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 :ملخص

الرغبة فً تحقَق التمَز فً المضمون و الشكل و االصالة والتوافق مع المحَط البَئً َعتبر من اهم ما َسعً الَه المصمم 

عامة و المصمم الداخلً بصفة خاصة ، لذا اتجهت الدراسات و االبحاث فً نهاَة القرن العشرَن و بداَة القرن الحادي و 

رة العادة تدوَر المخلفات الزراعَة  فً البَئة الزراعَة مثل ) قش االرز ، العشرَن الً استحداث وسائل تقنَة متطو

حطب القطن ، . . ( و استخدامها فً تاثَث و تصمَم فراغ داخلً متكامل مع البَئة المحَطة و متفاعل معها و مستجَب 

الزراعَة و السمات البَئة و الكَمَائَة  للمتطلبات البَئَة و التصمَمَة و االنسانَة ، ولتفعَل ذلك تم دراسة انواع المخلفات

لكل منها و العالقة بَنها و بَن تقنَات "العمارة  الذكَة" التً تسعً الً اَجاد حلول غَر تقلَدَة لمشاكل التصمَم الداخلً 

فً ابداع المختلفة ، و دراسة بعض التفاصَل الخاصة بمختلف تقنَات اعادة تدوَر هذه المخلفات و كَفَة االستفادة منها 

اثاث َتوافق مع الفراغ الداخلً و الخارجً ، حَث تم التوصل الً ان  استخدام تقنَة اعادة التدوَر للمخلفات الزراعَة تعد 

من اهم اسالَب الحفاظ علً الطاقة و ترشَد استهالكها ، باالضافة الً انها تقدم حال إلعادة اإلعمار البداع  فراغ داخلً 

ا مع البَئة المحَطة بعد اآلثار السلبَة التً تحدثها هذه المخلفات حَث أنه من الضرورٌ والعاجل متكامل و متوافق بَئَ

ت تقلُل معدالو لبُئة اعلً ظ لحفاسعَا وراء اللغاَة استنباط حلول عقالنَة جدَدة و غَر نمطَة لمشاكل و احتَاجات قائمة 

 من البَئة الطبَعَة . لطاقة ارد والمىاف استنزإمن لحد ن والعامة لالنساالسالمة والصحة اعلً ظ للحفاث  لتلىا

 المخلفات الزراعَة ، التصمَم الداخلً ، التقنَة ، اعادة التدوَر كلمات مفتاحٌة . .

Abstract: 

The desire to achieve excellence in content, form, originality and compatibility with the 

environmental environment is one of the most important endeavors of the designer in general 

And interior designer in particular, Research and research at the end of the 20th century and 

the beginning of the twenty-first century led to the development of advanced technical means 

to recycle solid waste in the agricultural environment (such as rice straw, cottonwood, etc.) 

Therefore, studies and research, at the end of the twentieth century and the beginning of the 

twenty-first century led to the development of advanced technical means to recycle solid 

waste in the agricultural environment (such as rice straw, cotton stalks,. etc.) , And its use in 

the development and design of an internal vacuum integrated with the surrounding 

environment and interacting with them  and responsive to environmental requirements and 

design and human, In order to activate this, The researcher examined the types of agricultural 

waste , their environmental and chemical characteristics, and the relationship between them 

and the techniques of "Smart Architecture", which seeks to find non-traditional solutions to 

various internal design problems, And study some details of the various techniques of 

recycling these wastes and how to use them in the creation of furniture that corresponds to the 
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internal and external vacuum, Where it was concluded that the use of recycling technology for 

agricultural waste is one of the most important methods of energy conservation and 

rationalization of consumption, In addition, it provides a solution for reconstruction after the 

negative effects of these wastes as it is necessary and extremely urgent to devise new rational 

and atypical solutions to existing problems and needs in an effort to preserve the environment  

Reduce pollution rates to maintain human health and safety and reduce the depletion of 

resources and energy from the natural environment. 

Keywords. . Agricultural waste, interior design, technology, recycling 

 :مقدمة 

% من  25تعد االنشطة الزراعَة هً المسإولة عن ثلث ما تتعرض له الكرة االرضَة من تغَرات مناخَة ، حَث ان 

الغازات المنبعثة نتَجة النشاط الزراعً تتسب فً ظاهرة االحتباس الحراري ، مثل الغازات المنبعثة من حقول األرز و 

 لحرق علً سبَل المثال َزَد المشكلة تعقَدا.من االستخدام الخاطئ للمخلفات الزراعَة با

 فمنذ عصور قدَمة وفٍ كثَر من الحضارات استخدمت تلك المتبقَات فٍ أغراض كثَرة تفَد المجتمع البشرٌ بحَث

أصبحت تلك المتبقَات مصدراً ذو قَمة عالَة فٍ الغرض المستخدمة فَه بل انه أحَاناً ما كان َرتفع سعرها لما للمنتجات  

 .الناتجة منها من أهمَة كبَرة فٍ المجاالت المختلفة

تغالل األمثل ولكن و تمثل المتبقَات أو البقاَا النباتَة ثروة عظَمة وكبَرة لو استغلها اإلنسان فً الرَف المصري اإلس

نظراً لنقص الوعً لدي معظم األفراد أو عدم المعرفة بالوسائل التً َمكن من خاللها تحوَل هذه المخلفات أو البقاَا 

نافعة و إقامة صناعات صغَرة علً هذه المتبقَات ، ونذكر من تلك االستخدامات للمتبقَات الزراعَة  النباتَة إلً أشَاء

ت كمادة خام فٍ الصناعات الخشبَة و فً انتاج مواد بناء مستدامة بدَلة لمواد البناء التقلَدَة و فً استخدام تلك المتبقَا

 انتاج مصادر بدَلة للطاقة. . 

لذلك تحاول كثَر من الدول طبقا التفاقَة كَوتو إَجاد حلول لتقلَل الضغط علٍ النظام البَئٍ العالمٍ والذٌ َعتبر حالَاً 

نفصلة إذ أن النظام البَئٍ العالمٍ أصبح كوعاء واحد فما َحدث فٍ أٌ دولة َإثر سلباً أو إَجاباً منظومة واحدة غَر م

ولذا وجب علٍ الدول المتقدمة صناعَاً والتٍ ُتحدث تلوثاُ بَئَاً  .علٍ دول أخرٌ سواء كانت بعَدة أو قرَبة من هذه الدولة

َذ مشارَع تساهم فً التعامل االمثل مع المخلفات الزراعَة و التٍ من كبَراً أن ُتدعم الدول الفقَرة لزراعة الغابات وتنف

 شؤنها تقلَل التلوث والحفاظ علٍ البَئة المحَطة .

وأخَراً فان اعادة تدوَر المخلفات الزراعَة بوجه عام هٍ طرَقة إلدارة النفع علً المنظومة البَئَة وكلما اتسعت معرفة 

 قدرته علً االبتكار و االبداع .  و طرق معالجتها أدي ذلك إلً ازدَاد أفكاره التخَلَة و المصمم الداخلً بإمكانَات الخامة

 -مشكلة البحث :

عدم تطبَق مفاهَم اعادة التدوَر فً البَئة الزراعَة مما َإدي الً عدم الوصول الً افضل استغالل لمعطَات التصمَم  -

 البَئَة .

