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نرى  �أن  �أي  و�لب�صرية  �لروؤية  ��صتقالل  بدوره 

ب�أعني  ال  نحن  ب�أعينن�  وم�صكالتن�  ق�ص�ي�ن� 

هذه  حلل  �لذ�تية  روؤ�ن����  نبلور  و�أن  �الآخ��ري��ن 

�أن  من�  ذلك  يتطلب  كم�  ب�أنف�صن�،  �مل�صكالت 

ن�صعى لكي نكت�صف ب�أنف�صن� والأنف�صن� �مك�ن�تن� 

م�  لكل  وخي�لن�  فكرن�  ن��وج��ه  و�أن  �لتنموية 

نحوزه من هذه �الإمك�ن�ت. يف هذ� �الإط�ر متثل 

�خل�م�ت �ملحلية منطلقً� ه�مً� لن� لبلورة روؤيتن� 

�خل��صة للتنمية، للتحديث: ف�خل�م�ت �ملحلية 

�ل��ذي تتج�صد على  �مل����دي  �ل��وع���ء  ه��ي ذل��ك 

�لع�مل  فح�ص�ر�ت  ح�ص�رة  كل  روؤى  ج��در�ن��ه 

خ�م�ت  �صحبة  يف  ومنت  ظهرت  قد  �ملختلفة 

بني  �ل�صلة  ي��درك  ال  من�  من  خمتلفة:  حملية 

�حل�ص�رة �مل�صرية �لقدمية وبني نب�ت �لربدى 

و�جلر�نيت  �جل��ريي  و�حلجر  �للوت�س  وزه��رة 

�أو بني �حل�ص�ر�ت �الآ�صيوية وبني �لغ�ب  مثال، 

Bamboo و�خليزر�ن Rattan  ونب�ت �الأرز؟ 
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نواتج تقليم النخيل
قاعدة مادية 

للمنتجات الصناعية 
ومواد البناء

اأ.د. حامد اإبراهيم املو�صلي

�أ�صت�ذ متفرغ ومدير مركز تنمية �ل�صن�ع�ت 

�ل�صغرية )�ص�بقً�(

كلية �لهند�صة بج�معة عني �صم�س، م�صر

hamed.elmously@tedata.net.eg

فرت�ت  �أ�صعب  من  بفرتة  �لعربية  �أمتن�  متر 

عي�نً�   – حقه�  منه�  ي�صلب  حيث  وج��وده��� 

وتتك�تف  بنف�صه�  م�صريه�  تقرير  – يف  بي�نً� 

مقدر�ته�:  على  لل�صيطرة  وتتكثف  �ل�صغوط 

كمو�صع )ثرو�ته� �لطبيعية( وكموقع )موقعه� 

�أو  خي�ر�ن  و�أم�من�  �ال�صرت�تيجي(،  �جلغر�يف 

و�ال�صتك�نة  و�ل�صعف  �لوهن  طريق  طريق�ن: 

يوؤدي  �صوف  �الأول  �لطريق  �ملق�ومة.  وطريق 

بن� ب�لقطع �إىل �ملو�ت �حل�ص�ري: �أي �أن ننتفي 

كذ�ت وكهوية ح�ص�رية، �أم� �لطريق �لث�ين – 

طريق �ملق�ومة – ف�إنه �صيقودن� ط�ل �لزمن �أم 

ق�صر �إىل �لبعث �حل�ص�ري �أي �أن ننه�س ك�أمة 

وعط�وؤه�  �ملميزة  �حل�ص�رية  �صخ�صيته�  له� 

�الن�ص�ين ت�صهم يف �إثر�ء �لتجربة �الإن�ص�نية وفى 

و�خلال�س،  �لتحقق  طريق  يف  �لب�صرية  قي�دة 

لكن ذلك يتطلب من� ��صتقالل �الإر�دة: �الإر�دة 

يتطلب  �الإر�دة  و��صتقالل  �لف�علة،  �حل�ص�رية 
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�إن �إدر�ك �ل�صلة �حل�ص�رية ب�خل�م�ت �ملحلية 

�لتنمية  �لتنمية الأن ربط  له �صلة قوية بق�صية 

ثق�فة  على  تبني  �أنك  يعني  �ملحلية  ب�خل�م�ت 

موجودة ب�لفعل للتع�مل مع هذه �خل�م�ت: �أي 

�أبدً�، بل تبد�أ  �أنك ال تبد�أ �لتنمية من �ل�صفر 

مب� بني يدي �لن��س – �أبن�ء كل جمتمع حملي 

�ألفة  �أو م� هو ق�ئم لديهم من  – من خ�م�ت 
مرتبط  تقني  وت��ر�ث  �خل���م���ت  بهذه  نف�صية 

�صتى  يف  و��صتخد�مه�  وت�صنيعه�  ب�إنت�جه� 

�ملج�الت وهن� ميثل نخيل �لتمر منوذجً� ر�ئدً� 

�لفلور� �ملحلية  �أ�صيل من عن��صر  فهو عن�صر 

م�صريتن�  �رت��ب��ط��ت  وب��ه  �لعربية  �ملنطقة  يف 

�إع����دة  �إن  �ل�����ص��ن��ني:  �آالف  م��ن��ذ  �حل�����ص���ري��ة 

�حل��صر  يف  حلي�تن�  كركيزة  �لنخلة  �كت�ص�ف 

ت�صتحقه  م�  ت�أخذ  �أن  يجب  ق�صية  و�مل�صتقبل 

و�ملتعلمني  �ملثقفني  �أو���ص���ط  يف  �هتم�م  م��ن 

و�لب�حثني و�مل�صتثمرين من �أبن�ء �ملنطقة. 

ت�صنيف النواجت الثانوية للنخيل

وفقً�  للنخيل  �لث�نوية  �لنو�جت  ت�صنيف  ميكنن� 

للعملي�ت �ملتعلقة ب�حل�صول عليه� كم� يلي:

نواجت التقليم ال�صنوي

يجري تقليم �لنخيل �صنويً� يف ف�صل �خلريف 

يف �الأغلب بعد جني �لثم�ر وذلك بهدف �إز�لة 

�لعمر  من  و�لب�لغ  من��وه  توقف  �ل��ذي  �جلريد 

�أكرث من ثالث �صنو�ت ]8[ ملنع �نت�ص�ر �حلر�ئق 

وعدم توفري م�أوى للح�صر�ت يف قو�عد �جلريد 

ب�لن�خر�ت  �الإ�ص�بة  ملنع  وكذلك    ]8[ �جل�ف 

Borers ول�صهولة �لوق�ية من �الإ�ص�بة ب�الآف�ت 

�ملختلفة ك�ل�صو�صة �حلمر�ء، وينتج عن �لتقليم 

�خل����م����ت �ل��ت���ل��ي��ة: ج��ري��د �ل��ن��خ��ي��ل، خو�س 

�لنخيل، �لليف، �لعرجون.

نواجت عملية التكريب 

 ]8[ �صنو�ت   2-3 كل  �لنخيل  تكريب  يجرى 

وذل����ك ب��ق��ط��ع ق���ع��دة �جل��ري��د )�ل��ك��رب��ة �أو 

من  ب�جلذع  �ت�ص�له�  من  ب�لقرب  �لقحفة( 

عن  وينتج  �لنخلة،  على  �ل�صعود  ت�صهيل  �أجل 

هذه �لعملية �حل�صول على ق�عدة �جلريدة �أو 

�لقحفة .

زراع��ة  اإع���ادة  اأو  اإزال���ة  عملية  ن��واجت 

النخيل

�حليوية  �لكتلة  تو�فر  �لعملية  هذه  عن  وينتج 

ت�صمل  و�ل��ت��ي  للنخلة  �ل��ك���م��ل��ة   Biomass

من  حتمله  مب�  للنخلة  �لن�مية  و�لقمة  �جل��ذع 

جتري  �أن  و�ملفرو�س  �الأخ�صر،  �لنخيل  جريد 

 Replanting �لنخيل  زر�ع��ة  �إع����دة  عملية 

 Economic �القت�ص�دي  �لعمر  �نته�ء  لدى 

�لع�ئد  يقل  بعده  و�ل���ذي  للنخلة   ]life ]27

�أن  �ملفرو�س  �الأدنى  �حلد  �ال�صتثم�ر عن  على 

حتققه �قت�ص�دي�ت زر�عة �لنخيل ويت�أثر �لعمر 

�القت�ص�دي للنخلة )�صكل 1( ب�لعو�مل �لت�لية:

يختلف  حيث  �ملح�صول  لبيع  �لنقدي  - �لع�ئد 

وف��ق��ً�  للغ�ية  و����ص��ع  م���دى  �ل��ع���ئ��د يف  ذل���ك 

لل�صنف.

- تكلفة ري وخدمة �لنخيل وهن�ك تب�ين كبري 

بني �لنخيل �لبعلي )كم� يف �لعري�س وبلطيم 

ب�الإ�ص�فة  �ل�صم�يل مب�صر عموم�،  و�ل�ص�حل 

وكذلك  �لنيل  و�دي  ونخيل  �ل��و�ح���ت(  �إىل 

�أو  �ملجهل  �أو  �ل��ن��وى  نخيل  ب��ني  �الخ��ت��الف 

كذلك  للنخيل،  �الأخ��رى  و�الأ�صن�ف  �ملنتور 

�لنخلة  لطول  وف��ق��ً�  �خل��دم��ة  تكلفة  تختلف 

��صتخد�م  تكلفة  �أو/و  �لعم�لة  تكلفة  وكذلك 

�ملعد�ت �مليك�نيكية يف �لتقليم.

 Biomass �حليوية  للكتلة  �مل�ص�فة  - �لقيمة 

ب�عتب�ره� خ�م�ت �صن�عية وم�صدرً�  للنخلة 

   Natural fibers �لطبيعية  ل��الأل��ي���ف 

من  �لعديد  يف  �لو��صعة  �ال�صتخد�م�ت  ذ�ت 

�ملج�الت �ل�صن�عية ومو�د �لبن�ء.

�لعمر  لتحديد  روؤي��ة  �الآن  حتى  هن�ك  ولي�س 
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لالأ�صن�ف   Economic life �الق��ت�����ص���دي 

يتطلب  �ل���ذي  �الأم���ر  �لنخيل،  م��ن  �ملختلفة 

مو�صعة  و�قت�ص�دية  وفنية  ميد�نية  در����ص���ت 

من  �ملختلفة  �الأ���ص��ن���ف  �إن��ت���ج��ي��ة  ل��ت��ح��دي��د 

وك��ذل��ك  �لنخلة  ع��م��ر  م��ع  وت��غ��ريه���  �لنخيل 

حتديد  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�خلدمة،  �ل��ري  تكلفة 

�لقيمة �مل�ص�فة �لتي تنتجه� �ملج�الت �حلديثة 

ال�صتخد�م �لنو�جت �لث�نوية للنخيل. 

