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الصناعات القائمة على إطارات الكاوتشوك 
المستعمل بقرية كفر ميت الحارون 

بمحافظة الغربية
د. حممد ر�ساد الد�سوقى

اأ�ستاذ اجلغرافية الب�سرية امل�ساعد بكلية الآداب 

والعلوم الإن�سانية

جامعة قناة ال�سوي�س بالإ�سماعيلية

مقدمة:
تعترب م�سكلة النفايات ال�سلبة م�سكلة عاملية، فال تنح�سر 

تلك  من  مبنجى  بلد  يوجد  ل  و  الآخر،  دون  معني  بلد  على 

املع�سلة ،التي يجب اإيجاد حلول منا�سبة لها، وتعترب الإطارات 

النظافة،  على  القائمة  لإدارات  حقيقية  م�سكلة  امل�ستعملة 

يف  �سعوبة  هناك  وبالتايل  وزنها  وثقل  حجمها  لكرب  نظرا 

جمعها ونقلها، كما اأن التخل�س منها يف مدافن النفايات اأمر 

مكلف لأنها ت�ستهلك حيز كبري من م�ساحتها، واحلل الأن�سب 

للتخل�س من تلك الإطارات امل�ستعملة يكمن يف التخل�س منها 

منها،   وال�ستفادة  تدويرها  اإعادة  اأو  بالبيئة  ي�سر  ل  ب�سكل 

اأو بع�سها من  اأحد املواد اخلام  وهى التي تغري وحتول �سكل 

�سورتها اخلام الطبيعية اإىل �سوره اأخرى اأكرث تطورًا تتفق مع 

.
)١(

احتياجات الإن�سان املختلفة 

أسباب اختيار الموضوع :
وجود  اأهمها،  اعتبارات  عدة  البحث  مو�سوع  لختيار  كان 

حمافظة  ريف  داخل  التدوير  ل�سناعة  وفريدة  جيدة   نواة  

يف  احلارون  ميت  كفر  جتربة  على  الدور  واإلقاء   ، الغربية 

التجربة،  هذه  تعميم  من  وال�ستفادة  التدوير،  �سناعة 

يعلق  ملا  نظرًا  التدوير،  �سناعة  بقطاع  املتزايد  والهتمام 

عليها من اآمال لزيادة الدخل القومي وامل�ساهمة يف التنمية، 

اأن  كما  البطالة،  معدلت  وخف�س  التلوث،  زيادة  من  واحلد 

جمع  عملية  من  �سهل  مما  زفتى،  مركز  اأبناء  اأحد  الباحث 

املادة العلمية واإجراء الدرا�سة امليدانية لإمتام البحث.

)١(   حممد خمي�س الزوكة، اجلغرافيا القت�سادية، دار املعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية، ١992.�س 475

اشكالية البحث وأهدافه:
تتميز  امل�سرية  بالقرية  م�ستحدثة  باأن�سطة  البحث  يتعلق   

بتعدد قيمتها امل�سافة ) قيمة نقدية واجتماعية ( يف جمتمعات 

تكتظ م�ستوي البطالة .   

 أهداف هذه الدراسة : 
نحو  النتباه  جذب  حماولة  اإىل  الدرا�سة  هذه  ت�سعى   •
وخا�سة  ال�سغرية،  لل�سناعات  والبيئية  القت�سادية  الأهمية 

�سناعة تدوير الكاوت�سوك . كما تبني كيف ميكن تعميم هذه 

التجربة على م�ستوى القطر امل�سري، الذي ميكن من خاللها 

رفع معدلت النمو القت�سادي واأي�سا احلد من اأ�سرار تلوث 

البيئة، �سواء باملخلفات نف�سها اأو بطريقة التخل�س غري الأمن 

منها .

مع  الكاوت�سوك،  تدوير  ل�سناعة  الفعلي  الواقع  اإي�ساح   •
اإظهار ما ميكن اأن ت�سهم به يف التتمة وامل�ساهمة يف التخل�س 

اعتمدت  وقد   .) التالفة  )الإطارات  اخلردة  خملفات  من 

اإىل  بالإ�سافة  امليدانية،  الدرا�سة  على  اأ�سا�سية  الدرا�سة 

البيانات الثانوية املن�سورة، غري املن�سورة .

املناطق  يف   ) التدوير   ( ال�سناعة  هذه  وتعميم  ن�سر   •
كمحور  دورها  وتاأكيد  الفي�سي،  املغمور  من  الهام�سية 

والقت�سادية  البيئية  امل�سكالت  من  العديد  حل  فى  رئي�سي 

والجتماعية .

حتتويه  وما  املخلفات  هذه  تولد  واأماكن  حجم  تو�سيح   •
ال�سناعات  من  عديد  قيام  ميكن  موارد  متثل  ثروات  من 

لال�ستفادة منها بدل من الإنفاق للتخل�س منها.

• تعميق فكرة العمل احلر يف املجتمع .

مناهج البحث وأساليب الدراسة :
اعتمد الباحث على عدد من املناهج والأ�ساليب اجلغرافية، 

وفى مقدمتها املنهج ال�ستقرائي حيث قام الباحث بزيارات 

فيها،  العاملني  ومعاي�سة  القرية،  يف  العاملة  للور�س  متعددة 

هدا  قي  تعمل  التي  الأ�سر  علي  طراأت  التي  التغريات  ور�سد 

درا�سة  مت  حيث  اجلغرايف  الواقع  �سمولية  ومنهج  املجال، 

اخلام  توريد  فدوائر  واملحلي،  القومي  املنظور  من  املو�سوع 
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)١(  فتحي حممد م�سيلحي، مناهج البحث اجلغرايف، دار املاجد للن�سر والتوزيع، الطبعة الرابعة 2006، �س334.

د. حممد ر�ساد الد�سوقى الصناعات القائمة على إطارات الكاوتشوك المستعمل بقرية كفر ميت الحارون بمحافظة الغربية

)الإطارات امل�ستعملة ( ودوائر ت�سويق املنتج متجاوز احلدود 

لتمثيل  الكارتوجرافى،  الأ�سلوب  تطبيق  مت  وقد  امل�سجلة، 

البيانات الواردة باجلداول داخل البحث، ف�سال عن الأ�سلوب 

كما   ، الفوتوغرافية  ال�سور  عدد  بلغ  حيث  الفوتوغرايف، 

ا�ستخدم الباحث تفنية نظم املعلومات اجلغرافية فى اإعداد 

اخلرائط والإ�سكال بالبحث .

 Cost العائد  تكلفة  حتليل  حتليل  على  البحث  يعتمد 

التكلفات  بني  املوائمة  على  ويقوم   Benefit Analysis
حد  اأدنى  اإىل  التكلفات  تقليل  طريقني؛  ويتلم�س  والعوائد 

)Cost Minimization  (، و تعظيم العوائد اإىل اأق�سى 

بني  املوائمة  وان   ،)Benefit Maximization(حد

هذا  ولكن   ، ممكنة  �سافية  عوائد  اأكرب  يتحقق  الجتاهني 

جديدة  اأبعاد  باإ�سافة  الأخرية  العقود  يف  تطور  قد  التحليل 

 مثل:-
)١(

اأك�سبته عمقًا و�سموًل ودقة 

• ت�سمني حتليل تكلفة العائد اأو درا�سات اجلدوى ما ي�سمى 
التكلفات غري  وهي   Social Costs الجتماعية  بالتكلفات 

املنظورة الذي يتحملها املجتمع اأو بع�س �سرائحه اأو قطاعاته 

التكلفات  تقي�س هذه  دولة  التنموي ويف  امل�سروع  تنفيذ  نظري 

وت�سعها يف اعتبار يف ح�سابات التكلفات.

، وهي عوائد    Social Benefits •العوائد الجتماعية  
بع�س  اأو  املجتمع  ينتفع منها  التنموي  للم�سروع  غري منظورة 

مركب  يف  وح�سابها  تقنينها  وحماولة  �سرائحه  اأو  قطاعاته 

التكلفة الإجمالية للم�سروع.

يحدثه  ما  قيا�س  يف  وتتمثل  البيئية،  والعوائد  التكلفات 

عائد  من  ي�سيفه  ما  اأو  بيئية  خ�سائر  من  التنموي  امل�سروع 

والعوائد  التكلفات  وقيا�س  امل�سروع  منطقة  اأو  للمجتمع  بيئي 

املكافئة.

كفر  قرية  داخل  امليدانية  الدرا�سة  باإجراء  الباحث  وقام 

حمل  من  �سديدة  مقربة  على  تقع  حيث  احلارون،  ميت 

اإقامته، وا�ستغرقت هذه الدرا�سة فرتات طويلة،  حيث عاي�س 

الثمانينيات،  ال�سناعة منذ منت�سف  بهذه  العاملني  الباحث 

هذه  رموز  مع  ال�سخ�سية  املقابالت  من  العديد  بعمل  وقام 

هذه  تطور  على  للتعرف  وذلك  بالقرية،  وروادها  ال�سناعة، 

ال�سناعة منذ ن�ساأتها حتى وقتنا احلايل، والتعرف على اأبرز 

خ�سائ�سها، وحتديد مميزاتها، وم�سكالتها، واأجرى الباحث 

ا�ستبيانًا قوامه 250 ا�ستمارة، بهدف التعرف على تفا�سيلها 

مع  ال�سخ�سية  املقابالت  ول�سيما   املختلفة،  م�سادرها  من 

�سيوخ هذه ال�سناعة بالقرية، قد ح�سر الباحث عدة مزادات 

للتعرف على كيفية ح�سول هذه ال�سناعة على املادة اخلام 

الالزمة .

صعوبة هذه الدراسة :
توافر  عدم  اأبرزها،  من  �سعوبات  عددة  الباحث  واجهت 

بيانات اإح�سائية ر�سمية عن هذه ال�سناعة، مما دفع الباحث 

اإىل اإجراء العمل امليداين فى املقام الأول، حيث ح�سل الباحث 

على البيانات من واقع الدرا�سة امليدانية، وهذا كلف الباحث 

املزيد من املجهود والوقت، �سعوبة التعامل مع العاملني لعدم 

املزيد من  الباحث  كلف  العلمي مما  البحث  اأهمية  اإدراكهم 

املجهود لإقناعهم باأهمية هذه الدرا�سة العلمية .

كفر  بقرية  الكاوتشوك  تدوير  صناعة  نشأة   )1(  
ميت الحارون

بداأت هذه ال�سناعة بالقرية مع منت�سف خم�سينات القرن 

اإىل  ال�سناعة  هذه  وتطور  ن�ساأة  فى  الف�سل  ويرجع  املا�سي، 

�سناعة  بحرفة  عملوا  الذين  القرية  اأفراد  من  جمموعة 

نعال  اأن�ساف  تركيب  الدقيق  تخ�س�سهم  وكان   ، الأحذية 

والتي  ال�سناعة،  لهذه  احلقيقية  البداية  وهذه  الأحذية، 

عودة  وعند   ، بالقاهرة  الأحذية  �سناعة  رحم  من  انبثقت 

اإىل م�سقط راأ�سهم بقرية كفر ميت احلارون  هوؤلء ال�سناع 

واقوي  اأكرب  كبديل  الكاوت�سوك،  تدوير  ب�سناعة  هوؤلء  عمل 

اقت�ساديًا من �سناعة النعال.

وجلد  املقاطف  �سناعة  ال�سناعة:  هذه  مراحل  اأوىل  وتعد 

الأحذية البدائية )القباقيب(، ولقد تخ�س�ست هذه القرية 

فى �سناعة املقاطف، نظرًا لزيادة الطلب عليها، حيث تنت�سر 

على  تعتمد  والتى  زفتي،  مبركز  الطوب  وم�سانع  �سناعة 

ابرز  ومن  فيها  امل�ستخدمة  الأدوات  وابرز  كاأحد  املقاطف 

الكاوت�سوك  تدوير  ل�سناعة  املبكرة  املرحلة  هذه  خ�سائ�س 

اأنها كانت يدوية حتتاج اإىل جمهود ع�سلى كبري، ولذا اأطلق 

ال�سناعة م�سطلح )الأ�سقياء( ل�سعوبة  بهذه  العاملني  على 

العمل بها.

حققت هذه ال�سناعة تطورًا وا�سحًا فى مرحلة ا�ستخدام 
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امل�ستوي  وارتفاع  الإنتاج  زيادة  اإىل  اأدي  مما  اليدوي  الون�س 

القت�سادي للعاملني، وترتب على ذلك زيادة اأعداد العاملني 

بهذه ال�سناعة من اأبناء القرية والقرى املجاورة، ثم حققت 

كما  الكهربائي،  الون�س  بدخول  كربي  طفرة  ال�سناعة  هذه 

تو�سحه ال�سورة) 5 (، حيث  اعتمدت على العجلة التيل طيلة 

الت�سعينيات  من  الثاين  الن�سف  مع  ولكن  ال�سابقة،  املرحلة 

اإدخال العجلة ال�سلك اإىل  ١995، مت  من القرن املا�سي عام 

هذه  اإىل  ال�سلك  العجلة  دخول  وتاأخر  التيل  العجلة  جانب 

املرحلة، نظرًا ل�سعوبة التعامل معها فى ظل الآلت البدائية 

التي كانت تتلف، ب�سبب وجود ال�سلك كمكون رئي�سي للعجلة 

ال�سلك، اإ�سافة اإىل �سعوبة ت�سريف منتجات العجلة ال�سلك، 

حيث يكون مكونها الرئي�سي مادة البال�ستني التي تخرج من 

جانبي العجلة .