 لمخلفات الزراعَة التً تشكل مصدرا للتلوث البَئً  .وسَلة الستغالل ااالفتقار الً اَجاد  -

 -: البحث هدف

 تطبَق مفاهَم اعادة التدوَر للمخلفات فً البَئة الزراعَة للحصول علً افضل استغالل لمعطَات التصمَم البَئَة . -

 تصمَمات بَئَة الستغالل المخلفات الزراعَة .حث المصممَن الً ابتكار  -

                                           


 مىظمت األغذيت وانشراعت انعبنميت )انفبو( 
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 -: البحث أهمٌة

 :  إلً البحث أهمَة ترجع 

حل مشكلة المخلفات الزراعَة و التلوث التً تسببه للبَئة المحَطة و االستفادة منها اقتصادَا و بَئَا بدال من حرقها و  -

 تلوَث البَئة .  

دراسة المحددات التصمَمَة و التكنولوجَا العادة تدوَر المخلفات الزراعَة سعَا وراء اَجاد حلول غَر تقلَدَة وظَفَا  -

 و تشكَلَا لمشاكل التصمَم الداخلً المختلفة.  

   :محددات البحث

 َتم دراسة انواع المخلفات الزراعَة و سماتها و ما تسببه من ضرر للبَئة المحَطة .  -

دراسة كَفَة االستفادة من احد االتجاهات التصمَمَة المعاصرة ) اعادة التدوَر( لالستفادة من المخلفات الزراعَة فً  -

 ابتكار تصمَمات تتوافق مع البَئة المحَطة . 

   :منهجٌة البحث

سمات المشتركة و المتباَنة النواع المخلفات الزراعَة و ال المنهج التحلَلً الوصفً لتحقَق الهدف من الدراسة َتم اتباع

بَنها و مدي الضرر التً تسببه للبَئة المحَطة. ثم تنتقل الدراسة الً تقنَة اعادة التدوَر للمخلفات الزراعَة و كَفَة 

 االستفادة منها تصمَمَا و بَئَا و التطبَق االمثل لها البداع فراغ داخلً متكامل و متوافق بَئَا.

 ف المخلفات الزراعٌة و انواعها و كٌفٌة التعامل معها تصمٌمٌا و تكنولوجٌا و بٌئٌا. و سنتناول فى البداٌة تعرٌ

 : المخلفات الزراعٌةمفهوم 

بصورة عامة علً أنها كل ما َنتج بصورة عرضَة أو ثانوَة خالل عملَات إنتاج المحاصَل  المخلفات الزراعَة تعرف

 الحقلَة سواء أثناء الحصاد أو أثناء عملَات اإلعداد للتسوَق أو التصنَع لهذه المحاصَل.

 . د حصاد المحاصَل الرئَسَةكما تعرف المخلفات النباتَة الحقلَة بؤنها عبارة عن األجزاء المتبقَة بع -

 : تصنٌف المخلفات الزراعٌة

 هناك أنواع عدَدة للمخلفات الزراعَة َمثلها الشكل التالً :

 

 ( ٌوضح تصنٌف المخلفات الزراعٌة 1شكل )  

 

 تصنٌف المخلفات الزراعٌة

مخلفات عرضٌة  -3
 ومختلطة

مخلفات التصنٌع  -2
  الزراعً

مخلفات التصنَع 
الزراعٍ حَوانَة 

 المصدر 

مخلفات التصنَع 
الزراعٍ نباتَة 
 المصدر 

  المخلفات الحقلٌة -1

أصل حَوانٍ 
(مخلفات حَوانَة )  

أصل نباتٍ 
(مخلفات محاصَل )  

http://kenanaonline.com/users/daltexegy/tags/12795/posts
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هً جمَع المخلفات التٍ تنتج أثناء حصاد أو جمع أو ضم المحاصَل الحقلَة أو أثناء  :األصلالمخلفات الحقلٌة نباتٌة  -1

إعدادها للتسوَق ومعظم هذه المخلفات تنتج علٍ مستوي الحقل ولدي المزارعَن وَمثل هذا النوع من المخلفات الكم 

علٍ اإلطالق ، ومن امثلة هذه المخلفات "قش األرز، وأتبان القمح و الشعَر والفول  المخلفات الزراعَةاألكبر من 

القطن والشعَر  والعدس والبرسَم والحمص، وحطب الذرة ، وقوالح الذرة ، وعروش نباتات المحاصَل البستانَة والخضر

قَات تقلَم أشجار الشوارع والمَادَن العامة والمتنزهات" باإلضافة إلٍ الكتان هذا باإلضافة إلٍ متبقَات جرَد النخَل ومتب

 .مواد أخرٌ غَر خشبَة مثل القنب والبوص والحلفا والبامبو وغَرها ونواتج تقلَم أشجار الفاكهة

هً كل ما َنتج بصورة عرضَة أو ثانوَة أثناء عملَات حفظ أوتصنَع المحاصَل  : مخلفات التصنٌع الزراعً -2

 الزراعَة لألغراض المختلفة.

مخلفات التصنَع الزراعٍ نباتَة المصدر مثل مخلفات المعاصر ومصانع استخالص الزَوت، ومخلفات المطاحن   -

 . وزوالصوامع ، ومخلفات المضارب مخلفات صناعة السكر والنشا والجلوك

حَث توجد مجموعة أخري من المخلفات من أصل زراعٍ وال َمكن إدخالها ضمن  : مخلفات عرضٌة ومختلطة -3

المخلفات الحقلَة أو مخلفات التصنَع الزراعٍ وهً مخلفات أسواق الجملة والمطابخ والمطاعم وهٍ عبارة عن خلَط من 

 تخضع لعوامل كثَرةالمخلفات المتعددة ، والقَمة الغذائَة لها غَر ثابتة و

و جدَر بالذكر ان المخلفات ) المتبقَات ( الزراعَة تتنوع بتنوع الحاصالت الزراعَة وتختلف من بلد إلٍ آخر تبعاً إلنتاج 

 .البلد من كل محصول زراعً ، وهٍ فٍ زَادة مستمرة عاماً بعد عام 

 :Recyclingمعنى اعادة التدوٌر 

 إسترجاع أكبر قدر ممكن منها سواء كانت مخلفات األنشطة البشرَة،تحقَق استدامة الموارد من خالل 

أو مخلفات صلبة، أو زراعَة أو صناعَة أو سوائل الصرف وغَرها. التدوَر من أجل بَئة أنظف وتنمَة مستدَمة ، و من 

ها هو عملَة إعادة تدوَر أهم هذه الحلول المقترحة لتقلَل الضرر الناجم عن تلك المتبقَات الزراعَة وتعظَم االستفادة من

و بدأت فكرة إعادة التدوَر أثناء الحرب العالمَة األولً والثانَة، حَث  .المتبقَات بصفة عامة والزراعَة بصفة خاصة

كانت الدول تعانً من النقص الشدَد فٍ بعض المواد األساسَة مثل المطاط، مما دفعها إلً تجمَع تلك المواد من المخلفات 

