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مسعودرضا حبیبی1*  و سعید مهدوی2 

پاجوش های آن که به راتون  معروف است، به عنوان گیاه جدید استفاده 
کرد. بر همین اساس دوره کاشت نیشکر در مناطق نیشکرخیز جهان به 
حدود 7 تا 10 سال بالغ شده و در استان خوزستان دوره 3 تا 5 ساله 
بوده و با کاهش عملکرد محصول نسبت به آیش مزارع و خروج از 
برداشت و تجدید کشت اقدام می شود. سطح زیر کشت نیشکر در استان 
خوزستان بیش از 100 هزار هکتار بوده )میزان باگاس قابل استحصال از 
هر هکتار بالغ بر 25 تن است( که در قالب 9 کشت و صنعت نیشکری، 
تخته  تولید  واحد  دو  به  می توان  صنایع  این  ازجمله  است.  شده  اجرا 
خرده چوب، هر یک با ظرفیت روزانه 300 و 400 مترمکعب )به ترتیب 
کارخانجات نئوپان کارون و تخته فشرده آریانا(، یک واحد تولید تخته 
فیبر نیمه سنگین با ظرفیت روزانه 400 مترمکعب )شرکت لوح سبز( و یک 
واحد تولید کاغذ با ظرفیت تولید روزانه 283 تن )کاغذ پارس( اشاره کرد. 
امروزه نیشکر یکی از باارزش ترین منابع گیاهی کشاورزی در جهان 
محسوب می شود. این ارزش نه فقط به علت تولید شکر از نیشکر، بلکه 
تا حدود زیادی به سبب اهمیت روزافزون محصوالت فرعی و صنایع 
متعدد جانبی آن است که با پیشرفت علم و فناوری، هر روز ابعاد آن 
وسیع تر و دامنه آن گسترده تر می شود، به طوری که محصوالت حاصله 
از نیشکر را می توان به چند دسته بزرگ تقسیم بندی کرد که عبارتند 
آن،  جانبی  صنایع  و  )باگاس(  نیشکر  تفاله  آن،  مشتقات  و  شکر  از: 
مالس )باقیمانده شربت نیشکر که توسط کارخانه شکر قابل استحصال 
مایه،  خمیر  تولید  برای  تخمیری  )صنایع  آن  جانبی  صنایع  و  نیست( 
اتیلیک( و سایر  فراورده های جانبی. الکل  برای تولید  صنایع تقطیری 
اکنـون در کشـورهایی کـه از لحـاظ منابـع جنگلـی فقیر هسـتند، 
اسـتفاده از گیاهـان زراعـی ماننـد سـاقه گنـدم ، ذرت ، کتـان ، کنـف  
و تفالـه نیشـکر بـرای تولیـد  فراورده هـای سـلولزی و انـرژی مـورد 
توجـه بـوده و اهمیـت آنهـا در حـال افزایـش اسـت و روز بـه روز بر 
دامنـه تحقیقـات کاربـردی این گونـه مـواد افزوده می شـود. در کشـور 
مـا نیـز با توجـه به کمبـود منابع جنگلـی و طبیعتـًا فقدان دسـتیابی به 
مـاده اولیـه مصرفـی در صنایـع وابسـته ازقبیـل تولید خمیـر و کاغذ و 
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مقدمه
تعداد زیادی واحدهای صنایع چوبی کوچک و بزرگ در کشور فعالیت 
دارند که حدود 66 درصد از آنها در شمال کشور مستقر شده اند. این 
واحدهای صنعتی نیازمند به ماده چوبی خام و دیگر  فراورده های آن 
 ،MDF نئوپان،  روکش،  تولید  واحدهای  شامل  صنایع  این  هستند. 
کاغذ، مبلمان و  غیره هستند. صنایع مربوطه ساالنه بیش از 6 میلیون 
مترمکعب چوب، مصرف می کنند. آمارها حاکی از آن است که در 
سال 1395 میزان کمبود چوب برای صنایع مذکور بالغ بر یک میلیون 
دست  در  واحدهای  راه اندازی  در صورت  و  است  بوده  مترمکعب 
احداث، مقدار کمبود چوب بالغ بر 6 میلیون مترمکعب خواهد بود 
فرایندی و  اولیه، مشکالت  )شمسی و وطنی، 1396(. کمبود ماده 
نبود رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصوالت تولیدی، سبب شده 
با کمتر از ظرفیت و توان واقعی و اسمی  که اغلب صنایع مذکور 
خود مشغول به فعالیت باشند. لذا ساالنه مقادیر هنگفتی ارز صرف 
واردات محصوالت یاد شده می شود. مطالب ذکر شده گویای این 
واقعیت است که از یک سو باید با دوراندیشی و برنامه ریزی های 
بلندمدت در فکر جایگزینی برای مواد اولیه لیگنوسلولزی چوبی بود 
و از سوی دیگر با شناخت صحیح از منابع لیگنوسلولزی جایگزین، 
تنوع آب و هوایی،  به دلیل  ایران  کشور  ورزید.  اهتمام  مهم  این  به 
با  می توان  لذا  است،  برخوردار  متنوعی  لیگنوسلولزی  منابع  از 
سیاست گذاری های مناسب از سایر منابع برای صنایع مربوطه به 
شرط شناخت کافی از رفتار آنها در حین فرایند، استفاده مناسب 
را به عمل آورد. ازجمله مواد لیگنوسلولزی قابل استفاده در صنایع، 
می توان به ساقه انواع گیاهان یک ساله ازجمله ساقه ذرت، ساقه پنبه، 
ساقه آفتابگردان، کاه گندم و تفاله ساقه نیشکر )باگاس( اشاره کرد.

