�أ.د .حامد �إبراهيم املو�صلي
�أ�ستاذ متفرغ ومدير مركز تنمية ال�صناعات
ال�صغرية (�سابق ًا)
كلية الهند�سة بجامعة عني �شم�س ،م�صر
hamed.elmously@tedata.net.eg

نواتج تقليم النخيل قاعدة مادية للمنتجات الصناعية ومواد البناء

80

نواتج تقليم النخيل
قاعدة مادية
للمنتجات الصناعية
ومواد البناء
متر �أمتنا العربية بفرتة من �أ�صعب فرتات
وج��وده��ا حيث ي�سلب منها حقها – عيان ًا
بيان ًا – يف تقرير م�صريها بنف�سها وتتكاتف
ال�ضغوط وتتكثف لل�سيطرة على مقدراتها:
كمو�ضع (ثرواتها الطبيعية) وكموقع (موقعها
اجلغرايف اال�سرتاتيجي) ،و�أمامنا خياران �أو
طريقان :طريق الوهن وال�ضعف واال�ستكانة
وطريق املقاومة .الطريق الأول �سوف ي�ؤدي
بنا بالقطع �إىل املوات احل�ضاري� :أي �أن ننتفي
كذات وكهوية ح�ضارية� ،أما الطريق الثاين –
طريق املقاومة – ف�إنه �سيقودنا طال الزمن �أم
ق�صر �إىل البعث احل�ضاري �أي �أن ننه�ض ك�أمة
لها �شخ�صيتها احل�ضارية املميزة وعطا�ؤها
االن�ساين ت�سهم يف �إثراء التجربة الإن�سانية وفى
قيادة الب�شرية يف طريق التحقق واخلال�ص،
لكن ذلك يتطلب منا ا�ستقالل الإرادة :الإرادة
احل�ضارية الفاعلة ،وا�ستقالل الإرادة يتطلب

بدوره ا�ستقالل الر�ؤية والب�صرية �أي �أن نرى
ق�ضايانا وم�شكالتنا ب�أعيننا نحن ال ب�أعني
الآخ��ري��ن و�أن نبلور ر�ؤان��ا الذاتية حلل هذه
امل�شكالت ب�أنف�سنا ،كما يتطلب ذلك منا �أن
ن�سعى لكي نكت�شف ب�أنف�سنا ولأنف�سنا امكاناتنا
التنموية و�أن ن��وج��ه فكرنا وخيالنا لكل ما
نحوزه من هذه الإمكانات .يف هذا الإطار متثل
اخلامات املحلية منطلق ًا هام ًا لنا لبلورة ر�ؤيتنا
اخلا�صة للتنمية ،للتحديث :فاخلامات املحلية
ه��ي ذل��ك ال��وع��اء امل ��ادي ال��ذي تتج�سد على
ج��دران��ه ر�ؤى كل ح�ضارة فح�ضارات العامل
املختلفة قد ظهرت ومنت يف �صحبة خامات
حملية خمتلفة :من منا ال ي��درك ال�صلة بني
احل�ضارة امل�صرية القدمية وبني نبات الربدى
وزه��رة اللوت�س واحلجر اجل�يري واجلرانيت
مثال� ،أو بني احل�ضارات الآ�سيوية وبني الغاب
 Bambooواخليزران  Rattanونبات الأرز؟

�إن �إدراك ال�صلة احل�ضارية باخلامات املحلية
له �صلة قوية بق�ضية التنمية لأن ربط التنمية
باخلامات املحلية يعني �أنك تبني على ثقافة
موجودة بالفعل للتعامل مع هذه اخلامات� :أي
�أنك ال تبد�أ التنمية من ال�صفر �أبد ًا ،بل تبد�أ
مبا بني يدي النا�س – �أبناء كل جمتمع حملي
– من خامات �أو ما هو قائم لديهم من �ألفة
نف�سية بهذه اخل��ام��ات وت��راث تقني مرتبط
ب�إنتاجها وت�صنيعها وا�ستخدامها يف �شتى
املجاالت وهنا ميثل نخيل التمر منوذج ًا رائد ًا
فهو عن�صر �أ�صيل من عنا�صر الفلورا املحلية
يف املنطقة العربية وب��ه ارت�ب�ط��ت م�سريتنا
احل���ض��اري��ة م�ن��ذ �آالف ال���س�ن�ين� :إن �إع ��ادة
اكت�شاف النخلة كركيزة حلياتنا يف احلا�ضر
وامل�ستقبل ق�ضية يجب �أن ت�أخذ ما ت�ستحقه
م��ن اهتمام يف �أو� �س��اط املثقفني واملتعلمني
والباحثني وامل�ستثمرين من �أبناء املنطقة.
ت�صنيف النواجت الثانوية للنخيل
ميكننا ت�صنيف النواجت الثانوية للنخيل وفق ًا
للعمليات املتعلقة باحل�صول عليها كما يلي:
نواجت التقليم ال�سنوي
يجري تقليم النخيل �سنوي ًا يف ف�صل اخلريف
يف الأغلب بعد جني الثمار وذلك بهدف �إزالة

اجلريد ال��ذي توقف من��وه والبالغ من العمر
�أكرث من ثالث �سنوات [ ]8ملنع انت�شار احلرائق
وعدم توفري م�أوى للح�شرات يف قواعد اجلريد
اجلاف [ ]8وكذلك ملنع الإ�صابة بالناخرات
 Borersول�سهولة الوقاية من الإ�صابة بالآفات
املختلفة كال�سو�سة احلمراء ،وينتج عن التقليم
اخل��ام��ات ال�ت��ال�ي��ة :ج��ري��د ال�ن�خ�ي��ل ،خو�ص
النخيل ،الليف ،العرجون.
نواجت عملية التكريب
يجرى تكريب النخيل كل � 2-3سنوات []8
وذل���ك ب�ق�ط��ع ق��اع��دة اجل��ري��د (ال �ك��رب��ة �أو
القحفة) بالقرب من ات�صالها باجلذع من
�أجل ت�سهيل ال�صعود على النخلة ،وينتج عن
هذه العملية احل�صول على قاعدة اجلريدة �أو
القحفة .
ن��واجت عملية �إزال���ة �أو �إع���ادة زراع��ة
النخيل
وينتج عن هذه العملية توافر الكتلة احليوية
 Biomassال�ك��ام�ل��ة للنخلة وال �ت��ي ت�شمل
اجل��ذع والقمة النامية للنخلة مبا حتمله من
جريد النخيل الأخ�ضر ،واملفرو�ض �أن جتري
عملية �إع��ادة زراع��ة النخيل Replanting

لدى انتهاء العمر االقت�صادي
 ]life [27للنخلة وال��ذي بعده يقل العائد
على اال�ستثمار عن احلد الأدنى املفرو�ض �أن
حتققه اقت�صاديات زراعة النخيل ويت�أثر العمر
االقت�صادي للنخلة (�شكل  )1بالعوامل التالية:
العائد النقدي لبيع املح�صول حيث يختلفذل��ك ال�ع��ائ��د يف م��دى وا� �س��ع للغاية وف�ق� ًا
لل�صنف.
تكلفة ري وخدمة النخيل وهناك تباين كبريبني النخيل البعلي (كما يف العري�ش وبلطيم
وال�ساحل ال�شمايل مب�صر عموما ،بالإ�ضافة
�إىل ال��واح��ات) ونخيل وادي النيل وكذلك
االخ �ت�لاف ب�ين نخيل ال �ن��وى �أو املجهل �أو
املنتور والأ�صناف الأخ��رى للنخيل ،كذلك
تختلف تكلفة اخل��دم��ة وف�ق� ًا لطول النخلة
وكذلك تكلفة العمالة �أو/و تكلفة ا�ستخدام
املعدات امليكانيكية يف التقليم.
القيمة امل�ضافة للكتلة احليوية Biomassللنخلة باعتبارها خامات �صناعية وم�صدر ًا
ل�ل�أل �ي��اف الطبيعية Natural fibers
ذات اال�ستخدامات الوا�سعة يف العديد من
املجاالت ال�صناعية ومواد البناء.
ولي�س هناك حتى الآن ر�ؤي��ة لتحديد العمر
Economic
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االق�ت���ص��ادي  Economic lifeللأ�صناف
املختلفة م��ن النخيل ،الأم ��ر ال ��ذي يتطلب
درا��س��ات ميدانية وفنية واقت�صادية مو�سعة
ل�ت�ح��دي��د �إن�ت��اج�ي��ة الأ� �ص �ن��اف املختلفة من
النخيل وت�غ�يره��ا م��ع ع�م��ر النخلة وك��ذل��ك
تكلفة ال��ري واخلدمة ،بالإ�ضافة �إىل حتديد
القيمة امل�ضافة التي تنتجها املجاالت احلديثة
ال�ستخدام النواجت الثانوية للنخيل.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق جتري عملية �إزالة النخيل
�أو �إع��ادة زراعته يف �أح��وال الإ�صابة بالآفات
املختلفة �أو تعر�ض النخيل للرياح ال�شديدة مما
ي�ؤدي �إىل �سقوطها وكذلك ارتفاع م�ستوى املياه
اجلوفية �أو تدهور م�ستواها.
تقدير الكميات املتوفرة من املنتجات
الثانوية للنخيل
نواجت التقليم ال�سنوي للنخلة الواحدة
ان �ط�لاق � ًا م��ن اخل �ب�رة امل �� �ص��ري��ة يف تقليم
النخيل حيث يتم تقليم النخيل �سنوي ًا مبعدل
يرتاوح بني  20-15جريدة وحيث يقدر عدد
ال�ع��راج�ين �سنوي ًا م��ا ب�ين  18 – 6عرجون
ميكن تقدير منتجات التقليم ال�سنوية للنخلة
الواحدة كما يلي بالكيلوجرام (حمتوى رطوبى
~ :]4[)% 10
اجلريد

