مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،3پايیز 1395

425

شناسایی و اولویتبندی عاملهای تاثیرگذاربر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاههای
مختلف ایران در صنعت کاغذسازی

چکیده
همگام با افزايش جمعیت ،تقاضا برای مصرف چوب نیز درحال افزايش است.
تامین اين نیاز از دير باز معطوف به جنگلهای طبیعي بوده است .با اين
حال ،جنگلها در ايران به داليل عديده با كاهش تولید روبرو شده و كشت
درختان تند رشد (صنوبر ،اكالیپتوس ،پائولونیا) بهعنوان راه حلي جايگزين
معرفي شده است .يکي از صنايع پر مصرف چوب ،صنعت كاغذسازی است كه
سالیانه به منابع فراوان ماده اولیه چوبي نیاز دارد .اين صنعت با رويکرد
مصرف چوب صنوبر ،ميتواند به فعالیتهای تولیدی ادامه دهد .اين پژوهش
با هدف ارزيابي خواص كاربردی چوب صنوبر با نمونهگیری به روش آزمون
غیرمخرب در صنعت تولید كاغذ انجام شد .رويشگاههای صنوبر در مناطقي از
كشور كه زراعت صنوبر رواج گسترده ای دارند ،انتخاب شدند .جانمايي
تولیدات رويشگاه های مختلف در صنعت كاغذ سازی ،به روش فرآيند تحلیل
سسله مراتبي ( )AHPدر نرم افزار Expertchoice 11انجام گرديد .عالوه بر
اين ،برای مطالعات میداني اين پژوهش ،پرسشنامهها برای كارشناسان و
اساتید دانشگاهها با تخصص ويژه در اين صنعت تنظیم و ارسال گرديد .نتايج
اين تحقیق نشان داد كه از میان پنج شاخص اصلي تاثیرگذار در صنعت
تولید خمیر و كاغذ ،ويژگيهای مورفولوژی فیبر با درجه وزني ،0/43
نخستین اولويت ميباشد .جانمايي تولیدات با درجات وزني آنها به ترتیب
رويشگاههای ساری ( ،)0/24فومن ( ،)0/23لشتنشاء ( ،)0/18ابهر ( )0/17و
زنجان ( )0/16را به عنوان رويشگاههای برتر تعیین كرد.
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واژگان کلیدي :زراعت چوب ،بیومتری الیاف ،آزمون غیر مخررب ،تحلیر سلسرل
مراتبی ،جانمایی چوب صنوبرها.

مقدمه
با توجه به افزايش جمعیت ،تقاضا برای مصرف چوب با
اهداف گوناگوني كه برای آن متصور است در حال افزايش
است .تاكنون جنگلها نقش عمدهای در تأمین اين نیاز

ايفا كردند تا جايي كه به دلیل برداشت خارج از ظرفیت
تولیدی آنها ،استمرار اين روند غیرممکن شده است.
جايگاه و اهمیت عرضه پايدار مواد اولیه فراتر از تضمین
حیات يک فعالیت تولیدی ،به يکي از مزيتهای رقابتي
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برای حضور پیروزمندانه در بازارهای بینالمللي بدل گشته
است [ .]1كشور ايران ،به دلیل عدم برخورداری كافي از
عرصههای جنگلي با قابلیت تجارتي مفید ،بهطور مضاعف
در تأمین م واد اولیه مناسب برای صنايع چوبي كشور ،در
تنگنای جدی قرار دارد .ازاينرو ،همواره در برابر اين
پرسش قرار ميگیريم كه منطقيترين راه تأمین مواد اولیه
مناسب صنايع چوبي كشوركدامند؟ فزايندگي مصرف
چوب و كاهش توان تولیدی آن از عرصههای جنگلي سبب
كمبود مواد اولیه چوبي گرديده كه راه برونرفت از اين
نیاز فراوان به چوب ،با كشت درختان تند رشد ،تحت
عنوان زراعت چوب است .درختان خانواده بیديان به علت
رشد زياد ،تطابقپذيری با اقلیمهای متفاوت زيستي و
تکثیر آسان ،در بیش از هفتاد كشور كشتشدهاند [.]2
صنوبرها نقش كلیدی در زراعت چوب در اقلیم معتدله
بازی ميكنند [ .]3امروزه ،چوب صنوبر ماده اولیه مناسبي
برای تولیدات مختلف چوبي نظیر تولید خمیركاغذاست
[ .]4همچنین ويژگي ژنتیکي و سرشت اكولوژيکي
صنوبرها آنها را قادر به تولید دورگههای متنوع و متفاوت
ميسازد [ ]5كه در صنايع مختلف دارای راندمان تولیدی
بیشتر و كیفیت برتر هستند .آنها ميتوانند در بستر
خاكها و مکانهای متفاوت و در نظامهای مختلف تولیدی
استفاده شوند [ .]6تنوع گونه و كلنهای مختلف صنوبر كه
در اقلیمهای متفاوت در پهنه جغرافیايي ايران كاشته و
بهرهبرداری ميشوند چهبسا دارای ويژگيهای آناتومي،
فیزيکي و مکانیکي چوب متفاوتي باشند .از سوی ديگر،
صنعت چوب و كاغذ بهعنوان بازار هدف صنوبر كاری
بسیار گسترده بوده و تولیدات متنوع و متفاوتي را در
برميگیرد كه هريک از شاخههای آن نیاز به مواد اولیهای
با ويژگيهای خاص و متفاوت از ديگری دارند .ازاينرو،
شناسايي ويژگيهای مهم چوبهای تولیدشده در صنوبر
كاریهای عمده و تجاری كشور و دانستن اينکه در هر يک
از صنايع ،كدام ويژگي ماده اولیه چوبي مهمتر است،
ميتواند به مصرف بهینه چوب صنوبر و افزايش بهرهوری
كارخانههای صنايع چوب و كاغذ كمک شاياني نمايد.
بنابراين ،تعیین و جانمايي تولیدات چوبي رويشگاههای
مختلف صنوبر در صنايع چوبي كشور هدف نهايي اين
پژوهش بود .از میان صنايع چوبي شاخص كشور ،صنعت

