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 الملخص 

تعتبر عملیة التدویر واحدة من أکثر العملّیات التی بمقدورها أن تحّل العدید من المشاکل دفعة واحدة؛ لذا، فقد القت هذه 

العملّیة إقباالً کبیراً جداً من کاّفة الدول التی تهتّم بحّل مشکلة النفایات والعدید من المشاکل األخرى التی تسّبب اإلزعاج، 

فرعیة عدیدة. التدویر لیست من العملّیات الحدیثة، بل هی عملّیة قدیمة، ولکنها لم تکن بهذه  والتی ینجم عنها مشاکل

الضخامة التی هی علیها اآلن، فقد کانت فی األزمان القدیمة أبسط من ذلک بکثیر، وتتمثل فی تغّذی بعض الکائنات الحّیة 

کما کان اإلنسان فی العصر البرونزّی قادراً على صهر على فضالت الکائنات األخرى بشکل طبیعّی دون تدّخل اإلنسان، 

المواّد المصنوعة من المعادن لتکوین مواّد أخرى جدیدة منها، ومن هنا فإن عملّیة التدویر تعنی إعادة استعمال المواد 

المواد  المستعملة إلنتاج مواد أخرى جدیدة، قد تکون فی بعض األحیان ذات جودة أقّل من المنتجات التی تصنع من

األصلیة، وهناک العدید من المواّد القابلة للتدویر، کالمواّد المعدنیة، والورقّیة، والزجاجّیة، والبالستیکّیة، ومیاه الصرف 

الصّحّی، وإطارات السیارات، والمواّد المنسوجة، والعدید من المواّد األخرى، وفیما یلی بعض أبرز النقاط التی تدّل على 

ذه العملّیة فی المجتمعات المختلفة. أهمّیة تدویر النفایات یوفرالطاقة بشکل کبیر، حیث تساعد عملیة تدویر أهمّیة القیام به

النفایات على إنتاج منتجات جدیدة باستهالک أقّل للطاقة من عملیة إنتاج المنتجات من المنتجات الطبیعّیة، مّما یساعد فی 

الم منها کمشکلة االحتباس الحرارّی. یقلّل من استنزاف المواد الخام فی عملّیة الحّد من المشاکل الرئیسّیة التی یعانی الع

إنتاج المنتجات الجدیدة، حیث إّن استنزاف هذه المواّد یساعد على تدمیر البیئات المختلفة التی یتّم استخراج هذه المواد 

الحاالت. یوفر العدید من فرص العمل، حیث إّن منها، کما أّن هذا األمر یساعد بشکل رئیسّی على زیادة التلّوث فی بعض 

عملّیة إعادة التدویر توّفر العدید من األعمال، فهی سلسلة من العملّیات ولیست عمالً واحداً فقط؛ مّما یساعد على حّل 

لخام المستخرجة مشکلة البطالة. یوّفر األموال ویزید من هامش الربح، فتکلفة المواّد المعاد تدویرها لیست کتکلفة المواّد ا

من الطبیعة، وهذا ما یدفع أصحاب العمل إلى االعتماد فی بعض األحیان على عملّیة إعادة التدویر، کما أّن انخفاض 

الخارج، مّما یزید من إیراداتها. یقلّل من مشاکل تراکم النفایات وما  التکالیف على المصّنعین یزید من صادرات الدول إلى
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الناس، وذلک من خالل تراکم مسّببات المرض فوق النفایات، کما یخلّص البیئة من النفایات  یجلبه من أمراض لمختلف

 غیر القابلة للتحلّل کالمواّد البالستیکّیة التی قد تسّبب العدید من المشاکل للبیئات المختلفة التی توجد فیها

 فتاحية:مالكلمات ال

 .التقنیات الحدیثة - المخلفات - إعاده االستخدام -إعاده التدویر

Abstract: 

Recycling is one of the most solvable processes at one time. Therefore, this process has been 

very popular with all countries concerned with solving the waste problem and many other 

troublesome problems that result in many sub-problems 

Recycling is not a modern process, but an old process, but it was not as large as it is now, it 

was in the old times much simpler, and is to feed some organisms on the waste of other beings 

naturally without the intervention of man, as man in the Bronze Age, they were able to melt 

metal materials to form new materials. 

Hence recycling means reusing materials used to produce new materials, which may 

sometimes be of lower quality than products made from original materials. The following are 

some of the highlights of the importance of this process in different communities. 

The importance of waste recycling saves energy significantly. Waste recycling helps to 

produce new products with less energy consumption than the process of producing products 

from natural products, which helps to reduce the major problems that the world is suffering 

from such as global warming. Reduces the depletion of raw materials in the production of new 

products, as depletion of these materials helps to destroy the different environments from 

which these materials are extracted, and this mainly helps to increase pollution in some cases. 

It provides a lot of job opportunities, as recycling provides many jobs, it is a series of 

operations and not just one job, which helps to solve the problem of unemployment. It saves 

money and increases the profit margin. The cost of recycled materials is not the cost of raw 

materials extracted from nature, which is why employers sometimes rely on recycling, and 

lower costs for manufacturers increase the exports of countries abroad, Their revenues. 

Reduces the problems of accumulation of waste and the diseases it brings to different people, 

through the accumulation of pathogens above the waste, and also rid the environment of non-

degradable waste such as plastic materials that may cause many problems for the different 

environments in which they exist 

Key words:  

Recycling, environment, materials, recycling, reuse 

 المقدمة

فاله.  یمكن إغالدورا  إعادة التدویر، مصطلح نبت فى عالم یتغیر بدینامیكة واضحة تلعب فیها القضایا اإلقتصادیة والبیئیة

ه تهدف ویر هذفمنطوق المصطلح فى حد ذاته یطلق العنان للتوقع والتساؤل متعدد االتجاه، عما إذا كانت إعادة التد

ت و مكوناأعن عناصر قیمة استخدمت وتم إهالكها، أم الحصول على عناصر للتخلص من تراكمات النفایات، أم البحث 

ا یعنینا م، ولكن الحقیقة أن كل هذه التساؤالت اإلعتباریة تشكل مخرجات إلعادة التدویر منخفضة؟خامات أولیة بأسعار 

     الحدیثة؟وجیا ن هذه التكنولم –متخصصین مصریین فى مجال صناعات األثاث ك –بالتخصص هو ما سنستفید نحن 

أرى أننا یمكن أن نكون من أكثر المستفیدین من هذه التكنولوجیا، حیث من الممكن أن نحصل على خامات بمواصفات 
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مهندسة إیجابیة التوظیف بشكل مباشر، إلى جانب إنخفاض تكلفة معظمها عن مثیالتها المصنعة من الخامات غیر المدورة 

ام مسئولیتنا البیئیة واالجتماعیة. لكن علینا أیضا أن نحترم وندرس طبائع ومواصفات بشكل ملحوظ، باإلضافة إلى احتر

 هذه الخامات الحدیثة للحیلولة دون فشل توظیفها فى تصمیم منتجات تحقق الهدف منها.