اهمیت نیشکر و صنایع جانبی وابسته
نیشکر گیاهی چندساله است که در صورت رعایت اصول کاشت، 
داشت و برداشت و پس از قطع ساقه در سال های بعد می توان از 
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صنایـع تولیـد اوراق فشـرده چوبـی )تختـه  خرده چـوب و تختـه فیبر 
نیمه سـنگین( الزم اسـت سـایر مـواد لیگنوسـلولزی قابـل مصـرف در 
ایـن قبیـل صنایع ازجمله تفاله نیشـکر مـورد توجه خاص قـرار گیرد.

باگاس و ویژگی های آن
باگاس تفاله نیشکر است که پس از فشرده شدن و عصاره گیری از ساقه 
نیشکر به شکل توده الیاف خشک و متراکم به صورت ریز تراشه باقی 
می ماند و به رنگ زرد کاهی است )شکل 1(. الیاف باگاس دارای خواص 
شیمیایی و مرفولوژیکی خاص بوده و ساختمان اصلی گیاه را تشکیل 
می دهد. مقدار مجموع الیاف باگاس 65-60 درصد و مقدار مغز آن در 
حدود 35-30 درصد است )شکل 2( )طبری، 1390(. میزان تولید الیاف، 
نسبت مغز و مواد شیمیایی موجود در نی بستگی کامل به گونه نیشکر 

کاشته شده و روش های کاشت، داشت و برداشت آن دارد.
مراحل  در  اساسی  بسیار  نقش  باگاس  در  رطوبت  و  دانسیته 
آماده سازی آن برای استفاده در صنعت دارد. توده باگاس ماده ای است 
که از ذرات یا قطعات با فضاهای خالی بین آنها تشکیل شده است. به 

مجموعه توده باگاس در اندازه مشخص دانسیته 
ظاهری اطالق می شود و بستگی به عوامل مختلفی 
داشته که مهم ترین آنها میزان تراکم و رطوبت ماده 
است. رطوبت باگاس پس از فرایند عصاره گیری 
)طبری، 1390(. است  درصد  تا 54  حدود 50 

انبـارداری بـاگاس و نقـش آن در کیفیـت 
محصـول نهایی

انبارداری  تولید،  چرخه  از  مرحله  نخستین  در 
بر  مؤثر  و  اساسی  نقش  دارای  اولیه  مواد 
نهایی  محصول  و  فرایند  حین  در  مواد  کیفیت 
سال  طی  در  تولید  استمرار  همچنین  و  بوده 