حدثت انطالقة كربي لهذه ال�سناعة بالقرية مع كرب اأهمية 

الأغرا�س،  من  العديد  فى  ت�ستخدم  التي  البال�ستني  مادة 

و�سناعة  )الدوا�سات(،  ال�سيارات  كماليات  �سناعة  واأهمها 

ونعال  ال�سباحة،  وحمامات  الريا�سية،  املالعب  اأر�سية 

م�سادر  اأبرز  من  القرية  اأ�سبحت  ولذلك  وغريها،  الأحذية 

العا�سر من رم�سان  ال�سركات مبدينة  البال�ستني للعديد من 

،وال�ساد�س من اأكتوبر000 وغريها0

)2( عوامل قيام صناعة تدوير الكاوتشوك بالقرية 
عوامل  اإىل  اأخري  دون  منطقة  يف  ال�سناعة  توطن  يرجع 

تتباين يف طبيعتها وحجم تاأثريها من مكان اإىل اأخر، واأهم 

والأيدي  والطاقة  القوى  وم�سادر  اخلام  املواد  العوامل  هذه 

العاملة والنقل وروؤو�س الأموال وال�سيا�سة احلكومية، واأخريًا 

.
)١(

ظروف املو�سع التي تقوم فيه ال�سناعة 

 )2-1( املوقع اجلغرايف: 

املوؤثرة  الطبيعية  الظواهر  اأهم  من  اجلغرايف  املوقع  يعد 

وحياته  الإن�سان  بتنظيم  املبا�سرة  لت�ساله  الإقليم  حياة  يف 

الزاوية  حجر  ي�سكل  كونه  جانب  اإىل  هذا   ،
)2(

القت�سادية 

 تقع قرية كفر 
)3(

يف التحليل اجلغرايف لأية وحدة �سيا�سية 

دائرة  على  دمياط  لفرع  الي�سرى  ال�سفة  على  ميت احلارون 

عر�س 35.36.54، وخط طول 3١.١5.١8، وتنح�سر هذه 

ال�سريع، و�سكة حديد ميت  القرية بني طريق زفتى _بنها 

هذا  �ساعد  ولقد  دمياط،  وفرع  نف�سه  بالإجتاه  بنها،  غمر- 

املوقع على �سهولة انتقال الأفراد للعمل خارج القرية، وخا�سة 

رواد هذه  فيها  تعلم  التي  الأوىل  النواة  القاهرة،  مدينة  اإىل 

تركيب  �سناعة   ( الب�سيط  ب�سكلها  التدوير  بداية  ال�سناعة 

القرية  موقع  �ساعد  كما   .) القباقيب  و�سيور  و  نعل  الن�سف 

 69 حوايل  تبعد  التي  القاهرة  مدينة  من  بقربها  اجلغرايف 

كم عن القرية على تردد �سكانها بداية من مرحلة التعلم اإىل 

مرحلة جلب املادة اخلام التي تتوفر بالعا�سمة بكميات كبرية 

)الإطارات القدمية(.

زفتى  مبركز  بوقوعها  اجلغرايف  موقعها  �ساهم  كذلك 

كميات  حتتاج  التي  الطوب  م�سانع  من  عديدًا  ي�سم  الذي 

يف  املقاطف(  بالقرية)  التدوير  �سناعة  منتجات  من  كبرية 

و�ساعد  القرية.  اإنتاج  حجم  زيادة  على  �ساعد  مما  البداية، 

موقعها املتو�سط بني مناطق الإنتاج)املادة اخلام(، ومناطق 

ال�ستهالك)ا�ستخدام املنتج( على التو�سع ومنو هذه ال�سناعة 

مبحافظة  لي�س  كبرية  �سهرة  ذات  اأ�سبحت  والتي  بالقرية، 

الغربية، بل تعدي القطر امل�سري، بل و�سلت لل�سهرة العاملية 

دون مبالغة.

)2-2( الأيدي العاملة وخ�سائ�سها بالقرية : 

التنمية  مقومات  اأحد  املاهرة  العاملة  الأيدي  تعد 

القت�سادية؛ لقيامها بدور رئي�سي يف النمو ال�سناعي، لذلك 

 
)4(

تعترب اأحد العوامل الأ�سا�سية يف قيام وتطور ال�سناعة 

 تعد الأيدي العاملة العن�سر الب�سرى احليوي امل�سئول عن 

العاملني  خ�سائ�س  وتتعدد   ، ال�سناعية  العمليات  يف  الأداء 

ب�سناعة التدوير بالقرية ، وجدير بالذكر اأن للمهارة الفنية 

اإنتاج  يت�ساوى  األ  الطبيعي  فمن  الت�سنيع،  يف  هاما  دورًا 

�سناعي لعمالة ماهرة متميزة الأداء العملي، باإنتاج �سناعي 

القدرة  لديها  املدربة  العمالة  لأن  نظرًا  مدربة؛  غري  لعمالة 

على مواكبة التغريات التي حتدث يف تطوير العملية الإنتاجية:

يت�سح من اجلدول وال�سكل التاليني اأن اأعداد العمالة بهذه 

عددها  بلغ  حيث  م�ستمر،  تزايد  فى  القرية  بهذه  ال�سناعة 

)١(  فتحي حممد م�سيلحي اجلغرافيا القت�سادية: الإطار النظري وجتارب عربية، الطبعة الثانية،  دار املاجد للن�سر والتوزيع ، مطابع جامعة 

املنوفية ، 2004 ، �س١72.

)٢(  فوؤاد حممد ال�سقار، التخطيط الإقليمي، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، ١969، �س73.

)٣(  حممد اأزهر �سعيد ال�سماك، اجلغرافية ال�سيا�سية، اأ�س�س وتطبيقات، مديرية دار الكتب للطباعة والن�سر، جامعة املو�سل ١988. �س7

)٤(  فوؤاد حممد ال�سقار، جغرافيا ال�سناعة يف العامل، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، ١980،�س78 
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�سكل )١( املوقع اجلغرايف ملنطقة الدرا�سة

عام  فى  879 عاماًل  اإىل  وارتفع   ،١985 عام  فى  303 عمال 

و�سل  واأخريا   ،2005 عام  فى  عاماًل   ١360 بلغ  ثم   ،  ١995

اإىل ١860 عاماًل يف عام 20١4، يالحظ تفاوت اخل�سائ�س 

التعليمية للعاملني بهذه ال�سناعة ومن املالحظ هيمنة عمال 

فئة الأميني على هذه ال�سناعة بالقرية ، حيث بلغت ن�سبتها 

نحو 64،4% فى عام ١985، وانخف�ست ن�سبتها اإىل 30،4% فى 

عام 20١4 ، ويرجع ذلك اإىل تنامي ن�سبة العاملني من حملة 

املوؤهالت العليا من 0.١% فى عام ١985 اإىل 15،6% فى عام 

20١4، وكذلك احلال بالن�سبة حلملة ملوؤهالت املتو�سطة وفوق 

املتو�سطة والتي حققت 3،3% فى عام١985 .

جدول)١(تطور اأعداد العمالة امل�ستخدمة يف �سناعة تدوير الكاوت�سوك وخ�سائ�سها التعليمية بقرية كفر ميت 

احلارون خالل الفرتة)١985 / 20١4(.

البيان
موؤهل عايل

متو�سط وفوق 

متو�سط
اإجمايل اأمياقل من متو�سط

العدد
التغري

 %العدد %العدد %العدد %العدد

١9853١.0١03.3953١.4١9564.43030

١995445.0١20١3.73604١.035540.487957.6

2005١88١3.8١97١4.549536.448035.3١36048.١

20١4288١5.6344١8.765035.356030.4١84248.2

امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات مركز معلومات مدينة زفتى،�سنوات متعددة

�سكل ) 2 ( تطور اأعداد العمالة امل�ستخدمة فى �سناعة تدوير الكاوت�سوك وخ�سائ�سها التعليمية 

بقرية كفر ميت احلارون  خالل الفرتة من ١985 اإىل 20١4. 

امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم  ) ١ (
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احلال  وكذلك   ،  20١4 عام  فى   %18،7 اإىل  وارتفعت 

ثلث  املتو�سطة ومتثل نحو  لأقل من  املوؤهالت  بالن�سبة حلملة 

اأعداد  ارتفاع  ويالحظ  بالقرية،  ال�سناعة   بهذه  العمالة 

اأجور العمل بهذه ال�سناعات  املوؤهلة ، نظرًا لرتفاع  العمالة 

من  عددًا  دفع  مما  �سهريًا،  جنيه/   2700 اإىل  ت�سل  والتي 

حملة املوؤهالت لاللتحاق ال�سناعة احليوية .

)2-3( البناء الوظيفي للعمالة : 

جدول )2( البناء الوظيفي لعمالة  �سناعة تدوير 

الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون عام 20١4

يالحظ من اجلدول وال�سكل اأن البناء ال�سناعي لهذه ال�سناعة:

امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات مركز معلومات 

مدينة زفتى عام ،20١4

حتدد مبرحلة �سلخ الكاوت�سوك والتي يعمل به 423 عامال، 

بن�سبة 45 % من اإجمايل العمالة بهذه ال�سناعة، لأنها متثل 

البداية احلقيقية لعملية التدوير وحتتاج لعمالة كثيفة لجناز 

وتوفري متطلبات ومراحل ال�سناعة التالية، ومتثل عمالة هذه 

املرحلة ع�سب �سناعة التدوير . 

%العددت�سنيف العمالة

42345عمال عملية ال�سلخ

١60١7عمال ال�سيور

١69١8عمال املقاطف

١١3١2عمال املوا�سري

758عمال الطواقى

939١00جملة

�سكل )3 ( البناء الوظيفي لعمال �سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون عام 20١4 - 

امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم)2(

ويليها   ،% ١8 بن�سبة  ١69 عامال،  املقاطف  يعمل ب�سناعة 

�سناعة ال�سيور بجميع اأنواعها ١60 عامال بن�سبة ١7 %، ومن 

العاملني  جممل  من   %  35 نحو  ال�سناعتني  بهاتني  يعمل  ثم 

ب�سناعة التدوير بالقرية .

يعمل ب�سناعة الطواقى ١١3 عامال، بن�سبة ١2 %، واأخريًا 

يعمل ب�سناعة املوا�سري 75 عامال، بن�سبة 8 % . وبذلك يتحدد 

البناء ال�سناعي لهذة ال�سناعة ب�سناعتي �سلخ الكاوت�سوك ، 

و�سناعة املقاطف، حيث ميثالن معل 692 عامال، بن�سبة 63 

% من اإجمايل العاملني بهذه ال�سناعة . 

)2-3( تطور حجم راأ�س املال امل�ستخدم فى �سناعة تدوير 

الكاوت�سوك بالقرية:

�سواء  املال  راأ�س  اإىل  يحتاج  اقت�سادي  ن�سط  اأي  قيام  اإن 

الإنتاجية  العملية  يف  عليها  يعتمد  التي  الأولية  املواد  ل�سراء 

العملية  لجناز  الالزمة  واملعدات  الآلت  على  للح�سول  اأو 

اأهم  اأحدى  املال  راأ�س  يكون  بذلك  و  ال�سناعية  الإنتاجية 

م�ستويات ال�سناعة احلديثة .

جدول ) 3  (  تطور حجم راأ�س املال امل�ستخدم يف �سناعة 

تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون خالل الفرتة من 

١985 اإىل 20١4 .

ال�سنوات
حجم راأ�س املال 

بالألف جنية

ن�سبة الزيادة على 

�سنة الأ�سا�س %
التغري

١9852١000

١995١825869١62

2005١092052009١0

20١426١00١2429١5١8

امل�سدر : من عمل الباحث اعتماد على الدرا�سة امليدانية

 ) م�ستخل�س من ال�ستبيان (
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املال  راأ�س  حجم  اأن  يت�سح  وال�سكل  اجلدول  وبدرا�سة 

ميت  كفر  بقرية  الكاوت�سوك  تدوير  �سناعة  فى  امل�ستخدم 

احلارون فى عام ١985 بلغ نحو 2١0 األف جنيه ،  وارتفع اإىل 

١825 األف جنيه فى عام ١995، بزيارة بلغت ١725 األف جنيه، 

بن�سبة زيادة ١725% خالل ع�سر �سنوات ومبعدل تغري وا�سل 

حجم راأ�س املال التزايد حيث بلغ ١0920 األف جنيها ً فى عام 

2005 بزيادة ١0820 جنيهًا ، بن�سبة زيادة ١0820% عن عام 

١985 ، ثم بلغ حجم راأ�س املال امل�ستخدم 26١000األف جنيه 

 ، ١985 26000 األف جنيه عن عام  20١4 ، بزيادة  فى عام 

وترجع هذه الزيادة على مدار 30 عامًا اإىل التو�سع فى اإن�ساء 

القرية  بهذه  ال�سناعة  هذه  على  القائمة  وامل�سانع  املن�ساآت 

والتو�سع فى �سراء املادة اخلام الالزمة لها و�سراء املعدات، 

وزيادة رواتب العاملني بهذا القطاع القت�سادي املهم بقرية 

كفر ميت احلارون ،مما اأدي اإىل زيادة هام�س الربح الناجت 

عن هذه ال�سناعة ، مما دفع �سكان القرية للعمل بهذا القطاع 

ال�سناعي املهم ، وكذلك اجتاه بع�س �سكان الفري املجاورة 

لال�ستثمار بهذه ال�سناعة داخل القرية، وحتول القرية ملخزن 

�سخم على طريق زفتى بنها، ول�سيما يف املنطقة املح�سورة 

بني قرية م�سجد و�سيف حتى قرية تفهنا الغرب ، بطول 8 كم 

.
)١(

على جانبي الطريق. 