ل المادة وفك یتشك دةفإعادة التدویر وإعادة االستخدام مفهومین مختلفین والهدف واحد، یتلخص مفهوم إعادة التدویر بإعا 

ع تحویلها إلى شكل مببقاء المادة  جزیئاتها لالستفادة منها في غرض ثا ٍن أو لنفس الغرض، أما إعادة االستخدام فیتمثل

لتي تتم من خالل تحویلها یدویا على عكس إعادة التدویر ا آخر واستخدامها لغرض اخر عن طریق تعدیلها وفي الغالب یتم

دة التدویر في هو الحفاظ على البیئة والتقلیل من التلوث وظهرت فكرة إعا لحین السابقینالمصانع، والغرض من المصط

لى تجمیع مواد حیث كانت تعاني بعض الدول من نقص حاد في بعض المواد مما دفعها إ الحرب العالمیة األولى والثانیة

 رةعة في إدایر من أهم األسالیب المتبوإعادة استخدامها متل المطاط، حتى أصبحت عملیة إعادة التدو من المخلفات

  . النفایات 

 مشكلة البحث

ك م المستهلما یدععدم االستفادة من الخامات المعاد تدویرها بشكل مناسب في إنتاج أثاث متنوع من الخامات المختلفة ب

ة ات الخشبیللصناع توافر قاعدة معلوماتیة موجهة التطبیقات عن الخامات المعاد تدویرها المصریة. وعدمالمصري والبیئة 

ج بدعم وعدم انخراط صناعات األثاث المصریة فى تطبیقات مفاهیم اإلنتا بوجه عام، وصناعة األثاث بوجه خاص.

 الخامات المعاد تدویرها بالشكل المناسب. 

التي  البیئيتسمم والوث ة والخدمات التي تقدمها إال أنها تسبب العدید من أنواع التلوبالرغم من المزایا المتعددة للصناع 

فات وما له من واستخدام المخل تعود بالخطر على كوكب األرض والغالف الجوي، یستهین البعض في أهمیة إعادة التدویر

ذا القضایا سواء بین لفت االنتباه إلى مثل هفي  أهمیة في وجودنا إذ إن العناصر الطبیعیة لن تدوم، وللتوعیة دور أساسي

ل الخامات وتكمن المشكلة الرئیسیة للبحث في عدم استغال .البیئیة وأعضاء الجمعیات وربات البیوتطالب المدارس 

 المعاد تدویرها.

 أهمية البحث

بین  لمعرفىالتكامل ا والتأكید علىإلقاء الضوء على حزم جدیدة من الخامات مجدیة االستخدام فى صناعات األثاث. 

 مختلف العلوم والمجاالت التطبیقیة.

ة النفایات خطور ىكما إن العاملین في مجال البیئة یدركون أهمیة إعادة التدویر واالستخدام وعوائدها، كما یعلمون مد

مثل بعض  الكیمیائیة، ویمكن أن تكون غیر خطرة الصلبة وتنوع درجة خطورتها وتكون من نواتج الصناعات والمواد

ستوى الدولة، فمن الشراء على مستوى الفرد وتقلیل االستیراد على م المخلفات المنزلیة، إضافة إلى التقلیل من تكالیف

 .المرغوب بها استخالص مواد نستفید منها وننفق أموالنا علیها الممكن من خالل المواد غیر

 أهداف البحث

عدم وجودها  وما آثار دویر واالستخدام على الفرد والمجتمع والدولةیهدف هذا البحث إلى عرض ایجابیات إعادة الت 

ها على الصعید إعادة استخدام مخلفاتنا المنزلیة وغیر وكیف سیكون بنا الحال حینها، وعرض مجموعة أفكار تساعد على

ل الدعائیة الوسائترویج الفكرة داخل المجتمع عن طریق التحفیز واستخدام  الشخصي وأفكار إلعادة التدویر وكیفیة

 .لمبدأ وفكرة ولیس لمنتج معین المختلفة للترویج
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  ري.المصك باإلضافة الي كیفیة االستفادة من الخامات المعاد تدویرها في إنتاج أثاث متنوع بما یدعم المستهل 

 ات بعینهالى خامف عالوقو إلىتوفیر قاعدة معلوماتیة واضحة المعالم التحلیلیة والتطبیقیة، یرجع إلیها عند الحاجة و

 لتطبیقات محددة.

عات بوجه الصنا وأیضا توفیر حزم تحلیلیة معیاریة موجهة، لتوضیح جدوى وفاعلیة استخدام الخامات المعاد تدویرها فى

 عام، وصناعة األثاث بوجه خاص.

 منهجية البحث:

 العلمیة.المنهج اإلستقرائي من خالل الدراسات السابقة والمراجع  .1

 التحلیلیة.من خالل الدراسات  التحلیلى النقدىالمنهج  .2

 لبداياتا

وغیرها في  بدأ اإلنسان بإعادة تدویر المواد منذ األزل، فاإلنسان األول قام بإعادة استخدام أغصان االشجار والحجارة

النباتات لغیر استخدم  صنع أدواته الخاصة لتخدمه في حیاته الیومیة مثل صید الحیوانات وإشعال النار وغیرها، كما

وظهر مصطلح إعادة التدویر أثناء الحرب العالمیة األولى والثانیة، حیث  .الطعام مثل قشرة ثمرة جوز الهند والقصب

المخلفات  النقص الشدید في بعض المواد األساسیة مثل المطاط، مما دفعها إلى تجمیع تلك المواد من كانت الدول تعاني من

 .المعادة استخدامها

 تدوير المادة لحماية البيئةإعادة 

یتضمنه  )ومالتجنب أو للتقلیل بأكبر قدر ممكن من التلوث البیئي یجب اتباع وتطبیق تسلسل استراتیجیات إدارة المخلفات 

تكوین الدوائر المغلقة  –استخدام تقنیات إنتاج نظیفة  مبادئ:من رفع لكفاءة وإنتاجیة المواد والطاقة(. والتي ترتكز على 

 التخلص المالئم بیئیا من المخلفات والنفایات. –التدویر(  دة)إعا

 أخطار النفايات على البيئة

أو سطحیة. هذا إلى جانب  جوفیةإلى مصادر المیاه سواء كانت  سمومتحلل النفایات یؤدي إلى تسرب ما تحتویه من 

من طغیان على المناظر الطبیعیة وتشویه للقیمة  النفایاتبما تسببه أكوام  النظرانبعاث الروائح الكریهة. كما أنها تؤذي 

 .1علیها اإلنسانالجمالیة التي یحرص 

 وتلعب إعادة التدوير دوراً مهماً في حماية البيئة والحفاظ عليها من خالل:

 )تقلیل انسیاب المواد واستهالك الطاقة( االستهالك المحافظة على الموارد وتقلیل   (1

 حمایة األراضي الزراعیة وأماكن رمي المخلفات   (2

 ایة البیئة من المواد واالنبعاثات السامةحم  (3

ات الفنیة ة للمتطلباإلضافبوإلنجاح عملیة إعادة التدویر یجب مراعاة وتحقیق المتطلبات البیئیة والتقنیة واالقتصادیة العامة 

 الخاصة بكل منتوج والتنسیق بینها أثناء عملیة تصمیم المنتوج. 

