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تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ کشور با استفاده از
«ضایعات هرس نخل»
حسین حسینخانی

*

(تختـه خـرده چـوب MDF ،و انـواع كاغـذ) به امـر واردات بپـردازد؟
پيشگفتار
در ايـن گـزارش تالش خواهد شـد قابلیـت كشـور در تأمین مواد
ايـران كشـوري اسـت کـه فقـط حـدود  7/5درصـد آن از جنـگل
پوشـيده شـده و بديندلیـل در زمـره كشـورهايي با پوشـش جنگلي اولیـه (منابـع ليگنوسـلولزي) مـورد نیـاز کارخانههای صنایـع چوب و
كـم ( )LFCCsقـرار ميگيـرد .ایـران از نظـر توليد چوب نیـز قادر کاغـذ ،مورد بررسـي قـرار گیرد.
بـه تأمیـن مـواد اوليه مـورد نيـاز کارخانههـاي توليدکننـده چوب و
کاغـذ نیسـت (جلیلـی و همـکاران .)1386 ،همچنيـن بـا توجـه به مقدمه
سياسـتهاي اتخـاذ شـده از سـوي سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و صنعـت چـوب و کاغـذ کشـور دارای ویژگیهـای منحصربهفـردی در
آبخیـزداری کشـور در زمينه حفـظ و صيانت از جنگلهاي شـمال ،قیـاس بـا دیگـر صنایع اسـت کـه آن را بهدالیـل ذیل متمایـز میکند:
ميـزان نشـانهگذاري و برداشـت چوب در سـالهاي گذشـته ،سـير  -وابسته بودن به ماده اوليه طبيعي و تجديدشونده (چوب)
نزولي داشـته و برداشـت چـوب از جنگلهاي کشـور كاهش يافته  -انعطاف صنايع چوب و کاغذ در استفاده از تمام مواد ليگنوسلولزي
 انعطـاف صنايـع چوب و کاغذ در اسـتفاده ازو كارخانههـاي صنايـع چـوب و كاغـذ
بـا كمبـود مـاده اوليـه روبـهرو شـدهاند .با افزايـش جمعيت و پيشـرفت حجمهـاي مختلـف منابـع مالي
بهعنـوان مثـال كارخانههـاي توليدكننـده تكنولـوژي نيـاز بـه كاغـذ رو  -وجـود نيروهـاي انسـاني کارآمـد بـا
تختـه خـرده چـوب و  MDFكشـور در بـه افزايـش گذاشـته و ايـن در تخصصهـاي الزم در کشـور
سـالهاي اخيـر تلاش قابـل وصفـي حالـي اسـت كه سـطح جنگلها  -وجود مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي
را بـراي رسـيدن بـه مـرز توليـد بـر پایه بـر اثـر عوامـل تخريبـي و  -نبود پيچيدگي ماشينآالت و تجهيزات
ظرفیت اسمیشـان داشـتند امـا به لحاظ بهرهبرداريهـای بيرويـه رو بـه  -بـازار مناسـب داخل و خارج (کشـورهاي
خاورميانـه و آسـیای میانه)
كمبود مـواد اوليه هيچگاه بـه اين ركورد
كاهـش گذاشـته اسـت.
نگرانيهـا دربـاره اسـتفاده از جنگلها و
دسـت نيافتنـد .ايـن در حالي اسـت كه
نيـز كمبود شـديد مـواد اوليه ليگنوسـلولزي،
ایـران همهسـاله ميليونهـا دالر صـرف
واردات ايـن محصـوالت (تختـه خرده چـوب و  )MDFو انواع چالشهـاي جـدي را در ارائه راهبردهاي مناسـب بـرای تأمین مواد
کاغـذ ميكنـد كه ايـن امر خـروج مقاديـر قابل توجهـي ارز از اولیـه مـورد نیـاز صنایـع چـوب و کاغـذ کشـور ایجاد کرده اسـت.
كشـور را باعـث ميشـود .صنايع چـوب و كاغذ جـزو صنايع در توسـعه و بسـط يـك راهبـرد ،اطمينـان حاصـل کـردن از پايدار
بـا قدمـت  50 ،40سـاله در كشـور هسـتند و واردات اجباری بـودن آن بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد .در كشـور ،جایگزینهاي
بهدلیـل كمبـود مـواد اوليـه كارخانههـاي توليـدي بـوده و مختلفـي بـراي جبـران کمبود منابـع لیگنوسـلولزي وجـود دارند که
محدوديتهـاي تكنولوژيكـي آن قابـل چشمپوشـي اسـت .عبارتند از:
 .1افزايش برداشت از منابع جنگلی کشور
سـؤال اساسـي اين اسـت كه آيا كشـور قـادر به تأمیـن مواد
 .2واردات مواد اولیه از خارج
اوليـه ليگنوسـلولزي مـورد نيـاز كارخانههاي توليـدي خود
 .3استفاده از درختان سريعالرشد
نيسـت وبايـد بـرای تأمیـن محصـوالت مـورد نيـاز خـود
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پست الكترونيكhhosseinkhani@gmail.com :
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 .4رويكرد استفاده از ديگر مواد اوليه
بـه اسـتثنای مـورد اول کـه افزایـش برداشـتی را بهلحـاظ
محدودیتهـای موجـود ،بهطورکلـی و اساسـی نمیتـوان بهعنـوان
یـک راهـکار پیشـنهاد کـرد ،امـا راهکارهـای دیگـر میتواننـد برای
برونرفـت از ایـن معضـل مطـرح باشـند .در ارتبـاط بـا واردات مـواد
اولیـه از خـارج بهویـژه روسـیه ،بایـد ایـن نکتـه را متذکر شـد که این
راهـکار بهلحـاظ سیاسـتهای دولت روسـیه در ممانعـت از صادرات
مـواد خـام در سـالهای آتـی و همچنیـن بـروز مشـکالتی همچـون
آلودگیهـای مشاهدهشـده از خـرده چوبهای وارداتـی (چیپس) و در
نتیجه آن مشـکالت و معضالت قرنطینه و همچنین خروج ارز از کشور،
منطقـی و پایـدار بهنظـر نمیرسـد .درخصوص راهکار سـوم (اسـتفاده
از درختـان سریعالرشـد) نیـز بـا فـرض اینکـه در تأمیـن منابـع آبی و
مالی آن مشـکلی وجود نداشـته باشـد ،بهلحاظ دیربازده بـودن زراعت
چـوب و بهطورکلـی منابـع طبیعـی ،ایـن امـر در کوتاهمـدت (حداقـل
 6تـا  8سـال) میسـر نیسـت .امـا بههـر حـال میتوانـد یـک رویکرد
جـدی بهویـژه در مقابـل دیگـر رویکردهـای ذکر شـده باشـد .آخرین
رویکـرد (اسـتفاده از ديگـر مواد اوليـه) كه با انجام تحقيقات انجامشـده
در امـكان اسـتفاده از مـواد ليگنوسـلولزي توليدشـده در عرصههـاي
كشـاورزي و باغـي كشـور کـه تاکنون اسـتفاده صنعتـی از آنهـا انجام
شـده ،میتوانـد راهـكاري مناسـب در حـل معضل كمبـود مـواد اوليه
مـورد نيـاز كارخانههـاي صنايـع چـوب و كاغذ كشـور باشـد.
ظرفيت توليد
(ميليون تن)