اخلو�ص

الليف

العرجون

9.75

8.00

1.25

7.00

Midribs

Leaflets

Coir

Spadix stem

تقدير كميات ن��واجت التقليم ال�سنوي
للنخيل يف املنطقة العربية
ي��و��ض��ح ج ��دول ( )1ت�ق��دي��ر �أع� ��داد النخيل
املثمرة (والتي ال تت�ضمن تلك امل�ستخدمة يف
الت�شجري) بالدول العربية[ ،]4حيث يت�ضح �أن
العراق حتتل املكانة الأوىل تليها اململكة العربية
ال�سعودية فم�صر فالإمارات ف�سلطنة عمان،
كما يتبني �أن �إجمايل عدد النخيل املثمر يف
الدول العربية حوايل ~  99مليون نخلة.
ويو�ضح ج��دول ( )2تقدير ًا لكميات النواجت

جدول ( :)1تقدير �أعداد النخيل يف البالد العربية
م

الدولة

1

العراق
ال�سعودية
م�صر
االمارات
عمان
ال�سودان
اجلزائر
ليبيا
املغرب
تون�س
اليمن
موريتانيا
قطر
البحرين
الكويت
الأردن
�سوريا
ال�صومال
فل�سطني
جيبوتي
املجموع

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

�إنتاج النخلة
(كجم)

�إنتاج التمور ال�سنوي (طن
()1
مرتي)

عدد النخيل
(مليون)

25.2

400000

15.87

46.00

712000

15.48

93.17

1006710

10.80

34.9

318000

10.20

29.2

260000

8.90

20.1

176000

8.76

48.4

365616

7.55

20.00

132500

6.63

15.6

74000

4.74

23.6

105000

4.45

11.5

29837

2.59

9.8

22000

2.24

48.00

16116

0.34

58.5

16508

0.28

64.8

10155

0.16

50.8

1320

0.03

42.9

-

-

10000

-

-

()2

72
99.02

جدول ( :)2تقدير لكميات النواجت الثانوية (نواجت التقليم)
للنخيل املتاحة �سنويا بالدول العربية (طن وزن جاف هوائي ًا)
املنتج الثانوي
للنخلة

الكميات املتاحة
�سنوي ًا (طن وزن
جاف هوائي ًا)

جريد
النخيل

Midribs
965.250

اخلو�ص

Leaflets

792.000

العرجون

Spadix
stem
693.000

الليف
Coir

123.750

الإجمايل
العام
2574000

م

1
2
3
4
5
6
7

ال�صنف

�سماين
حالوي
حياين
عرابي
�سيوي
�أمهات
زغلول

الطول ،م

املحيط ،م

كتلة
اجلذع،
طن

كتلة
اجلريد،
طن

�إجمايل
الكتلة
احليوية
للنخلة،
طن

28

1.6

2.6

0.98

3.6

18

1.3

1.0

0.98

2.0

25

1.1

1.2

0.98

2.2

25

1.1

1.2

0.98

2.2

30

3.0

10.9

0.98

11.9

30

2.5

7.2

0.98

8.2

25

1.9

3.4

0.98

4.4
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الثانوية (نواجت تقليم) للنخيل املتاحة �سنوي ًا
بالدول العربية ،حيث يتبني �أن هذه النواجت
تتوافر بكميات كافية للت�صنيع ب�إجمايل ي�صل
�إىل ~  2.6مليون طن م��وارد متجددة �سنوي ًا
مما ميثل �إمكانية تنموية مهمة يتعني توجيه
اجلهود العلمية والتكنولوجية لفتح جماالت
ال�ستخدامها.
ت��ق��دي��ر ال��ك��ت��ل��ة احل��ي��وي��ة Biomass
للنخلة الواحدة
يو�ضح جدول ( )3تقدير ًا �أوليا ً للكتلة احليوية
 Biomassلبع�ض �أ��ص�ن��اف النخيل (طن
مرتي وزن جمفف هوائي ًا) (مت التقدير على
ا�سا�س  100حريدة يف املتو�سط) .يت�ضح من
هذا اجلدول �أن هناك تفاوت ًا كبري ًا يف الكتلة
احليوية لأ�صناف النخيل املختلفة حيث تبلغ
قيمة ه��ذه الكتلة ~  12طن ًا لل�سيوي8 ~ ،
للأمهات و�صو ًال �إىل  20للحلوى ،وال�شك �أنه
بالإ�ضافة �إىل ال�صنف ف�إن نوع اخلدمة التي
يتلقاها النخيل ونوع الرتبة واملناخ ت�ؤثر كذلك
على كمية الكتلة احليوية للنخلة� ،إال �أنه من
ال���ض��روري تقييم القيمة االقت�صادية لهذه
الكتلة وفق ًا لإمكانية ا�ستخدامها يف املجاالت
ال�صناعية املختلفة.
ر�ؤية عامة لبع�ض اخلوا�ص الفيزيقية
وامليكانيكية ملنتجات النخيل الثانوية
ي��و� �ض��ح ج� ��دول ( )4م �ق��ارن��ة ب�ي�ن منتجات
النخيل الثانوية مع بع�ض �أ�صناف الأخ�شاب
امل�ستوردة من ناحية بع�ض اخلوا�ص الفيزيقية
وامليكانيكية .يت�ضح من هذا اجلدول �أن �أطوال
�أل�ي��اف اجلريد واخل��و���ص والعرجون والليف
ترتاوح بني  1.37 – 1.29للجريد �إىل 1.18
للخو�ص �إىل  1.14لليف و� �ص��و ًال �إىل 1.1
للعرجون وجميعها تقع يف نف�س جمال القيم
املناظرة لثنائيات الفلقة Dicotyledons
والأخ�شاب ال�صلدة .]Hardwoods [14
يت�ضح كذلك �أن الأوزان النوعية لهذه اخلامات
ت�تراوح بني  0.79 – 0.51للجريد0.56 ،
للخو�ص �إىل  0.48للجذع وهي لي�ست بعيدة

جدول ( :)3تقدير �أويل للكتلة احليوية لبع�ض �أ�صناف النخيل
(طن مرتي وزن جمفف هوائي ًا)
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عن القيم املناظرة لبع�ض �أ�صناف الأخ�شاب
العاملية ( 0.74للزان 0.53 ،لل�سويد و�صو ًال
�إىل  0.44للبيا�ض).
ك��ذل��ك يتبني م��ن ج��دول (� )4أن قيم متانة
االنحناء للمنتجات الثانوية للنخيل ترتاوح من
 81.6 – 69.6نيوتن/م 2للجريد (�أ�صناف
خمتلفة) �إىل  38نيوتن/مم 2جلذوع النخيل،
�أي �أن متانة انحناء جذوع النخيل تبلغ حوايل
 47%من متانة اجلريد� ،إال �أن متانة االنحناء
جلريد النخيل تقع يف نف�س جمال متانة انحناء
بع�ض �أ�صناف الأخ�شاب العاملية ( 104للزان،
 98لل�سويد 60 ،خل�شب البيا�ض) ،وكذلك
بالن�سبة لباقي اخلوا�ص امليكانيكية� ،أي �أن
جريد النخيل من ال�سالالت املختلفة يتمتع
بخوا�ص ميكانيكية جيدة ت�ؤهله لال�ستخدام
�صناعي ًا بدي ًال للأخ�شاب امل�ستوردة .كذلك
يت�ضح �أن خو�ص النخيل يتمتع مبتانة �شد
ت�ضاهي نظريتها للجريد وللأخ�شاب امل�ستوردة
مما ي�ؤهله لال�ستخدام كخامة �صناعية .يت�ضح
كذلك من اجلدول ال�سابق �أنه مل يزل هناك
الكثري مم��ا يجب عمله للتو�صل �إىل و�صف
 Characterizationواف للمنتجات الثانوية
للنخيل كمدخالت �صناعية.
املجاالت احلديثة ال�ستخدام النواجت
الثانوية للنخيل
ميثل �إيجاد جماالت حديثة ال�ستخدام النواجت
الثانوية للنخيل حتدي ًا كبري ًا لأنه يعني ابتكار
منتجات ج��دي��دة تلبي ح��اج��ات معا�صرة،
ك�م��ا يعني ال�ت��و��ص��ل �إىل عمليات �صناعية
 Industrial processesومعامالت تتم�شى
مع خوا�ص هذه النواجت والتي تختلف كيفي ًا عن
مثيلتها للأخ�شاب املعروفة كما يتطلب ذلك
القيام بت�صميم معدات جديدة وت�صنيعها
حملي ًا يف الأغلب� ،إال �أن هذا التحدي الكبري
ميكن �أن يفرز ا�ستجابة كبرية �أي�ضا تتمثل يف
�إط�لاق طاقات اخليال والفكر والإب��داع لدى
العلماء والباحثني من �أبناء املنطقة العربية
وكذلك حفز امل�ستثمرين واملبادرين يف املنطقة

