
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القطاع ذو الصلة  

 

 

 
 

 
 

 البالستيك" الهواء + الغازات الدفيئة = "  – AirCarbonإدخال تقنية         

لصنع مواد مفيدة، بدءا من أشجار الخشب األحمر  ًيا ازات الدفيئة يومالغلدقيقة لحية اتستخدم النباتات والكائنات ا

ي تلتقط انبعاثات الكربون والشعاب المرجانية ووصوال إىل النظم 
ي  للفتحات اإليكولوجيةالت 

الحرارية المائية الت 

ي أعماق البحار.  الميثانتستخرج 
 ف 

 

 

كة 1الشكل    (. 2014، نيواليت  قنياتت) AirCarbon( عملية إنتاج شر

  –دراسة الحالة  –

ي قطاع التجزئة: 
أن "  AirCarbon "ادة مهل تستطيع ف 

ي هذا المجال؟ 
 تساعد ف 

 

 

                  االبتكار المستدام
 
 
 

قضايا ذات الصلة الالمفهوم/   

                                 تجزئةبيع بالقطاع ال
 

 
 

 القطاع ذا الصلة 



 

ي الطبيعة، طورت 
 
ي تحول انبعاثات   نيو اليتمستوحاة من عمليات التقاط الكربون هذه ف

تقنية التقاط الكربون الت 

ي أكسيد الكربون إىل مادة بالستيكية  
الوزن،  بحسب  و ™ .  AirCarbonتسىم    ةطبيع  حيويةالميثان وانبعاثات ثان 

األساسي    AirCarbonفإن   ي شكله 
 
منف و  40  يتكون  الهواء  من  أكسجي    من %60  والهيدروجي    الكربون  من   %

ي يت
 . لتقاطها م اانبعاثات الكربون الت 

 . AirCarbon مادة عملية إنتاج 1توضح الصورة 

يتم   ا  التقاطفأوال،  الغازات  ي نظام    لدفيئةانبعاثات 
 
الكربون وإدخالها ف أكسيد  ي 

ثان  أو  الميثان  القائمة عىل  المركزة 

 . لتوليف المواد  اليتالذي تعتمد عليه نيو  البلمرة

، وهو المحرك الذي يقف ةالدقيق  ات الحيةالكائن  قائم عىلحيوي    محفز   الدفيئة مع  اتغاز ال ، يتم دمج  هوبمجرد دخول

كة نيو اليتويعمل  .   AirCarbonوراء عملية إنتاج   سحب الكربون من غاز الميثان أو   عن طريق   المحفز الحيوي لشر

ي أكسيد الكربون، والجمع بي   هذا الكربون والهيدروجي   واألكسجي    
ي تعتمد عىل    حيوي  البوليمر  المادة    كوينلت ثان 

الت 

ي تسىم  نباتية  الدموية  الراصة  ال
من نظام المفاعل.  ثم يتم   AirCarbon  إزالةوبمجرد إنتاجه، يتم  ™ .  AirCarbon، والت 

ي يمكن إىل حبيباتتنقيته ومعالجته 
 .  ها ليوتشك صهرها ، والت 

ي  عزل  مادة مصنوعة من خالل  ™  AirCarbon  فإنلذلك،  
: كانت ستصبح  انبعاثات الكربون الت   جزءا من الهواء.  وهي

ه من أنواع الوقود األحفوري،   اليوم  ةمصنوع   تقريًبا   يةالبالستيك  جميع المواد ورغم أن  .   ة مستدام .1 من النفط أو غي 

دث بشكل طبيعي عن طريق الجمع بي   الهواء يححيوي    بوليمر هو    AirCarbonمختلفة.  إن    AirCarbon  ةفإن ماد 

ي أكسيد الكربون  
صبح جزءا يمكن أن يوهو الكربون الذي    –وانبعاثات غازات الدفيئة القائمة عىل غاز الميثان أو ثان 

% من الكربون والهيدروجي   من  60% أكسجي   من الهواء و  40  حواىلي   تبلغإلنتاج مادة    –الهواء الذي نتنفسه  من  

ي نستخدمها ™،  AirCarbonبـ    النفطانبعاثات الكربون الناتجة عن الوزن.  ومن خالل استبدال  
نحول المنتجات الت 

ي الهواء.   يوميا إىل مواد تحل محل النفط، وتقلل من التكاليف، وتقلل من
 كمية الكربون ف 

2.    . ة من  قادرة عىل  ™  AirCarbon  إن مادةذات أداء عاىلي ي االستخداماتتلبية متطلبات األداء لمجموعة كبي 
، بما ف 

واستخدام  ذلك   ين  والبوليستي  بروبلي    الوقود الحراري  البالسيتك  نيثايور ال)   TPUالبوىلي  عىل  يعتمد  الذي   )

ي ™  AirCarbonاستخدام  األحفوري.  يمكن  
ق، وال  ئلساوال،  بثق ال  ف  ، الحراري  والتشكيل  المصبوب،  سائل المحي 