كاغذسازی بیشترين نیاز به مواد فیبری متعارف چوبي را
دارد .همچنین در آينده ،مواد خام برای صنايع تولید
خمیركاغذ بهطور فزايندهای از درختان تند رشد (صنوبر
كاری) عرضه و مورداستفاده قرار خواهد گرفت [.]7
ازاينرو ،در اين پژوهش تالش شده تا نخست ويژگيهای
مهم كاربردی چوبهای صنوبر تولیدشده در قطبهای
صنوبر كاری كشور شناسايي شوند .سپس ،كیفیت مواد
اولیه صنعت كاغذسازی با كمک متخصصان اين صنعت
اولويتبندی گردد و در پايان با تجمیع دادههای حاصل از
دو گام نخست ،مناسبترين صنوبرهای موجود در بازار
برای اين صنعت معرفي گردند .برای اين كار ،از روش
«تحلیل سلسله مراتبي ( »)AHPبهره گرفته شد .باآنکه
اين روش تاكنون در ايران برای تعیین محل بهینه احداث
كارخانه كاغذ فلوتینگ در استان مازندران [ ]8و همچنین
اولويتبندی نحوه تأمین مواد اولیه از واردات يا منابع
داخلي [ ]9مورداستفاده قرارگرفته ولي پژوهش كنوني
نخستین پژوهش در ايران به هدف اصالح فله فروشي
چوب با كمک اين شیوه است .چون تولیدات چوبي صنوبر
كاریها بدون ارزشگذاری كاربردی آنها در بازار عرضه و
مصرف ميشود .ازاينرو ،با فرضیه تولیدات چوبي صنوبر
كاریها را ميتوان اولويتبندی نمود و مصرف بهینه آنها
را در صنايع چوبي كشور مکانيابي و جانمايي كرد»
تحقیق انجام و نتايج آن ارائه گرديد .نتايج اين پژوهش
ميتواند چوبهای صنوبر موجود در بازار را كه تاكنون
بدون تمايز و تنها بر اساس حجم توسط صنايع سلولزی
خريداری ميشوند ،برای صاحبان صنايع درجهبندی كرده
و با اين كار صنوبر كاران را نیز به تولید چوبهای
باكیفیت برتر و هدفمند ترغیب سازد.

مواد و روشها
انتخاب قطب کشت صنوبرهاي ایران
برای انجام اين پژوهش سه قطب زراعت چوب در
ايران (استانهای گیالن ،مازندران و زنجان) و از هر استان
يک يا دو رويشگاه انتخاب شدند .در هر رويشگاه گونه /
كلني از صنوبر كه بیشترين حجم تولیدی و تجاری را
شامل ميشد برگزيده شد .بر اين اساس ،از درختان چهار
گونه صنوبر شامل گونههای صنوبر تبريزی
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 ) euramericanaاز استان مازندران برگزيده شدند.
موقعیت جغرافیايي و شرايط اقلیمي رويشگاههای
موردبررسي در جداول  1و  2آمده است.

