
 

إعادة تدوير
مخلفات النخيل

والمخلفات الخشبية

االستثمار اآلمن في مشاريع

املوا�سبة امل�ستمرة بالبحث عن و�سائل لتطويرها 

املنتج  ذلك  كلفة  تقليل  اأما   .. اأكرث  وحت�سينها 

ال�سوق  قبوله يف  ال�ستمرار  االآخر  ال�سمان  وهي 

فيجب اأن ال تتاأخر خطوة عن اجلهود التي تبذل 

لتح�سني نوعيته .

اإن زيادة الطلب من قبل امل�ستثمرين يف ال�سناعة 

ب�سكل عام على املواد االأولية التقليديهةاملوجودة 

وكي  اأ�سعارها  زيادة  اإىل  اأدى  الطبيعة  يف 

ذلك  تبع  فقد  اقت�ساديًا  جمديًا  امل�سروع  يبقى 

ا�سطرار امل�ستثمر اإىل زيادة اأ�سعار بيع منتجاته 

وتبعًا لهذه العقبة التي تثقل من كاهل امل�ستهلك 

املهند�س فوؤاد من�صور

مهند�س كيميائي ا�ست�ساري 

حا�سل  على براءتي اخرتاع يف جمال 

اإعادة تدوير املخلفات م�سجله يف 

جمل�س مالكي براءات االخرتاع يف جنيف

fuaad_mansur@yahoo.com
www.recyclingconsult.com

هو  �سناعي  م�سروع  اأي  جناح  مييز  ما  اأهم  اإن 

امل�سروع  ذلك  من  للمنتج  امل�ستهلك  قبول  مدى 

ويكون هذا القبول  مبنيًا عادة على اأ�سا�س ال�سعر 

وعلى   .. العالية  ونوعيته  املنتج  لذلك  املنخف�س 

هذا االأ�سا�س فان امل�ستثمرين يف جمال ال�سناعة 

اأثبتوا جناح ا�ستثماراتهم مل يرتددوا يف  والذين 

اأية و�سيلة لرفع نوعية املنتج و تقليل  البحث عن 

كلفة اإنتاجه وبذلك يتمكنوا من طرح منتجاتهم 

يف االأ�سواق واملناف�سة بها بثقة عالية مع املنتجات 

امل�سابهة االأخرى .

ي�ستدعي  للمنتج  العالية  النوعية  بلوغ  هدف  اإن 
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وامل�ستثمر معًا فقد توجه امل�ستثمرون والناجحون 

اأولية  مواد  عن  للبحث  اخل�سو�س  على  منهم 

جناحهم  عند  ميكنهم  بديلة  اأو  م�ساعدة 

تلك  عالية  بقفزة  يتجاوزوا  اأن  با�ستخدامها 

ي�ستخدمون  ممن  مناف�سوهم  بقي  التي  العقبة 

ويعانون  يواجهونها  التقليدية  االأولية  املواد 

منها.. اأما نتائج البحث عن املواد االولية البديلة 

ب�سكل  املخلفات  تدوير  اإعادة  اأهمها  من  فكان 

عادًة  احلكومات  عليها  ت�سرف  مواد  وهي  عام 

البيئة   على  حفاظًا  منها  للتخل�س  طائلة.  مبالغ 

واأ�سباب اأخرى .

من املواد التي مت اإثبات جناح اإمكانية تدويرها 

هي املخلفات الزراعية واملخلفات اخل�سبية، وقد 

اأن�ساأت على هذا االأ�سا�س يف بلدان عديدة حول 

�سناعيًا  املتقدمة  البلدان  يف  وخ�سو�سًا  العامل 

م�ساريع ناجحة جدًا ت�ستخدم املخلفات الزراعية 

اأولية الإنتاج منتجات  واملخلفات اخل�سبية كمواد 

فا�ستطاعت  بع�سها..  ذكر  اإىل  �سناأتي  خمتلفة 

اجلودة  يف  لها  مثيلة  منتجات  تناف�س  اأن  بذلك 

واالأ�سعار بثقة عالية.

�سعت  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  بلدنا  يف 

على  املواطن  لت�سجيع  الكثري  وبذلت  القيادة 

االإكثار من زراعة النخيل لتحقيق اأهداف عديدة 

منها زيادة الدخل املادي للفرد بجنيه للتمور يف 

كل مو�سم و بيعها .. فاإذا ذهبنا باجتاه اال�ستفادة 

م�ساريع  يف  النخيل  اأ�سجار  خملفات  من  اأي�سًا 

�سناعية فاإن هذه ال�سجرة الكرمية �ستكون اأكرث 

كرمًا بتمورها وخملفاتها مبا تغدق  به من مردود 

ميكن  ال  م�سافة  قيمة  وهي  املزارع  على  مادي 

جتاهلها و بالتايل فال بد للمزارع اأن يعتني اأكرث 

بهذه ال�سجرة بل يزيد من اأعدادها يف مزرعته 

الدائمة له والأوالده  فتكون هي الرثوة احلقيقية 

وبلده .. وهنا تكون قد حتققت عدة اأهداف على 

امل�ستوى الوطني يف خطوة واحدة.