�إ�ص�فة �إىل م� �صبق جتري عملية �إز�لة �لنخيل 

ب�الآف�ت  �الإ�ص�بة  �أح��و�ل  يف  زر�عته  �إع���دة  �أو 

�ملختلفة �أو تعر�س �لنخيل للري�ح �ل�صديدة مم� 

يوؤدي �إىل �صقوطه� وكذلك �رتف�ع م�صتوى �ملي�ه 

�جلوفية �أو تدهور م�صتو�ه�.

املنتجات  من  املتوفرة  الكميات  تقدير 

الثانوية للنخيل

نواجت التقليم ال�صنوي للنخلة الواحدة

تقليم  �مل�����ص��ري��ة يف  �خل����ربة  م���ن  �ن��ط��الق��ً� 

�صنويً� مبعدل  �لنخيل  تقليم  يتم  �لنخيل حيث 

15-20 جريدة وحيث يقدر عدد  يرت�وح بني 

عرجون   18  –  6 ب��ني  م���  �صنويً�  �ل��ع��ر�ج��ني 

للنخلة  �ل�صنوية  �لتقليم  منتج�ت  تقدير  ميكن 

�لو�حدة كم� يلي ب�لكيلوجر�م )حمتوى رطوبى 

:]4[)% 10  ~

ال�صنوي  التقليم  ن��واجت  كميات  تقدير 

للنخيل يف املنطقة العربية

�لنخيل  �أع����د�د  ت��ق��دي��ر   )1( ج���دول  ي��و���ص��ح 

يف  �مل�صتخدمة  تلك  تت�صمن  ال  )و�لتي  �ملثمرة 

�لت�صجري( ب�لدول �لعربية]4[، حيث يت�صح �أن 

�لعر�ق حتتل �ملك�نة �الأوىل تليه� �ململكة �لعربية 

عم�ن،  ف�صلطنة  ف�الإم�ر�ت  فم�صر  �ل�صعودية 

يف  �ملثمر  �لنخيل  عدد  �إجم�يل  �أن  يتبني  كم� 

~  99 مليون نخلة. �لدول �لعربية حو�يل 

�لنو�جت  لكمي�ت  تقديرً�   )2( ج��دول  ويو�صح 

الدولةم
اإنتاج النخلة 

)كجم(

اإنتاج التمور ال�صنوي )طن 

)1(
مرتي( 

عدد النخيل 

)مليون(

25.240000015.87�لعر�ق1

46.0071200015.48�ل�صعودية2

93.17100671010.80م�صر3

10.20 )2(34.9318000�الم�ر�ت4

29.22600008.90عم�ن5

20.11760008.76�ل�صود�ن6

48.43656167.55�جلز�ئر7

20.001325006.63ليبي�8

15.6740004.74�ملغرب9

23.61050004.45تون�س10

11.5298372.59�ليمن11

9.8220002.24موريت�ني�12

48.00161160.34قطر13

58.5165080.28�لبحرين14

64.8101550.16�لكويت15

50.813200.03�الأردن16

-42.9�صوري�17

10000-�ل�صوم�ل18

--فل�صطني19

72جيبوتي20

99.02�ملجموع

جدول )1(: تقدير اأعداد النخيل يف البالد العربية

جدول )2(: تقدير لكميات النواجت الثانوية )نواجت التقليم( 

للنخيل املتاحة �صنويا بالدول العربية )طن وزن جاف هوائيًا(

املنتج الثانوي 

للنخلة

جريد 

النخيل

Midribs

اخلو�ص

Leaflets

العرجون

 Spadix
stem

الليف

Coir
الإجمايل 

العام

�لكمي�ت �ملت�حة 

�صنويً� )طن وزن 

ج�ف هو�ئيً�(

965.250792.000693.000123.7502574000

اجلريد
Midribs

اخلو�ص
Leaflets

الليف
Coir

العرجون
Spadix stem

9.758.001.257.00
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�صنويً�  �ملت�حة  للنخيل  تقليم(  )نو�جت  �لث�نوية 

�لنو�جت  هذه  �أن  يتبني  حيث  �لعربية،  ب�لدول 

تتو�فر بكمي�ت ك�فية للت�صنيع ب�إجم�يل ي�صل 

�صنويً�  م��و�رد متجددة  مليون طن   2.6  ~ �إىل 

توجيه  يتعني  مهمة  تنموية  �إمك�نية  ميثل  مم� 

جم�الت  لفتح  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �جلهود 

ال�صتخد�مه�.

   Biomass احل��ي��وي��ة  ال��ك��ت��ل��ة   ت��ق��دي��ر 

للنخلة الواحدة

يو�صح جدول )3( تقديرً� �أولي� ً للكتلة �حليوية 

)طن  �لنخيل  �أ���ص��ن���ف  لبع�س   Biomass

على  �لتقدير  )مت  هو�ئيً�(  جمفف  وزن  مرتي 

��ص��س 100 حريدة يف �ملتو�صط(. يت�صح من 

�لكتلة  تف�وتً� كبريً� يف  �أن هن�ك  هذ� �جلدول 

تبلغ  حيث  �ملختلفة  �لنخيل  الأ�صن�ف  �حليوية 

 8  ~ لل�صيوي،  طنً�   12  ~ �لكتلة  ه��ذه  قيمة 

�أنه  وال�صك  للحلوى،   20 �إىل  و�صواًل  لالأمه�ت 

�لتي  �خلدمة  نوع  ف�إن  �ل�صنف  �إىل  ب�الإ�ص�فة 

يتلق�ه� �لنخيل ونوع �لرتبة و�ملن�خ توؤثر كذلك 

من  �أنه  �إال  للنخلة،  �حليوية  �لكتلة  كمية  على 

لهذه  �القت�ص�دية  �لقيمة  تقييم  �ل�����ص��روري 

�ملج�الت  يف  ��صتخد�مه�  الإمك�نية  وفقً�  �لكتلة 

�ل�صن�عية �ملختلفة.

 روؤية عامة لبع�ص اخلوا�ص الفيزيقية 

وامليكانيكية ملنتجات النخيل الثانوية

منتج�ت  ب���ني  م��ق���رن��ة   )4( ج����دول  ي��و���ص��ح 

�الأخ�ص�ب  �أ�صن�ف  بع�س  مع  �لث�نوية  �لنخيل 

�مل�صتوردة من ن�حية بع�س �خلو��س �لفيزيقية 

و�مليك�نيكية. يت�صح من هذ� �جلدول �أن �أطو�ل 

و�لليف  و�لعرجون  و�خل��و���س  �جلريد  �أل��ي���ف 

ترت�وح بني 1.29 – 1.37 للجريد �إىل 1.18 

 1.1 �إىل  و���ص��واًل  لليف   1.14 �إىل  للخو�س 

�لقيم  جم�ل  نف�س  يف  تقع  وجميعه�  للعرجون 

 Dicotyledons �لفلقة  لثن�ئي�ت  �ملن�ظرة 

 .]Hardwoods ]14 �ل�صلدة  و�الأخ�ص�ب 

يت�صح كذلك �أن �الأوز�ن �لنوعية لهذه �خل�م�ت 

 0.56 للجريد،   0.79  –  0.51 بني  ت��رت�وح 

بعيدة  لي�صت  وهي  للجذع   0.48 �إىل  للخو�س 

جدول )3(: تقدير اأويل للكتلة احليوية لبع�ص اأ�صناف النخيل 

)طن مرتي وزن جمفف هوائيًا(

املحيط، مالطول، مال�صنفم

كتلة 

اجلذع، 

طن

كتلة 

اجلريد، 

طن

اإجمايل 

الكتلة 

احليوية 

للنخلة، 

طن

281.62.60.983.6�صم�ين1

181.31.00.982.0حالوي2

251.11.20.982.2حي�ين3

251.11.20.982.2عر�بي4

303.010.90.9811.9�صيوي5

302.57.20.988.2�أمه�ت6

251.93.40.984.4زغلول7
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�ملرتبطة  �جلديدة  �لبكر  �ملج�الت  يف  للدخول 

ب��ه��ذه �ل���ن���و�جت، وع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �الأع����م متثل 

�لث�نوية  �لنو�جت  ال�صتخد�م  �حلديثة  �ملج�الت 

�ملنطقة  يف  كبرية  بكمي�ت  و�ملتوفرة  للنخيل 

�لعلمية  �لقدر�ت  لبن�ء  كبرية  فر�صة  �لعربية 

ولتحقيق  �ملنطقة  يف  �لذ�تية  و�لتكنولوجية 

تلبية  يف  �ل��ذ�ت��ي  �الك��ت��ف���ء  م��ن  ع�لية  درج���ة 

�لعديد من �حل�ج�ت �الأ�ص��صية يف �ملنطقة.

بدائل الأخ�صاب

 2001 ع���م  م�صر  ����ص��ت��وردت��ه  م���  قيمة  بلغ 

م��ل��ي���ر�ت   3 ح���و�يل  �أخ�����ص���ب  م��ن   2002  /

ميثله  �ل����ذي  ل��ل��ع��بء  م��وؤ���ص��ر  وه���و  جنيه]2[ 

مدفوع�ت  م��ي��ز�ن  على  �الأخ�����ص���ب  ����ص��ت��ري�د 

�صديدة  منطقة  يف  تقع  �لتي  �لعربية  �ل���دول 

 – �الأع��م  �لغ�لب  – يف  �جلف�ف غري �ص�حلة 

�لبي�ن  وغني عن  �الأ�صج�ر �خل�صبية]5[.  لنمو 

�أ�صلوب  وحت�صن  م�صتقباًل  �ل�صك�ن  زي���دة  �أن 

م�  ي�ص�عف  �صوف  �لعربية  �ملنطقة  �حلي�ة يف 

ت�صتورده �ملنطقة من �أخ�ص�ب. لذ� يتوجب بلورة 

روؤية ��صرت�تيجية تتجه الإيج�د �أي بد�ئل حملية 

بدياًل  لال�صتخد�م  – ت�صلح  تنوعت  – مهم� 
ذلك   – �لنخلة  ومتثل  �مل�صتوردة.  لالأخ�ص�ب 

�أحد   – ب�ملنطقة  للفلور�  �لرئي�صي  �لعن�صر 

�أهم �ملو�رد للخ�م�ت �لبديلة لالأخ�ص�ب. وفيم� 

ال�صتخد�م  و�ل��روؤى  �لتج�رب  الأهم  عر�س  يلي 

�لنو�جت �لث�نوية للنخيل بدياًل لالأخ�ص�ب. 