() PopulusnigraL.و كبوده (سپیدار)( ،
 )L.از استان زنجان ،دو كلن از گونه دلتوئیدس
( Populusdeltoides 69/55و )Populusdeltoides77/51
از استان گیالن و گونه دو رگاورامريکن (P.
Populus alba

جدول  – 1مشخصات جغرافیایی رویشگاههای صنوبر موردمطالعه و نمونهگیری
گونه /كلن
صنوبر

استان

رويشگاه
صنوبر

مازندران

ساری

P. eur.

زنجان

زنجان

P. alba

زنجان

ابهر

P. nigra

گیالن

لشت نشاء

P.d.69.55

گیالن

فومن

P.d.77.51

سطح
صنوبرکاری
( هکتار)1

تولید در
هکتار
سالیان 2

15000
5800
45000

ويژگيهای جغرافیايي

3

ويژگيهای اقلیمي 4
بارندگي
)(mm

طول شرقي

عرض شمالي

ارتفاع
( متر)

دما
))c°

نوع اقلیم

19/5

" 53 °-01'–48

" 36 °- 19 '-48

132

14/7

847

مرطوب

15/5

" 40 °-63'–08

" 39 °- 50 '-26

1580

13

250

خشک

17/4

" 40 °-02'–52

" 39 °- 59 '-34

1546

11

298

خشک

29/1

" 49 °-52'–45

" 37 °- 23 '-04

-9

17/5

1469

خیلي مرطوب

24/13

" 49 °-15'–35

" 37 °- 03 '-50

10

16/5

1260/1

خیلي مرطوب

 -1برنام راهبردی زراعت چوب موسس تحقیقات جنگ ها و مراتع کشور
 -2با اندازهگیری قطر (برابرسین ) و ارتفاع درختان هر منطق  ،تولید در هکتار بر اساس مترمکعب در هکتار در سال محاسب گردید.
 -3ویژگی جغرافیایی رویشگاه با دستگاه  GPSاندازهگیری شد.
 -4ویژگی اقلیمی از سایت هواشناسی مناطق استخراج گردید.

-1
-2

-3
-4

برنامه راهبردی زراعت چوب موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع كشور
با اندازهگیری قطر (برابرسینه) و ارتفاع درختان
هر منطقه ،تولید در هکتار بر اساس مترمکعب
در هکتار در سال محاسبه گرديد.
ويژگي جغرافیايي رويشگاه با دستگاه GPS
اندازهگیری شد.
ويژگي اقلیمي از سايت هواشناسي مناطق
استخراج گرديد.

روش تحقیق
تهیه نمونههای چوبی و آمادهسازی آنها
برای برآورد بهتر كیفیت چوب ،نمونهگیریها از
درختان سرپا و با استفاده از مته سن سنج انجام گرفت .در
هر رويشگاه تعداد  20اصله درخت صنوبر انتخاب شدند.
با ابزار مته سن سنج در ارتفاع برابرسینه ( 1/30متر)
درختان ،مغزیهايي به بلندی نصف اندازه قطری درختان
از آنها استخراج و در محفظههای مخصوص نگهداری
نمونهها قرار گرفتند .برای اندازهگیری ويژگيهای كیفي
چوب ،نمونههايي كوچک از قسمت بیروني هر مغزی تهیه

شدند .اين نمونهها با تقريب خوبي معرف ويژگيهای چوب
كل درخت ميباشند [ .]10ويژگيهای موردبررسي شامل
بیومتری الیاف و وزن مخصوص چوب بود .برای
اندازهگیری بیومتری الیاف ،نمونه كوچکي به طول 0/5
سانتيمتر از بخش بیروني مغزی تهیه شد .عالوه براين،
برای اندازهگیری وزن مخصوص چوب ،نمونههای كوچکي
به طول  2سانتيمتر از همین بخش تهیه شدند [.]11
اندازهگیری بیومتری الیاف
برای اندازهگیری خواص بیومتری الیاف چوبي ،نمونه-
های تهیهشده در لولهآزمايش حاوی محلول فرانکلین
(مخلوط اسید استیک و آباكسیژنه به نسبت يکبهيک)
قرار گرفته و به مدت  24ساعت در دمای  60±5درجه
سانتيگراد در كوره حرارت ديدند تا الیاف وابری شوند
[ .]11پس از خارج نمودن لولههای آزمايش از كوره،
محلول فرانکلین با آب مقطر جايگزين شده و پس از چند
بار شستشوی نمونهها با آب مقطر و تکاندن آنها
(لولهآزمايش) ،الیاف چوب از يکديگر جدا شدند .برای
رنگآمیزی الیاف از محلول سافرانین با غلظت  0/5گرم در
 100میليلیتر آب مقطر روی استفاده شد .فیبرهای رنگ-
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آمیزی شده روی الم میکروسکوپي تثبیتشده و آماده
عکسبرداری شدند .الیاف رنگآمیزی و تثبیتشده روی
الم میکروسکوپي با دوربین ديجیتالي سوني  8/1مگا
پیکسل در زير عدسي شیئي میکروسکوپ Olympus
 CX31با درشتنمايي40Xو4Xتصويربرداری شدند .تصاوير
به نرمافزار ،ImageJمنتقلشده و توسط آن با بررسي
دستکم  30فیبر ويژگيهای زير اندازهگیری شدند :طول
فیبر ،پهنای فیبر ،قطر حفره سلولي و ضخامت ديواره فیبر
میانگیني از هر ويژگي برای هر رويشگاه گزارش شد.
اندازهگیری وزن مخصوص
وزن مخصوص چوب درختان صنوبر در دو حالت
متداول يعني وزن مخصوص تر (برآورد تولید چوب برای
تولیدكنندگان) و وزن مخصوص خشک (برآورد مقدار
كمي حقیقي چوب برای مصرفكنندگان) اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری وزن تر ،روش اندازهگیری مبتني بر وزن
كردن نمونههای كوچک تهیهشده با ترازوی ديجیتالي با
دقت يکهزارم گرم بوده است .سپس با غوطهورسازی
همان نمونهها در آب مقطر حجم نمونهها اندازهگیری شد.
)
سرانجام با استفاده از روابط محاسباتي استاندارد (
وزن مخصوص تر نمونهها حاصل شد .در اين معادله
 M,Vبه ترتیب وزن مخصوص ،وزن و حجم نمونه چوبي
است .برای اندازهگیری وزن مخصوص خشک نمونهها،
آنها را در كوره با دمای  100± 2درجه سانتيگراد به
مدت  24ساعت حرارت داده شدند .سپس نمونهها به
روشي كه بیان گرديد وزن و حجم خشک آنها
) وزن
بهدستآمده و با روابط محاسباتي استاندارد (
D,

