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تاثیـر فناوری نانو در آینده صنعت چوب

چوب و محصوالت چوبی

شــناخت و اســتفاده موفقیت  آمیــز از فنــاوری نانــو در صنعــت چــوب، تولیــد محصــوالت جدیــد و بــا ارزش افــزوده بســیار بــاال 
ــد در  ــق و توســعه و تشــخیص پیشــرفت های جدی ــه منظــور ترســیم نقشــه راه، تحقی ــا ب را ممکــن می ســازد. کمیســیون اروپ
ــدات  ــاوری در بخــش تولی ــن فن ــی ای ــرای کاربرد هــای عمل ــو و شناســایی زمینه  هــای مرتبــط و مناســب ب ــاوری نان حــوزه فن
چوبــی، مطالعــه جامعــی را انجــام داده اســت. در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه فنــاوری نانــو بــا ســاخت مــوادی بــا عملکــرد 

ــزاری بســیار مهــم بــرای پیشــرفت زمینه  هــای بســیاری از جملــه مــوارد زیــر باشــد:  ــاال می توانــد اب بســیار ب
     تغییر محصوالت چوبی از منبع محور به دانش محور

     پیشرفت های غیر منتظرة واقعی در عملکرد مواد زیستی ساخته شده از منابع چوبی
     تغییر رویکرد از محصوالت چوبی حجیم به مواد جدید بیوکامپوزیتی مناسب 

     یکپارچــه نمــودن SEM هــا، بــه عنــوان مثــال، اجتمــاع تولید کننــدگان محصــوالت بــا عملکــرد بــاال بــا فعــاالن صنعــت 
چــوب و کاغــذ

ــت و  ــر اس ــش متغی ــت و آت ــرات، رطوب ــا، حش ــد قارچ ه ــی مانن ــل محیط ــی از عوام ــر بعض ــا در براب ــت چوب ه ــوالً مقاوم معم
الزم مــی باشــد کــه اصالحاتــی را در ایــن مــاده بوجــود آوریــم تــا کاربــرد و دوام آن افزایــش یابــد. بــرای ایــن منظــور اغلــب 
ــا  ــا مــواد شــیمیایی انجــام می گیــرد، امــا برخــی از روش ــهای اصالحــی متعــارف، ب اصالحــات ظاهــری از قبیــل روکش ــدهی ب
محیــط زیســت ســازگار نیســتند و حتــی اثــرات ســمی دارنــد بــه همیــن دلیــل نیــاز مبــرم بــه کشــف روش ــهای جدید و زیســت 
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــه ب ــی ک ــود. چوب های ــاس می ش ــوب، احس ــردی چ ــای عملک ــود ویژگی ه ــالح و بهب ــرای اص ــازگار ب س
ــود. اگــر چــه ممکــن اســت  ــو تولیــد می شــوند بســیار مســتحکمتر و ســخت  تر از محصــوالت روش ــهای ســنتی خواهنــد ب نان

ــا آســان اســت. ــا اصــالح آنه ــای عملکــردی باشــند ام ــی دارای برخــی از محدودیت ه ــای چوب کامپوزیت ه
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از جملــه ویژگی هایــی کــه بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو افزایــش می یابــد پایــداری 
ــواع ویژگی هــای ظاهــری  ــر رطوبــت، اشــعه فرابنفش، فســاد میکروبــی و ان در براب

از قبیــل ســختی و مقاومــت در برابــر آتــش اســت.
ــایش  ــرض فرس ــواره در مع ــی هم ــای چوب ــیو و کامپوزیت ه ــوب ماس ــطوح چ س
ــر ایــن دو عامــل  ــت اســت و در براب بوســیله نور)ماننــد اشــعه فرابنفــش( و رطوب
ــتفاده از  ــا اس ــی، ب ــواد چوب ــت از م ــن حفاظ ــت. بنابرای ــر اس ــیب پذی ــیار آس بس
روکش ــهای غیــر شــفاف یــا نیمــه شــفاف ابــداع گردیــد، امــا ایــن روش موجــب 
ــدگان  ــرف کنن ــه مص ــود، در صورتیک ــوب می ش ــری چ ــای ظاه ــذف زیبایی ه ح
مایل نــد چوب هــا هــم از دوام بــاال و هــم از زیبایــی ظاهــری برخــوردار باشــند. یــک 
راه حــل ایــن مشــکل می توانــد اســتفاده از روش اصــالح ظاهــری شــفاف باشــد. 
عملکــرد در برابــر آتــش نیــز یکــی از عوامــل کاهــش کاربــرد محصــوالت چوبــی 
اســت. دســتیابی بــه عملکــرد پیشــرفته  تر محصــوالت چوبــی در برابــر آتــش نیــز 
کار مشــکلی نیســت بســیاری از بازدارنده  هــای آتــش نیــز کــه هــم اکنــون مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد، در کاهــش پارامترهــای مختلــف عکــس العمــل چــوب 
ــعله  ــترش ش ــرارت و گس ــش ح ــتعال، پخ ــت اش ــه قابلی ــش از جمل ــر آت در براب
ــم های  ــرد پش ــد عملک ــا ح ــد ت ــش می توان ــر آت ــوب در براب ــرد چ ــد. عملک مؤثرن
ــن اصالحــات  ــد. هرچنــد بســیاری از ای ــوالدی افزایــش یاب ــی و صفحــات ف معدن
ــه  ــند، ب ــذار باش ــر گ ــوب تاثی ــای چ ــیاری از  ویژگی ه ــت روی بس ــن اس ممک
ــهای  ــتفاده از روش  ــا اس ــد ب ــش می توان ــر آت ــوب در براب ــاالی چ ــال دوام ب هر ح

ــد. ــر پوســیدگی های زیســتی بدســت آی ــداول حفاظــت از چــوب در براب مت

ایجــاد رفتــار بازدارندگــی در برابــر آتــش در چــوب، اغلــب موجــب افزایــش نفوذپذیری 
ــن  ــود. همچنی ــوب می ش ــی چ ــاد تدریج ــا فس ــگ و ی ــر رن ــت، تغیی ــر رطوب در براب
ــرد ــژه در کارب ــوب بوی ــش دوام چ ــب کاه ــد موج ــات می توان ــه اصالح ــن گون ای

هــای بیرونــی، کاهــش اســتحکام مکانیکــی و مقــاوم شــدن در برابــر چســب و رنــگ 
ــت  ــا خاصی ــده ب ــالح ش ــای اص ــرد چوب ه ــن کارب ــده تری ــه عم ــی ک ــود، در صورت ش
ــی کــه چــوب اصــالح شــده در  ــی اســت. زمان ــش، در مصــارف بیرون بازدارندگــی آت
معــرض رطوبــت زیــاد قرارگیــرد، ممکــن اســت مــواد شــیمیایی بازدارنــده آتــش بــه 
ــی از چــوب خــارج شــوند.  ــه کل ــت شسته شــده و ب ــل و در نهای ســطح چــوب منتق
حتــی بــا میــزان اندکــی رطوبــت، در حــد رطوبــت داخلــی، عملکــرد حفاظتــی چــوب 
ــده  ــواد شــیمیایی بازدارن ــرا م ــه زوال بگــذارد، زی ــش ممکــن اســت رو ب ــر آت در براب
ــت  ــا غلظ ــق ب ــمت های عمی ــمت قس ــه س ــوب ب ــی چ ــمت های فوقان ــش از قس آت

ــد. ــش می یاب ــتعال محصــوالت افزای ــت اش ــرده، قابلی ــت ک ــر حرک کمت
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برابـر اشـعه فرابنفـش:  محافظـت در 
سـطح چـوب ماسـیو در برابر عوامـل مخربی ماننـد تابش) 

اشـعه فرابنفش و نور مرئی( بسـیار آسـیب پذیر اسـت و عموماً نیاز به 
حفاظـت در برابـر ایـن قبیل عوامـل دارد. اصالح سـطح چوب با اسـتفاده از نانو 

مـواد می توانـد پیشـرفتی غیـر منتظره و بسـیار بـا اهمیت در راسـتای افزایـش دوام و 
عملکـرد، بـه همراه حفـظ ظاهر زیبای چوب، بدون اسـتفاده از روکش باشـد. رنـگ دانه  های 

معدنـی ماننـد دی اکسـیدتیتانیم)TiO2( و اکسـید روی)ZnO( را معمـوالً به منظـور افزایش دوام 
شـیمیایی و مکانیکـی و نیـز بهبـود شـکل ظاهـری به مـواد با سـاختار پلی مـری اضافـه می کنند.

بـا اضافـه کـردن تنهـا 5درصد از نانو ذرات دی اکسـید تیتانیم به چوب آن را در برابر تابش اشـعه فرابنفش 
محافظـت نمـوده و از سـرایت پوسـیدگی بـه الیه  هـای مختلف چـوب جلوگیری می کنـد  و عالوه بـر آن ظاهر 

چـوب را نیز زیباتـر می کند.
ممانعـت از تکثیـر میکروب هـا: چـوب و کامپوزیت هـای چوبـی، بویـژه در مصـارف بیرونـی ، اغلـب در معـرض 
تهاجمـات باکتریایـی ماننـد لکه  هـای آبی، کپک هـا و قارچ های نابـود کننده چوب قـرار دارند. جلوگیـری از تماس 
باکتری هـا بـا سـطح چـوب می تواند روش مناسـبی بـرای به حداقل رسـاندن تکثیـر کلونی های میکروبی یا تشـکیل 
کپـک در چـوب باشـد. اصـالح سـطح چوب با اسـتفاده از نانـو ذرات سـیلیکا، تکثیـر باکتری ها و کلونی هـای قارچ ها 
را بـه طـور چشـمگیری کاهـش می دهـد. ذرات کـروی سـیلیکا، بـا قطـر در حـدود 10 نانومتـر، از طریـق یک الیه 
اتصالـی پلـی کاتیونـی و با اسـتفاده از یک فرآیند غرقابی سـاده به سـطوح شیشـه ای متصل می شـوند. از این روش 
می تـوان بـرای سـاخت روکش ـهای نانوکامپوزیتی پلیمری بـا خاصیت خود پاالیـی و حذف آالینده  هـای میکروبی 
اسـتفاده نمـود گرچـه ایـن روش هنوز در چوب ماسـیو اسـتفاده نشـده اسـت، اما تحقیقـات در زمینه بررسـی 
روش ـهای پیـش نیـاز برای اسـتفاده رایـج از نانـوذرات و یا آرایـش آنها درون دیواره های سـلولی چـوب، ادامه 

دارد.
آزاد سـازى تدریجـى ترکیبـات با اهمیت : نانوذرات توان آزاد سـازی مداوم آفت کش ـها و قارچ 

کش ـها در یـک سـاختار پلیمـری را نیـز دارنـد. ایـن روش ـها کـه در آن قارچ کش ـها و آفت کش ـها 
بـه صـورت کپسـول هایی درون روکـش قرار می دهنـد، به منظور آزادسـازی زمان بندی شـده 

ابداع شـده اسـت. سـاختار های میکروحفره ای سـاخته شـده از نانوذرات دی اکسـید 
تیتانیـم نقش بسـیار کلیدی در سـازوکارهای آزاد سـازی مرحلـه ای به عهده 

دارنـد. پوشش ـهای دارای ایـن ذرات در برابـر نفـوذ و تکثیـر جلبک ها 
نفـوذ ناپذیرند.

فرصت های فناوری نانو
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ــوب  ــه چ ــک قطع ــه ی ــتفاده از Timber ک ــوب : اس ــدارى چ نگه
ــکونی  ــارف مس ــرای مص ــت ب ــنیک اس ــروم و آرس ــس، ک ــا م ــده ب ــح ش تلقی

ــرای آن  ــرای یافتــن جایگزینــی ب ممنــوع شــده اســت و صنعــت تولیــد کننــده آن ب
تــالش می کنــد. نشــانه  های بســیاری مبنــی بــر توانایــی فنــاوری نانــو در تولیــد محصــوالت 

مؤثرتــر، بــا دوام تــر و بــا خــواص ضــد میکروبــی بــه ویــژه بــرای مصــارف خارجــی وجــود دارد. 
بــا اســتفاده از روش ــهای اشــباع مناســب، نانــوذرات قادرنــد بــه درون ســاختار چــوب نفــوذ کننــد و 

ایــن در حالــی اســت کــه تاثیــر وجــود نانوذراتــی ماننــد دی اکســید تیتانیــوم، اکســید روی و یــا اکســید 
ــات شــده اســت. مــس در نگهدارنده  هــای چــوب، در افزایــش دوام چــوب اثب

عملکــرد در برابــر آتــش : از نانوکامپوزیت هــای مقــاوم بــه آتــش بــه طــور عمــده در تولیــد پالســتیک ها، 
اســتفاده شــده اســت. همچنیــن از مقاومــت نانوکامپوزیت هــا در مقابــل آتــش مــی تــوان در تولیــد محصــوالت 
چوبــی بهــره بــرد. امــا تاکنــون نتایــج کمــی در ایــن زمینــه بــه دســت آمــده اســت. مؤثرتریــن بازدارنده  هــای 
آتــش نانوکامپوزیتــی، ســاختاری اســت شــامل تنهــا یــک مونومــر و یــا پلیمر هــای منبســط شــده کــه میــان 
ــد  ــک فرآین ــوان پالســتیک ها و خــاک رس را طــی ی ــرار داده شــده اســت. چنانچــه بت ــیلیکا ق ــای س الیه  ه
ــا  ــود. ام ــاد می ش ــانی ایج ــه آس ــاختاری ب ــن س ــک چنی ــرد، ی ــوط ک ــم مخل ــا ه ــی ب ــه خوب ــب ب مناس
ــا ایــن وجــود اطالعــات  ایــن روش تاکنــون در تولیــد محصــوالت چوبــی جامــد بــه کار نرفتــه اســت. ب
ــش را  ــه آت ــت ب ــدازه ذرات مقاوم ــش ان ــد، کاه ــان می ده ــی نش ــوالت چوب ــورد محص ــود در م موج

ــیار  ــای بس ــوان ویژگی ه ــو می ت ــاوری نان ــری فن ــه کارگی ــا ب ــد. ب ــش میده ــر افزای ــد براب ــا چن ت
شــگفت انگیزی را در محصــوالت  چــوب بــه وجــود آورد. بــه عنــوان مثــال نانــوذرات قادرنــد 

بــه درون غشــای ســلولی نفــوذ کــرده، ســاختاری بســیار مســتحکم بــا احتــراق پذیــری 
کــم ایجــاد نمایــد و بــه طــور همزمــان خصوصیــات میکروحفــره ای چــوب را نیــز 

حفــظ کننــد. همچنیــن می تــوان چــوب را بعنــوان ماتریســی بــرای تولیــد 
ــاال در  ــیار ب ــرد بس ــا عملک ــد ب ــرامیکی متخلخــل جدی ــواد س م

برابــر آتــش، بــه کار بــرد.
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                           تاثیر فناوری نانو بر صنعت کاغذ

صنعــت چــوب عمدتــاً شــامل صنایــع کوچــک یــا متوســط دیگــری اســت کــه اغلب 
توانایــی ســرمایه گــذاری تحقیقاتــی بــرای توســعه فنــاوری هــا و افزایــش کیفیــت 
محصــوالت را ندارنــد. ایــن صنعــت هنوز بــه درک مناســبی از ارزش افــزوده در ابعاد 
وســیع نرســیده اســت. در حــال حاضــر بیشــترین بــازده صنعــت چــوب، بــا اســتفاده 
از مــواد توده ــای حاصــل مــی شــود. بیشــترین تولیــد کننــدگان محصــوالت چوبــی 
هنــوز از انتظــارات و نیازهــای مصــرف کننــدگان آگاه نیســتند. بــه عبــارت دیگــر، 
اکثــر مصــرف  کننــدگان بــه اســتفاده از مــواد کامــالً طبیعــی عالقه منــد هســتند و 

هیــچ حمایتــی از محصــوالت بــا اســتفاده از مــواد غیرطبیعــی نمی کننــد.

