
« Du charbon de Typha en alternative au 
charbon de bois »

الضارة صناعيا إلى فحم منزليالتيفاتحويل نبتة 

للتكنولوجيااالسكوااالجتماع السادس للجنة الفنية لمركز 

(2018اكتو بر 3-2األردن –عمان )

الخشبىكبديل عن الفحم التيفافحم 
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Typha australis

▪ نبتة محلية

▪ المقاوم ادياماغزت منذ تشييد سد 

1986للملوحة في سنة

▪ نهر السنغال

▪ منطقة الغمر



موريتانيا
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صحراوىساحلىبلد 

حياة نهر السنغال الوحيد لشريان الالتيفاتجتاح نبتة 

البلدهذفىالوحيد 
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هكتار في الوسط 50000

فى المائة سنويا10+المائي 
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التصحر وعالقته بتقطيع الغابات
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de 
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é

90000بيقدر الوطنىواالستهالك الخشبىالحضرية الهشة تقوم بالطبخ على الفحم االسر (source : MEDD)

قي المائة98طن من الخشب يتم اقتالعها من وسط صحراوي بنسبة 700000حوالى .

فىدار النعيم 

أهم انواكشوط

مقاطعة  من حيت 

الهحراتاستقبال 

الداخلية
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Typha australis

اديامالتجميع المياه في سد التيفامنطقة احتالل 



6 تزويد السوق بفحم مصنع من هذه النبتة لألغراض المنزلية

( البخورو, الطهي  )

لكي يكون بديال لفحم الخشب المنتج من 
الفحامين

في المناطق التيفااشتياحمراقبة 
اإلستراتيجية بجانب القرى المتضررة

من هذه النبتة الضارة؟بهماذا نريد أن نقوم 

 الصيد ’نقص التأثيرات السلبية على الصحة

الماءوالزراعة ’النهري

 تخفيف الضغط على الغابات المجاورة

؟ ألي غرض
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التيفاالمساحات التي تحتلها نبتة 

50هكتار 000 



72000

التيفاطن من فحم  800 000





استهالك الفحم الخشبي

دراسة السوق/ 2013تقديرات 
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انواكشوط .2 السنوياالستهالك األعمال المقدررقم

الخشبىالفحم طن 34 200 افرنكمليار  13,5

البخورفحم طن 204 مليون أوقية 475

روصو .1 السنوياالستهالك األعمال المقدررقم

الخشبىالفحم طن 4 800 افريقىافرنكمليون  950

المجموع (1+2) طن 39 000 مليار أفرنك 15
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اإلنتاج التقليدي

الوحدات القروية



طريقة اإلنتاج التقليدي
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اللبائنتجفيف
أيام 3طبيعي في 

التلبينمرحلة
– 4 cv - 100 kg/hآلة ضاغطة ذات لولب متحرك

خلط

ماء+ طين أو صمغ +المسحوق المفحم  =

النبتة الجافة تفحيم
– 15 % جالونات 3أجهزة التفحم 

النبتةتجفيف
أيام 10طبيعي 

قطع النبتة وهى طرية
- 15 m²/h – 10 kg/m² يدوى



القطع الطبيعي المحمى
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تجفيف طبيعي بواسطة الشمس
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تفحيم النبتة الجافة
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« V1 القولبة «
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« V2 القولبة «
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تجفيف القوالب بواسطة الشمس
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الملوحة-مشكلة 

 الفحم ال يوقد 
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الملوحة-مشكلة 

▪ روصوشمال –الملوحة من أهم المشاكل الرئيسية 

▪ بهذه النبتة وهى ذات األولوية االشتياحوتعنى مناطق شديدة 

في المائة من جميع المناطق 50في الدراسة وتمثل أكثر من 

التي تجتاحها النبتة

 في هذه المناطقبهاقيم االشتياححلول على مستوى حجم 
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مقاربة البحث–الملوحة 

« Typha australis المساهمة في تحسين معارفنا »

l’ENSTIB

مشاريع نهاية  5بتأطيراألعمال البحثية تأطيروالبدء 

في المعهدانواكشوطمن جامعة 2وماستر’الدراسة

من المدرسة الوطنية العليا التقنية لصناعة الخشب2وماستر

لنبتة تحويها االتىالقيام بالبروتوكول بحث يمكن من تحديد كمية الملح 

في كل منطقة من مناطق المشروع
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مقاربة البحث–الملوحة 
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مقاربة البحث–الملوحة 

✓ وقياس .كان تراكم األمالح مرتفعا في النبات’كلما كان الماء مالحا

ملوحة الماء في منطقة معينة يمكن من أخذ القرار السريع بأخذ النبات

.من هذا المكان أم ال

✓ أما القطع تحت . بإمكانها النمو بعد قطعها فوق الماءالتيفاإن نبتة 

ذلك وسم يمكن من مكافحتها أو عدم استرجاعها 10بمستوى الماء 

شريطة أن تبقى نسبة الماء 
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الصناعىاإلنتاج 

اموريتاني-بروصووحدة تصنيع تجريبية في المعهد العالي للتعليم التكنولوجي 



طريقة اإلنتاج الصناعي

الحرق
طن  من الفحم يوميا 1

القولبة
170 kg/h – Goulot d’étranglement

الجافة Typha الفرز عن طريق تهوية
300 kg/h

طحن Typhaالجافة
600 kg/h

Typha تجفيف
أيام 10طبيعي

بالمواد األوليةالتموين

قشور األرز            Typhaطرية



طريقة اإلنتاج الصناعي

القطع
• الطريةتيفاطن من 100= هكتار 1قطع 

الخلط

• المجففة/المطحونةتيفاطن من 25.2

• طن من قشور األرز25.2

الفحم
• تيفاطن من فحم 17.2



فوائد الخلط

•Typha يسهل قولبة

• فىالسنة فىطن 8000’ تثمين مصدر متوفر وبكمية كبيرة
كبيرللمدينةتشكل مشكل والتىروصو

فيفالطحن والتجو’ المتعلقة  بالقطعاالنتاجيخفف من تكاليف 

• فىالوحيد الصناعىالقطاع فىقدم وطئةيمكن من وضع 
وهو وحدات تقشير األرز. روصومدينة 

طريقة اإلنتاج الصناعي



Typha طحن
قشور األرز تحوى مسبقا الحبيبات المالئمة لالستخراج



Typha عزل وتجفيف 
Typha الخفيفة من وفصل األجزاء الثقيلة 



Typha تكثيف قشور األرز &
المائة من قشور األرزفى50و  Typha  المائة منفى50كما مكن من خلط



إنتاج األعواد



األعوادحرق



ملء وعاء باألعواد



القوالب



القوالب
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البخورفحم
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فحوص النوعية



الكيميائيةومخبر قياس الخصائص الفيزيائية 
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Paramètres & tests

✓ نسبة الرماد 

✓ نسبة الرطوبة 

✓ الصالبة 

✓ الكثافة 

✓ سرعة االشتعال 

✓ تحاليل الدخان 

✓ الماءقليانفحص 

✓ فحوص الطهي المقارن 

✓ القدرة الحرارية 



دراسة سلوك

فحوص الطهي المقارن 
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Garack قرية –منطقة القطع 

قبل بعد /
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رجوع الصيد النهري على منطقة القطع 



استعادة الحياة على المنطقة الجديدة 
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شكرا

مشروع 

TYPHA
الفحم البيئي في موريتانيا 