مخصوص خشک نمونهها تهیه شد [.]12
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
برای تصمیمسازی بهینه و تعیین مناسبترين قابلیت
كاربردی گونههای صنوبر رويشگاههای مختلف ،با روش
فرآيند تحلیل سلسله مراتبي ( )AHPدر نرمافزار اكسپرت
چويس ( )Expert choiceبهصورت جداگانه بر مبنای
شاخصهای اصلي برای صنعت كاغذسازی بر اساس نظر
كارشناسان و خبرگان اين صنعت قابلیت سنجي شده و
ارزش وزني آنها تعیین گرديد .بدين ترتیب مدلسازی

برمبنای خواص كاربردی صنايع شاخص چوب كه در اين
تحقیق پیش بیني شده است ،انجام شد .فرآيند تحلیل
سلسله مراتبي روش اولويتبندی تصمیمگیری برمبنای
ارزيابيهای مقايسات جفتي عناصر تصمیمگیری است تا
بهترين تصمیمگیری محقق گردد؛ بنابراين ،در اين تحقیق
بر اساس فرآيند تحلیل سلسله مراتبي مراحل زير انجام
ميشود:
 -1مطالعات میداني برای شناسايي و تعیین شاخصه-
های اثرگذار بر اساس ارائه پرسشنامه به اساتید و خبرگان
در صنعت تولید خمیر و كاغذ
 -2تدوين و ارسال پرسشنامه برای پنج نفر از
كارشناسان و اساتید دانشگاه با تخصص ويژه در صنعت و
تولید كاغذ جهت مقايسه دوبهدو هريک از مشخصههای
تعیینشده
 -3ثبت دادههای بهدستآمده بر اساس نظر
كارشناسان در نرمافزار اكسپرت چويس
 -4محاسبه میانگین هندسي دادهها و نرخ ناسازگاری
 -5برآورد مدل در فرآيند سلسله مراتبي بهمنظور
مشخص كردن جهت استفاده از چوب آالت رويشگاههای
صنوبر و اختصاص آنها در صنعت كاغذسازی.
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شکل  -1درختواره شاخصها و زیر شاخصهای مؤثر مواد اولیه و گزینهها در صنعت تولید خمیر و کاغذ

نتایج و بحث
پس از مطالعات انجامشده ،تعداد پنج شاخص اصلي و
 39زير شاخص در صنعت كاغذسازی برآورد و تعیین
شدند .نتايج نشان داد كه هريک از شاخصهای اصلي (5
عامل) و زير شاخصها ( 39عامل) دارای درجه وزني
شاخصهای اصلي
مورفولوژی فیبر
خواص شیمیايي چوب
خواص فیزيکي و مکانیکي چوب
كیفیت چوب
محل نمونهگیری

مورفولوژی
فیبر

مختلف و اولويتهای متفاوتي بودند .نتايج بهدستآمده
برمبنای اولويتهای شاخصهای اصلي (مورفولوژی فیبر،
خواص شیمیايي چوب ،خواص فیزيکي و مکانیکي چوب،
كیفیت چوب و محل نمونهگیری از درختان) به شرح زير
به دست آمد (شکل :)2