 البيئة حماية استراتيجيات
 نظيفة إنتاج قنياتت استخدام  -

 الملوثات البیئیة والمخلفات تجنب أو التقلیل من تكون 

 العمل على منع أو التقلیل من استخدام المواد ذات األثر البیئي الئ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://b7oth.net/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83/
https://b7oth.net/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83/
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  ركیب خالل ت الملوثة للهواء والماء والتربة من وخروج الموادالعمل على استخدام تقنیات مناسبة لمنع انسیاب

 واستخدام المصائد / المصفیات المناسبة

  النفایات والرواسب الناتجة عن هذه المصائد / المصفیاتالتخلص المالئم بیئیا من 

م  االهتماب أیضاً باإلضافة لهذه النقاط یجب مراعاة مرحلة استخدام المنتوج وما ینتج عنها من ملوثات ومخلفات كما یج

مصادره التلوث و ت عنومالما توفره من معل (،الوحدات اإلنتاجیة / تقییم دورة حیاة المنتوج )تقییمبعملیات التقییم البیئي 

قاط تحسین النوألفضل اوالتي من خاللها یمكن مقارنة اإلمكانیات والتقنیات اإلنتاجیة والخدمیة واختیار الحلول والبدائل 

 الحرجة بها.

 التدوير( )إعادة المغلقة الدوائر تكوين 
 لهذه استخدام عملیة كل عملیة تصنیعیة أو تشغیلیة تتم على المواد الخام أو مواد التشغیل ترفع من قیمة هذه المواد وكل

/  ر المنتوجطالة عممن خالل إ المواد،طریق الرفع من فعالیة  نالمواد. فعالمواد أو أي منتوج منها ترفع من فعالیة هذه 

 لبیئي.اوالتلوث  لتكالیفایتم التقلیل من انسیاب واستهالك المواد والطاقة ومن  (،التصنیعالمادة )إعادة االستخدام / إعادة 

 والمخلفات النفايات من بيئيا المالئم التخلص
ئمة للبيئة. لطرق المالها بالضمان حماية البيئة من كل المخلفات التي اليمكن االستفادة منها أو تجنبها يجب التخلص من

 ويشمل ذلك:

لغازات امع ضرورة مراعاة  لنهائیةا المخلفات* الحرق إلنتاج طاقة حراریة تستخدم في عدة مجاالت وللتقلیل من حجم 

 والمخلفات الناتجة عن عملیة الحرق

 لجوى* الردم باستخدام أماكن رمي خاصة یراعى فیها عدم اإلضرار بالتربة أو المیاه الجوفیة أو الهواء ا

 التدوير إعادة
إعادة ات وذلك بالمخلفوالجوهریة إلعادة التدویر هي استحداث أو استكمال الدوائر المغلقة لالستفادة من المنتوجات  الفكرة

 استخدامها أو تصنیعها.

 التدوير إعادة أنواع 
ج ها على اإلنتاحال ضروریا وبدیال لإلنتاج الجدید ویمكن تطبیق (: تعتبرproduct recycling*إعادة تدویر المنتوج )

 الكامل أو المكونات واألجزاء كاآلتي:

فس تخدامه لناس وإعادة تطویره*إعادة تدویر المنتوج مع المحافظة على شكله وبنیانه والقیمة العالیة له بعد صیانته أو 

 الوظائف والمهام أو غیرها

نوع یمة من القأقل  د هذا النوع*إعادة تدویر المنتوج بعد تفكیكه وإدخال مكوناته وأجزائه لعملیة اإلنتاج والتجمیع ویع

 السابق

في  التصنیع(دة (: االستفادة من المواد الداخلة في صناعة أي منتوج )إعاmaterial recycling*إعادة تدویر المواد )

ة البیئ صناعات مماثلة أو مختلفة بعد فصل المواد الداخلة في صناعته عن بعضها البعض مع مراعاة شروط حمایة

 كاآلتي:

 عادة تدویر المواد من خالل إعادة تصنیعها واستخدامها كمواد تشغیلإ *

 عادة تدویر المواد من خالل معالجتها كیمیائیا أو حراریا لتصنیع مواد خام جدیدةإ *
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 البيئة حماية في التدوير إعادة دور
 في اآلتي: ُتسهم إعادة التدوير في المحافظة على البيئة والتقليل من التلوث من خالل دورها

 *المحافظة على موارد المواد والطاقة

 * تقلیل االستهالك من خالل إطالة عمر المنتوج

 * تقلیل االستهالك من خالل إعادة التصنیع

 * تقلیل االستهالك من خالل الرفع من كفاءة العملیات اإلنتاجیة

 * توفیر الطاقة من خالل التقلیل من العملیات اإلنتاجیة

 مة من خالل التقلیل من المخلفاتلرمي القما كمكبات المستخدمة* حمایة األراضي  

 *حمایة البیئة من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات االستخراجیة والتحویلیة.

 ماذا نعني بإعادة التدوير؟

و الصناعیة أو أالمخلفات المنزلیة هي عملیة إعادة تصنیع واستخدام للمخلفات: سواء  :(recycling) إعادة التدوير

معدنیة العلب ال تصنیع الزراعیة، فمثال نقول انه باإلمكان أن نعید تدویر الجرائد القدیمة إلى أطباق كرتونیة ، وان نعید

ي تصنیع امها فالقدیمة لتقدیم علب جدیدة ،وأن نعید تصنیع الخردة من المعادن للحصول على سبائك جدیدة یمكن استخد

یئة، وتتم ها في البتراكم جات مختلفة، والغایة من إعادة االستخدام هو التقلیل من حجم هذه المخلفات وبالتالي التقلیل منمنت

ادة على میع كل هذه العملیة عن طریق تصنیف وفصل المخلفات على أساس المواد الخام الموجودة فیها ومن ثم إعادة تصن

 .حدا

 

  التدوير.لمحة عامة عن نشأة إعادة 

واد ي بعض المفلشدید ابدأت فكرة إعادة التدویر أثناء الحرب العالمیة األولى والثانیة، حیث كانت الدول تعاني من النقص 

 األساسیة مثل المطاط، مما دفعها إلى تجمیع تلك المواد من المخلفات إلعادة استخدامها.

