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)تختـه خـرده چـوب، MDF و انـواع كاغـذ( به امـر واردات بپـردازد؟ 
در ايـن گـزارش تالش خواهد شـد قابلیـت كشـور در تأمین مواد 
اولیـه )منابـع لیگنوسـلولزي( مـورد نیـاز كارخانه    های صنايـع چوب و 

كاغـذ، مورد بررسـي قـرار گیرد. 

مقدمه 
صنعـت چـوب و كاغـذ كشـور دارای ويژگی    هـای منحصر به فـردی در 
قیـاس بـا ديگـر صنايع اسـت كـه آن را به داليـل ذيل متمايـز می    كند:

- وابسته بودن به ماده اولیه طبیعي و تجديدشونده )چوب( 
- انعطاف صنايع چوب و كاغذ در استفاده از تمام مواد لیگنوسلولزي

- انعطـاف صنايـع چوب و كاغذ در اسـتفاده از 
حجم    هـاي مختلـف منابـع مالي

بـا  كارآمـد  انسـاني  نیروهـاي  وجـود   -
كشـور در  الزم  تخصص    هـاي 

-  وجود مراكز تحقیقاتي و دانشگاهي
- نبود پیچیدگي ماشین آالت و تجهیزات

- بـازار مناسـب داخل و خارج )كشـور    هاي 
خاور    میانـه و آسـیای میانه( 

نگراني    هـا دربـاره اسـتفاده از جنگل    ها و 
نیـز كمبود شـديد مـواد اولیه لیگنوسـلولزي، 
چالش    هـاي جـدي را در ارائه راهبردهاي مناسـب بـرای تأمین مواد 
اولیـه مـورد نیـاز صنايـع چـوب و كاغـذ كشـور ايجاد كرده اسـت. 
در توسـعه و بسـط يـك راهبـرد، اطمینـان حاصـل كـردن از پايدار 
بـودن آن بايـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. در كشـور، جايگزين هاي 
مختلفـي بـراي جبـران كمبود منابـع لیگنوسـلولزي وجـود دارند كه 

از: عبارتند 
1. افزايش برداشت از منابع جنگلی كشور

2. واردات مواد اولیه از خارج 
3. استفاده از درختان سريع الرشد
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پيشگفتار
ايـران كشـوري اسـت كـه فقـط حـدود 7/5 درصـد آن از جنـگل 
پوشـیده شـده و بدين دلیـل در زمـره كشـورهايي با پوشـش جنگلي 
كـم  )LFCCs( قـرار مي    گیـرد. ايـران از نظـر تولید چوب نیـز قادر 
بـه تأمیـن مـواد اولیه مـورد نیـاز كارخانه    هـاي تولیدكننـده چوب و 
كاغـذ نیسـت )جلیلـی و همـکاران، 1386(. همچنیـن بـا توجـه به 
سیاسـت    هاي اتخـاذ شـده از سـوي سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری كشـور در زمینه حفـظ و صیانت از جنگل    هاي شـمال، 
میـزان نشـانه    گذاري و برداشـت چوب در سـال هاي گذشـته، سـیر 
نزولي داشـته و برداشـت چـوب از جنگل    هاي كشـور كاهش يافته 

كاغـذ  و  كارخانه    هـاي صنايـع چـوب  و 
بـا كمبـود مـاده اولیـه روبـه رو شـده اند. 
به عنـوان مثـال كارخانه    هـاي تولیدكننـده 
تختـه خـرده چـوب و MDF كشـور در 
وصفـي  قابـل  تـالش  اخیـر  سـال هاي 
را بـراي رسـیدن بـه مـرز تولیـد بـر پايه 
ظرفیت اسمی شـان داشـتند امـا به لحاظ 
كمبود مـواد اولیه هیچگاه بـه اين ركورد 
دسـت نیافتنـد. ايـن در حالي اسـت كه 
ايـران همه سـاله میلیون    هـا دالر صـرف 

واردات ايـن محصـوالت )تختـه خرده چـوب و MDF( و انواع 
كاغـذ مي    كنـد كه ايـن امر خـروج مقاديـر قابل توجهـي ارز از 
كشـور را باعـث مي    شـود. صنايع چـوب و كاغذ جـزو صنايع 
بـا قدمـت 40، 50 سـاله در كشـور هسـتند و واردات اجباری 
به دلیـل كمبـود مـواد اولیـه كارخانه    هـاي تولیـدي بـوده و 
محدوديت    هـاي تکنولوژيکـي آن قابـل چشم پوشـي اسـت. 
سـؤال اساسـي اين اسـت كه آيا كشـور قـادر به تأمیـن مواد 
اولیـه لیگنوسـلولزي مـورد نیـاز كارخانه    هاي تولیـدي خود 
نیسـت و     بايـد بـرای تأمیـن محصـوالت مـورد نیـاز خـود 