خواص شیمیايي
چوب

خواص فیزيکي و مکانیکي
چوب

1/718

6/517
5 /143

كیفیت چوب

محل نمونهگیری

4/742
5 /164
1/084

4/723
4 /677
1/584
1 /201

شکل - 2میانگین هندسی ماتریس مقایسهای زوجی شاخصها (قسمت فوقانی) و اولویتبندی آنها (قسمت زیرین) در صنعت تولید
خمیر و کاغذسازی
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چنانکه ديده ميشود (شکل  ،)2در بین پنج شاخص
اصلي عامل مورفولوژی فیبر چوب (ماده اولیه) با درجه
وزني ( )0/438و خواص فیزيکي و مکانیکي آن با درجه
وزني ( )0/064به ترتیب دارای بیشترين و كمترين اولويت
بودند .ساير شاخصها درجه وزني و اولويت آنها در بین
آنها قرارداد .اما ويژگي شیمیايي ماده اولیه دارای دومین
اولويت بوده كه كمترين فاصله را با اولويت نخست و

بیشترين فاصله را با اولويتهای بعد از خود دارد .اين
نتیجه يادآوری ميكند كه در تولید كاغذ عالوه بر
مورفولوژی فیبر كه نقش كلیدی و مؤثرتری در تولید
خمیر و كاغذسازی دارد ،درعینحال نبايستي به خواص
شیمیايي چوب كه سلولز ،لیگنین و ديگر مشتقات
شیمیايي چوب را شامل ميشود ازنظر دور داشت .نرخ
ناسازگاری در اين اولويتبندی  0/01برآورد گرديد.

شکل  - 3درجه وزنی و اولویتبندی گزینه (رویشگاه) برمبنای اهداف کلی در صنعت تولید خمیر و کاغذسازی

در اولويتبندی گزينهها (چوب تولیدی رويشگاههای
صنوبر) بر اساس ويژگي ساختاری و عنصری شناساييشده
چوب آالت در صنعت كاغذی و در انطباق با شاخصهای
هدف برای مصرف در اين صنعت توسط خبرگان و اساتید
دانشگاه ويژگيهای درختان پنج رويشگاه اين پژوهش
(ابهر ،زنجان ،ساری ،فومن و لشت نشاء) اندازهگیری شده
و میانگین هندسي ماتريسها (درجه وزني) اولويتهای به
ويژگي زير معیار مورفولوژی فیبر

دست آمد .آنها به ترتیب عبارتاند از :رويشگاه ساری با
گونه  P.euramerianaو درجه وزني  ،0/240فومن با كلن
 P.d. 77.51و درجه وزني  ،0/236لشت نشاء با گونه P.d.
 69.55و درجه وزني  ،0/182ابهر با گونه  P.nigraو درجه
وزني  0/174و زنجان با گونه  P.albaو درجه وزني
 .0/168نرخ ناسازگاری گزينهها (رويشگاهها)  0/01برآورد
گرديد (شکل .)3
عناصر چوبي

عناصر چوبي
ابعاد عناصر چوبي

ابعاد عناصر چوبي
1/587

شکل  -4میانگین هندسی ماتریس مقایسهای زوجی زیر شاخصهای اصلی مورفولوژی فیبر (قسمت فوقانی) و اولویتبندی آنها (قسمت
زیرین) در صنعت تولید خمیر و کاغذسازی

چنانکه اشاره شد ،اولويت نخست مورفولوژی فیبر
تحت تأثیر زير معیارهای مختص به خود است كه دو عامل
مهم عناصر چوبي و ابعاد آنها در برتری آن بسیار اثرگذار
عمل كردند .اولويت برتر ابعاد عناصر چوبي با درجه وزني
باالتر ( )0/614سبب اولويت برتر خويش و شاخص اصلي

(مورفولوژی فیبر) گرديده است (شکل  .)4در پااليش
الیاف ،وجود چوب آغاز و پايان بيتأثیر نیست؛ زيرا
ضخامت ديواره سلولي فیبر در چوب پايان (تابستانه)
موجب كاهش قابلتوجهي در پااليش فیبرها نسبت به
چوب آغاز (بهاره) در فرآيند تولید كاغذ ميگردد [.]15
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شکل  - 5درجه وزنی و اولویتبندی گزینه (رویشگاه) بر مبنای شاخص اصلی مورفولوژی فیبر در صنعت تولید خمیر و کاغذسازی

نتايج نشان داد كه درجه وزني اولويت رويشگاهها بر
مبنای دادههای مورفولوژی فیبر چوب درختان ،رويشگاه
ساری با درجه وزني اولويت ( )0/291بهعنوان نخستین
ويژگي فیبر
طول فیبر
قطر فیبر
ضخامت ديواره فیبر
قطر حفره فیبر