من   Blockboard بانوه  الكونرت  األ��واح 

جريد النخيل

�لهند�صة  كلية  �أجرته�  �لتي  �لبحوث  تو�صلت 

لوح  ت�صنيع  �إمك�نية  �إىل  �صم�س  عني  ج�معة 

�لكونرت بطبقة ح�صو Core layer  من جريد 

   Spruce �ل��ب��ي������س  خل�صب  ب��دي��ل��ة  �ل��ن��خ��ي��ل 

��صتهالك  يف  خف�صً�  ميثل  مم���  �مل�����ص��ت��وردة 

 80% ح��و�يل  �إىل  ي�صل  �مل�صتوردة  �الأخ�ص�ب 

�أك��دت  ولقد  ب�نوه،  �لكونرت  �أل��و�ح  �صن�عة  يف 

على  �أجريت  �لتي  �لقي��صية  �الختب�ر�ت  نت�ئج 

)ملحق  �أمل�ني�  يف  �لنخيل  جريد  كونرت  ل��وح 

يف  �خل�صب  كونرت  مي�ثل  �للوح  ه��ذ�  �أن   ))1(

مثل  �أخ��رى  �صف�ت  يف  ويف�صله  �صف�ته  بع�س 

�لق�صرة  مع   Gluability لاللت�ص�ق  �لق�بلية 

�خل�صبية �خل�رجية، ولقد مت ت�صميم وت�صنيع 

وحدة �إر�ص�دية ك�ملة من �لعديد من �مل�كين�ت 

الإنت�ج لوح كونرت جريد �لنخيل مت �فتت�حه� يف 

27/10/1993 يف مدينة �خل�رجة مبح�فظة 

 150 �أث���ث  ت�صنيع  �ل���و�دي �جل��دي��د، كم� مت 

�ل��و�ح��د(  �لف�صل  )مدر�صة  جمتمع  مدر�صة 

من ذلك �للوح يف حم�فظ�ت �أ�صيوط و�صوه�ج 

وقن� ع�م 1995 ب�لتع�ون مع هيئة �ليوني�صيف 

)ملحق 2(.

األواح اخل�صب احلبيبي 

التجربة امل�صرية

�صركة  م�صنع  ت�صغيل   1993 �أك��ت��وب��ر  يف  مت 

�لن�ص�ر للخ�صب �حلبيبي )تقرير �صركة �لن�صر 

للخ�صب �حلبيبي و�لر�تنج�ت بت�ريخ 4 دي�صمرب 

1993( و�لر�تنج�ت ب�ملن�صورة بخ�مة جريد 

�لنخيل ب�إجم�يل 1.15 طن الإنت��ج لوح حبيبي 

 16×1220  ×  2240 مق��س  و�ح��دة  طبقة 

�إنت�ج  من  عين�ت  على  ولقد مت �حل�صول  مم، 

�لقي��صية  للمو��صفة  وفقً�  و�ختب�ره�  �مل�صنع 

�أثبتت  ولقد   ،1991 لع�م   906 �مل�صرية رقم 

نت�ئج تلك �الختب�ر�ت �أن متو�صط مت�نة �لثني 

Modulus of rupture  له�ذه �لعين�ت هي 

مبتطلب�ت  تويف  بهذ�  وهي  نيوتن/مم2   20.3

�أغ�صط�س  يف  مت  كذلك  �ل�ص�بقة،  �ملو��صفة 

1994 ت�صغيل م�صنع �ل�صركة �لعربية �حلديثة 

�لعربية  �ل�صركة  )تقرير  �الأخ�ص�ب  لت�صنيع 

بت�ريخ  متني،  �الخ�����ص���ب،  لت�صنيع  �حلديثة 

من  طنً�   60 بحو�ىل   )1994 �غ�صط�س   24

ج�ريد �لنخيل و�رد �صيوة وذلك لت�صنيع �ألو�ح 

�مل�صّرب  ب�لورق  مك�صوة  طبق�ت  ثالث  حبيبي 

ب�مل�يالمني مق��س 4.30 م × 1.83 م × 8 مم 

�ألو�ح  الإنت�ج  طنً�   20 ��صتخدمت  حيث  تخ�نة 

�أل��و�ح  الإن��ت���ج  طن  و40  نخيل  جريد   100%

بن�صبة  �لك�زو�رين�  وخ�صب  �جلريد  من  خليط 

نت�ئج  �لتجربة  و�أعطت  منه�،  كل  من   50%

�خل�صب  �أل���و�ح  خ��و����س  ك�نت  حيث  �إيج�بية 

�الأخ�ص�ب  �أ�صن�ف  لبع�س  �ملن�ظرة  �لقيم  عن 

و�صواًل  لل�صويد   0.53 للز�ن،   0.74( �لع�ملية 

�إىل 0.44 للبي��س(.

مت�نة  قيم  �أن   )4( ج���دول  م��ن  يتبني  ك��ذل��ك 

�النحن�ء للمنتج�ت �لث�نوية للنخيل ترت�وح من 

)�أ�صن�ف  للجريد  نيوتن/م2   81.6 –  69.6

خمتلفة( �إىل 38 نيوتن/مم2 جلذوع �لنخيل، 

�أي �أن مت�نة �نحن�ء جذوع �لنخيل تبلغ حو�يل 

%47 من مت�نة �جلريد، �إال �أن مت�نة �النحن�ء 

جلريد �لنخيل تقع يف نف�س جم�ل مت�نة �نحن�ء 

بع�س �أ�صن�ف �الأخ�ص�ب �لع�ملية )104 للز�ن، 

وكذلك  �لبي��س(،  خل�صب   60 لل�صويد،   98

�أن  �أي  �مليك�نيكية،  �خلو��س  لب�قي  ب�لن�صبة 

يتمتع  �ملختلفة  �ل�صالالت  من  �لنخيل  جريد 

لال�صتخد�م  توؤهله  جيدة  ميك�نيكية  بخو��س 

كذلك  �مل�صتوردة.  لالأخ�ص�ب  بدياًل  �صن�عيً� 

�صد  مبت�نة  يتمتع  �لنخيل  خو�س  �أن  يت�صح 

ت�ص�هي نظريته� للجريد ولالأخ�ص�ب �مل�صتوردة 

مم� يوؤهله لال�صتخد�م كخ�مة �صن�عية. يت�صح 

هن�ك  يزل  مل  �أنه  �ل�ص�بق  �جلدول  من  كذلك 

و�صف  �إىل  للتو�صل  عمله  يجب  مم���  �لكثري 

Characterization و�ف للمنتج�ت �لث�نوية 

للنخيل كمدخالت �صن�عية.

النواجت  ل�صتخدام  احلديثة  املجالت 

الثانوية للنخيل

ميثل �إيج�د جم�الت حديثة ال�صتخد�م �لنو�جت 

�بتك�ر  الأنه يعني  للنخيل حتديً� كبريً�  �لث�نوية 

مع��صرة،  ح���ج���ت  تلبي  ج��دي��دة  منتج�ت 

�صن�عية  عملي�ت  �إىل  �ل��ت��و���ص��ل  يعني  ك��م��� 

Industrial processes ومع�مالت تتم�صى 

مع خو��س هذه �لنو�جت و�لتي تختلف كيفيً� عن 

ذلك  يتطلب  كم�  �ملعروفة  لالأخ�ص�ب  مثيلته� 

وت�صنيعه�  جديدة  معد�ت  بت�صميم  �لقي�م 

�لكبري  �لتحدي  هذ�  �أن  �إال  �الأغلب،  يف  حمليً� 

ميكن �أن يفرز ��صتج�بة كبرية �أي�ص� تتمثل يف 

لدى  و�الإب���د�ع  و�لفكر  �خلي�ل  ط�ق�ت  �إط��الق 

�لعربية  �ملنطقة  �أبن�ء  من  و�لب�حثني  �لعلم�ء 

وكذلك حفز �مل�صتثمرين و�ملب�درين يف �ملنطقة 
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�حلبيبي %100 جريد نخيل كم� يلي:

|�لكث�فة: 0.844 جم/�صم3.

 Modulus of rupture :لثني� |�مت�نة 
21.9 نيوتن/مم2.

 Face strength 1.07 �ل��وج��ه  |�م��ت���ن��ة 
نيوتن/مم2 .

 Internal bond  : 0.91لرت�بط �لد�خلي��|
نيوتن/مم2.

جتارب من ماليزيا

طبقة  حبيبي  �أل����و�ح  ت�صنيع  م�ليزي�  يف  مت 

من  �ملجهز   Particles �جل��ذ�ذ  من  و�ح��دة 

مع  �أو  �ل��زي��ت  نخلة  جل��ذع  �لعلويني  �لثلثني 

 Hard �صلدة  �أخ�����ص���ب  م��ن  ب��ج��ذ�ذ  �خل��ل��ط 

حدود  يف  �الأل��و�ح  كث�فة  ك�نت  حيث   woods

700 كجم/م3 مع ن�صبة ر�تنج %8، كذلك مت 

ب��صتخد�م  طبق�ت  ثالث  حبيبي  لوح  ت�صنيع 

وخملف�ت   Core كح�صو  �لزيت  نخيل  ج��ذ�ذ 

�صن�ع�ت �الأخ�ص�ب كطبق�ت �صطحية مع ن�صب 

 10%  ،8 �ل�صطحية  و�لطبق�ت  للح�صو  ر�تنج 

�الأل��و�ح متطلب�ت  لبت هذه  �لتو�يل حيث  على 

�مل��و����ص��ف���ت �ل��ربي��ط���ن��ي��ة و�الأمل���ن��ي��ة يف ه��ذ� 

�ل�صمك  يف  �النتف�خ  عد�  فيم�   ،]27[ �ل�صدد 

جت���وز  و�ل���ذي     Thickness swelling

 24 بعد   )16%( للمو��صف�ت  �الأعلى  �حل��د 

�ص�عة، �إال �أنه بعد �إ�ص�فة %1 �صمع مت حتقيق 

�ل�صمك،  يف  �النتف�خ  يف  �ملو��صف�ت  متطلب�ت 

جذوع  ال�صتخد�م  �لب�ب  يفتح  ب�لت�أكيد  وه��ذ� 

نخيل �لتمر يف �صن�عة �ألو�ح �حلبيبي.

منتج مثيل لالأخ�صاب من جريد النخيل

 Lumber-like product from palm

 midribs

�أمكن ت�صنيع كتل – ب�أي مقطع مطلوب – من 

جريد �لنخيل بديلة لالأخ�ص�ب �مل�صتوردة، ولقد 

�أكدت نت�ئج �لبحوث �لتي ق�م به� مركز تنمية 

�لكتل  تلك  �أن   ]30[ �ل�صغرية  �ل�صن�ع�ت 

تتمتع بخو��س فيزيقية وميك�نيكية مت�ثل تلك 

�ملن�ظرة لبع�س �الأخ�ص�ب �مل�صتوردة ك�ملو�صكى 

   Spruce و�لبيَ��س  Red European Pine

لت�صنيع  و����ص��ع��ً�  �مل��ج���ل  يفتح  ، مم���  و�ل���ز�ن 

بع�س  عن  بدياًل  �لنخيل  جريد  من  منتج�ت 

�لبحث  ه��ذ�  ن���ل  ولقد  �مل�صتوردة  �الأخ�����ص���ب 

يف  �نعقد  �لذي  للمو�د  �ل��دويل  �ملوؤمتر  ج�ئزة 

مدينة م��صرتخت بهولند� يف 20 – 23 �بريل 

1997 )ملحق )3((.