برای دسترسی به مواد اولیه را تضمین می کند. در کارخانجات تولید 
چوبی  فشرده  اوراق  تولیدکننده  کارخانجات  و  کاغذسازی  و  خمیر 
)شکل 3( مبتنی بر استفاده از تفاله نیشکر )باگاس( با توجه به این که 
فصل بهره برداری از نیشکر و کارخانجات تولیدکننده شکر به صورت 
متداول شش ماهه بوده و بقیه روزهای سال امکان دسترسی به ماده 
اولیه امکان پذیر نیست )حبیبی و همکاران، 1392( و از طرف دیگر 
کارخانجات تولیدکننده خمیر کاغذ، کاغذسازی و اوراق فشرده چوبی 
در طول سال باید به صورت مستمر در حال کار باشند، انبارداری مواد 
اولیه و رعایت نکات مؤثر بر کیفیت ماده اولیه امری ضروری است. 
تفاله نیشکر )باگاس( خروجی از کارخانه شکر به علت وجود شکر 
میکروارگانیسم ها،  حمله  معرض  در  همواره   ،)pith( مغز  و  باقیمانده 

مخمرها و قارچ ها است. همچنین  باید این ماده اولیه را به مدت طوالنی 
نگهداری کرد، به طوری که در مدت انبارداری الیاف دارای کیفیت باالیی 
باشند و از تخریب آنها بر اثر تخمیر و حمله میکروارگانیسم ها، مخمرها 
و قارچ ها جلوگیری شود. بدین ترتیب محصوالت ساخته شده از این 
نوع ماده لیگنوسلولزی از کیفیت مطلوبی برخوردار خواهد بود. لذا 
روش های مختلفی برای انبارداری باگاس ابداع شده و از متداول ترین 
آنها که بیشتر در کارخانجات تولید خمیر و کاغذسازی، تولید تخته فیبر 
نیمه سنگین و کارخانجات تولیدکننده تخته خرده چوب مورد استفاده قرار 
:)Adam et al., 2012( می گیرد، می توان به روش های زیر اشاره کرد
از  پس  شده  مغزگیری  باگاس  روش  این  در  تر:  انبار داری  روش 
خروج از دستگاه های مغزگیری توسط سیستم های انتقال )شکل 4( 
به یک مخزن مخلوط کن که گنجایش آن با توجه به ظرفیت کارخانه 
پروانه های  به  مجهز  که  مخزن  این  در  و  شده  هدایت  است  متغیر 
مخلوط کن است، باگاس به نسبت حدود 3 درصد با آب مخلوط 
و توسط پمپ های فشار باال به محوطه انبار بتن ریزی شده پاشیده 
می شود )شکل 5(. باگاس پاشیده شده در محوطه انبار به صورت 
مداوم فشرده شده و آب اضافی موجود در 
توده باگاس بر اثر نیروی ثقل به سمت پائین 
توده حرکت کرده )شکل 6( و در زیر آن 
جاری و از طریق کانال های تعبیه شده در 
گرفتن  از  پس  و  جمع آوری  انبار  اطراف 
خارجی  مواد  و  ماسه  و  شن  مغز،  ذرات 
)عملیات تصفیه( دوباره برای پاشیدن روی 

باگاس به انبار منتقل می شود.
میزان  همواره  باید  آنجایی که  از 
رطوبت باگاس در حین انبارش حدود 82 
درصد باشد، لذا از طریق آبپاش هایی که 
در وسط یا اطراف انبار باگاس پیش بینی 
پاشیده  باگاس آب  توده  دائم روی  به طور مرتب و  شده است، 
دائمًا  باگاس  رطوبت  میزان  پیشرفته،  سیستم های  در  می شود. 
اندازه گیری شده و به منظور حفظ رطوبت آن و به محض کاهش 
میزان رطوبت در توده باگاس توسط سیستم های کنترل میزان 
نیاز به صورت خودکار  اندازه گیری شده و در صورت  رطوبت 
افشانک های سیستم آبپاش شروع به کار کرده و آب الزم روی 

توده باگاس پاشیده می شود.   
ذرات پیت، شن، ماسه و مواد خارجی که همراه آب پاشیده 
شده روی باگاس از آن خارج می شوند، پس از تصفیه آب و 
غلظت حدود  به  تسمه های آب گیری،  توسط  آنها  جمع آوری 
30 درصد می رسند. ضایعات آب گیری شده به خارج هدایت 

از میان تمام گیاهان غیرچوبی 
یک ساله، باگاس بیشترین قابلیت 
را برای استفاده در صنایع چوب و 
کاغذ دارا است. فرایند مغززدایی 
از  قبل  باگاس   )depithing(
است  ضروری  امری  انبارداری 
کارخانجات  توسط  متأسفانه  که 
تولیدکننده نئوپان رعایت نمی شود.
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شکل 2- مغز )pith( باگاس شکل 1- تفاله نیشکر )باگاس(