توليد خمير كاغذ از ضايعات گياهان زراعي

نيـاز سـاالنه كشـور بـراي واردات حدود  550هـزار تن انـواع كاغذ و
مقـوا از يكطـرف و كمبـود روزافزون منابع سـلولزي كشـور بهمنظور
تأمیـن خـوراك واحدهـاي صنعتـي خمير و كاغذسـازي كشـور ،لزوم
تالشهـاي جـدي را بـرای تأمین الياف مـورد نياز ايـن واحدها طلب
ميكنـد .ضايعـات ليفـي گياهان كشـاورزي داراي قابلیـت خوبي براي
تأمیـن اين الياف هسـتند .كاغـذ و فراوردههاي كاغـذي ،از ديرباز جزو
جدانشـدنی زندگـي بشـر بـوده و نقـش مهمـي در اقتصاد و توسـعه و
ايجـاد كار در جوامـع بشـري داشـتهاند .با افزايش جمعيت و پيشـرفت
تكنولـوژي نيـاز به كاغـذ رو به افزايش گذاشـته و اين در حالي اسـت
كـه سـطح جنگلها بر اثـر عوامل تخريبـي و بهرهبرداريهـای بيرويه
رو بـه كاهش گذاشـته اسـت .بهمنظور جبـران كمبود مـواد اوليه فيبري
مـورد نيـاز صنايـع چـوب و كاغذسـازي ،كاشـت و پـرورش درختان
سريعالرشـد كـه در كمتريـن زمـان بتواننـد بيشـترين توليـد و بازدهي
را داشـته باشـند مورد توجه و اسـتقبال كارشناسـان و دسـتاندركاران
قـرار گرفته اسـت .از بيـن گونههاي سريعالرشـد ميتوان بـه بعضي از
کلنهاي صنوبر ،توسـكاي قشلاقي ،بعضـي از گونههـاي اکاليپتوس،
پالونيـا و برخـی از گونههـاي سـوزنيبرگ اشـاره کـرد .بـا نگاهی
بـه شـکل  1میتـوان بـه اهمیت و توجـه صنایـع کاغذ بـه رویکرد
اسـتفاده از گیاهـان غیرچوبی پی برد .خوشـبختانه اکنون در کشـور
از بـاگاس بهعنـوان مـاده اولیـه در تولید کاغذ اسـتفاده میشـود.
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اسـتفاده از ضایعـات هـرس نخـل در توليـد تختـه خـرده
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اسـتفاده از گياهـان غيرچوبـي ،پسماندههـاي كشـاورزي
و باغـی و دیگـر ضایعـات لیگنوسـلولزی در توليـد تخته
خرده چـوب و MDF

ضايعـات ليگنوسـلولزي حاصـل از کشـت محصوالت سـاالنه مانند
نيشـکر ،ذرت دانـهاي ،پنبـه و همچنيـن ضايعـات ليگنوسـلولزي
حاصـل از هـرس درختـان ميـوه سردسـيري ،خرمـا و پسـته کـه
قابـل جمـعآوري اسـت ،بـه  2میلیـون تـن در سـال بالغ ميشـوند.
بـا احتسـاب اينکـه تنهـا قـادر بـه جمـعآوري  25درصـد از ايـن
ضايعات باشـيم سـاالنه می تـوان نزديک بـه  400هـزار مترمکعب
تختـه خـرده چـوب یـا  MDFاز آنهـا توليـد کرد.