 با افزایـش جمعیت و پیشـرفت 
رو  کاغـذ  بـه  نیـاز  تكنولـوژي 
بـه افزایـش گذاشـته و ایـن در 
حالـي اسـت که سـطح جنگل    ها 
و  تخریبـي  عوامـل  اثـر  بـر 
بهره    برداري هـای بي رویـه رو بـه 

کاهـش گذاشـته اسـت.
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4. رويکرد استفاده از ديگر مواد اولیه
به لحـاظ  را  برداشـتی  افزايـش  كـه  اول  مـورد  اسـتثنای  بـه 
به عنـوان  نمی    تـوان  اساسـی  و  به طوركلـی  محدوديت    هـای موجـود، 
يـك راهـکار پیشـنهاد كـرد، امـا راهکار    هـای ديگـر می    تواننـد برای 
برون رفـت از ايـن معضـل مطـرح باشـند. در ارتبـاط بـا واردات مـواد 
اولیـه از خـارج به ويـژه روسـیه، بايـد ايـن نکتـه را متذكر شـد كه اين 
راهـکار به لحـاظ سیاسـت    های دولت روسـیه در ممانعـت از صادرات 
مـواد خـام در سـال های آتـی و همچنیـن بـروز مشـکالتی همچـون 
آلودگی    هـای مشاهده شـده از خـرده چوب    های وارداتـی )چیپس( و در 
نتیجه آن مشـکالت و معضالت قرنطینه و همچنین خروج ارز از كشور، 
منطقـی و پايـدار به نظـر نمی رسـد. درخصوص راهکار سـوم )اسـتفاده 
از درختـان سريع الرشـد( نیـز بـا فـرض اينکـه در تأمیـن منابـع آبی و 
مالی آن مشـکلی وجود نداشـته باشـد، به لحاظ ديربازده بـودن زراعت 
چـوب و به طوركلـی منابـع طبیعـی، ايـن امـر در كوتاه مـدت )حداقـل 
6 تـا 8 سـال( میسـر نیسـت. امـا به هـر حـال می توانـد يـك رويکرد 
جـدی به ويـژه در مقابـل ديگـر رويکردهـای ذكر شـده باشـد. آخرين 
رويکـرد )اسـتفاده از ديگـر مواد اولیـه( كه با انجام تحقیقات انجام شـده 
در امـکان اسـتفاده از مـواد لیگنوسـلولزي تولیدشـده در عرصه    هـاي 
كشـاورزي و باغـي كشـور كـه تاكنون اسـتفاده صنعتـی از آنهـا انجام 
شـده، می    توانـد راهـکاري مناسـب در حـل معضل كمبـود مـواد اولیه 

مـورد نیـاز كارخانه    هـاي صنايـع چـوب و كاغذ كشـور باشـد.

توليد خمير كاغذ از ضايعات گياهان زراعي
نیـاز سـاالنه كشـور بـراي واردات حدود 550 هـزار تن انـواع كاغذ و 
مقـوا از يك طـرف و كمبـود روزافزون منابع سـلولزي كشـور به منظور 
تأمیـن خـوراك واحدهـاي صنعتـي خمیر و كاغذسـازي كشـور، لزوم 
تالش هـاي جـدي را بـرای تأمین الیاف مـورد نیاز ايـن واحدها طلب 
مي    كنـد. ضايعـات لیفـي گیاهان كشـاورزي داراي قابلیـت خوبي براي 
تأمیـن اين الیاف هسـتند. كاغـذ و فراورده    هاي كاغـذي، از ديرباز جزو 
جدانشـدنی زندگـي بشـر بـوده و نقـش مهمـي در اقتصاد و توسـعه و 
ايجـاد كار در جوامـع بشـري داشـته    اند. با افزايش جمعیت و پیشـرفت 
تکنولـوژي نیـاز به كاغـذ رو به افزايش گذاشـته و اين در حالي اسـت 
كـه سـطح جنگل    ها بر اثـر عوامل تخريبـي و بهره    برداري هـای بي رويه 
رو بـه كاهش گذاشـته اسـت. به منظور جبـران كمبود مـواد اولیه فیبري 
مـورد نیـاز صنايـع چـوب و كاغذ    سـازي، كاشـت و پـرورش درختان 
سريع الرشـد كـه در كمتريـن زمـان بتواننـد بیشـترين تولیـد و باز    دهي 
را داشـته باشـند مورد توجه و اسـتقبال كارشناسـان و دسـت اندركاران 
قـرار گرفته اسـت. از بیـن گونه    هاي سريع الرشـد مي    توان بـه بعضي از 
كلن    هاي صنوبر    ، توسـکاي قشـالقي، بعضـي از گونه    هـاي اكالیپتوس، 
پالونیـا و برخـی از گونه    هـاي سـوزني برگ اشـاره كـرد. بـا نگاهی 
بـه شـکل 1 می    تـوان بـه اهمیت و توجـه صنايـع كاغذ بـه رويکرد 
اسـتفاده از گیاهـان غیرچوبی پی برد. خوشـبختانه اكنون در كشـور 

