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استفاده از روشهای مناسب انبارداری باگاس
ضرورتی اجتنابناپذیر برای صنایع چوب کشور
مسعودرضا حبیبی *1و سعید مهدوی
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مقدمه

تعداد زیادی واحدهای صنایع چوبی کوچک و بزرگ در کشور فعالیت
دارند که حدود  66درصد از آنها در شمال کشور مستقر شدهاند .این
واحدهای صنعتی نیازمند به ماده چوبی خام و دیگرفراوردههای آن
هستند .این صنایع شامل واحدهای تولید روکش ،نئوپان،MDF ،
کاغذ ،مبلمان وغیره هستند .صنایع مربوطه ساالنه بیش از  6میلیون
مترمکعب چوب ،مصرف میکنند .آمارها حاکی از آن است که در
سال  1395میزان کمبود چوب برای صنایع مذکور بالغ بر یک میلیون
مترمکعب بوده است و در صورت راهاندازی واحدهای در دست
احداث ،مقدار کمبود چوب بالغ بر  6میلیون مترمکعب خواهد بود
(شمسی و وطنی .)1396 ،کمبود ماده اولیه ،مشکالت فرایندی و
نبود رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصوالت تولیدی ،سبب شده
که اغلب صنایع مذکور با کمتر از ظرفیت و توان واقعی و اسمی
خود مشغول به فعالیت باشند .لذا ساالنه مقادیر هنگفتی ارز صرف
واردات محصوالت یاد شده میشود .مطالب ذکر شده گویای این
واقعیت است که از یک سو باید با دوراندیشی و برنامهریزیهای
بلندمدت در فکر جایگزینی برای مواد اولیه لیگنوسلولزی چوبی بود
و از سوی دیگر با شناخت صحیح از منابع لیگنوسلولزی جایگزین،
بوهوایی،
به این مهم اهتمام ورزید .کشور ایران بهدلیل تنوع آ 
از منابع لیگنوسلولزی متنوعی برخوردار است ،لذا میتوان با
سیاستگذاریهای مناسب از سایر منابع برای صنایع مربوطه به
شرط شناخت کافی از رفتار آنها در حین فرایند ،استفاده مناسب
را بهعمل آورد .ازجمله مواد لیگنوسلولزی قابل استفاده در صنایع،
میتوان به ساقه انواع گیاهان یکساله ازجمله ساقه ذرت ،ساقه پنبه،
ساقه آفتابگردان ،کاه گندم و تفاله ساقه نیشکر (باگاس) اشاره کرد.

اهمیت نیشکر و صنایع جانبی وابسته

نیشکر گیاهی چندساله است که در صورت رعایت اصول کاشت،
داشت و برداشت و پس از قطع ساقه در سالهای بعد میتوان از

پاجوشهای آن که به راتون معروف است ،بهعنوان گیاه جدید استفاده
کرد .بر همین اساس دوره کاشت نیشکر در مناطق نیشکرخیز جهان به
حدود  7تا  10سال بالغ شده و در استان خوزستان دوره  3تا  5ساله
بوده و با کاهش عملکرد محصول نسبت به آیش مزارع و خروج از
برداشت و تجدید کشت اقدام میشود .سطح زیر کشت نیشکر در استان
خوزستان بیش از  100هزار هکتار بوده (میزان باگاس قابل استحصال از
هر هکتار بالغ بر  25تن است) که در قالب  9کشت و صنعت نیشکری،
اجرا شده است .ازجمله این صنایع میتوان به دو واحد تولید تخته
خرده چوب ،هر یک با ظرفیت روزانه  300و  400مترمکعب (بهترتیب
کارخانجات نئوپان کارون و تخته فشرده آریانا) ،یک واحد تولید تخته
فیبر نیمهسنگین با ظرفیت روزانه  400مترمکعب (شرکت لوح سبز) و یک
واحد تولید کاغذ با ظرفیت تولید روزانه  283تن (کاغذ پارس) اشاره کرد.