آمـار سـازمان خواروبـار جهانـي بيانگـر آن اسـت كـه توليـد
 MDFو  OSBدر كشـورهاي مختلـف افزايـش يافتـه اسـت
(شـکل  )2كـه ميتوانـد بيانگـر مزايـاي نسـبي و عالقهمنـدي
بيشـتر بـه ايـن دو محصـول در اروپـا و امريـكا باشـد .همچنيـن
تولیـد و مصـرف تختـه فيبـر بـا دانسـيته متوسـط ( )MDFدر
ایـران روبهافزايـش بـوده و ايـن حركـت نشـاندهنده توجـه
مصرفکننـدگان و برتـري  MDFدر مقابل محصوالت مشـابه اسـت.
در ایـران رونـد تولیـد و مصـرف انـواع تختـه خـرده چـوب و
 MDFرو بـه رشـد بـوده و هرچنـد خوشـبختانه کشـور در تولیـد
تختـه خـرده چـوب تقریبـ ًا خودکفـا اسـت ،امـا آمارهـا بیانگـر آن
اسـت کـه همهسـاله میلیونهـا دالر صـرف واردات  MDFمیشـود
(( )Hosseinkhani, 2013شـکلهای  3و .)4
يکـي از منابعـي کـه تاکنون بـدان توجه نشـده ،ضايعـات هرس
درختـان نخل اسـت .اين ضايعـات قابليت اسـتفاده در صنايع تبديلي
ازجملـه تختـه خـرده چـوب (حسـینخانی )1393 ،و  MDFرا دارا
بـوده کـه متأسـفانه درحالحاضر اسـتفاده صنعتـي از ايـن ضايعات
(مـواد) بهصـورت جـدی وجـود نـدارد (نوربخـش و همـکاران،
 .)1380در ايـن گـزارش تلاش خواهـد شـد تـا قابلیت كشـور در
تأمیـن مـواد اولیـه (منابـع ليگنوسـلولزي) مـورد نیـاز کارخانههای
صنایـع چـوب مورد بررسـي قـرار گیـرد .از آنجایيكـه صنعت تخته
فيبـر بـا دانسـيته متوسـط يـا  MDFقـادر اسـت طيـف وسـيعي از
مـواد ليگنوسـلولزي چوبـي و غيرچوبـي را مـورد تغذيـه و مصـرف
قـرار دهـد ،بنابرایـن ایـن مـوادبايـد در دسـترس بـوده و بـا صرفه
اقتصـادي ،داراي ويژگـي مناسـب آناتوميكـي و تكنولوژيكـي براي
توليـد محصـول باشـند .همچنیـن از همـه مهمتر باید طـي زمانهاي
طوالنـي و مسـتمر ،امـكان اسـتفاده از ایـن محصول فراهم باشـد.
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خرمـا از مهمترين گونههـاي خانواده پالماسـه ()Palmaceae
درخـت خرمـا يكـي از قديميتريـن درختانـی اسـت كـه
بـوده و بـه جنـس فينيكـس ( )Phoenixمتعلـق اسـت .در
بهوسـيله انسـان كاشـته شـده و از ميـوه آن بهدليـل ارزش
غذايـي بـاال اسـتفاده فراوانـی میشـود .عمـده نخلسـتانهاي ايـن خانـواده قريـب بـه  200جنـس و  4000گونه وجـود دارد كه
دنيـا در خاورميانـه و شـمال آفريقـا پراكنـده شـدهاند (شـكل  .)5اغلـب در مناطـق گـرم و مرطـوب ميروينـد .مهمتريـن گونـه ايـن
جنـس  Phoenix dactyliferaقلمداد شـده
درخـت خرمـا در ايـران محدودههايـي
كـه همـان درخـت خرمـا اسـت .وجـه تمايز