طول فیبر

گزينه و رويشگاههای فومن ( ،)0/280لشت نشاء
( ،)0/163ابهر ( )0/143و زنجان ( )0/124گزينههای
بعدی شناخته شدند (شکل .)5

قطر فیبر

ضخامت ديواره فیبر

قطر حفره فیبر

5/785

5/304
1/148

7/236
1/379
1/695

شکل  -6میانگین هندسی ماتریس مقایسهای زوجی زیر شاخصهای ابعاد عناصر چوبی (قسمت فوقانی) و اولویتبندی آنها (قسمت
زیرین) در صنعت تولید خمیر و کاغذسازی

زير شاخص ابعاد عناصر چوبي در بین تمامي زير
شاخصهای مؤثر در صنعت كاغذسازی اولويت نمايانتری
را با درجه وزني ( )0/665دارا است (شکل  .)6در صنعت
كاغذسازی ساختار بیومتريک فیبر (طول ،قطر ،قطر حفره
و ضخامت ديواره) نقش بارزی ايفا مينمايد .در همین
راستا اگرچه قطر حفره فیبر دارای كمترين ارزش وزني
( )0/085در مقايسه با طول فیبر است ولي اين ويژگي
شرايط بهتر مايع پخت را در فیبر برای تولید كاغذ به
روش شیمیايي فراهم ميآورد [ .]7همچنین بیومتری
درختان پرورشيافته در مناطق خشکتر با اقلیم گرمتر كه

به شیوه آبیاری قطرهای پرورش داده ميشوند دارای وزن
مخصوص بیشتر ،راندمان محصول باالتر و طول الیاف
اندكي بلندتر هستند [ .]13اين برجستگي ويژه و
اثرگذاری نمايان طول فیبر شايستگي ويژهای در اين
صنعت به آن ميبخشد .همچنان كه میانگین هندسي
ماتريس مقايسهای عناصر چوبي (شکل  )6و درختواره
عوامل تأثیرگذار (شکل  )1نشان ميدهند ،طول فیبر
بیشترين و برجستهترين اولويت را در صنعت كاغذسازی
داراست .نرخ ناسازگاری در اين اولويتبندی 0/00151
برآورد گرديد.
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شکل  -7درجه وزنی و اولویتبندی گزینه (رویشگاه) بر مبنای زیر شاخص ابعاد عناصر چوبی در صنعت تولید خمیر و کاغذسازی

نتايج ابعاد عناصر چوبي در درختان رويشگاه و انطباق
آن با اولويتهای تعیینشده در اين زيرشاخصها ،رويشگاه
ساری برمبنای ابعاد عناصر چوبي مانند طول فیبر،
بهعنوان گزينه نخست با درجه وزني ( )0/348انتخاب
گرديد .رويشگاههای فومن ( ،)0/330رويشگاه لشت نشاء
( ،)0/139رويشگاه ابهر ( )0/107و رويشگاه زنجان
( )0/076به ترتیب در اولويت دوم تا پنجم قرار گرفتند
(شکل  .)7نرخ ناسازگاری  0/02برآورد گرديد.
اولويت نهايي شاخصهای مؤثر در صنعت كاغذسازی
شامل طول فیبر ،سلولز و فیبر چوب ميباشند كه درجه
وزني آنها به ترتیب  0/158 ،0/181و 0/114
بهدستآمده است .اين ويژگيها در دو گروه شاخص اصلي
مورفولوژی فیبر و ويژگي شیمیايي قرار دارند؛ و كمترين
اولويت مربوط به وجود عناصر خارجي و ارتفاع درخت
است كه دارای پايینترين اولويتها هستند (شکل .)8
گونههای چوبي به دلیل چوب دروني شدن كه ناشي از
افزايش مقدار مواد استخراجي در آن است در نتايج تولید
خمیر اثرگذار هستند .برونچوب نسبت به درونچوب
دارای مواد استخراجي كمتری هستند [ .]14در مواردی
ممکن است برخي ويژگيها مانند سن و اندازه درخت كه
بیانگر پتانسیل تولید بیشتر و ماده اولیه فراوانتری هستند
در تعیین اولويت تأثیرگذار باشند؛ زيرا افزايش سن
درختان برخي خواص مانند طول فیبر ،شاخص كششي و
پارگي كاغذ را افزايش ميدهد .چون با افزايش آن درصد
جوانچوب در درختان تند رشد كاهش مييابد .اين
موضوع زمان برداشت مطلوب درختان را مهم جلوه مي-