موارد کاربرد نانو در آینده صنعت چوب

موانع به کارگیری فن آوری نانو در تولید محصوالت چوبی

تحقیقات اکتشافی در نانوساختارهای چوب و خمیر

ساختارهای مهم شامل سیستم متخلخل دیواره فیبر

سازماندهی و توزیع اجزای دیوار فیبر

اصالح آنزیمی اجزای فیبر

اصالحات فیزیکی و شیمیایی اجزای بافت شامل افزودن و اصالح سیستم متخلخل دیواره فیبر

تحقیق و توسعه اکتشافی با هدف بهره  برداری صنعتی از نانو الیاف سلولزیژ

اصالح شیمیایی الیاف سلولزی تجمیع و توزیع

اندازه  گیری خواص مقاومتی و شبکه  ای الیاف در کاغذ و خمیرسازی

کاربرد الیاف سلولزی وخاک رس الیه  بندی شده در نانو کامپوز

تحقیق و توسعه اکتشافی برای اصالح سطوح در الیاف چوبی و سلولزی

روش های چند الیه  ای پلی الکترولیتی

خود آرایی پلی ساکاریدها و مشتقات پلی ساکاریدی

پیوندهای سطحی پلی مرها

بلوکه کردن پلی مرها با هدف اصالح سطوح
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موارد کاربرد نانو در آینده صنعت چوب                           تاثیر فناوری نانو بر صنعت کاغذ

ــر   صنعــت کاغــذ و مقوا ســازی، صنعتــی ســرمایه ب
اســت و زمــان الزم بــرای بــه کارگیــری فرآیندهــای 
ــن  ــا ای ــاد اســت. ب ــاً بســیار زی ــد در آن عموم جدی
شــرایط، تعویــض تجهیــزات پــر هزینــه فقــط 
هنــگام بازســازی هــای عمــده و راه انــدازی خطــوط 

ــرد ــورت می گی ــد ص ــد جدی تولی
از  اندکــی  تعــداد  تنهــا  تاکنــون 
کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنعــت 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــذ ب کاغ
یکــی از مشــهورترین آنهــا اســتفاده از 
نانــو/ میکــرو ذرات )ســیلیکای کلوئیــدی، 
ــه  ــم کلوئیــدی ( ب هیدروکســید آلومینیی
صــورت ترکیــب بــا پلــی الکترولیــت های 
ــا از  ــن فناوری ه ــه ای ــت. کلی ــی اس کاتیون
ــد، در  ــوالت جدی ــاز و محص ــه 80 آغ ده

دهــه 90 توســعه یافته  انــد

ــامل  ــعه ش ــال توس ــای در ح ــر فناوری ه دیگ
نانــو کامپوزیتــی  از حفاظ هــای  اســتفاده 
بــرای اســتفاده در بســته  بندی غــذا و عایــق 
ــو  ــاوری نان ــی اســت. فن هــای روغــن و چرب
ــین آالت  ــی  ماش ــل ارتباط ــوان پ ــی ت را م
کاغذ ســازی وســایر تجهیــزات فراینــدی 
ــیون  ــو فیلتراس ــوان نان ــمار آورد. می ت ــه ش ب
مــورد   ( فراینــدی  آب هــای  تصفیــه  در  را 
اســتفاده در ماشــینها ودســتگاههای آســیابی 
ــو  ــرد و از نان ــه کار ب ــوا ( ب ــذ ومق ــد کاغ تولی
روکشــهای ضــد خــش بــرای تولیــد پرس ــها 
ونیــز ســاخت اجــزای مختلــف ماشــین آالت 

کاغذ ســازی اســتفاده کــرد
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9 سازه چوبى منحصر به فرد و زیباى تنها از تنه یک درخت

با  هوی  چون  ژنگ  نام  به  چینی  هنرمند  یک 
کنده  کاری روی یک چوب به طول 12٫2 متر یک اثر 

هنری فوق العاده آفریده است. این قطعه  ی بزرگ چوبی 
که در سال 2013 رونمایی شد درکتاب رکوردهای گینس 
به عنوان بلندترین سازه  ی چوبی یک تکه در جهان ثبت 
گردیده و نکته  ی مهم در مورد آن این که تنها از تنه  ی 
ریزه  و  طول  به  توجه  با  است.  شده  ساخته  درخت  یک 
جای  رفته  کار  به  آن  در  که  دقیقی  جزییات  و  کاری  ها 
تعجب ندارد که ساخت آن سال ها به طول انجامیده است. 
روی این تنه  ی درخت کنده کاری هایی به شکل ساختمان
ها، درختان، کوه ها، قایق ها، پل ها، ابرها و حتی 550 انسان 

در اندازه  ی کوچک حکاکی شده  اند.

مجسمه  ی  بزرگ ترین  پکن  در  الما  معبد 
حکاکی شده  ی چوبی از بودا را که از تنه ی 

تنها یک درخت ساخته شده در خود جای داده 
است. این مجسمه  ی چوبی 18 متر طول دارد و در 
این معبد قرار گرفته است. مجسمه ی  هال مرکزی 
مایتریا )Maitreya( با دست حکاکی شده و ساخت آن 
به دوران حکومت امپراطور خیان لونگ از سلسله ی 
خینگ بر می گردد. انقالب فرهنگی در دهه ی 1960 
باعث وارد شدن صدمات شدید و غیرقابل جبرانی به 
هزاران قطعه ی فرهنگی و معماری در سراسر چین 

معبد  و  مجسمه  این  ناباوری  کمال  در  اما  شد 
مذکور از چنین فاجعه ای در امان ماندند.

1

بزرگ ترین  سازه  ی چوبی یک تکه ی جهان

3

2

باغچه  ی  و   )Lednice Castle( »لدنیس«  قصر 
بسیار بزرگش یکی از زیباترین مکانها در کشور 
به شمار می  آید. فضای داخلی  جمهوری چک 
این عمارت نیز مانند بیرون آن منحصر به فرد 
هنری  قطعات  از  استفاده  با  آن  سقف  است. 
خانه  داخل  لوازم  تمامی  و  شده  تزیین  چوبی 
این  درون  آیتم  زیباترین  اما  هستند.  چوبی 
عمارت یک راه پله  ی چوبی 360 درجه  ای است 
که حتی یک دانه میخ نیز در آن به کار نرفته، 
از تنه   تنها یک درخت ساخته شده و کتابخانه 

را به اتاق خواب این عمارت متصل می کند.

راه پله  ی چوبی که از تنه ی یک درخت 
ساخته شده است

بزرگ ترین مجسمه ی چوبی بودا
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6

5

4 توتم های چوبی در موزه ی پادشاهی اونتاریو

ــو  ــاهی اونتاری ــوزه  ی پادش ــدا در م ــگاآ و های ــه  ی نیس ــد چهار گان ــتون های بلن س
ــدر  ــت س ــوب درخ ــی روی چ ــا حکاک ــه ب ــتند ک ــی هس ــزرگ چوب ــتون های ب س
قرمــز غربــی توســط قــوم نیســگا و هایــدا ســاخته شــده انــد. هــر کــدام از ایــن 
ســتون ها داســتان خاندانــی را بیــان می کنــد و حکاکی هــای روی آن هــا تاریــخ یــک 
خانــدان را بــا ذکــر اصلیــت، دســتاوردها و تجربیــات آنهــا بــه تصویــر می کشــد. 
ایــن ســتون های چوبــی غــول پیکــر در اوایــل دهــه  ی 1920 پیــدا شــدند. بلندترین 
ســاگاوین نــام دارد و بلندتریــن ســتون چوبــی بــه جیــا مانــده از قــرن نوزدهــم بــه 

شــمار مــی آیــد.

بیـش از 51۰ قطعـه دو تکـه ای کـه از تنـه ی یـک درخت 
اند شـده  ساخته 

ــا  ــود کــه پــس از آشــنایی ب ــو ب ــر یــک پســر اهــل اوهای ــی« وارث ارنســت »موون
ــاد  ــان را ی ــه از چــوب درخت ــه نحــوه  ی ســاختن اجــزای دو الی ــرد غریب ــک م ی
ــیار  ــهای بس ــا برش  ــا ب ــن کار را تنه ــه او ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــیاری ب ــت. بس گرف
معــدود انجــام می ــداده اســت و چــه ایــن ادعــا درســت باشــد و چــه نباشــد وارثــر 
ــکا  ــوب در آمری ــکاکان چ ــن ح ــهورترین و ماهرتری ــی از مش ــه یک ــی زود ب خیل
ــمت  ــه س ــش ب ــه توجه ــن ک ــل از ای ــری او قب ــر هن ــن اث ــد. مهم تری ــل ش تبدی
ــه ی دو  ــده از 511 تک ــاخته ش ــی س ــک درخــت چوب ــود ی ــب ش ــو جل لوکوموتی
ــر ســاخته شــد.  ــا همــان ســبک معــروف وارث ــود کــه ب ــه هــم ب الیــه  ی متصــل ب

مجسـمه ی چوبی یک شـیر 
غـول پیکر

دینگ  »دنگ  نام  به  ساز  مجسمه  یک 
روی« این شیر چوبی فوق العاده را روی 
تنه  ی یک درخت حکاکی کرده است. وی 
در این کار از کمک 20 دستیار برخوردار 
زمان  آن  تکمیل  برای  سال   3 و  بوده 
زیبا  مجسمه  ی  این  است.  کرده  صرف 
در میانمار ساخته شده و بعدها به چین 
تنه  ی  روی  زیبا  شیر  این  گردید.  منتقل 
 14٫5 و  شده  حکاکی  اقاقیا  درخت  یک 
عرض  متر   4 و  ارتفاع  متر   5 طول،  متر 
می توان  باشند  دقیق  ابعاد  این  اگر  دارد. 
این مجسمه  ی چوبی را بزرگترین سازه  ی 
چوبی حکاکی شده در جهان دانست که 
این مقام در حال حاضر در اختیار اولین 

سازه ی چوبی این فهرست قرار دارد.
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خدای جنگ، بزرگ ترین مجسمه ی چوبی ژاپن

مقبــره  ی کومانــو )Kumano( در ژاپــن خانــه ی بزرگ تریــن 
Bisham� ــام بیشــامونتن  ــه ن ــن کشــور ب ــی ای )مجســمه  ی چوب

ــک  ــوان ی ــه عن ــن مجســمه ب ــگ اســت. ای onten(، خــدای جن
ــاارزش در دهــه  ی 1970 تعمیــر شــده و در ســال  ــر هنــری ب اث
ایــن مقبــره در کنــار دیگــر مجســمه  ها در معــرض دیــد عمــوم 
قــرار گرفتــه اســت. مجســمه  ی »بیشــامونتن« بیــش از 10٫000 
ســال قدمــت دارد و تنهــا از تنــه  ی یــک درخــت ســرو ســاخته 

شــده اســت.

چاپ اسـتیک )Chopstick(، االکلنگـی چوبی و یک 
سـازه ی انحصاری

ایــن ســازه  ی چوبــی زیبــا و خــاص از تنــه  ی یــک درخــت 30٫5 متری و 
توســط شــرکت ســوئدی »ویــژن دیویــژن« بــا همــکاری مــوزه  ی هنــری 
ایندیاناپولیــس ســاخته شــده اســت. ســازه  ی چوبــی موســوم بــه »چــاپ 
اســتیک« بــرای پــارک طبیعــی و هنــری )ویرجینیــا بــی َفیربَنکــس( در 
ــر زردی کــه در  ــا اســتفاده از درخــت صنوب ــا طراحــی شــده و ب ایندیان
جنگل هــای مجــاور قــرار دشــت ســاخته شــد. حتــی پایه  هــای ســاخته 
شــده بــرای ایــن ســازه  ی چوبــی نیــز از جنــس خــود درخــت هســتند 
ــرای  ــا دقــت ب بدیــن ترتیــب کــه قطعاتــی از تنــه  ی درخــت مذکــور ب
ســاختن پایه  هــا و تاب هــای نصــب شــده روی ایــن االکلنــگ بــرش داده 
ــن درخــت  ــا و پوســته  ی ای ــن کــه از شــاخه  ها، برگ ه ــب ای شــدند. جال

نیــز بــرای تزییــن ســازه اســتفاده شــده اســت.