امها، وبعد سنوات أصبحت عملَة إعادة التدوَر من أهم أسالَب إدارة التخلص من المخلفات وذلك نظراً إلعادة استخد

 .1للفوائد البَئَة العدَدة لتلك العملَة

وقد وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج إعادة التدوَر بمؤخذ الجد من الممكن أن تساعد فٍ تخفَض تكلفة المواد 

 .شغَل، كما تحسن صورتهم كمتهمَن دائمَن بتلوث البَئةالخام وتكلفة الت

منذ ذلك الحَن تعالت صَحات المدافعَن عن البَئة، وظهرت أحزاب الخضر فٍ الكثَر من البالد، وتشكل عند الكثَرَن 

.. وظهر جَل َعرف 1970وعٍ بَئٍ ورغبة حقَقَة فٍ وقف نزَف الموارد. وكانت الدعوة إلً َوم األرض فٍ عام 

 Effect Green) واالحتباس الحرارٌ، وتؤثَر الصوبة (Ecological System) ردات جدَدة مثل: النظام البَئٍمف

House) (وثقب األوزون، وتدوَر المخلفات Recycling وتعلق الكثَرون بهذا التعبَر األخَر رغبة فٍ التكفَر عن ،)

 الذنب فٍ حق كوكبنا المسكَن

 

 

                                           
1
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 :الزراعٌة   مفهوم اعادة تدوٌر المخلفات

هٍ عملَة إعادة تصنَع واستخدام المخلفات الزراعَة وذلك لتقلَل تؤثَر هذه المخلفات وتراكمها علً البَئة، تتم هذه 

العملَة عن طرَق تصنَف وفصل المخلفات علً أساس المواد الخام الموجودة بها ثم إعادة تصنَع كل مادة علً حدي ، 

الموارد الطبَعَة المتجددة والصدَقة للبَئة والتٍ َمكن استخدامها فٍ مجاالت عدَدة  وتعتبر هذه المخلفات الزراعَة من

للحصول علٍ عدة منافع و من الممكن اَضا ان تعتبر مشكلة بَئَة كبَرة لكثَر من دول العالم المتقدمة والنامَة كما 

 سنتناول الحقا فً الدراسة . . 

 لبٌئة : المخلفات) المتبقٌات ( الزراعٌة ومشاكل ا

ورغم تلك الفوائد الجمه لتلك المتبقَات الزراعَة فقد تسبب المخلفات )المتبقَات( الزراعَة أحَاناً لبعض الدول والمناطق 

من العالم إلٍ مشاكل بَئَة كبَرة وذلك نتَجة لعدم الوعٍ بقَمة تلك المواد وإلتباع طرقاً غَر صحَحة فٍ التخلص منها، 

 ها هذه المخلفات الزراعَة للبَئة : و من األخطار التٍ تشكل

 انتشار األمراض واألوبئة )مصدراً للعدوي ببعض الحشرات الضارة للمحاصَل الزراعَة مثل دَدان القطن المختلفة( -

انبعاث الروائح الكرَهة) كما قد تسبب عملَة تخزَن المتبقَات الزراعَة فوق المنازل فٍ الرَف إلٍ حدوث كوارث  -

 .من حدوث الحرائق ( بَئَة محققة

 توالد وتكاثر اآلفات ونواقل األمراض -

 تلوث مَاه الشرب -

تصاعد الدخان والغبار )وفٍ دراسة لوزارة الدولة لشئون البَئة فٍ مصر تؤكد أن حرق المخلفات الزراعَة وخاصة قش  -

مما َإدي الً  % 42الحادة بنسبة األرز خالل شهرٌ سبتمبر وأكتوبر من كل عام مسئول عن حدوث أزمة تلوث الهواء 

 زَادة فٍ أمراض الحساسَة للصدر و الجَوب االنفَة و الحنجرة والعَن و غَرها . .  (

 2التؤثَر فٍ القَم الجمالَة والمعنوَة -

تواجه الدول ومما سبق نجد ان المخلفات )المتبقَات( الزراعَة تمثل عبئاً ثقَالً علً كاهل البَئة وَعد التخلص منها مشكلة 

أما االستفادة من تلك المخلفات فهو حلم ترنوا إلَه جمَع الدول المتقدمة بصفة خاصة ،  النامَة والمتقدمة علً حد سواء

والدول النامَة خاصة تلك التٍ تعانٍ من نقص شدَد فٍ الموارد الخشبَة أو الغابات البداع فراغ داخلً متمَز و بخامات 

 .بَئَة  

ى تصمٌم فراغ داخلى متكامل دى من تطبٌق فكر اعادة التدوٌر للمخلفات الزراعٌة فالعائد االقتصا

 :بٌئٌا

 أول أكسَد  –البقاَا النباتَة وتصاعد غاز ثانً أكسَد الكربون  تخفَض معدالت التلوث البَئً الناشئ عن حرق -1

 ارتفاع دراجات الحرارة علً  مما َتسبب فً ظاهرة االحتباس الحراري وبالتالً زَادة الكربون وغازات أخري

  . األرض وظهور السحابة السوداء سطح

الكَماوَة مثل الَورَا وغَرها وذلك اإلتجاه إلً الزراعات العضوَة  – تخفَض معدالت استخدام األسمدة الصناعَة -2

 . المبَدات الكَماوَة مما َإدي الً زَادة خصوبة التربة  والخالَة من

معدالت استخدام األسمدة المعدنَة والصناعَة وكذلك  تَجة لزَادة إنتاجَة األراضً وتخفَضزَادة دخل الفالح ن -3

 الكَماوَة إنخفاض معدالت استخدام المبَدات

                                           
2
 Adams, W.M "The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first 

Century." Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29–31 January 2006, retrieved , 2009 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_future_of_sustanability.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_future_of_sustanability.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_future_of_sustanability.pdf
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استخدام حطب القطن فً انتاج وإقامة بعض  قطع دورة حَاه الكثَر من الحشرات مثل دورة ورق القطن نتَجة -4

 الصناعات الصغَرة.

 3. الخرَجَن إلقامة المشروعات والصناعات الصغَرة علً البقاَا النباتَة للشباب من توفَر فرص عمل -7

 :طرق االستفادة من اعادة تدوٌر المخلفات الزراعٌة فى المجاالت المتنوعة 

و َمكن  باستخدام مفهوم اعادة التدوَر المخلفات الزراعَة َوجد العدَد من مجاالت االستفادة التقلَدَة ) المستخدمة ( من

 تقسَم هذه المجاالت الً قسمَن هما :

 اوال : النشاط الزراعً و الحَوانً ) اعالف ، اسمدة ، . . ( .

 ثانَا : تصمَم الفراغ الداخلً ) مواد بناء مستدامة ، الواح خشبَة ، الواح ورقَة ، مصادر طاقة ، . . ( . 

