآن
 از یکی) به ایران مانند(  توسعهدر حال  کشورهاي در پایدار توسعهامروزه،  ).2008(نجفی و همکاران، 

 و جنگلی منابع کمبود ،هاي اخیر سال دراز سویی دیگر  .تبدیل شده است منطقییات ضرور و الزامات
تعدادي از  تعطیلی حتی و تولید ظرفیت کاهش که است ناپذیرانکار و تلخ حقیقتی ،کشور در یچوب

 ارزش ،شده  انجام مطالعات اساس بر .است را به دنبال داشته چوب عصنایهاي مرتبط با  هکارخان
و  آمار .استآنها برآورد شده  چوب تولید ارزش برابر 400 تا ها جنگلو اکولوژیکی  زیستی محیط

 از گذشته سال ده طی شمال هاي جنگل از برداري بهره دهد کهنشان می ها جنگل سازمانهاي  گزارش
 در درصدي 50 کاهش معنی به این و رسیده مترمکعب میلیون یک از کمتر به مکعبمتر 2200000

درصد  5/7 تنها که کشور شمال هاي جنگل وضعیت به نگاهی با. ستا مصرف بازار به چوب عرضه
 مواد و آالت چوب مینأت داخلی منبع ترین اصلی شکل، همین هب و گیرد می بر در را کشور مساحت

وضوح نمایان  نمایان وضوح به آن پذیري آسیب و حساسیت ،است يکاغذ و چوبی مصنوعات اولیه
ضرورتی  چوب صنعت براي مواد و منابع سایر به اتکا و مناسب جایگزین افتناز اینرو، یشود. می

 تغییرات بررسی از حاصل نتایجعنوان مثال  به. )2008نژاد، (ابوالفتحی و حامدي باشد میناپذیر  اجتناب
 نشان 2011و  1987 هايسال بین ايماهواره از تصاویر استفاده با گلستان استان درختی پوشش

 شده افزوده آن سطح به هکتار 35036 و شده کاسته درختی پوشش سطح از هکتار 59528که  دهد می
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 چنانچه ،1سازمان خوار و بار کشاورزي به عقیده کارشناسان .)2009(سلمان ماهینی و همکاران،  است
 انسانی، محیط زیست نظر از باشد، کشور آن خاك درصد 25 از کمتر کشور هر هاي جنگل سطح

 جنگلی پوشش درصد سطح 10 از کمتر که کشورهایی بوده و حاکم کشور آن در بحرانی وضعیت
هاي طبیعی دنیا در تولید  توان اکولوژیک جنگل. معروفند کم جنگل پوشش با کشورهاي عنوان به دارند،

میلیارد مترمکعب  3/2وسط گروه محیط زیست دوستداران طبیعت حدود ت 2010چوب در سال 
هاي طبیعی در همان  بینی شده است، در حالی که میزان تقاضا براي مواد سلولزي چوبی از جنگل پیش

)، 2009امیدوار ( .(انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران) میلیارد مترمکعب بود 7/2سال حدود 
میلیون و  8با توجه به میزان تولید و مصرف چوب در کشور، هم اکنون ساالنه  نیز اظهار داشت که

کل ) نیز بیان کرد که 1992کالدور (). 2009دویست هزار مترمکعب کمبود چوب وجود دارد (امیدوار، 
اکثر کشورها  .استدسترس  قابل میلیون تن (بر پایه وزن خشک) 65سالیانه  ،شده  فیبر اضافی شناخته

 ارهاي روزافزونی در خصوص یافتن منابع جایگزین الیاف لیگنوسلولزي، براي محصوالتبا فش
تصور و  ها در بلندمدت جایگزین قابل اند و اغلب اوقات برداشت بیشتر از جنگلتجدیدشونده مواجه

پایدار گزینه مطلوبی  تري از الیاف کشاورزي پذیري نیست. بنابراین مصرف و کاربرد طیف وسیعامکان
توان ساقه، کاه،  از لحاظ ساختار بیولوژیک و شیمیایی می .)2002(راول و همکاران،  آید به شمار می

هاي مناسب براي  گزینهکلش و سایر اجزاء باقیمانده از انواع غالت و محصوالت زراعی را به عنوان 
 شوند یم چوب استفاده کرد. این مواد صدها سال است که براي ساخت کاغذ و چندسازه استفاده

هاي اخیر استفاده از پسماندهاي لیگنوسلولزي حاصل از در سال. )2008(رودریگوز و همکاران، 
هاي مرکب چوب از رشد روز افزونی  هاي کشاورزي در صنایع خمیر و کاغذ و فراوردفعالیت

ن بوجود را در اقصی نقاط جها متنوعی هاي تحقیقاتیدلیل زمینه فعالیت برخوردار بوده است و بدین
توان به  که نتایج حاصل از آنها اغلب خواص فیزیکی و مکانیکی را در برداشته که می آورده است