کانوی غول پیکر

ــری  ــات هن ــن قطع ــروف تری ــری یکــی از مع ــاً 20 مت ــوی تقریب ــن کان ای
موجــود در مــوزه  ی هنــر طبیعــی در نیویــورک بــه شــمار می  آیــد. کانــوی 
ــاخته  ــدر س ــت س ــک درخ ــی روی ی ــا حکاک ــه  ی 1870 ب ــزرگ در ده ب
ــژه  ــه وی ــکا ب ــی آمری ــف بوم ــوام مختل ــاوت از اق ــی متف ــده و طرح های ش
هایــدا و هیلتســاک روی آن نقــش بســته اســت. دو تصویــر از نهنــگ قاتــل 
کــه روی دو طــرف ایــن قایــق چوبــی دیــده می شــود بــه احتمــال فــراوان 
از آثــار چارلــز ادن شــاو )1924 1839م( اســت کــه یکــی از بــزرگ تریــن 

ــه شــمار می  آمــد. ــدا در دوره ی خــود ب ــوم های هنرمنــدان ق
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ــای  ــرم افزار ه ــی از ن ــوان یک ــه عن ــم ب ــزار آرتک ــرم اف ن
قدرتمنــد در زمینــه ســاخت انــواع مدل هــا و قطعــات 
ــا  ــد ت ــا می  ده ــه م ــکان را ب ــن ام ــت و ای ــه بعدی اس س
بتوانیــم از طرح هــای پیــش طراحــی شــده مدل هــای 

ــم. ــاد کنی ــدی ایج ــد بع ــی و چن حکاک
بــا اســتفاده نــرم افــزار آرتکــم مــی تــوان خروجــی

ــین کاری  ــرای ماش ــی را ب ــیار دقیق ــس بس ــا مقای ــی ب های
ــزار  ــرم اف ــع ن ــود. در واق ــه نم ــتگاه های CNC تهی ــا دس ب
ــت  ــرد اس ــه ف ــر ب ــیار منحص ــزار بس ــرم اف ــک ن ــم ی آرتک
ــا  ــد ت ــرار می ده ــران ق ــار کارب ــکان را در اختی ــن ام ــه ای ک
ــی اشــکال و طــرح هــای ســه  ــا ســرعت و ســهولت باالی ب
ــر اســاس نقشــه ــا کیفیــت بســیار مناســبی ب بعــدی را ب

 هــای دو بعــدی بــرداری و یــا  bitmap بســازند. ایــن نــرم 
افــزار بســیار مناســب ماشــین آالت ســی ان ســی اســت بــه 
طــوری کــه مــی تــوان بــا اســتفاده از آن کدهــا و برنامــه 

ــد  ــی را تولی ــی ان س ــتگاه  های س ــاز دس ــورد نی ــای م ه
ــورت  ــه ص ــر را ب ــورد نظ ــه م ــق قطع ــن طری ــود و بدی نم

ــود. ــد نم ــی تولی فیزیک
ــت  ــدی جه ــیار قدرتمن ــزار بس ــرم اف ــم ن ــزار آرتک ــرم اف ن
ماشــینکاری بــا اســتفاده از کامپیوتــر ) CAM ( و طراحــی 
ــه  صنعتــی  ) CAD ( اســت و توســط شــرکت Delcam ب
بــازار عرضــه شــده اســت و در حــال حاضر از ســوی شــرکت 
را  الزم  پشــتیبانی  های  و  می گــردد  منتشــر   Autodesk
ارائــه مــی دهــد. نــرم افــزار آرتکــم بــه صــورت تخصصــی 
جهــت مــدل ســازی و برنامــه نویســی دســتگاه هــای تــراش 
ــع چــوب طراحــی  cnc و دســتگاه هــای حکاکــی در صنای
گردیــده اســت. بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار شــما قــادر 
خواهیــد بــود طــرح هــای بســیار پیچیــده ای را بــه صــورت 
حرفــه طراحــی نماییــد و آن هــا را بــه صــورت ســه بعــدی 
ــزار آن را  ــرم اف ــط ن ــی در محی ــد و حت ــاده ســازی کنی پی

شــبیه ســازی کــرده و ویرایــش نماییــد. 

ــواع  ــد ان ــزار می توانی ــرم اف ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ــما ب ش
مدل هــای طراحــی شــده را بــه صــورت برنامــه بــه 

بدهیــد.  CNC دســتگاه  های 
نــرم افــزار آرتکــم بــه طــور تخصصــی بیشــترین کاربــرد 
را در صنایــع چــوب و برشــکاری و حکاکــی بــر روی 
چــوب دارد و بــه صورتــی بهینــه شــده اســت کــه 
ــت دارا  ــوزه از صنع ــن ح ــرای ای ــرد را ب ــترین کارب بیش
ــواع   ــوان ان ــی ت ــزار م ــرم اف ــن ن ــا اســتفاده از ای اســت. ب
دســتگاه های ســی ان ســی بــرش و حکاکــی ســه محــور، 
ــزی  ــدور و… را برنامه  ری ــور، م ــج مح ــور، پن چهــار مح
نمــود و بدیــن ترتیــب می تــوان تولیــدات بســیار مناســبی 
را بــه بــازار عرضــه کــرد. ایــن نــرم افــزار از دقــت باالیــی 
ــاز  ــی نی ــه تخصــص باالی ــا آن ب برخــوردار اســت و کار ب

ــدارد. ن
برخی از قابلیت های این نرم افزار عبارتست از:

ــواع مدل هــای دو بعــدی و  ــاده ســازی ان     طراحــی و پی
ســه بعــدی

ــکال  ــه دارای اش ــیع ک ــه وس ــورداری از کتابخان     برخ
ــد ــده می باش ــی ش ــش طراح ــاده و از پی آم

ــه  ــای س ــواع مدل ه ــازی ان ــش و پیاده س ــکان ویرای     ام
CAD بعــدی و

ــتگاه های cnc  و  ــواع دس ــی ان ــه نویس ــکان برنام      ام
ــه دســتگاه ســی ان ســی وارد کــردن کدهــا ب

ــی  ــب در طراح ــیار مناس ــت بس ــاال و دق ــرعت ب     س
ــده ــکال پیچی اش

    پشتیبانی از دستگاه های تراش چند محور و دوار

نرم افزار آرتکم artcam چیست و بررسی ویژگی های آن
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ــرکت آذر کاج  ــل ش ــی مدیرعام ــان نوای  قهرم
ــندگی  ــا فروش ــد : کار را ب ــی گوی ــل م آرتاوی

ــه  ــا ک ــا از آنج ــردم ام ــروع ک ــتیک ش الس
ــه راه  طرحهــای ابتــکاری داشــتم تصمیــم ب

انــدازی شــرکت گرفتــم. متــن گفــت و گــو 
ــد : ــی خوانی ــی را م ــان نواب ــا قهرم ب

      بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت کار و امــور اجتماعــی کارآفرینــان هنــوز در جامعــه نــا شــناخته اند و شــاید 
ایــن واژه بــرای گروه هــای از  جامعــه ناشــناخته باشــد. حتــی امــروز برخــی کارآفرینــی را معــادل ســرمایه گــذاری 
و ایجــاد اشــتغال تعریــف مــی کننــد. امــا اگــر بــا کارآفرینــان گفــت و گــو داشــته باشــید در خواهیــد یافــت کــه 
کارآفریــن فــردی خــالق و خطــر پذیــر اســت و مــی توانــد ایده هــای خــود را بــه مرحلــه اجــرا درآورد. در اســتان 
اردبیــل یکــی از کارآفرینــان کــه از ســوی وزارت کار و امــور اجتماعــی بــه عنــوان کارآفریــن برتــر در حــوزه صنعــت 
انتخــاب انتخــاب شــده، دانشــجوی رشــته الهیــات اســت امــا عالقــه بــه اجــرای ایــده هــای تولیــدی او را بــه تنهــا 
تولیــد کننــده چــوب هــای روســی روکــش دار و تختــه ســه الیــی روکــش دار تبدیــل کــرده اســت. قهرمــان نوایــی 
بــا اجــرای ایــن ایــده توانســته اســت تحریکــی را در صنایــع تولیــد محصــوالت چوبــی ایجــاد کنــد چــون تــا کنــون 

هیــچ واحــدی در کشــور نتوانســته اســت چــوب روســی روکــش دار تولیــد کنــد.

ــاره مشــخصات و ویژگی هــای طــرح خودتوضیــح دهیــد؟ طرحــی کــه  * آقــای نوایــی درب
ــش دار و  ــی روک ــه الی ــای س ــد تخته ه ــت تولی ــده اس ــرا درآم ــه اج ــل ب ــرکت آذر کاج آرتاوی در ش
روکــش دار کــردن چوب هــای روســی بــرای اولیــن بــار در کشــور اســت. در حــال حاضــر بخــش عمــده 
ای از مــواد اولیــه محصــوالت چوبــی از روســیه وارد کشــور مــی شــود امــا حساســیت چــوب روســی بــه 

گونــه ای اســت کــه تــا کنــون امــکان روکــش دار کــردن آنهــا نبــوده اســت.
 * از چــه زمانــی اجــرای طــرح را شــروع کردیــد؟ اواســط ســال 79 جــواز تاســیس کارخانــه را 
ــای روکــش دار  ــد چوب ه ــا همــکاری گروهــی دســتگاه های مخصــوص تولی ــردم ســپس ب ــت ک دریاف
را ســاختیم در شــهریور 80 تولیــد را آغــاز کــردم. مهمتریــن ویژگــی طــرح افزایــش مقاومــت چوب هــا 
ــاال  ــا مقاومــت ب ــا اســتفاده از چوب هــای روســی تخته هــای ســه الیــی ب ــم ب اســت امــروز توانســته ای

نیــز تولیــد کنیــم.

معرفی و مصاحبه با 

کارآفرین برتر استان اردبیل
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نکتــه دیگــر توســعه اشــتغال اســت بــا راه انــدازی کارخانــه بیــش از 130 شــغل ایجــاد شــده اســت. اگــر 
رویکــردی اجتماعــی بــه بحــث کارآفرینــی داشــته باشــیم بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه معرفــی 
ــه ایــن ســو روی آورنــد و  ــا خطرپذیــری ب ایده هــای خــالق موجــب مــی شــود صاحبــان ایــده بتواننــد ب

جامعــه بتوانــد مهمتریــن معضــل خــود یعنــی بیــکاری را برطــرف کنــد.
 * در واقــع بــا جشــنواره ای کــه نیــز برگــزار شــده اســت نوعــی الگوســازی شــده اســت کــه 
بــرای نســل جــوان بســیار حائــز اهمیــت اســت. چــه برنامــه ای بــرای آینــده داریــد؟ طــرح 
دیگــری بــرای تولیــد مصالــح ســاختمانی دارم، اســتان اردبیــل دارای منابــع غنــی در ایــن زمینــه اســت. 
طــرح اصلــی مــن تولیــد آســفالت بــا مــواد آهکــی بــه طــور اســتاندارد اســت. در حــال حاضــر در یکــی از 
شــهرک هــای صنعتــی 10 هکتــار زمیــن گرفتــه ایــم و بــا ســاخت کارخانــه می خواهــم 5 محصــول شــامل 
پــودر خــاک ســنگ، آهــک هیدراتــه، دانه بنــدی شــن و ماســه، آســفالت و بتــون آمــاده تولیــد کنیــم. در 

پایــان از زحمــات ســازمان کار و امــور اجتماعــی در اجــرای ایده هایــم قدردانــی مــی کنــم.

*در رونــد اجــرای طــرح خــود بــا چــه مشــوق ها و موانعــی روبــرو بودیــد؟ پــس از ایــن کــه بــه 
ــه خــود و  ــکا ب ــا ات ــه خــود یعنــی فعالیــت تولیــدی روی آورم کار خــود را ب ــه عالق ــد ب نتیجــه رســیدم بای
همــکاری دوســتان آغــاز کــردم. هفتــه هــا بــرای ســاخت ماشــین آالت خــاص کارخانــه 24 ســاعته مشــغول 
بــه کار بــودم یکــی از معضــالت در ایــن رونــد همــکاری کنــد بانک هــا بــود. امــا بــا تدویــن طــرح بنگاه هــای 
ــن طــرح  ــم. اکنــون در ای ــاه توانســتیم اجــرا کنی ــک م ــه را در عــرض ی ــازده، طــرح توســعه ای کارخان زودب
توســعه ای 50 نفــر مشــغول بــه کار شــده اند. دراجــرای ایــن طــرح از حمایت هــای بــی دریــغ ســازمان کار 
و اســتاندار برخــورد بــوده ایــم. ایــن کارخانــه در منطقــه محرومــی بــه نــام ســلمان آبــاد ایجــاد شــده اســت و 

توانســته اشــتغال مناســبی را فراهــم کنــد و حــدود 130 نفــر در مجمــوع مشــغول بــه کار هســتند. 
* بنظــر شــما تاثیــر اقتصــادی و اجتماعــی کارآفرینــی بــر جامعــه چیســت؟ اولیــن اثــر اقتصــادی 
طرح هــای کارآفرینانــه اهتمــام بــه بحــث ایجــاد ارزش افــزوده اســت. بــرای مثــال در کارخانــه ای کــه مــن 
راه انــدازی کــرده ام بــا اســتفاده از مــواد اولیــه و کار بــروی آن محصــول جــدی تولیــد می شــود کــه موردنیــاز 
ســایر بنگاه هــا اســت. ایــن طــرح بــه گونــه ای اســت کــه بــرای فــروش آن بــه مــدت 5 مــاه بــه خریــداران 
نوبــت می دهیــم. بــا توجــه بــه کمبــود ایــن محصــول در بــازار حاضــرم بــه کســانی کــه حاضــر بــه تاســیس 
ایــن واحــد هســتند کمــک کنــم بنابرایــن عــالوه بــر ایجــاد ارزش افــزوده و تامیــن نیــاز کشــور یــک الگــوی 

کســب و کار بــه جامعــه معرفــی شــده اســت.