للدخول يف املجاالت البكر اجلديدة املرتبطة
ب�ه��ذه ال �ن��واجت ،وع�ل��ى امل���س�ت��وى الأع ��م متثل
املجاالت احلديثة ال�ستخدام النواجت الثانوية
للنخيل واملتوفرة بكميات كبرية يف املنطقة
العربية فر�صة كبرية لبناء القدرات العلمية
والتكنولوجية الذاتية يف املنطقة ولتحقيق
درج��ة عالية م��ن االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي يف تلبية
العديد من احلاجات الأ�سا�سية يف املنطقة.
بدائل الأخ�شاب
بلغ قيمة م��ا ا��س�ت��وردت��ه م�صر ع��ام 2001
 2002 /م��ن �أخ �� �ش��اب ح ��وايل  3م�ل�ي��ارات
جنيه[ ]2وه ��و م ��ؤ� �ش��ر ل�ل�ع��بء ال ��ذي ميثله
ا��س�ت�يراد الأخ �� �ش��اب على م �ي��زان مدفوعات
ال��دول العربية التي تقع يف منطقة �شديدة
اجلفاف غري �صاحلة – يف الغالب الأع��م –
لنمو الأ�شجار اخل�شبية[ .]5وغني عن البيان
�أن زي��ادة ال�سكان م�ستقب ًال وحت�سن �أ�سلوب
احلياة يف املنطقة العربية �سوف ي�ضاعف ما
ت�ستورده املنطقة من �أخ�شاب .لذا يتوجب بلورة
ر�ؤية ا�سرتاتيجية تتجه لإيجاد �أي بدائل حملية
– مهما تنوعت – ت�صلح لال�ستخدام بدي ًال
للأخ�شاب امل�ستوردة .ومتثل النخلة – ذلك
العن�صر الرئي�سي للفلورا باملنطقة – �أحد
�أهم املوارد للخامات البديلة للأخ�شاب .وفيما
يلي عر�ض لأهم التجارب وال��ر�ؤى ال�ستخدام
النواجت الثانوية للنخيل بدي ًال للأخ�شاب.
�أل��واح الكونرت بانوه  Blockboardمن
جريد النخيل
تو�صلت البحوث التي �أجرتها كلية الهند�سة
جامعة عني �شم�س �إىل �إمكانية ت�صنيع لوح
الكونرت بطبقة ح�شو  Core layerمن جريد
ال�ن�خ�ي��ل ب��دي�ل��ة خل�شب ال�ب�ي��ا���ض Spruce
امل���س�ت��وردة مم��ا ميثل خف� ًضا يف ا�ستهالك
الأخ�شاب امل�ستوردة ي�صل �إىل ح��وايل 80%
يف �صناعة �أل��واح الكونرت بانوه ،ولقد �أك��دت
نتائج االختبارات القيا�سية التي �أجريت على
ل��وح كونرت جريد النخيل يف �أملانيا (ملحق
(� ))1أن ه��ذا اللوح مياثل كونرت اخل�شب يف

بع�ض �صفاته ويف�ضله يف �صفات �أخ��رى مثل
القابلية لاللت�صاق  Gluabilityمع الق�شرة
اخل�شبية اخلارجية ،ولقد مت ت�صميم وت�صنيع
وحدة �إر�شادية كاملة من العديد من املاكينات
لإنتاج لوح كونرت جريد النخيل مت افتتاحها يف
 27/10/1993يف مدينة اخلارجة مبحافظة
ال��وادي اجل��دي��د ،كما مت ت�صنيع �أث��اث 150
مدر�سة جمتمع (مدر�سة الف�صل ال��واح��د)
من ذلك اللوح يف حمافظات �أ�سيوط و�سوهاج
وقنا عام  1995بالتعاون مع هيئة اليوني�سيف
(ملحق .)2
�ألواح اخل�شب احلبيبي
التجربة امل�صرية
مت يف �أك�ت��وب��ر  1993ت�شغيل م�صنع �شركة
الن�صـر للخ�شب احلبيبي (تقرير �شركة الن�صر
للخ�شب احلبيبي والراتنجات بتاريخ  4دي�سمرب
 )1993والراتنجات باملن�صورة بخامة جريد
النخيل ب�إجمايل  1.15طن لإنتـاج لوح حبيبي
طبقة واح��دة مقا�س 16×1220 × 2240
مم ،ولقد مت احل�صول على عينات من �إنتاج
امل�صنع واختبارها وفق ًا للموا�صفة القيا�سية
امل�صرية رقم  906لعام  ،1991ولقد �أثبتت
نتائج تلك االختبارات �أن متو�سط متانة الثني
 Modulus of ruptureلهـذه العينات هي
 20.3نيوتن/مم 2وهي بهذا تويف مبتطلبات
املوا�صفة ال�سابقة ،كذلك مت يف �أغ�سط�س
 1994ت�شغيل م�صنع ال�شركة العربية احلديثة
لت�صنيع الأخ�شاب (تقرير ال�شركة العربية
احلديثة لت�صنيع االخ���ش��اب ،متني ،بتاريخ
 24اغ�سط�س  )1994بحواىل  60طن ًا من
جـريد النخيل وارد �سيوة وذلك لت�صنيع �ألواح
حبيبي ثالث طبقات مك�سوة بالورق امل�ش ّرب
باملـيالمني مقا�س  4.30م ×  1.83م ×  8مم
تخانة حيث ا�ستخدمت  20طن ًا لإنتاج �ألواح
 100%جريد نخيل و 40طن لإن�ت��اج �أل��واح
خليط من اجلريد وخ�شب الكازوارينا بن�سبة
 50%من كل منها ،و�أعطت التجربة نتائج
�إيجابية حيث كانت خ��وا���ص �أل ��واح اخل�شب

احلبيبي  100%جريد نخيل كما يلي:
|الكثافة 0.844 :جم�/سم.3
متانة الثنيModulus of rupture :
|
 21.9نيوتن/مم.2
م�ت��ان��ة ال��وج��ه Face strength 1.07
|
نيوتن/مم. 2
الرتابط الداخليInternal bond : 0.91
|
نيوتن/مم.2
جتارب من ماليزيا
مت يف ماليزيا ت�صنيع �أل ��واح حبيبي طبقة
واح��دة من اجل��ذاذ  Particlesاملجهز من
الثلثني العلويني جل��ذع نخلة ال��زي��ت �أو مع
اخل�ل��ط ب �ج��ذاذ م��ن �أخ �� �ش��اب �صلدة Hard
 woodsحيث كانت كثافة الأل��واح يف حدود
 700كجم/م 3مع ن�سبة راتنج  ،8%كذلك مت
ت�صنيع لوح حبيبي ثالث طبقات با�ستخدام
ج��ذاذ نخيل الزيت كح�شو  Coreوخملفات
�صناعات الأخ�شاب كطبقات �سطحية مع ن�سب
راتنج للح�شو والطبقات ال�سطحية 10% ،8
على التوايل حيث لبت هذه الأل��واح متطلبات
امل��وا��ص�ف��ات ال�بري�ط��ان�ي��ة والأمل��ان �ي��ة يف ه��ذا
ال�صدد [ ،]27فيما عدا االنتفاخ يف ال�سمك
 Thickness swellingوال ��ذي جت��اوز
احل��د الأعلى للموا�صفات ( )16%بعد 24
�ساعة� ،إال �أنه بعد �إ�ضافة � 1%شمع مت حتقيق
متطلبات املوا�صفات يف االنتفاخ يف ال�سمك،
وه��ذا بالت�أكيد يفتح الباب ال�ستخدام جذوع
نخيل التمر يف �صناعة �ألواح احلبيبي.
منتج مثيل للأخ�شاب من جريد النخيل
�أمكن ت�صنيع كتل – ب�أي مقطع مطلوب – من
جريد النخيل بديلة للأخ�شاب امل�ستوردة ،ولقد
�أكدت نتائج البحوث التي قام بها مركز تنمية
ال�صناعات ال�صغرية [� ]30أن تلك الكتل
تتمتع بخوا�ص فيزيقية وميكانيكية متاثل تلك
املناظرة لبع�ض الأخ�شاب امل�ستوردة كاملو�سكى

وال ��زان  ،مم��ا يفتح امل�ج��ال وا��س�ع� ًا لت�صنيع
منتجات من جريد النخيل بدي ًال عن بع�ض
الأخ���ش��اب امل�ستوردة ولقد ن��ال ه��ذا البحث
جائزة امل�ؤمتر ال��دويل للمواد الذي انعقد يف
مدينة ما�سرتخت بهولندا يف  23 – 20ابريل
( 1997ملحق (.))3
االبالكا�ش من جريد النخيل

Plypalm

مت ت�صميم وت�صنيع ماكينة لتحويل جريد
النخيل �إىل �شرائح ب ��أي تخانات ابتداء من
 0.2مم وعر�ض  25مم وطول حتى  1000مم
[ ،]16ولقد �أمكن بهذه املاكينة عمل �شرائح
من جريد النخيل بتخانة  0.5مم وعر�ض 20
مم وطول  350مم مت ن�سجها يدوي ًا يف هيئة
ح�صر من�سوجة .Woven mats
ومت ت�صنيع عينات من االبالكا�ش Plypalm

تخانة  5مم و�أب�ع��اد  300 × 300مم حتت
ظروف �ضغط  25كجم�/سم ،2حرارة 90هم
ودورة كب�س ملدة  5دقائق مع ا�ستخدام غراء
اليوريافورمالدهايد كراتنج مما ي�شري �إىل
�إمكانية ت�صنيع ابالكا�ش من جريد النخيل.
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Lumber-like product from palm
midribs