  ها در ذیل اشاره کرد:تعدادي از آن
چوب مورد بررسی قرار گرفت و عنوان خرداستفاده از پسماند هرس درختان خرما در ساخت تخته

هاي فیزیکی و مکانیکی استاندارد تولید هایی با ویژگیهتوان با استفاده از پسماند نخل، تخت شد که می
چوب از سرشاخه درخت بادام و صنوبر نیز  خرد امکان ساخت تخته .)1996و همکاران،  لتیباري( نمود

هاي ساخته شده هاي تختهبررسی شده و نتایج نشان داده است که ماده چوبی مورد استفاده بر ویژگی

                                                
1- FAO  
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ها با افزایش مقدار مصرف سر شاخه درختان که مقاومت خمشی تخته طوريداري دارد، بتاثیر معنی
  .)1993اسالم، حسینی و خادمی(دوست بادام، کاهش یافته است

برگان مورد بررسی هاي سه الیه با استفاده از کاه گندم و چوب سوزنیساخت تخته خرده چوب
هاي ه شده از کاه گندم در حد تختههاي ساختهاي تختهقرار گرفته و عنوان شده است که ویژگی

 .)1988(تروگر و پینکه،  ساخته شده از چوب نبوده ولی نزدیک به استاندارد اروپایی بوده است
چوب صورت گرفته خرداستفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تختهپژوهش دیگري نیز در رابطه با 
با مخلوط آنها  کرده و سپسمغزگیري  را دانهاي مختلف، ساقه آفتابگراست که در آن محققان با روش

کردند. در پایان نتایج این تحقیق نشان داد که  چوبخرد هاي صنوبر اقدام به ساخت تختهچوبو خرده
گردان به ترکیب ماده چوبی افزایش یافته  اغلب خواص فیزیکی و مکانیکی با افزوده شدن ساقه آفتاب

 .)1977(گرتجانسم،  است
خلوط الیاف چوب راش و الیاف حاصل از گیاهان شاهدانه، تنباکو، پنبه و ساقه استفاده از م

و مناسب بودن الیاف  گرفتمورد بررسی قرار هاي مختلف در ساخت تخته فیبر گردان به نسبت آفتاب
(تسولو،  گردیدمورد استفاده براي ساخت تخته به جزء الیاف شاهدانه و تنباکو، براي این فرایند تائید 

چوب، نتایج نشان داد خردههاي انجام شده به منظور کاربرد ذرات بامبو در تولید تختهدر بررسی ).1985
در داخل توانند میدرصد چسب   10هاي ساخته شده از این ماده لیگنوسلولزي با مصرف که تخته

سب چباید مصرف  باشند، ANSIهائی که داراي استاندارد د. ولی براي تولید تختهنساختمان استفاده شو
امکان استفاده از کُلش  )،2001( طبرسا و عالیی ).2004(پاپادوپولوس و همکاران، درصد برسد  14به 

  .دنرا بررسی کردچوب  هاي جنگلی براي ساخت تخته خرده چوب صورت مخلوط با خرده برنج به
ان در صنعت تخته ، بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگرد)2005( طبرسا و شیخ الملوکی

هاي  هاي ویژگی حد استاندارد مقاومت تخته هاي تولیدي کهو نشان دادند چوب را مطالعه نمودند  خرده
- ساخت چندسازه چوببه بررسی )، 2009مدهوشی و همکاران (. را بودندفیزیکی و مکانیکی را دا

  .پرداختند رپالستیک از کاه برنج و بررسی قدرت نگهدار پیچ و میخ چندسازه مورد نظ
 - چوب مرکب مواد ساخت در چوب صنایع ضایعات کارخانجات از استفاده دیگر سوي از

 نظر از چوب صنایع واحدهاي مشکل باعث رفع بلکه تولید هاي هزینه کاهش باعث تنها نه پالستیک
 بیچو ضایعات زیادي مقدار سالیانه چوبی تولید محصوالت در باشد.می ضایعات دفع این و انباشت

 ) کهبوده است 2002سال  در تن میلیون 63حدود  امریکابه طور مثال این مقدار در شود ( ایجاد می
همکاران،  (کمال وشود  می محصول شده تمام آمدن قیمت پایین باعث تولید، در ضایعات این از استفاده
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 الوار در و گردبینه تبدیل از حاصل اره ) خاك1 :از چوبی عبارتند مواد ضایعات کلی، طور به ).2008
که به طوري مقدار قابل توجهی است به و بزرگ کوچک هايدرودگري و چوب صنایع هايکارخانه

 مواد برش از حاصل اره ) خاك2 شود. می تولید اره خاك 10حدود  به تخته بینهگرده تبدیل در ییتنها
کوچک و  هايکارگاه و هانهکارخا در) 1تخته فیبر دانسیته متوسطچوب و  چوبی (تخته خرده مرکب