)١( من الدرا�سة امليدانية للباحث حتى ١١/١/20١4

�سكل )4( تطور حجم راأ�س املال امل�ستخدم يف �سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت 

احلارون خالل الفرتة من ١985 اإىل 20١4 . 

امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم  ) 3 ( م�ستخل�س من ال�ستبيان

 )2-4( الهوية الوظيفية لقرية كفر ميت احلارون :

 يتم حتديد هذه الهوية من خالل تركز العمالة بالن�ساطني 

الهوية   )  5  ( وال�سكل  اجلدول)4(  ويو�سح   ، والثاين  الأول 

الوظيفية لقرية كفر ميت احلارون فى عام 20١4.

وبدرا�سة اجلدول وال�سكل تبني الآتي :

�سناعة  هما  بن�ساطني  للقرية  الوظيفية  الهوية  حتددت   •
43% من  بن�سبة   ، 939 عامال  بها  الكاوت�سوك، ويعمل  تدوير 

بها  ويرتبط   ، بالقرية  القت�سادية  بالأن�سطة  العمالة  جممل 

 ، عامال   3١2 به  ويعمل  الكاوت�سوك  جتارة  هو  اأخر  ن�ساط 

ال�سناعة  بهذه  العاملني  اإجمايل  يبلغ  وبالتايل   %  ١4 بن�سبة 

نحو ١35١ عامال ، بن�سبة 57 % من جممل العاملني بالأن�سطة 

القت�سادية . 

بها  ويعمل  الثالث  القت�سادي  الن�ساط  الزراعة  حتتل   •
357 عامال ، بن�سبة ١6 % ، ويالحظ اأن العمالة الزراعية فى 

بها  العاملني  من  كبري  عدد  اجتاه  ب�سب   ، م�ستمر  انخفا�س 

اإىل جمال العمل ب�سناعة تدوير الكاوت�سوك، ب�سبب الدخول 

املرتفعة التي ت�سل 2700 جنية / �سهريًا.

بني  الثالث  الرتتيب  فى   ، والتخزين  النقل  دخل  ياأتى   •
بن�سبة  عامال،   245 مبجموع  بالقرية  القت�سادية  الأن�سطة 

واأخريا   ،  %8 بن�سبة  القت�سادية  الأن�سطة  باقي  ويليه   %  ١١

ن�ساط البناء والت�سييد حيث يعمل به 3 % من جممل العاملني 

بالقرية.
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جدول ) 4 ( الن�ساط القت�سادي داخل قرية كفر ميت 

احلارون 20١4

الن�سبة%العددالبيان

95943تدوير الكاوت�سوك

357١6الن�ساط الزراعي

3١2١4جتارة الكوت�سوك

245١١اخلدمات

١١25النقل والتخزين

673البناء والت�سييد

١788اأخرى

223١١00جملة

امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات مركز 

معلومات مدينة زفتى عام ،20١4

)3( تطور حجم اإلنتاج لصناعة تدوير الكاوتشوك.
ويت�سح من اجلدول وال�سكل ما يلي 

بلغ حجم اإنتاج القرية من �سناعة تدوير الكاوت�سوك 2١00 

  ،١995 عام  فى  7300 طن  اإىل  وارتفع   ،١985 عام  فى  طن 

�سكل ) 6 ( الن�ساط القت�سادي داخل قرية كفر ميت احلارون 20١4

امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم  ) 4 (

ثم   ،  %520 بن�سبة  �سنوي  تغري  248%، ومبعدل  زيادة  بن�سبة 

وا�سل الإنتاج ارتفاعه حمقق١9500 طن عام 2005،  بن�سبة 

زيادة 829% عن عام ١985، ومبعدل منو �سنوي قدره ١220%، 

وترجع هذه الطفرة الكبرية فى حجم الإنتاج بهذه ال�سناعة 

اإىل عدة اأ�سباب، فى مقدمتها عملية تدوير الإطارات ال�سلك، 

البال�ستني  مادة  وا�ستخدم  واكت�ساف  ا�ستخداماتها،  وتعدد 

املهمة كاأحد منتجات هذه الإطارات. 

جدول ) 5 ( تطور حجم اإنتاج �سناعة تدوير الكاوت�سوك 

بقرية كفر ميت احلارون خالل الفرتة من ١985 اإىل 20١4

حجم الإنتاج ال�سنوات

بالطن

ن�سبة الزيادة على 

�سنة الأ�سا�س %

معدل 

التغري 

١9852١0000

١9957300248520

2005١9500829١220

20١429000١28١950

امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على الدرا�سة امليدانية 

) م�ستخل�س من ال�ستبيان(

�سكل)7( تطور اإنتاج ون�سبة الزيادة ل�سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون 

خالل الفرتة )١985 -20١4( امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم )5(
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الكاوت�سوك  تدوير  �سناعة  واآلت  اأ�ساليب  تطوير  مت  كما 

بالقرية، حيث مت ا�ستخدام اآلة الون�س الكهربائي بدًل من اآله 

الون�س اليدوي فى هذه ال�سناعة، قفز على اأثره مت الإنتاج اإىل 

29000 طن  فى عام 20١4، وبذلك حقق حجم الإنتاج زيادة 

قدرها ١3 �سعفًا خالل فرتة الدرا�سة وحقق معدل منو �سنوي 

قدره 950% ،وترجع الزيادة فى الإنتاج اإىل التو�سع فى عدد 

املن�ساآت القائمة على هذه ال�سناعة بالقرية، حيث اأ�سبحت 

خمت�سة فى هذه ال�سناعة ، ولقد حتددت هويتها الوظيفية 

بهذا الن�ساط، حيث بلغ عدد العاملني بهذه القرية نحو %43 

ميت  كفر  بقرية  القت�سادية  بالأن�سطة  العاملني  جممل  من 

احلارون مركز زفتي - غربية.

نوعية المادة الخام :
يتم ا�ستخدام نوعني من املادة اخلام )الإطارات(:

جدول ) 6( تطور حجم املادة امل�ستخدمة فى  �سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون 

خالل الفرتة من ١985 اإىل 20١4 .

ال�سنوات

اإطارات تيل
% الزيادة 

على �سنة 

الأ�سا�س

اإطارات �سلك
% الزيادة 

على �سنة 

الأ�سا�س 

الإجمايل 

باألف طن

الجماىل 

باألف 

وحدة

% الزيادة 

على �سنة 

الأ�سا�س 

الكمية 

باألف طن

الكمية   

باألف 

وحدة

الكمية 

باألف  طن

الكمية 

باألف 

وحدة

١9852.١52.500002.١52.50

١9956.2١55295.24١.١27.507.3١82.5248

20058.52١2.5404.76١١275١000١9.5487.5829

20١4١١275523.8١١8450١63629725١28١

النوع الأول: ميثل الإطارات التيل ،حيث كانت بداية التعامل 

ال�ستخدام  �سهولة  من  لها  ملا  الإطارات  تدوير  �سناعة  مع 

وتنوع منتجاتها، وكما هو مبني باجلدول) 6 ( وال�سكل )8 ( 

ارتفاع حجم الإطارات التيل من 2١00 طن عام ١985 ،اإىل 

١١000 طن عام 20١4 ،حمققا ن�سبة زيادة حوايل 524 % ،اأى 

ت�ساعف اأكرث من خم�س مرات خالل تلك الفرتة .

هذه  مع  التعامل  وبداأ  ال�سلك،  الإطارات  الآخر:  النوع 

حيث   ، املا�سي  القرن  من  الت�سعينيات  بداية  يف  الإطارات 

هذه  قفزت  ما  و�سرعان   ،١995 عام  كميتها١١00طن  بلغت 

الكمية اإىل ١8000طن عام 20١4، بزيادة قدرها ١636%، اأي 

املا�سية،  �سنة  الع�سرين  ١6 �سعفا خالل  اأكرث من  ت�ساعفت 

ويرجع ذلك اإىل اكت�ساف التعامل مع هذه الإطارات، اإ�سافة 

من  العديد  فى  تدخل  التي  البال�ستني  مادة  اإ�ستخراج  اإىل 

ال�سناعات ، وزيادة الطلب عليها .  

امل�سدر : من عمل الباحث اعتماد ا على الدرا�سة امليدانية حتى  م�ستخل�س من ال�ستبيان 

�سكل )  8 (  تطور املادة امل�ستخدمة من اإطارات التيل واإطارات ال�سلك يف  �سناعة تدوير الكاوت�سوك 

بقرية كفر ميت احلارون خالل الفرتة من ١985 اإىل 20١4 . 

امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم) 6 (



املجلد التاسع )٢( �أكتوبر ٢٠١٧ 4647

)4( الجدوى االقتصادية لصناعة التدوير بالقرية
)4-1( اإدارة عمليات جتميع الكاوت�سوك بالقرية :

تعترب عمليات جمع الإطارات ونقلها وفرزها مرحلة مهمة 

تخطيط  وعمليات  لوج�ستيات  وتتطلب  الإدارة.  عملية  يف 

اإنتاج هذه  التي مت عندها  تنوع اجلهات،  العتبار  ،تاأخذ يف 

باملنافع  املواطنني  توعية  اإىل  اأي�سًا حاجة  الإطارات. وهناك 

�سليمة  بطريقة  منها  للتخل�س  الإطارات  ت�سليم  النا�سئة عن 

. 
)١(

بيئيًا.

ت�سكل الإطارات بعد ا�ستعمالها وو�سولها اإيل انتهاء عمرها 

الدول املتقدمة �سناعيا  األ�ستخدامي عبئا ثقيال وخا�سة يف 

�سنويا.  منها  ت�ستخدم  التي  الهائلة  للكميات  نظرا  وح�ساريا 

وتقدر كمية الإطارات التي انتهت �سالحيتها لال�ستخدام يف 

و�سائل النقل بحوايل األف مليون اإطار �سنويا – معظمها يلقي 

يف مناطق �سحراوية وخارج املدن ،ويزداد تراكم الإطارات يف 

هذه املناطق �سنويا نظرا لأن ما يتم الت�سرف فيه والتخل�س 

مما  بكثري  اأقل  بعد  فيما  ذكرها  �سياأتي  التي  بالطرق  منه 

.
)2(

ي�ساف كل عام اإيل املخزون منها. 

تتم هذه العمليات باإحدى طريقتني هما :

الأوىل: عن طريق العمال ال�سريحة الذين يقومون بتجميع 

الإطارات القدمية من م�سادرها املختلفة وهي ال�سكل الفردي 

لتجميع املادة اخلام الالزمة لهذه ال�سناعة. 

من  املنتظمة  وغري  املنظمة  املزادات  طريق  عن  الأخرى: 

واخلا�س  العام  والقطاع  احلكومية  والهيئات  ال�سركات  قبل 

،والأعمال حيث يتم عمل مزادات �سنوية اأو ن�سف �سنوية اأو 

الإعالن عنها من خالل  يتم  �سنوية فى مواعيد حمددة  ربع 

النقل  هيئة  :مزاد  اأبرزها  ومن  بالدولة  الر�سمية  ال�سحف 

العام ومطار القاهرة اأما املزادات غري املنتظمة فتتبع معظم 

�سركات ال�سياحة و�سركات النقل الثقيل حيث تتم فى اأوقات 

غري حمددة حني تتوافر كميات كبرية من الإطارات القدمية 

لديها والتي متثل عباأ اأكبري على خمازنها.

عدد  على  باحل�سول  احلارون  ميت  كفر  قرية  وحتظي 

كبري من هذه املزادات نظرًا لثقلها فى جمال �سناعة تدوير 

القدرة  حيث  من  ال�سدارة  مكان  حتتل  حيث  الكاوت�سوك 

املجال  هذا  فى  جتارها  �سهرة  عن  ف�ساًل  العالية  ال�سرائية 

وخربتهم الكبرية فى عملية التدوير للكاوت�سوك وبعد انتهاء 

على  توزيعها  يتم  ح�س�س  اإىل  الإطارات  تق�سيم  يتم  املزاد 

اأفراد هذه ال�سناعة من اأبناء القرية ، �سواء فى موقع املزاد 

اأم يف قرية ميت احلارون ثم يتم عمل مزاد اآخر داخل القرية 

الفرد  اأ�سا�س بنط )ن�سيب  اأفرادها ويتحدد املزاد على  بني 

من ح�سة الكاوت�سوك ( .