 Red European Pineوالبي َا�ض Spruce

امل�شربية من جريد النخيل
متثل امل�شربية �أو الأرابي�سك مكون ًا لأ�سلوب
احلياة يف م�صر والبالد العربية ،ولقد ات�سع
ا�ستخدام امل�شربية يف ت�صميمات ال�شبابيك
لأنها ت�سمح بالتحكم يف دخول ال�ضوء والهواء
بالإ�ضافة �إىل حفظ خ�صو�صية املقيمني [،]7
�إال �أن االرتفاع ال�شديد يف �أ�سعار خ�شب الزان
ال��ذي ي�ستخدم ب�صورة رئي�سية يف �صناعة
الأرابي�سك قد �أدى �إىل �ضمور الطلب عليه
وبالتايل انح�سار كافة احل��رف وال�صناعات
املرتبطة بهذا الفن ،لذا فقد ر�ؤى �أن ا�ستبدال
خ�شب الزان امل�ستورد بجريد النخيل رخي�ص
الثمن واملتوفر حملي ًا قد يفتح الباب لإحياء
احل ��رف وال���ص�ن��اع��ات امل��رت�ب�ط��ة ب��ه خا�صة
يف الريف حيث ي�سهل احل�صول على جريد
النخيل .هكذا �أق��ام امل��رك��ز م�شروع ًا لن�شر
�صناعات الأرابي�سك با�ستخدام جريد النخيل
يف الواحات الداخلة مبحافظة الوادي اجلديد
وم��رك��ز ًا للتدريب على ه��ذه ال�صناعات مت
افتتاحه يف  2/7/1995حيث مت ت�صميم
وت�صنيع خمارط للأرابي�سك مت توزيعها على
املنتفعني من اجلن�سني الذين يقومون بالإنتاج
يف املنازل وت��رد تكلفة املخارط من ناجت بيع
املنتجات ،وي�ؤكد النجاح الذي القاه امل�شروع
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(خا�صة لدى املنتفعات) �إمكانية حتول �أبناء
وبنات القرى �إىل منتجني ومبدعني من خالل
م�شروعات ال�صناعات ال�صغرية القائمة على
اخلامات املحلية ،ومن خالل التدريب :انتقل
امل�شروع �إىل قرية طناب مبحافظة �أ��س��وان
و�إىل قرى حمافظة املنيا ،ويف دي�سمرب 2002
مت االنتهاء من م�شروع جديد لن�شر �صناعات
الأرابي�سك من جريد النخيل يف قرى حمافظة
الفيوم :الإعالم وبيهمو والكعابي بالتعاون مع
هيئتي  CIDA, CAREالدوليتني (ملحق (.))4
الألواح الليفية Fiber boards
�أمكن يف ماليزيا يف منت�صف  1999الإنتاج
التجاري لأل��واح �إلـ  MDFمن عراجني نخيل
الزيت [ ،]23حيث مت بناء م�صنع للألواح
الليفية متو�سطة الكثافة ال �ـ  MDFجم��اور
مل�صنع ا�ستخال�ص ال��زي��ت وت�ستخدم هذه
الألواح يف ت�صنيع الأثاث واملكتبات و�صناديق
ال�سماعات ،وينتظر �أن تت�سع ه��ذه املجاالت
يف امل�ستقبل لت�شمل امل��واد العازلة والتغليف
وعجينة ال���ورق ،وي�شري ذل��ك �إىل �إمكانية
ت�صنيع الـ MDFم��ن خ��ام��ات نخيل التمر
الثانوية كاجلريد والعرجون والليف.
كذلك قامت �شركة �سابوتك ]Sabutek [27
مب�شروع لت�صنيع ل��وح ليفي مرتفع الكثافة
 Hard boardمن عراجني نخيل الزيت

�أي� ًضا بطاقة �إنتاجية  30طن ًا/يوم.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك مت ت�صنيع ل��وح مركب
 Composite boardبا�ستخدام ليف جوز
الهند كح�شو مع طبقة خارجية من اجلوت
حيث ي�ضم ليف جوز الهند  % 45.8جلنني
يف مقابل  39%خل�شب ال�ساج Teak wood
و � 43%سلليلوز يف مقابل  63%لنف�س �صنف
اخل�شب مما يجعل ل��وح الليف �أك�ثر مقاومة
للظروف اجلوية ولتحمل ال�شد [ .]11هكذا
ميكن �أن ي�ستخدم هذا اللوح بدي ً
ال للـ MDF
يف الفوا�صل والت�سقيف والأث ��اث ،ال��خ ،مما
يفتح الباب ال�ستخدام ليف نخيل التمر يف
نف�س املجاالت ،مع ا�ستخدام ح�صرية �شرائح
جريد النخيل للتك�سية من الوجهني.
الألواح من جذوع النخيل بدي ًال للألواح
اخل�شبية Lumber
مت ب �ن �ج��اح يف م��رك��ز ت�ن�م�ي��ة ال �� �ص �ن��اع��ات
ال�صغرية ،هند�سة عني �شم�س القيام بتجارب
ا�ستطالعية لتحويل ج��ذوع نخيل التمر �إىل
�أل��واح بديلة ل�ل�أل��واح اخل�شبية ،حيث �أك��دت
نتائج االختبارات التي �أج��ري��ت على عينات
هذه الأل��واح �أنها تتمتع مبتانة انحناء حوايل
 38نيوتن/مم ،]4[2وه��ي ب��ال�ت��ايل قابلة
لال�ستخدام ك�ب��دائ��ل ل�ل�أخ���ش��اب منخف�ضة
امل�ت��ان��ة ،وق ��رار اال��س�ت�خ��دام يحكمه يف هذه

احلالة :اختيار ذل��ك املجال ال��ذي ال يتطلب
متانة عالية �أو توفري املقطع املطلوب وبال�سعر
املنا�سب باملقارنة طبع ًا بالبدائل امل�ستوردة.
وت �ق��دم دول �آ� �س �ي��ا خ �ب�رات م �ف �ي��دة للغاية
يف ا��س�ت�خ��دام ج ��ذوع ال�ن�خ�ي��ل ،ح�ي��ث يجري
حت��وي��ل الثلث ال�سفلي لنخيل ال��زي��ت بطول
ح��وايل  2مرت – �إىل �أل��واح بديلة للأخ�شاب
معروفة با�سم جت��اري :خ�شب النمر Tiger
 ]wood [21لال�ستخدام يف البناء والأثاث
والأر�ضيات وجتليد احلوائط ،الخ ،وبالإ�ضافة
�إىل ذل��ك فهناك خ�برة وا�سعة يف الفيلبني
[ ]20يف ا�ستخدام ج��ذوع نخيل ج��وز الهند
لت�صنيع �ألواح بديلة للألواح اخل�شبية� .إن هذا
كله يحثنا على بذل االهتمام بدرا�سة �إمكانية
ا�ستخدام ج��ذوع نخيل التمر للح�صول على
�ألواح رخي�صة ت�صلح كبديل للألواح اخل�شبية
يف العديد من امل�ج��االت كما تقدم ب��دء ًا من
درا� �س��ة بنية اجل ��ذع Trunk structure
وتق�سيمه  Classificationللمناطق ذات
الرتكيب الت�شريحي املتباين وكذلك �إج��راء
االختبارات لتحديد �أهم اخلوا�ص الفيزيقية
وامليكانيكية لها و�صو ًال لدرا�سة اجلدوى الفنية
واالق�ت���ص��ادي��ة ال�ستخدامه يف �إن �ت��اج �أل ��واح
النخيل . Palm lumber
ال��ن��واجت ال��ث��ان��وي��ة للنخيل كم�صدر
ل�ل��أل���ي���اف ال�����ص��ن��اع��ي��ة يف ت�����س��ل��ي��ح
البوليمرات
الر�ؤية العامة
هناك اجتاه متنام عاملي ًا ال�ستخدام الألياف
الطبيعية يف ت�سليح البوليمرات بدي ًال للألياف
الزجاجية ،والتي يرتبط ا�ستخدامها باملحاذير
الآتية:
�أنها �صعبة اال�ستعادة  ،Recyclingكما �أنها
|
غري قابلة للتحلل Nonbiodegradable
وال ل�ل�اح�ت�راق  Unincinerableمما
يجعلها متثل م�شكلة يف مرحلة ما بعد نهاية
اال�ستخدام [. Disposal phase ،]25
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�أنها ت�سبب م�شكالت ح�سا�سية جلدية وكذلك
|
ح�سا�سية ال�صدر خالل ت�صنيعها.
|
�أن�ه��ا تعتمد على م��وارد غ�ير متجددة مما
يجعل ا�ستخدامها غري متناغم مع مبادئ
التنمية امل�ستدامة.
|
�أنها حتتاج لطاقة عالية للت�صنيع.
�أن لها وزن� ًا نوعي ًا عالي ًا ، 2.5 ،مما يجعل
|
ا�ستخدامها يف ت�صنيع م�ك��ون��ات و�سائل
املوا�صالت مكلف ًا من ناحية الطاقة .
|
�أنها تت�سبب يف معدالت عالية يف ت�آكل العدد
القاطعة[.]25
ويف املقابل تقدم الألياف الطبيعية كالكتان
والتيل واجل��وت وال�سي�سال – وكذلك �ألياف
النخيل – بدي ًال جيد ًا لت�سليح البوليمرات
ح�ي��ث �إن �ه��ا م ��واد م �ت �ج��ددة Renewable
 resourcesكما �أنها قابلة لالحرتاق – �أي
�أنها حمايدة من ناحية ثاين �أك�سيد الكربون
 CO2 neutralوالتحلل بيولوجيا ولي�س لها
�أي م�شكالت بيئية �أو �صعبة خالل الت�صنيع،
كما �أنها حتتاج لطاقة �أق��ل بكثري للت�صنيع
(حتتاج �ألياف اجل��وت مث ًال لـ 2%فقط من
الطاقة املناظرة لألياف الزجاج [ ،)]11مما
يجعلها متميزة بيئي ًا عن �ألياف الزجاج ،ف�ض ًال
عن �أنها خفيفة (ال��وزن النوعي للجوت مث ًال
 )]11[ 1.3ورخي�صة كما �أن لها خوا�ص عزل
حراري و�صوتي عالية [ ]11مما يجعلها تقدم
بدي ًال مناف� ًسا بيئيا واقت�صاديا لألياف الزجاج
يف ت�سليح البوليمرات.
وي �ب��دو �أن االن �ط�لاق��ة الأوىل يف ا�ستخدام
الألياف الطبيعية يف ت�سليح البوليمرات بد�أت
يف الأج� ��زاء ال��داخ�ل�ي��ة لل�سيارات [ ]11يف
�أوروب��ا واملغزى وراء ذلك هو رغبة امل�ستهلك
الأوروبي يف اال�ستمتاع بكافة كماليات ال�سيارة
مع �إك�سابها ملمح ًا �أخ�ضر يتمثل يف خفة وزن
ال�سيارة وتخفي�ض ا�ستهالكها بالتايل من
ال��وق��ود ،هكذا امتد اال�ستخدام �إىل لوحات
ال�سيارة  Car panelsالأم��ام�ي��ة ول��وح��ات