لعدیدة االبیئیة  لفوائدلیب المتبعة في إدارة النفایات الصلبة؛ ذلك وبعد سنوات أصبحت عملیة إعادة التدویر من أهم األسال 

األساسي  الشكل لهذه الطریقة.ولسنوات عدیدة كان إعادة التدویر المباشر عن طریق منتجي مواد المخلفات )الخردة( هو

یات واد النفامصنیع ذا یعني تإلعادة التدویر، ولكن مع بدایة التسعینات بدا التركیز على إعادة التدویر غیر المباشر وه

وباألخص  المعدنولتقدیم منتجات أخرى تعتمد على نفس المادة الخام من مثل: إعادة تدویر الورق والكرتون والبالستیك 

 األلمنیوم وغیرها من المواد التي یتم إعادة تدویرها في الفترة الحالیة.



 لثاني والعشروناالعدد  -لخامس االمجلد                       مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                     

115 
 

لجمعیات اوم بها خالل برامج وحمالت التوعیة البیئیة التي تقحیث إن تنامي االهتمام في قضایا البیئة قد انعكس من  

أعضاء ولبیوت المهتمة في البیئة، فقد كان هناك اهتمام متمیز في موضوع إعادة التدویر بین طالب المدارس وربات ا

اعد في تخفیض سالممكن أن ت الجد من وجد رجال الصناعة أنه إذا تم أخذ برامج التدویر بمأخذ البیئیة. وقدالجمعیات 

لبعض أن تدویر ورغم إیمان ا .صورتهم كمتهمین دائمین بتلوث البیئة كما تحسن تكلفة المواد الخام وتكلفة التشغیل،

یر بقة للتدول المطالمخلفات هو قمة المدنیة فإنه بعد مرور عشر سنوات على تطبیق الفكرة بدأ الكثیر من الناس في الدو

مع  كتشفواافاعلیة تلك العملیة، وهل هي أفضل الوسائل للتخلص من المخلفات؟ فقد  بشكل واسع في التساؤل عن مدى

 دة من المنتجل في الجوادة أقالوقت أن تكلفة إعادة التصنیع عالیة بالمقارنة بممیزاتها والعائد منها. فالمنتج المعاد تدویره ع

تصنیعه أعلى من  األساسي، ورغم هذا فإن تكلفة منتجمرة، كما أنه ال یستخدم في نفس أغراض ال األساسي المستخدم ألول

  للطاقة.داًرا عملیة التدویر غیر منطقیة اقتصادیا بل إه من مواده األولیة مما یجعل تكلفة تصنیع المنتج األساسي

  -مصر: 

روزة في المف تفي بعض األحیاء في القاهرة، وبعض المواقع السیاحیة ومن خالل الجمعیات التعاونیة یتم جمع النفایا

ضویة )جافة( وتشمل الورق والكرتون نفایات غیر ع-  نفایات مطبخ - نفایات عضویة-وعاءین وعلى النحو التالي:  

ن خالل اشرة موالبالستیك والمعدن حیث تقوم ربة المنزل بفصل هذه النفایات في وعاءین ویتم جمعهما من المنازل مب

صنیع، و كز التفي مركز الفرز لیتم فرز المكونات وتجمیعها وبیعها إلى مرا عمال النفایات، ومن ثم یصار إلى طرحها

یات الع. في بعض الفأحیانا یتم إجراء بعض عملیات التصنیع األولیة على هذه المواد قبل نقلها للمصنع كبشر البالستیك..

، ورق لوحدهیات، البالتعاون مع الجمعالسیاحیة كالفنادق مثال، یتم فرز مكونات النفایات منذ البدایة في حاویات خاصة 

 مصدر.من ال البالستیك، الزجاج، المعادن، المواد العضویة، ویتم جمعها من خالل هذه الجمعیات التعاونیة مفروزة

 لماذا نعيد التدوير؟

  ة لتصنیع علبة ة الالزم% من الطاق95مثال نقول: إنه بإعادة تدویر علبة واحدة من األلمنیوم فإننا نوفر  الطاقة:توفیر

 (.واحدة فقط من خاماته األصلیة )البوكسایت

  المستدیمة المحافظة على الموارد الطبیعیة وهي من المبادئ األساسیة التي تقوم علیها التنمیة(sustainable 

development) 

 تقلیل الضغط على مكاب النفایات 

  تقلیل الغازات المنبعثة من مكاب النفایات (emissions) 

 التوعیة باإلدارة المتكاملة للنفایات الصلبة (integrated solid waste management) 

 حث المواطن على المشاركة في المحافظة على البیئة (to achieve environmental behaviors) 

 تغییر سلوك المواطن االستهالكي من خالل تعمیم وتطبیق فكرة فرز النفایات وتقلیلها 

  النفایات من المصدر إلعادة تدویرهاتطبیق فكرة فرز 

  توفیر فرص عمل للشباب والشابات في العالم العربى وبالتالي التقلیل من مستویات البطالة: حیث إن مشروع إعادة

التدویر قائم على األیدي العاملة في مجال فرز النفایات العضویة عن العضویة ومن ثم فرز كل نوع من النفایات على 

إلى أن المشروع یقوم على زیادة نشر الوعي البیئي لدى األفراد حول ضرورة التطبیق الفعلي إلعادة  حدا، باإلضافة

التدویر مما یستدعي ضرورة وجود طاقم للقیام بحمالت التوعیة البیئیة ، كما أن الجهات التي تعمل على إعادة التدویر 
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عمل على إعادة تدویر البالستیك في المملكة توظف عدداً من مثل المصانع التي تعمل على إعادة تدویر الورق وتلك التي ت

 . الشباب والشابات للعمل فیها

 االنسجام مع التوجه الوطني والعالمي في موضوع فرز وإعادة تدویر النفایات. 