از بـاگاس به عنـوان مـاده اولیـه در تولید كاغذ اسـتفاده می    شـود.
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 )FAO, 2011( 2010 - 1985 شکل  1- روند استفاده از گیاهان غیرچوبی در دنیا بین سال های
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اسـتفاده از گياهـان غيرچوبـي، پس مانده هـاي كشـاورزي 
و باغـی و ديگـر ضايعـات ليگنوسـلولزی در توليـد تخته 

MDF خرده چـوب و
ضايعـات لیگنوسـلولزي حاصـل از كشـت محصوالت سـاالنه مانند 
لیگنوسـلولزي  پنبـه و همچنیـن ضايعـات  نیشـکر، ذرت دانـه اي، 
حاصـل از هـرس درختـان میـوه سردسـیري، خرمـا و پسـته كـه 
قابـل جمـع    آوري اسـت، بـه 2 میلیـون تـن در سـال بالغ مي    شـوند. 
بـا احتسـاب اينکـه تنهـا قـادر بـه جمـع آوري 25 درصـد از ايـن 
ضايعات باشـیم سـاالنه می تـوان نزديك بـه 400 هـزار مترمکعب 

تختـه خـرده چـوب يـا MDF از آنهـا تولیـد كرد. 

شـکل 2- رونـد تولیـد انـواع تخته هـا در دنیـا در سـال های 1996 و 2010 
)FAO, 2011(
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)FAOSTAT, 2018( 2017 بین سال های 2001 تا MDF شکل 3- میزان واردات تخته خرده چوب و

اسـتفاده از ضايعـات هـرس نخـل در توليـد تختـه خـرده 
MDF و  چـوب 

تولیـد  كـه  اسـت  آن  بیانگـر  جهانـي  خواروبـار  سـازمان  آمـار   
اسـت  يافتـه  افزايـش  مختلـف  كشـورهاي  در   OSB و   MDF
عالقه    منـدي  و  نسـبي  مزايـاي  بیانگـر  مي    توانـد  كـه   )2 )شـکل 
بیشـتر بـه ايـن دو محصـول در اروپـا و امريـکا باشـد. همچنیـن 
در   )MDF( متوسـط  دانسـیته  بـا  فیبـر  تختـه  مصـرف  و  تولیـد 
توجـه  نشـان دهنده  حركـت  ايـن  و  بـوده  روبه افزايـش  ايـران 
مصرف كننـدگان و برتـري MDF در مقابل محصوالت مشـابه اسـت. 
در ايـران رونـد تولیـد و مصـرف انـواع تختـه خـرده چـوب و 
MDF رو بـه رشـد بـوده و هرچنـد خوشـبختانه كشـور در تولیـد 
تختـه خـرده چـوب تقريبـًا خودكفـا اسـت، امـا آمارهـا بیانگـر آن 
اسـت كـه همه سـاله میلیون هـا دالر صـرف واردات MDF می شـود 

.)4 و   3 )شـکل    های   )Hosseinkhani, 2013(
يکـي از منابعـي كـه تاكنون بـدان توجه نشـده، ضايعـات هرس 
درختـان نخل اسـت. اين ضايعـات قابلیت اسـتفاده در صنايع تبديلي 
ازجملـه تختـه خـرده چـوب )حسـین خانی، 1393( و MDF را دارا 
بـوده كـه متأسـفانه درحال حاضر اسـتفاده صنعتـي از ايـن ضايعات 
همـکاران،  و  )نوربخـش  نـدارد  وجـود  به صـورت جـدی  )مـواد( 
1380(. در ايـن گـزارش تـالش خواهـد شـد تـا قابلیت كشـور در 
تأمیـن مـواد اولیـه )منابـع لیگنوسـلولزي( مـورد نیـاز كارخانه    های 
صنايـع چـوب مورد بررسـي قـرار گیـرد. از آنجايي كـه صنعت تخته 
فیبـر بـا دانسـیته متوسـط يـا MDF قـادر اسـت طیـف وسـیعي از 
مـواد لیگنوسـلولزي چوبـي و غیرچوبـي را مـورد تغذيـه و مصـرف 
قـرار دهـد، بنابرايـن ايـن مـواد     بايـد در دسـترس بـوده و بـا صرفه 
اقتصـادي، داراي ويژگـي مناسـب آناتومیکـي و تکنولوژيکـي براي 
تولیـد محصـول باشـند. همچنیـن از همـه مهم تر بايد طـي زمان    هاي 