شـامل منطقـهاي از قصرشـيرين در غـرب
اگـر تنهـا یکسـال ارز واردات
آن بـا ديگـر گونههـاي ايـن جنـس قابليـت
كشـور تـا ايرانشـهر و مناطـق جنوب اسـتان
نوپـان و  MDFرا بـرای واردات
جسـتدهي ( )Offshootsو نيـز ارتفـاع
خراسـان را دربـر میگیـرد .محققـان ادعـا
و
تولیـد
خـط
آالت
ن
ماشـی
بلندتـر و تنـه قطـور آن اسـت.
ميكننـد كـه حـدود  2درصـد از اراضـي
قابـل كشـت كشـور از نخلها پوشـيده شـده احـداث واحدهـای تولیـدی
درخت خرمـا گياهي تكلپـهاي و دوپايه
اسـت .همچنیـن برخـی (بيگـي و جعفـري ،جدید اختصـاص دهیـم ،عالوهبر اسـت .تنه آن اسـتوانهاي و بدون شـاخه بوده
 )1367ايـن سـطح را بالـغ بـر  180هـزار اشـتغالزایی ،کشـور در زمینـه و حـدود  100سـال عمـر ميكنـد .رشـد
تـا  220هـزار هكتـار عنـوان ميكننـد و تولیـد این محصـوالت به مرزهای درخـت ازطريـق جوانـه انتهايـي انجام شـده
خودكفایـي خواهـد رسـید.
و فاقـد اليـه زاينـده ( )Cambiumاسـت.
تعـداد نخلهـاي موجـود در ايـن اراضـي
شـاخهها (برگهـا) ازطريـق جوانـه انتهايـي
نيـز بيـن  20تـا  27ميليـون اصلـه بـرآورد
رشـد كـرده و پـس از پايـان رويـش شـاخه
شـده اسـت .ایـران بـا دارا بـودن حداقـل
 20درصـد نخلسـتانهای دنیـا و داشـتن بیشـترین تنـوع ( 400رشـد قطـري درخـت متوقـف ميشـود و بههميندليـل برگهـاي
واریتـه) جایگاه جهانـی متمایـزی دارد ( .)Hosseinkhani, 2013درخـت خرمـا تنهـا در انتهاي آن قـرار دارنـد .تعـداد برگهايي كه
سـاالنه در هـر درخـت ميروينـد متفـاوت بـوده و بيـن  18تـا 26
بـرگ در هـر سـال در هـر درخـت متغير اسـت .ايـن تعداد به سـن
درخـت و همچنيـن شـرايط محيـط و خاك متفـاوت بسـتگي دارد.
بـرای داشـتن محصولـی بهتـر ،درخـت خرمـاباید هرس شـود
(شـکلهای  6و  .)7ایـن ضایعـات قابلیـت خوبـی بـرای اسـتفاده
صنعتـی در صنایـع چوب دارنـد .اگرچه از لحاظ آمـاري هر درخت
نخـل بهطـور ميانگيـن ضايعاتـي معـادل  34كيلوگرم از انـواع اجزا
در سـال دارد (جـدول  ،)1ولـي ميانگيـن مقاديـر ضايعـات قابـل
جمـعآوري كمتـر بـوده و حداكثـر بـه  20تـا  25كيلوگرم در سـال
بـراي هـر اصله نخل محدود ميشـود و بـراي كل مناطـق خرماخيز
كشـور مقدار متوسـط ضايعات بين  10تا  20كيلوگرم در سـال براي
هـر درخـت طبيعـي و معقول بهنظـر ميرسـد (جدولهـای  2و .)3
شكل  -5نقشه پراكنش درختان نخل (خرما) در جهان
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،6پیاپی  ،13بهمن -اسفند 1397