از فروشندگی الستیک تا 
تولید چوبهای روکشدار           

برای اولین بار
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شهر ممنوعه

و  وسیع ترین  روایتی  به  ممنوعه  شهر 
در  چوبی  معماری  مجموعه  کامل ترین 
جهان به شمار می رود. مجموعه کاخ های 
شهر ممنوعه در شهر پکن در کشور چین 
واقع شده است.  شهری قدیمی در منطقه 
پکن، پایتخت کشور چین است و یکی از 
تاریخی  گردشگری  جاذبه های  مهمترین 
این کشور به شمار می آید. شهر ممنوعه 
بزرگ ترین مجموعه دست نخورده کاخ از 

نظر معماری در جهان است.
تا  کلی  نمای  از  ممنوعه  شهر  طراحی 
شده  انجام  طوری  جزییاتش  ریزترین 
که بازتابی از مقاصد فلسفی و مذهبی و 
نمادی از عظمت و قدرت امپراطور باشد. 
است که  امپراطور  رنگ  زرد:  رنگ  مانند 
استفاده  آن  از  تمامی سقف ها  در  تقریبا 
ساخته  طوری  شهر  این  است.  شده 
شده که مرکز آن محصور به دیوار پکن 
دیوار کشیده  داخل مجموعه  در  و  باشد 
قرار  امپراطوری  شهر  نام  به  بزرگ تری 
ممنوعه  در شهر  عمده  رنگ های  داشت. 
نشانه  زرد  رنگ  هستند.  قرمز  و  زرد 
امپراطور است و رنگ قرمز نشانه شادی، 
می آید.  حساب  به  خوشبختی  و  طراوت 
طول دیوار محیطی شهر ممنوعه 3428 
متر و ارتفاع دیوار 10 متر است. مصالح 
به کار رفته در دیوار به گونه ای است که 
نیز  قدیمی  توپ های  شلیک  مقابل  در 
شهر  گوشه  چهار  در  است.  بوده  مقاوم 
ممنوعه چهار عمارت به منظور دیده بانی 

و نگهبانی وجود دارد.
تمام  چینی ها  باستان شناسان،  گفته  به 

این  ساختن  برای  را  خود  دانش  و  خرد 
مثال  عنوان  به  گرفته اند  کار  به  قصر 
سنگ ها و الوارهای به کار رفته در بنای 
فنگ شان  از  قصر  این  ساختمان های 
برای  و  بود  شده  آورده  پکن،  اطراف  در 
حفاظت از آن خندق هایی به پهنای 49 
شده  حفر  آن  ساختمان  دورتادور  متر 
حمایت  شهر  ساکن  پادشاهان  از  تا  بود 
برای  اقدامات عجیب  از  دیگر  یکی  کند. 
سنگ ها  حمل  نحوه  قصر  این  ساختن 
به ساختمان آن است. به علت سنگینی 
بودنش  جابه جا  غیرقابل  و  سنگ ها 
چینی ها در اطراف جاده هایی که به شهر 
بودند  کرده  حفر  چاه هایی  می شد  ختم 
این  آب  ریختن  با  زمستان  فصل  در  که 
و سر کردن سطح آن  چاه ها روی جاده 
سنگ های سنگین را به سمت شهر روی 
جاده هل می دادند. یکی دیگر از اقدامات 
از  جلوگیری  برای  چینی ها  که  جالبی 
حمله مهاجمان به این قصر انجام داده اند، 
نردبان  و  غریب  و  عجیب  ساختارهای 
کار  به  آن  دیوارهای  شکلی است که در 
رفته است. در حیاط شهر ممنوعه بیش 
ذخیره  برای  بزرگ  فلزی  ظرف   300 از 
آب وجود دارد. اکثر این ظرف ها از جنس 
آهن و برنز است و 18 عدد از آن ها که 
دارای روکش آب  کاخ ها هستند  نزدیک 
طال هستند. در زمستان زیر این ظرف ها 
آتش روشن می کردند تا آب های داخل آن 
یخ نبندد. دیوارها ضخیم هستند و طوری 
طراحی شده اند که در برابر آتش توپخانه 
ممنوعه  شهر  کنند.  مقاومت  زمان  آن 

سلسله های  تشریفاتی  نظام  طبق  کامال 
شده  ساخته  طبقاتی  اصول  و  فئودالی 
است. طرح کلی، وسعت، شیوه معماری، 
امتیاز  نمایانگر  همه  تزیینات  و  رنگ 
خاندان سلطنتی و سلسله مراتب اشرافی 
قصر  یعنی  مجموعه  این  قصر  سه  است. 
»تای حه«، »قصر جون حه« و »قصر بایو 
می کنند،  بیشتر جلب  را  توجه  که  حه« 
محل اعمال قدرت امپراطوری امپرطوران 
و بر پایی مراسم پرشکوه بوده است. قصر 
و  ممنوعه  شهر  تمامی  مرکز  حه،  تای 
امپراطور در  تخت سلطنتی طالیی رنگ 
دارای  قصر  این  می شود.  دیده  قصر  این 
ممنوعه  شهر  در  معماری  مجلل ترین 
است. این قصر در شمال میدان بر سکوی 
مرمری سفید رنگی به مساحت 30 هزار 
شده  ساخته  متر   8 بلندای  و  مربع  متر 
است. ارتفاع آن40 متر است که به لحاظ 
ارتفاع، بلندترین بنای شهر ممنوعه است.

بلندی و چهارگوشه سقف های کاخ ها  بر 
قرار  هم  دنبال  به  که  حیوانات  مجسمه 
این  تعداد  می شود.  دیده  گرفته اند، 
از اعداد فرد: سه،  حیوانات همیشه یکی 
پنج، هفت یا نه است. عدد نه مخصوص 
دیگر  ساختمان های  و  است  امپراطور 
ساکن  آن  در  که  افرادی  مقام  به  )بسته 
بوده اند( با تعداد حیوانات کمتری تزیین 
شده است. درون قصر تای حه در باال و 
پایین با حدود 13 هزار شکل اژدها تزیین 
شده است.تعداد قصرها و اتاق ها در شهر 
بسیار  شد،  شاره  که  همان  طور  ممنوعه 

زیاد است. 
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اتاق  هزار  به 10  نزدیک  می گویند جمعا 
پیشنیان  اعتقاد  به  دارد.  وجود  آن  در 
چینی، اقامتگاه امپراطوران آسمانی دارای 
که  امپراطورانی  و  است  اتاق  هزار   10
می شدند  دانسته  آسمانی  امپراطور  پسر 
از  نمی بایست  و  باشند  خویشتن دار  باید 
تجاوز  آسمانی  امپراطور  اتاق های  شمار 
اتاق های شهر  رو شمار  این  از  می کردند. 
اتاق های  از شمار  اتاق کمتر  نیم  ممنوعه 
کاخ آسمانی است. )آن نیم اتاق ظاهرا تنها 
معماری  می گیرد(  بر  در  را  پله  راه  یک 
و  نگرش  تبلور  ممنوعه  شهر  مجموعه 
از  ٌمجموعه  است.  چین  مردم  درایت 
از  یک  هر  آمود  تا  گرفته  بناها  نیارش 
اندیشه های  از  سرشار  دیوارها،  و  اتاق ها 
عجیب و غریب است. مثال سکوی سفید 
رنگ قصر تای حه، این قصر را پر جالل تر 
کرده و در ضمن از نفود رطوبت به قصر 
جلوگیری می کند. برای زهکشی این سکو 
بیش  از  است،  اشکوب)طبقه(  در سه  که 
استفاده  اژدها  سر  مجسمه  هزار  یک  از 
زهکشی  آب  باران  بارش  هنگام  و  شده 
از  می کند.  فوران  اژدهاها  دهان  از  شده 
ممنوعه  شهر  مجموعه  ابنیه  که  آن جا 
چوبی است، این امر ظاهرا در پیشگیری 
طبق  است.   بوده  موثر  آتش سوزی  از 
مینگ  سلسله  در  تاریخی،  یادداشت های 
کارگر  میلیون  یک  و  هزار صنعتگر   100
باستانی  عظیم  مجموعه  این  ساخت  در 
ساختمانی  مصالح  داشته اند.  شرکت 
مصرفی از سراسر کشور حتی استان یونن 
در فاصله چند هزار کیلومتری تهیه شده 

است. اشیا و کشفیات گرانمایه ای درشهر 
یک  به  جمعا  آن  شمار  و  شده  ممنوعه 
کل  شمار  ششم  یک  و  می رسد  میلیون 
کشفیات چین را شامل می شود.  در کنار 
و  عبور  جهت  راهروهایی  اصلی  قصرهای 
مرور خدمه قرار دارد. این راهروها جهت 
به  شده اند  طراحی  قصر  مایحتاج  تامین 
شوند  دیده  خدمه  آنکه  بدون  که  طوری 
رسیدگی  قصرها  انواع خدمات  به  بتوانند 
دکوراسیون  تمام  گفت  می توان  کنند. 
قصر به رنگ زرد است، تنها رنگی که در 
مشکی  رنگ  است  رنگ ها  دیگر  با  تضاد 
است که در ساختن سقف کتابخانه آن به 
کار رفته است. چینی ها معتقد بودند که 
دروازه  است.  آتش  و   آب   نشانگر  مشکی 
شهر  این  جنوب  در  واقع  دان«  »مری 
که  می آید  حساب  به  آن  اصلی  دروازه 
شکلی شبیه ققنوس دارد. به همین علت 
نام دیگر آن را هم برج ققنوس گذاشته اند. 
پس از گذر از این دروازه وارد محوطه ای 
بسیار بزرگ می شویم که شش پل در آنجا 
از روی آب های  قرار دارد و همگی آن ها 
رودخانه طالیی رد شده اند. پنج ساختمان 
در دروازه ورودی قرار دارد که می گویند 
خرد،  شناسی،  وظیفه  انسانیت،  بیانگر 
طالیی  رودخانه  است.  سعادت  و  اعتماد 
تزیین شده  زیبا  ناحیه بسیار  این  هم در 
انتهای  در  رفته  کار  به  سنگ های  است. 
این رودخانه سفید رنگ است. ستون های 
رودخانه  این  کنار  در  هم  شکل  مرمری 
از  یکی  روی  اگر  است.  شده  ساخته 
پل های این رودخانه بایستید شاهد نمای 

خواهید  »تایهمن«  نام  به  زیبایی  بسیار 
بود. تایهمن هم زیباترین دروازه این شهر 
است که شیر های مجسمه ای شکل از آن 
حفاظت می کنند. اگر به دقت به معماری 
معابد بودایی و قصرهای چینی نگاه کنید 
تفاوت چندانی میان آن ها نمی بینید. چون 
به  دارند  مشابه ی  معماری  تقریبا  همگی 
عنوان مثال همگی روی یک سکو ساخته 
شده اند و یا همه وزن این ساختمان ها را 
یک پایه بازویی شکل و ستون های چوبی 
تحمل می کند. از نظر فضای داخلی هم 
شبیه  چینی  ساختمان های  تمام  شکل 
کار  به  یا سنگ های  و  است. چوب ها  هم 
اند  شده  رنگ  آن  داخلی  نمای  در  رفته 
و دیوارها و ستون ها هم اگر کنده کاری 
نشده اند، به رنگ قرمز درآمده اند. معماری 
رفته در شهر ممنوعه  به کار  و رنگ های 
هم درست از همین قانون تبعیت می کند. 
جالبی  و  زیاد  بسیار  نمونه های  متاسفانه 
و  شهر نشینی  اثر  بر  چینی ها  معماری  از 
است.  رفته  بین  از  بی توجهی  و  غفلت  یا 
دنیا  عجایب  از  یکی  اکنون  ممنوعه  شهر 
به حساب می آید، این شهر در زمان های 
قرار  قدیم  پکن  مرکز  در  درست  گذشته 
موزه  یک  شکل  به  اکنون  اما  بود  گرفته 
میلیون ها  ساله  هر  که  است  درآمده 
گردشگر را به چین می کشاند. شاید بتوان 
گفت که این شهر یکی از پیچیده ترین و 
دنیاست.  پادشاهی  قصرهای  بزرگ ترین 
کردید  سفر  چین  پهناور  کشور  به  اگر 

بازدید از شهر ممنوعه را فراموش نکنید.
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ــرای محصــوالت و فرآورده هــای چوبــی عنــوان شــده اســت. بخصــوص  از دیــدگاه متخصصیــن مختلــف، تعاریــف گوناگونــی ب
در شــاخه مبلمــان، نقطــه نظــرات کارشناســان معمــاری داخلــی، طراحــان، دکوراتورهــا و نیــز تولیدکننــدگان مبلمــان متفــاوت 
ــق و  ــب تحقی ــف در قال ــدی و تعری ــته بن ــه دس ــون هیچگون ــی اســت، تاکن ــه مســلم و قطع ــت اســت. آنچــه ک ــز اهمی و حائ
جمــع آوری دیدگاه هــای مختلــف بــه طــور جامــع بــرای صنایــع چــوب و مبلمــان وجــود نــدارد. لــذا بــا توجــه بــه ضــرورت 
ــن دســته بنــدی انجــام  ــاز اســت کــه ای ــف، نی ــن اســتراتژی های مختل ــران جهــت بررســی و تدوی ــی صنعــت مبلمــان ای فعل
پذیــرد. شــایان توجــه اســت کــه تعاریــف و دســته بنــدی ذیــل صرفــاً از دیــدگاه صنعــت چــوب می باشــد، چــرا کــه طراحــان 
داخلــی کلیــه لــوازم مــورد نیــاز داخــل ســاختمان اعــم از شیشــه ای، ســفالی، فلــزی، پالســتیکی، پارچــه ای و غیــره کــه کلیــه 
تجهیــزات و دکوراســیون داخــل ســاختمان ماننــد لوســترها، مجســمه ها، تزیینــات، گلــدان و غیــره را در برمی گیــرد، مبلمــان 
و دکوراســیون داخلــی می نامنــد، یــا انــواع چــراغ، تابلــو، نیمکــت، ایســتگاه و غیــره را بعنــوان جزیــی از مبلمــان شــهری بــه 

شــمار می آورنــد. ولــی همانطــور کــه اشــاره شــد، تعاریــف جنــگل بــه ترتیــب ذیــل خواهــد بــود:
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الف- رسته مواد خام

از  رســته  ایــن  محصــوالت 
اجــزای نامبــرده درختــان 
گرفتــه شــده و بــه ســه 
الــوار،  عمــده  شــکل 

