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 بقعة ضوء

 هل ميكن صنع الورق من الرمال ؟

 2017أكتوبر  31نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

يعود إلى القرن الثاني قبل نعرف جميعًا أن صنع واستخدام الورق 
تعد األوراق حاجة ضرورية في جميع أنحاء العالم حيث إذ الميالد، 
وما إلى  ا زالت تستخدم لطباعة النقود وحفظ المعلوماتمكانت و

ا األوراق عالميًزادت كمية استهالك ولكن من المالحظ أنه ، ذلك
ربعين سنة الماضية، األمر الذي أدى إلى زيادة خالل األ %400بنسبة 

يعد تلوث الماء و، كما حد مشكلة تغير المناخإزالة الغابات وارتفاع 
والهواء من أضرار عملية إنتاج األوراق، ويعد الخشب المادة 

توجد : هل اليوم طرحياألساسية إلنتاج األوراق، ولكن السؤال الذي 
مادة أخرى متوفرة بكثرة في الطبيعة يمكن استخدامها إلنتاج 

هذا ما تحاول دراسة ماجستير تُعد في جامعة العين ؟ األوراق
 بأبوظبي اإلجابة عليه. 

 لنتعرف على فكرة هذه الدراسة.

من قسم الهندسة  (روكشانا مانغاتو فيتيل)تقوم الطالبتان 
طالبة دراسات  (ا سراج أحمدسيدر)الكيميائية بجامعة اإلمارات و

عليا من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة العين، بإجراء بعض 
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التعديالت على عملية إلنتاج مادة شبيه بالورق قوية ومصنوعة 
من المعادن من خالل خلط الرمل مع حبيبات البوليمر، وتستهلك 
هذه العملية طاقة أقل بكثير مقارنة بعملية انتاج األوراق من 

كد أو، لياف الخشبية كما ال تتطلب هذه العملية استخدام الماءاأل
ان تبيض المادة لتفتيح لون الورق الذي يتم إنتاجه،  يالفريق البحث

ال تحتاج إلى استخدام الماء أو الوقود األحفوري، وهذا سيساعد في 
 .تقليل البصمة الكربونية مما يعود بالنفع على الدولة

الورق ليس فقط أنه ال يستخدم الخشب في ويتميز هذا المنتج من 
تصنيعه، بل أنه مقاوم للتمزق ويبقى لفترة طويلة، فمادة 
البوليمر المستخدمة فيه تعتبر مادة مقاومة للماء. ويهدف هذا 
المشروع إلى انتاج الورق من مصدر متجدد وهو الرمل وهذا 
سيساعد ليس فقط في حفظ األشجار والتقليل من استهالك 

، بل سيساهم في تعزيز اقتصاد دولة االمارات حيث يمكن الماء
 .إنتاج الورق من خالل استخدام مصدر محلي طبيعي

قد يكون البحث مجرد بحث أكاديمي ال يتعدى المختبر أو ال يتعدى 
، فإنتاج الورق من الورق الذي كتب عليه، ولكنها فكرة ربما تنجح

كنه اليوم أمر مسلم الخشب لم يكن أثناء والدته فكرة مقبولة ول
 به، وربما تكون هذه الفكرة أيضًا كذلك.

وإن كانت الباحثتان تعمالن اليوم على الرمل والبوليمر ربما يأتي 
بعدهما باحثين آخرين ويبحثون في مصادر أخرى وهكذا حتى تجد 
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البشرية حل لمشكلة استهالك الورق وقطع األشجار واستهالك 
تطلب استهالك الماء في كل اج الورق يالمياه، إذ إننا نعرف أن إنت

مرحلة من مراحل اإلنتاج كما تؤثر الملوثات التي تنتج من هذه 
 العملية على األحياء المائية وجودة الهواء. 

إيجاد تساعد المواد البديلة المستخدمة في مشروع لذلك ربما 
إيجاد حل لالستخدام المفرط  في –أيًا كان البديل  –بديل للورق 

جار في إنتاج األوراق كما سيساهم في تحقيق بناء مستقبل لألش
 .أكثر استدامة

 وتحية لشباب المستقبل،،

 

  

 

 

 