شکل 5 - باگاس انبارداری شده به روش تر

شکل 3- اوراق فشرده چوبی ساخته شده از باگاس

شکل 6 - آب خارج شده از فله باگاس )روش انبارداری تر( 

شکل 4- سیستم انتقال باگاس
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ارتفاع آن حدود 20 – 18 متر در نظر گرفته می شود و طول 
نیز در حدود 44 در  88 متر و کانال های  و عرض هرم 
تهویه هوا در حدود 5 سانتی متر است. انبار کردن باگاس بدین 
صورت باعث می شود تا رطوبت آن در طول انبارداری روز به 
روز کاهش یابد، مقدار کاهش رطوبت در انبار در سطح عدل 
با ابعاد 0/9 در 1/27 در 1/27 متر، حدود 1/5 کیلوگرم در 
هر مترمکعب در شبانه روز است )طبری، 1390( بدین ترتیب 
رطوبت باگاس در مدت 20 روز و با حفظ و رعایت کلیه 
مسائل فنی به شدت کاهش یافته و به حدود 20 درصد می رسد 
از 50  و پس  کند شده  کاهش رطوبت  مقدار  آن  از  و پس 
روز به 10 درصد می رسد. عدل بندي بیشتر در صنعت صفحات 
فشرده به کار رفته و در صنعت خمیر و کاغذ 
 .)lois et al., 2010( کمتر استفاده مي شود
دو روش برای ذخیره سازي باگاس به روش 
خشک در متون علمي اشاره شده است که 
عبارتند از: عدل بندي و فله اي )پشته اي(. در 
روش عدل بندي از دستگاه عدل بند استفاده 
شده و در روش فله اي، باگاس به صورت پشته روي هم انباشته 
مي شود )شکل 8(. میزان pH باگاس عدل بندی شده در مدت 
از آن در مدت 40  پیدا می کند و پس  تقلیل  به 2/8  15 روز 
روز به 7 می رسد، زیرا در این فاصله زمانی یعنی از زمان انبار 
شدن تا 15 روز، مخمرها از شکر موجود در باگاس تغذیه کرده 
و آن را تخمیر و به الکل اتیلیک )C2H5OH( و دی اکسید کربن 
)CO2( تبدیل می کنند. الکل اتیلیک تولید شده با آب یا رطوبت 
باگاس ترکیب شده و طی یک واکنش شیمیایی به اسید استیک 
تبدیل می شود. الکل اتیلیک تولید شده در انبار باگاس به دلیل قابلیت 
فرار بودن بر اثر بی احتیاطی مشتعل شده و ایجاد آتش سوزی در 
انبار می کند. بنابراین هرچه میزان شکر بر اثر تخمیر شدن در باگاس 
اثر  کاهش یابد دوباره محیط باگاس به قلیایی شدن برگشته و بر 
افزایش درجه حرارت در درون عدل باگاس، میکروارگانیسم های 
گرمادوست اجازه فعالیت پیدا کرده و به سرعت رشد و نمو کرده 
.)1390 )طبری،  می کنند  حمله  باگاس  در  موجود  سلولز  به  و 

مخرب  اثرات  از  ناشی  باگاس  تخریب  اصلی  فاکتور 
 .)lois et al., 2010( میکروارگانیسم ها در طول ذخیره سازی است
بنابراین اگر روش های ذخیره سازی )انبارداری( مناسبی استفاده نشود 
فرایند نامطلوب تخمیر به وقوع پیوسته وکیفیت الیاف باگاس کاهش 
خواهد یافت. عوامل محیطی همچون درجه حرارت در سطح و داخل 
فله باگاس، pH و میزان اکسیژن بر فعالیت های میکروارگانیسم ها مؤثر 
هستند )Singh, 2008(. درصد خشکی باگاس، دانسیته حجمی و 
ارتفاع پشته میزان فعالیت های هوازی موجود در فله باگاس را تعیین 
می کند. باتوجه به اینکه اکسیژن نقش مهمی در واکنش های شیمیایی 
دارد، لذا مقدار آن در فله باگاس باید به حداقل برسد. با فشردن پشته 
باگاس، شرایط غیرهوازی ایجاد شده و بدین ترتیب مانع از رشد قارچ 
شده و سبب کاهش سایر واکنش های شیمیایی که نیازمند اکسیژن است 
است. ضروری  باگاس  فله  در  غیرهوازی  شرایط  ایجاد  لذا  می شود. 
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است،  شکر  و  پیت  توجهی  قابل  مقادیر  حاوی  آنجایی که  از  و  شده 
گیرد. قرار  استفاده  مورد  کشاورزی  مزارع  در  کود  به عنوان  می تواند 
در این روش انبارداری به علت اینکه همواره باگاس در آب غرق است، 
همواره شکر شسته شده یا پس از تخمیر به الکل اتیلیک و اسید استیک 
تبدیل می شود و همواره pH توده باگاس انبار شده حدود 4 خواهد بود. 
چون آب جمع آوری شده پس از تصفیه دوباره برای پاشیدن روی توده 
باگاس استفاده می شود، pH در حدود 3/8 تا 4 نگهداری شده و باعث 
می شود محیط اسیدی به وجود آمده و از رشد و نمو میکروارگانیسم هایی 