9

شكل  -6نخل هرس نشده سمت راست و هرس شده سمت چپ (عکس از نگارنده)

شکل  -7نمایی از نخلستان نمونهبرداریشده (عکس از نگارنده)
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جدول  -2درصد ضايعات هر درخت نخل (بيگي و جعفري)1367 ،

جدول  -1اجزای كامل شاخه خرما (بيگي و جعفري)1367 ،
اجزا

وزن (کیلوگرم)

درصد نسبت به کل
درصد نسبت به وزن شاخه ضايعات يک نخل

کتاس

5/4

30

15/88

لت

7/8

43/33

22/94

پيش

4/8

26/67

14/12

جدول  -3سطح زير كشت (تعداد اصله در هر هكتار) ،تعداد اصله نخل و مقدار
كل ضايعات نخل استانهاي خرماخيز کشور (بینام)1385 ،
استان
کرمان
فارس

15064

هرمزگان

10000

سيستان و
بلوچستان

9150

بوشهر

8200

خوزستان

33077

جمع

34

100

جدول  -4عناوین مقالههای تحقیقاتی در زمینه استفاده از ضایعات نخل

بررسي امکان ساخت تخته خرده چوب از مخلوط منابع
ليگنوسل ولزي جنوب کشور

امير نوربخش

3500000

35000

ضایعات هرس نخل در ت ولید تخته فیبر با دانسیته متوسط
( )MDFدر مقیاس نیمه صنعتی ()Pilot plant Scale

حسين حسينخاني

366000

54900

بررسي مقايسه خصوصيات کامپوزيت نخل به کمک
روشهاي ح رارتي

سعيد مهدوي

2460500

24600

استفاده از ضايعات درخت نخل ب هعن وان ماده اوليه در
ت وليد چوب گچ

حسين حسي نخاني

-

-

)Studies on Date Palm (Phoenix dactylifera L.
Pruning Residues and its suitability for MDF
Production