طوالنـي و مسـتمر، امـکان اسـتفاده از ايـن محصول فراهم باشـد. 
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كـه  اسـت  درختانـی  قديمي    تريـن  از  يکـي  خرمـا  درخـت 
ارزش  به دلیـل  آن  میـوه  از  و  شـده  كاشـته  انسـان  به وسـیله 
نخلسـتان    هاي  عمـده  می شـود.  فراوانـی  اسـتفاده  بـاال  غذايـي 
دنیـا در خاورمیانـه و شـمال آفريقـا پراكنـده شـده اند )شـکل 5(.

 درخـت خرمـا در ايـران محدوده    هايـي 
غـرب  در  قصرشـیرين  از  منطقـه    اي  شـامل 
كشـور تـا ايرانشـهر و مناطـق جنوب اسـتان 
خراسـان را دربـر می گیـرد. محققـان ادعـا 
اراضـي  از  درصـد   2 حـدود  كـه  مي    كننـد 
قابـل كشـت كشـور از نخل    ها پوشـیده شـده 
اسـت. همچنیـن برخـی )بیگـي و جعفـري، 
1367( ايـن سـطح را بالـغ بـر 180 هـزار 
و  مي    كننـد  عنـوان  هکتـار  هـزار   220 تـا 
اراضـي  ايـن  در  موجـود  نخل    هـاي  تعـداد 
نیـز بیـن 20 تـا 27 میلیـون اصلـه بـرآورد 
بـودن حداقـل  دارا  بـا  ايـران  اسـت.  شـده 

 400( تنـوع  بیشـترين  داشـتن  و  دنیـا  نخلسـتان    های  درصـد   20
 .)Hosseinkhani, 2013( جايگاه جهانـی متمايـزی دارد )واريتـه

)Palmaceae( خرمـا از مهم ترين گونه هـاي خانواده پالماسـه
متعلـق اسـت. در   )Phoenix( فینیکـس بـه جنـس  بـوده و   
ايـن خانـواده قريـب بـه 200 جنـس و 4000 گونه وجـود دارد كه 
اغلـب در مناطـق گـرم و مرطـوب مي روينـد. مهم تريـن گونـه ايـن 
جنـس Phoenix dactylifera قلمداد شـده 
كـه همـان درخـت خرمـا اسـت. وجـه تمايز 
آن بـا ديگـر گونه    هـاي ايـن جنـس قابلیـت 
ارتفـاع  نیـز  و   )Offshoots( جسـت دهي 

بلندتـر و تنـه قطـور آن اسـت. 
درخت خرمـا گیاهي تك لپـه اي و دوپايه 
اسـت. تنه آن اسـتوانه    اي و بدون شـاخه بوده 
رشـد  مي    كنـد.  عمـر  سـال   100 حـدود  و 
درخـت ازطريـق جوانـه انتهايـي انجام شـده 
اسـت.   )Cambium( زاينـده  اليـه  فاقـد  و 
شـاخه    ها )برگ    هـا( ازطريـق جوانـه انتهايـي 
رشـد كـرده و پـس از پايـان رويـش شـاخه 
رشـد قطـري درخـت متوقـف مي    شـود و به همین دلیـل برگ    هـاي 
درخـت خرمـا تنهـا در انتهاي آن قـرار دارنـد. تعـداد برگ    هايي كه 
سـاالنه در هـر درخـت مي    روينـد متفـاوت بـوده و بیـن 18 تـا 26 
بـرگ در هـر سـال در هـر درخـت متغیر اسـت. ايـن تعداد به سـن 
درخـت و همچنیـن شـرايط محیـط و خاك متفـاوت بسـتگي دارد. 
بـرای داشـتن محصولـی بهتـر، درخـت خرمـا     بايد هرس شـود 
)شـکل های 6 و 7(. ايـن ضايعـات قابلیـت خوبـی بـرای اسـتفاده 
صنعتـی در صنايـع چوب دارنـد. اگرچه از لحاظ آمـاري هر درخت 
نخـل به طـور میانگیـن ضايعاتـي معـادل 34 كیلوگرم از انـواع اجزا 
در سـال دارد )جـدول 1(، ولـي میانگیـن مقاديـر ضايعـات قابـل 
جمـع آوري كمتـر بـوده و حداكثـر بـه 20 تـا 25 كیلوگرم در سـال 
بـراي هـر اصله نخل محدود مي    شـود و بـراي كل مناطـق خرماخیز 
كشـور مقدار متوسـط ضايعات بین 10 تا 20 كیلوگرم در سـال براي 
هـر درخـت طبیعـي و معقول به نظـر مي    رسـد )جدول هـای 2 و 3(. 
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شکل 5-  نقشه پراكنش درختان نخل )خرما( در جهان