 هاي کارخانه در تخته فیبر دانسیته متوسطخرده و  تخته سطوح زنیسنباده از حاصل ) پودر3بزرگ. 
کند  میتولید  تخته فیبر دانسیته متوسطتخته  که خزر چوب صنایع کارخانه در طور مثال به .آنها کنندهتولید

  ).2008(نجفی و همکاران،  دشومی تولید سنباده نرمه تن 10 حدود روزانه
ها، با مشکل لکشور ایران با توجه به کمبود منابع جنگلی و همچنین طرح هاي صیانت از جنگ

باشد. از سوي هاي مختلف لیگنوسلولزي مواجه میجدي تامین مواد اولیه چوبی جهت تولید فراورده
هاي چوبی ه نسبت به سایر پانلهاي ممتازي کپالستیک با توجه به ویژگی -هاي چوبدیگر فراورده

هاي بازیافتی د، داراي پتانسیلی قوي در استفاده از پسماندهاي کشاورزي و همچنین پالستیکندار
از  استفاده تواند در کاهش بهاي محصول تاثیر قابل توجهی داشته باشد. البتهد که مینباش می

به لحاظ فنی داراي محدودیت و  پالستیک در مقیاس صنعتی-پسماندهاي زراعی جهت فرآوري چوب
هاي جدید و انتقال آن از سایر کشورهاي صنعتی و باشد که با دسترسی به تکنولوژيمشکالتی می

توان قسمت اعظمی از موانع موجود در این زمینه را مرتفع پیشرفته در این صنعت به داخل کشور، می
 (لیگنوسلولزي) قابلیت تجدید طبیعی افالی اینکه به وجهتبا . )2008(مدهوشی و همکاران،  نمود

تري را ایفا شوندگی دارند و در طبیعت قابل بازیافت هستند، استفاده از این مواد در آینده نقش پررنگ
 زیست، محیط دوستدار محصوالت خرید به کنندگانمصرف افزون روز خواهد کرد، در نتیجه عالقه

 لیگنوسلولزي مواد از وسیعی طیف رو این از دهد.می زایشاف را طبیعی مواد از استفاده به صنایع نیاز
 مورد پلیمري هايکامپوزیت ساخت در کنندهتقویت و پرکننده عنوان به توانند می که دارند وجود

 کشاورزي پسماندهاي الیاف و آرد الیاف چوب، و آرد به توانمی را مواد این. گیرند قرار استفاده
(کرد و همکاران،  نمود بنديتقسیم )غیره و برنج سبوس باگاس، کلش، و کاه بامبو، کنف، کتان، الیاف(

هاي دیگري در زمینه پسماندهاي کشاورزي و زراعی و میزان تولید آنها پژوهشهمچنین  .)2010
) و نیز استفاده 2007؛ شریفی و تاجبخش، 2007نژاد و همکاران، ؛ نیک2007؛ یحیایی، 2002طبرسا، (

                                                
1- MDF 
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برداري از درختان تجاري صورت بی سریع الرشد، زراعت چوب و مدیریت و بهرههاي چواز گونه
  ).2011؛ کبیري و هکاران، 2011ارشادیفر و همکاران، ؛ 2011رفیعی و همکاران، گرفته است (

از استفادة براي با توجه به مرور انجام شده، هدف از مقاله حاضر شناخت و تبیین الگویی صحیح   
راهکاري جهت مدیریتی صحیح  ارائه ي و ضایعات صنایع چوب کاغذ و همچنینپسماندهاي کشاورز

  باشد.و پایدار در صنایع چوب و کاغذ کشور می
  

 هامواد و روش
هاي موجود پسماندها و ضایعات  در بدو امر باید نگاهی به پتانسیل: ستفادها مورد هاي داده

سازمان خوار و بار کشاورزي ملل متحد  انداخت. آمار و سپس ایران لیگنوسلولزي در سطح جهان
(برزگر و  دهد میلیون تن پسماند کشاورزي را در جهان نشان می 76امکان دسترسی به بیش از 

ترین پسماند محصوالت کشاورزي در ایران نیشکر، گندم، جو، برنج، پنبه و  عمده .)2008اخالقی، 
توجهی از   شود که درصد قابل ) برآورد می1میلیون تن (جدول  25اي است و ساالنه حدود  ذرت دانه

در ادامه بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزي، حجم تولید شش محصول شود.  آن سوزانده می
استحصال هر یک به تفکیک   و میزان پسماندهاي قابل 1385- 86عمده زراعی کشور در سال زراعی 

  :)2008، آمارنامه جهاد کشاورزي( ذکرشده است 1در جدول 
  

 )2008، آمارنامه جهاد کشاورزي( میزان تولید شش نوع عمده از پسماندهاي زراعی در کشور -1جدول 