الأبواب  ،]Door panels [11ثم امتد هذا
االجت��اه �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،ثم
الهند وال�صني ليدخل يف و�سائل املوا�صالت
ال �ع��ام��ة ك��امل �ك��ون��ات ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �ق �ط��ارات
والأتوبي�سات [ ]11وكذلك البناء.
النخلة كم�صدر للألياف ال�صناعية
مت�شي ًا مع االجت��اه املتنامي عاملي ًا ال�ستخدام
الألياف الطبيعية يف ت�سليح البوليمرات يتوجب
علينا �أن نتجه لإعادة اكت�شاف النخلة كم�صدر
للألياف ال�صناعية ،ولقد مت يف �أحد البحوث
الرائدة تقدير ن�سبة الألياف الداعمة للحزم
الليفية الوعائية يف جريد النخيل حيث وجد
�أنها ترتاوح بني  19.9إلى  % 20.6يف مقطع
اجلريدة لأ�صناف خمتلفة من النخيل [،]10
كما وجد �أن هذه الن�سبة تزيد كلما اجتهنا من
قاعدة �أو منبت اجلريدة لقمتها �أو لطرفها
[ ]10كذلك �أمكن – يف �إطار جهود اال�ستفادة
م��ن خملفات �أل ��واح كونرت جريد النخيل –
احل�صول على ق�شرة جريد النخيل بتخانة
حوايل  1.25مم تتمتع مبتانة �شد Tensile
 strength ~ 250نيوتن/مم� ،2أما من
حيث املتانة النوعية (متانة ال�شد  /الكتلة)
فق�شرة جريد النخيل تفوق �صلب  37ب�أعلى
من  4مرات[ ،]10مما يفتح جم��ا ًال جديد ًا
ل�صناعة م�ؤلفات طبيعية Biocomposites
من جريد النخيل لها ا�ستخدامات وا�سعة
ب��دي� ً
لا ل �ل �خ��ام��ات غ�ير امل �ت �ج��ددة ك��امل �ع��ادن
والبال�ستيك ،واملطلوب ا�ستكمال هذا التوجه
البحثي لي�شمل :العرجون ،الليف ،اخلو�ص،
اجلذع.
وهناك تقديرات م�شجعة حيث ق��درت �أحد
البحوث ن�سبة الألياف يف عراجني نخيل الزيت
بحواىل  ]10[ % 30مما ي�شري �إىل �إمكانية
ا�ستخدام  2مليون طن مرتي من �ألياف هذه
العراجني لألياف �صناعية من  7.3مليون طن
مرتي من عراجني نخيل الزيت متاحة �سنوي ًا
مباليزيا.

النخلة كم�صدر ملواد البناء
من�ش�آت وجمالونات ثالثية الأبعاد من
جريد النخيل
�أج��ري هذا البحث من خالل ر�سالة دكتوراه
[ ،]9كان الهدف منها �صنع �أ�سقف ومن�ش�آت
م�ن�خ�ف���ض��ة ال �ت �ك��ال �ي��ف ب��ا� �س �ت �خ��دام �إح ��دى
اخلامات املحلية املتجددة واملتوافرة يف البيئة
ال�صحراوية يف املنطقة العربية مثل جريد
النخيل ،ولقد ا�ستخدم �أ�سلوب اجلمالونات
الفراغية ذات الإ�ضالع امل�صنوعة من اجلريد
واملجمعة بوا�سطة و�صالت معدنية ،ولقد �أمكن
من خالل هذا البحث ت�صميم وتنفيذ واختبار
جمالون فراغي مكون من �أه��رام��ات رباعية
ذات �إ��ض�لاع مت�ساوية م�صنوعة م��ن جريد
النخيل .ولقد مت اختبار النموذج ال�سابق ببحر
 3 × 3م ملقارنة احل�سابات النظرية بالقراءات
امل�أخوذة كنتائج للتحميل الفعلي ،وت�شري نتائج
البحث �إىل �إمكانية ا�ستخدام جمالونات جريد
النخيل كنظام متكامل لتغطية الفراغات
املعمارية ذات الأغ��را���ض املختلفة الدائمة
وامل�ؤقتة حيث ميكن فك املن�ش�أ و�إعادة تركيبه
يف �أماكن جديدة ،كما ميكن ا�ستخدام �إحدى
امل��واد املنا�سبة املتوافرة يف البيئات املحلية
املختلفة لتغطية اجل�م��ال��ون �أو املن�ش�أ مثل
اخل��و���ص املن�سوج �أو احل�صري امل�صنوع من
ليف النخيل مع ا�ستخدام الدهانات الواقية
املنا�سبة.
ت�سليح الكمرات بجريد النخيل
م��ن ال�ب�ح��وث ال��رائ��دة م��ا ق��ام��ت ب��ه جامعة
الظهران باململكة العربية ال�سعودية [،]12
لبحث �إمكانية ت�سليح الكمرات اخلر�سانية
وج��ري��د النخيل م�ن��زوع اخل��و���ص ،ولقد قابل
البحث م�شكلة قابلية جريد النخيل المت�صا�ص
املاء وبالتايل ت�أثري ذلك على �شك اال�سمنت،
وقد حاول البحث بدرجات متفاوتة من النجاح
ح��ل ه��ذه امل�شكلة با�ستخدام ده��ان برامير
�أبي�ض  White primerوالبيتومني Solid
� ،Bituminإال �أن امل�شكلة الأخ� ��رى التي
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واجهها البحث متثلت يف ع��دم وج��ود رابطة
 Bondكافية ب�ين ج��ري��د النخيل والكمرة
اخلر�سانية .
ت�سليح املونة الأ�سمنتية ب�ألياف خو�ص
النخيل
يف هذا البحث مت تقطيع خو�ص النخيل �إىل
�أط���وال مبتو�سط  38مم وع��ر���ض مبتو�سط
 3.5مم وا�ستخدامه بن�سب حجم ،3 ،1.5
 % 5مع مونة بن�سب ا�سمنت :رمل :ماء 0.5
 .]19[ 1.0 : 3.5 :ول�ق��د �أو��ض�ح��ت نتائج
البحث �أن ا�ستخدام اخل��و���ص ق��د �أدى �إىل
زيادة القدرة على امت�صا�ص الطاقة Energy
� ،absorbtion capacityإال �أن مقاومة
االن�ضغاط قد قلت ب�إ�ضافة الألياف ،وي�شري
البحث �إىل �أهمية معاملة �ألياف خو�ص النخيل
قبل ا�ستخدامها يف ت�سليح املونة وذلك ل�ضمان
عدم تغري حجمها مع وجود املاء بخلطة املونة
وك��ذل��ك للحفاظ على ال��راب�ط��ة  Bondمع
املونة.
ت�سليح املونة الإ�سمنتية بالليف
من البحوث الرائدة يف الهند ا�ستخدام ليف
جوز الهند بعد نقعه يف ماء ب�إ�ضافات كيميائية
معينة (خلف�ض ن�سبة الكاربوهيدرات املذابة
على الأرج��ح والتي ت�ؤثر على �شك اال�سمنت)
وخلطه م��ع الأ�سمنت بن�سبة  5 : 1ب��ال��وزن
و�إبقاءه حتت ال�ضغط � 8 – 4ساعات وذلك
للح�صول على ب�لاط��ات �أ�سمنتية للت�سقيف
بتخانات  8 – 6مم ،وت�شري نتائج هذا البحث
(جدول (� )5إىل �أن هذه البالطات تقدم بدي ًال
�أف�ضل :بيئيا واقت�صادي ًا لأل��واح اال�سب�ستو�س
للت�سقيف .وحت�ف��ز نتائج ه��ذا البحث على
القيام بربامج بحثية ال�ستخدام ليف نخيل
التمر يف منتجات م�شابهة (�ألواح للت�سقيف)،
حيث �إن �أغلب ليف نخيل التمر حالي ًا ال يجد
�أي ا�ستخدام اقت�صادي يف املنطقة العربية.
ا���س��ت��خ��دام ال��ل��ي��ف يف �صناعة �أل���واح