امروزه نیشکر یکی از باارزشترین منابع گیاهی کشاورزی در جهان
محسوب میشود .این ارزش نه فقط به علت تولید شکر از نیشکر ،بلکه
تا حدود زیادی به سبب اهمیت روزافزون محصوالت فرعی و صنایع
متعدد جانبی آن است که با پیشرفت علم و فناوری ،هر روز ابعاد آن
وسیعتر و دامنه آن گستردهتر میشود ،بهطوریکه محصوالت حاصله
از نیشکر را میتوان به چند دسته بزرگ تقسیمبندی کرد که عبارتند
از :شکر و مشتقات آن ،تفاله نیشکر (باگاس) و صنایع جانبی آن،
مالس (باقیمانده شربت نیشکر که توسط کارخانه شکر قابل استحصال
نیست) و صنایع جانبی آن (صنایع تخمیری برای تولید خمیر مایه،
صنایع تقطیری برای تولید الکل اتیلیک) و سایر فراوردههای جانبی.
اکنـون در کشـورهایی کـه از لحـاظ منابـع جنگلـی فقیر هسـتند،
ف
اسـتفاده از گیاهـان زراعـی ماننـد سـاقه گنـدم ،ذرت ،کتـان ،کنـ 
و تفالـه نیشـکر بـرای تولیـدفراوردههـای سـلولزی و انـرژی مـورد
توجـه بـوده و اهمیـت آنهـا در حـال افزایـش اسـت و روز بـه روز بر
دامنـه تحقیقـات کاربـردی اینگونـه مـواد افزوده میشـود .در کشـور
مـا نیـز با توجـه به کمبـود منابع جنگلـی و طبیعتـ ًا فقدان دسـتیابی به
مـاده اولیـه مصرفـی در صنایـع وابسـته ازقبیـل تولید خمیـر و کاغذ و

 -*1نویســنده مســئول ،اســتادیار پژوهــش ،بخــش تحقیقــات علــوم چــوب وفراوردههــای آن ،مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور ،ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،تهــران،
ایــران .پســت الکترونیــکmasoudrezahabibi@yahoo.com :
 -2دانشیار پژوهش ،بخش تحقیقات علوم چوب وفراوردههای آن ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
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صنایـع تولیـد اوراق فشـرده چوبـی (تختـهخردهچـوب و تختـه فیبر مخمرها و قارچها است .همچنینباید این ماده اولیه را بهمدت طوالنی
نیمهسـنگین) الزم اسـت سـایر مـواد لیگنوسـلولزی قابـل مصـرف در نگهداری کرد ،بهطوریکه در مدت انبارداری الیاف دارای کیفیت باالیی
ایـن قبیـل صنایع ازجمله تفاله نیشـکر مـورد توجه خاص قـرار گیرد .باشند و از تخریب آنها بر اثر تخمیر و حمله میکروارگانیسمها ،مخمرها
و قارچها جلوگیری شود .بدینترتیب محصوالت ساخته شده از این
نوع ماده لیگنوسلولزی از کیفیت مطلوبی برخوردار خواهد بود .لذا
باگاس و ویژگیهای آن
باگاس تفاله نیشکر است که پس از فشرده شدن و عصارهگیری از ساقه روشهای مختلفی برای انبارداری باگاس ابداع شده و از متداولترین
نیشکر به شکل توده الیاف خشک و متراکم بهصورت ریز تراشه باقی آنها که بیشتر در کارخانجات تولید خمیر و کاغذسازی ،تولید تخته فیبر
میماند و به رنگ زرد کاهی است (شکل  .)1الیاف باگاس دارای خواص نیمهسنگین و کارخانجات تولیدکننده تخته خردهچوب مورد استفاده قرار
شیمیایی و مرفولوژیکی خاص بوده و ساختمان اصلی گیاه را تشکیل میگیرد ،میتوان به روشهای زیر اشاره کرد (:)Adam et al., 2012
میدهد .مقدار مجموع الیاف باگاس  60-65درصد و مقدار مغز آن در روش انبارداری تر :در این روش باگاس مغزگیری شده پس از
حدود  30-35درصد است (شکل ( )2طبری .)1390 ،میزان تولید الیاف ،خروج از دستگاههای مغزگیری توسط سیستمهای انتقال (شکل )4
نسبت مغز و مواد شیمیایی موجود در نی بستگی کامل به گونه نیشکر به یک مخزن مخلوطکن که گنجایش آن با توجه به ظرفیت کارخانه
متغیر است هدایت شده و در این مخزن که مجهز به پروانههای
کاشته شده و روشهای کاشت ،داشت و برداشت آن دارد.