که سلولز خوار هستند جلوگیری به عمل آید. 
روش  این  آنجایی که  از  خشک:  یا  مرطوب  روش  به  انبارداری 
انبارداری به دلیل هزینه سرمایه گذاری بسیار پایین تر در مقایسه با روش 

تخته  تولید  کارخانجات  در  بیشتر  تر،  انبارداری 
خرده چوب )نئوپان( مورد استفاده قرار می گیرد، 
سعی می شود بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تشریح 
ظاهری  وزن مخصوص  اینکه  به  توجه  با  شود. 
مشخص(  حجم  در  باگاس  ماده  )مقدار  باگاس 
بسیار پایین بوده )65 – 55 کیلوگرم بر مترمکعب( 

و در نتیجه بسیار حجیم است، به منظور کاهش فضای انبار و حذف هوا 
برای جلوگیری از رشد و نمو باکتری ها و میکروارگانیسم ها و تقلیل میزان 
رطوبت،  باید باگاس فشرده شود تا بتوان آن را به راحتی در انبار نگهداری 
کرد. در این روش باگاس مغزگیری شده پس از خروج از دستگاه های 
جداکننده مغز از ساقه توسط سیستم های انتقال به پرس های عدل بندی 

منتقل می شود. انبار کردن باگاس به طریق عدل بندی در صورت رعایت 
اصول فنی از فعالیت میکروارگانیسم ها که از شکر باقیمانده در باگاس 
تغذیه می کنند جلوگیری کرده و رشد و نمو آنها را متوقف می کند )شکل 7(. 
به منظور رعایت اصول ایمنی و خشک شدن باگاس در حداقل زمان 
ممکن، در کارخانجات تولیدکننده تخته خرده چوب با ظرفیت باال، پس 
از آماده سازی زمین انبار و تقسیم بندی آن به چند بخش بسته به ظرفیت 
کارخانه و رعایت فاصله ایمنی هر بخش و ایجاد راه های دسترسی به هر 
بخش انبار، عدل های باگاس را به صورت هرم طوری انبار می کنند که در 
بین آنها کانال های تهویه با فاصله حدود 10 – 5 سانتی متری برای ایجاد 
جریان هوا و خارج شدن سریع تر رطوبت تعبیه شده باشد. طول، عرض 
و ارتفاع هر هرم بسته به امکانات حمل و نقل و جابه جایی عدل ها متفاوت 
بوده ولی برای صرفه جویی در فضای مورد نیاز انبار کردن باگاس، معمواًلًً 

شکل 7 - باگاس انبارداری شده به روش عدل بندی
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از میان تمام گیاهان غیرچوبی 
قابلیت  بیشترین  باگاس  یک ساله، 
را برای استفاده در صنایع چوب و 

کاغذ دارا است.
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تحقیقات انجام شده در مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور 

با توجه به ضرورت انبارداری باگاس، تحقیقی در رابطه با 
تأثیر رطوبت، زمان و روش انبارداری )عدل بندی و فله ای( 
بر خواص کاربردی باگاس و تخته خرده چوب ساخته شده 
از آن انجام شد و نتایج چشمگیری نیز در این زمینه به دست 
انبارداری شده به روش  آمد. تخته های ساخته شده از باگاس های 
فله ای و با رطوبت های انبارش 45 و 55 درصد از بوی ترشیدگی 
برخوردار بود. شدت این بو در رطوبت انبارش 45 درصد نسبت به 
55 درصد به ویژه در زمان انبارداری 3 ماهه شدیدتر بوده و با کاهش 
رطوبت انبارش تا 35 درصد، بوی ترشیدگی تخته ها برطرف شده 
و ویژگی های مقاومتی آنها بهبود یافت. همچنین تخته های ساخته 
تمام  در  عدل بندی،  روش  به  شده  انبارداری  باگاس های  از  شده 
رطوبت های انبارداری، فاقد بوی ترشیدگی بوده و از ویژگی های 

مقاومتی مطلوبی برخوردار بودند )حبیبی 
و همکاران، 1392(.  