 الحقن. بقولبة الو 

من   خاليةمادة  عىل أنها    ( اللحدإىل    مهد المن  )   فكرةبناء عىل  ™  AirCarbon  ةماد  تم التحقق من.   الكربون  ةسالب .3

ذلك   ي 
ف  بما  وانتهاء    جميعالكربون،  المنتج،  واستخدام  والنقل  والمواد  الصالحيةالطاقة  بالمواد.     مدة  المرتبط 

 
ً
) ا وتحديد الوطنية  العلوم  كة (  NSF، كلفت مؤسسة  )   شر انبعاثات  (  Trucost"تروكوست"  غازات البتطوير بصمة 

بناء  عىل حدود موحدة   بناء ، وتقدم النتائج النهائية ( اللحدإىل  مهد من ال)  ةفكر بناء عىل  ™ AirCarbonالدفيئة من  

ال)   فكرةعىل   الطاقة  ،  NSF  المؤسسة  تحددها   ( اللحدإىل    مهد من  بجميع مدخالت  المرتبط  الكربون  ذلك  ي 
ف  بما 

تصنيع   تنفيذ عملية  ي 
ف  والنقل،    وكذلك™،  AirCarbonالمستخدمة  المواد،  و و مدخالت    صالحية   انتهاءالتعبئة 

ا   ،  المنتج.  االستنتاج
ً
ي تستخدم انبعاثات كربونية مركزة  ،    AirCarbon  نيواليت لمادة  عملية إنتاجعىل    استناد

والت 

ي كانت  
هي   AirCarbon: "إن  لخامالمواد اا من الهواء كمدخل من  جزءً من شأنها أن تصبح  قائمة عىل الميثان، والت 

كة    ، كما تم التحقق من ذلك من خالل تحليل مستقلاللحد  إىل    مهد الكربون من ال  من  ةخاليمادة     تروكوست أجرته شر

 لالستدامة".   العلوم الوطنيةلتعاون مع مؤسسة با

 
 (. 2014)نيو اليت المصدر: تقنيات 



 

 
 

  AirCarbonتطبيق مادة 

كة ديل لمادة .1   AirCarbon تعبئة شر

كة  سالبة الكربون من   AirCarbonمادة    تعتمد عبوة ديل الجديدة عىل كةنيواليت تقنيات  شر ي مجال   ، وهي شر
ناشئة ف 

الحيوية المواد .   التقنية  جميع  أن  حي    ي 
تطويره  يةالبالستيك  وف  يتم  اليومتقريبا  األحفور   ا  الوقود  مادة من  فإن   ي 

AirCarbon      كة ي   الدفيئةغازات  المادة بالستيكية مصنوعة من الهواء و   عبارة عنت  يتقنيات نيوال من شر
تصبح  قد    الت 

ا تسحب الكربون من الهواء وتولد  حيث أنها  ،  أكير مما تنتجههذه العملية الكربون حبس  من الهواء.  وت  ا جزءً  ً ا إيجابيً   تأثي 

 ا عىل البيئة. صافيً 

كة ديل  كانت   ي الواليات المتحدة، كما    AirCarbon  مادة  تعبئةتجرب  شر
ي عالميً قامت بتوسيع التعبئة  ف 

ا الستخدامه ف 

من   ابتكار   العبواتكل  استخدم  وقد  ديل  والمنتجات.   كة  و لسابق  ال  شر ران  الخي   الذي ساعد عىل قش  لتعبئة  القمح 

ي تتمي   بأنها أكير    AirCarbonإن عبوة  مليون دوالر.     18، كما وفر  العبواتمن    رطلمليون    20التخلص من  
الجديدة، الت 

ي التصنيع مقارنة بالعبوة البالستيكية القائمة عىل الزيت  مراعاة للبيئة
ب شر   وهذا ما يجعل،  وأقل تكلفة ف   كة ديل تقي 

ي استخدام   منخرى آخطوة 
 . 2020بحلول عام %  100مستدامة بنسبة  عبواتتحقيق هدفها المتمثل ف 

كة   ما، المدير التنفيذي لشر كة  تقنيات نيواليتويقول مارك هي  ي كانت    الدفيئةغازات  التستخدم    ديل: "إن شر
تصبح سالت 

كة ديل   كر نش تقليديا بالنفط.  "مصنوعة ا من الهواء الذي نتنفسه الستبدال المواد الجزءً  ي صناعة  شر
كة ف  لكونها أول شر

ي  تقنية المعلومات  
ي تعكس تأثي  تغي  المناخ.  إن إدخال  الت 

ة ومراعاة  أكير  عبوات  تقدم مجموعة من المنتجات الت  خض 

ا  منبتكلفة أقل لكل وحدة    للبئية التقليدي  العبوات المصنوعة من  أمرا    يعتمد عىل  الذيلبالستيك  ا الزيت يعد 
ً
 مفيد

كة قدمهللبيئة وأفضل ما ت   ".  ديل شر

 فيديو: الع إىل هذا و رجال كالمعلومات، يمكن من لمزيد 

 carbon.aspx-https://www.dell.com/learn/us/en/vn/videos~en/documents~air  
 

 