دل إذ إن مع عد یومبوهكذا نقول: إن مشروع إعادة التدویر یلعب دورا مهما في التقلیل من حجم المخلفات المتفاقمة یوما 

یزید حجم النفایات في  كغم یومیا، ومن المتوقع أن 0.9ما ینتجه الفرد الواحد من النفایات في العالم العربى یقدر بحوالي 

 یلحظ ال%، فمن منا 3.5الفترة القادمة وذلك بسبب زیادة النمو السكاني في العالم العربى إذ إن معدل النمو السكاني هو 

م : إن تعمیلي نقولالقمامة بالقرب من مكان عمله أو مكان سكنه أو حتى في الشوارع العامة. وبالتااآلن وجود أكوام من 

لفترة بنیه في انجب أن یفكرة إعادة التدویر بین األفراد الذین یشكلون اللبنة البنائیة األولى للمجتمعات هو األساس الذي 

ئیة غیر ت البیویر ما زالت مقتصرة على عدد قلیل من الجمعیاالحالیة، حیث إن الجهات العاملة في مشروع إعادة التد

ا لمحلي فیماوفئة قلیلة من الجهات العاملة في القطاع الخاص وعدد من المصانع المحتكرة للسوق  (ngos) الحكومیة

التدویر  دةإعا یتعلق بعملیة إعادة التدویر نفسها. وسیتضح لنا من خالل هذه الدراسة بعض الحقائق التي تظهر أهمیة

ن الضغط التقلیل مایات وبالنسبة للبیئة، حیث إنه یقلل من حجم النفایات وبالتالي یقلل من ذلك النمو السرطاني في حجم النف

 ولیة، اماتها األخات من المتزاید على الموارد الطبیعیة والبیئیة والتقلیل من الطاقة والماء المستهلكتین في تصنیع المنتج

  كالتالي:من هذه الحقائق هي حيث سنظهر بعض 

 التدوير.الطرق المتبعة في جمع ونقل النفايات المفروزة والقابلة إلعادة 

لیا في كیا أو في حالة وجود خطة أو برنامج العادة التدویر یتم اتخاذ تدابیر وإجراءات لجمع النفایات مفروزة جزئ

لحالة اي هذه المصدر؛ وذلك للتخفیف من الجهود المبذولة في أعمال الفرز واختصار التكالیف المترتبة على ذلك، وف

علیمي ارات حسب نوع المواد المطلوب فرزها، والمستوى التیصار إلى عملیة الفرز في المصدر من خالل عدة خی

... ة المساكنوطبیع والثقافي للسكان وبرامج التوعیة والحوافز والعقوبات، والطبیعة الجغرافیة والمناخیة ومستوى الدخل

 إلى غیرها من العوامل، وسنتعرض هنا إلى تجارب بعض الدول المتقدمة في فرز النفایات . 

  وير في التصميم الداخليإعادة التد

ة صناع ولكــون لتصــمیم،اتج أو إن اســتخدام المــواد المعــاد تــدویرها فــي التصــمیم الــداخلي یقلــل مــن تكلفــة المنــ

 أمراً لفـــة یعد الك ـلاألثاث تستحوذ على أهمیة كبیـرة فـي االسـتثمار الـذي یصـل إلـى ملیـاارت الـدوالارت، فـإن تقلی

ت لتصاميم والمنتجاليـــا اعم ما، فهنـــاك بعــض المنظمـــات تـــدحیویـــاً بالنســـبة للقـــائمین علـــى هــذه الصـــناعة

 :منظمـةالهادفة إلى تحقيـق اإلسـتدامة مثـل 

(Leadership in Energy and Environmental Design) (LEED)م المسـتداالمبنـى  ، ویمكـن إطـالق مصـطلح

ـالي تقلیـل دیة وبالتقتصـاعلـى ذلـك المبنـى الـذي یحقق التكامل من حیث األداء البیئي وموافقته للمتطلبات اإلجتماعیـة واال

ة ومنـع التلوث الطبیعیـ مـوارداألثـر السلبي على البیئة، وعادة مـا یتمیـز هـذا النـوع مـن المبـاني بكفاءتـه فـي اسـتخدام ال

 دمیه ٕمســـتخ تتطلبـااءمة مـع البیئـة واسـتخدام خامـات البنـاء القابلـة إلعـادة التـدویر،عالوة علـى تحقیـق موالمو

 ويمكــــن تحقيــــق فكــــر التصميم المستدام من خالل ثالثة مفاهيم و هي: 2.واحتياجــــاتهم

  Reuse إعادة االستخدام .1

 Recycle إعادة التدویر .2

  Reduceوالطاقةتقلیل إستهالك الخامات الطبیعیة  .3

ولتطبیـق هــذه المفــاهیم فــي مجــال التصــمیم الــداخلي واألثــاث، البــد مــن األخــذ بعــین االعتبــار أن تكــون 
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 particle) احالخامات المستخدمة في التنفیذ خامات معاد تدویرها وآمنة بیئیا، ومن األمثلة على ذلك، استخدام ألو

) board 3% وذلـك لتكسـیة الحـوائط باألخشـاب المصــنعة100وهي مصنعة مـن األلیـاف الخشـبیة المعـاد تـدویرها ،

وهنــا ال یــتم إســتهالك أي مــن األخشــاب الطبیعیــة، وهنـاك مثــال آخــر هــو ألیــاف الفــایبر المصــنعة مــن خامــات 

ــدویرها ویمكــن أیضــا إعــادة تــدویرها بعــد اســتخدامها،وفي مجــال تصــنیع األثــاث فــإن تحقیــق خضـراء معــاد ت

مفهــوم االســتدامة یقــوم علــى عــدة محــاور مــن بینهــا إعــادة اســتخدام األثاث في وظیفة اخـرى بعـد االنتهـا مـن 

وأیضـا اسـتخدام الخامـات المعـاد تـدویرها وتنفیـذ  (Reuse) ـق علیهـا اسـماسـتخامه فـي وظیفتـه األساسـیة، ویطل

 .4 الخامات الطبیعیة التصـامیم بأسـلوب یحـافظ علـى الطاقـة وتقلیـل اسـتخدام

 Recycling Requirements التدوير اعادة لعملية الفنية المتطلبات

 المتعاقبة والخطوات المتطلبات من مجموعة حقیقتها في تمثل ،لذلك المخصصة المعامل في تتم عندما التدویر عملیة

 ،المرجوةوالبیئیة  ةاالقتصادی النتائج تحقیق یتم ولكي .التدویر إعادة عملیة وهي االخیرة الخطوة للوصول إلى فني وبشكل

 :- تيباآل وتتمثل ومتعاقبة دقيقة تنسيقية خطوات وفق على لذلك الالزمة المتطلبات تنجز أن البد فإنه

 Collection Process التجميع:عملية  .١

 المنازل، تكون قد والتي النفایات إنتاج منابع إلى بالوصول والمتمثل التدویر عملیة سلسلة من األول الفني المتطلب هي

 فران،واأل ،والمتاجر الخاص، والقطاع الدولة، مؤسسات تخصصاتها، اختالف على والفنادق، والمصانع المطاعم،

 وأحجام وأنواع كالوبأش نفایات تولد جمیعها وهذه .الخ ..والجامعات السیاحیة، المدارس، المنتجعات ،الزراعیة المؤسسات

 أو المستخدمة لموادا استرداد بنظام تهتم التي العالم في الدولة األولى ألمانیا تعد الخصوص وبهذا .خطورة مختلفة ودرجة

