جعالت الس يارات واعادة تدويرها ......
ؼطؾق ادم املطاط سؾى صؿغ غباتي ربقعي ُعؽَربت،
وؼوجد املطاط اظطبقعي سؾى ذؽل ضطرات يف سصارة ذجرة
املطاط اظيت تزرع باظدول االدتوائقة .ضبل احلرب اظعاملقة
اظثاغقة ،طان املطاط اظطبقعي ؼغطي طاعل احتقاجات اظسوق
اظعاملي ،إال أغه عع زؼادة اظطؾب سؾقه ،أصبح إغتاجه شري
طاف ،وزفرت حاجة عادة إلغتاج املطاط اظصـاسي.
تصـع إرارات اظسقارات عن املطاط اظصـاسي واظذي ؼصـع
باالستؿاد سؾى عشتؼات اظبـزؼن واظؽربون األدود واظػوالذ
واظشؿع واطسقد اظزغك واظؽربؼت ،وسـد احرتاق إرارات
اظسقارات صان ػاته املواد تتطاؼر وترتػع اىل اظسؿاء وتردل
االدخـة اظيت ترتدب يف ادػل اظرئة وتوثر ؼشؽل طبري جدا
سؾى صحة االغسان سؾى املدى اظطوؼل ....
تلزم قوانٌن السالمة على الطرق فً أي بلد السائقٌن بتغٌٌر إطارات سٌاراتهم كلما صارت غٌر مناسبة
لتوفٌر األمان  ،لكنه تسبب فً انتاج كمٌات هائلة من
اإلطارات المستهلكة سنوٌا والتً ٌنتهً فٌها المطاف
على جنبات الطرق او مكبات عشوائٌة.
لقد تنبهت كثٌر من الدول العالم لتراكم كمٌات كبٌرة
من اإلطارات فً مكباتها ،وقد كان لزٌادة اعداد
السٌارات بشكل رهٌب الى زٌادة الضغط على الدولة
إلٌجاد حلول تنهى مشكلة المكبات دون إٌذاء عناصر
البٌئة ،حٌت ان اكبر تحدى واجه المهتمٌن بالبٌئة هو
منع الناس من احراق العجالت بشكل عشوائً.

إعادة تدوير اإلطارات المطاطية:
إعادة تدوٌر اإلطارات هً من العملٌات الهامة مجتمعٌا ،حٌت انها تمكن االنسان من االستفادة من المواد التالفة
من اإلطارات ثم تحوٌلها الى مواد قٌمة ( مطاط ،حدٌد) ،كما انه من الممكن إضافة قٌمة جدٌدة للمادة مثل
اإلكسسوارات واستغاللها فً عملٌات الدٌكور وغٌرها مما ٌجعلها اكثر فائدة.
الهدف من إعادة التدوٌر :
 تهدف إعادة التدوٌر الى خفض كمٌة النفاٌات على سطح األرض.
 تعمل عملٌة إعادة التدوٌر على الحفاظ على البٌئة من التلوث نظرا الى ان عدد كبٌر من المواد التً
تدخل فً صناعة العجالت  ،تحتاج الى فترات طوٌلة كً تتحلل.
 تخفٌض األموال الالزمة فً عملٌة اإلنتاج حٌت ان التكالٌف الالزمة إلعادة التدوٌر اقل من التكلفة
الخاصة بالمواد الجدٌدة.
 خفض معدل استخدام الطاقة حٌت ان الطاقة التً تحتاجها إعادة التدوٌر اقل.

أفكار إلعادة تدوير إطارات السيارات:
ٌؤدي تراكم الكم الهائل من اإلطارات المطاطٌة نت ٌجة انتهاء عمرها االفتراضً ،او بسبب حوادث السٌر الى
تلوٌث البٌئة وعدم القدرة على تصرٌفها لذلك ٌمكن االستفادة منها وإعادة تدوٌرها مرة أخرى فً مجادالت جدٌدة
وأفكار متمٌزة ،و من هاته األفكار صنع ما ٌصطلح علٌه محلٌا ب " الحوض" او " الجفنة " إضافة الً صنع
الدالء ،حٌت برع السٌد " دمحم الجدٌر " فً صنعها و تحوٌل العجالت المطاطٌة الى أدوات ذات منفعة ،هاته الحرفة

التً اشتغل بها منذ ان كان عمره  11سنة والتً ورثها عن ابٌه .

ٌقوم دمحم بشراء العجالت القدٌمة من أصحاب الخردة او من جامعً القمامة بمبلغ  5دراهم للعجلة الواحدة،
باإلضافة الى كمٌة من المسامٌر تعادل  5دراهم ،اما بالنسبة لقاع الحوض فٌشترٌه ب 11دراهم للواحد ،بعدها
ٌقوم بصنع " الحوض" والذي ٌستغرق ما بٌن  11الى  15دقٌقة ،وٌبٌعه ما بٌن  01و  51درهم للواحد.

ٌبقى دمحم من بٌن الحرفٌٌن الذٌن ٌحولون نفاٌات العجالت المطاطٌة الى أدوات ذات منفعة للسكان ،كما انه
ٌعٌل اسرته الصغٌرة من هذا العمل ،و الذي ٌحتاج الى الدعم و التشجٌع من طرف المسؤولٌن او من طرف
الجماعات المحلٌة ،بل وتغمره السعادة وتتملكه نشوة ما ٌفعل باعتباره ٌساهم فً الحفاظ على البٌئة ببالدنا....