H. Hosseinkhani

200

-

سيس

3

8/82

بررسي ويژگ يهاي تخته خرده چوب از ضايعات نخل

3012800

300

دسته منتهی به
خوشه

7

20/59

احمد جهان لتيباري

287

400

خوشه

6

17/65

عنوان

5113766

-

شاخه

18

52/94

نگارنده

سطح زير کشت (هکتار) تراکم تعداد کل نخلها کل (هزار کیلو)
17818

اجزا

مقدار (کیلوگرم) درصد نسبت به کل ضايعات يک درخت

102275
30128

در زمینه استفاده از ضایعات نخل ،بخش تحقیقات علوم چوب واحدهای تولیدی اختصاص دهیم ،این امکان بهوجود خواهد آمد که
و کاغذ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با انجام تحقیقات کشور در زمینه تولید این محصوالت به مرزهای خودكفایي رسیده و
وسیع (جدول  )4و تکمیل بلوکهای تحقیقاتی در تمام زمینههای نیمنگاهی جدیتر به صادرات داشته باشد.
تحقیقاتی و حتی اجرای یکی از طرحهای تحقیقاتی (شکل  ،)8در
مقیاس نیمهصنعتی ( )Pilot plant Scaleبرای اولین بار در کشور و پیشنهادها
ثبت چندین مورد نوآوری (شکلهای  9و  ،)10تقریب ًا تمامی موارد اکنـون تحقیقات در زمینه چـوب و فراوردههای آن در ایران در مقياس
تحقیقاتی را انجام داده است .نتایج حاصله از آن گواه بر قابلیت آزمايشـگاهي ( )Laboratory Scaleانجـام میشـود .از آنجاییکـه
اجرایی شدن مصرف این ماده لیگنوسلولزی بهعنوان ماده اولیه در مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور دارای اولین سـابقه اجرای
صنایع چوب و کاغذ است .در صورت استفاده از این مواد ،تولید طـرح تحقیقاتـی در مقیـاس نیمهصنعتـی ()Pilot plant Scale
تخته خرده چوب و  MDFدر کشور و در نتیجه آن خودکفایی میسر (شـکلهای  7و  )8در کشـور اسـت ،لـذا بدینوسـیله آمادگـی برای
بوده و از خروج هزاران دالر در سال برای واردات این نوع تختهها اجرای هرگونه تحقیق در زمینه تخته خرده چوب (نئوپان) و  MDFدر
جلوگیری خواهد شد ( .)Hosseinkhani, 2013اگر تنها یکسال مقیاس نیمهصنعتی (( )Pilot plant Scaleشـکلهای  9و  ) 10را که
ارز کاالی وارداتی را برای واردات ماشینآالت خط تولید و ایجاد نتایج آن مسـتقیم ًا قابل توصیه به صنعت کشـور اسـت ،اعالم میدارد.
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شکل  -8نمایی از مراحل تولید  MDFاز ضایعات هرس نخل (از چپ به راست :نخل هرس نشده ،ضایعات هرس ،ماشینآالت تولید و تخته )MDF

شکل -9ساخت تخته  MDFدار از ضایعات هرس نخل

منابع

بيگـي ،ب .و جعفـري ،ا .1367 ،.امـکان اسـتفاده از نخـل بهعنوان مـاده اولیه در
صنایع .گزارش اول .دفتر صنایع استان کرمان.
بینـام .1385 ،.آمارنامـه كشـاورزي سـال زارعـي  .1384-85وزارت جهـاد
كشـاورزي ،معاونـت برنامهريـزي و اقتصـادي ،دفتـر آمـار و فنـاوري
اطالعـات.31-33 :84/05 ،
جلیلـی ،ع ،.عراقـی ،ک ،.حسـينخاني ،ح .و کنشـلو ،ه .1386 ،.راهبـرد تأمیـن
پایـدار مـواد لیگنوسـلولزی ایران .مؤسسـه تحقيقات جنگلها و مراتع کشـور.
 165صفحه.
حسـینخانی ،ح .1393 ،.ضایعـات هـرس نخـل در تولیـد تختـه فیبر با دانسـیته
متوسـط ( )MDFدر مقیـاس نیمهصنعتـی ( .)Pilot plant Scaleتحقیقـات

12

irannature.areeo.ac.ir

شکل  -10ساخت تخته الیه ردیفی از تنه نخل
علـوم چـوب و کاغـذ ایـران.591-604 :)4( 29 ،
نوربخـش ،ا ،.حسـینزاده ،ع .و حسـينخاني ،ح .1380 ،.بررسـي امكان سـاخت
تختـه خـرده چـوب از منابـع ليگنوسـلولزي جنـوب ايـران  -امـكان توليـد
تختـه خرده چـوب از ضايعات نخل و سرشـاخههاي چوب كهور پاكسـتاني.
تحقيقـات چـوب و كاغذ ايـران.61-87 :15 ،
FAOSTAT, 2011. Agro-Statistics Database. http://faostat.
fao.org/
FAO, 2011. FAOSTAT Forestry Data: Wood-based Panels.
Food and Agriculture Organization of the United Nations.
http://faostat.fao.org/
Hosseinkhani, H., 2013. Studies on Date Palm (Phoenix
dactylifera L.) Pruning Residues and its suitability for
MDF production. Sierke Verlag press, Germany, 285p.