دهد []13؛ بنابراين ،مصرف محصوالت چوبي در دورههای
بهرهبرداری كوتاهمدت در اين صنعت موردترديد قرار مي-
گیرند .نرخ ناسازگاری  0/02برآورد گرديد .به علت فقدان
منابع پژوهشي مشابه و همگرا ،مقايسه نتايج اين تحقیق با
دستاورد ديگران امکانپذير نشد .تنها گزارش موجود در
مورد تأمین مواد اولیه كارخانه كاغذسازی ولي با رويکردی
ال » متفاوت است .تأمین مواد اولیه با رويکرد اولويت-
كام ا
های منافع ،فرصتها ،هزينهها و چالشها در سه منبع
مواد اولیه{ منابع جنگلي داخلي ،منابع غیر جنگلي
(صنوبر و پسماندهای كشاورزی) و واردات چوب }اولويت-
بندی شدند .در اين تصمیمگیری معیارها به مطلوب و
نامطلوب تقسیمشده و معیارهای مطلوب بهعنوان منافع و
معیارهای نامطلوب بهعنوان هزينه در نظر گرفته شدند.
همانطور كه سنتز نهايي نشان داد ،گزينه تأمین مواد
اولیه از خارج برای صنعت كاغذسازی دارای باالترين
اولويت است .با توجه به مزايای تصمیمگیری ،عرضه
خارجي دارای باالترين اولويت و عرضه داخلي و تركیبي از
عرضه داخلي و خارجي به ترتیب دارای اولويت دوم و سوم
بودند .در تصمیمگیری كالن مانند تهیه مواد اولیه برای
كارخانه كاغذسازی فرصتهايي مانند حفاظت از
محیطزيست ،رشد اقتصادی منطقه ،كاهش نرخ
جنگلزدايي ،افزايش كیفیت محصول ،دسترسي به
استاندارها ... ،افزايش خواهد داشت و هزينههايي مانند
ذخیرهسازی مواد اولیه كاهش داشته است .تصمیمگیری
نهايي كه موارد فوق را لحاظ نمايد خريد مواد اولیه از
خارج است [.]9
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شکل  - 8اولویتبندی نهایی شاخصهای تأثیرگذار در صنعت خمیر و کاغذ

نتیجهگیری
نتايج ،مصرف چوب صنوبر را برای صنعت كاغذسازی،
گونههای اورآمريکن در رويشگاه ساری را پیشنهاد ميكند؛
زيرا اقلیم مناسب ،رطوبت كافي و راندمان مطلوب تولید

چوب در آن رويشگاه و توسعه صنوبر كاری با كلنهايي از
گونه اورآمريکن موجب استمرار فعالیت تولیدی اين صنعت
ميگردد .كاغذ محصولي استراتژيک شناخته ميشود كه
بستر مساعد بالندگي فرهنگي ،تعالي اجتماعي و پیشرفت
اقتصادی را فراهم ميكند .نتايج اين تحقیق اذعان دارد

... شناسايي و اولويتبندی عاملهای تاثیرگذاربر مصرف تولیدات چوبي صنوبرهای

 محصول چوبي، توان تولید جنگلي و پسماندها،زراعي
صنوبر از ارقام دورگه اورآمريکن است؛ زيرا طول فیبر
گونه اورآمريکن در رويشگاه ساری بهعنوان نخستین
 برابر.مطلوبیت و اولويت در اين صنعت انتخاب شد
 در آينده تالشها به سمتي هدايت خواهد شد،گزارشها
كه اصالح و بهبود كیفي خواص چوب درختان ازجمله
 زاويه میکروفیبريل و حتي، طول فیبر،وزن مخصوص
 اصالح.]16[پارامترهای شیمیايي آن را هدف قرار دهد
ويژگيهای يادشده موجب افزايش راندمان و بهبود كیفیت
.محصول كاغذ خواهد شد
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 چوب،فراوانترين و مطلوبترين ماده اولیه برای آن
.صنوبرهايي هستند كه بلندترين الیاف را دارا باشند
ويژگي درون ساختاری چوب صنوبر (قابلیت اصالحپذيری
 موجب،ژنتیکي) و انعطافپذيری تکنولوژيکي صنايع كاغذ
درهمآمیختگي و همسويي زراعت چوب و صنعت كاغذ
 اولويتهای مؤثر تعیینشده خبرگان صنعت.شده است
كاغذسازی برای تصمیمگیری در مورد مصرف چوب صنوبر
 راهکار مطمئني را برای تولیدكنندگان،در اين صنعت
چوب صنوبر ميگشايد كه مطلوبترين محصول چوبي
برای مصرف كاغذسازی در شرايط موجود قابلیتهای