دانسیته و رطوبت در باگاس نقش بسیار اساسی در مراحل مخلوطکن است ،باگاس به نسبت حدود  3درصد با آب مخلوط
آمادهسازی آن برای استفاده در صنعت دارد .توده باگاس مادهای است و توسط پمپهای فشار باال به محوطه انبار بتنریزی شده پاشیده
که از ذرات یا قطعات با فضاهای خالی بین آنها تشکیل شده است .به میشود (شکل  .)5باگاس پاشیده شده در محوطه انبار بهصورت
مداوم فشرده شده و آب اضافی موجود در
مجموعه توده باگاس در اندازه مشخص دانسیته
ظاهری اطالق میشود و بستگی به عوامل مختلفی از میان تمام گیاهان غیرچوبی توده باگاس بر اثر نیروی ثقل بهسمت پائین
داشته که مهمترین آنها میزان تراکم و رطوبت ماده یکساله ،باگاس بیشترین قابلیت توده حرکت کرده (شکل  )6و در زیر آن
جاری و از طریق کانالهای تعبیه شده در
است .رطوبت باگاس پس از فرایند عصارهگیری را برای استفاده در صنایع چوب و
اطراف انبار جمعآوری و پس از گرفتن
حدود  50تا  54درصد است (طبری.)1390 ،
کاغذ دارا است .فرایند مغززدایی ذرات مغز ،شن و ماسه و مواد خارجی
انبـارداری بـاگاس و نقـش آن در کیفیـت ( )depithingباگاس قبل از (عملیات تصفیه) دوباره برای پاشیدن روی
محصـول نهایی
انبارداری امری ضروری است باگاس به انبار منتقل میشود.
از آنجاییکه همواره باید میزان
در نخستین مرحله از چرخه تولید ،انبارداری که متأسفانه توسط کارخانجات
رطوبت باگاس در حین انبارش حدود 82
مواد اولیه دارای نقش اساسی و مؤثر بر تولیدکنندهنئوپانرعایتنمیشود.
درصد باشد ،لذا از طریق آبپاشهایی که
کیفیت مواد در حین فرایند و محصول نهایی
در وسط یا اطراف انبار باگاس پیشبینی
بوده و همچنین استمرار تولید در طی سال
برای دسترسی به مواد اولیه را تضمین میکند .در کارخانجات تولید شده است ،بهطور مرتب و دائم روی توده باگاس آب پاشیده
خمیر و کاغذسازی و کارخانجات تولیدکننده اوراق فشرده چوبی میشود .در سیستمهای پیشرفته ،میزان رطوبت باگاس دائم ًا
(شکل  )3مبتنی بر استفاده از تفاله نیشکر (باگاس) با توجه به اینکه اندازهگیری شده و بهمنظور حفظ رطوبت آن و بهمحض کاهش
فصل بهرهبرداری از نیشکر و کارخانجات تولیدکننده شکر بهصورت میزان رطوبت در توده باگاس توسط سیستمهای کنترل میزان
متداول شش ماهه بوده و بقیه روزهای سال امکان دسترسی به ماده رطوبت اندازهگیری شده و در صورت نیاز بهصورت خودکار
اولیه امکانپذیر نیست (حبیبی و همکاران )1392 ،و از طرف دیگر افشانکهای سیستم آبپاش شروع بهکار کرده و آب الزم روی
کارخانجات تولیدکننده خمیر کاغذ ،کاغذسازی و اوراق فشرده چوبی توده باگاس پاشیده میشود.