ال�سعف  من  النخيل  خملفات  جتميع  عملية  اإن 

والكرب والليف وعثوق التمر ونقلها من املزارع 

ت�سوبها  ال�سناعي  امل�سروع  موقع  اإىل   )farms(

�سعوبات وتكاليف توؤثر �سلبيًا ب�سكل اأو باآخر على 

املخلفات  تلك  ال�ستخدام  االقت�سادية  اجلدوى 

هذه  جتاوز  ولغر�س  �سناعي..  م�سروع  اأي  يف 

ومن  ميدانية  جتارب  باإجراء  قمنا  فقد  العقبة 

كبريين  �سناعيني  م�سروعني  على  تطبيقها  ثم 

ت�سري  نتائجها  فكانت  حني(  )قبل  العراق  يف 

على  تطبيقها  �سهولة  حيث  من  باهر  جناح  اإىل 

االقت�سادية  املردودات  اإىل  اإ�سافًة  الواقع  اأر�س 

تلك  جتميع  فكرة  اأما  لها.  العالية  االيجابية 

ال�سناعي  امل�سروع  موقع  اإىل  ونقلها  املخلفات 

فتكون بتجميع املخلفات يف مكان واحد اأو اأكرث يف 

نف�س املزرعة ب�سكل اأكوام كبريه ) Heaps( يعتمد 

حجمها على كمية تلك املخلفات .. يتم بعد حني 

 ) Chips( حتويل هذه املخلفات اإىل قطع �سغرية

5 - 7 �سم با�ستخدام مكائن  ال تتجاوز اأطوالها 

 Pincers( اجلوالة  الزراعية  املخلفات  تقطيع 

نف�سها  بتغذية  تقوم  والتي   )mobile chippers

اأيدي  اإىل  احلاجة  بدون  لتقطيعها  باملخلفات 

عاملة، حيث يقوم عدد من هذه املكائن بجوالت 

ميدانية على تلك املزارع واملكوث فيها ل�ساعات 

�سعة  على  )اعتمادا  اأحيانًا  يومني  اأو  ليوم  اأو 

املزرعه( والقيام بتقطيع وحتويل اأكوام ال�سعف 

 ..  chips الـ   اأكوام من  اإىل  واملخلفات االأخرى 

nco ( �سندوقية ب�ساحنات  حني  بعد  نقله   يتم 
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ال�سناعي  امل�سروع  موقع  اإىل   )tainer’s trucks

4/1( من كلفة نقل  وبكلفه ال تتجاوز اإطالقًا ) 

وذلك  تقطيعها(  )قبل  هي  كما  املخلفات  تلك 

للفرق الكبري بني كثافة املرت الكعب الواحد من 

واملخلفات  ال�سعف  من  مبثيله  مقارنًة   chips الـ 

اإحدى  بنجاح  جتاوزنا  قد  نكون  وهنا   ، االأخرى 

نتائج  على  البالغ  التاأثري  ذات  العقبات  اأهم 

اجلدوى االقت�سادية للم�سروع ال�سناعي واملتمثلة 

بتنظيم عملية جتميع املخلفات والتخفي�س الكبري 

امل�سروع  باأن  علمًا   .. اأولية  نقلها كمادة  كلفة  يف 

ال�سناعي ميكن اأن ي�ستخدم اأكرث من واحدة من 

التقطيع اجلوالة ح�سب كميات املخلفات  مكائن 

الزراعية املتوفرة والبعد اجلغرايف ملزارع النخيل 

عن موقع امل�سروع .. اأما عملية حتميل ال�ساحنات 

ال�سندوقيه  بالــ  chips يف املزارع ثم تفريغه منها 

ملحق  جهاز  با�ستخدام  فتتم  امل�سروع  موقع  يف 

بنف�س ال�ساحنة يعمل على مبداأ الهواء امل�سغوط 

)pneumatic / suction transfer( وهو جهاز 

�سغري متداول يف االأ�سواق و�سهل اال�ستخدام يتم 

الرئي�سي  املذكورهةوالغر�س  بال�ساحنات  ربطه  

منه هو اال�ستغناء عن العمالة اليدوية يف عمليات 

التحميل والتفريغ .