عملية  تفاوت  يتبني   )9( وال�سكل   )7( اجلدول  وبدرا�سة 

بقرية  الكاوت�سوك  تدوير  �سناعة  التي متد  الإطارات  جتميع 

اجلمهورية  م�ستوى  على    20١4 عام  فى  احلارون  ميت  كفر 

وميكن ت�سنيفها اإىل الفئات الآتية :-

 : 500 طن  اأكرث من  حمافظات يتم جتميع  الفئة الأوىل: 

وتنفرد بها حمافظة القاهرة حيث تورد لهذه ال�سناعة بقرية 

كفر ميت احلارون نحو 9500 طن ، بن�سبة 32،8 % من جممل 

الكاوت�سوك الالزم لهذه ال�سناعة ، وتبلغ التنمية بالعدد نحو  

36١000 اإطار ، ويرجع ذلك لقرب القرية من طريق القاهرة 

)١(  هيئة المم املتحدة ،موؤمتر الأطراف يف اتفاقية بازل ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب احلدود ا،لجتماع العا�سر، 

كارتاخينا، كولومبيا، ١7 - 2١ ت�سرين الأول/اأكتوبر 20١١

http://dc346.4shared.com/doc/1CTWZbie/preview.html ٢( حممد فتحي الفقي ، نواجت تدوير الإطارات التالفة لها قيمة اقت�سادية عالية(

جدول) 7 ( حمافظات  توريد الكاوت�سوك امل�ستخدم فى 

�سناعة  التدوير بالقرية عام 20١4

املحافظة 
الكمية 

بالطن 

الكمية 

بالعدد

% من 

اجماىل 

اجلمهورية

950036١00032.8القاهرة

2500950008.6اجليزة

2١00798007.2ال�سكندرية 

١920729606.6ال�سوي�س

١8707١0606.4الدقهلية

١300494004.5القليوبية 

١200456004.١الغربية

١١004١8003.8املنوفية

900342003.١البحر الحمر

860326803.0ا�سيوط

55020900١.9ا�سوان

١750665006.0البحرية

١١80448404.١ال�سرقية

470١7860١.6�سوهاج

١800684006.2باقى املحافظات

29000١١02000١00.0الجماىل

امل�سدر : اعتمادا على نتائج ال�ستبيان ،بند ١5
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د. حممد ر�ساد الد�سوقى الصناعات القائمة على إطارات الكاوتشوك المستعمل بقرية كفر ميت الحارون بمحافظة الغربية

ووجود فائ�س من الإطارات امل�ستخدمة بعا�سمة م�سر ،اإ�سافة 

اإىل وجود اأكرب جممع �سركات وخمازن قطاع ال�سياحة وقطاع 

والهيئات  الكهرباء  و�سركات  القاهرة  ومطار  العام  النقل 

احلكومية  التي تقوم بعمل مزادات �سنوية، والتي متثل �سريان 

اإمداد هذه ال�سناعة باملادة اخلام.

الفئة الثانية: حمافظات يتم جتميع من 2000 طن اإىل اأقل 

من  5000  طن وت�سم حمافظتي، اجليزة وتورد نحو 2500 

ويليها  اإطار   95000 بالعدد  الكمية  وتبلغ   %8،6 بن�سبة  طن 

 %7،2 بن�سبة  طن   2١00 نحو  وتورد  ن  الإ�سكندرية  حمافظة 

بالن�سبة  �سابقًا  اأوردنا  كما  اإطار   79800 نحو  الكمية  وتبلغ 

ملحافظة القاهرة فتنطبق الأ�سباب على هاتني املحافظتني

�سكل ) 9( التوزيع اجلغرايف لكميات الإطارات الواردة اإيل القرية عام 20١4.

امل�سدر : من عمل الباحث اعتمادا علي اجلدول ) 7( .

الفئة الثالثة : حمافظات يتم جتميع من ١750 طنا اإىل اأقل 

من  2000 طن وت�سمل عدة حمافظات قي مقدمتها حمافظة 

ال�سوي�س التى ووردت اإىل القرية نحو ١920 طنًا بن�سبة %6،6 

الدقهلية  حمافظة  ويليها  اإطارًا    72960 نحو  كميتها  وتبغ 

ميت  بقرية  ال�سناعة  هذه  مقر  اإىل  وردته  ما  مقدار  وبلغ 

احلارون نحو ١870  طنًا، بن�سبة 6،4% وبكمية بلغت 7١060 

اإطار واأخريا جاءت حمافظة البحرية ووردت نحو ١750 طنًا 

بن�سبة 6% وبلغت كميتها 66500 اإطار وتعد حمافظة ال�سوي�س 

اأهم  حمافظات هذه الفئة نظرًا لوجود منطقة �سناعية كربي 

بخليج ال�سوي�س وانت�سار �سركات البرتول والأ�سمدة ، ويوجد 

بها اأ�سطول �سخم من �سيارات النقل
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الفئة الرابعة : حمافظات يتم جتميع اأكرث من ١000 طن 

اإىل اقل من ١750 طنًا وت�سمل اأربع حمافظات فى مقدمتها 

حمافظة القليوبية وتورد نحو ١300 طن بن�سبة 4،5% ويليها 

ويليها   %4،1 بن�سبة  طن   ١200 نحو  وتورد  الغربية  حمافظة 

حمافظة ال�سرقية وتورد نحو ١١80 طنًا بن�سبة  4،1% واأخريا 

تاأتي حمافظة املنوفية وتورد ١١00 طن بن�سبة %3،8 

الفئة اخلام�سة : حمافظات يتم جتميع اقل من ١000 طن 

وت�سم اأربع حمافظات يف مقدمتها البحر الأحمر وتورد نحو 

900 طن بن�سبة 3،1% ويليها حمافظة اأ�سيوط وتورد نحو 860 

طنًا،  بن�سبة 3% ويليها حمافظة اأ�سوان وتورد نحو 550 بن�سبة 

طنًا   470 نحو  وتورد  �سوهاج  حمافظة  جاءت  واأخريا   %1،9

بن�سبة 1،6% من الإجمايل 

الفئة ال�ساد�سة : حمافظات اأخري وت�سمل بقية حمافظات 

من   %6،2 بن�سبة  طن   ١800 نحو  جتميع  ويتم   ، اجلمهورية 

اإجمايل املادة اخلام القادم للقرية

)4-2( مراحل تدوير خملفات اإطارات الكاوت�سوك :

اإعادة التدوير عبارة عن حتويل �سلعة معدومة القيمة اإىل 

�سلعة ذات فائدة ، لتمثل بذلك قيمة م�سافة حقيقية للناجت 

القومي. وتبدو اأهمية اإعادة التدوير اأنه ميثل نوعا من الفر�س 

ال�ستثمارية قليلة التكلفة وعالية الربح، وبالتايل ي�سهل دخول 

يف  ال�ستثمار  ت�ستطيع  ل  متو�سطة  اأو  فقرية  اجتماعية  فئات 

لهذا  وي�ساف  كبرية.  مالية  اإمكانيات  اإىل  حتتاج  جمالت 

اأقل  كانت  لو  حتى   - العملية  هذه  من  الناجتة  ال�سلع  اأن 

جودة- تخاطب �سريحة من امل�ستهلكني، رمبا تعجز ظروفهم 

القت�سادية عن �سراء �سلع اأ�سلية وجديدة اأغلى ثمنا.

تعترب الإطارات امل�ستهلكة م�سكلة حقيقية لإدارات النظافة 

يف  �سعوبة  هناك  وبالتايل  وزنها  وثقل  حجمها  لكرب  نظرا 

جمعها ونقلها، كما اأن التخل�س منها يف مدافن النفايات اأمر 

مكلف لأنها ت�ستهلك حيز كبري يف مدفن النفايات. اإن اأهمية 

الإطار تكمن يف اأن جميع املواد التي يتكون منها قابلة للتدوير 

ولها قيمة حرارية مرتفعة مثل املطاط الطبيعي وال�سناعي . 

تعترب عملية تدوير الإطارات واإعادة ا�ستخدامها مع الإ�سفلت 

.
)١(

من اأهم طرق احلفاظ على البيئة  

فرز وتجنيب الكاوتشوك : 
قبل ال�سناعة يتم فرز الإطارات بعد احل�سول عليها من 

املزادات وت�سنيفها، اإىل ثالث فئات :

الأوىل : اإطارات يعاد ا�ستخدامها مرة اأخري على حالتها 

تعوق  التي  العيوب  من  خالية  تكون  حيث   ، تعديل  اأي  دون 

ا�ستخدامها كاإطارات مرة ثانية مثل الثقوب ، 

اأخري ولكن يحدث  ا�ستعمالها مرة  يتم  اإطارات  الثانية : 

عليها بع�س التعديالت املحدودة مثل اإعادة نق�س الإطار من 

املهنة  هذه  فى  متخ�س�سون  العمال  من  فئة  وهناك  جديد 

كاإطارات  اأخري  تباع مرة  ثم  التعديل  باإجراء هذه  فيقومون 

م�ستعملة لل�سيارات، 

اأ�سا�سها  على  يتم  التي  اخلردة  العجلة  مرحلة   : الثالثة 

اإىل  التدوير حيث ت�سنف كاإطارات متهالكة وت�سنف  عملية 

نوعني هما :

مثل  متعددة  منتجات  منها  ويخرج  التيل  الإطارات   - اأ 

ال�سيور واملقاطف.

ب - الإطارات ال�سلك ويخرج منها جمموعة من املنتجات 

مثل مادة البال�ستني والطاقية ال�سلك  .

طرق تدوير الكاوتشوك بالقرية:
ي�سري اإعادة التدوير اإىل ا�ستعمال النفايات ال�سلبة كمواد 

التدوير  ولإعادة   ، اأخرى  لأغرا�س  اأو   ، ذاته  للغر�س  خام 

ويختزل  الطبيعية  املوارد  يحفظ  ،حيث  الفوائد  من  الكثري 

التلوث  خماطر  من  تقلل  كما  اأولية  مواد  ل�سترياد  احلاجة 

اإليها  التي حتتاج  اإىل طاقة اقل من تلك  وهي عمومًا حتتاج 

هو  التدوير  اإعادة  من  الهدف  ،و  اخلام  املواد  اإعداد  عملية 

.
)2(

خف�س كمية النفايات

وتتم هذه الطريقة عن طريق ت�سنيف املخلفات على اأ�سا�س 

على  مادة  كل  ت�سنيع  اإعادة  ثم   ، بها  املوجود  اخلام  املواد 

عداد عند  اإ�ستهالك الطاقة يف الإ ، وكذلك .خف�س 
)3(

حدة

تدوير املواد باملقارنة باإعداد املواد اخلام. قد ي�سل اإيل %50 

.
)4(

من الطاقة امل�ستهلكة يف اإنتاج املواد من م�سادرها اخلام

1 Snyder , -R .H .  Scrap tiers : Disposal and Reuse Society of Automo tire Engineers , Inc , Penn Sylvania , 1998) . ,
)٢(  األ�سمري ، مايح �سبيب ،رجيب ، و�سام نعمة ، "القت�ساد األتدويري واليكولوجي �سنوان ملتطلبات الإ�سالح )درا�سة تطبيقية يف مدينة النجف 

الأ�سرف(" ، بحث مقدم اإىل املوؤمتر العلمي الأول لكلية الإدارة والقت�ساد/. جامعة القاد�سية ،2009 �س 30

)٣(   ربيعة خليفة ال�سرمانى ،اإعادة التدوير بني العتبارات البيئية والقت�سادية ، العدد ال�ساد�س، جملة البيئة ،الهيئة العامة للبيئة 2003، �س4

4  Abert J.G. Resource Recovery Guide. Van Nostrand Reinhold, New York1983,p98.
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د. حممد ر�ساد الد�سوقى الصناعات القائمة على إطارات الكاوتشوك المستعمل بقرية كفر ميت الحارون بمحافظة الغربية

 تعد اأف�سل الطرق امل�ستخدمة فى تدوير الكاوت�سوك بالقرية 

اأمانا ما يعرف بالتدوير اليدوي، حيث تنتج ن�ساطًا  واأكرثها 

التخل�س  طرق  من  اأكرث  املتزايدة  للعمل  وفر�سًا  اقت�ساديًا 

�سناعية  م�سروعات  �سكل  اأخذت  اإذا  وخا�سة  باحلرق  منها 

�سغرية تقلل من التلوث املفرط للبيئة ، وهذا ال�سكل ينطبق 

الطرق  باإحدى  التدوير  ويتم   ، على قرية كفر ميت احلارون 

الآتية : الطرق اليدوية : �سواء للعجلة التيل اأم العجلة ال�سلك. 

حيث يتم تدوير العجلة التيل على جمموعة من املراحل:

عنها  وينتج  ال�سلخ،   مبرحلة  وتعرف   : الأوىل  املرحلة 

الطاقية التيل وميكن ا�ستخدامها كجبرية لالإطارات القدمية 

لتزيد من عمرها الفرتا�سي كما ينتج عنها طول �سلك يتم 

�سناعات  فى  يدخل  الذي  ال�سلب  ال�سلك  واإ�ستخراج  حرقه 

اأخري ، اأما اجلانبني من الإطار فيتم اإ�ستخراج عدة �سرائح 

بع�س  ينتج  كذلك  املقاطف  �سناعة  عمل  يف  تدخل  منها 

ال�سرائح التي ت�ستخدم فى �سناعة �سو�ست النرتيهات.