روکــش، خــرده چــوب در 
. ینــد می آ

ب- رسته مواد اولیه خام
خطــوط تولیــد دیگــری محصــوالت 

رســته اول را بــه محصــوالت 
جزء تــر تبدیــل می نماینــد 
ــد:  ــی مانن ــامل محصوالت ش
روکش هــای  و  الوارهــا 
ــال،  ــازک، پوش ــم و ن ضخی

خــرده چــوب، فیبــر و غیــره 
. شــند می با

ج- رسته مواد اولیه
و  عملیــات  محصــوالت،  تنــوع 
صنعــت  در  تولیــد  فرآیندهــای 
چــوب مــا را ملــزم بــه تشــیکل ایــن 
ــع  ــوان مــواد اولیــه صنای رســته بعن
ــوالت  ــت. محص ــوده اس ــان نم مبلم
ــواع تختــه و چــوب آالت،  ایــن رســته ان
انــواع  و  کاغــذی  روکش هــای  انــواع 
صفحــات یــا اوراق فشــرده می باشــد. بطــور 
 M.D.F الیــی،  چنــد  تختــه  مثــال: 
)نئوپــان(،  تختــه خــرده چــوب   ،
ــه ســیمان،  ــرد، تخت ــوک ب ــه بل تخت
چــوب پالســتیک، L.V.L, O.S.B و 
 H.P.L, C.P.L ــون ــی چ روکش های
و غیــره در ایــن رســته گنجانــده 

. می شــود
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د- رسته محصوالت بینابینی
صنایــع و خطــوط تولیــدی در ایــن صنعــت وجــود 
ــردن مقاومت هــا، زیبایــی،  ــاال ب ــد کــه جهــت ب دارن

ایجــاد طــرح و غیــره.
ــده  ــود دهن ــی بهب محصــوالت رســته ســوم، عملیات
ــطه ای  ــع واس ــن صنای ــه ای ــد ک ــام می دهن را انج
در حقیقــت  می نامیــم.  بینابینــی  را محصــوالت 
ــواد  ــع باالدســتی م ــود از صنای ــه خ ــا اینک ــه ب اینک
اولیــه تهیــه می شــوند، ولــی محصــوالت آنهــا 
بــرای مبلمــان، مــواد اولیــه تلقــی می گردنــد. 
ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی می ت ــوالت بینابین از محص

ــرد: ــاره ک اش
پروفیا هــای روکــش دار، صفحــات کابینــت لبــه 
ــات  ــه، صفح ــده مالمین ــش ش ــات روک ــرد، صفح گ
ــده و... ــوم ش ــات وکی ــده،  قطع ــاپ ش ــا چ ــگ ی رن

ه- رسته محصوالت نهایی
کلیــه فرآورده هــا، مصنوعــات و محصــوالت برگرفتــه 
از چــوب کــه در زندگــی بشــر وجــود دارنــد، در ایــن 
ــوع  ــه تن ــه ب ــا توج ــوند. ب ــده می ش ــته گنجان رس
محصــوالت، ایــن گــروه را می تــوان بــه ســه شــاخه 

اصلــی تقســیم نمــود:
ــی شــامل: ســاختمانهای  1 شــاخه ســازه های چوب
چوبــی، پــل، اســکله، برج هــای خنــک کننــده، 

ــره. ــی و غی ــای مخابرات تیره
مبلمــان مســکونی،  مبلمــان شــامل:  2شــاخه 

خــاص مبلمــان  و  اداری  مبلمــان 
تجهیــزات  شــامل:  چوبــی  ملزومــات  3شــاخه 
ورزشــی، لــوازم موســیقی، لــوازم تحریــر و آموزشــی، 
ــات  ــازی، قطع ــباب ب ــتی، اس ــع دس ــت، صنای کبری

ــره. ــکی و غی ــدی، پزش ــزات ارتوپ ــودرو، تجهی خ

دسته بندی مبلمان
مبلمـان چوبـی را براسـاس مکانی به 
سـه دسـته مسـکونی، اداری و خـاص 
شـاخه هایی  زیـر  بـه  آن  از  پـس  و 
تقسـیم می نماییـم. براسـاس زمانـی 

مبلمان مسکونی مدرن صفحه ای
محـل  در  کـه  مبلمانـی  کلیـه  بـه 
زندگـی مصـرف می شـوند و از انـواع 
پانـل )اوراق فشـرده( ماننـد نئوپـان، 
غیـره  و  فیبـر  چندالیـی،   ،   M.D.F
رنـگ شـده  بصـورت روکـش شـده، 
سـاخته می شـود،  مبلمـان مسـکونی 
می گـردد.  اطـالق  صفحـه ای  مـدرن 

زیرشـاخه های: بـه  شـاخه  ایـن 
الـف نشـیمن، مثـل: مبلمـان لـوازم 
جالباسـی،  تصویـری،  و  صوتـی 

کفشـی جا
سـرویس  مثـل:  خـواب،  اتـاق  ب 
بزرگسـال،  نوجـوان،  نـوزاد،  خـواب 

دراور کمـد، 
ج آشـپزخانه و بهداشتی، مثل: انواع 
کابینـت، کمـد سـرویس بهداشـتی و 

غیره تقسـیم می شـوند.

کالسـیک  مسـکونی  مبلمـان 
مطالعـه،  اتـاق  چـون  فضاهایـی 
ناهارخـوری،  پذیرایـی،  نشـیمن، 
خـواب، حتی آشـپزخانه و سـرویس 
می دهـد.  پوشـش  را  بهداشـتی 
انـواع مبـل )کـه اصطالحـاً در ایران 
اسـتیل  نیمـه  یـا  اسـتیل  مبـل 
صندلـی  و  میـز  می شـود(،  نامیـده 
ناهارخـوری، بوفه، ویترین، کنسـول، 
میزهای جلومبل و عسـلی، شومینه، 
کتابخانـه، میـز تحریـر، انـواع میـز و 
ایـن  در  کالسـیک  سـبک  صندلـی 

می گیرنـد. قـرار  گـروه 
مبلمان اداری مدرن صفحه ای

بـه کلیـه مبلمانـی کـه در محیـط 
انـواع  از  و  می شـوند  اسـتفاده  کار 
اوراق فشـرده چوبـی )پانـل( تولیـد 
و  می شـوند  اطـالق  می گردنـد، 
محصوالتی چـون مبلمـان مدیریت، 
فایلینـگ،  کنفرانـس،  پرسـنلی، 
کتابخانـه، کامپیوتر و غیره را شـامل 

می شـود.

مبلمان مسکونی مدرن رویه  کوبی
پذیرایـی،  نشـیمن،  مبلمـان  کلیـه 
ناهارخـوری را شـامل می شـود کـه 
اسـتفاده  مـدرن  طـرح  و  سـبک  از 
کـرده و عمدتـاً از انواع فوم، اسـفنج، 
پارچـه با اسـکلت های چوبـی، فلزی 
مبلمـان  می شـوند  تولیـد  غیـره  و 
مسـکونی مـدرن رویه کوبـی اطالق 
مـی گـردد. بطـور مثـال: کاناپه های 
معمولـی یـا تخـت خوابشـو، راحتی، 

پارچـه ای چـوب نمـا و غیـره.
مبلمان مسکونی کالسیک

محصـوالت این گروه تمامـاً از چوب 
ماسـیو )توپـر(، روکش هـای طبیعی 
و  شـده  تولیـد  رنـگ،  پوشـش  بـا 
چـون از سـبک های قدیمـی اسـتفاه 
آنهـا را کالسـیک می نامنـد.  شـده، 
در تولیـد ایـن محصـوالت می تـوان 
از صنایـع دسـتی و مسـتظرفه چوب 
ماننـد: خاتـم کاری، منبـت، معـرق، 
ماننـد  رنـگ  انـواع  یـا  گره چینـی 
پتینـه، لنـدن کاری و غیـره اسـتفاده  

. د نمو
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مبلمان اداری مدرن رویه کوبی
شــامل مبل هــای پارچــه ای چرمــی اداری، صندلی هــای اداری )فلــزی، چوبــی رویه کوبــی 

ــره. ــی و انتظــار و غی ــان الب شــده(، مبلم
مبلمان اداری کالسیک

ــا  ــط کار، ســاخته شــده از چــوب ماســیو ب ــورد مصــرف در محی ــواع مبلمــان م شــامل ان
ســبک کالســیک، قابــل اســتفاده بــرای مدیریــت، پرســنلی، کنفرانــس، کتابخانــه، تحریــر 

و غیــره.

مبلمان خاص
اطــالق کلمــه خــاص بــرای اینگونــه مبلمــان از اینروســت کــه عمدتــاً در فضاهای غیرمســکونی 
ــا در بخش هــای ســاختمانی )صرفنظــر از  ــد و ی ــرار می گیرن و غیــراداری نیــز مــورد اســتفاده ق
کاربــرد ســاختمان کــه مســکونی اســت یــا اداری( بــکار می رونــد، در واقــع کلیــه ایــن محصــوالت 
ــه  ــت ب ــا پارک ــوب ی ــوار ک ــره، دی ــال: در، پنج ــور مث ــد. بط ــب می گردن ــاختمان نص ــه س ــی ب چوب
ســاختمان نصــب گردیــده و عمدتــاً بــه کاربــرد مســکونی یــا اداری بــودن ســاختمان ارتبــاط مســتقیم 
ــد  ــی و تولی ــر طراح ــد از نظ ــی می توانن ــروه قبل ــد دو گ ــز مانن ــروه نی ــن گ ــت. ای ــد داش نخواه
ــرح  ــه ش ــان را ب ــوع مبلم ــن ن ــاخه های ای ــن ش ــند. مهمتری ــا کالســیک باش ــدرن ی بصــورت م

ــرد: ــام ب ــوان ن ــل می ت ذی
ساختمانی )قابل نصب بر ساختمان(:

ــوار کاذب  ــقف، دی ــش س ــی، آرک، پوش ــکان چوب ــوب، پل ــت، دیوارک ــره، پارک در، پنج
ــن. ــونا و پارتیش ــوش، س ــز، کفپ ــتون، قرنی ــقف کاذب، س ــتیک(، س )آکوس

هتــل: هــر چنــد مبلمــان، تلفیقــی از مبلمــان مســکونی و اداری اســت، ولــی بدلیــل 
ــم. ــن رســته در نظــر می گیری ــرد خــاص، آن را در ای کارب

ــرد  ــب و کارب ــاخت، نص ــوه س ــبک، نح ــس: س ــالن های کفنران ــر و س ــی تئات آمف
ــد. آکوســتیک و غیــره باعــث شــده کــه مبلمــان ایــن فضاهــا نیــز جــدا گردن

آموزشــی: مبلمــان آموزشــی نیــز کــه کاربــرد خــاص وتخصصــی دارد، شــامل: 
میــز، نیمکــت، صندلــی، تخته هــای نوشــتاری و تجهیــزات می باشــد.

ــا و  ــا، خیابان ه ــی پارک ه ــزات چوب ــامل: تجهی ــهری، ش ــان ش ــهری: مبلم ش
ــدان،  ــواع گل ــه ان ــوان ب ــرون می باشــد کــه می ت ــی مبلمــان فضــای بی بطــور کل

اســباب تفریــح، نیمکــت، کفپــوش پیــاده رو و غیــره اشــاره نمــود.
ترابــری: شــامل انــواع مبلمــان مــورد اســتفاده در نــاوگان ترابــری ماننــد: هواپیمــا، 

ــد. ــا می باش ــار و خودروه کشــتی، قط
ــواب  ــت خ ــد: تخ ــکی مانن ــای پزش ــزات مکانه ــان و تجهی ــواع مبلم ــکی: ان پزش

بیمارســتان، صندلــی دندانپزشــکی و غیــره را شــامل می شــود.
رســتوران: انــواع نیمکــت، میــز و صندلــی جهــت تولیــد و صــرف غــذا را شــامل 

می شــود.
ــن و  ــد قفســه ها، پیشــخوان، ویتری ــی مانن فروشــگاهی: مبلمــان و تجهیزات

ــد. ــکار می رون ــه در فروشــگاه ب ــره ک غی
بانک: مبلمان و تجهیزات گیشه ای و بانکداری را شامل می گردد.
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پژوهشــگران دانشــگاه توکیــو بــا به روزرســانی یــک تحقیــق 
کــه در دهــه 1970 میــالدی صــورت گرفتــه بــود، موفــق بــه 
ــن کاغــذ ارزان اســت  ســاخت کاغــذ الکترونیــک شــدند. ای
ــا روی آن  ــا آهنرب ــوان ب ــی دارد و می¬ ت ــس محکم ــا جن ام

نوشــت.
 ،GizMag از  نقــل  بــه  آنــا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــک  ــذ الکترونی ــن کاغ ــد ای ــار دارن ــی انتظ ــمندان ژاپن دانش
ــن تخته ســیاه ســنتی شــود  ارزان قیمــت و ســبک، جایگزی
و همچنیــن هرگونــه نیــاز بــه کاغــذ واقعــی را کاهــش و در 

ــرد. ــان بب ــت از می نهای
ــوژی  ــک تکنول ــردن ی ــزه ک ــا مدرنی ــک ب ــذ الکترونی کاغ
نــام »صفحــه  بــه  میــالدی  در دهــه 70  ساخته شــده 
ــام از  ــن ن ــت. ای ــده اس ــت آم ــه دس ــان« ب ــش چرخ نمای
چگونگــی حرکــت میکروذره هــای دو رنــگ در اطــراف 
صفحــه منعطــف ســیلیکونی وقتــی کــه بیــن الکترودهــای 
ــر ذره  ــت. ه ــده اس ــه ش ــدند، گرفت ــرده می  ش ــوازی فش م
ــا تغییــر رنــگ، ویژگــی خاصــی را در هــر نیمکــره نشــان  ب
مــی داد و ایــن باعــث می  شــد ذرات بــه ســمتی کــه میــدان 
مغناطیســی قــرار داشــت، بچرخنــد. بــا تغییــر مســیر ولتــاژ، 

ــرد. ــر می  ک ــز تغیی ــش نی ــه نمای ــگ صفح رن
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــد ب ــتم جدی ــی در سیس ــمندان ژاپن دانش
یــک میــدان مغناطیســی، توانایــی کنتــرل جریــان ذرات را 
ــه تنهــا قســمت ســیاه رنــگ میکروذره  هــا  ــد. ن ایجــاد کردن
دارای بــار منفــی اســت بلکــه دارای تعــدادی نانــوذره اســت 
کــه بــه آهنرباهــای تحلیــل رفتــه در ســطح صفحــه نمایــش 