  و نتناول نبذة مختصرة عنه لالطالع علً الفائدة المرجوة منه و التقنَة المستخدمةاوال : النشاط الزراعى : 

 : مجال إنتاج األعالف غٌر التقلٌدٌة -أ

 . % َورَا20وهذه التكنولوجَا لها مزاَا غذائَة واقتصادَة حَث َتم استخدام  س الصلبةقوالب الموال -1

من عَدان الذرة الجافة، والدراوة،  المخلفات الزراعَة حَث َتم تقطَع فرم األعالف الخشنة )المعاملة المَكانَكَة( -2

وزعازَع القصب، بآالت الدراس العادَة أو الكهربائَة أو التٍ تدار بالجرار وهذا َجعلها أكثر استساغة وقابلَة 

 للهضم،ومن الممكن أن تحل محل تبن القمح فٍ عالئق التسمَن واأللبان، 

َتم أوال تقطَع المخلفات الحقلَة بواسطة ماكَنة الدراس العادَة ثم وإلجراء المعاملة  معاملة المخلفات بمحلول الَورَا -3

لتر ماء وهذا  50كجم َورَا فٍ 4ترص هذه المخلفات فٍ طبقات وترش بمحلول الَورَا الذٌ َتم تحضَره بإذابة 

مة كجم تبن أو قش أو حطب ثم َتم كبس المخلفات المعاملة باألرجل ثم تغطٍ هذه الكو 100المحلول َرش علٍ

أسبوع ثم  3-2بالبالستَك حتً تمنع تسرب غاز األمونَا الذٌ سَتكون من تحلَل الَورَا وتترك الكومة مغطاة تماما لمدة 

 .َرفع الغطاء من مكان أخذ العلف المعامل وَتم التغذَة علَه تدرَجَا

لفات به َإدٌ إلٍ رفع القَمة غاز األمونَا َنتج فٍ مصر بوفرة وعند حقن المخ : معاملة المخلفات بغازاألمونَا -4

 . َوم تقرَبا قبل االستخدام  14الغذائَة لهذه المخلفات وَتم ذلك بنفس التقنَة السابقة مع ترك الكومة مغطاه 

هوعلف أخضر محفوظ بمعزل عن الهواء، والحفظ َتم بواسطة عملَات التخمر حَث َنتج عن التنفس : السَالج -5

 .واألحماض العضوَة التٍ تزَد من حموضة العلف إلٍ درجة توقف عوامل الفساد والتخمرات الالهوائَة الكحول

وَتكون السماد البلدٌ الصناعٍ من البقاَا النباتَة كاأللَاف واألحطاب  مجال إنتاج السماد العضوي )الكومبوست(: -ب

العضوٌ فٍ تحدَد مساحة الكومه وتتلخص طرَقة تحضَر السماد ، والعروش وسَقان وأوراق الموز والحشائش وغَرها 

سم، 10سم وعمق20، ثم تدك األرض جَدا ثم تحفر قناة حولها بعرض2م3×2علٍ أساس أن الطن َحتاج إلٍ مساحة 

سم، ثم تكرر 15-10سم ثم َوضع فوقها طبقة من المخلفات الحَوانَة بسمك 60-50توضع بها طبقة مخلفات بسمك 

متر، وترطب الكومة بعد ذلك مرة كل أسبوع شتاء، 2-1.5تً تصل إلٍ ارتفاع ح EM1العملَة مع الرش بالماء ومحلول

 .شهور ثم َتم استخدامها 5أسبوع، وأخَرا تترك الكومة لمدة  3-2مرات صَفا، ثم تقلب الكومة كل 2-3

 

 

                                           
3

 26ص  -1999 –انمبهزة  –مكتبت االسزة  –انذار انمصزيت انهبىبويت  –االوسبن و تهوث انبيئت  –دكتور  –محمذ انسيذ اروبءوط  

http://kenanaonline.com/users/daltexegy/tags/12795/posts
http://kenanaonline.com/users/daltexegy/tags/12795/posts
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 اعادة تدوٌر المخلفات الزراعٌة و االستفادة منها فى تصمٌم الفراغ الداخلى : 

 4عض المنهجَات و التقنَات المتبعة فً التصمَم الداخلٍ :َوضح الجدول التالً ب

 تقنٌة التنفٌذ منهجٌة  م

 مسح علً االنترنت و مَدانً للتقََم  لحصر مدي توافر النفاَات الزراعَة  جمع البٌانات  1

توصيييييٌف الميييييواد الخيييييام  2

 المحددة

Mix 

Proportioning 

 توزَع حجم الجسَمات، و المسح الضوئٍ المجهر اإللكترونٍ، 

 والتحلَل الحرارٌ الجاذبَة

3 Mix 

Proportioning 

 مزٌج النسب

 

 اإلجراء التكرارٌ لنسبة المزَج األمثل لتحقَق كثافة أخف وزنا، منخفضة

والطاقة المجسدة وكتل بناء منخفضة التكلفةة ) المنةتج االسةمنتٍ.علً سةبَل 

 المثال(

 اختبار أداء المنتج 4

Product 

Performance 

Test 

 

الفَزَائَةةة المَكانَكَةةة )البعةةد، امتصةةاص المةةاء، قةةوة ضةةاغطة، كثافةةة، قةةوة 

 العاطفة،

جنبا إلً جنب قوة ضاغطة، القص السةندات   قةوة العاطفةة اختبةار قةوة(، 

الطاقةة(، وظَفَة )الحرارَة الموصلَة، قةدرة الحةرارة المحةددة، مةا َعادلهةا 

المتانة )كلورَد، كبرَتات و تؤثَر من الكربنة(، والبَئَةة )السةمَة خصةائص 

 بروتوكول الترشَح )تكلب(

نميييييييييييييييييوذج تنمٌييييييييييييييييية  5

 المنزل)البٌت(

Model House 

Development 

األداء العةةام لدرجةةة الحةةرارة فةةٍ األمةةاكن المغلقةةة تقَةةَم. نمةةوذج تجرَبةةٍ 

 للمظاهرة

 وتقََم اقتصادَات التكلفة

 ( ٌوضح المنهجٌة المتبعة للوصول الى الفكرة التصمٌمٌة للمنتج1جدول )

 

و حَث ان المصمم الداخلً هو احد افراد المجتمع لذلك هو َتؤثر و َإثر بما َحَط به و تنعكس علَه المستجدات و 

تكون تصمَماته متكاملة و  التطورات الخاصة بابحاث البَئة لذا َمكننا القول ان المصمم المتمَز هو الذي َحرص دائما ان

 .  5متوافقة مع البَئة المحَطة و َحافظ علً مواردها الطبَعَة .