  دسترس  میزان قابل
 هزار تن)پسماند (

HI% 
   محصولمیزان 

  (هزار تن)
  سطح زیر کشت

  (هکتار) 
 نوع پسماند

  نوع محصول 
 زراعی

 گندم ساقه و کاه 7222311 15886 42% 17900

 جو ساقه و کاه 1641829 3104 42% 3497

 برنج (شلتوك) ساقه و کاه 630561 26120 50% 2220

 ذرت دانه اي ساقه 307015 2361 29% 578

 نیشکر باگاس 61178 5315 14% 632

 پنبه ساقه 7222311 313 30% 620

 مجموع - 9987418 53099 -  25447

HI: د.باش شده به کل تولید حیاتی گیاه می  استحصالنسبت وزنی دانه بیانگر این شاخص  :1شاخص برداشت  

                                                
1- Harvesting Index; HI  
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 بسیار بخش خوزستان استان در شده تولید باگاس تن میلیون 2 از بیش میزان از عنوان مثال به
 ارزش پر ماده این مابقی ،%)15رسد (حدود می صنعتی مفید مصرف به تن هزار 300 حدود در اندکی

 به الزم ضمن رود. درمی میان از اقتصادي بازده کمترین نبدو مربوط صنایع و امکانات نبودن دلیل به
 3 حدود در مبلغی ساله هر گذشته سال پنج در جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت که است یادآوري

 اساس بر چند کند. هرمی هزینه اطراف هايبیابان در باگاس دفع و حمل براي را تومان میلیارد 4 تا
 حدود صنعت (در و کشت دو باگاس خصوصی، بخش با شرکت این مابینفی داد قرار و ریزيبرنامه
 ظرفیت لیکن ،گردیده توافق آینده هايسال طی صنعتی تخته تولید در براي استفاده تن) هزار 600

 همچنان مازاد) باگاس تن میلیون 2/1 حدود (براي دیگر صنعت و کشت چهار در جدید گذاريسرمایه
 منابع تأمین مواد اولیه مورد مصرف در 2در جدول همچنین  .)2011کاران، افرا و هم( دارد وجود

 .)2008نژاد، ابوالفتحی و حامدي( صنایع چوب کشور ذکر شده است
 

  )2008ابوالفتحی و حامدنژاد، منابع تأمین مواد اولیه مورد مصرف در صنایع چوب کشور ( -2جدول 
  درصد  حجم (مترمکعب)  

  89/15 915  جنگلی
  58/41  2395 عت چوب (باغی و صنوبر)زرا

  67/16  960  واردات
  84/4  279  ضایعات سایر کارخانجات چوبی

  02/21 1211  ظرفیت خالی
  0/100  5760  ظرفیت کل

  

  مطالعه مورد موارد
  روي موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:در پژوهش پیش

 پسماندهاي کشاورزي در ایران و جهان  
 ندهاي کشاورزي در صنایع خمیر و کاغذ ایران و جهانمیزان استفاده از پسما  
 پایدار در صنعت چوب و کاغذ کشورراهکارهاي رسیدن به توسعه  
  رصنایع کاغذ کشودر وري مجدد آطریق بازیافت و فر از کاغذهاي باطلهاستفاده از 
 الرشد هاي سریع گونه کاشت از حمایت دولت  
 فعال نهادمردم هاي حمایت از تشکل )NGO(  محیط زیست و بازیافت حوزهموجود در   
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 ها و مراتع جنگل  منظور تبیین جایگاه و ارزش سازي و تنویر افکار عمومی به فرهنگ 
 وضعیت پسماندها در سایر صنایع چوب  

  

  ).FAO ،2009( دهدمیسري از کشورهاي جهان از جمله ایران را نشان نیز وضعیت تولید خمیر و کاغذ در یک - 3جدول 
  ل ظرفیت خمیر سازي درصد ک

 بر پایه منابع زراعی
  ظرفیت خمیرسازي بر پایه 

 mt 1000منابع زراعی 
 ردیف کشور

 1 چین 830/16  3/84
 2 هند 001/2  3/61

 3 پاکستان 415  100

 4 مکزیک 324  3/29

 5 پرو 296  2/95

 6 اندونزي 267  1/10
 7 کلمبیا 218  2/37

 8 تایلند 509  100
 9 برزیل 238  3/3
 10 ونزوئال 187  4/75
 11 مریکاآ 204  3/0
 12 یونان 160  2/84
 13 اسپانیا 141  7/7
 14 آرژانتین 140  8/12

 15 مصر 127  100
 16 ایتالیا 120  3/13

 17 کوبا 108  100
 18 ترکیه 103  5/16
 19 رومانی 102  9/10

 20 عراق 101  100
 21 تایوان 100  0/20
 22 آفریقا جنوبی 99  4/6
 23 ایران 90  0/25
 24 ویتنام 100  0/40
 کشور 24مجموع  980/22  5/21%
 مجموع کل کشورها 471/23  3/84
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  ایج و بحثتن
 توجه زراعی محصوالت پسماند میزان بررسی در اي که باید نکته: ایران در کشاورزي پسماندهاي