ذرات پیت ،شن ،ماسه و مواد خارجی که همراه آب پاشیده
در طول سال باید بهصورت مستمر در حال کار باشند ،انبارداری مواد
اولیه و رعایت نکات مؤثر بر کیفیت ماده اولیه امری ضروری است .شده روی باگاس از آن خارج میشوند ،پس از تصفیه آب و
تفاله نیشکر (باگاس) خروجی از کارخانه شکر بهعلت وجود شکر جمعآوری آنها توسط تسمههای آبگیری ،به غلظت حدود
باقیمانده و مغز ( ،)pithهمواره در معرض حمله میکروارگانیسمها 30 ،درصد میرسند .ضایعات آبگیری شده به خارج هدایت
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 17 1397

شکل  -1تفاله نیشکر (باگاس)
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شکل  -2مغز ( )pithباگاس

شکل  -3اوراق فشرده چوبی ساخته شده از باگاس

شکل  -4سیستم انتقال باگاس

شکل  - 5باگاس انبارداری شده به روش تر

شکل  - 6آب خارج شده از فله باگاس (روش انبارداری تر)
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شده و از آنجاییکه حاوی مقادیر قابل توجهی پیت و شکر است ،ارتفاع آن حدود  18 – 20متر در نظر گرفته میشود و طول
میتواند بهعنوان کود در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد .و عرض هرم نیز در حدود  44در  88متر و کانالهای
در این روش انبارداری بهعلت اینکه همواره باگاس در آب غرق است ،تهویه هوا در حدود  5سانتیمتر است .انبار کردن باگاس بدین
همواره شکر شسته شده یا پس از تخمیر به الکل اتیلیک و اسید استیک صورت باعث میشود تا رطوبت آن در طول انبارداری روز به
تبدیل میشود و همواره  pHتوده باگاس انبار شده حدود  4خواهد بود .روز کاهش یابد ،مقدار کاهش رطوبت در انبار در سطح عدل
چون آب جمعآوری شده پس از تصفیه دوباره برای پاشیدن روی توده با ابعاد  0/9در  1/27در  1/27متر ،حدود  1/5کیلوگرم در
باگاس استفاده میشود pH ،در حدود  3/8تا  4نگهداری شده و باعث هر مترمکعب در شبانهروز است (طبری )1390 ،بدینترتیب
میشود محیط اسیدی بهوجود آمده و از رشد و نمو میکروارگانیسمهایی رطوبت باگاس در مدت  20روز و با حفظ و رعایت کلیه
مسائل فنی بهشدت کاهش یافته و به حدود  20درصد میرسد
که سلولزخوار هستند جلوگیری بهعمل آید.
انبارداری به روش مرطوب یا خشک :از آنجاییکه این روش و پس از آن مقدار کاهش رطوبت کند شده و پس از 50
انبارداری بهدلیل هزینه سرمایهگذاری بسیار پایینتر در مقایسه با روش روز به  10درصد میرسد .عدلبندي بيشتر در صنعت صفحات
فشرده بهکار رفته و در صنعت خمير و كاغذ
انبارداری تر ،بیشتر در کارخانجات تولید تخته
از میان تمام گیاهان غیرچوبی
كمتر استفاده ميشود (.)lois et al., 2010
خردهچوب (نئوپان) مورد استفاده قرار میگیرد،
قابلیت
بیشترین
باگاس
ساله،
ک
ی
دو روش برای ذخيرهسازي باگاس به روش
سعی میشود بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تشریح
و
چوب
صنایع
در
استفاده
برای
را
خشک در متون علمي اشاره شده است كه
شود .با توجه به اینکه وزن مخصوص ظاهری
کاغذ دارا است.