 

 

                                           
4
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812006733 

5
 Lownfeld and W.Brittain - Creativity and mental growth - Mack millan comp - 

    U.S.A . 1970 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812006733
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812006733
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ٌوضح الشكل التالى باختصار بعض التقنٌات المستخدمة فى تدوٌر المخلفات الزراعٌة النتاج منتجات تستخدم فى 

 الفراغ الداخلى : 

 

 النتاج منتجات فى الفراغ الداخلىتقنٌة تدوٌر المخلفات الزراعٌة ( ٌوضح  1شكل )  

 

دراسات الجدوى لمشروع اعادة تدوٌر المخلفات الزراعٌة و كٌفٌة تطبٌقها فى التصمٌم الداخلى و 

 االثاث :

هٍ مجموعة من الدراسات المتكاملة و المتخصصة من عدة زواَا اقتصادَة و فنَة و تسوَقَة و مفهوم دراسات الجدوي : 

 انونَة و من منظور بَئً بهدف اتخاذ قرار استثماري بالموافقة علً مشروع معَن أو رفضه . . مالَة و اجتماعَة و ق

 تتكون المكونات االساسَة لدراسات الجدوي من النقاط التالَة : 

 

 دراسة الجدوي البَئَة . – 1

 دراسة الجدوي التسوَقَة.  -2

 6دراسة الجدوي الفنَة و الهندسَة . -3

 

ملَون طن ، و سنهتم فً دراستنا لتدوَر  40 -26المخلفات )المتبقَات( الزراعَة فٍ مصر سنوَاً بحوالً تقدر كمَة 

المخلفات الزراعَة الستخدامها فً منتجات البداع فراغ داخلً متكامل و متوافق بَئَا و ابداعَا  بدراسة الجدوي لصناعة 

و دراسات الجدوي لمنتجات ناتجة من خلط الورق مع المخلفات األلواح الخشبَة المركبة مثل الخشب الحبَبٍ واللَفٍ 

  .الزراعَة وكذلك دراسات جدوي إنتاج الطاقة من خالل البَوجاز

 

 

 

                                           
6

 2016 –انمبهزة  –اكتوبز  6جبمعت  –دراسبث انجذوى و انمشزوعبث انصغيزة  -دكتور –ض احمذ عهي عو 

 

تقنٌة تدوٌر المخلفات الزراعٌة النتاج منتجات فى 
 الفراغ الداخلى 

 مٌكانٌكٌة 

إلنتاج مستلزمات للمنازل 
 والنوادي والصناعة 

 فٌزٌائٌة

مثل الكبس والطحن  
والتغطَن لسهولة 

 إستخدامها

   كٌمٌاوٌة

إلنتاج الورق والمركبات 
  الكَمَاوَة الوسَطة 

 بٌولوجٌة 

بتطوَع الكائنات الدقَقة لتحوَل هذة 
المخلفات العضوَة إلً منتجات ذات 

 جدوي إقتصادَة 
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 و ٌمكن اٌجاز مجاالت تدوٌر المخلفات الزراعٌة النتاج منتجات تستخدم فى الفراغ الداخلى فى الشكل التالى :

 

 تدوٌر المخلفات الزراعٌة النتاج منتجات فى الفراغ الداخلى( ٌوضح مجاالت االستفادة من   2شكل ) 

 

 و سنتناول كل منها بالتحلَل طبقا لمكونات دراسات الجدوي السابقة . . 

 دراسات جدوى لمشروع تدوٌر المخلفات الزراعٌة النتاج مواد البناءالمستدامة  : -أ

علً الزراعة، ومن شؤن استخدام هذه النفاَات فٍ صناعة البناء وَتم إنتاج النفاَات بكمَات كبَرة من الصناعات القائمة 

أن َساهم فٍ إَجاد بَئة أنظف. كما أنه َإدٌ إلً مواد البناء فعالة من حَث التكلفة.و َوضح الشكل التالً مواد البناء 

 المستدامة التً تمت تجربتها بالفعل :

 

باستخدام قذَفة النخَل النفط )أوبس( كما الركام الخشنة مفَدة  تم العثور علً الخرسانة  الخرسانة و االسمنت . . – 1

كالخرسانة الهَكلَة. كما الكثافة الظاهرَة من أوبس هو أقل بكثَر من الحجر حجر الخرسانة أوبس َصبح خرسانة خفَفة 

ة لمد 24N / MM2إلً  20. قوة ضاغطة من مجموعة ملموسة أوبس من 1850kg / M3الوزن مع كثافة حوالٍ 

َوما. وهذا َرضٍ متطلبات قوة الخرسانة خفَفة الوزن الهَكلٍ. وَناقش أَضا اختبار علً بالطة أرضَة خرسانَة  28

 باستخدام الخرسانة أوبس.

   

 (  ٌوضح مجاالت االستفادة من تدوٌر المخلفات الزراعٌة النتاج منتجات ) خرسانة و اسمنت ( تستخدم فى الفراغ الداخلى 3شكل )  

 

تم استخدام قشرة نخَل الزَت المكسورة )أوبس( كركام خشن فٍ أربعة مخالَط خرسانَة مختلفة. تم دراسة سلوك اإلجهةاد 

 واالنفعال ومعامل المرونة للخرسانة " أوبس " ومقارنتها مع الوزن الطبَعٍ اللخرسانة الجرانَتَة 

 

تدوٌر المخلفات الزراعٌة النتاج منتجات  تستخدم فى 
 الفراغ الداخلى و االثاث 

للطاقة  مصدر -د الواح ورقٌة  -ج   الواح خشبٌة  -ب  مواد بناء مستدامة  -أ   

 خرسانة  اسمنت  طوب
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 الزراعٌة :  و من ممٌزات تصنٌع خرسانة و اسمنت من اعادة تدوٌر المخلفات

تعوَض الةنقص فةٍ مةواد البنةاء التقلَدَةة بسةبب محدودَةة المةوارد  -

 الطبَعَة المتاحة. 

الطاقة المسةتهلكة إلنتةاج مةواد البنةاء التقلَدَةة تلةوث الهةواء والمةاء  -

 واألرض. 

تلبَةةة الطلةةب المتزاَةةد علةةً مةةواد البنةةاء ذات الكفةةاءة فةةٍ اسةةتخدام  -

فعالةة مةن حَةث التكلفةة الطاقة هناك حاجةة إلةً اعتمةاد تكنولوجَةات 

ومناسةةبة بَئَةةا ورفةةع مسةةتوي التقنَةةات التقلَدَةةة مةةع المةةواد المحلَةةة 

 المتاحة.

التخلص من النفاَات الزراعَة الصناعَة وغَرها من النفاَات  - 

 7الصلبة مسؤلة خطَرة أخري تثَر القلق فٍ البلدان النامَة.

  والطاقة.َوفر التطبَق الحل للحفاظ علً الموارد الطبَعَة   -

 

 وَجرٌ استعراض تطبَق النفاَات الزراعَة من أجل تصمَم مواد البناء المستدامة. 

 تتم مراجعة الخصائص الفَزَائَة المَكانَكَة لمواد البناء المستدامة.  -

 دراسة طرق اإلنتاج والتؤثَر البَئٍ لعدة مواد.   - 

 

 لدان النامَة فٍ كثَر من االحَان وهٍ: وَعالج هذا االبتكار ثالث تحدَات رئَسَة تواجهها الب

 النقص فٍ مواد البناء التقلَدَة بسبب محدودَة الموارد الطبَعَة المتاحة؛ -

 التلوث من الطاقة الناتج بكثافة من انتاج مواد البناء   -

 تراکم المخلفات الزراعَة غَر المستخدمة او المخطط العادة استخدامها   -

 

بعد دراسات عدَدة لخواص المخلفات الزراعَة أجرَت تجارب الكتشاف ما إذا كان رماد قصب  الطوب . . -2

َمكن ان َكون من  sugarcane bagasse ash (SBA)السكر)هو منتج ثانوٌ لَفٍ َنشؤ بعد سحق قصب السكر(  

 8المواد الخام الرئَسَة لنوع جدَد من الطوب اكثر كفاءة واستدامة للطاقة. 