 منظور بهاغلب  و است رسدست در زراعی محصول دانه تولید میزان آمار ،اغلب که است این داشت
 بیانگر شاخص این کنند. می استفاده 1برداشت شاخص عنوان  به پارامتري از هاپسماندحجم  برآورد
 بر. )2007؛ یحیایی، 2002(طبرسا،  دباش می گیاه حیاتی تولید کل به شده  لاستحصا دانه وزنی نسبت
 هب ،دقیق آنها موجود نیست آمار که زراعی هايپسماند میزان از تخمینی توان می فوق شاخص اساس
 ،اقلیمی شرایط ،2کشتکارها میان در موجود تغییرات دلیل  به شاخصاین الزم به ذکر است  آورد. دست

؛ یحیایی، 2007؛ شریفی و تاجبخش، 2007نژاد و همکاران، (نیک کنند یم تغییر محیط و خاك شرایط
 محصوالت تولید میزانوزارت جهادکشاورزي،  حاضر، از آمار رسمی مطالعه در بنابراین. )2007
نتایج  وکارشناسان  با مشاوره از پس کی هر هايپسماند میزانسپس،  گردید. استخراج زراعی

 .گردید برآورد و محاسبه 4اي بازده برنامه و 3برداشت شاخص اساس بر هاي کاربردي بومی و پژوهش
 محققان سایر توسط آمده دست  به مقادیر نمیانگی قبلی، تحقیقات بررسی از پسصورت که   دینب

؛ مدهوشی و همکاران، 2007؛ یحیایی، 2007؛ شریفی و تاجبخش، 2007نژاد و همکاران، (نیک
  گرفت. قرار محاسبات مالك برداشت شاخص عنوان به ،نمایش داده شده است 4 جدول رد که .)2008

  
  (درصد) زراعی در کشورشش نوع عمده از پسماندهاي  )HI(شاخص برداشت  -4جدول 

  (%) باگاس  (%) پنبه  (%) اي رت دانهذ  (%) برنج  (%) جو  (%) گندم  محصول
  14  30  29  50  40  42  شاخص برداشت

  
ي (بجز ریشه و بن ساقه که در خاك قرار پسماند میزان ،استحصال قابل ماندپس میزان از منظور

 تحتانی هاي قسمت اینکه دلیل به ).2002، (طبرسا ماند می باقی محصول برداشت از پس که است دارد)
 نهایت در و گردید کسر 5اي بازده غیربرنامه از درصد15 مقدارباشند،  مین استحصال قابل ریشه و ساقه
  :گردید محاسبه 2 و 1 روابط از ستحصالا  قابل پسماند میزان

                                                
1- Harvesting Index; HI  
2- Cultivators 
3- HI 
4- Gross Margin 
5- NGM 
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)1(                                                                                    
HI

HI) -( GM NGM 1
  

)2(                                                                NGM0/75استحصال قابل پسماند میزان  
  

تولید جهانی خمیر : جهان و ایران کاغذ و خمیر صنایع در کشاورزي پسماندهاي از استفاده میزان
 سال تا تقاضا )1992( کالدوربینی  بر اساس پیش .بود تن میلیون 160 از بیش 1990 سال درکاغذ 
 خواهدافزایش  برابر دو تقریباً به میزان یعنی تن میلیون 370 به ،2010 سال تا و میلیون 238 به 2000
برابر  دو 2010را تا سال ع جنگلی بمنا مندينیاز رشد،تداوم همان  که داد نشانتحلیل وي  یافت.

 افزون د.یرس می نظر به نیافتنی  دست امري کاري، نهال و کاري جنگل وسیع رنامهب بدونخواهد کرد که 
 منابع از استفادهمستلزم  ها، جنگل از حفاظت جهت در زیستی نهادهاي محیط فشارهاي ،واقعیت این بر

 شماره جدول د، همانطور که در بخش قبل اشاره ش .باشد می کاغذ و خمیر تهیه جهت جایگزین فیبر
. بر اساس آمار و اطالعات موجود، دهدرا نشان می کشورها برخی و ایران کاغذ و خمیر تولید میزان 3

 بر کامالً ،عراقو  تایلند مصر، پاکستان،هاي کشور درتنها  خمیر تولید ،مورد بررسی کشور 24از میان 
 نابعم الیاف به وابسته کشور 11 رد خمیر تولید ظرفیت درصد 50 و است زراعی منابع الیاف پایه

 الیاف از درصد 100 کشور 11 خمیر تولید آوریم، حساب به را کشورها کلیه که زمانی باشد. می زراعی
 اندوابسته زراعی منابع الیاف به خود، کاغذ خمیر درصد 50 تولید براي کشور 20 و است زراعی منابع