التيل  الطاقية  عن  ال�ستغناء  يتم  فيها  الثانية:  املرحلة 

بوا�سطة �سكني  اإىل ن�سفني  الإطار  ويتم �سطر  الذكر  �سابقة 

حاد ، ويتم الإم�ساك بن�سف الإطار لف�سل ال�سرائح ، ويتم 

فى  فتلتان  تكون  بحيث  التيل  فتل  عدد  اأ�سا�س  على  الف�سل 

ال�سريحة الواحدة ، ويتم �سد �سريحة التيل الداخلية بوا�سطة 

ون�س �سواء اليدوي اأم الكهربائي، ويتم ربطه يف زرجينة )اآلة 

على  تكون  ال�سرائح  من  جمموعة  لإنتاج   ،) ال�سلك  لإحكام 

هيئة ن�سف دائرة ، ثم يتم تكوير ال�سريحة امل�سلوخة لتاأخذ 

بالإ�سافة  الكاوت�سوك  من  قاعدة  عمل  ويتم   ، املقطف  �سكل 

اإىل ا�ستخدام امل�سامري لربط القاعدة بال�سريحة بعد عملية 

التكوير لتكتمل �سناعة املقطف .

اأما تدوير العجلة ال�سلك فيتم من خالل املراحل الآتية :

املرحلة الأوىل : �سلخ اجلانبني لينتج عنها مادة البال�ستني 

كجبرية  تدخل  �سلك  طاقية  عن  عبارة  وهو  املتبقي  جزء  ثم 

العجلة  من  طوقني  اإ�ستخراج  يتم  كما  التيل  العجلة  مثل 

مثل  ال�سلك  من  اأخري  عجلة  وتوجد  ال�سلك  منها  ي�ستخرج 

مرتًا   ١3:١2 بطول  ال�سيور  منها  وي�ستخرج  الطائرة  عجلة 

ب�سعر 200:١50 جنيه لل�سري الواحد اأو ال�سيور احللزونية التي 

كانت ت�ستورد من اخلارج باأ�سعار مرتفعة من 850 جنيهًا اإىل 

١000 لل�سري الواحد .

  : امليكانيكي  :التدوير  التدوير  عملية  فى  اأخرى  طرق 

امليكانيكية  الطريقة  هذه  ا�ستخدام  فى  حديثا  القرية  بداأت 

بيعها  ويتم   ، �سغرية  قطع  اىل  الإطارات  بتقطيع  تقوم  التى 

ل�ستخدامها فى �سناعة ال�سمنت ، حيث ا�ستخدام الإطارات 

لأن  نظرا   ، العالية  احلرارية  قيمتها  علي  ،اعتمادا  كوقود 

معظم مكوناتها م�ستقة من مواد برتولية اأو مواد طبيعية قابلة 

البخار  اإنتاج  با�ستخدامها يف مراحل  ويكون ذلك  لالحرتاق 

ثم الكهرباء – كما ت�ستخدم كوقود يف اأفران �سناعة الأ�سمنت 

بوا�سطة  ١0�سم(  )حوايل  �سغرية  قطع  اإيل  تقطيعها  بعد 

الك�سارات  هذه  با�ستخدام  القرية  بداأت  وقد   ، الك�سارات 

.
)١(

حديثا عام 20١4. 

وتعد  لالإطارات:  احلرارية  القيمة  التايل  اجلدول  ويو�سح 

الأ�سمنت،  قمائن  يف  ثابتا  تكميليًا  وقودًا  الآن  الإطارات 

وي�سمح با�ستخدامها يف هذه التطبيقات با�ستعادة الطاقة من 

الإطارات اخلردة ويحل حمل اأنواع الوقود الأحفوري، وتقوم 

وتعتربها  العملية  هذه  بتنظيم  املخت�سة  الوطنية  ال�سلطات 

من اخليارات املقبولة، ب�سرط اللتزام مبراقبة معينة للعملية 

الت�سريع  متطلبات  ا�ستيفاء  وب�سرط  بها،  امل�سموح  وباملعايري 

.
)2(

ذي ال�سلة اخلا�س برتميد النفايات(.  

التزام  ت�سمل  ال�سوابط  من  عدد  على  الدعم  هذا  يعتمد 

وتنفيذ  البيئية،  القوانني  بتطبيق  امل�سرية  احلكومة 

وتبادل  التكنولوجيا،  نقل  وت�سجيع  الإر�سادية  امل�سروعات 

اخلربات مع القطاع اخلا�س الأجنبي.  وفى هذا الإطار، مت 

الرتكيز على تطوير اآليات مالية لت�سجيع ال�سراكة بني القطاع 

اخلا�س الأجنبي والقطاع اخلا�س الوطني يف جمال اخلدمات 

لنقل  بيئة مالئمة  اإيجاد  اإىل  الإجراء  هذا  ويهدف  البيئية.  

حاليا  يجري  املبادرة  اأمثلة هذه  ومن  واخلربات.   املعلومات 

لتقدمي  الهولندية  احلكومة  مع  بالتعاون  خا�سة  اآلية  اإعداد 

الدعم املايل ل�سراكة القطاع اخلا�س امل�سري والهولندية يف 

.
)3(

جمال اخلدمات البيئية. 

)١(  من الدرا�سة امليدانية للباحث ، بتاريح ١5-20١4-6 . 

)٢(  هيئة الأمم املتحدة ،موؤمتر الأطراف يف اتفاقية بازل ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب احلدود ا،لجتماع العا�سر، 

كارتاخينا، كولومبيا، ١7 - 2١ ت�سرين الأول/اأكتوبر 20١١

)٣(  جمهورية م�سر العربية ،وزارة الدولة ل�سئون البيئة ، جهاز �سئون البيئة ،  التقرير ال�سنوي2000- 200١.
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جدول ) 8 ( مقارنة القيمة احلرارية لبع�س م�سادر الطاقة

الوقود
الطاقة

)غيغا جول/طن(

النبعاث )كيلوغرام من ثاين 

اأك�سيد الكربون /طن(

النبعاث )كيلوغرام من ثاين 

اأك�سيد الكربون/غيغا جول(

252.7285-35الإطارات

272.4390الكربون

32.43.24١00فحم البرتول

463.2270زيت الديزل

39١.9895١الغاز الطبيعي

١0.2١.١22١١0الأخ�ساب

  2005 – CO2 ، World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)  
Emission Factors of Fuels of truck tyre

ت�سويق منتجات �سناعة التدوير بقرية كفر ميت احلارون:

اإذا كانت مقومات الإنتاج من املن�ساآت وحجم القوى العاملة 

وراأ�س املال ، وما ت�ستهلكه املن�ساآت من مواد خام وطاقة ، حتدد 

كمية ونوعية الإنتاج ال�سناعي، باأن جناح هذه املنتجات وتعدد 

اأنواعها و�سخامة كمياتها، وبالتايل كفاءة ال�سناعة، يتحدد 

بحجم ال�سوق وات�ساع نطاقه على امل�ستوى املحلى والعاملي، وقد 

ازدادت اأهمية ال�سوق يف الوقت احلا�سر؛ لكونه �سابطا مكانيًا 

. ويعد وجود ال�سوق الوا�سع والكايف 
)١(

يحدد موقع ال�سناعة 

ل�ستيعاب الإنتاج من املقومات املهمة لقيام وتطور ال�سناعة 

)2(
ـ ويعتمد حجم ال�سوق على ال�سكان وم�ستوى دخل الفرد 

)١( حممد اأزهر ال�سماك ، وعبا�س علي التميمي ، اأ�س�س جغرافية ال�سناعة وتطبيقاتها ، م�سدر �سابق، �س ١08.

)٢( حممد اإبراهيم رم�سان، بع�س خ�سائ�س اجلغرافيا ال�سناعية ملدينة برج العرب اجلديدة، ن�سرة البحوث اجلغرافية، ١99١،�س ١١١.

فى  وا�سحًا  اإقبال  بالقرية  التدوير  منتجات  ت�سويق  �سهد 

ال�سنوات الأخرية ، حيث تعددت منتجات التدوير بها، واأخذت 

الأخذية )�سيور  �سيور  اأ�سكالأ عديدة فى مقدمتها منتجات  

القباقيب ( ، ثم ا�ستحداث �سناعة املقاطف وال�سيور باأنواعها، 

ثم  الأنرتيهات،  �سناعة  فى  تدخل  والتى  الب�سيطة  �سواء 

ال�سيور التى تدخل فى ت�سغيل الآلت الزراعية، واأخري ال�سيور 

التي تدخل يف نقل احلقائب باملطارات .... وغريها. وو�سول 

اإىل مرحلة اإنتاج خراطيم املياه ، ثم مرحلة ا�ستخال�س  مادة 

 ، ال�سناعات احليوية  العديد من  فى  تدخل  التى  البال�ستني 

 ، م�ستمرًا  بالقرية  ال�سناعة  بهذه  العاملني  اجتهاد  زال  وما 

جدول ) 9(  التوزيع اجلغرايف حلركة ت�سويق  �سناعة  منتجات التدوير بقرية كفر ميت احلارون 

على م�ستوى حمافظات اجلمهورية  عام 20١4.

املحافظة
خراطيمطواقىاطواقحريق�سيورمقاطفبال�ستني  

%طن%طن%طن%طن%طن%طن%%طن

86١9١١3457496١9١5١١3١3١9496١9١١68القاهرة

2١052272475287١١١١6١0١60١١287١١١027ال�سكندرية

37323954449235970600١837١45١0ال�سرقية 

287١30034573١3١28١700١576584اجليزة

542١١2098١39١2١00١69١83734824 00الدقهلية

006١0352١287١١١28١١735287١١276١9الغربية

000789١6235935300١837١3١9املنوفية

00049١522١28١١002359443ال�سوي�س

0003457١044١2١00١837292الفيوم

0003948١83723200522١5١املينيا

000١9745228١700783١5١ا�سيوط

00099226١١04900522١5١�سوهاج

00١992١3١59388762359١60١١اخرى 

9570١00304930١0026١0١00١١60١00١450١0026١0١00١450١00جملة
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د. حممد ر�ساد الد�سوقى الصناعات القائمة على إطارات الكاوتشوك المستعمل بقرية كفر ميت الحارون بمحافظة الغربية

ل�ستحداث منتجات جديدة حتقق وفورات اقت�سادية ، وقيمة 

الأمر   ، ا�ستريادها من اخلارج  ملنع  ال�سناعة   لهذه  م�سافة 

الذى يتطلب مزيدا من العمالت ال�سعبة ، التى ت�سكل عبئا 

على اقت�ساد الدولة . 

وبدرا�سة جدول وال�سكل ، نخل�س بعدة حقائق :

يالحظ وجود تفاوت فى التوزيع اجلغرايف حلركة منتجات 

اإىل  احلارون  ميت  كفر  قرية  من  الكاوت�سوك  تدوير  �سناعة 

وفقًا   املحافظات  ت�سنيف  وميكن  اجلمهورية،  حمافظات 

لن�سب جملة ما ت�ستقبله من منتجات هذه ال�سناعة اإىل عدة 

فئات: 

من   %20 من  اأكرث  ت�ستقبل  حمافظات  الأوىل:  الفئة 

حيث  الدقهلية،  حمافظة  الفئة  بهذه  وتنفرد  املنتجات: 

ا�ستقبلت 6076 طناأ ، بن�سبة 2١% من اإجمايل منتجات �سناعة 

التدوير ، ويرجع ذلك اإىل عامل امل�سافة ووجود مدينة ميت 

غمر التي تعد من اأهم املدن ال�سناعية القريبة  لهذه القرية، 

�سكل)١0( التوزيع اجلغرايف حلركة ت�سويق منتجات �سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون عام 20١4 

امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادا على على جدول رقم)9(

حيث يوجد بها العديد من امل�سانع ، التى تقوم بتحويل هذه 

اإعادة ت�سكيل  املنتجات اإىل �سلع ومنتجات اأخرى ، ول �سيما 

عن  الناجتة  والأطواق  الأ�سالك  اإىل  حتتاج  التي   ، املعادن 

نحو  املدينة  هذه  ت�ستقبل  حيث   ، لالإطارات  التدوير  عملية 

70% من حجم الأ�سالك الناجتة عن هذه ال�سناعة بالقرية . 

وكذلك املقاطف، وال�سيور، واخلراطيم ، حيث تقوم بها عديد 

من ال�سناعات )�سناعة الطوب الطفلى  بالعديد من القرى 

التابعة ملركز ميت غمر ، ف�سالأ عن ممار�سة العمل الزراعي 

الذى يحتاج اإىل الأدوات الزراعية الب�سيطة مثل املقاطف 

الفئة الثانية: حمافظات ت�ستقبل من ١3% لأقل من %20، 

ويليها   ، ال�سرقية  مقدمتها  فى  حمافظات  ثالث  وت�سمل 

لكل   ،%١3  ،%١3  ،%١7 بن�سب   ، اجليزة  ثم   ، الإ�سكندرية 

لهذه  املحافظات  هذه  ت�سدر  ويرجع   ، التوايل  على  منهم 

املكانة اإىل وجود امل�سانع املنتجة لكماليات ال�سيارات ، حيث 

نفايات وخملفات  ال�ستفادة من منتجات م�سروع تدوير  يتم 
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اأحجام  ذات  حبيبات  اإيل  حتويله  طريق  عن  الكاوت�سوك 

خمتلفة علي النحو التايل :

يف م�سانع ال�سيارات التي تقوم باإنتاج احلافالت يتم دهان 

الأر�سيات باليبوك�سي اململوء بهذه احلبيبات املطاطية لزيادة 

الكاوت�سوك  ي�ستخدم   حيث   ، الركاب  انزلق  ملنع  الحتكاك 

بن�سب  رم�سان  من  بالعا�سر  الفرامل  تيل  اإنتاج  م�سانع  يف 

، بعد ا�ستبعاد  40% من مكونات تيل الفرامل   اإيل  قد ت�سل 

ووجود   ، ال�سحة  علي  �سار  تاأثري  من  له  ملا  ال�سب�ستو�س 

وهو   ، الحتكاك  معامل  من  يزيد  الفرامل  تيل  يف  املطاط 

مطلوب ب�سدة يف هذه ال�سناعة .