جدول ( :)5خوا�ص بالطات الليف – اال�سمنت للت�سقيف .
اخلوا�ص
3

الكثافة  ،جم � /سم
امت�صا�ص املاء يف � 24ساعة ()%
ال�سمك ،مم
خطوة التعريجة ،مم
عمق التعريجة ،مم
2
الوزن  ،كجم/م
متانة االنحناء ،ميجابا�سكال
الإزاحة (الرتخيم) ،مم
املو�صلية احلرارية ،كيلو كالورى/م/2
ال�ساعة/هم

بالطات الليف  -اال�سمنت

بالطات اال�سب�ستو�س

1.02
5–3
3.31
75
19.25
4–3
58 – 45
40 – 30

2.00
25
6
146
48
13.5
30 – 25
-

0.15 – 0.12

0.24

Development of Natural Fibre Composites in India, News, Views,
http://www.tifac.org.in/news/cfa.htm

جب�سية ليفية Gypsum-Fibre boards

ج��اءت ف�ك��رة ه��ذا البحث يف �إط ��ار احلاجة
لأل ��واح لتغطية اجل�م��ال��ون��ات امل�صنوعة من
جريد النخيل .ولقد مت اختيار اجلب�س نظر ًا
لأن��ه خامة �صديقة للبيئة ومتوافرة يف �أغلب
ال��دول العربية� ،إال �أن الثقل الن�سبي لأل��واح
اجلب�س وعدم مالءمة خوا�صها لال�ستخدامات
اخلارجية بالإ�ضافة �إىل انهيارها الفجائي
بعد حد املرونة مبا�شرة يحد من ا�ستخدامها
ك��أل��واح تك�سية مما دع��ا للحاجة �إىل جتربة
ت�سليح اجلب�س ب�ألياف �صديقة للبيئة ،ولقد
اخ�ت�ير الليف ن �ظ��ر ًا ل��زي��ادة ال ��وزن الن�سبي
ل�ل�ح��زم الليفية ال��وع��ائ�ي��ة ب��ه وق�ل��ة اخل�لاي��ا
الباران�شيمية .ويف هذا البحث [ ،]9مت درا�سة
ت�أثري املتغريات املختلفة مثل ن�سبة الألياف
 %وق��وة ال�ضغط امل�ستخدم يف الت�صنيع كما
مت �إج��راء االختبارات لتحديد �أهم اخلوا�ص
الفيزيقية وامليكانيكية لهذه الأل ��واح ،ولقد
�أكدت نتائج هذه البحوث �أن ا�ستخدام الألياف
من ليف النخيل يف ت�سليح الأل��واح اجلب�سية
امل�ستخدمة يف تغطية الفراغات يف اجلمالونات
ي�ؤثر ب�صورة ملمو�سة على حت�سني خوا�صها
امليكانيكية من حيث مقاومة االنهيار الفجائي
بالك�سر حتت ت�أثري �أحمال االنحناء وكذلك

زي��ادة متانة االنهيار بالك�سر
مب��ا يحقق الأم ��ان يف اال��س�ت�خ��دام وم��ا يتيح
�إمكانية ا�ستخدام هذه الأل��واح يف العديد من
املجاالت املعمارية.
الأبواب من النواجت الثانوية للنخيل
يف �إطار تو�سيع جمال ا�ستخدام جريد النخيل
– بالإ�ضافة �إىل �صناعة �ألواح الكونرت بانوه
� - Blockboardsأجريت جتارب ا�ستطالعية
لت�صنيع �أب��واب بتخانات خمتلفة من جريد
النخيل ،ويف ه��ذا االط��ار مت ت�صنيع ح�صر
 Matsمن �سدائب جريد النخيل املل�صوقة
براتنج اليوريافورمالدهايد ثم كب�س العدد
املطلوب من هذه احل�صر� :إما ب�شكل مواز �أو
متعاك�س للح�صول على التخانات املطلوبة.
وتب�شر هذه التجربة ب�إمكانية ت�صنيع الأبواب
الداخلية  Flush doorsمن جريد النخيل.
كذلك مت يف الهند ت�صنيع �أب��واب با�ستخدام
ليف النخيل مع ا�ستخدام الراتنج امل�ستخرج
من ق�شرة الف�ستق احللبي Cashew nut
 shell liquidيف احلقنImpregnation
م��ع �إ��ض��اف��ة م��ادة Paraformaldehyde
كمادة ال�صقة [ ، ]11وتتمتع الأل��واح املنتجة
بكثافات ت�تراوح بني  0.9 – 0.5جم�/سم،3
Toughness

ومي �ك��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف ��ص�ن��اع��ة الأب� ��واب
والفوا�صل والتك�سيات والعديد من الأغرا�ض
املعمارية.
م ��ؤل��ف��ات البال�ستيك امل�سلح ب�ألياف
النخيل كمادة للبناء
fibre-reinforced plastic
composites

Palm

العربية لأن قطاع البناء والت�شييد من �أكرث
ال�ق�ط��اع��ات دينامية لديها خا�صة لإ�شباع
احلاجات الأ�سا�سية وامل�ؤقتة والعاجلة يف هذا
املجال ،كما �أنها تب�شر بفتح جماالت جديدة
للت�صنيع املحلي للعديد من مواد البناء التي
حتتاجها املنطقة مع ا�ستخدام النواجت الثانوية
للنخيل كم�صدر للألياف ال�صناعية.
النواجت الثانوية للنخيل كم�صدر للب
و�أ�سا�س مادي ل�صناعة الورق
الر�ؤية العامة
تعتمد م�صر – و�أغلب ال��دول العربية  -على
اال�سترياد لإ�شباع حاجتها من �أوراق الطباعة
والتعبئة وال�ت�غ�ل�ي��ف :ففيما ع��دا حم��اوالت
متوا�ضعة لت�صنيع اللب حملي ًا :من ق�ش الأرز
وم�صا�ص الق�صب ي�ستورد� :إما اللب ل�صناعة
ك��ارت��ون العبوات �أو ل�صناعة ورق الطباعة،
بل �إن �شطر ًا كبري ًا من ورق الطباعة ي�ستورد
م��ن اخل � ��ارج .وه���ذا ال��و� �ض��ع غ�ير م�ستدام
 : Unsustainableفمع زيادة ال�سكان ومع
حت�سن م�ستوى املعي�شة يف املنطقة �سوف ميثل
ا�سترياد اللب وورق الطباعة عبئ ًا غري حمتمل
على ميزان مدفوعات املنطقة ،وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ف�إن اال�سترياد من اخلارج يحرم املنطقة

