
 

 

 ساخت کاغذ از سنگ!

بسته  یچه کاغذ باشد و چه جعبه ها-میکن یکه روزانه مصرف م یکاغذ زانیکه م میتا به حال شده از خودمان سوال کن

 زانمی به شده حال به تا شود؟ یشان صرف م یبرا یشوند و چقدر وقت و انرژ یم نیاز کجا تام -یدستمال کاغذ ایو  یبند

 خودتان از حال به تا م؟یزنند فکر کن یم ستمیکه به اکو س یشوند و ضربه ا یو چاپ کاغذ استفاده م دیتول یکه برا یدرخت

و نجات  ستیز طیتا به حال حفاظت از مح ایآ د؟یبساز ندگانیآ یبرا یجهان بهتر دیتوان یکه چگونه م دای کرده سوال

 شده است؟ لیشما به دغدغه تبد یدرختان برا

رسد و جالب تر است که  یهزار تن کاغذ به مصرف م 500و  ونیلیم کیاز  شیکه در کشور ما ساالنه ب دیجالب است بدان

درخت به صورت  ونیلیم 23 دیمصرف ساالنه با یبرا یعنی نیاست. و ا ازیاصله درخت مورد ن 15هر تن کاغذ  یبرا دیبدان

 ساالنه قطع شوند.

 ست؟یکاغذ سنگ چ

 طیشود که شرا یموضوع هم باعث م نی. ادیآ یشود که از چوب درختان بدست م یاستفاده م افیال یکاغذ از نوع دیتول برای

 لیدل نیمصارف قطع شوند. به هم نیا یاز درختان برا یادیتعداد ز دیرشد درختان در منطقه فراهم باشد و هم با یالزم برا

کاغذ با  دیبار اقدام به تول نیاول یبرا ییشرکت کانادا یک. کرد یریدرختان جلوگ دنبود که از قطع ش یبه دنبال راه دیبا

کار باعث شد تا هم از  نیشگرف در صنعت چاپ شد. ا یسنگ خاص کرد و باعث به وجود آمدن تحول یاستفاده از پودر نوع

ها به  ندهیشد، آال یکاغذ استفاده نم دیتول یکننده ها برا دیکه از سف نیا لیکاغذ استفاده نشود و هم به دل دیتول یآب برا

 شوند. یوارد نم طیمح

 کاغذ سنگ یها یژگیو

 درخت کی یبه قطع حت ازنی عدم 

 بودن آب ضد 

 کننده دیبه مواد سف ازنی عدم 

 بودن سیدر زمان خ یآن حت روی نوشتن 

 آن دیدر تول سمی مواد وجود عدم 

 عتیو قابل برگشت به طب ریپذ هتجزی 

 ستیز طیبه مح یگونه مواد سم چهی نکردن وارد 

 شدن پاره برابر در مقاومت 

 آتش برابر در مقاومت 

 یعیطب هاولی مواد از استفاده 

 کاربرد کاغذ سنگ

د که در ادامه به برخی از آن داشته باش یادیز یتواند کاربرد ها یکه دارد، م یمنحصر به فرد یها یژگیو لیکاغذ سنگ به دل

 ها اشاره می کنیم.



 

 

 توان از آن استفاده کرد.  یو ماندگار م سیبرچسب ها، پوستر ها،کتاب ها، دفتر ها، مجالت، کتب نف دتولی در

 یساک ها ،یغاتیتبل یبروشور ها دیتول یتوان از آن برا یم غاتیتا شدن و ضد آب بودن آن در صنعت تبل تیخاص لیه دلب

 لوازم  از آن استفاده کرد.  یبسته بند ،یغاتیتبل یدست

 توان از آن استفاده کرد.  یهم م ییکادو یانواع جعبه ها مثل جعبه ها دیتول برای

و  یریپذ هیقابل تجز نکهیدر آن استفاده شده و هم ا یدارد، چون که نه مواد سم ییبار مصرف هم کارا کیظروف  دتولی در

 کنند. دایتوانند آن را بجوند و به داخل آن راه پ یاست و هم حشرات نم ستیز طیبرگشتن به مح

 رنگ کاغذ سنگ

 نی. پس از رزردیکه پودر سنگ بتواند آن را به خود بگ یرنگ یعنیشود رنگ سنگ است  یکاغذ استفاده م نیکه در ا یرنگ

 .هستند ریپذ هیو تجز یعیها مواد طب نیشود و ا یو رنگدانه استفاده م یفنل

 های تولید شده از چوب درخت می پردازیم:در پایان برای جمع بندی به برتری کاغذ سنگ نسبت به کاغذ 

 معمولی کاغذ به نسبت بودن تر نرم 

 شدن پاره برابر در بودن مقاوم 

 بودن روغن ضد و آب ضد 

 ستیز طیمح یبرا دمفی و درختان نشدن قطع 

 آب با برخورد اثر در جوهر نشدن خراب 

 گرفتن آتش برابر در مقاومت 

 واناتیشدن توسط ح دهجوی مقابل در مقاومت 

 کننده دسفی مواد از استفاده عدم 

 یینها یها نههزی در بودن صرفه به 