منابع
[1] FrahaniZanjirani, R. Rezapour, Sh. and Kaedar, L., 2011. Supply chain sustainability and raw material
management: concepts and process, IGI Global, Hershy, USA, pp. 215.
[2] Ball J, Carle J. and Lungo A. Del., 2008. Contribution of poplars and willow to sustainable forestry and rural
development. Forest Resources Division, FAO Forestry Department, Rome.
[3] Verani, S. and Speradio, G., 2008. International poplar commission thematic papers. FAO- Forestry
department. October, 2008.
[4] Francis, R.C., Hanna R.B., Shina, S.J., Brown A.F. and Riemenschneider D.E., 2006. Papermaking
characteristics of tree Populus clones growing in the north-central United States. Biomass and Bioenergy
30:803-808.
[5] Veljanovski V. and Constable C.P., 2013. Molecular cloning and biochemical characterization of two UDPglycosyltransferases from poplar. Center for forest biology and department of biology, university of Victoria,
Canada.
[6] Pellegrino, E., Di Bene, C., Tozzini, C. and Benari, E., 2011. Impact on soil quality of a 10 year old short
rotation coppice poplar stand compared with intensive agricultural and uncultivated systems in a
Mediterranean area. Agriculture, ecosystems and environment 140: 245-254.
[7] Mahdavi, S., Kermanian, H,. Ramazani, O. and Molavi, S., 2013. Assessment of five successful poplar
clones for kraft pulp production considering technical and economic aspects. Cellulose chemistry and
technology, 47(3- 4), 267- 275.
[8] Barimani, A., Ghasemian, A., Azizi, M. and Zabizadeh, S.M., 2014. Optimized locating of fluting paper
plant from agricultural residues using AHP (based on benefit and cost approach. International Journal of
Lignocellulosic Products,1 (2): 104-120.
[9] Azizi, M., 2005. Decision making for raw material Procurement in Paper making factory. ISAHP 2005,
Honolulu, Hawaii, July 8-10, 2005. Pages:11.
[10] Lashkarbolouki, E., Pourtahmasi, K., Oladi, R. and Klagari, M., 2015. Evaluation of surface sampling
method for estimating wood quality (fiber length and density) in poplar trees. Journal of Forest and Wood
Product. 68(3), 503-515.
[11] Chave, J., 2005. Measuring wood density for tropical forest trees.A field manual for the CTFS sites. Wood
density measurement protocol. Universite Paul Sabatier 31000 Toulouse, France.
[12] Ding, W.D., Koubaa, A.and Chaala, A., 2013. Mechanical properties of MMA- hardened hybrid poplar

435

1395  پايیز،3  شماره، سال هفتم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

wood. Industrial Crops and Products 46:304-310.
[13] Goyal, G. C., Fisher. J. J., Krohn, M. J., Packwood, R. E. and Olson, J., 2000. Variability in pulping and
characteristics of hybrid poplar trees due to their genetic makeup, environmental, factor, and tree ages.
Potlatch Corporation Corporate R&D Center.
[14] Lourenco, A., Baptista, J. and Pereia, H., 2008. The influence of heartwood on the pulping properties of
Acasia melanoxylon wood. Japan wood research society. J. Wood Sci,54: 464 – 469.
[15] Reme, Ph. A., 2000. Some effects of wood characteristics and the pulping process on mechanical pulp
fibers. Norwegian university of Science and Technology.
[16] Wimmer, R., Downes, G.M., Evans, R., Rasmussen, G. and French, J., 2002. Direct effects of wood
characteristics on pulp and handsheet properties of Eucalyptus globules. Holzforschung 56: 244- 252.

Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 7, No. 3, Autumn 2016

436

Recognition and rating of effecting indexes on the consumption of pulp and paper
industry production from different poplar plantation sites in Iran

Abstract
In line with the population growth, the need for wood
consumption increases. For a long time, this need was
supplied by natural forests. However, forest harvesting in Iran
has decrease for many reasons and plantation of the fast
growing trees (e.g. poplar, eucalypt, and paulownia) has been
introduced as an alternative. One of the most demanding
industries is pulp and paper which needs considerable
amounts of raw wood materials, each year. This industry can
continue its production by using poplar wood. This research
was conducted with the aim of assessing the practical
characteristics of poplar wood in paper production industry by
using a nondestructive test method. Poplar’s plantation sites
were selected in areas of country that poplar trees were
planted widely. Analytic hierarchy process (AHP) in Expert
choice 11 software was performed for locating the production
of different sites in pulp and paper industry. Moreover, for
field studies of this research, the questionnaires were prepared
and sent to experts and university professors with experiences
in this industry. The results showed that among the five main
indices influencing in pulp and paper production, fiber
morphological features are the first priority with weighting
value of 0.43. Production allocations with their weighting
values determined Sari (0.24), Fouman (0.23), Lashtnasha
(0.18), Abhar (0.17), and Zanjan (0.16), as superior plantation
sites, respectively.
Keywords: wood plantation, wood fibers biometry,
nondestructive test, analytic hierarchy process, locating
poplars wood.
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