ــود. ــذب می  ش ــفید ج س

ایــن کاغــذ دارای دو صفحــه مجزاســت کــه قســمت پشــتی 
ــی ذرات  ــار منف ــد ب ــود و تولی ــارژ می  ش ــی ش ــار منف ــا ب ب
ــا  ــد ام ــرار می گیرن ــتی ق ــه پش ــه در صفح ــاز همیش رنگ س
هنگامــی کــه قلــم مغناطیســی بــه ســطح نزدیــک می شــود، 

ــروی مغناطیســی می  شــوند. ــن ذرات جــذب نی ای
ــذب  ــا ج ــمت آهنرب ــه س ــا ب ــب میکروذره ه ــن ترتی ــه ای ب
ــتن  ــردن و نوش ــی ک ــس، طراح ــیدن عک ــوند و کش می  ش
ــی  ــم مغناطیس ــک قل ــط ی ــش توس ــه نمای ــن صفح روی ای
ــش  ــه نمای ــردن صفح ــاک ک ــرای پ ــازند. ب ــر می  س را میس
ــد  ــالم کردن ــان اع ــود. محقق ــال ش ــاژ اعم ــی اســت ولت کاف
کاغــذ الکترونیــک ارزان، مقــاوم و در مقیاس  هــای متفــاوت 
نیــز قابــل تولیــد اســت. همچنیــن ترکیــب رنــگ ایــن کاغــذ 
ــدن  ــر ش ــرای خوانات ــوده و ب ــر ب ــل تغیی ــادگی قاب ــه س ب
ــاخت  ــف در س ــای مختل ــگ مایه   ه ــوان از رن ــته می   ت نوش

ــرد. ــتفاده ک ــا اس میکروذره  ه
یوســوک کومازاکــی، سرپرســت ایــن تحقیــق ضمــن اشــاره 
ــذ  ــر کاغ ــته   ها ب ــر و نوش ــاال تصاوی ــت ب ــت و کیفی ــه دق ب
ــل  ــر مث ــی اخی ــای آموزش ــزود: »فناوری ه ــک اف الکترونی
ــی  ــودن کارای ــر گــران قیمــت ب ــور عــالوه ب LCD و پروژکت
ــرژی  ــد، ســنگین هســتند و ان ــور محیــط ندارن ــادی در ن زی
مصــرف می   کننــد. اگــر ســاخت صفحــه نمایش  هــای بســیار 
ــای  ــود ج ــد ب ــادر خواهن ــا ق ــم، آنه ــروع کنی ــزرگ را ش ب
تختــه ســیاه  های قدیمــی را نیــز بگیرنــد. اقــدام بعــدی ایــن 
گــروه پژوهشــی افزایــش تعــداد ذرات رنگ ســاز در صفحــات 
ــر اســت.  ــرای بهبــود کیفیــت کنتراســت تصوی الکتریکــی ب
محققــان امیدوارنــد ایــن تکنولــوژی بــه زودی هرگونــه نیــاز 
ــان  ــی را از می ــگل زدای ــه جن ــی و در نتیج ــذ واقع ــه کاغ ب

ببــرد.

کاغذ الکترونیک جایگزین تخته سیاه می شود
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مقاله
بررسی تولید خمیرکاغذ کنگره ای از کلش برنج

چکیده
در  و  ایـران  در کشـور  منابـع چوبـی  کمبـود  بـه  توجـه  بـا 
دسـترس بـودن منابع لیگنوسـلولزی غیرچوبی بـه عنوان یک 
منبـع جایگزیـن مناسـب مـی تـوان از ایـن مـواد بـرای تولید 
کاالی اسـتراتژیک کاغـذ اسـتفاده نمـود. بر این اسـاس در این 
تحقیـق از کلـش برنـج بـه عنـوان مـاده اولیـه استفاده شـده 
اسـت.در ایـن بررسـی تولیـد خمیـر کاغـذ نیمـه شـیمیایی 
سـولفیت خنثـي مـورد مطالعـه قرار گرفتـه اسـت. ترکیبـات 
شـیمیایی کلـش برنـج  شـامل درصد سـلولز، لیگنیـن و مواد 
اسـتخراجی انـدازه گیـری شـد. در مرحلـه بعـد با اسـتفاده از 
فراینـد نیمـه شـیمیایی سـوولفیت خنثـی تولید خمیـر کاغذ 
از کلـش برنـج  انجـام گرفـت. نتایـج تحقیـق نشـان داد کـه 
کلـش برنـج بعنـوان یـک منبـع غیـر چوبـي از نظـر ترکیبات 
شـیمیایي پتانسـیل مناسـبی بـرای تولیـد خمیرکاغـذ دارد. 
خمیـر کاغذهـاي حاصل از کلش برنج بـه روش NSSC بازده 

دارنـد. قابل قبولـي 
سـازی،  خمیرکاغـذ  برنـج،  کلـش  کلیـدى:  کلمـات 

. ه د ز با ، لفیت خنثی سـو
مقدمه

بسـیاري از کشـورهاي در حال توسعه )از جمله ایران( از سطح 
جنگل هـاي بسـیار ناچیزي برخـوردار بوده و همـواره با کمبود 
چـوب روبـرو هسـتند. امـروزه این موارد باعث شـده اسـت که 
توجـه بـه منابـع غیرچوبـي بعنـوان جایگزیـن الیاف چوبـي در 
سـاخت کاغـذ با سـرعت زیـادي افزایش یابـد. البتـه همانطور 
کـه اشـاره شـد ایـن رویکـرد در کشـورهاي فقیـر از منابـع 
چوبـي بسـیار گسـترده تراز کشـورهای غنـی از منابع چوبـی 
اسـت.)افرا،1382(. برنـج وگندم مهمترین محصول کشـاورزي 
اسـت ونقـش بسیاربارزوچشـم گیـري درتغذیـه مـردم جهان 
ونیزکشـورمان داردوهمینطورایـن محصـول  بیشـترین اراضي 
کشـاورزي رادرجهـان بـه خود اختصاص داده اسـت. براسـاس 
آخریـن آمارمنتشرشـده ازسـوي سـازمان خواروبارکشـاورزي 
سـطح   )2009FAO موردگـزارش )  سـال  جهان،درآخریـن 
کشـت برنج جهـان 150,938,157 هکتاربوده اسـت. این رقم 
خودنشـان دهنـده ایـن مطلب اسـت کـه ایـن مـاده نیزمانند 
بـاگاس میتوانـد بـه عنـوان یـک آلترناتیـو قـوي در مقابـل 
چـوب درنظرگرفتـه شـود. درحالیکـه درحـال حاضـر اکثـراً 
کلـش برنـج درکشـور مـا آتـش زده میشـود وآلودگـي محیط 

زیسـتي بوجـود مي آورد ،تولیـدکاالي مهمي ماننـد خمیرکاغذ 
)حسـینی،1383(.  باشـد  صرفـه  بـه  بسـیارمقرون  میتوانـد 
خمیرکاغذسـازي فرآینـدي اسـت کـه بـر اثـر آن پیوندهـاي 
موجـود بیـن الیـاف سـاختار چوب مي شـکند و چـوب به یک 
الیافـي تبدیـل مي شـود. ایـن کار را مي تـوان توسـط  تـوده 
اعمـال انـرژي مکانیکي یا شـیمیایي یا تلفیقـي از این روش ها 
انجـام داد. در ایـن نـوع فرآیندها از ترکیب فرآوري شـیمیایي 
و پـس از آن فـرآوري مکانیکـي اسـتفاده مي شـود. فـرآوري 
شـیمیایي باعـث مي شـود کـه سـاختمان چوب ضعیف شـده، 
لیگنیـن بین سـلولي تـا حدي در مواد شـیمیایي حل شـده و 
الیـاف بـا اعمـال فـرآوري مکانیکـي از ناحیه الیه بین سـلولي 
جـدا  شـوند. از جملـه مزایـاي ایـن فرآینـد زیادبـودن بـازده 
خمیـر کاغـذ در مقایسـه بـا فرآیندهـاي متـداول شـیمیایي 
اولیـه، مـواد  از مـواد  نتیجـه صرفه جویـي در اسـتفاده  و در 
مي باشـد  هزینه هـا  کاهـش  و  حرارتـي  انـرژي  و  شـیمیایي 
فرآینـد  ویژگي هـاي  مهمتریـن  از  یکـي   .)1384 )ثمریهـا، 
پهن بـرگان  از  کاغـذ  خمیـر  تولیـد  امـکان  شـیمیایی  نیمـه 
بـا ویژگي هـاي نزدیـک بـه خمیـر کاغـذ سـوزني برگان و در 
مـواردي رسـیدن بـه بعضـي ویژگي هـاي خـاص اسـت کـه با 
اسـتفاده از فرآیندهـاي شـیمیایي قابـل حصـول نیسـت. زیرا 
وقتـي بـا فرآینـد نیمـه شـیمیایي )NSSC( کاغـذ فلوتینـگ 
یـا کنگـره اي از چـوب پهن بـرگان تولیـد مي کنیـم شـقي1 یـا 
صلبیـت ایـن کاغـذ خیلـي خوب اسـت و ایـن ویژگي نسـبت 
بـه خمیـر کاغـذ شـیمیایي تولیـد شـده از پهن بـرگان خیلي 
بهتـر اسـت یـا حتـي بهتـر از خمیـر کاغـذ سـوزني بـرگان 

مي باشـد.)رودی،1380(
مواد و روش ها

نمونه کلش برنج مــورد اســتفاده در ایــن بررسـي از مـزارع 
اسـتان گیـالن تهیـه شـده و بـه قطعــات 35 سـانتیمتر خرد 
شــدند و بعـد از منتقـل شـدن بـه آزمایشـگاه خمیـر و کاغذ 
دانشـگاه محقـق اردبیلی بـرای جلوگیری از تغییـرات رطوبتی 

در کیسـه هـای پالسـتیکی بسـته بندی شـدند.
اندازه گیرى ترکیبات شیمیایى کلش برنج

ترکیبـات شـیمیایی انـدازه گیـری شـده در مورد کلـش برنج 
و روشـهای اسـتاندارد مـورد اسـتفاده بـرای اندازه گیـری این 

ترکیبـات بـه شـرح زیر بوده اسـت:

Stiffnes  1

سارا اصالنیان1 ، بهاره جعفری1* ، سودا محمدزاد1 ،علی شکیبا1
1. دانشجوی کارشناسی رشته صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

Bahareh.jafari747474@gmail.com :نویسنده مسئول، پست الکترونیک *
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تهیه پودر طبق اسـتاندارد شـماره om 85 ـT 267  آیین نامه 
om 88 درصـد رطوبـت پـودر از اسـتاندارد شـماره ،TAPPI

خاکسـتر  مقـدار  اندازه گیـري   ،TAPPI آیین نامـه   T ـ264 
آیین نامـه     T  211 ـ   om  93 شـماره  اسـتاندارد  بر اسـاس 
TAPPI انجـام گرفـت، تعییـن مـواد اسـتخراجي محلـول در 
حـالل آلي طبق اسـتاندارد شـماره om 97ـ T 207 آیین نامه 
TAPPI انجـام گرفـت، اندازه گیـري سـلولز طبـق اسـتاندارد 
اندازه گیـري  TAPPI، و  T آیین نامـه  omـ 264  شـماره 88 
سـلولز طبـق اسـتاندارد شـماره om 97ـ T 222 آیین نامـه  

TAPPI انجـام گرفـت.
مراحل تهیه خمیر کاغذ

مایـع پخـت فرآینـد سـولفیت خنثي شـامل مـاده شـیمیایي 
فعال سـولفیت سـدیم  و عامل بافر کننده هیدروکسیدسـدیم 
انتخـاب شـده اسـت. مـواد شـیمیایي مایـع پخـت براسـاس 
گردیـد.  محاسـبه   )NaOH(سـدیم هیدروکسـید  معـادل 
مقدارکلـش برنـج اسـتفاده شـده بـراي هـر پخـت برابـر بـا 
50 گـرم بـر مبنـاي وزن خشـک بـوده و نسـبت وزنـي مایـع 
پخـت بـه وزن کلـش برنـج  5 بـه 1 انتخاب شـد. بـراي پخت 
کلـش برنـج از دیگ پخت ) دایجسـتر( آزمایشـگاه خمیرکاغذ 
دانشـکده منابـع طبیعـي دانشـگاه محقـق اردبیلی کـه مجهز 
بـه ترموسـتات جهـت تنظیـم دمـا مي باشـد اسـتفاده گردید. 
شـرایط پخـت با 2 متغیر زمـان پخت و درصد مواد شـیمیایي 
اسـتفاده شـد: کـه زمـان پخـت در دو سـطح 60 و90 دقیقه، 
مـواد شـیمیایي در سـطح 18 درصـد و پنـج نسـبت )70/30، 
60/40، 50/50، 40/60 و 30/70( و دمـا در کلیـه پخت هـا 
ثابـت و معـادل 160 درجـه سـانتیگراد بـود. بـراي هـر پخت 
ابتـدا معـادل 50گـرم کلش برنج )بـر مبناي وزن خشـک( در 
داخـل محفظـه دیـگ پخـت ریختـه شـده و حجـم الزم مایع 
پخـت متناسـب بـا وزن کلـش برنـج نسـبت مایـع پخـت بـه 
مـاده چوبـي اضافـه شـد. کلشـبرنج در داخـل محفظـه پخت 
بـه مـدت 30 دقیقـه تحـت آغشـتگي کامـل بـا مایـع پخـت 
قـرار گرفـت، پـس از گذشـت زمان فـوق درب محفظـه دیگ 
محکـم بسـته شـد و پس از اینکـه دماي دیگ پخـت به دماي 
مـورد نظـر  رسـید، محفظه هـا در داخـل دیـگ پخـت بسـته 
شـد و عملیـات پخـت آغـاز گردیـد. به دلیـل حرکـت دوراني 
محفظه هـاي دیـگ پخـت، مایـع پخـت و کلـش برنـج موجود 
در آن بطـور کامـل بـا هـم مخلـوط شـدند. پـس از انجـام هر 
آن،  کـردن  سـرد  از  پـس  و  باز کـرده  را  محفظه هـا  پخـت، 
محتویـات آن را بـر روي الـک بـا انـدازه سـوراخ  200  مـش 
تخلیـه مي کنیـم تـا مایع پخـت از کلشـبرنج پخته شـده جدا 
شـود. و سـپس با اسـتفاده از آب تحـت فشـار خمیرکاغذهاي 
تولیـد شـده را کامـاًل شستشـو دادیـم و بـه منظـور اطمینـان 
از درون کلشـبرنج  مـواد شـیمیایي پخـت  کامـل  از خـروج 
خمیرکاغذهـا بعـد از شستشـوي بـه مـدت چنـد دقیقـه در 
آب غوطـه ور شـد و سـپس  شستشـوي دوبـاره بـا فشـردن 

خمیرکاغذهـا و شستشـوي مجـدد آنهـا انجـام شـد.