عبارتند از :عدلبندي و فلهاي (پشتهاي) .در
باگاس (مقدار ماده باگاس در حجم مشخص)
روش عدلبندي از دستگاه عدلبند استفاده
بسیار پایین بوده ( 55 – 65کیلوگرم بر مترمکعب)
و در نتیجه بسیار حجیم است ،بهمنظور کاهش فضای انبار و حذف هوا شده و در روش فلهاي ،باگاس بهصورت پشته روي هم انباشته
برای جلوگیری از رشد و نمو باکتریها و میکروارگانیسمها و تقلیل میزان ميشود (شکل  .)8میزان  pHباگاس عدلبندی شده در مدت
رطوبت،باید باگاس فشرده شود تا بتوان آن را بهراحتی در انبار نگهداری  15روز به  2/8تقلیل پیدا میکند و پس از آن در مدت 40
کرد .در این روش باگاس مغزگیری شده پس از خروج از دستگاههای روز به  7میرسد ،زیرا در این فاصله زمانی یعنی از زمان انبار
جداکننده مغز از ساقه توسط سیستمهای انتقال به پرسهای عدلبندی شدن تا  15روز ،مخمرها از شکر موجود در باگاس تغذیه کرده
و آن را تخمیر و به الکل اتیلیک ( )C2H5OHو دیاکسیدکربن
( )CO2تبدیل میکنند .الکل اتیلیک تولید شده با آب یا رطوبت
باگاس ترکیب شده و طی یک واکنش شیمیایی به اسید استیک
تبدیل میشود .الکل اتیلیک تولید شده در انبار باگاس بهدلیل قابلیت
فرار بودن بر اثر بیاحتیاطی مشتعل شده و ایجاد آتشسوزی در
انبار میکند .بنابراین هرچه میزان شکر بر اثر تخمیر شدن در باگاس
کاهش یابد دوباره محیط باگاس به قلیاییشدن برگشته و بر اثر
افزایش درجه حرارت در درون عدل باگاس ،میکروارگانیسمهای
گرمادوست اجازه فعالیت پیدا کرده و بهسرعت رشد و نمو کرده
شکل  - 7باگاس انبارداری شده به روش عدلبندی
و به سلولز موجود در باگاس حمله میکنند (طبری.)1390 ،
فاکتور اصلی تخریب باگاس ناشی از اثرات مخرب
منتقل میشود .انبار کردن باگاس به طریق عدلبندی در صورت رعایت میکروارگانیسمها در طول ذخیرهسازی است (.)lois et al., 2010
اصول فنی از فعالیت میکروارگانیسمها که از شکر باقیمانده در باگاس بنابراین اگر روشهای ذخیرهسازی (انبارداری) مناسبی استفاده نشود
تغذیه میکنند جلوگیری کرده و رشد و نمو آنها را متوقف میکند (شکل  .)7فرایند نامطلوب تخمیر بهوقوع پیوسته وکیفیت الیاف باگاس کاهش
بهمنظور رعایت اصول ایمنی و خشک شدن باگاس در حداقل زمان خواهد یافت .عوامل محیطی همچون درجه حرارت در سطح و داخل
ممکن ،در کارخانجات تولیدکننده تخته خردهچوب با ظرفیت باال ،پس فله باگاس pH ،و میزان اکسیژن بر فعالیتهای میکروارگانیسمها مؤثر
از آمادهسازی زمین انبار و تقسیمبندی آن به چند بخش بسته به ظرفیت هستند ( .)Singh, 2008درصد خشکی باگاس ،دانسیته حجمی و
کارخانه و رعایت فاصله ایمنی هر بخش و ایجاد راههای دسترسی به هر ارتفاع پشته میزان فعالیتهای هوازی موجود در فله باگاس را تعیین
بخش انبار ،عدلهای باگاس را بهصورت هرم طوری انبار میکنند که در میکند .باتوجه به اینکه اکسیژن نقش مهمی در واکنشهای شیمیایی
بین آنها کانالهای تهویه با فاصله حدود  5 – 10سانتیمتری برای ایجاد دارد ،لذا مقدار آن در فله باگاس باید به حداقل برسد .با فشردن پشته
جریان هوا و خارج شدن سریعتر رطوبت تعبیه شده باشد .طول ،عرض باگاس ،شرایط غیرهوازی ایجاد شده و بدینترتیب مانع از رشد قارچ
لونقل و جابهجایی عدلها متفاوت شده و سبب کاهش سایر واکنشهای شیمیایی که نیازمند اکسیژن است
و ارتفاع هر هرم بسته به امکانات حم 
ال میشود .لذا ایجاد شرایط غیرهوازی در فله باگاس ضروری است.