من �إقامة �صناعات واعدة ذات عالقات �أمامية
وخلفية قويةForward and backward
 ،linkagesمي�ك��ن �أن ت��دع��م اق�ت���ص��ادات
هذه الدول بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص العمل
للآالف من �أبنائها .لذا ميثل ا�ستخدام النواجت
الثانوية للنخيل لإقامة �صناعات اللب والورق
من �أهم املجاالت الواعدة م�ستقبلي ًا.
اللب من جريد وخو�ص النخيل
الب��د من الإ��ش��ارة �إىل البحوث ال��رائ��دة التي
�أج��ري��ت يف ال �ع��راق ث��م يف ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ال �ل��ب بطريقة
الكرافت من جريد وخو�ص النخيل والذي تبلغ
ن�سبة ال�سليلوز بهما  37% ،46%على الرتتيب
[]6؛ حيث �أمكن التو�صل �إىل ن�سبة ا�ستخال�ص
 Yield 43%لل�سعف ك�ك��ل (اجل��ري��د مع
اخل��و���ص) وه��ي ن�سبة ت�ت�ق��ارب م��ع مثيلتها
مل�صا�ص الق�صب.]6[ 42.7% ،
�ألياف نخيل الزيت
وجهت ماليزيا جهود ًا فائقة لبحث �إمكانية
ت�صنيع اللب من النواجت الثانوية لنخيل الزيت.
وت�شري امل�ؤ�شرات الأولية لهذه الدرا�سات �إىل �أن
ق�صر طول الألياف قد ميثل حمدد ًا لت�صنيع
اللب من النواجت الثانوية لنخيل الزيت [،]18
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ت �ق��دم ال �ب �ح��وث ال�ن��اج�ح��ة ال �ت��ي �أج��ري��ت يف
ماليزيا [ ]31ال�ستخدام �ألياف عرجون نخيل
الزيت يف ت�سليح البوليمرات ال�صناعية كبديل
لأل �ي��اف ال��زج��اج  Glass fibresمن��وذج� ًا
مب�شر ًا ال�ستخدام كافة �ألياف النخيل :من
اجلريد والعرجون واخلو�ص والليف واجلذع
يف ت�سليح البال�ستيك� :سواء اجلديد Virgin
�أو امل�ستخدم  Recycledمما ي�سهم يف توفري
مادة رخي�صة لأغرا�ض البناء.
كذلك تقدم جتربة الهند يف ت�صنيع البال�ستيك
امل���س�ل��ح ب ��أل �ي��اف اجل���وت – م��ع ا��س�ت�خ��دام
طبقات �سطحية م�سلحة ب�ألياف الزجاج –
وراتنج الفينول  Phenolic resinك�أر�ضية
 Matrixم��ع ا��س�ت�خ��دام تقنية الكب�س يف
قوالب Compression moldingمنوذج ًا
رائد ًا حيث ميكن ا�ستخدام الألواح املنتجة يف
�أغرا�ض البناء Out door applications
 .][11كذلك �أم�ك��ن ا�ستخدام تقنية البثق
 Pultrusionمبعدالت �إنتاج ت�صل �إىل – 0.4
 1مرت/الدقيقة لت�صنيع �ألواح ت�صلح للأ�سقف
والأبواب وبالطات ال�سقف وحوامل الكابالت
 Cable traysوهياكل ال�شبابيك Window
 framesوالأب��واب  Door framesوجتليد
احلوائط والفوا�صل  ، Partitionsالخ ،كذلك
�أجري بحث يف الهند [ ]29ال�ستخدام �ألياف
نخيل الزيت يف ت�صنيع م�ؤلف بال�ستيكي يتمتع
بخوا�ص ميكانيكية وديناميكية وخوا�ص عزل
ح��راري وكهربي جيدة ت�ؤهله لال�ستخدام يف
الأغرا�ض الإن�شائية بدي ًال للمواد الهند�سية
ال�شائعة.
البحوث ال�سابقة متثل م�ؤ�شرات مهمة للمنطقة
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�إال �أن هناك حماولة ناجحة ج��رت ب�إ�ضافة
�ألياف عرجون نخيل الزيت بن�سبة � % 30إىل
�ألياف �أخ�شاب  Pinus merkusiiل�صناعة
ورق كرافت بخوا�ص فيزيقية وميكانيكية ال
تقل ع��ن مثيلتها يف حالة ا�ستخدام �ألياف
اخل�شب بن�سبة .]21[ 100%
اللب من الغاب Bamboo
ت �ق��دم ال�ت�ج��رب��ة ال�صينية من��وذج�� ًا ف��ري��د ًا
لالهتمام بتعظيم اال�ستفادة م��ن اخلامات
املحلية .فمنذ عام  1700ب��د�أ ت�صنيع اللب
م��ن ال �غ��اب  Bambooيف م�ق��اط�ع��ة زي��اجن
 Zhejiangوذلك للح�صول على ورق درجة
�أوىل من �سيقان الغاب ذات عمر �سنة [،]28
والآن ينتج اللب من الغاب للح�صول على لب
ي�صلح لت�صنيع ورق الكرافت لأغرا�ض التعبئة
[ ،]22وحيث �إن الغاب �أحادي الفلقة ويت�شابه
حلد كبري من حيث التكوين الت�شريحي مع
جريد وعرجون النخيل ف�إن اخلربات ال�سابقة
تب�شر ب�إمكانية ا�ستخدام ج��ري��د وع��رج��ون
النخيل يف ت�صنيع لب الورق .
جم���االت �أخ���رى ال���س��ت��خ��دام ال��ن��واجت
الثانوية للنخيل
فيما يلي �إ��ش��ارة �إىل جم��االت حديثة عديدة
ال�ستخدام النواجت الثانوية للنخيل.
الأقفا�ص والبالتات  Palletsوال�صناديق
|

وال�ب��وب�ي�ن��ات  Bobbinsوح�ق��ائ��ب ال�سفر
 Suit Casesوذلك من م�ؤلفات البال�ستيك
 Thermoplasticم��ع �أل� �ي ��اف ال�ل�ي��ف
با�ستخدام تقنية ب�سيطة تتمثل يف حتويل
البال�ستيك مع �أل�ي��اف الليف �إىل حبيبات
 Granulesبالبثق والتي ميكن بعد ذلك
ت�صنيعها بنف�س �أ�سلوب ت�صنيع منتجات
البال�ستيك [.]11
ت�سليح �إط ��ارات ال�سيارات بنجاح ب�ألياف
|
ع��راج�ي�ن ن�خ�ي��ل ال��زي��ت ب��دي�ل ً�ا ل�ل�أل �ي��اف
النايلون (خربة �شركة Linatex Rubber
 ) Products[ 27وت�سويقها جتاري ًا .
ا��س�ت�خ��دام احل��زم الليفية ل�ع��رج��ون نخيل
|
ً
ال��زي��ت جت��اري �ا يف ح�شو امل��رات��ب وو�سائد
ال�سيارات (�شركات Dreamland and
.)Kg. Knantan Fibers [27
ت�صنيع مكونات الأحذية (و�سادة الأ�صابع
|
 Toe puffودع ��ام ��ة ال� �ق ��دم اخل�ل�ف�ي��ة
 Counter Stiffnerمن م�ؤلف بال�ستيكي
م�سلح ب�ألياف اجلوت [.]11
ال�ك��اري�ن��ة (ح�شو ال�ك��را��س��ي وال�ك�ن��ب) من
|
خو�ص النخيل .
من��وذج مل�شروع ا�ستثماري يقوم على

نواجت تقليم النخيل
عنا�صر امل�شروع والطاقة الإنتاجية
م�صنع �إن �ت��اج �أل ��واح الكونرت ب��ان��وه بطاقة
|
�إن �ت��اج �ي��ة � 60أل���ف ل ��وح � �س�ن��وي � ًا (م�ق��ا���س
� 122×244سم)� 30:ألف لوح بطبقة ح�شو
من جريد النخيل� 30 ،ألف لوح بطبقة ح�شو
من اخل�شب البيا�ض).
م�صنع لإن�ت��اج �أل��واح اخل�شب احلبيبي من
|
خملفات م�صنع الكونرت من اجلريد وخ�شب
البيا�ض والأرابي�سك بالإ�ضافة �إىل اجلريد
ال�صغري ذي اجل���ودة املنخف�ضة وك��ذل��ك
العرجون وبطاقة � 30ألف م/3ال�سنة.
|
م�صنع �إنتاج وح��دات امل�شربية :الأرابي�سك
(اخلرط العربي) من جريد النخيل بطاقة
 3000م� 2سنوي ًا .
م�صنع �إن�ت��اج الكارينة من خو�ص اجلريد
|
بطاقة �إنتاجية � 325ألف بالة �سنوياً.
امل�ساحة
تبلغ امل�ساحة الكلية املخ�ص�صة للم�شروع 11.5
ف��دان بالإ�ضافة �إىل � 80.6أل��ف م�تر مربع
لتخزين وجتفيف اخلامات .
التكاليف اال�ستثمارية
تقدر التكاليف اال�ستثمارية الأولية اخلا�صة
مبرحلة الإن�شاء ب  35مليون جنيه.
نفقات الإنتاج ال�سنوية
تقدر جملة نفقات الإنتاج ال�سنوية بنحو 35
مليون جنيه .
الإيرادات ال�سنوية
تقدر �إي��رادات املجمع ال�صناعي بنحو 41.6
مليون جنيه �سنوي ًا موزعة كالآتي:
م�صنع احلبيبي
م�صنع الكونرت بانوه
م�صنع الأرابي�سك
م�صنع الكارينة
الإجمايل العام

35.6
4.8
0.6
0.6
41.6

مليون جنيه
مليون جنيه
مليون جنيه
مليون جنيه
مليون جنيه
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م�ؤ�شرات الربحية
معدل العائد املتو�سط على ر�أ�س املال اململوك
|
= % 51.3
م �ع��دل ال �ع��ائ��د امل�ت��و��س��ط ع�ل��ى ر�أ�� ��س امل��ال
|
امل�ستثمر = % 25.5
معدل الإيراد  /النفقة 1 : 1.13
|
فرتة اال�سرتداد
تقدر فرتة اال�سرتداد يف حدود � 3سنوات
�صايف القيمة احلالية عند �سعر خ�صم 20%
|
=  12.3مليون جنيه
الرقم القيا�سي للربحية = % 203
|
معدل العائد الداخلي = % 35.8
|
اخلال�صة
�أو�ضحت �إح��دى الدرا�سات [� ]13أن نواجت
|
التقليم ال�سنوية لنخيل التمر خالل العمر
االق �ت �� �ص��ادي للنخلة ت�صل �إىل  9.6طن
مرتي للهكتار (وزن جمفف يف الفرن) وهى
ب�ه��ذا ت�ف��وق م��ن الناحية الكمية تقديرات
احل�صاد ال�سنوي للغابات �سريعة النمو 9
طن ًا مرتية/الهكتار [ ،]26وكذلك غابات
اال�سنب التقليدية  2.5طن مرتي/الهكتار
[� .]34أال يولد ذل��ك ر�ؤي��ة ج��دي��دة للقيمة
امل�ضافة لزراعة النخيل باعتبارها منتجة
ملح�صولني :حم���ص��ول رئي�سي م��ن التمر
وحم�صول ثانوي من نواجت التقليم ال�سنوي
ذي قيمة اقت�صادية عالية للنخلة بالإ�ضافة
�إىل الكتلة احليوية لها بعد انتهاء ذلك العمر
خا�صة يف ظ��روف املنطقة العربية �شديدة
اجلفاف والفقر من ناحية املوارد اخل�شبية ؟
نحن بحاجة �إىل جتاوز منوذج الزراعة ذات
البعد الواحد �إىل من��وذج جديد لال�ستثمار
ال��زراع��ي ال�صناعي املتكامل ال��ذي يهدف
�إىل اال�ستفادة ال�شاملة من م��وارد النخلة
ككل .يف �إطار ذلك النموذج تتكامل زراعات
النخيل مع جمموعة  Clusterمن الأن�شطة
وال�صناعات املرتبطة باال�ستخدام ال�صناعي