   Plypalm  البالكا�ص من جريد النخيل

جريد  لتحويل  م�كينة  وت�صنيع  ت�صميم  مت 

من  �بتد�ء  تخ�ن�ت  ب���أي  �صر�ئح  �إىل  �لنخيل 

0.2 مم وعر�س 25 مم وطول حتى 1000 مم 

�صر�ئح  عمل  �مل�كينة  بهذه  �أمكن  ولقد   ،]16[

من جريد �لنخيل بتخ�نة 0.5 مم وعر�س 20 

350 مم مت ن�صجه� يدويً� يف هيئة  مم وطول 

.Woven mats ح�صر من�صوجة

  Plypalm ومت ت�صنيع عين�ت من �البالك��س 

حتت  مم   300  ×  300 و�أب��ع���د  مم   5 تخ�نة 

ظروف �صغط 25 كجم/�صم2، حر�رة 90هم 

��صتخد�م غر�ء  5 دق�ئق مع  ودورة كب�س ملدة 

�إىل  ي�صري  مم�  كر�تنج  �ليوري�فورم�لده�يد 

�إمك�نية ت�صنيع �بالك��س من جريد �لنخيل. 

امل�صربية من جريد النخيل

الأ�صلوب  مكونً�  �الأر�بي�صك  �أو  �مل�صربية  متثل 

�ت�صع  ولقد  �لعربية،  و�لبالد  م�صر  يف  �حلي�ة 

�ل�صب�بيك  ت�صميم�ت  يف  �مل�صربية  ��صتخد�م 

الأنه� ت�صمح ب�لتحكم يف دخول �ل�صوء و�لهو�ء 

 ،]7[ �إىل حفظ خ�صو�صية �ملقيمني  ب�الإ�ص�فة 

�إال �أن �الرتف�ع �ل�صديد يف �أ�صع�ر خ�صب �لز�ن 

�صن�عة  يف  رئي�صية  ب�صورة  ي�صتخدم  �ل��ذي 

عليه  �لطلب  �صمور  �إىل  �أدى  قد  �الأر�بي�صك 

و�ل�صن�ع�ت  �حل��رف  ك�فة  �نح�ص�ر  وب�لت�يل 

�ملرتبطة بهذ� �لفن، لذ� فقد روؤى �أن ��صتبد�ل 

�لنخيل رخي�س  �مل�صتورد بجريد  �لز�ن  خ�صب 

الإحي�ء  �لب�ب  يفتح  قد  حمليً�  و�ملتوفر  �لثمن 

�حل���رف و�ل�����ص��ن���ع���ت �مل��رت��ب��ط��ة ب��ه خ��صة 

جريد  على  �حل�صول  ي�صهل  حيث  �لريف  يف 

لن�صر  م�صروعً�  �مل��رك��ز  �أق����م  هكذ�  �لنخيل. 

�صن�ع�ت �الأر�بي�صك ب��صتخد�م جريد �لنخيل 

يف �لو�ح�ت �لد�خلة مبح�فظة �لو�دي �جلديد 

مت  �ل�صن�ع�ت  ه��ذه  على  للتدريب  وم��رك��زً� 

ت�صميم  مت  حيث   2/7/1995 يف  �فتت�حه 

على  توزيعه�  مت  لالأر�بي�صك  خم�رط  وت�صنيع 

�ملنتفعني من �جلن�صني �لذين يقومون ب�الإنت�ج 

بيع  ن�جت  من  �ملخ�رط  تكلفة  وت��رد  �ملن�زل  يف 

�مل�صروع  الق�ه  �لذي  �لنج�ح  ويوؤكد  �ملنتج�ت، 
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�أي�صً� بط�قة �إنت�جية 30 طنً�/يوم.

مركب  ل��وح  ت�صنيع  مت  ذل��ك  �إىل  وب�الإ�ص�فة 

Composite board  ب��صتخد�م ليف جوز 

�جلوت  من  خ�رجية  طبقة  مع  كح�صو  �لهند 

جلنني   %  45.8 �لهند  جوز  ليف  ي�صم  حيث 

  Teak wood يف مق�بل %39 خل�صب �ل�ص�ج

و %43 �صلليلوز يف مق�بل %63 لنف�س �صنف 

مق�ومة  �أك��رث  �لليف  ل��وح  يجعل  مم�  �خل�صب 

هكذ�   .]11[ �ل�صد  ولتحمل  �جلوية  للظروف 

  MDF لل�  �للوح بدياًل  ي�صتخدم هذ�  �أن  ميكن 

مم�  �ل��خ،  و�الأث����ث،  و�لت�صقيف  �لفو��صل  يف 

يف  �لتمر  نخيل  ليف  ال�صتخد�م  �لب�ب  يفتح 

نف�س �ملج�الت، مع ��صتخد�م ح�صرية �صر�ئح 

جريد �لنخيل للتك�صية من �لوجهني.

الألواح من جذوع النخيل بدياًل لالألواح 

   Lumber اخل�صبية

�ل�����ص��ن���ع���ت  ت��ن��م��ي��ة  م���رك���ز  ب��ن��ج���ح يف  مت 

�ل�صغرية، هند�صة عني �صم�س �لقي�م بتج�رب 

�إىل  �لتمر  نخيل  ج��ذوع  لتحويل  ��صتطالعية 

�أك��دت  حيث  �خل�صبية،  ل��الأل��و�ح  بديلة  �أل���و�ح 

عين�ت  على  �أج��ري��ت  �لتي  �الختب�ر�ت  نت�ئج 

حو�يل  �نحن�ء  مبت�نة  تتمتع  �أنه�  �الأل��و�ح  هذه 

ق�بلة  ب���ل��ت���يل  وه���ي  نيوتن/مم2]4[،   38

منخف�صة  ل��الأخ�����ص���ب  ك��ب��د�ئ��ل  لال�صتخد�م 

هذه  يف  يحكمه  �ال���ص��ت��خ��د�م  وق���ر�ر  �مل��ت���ن��ة، 

يتطلب  ال  �ل��ذي  �ملج�ل  ذل��ك  �ختي�ر  �حل�لة: 

مت�نة ع�لية �أو توفري �ملقطع �ملطلوب وب�ل�صعر 

�ملن��صب ب�ملق�رنة طبعً� ب�لبد�ئل �مل�صتوردة. 

للغ�ية  م��ف��ي��دة  خ����رب�ت  �آ���ص��ي���  دول  وت���ق���دم 

يف ����ص��ت��خ��د�م ج���ذوع �ل��ن��خ��ي��ل، ح��ي��ث يجري 

بطول  �ل��زي��ت  لنخيل  �ل�صفلي  �لثلث  حت��وي��ل 

لالأخ�ص�ب  بديلة  �أل��و�ح  – �إىل  2 مرت  ح��و�يل 

 Tiger �لنمر  خ�صب  جت���ري:  ب��صم  معروفة 

و�الأث�ث  �لبن�ء  wood  ]21[ لال�صتخد�م يف 

و�الأر�صي�ت وجتليد �حلو�ئط، �لخ، وب�الإ�ص�فة 

�لفيلبني  يف  و��صعة  خ��ربة  فهن�ك  ذل��ك  �إىل 

�لهند  ج��وز  نخيل  ج��ذوع  ��صتخد�م  يف   ]20[

لت�صنيع �ألو�ح بديلة لالألو�ح �خل�صبية. �إن هذ� 

كله يحثن� على بذل �الهتم�م بدر��صة �إمك�نية 

على  للح�صول  �لتمر  نخيل  ج��ذوع  ��صتخد�م 

�ألو�ح رخي�صة ت�صلح كبديل لالألو�ح �خل�صبية 

من  ب��دءً�  تقدم  كم�  �مل��ج���الت  من  �لعديد  يف 

  Trunk structure �جل���ذع  بنية  در����ص��ة 

ذ�ت  للمن�طق   Classification وتق�صيمه 

�إج��ر�ء  وكذلك  �ملتب�ين  �لت�صريحي  �لرتكيب 

�لفيزيقية  �خلو��س  �أهم  لتحديد  �الختب�ر�ت 

و�مليك�نيكية له� و�صواًل لدر��صة �جلدوى �لفنية 

�أل���و�ح  �إن��ت���ج  يف  ال�صتخد�مه  و�الق��ت�����ص���دي��ة 

. Palm lumber لنخيل�

كم�صدر  للنخيل  ال��ث��ان��وي��ة  ال��ن��واجت 

ت�����ص��ل��ي��ح  يف  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ل���الأل���ي���اف 

البوليمرات

الروؤية العامة

�الألي�ف  ال�صتخد�م  ع�مليً�  متن�م  �جت�ه  هن�ك 

�لطبيعية يف ت�صليح �لبوليمر�ت بدياًل لالألي�ف 

�لزج�جية، و�لتي يرتبط ��صتخد�مه� ب�ملح�ذير 

�الآتية:

|��أنه� �صعبة �ال�صتع�دة Recycling، كم� �أنه� 
  Nonbiodegradable للتحلل  ق�بلة  غري 

مما   Unincinerable ل���الح���رت�ق  وال 

يجعله� متثل م�صكلة يف مرحلة م� بعد نه�ية 

. Disposal phase ،]25[ ال�صتخد�م�

�أبن�ء  حتول  �إمك�نية  �ملنتفع�ت(  لدى  )خ��صة 

وبن�ت �لقرى �إىل منتجني ومبدعني من خالل 

�لق�ئمة على  �ل�صغرية  �ل�صن�ع�ت  م�صروع�ت 

�نتقل  �لتدريب:  ومن خالل  �ملحلية،  �خل�م�ت 

�أ���ص��و�ن  مبح�فظة  طن�ب  قرية  �إىل  �مل�صروع 

و�إىل قرى حم�فظة �ملني�، ويف دي�صمرب 2002 

لن�صر �صن�ع�ت  �النته�ء من م�صروع جديد  مت 

�الأر�بي�صك من جريد �لنخيل يف قرى حم�فظة 

ب�لتع�ون مع  �لفيوم: �الإعالم وبيهمو و�لكع�بي 

هيئتي CIDA, CARE �لدوليتني )ملحق )4((. 

  Fiber boards الألواح الليفية

�الإنت�ج   1999 منت�صف  يف  م�ليزي�  يف  �أمكن 

نخيل  عر�جني  من   MDF �إل�  الأل��و�ح  �لتج�ري 

لالألو�ح  م�صنع  بن�ء  مت  حيث   ،]23[ �لزيت 

جم���ور   MDF �ل���  �لكث�فة  متو�صطة  �لليفية 

هذه  وت�صتخدم  �ل��زي��ت  ��صتخال�س  مل�صنع 

و�صن�ديق  و�ملكتب�ت  �الأث�ث  ت�صنيع  �الألو�ح يف 

�ملج�الت  ه��ذه  تت�صع  �أن  وينتظر  �ل�صم�ع�ت، 

و�لتغليف  �لع�زلة  �مل��و�د  لت�صمل  �مل�صتقبل  يف 

�إمك�نية  �إىل  ذل��ك  وي�صري  �ل����ورق،  وعجينة 

�لتمر  نخيل  خ���م���ت  م��ن    MDF�ل� ت�صنيع 

�لث�نوية ك�جلريد و�لعرجون و�لليف.