 

 

 

 

 

 

                                           
7
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812006744 

8
 . 1996 -انمبهزة -مزكش انذراسبث انتخطيطيت وانمعمبريت -حسه فتحي  -إبزاهيم، عبذ انببلي 

 

 
( ٌوضح مجاالت االستفادة من تدوٌر   4شكل ) 

المخلفات الزراعٌة النتاج خرسانة بعد معالجتها 
 فٌزٌائٌا و كٌمٌائٌا

SBA-QD-L brick manufacturing at 

automated brick plant 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812006744
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812006744
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 : َستخدم كوقود حَوٌ و اَضا كبدَل لمادة الجَر الخام، و كبدَل لالسمنت  استخدامه 

 

 : خلط نسب مختلفة من الرماد قصب السكر قصب، المحجرالغبار  تقنٌة االستخدامquarry dust (QD)  والجَر

lime (L)  لخلق المنتج األمثل، والمعروفة باسم طوبSBA-QD-L Brick ق-. ونتَجة سبا-L ،كتلة البناء خفَفة الوزن

كفاءة فٍ استخدام الطاقة والمستدامة التٍ تلبٍ المعاََر الهندَة.المنتج المطور كماَستخدم من قبل المنتج هو أَضا فعالة 

تنفَذها  من حَث التكلفة. تم استخدام زَادة تعزَز المنتج مع عنصر مماثل لتطوَر الطوب خفَفة الوزن الخلوَة التٍ تم

جسدَا أخري فٍ ناجبور، ماهاراشترا، الهند.تم العثور علً تفل قصبة السكر كما وجد أَضا مفَدة كعنصر إلعداد قذائف 

 الهاون والخرسانة.

 

 : اقل استهالكا للطاقة - ممٌزاته 

الفعل فً ناجبور، قابلة للتطوَر و التحسَن طبقا لمواصفات االستدامة المطلوبة فً كل بَئة ) و قد تم تطوَرها ب -

 حَث انتج طوب َمتاز بمواصفات تتوافق مع البَئة هناك  Nagpur, Maharashtra, Indiaماهاراشترا، الهند 

 .  the cellular light weight bricksالطوبة خفَفة الوزن الخلوَة   -

 تكلفة قلَلة مقارنة باي منتج طوب اخر  -

  

 :دراسات جدوى لمشروع تدوٌر مخلفات الخشب إلنتاج ألواح من الخشب المضغوط  -ب

مم وبمقاسات 22 &مم 18 &مم16َهدف المشروع إلٍ إنتاج ألواح خشب طبَعٍ مضغوط بتخانات نمطَة 

لمقاسات األخري التٍ َتطلبها السوق أو بناًءا علٍ طلب العمَل مع مالحظة أن مم باإلضافة إلٍ ا2440×1220قَاسَة

 مم2500×مم 1250المشروع َمكن أن َنتج أٌ مقاسات بحد أقصٍ 

 

 : ملَون طن من المخلفات الزراعَة سنوَا. هذا ما تإكده احصاءات  35تنتج مصر أكثر من  دراسة الجدوى البٌئٌة

 رة الزراعة ودراسات مركز البحوث الزراعَة وما َعاد تدوَره ال َتجاوزقطاع الشئون االقتصادَة بوزا

فقط من هذه الكمَة فَما َتم التخلص من مالََن األطنان األخرٌ إما بحرقها أو بإلقائها فٍ الترع والمصارف    %  12 

 مما َإدٌ إلٍ أضرار صحَة وبَئَة جسَمة.

 لحرق المباشر نظافة مناطق التطبَق وحماَة البَوماس من ا  -

 ال َتولد عن هدا المشروع أٌ مخلفات صناعَة َمكن أن َكون لها أثرا علٍ البَئة  -

 

 الشراعيخ النتبج هنتجبد في الفزاغ الذاخلي( يوضح تقنيخ تصنيع الطوة هن تذويز الوخلفبد  5شكل )  

SBA-QD-L brick manufacturing at automated brick plant 

 

http://meetelfarmawy.alafdal.net/t2446-topic#3029
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 ( ٌوضح مجاالت االستفادة من تدوٌر المخلفات الزراعٌة النتاج منتجات فى الفراغ الداخلى 6شكل )  

 

  : تقََم العائد اإلقتصادي والمردود اإلجتماعً والبعد البَئً للنظم البَولوجَة لتدوَر دراسة الجدوى االقتصادٌة

المنتجات الزراعَة الثانوَة من حَث ربط مدخالت ومخرجات التكنولوجَات المستخدمة ببعضها فً منظومة متكاملة فنَا 

 9ً التنمَة المستدامة بالقرَة المصرَة ومالَا وإقتصادَا ذات أثر واضح فً تقبل المزارعَن لهذة النظم وتؤثَرها عل

َعتبر هذا المشروع من المشروعات ذات العمالة الكثَفة نسبَا و ال تتطلب كفاءة عالَة لغالبَتها حَث َمكن اكتساب  -1

 .خبرات التشغَل لألفراد خالل مرحلة التجارب األولَة للمشروع مما َقلل من نفقات التدرَب الفنٍ

 . جا َساعد علٍ توفَر جزء من العملة الصعبة التٍ َتم بها استَراد المنتجات البدَلةَوفر المشروع منت -2

  َمتاز المنتج بخفة وزنة بالمقارنة بمثَله المصنع من خامات أولَة أخري مما َعطً مجاال أفضل فٍ عملَة التسوَق -3

 

   
حٌث تنوعت الخامات المستخدمة بعد معالجتها تقنٌا )زعف النخٌل و  –اثاث ناتج من اعادة التدوٌرللمخلفات الزراعٌة  (  ٌوضح 7شكل )  

 حسب البٌئة الزراعٌة(  قش االرز واالحطاب او مخلفات قصب السكر

https://brabbu.com/blog// 

 

 

                                           
9

 –انزببط  –أوراق عمم ووثبئك انىذوة انعزبيت حول حبضىبث األعمبل نهمشزوعبث انصىبعيت ، انمىظمت انعزبيت نهتىميت انصىبعيت وانتعذيه  

 .  2003ببنتعبون مع انصىذوق االجتمبعي نهتىميت 
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 : ) تعتمد هذه الصناعة علٍ عدد من المواد الخام المتوفرة فٍ السوق المحلٍ  التقنٌة ) دراسة الجدوى الفنٌة

و تتم عملَة التدوَر   والمنتجة محلَا مما َعطٍ لها صفة الصناعة المحلَة الكاملة والتٍ ال تعتمد علٍ أٌ عنصر مستورد

 تقنَا كالتالً : 

فٍ صناعة ألواح  واالحطاب او مخلفات قصب السكرزعف النخٌل و قش االرز تستخدم المخلفات الزراعَه مثل  -1

 . " بعد فرمها حَث تتوقف جودة األلواح المنتجة علٍ درجة الطحنMdf"الخشب المضغوط

% والتٍ َتم 62المادة الرابطة ) الغراء الحرارٌ( : وتتكون من مادة رابطة حرارَة من "الَورَافورمالدهَد"   - 2