كة  مقتبسالمصدر:   .  AirCarbonتعلن عن إطالق منتجات   ديلمن شر

 (. 2014،  نيواليت تقنيات) AirCarbon( تأثي  2الشكل 



 

ي – متجر ذا بودي شوب .2
 
ي الهواء ة البالستيكي  صناعة العبواتبدأ ف

 
  الملوثمن المواد الموجودة ف

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي سحب البالستيك لبعض  بودي شوب  ذا  إن متجر  
ي شطة  النا  رصحتمن الهواء الرقيق.     عبواتهعىل وشك البدء ف 

ف 

ي أس  أنيتا روديكالبيئة الراحلة  مجال  
ات التجميل ال  ستــ الت  نها تخطط أ ــ  ا  عامً   40بيئة قبل  للصديقة  سلسلة مستحض 

الجسم    زبدةوعلب  من الغالف الجوي لصنع أغطية زجاجات    الدفيئةغازات  المن    يتكونالستخدام بالستيك خاص  

ة.    كة للمواد البالستيكية المصنعة من النفط    العبوةل  قل، البد أن ت 2020وبحلول عام  الشهي  الجديدة من استخدام الشر

 %. 70بنسبة 

كة نيو   قوموت ي الغاز  عه مجمباستخدام الميثان الذي يتم    يتم انتاجهالبالستيك الذي  اليت بصناعة  شر
ن المزارع ومصاف 

ي مفاعل  
.  ثم يتم احتواء الغاز ف  ، ثم تعيد ترتيب قدمً   50  ارتفاعهالطبيعي ا، حيث تمتص اإلنزيمات الكربون واألكسجي  

ي بالستيك صلب يطلق عليه "
هذه المادة وتجفيفها إىل كريات شفافة يمكن    تذويبيتم  ™ ".  AirCarbonالجسيمات ف 

 .  كريم ترطيب  علبةتشكيلها إىل 

 بودي شوب  يقوم متجر  
ً
المنتج.    خالل مدة صالحيةباختبار المادة للتأكد من أنها لن تتدهور أو تتعرض لاللتفاف    حاليا

كة نيو اليت  وطلبت   غي  قابلة للتحلل بحيث يمكن إعادة استخدامها بدال من تفتيت الكربون   عبواتها أن تجعل  من شر

 وإرجاعه إىل الغالف الجوي. 

كة  وقا ي شر
ام واالتصاالت ف  االلي   ، مديرة قسم  ليفي   يد  بودي شوبلت كيت  الير ي حديث لصحيفة هافبوست عير 

، ف 

ويــــج إلعادة استخدام   : "إننا نفضل الي  ي
ون    ة طويلعىل نموذج أعمال    ".  "نعمل اآلنابدال من التخلص منه  العبواتاإللكي 

 ". اإىل متاجرنا بهدف إعادة استخدامه العبواتحيث سيتمكن العمالء من إعادة  المدى 

ي تكافح التلوث  
نحو بناء ذلك النوع من    رئيسيةقد يشكل خطوة  إن تحفي   العمالء عىل إعادة الحاويات البالستيكية الت 

وري لتجنب أسوأ   ي عام  و ر تغي  المناخ.  آثااالقتصاد المنخفض الكربون الض 
من إجماىلي   %  2.7تم استخدام    ،2010ف 

ي الواليات المتحدة لصنع منتجات بالستيكية.   
ي الواليات    191ومن بي   الـ  استهالك النفط ف 

مليون برميل المستهلكة ف 

مليون األخرى كوقود لتصنيع تلك    1مليون برميل كخام للمواد البالستيكية.  وتم استخدام الـ    190المتحدة، استخدم  

 من إدارة معلومات الطاقة األمريكية.  الواردة  لبياناتل ، وفقا المنتجات

كيي   الرئيس   كة  المؤقت  قال لويس بي  وهو معهد يدافع عن التصنيع المستدام: "إن   ،من المهد إىل المهد  فكرة  تمارس  لشر

ً قدرً  ول الخام".  "إن مستقبلا كبي  ي    المهد إىل المهد تصميم من  فكرة    ا من البالستيك  من البي 
البالستيك   احتجاز يتلخص ف 

ي العالم". 
 الموجود بالفعل ف 

الفيديو هذا  إىل  الرجوع  يمكنك  المعلومات،  من  :  للمزيد 

www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=GlPyDLGKYSQhttps:// 
 

ي صناعة العبوات البالستيكيةيبدأ بائع تجزئة  .  )A. )2016المصدر: من ج. كوفمان،           
ي الهواء الملو من   ف 

 .  ثالمواد الموجودة ف 
 

تقريًبا مع العبوات  تبدو العبوة الجديدة مطابقة  
ي الصورة هنا. وهي مصنوعة من المواد 

 
  الحالية، ف
ي التلوث الموجودة
 
  ف

ا
له مسببة  مادة  من أن تكون  بدل  

/ فليكر  ي  الصورة: غانر

http://www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=GlPyDLGKYSQ
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