 ]Sabutek  ]27 كذلك ق�مت �صركة �ص�بوتك

�لكث�فة  مرتفع  ليفي  ل��وح  لت�صنيع  مب�صروع 

�لزيت  نخيل  عر�جني  من     Hard board
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|��أنه� ت�صبب م�صكالت ح�ص��صية جلدية وكذلك 
ح�ص��صية �ل�صدر خالل ت�صنيعه�.

مم�  متجددة  غ��ري  م���و�رد  على  تعتمد  |��أن��ه��� 
مب�دئ  مع  متن�غم  غري  ��صتخد�مه�  يجعل 

�لتنمية �مل�صتد�مة.

|��أنه� حتت�ج لط�قة ع�لية للت�صنيع.

يجعل  مم�   ،  2.5 ع�ليً�،  نوعيً�  وزن��ً�  له�  |��أن 
و�ص�ئل  م��ك��ون���ت  ت�صنيع  يف  ��صتخد�مه� 

�ملو��صالت مكلفً� من ن�حية �لط�قة .

|��أنه� تت�صبب يف معدالت ع�لية يف ت�آكل �لعدد 
�لق�طعة]25[.

ك�لكت�ن  �لطبيعية  �الألي�ف  تقدم  �ملق�بل  ويف 

�ألي�ف  وكذلك   – و�ل�صي�ص�ل  و�جل��وت  و�لتيل 

�لبوليمر�ت  لت�صليح  جيدً�  بدياًل   – �لنخيل 

 Renewable م��ت��ج��ددة   م���و�د  �إن��ه���  ح��ي��ث 

resources   كم� �أنه� ق�بلة لالحرت�ق – �أي 

�لكربون  �أك�صيد  ث�ين  ن�حية  من  حم�يدة  �أنه� 

له�  ولي�س  بيولوجي�  و�لتحلل   CO2 neutral

�لت�صنيع،  خالل  �صعبة  �أو  بيئية  م�صكالت  �أي 

للت�صنيع  بكثري  �أق��ل  لط�قة  حتت�ج  �أنه�  كم� 

من  فقط  ل�2%  مثاًل  �جل��وت  �ألي�ف  )حتت�ج 

]11[(، مم�  �لزج�ج  الألي�ف  �ملن�ظرة  �لط�قة 

يجعله� متميزة بيئيً� عن �ألي�ف �لزج�ج، ف�صاًل 

مثاًل  للجوت  �لنوعي  )�ل��وزن  خفيفة  �أنه�  عن 

1.3 ]11[( ورخي�صة كم� �أن له� خو��س عزل 

حر�ري و�صوتي ع�لية ]11[ مم� يجعله� تقدم 

بدياًل من�ف�صً� بيئي� و�قت�ص�دي� الألي�ف �لزج�ج 

يف ت�صليح �لبوليمر�ت.

��صتخد�م  يف  �الأوىل  �الن��ط��الق��ة  �أن  وي��ب��دو 

�الألي�ف �لطبيعية يف ت�صليح �لبوليمر�ت بد�أت 

يف   ]11[ لل�صي�ر�ت  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �الأج����ز�ء  يف 

�مل�صتهلك  رغبة  هو  ذلك  ور�ء  و�ملغزى  �أوروب��� 

�الأوروبي يف �ال�صتمت�ع بك�فة كم�لي�ت �ل�صي�رة 

�إك�ص�به� ملمحً� �أخ�صر يتمثل يف خفة وزن  مع 

من  ب�لت�يل  ��صتهالكه�  وتخفي�س  �ل�صي�رة 

لوح�ت  �إىل  �ال�صتخد�م  �متد  هكذ�  �ل��وق��ود، 

ول��وح���ت  �الأم���م��ي��ة   Car panels �ل�صي�رة 

�الأبو�ب Door panels   ]11[، ثم �متد هذ� 

ثم  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لوالي�ت  �إىل  �الجت���ه 

�ملو��صالت  و�ص�ئل  يف  ليدخل  و�ل�صني  �لهند 

�ل��ع���م��ة ك���مل��ك��ون���ت �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل��ق��ط���ر�ت 

و�الأتوبي�ص�ت ]11[ وكذلك �لبن�ء.

النخلة كم�صدر لالألياف ال�صناعية

ال�صتخد�م  ع�مليً�  �ملتن�مي  �الجت���ه  مع  مت�صيً� 

�الألي�ف �لطبيعية يف ت�صليح �لبوليمر�ت يتوجب 

علين� �أن نتجه الإع�دة �كت�ص�ف �لنخلة كم�صدر 

لالألي�ف �ل�صن�عية، ولقد مت يف �أحد �لبحوث 

للحزم  �لد�عمة  �الألي�ف  ن�صبة  تقدير  �لر�ئدة 

وجد  حيث  �لنخيل  جريد  يف  �لوع�ئية  �لليفية 

�أنه� ترت�وح بني 19.9 إلى 20.6 % يف مقطع 

 ،]10[ �لنخيل  �جلريدة الأ�صن�ف خمتلفة من 

كم� وجد �أن هذه �لن�صبة تزيد كلم� �جتهن� من 

لطرفه�  �أو  لقمته�  �جلريدة  منبت  �أو  ق�عدة 

]10[ كذلك �أمكن – يف �إط�ر جهود �ال�صتف�دة 

 – �لنخيل  جريد  كونرت  �أل���و�ح  خملف�ت  م��ن 

بتخ�نة  �لنخيل  جريد  ق�صرة  على  �حل�صول 

 Tensile �صد  مبت�نة  تتمتع  مم   1.25 حو�يل 

�أم� من  نيوتن/مم2،   strength   ~  250

�لكتلة(   / �ل�صد  )مت�نة  �لنوعية  �ملت�نة  حيث 

ب�أعلى   37 �صلب  تفوق  �لنخيل  جريد  فق�صرة 

جديدً�  جم���اًل  يفتح  مم�  مر�ت]10[،   4 من 

   Biocomposites ل�صن�عة موؤلف�ت طبيعية 

و��صعة  ��صتخد�م�ت  له�  �لنخيل   جريد  من 

ب��دي��اًل ل��ل��خ���م���ت غ��ري �مل��ت��ج��ددة ك���مل��ع���دن 

�لتوجه  هذ�  ��صتكم�ل  و�ملطلوب  و�لبال�صتيك، 

�خلو�س،  �لليف،  �لعرجون،  لي�صمل:  �لبحثي 

�جلذع. 

�أحد  ق��درت  حيث  م�صجعة  تقدير�ت  وهن�ك 

�لبحوث ن�صبة �الألي�ف يف عر�جني نخيل �لزيت 

�إمك�نية  �إىل  ي�صري  مم�   ]10[  %  30 بحو�ىل 

�ألي�ف هذه  مليون طن مرتي من   2 ��صتخد�م 

�لعر�جني الألي�ف �صن�عية من 7.3 مليون طن 

مرتي من عر�جني نخيل �لزيت مت�حة �صنويً� 

مب�ليزي�.

النخلة كم�صدر ملواد البناء 

من  الأبعاد  ثالثية  وجمالونات  من�صاآت 

جريد النخيل

دكتور�ه  ر�ص�لة  خالل  من  �لبحث  هذ�  �أج��ري 

ومن�ص�آت  �أ�صقف  �صنع  منه�  �لهدف  ك�ن   ،]9[

م��ن��خ��ف�����ص��ة �ل��ت��ك���ل��ي��ف ب������ص��ت��خ��د�م �إح����دى 

�خل�م�ت �ملحلية �ملتجددة و�ملتو�فرة يف �لبيئة 

جريد  مثل  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل�صحر�وية 

�جلم�لون�ت  �أ�صلوب  ��صتخدم  ولقد  �لنخيل، 

�لفر�غية ذ�ت �الإ�صالع �مل�صنوعة من �جلريد 

و�ملجمعة بو��صطة و�صالت معدنية، ولقد �أمكن 

من خالل هذ� �لبحث ت�صميم وتنفيذ و�ختب�ر 

رب�عية  �أه��ر�م���ت  من  مكون  فر�غي  جم�لون 

جريد  م��ن  م�صنوعة  مت�ص�وية  �إ���ص��الع  ذ�ت 

�لنخيل. ولقد مت �ختب�ر �لنموذج �ل�ص�بق ببحر 

3 × 3 م ملق�رنة �حل�ص�ب�ت �لنظرية ب�لقر�ء�ت 

�مل�أخوذة كنت�ئج للتحميل �لفعلي، وت�صري نت�ئج 

�لبحث �إىل �إمك�نية ��صتخد�م جم�لون�ت جريد 

�لفر�غ�ت  لتغطية  متك�مل  كنظ�م  �لنخيل 

�لد�ئمة  �ملختلفة  �الأغ��ر����س  ذ�ت  �ملعم�رية 

و�ملوؤقتة حيث ميكن فك �ملن�ص�أ و�إع�دة تركيبه 

يف �أم�كن جديدة، كم� ميكن ��صتخد�م �إحدى 

�ملحلية  �لبيئ�ت  يف  �ملتو�فرة  �ملن��صبة  �مل��و�د 

مثل  �ملن�ص�أ  �أو  �جل��م���ل��ون  لتغطية  �ملختلفة 

من  �مل�صنوع  �حل�صري  �أو  �ملن�صوج  �خل��و���س 

�لو�قية  �لده�ن�ت  ��صتخد�م  مع  �لنخيل  ليف 

�ملن��صبة.

ت�صليح الكمرات بجريد النخيل

م��ن �ل��ب��ح��وث �ل���ر�ئ���دة م��� ق���م��ت ب��ه ج�معة 

 ،]12[ �ل�صعودية  �لعربية  ب�ململكة  �لظهر�ن 

�خلر�ص�نية  �لكمر�ت  ت�صليح  �إمك�نية  لبحث 

ق�بل  ولقد  �خل��و���س،  م��ن��زوع  �لنخيل  وج��ري��د 

�لبحث م�صكلة ق�بلية جريد �لنخيل المت�ص��س 

�ال�صمنت،  �صك  ت�أثري ذلك على  وب�لت�يل  �مل�ء 

وقد ح�ول �لبحث بدرج�ت متف�وتة من �لنج�ح 

بر�مير  ده���ن  ب��صتخد�م  �مل�صكلة  ه��ذه  ح��ل 

 Solid و�لبيتومني   White primer �أبي�س 

�لتي  �الأخ����رى  �مل�صكلة  �أن  �إال   ،Bitumin
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ر�بطة  وج��ود  ع��دم  يف  متثلت  �لبحث  و�جهه� 

و�لكمرة  �لنخيل  ج��ري��د  ب��ني  ك�فية    Bond

�خلر�ص�نية .