بوده ولی برای صرفهجویی در فضای مورد نیاز انبار کردن باگاس ،معمو ً
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 19 1397

تحقیقات انجامشده در مؤسسه تحقیقات جنگلها و
مراتع کشور

با توجه به ضرورت انبارداری باگاس ،تحقیقی در رابطه با
تأثیر رطوبت ،زمان و روش انبارداری (عدلبندی و فلهای)
بر خواص کاربردی باگاس و تخته خردهچوب ساخته شده
از آن انجام شد و نتایج چشمگیری نیز در این زمینه بهدست
آمد .تختههای ساخته شده از باگاسهای انبارداری شده به روش
فلهای و با رطوبتهای انبارش  45و  55درصد از بوی ترشیدگی
برخوردار بود .شدت این بو در رطوبت انبارش  45درصد نسبت به
 55درصد بهویژه در زمان انبارداری  3ماهه شدیدتر بوده و با کاهش
رطوبت انبارش تا  35درصد ،بوی ترشیدگی تختهها برطرف شده
و ویژگیهای مقاومتی آنها بهبود یافت .همچنین تختههای ساخته
شده از باگاسهای انبارداری شده به روش عدلبندی ،در تمام
شکل  - 8باگاس انبارداریشده به روش فلهای
رطوبتهای انبارداری ،فاقد بوی ترشیدگی بوده و از ویژگیهای
صورتیکـه واحدهـای تولیدی نکات اشـاره
مقاومتی مطلوبی برخوردار بودند (حبیبی
با اطمینان میتوان ادعا کرد در شـده را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد،
و همکاران.)1392 ،
صورتیکه باگاس بهطور کامل شناخته عالوهبـر بهبـود و اسـتمرار کیفیـت محصول
شود ،این ماده میتواند کمبود ماده چوبی تولیدی ،شـاهد رشـد چشـمگیری در میزان
پیشنهادها و راهکارها
فـروش محصوالت خـود خواهند بـود .زیرا
یکـی از مهمترین مشـکالت کارخانجات صنایع چوب و کاغذ کشور را برطرف
همانطور که اشـاره شـد یکی از نکات منفی
تولیدکننـده نئوپـان از بـاگاس ،فقـدان کرده و انقالبی در آنها ایجاد کند.مؤسسه
در رابطه با سـاخت محصـوالت صفحهای از
ثبـات کیفیـت محصـول در طـی سـال
متولی
تنها
کشور
مراتع
و
جنگلها
تحقیقات
بـاگاس ،بـوی ترشـیدگی اسـت کـه از ایـن
اسـت .عالوهبرایـن ،اکثـر مشـتریان
از بـوی ترشـیدگی کـه از ایـن نـوع تحقیقات در زمینه علوم چوب و کاغذ بوده نـوع فراوردههـا متصاعـد شـده و همـواره
تختههـا متصاعـد میشـود گالیهمنـد و نتایج طرحهای تحقیقاتی آن میتواند خریـداران نسـبت بـه آن معتـرض هسـتند.