التي  اخل�سبية  كاالألواح  اخل�سبية  املخلفات  اأما 

 construction waste البناء  اأعمال  تخلفها 

wood  ومواد التعبئة والتغليف كالباليت اخل�سبي 

املك�سرة  وال�سناديق   wooden pallet التالف 

nca املناجر وخملفات  امل�ستعمل  االأثاث   وبقايا 

pentries waste وغريها.. . فهي كلها خملفات 

ال ي�ستفاد منها يف الوقت احلا�سر بل ت�سكل عبئًا 

على ميزانيات بلديات جميع االإمارات بتجميعها 

االأخرى  اأ�سرارها  اإىل  اإ�سافة  وطمرها  ونقلها 

على البيئة، اأما عملية جتميعها فال تختلف كثريًا 

عن عمليات جتميع ونقل املخلفات الزراعية التي 

من  والبد  ب�سيطة..  اختالفات  مع  اأعاله  ذكرت 

االأخ�ساب  ف�سالت  كميات  اأن  اإىل  هنا  اال�سارة 

علي  جبل  ميناء  فيها  مبا  مثاًل  دبي  مدينة  يف 

طن    70  -  60 بحدود  هي  ال�سناعية  واملدينة 

يف  االأخ�ساب  ف�سالت  من  ذلك  وغري  يوميًا 

واحلركة  البناء  اأعمال  من  تنتج  والتي  اأبوظبي 

التجارية الن�سطة فيها وكذا هو احلال يف اإمارة 

ال�سارقة واالإمارات االأخرى .

وجتاربنا  بحوثنا  يف  جناحًا  حققنا  لقد 

الباحثني  جناحات  هي  كما  التطبيقية 

املتخ�ص�صني يف جمال تدوير املخلفات يف 

اأنحاء العامل .. باإنتاج عدد من املنتجات 

N Project Capacity Machinery Cost of 
European origin

Machinery Cost of South 
East Asian  origin

1 MDF 50,000 m³/year 22,000,000 $ 5,000,000 $

2 Particle Board 50,000 m³/year 7,000,000 $ 2,000,000 $

3 Compressed Wood Pallet 1000 Pallet / day 8,000,000 $ 2,000,000 $

4 WPC Door Line 300 Door / day 1,500,000 $ 400,000 $

5 WPC Profile line 600,000 $ 150,000 $

6
Cement Bonded Particle 

Board
…………………… Under Study Under Study

7 Solid Fuel ………………….. Under Study Under Study

اجلدول اأدناه يبني اأ�صعار اخلطوط االنتاجية )املكائن ( للمنتجات املذكورة اأعاله .

خملفات خ�سبية
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املادة االأولية
 عدد اأ�صجار النخيل

املطلوبة

%100 خملفات نخيل

)كل مرت مكعب واحد من الـ MDF يحتاج اإىل خملفات 73 نخلة(

3650000  نخلة

3300000 نخلة%90 خملفات نخيل + %10 نفايات خ�سبية

2900000 نخلة%80 خملفات نخيل + %20 نفايات خ�سبية

%70 خملفات نخيل + %30 نفايات خ�سبية
)جتارب ناجحة اأجراها املهند�س فوؤاد من�سور يف م�سانع �سركة 

Polimex Cekop البولندية(

2500000 نخلة

2200000 نخلة%60 خملفات نخيل + %40 نفايات خ�سبية

%50 خملفات نخيل + %50 نفايات خ�سبية

)جتارب ناجحة اأجرتها �سركة Diffenbacher االأملانية و�سجلت 

بها براءة اخرتاع(

1800000 نخلة

عدد اأ�صجار النخيل املطلوبة مل�صنع MDF   بطاقة 50000 مرت مكعب / �صنة

با�صتخدام  ال�صوق  يحتاجها  التي 

الزراعي  واملخلفات  النخيل  خملفات 

املخلفات  اإىل  باال�صافة  االأخرى 

اخل�صبية مبختلف اأنواعها .. ومن هذه 

املنتجات:

)MDF(  االألواح اخل�سبية متو�سطة الكثافة

)Particle Board( االألواح احلبيبية

 Compressed( مكبو�س  خ�سبي  باليت 

)Wood Pallet

 WPC( البال�ستيكيهة  اخل�سبية  االأبواب 

)Doors

)WPC Sections( مقاطع خ�سبية بال�ستيكية

 Cement Bonded( األواح اخل�سب االأ�سمنتي

)Particle board

)Solid Fuel( الوقود ال�سلب

اجلدول اأدناه يبني اأ�سعار اخلطوط االنتاجية 

)املكائن( للمنتجات املذكورة اأعاله .

منتجات �صناعية من املخلفات 

الزراعية واخل�صبية

األواح ليفية

األواح اإ�سمنتية خ�سبية

اأبواب خ�سبية بال�ستيكية مركبة
الوقود ال�سلب

قاعدة خ�سبية

األواح من اخل�سب احلبيبي
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