ت�صليح املونة الأ�صمنتية باألياف خو�ص 

النخيل

�إىل  �لنخيل  خو�س  تقطيع  مت  �لبحث  هذ�  يف 

مبتو�صط  وع��ر���س  مم   38 مبتو�صط  �أط����و�ل 

 ،3  ،1.5 حجم  بن�صب  و��صتخد�مه  مم   3.5

 0.5 م�ء  رمل:  ��صمنت:  بن�صب  مونة  مع   % 5

نت�ئج  �أو���ص��ح��ت  ول��ق��د   .]19[  1.0  :  3.5  :

�إىل  �أدى  ق��د  �خل��و���س  ��صتخد�م  �أن  �لبحث 

 Energy زي�دة �لقدرة على �مت�ص��س �لط�قة

مق�ومة  �أن  �إال   ،absorbtion capacity

وي�صري  �الألي�ف،  ب�إ�ص�فة  قلت  قد  �الن�صغ�ط 

�لبحث �إىل �أهمية مع�ملة �ألي�ف خو�س �لنخيل 

قبل ��صتخد�مه� يف ت�صليح �ملونة وذلك ل�صم�ن 

عدم تغري حجمه� مع وجود �مل�ء بخلطة �ملونة 

مع   Bond �ل��ر�ب��ط��ة  على  للحف�ظ  وك��ذل��ك 

�ملونة.

ت�صليح املونة الإ�صمنتية بالليف

ليف  ��صتخد�م  �لهند  يف  �لر�ئدة  �لبحوث  من 

جوز �لهند بعد نقعه يف م�ء ب�إ�ص�ف�ت كيمي�ئية 

�ملذ�بة  �لك�ربوهيدر�ت  ن�صبة  )خلف�س  معينة 

�ال�صمنت(  �صك  توؤثر على  و�لتي  �الأرج��ح  على 

ب���ل��وزن   5  :  1 بن�صبة  �الأ�صمنت  م��ع  وخلطه 

وذلك  �ص�ع�ت   8  –  4 �ل�صغط  و�إبق�ءه حتت 

للت�صقيف  �أ�صمنتية  ب��الط���ت  على  للح�صول 

بتخ�ن�ت 6 – 8 مم، وت�صري نت�ئج هذ� �لبحث 

)جدول )5( �إىل �أن هذه �لبالط�ت تقدم بدياًل 

�ال�صب�صتو�س  الأل��و�ح  و�قت�ص�ديً�  بيئي�  �أف�صل: 

على  �لبحث  ه��ذ�  نت�ئج  وحت��ف��ز  للت�صقيف. 

نخيل  ليف  ال�صتخد�م  بحثية  برب�مج  �لقي�م 

�لتمر يف منتج�ت م�ص�بهة )�ألو�ح للت�صقيف(، 

�لتمر ح�ليً� ال يجد  �أغلب ليف نخيل  �إن  حيث 

�أي ��صتخد�م �قت�ص�دي يف �ملنطقة �لعربية. 

األ���واح  �صناعة  يف  ال��ل��ي��ف  ا���ص��ت��خ��دام 

  Gypsum-Fibre boards جب�صية ليفية

�حل�جة  �إط����ر  يف  �لبحث  ه��ذ�  ف��ك��رة  ج����ءت 

من  �مل�صنوعة  �جل��م���ل��ون���ت  لتغطية  الأل���و�ح 

نظرً�  �جلب�س  �ختي�ر  مت  ولقد  �لنخيل.  جريد 

�أغلب  يف  ومتو�فرة  للبيئة  �صديقة  خ�مة  الأن��ه 

الأل��و�ح  �لن�صبي  �لثقل  �أن  �إال  �لعربية،  �ل��دول 

�جلب�س وعدم مالءمة خو��صه� لال�صتخد�م�ت 

�لفج�ئي  �نهي�ره�  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �خل�رجية 

��صتخد�مه�  �ملرونة مب��صرة يحد من  بعد حد 

جتربة  �إىل  للح�جة  دع���  مم�  تك�صية  ك���أل��و�ح 

ولقد  للبيئة،  �صديقة  ب�ألي�ف  �جلب�س  ت�صليح 

�لن�صبي  �ل���وزن  ل��زي���دة  ن��ظ��رً�  �لليف  �خ��ت��ري 

�خل��الي���  وق��ل��ة  ب��ه  �ل��وع���ئ��ي��ة  �لليفية  ل��ل��ح��زم 

�لب�ر�ن�صيمية. ويف هذ� �لبحث ]9[، مت در��صة 

�الألي�ف  ن�صبة  مثل  �ملختلفة  �ملتغري�ت  ت�أثري 

كم�  �لت�صنيع  يف  �مل�صتخدم  �ل�صغط  وق��وة   %

�خلو��س  �أهم  لتحديد  �الختب�ر�ت  �إج��ر�ء  مت 

ولقد  �الأل����و�ح،  لهذه  و�مليك�نيكية  �لفيزيقية 

�أكدت نت�ئج هذه �لبحوث �أن ��صتخد�م �الألي�ف 

�جلب�صية  �الأل��و�ح  ت�صليح  يف  �لنخيل  ليف  من 

�مل�صتخدمة يف تغطية �لفر�غ�ت يف �جلم�لون�ت 

خو��صه�  حت�صني  على  ملمو�صة  ب�صورة  يوؤثر 

�مليك�نيكية من حيث مق�ومة �النهي�ر �لفج�ئي 

وكذلك  �النحن�ء  �أحم�ل  ت�أثري  حتت  ب�لك�صر 

   Toughness ب�لك�صر  �النهي�ر  مت�نة  زي���دة 

يتيح  وم���  �ال���ص��ت��خ��د�م  �الأم����ن يف  مب��� يحقق 

�لعديد من  �الأل��و�ح يف  ��صتخد�م هذه  �إمك�نية 

�ملج�الت �ملعم�رية.

الأبواب من النواجت الثانوية للنخيل

يف �إط�ر تو�صيع جم�ل ��صتخد�م جريد �لنخيل 

ب�نوه  �لكونرت  �ألو�ح  �صن�عة  �إىل  – ب�الإ�ص�فة 
Blockboards - �أجريت جت�رب ��صتطالعية 

جريد  من  خمتلفة  بتخ�ن�ت  �أب���و�ب  لت�صنيع 

ح�صر  ت�صنيع  مت  �الط����ر  ه��ذ�  ويف  �لنخيل، 

�ملل�صوقة  �لنخيل  جريد  �صد�ئب  من    Mats

�لعدد  كب�س  ثم  �ليوري�فورم�لده�يد  بر�تنج 

�أو  ب�صكل مو�ز  �إم�  �ملطلوب من هذه �حل�صر: 

�ملطلوبة.  �لتخ�ن�ت  على  للح�صول  متع�ك�س 

�الأبو�ب  ب�إمك�نية ت�صنيع  �لتجربة  وتب�صر هذه 

�لد�خلية Flush doors  من جريد �لنخيل.

ب��صتخد�م  �أب��و�ب  ت�صنيع  �لهند  يف  مت  كذلك 

�مل�صتخرج  �لر�تنج  ��صتخد�م  مع  �لنخيل  ليف 

 Cashew nut �حللبي  �لف�صتق  ق�صرة  من 

  Impregnationحلقن� يف   shell liquid

  Paraformaldehyde م����دة  �إ���ص���ف��ة  م��ع 

�ملنتجة  �الأل��و�ح  وتتمتع   ،  ]11[ ال�صقة  كم�دة 

– 0.9 جم/�صم3،   0.5 بني  ت��رت�وح  بكث�ف�ت 

جدول )5(:  خوا�ص بالطات الليف – ال�صمنت للت�صقيف .

بالطات ال�صب�صتو�صبالطات الليف - ال�صمنتاخلوا�ص

3
1.022.00�لكث�فة ، جم / �صم

325 – 5�مت�ص��س �مل�ء يف 24 �ص�عة )%(

3.316�ل�صمك، مم

75146خطوة �لتعريجة، مم

19.2548عمق �لتعريجة، مم
2
313.5 – 4�لوزن ، كجم/م

25 – 4530 – 58مت�نة �النحن�ء، ميج�ب��صك�ل

-30 – 40�الإز�حة )�لرتخيم(، مم

/
2
ك�لورى/م كيلو  �حلر�رية،  �ملو�صلية 

م
ه

�ل�ص�عة/

0.15 – 0.120.24

Development of Natural Fibre Composites in India, News, Views, 
http://www.tifac.org.in/news/cfa.htm
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ومي��ك��ن ����ص��ت��خ��د�م��ه��� يف ���ص��ن���ع��ة �الأب�����و�ب 

�الأغر��س  من  و�لعديد  و�لتك�صي�ت  و�لفو��صل 

�ملعم�رية. 

باألياف  امل�صلح  البال�صتيك  م��وؤل��ف��ات 

النخيل كمادة للبناء 

 Palm fibre-reinforced plastic

composites

ت��ق��دم �ل��ب��ح��وث �ل��ن���ج��ح��ة �ل��ت��ي �أج���ري���ت يف 

م�ليزي� ]31[ ال�صتخد�م �ألي�ف عرجون نخيل 

�لزيت يف ت�صليح �لبوليمر�ت �ل�صن�عية كبديل 

من��وذج��ً�   Glass fibres �ل��زج���ج  الأل��ي���ف 

من  �لنخيل:  �ألي�ف  ك�فة  ال�صتخد�م  مب�صرً� 

و�جلذع  و�لليف  و�خلو�س  و�لعرجون  �جلريد 

  Virgin �صو�ء �جلديد  �لبال�صتيك:  ت�صليح  يف 

�أو �مل�صتخدم Recycled مم� ي�صهم يف توفري 

م�دة رخي�صة الأغر��س �لبن�ء.

كذلك تقدم جتربة �لهند يف ت�صنيع �لبال�صتيك 

�مل�����ص��ل��ح ب���أل��ي���ف �جل����وت – م��ع ����ص��ت��خ��د�م 

 – �لزج�ج  ب�ألي�ف  م�صلحة  �صطحية  طبق�ت 

ك�أر�صية    Phenolic resin �لفينول  ور�تنج 

يف  �لكب�س  تقنية  ����ص��ت��خ��د�م  م��ع    Matrix

منوذجً�   Compression moldingقو�لب

ر�ئدً� حيث ميكن ��صتخد�م �الألو�ح �ملنتجة يف 

   Out door applications �لبن�ء  �أغر��س 

�لبثق  تقنية  ��صتخد�م  �أم��ك��ن  كذلك   .]]11

Pultrusion   مبعدالت �إنت�ج ت�صل �إىل 0.4 – 

1 مرت/�لدقيقة لت�صنيع �ألو�ح ت�صلح لالأ�صقف 

�لك�بالت  وحو�مل  �ل�صقف  وبالط�ت  و�الأبو�ب 

 Window وهي�كل �ل�صب�بيك  Cable trays

وجتليد   Door frames و�الأب��و�ب   frames

�حلو�ئط و�لفو��صل Partitions ، �لخ، كذلك 

�ألي�ف  ]29[ ال�صتخد�م  �لهند  �أجري بحث يف 

نخيل �لزيت يف ت�صنيع موؤلف بال�صتيكي يتمتع 

عزل  وخو��س  ودين�ميكية  ميك�نيكية  بخو��س 

يف  لال�صتخد�م  توؤهله  جيدة  وكهربي  ح��ر�ري 

�لهند�صية  للمو�د  بدياًل  �الإن�ص�ئية  �الأغر��س 

�ل�ص�ئعة.