واردات  ارز  یک سـال  تنهـا  اگـر 
واردات  بـرای  را    MDF و  نوپـان 
و  تولیـد  خـط  ماشـین آالت 
تولیـدی  واحدهـای  احـداث 
جدید اختصـاص دهیـم، عالوه بر 
زمینـه  در  اشـتغال زایی، کشـور 
تولیـد این محصـوالت به مرزهای 

رسـید. خواهـد  خودکفایـي 
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شکل 7- نمايی از نخلستان نمونه برداری شده )عکس از نگارنده(

شکل 6- نخل هرس نشده سمت راست و هرس شده سمت چپ )عکس از نگارنده(
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34100جمع
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جدول 1-  اجزای كامل شاخه خرما )بیگي و جعفري، 1367(

در زمینه استفاده از ضايعات نخل، بخش تحقیقات علوم چوب 
تحقیقات  انجام  با  كشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  كاغذ  و 
زمینه های  تمام  در  تحقیقاتی  بلوك    های  تکمیل  و   )4 )جدول  وسیع 
تحقیقاتی و حتی اجرای يکی از طرح    های تحقیقاتی )شکل 8(، در 
مقیاس نیمه صنعتی )Pilot plant Scale( برای اولین بار در كشور و 
ثبت چندين مورد نوآوری )شکل های 9 و 10(، تقريبًا تمامی موارد 
قابلیت  بر  گواه  آن  از  حاصله  نتايج  است.  داده  انجام  را  تحقیقاتی 
در  اولیه  ماده  به عنوان  لیگنوسلولزی  ماده  اين  مصرف  اجرايی شدن 
تولید  مواد،  اين  از  استفاده  در صورت  است.  كاغذ  و  صنايع چوب 
تخته خرده چوب و MDF در كشور و در نتیجه آن خودكفايی میسر 
بوده و از خروج هزاران دالر در سال برای واردات اين نوع تخته ها 
جلوگیری خواهد شد )Hosseinkhani, 2013(. اگر تنها يك سال 
ارز كاالی وارداتی را برای واردات ماشین آالت خط تولید و ايجاد 

واحدهای تولیدی اختصاص دهیم، اين امکان به وجود خواهد آمد كه 
كشور در زمینه تولید اين محصوالت به مرزهای خودكفايي رسیده و 

نیم نگاهی جدی     تر به صادرات داشته باشد.

پيشنهادها
اكنـون تحقیقات در زمینه چـوب و فراورده    های آن در ايران در مقیاس 
آزمايشـگاهي )Laboratory Scale( انجـام می شـود. از آنجايی كـه 
مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع كشـور دارای اولین سـابقه اجرای 
 )Pilot plant Scale( نیمه صنعتـی  مقیـاس  در  تحقیقاتـی  طـرح 
)شـکل های 7 و 8( در كشـور اسـت، لـذا بدين وسـیله آمادگـی برای 
اجرای هرگونه تحقیق در زمینه تخته خرده چوب )نئوپان( و MDF در 
مقیاس نیمه صنعتی )Pilot plant Scale( )شـکل های 9 و 10 ( را كه 
نتايج آن مسـتقیمًا قابل توصیه به صنعت كشـور اسـت، اعالم می    دارد. 
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)MDF از ضايعات هرس نخل )از چپ به راست: نخل هرس نشده، ضايعات هرس، ماشین آالت تولید و تخته MDF شکل 8- نمايی از مراحل تولید

شکل 10-  ساخت تخته اليه رديفی از تنه نخلشکل9- ساخت تخته MDF دار  از ضايعات هرس نخل
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