ونسبة من مادة "االمونَا كلوراَد" والتٍ تساعد علٍ تصلد مادة الغراء  (x) ادة مالئةتجهَزها عند االستعمال بإضافة م

 ،  عند تعرضها لحرارة التشغَل داخل المكبس الحرارٌ

 

 : و ٌمكن تقسٌم المراحل الفنٌة النتاج الواح خشبٌة لالثاث إلً النقاط التالٌة

 تجمَع المخلفات الزراعَة   -

 المرحلة َتم تخزَن المخلفات الزراعَة فٍ مخازن تتوافر بها احتَاطات األمن الصناعٍ مرحلة التخزَن فٍ هذه  -

مرحلة الطحن وفَها َتم فرم المخلفات الخشبَه وطحنه بدرجة الطحن المطلوبة حَث تتزاَد جودة المنتج النهائٍ بزَادة   -

 درجة الطحن لتجهَزه لعملَة الخلط مع مادة الغراء الحرارٌ المستخدمة

عملَة الكبس : تعتبر عملَة الكبس هٍ العملَة األساسَة إلنتاج ألواح الخشب المضغوط وتتم العملَة من خالل مجموعة   -

 :  من الخطوات المتتالَة التٍ َمكن تلخَصها فَما َلٍ

ات الكبس تجهَز المكبس للتشغَل وذلك بتشغَل دائرة التسخَن لرفع درجة حرارة قرص المكبس المحتوَة علٍ إسطمب -1

درجة مئوَة حَث َستغرق ذلك مدة زمنَة فٍ حدود ساعتَن إلٍ ثالث ساعات وَتوقف ذلك علٍ 150لدرجة حرارة 

 .درجة حرارة الوسط المحَط

 تجهَز الغراء من عناصره ذلك بخلط المركبات الثالثة التالَة حسب النسب الوزنَة المبَنة بالجدول التالً :  -2

 

 الكمٌه المادة المضافه مسلسل

 كَلوجرام 100 بورَا فورمالد هَد 1

 كَلوجرام 30 مادة مالئه 2

 كَلو جرام 40 ماء 3

 ( ٌوضح النسب المستخدمة لتجهٌز المنتج 2جدول ) 

 

% من وزن 1ثم َضاف إلٍ الكمَة المستخدمة ملح" أمونَا كلوراَد" كمادة مصلدة عند درجة حرارة الجو فٍ حدود

دقَقة  15لفة/دقَقة لضمان التجانس الكامل لمدة 250َتم التقلَب باستخدام خالط كهربٍ بسرعة"الَورَافورمالدهَد" و 

تقرَبا . و َفضل اتباع تعلَمات الشركات المنتجة للمصلد فً تحدَد الكمَة المستخدمة منه بعد التحقَق من النتائج بالتجربة 

 العملَة

% وزنا غراء تدرَجَا 30% :25الغراء السابق تجهَزه وذلك بإضافة تم عمل خلَط من المادة الخام المطحونة مع  -3

 مع استمرار عملَة التقلَب فٍ الخالط المَكانَكٍ لضمان التوزَع المنتظم للغراء فٍ المادة الخام
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ً َتم تعبئة االسطمبة الموجودة بالمكبس بالكمَة المناسبة من المخلوط وَتم تشغَل النظام الهَدرولَكٍ للكبس حت -4

 جو150الوصول إلٍ ضغط 

دقَقة حتً إتمام عملَة الكبس حَث َتوقف زمن الكبس علٍ كفاءة نظام  12دقائق إلٍ  7َترك اللوح فٍ المكبس لمدة   -5

 التسخَن للمكبس ودرجة حرارة الوسط

َة متساوَة َرفع اللوح من المكبس وَتم رص األلواح رأسَا علٍ قاعدة أفقَة تامة االستواء مع وضع سداَب خشب -6

مم( لضمان انتظام التبرَد لسطحٍ اللوح لتالفٍ االنبعاج الممكن حدوثه فٍ حالة عدم 15×30×1250السمك بَنها )

  انتظام معدل فقد الحرارة من سطحٍ اللوح

ساعه قبل استكمال عملَة التشغَل )أٌ قبل إجراء عملَة التشطَب( َتم تهذَب )تقصَب( أحرف 24َترك اللوح لمدة  -7

    مم وترص األلواح رأسَا1أللواح المشغلة علٍ ماكَنة تقصَب الكونتر للوصول باأللواح إلٍ المقاسات المطلوبة بدقة +ا

 

 االلواح الخشبَة عازلة للضوضاء . - ممٌزات المنتج النهائى :

 مغلقة .االلواح الخشبَة تحافظ علً حرارة الفراغ الداخلً فً االماكن ال -                         

 

 تحوٌل المخلفات الزراعٌة الى الواح ورقٌة ٌمكن استخدامها فى منتجات فى الفراغ الداخلى : -ج

  تعتبر عملَة إعادة تدوَر الورق عملَة اقتصادَة من الدرجة األولً، وذلك ألن  :دراسة الجدوى االقتصادٌة

كَلو وات  4،100هذه العملَة توفر كمَات هائلة من المَاه والطاقة. حَث أن إنتاج طن ورق من المخلفات الورقَة َوفر 

ٍ تستخدم فٍ صناعة لب الورق إما أشجار متراً مكعباً من المَاه، باإلضافة إلً الخامات األولَة الت 28ساعة طاقة وكذلك 

 .أو مواد سلَلَولوزَة ناتجة من المخلفات الزراعَة

 

 : ) َتكون خط  التقنٌة ) دراسة الجدوى الفنٌة

تحوَل المخلفات الورقَة فٍ حالة الصناعات الصغَرة من ماكَنة 

ادة المساحة السطحَة ثم تحوَلها إلً عجَنة َتقطَع الورق وذلك لز

خالل ماكَنة عجانة الورق حَث َتم تحوَل قطع الورق ورق من 

إلً لب الورق. وتوضع بعد ذلك عجَنة الورق فٍ أحواض كبَرة 

% طبقاً للسمك المطلوب للورق 95لخلطها بنسبة مَاه تصل إلً 

لتحوَلها إلً نماذج ورقَة بواسطة براوَز خشبَة طبقاً لألبعاد 

 .المطلوبة ثم َتم بعد ذلك فرد الورق

 

 

 

 

 

 

 
( يوضح هجبالد االستفبدح هن تذويز الوخلفبد  8شكل )  

الشراعيخ النتبج هنتجبد في الفزاغ الذاخلي حيج يتن 

أشجبر أو هواد سليليولوسيخ نبتجخ هن الوخلفبد استخذام  

الشراعيخ في صنبعخ لت الورق الذى يستخذم ثذوره في 

 انتبج االحبث

Designed by Giorgio Caporaso of 

Caporaso Design 
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 (  The Eco wall)جمٌع الحوائط الخارجٌه والداخلٌة للوحدة مصنعـــه بالكامل من الــ الحوائط البٌئٌة 

" 8/3ورق المعـــــاد تدوَره مـن النفاَات و َتم صب الورق المعاد تصنَعه فٍ ألـواح سمك الألواح مصنعة من وهً 

من اجل عمل لوح  ( وَتم تجمَع اثنان من هذه األلـواح معاً  9  كما فً الشكل  ) سم ( مع دعائم هَكلَة فٍ الخـلف 0.9)

  -وتتمَز تلك الحوائط :حائطً حسب االبعـاد المحددة . 