پیشنهادها و راهکارها
یکـی از مهم ترین مشـکالت کارخانجات 
فقـدان  بـاگاس،  از  نئوپـان  تولیدکننـده 
ثبـات کیفیـت محصـول در طـی سـال 
مشـتریان  اکثـر  عالوه برایـن،  اسـت. 
نـوع  ایـن  از  کـه  ترشـیدگی  بـوی  از 
گالیه منـد  می شـود  متصاعـد  تخته هـا 
هسـتند. بـروز مشـکالت مذکـور تأثیر 
ایـن  فـروش  میـزان  بـر  چشـمگیری 

کارخانجـات دارد. لـذا به منظور حفظ کیفیت بـاگاس در طی دوره 
انبارداری و همچنین بهبود و اسـتمرار کیفیت محصول سـاخته شده 
از آن، اسـتفاده از هـر دو روش انبـارداری فلـه ای و عدل بنـدی را 
می توان پیشـنهاد کرد، مشـروط بر آن که قبل از فراینـد انبارداری، 
نسـبت بـه مغززدایـی بـاگاس اقـدام شـود. نکتـه حائـز اهمیـت 
ایـن اسـت کـه در صورتی کـه واحـد صنعتـی، اسـتفاده از روش 
انبـارداری عدل بنـدی را بـرای بـاگاس مدنظر قرار دهـد، کاهش 
رطوبـت و خشـک کـردن نمونه هـای بـاگاس امـری ضـروری 
نبـوده و بدین ترتیـب می تـوان در مصـرف انرژی )خشـک کردن 
نمونه هـای بـاگاس( تـا حـد زیـادی صرفه جویی کرد. از سـوی 
دیگـر در صورتی کـه امـکان نصـب تجهیـزات عدل بنـد بـرای 
واحـد تولیدی مقدور نیسـت، می توان از روش انبـارداری فله ای 
اسـتفاده کـرد. اما توجه بـه دو نکته در روش فـوق حائز اهمیت 
اسـت. اول اینکه، خشـک کـردن و کاهـش رطوبـت نمونه های 
بـاگاس تا 35 درصد ضروری اسـت. نکتـه دوم، موضوع ترتیب 
ورود نمونه هـای بـاگاس به محوطـه )Yard(  کارخانه و ترتیب 
خـروج آنها از محوطه مذکور اسـت. این ترتیـب باید به گونه ای 
باشـد که همـواره نخسـتین نمونه بـاگاس ورودی بـه کارخانه، 
نخسـتین خروجـی، از محوطه کارخانه باشـد. بدیهی اسـت در 

صورتی کـه واحد هـای تولیدی نکات اشـاره 
شـده را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد، 
عالوه بـر بهبـود و اسـتمرار کیفیـت محصول 
تولیدی، شـاهد رشـد چشـمگیری در میزان 
فـروش محصوالت خـود خواهند بـود. زیرا 
همان طور که اشـاره شـد یکی از نکات منفی 
در رابطه با سـاخت محصـوالت صفحه ای از 
بـاگاس، بـوی ترشـیدگی اسـت کـه از ایـن 
نـوع فراورده هـا متصاعـد شـده و همـواره 
خریـداران نسـبت بـه آن معتـرض هسـتند. 
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در  کرد  ادعا  می توان  اطمینان  با 
شناخته  کامل  به طور  باگاس  صورتی که 
شود، این ماده می تواند کمبود ماده چوبی 
برطرف  را  کاغذ کشور  و  صنایع چوب 
کرده و انقالبی در آنها ایجاد کند. مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تنها متولی 
تحقیقات در زمینه علوم چوب و کاغذ بوده 
می تواند  آن  تحقیقاتی  نتایج طرح های  و 

راه گشای بخش صنعت باشد.