الفئة الثالثة : حمافظات ت�ستقبل من 5%اإىل اقل من١3%، 

١١%،ويليها  وت�ستقبل  القاهرة   : وت�سم ثالث حمافظات هي 

املنوفية  حمافظة  واأخريا  وت�ستقبل%8،   ، الغربية  حمافظة 

من  جمموعة  املحافظات  بهذه  تنت�سر  وت�ستقبل5%،حيث 

�سناعية  منتجات  على  تعتمد  التي    ، القت�سادية  الأن�سطة 

وتتعدد  تتنوع  التي  القاهرة  حمافظة  �سيما   ول   ، التدوير 

احلديد  م�سانع  ت�سم  حيث   ، بها  القت�سادية  الأن�سطة 

اإيل الأ�سالك ومادة  البال�ستني  يف  ، والتي حتتاج  وال�سلب 

اإنتاج قبقاب الفرامل بالتبني ، وهو تابع لهيئة �سكك  م�سنع 

حديد م�سر،  ويقوم بت�سنيع اأعداد كبرية من هذا القبقاب، 

التكنولوجيا  وتعتمد   ، �سنويا  قبقاب  األف   200 اإيل  ت�سل 

القدمية  علي احلديد الزهر ، وهي تت�سبب يف تاآكل العجل ، 

اأما ا�ستخدام املطاط يف �سناعة طبقة ذات احتكاك عال علي 

�سطح مادة القبقاب ي�ساعد علي اإطالة عمر عجل القطارات ، 

والتي تكلف مبالغ طائلة يف ا�سترياده. كما يوجد بها اأكرث من 

والتي حتتاج   ، العاملة باجلمهورية  املركبات  30 %من حجم 

لإطالة  الإطارات  ي�ستخدم يف جتبري  الذي  الواقي  منتج  اإيل 

عمرها الزمني.

بوجود  ال�سناعة  هذه  معقل  فتتمثل  الغربية  حمافظة  اأما 

هذه القرية �سمن نطاقها اجلغرايف ،وكذلك  تعدد الأن�سطة 

وكذلك   ، ال�سناعة  هذه  ملنتجات  امل�ستخدمة  القت�سادية 

الزراعية  ال�سبغة  ذات  املنوفية  ملحافظة  بالن�سبة  احلال 

وال�سناعية ، وكما تعد القرية اجلار الأقرب واجلزء املتالحم 

مع حمافظة املنوفية .

، وت�سم   %5 اأقل من  ت�ستوعب  الرابعة : حمافظات  الفئة 

خم�س حمافظات : هى ال�سوي�س ، الفيوم ، املنيا ، وبلغت ن�سبة 

كل منهم 2% من جممل منتجات القرية ، اأما حمافظتا اأ�سيوط 

و�سوهاج فبلغت ١% من منتجات هذه ال�سناعة ، ويرجع ذلك 

اإىل البعد املكاين ، الذي ينتج عنة زيادة فى تكاليف عمليات 

نقل هذه املنتجات .

)5( الجدوى االقتصادية  لصناعة تدوير الكاوتشوك 
كفر ميت الحارون

خالل  من  تظهر  لل�سناعة  القت�سادي  الأثر  موؤ�سرات  اإن 

لالإقليم،  املتحقق  والدخل  الإنتاج  هيكل  احلا�سل يف  التغيري 

امل�سروع  ت�سغيل  ب�سبب  بو�سوح  النا�سئة  التاأثريات  وتظهر 

حركتها  واأبعاد  املنتجة  ال�سلع  حجم  خالل  من  ال�سناعي 

والفوائد  للعاملني  املدفوعة  والرواتب  والأجور  املكانية، 

ال�ستثماري  الهيكل  مفردات  تتعدد  .و   
)١(

املتولد والفائ�س 

لقت�ساديات الت�سغيل بهذه ال�سناعة . 

)5-1( تطور متو�سط اأجر العامل ب�سناعة التدوير:

تدوير  �سناعة  فى  �سهريًا  العامل  اجر  متو�سط  تطور 

 ١985( الفرتة  خالل  احلارون  ميت  كفر  بقرية  الكاوت�سوك 

-20١4(، وبالرغم من اأن تكلفة اأجور العمالة لي�ست العامل 

املهم الوحيد يف التوطن  ال�سناعي بقدر توافرها اأول؛ لهذا 

الذي   ، املنا�سب  املكان  يختار  اأن  امل�سنع  �ساحب  على  يجب 

تكلفة  لتقل  اأقل،  باأجور  العاملة  الأيدي  فائ�س  فيه  يتوفر 

.
)2(

العمالة اإىل اأدنى حد وذلك مع مراعاة العوامل الأخرى

وبدرا�سة اجلدول وال�سكل يتبني الآتي :

بلغ متو�سط اأجر العامل ب�سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية 

وارتفع    ،١985 عام  فى  جنيهًا   330 احلارون  ميت  كفر 

اإىل650 جنيهًا فى عام ١995،  بن�سبة زيادة ١97 %، مبعدل 

بهذه  العامل  اأجر  متو�سط  اأن  ويالحظ   ،%32 �سنوي  تغيري 

ال�سناعة وخالل هذه الفرتة كان يعادل نحو 9 اأ�سعاف راتب 

متو�سط  وبلغ  جنيهًا،   48 والبالغ  احلكومي  بالقطاع  العامل 

عام  فى  احلارون  ميت  بقرية   ال�سناعة  بهذه  العامل  اأجر 

2005 نحو ١800 جنيه،  بن�سبة زيادة 545 % عن العام الأول،  

1 David M.S, Industrial Location, An Economic Geographic Analysis, Second Edition, John Wiley & Sons, 1981, p. 359.
2 Wheeler J. O. & Muller P.O. Economic Geography, gohnmiley & sons inc, New York, 1986.p; 197
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جدول ) ١0 (   تطور متو�سط اأجر العامل �سهريًا فى �سناعة تدوير الكاوت�سوك كفر ميت احلارون 

خالل الفرتة من ١985 اإىل 20١4

ال�سنوات
متو�سط اأجر العمل 

باجلنيه

ن�سبة الزيادة على �سنة 

الأ�سا�س %

)١(
معدل التغري 

١98533000

١995650١9732

2005١800545١١5

20١427008١8١00

   امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على الدرا�سة امليدانية واللقاءات ال�سخ�سية 

) م�ستخل�س من ال�ستبيان (

�سكل ) ١١ (   تطور متو�سط اأجر العامل �سهريا ون�سبة الزيادة  فى �سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون 

خالل الفرتة من ١985 اإىل 20١4 

امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم  ) ١0 (

)١(  مت ح�ساب معدل التغري وفقًا للمعادلة :    �س2 _ �س١ 

ن حيث اأن: �س2 تعني ال�سنة الأحدث ، و �س ١ تعني ال�سنة الأقدام ، و " ن " تعني الفرتة الزمنية  

الأجر  متو�سط  و�سل  واأخريا   
)2(

%١١5 �سنوي  تغري  مبعدل 

عن   %8١8 زيادة  وين�سبة   ،20١4 عام   فى  جنية   2700 اإىل 

١00%، وترجع هذه الزيادة  ١985 ، مبعدل تغري �سنوي  عام 

الواحد  الطن  يحقق  حيث  ال�سناعة،  هذه  عوائد  زيادة  اإىل 

�سايف ربح نحو 300 جنيه، وارتفاع  منظومة الأجور فى م�سر 

اإىل  بالإ�سافة   ،20١4 اإىل عام   2005 الفرتة من عام  خالل 

زيادة الطلب على منتجات �سناعة تدوير الكاوت�سوك فى تلك 

املرحلة، مما اأدي اإىل زيادة رواتب العاملني بها.  

تدوير  �سناعة  فى  الطن  اإنتاج  تكلفة  متو�سط  ه- 

الكاوت�سوك بالقرية عام 2014 :

وبدرا�سة اجلدول وال�سكل يتبني الآتي :

تدوير  �سناعة  من  املنتج  الطن  تكلفة  اإجمايل  بلغ 

 ،  ١995 عام  فى  جنيها   28١ الدرا�سة  مبنطقة  الكاوت�سوك 

معدل  بلغ  وبذلك    ،20١4 عام  فى  ١255جنيها  اإىل  وارتفع 

التغري ال�سنوي نحو 48،7% ، ويرجع ذلك فى املقام الأول اإىل 

 ١995 ١30 جنيها فى عام  الكاوت�سوك من  ارتفاع �سعر طن 

اإىل 825 جنيها فى عام 20١4 ، بالإ�سافة اإىل ارتفاع الأجور 

الن�سبية ، والتي بلغت %42،3  اأهميتها  بالرغم من انخفا�س 

20١4 ، ويرجع كل ذلك  ١995 اىل 26،3% فى عام  فى عام 

املعاد  الكاوت�سوك  منتجات  طلب  على  املتزايد  التنامي  اإىل 

من  فى عديد  تدخل  التي  البال�ستني  مادة  وخا�سة   ، تدويره 

واأر�سيات  ال�سيارات  كماليات  �سناعة  اأهمها   ، ال�سناعات 

املالعب ال�سناعية،  وا�ستخدامها فى تعبري الطرق باإ�سافتها 

اإىل مادة الإ�سفلت.
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جدول ) ١١ ( متو�سط تكلفة اإنتاج الطن يف �سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون  بني عامي ١995 و 20١4.

البيان
التكلفة عام 20١4التكلفة عام ١995

معدل التغري
%باجلنيه %باجلنيه

متو�سط �سعر الطن من خردة الكاوت�س 

قبل التدوير 
١3046.382565.734.8

١2042.733026.3١0.5متو�سط تكلفة اأجور العمالة 

207.١705.62.5متو�سط تكلفة الإيجار والكهرباء 

١١3.9302.4١.0م�سروفات اأخرى

28١١00١255١0048.7اإجمايل التكلفة

امل�سدر : من عمل الباحث اعتمادا على الدرا�سة امليدانية ) م�ستخل�س من ال�ستبيان (

�سكل )١2( متو�سط تكلفة اإنتاج الطن يف �سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون بني عامي ١995 و20١4. 

امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم  )١١ (

�سناعة  فى  الطن  اإنتاج  مبيعات  قيمة  متو�سط   )2-5(

تدوير الكاوت�سوك:

اأما عن مبيعات الكاوت�سوك املنتج مبنطقة الدرا�سة فيالحظ 

من اجلدول ) ١2( وال�سكل ) ١3( اأن �سعر بيع الطن يف عام 

١995 حقق 525 جنيهًا ، وارتفع اإىل ١5١0 جنيهات فى عام 

20١4 ، مبعدل منو 49،2% �سنويًا ، ويالحظ اأن هذه املبيعات 

البال�ستني  مادة  مبيعات  مقدمتها  فى  عديدة  اأ�سكال  اأخذت 

اإىل �سعر بيع الطن منها 2١0 جنيهات فى عام ، ١995 وارتفع 

اإىل 660 جنيهًا فى عام 20١4 ،مبعدل منو 22،5% ، ويعد هذا 

املادة فى  لدخول  هذه  النمو نظرًا  اكرب معدلت  املعدل من 

العديد من ال�سناعات

اأما مبيعات الطواقي فبلغت 200 جنيه للطن فى عام ١995، 

وارتفعت اإىل 450 جنيها يف عام 20١4 ، مبعدل تغري %12،5،  

ويرجع انخفا�س هذا املعدل عن �سابقه اإىل ا�ستخدامها فى 

جتنبا   ، الزمني  عمرها  لزيادة  امل�ستعملة  الإطارات  جتبري 

ل�سراء اإطارات جديدة باأ�سعار مرتفعة ل تتفق مع اقت�ساديات 

ت�سغيلها ، وعلى ذلك مبيعات الأطواق وال�سهرية ب�سعر الطن 

200 جنيه فى عام  ١995 ، وارتفعت اإىل  35 جنيهًا فى عام 

20١4 ، مبعدل تغري �سنوي 8،25% ، و ذلك  يرجع  اإىل ارتفاع 

اأ�سعار احلديد الذي يدخل فى �سناعتها .

على  التعّرف  يف  املهمة  املعايري  من  امل�سافة  القيمة  تعد 

من  تعك�سه  ملا  الإقليم  يف  اأهمته  و  ال�سناعي  الن�ساط  حجم 

جراء  املتحققة  القت�سادية  الربحية  مقدار  تبني  موؤ�سرات 

الن�ساط ال�سناعي فيه ، وتزداد القيمة امل�سافة بزيادة الفرق 

ي�سعى  التي   ، م�ستلزماتها  وقيمة  الإنتاج  قيمة  بني  احلا�سل 

اإليها الن�ساط ال�سناعي لتحقيقها يف بع�س الأحيان 0
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جدول ) ١2 ( متو�سط قيمة مبيعات اإنتاج الطن فى �سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون  

بني عامي ١995 و20١4.