راهگشای بخش صنعت باشد.
هسـتند .بـروز مشـکالت مذکـور تأثیر
منابع
چشـمگیری بـر میـزان فـروش ایـن
شمسی ،س.س .و وطنی ،ل .1396 ،.نیاز صنایع چوب و
کارخانجـات دارد .لـذا بهمنظور حفظ کیفیت بـاگاس در طی دوره
کاغذ کشور به ماده اولیه چوبی و راهکارهای تأمین
انبارداری و همچنین بهبود و اسـتمرار کیفیت محصول سـاخته شده
آن با توجه به تغییرات بهعمل آمده در بهرهبرداری چوبی از جنگلها ،همایش ملی
از آن ،اسـتفاده از هـر دو روش انبـارداری فلـهای و عدلبنـدی را
دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد محیطزیستی ،پردیس
میتوان پیشـنهاد کرد ،مشـروط بر آنکه قبل از فراینـد انبارداری،
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1-2 ،آذر ماه.1-9،
نسـبت بـه مغززدایـی بـاگاس اقـدام شـود .نکتـه حائـز اهمیـت حبیبی ،م ،.حسینخانی ،ح ،.مهدوی ،س ،.لتیباری ،الف .و طبری ،ف .1392 ،.بررسي
ایـن اسـت کـه در صورتیکـه واحـد صنعتـی ،اسـتفاده از روش
تأثير دو روش انبارداري (عدلبندی و فلهای) بر ويژگيهاي كاربردي باگاس و
تخته ساخته شده از آن ،گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی .مؤسسه تحقیقات جنگلها
انبـارداری عدلبنـدی را بـرای بـاگاس مدنظر قرار دهـد ،کاهش
و مراتع کشور ،تهران 115 ،صفحه.
رطوبـت و خشـک کـردن نمونههـای بـاگاس امـری ضـروری
طبری ،ف .1390 ،.منابع بالقوهاي که بههدر میروند (با رویکرد استفاده از تفاله نیشکر
نبـوده و بدینترتیـب میتـوان در مصـرف انرژی (خشـک کردن
(باگاس) بهعنوان باارزشترین ماده جایگزین در صنایع سلولزي) .نخستین همایش
نمونههـای بـاگاس) تـا حـد زیـادی صرفهجویی کرد .از سـوی
ملی نقشه راه تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق ،1404
دیگـر در صورتیکـه امـکان نصـب تجهیـزات عدلبنـد بـرای
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 29-30 ،آذر.157-171 ،
واحـد تولیدی مقدور نیسـت ،میتوان از روش انبـارداری فلهای Adam, A.B.A., Basta, A.H. and El-Saied, H., 2012. Properties
اسـتفاده کـرد .اما توجه بـه دو نکته در روش فـوق حائز اهمیت of medium-density fiberboards from bagasse digested with
different retention times. Forest products journal, 62(5):
اسـت .اول اینکه ،خشـک کـردن و کاهـش رطوبـت نمونههای
400-405.
بـاگاس تا  35درصد ضروری اسـت .نکتـه دوم ،موضوع ترتیب Lois-Correa, J., Flores-Vela, A., Ortega-Grimaldo, D. and
Berman-Delgado, J., 2010. Experimental evaluation of
ورود نمونههـای بـاگاس به محوطـه ( )Yardکارخانه و ترتیب sugar cane bagasse storage in bales system. Journal of
applied research and technology, 8(3): 365-375.
خـروج آنها از محوطه مذکور اسـت .این ترتیـب باید به گونهای
Singh, N., 2008. Influence of fungal diversity and production
کارخانه،
باشـد که همـواره نخسـتین نمونه بـاگاس ورودی بـه
of cellulolytic enzymes on decay of stored bagasse.
Doctoral dissertation, University of Pretoria, 120p.
نخسـتین خروجـی ،از محوطه کارخانه باشـد .بدیهی اسـت در
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