  ).FAO ،2009( است دهش گزارش درصد 25 میزان این ایران مورد در و
  

 گیرينتیجه
براي رسیدن به دهد که نشان می آمده بدست نتایج شده، ارائه توضیحات و تحقیق نوع به توجه با

پایدار در کشور گام برداشتن در مسیر تأسیس واحدهاي صنعتی چوب و کاغذ بر پایه منابع   توسعه
سوزي است که مسئولیت آن در برابر نسل ناپذیر بوده و هر گونه تعلل، نوعی فرصتزراعی اجتناب

شود که با تخصیص مردان پیشنهاد میامروز و آینده بر عهده مدیران امروز کشور است. لذا به دولت
گذاران خصوصی را به سمت احداث هاي حمایتی و تشویقی، نظر سرمایهاعتبار و اتخاذ سیاست

اطق مستعد که حجم پسماندهاي زراعی بال کارخانه تولید چوب و کاغذ جلب کنند (خصوصا در من
هاي شمالی استفاده زیادي در دسترس است مثال در خوزستان براي استفاده از باگاس و یا در استان

شک اهمیت نقش صنعت در رسیدن بی ).2008(برزگر و اخالقی،  براي استفاده از ساقه برنج و غیره)
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هاي صنعتی کته اساسی این است که صنعت و فعالیتبه توسعه اقتصادي بر کسی پوشیده نیست، اما ن
پایدار  منظور دستیابی به توسعه زیست دارند. به چنین بر محیط چه تأثیري بر توسعه اجتماعی و هم

صنعتی باید اهدافی نظیر پیشگیري از ایجاد آلودگی و تولید ضایعات، استفاده کارا از مواد اولیه و 
بر اساس آنچه گفته شد به نظر ع تولیدي در فرآیند تولید مدنظر قرار گیرد. انرژي و توزیع عادالنه مناب

هاي چوبی هاي چوبی موجب افزایش مصرف فرآوردهرسد که توسعه یافتگی و تنوع تولید فرآوردهمی
در ایران گردیده و افزایش جمعیت و تقاضا، کمبود چوب را نیز روز افزون نموده است. از طرفی دیگر 

هاي زیست محیطی و لزوم حفظ ذخایر جنگلی، برداشت از جنگل را صرفاً براي استفاده و محدودیت
برداري از مواد خام چوب محدود نموده و الجرم نیازهاي مصرفی کشور یا بایستی از طریق بهره

واردات، استفاده از پسماندهاي کشاورزي، ضایعات صنایع چوبی و یا از طریق زراعت چوب تأمین 
 اطمینان باید مرتبط هاي تالش تمام در که گردید مشخص آمد نوشتار این در آنچه ازطورکلی  گردد. به
اي پایدار اجرا گردیده شوند تا توسعه و طراحی دقت که مدیریت صنایع چوب و کاغذ با گردد حاصل

  و هدفمند در آینده صنایع چوب و کاغذ حاصل گردد.
  

  :هاي ترویجیرهیافت
 شهروندان تشویق: اولیه مواد از بهینه استفاده در افراد آموزش پایدار وسعهت و دانشگاهی آموزش

 تحویل مقابل در فرهنگی محصوالت خرید بن ،کتاب مثل فرهنگی و تبلیغاتی هدایاي اهداي جمله از
 شهروندانی به جوایز اهداي و کشیقرعه ،غیره اي وسازي رسانه، فرهنگباطله کاغذ از مشخصی حجم

  اند.داشته را مثبت قشن و فعالیت بیشترین کاغذ بازیافت نهزمی در که
 محصوالت و غالت انواع از باقیمانده اجزاء سایر و کلش کاه، ساقه،: کشاورزي هايپسماند مدیریت

 هاگزینه بهترین از یکی مناسب، شیمیایی و بیولوژیک ساختار و پایین قیمت باال، حجم دلیل به زراعی
 فعلی صنایع براي ورزيکشا الیاف از صنعتی استفاده .روندمی شمار به چوب ايجایگزینی به ج براي
 برداشت، پرورش، زمینه در جدیدي هايروش تدوین نیازمند سو یک از چوبی هايسازهچند و کاغذ
 و هاسیستم گسترش و ایجاد طراحی، به دیگر سوي از و تاس نقل حمل و انبار تفکیک، آوري، جمع

 این بقاي براي فعلی، شرایط در که است این رسدمی نظر به آنچه و است وابسته یدتول هايفرآیند
 از استفاده سمت به آنها آوردن روي پیشنهاد، قابل راهکارهاي بهترین از یکی کشور در صنایع
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 مجلس مصوبه توجه با .)2008(برزگر و اخالقی،  است اولیه مواد عنوان به کشاورزي هايپسماند
 نباید ساالنه، جنگل هکتار هر از ها، جنگل احیاء و حفظ هدف با اخیر هاي سال در ی،اسالم شوراي