�لبحوث �ل�ص�بقة متثل موؤ�صر�ت مهمة للمنطقة 

�أكرث  من  و�لت�صييد  �لبن�ء  قط�ع  الأن  �لعربية 

الإ�صب�ع  خ��صة  لديه�  دين�مية  �ل��ق��ط���ع���ت 

و�لع�جلة يف هذ�  و�ملوؤقتة  �الأ�ص��صية  �حل�ج�ت 

جديدة  جم�الت  بفتح  تب�صر  �أنه�  كم�  �ملج�ل، 

�لتي  �لبن�ء  مو�د  من  للعديد  �ملحلي  للت�صنيع 

حتت�جه� �ملنطقة مع ��صتخد�م �لنو�جت �لث�نوية 

للنخيل كم�صدر لالألي�ف �ل�صن�عية.

للب  كم�صدر  للنخيل  الثانوية  النواجت 

واأ�صا�ص مادي ل�صناعة الورق

الروؤية العامة

�لعربية - على  �ل��دول  – و�أغلب  تعتمد م�صر 

�لطب�عة  �أور�ق  �ال�صتري�د الإ�صب�ع ح�جته� من 

حم����والت  ع���د�  ففيم�  و�ل��ت��غ��ل��ي��ف:  و�لتعبئة 

�الأرز   ق�س  �للب حمليً�: من  لت�صنيع  متو��صعة 

وم�ص��س �لق�صب  ي�صتورد: �إم� �للب ل�صن�عة 

�لطب�عة،  ورق  ل�صن�عة  �أو  �لعبو�ت  ك���رت��ون 

ي�صتورد  �لطب�عة  ورق  كبريً� من  �صطرً�  �إن  بل 

م�صتد�م  غ��ري  �ل��و���ص��ع  وه����ذ�  �خل������رج.  م��ن 

�ل�صك�ن ومع  زي�دة  : فمع   Unsustainable

حت�صن م�صتوى �ملعي�صة يف �ملنطقة �صوف ميثل 

��صتري�د �للب وورق �لطب�عة عبئً� غري حمتمل 

على ميز�ن مدفوع�ت �ملنطقة، وب�الإ�ص�فة �إىل 

ذلك ف�إن �ال�صتري�د من �خل�رج يحرم �ملنطقة 

من �إق�مة �صن�ع�ت و�عدة ذ�ت عالق�ت �أم�مية 

 Forward and backwardقوية وخلفية 

�ق��ت�����ص���د�ت  ت��دع��م  �أن  مي��ك��ن   ،linkages

�لعمل  فر�س  توفري  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �لدول  هذه 

لالآالف من �أبن�ئه�. لذ� ميثل ��صتخد�م �لنو�جت 

و�لورق  �للب  �صن�ع�ت  الإق�مة  للنخيل  �لث�نوية 

من �أهم �ملج�الت �لو�عدة م�صتقبليً�.

اللب من جريد وخو�ص النخيل

�لتي  �ل��ر�ئ��دة  �لبحوث  �إىل  �الإ���ص���رة  الب��د من 

�ل��والي���ت �ملتحدة  ث��م يف  �ل��ع��ر�ق  �أج��ري��ت يف 

بطريقة  �ل��ل��ب  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  �الأم��ري��ك��ي��ة 

�لكر�فت من جريد وخو�س �لنخيل و�لذي تبلغ 

ن�صبة �ل�صليلوز بهم� %46، %37 على �لرتتيب 

]6[؛ حيث �أمكن �لتو�صل �إىل ن�صبة ��صتخال�س 

مع  )�جل���ري���د  ك��ك��ل  لل�صعف   Yield  43%

مثيلته�  م��ع  ت��ت��ق���رب  ن�صبة  وه���ي  �خل��و���س( 

مل�ص��س �لق�صب، 42.7% ]6[.

األياف نخيل الزيت

�إمك�نية  لبحث  ف�ئقة  جهودً�  م�ليزي�  وجهت 

ت�صنيع �للب من �لنو�جت �لث�نوية لنخيل �لزيت. 

وت�صري �ملوؤ�صر�ت �الأولية لهذه �لدر��ص�ت �إىل �أن 

لت�صنيع  حمددً�  ميثل  قد  �الألي�ف  طول  ق�صر 

�للب من �لنو�جت �لث�نوية لنخيل �لزيت ]18[، 
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ب�إ�ص�فة  ج��رت  ن�جحة  حم�ولة  هن�ك  �أن  �إال 

�ألي�ف عرجون نخيل �لزيت بن�صبة 30 % �إىل 

ل�صن�عة   Pinus merkusii �أخ�ص�ب  �ألي�ف 

ال  وميك�نيكية  فيزيقية  بخو��س  كر�فت  ورق 

�ألي�ف  ��صتخد�م  ح�لة  يف  مثيلته�  ع��ن  تقل 

�خل�صب بن�صبة 100% ]21[.

Bamboo  اللب من الغاب

ف��ري��دً�  من���وذج���ً�  �ل�صينية  �ل��ت��ج��رب��ة  ت��ق��دم 

�خل�م�ت  م��ن  �ال�صتف�دة  بتعظيم  لالهتم�م 

�للب  ت�صنيع  ب��د�أ   1700 ع�م  فمنذ  �ملحلية. 

زي���جن  م��ق���ط��ع��ة  يف   Bamboo �ل��غ���ب  م��ن 

Zhejiang   وذلك للح�صول على ورق درجة 

 ،]28[ �أوىل من �صيق�ن �لغ�ب ذ�ت عمر �صنة 

لب  للح�صول على  �لغ�ب  �للب من  ينتج  و�الآن 

ي�صلح لت�صنيع ورق �لكر�فت الأغر��س �لتعبئة 

]22[، وحيث �إن �لغ�ب �أح�دي �لفلقة ويت�ص�به 

مع  �لت�صريحي  �لتكوين  حيث  من  كبري  حلد 

جريد وعرجون �لنخيل ف�إن �خلرب�ت �ل�ص�بقة 

وع��رج��ون  ج��ري��د  ��صتخد�م  ب�إمك�نية  تب�صر 

�لنخيل يف ت�صنيع لب �لورق .

جم���الت اأخ���رى ل���ص��ت��خ��دام ال��ن��واجت 

الثانوية للنخيل

عديدة  حديثة  جم���الت  �إىل  �إ���ص���رة  يلي  فيم� 

ال�صتخد�م �لنو�جت �لث�نوية للنخيل.

و�ل�صن�ديق    Pallets و�لب�لت�ت  |��الأقف��س 

�ل�صفر  وح��ق���ئ��ب   Bobbins و�ل��ب��وب��ي��ن���ت 

Suit Cases وذلك من موؤلف�ت �لبال�صتيك 

�ل��ل��ي��ف  �أل���ي����ف  م���ع   Thermoplastic

حتويل  يف  تتمثل  ب�صيطة  تقنية  ب��صتخد�م 

حبيب�ت  �إىل  �لليف  �أل��ي���ف  مع  �لبال�صتيك 

ذلك  بعد  ميكن  و�لتي  ب�لبثق   Granules

منتج�ت  ت�صنيع  �أ�صلوب  بنف�س  ت�صنيعه� 

�لبال�صتيك ]11[.

ب�ألي�ف  بنج�ح  �ل�صي�ر�ت  �إط����ر�ت  |�ت�صليح 

ع���ر�ج���ني ن��خ��ي��ل �ل���زي���ت ب���دي���اًل ل��الأل��ي���ف 

 Linatex Rubber �صركة  �لن�يلون )خربة 

Products] 27 ( وت�صويقه� جت�ريً� .

نخيل  ل��ع��رج��ون  �لليفية  �حل���زم  |�����ص��ت��خ��د�م 

وو�ص�ئد  �مل��ر�ت��ب  ح�صو  يف  جت���ري��ً�  �ل��زي��ت 

 Dreamland and )�صرك�ت  �ل�صي�ر�ت 

.)Kg. Knantan Fibers ]27

�الأ�ص�بع  )و�ص�دة  �الأحذية  مكون�ت  |�ت�صنيع 

�خل��ل��ف��ي��ة  �ل���ق���دم  ودع�����م����ة    Toe puff

بال�صتيكي  موؤلف  من   Counter Stiffner

م�صلح ب�ألي�ف �جلوت ]11[.

من  و�ل��ك��ن��ب(  �ل��ك��ر����ص��ي  )ح�صو  |��ل��ك���ري��ن��ة 

خو�س �لنخيل .

على  يقوم  ا�صتثماري   مل�صروع  من��وذج 

نواجت تقليم النخيل 

عنا�صر امل�صروع والطاقة الإنتاجية

بط�قة  ب���ن��وه  �لكونرت  �أل���و�ح  �إن��ت���ج  |�م�صنع 
�إن��ت���ج��ي��ة 60 �أل����ف ل���وح ���ص��ن��وي��ً� )م��ق������س 

244×122 �صم(:30 �ألف لوح بطبقة ح�صو 

من جريد �لنخيل، 30 �ألف لوح بطبقة ح�صو 

من �خل�صب �لبي��س(.

من  �حلبيبي  �خل�صب  �أل���و�ح  الإن��ت���ج  |�م�صنع 
خملف�ت م�صنع �لكونرت من �جلريد وخ�صب 

�جلريد  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�الأر�بي�صك  �لبي��س 

وك��ذل��ك  �ملنخف�صة  �جل����ودة  ذي  �ل�صغري 

�لعرجون وبط�قة 30 �ألف م3/�ل�صنة.

�الأر�بي�صك  �مل�صربية:  وح��د�ت  �إنت�ج  |�م�صنع 
بط�قة  �لنخيل  جريد  من  �لعربي(  )�خلرط 

3000 م2 �صنويً� .

�جلريد  خو�س  من  �لك�رينة  �إن��ت���ج  |�م�صنع 
بط�قة �إنت�جية 325 �ألف ب�لة �صنويً�.

امل�صاحة

تبلغ �مل�ص�حة �لكلية �ملخ�ص�صة للم�صروع 11.5 

مربع  م��رت  �أل��ف   80.6 �إىل  ب�الإ�ص�فة  ف��د�ن 

لتخزين وجتفيف �خل�م�ت . 