 السترداد نائیاًّ ث نظاماً  صممت فقد ذلك ومن أجل .أشكالها بمختلف العبوات السیارات االلكترونیات، مجال في المستهلكة

 .البالد أنحاء كافة في ومنتشر التوزیع شبكة عبر المواد

 ةكاف استرداد على النظام هذا ویقوم . م١٩٩٥ عام منذ وذلكDaules System Deutchland (DSD) مسمى وتحت

 العادة التدویر عادةإ شركات إلى النفایات إلیصالها بنقل المتعهدون والموزعین، الباعة قبل من إتالفها یتم التي المواد

 حجم نع الرقمیة بعض اإلحصاءات إلى نشیر فسوف الدول العربیة التجربة في مستوى وعلى. أخرى مرة استخدامها

  ).5)التجمیع لعملیة كنموذج األردن في النفایات وأنواع

 ال أنه اال .بالبیئة االهتمام ودرجة والثقافي االجتماعي وتطورها البلدان طبیعیة بحسب التجمیع عملیة وكیفیة طریقة وتتم

 في الشوارع الموضوعة الحاویات خالل ومن النفایات لجمع المخصصة السیارات عبر تتم التجمیع بأن طریقة علیه خالف

 البلدان بعض يف نجد أن یمكن حیث .المختلفة والجهات المؤسسات لدى المتولدة المنزلیة أو النفایات بها ترمى والتي

 وفي .لون كل حسبوب لها المخصصة النفایات لوضع ،لذلك األلوان المختارة وبحسب الحاویات من متعددة المتقدمة أنواعاً 

 لربات یمكن حیث .بیئةبال واالهتمام واالجتماعیة بالجوانب الثقافیة یرتبط النفایات جمع القول بأن سبق وكما المرحلة هذه

 من كفاءتها ورفع اتالنفای تدویر عملیات في تبسیط اإلسهام من المختلفة المؤسسات والمصانع إدارة في والقائمین المنازل

 الحاویة يف وبحسب نوعها النفایات رمي یتم حیث .النفایات النواع المسبق الفرز بعملیة الجادة اإلسهامات خالل

أیة  حدوث نودو التدویر إعادة عملیة ویسرع من قاالح الفرز عملیة من یسهل أن شأنه من األمر وهذا لذلك المخصصة

  ).6)التدویر عملیة مخرجات في مخاطر أو اضرار
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 Sortingالفرز  .2

 في مهم ساسأ ستكون ألنها؛ التدویر عملیة في الوقت بذات والصعبة والمهمة األساسیة المراحل من المتطلب هذا یعد

 أن ویمكن .التدویر دةإعا في النهائیة المخرجات على إیجابا أو سلبا المتحقق وتأثیرها التدویر إعادة وصعوبة عملیة سهولة

 ..بطریقتین الفرز عملیة تتم

 متقدمة وغیر بسیطة على أسالیب تعتمد والتي النامیة، الدول في استخداما األكثر وهي الیدوي الفرز وهي: االولي*

 العمل على تبةالمتر التكالیف لتقلیل الفرز عملیة في البشري العنصر على االعتماد حیث یتم .التدویر في تكنولوجیا

 .العمل هذا مقابل زهیدةأجوراً  ولكونها تقدم

 نوعیة على للتعرف قدمةمت تقنیات وفق على تتم والتي التدویر عملیة في المتقدم األسلوب وهو اآللي، الفرز فهو: الثانية *

 .(7)..تلقائي بشكل األخرى المواد عن وفصلها فرزها مادة یراد كل

 صلى الرسول ولق في جاء ما منها النافع تدویر أو الستخدام النفایات فرز عن الناس عرفها التي الوصایا أول من ولعل

 إال وجدوه عظم، وال بروثة یمروا ال أن لهم تعالى لّّا  فدعوت الزاد، فسألوني نصیبین جن وفد أتاني" : وسلم علیه لّّا 

 وجدوا إال روثة الو أكل، یوم لحمه علیه وجدوا إال عظما یجدوا لن إنهم: "الجن والسالم عن الصالة علیه وقال."  ماً طعا

 والسالم الصالة لیهع قال كما". روثة وال بعرة وال بعظم الخالء من إذا خرج منكم أحد یستسقین فال یوم أكلت، حبها فیها

 تقنیة كانت ولما."كملدواب علف روثة أو بعرة وكل ، یكون لحما ما أوفر أیدیكم في یقع علیه اسم لّّا  ذكر عظم كل: "للجن

 تصنیف المخلفات لزمیست وهذا النفایات؛ فرز الالزم فمن الستخالصه المواد من محدد نوع مع التداول تلزم النفایات تدویر

 منزلیة نفایات أو تجاریة أو مخلفات صناعیة كانت سواء *8 المدنیة النفایات تلك منها المصنعة المواد وفق مسبقا الصلبة

 علي تحتوي واحدة وأخریات مادة من مصنوعة نفایات فهناك .9 األهالي من مجموعات أنشطة نتیجة تتراكم أو نفایات

 .والمخلفات النفایات فرز یتم التصنیف وعلي أساس. مواد عدة

 المؤسسات مخلفات فرز

 أو الضخمة امةالقم صنادیق في منها التخلص قبل المخلفات بفرز الضخمة التجاریة والمؤسسات المصانع تقوم العادة في

 في احدة وتتحكمو صناعة في تشتغل ما عادة المصانع ألن وذلك القمامة؛ جمع بسیارات مباشرة مراكز إلىللنقل  تجهیزها

ونقلها  النفایات رزأیضا ف الكبرى التجاریة المؤسسات مقدور وفي .األصناف في والقلیلة في الكمیة الهائلة المخلفات جمع

 .التدویر لمراكز أو محطات الطاقة أو المحارق أو المقالب، إلى

 المنزلية النفايات فرز-

 :طريقتين بإحدى فرزها يتم المنزلية النفايات

 آنفا. متفق علیه تصنیف وفق جمعها قبل النفایات بفرز السكان یقوم :الرصیف حافة على الفرز   

 القواریر.و والعلب الورق مثل النفایات عن للتدویر الصالحة المواد بعض بعزل األهالي یقوم :التطوعي الفرز 

 منازلهم. نفایات بفرز األهالي من التزام دون التدویر مركز في الفرز یتم :المیكانیكي الفرز 

 Disassemblyالتفكيك  .3

 والمعدات القدیمة والسیارات والمنزلیة الكهربائیة األجهزة في التدویر عملیة ضمن التفكیك عملیة تستخدم ما باغال

مجهد  عمل لكونه العمل هذا على المترتبة التكالیف رغم العملیة، هذه فيحا واضا بشری اتتطلب جهد التي المكیانیكیة

 مواد النهایة في تخرج ولكي للمواد) الطحن (الفرم بعملیة الیدوي بالقیام التفكیك عملیة تجاوز یمكن ولكن .وصعب