جداسازي اولیه الیاف
تبدیـل  و  الیـاف چـوب  منظـور جـدا کـردن دسـتجات  بـه 
کلـش برنج پخته شـده بـه الیـاف، از یک پاالیشـگر صفحه اي 
آزمایشـگاهي اسـتفاده گردید. پس از انتقـال کلش برنج پخته 
شـده بـه پاالیشـگر، ماده پخته شـده توسـط نیـروي مکانیکي 
از هـم جدا مي شـوند. فاصلـه بین صفحه هاي ثابـت و متحرک 
پاالیشـگر قابـل تنظیـم اسـت. پـس از خاتمـه عمـل پاالیش، 
خمیرکاغـذ حاصلـه روي دو الـک بـا اندازه سـوراخ 18 مش و 
200 مـش شستشـو شـد تـا بـازده کل و بـازده بعـد از غربال 
خمیـر کاغذهـا تعییـن گـردد. خمیرکاغـذ باقـي مانـده روي 
الـک 18 مـش تحـت عنـوان خمیـر کاغـذ وازده و خمیرکاغذ 
عبـور کـرده از الـک 18 مـش و باقـي مانـده روي الـک 200 
مـش خمیرکاغـذ قابـل قبـول مي باشـد و خمیرکاغـذي کـه 
همـراه بـا آب از الـک 200 مـش گذشـته دور ریـز و نرمه هاي 
الیـاف مي باشـد. بعـد از پایـان جداسـازي، بـازده خمیـر کاغذ 

غربـال شـده مطابـق بـا بنـد 3ـ5ـ3 تعیین گردید.
اندازه گیري بازده

بعـد از هـوا خشـک کـردن خمیـر کاغـذ، درصـد رطوبـت آن 
تعیین شـد و سـپس با اسـتفاده از توزین خمیر کاغذ خشـک 
و وزن خشـک کلـش برنـج مصرفي، بـازده بعـد از پخت خمیر 

کاغـذ براسـاس رابطه زیر محاسـبه شـد. 

            

نتایج  ترکیبات شیمیایى
یکـی از عوامـل مهـم در تولید خمیـر کاغذ ترکیب شـیمیایی 
ماده اولیه اسـت . بنابراین شـناخت ترکیبات شـیمیایی کلش 
برنـج جهـت پیـش بینـی خصوصیـات کاغـذ تولیـدی اهمیت 
دارد . مقادیـر ترکیبـات شـیمیایی مختلـف موجـود در کلـش 
برنـج کـه از تجزیه شـیمیایی کلش برنج به دسـت آمده اسـت 

در جدول زیر نشـان داده شـده اسـت .               
جدول 1: میزان ترکیبات شیمیایی کلش برنج

      NSSC جدول 2: ارزیابی خمیرکاغذ
    

 

میانگین)درصد(  ترکیبات شیمیایی کلش برنج

               50,5   میزان سلولز

               20,5  میزان لیگنین

                 4,5میزان مواد استخراجی محلول در حالل آلی

               15میزان خاکستر

بازده کل )درصد( وازده )درصد(قابل قبول )درصد(Na2SO3/NaOHتیمار

170/3028/961/630/53

260/4030/662/2232/88

350/5036/361/638/06

440/6041/680/9442/62

530/7058/460/3758/81

         وزن کاماًل خشك خمیر کاغذ
= بازده خمیرکاغذ قبل از جداسازي الیاف

وزن کاماًل خشك کلش برنج 
×100
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 NSSC ــذ ــد خمیرکاغ ــه تولی ــوط ب ــج مرب ــدول 2 نتای ج
ــه از  ــور ک ــد. همانط ــان می ده ــه را نش ــان 90 دقیق در زم
نتایــج مشــخص اســت بــا افزایــش میــزان ســولفیدیته بــاده 
ــه  ــبت 30 ب ــه در نس ــد، بطوریک ــش می یاب ــذ افزای خمیرکاغ
ــزارش  ــازده گ ــزان ب ــترین می ــولفیدیته بیش ــد س 70 درص

شــده اســت.
ــری  ــدازه گی ــا ان ــر کاغذه ــازده کل خمی ــن بررســی ، ب در ای
شــده اســت . بــازده بعــد از پخــت خمیــر کاغــذ ســازی یکــی 
ــی را در  ــش مهم ــه نق ــی اســت ک ــن خصوصیات ــم تری از مه
ــا  ــازی ایف ــذ س ــر کاغ ــب خمی ــد مناس ــوع فراین ــاب ن انتخ
می کنــد . بــه عــالوه بــا توجــه بــه ایــن کــه در بررســی های 
آزمایشــگاهی بخشــی از نرمــه هــا در طــی شستشــو خــارج 
ــده  ــد از پخــت نشــان دهن ــازده بع ــن ب ــوند . بنابرای ــی ش م
ــت .  ــی اس ــد صنعت ــذ در تولی ــر کاغ ــازده خمی ــر ب واقعی ت
تاثیــر زمــان پخــت و مقــدار مــواد شــیمیایی و میــزان 
ــی دار  ــاف معن ــازی الی ــد از جداس ــازده بع ــر ب ــولفیدیته ب س
ــن  ــه دســت آمــده کمتری ــج ب ــر اســاس نتای ــوده اســت . ب ب
ــزان  ــه می ــوط ب ــاف مرب ــد از جداســازی الی ــازده بع ــزان ب می
ســولفیدیته در نســبت 70 بــه 30 بــه میــزان 30,53درصــد 
ــه  ــوط ب ــازده مرب ــزان ب ــترین می ــد و بیش ــری ش ــداره گی ان
ــدازه  ــه میــزان 58,81ان ــه 70 ب ســولفیدیته در نســبت 30 ب

ــری شــد . گی
نتیجه گیرى

ــک  ــوان ی ــج بعن ــش برن ــه کل ــان داد ک ــق نش ــج تحقی نتای
ــیل  ــیمیایي پتانس ــات ش ــر ترکیب ــي از نظ ــر چوب ــع غی منب
ــاي  ــر کاغذه ــذ دارد. خمی ــد خمیرکاغ ــرای تولی ــبی ب مناس
ــي  ــل قبول ــازده قاب ــه روش NSSC ب ــج ب حاصــل از کلــش برن
ــام  ــاي انج ــه و تحلیل ه ــن تجزی ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب دارن
ــب  ــن روش، ترکی ــده از ای ــه ش ــاي تهی ــده خمیرکاغذه ش
شــرایط  بــا نســبت 30 بــه 70 درصــد ســولفیت ســدیم بــه 
ــد.  ــي ش ــر معرف ــار برت ــوان تیم ــه عن ــدیم ب ــید س هیدروکس
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Abstract
Due to shortage of natural resources in iranan the 
availability of non wood   lignocellulosic resources 
as an appropriate alternative/these materials can 
be used to prouduce strategic paper products.
Accordibgly, rice straw used as raw material in 
this research.In this study, the production of semi 
chemical pulp sulphite paper pulp was studied.
The chemical compositions of rice straw includins 
the percentage of cellulose, lignin and extractives 
were measured. In the next step ,using semi_ 
chemical process ,pulp production was made 
from rice straw .The results of the study showed 
that rice straw as a wood source have a potential 
for pulp production in terms of chemical compo�
sition.The paper pulp obtained from rice straw by 
the NSSC method has an acceptable.

Keywords: Rice straw، paper pulp، Neutral 
sulfite،Yield.
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مجتمع صنایع سلولزی فومنات

گــروه صنعتــی فومنــات در ســال 1375 بــا عنــوان شــرکت 
نئوپــان فومنــات )ســهامی خــاص( تاســیس شــد. مجتمــع 
ــدازی  ــا راه ان ــال 1382 ب ــات در س ــلولزی فومن ــع س صنای
اولیــن واحــد خــود، خــط تولیــد نئوپــان، بــه بهــره بــرداری 

رســید.
مجتمــع صنایــع ســلولزی فومنــات در میــان کوهپایــه هــای 
ــدف  ــا ه ــالن، ب ــگل گی ــه ســردار جن ــرز، منطق ــای الب زیب
تقویــت تولیــد ملــی، ایجــاد اشــتغال و محرومیــت زدایــی، 
در زمینــی بــه مســاحت بیــش از 30 هکتــار احــداث 
ــز و  ــگل عزی ــای جن ــه بق ــرام ب ــا احت ــا ب ــده اســت ت گردی
ــرورش  ــاز پ ــه س ــادی زمین ــب اقتص ــای مناس ــاد فض ایج
ســریع الرشــد تریــن درخــت دنیــا یعنــی صنوبــر در مــزارع 
شــده تــا رونــق و اشــتغال را بــرای اهالــی منطقــه و دیگــر 

ــم آورد. ــاط کشــور فراه نق
ــاز  ــه نی مجتمــع در راســتای و تنــوع تولیــدات و احتــرام ب
مصــرف کننــدگان، خطــوط تولیــد ام دی اف، روکــش 
ــا  ــگ ه ــواع رن ــد ان ــت تولی ــا قابلی ــگالس ب ــه و های مالمین
ــدازی نمــوده اســت. تنــوع طــرح و رنــگ  و طــرح را، راه ان
ــر و  ــم نظ ــور ک ــرکت، در کش ــن ش ــد ای ــوالت تولی محص

ــد. ــی باش ــتریان م ــای مش ــه نیازه ــه ب ــی از توج حاک

مجتمــع صنایــع ســلولزی فومنــات عــالوه بــر خــط 
تولیــد نئوپــان، یــک خــط تولیــد MDF خــام، یــک خــط 
ــط  ــک خ ــه و ی ــش مالمین ــه خــط روک ــازی، س آغشته س

ــت ــرده اس ــدازی ک ــار راه ان ــا افتخ ــگالس را ب های
خــط تولیــد هایــگالس ایــن شــرکت کــه بــا نــام 
ــردد  ــه میگ ــازار عرض ــه ب ــات ب ــی گالس فومن ــاری پل تج
ــد  ــران میباش ــگالس ای ــد های ــط تولی ــا خ ــن و تنه اولی
کــه تخته هایــی در ابعــاد بــزرگ 3٫66 × 1٫83 تولیــد 
می نمایــد. محصــول تولیــدی ایــن مجتمــع از نظــر کیفــی 

ــد. ــی باش ــی م ــابه خارج ــوالت مش ــب محص ــز رقی نی
گــروه صنعتــی فومنــات بــا بهــره گیــری از کارشناســان و 
نخبــگان صنعــت و دانشــگاه همــواره در حــال بهینه ســازی 
ــد.  ــی باش ــت م ــای کیفی ــین آالت و ارتق ــزات، ماش تجهی
ــتاندارد  ــر از اس ــال حاض ــع در ح ــن مجتم ــوالت ای محص
ــه  ــن کیفیــت ب ــد و باالتری ــران تبعیــت مــی نمای ــی ای مل

بــازار عرضــه مــی گــردد.
ایــن گــروه در راســتای دســتیابی بــه اهــداف خــود، همواره 
طــرح هــا و پــروژه هــای توســعه ای را در دســتور کار خــود 
قــرارداد داده اســت. برخــی از طــرح هــای دســت اقــدام بــه 

شــرح زیــر مــی باشــد:

ادامه در صفحه بعد



33 ششمین نشریه کاغذ سبز زمستان 1397

ــع ســلولزی  خــط تولیــد چســب ســازی مجتمــع صنای
فومنــات کــه بــه زودی بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

خــط جدیــد تولیــد نئوپــان بــا ظرفیــت اســمی روزانــه 
ــدود  ــین آالت آن در ح ــه ماش ــب ک ــر مکع 1200 مت

ــده اســت. 80درصــد نصــب گردی
MDF خط دوم تولید

خط دوم آغشته سازی
خط چهارم مالمینه

ــد  ــد جدی ــوط تولی ــدازی خط ــا راه ان ــت ب ــی اس گفتن
ــب در روز،  ــد 1200 مترمکع ــت تولی ــا ظرفی ــان ب نئوپ
ظرفیــت تولیــد نئوپــان خــام بــه 6برابــر ظرفیــت فعلــی 
افزایــش خواهــد یافــت و مجمــوع ظرفیــت تولیــد آن بــه 

ــید. ــد رس ــب در روز خواه 1400 مترمکع
عمــده مــاده اولیــه مصرفــی کارخانــه مقطوعــات چوبــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــر اس ــع دیگ ــتفاده در صنای ــل اس ــر قاب غی
صــورت هیزمــی و ضایعــات نجــاری )ماننــد پشــت ال و 
خــاک اره( مــی باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه ادامــه حیات 
ــت و  ــداری از طبیع ــظ و نگه ــه حف ــته ب ــرکت وابس ش
محیــط زیســت مــی باشــد لــذا در ایــن راســتا اقدامــات 

زیســت محیطــی بــه شــرح ذیــل را انجــام داده اســت
ــه فاضــالب صنعتــی کــه  احــداث سیســتم تصفیــه خان
ــود در  ــوع خ ــده و در ن ــرا ش ــت اج ــه هنگف ــا هزین ب

ــد. ــی باش ــر م ــی نظی ــتان ب ــطح اس س
نصــب فیلتــر هــای آلمانــی جهــت جلوگیــری از آلودگــی 

و پراکنــش غبــار در تاسیســات موجــود.
ــی 25درصــد در  ــزان تقریب ــه می ایجــاد فضــای ســبز ب
ــد در  ــریع الرش ــان س ــتن درخت ــه. کاش ــط کارخان محی

ــه ــراف کارخان اط
توزیــع بیــش از 170,000 اصلــه نهــال صنوبــر رایــگان 
در بیــن کشــاورزان منطقــه بــه منظــور ترویــج فرهنــگ 

درختــکاری و در نهایــت تامیــن مــواد اولیــه کارخانــه.