 صنعتی هايجنگل تنها که صورتی در شرایط، این با شود. برداشت چوب مکعب متر یک از بیش
 استحصال هاجنگل از چوب مکعب متر هزار 800 به نزدیک ساالنه قرارگیرد، برداري بهره مورد شمال

 و باغات و صنوبرکاري از چوب برداشت مترمکعب میلیون دو افزودن صورت در و شد خواهد
 هاي برداشت احتساب (بدون الذکر فوق مجاز برداشت مترمکعب هزار 800 به خصوصی هايهضعر

 سرانه مصرف اگر شود.می تولید سال در چوب مکعب متر هزار هشتصد میلیون دو جمعاً غیرمجاز)،
 میلیون 11 حدود ساالنه میلیونی، 70 جمعیت براي شود، گرفته نظر در مترمکعب 17/0 چوب

 8 ساالنه کشور، در چوب مصرف و تولید میزان به توجه با لذا بود. خواهد نیاز چوب مترمکعب
 میزان گرفتن نظر در با ).2009(امیدوار،  دارد وجود چوب کمبود مترمکعب هزار دویست و میلیون
 شش پسماند از کشور در شده تولید پسماند تن هزار هفت و چهل و صدچهار و میلیون پنج و بیست

 درصد 32 از استفاده جهت ریزي برنامه با )،4 جدول در مندرج مقادیر( ایران در زراعی عمده محصول
   .را رفع کرد فعلی نیاز  فوق محصوالت پسماندهاي

 جنگل مدیریت هايشیوه: ريبردابهره هنگام به ضایعات کاهش و جنگل مدیریت هايشیوه اصالح
 برداشت هاي شیوه همانا که پرورشی هايشیوه اصالح باشد.می پرورشی هايشیوه مستقیمتاثیر  تحت
 از مثال عنوان  به باشد.می عملی و مدت بلند هاياستراتژي بکارگیري نیازمند ،گیردمی بر در را جنگل

 دیر چند هر که پناهی شیوه جاي به گزینیتک شیوه شدن جایگزین ایران، در عملی هاياستراتژي
 از پس اکنون هم اما نماید. دیلتع را هاجنگل بر فشار بار زیادي حدود تا توانست اما شد انجام

 از ناشی ضایعات که دهدمی نشان گرفته صورت تحقیقات گزینی،تک شیوه اجراي از هاسال شتگذ
 از ناشی افت کاهش منظور  به نوین مدیریتی رویکرد مندنیاز که باشدمی باال نیز گزینیتک برداشت

   باشد.می روش این در مقطوعات
 زراعت هايبرنامه اجراي طریق از چوب تأمین: الرشد سریع هاي گونه کاشت از دولت حمایت

 جایگاهی از نمایدمی را تعقیب متعددي اهداف اینکه دلیل به الرشد سریع هايگونه کاشت و چوب
 نیازمند ایران، شمال هايجنگل ).2011(رفیعی و همکاران،  باشدمی برخوردار ویژه تبارياع خاص و

 .کند دنبال را جنگل تولیدي هايعرصه تمام در چوب پایدار تولید که است جنگلی مدیریت توسعۀ
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 از حفاظت مانند دیگري اهداف چوب، تولید کنار در کشور شمال در داري جنگل هايطرح امروزه
 اند. همانند داده قرار نظر مد را باقیمانده درختان کیفی ارتقاي و جنگل حیات تجدید خاك، و آب عمناب

 به زیاد، حد تا شمال، هايجنگل از پایدار برداريبهره اي،دوره برداريبهره هايسیستم از بسیاري
 باشد غنی تجاري ختاندر از کافی اندازة به باید جنگل دیگر به عبارت دارد. بستگی زادآوري استمرار

 کمترین آسیب به توده سر پا وارد شود چوب برداشت هنگام که گیرد انجام به صورتی برداري بهره و
 حدود در کشور کل در چوب زراعت به یافته اختصاص سطح میزان ).2011(ارشادیفر و همکاران، 

 5/2تا  2 حدود ست. کها شده هکتار) برآورد 40000اکالیپتوس  و 150000 (صنوبر هکتار 190000
 شمال و شمالی هاياستان را سهم بیشترین میان این کنند. ازمی تولید چوب سال در مترمکعب میلیون
 با گذشته و دهه چند طی آن از نیمی از بیش سطوح این مجموعه از اند.داده اختصاص خود به غربی

 هايهاي مناسب بخشفعالیت و تحقیقاتی کشور هاي بخش گرفته انجام تحقیقات نتایج بکارگیري
 و بازده کم بومی ارقام با همچنان دیگر نیمی و دارد اختصاص سازگاري و ارقام پرمحصول به اجرائی

 تولید توانمی سنتی اراضی فنی و علمی مدیریت و کشت نوع با تغییر اند.شده احداث محلی توان کم
   ).2011(کبیري و هکاران،  داد ایشافز میلیون مترمکعب 2/4تا  را موجود چوب سطح زراعت