 من عال مستوى تبلغ وقد المواد هذه نظافة في عدم تكمن هنا المشكلة ولكن قا.الح بطرق میكانیكیة فرزها ویمكن مطحونة
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 النظافة بلوغ أجل من تكالیف مضافة وتحمل التفكیك في العمل الیدوي في القبول یتوجب لذلك، فیها الخطورة درجة

 لهذه جزئیاًّ  یكون حالًّ  قد وربما حل إیجاد استطاع التقدم العلمي ولكن .المطاف نهایة في تدویرها المعاد المواد في المرجوة

 عام برلین جامعة به قامت ما وهذا .التفكیك بعملیة للقیام) آلي رجل) روبوت تصنیع في تمثل الحاضر بالوقت المشكلة

 بقدرة الروبوت هذا سیمنز ویتمتع شركتا من والتمویل بالتعاون وذلك ."الصوامیل فكاك" تسمیته تم روبوت بصنع ٢٥٥٠

 ما وهذا Siemens وبوش Bosch مختلف المواضع، وفي واحجامها أنواعها بكافة) البراغي) الصوامیل فك على كبیرة

 الحاضر بالوقت مكلفاً  یكون الروبوتشراء  كون في الصعوبة تكمن بالمقابل ولكن .البشري الجهد على االعتماد من یقلل

(10. . 

  Transport النقل .4

 ویكفيقا الح دویرالت إعادة بإنجاز المطلوبة الكفاءة ولتحقیق التدویر عملیة في الحساس العصب بمثابة هو المتطلب هذا

 في أكثر أو واحد ملیو أماكنها من النفایات جمع یتم لم أن خطیر بیئي تلوث من یحصل ان یمكن إلى ماذا هنا االشارة فقط

 بكابسات تسمىو لذلك مخصصة بسیارات الحدیثة المدن في أساس بشكل تتم النقل للنفایات وعملیة .بالسكان مكتظة مدینة

 .النفایات ابه توضع التي الحاویة خصوصیة بحسب النفایات نقل متخصصة في المتقدمة البلدن بعض في النفایات وتكون

 صلبة نفایات ، ورق ، بالستیك ، زجاج كانت نوعها سواء حسب النفایات بها لتوضع صنادیق متعددة على تحتوي انها أو

  ).11) ...إلخ

  المخلفات.تقنيات تدوير مختلف أنواع 

 البالستيك مخلفات تدوير أوالً:

 البالستیك إلى أنواع عدیدة یمكن اختصارها في نوعین رئیسین هما ینقسم

   Thin Film Plastic البالستیكوأكیاس  Hand Plastic الناشف البالستیك 

 .الساخن المضاف إلیها الماء یتم قبل التدویر غسل البالستیك بمادة الصودا الكاویة -

م الكهرباء الغسیل، والشماعات، وخراطی صنع مشابك بعد ذلك یتم تكسیر البالستیك الناشف وإعادة استخدامه في -

 .البالستیكیة

كیاس فیتم إعادة بلورته الغذائیة، أما بالستیك األ المواد م مخلفات البالستیك في إنتاج منتجات تتفاعل معال ینصح باستخدا

 .البلورة في ماكینات

یدخل في  إنه علیها یوماً بعد یوم، حیث بأنها االستثمار المضمون؛ ألن الطلب یزداد توصف صناعة تدویر البالستیك

 جمحصغر أم كبر  االستثمار فیه سواء المستویات االقتصادیة؛ فأي شخص یمكنه معظم الصناعات، ویناسب جمیع

 .ةوالمتوسطة في الدول العربی تأسس علیه آالف المشروعات الصغیرة أمواله.. إنه تدویر البالستیك الذي

ا إلى ما یقرب من یهالمخلفات البالستیكیة ف التي تصل نسبة ویعتمد تدویر البالستیك على المخلفات المنزلیة والتجاریة

 لبالستیكامنه، وكذلك  وقیمتها االقتصادیة والتجاریة حسب المجتمع الذي تخرج تختلف في خصائصها %، غیر أنها10

 .ومدى إمكانیة االستفادة منه مرة أخرى

 .سطةالمدخرات الصغیرة والمتو لألفراد خاصة ذوي إن عملیة تدویر البالستیك تطرح فرصاً استثماریة عدیدة
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 :خطوات التدوير

 ستیك فرزاً جیداً یتطلب الحصول على نوعیة جیدة من البال البالستیك، حیث هي أهم مرحلة في تدویر :المخلفات فرز -

رى، ویتطلب أخ من أنواع بالستیكیة والتجاریة؛ ألن البالستیك یفقد خواصه في حال وجود شوائب للمخلفات المنزلیة

 .كثیرة عمل الفرز عمالة كبیرة، بما یخلق فرص

فنادق وبیعها ألقرب والمحالت التجاریة وال تجمیعها بالمنازل :یتم جمع المخلفات البالستیكیة وفرزها بطرق عدیدة، منها

 .القمامة المتجولین بالشوارع، أو جمعها من قبل النباشین في مقالب لمشتري الخردة محل خردة، أو

ساخن، حیث یتطلب  الصابون السائل المركز مضافاً إلیه ماء الكاویة، أوالبالستیك بمادة الصودا  یتم غسل :الغسل -

 .البالستیكیة خالیة من الدهون والزیوت واألجسام الغریبة التدویر أن تكون المادة

سیر؛ وذلك بمرور في ماكینة تك (Hard Plastic) النوع الصلب یتم تكسیر البالستیك إذا كان من :البالستيك تكسير -

حات محددة لتحدید حجم التكسیر سلك ذو فت البالستیكیة بین األسلحة الدوارة الثابتة لیتم طحنها، ویتحكم في حجم المخلفات

 .القطع )الحبیبات( المنتجة

طع البالستیك لحبیبات قفي ماكینة التخریز التي تحول  االقتصادیة لتوضع یعاد غسل الحبیبات الرتفاع قیمتها :التخريز -

 .یمكن االستفادة منها لصنع منتجات بالستیكیة جدیدة« خام مادة»لتصبح  ()خرز

 :المطلوب، مثل البالستیك بطرق متعددة حسب المنتج یشكل :التشكيل -

ستیك كمرحلة البال مكون من فرن صهر، لتدویر مخلفات باستخدام الحاقن الحلزوني، وهو جهاز وذلك :طريقة الحقن* 

 .للحصول على الشكل المطلوب ر البالستیك خالل قالببوضع مصهو أولى، ثم یقوم الحاقن

 .من خاللها المنتجات البالستیكیة المفرغة، مثل كرة القدم وینتج :طريقة النفخ* 

 .المنتجات البالستیكیة مثل الخراطیم، وكابالت الكهرباء إلنتاج :طريقة البفق* 

 .ذلك بمرور المنتج على حوض به ماء یتم :التبريد

 :ومعناها تدوير البالستيك أرقام ورموز

 .ها؟؟فهل تعلم مامعنا شي مصنوع من البالستیك مانشاهد هذه الرموز على العلب البالستیكیة، بل وكل كثیرا