البيان
متو�سط مبيعات الطن عام 20١4متو�سط مبيعات الطن عام  ١995

معدل التغري
%باجلنيه %باجلنيه 

2١039.366043.722.5مبيعات البال�ستني 

356.5200١3.28.25مبيعات الأطواق 

20037.445029.8١2.5مبيعات الطواقى

90١6.8200١3.25.5مبيعات ال�سهرية 

535١00.0١5١0١00.048.75جملة املبيعات 

امل�سدر : من عمل الباحث اعتمادا على الدرا�سة امليدانية ) م�ستخل�س من ال�ستبيان (

�سكل ) ١3 ( متو�سط قيمة مبيعات  اإنتاج الطن فى �سناعة تدوير الكاوت�سوك 

بقرية كفر ميت احلارون  بني عامي ١995 وعام  20١4. 

امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم )١2(

)5-3( العوائد والتكاليف فى �سناعة التدوير بالقرية:

�سوف  التي  العوائد  ميثل  اأحدهما  وجهان:  ا�ستثمار  كل 

تتحقق من هذا ال�ستثمار ، والوجه الآخر ميثل املخاطر التي 

�سيتعر�س لها امل�ستثمر عندما يربط اأمواله يف هذا ال�ستثمار، 

ال�ستثمار،   اختيار  هو  املجال  هذا  يف  املهمة  القرارات  ومن 

الذي تالئم عوائده خماطره ، هذا هو املبداأ العام  ، وهذا هو 

اأي�سا املق�سود باملبادلة بني املخاطر والعوائد، مبعنى حتديد 

)١(  زياد رم�سان ،مبادئ ال�ستثمار املايل واحلقيقي، عمان، الأردن، دار وائل للن�سر،١998،  ط١.�س 289.

)٢(  ح�سني على خربو�س واآخرون ، ال�ستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيق ،عمان، الأردن، ١996.�س40.

التي  املخاطر  لقاء  عليه  احل�سول  يف  املرغوب  العائد  حجم 

.  
)١(

يتعر�س لها امل�ستثمر 

وميكن تعريف العائد باأنه "هو املقابل الذي يطمح امل�ستثمر 

باحل�سول عليه م�ستقبال نظري ا�ستثماره لأمواله، فامل�ستثمر 

وتعظيم  ثروته  تنمية  بهدف  العائد  هذا  اإىل  دائما  يتطلع 

ذلك  اأن  حيث   ، العائد  لتقدير  ي�سعى  فاإنه  ولذلك   ، اأمالكه 

.
) 2(

ي�ساعده يف تقدير املخاطر املحيطة بهذا العائد

جدول ) ١3 ( العوائد والتكاليف  ب�سناعة تدوير الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون خالل عامى١995و  20١4.

معدل التغري١99520١4البيان

730029000١450جملة الإنتاج بالطن 

28١١25548.7تكلفة الطن  باجلنيه

205١36395١7١7.2جملة التكلفة بالألف جينه

535١5١048.75عوائد مبيعات الطن

3905.543790١994.225جملة عوائد املبيعات بالألف جينه

2542550.05�سافى ربح الطن باجلنية

١854.57395277.025اإجمايل �سافى الربح بالألف جينه

امل�سدر : من عمل الباحث اعتماد على الدرا�سة امليدانية ) م�ستخل�س من ال�ستبيان (
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1 David M.Smith, Industrial Location, An Economic Geographic Analysis, printed in    
U.S.A., Second Edition, John Wiley & Sons, 1981, p. 359. 

 �سكل ) ١4 ( مقارنة جملة التكلفة وعوائد املبيعات و�سافى الربح  ب�سناعة تدوير 

الكاوت�سوك بقرية كفر ميت احلارون خالل عامى١995و 20١4 . 

امل�سدر:من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول رقم  ) ١3 ( .

بدرا�سة اجلدول )١3  ( وال�سكل )  ١4( يتبني الأتي : 

ارتفع �سافى الأرباح الناجتة عن �سناعة تدوير الكاوت�سوك 

بالقرية من ١854 األف جنيه فى عام ١995 على 7395 األف 

األف   277 قدرة  �سنوي  تغري  مبعدل   ،  20١4 عام  فى  جنيه  

مقدمتها  فى  ياأتي   ، اأ�سباب  عدة  اإىل  ذلك  ويرجع   ، جنيه 

زيادة حجم الإنتاج الذى ارتفع من 7300 طن اإىل 29000طن 

عم 20١4 ، مبعدل تغري �سنوي ١450 طنا ، مما يوؤكد  زيادة 

حجم الطلب على منتجات هذه ال�سناعة .كما �ساعدت تكلفة 

بلغت  والتي   ، الطن   مبيعات  �سافى  املنخف�سة عن  النتهاج 

28١ جنية للطن عام ١995 ، وحققت مبيعات الطن 535جنية 

 ، للطن  جنيها   254 اأرباح  ب�سايف   ، العام  نف�س  فى  للطن 

ويالحظ حدوث طفرة فى تكلفة الإنتاج فى عام 20١4 ، حيث  

فى   ، ١255 جنيها   الإطارات  من  الطن  اإنتاج  تكلفة  حققت 

العام  فى  جنيهات   ١5١0 اإىل  الطن  مبيعات  ارتفعت  املقابل 

نف�سه ، مما حقق �سافى اأرباح 225 جنيها للطن ، ويت�سح من 

العر�س ال�سابق اأن �سافى اأرباح الطن الواحد مل تتغري �سوى 

.05% �سنويًا ، نظرا لرتفاع عنا�سر الإنتاج من ارتفاع �سعر 

التكاليف  باقى  و  النقل  وتكلفة   ، اخلام(  )املادة  الإطارات 

الفرتة  الربح خالل  ثبات �سافى  الرغم من  ، وعلى  الأخرى 

اأن  زيادة حجم الإنتاج �ساعد على ارتفاع جملة  اإل  ال�سابقة 

�سافى الأرباح ، مما �ساعد على جذب املزيد من ال�ستثمارات 

بهذه ال�سناعة املهمة بالقرية  .

)5-4( مظاهر التفاعل بني اأنظمة التدوير واملجتمع :

اإبعادها   من  اأكرث  موؤثرة  اليجابية  ال�سناعة  اأبعاد  تظل 

ال�سلبية  ، ل�سيما اأن ا�ستغلت بال�سكل املنا�سب ، الذي يجنبها 

ذلك. اإذ جند لل�سناعة اآثارا خمتلفة على الإقليم، فعند اإن�ساء 

م�سروع �سناعي جديد يوؤدي اإىل تكوين موجة ت�ساعفية كرد 

املدخالت  على  )الطلب  املحلي من خالل  القت�ساد  فعل يف 

توليد  املخرجات،  ونقل  تنظيم  الإنتاجية،  للعملية  الأ�سا�سية 

الدخل، التاأثريات يف البيئة العمرانية من خالل تغري الرتكيب 

املكاين لها وتوليد التدفقات حلركة ال�سلع واخلدمات،

التدوير  �سناعة  عن  الناجتة  اليجابية  الآثار   )1-4-5(

بالقرية :

اأول: الأثر القت�سادي :

خالل  من  تظهر  لل�سناعة  القت�سادي  الأثر  موؤ�سرات  اإن 

لالإقليم،  املتحقق  والدخل  الإنتاج  هيكل  احلا�سل يف  التغيري 

امل�سروع  ت�سغيل  ب�سبب  بو�سوح  النا�سئة  التاأثريات  وتظهر 

حركتها  واأبعاد  املنتجة  ال�سلع  حجم  خالل  من  ال�سناعي 

والفوائد  للعاملني  املدفوعة  والرواتب  والأجور  املكانية، 

)١(
والفائ�س املتولد
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ويتحدد التاأثری القت�سادي لل�سناعة اأي�ساً من خالل:

دخاًل  يجلب  الأ�سا�سي  الن�ساط  اإن  القت�سادي:  الأ�سا�س 

لالإقليم من خارجها، اإذ يعد م�سدرا مهما جدًا لزيادة الدخل 

وثراء الإقليم.. اأما الن�ساط غري الأ�سا�سي الذي يخدم �سكان 

ال�سناعة  اأن  اإ�سافيًا،  دخاًل  اأو  مردودًا  ي�سيف  فال  الإقليم 

ت�سيف  وخارجها   الإقليم  ل�سكان  وخدمات  �سلعًا  باإنتاجها 

القت�ساد  بني  فوارق  وجود  مالحظة  مع  لهم،  وثروة  دخاًل 

املركزي واخلا�س.

البطالة  معدلت  انخفا�س  يف  ال�سناعة  هذه  �ساهمت   •
بالقرية والقرى املجاورة لها لأقل معدلتها حيث تكاد تنعدم 

بهذه  القرية  �سكان  يعمل  حيث   ، بالقرية  البطاقة  معدلت 

ال�سناعة فى معظم الفئات العمرية وبلغ حجم العمالة بهذه 

ال�سناعة )١842( عاماًل فى عام 20١4

�سكان  دخول  زيادة  فى  مهمًا  دورًا  ال�سناعة  هذه  لعبت   •
القرية حيث ي�سل راتب العامل بها نحو 2700 جنيه �سهريًا 

لدى  املعي�سة  م�ستوى  ارتفاع  على  بالإيجاب  ذلك  وانعك�س 

هوؤلء ال�سكان 

•  توزيع الدخل: ت�سهم ال�سناعة يف اإعادة توزيع الدخل بني 
اأفراد وجماعات ال�سكان لكرثة اجلهات امل�ستفيدة من الإنفاق 

على م�ستلزمات الن�ساط ال�سناعي مثل)�سراء املواد الأولية، 

)١(
اأجور النقل، اأجور العمل، م�سادر الطاقة، توزيع الإنتاج،.

جتارة  مثل  ال�سناعة  بهذه  املرتبطة  التجارة  تنت�سر   •
الكاوت�سوك امل�ستعمل واجلديد، حتى اأجربت هذه القرية بع�س 

،ومي�سالن  وبرييل  برج�ستون،  �سركة  مثل  العاملية  ال�سركات 

من فتح منافذ لبيع منتجاتها بالقرية.

ثانيا: الأثر الجتماعي: 

اإدراك حقيقة معروفة  الجتماعي من  الأثر  تظهر جوانب 

باأن ال�سناعة عملية تغيري يف النمط الجتماعي والقت�سادي 

واحل�ساري لالإقليم، ذلك ملا ت�سببه من تغيري يف هيكل  الأيدي 

العاملة و املاهرة وتركيب املهن والن�ساط القت�سادي ف�ساًل 

عن التغيري يف ال�سلوك الب�سري، حيث اإن الأفعال الجتماعية 

املتولدة ب�سبب الن�ساط ال�سناعي اجلديد �ستكّون منطًا جديدًا 

)١( حم�سن حرف�س ال�سيد، التخطيط ال�سناعي، جامعة الب�سرة، دار احلكمة للطباعة والن�سر، ١988، �س ١ .

)٢(  جواد كاظم عبد اخلفاجي، مرجع ، �س �س20 -2١ .

ال�سابق،  املجتمع  منط  عن  تختلف  نتائج  ذات  العالقات  من 

والعالقات  الجتماعي  الرتكيب  يف  تغيري  حدوث  يعني  مما 

الجتماعية �سمن م�ستويات العمل و املناطق ال�سكنية للعاملني 

 )2(
نتيجة التغيري يف ال�سلوك الب�سري،

ثالثا: الأثر البيئي:

�ساهمت هذه ال�سناعة ب�سكل غري مبا�سر فى حماية البيئة 

،بجمع  اجلمهورية  حمافظات  من  العديد  فى  التلوث  من 

يرتتب  وما   ، حرقها  من  بدًل  القرية  لهذه  ال�سيارات  اإطارات 

على هذه العملية من تلوث للبيئة ، حيث بلغ عدد الإطارات التي 

مت تدويرها لهذه القرية 725 األف اإطار مبجمل 29000 طن. 

يتم تدوير الإطارات بالقرية ب�سكل يدوى ، وهو من الإ�سكال 

اأية ملوثات ت�سر بالبيئة  للبيئة، حيث ل ينتج عنه  ال�سديقة 

واأقلها   ، العامل  فى  التدوير  طرق  اأنظف  من  وهى  املحيطة. 

1
تكلفة وذلك من واقع درا�سة جتارب الدول الأخرى 

تنت�سر التجارة املرتبطة بهذه ال�سناعة ب�سكل وا�سح داخل 

�ساعدت  ثم  ومن  املقاطف،    _ ال�سيور  جتارة  مثل  القرية 

بهذه  يعملون  الذين  القرية،  �سكان  بع�س  دخول  زيادة  على 

التجارة. 

التدوير  �سناعة  عن  الناجتة  ال�سلبية  الآثار   )2-4-5(

بالقرية: 

وتتمثل فى الآتي  :-

، حيث  بالقرية  الزراعية  الأر�س  العمراين على  الزحف   •
امتدت هذه ال�سناعة على �سريط طويل من طريق زفتى _ 

القاهرة بطول 8 كيلو مرتات ، ثم جذبت  العمران نحوها .