 % منها.30وزناً  أقوي من ألواح الجص مرتَن و نصف طبقاً إلختبار الكسر وأخف -

 منخفضة التكالَف ، تشطَب عالً الجودة . -

 علَها .امكانَه الطباعة أو اللصق أو التثبَت  -

 عازلة للرطوبة ومقاومه لالحتراق . -

 من الممكن إعادة تدوَرها مرة اخري بنفس الجودة . -

 

 تدوٌر المخلفات الزراعٌة و تحوٌلها الى مصدر من مصادر الطاقة : -د 

 : ) َتم ذلك عن طرَق تقطَع المخلفات الزراعَة إلً قطع صغَرة جداً ثم كبسها  التقنٌة ) دراسة الجدوى الفنٌة

المخلفات بفعل الحرارة المتولدة من االحتكاك بَن الجزَئات وبعضها  فٍ نوع معَن من المكابس والتٍ تقوم بكبس حبَبات

َمكن استخدامها كوقود صلب لألفران الصناعَة أو األفران المستخدمة فٍ )القولبة( وتحوَلها إلً قوالب منتظمة الشكل 

 .القري

علٍ التخمر الالهوائٍ للمخلفات الصلبة و هناك طرَقة اخري لتولَد طاقة بانتاج البَوجاز حَث تعتمد تكنولوجَا البَوجاز 

والسائلة ، حَث َمكن استخدام المخلفات النباتَة مثل حطب الذرة والقطن وقش االرز وعروش الخضر ومخلفات الصوب 

َستخدم فً طهً الطعام و تشغَل االجهزة الكهربائَة )خلَط من غاز المَثان وثانٍ أكسَد  النتاج وقود   والثمار التالفة

مجمع  -ون مع مجموعة من الغازات األخري( ، وتتكون وحدة البَوجاز وسماده من أربع أجزاء رئَسَة هٍ مخمرالكرب

حوض استقبال السماد العضوٌ وهذه األجزاء جمَعها مصنعة من الطوب واألسمنت  –حوض التغذَة بالمخلفات  -الغاز

وفقا  3م100-3م5أو بالستَك وَتراوح حجم الوحدة من والرمل باإلضافة إلٍ خراطَم من البولٍ إَثَلَن ومواسَر حدَد 

 . لحجم المخلفات المتاحة َومَا

 : األمر َتطلب إقامة مشارَع مركزَة ومصانع شاملة تتكلف مالََن الجنَهات لتقوم  دراسة الجدوى االقتصادٌة

 .بعملَات النقل أو الجمع أو التصنَع كما تقوم بدفع ثمن هذه المخلفات للمزارعَن لحثهم علٍ عدم حرقها

       
( يوضح هجبالد االستفبدح هن تذويز الوخلفبد الشراعيخ لتصوين فزاغ داخلي ) حوائط  و احبث، . . (  هن اعبدح تذويز  9شكل )  

أشجبر أو هواد سليليولوسيخ نبتجخ هن الوخلفبد الشراعيخ في صنبعخ الوخلفبد الشراعيخ  في الفزاغ الذاخلي حيج يتن استخذام  

 ثذوره في انتبج االحبث او الحوائط الجيئيخلت الورق الذى يستخذم 
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 :نتائج 

من أهم القضاَا فٍ الوقت الحالٍ فٍ مصر وهذا َرجع إلٍ أن تراكم هذه المخلفات دون  المخلفات الزراعَة تدوَر  -

 استخدام تعتبر كارثة بَئَة َزداد خطرها َوما بعد َوم نتَجة للتطور فٍ البحث العلمٍ. 

واستخدامها فٍ العدَد من األغراض مثل تغذَة الحَوانات و كسماد َعمل  المخلفات الزراعَة تقنَات االستفادة من تتعدد -

 .علٍ زَادة خصوبة التربة او كوقود مثل البَوجاز وهو أحد أنواع الطاقة النظَفة

ت الدراسة ان ادراك المصمم للتقنَات المتنوعة لتدوَر المخلفات الزراعَة اتاح له حلول تصمَمَة كثَرة للفراغ افاد -

 الداخلً .

العوائق التٍ تعترض تدوَر المخلفات الزراعَة تتمثل فٍ مشاكل تكنولوجَة وأخرٌ مادَة وثالثة مإسسَة وتقوم المعاهد  -

 رق المتاحة تكنولوجَا لتحوَل المخلف إلٍ منتج ذٌ قَمة عالَة .البحثَة المتخصصة باختَار أَسر الط

اعادة تدوَر المخلفات الزراعَة َعد ثورة فٍ الفراغ الداخلً بمحتوَاته إذا ما تمت معالجتةه وتطوَعةه لخدمةة التصةمَم و  -

 فكر المصمم .

 :توصٌات

 -التنسَق مع الجهة المختصة لوضع وتنفَذ خطة وطنَة لتدوَر المخلفات وإعادة استخدام الموارد  والمحافظة علَها  -

 تشجَع تنظَم ورش العمل والندوات والمإتمرات العلمَة المختصة بتطوَر تقنَات تدوَر المخلفات الزراعَة 

و حجمها و معدالت إنتاجها و وضع البرامج الصحَحة التعرف علً المكونات المختلفة للمخلفات فٍ كل منطقة  -

 .للتخلص منها و التخطَط المستقبلٍ لالستفادة من هذه المكونات

تقلَل حجم المخلفات المراد التخلص منها بتشجَع القطاع الخاص علً إنشاء وتطوَر الصناعات التٍ تستخدم بعض  -

 .تزوَده بنتائج الدراسات التٍ تجري فٍ هذا المجالو  توفَر المكابس والفرامات(مكونات هذه المخلفات )

توعَة المواطنَن عن مخاطر التخلص الخاطٍء للمخلفات الزراعَة علٍ اإلنسان والبَئة و طرق التدوَر لالستفادة منها  -

 .بما َعود علَه وعلٍ المجتمع بالنفع

متكةامالً  متفاعالً و  وَظل وأطروحات وتقنَات وأنظمة علم من الحدَث العالم ماَقدمه عن المصمم الداخلً عدم انفصال -

 .الحدَثة التقنَات إمكانَات إلستَعاب ابحاث العلوم و اعادة التدوَر مجال فً معها

 :المراجع

 -:الكتب  -

 القاهرة . –الدار العربَة للنشر و التوزَع  – اسس تدوَر النفاَات -دكتور. احمد عبد الوهاب ،عبد الجواد -

 –القاهرة  –مكتبة االسرة  –الدار المصرَة اللبنانَة  – االنسان و تلوث البَئة –دكتور  .محمد السَد ،ارناءوط -

1999 

 2016 –القاهرة  –اكتوبر  6جامعة  – دراسات الجدوي و المشروعات الصغَرة -دكتور  .احمد علً ،عوض -

 . 1996 -القاهرة -والمعمارَةمركز الدراسات التخطَطَة  -حسن فتحٍ  -إبراهَم، عبد الباقٍ -
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