التكاليف ال�صتثمارية

�خل��صة  �الأولية  �ال�صتثم�رية  �لتك�ليف  تقدر 

مبرحلة �الإن�ص�ء ب 35 مليون جنيه.

نفقات الإنتاج ال�صنوية

 35 بنحو  �ل�صنوية  �الإنت�ج  نفق�ت  جملة  تقدر 

مليون جنيه . 

الإيرادات ال�صنوية

 41.6 بنحو  �ل�صن�عي  �ملجمع  �إي��ر�د�ت  تقدر 

مليون جنيه �صنويً� موزعة ك�الآتي:

مليون جنيه35.6م�صنع �حلبيبي

مليون جنيه4.8م�صنع �لكونرت ب�نوه

مليون جنيه0.6م�صنع �الأر�بي�صك

مليون جنيه0.6م�صنع �لك�رينة

مليون جنيه 41.6�الإجم�يل �لع�م
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موؤ�صرات الربحية

|��معدل �لع�ئد �ملتو�صط على ر�أ�س �مل�ل �ململوك 
% 51.3 =

|��م��ع��دل �ل��ع���ئ��د �مل��ت��و���ص��ط ع��ل��ى ر�أ�����س �مل���ل 
�مل�صتثمر = 25.5 %

|���معدل �الإير�د / �لنفقة  1.13 : 1 

فرتة ال�صرتداد

تقدر فرتة �ال�صرتد�د يف حدود 3 �صنو�ت 

|���ص�يف �لقيمة �حل�لية عند �صعر خ�صم 20% 
= 12.3 مليون جنيه

|���لرقم �لقي��صي للربحية = 203 %

|��معدل �لع�ئد �لد�خلي = 35.8 %

اخلال�صة

نو�جت  �أن   ]13[ �لدر��ص�ت  �إح��دى  |��أو�صحت 
�لعمر  خالل  �لتمر  لنخيل  �ل�صنوية  �لتقليم 

طن   9.6 �إىل  ت�صل  للنخلة  �الق��ت�����ص���دي 

مرتي للهكت�ر )وزن جمفف يف �لفرن( وهى 

تقدير�ت  �لكمية  �لن�حية  م��ن  ت��ف��وق  ب��ه��ذ� 

 9 �لنمو  �صريعة  للغ�ب�ت  �ل�صنوي  �حل�ص�د 

غ�ب�ت  وكذلك   ،]26[ مرتية/�لهكت�ر  طنً� 

مرتي/�لهكت�ر  طن   2.5 �لتقليدية  �ال�صنب 

للقيمة  ج��دي��دة  روؤي���ة  ذل��ك  يولد  �أال   .]34[

منتجة  ب�عتب�ره�  �لنخيل  لزر�عة  �مل�ص�فة 

�لتمر  م��ن  رئي�صي  حم�����ص��ول  ملح�صولني: 

�ل�صنوي  �لتقليم  نو�جت  من  ث�نوي  وحم�صول 

ب�الإ�ص�فة  للنخلة  ع�لية  �قت�ص�دية  قيمة  ذي 

�إىل �لكتلة �حليوية له� بعد �نته�ء ذلك �لعمر 

�صديدة  �لعربية  �ملنطقة  ظ��روف  يف  خ��صة 

�جلف�ف و�لفقر من ن�حية �ملو�رد �خل�صبية ؟ 

نحن بح�جة �إىل جت�وز منوذج �لزر�عة ذ�ت 

لال�صتثم�ر  جديد  من��وذج  �إىل  �لو�حد  �لبعد 

يهدف  �ل��ذي  �ملتك�مل  �ل�صن�عي  �ل��زر�ع��ي 

�لنخلة  م��و�رد  من  �ل�ص�ملة  �ال�صتف�دة  �إىل 

ككل. يف �إط�ر ذلك �لنموذج تتك�مل زر�ع�ت 

�لنخيل مع جمموعة Cluster  من �الأن�صطة 

و�ل�صن�ع�ت �ملرتبطة ب�ال�صتخد�م �ل�صن�عي 

�لتجميع  �ص�ملة:  �لث�نوية  �لنخيل  ل��ن��و�جت 

و�لتجفيف  �جل����ذوع  وت��ل��وي��ح  و�ل��ت�����ص��ن��ي��ف 

و�صواًل  �جلريد  وت�صغيل  �لك�رينة  و�صن�ع�ت 

�إ�ص�فة  نه�ئية،  منتج�ت �صن�عية  ل�صن�ع�ت 

لل�صن�ع�ت �لعلفية و�لكيمي�ئية �ملرتبطة بهذه 

�لنو�جت. مل� ال تتبنى �لهيئة �لعربية لال�صتثم�ر 

و�الإمن�ء �لزر�عي قي�م در��ص�ت جدوى فنية 

�لنم�ذج خ��صة  تلك  و�قت�ص�دية الإق�مة مثل 

�ملجمعة  ب���ل��زر�ع���ت  �ملتميزة  �مل��ن���ط��ق  يف 

يف  م�صرت�صدة  �لعربية  �ملنطقة  يف  للنخيل 

ذل���ك ب��ن��م��وذج م���ل��ي��زي��� �ل���ذي ت��و���ص��ل �إىل 

�لزيت  نخيل  بنو�جت  �قت�ص�ديً�  �ال�صتف�دة 

بن�صبة 83 % ]18[؟

�أو   – حتققت  �لتي  �لنج�ح�ت  حتفزن�  |�هل 
����ص��ت��خ��د�م  جم����ل  يف   – حتقيقه�  �مل��م��ك��ن 

ومو�د  �ل�صن�عة  يف  للنخيل  �لث�نوية  �لنو�جت 

نخيل   – �لنخيل  لزر�عة  �لتوجه  �إىل  �لبن�ء 

كم�  �لبلدي  �أو  �ملنتور  �أو  �ملجهل  )�أو  �لنوى 

ي�صمى يف م�صر و�لذي تبلغ ن�صبته يف م�صر 

~ 42 % ]1[( بهدف �ال�صتف�دة من نو�جته 
�للجنو�صلليلوزيه ب�الإ�ص�فة �إىل ��صتخد�مه يف 

�إنت�ج �الأنو�ع �لرخي�صة من �لتمور و�لت�صجري 

ب��در����ص���ت  �ل��ق��ي���م  �إىل  ذل���ك  ي��دع��و  �أال  ؟ 

ب�لظروف  �الع��ت��ب���ر  يف  �أخ���ذً�  ��صتك�ص�فية 

�ملحفزة لزر�عة نخيل �لنوى يف من�طق تو�فر 

على  �لبعلي  �لنخيل  زر�ع���ة  )من���وذج  �مل��ي���ه 

�إىل  �إ�ص�فة  مب�صر  �ل�صم�يل  �ل�ص�حل  طول 

�لو�ح�ت(؟

�ملحلي�ت  – ومعه�  �لدولة  دع��م  من  مفر  |�ال 
�لنخيل  نوعية  وحت�صني  خدمة  جلهود   –
�أواًل كمورد  �لنخيل  مب� ي�صمن �حلف�ظ على 

غذ�ئي ذي �أهمية ��صرت�تيجية، خ��صة يف ظل 

وث�ني�  ح�ليً�  �ملنطقة  به�  متر  �لتي  �لظروف 

ولو  تغني،  �صلليلوزيه  جلنو  ل��رثوة  كم�صدر 

جزئيً�، عن ��صتري�د �الأخ�ص�ب من �خل�رج.

�ال�صتخد�م  على  ج��دً�  �ملحفزة  �الأم���ور  |�م��ن 
�القت�ص�دي للنو�جت �لث�نوية للنخلة �أنك ل�صت 

�أو  الإن�ص�ء م�ص�نع جديدة  ب�ل�صرورة  بح�جة 

�الأمر  �إن  بل  �ملعد�ت:  يف  كبرية  ال�صتثم�ر�ت 

يف �لغ�لب �الأغلب �صوف يقت�صر على �إ�ص�فة 

ب�لفعل:  �لق�ئمة  للم�ص�نع  �صن�عية  وح��د�ت 

�أو  �لكث�فة  متو�صطة  �لليفية  �الألو�ح  ل�صن�عة 

ب�إعد�د  تقوم  �لخ  ب�نوه،  �لكونرت  �أو  �حلبيبي 

تكت�صب  ك��ي   Preparation �ل��ن��و�جت  ه��ذه 

   Inputs كمدخالت  �ل��الزم��ة  �مل��و����ص��ف���ت 

ميكن  وه��ذ�  �ملختلفة  �ل�صن�عية  للعملي�ت 

فنية  ل��در����ص���ت  مو�صوعً�  ي��ك��ون  �أن  �أي�ص� 

�لق�ئمة  و�قت�ص�دية الإمك�نية تعديل �مل�ص�نع 

�لنو�جت  ��صتخد�م  من  تتمكن  كي  ب�ملنطقة 

�لث�نوية للنخيل.

�مل�صتد�مة  �لتنمية  مب�صطلح  �أحي�ن�  |�نت�صدق 
و�لتي   Sustainable development

)�لتنمية  �ل�ص�ئعة:  �لتع�ريف  �أح��د  يف  تعني 

دون  م��ن  �حل������ص��ر  �ح��ت��ي���ج���ت  تلبي  �ل��ت��ي 

تلبية  على  �مل�صتقبل  �أجي�ل  بقدرة  �مل�ص��س 

�كت�ص�فً�  ب���ع��ت��ب���ره   ]32[ �ح��ت��ي���ج���ت��ه���(  

�لتنمية،  جم�ل  يف  �لغرب  لن�  يقدمه  جديدً� 

�البتد�ئية  �ملرحلة  يف  �ملط�لعة  كتب  �أن  رغم 

�لذين  �الأج��د�د  عن  تتحدث  ك�نت  جيلن�  يف 

و�الأحف�د!  �الأبن�ء  �أجل  من  �لنخيل  يزرعون 

�أجد�دن� قد قدمو� يف حدود  �أن  �عتقد  �إنني 

مع  للتع�مل  بليغً�  منوذجً�  �لتقنية  قدر�تهم 

�لنخلة ب�صكل م�صتد�م حيث ق�مو� ب��صتخد�م 

�القت�ص�د  �إط���ر  يف  �لث�نوية  نو�جته�  ك�فة 

�لذي   Subsistence economy �ملعي�صي 

نه�ية  حتى  رمب���  منطقتن�  يف  ���ص���ئ��دً�  ك���ن 

�لقرن �لت��صع ع�صر. لقد �أدى �أجد�دن� دورهم 

ب�أن  مط�لبون  �إنن�  ؟  دورن���  نحن  �أدين�  فهل 

للحي�ة  ك�أ�ص��س  للنخلة  جديدة  طبعة  نقدم 

ك�فة  �كت�ص�ف  �إع����دة  خ��الل  من  وللعمر�ن 

للمنتج�ت  م�دية  كق�عدة  �لث�نوية  نو�جته� 

�ل�صن�عية ومو�د �لبن�ء . 
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