• ارتفاع اأ�سعار الأرا�سي بالقرية  حيث بلغ �سعر املرت املربع 
حوايل  البالغ  القرية  مدخل  طول  على  جنيه   األف   20 نحو 

ن�سبة  وهى  بداخلها،  جنيه  األف  اأربعة  وحوايل  2000مرت، 

مرتفعة اإذا ما قورنت باأ�سعار الأرا�سي بالقرى املجاورة.

• املغالة فى تكاليف الزواج ، نتيجة لرتفاع م�ستوى دخول 
الأفراد العاملني بهذه املهنة ، حيث ي�سل متو�سط التكاليف 

اإىل اأكرث من 250 األف جنيه للفرد ، مما ي�سكل عباأ كبريا على 

1 - 1 George Goldman and Aya OgishiTHE ECONOMIC IMPACT OF WASTE 1-DISPOSAL AND DIVERSION IN 
CALIFORNIA Department of Agricultural and Resource Economics University of California, Berkeley April 4, 2001
        2 Nico  Ochmann., SCRAP TIRE MANAGEMENT: TIRE DEMAND., ESTIMATION MONTANA STATE UNNERSITY 
Bozeman, Montana .July2002
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باقي �سباب القرية 

• حدوث ظاهرة الت�سرب من التعليم لدي بع�س اأبناء الأ�سر 
حمدودة الدخل للعمل بهذه ال�سناعة ذات الدخل املرتفع .

• ارتفاع ن�سبة التلوث بالقرية  على فرتات متقطعة، وذلك 
لرتباطها  بارتفاع �سعر خام خردة احلديد، حيث يوؤدى هذا 

اأفراد  من  قلة  اجتاه  اإىل  ثالثة جنيهات  اإىل حوايل  الرتفاع 

،حيث  الأ�سالك  لإ�ستخراج  الإطارات  املجاورة حلرق  القرى 

يكون بيع هذه الأ�سالك اأكرث ربحية من تدويرها . 

)6( النتائج والتوصيات:
)6-1( النتائج:

النهو�س بهذه ال�سناعة ، نظرا  • �ساهم موقع القرية فى 
م�سانع  من  عديدًا  ي�سم  الذي  زفتى  مبركز  املتميز  ملوقعها 

الطوب التي حتتاج كميات كبرية من منتجات �سناعة التدوير 

بالقرية ) منتجات الكاوت�سوك (.

• تتوفر الأيدي العاملة املدربة ب�سورة كبرية ، حيث اأ�سبحت 
هذه ال�سناعة من املهن املوروثة من الإباء  لالأبناء،ويالحظ 

اأن هذه ال�سناعة كانت عمالتها ل حتظى بقدر من التعليم ، 

العمالة  التحاق  بعد  الوقت احلايل وخا�سة  وتغر و�سعها فى 

املوؤهلة من ذي املوؤهالت املتو�سطة ، والعليا .

ب�سناعة  يعملون  الذين  للعمال  الوظيفي  البناء  حتدد   •
وعمال   ، ال�سيور  عمال  ثم   ،  %  45 نحو  هوؤلء  ومثل   ، ال�سلخ 

ت�سنيع املقاطف ، وعمال املوا�سري .

ارتفاعا  ال�سناعة  هذه  فى  امل�ستخدم  املال  راأ�س  مهد   •
وا�سحا ب�سبب تطورها ، وتعدد قطاعاتها ، حيث و�سلت اإىل 

١3 مليون جنيه فى عام 20١4 .

• حتدد الهوية الوظيفية للقرية بن�ساطني اأولهما �سناعة تدوير 
الكاوت�سوك ، وجتارته ، وبلغت ن�سبة العاملني يهما 50% ل.

• ت�ستمد املادة اخلام لهذه ال�سناعة نوعني هما الإطارات 
التيل ، واإطارات ال�سلك 

توريد  حيث  من  باملقدمة  القاهرة  حمافظة  تنفرد   •
الإطارات الالزمة لهذه ال�سناعة بالقرية . 

• متر هذه ال�سناعة بعدة مراحل فى مقدمتها عملية الفرز 
باإحدى طريقتني،  ، والت تتم  الكاوت�سوك  و ثم عملية تدوير 

التدوير اليدوي ، والتدوير امليكانيكي ، ويالحظ اأن الطريقة 

الأوىل ا�ستمرت لفرتة طويلة ، اأما الطريقة الثانية ا�ستحدثت 

نظرا لعتماد �سناعة ال�سمنت على منتجات هذه ال�سناعة .

امل�سرية  املحافظات  اأكرث  الدقهلية  حمافظة  تعترب   •
املكاين  لقرب  نظرا   ، ال�سناعة  هذه  منتجات  على  اعتمادا 

ال�سناعات  من  للعديد  معقل  تعد  التي  ميت غمر  مركز  من 

حمافظة  يليها   ، ال�سناعة  هذه  خمرجات  على  تعتمد  التى 

ال�سرقية، وحمافظة الإ�سكندرية .

 2700 اإىل  ال�سناعة  بهذه  العمالة  اأجور  ارتفاع  يالحظ   •
جنيه ، وكذلك ارتفع �سعر بيع الطن من 200 جنيه اإىل 450 

جنيها ، وكذلك ارتفعت عوائد هذه ال�سناعة اإىل 7395جنيه.

اجلوانب  على  ايجابي  ب�سكل  ال�سناعة  هذه  اأثرت   •
القت�سادية وبع�س اجلوانب الجتماعية ، ولعل اأهمها زيادة 

اأهم  من  ولكن   ، البطالة  معدلت  وتقليل   ، للعمالة  الدخول 

الزراعية  الأرا�سي  على  العمراين  الزحف  ال�سلبية  اأثارها 

وارتفاع   ، التعليم  من  الت�سرب  معدلت  ارتفاع  عن  ف�سال   ،

تكاليف الزواج ، وارتفاع اأ�سعار. الأرا�سي.

)6-2( التو�سيات :

•  اإن�ساء مدر�سة فنية تخدم هذه ال�سناعة .
•  رعاية الدولة للعاملني بهذه ال�سناعة .

• �سدور قانون بتحويل قرية كفر ميت احلارون اإىل منطقة 
�سناعية خمت�سة  ب�سناعة تدوير الكاوت�سوك ،تتمتع مبميزات 

املناطق ال�سناعية .

• تقوية الت�سريعات التى ت�سجع على اإعادة التدوير ب�سفة 
عامة وتدوير الكاوت�سوك ب�سفة خا�سة 

فى  الدخول  فى  والأجنبي  امل�سري  ال�ستثمار  باب  فتح   •
ال�سناعة،   هذه  لتطوير  وذلك   ، الكاوت�سوك  تدوير  عملية 

والعمل على زيادة القيمة امل�سافة لعملية التدوير وال�ستفادة 

• من جتارب الدول املتقدمة فى هذا املجال
اجلديدة  الإطارات  �سناعة  على  جديدة  �سريبة  فر�س   •
وتوجيه عوائدها لتطوير �سناعة التدوير ،مما يعود باملنفعة 

على هذة القرية . 

ال�سناعة  هذه  اجتاه  والدولة  الفراد  لدي  الوعي  تنمية   •
والقائمني عليها وذلك بتوفري التاأمني ال�سحي لهوؤلء العاملني

دور  من  لها  ملا   ، ال�سناعة  جتاه  القومي  الوعي  تنمية   •
حرق  عمليات  عن  الناجت  التلوث  من  البيئة  حماية  فى  كبري 

الكاوت�سوك فى حالة عدم تدوير الإطارات القدمية  

• تطوير البنية الأ�سا�سية  بالقرية لإعادة التدوير
• تنمية خدمات الأعمال مبا يف ذلك من تدريب، ا�ست�سارات 
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فنية ونقل تكنولوجيا

بالطرق  الإطارات   تدوير  لإعادة  حديثة  بدائل  عر�س   •
التقليدية

• تعزيز ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س:
الإدارة واحلماية  التزام احلكومة امل�سرية جتاه  • يف ظل 
هذا  يف  اخلا�س  القطاع  دور  لأهمية  منها  واإدراكًا  البيئية، 

ال�سدد، تقوم وزارة الدولة ل�سئون البيئة مع جهازها التنفيذي 

تقدمي  يف  للم�ساركة  اخلا�س  للقطاع  امل�ستمر  الدعم  بتقدمي 

اخلدمات البيئية.
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اإىل  مقدم  بحث   ، الأ�سرف("  النجف  مدينة  يف  تطبيقية 

جامعة  والقت�ساد/.  الإدارة  لكلية  الأول  العلمي  املوؤمتر 

القاد�سية ،2009 .

بني  والتمويل  واآخرون،ال�ستثمار  خربو�س  على  ح�سني   .2

النظرية والتطبيق ،عمان، الأردن، ١996.

3. الدرا�سة امليدانية للباحث ، بتاريح ١5-20١4-6 .

4. الدرا�سة امليدانية للباحث حتى ١١/١/20١4 .

5. ربيعة خليفة ال�سرمانى ،اإعادة التدوير بني العتبارات 

،الهيئة  البيئة  جملة  ال�ساد�س،  العدد   ، والقت�سادية  البيئية 

العامة للبيئة 2003.

واحلقيقي،  املايل  ال�ستثمار  مبادئ   ، رم�سان  زياد   .6

عمان، الأردن، دار وائل للن�سر،١998، ط١.

7. فتحي حممد م�سيلحي اجلغرافيا القت�سادية: الإطار 

للن�سر  املاجد  دار  الثانية،   الطبعة  النظري وجتارب عربية، 

والتوزيع ، مطابع جامعة املنوفية ، 2004.

8. فتحي حممد م�سيلحي، مناهج البحث اجلغرايف، دار 
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ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب 

 2١  -  ١7 كولومبيا،  كارتاخينا،  العا�سر،  الجتماع  احلدود 

ت�سرين الأول/اأكتوبر 20١١.
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المالحق:
ملحق رقم )1( اإ�ستمارة اإ�ستبيان

جامعة قناة ال�سوي�س

البحث  اإغرا�س  وتخدم  �سرية  ال�ستمارة  هذه  بيانات 

العلمي"

حممد اأزهر ال�سماك، وعبا�س علي التميمي، اأ�س�س جغرافية 

والن�سر،  للطباعة  الكتب  دار  مديرية  وتطبيقاتها،  ال�سناعة 

جامعة املو�سل،١996.

حمل الإقامة : قرية           مركز         حمافظة 

اأهم املحافظات التى ت�ستمد منها املادة اخلام ، اأذكرها .

متو�سط �سعر الطن من املادة اخلام عام )١985( ، 

. )20١4( ،)2005( ،)2000( ، )١995(

عام  تدويرها،  املعاد  املادة  من  الطن  �سعر  متو�سط   -١2

. )20١4( ، )2005( ،)2000( ، )١995( ، )١985(

ماهى الطرق امل�ستخدمة فى �سناعة التدوير ، )يدوية (، 

)ميكانيكية (،) ن�سف اآلية (.

 كيفية ت�سويق منتجات هذه ال�سناعة . )من داخل القرية(، 

) الذهاب لأ�سواق خارج القرية ( ،

 اأهم املحافظات التى تورد اإليها منتجات هذه ال�سناعة  ، 

اأذكرها .

 ،) ال�سيور   (،) املقاطف   ( ال�سناعة:  هذه  منتجات  اأبرز 

)الأ�سالك(   ،  ) البال�ستني   (  ،) ،)اخلراطيم   ) )الطواقى 

اأخرى اأذكرها .

اأهم معوقات هذه ال�سناعة ، ) قلة املادة اخلام ( ،)ارتفاع 

اأخرى  بيع املنتجات (،  املادة اخلام (، ) تقلبات �سعر  �سعر 

اأذكرها . 

ال�سن: )اقل من 20    ( )  من 20-30  (  )  من 30 40   ( 

)   من40-50    ( اكرثمن50 �سنة

احلالة التعليمية:   ( اأمي(    ) يقراأ (    ) موؤهل متو�سط(     

)موؤهل عايل(

4- احلالة الجتماعية : )اأعزب (    )متزوج (    )متزوج 

ويعول(

 متو�سط الدخل بهذه ال�سناعة ) اقل من ١000 جنية(،)من 

من  اأكرث   ،)2000 جنية   -١500 (،)من  ١000-١500جنية 

2000 جنية.

)توارث  ال�سناعة  بهذه  العمل  تف�سيلك  اأ�سباب 

العمل(،)توافر الأيدي العاملة (،) �سهولة ت�سويق املنتجات(، 

)ارتفاع الدخل ( . اأخرى اأذكرها

ثالثة   ( عاملني(،   (، من�ساتك  يف  العمالة  عدد  يبلغ  كم 

عمال ( ،) اأربعة عمال ( ، )خم�سة عمال ( ،)اأكرث من خم�سة 

عمال(.

)من   ،)١985 عام  قبل   (، ال�سناعة  بهذه  العمل  بداية 

)من200١اإىل   ، )١99١اإىل2000(   ،)  ١990 ١985اإىل 

2005(،) من 2005اإىل 20١0(، ) من 20١4-20١١(

9- م�سادر احل�سول على املادة اخلام ، )بطريقة فردية، 

ال�سريحة  (، )من املزادات ( ، )اأخرى اأذكرها(.
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ملحق رقم )2( ال�سور الفوتوغرافية
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