ــی  ــاذب آلودگ ــای ج ــه ه ــان و درختچ ــتن درخت کاش
ــه. ــط کارخان ــار در محی ــرد و غب گ

ایجاد و راه اندازی سیستم غبار سوز:
 بــا راه انــدازی ایــن سیســتم بخــش عظیمــی از انــرژی 
مــورد نیــاز تولیــد نئوپــان از ســوختن غبــار حاصلــه از 
تولیــد تامیــن مــی گــردد و ضمــن کاهــش غبــار محیــط 
باعــث صرفــه جویــی در مصــرف نفــت گاز )گازوئیــل( و 

در نتیجــه کاهــش آلودگــی شــده اســت.
ــا  ــت( ب ــرژی پلن ــرژی )ان ــن ان ــه تامی ــداث مجموع اح
ــدازی  ــا راه ان ــه ب ــوز، ک ــه س ــتم زبال ــتفاده از سیس اس
ایــن سیســتم کلیــه زبالــه هــای قابــل ســوخت کارخانــه 
و مجموعــه اطــراف کارخانــه، پاکســازی شــده و تبدیــل 
ــود در  ــوع خ ــه در ن ــردد. ک ــی گ ــاک م ــرژی پ ــه ان ب

ــر مــی باشــد. ــی نظی ســطح کشــور ب
شــرکت بــه منظــور نظــارت و کنتــرل دقیــق برمدیریــت 
ــط  ــازمان محی ــا س ــر ب ــکاری نزدیکت ــماندها و هم پس
ــت در  ــط زیس ــر محی ــتقرار ناظ ــه اس ــدام ب ــت، اق زیس

ــوده اســت. ــه نم ــه کارخان مجموع
نصــب و راه انــدازی سیســتم هــای پایــش لحظــه ای و 

مــداوم بررســی خروجــی هــای هــوا و پســآب.
ــماند  ــی پس ــت اجرای ــی مدیری ــه عملیات ــرای برنام اج
بهتــر  پایــش  راســتای  در  ویــژه  و  هــای صنعتــی 
شــرایط زیســت محیطــی و حفــظ حقــوق اهالــی 
همجــوار، شــرکت بــا آزمایشــگاه معتمــد ســازمان 
محیــط زیســت قــرارداد منعقــد نمــوده کــه نســبت بــه 
آزمایــش خروجــی فاضــالب کارخانــه اقــدام مــی نمایــد 
ــوی  ــطه از س ــدون واس ــتقیما و ب ــه آن مس ــه نتیج ک
آزمایشــگاه معتمــد بــرای ســازمان محیــط زیســت 

ــردد. ــی گ ــال م ــتان ارس اس
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مصاحبه با رتبه سوم کنکور کارشناسی ارشد
علوم مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

ــدل  ــه، مع ــد و از رتب ــی کنی ــون معرف ــو برام خودتون
ــو کنکــور  ــون ت و درصــد هــای دروس مختلــف خودت
ــلولزی  ــای س ــرآورده ه ــوب و ف ــع چ ــد صنای ارش
و  متولــد  منیــری،  مرتضــی  بنــده  بگیــن:  برامــون 
ــته  ــه ی3رش ــب رتب ــه کس ــق ب ــل، موف ــده اردبی ــزرگ ش ب
مهندســی صنایع چــوب و فرآورده هــای ســلولزی مقطــع 
لیگنــو  کامپوزیت هــای  گرایــش  در  ارشــد  کارشناســی 

ــدم.  ــران ش ــگاه ته ــلولزی از دانش س
درکارنامــه اولیــه رتبــه ام3 بــود امــا در کارنامــه ســبز نهایــی 
ــده 16,42  ــی بن ــدل کل دوران کارشناس ــود. مع ــه ام 1ب رتب
ــل  ــه شــرح ذی ــب ب ــرات اکتســابی اینحان ــوده و درصــد نم ب

مــی باشــد.

و  کنکــور  هــای  کالس  در   
ــات  ــی موسس ــای آزمایش آزمون ه
ــتید؟  ــرکت داش ــور ش ــی کنک آمادگ
ــا را  ــای و کالس ه ــون ه ــن آزم ای
ــود  ــت خ ــد در موفقی ــه ح ــا چ ت

ــه ــچ وج ــه هی ــد؟ ب ــر میدونی موث
از چــه زمانــی شــروع بــه مطالعــه 
ــب  ــون کس ــد و هدفت دروس نمودی
ــاه  ــن م ــود؟ از بهم ــه ای ب ــه رتب چ
ــروع  ــط را ش ــال96مطالعه دروس مرتب س
ــه ی1  ــم کســب رتب ــودم و هدف ــرده ب ک

ــود. ــت ب ــش کامپوزی در گرای
برنامــه مطالعــه شــما چطــور 
بــود؟ بطــور متوســط روزانــه چنــد 
ــه ام  ــتید؟ برنام ــه داش ــاعت مطالع س
ــر  ــا گذشــت ه ــه ب ــود ک ــه ای ب ــه گون ب
مــاه، میــزان ســاعات مطالعــه را افزایــش 
میــدادم  و دروس مهــم دارای ضرایــب 
ــودم. ــرار داده ب ــاال را در الویــت خــود ق ب

روزانــه  متوســط  بطــور  اول  مــاه  در 
5ســاعت مطالعــه داشــتم کــه ایــن میزان 
در ماه هــای آخــر بــه 14ســاعت مطالعــه 
پــی در پــی رســیده بود.حتــی بــا وجــود 
ــد  ــام عی ــروع ای ــر ش ــاه آخ ــه م ــن ک ای
ــه  ــه مطالع ــم صــرف ب ــده تصمی ــود، بن ب
گرفتــه و از تمامــی تفریحــات صــرف نظــر 
کــردم. بــه نظــر شــخص بنــده هــر فــرد 
بایــد طبق ســلیقه، میــزان اراده و شــرایط 
ــن  ــه تدوی ــدام ب جــاری زندگــی خــود اق
ــر  ــن خاط ــه همی ــه بکند.ب ــه مطالع برنام
از توضیــح بیشــتر ایــن ســوال خــودداری 

ــم. صــرف نظــر میکن
آیــا غیــر از مطالعــه بــرای کنکــور 
ــور  ــتید؟ بط ــری داش ــت دیگ فعالی
قطــع بلــه، امــا میــزان ایــن فعالیــت 
ــه کنکــور ارشــد  ــاه آخــر منتهــی ب در م

ــود. ــیده ب ــر رس ــه صف ــک ب نزدی
مطالعــه ی تمامــی دروس را بــا موفقیــت 

بــه پایــان رســاندم.

کارشناسـیتون  دوره  تحصیـل  دانشـگاه محـل  و  رشـته 
چـی بـوده؟ زمـان کنکـور ارشـد دانشـجو بودیـد یا 
فـارغ التحصیل؟بنـده دوره کارشناسـی خـود را در رشـته ی 
مهندسـی صنایـع چـوب و فـرآورده هـای سـلولزی بـا گرایش 
خمیـر و کاغـذ در دانشـگاه محقـق اردبیلی سـپری کـردم، در 

زمـان کنکـور ارشـد هـم دانشـجو تـرم آخـر بودم

زبان عمومی و تخصصی 51.11درصد
چوب شناسی 61.67درصد
فیزیک چوب 78.33درصد

درجه بندی و بازاریابی فراوده های چوبی 8.33
فرآورده های مرکب چند سازه 6۰درصد

 منیری
مرتضی



35 ششمین نشریه کاغذ سبز زمستان 1397

آیــا در درســی احســاس ضعــف مــی کردیــد؟ بــرای حــل ایــن مشــکل چــه کارهایــی انجــام دادید؟بلــه قطعــا، 
بــرای حــآن مشــکل بــه اســتاد مربوطــه و منابــع پیشــنهادی ایشــان مراجعــه کــردم.

مطالعه دروس را کی به پایان رساندید؟ آیا همه درس ها را تمام کردید؟بنده یک روز مانده به کنکور
برنامــه شــما بــرای خالصــه بــرداری و مــرور چطــور بــود؟ بــرای جلوگیــری از فراموشــی چــه کاری کردیــد؟ 
بنــده در مــاه پایانــی، کلیــه لغــات تخصصــی زبــان انگلیســی و خالصــه ی اختصاصــی دروس را دوبــاره و بطــور مســتمر مطالعــه 
کــردم. البتــه مطالعــه لغــات تخصصــی و عمومــی کاربــردی کاری بــود کــه طبــق عالقــه شــخصی بــه زبــان انگلیســی هــر مــاه 
و تقریبــا هــر روز انجــام میــدادم. بــه منظــور پیــش گیــری از فراموشــی مطالــب هــم پــس اتمــام مطالعــه تمامــی دروس، دوبــاره 

از ابتــدا و طبــق الویــت، مطالعــه خــود را  شــروع میکــردم.
برنامــه شــما بــرای آخــر هفتــه هــا و روز هــای آخــر بــه چــه صــورت بــود؟در هفتــه هــای آخــر و بــه خصــوص 

روزهــای پایانــی منتهــی بــه روز کنکــور، دو درس بــا ضریــب بــاال را دوبــاره مــرور کــردم.
ــوید؟ بلــه، یــاس و نگرانــی شــاید امــا اســترس بســیار  ــی ش ــترس و نگران ــاس، اس ــار ی ــه دچ ــود ک ــی ب ــا مواقع آی
ناچیــزی داشــتم کــه آن هــم مربــوط بــه روز امتحــان بــود. بایــد اظهــار کنــم کــه ایــن موضــوع کامــال طبیعــی اســت امــا بــرای 

غلبــه بــه آن بایــد بــه دنبــال انگیــزه بــود و بــه اهــداف نهایــی فکــر کــرد.
از رتبــه کســب شــده راضــی هســتید؟ یــا فکــر میکردیــد رتبــه بهتــری بدســت مــی آوردیــد؟ از رتبــه و کارنامــه 
اولیــه اندکــی ناراضــی بــودم و فکــر میکــردم کــه رتبــه بهتــری کســب کنــم. امــا نتیجــه نهایــی کارنامــه ســبز ایــن نارضایتــی 

را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش داد.
ــن  ــل ای ــد؟ دلی ــرده ای ــاب ک ــد انتخ ــی ارش ــع کارشناس ــل در مقط ــرای تحصی ــش را ب ــگاه و گرای ــدام دانش ک
انتخــاب چیســت؟ دانشــگاه تهــران و گرایــش کامپوزیــت هــای لیگنــو ســلولزی را بــرای تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد 
انتخــاب کــرده ام. دلیــل ایــن انتخــاب برتــر بــودن دانشــگاه تهــران نســبت بــه ســایر دانشــگاه هــای ایــران و بــازار کار احتمــاال 

خــوب گرایــش یــاد شــده اســت.
ــلولزی  ــای س ــرآورده ه ــوب و ف ــع چ ــته صنای ــک از دروس رش ــر ی ــما در ه ــنهادی ش ــع پیش ــا و مناب ــاب ه کت
کــدام اســت؟ کتــاب هــای پیشــنهادی بنــده همــان کتــاب هــای مشــهور معرفــی شــده بوســیله اســاتید محتــرم دروس اســت. 
از ســایر منابــع پیشــنهادی کــه بــه میــزان قابــل توجهــی در موفقیــت بنــده نقــش داشــت، بایــد بــه ســوالت کنکــور 10ســال 

گذشــته و جــزوات تهیــه شــده بــه وســیله اســاتید اشــاره کنــم.
هدفتــون از خونــدن رشــته صنایــع چــوب و فــرآورده های ســلولزی چــی بــوده؟ هــدف بنــده از تحصیــل در رشــته 
ــرای  ــک الزم ب ــن حــوزه و کســب آگاهــی آکادمی ــازار کار جــذاب ای ــت در ب ــای ســلولزی، فعالی ــرآورده ه ــع چــوب و ف صنای

ــده اســت. ــدی بن ــای بع قدم ه
از انتظــارات و برنامــه هــای آینــدت  برامــون بگــو؟ انتظــار بنــده ایــن اســت کــه شــاهد رونــق گرفتــن اقتصــاد و بــازار 
مرتبــط بــا ایــن رشــته باشــم. برنامــه آینــده بنــده ورود بــه حــوزه طراحــی ســه بعــدی، فعالیــت تجــاری و تدریــس رســمی آن 

در دانشــگاه هــای برتــر کشــور اســت.
آینــده کاریتونــو چطــور تصــور مــی کنیــد؟ صادقانــه بگــم بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی اقتصــاد کشــور، آینــده کار مبهــم 
بــه نظــر مــی رســد امــا خواســتن توانســتن اســت. بــاور دارم کــه بــا داشــتن تفکــری متفــاوت، تــالش هــای متمــادی، اندکــی 
صبــر و کســب آمــوزه هــای مفیــد در جهــت افزایــش هــر چــه بیشــتر آگاهــی و توانایــی فــردی، ایــن مبهــم بطــور قطــع میســر 

خواهــد شــد.
توصیــه هــای شــما بــه داوطلبــان آزمــون کنکورکارشناســی ارشــد صنایــع چــوب و فــرآورده هــای ســلولزی 
98 چیســت؟ توصیــه بنــده بــه داوطلبــان آزمــون کنکــور ارشــد صنایــع چــوب و فــرآورده هــای ســلولزی ســال 98 فقــط در 
ــرد در طــول مســیر و تــالش   ــا داشــتن تفکــری مثبــت و پیــش ب ــرای خــود ب دو کلمــه خالصــه مــی شــود، ایجــاد انگیــزه ب
مســتمر بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی، مهــم تریــن کاری اســت کــه هــر داوطلــب بــرای کســب رتبــه برتــر بایــد انجــام دهــد.   
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