 حداقل به: رکشو کاغذ صنایع در مجدد وريآفر و بازیافت طریق از باطله کاغذهاي از فادهتاس
 براي اصلی کلیدهاي از یکی آنها از مجدد استفاده و بازیافت طریق از شده ایجاد ضایعات رسانیدن
 در ایران در کاغذ ساالنه مصرف میزان رسمی آمار متاسفانه .باشدمی پایدار توسعه سمت به حرکت
 نیم و یک تا یک را کاغذي هايفرآورده و کاغذ انواع مصرف مقدار رسمی غیر آمارهاي نیست، دست
 ارزش کشور گمرکات آمار مطابق ؛است داخل تولید آن  درصد 30 تنها که اندکرده رآوردب تن میلیون

 درصد 5/16 حدود ،86 سال مشابه مدت به نسبت 87 لسا ابتداي ماهه هفت در کاغذ انواع واردات
 همچنین .یافت کاهش آن صادرات ارزش درصد 32 از بیش مدت همین طی که حالی در یافته افزایش

 و میلیون 631 ارزش به کاغذ کیلوگرم 541 و هزار 989 و میلیون 560 ،87 سال ابتداي ماهه هفت در
 ،86 سال ابتداي ماهه هفت در میزان این شد. وارد کشور به مصرف انواع جهت دالر 12 و هزار 657
 اگرچه که بود دالر 673 و هزار 979 و میلیون 541 ارزش به کیلوگرم 624 و هزار 859 و میلیون 566
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 دهدمی نشان افزایش درصد 5/16 ارزش ظلحا به اما یافته کاهش کیلوگرم میلیون شش وزن لحاظ به
  ).2008، 1ایران چوب (انجمن صنفی کارفرمایان صنایع

 هاي تشکل تاسیس: بازیافت و زیست محیط حوزه در موجود 2فعال نهاد مردم هاي تشکل از حمایت
 دفع و بازیافتی صنایع ایجاد نظیر اجرایی هايزمینه در هادانشگاه و ايمنطقه سطح در فعال نهاد مردم

 بازیافت و آوريجمع متولی هايسازمان و هايشهردار عملی اقدامات باشند. داشته نقش توانند یم
 هايکیسه و ظروف تحویل و تهیه .دارد بازیافت بر مبتنی هايطرح موفقیت در را ثیرأت بیشترین زباله

 و باطله کاغذ مخصوص هايسطل اختصاص شهروندان، منازل به مشخص رنگ با مخصوص
 يهامجتمع و اقامتی تفریحی، راکزم شلوغ عمومی هايمکان در مجزا صورت به تر و خشک هاي زباله

 اخذ آموزشی، بروشورهاي و هدایا همزمان ارائه و آوريجمع هايایستگاه ایجاد اداري، و مسکونی
 خواهد عادي پسماند تفکیک به شهروندان تشویق باعث تولیدکنندگان از پسماندتر آوريجمع هزینه

  ).2008(برزگر و اخالقی،  شد
 رسانی،اطالع: مراتع و ها جنگل  ارزش و جایگاه تبیین منظور به عمومی ارافک تنویر و سازي فرهنگ
 هايرسانه .است اهمیت حائز بسیار ها جنگل  ارزش و جایگاه تبیین در مردم آموزش و سازيفرهنگ
 و هاجنگل واقعی ارزش از که هاییبرنامه طراحی ادارات، و مدارس در مندنظام هايآموزش جمعی،

 به هاآن در که آموزشی جذاب و جالب هاينمایشنامه و هاجشنواره برگزاري دهد. مایشن را مراتع
   .پرداخته شده باشد رایگان صورت به مراتع و جنگل پرارزش نقش
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Abstract 
 This study is an objective effort to investigate the role of wood and paper 
industries management in application of agricultural wastes and residues. The role 
of wood and paper industries management of country in sustainable development 
and upcoming chanlenges (including growing population and over exploitation use 
of sources especially forest resources, environmental pollutions, importance of 
sustainable development as an ensuring factor of food safety and generations 
rights) has discussed in present work. Therefore, the amount of agricultural 
residues usage in pulp and paper industries in Iran was compared, and in addition 
to expression of general concepts of sustainable development, following 
propagative approaches introduced to planners and policymakers of wood 
industries: training people in optimal use of raw materials, management of 
agricultural residues and use of these materials in the construction of composite 
materials, correction of management procedures in forest and waste reduction 
during operational stage, government support for forest planting of fast growing 
species, utilization of waste papers through recycling and reprocessing in paper 
industries, support for NGOs active in environment and recycling, cultural works 
and public enlightenment to clarify the statues and worth of forest and rangelands 
and sustainable management. 
Keywords: Management, Wood and paper industries, Residue, Environment, 
Sustainable development.1  
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