ل�ن��واجت النخيل الثانوية �شاملة :التجميع
وال�ت���ص�ن�ي��ف وت �ل��وي��ح اجل� ��ذوع والتجفيف
و�صناعات الكارينة وت�شغيل اجلريد و�صو ًال
ل�صناعات منتجات �صناعية نهائية� ،إ�ضافة
لل�صناعات العلفية والكيميائية املرتبطة بهذه
النواجت .ملا ال تتبنى الهيئة العربية لال�ستثمار
والإمناء الزراعي قيام درا�سات جدوى فنية
واقت�صادية لإقامة مثل تلك النماذج خا�صة
يف امل�ن��اط��ق املتميزة ب��ال��زراع��ات املجمعة
للنخيل يف املنطقة العربية م�سرت�شدة يف
ذل��ك ب�ن�م��وذج م��ال�ي��زي��ا ال ��ذي ت��و��ص��ل �إىل
اال�ستفادة اقت�صادي ًا بنواجت نخيل الزيت
بن�سبة ]18[ % 83؟
|
هل حتفزنا النجاحات التي حتققت – �أو
امل�م�ك��ن حتقيقها – يف جم��ال ا��س�ت�خ��دام
النواجت الثانوية للنخيل يف ال�صناعة ومواد
البناء �إىل التوجه لزراعة النخيل – نخيل
النوى (�أو املجهل �أو املنتور �أو البلدي كما
ي�سمى يف م�صر والذي تبلغ ن�سبته يف م�صر
~  )]1[ % 42بهدف اال�ستفادة من نواجته
اللجنو�سلليلوزيه بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامه يف
�إنتاج الأنواع الرخي�صة من التمور والت�شجري
؟ �أال ي��دع��و ذل ��ك �إىل ال �ق �ي��ام ب��درا� �س��ات
ا�ستك�شافية �أخ ��ذ ًا يف االع�ت�ب��ار بالظروف
املحفزة لزراعة نخيل النوى يف مناطق توافر
امل�ي��اه (من��وذج زراع��ة النخيل البعلي على
طول ال�ساحل ال�شمايل مب�صر �إ�ضافة �إىل
الواحات)؟
ال مفر من دع��م الدولة – ومعها املحليات
|
– جلهود خدمة وحت�سني نوعية النخيل
مبا ي�ضمن احلفاظ على النخيل �أو ًال كمورد
غذائي ذي �أهمية ا�سرتاتيجية ،خا�صة يف ظل
الظروف التي متر بها املنطقة حالي ًا وثانيا
كم�صدر ل�ثروة جلنو �سلليلوزيه تغني ،ولو
جزئي ًا ،عن ا�سترياد الأخ�شاب من اخلارج.
م��ن الأم ��ور املحفزة ج��د ًا على اال�ستخدام
|
االقت�صادي للنواجت الثانوية للنخلة �أنك ل�ست
بحاجة بال�ضرورة لإن�شاء م�صانع جديدة �أو

ال�ستثمارات كبرية يف املعدات :بل �إن الأمر
يف الغالب الأغلب �سوف يقت�صر على �إ�ضافة
وح��دات �صناعية للم�صانع القائمة بالفعل:
ل�صناعة الألواح الليفية متو�سطة الكثافة �أو
احلبيبي �أو الكونرت بانوه ،الخ تقوم ب�إعداد
ه��ذه ال�ن��واجت  Preparationك��ي تكت�سب
امل��وا��ص�ف��ات ال�لازم��ة كمدخالت Inputs
للعمليات ال�صناعية املختلفة وه��ذا ميكن
�أي�ضا �أن ي�ك��ون مو�ضوع ًا ل��درا��س��ات فنية
واقت�صادية لإمكانية تعديل امل�صانع القائمة
باملنطقة كي تتمكن من ا�ستخدام النواجت
الثانوية للنخيل.
نت�شدق �أحيانا مب�صطلح التنمية امل�ستدامة
|
 Sustainable developmentوالتي
تعني يف �أح��د التعاريف ال�شائعة( :التنمية
ال �ت��ي تلبي اح�ت�ي��اج��ات احل��ا��ض��ر م��ن دون
امل�سا�س بقدرة �أجيال امل�ستقبل على تلبية
اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا) [ ]32ب��اع�ت�ب��اره اكت�شاف ًا
جديد ًا يقدمه لنا الغرب يف جمال التنمية،
رغم �أن كتب املطالعة يف املرحلة االبتدائية
يف جيلنا كانت تتحدث عن الأج��داد الذين
يزرعون النخيل من �أجل الأبناء والأحفاد!
�إنني اعتقد �أن �أجدادنا قد قدموا يف حدود
قدراتهم التقنية منوذج ًا بليغ ًا للتعامل مع
النخلة ب�شكل م�ستدام حيث قاموا با�ستخدام
كافة نواجتها الثانوية يف �إط��ار االقت�صاد
املعي�شي  Subsistence economyالذي
ك��ان ��س��ائ��د ًا يف منطقتنا رمب��ا حتى نهاية
القرن التا�سع ع�شر .لقد �أدى �أجدادنا دورهم
فهل �أدينا نحن دورن��ا ؟ �إننا مطالبون ب�أن
نقدم طبعة جديدة للنخلة ك�أ�سا�س للحياة
وللعمران من خ�لال �إع ��ادة اكت�شاف كافة
نواجتها الثانوية كقاعدة مادية للمنتجات
ال�صناعية ومواد البناء .
املراجع:
املراجع العربية
- 1النخيل يف م�صر ،م�شاكل الواقع  00و�آفاق
امل�ستقبل ،الهيئة العامة لال�ستعالمات،
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اخل ��ام ��ات امل�ح�ل�ي��ة يف ��ص�ن��ع الأ� �س �ق��ف
منخف�ضة التكاليف ،ر�سالة دكتوراه ،حتت
�إ��ش��راف �أ.د .ع��ادل يا�سني حم��رم و�أ.د.
حامد �إبراهيم املو�صلي ،معهد الدرا�سات
والبحوث البيئية ،جامعة ع�ين �شم�س،
. 2001

املراجع الأجنبية:
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م��ؤ��س���س��ة ه ��اين زاي� ��دل وم ��راك ��ز النيل
للإعالم ،القاهرة. 1992 ،
- 2تقدير امل ��وارد واال�ستخدامات للخ�شب
والأث� ��اث اخل�شبي ()1997 / 1996
– ( )2002 / 2000وزارة التخطيط،
اخلطة اخلم�سية الرابعة جلمهورية م�صر
العربية.
- 3حامد �إبراهيم املو�صلي ،م�شروع بحث
ا�ستخدام جريد النخيل كخامة �صناعية،
ال�ت�ق��ري��ر امل��رح�ل��ي الأول ،م���ش��روع ق��ام
بتنفيذه كلية الهند�سة ،جامعة عني �شم�س
ب��ال�ت�ع��اون م��ع �أك��ادمي �ي��ة البحث العلمي
والتكنولوجيا ،يونيو . 1991
- 4ح��ام��د �إب��راه�ي��م املو�صلي ،نخيل التمر
ك�أ�سا�س ل�صناعات �صديقة البيئة تبد�أ
من الريف ،اللقاء العلمي الدويل لنخيل
التمر ،كلية الزراعة والطب البطري فرع
الق�صيم ،جامعة امللك �سعود ،الق�صيم،
اململكة العربية ال�سعودية19 – 16 ،
�سبتمرب.2003 ،
- 5درا�� �س ��ة ال�ث��روة احل��راج �ي��ة يف ال��وط��ن
العربي ،جامعة ال��دول العربية ،املنظمة

العربية للتنمية ال��زراع�ي��ة ،اخل��رط��وم،
يونيو. 1991 ،
��- 6ش�ي��ت ن �ع �م��ان ،خ��ام��ات ��ص�ن��اع�ي��ة من
النخلة و�سعفها ،املو�سوعة ال�صغرية،
دائ��رة ال�ش�ؤون الثقافية والن�شر ،بغداد،
اجل�م�ه��وري��ة ال �ع��راق �ي��ة ،وزارة الثقافة
والإعالم.1986 ،
- 7ف��ن �صناعة اخل��رط العربي م��ن جريد
النخيل ،م��رج��ع ت��دري�ب��ي ق��ام ب ��إع��داده
م .ر�أف��ت دروي����ش ،م�شروع ن�شر �صناعة
اخل� ��رط ال �ع��رب��ي م��ن ج��ري��د ال�ن�خ�ي��ل،
حمافظة الفيوم ،مركز تنمية ال�صناعات
ال�صغرية ،كلية الهند�سة ،جامعة عني
�شم�س ،ابريل.2002 ،
- 8ع�ب��د اهلل �إب��راه �ي��م الع�ضيبي وحممد
ال���ص��ال��ح ال���ش�ن�ي�ف��ي ،درا���س��ة ميدانية
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