 .بالستیكیة معینة المثلث یمثل مادة المثلث یعني قابل للتدویر وإعادة التصنیع، وكل رقم داخل

 .المثلث للرقم فيوالحروف هي اختصار السم البالستیك المرادف 

 .السودانيوالعصیر والصودا وزبدة الفول  للتدویر، یستخدم لعلب الماء من وقابلآ :1الرقم 

أنواع البالستیك،  ویعد من أأمن والمنظفات والحلیب ولعب األطفال، وقابل للتدویر: یستخدم لعلب الشامبو منآ :2الرقم 

 .الشفاف منه خصوصاً 

سباكة وستائر مواسیر ال یستخدم في PVC بالفینیل أو الـ استخدم لفترة طویلة، وهو مایسمىإذا  ضار وسام :3الرقم 

ن هذا النوع مالحذر  اللحوم واألجبان كبالستیك شفاف؛ لذا یجب ما یستخدم في لعب األطفال وتغطیة الحمام، وكثیراً 

 .یستخدم بكثرة من أخطر أنواع البالستیك وأرخصها لذا بالذات ألنه

 .التسوق السیدیات وبعض القواریر وأكیاس نسبیاً وقابل للتدویر، یستخدم لصنع علب آمن :4الرقم 

ار أبداً، یستخدم في ضوغیر  السوائل والمواد الباردة والحارة أنواع البالستیك وأكثرها أمناً، یناسب من أفضل : 5الرقم 

ثر من مرة واحذر استخدام علب ماء الصحة ألك.بالطعامما یتعلق  الطعام والصحون وعلب األدویة وكل صناعة حوافظ

 .فقط وتصبح سامة إذا أعید تعبئتها ألنها مصنوعة لتستخدم لمرة واحدة
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كواب الشاي وأ وهو ما یسمى بالبولي ستایرین أو الستایروفورم، علب البرغر والهوت دوغ خطر وغیر آمن : 6الرقم 

ها منعت منذ أكثر من السریعة العالمیة عندنا، مع العلم أن في مطاعم الوجبات اللي كأنها فلین والمستخدمة إلى عهد قریب

بوفیهات الشعبیة، ال و المطاعم من قبل الحكومة، یجب الحذر من هذه المادة والتي ما تزال تستخدم في سنة في أمریكا 20

 ..الضار CFC ألنها تصنع باستخدام غاز األوزون كذلك تعد هذه المادة من أسباب نقص طبقة

أن  هنا ، واألمر الهامالسابقة، وقد یكون عبارة عن خلیط منها من األنواع الستة هذا النوع الیقع تحت أي تصنیف :7الرقم 

لك رضاعات والتي تصنع كذ األمریكیة لأللعاب TOYS R US الشركات العالمیة بدأت تتجنبه بما فیها شركة كثیر من

  .العلمیة جدال بین األوساط محط األطفال.. وماتزال هذه المادة

 BPA-free) وتكتب على الرضاعات كما یلي BPA أنها خالیة من مادة تجنب هذه المادة قدر اإلمكان إال إذا ذكر علیها

bottles) وتكون شفافة. 

 

 مخلفات الورق تدوير ثانياً:
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لمتحدة األمریكیة، حیث حمایة البیئة بالوالیات ا تعد عملیة اقتصادیة من الدرجة األولى؛ وذلك ألنه طبًقا إلحصائیة وكالة

 3م 28سیوفر  ، كذلكطاقة(كیلو وات/ ساعة(  4100من مخلفات ورقیة سیوفر ) %100 إن إنتاج طن واحد من الورق

 .الملوثات الهوائیة من كجم 24من المیاه، باإلضافة إلى نقص في التلوث الهوائي الناتج بمقدار 

ى الشركات الخام )الورق المستعمل( عل یعد تدویر الورق من أكثر عملیات التدویر في العالم، وتعتمد في موادها

 .الخدماتیة والجامعات والمدارس والمكاتب

 :خطوات التدوير

 .األكل التصنیف: یجب أن الیكون الورق مختلطاً بالشوائب مثل المعادن وبقایا .1

 .اً سلف في كل شركة وسیارة لجمع هذه األوراق في فتراة محددة تخصیص صنادیق خاصة التجمیع والنقل: یتم .2

 .إعادة التصنیع لتجمیع صنادیق الورق إلى حین التخزین: تخصص مخازن خاصة  .3

لمزیج إلى أن وتحریك ا الماء ومواد كیماویة أخرى إلى الورق، والخلط والتصفیة: وفیها تتم إضافة مرحلة التقطیع .4

 .المعادن التي قد تكون عالقة كالمشابك تمریره من خالل مناخل لتصفیته من یصبح متجانساًّ، ثم

وائب الثقیلة الش ري فتترسبقمعیة، حیث یصب المحلول الناتج فیها بشكل دو تتم في حاویات الغسیل: وهذه العملیة  .5

 .م اختیارها بالتصمیمفي وسط اإلناء یت عجینة الورق من فتحة اإلناء وتبقى الشوائب الخفیفة أعلى اإلناء بینما تمر أسفل

فقاعات الهواء  نبالماء، والثانیة عن طریق تمریر تیار م مرحلتین، األولى عن طریق الغسیل إزالة الحبر: وتتم على .6

 .یتم قشط الحبر المتجمع على سطحه الوعاء، ثمداخل 

الكلور  كاسدالعنیف للخلطة مع إضافة مواد تبیض مثل أ األلوان: تتم بالتحریك مرحلة التنقیة والتبییض وإزالة .7

 .یستعمل الهیدروجین والهیدروجین، وكذلك

 زائد، ثمإلزالة الماء ال قشاط متحرك به ثقوب صغیرة خالل عدة أنابیب على مرحلة صب الورق: یصب الورق من .8

  .لتحدید السماكة المطلوبة للورق یمرر من خالل اسطوانات

  .للتجفیف الورق على قشاط طویل به تیارات من الهواء الساخن یمرر .9

  ستعمالها.الللشركة المصنعة، ثم تنقل  المواصفات المعتمدة من الورق حسب )روالت(یتم لف الورق في أسطوانات  .10

 مخلفات المعادن تدوير ثالثاً:

لمنیوم، ویعد صهرها في مسابك الحدید ومسابك األ إعادة تتمثل هذه العملیة أساساً في األلمنیوم والصلب؛ حیث یمكن

 .%، ولعدد ال نهائي من المرات100یمكن تدویرها بنسبة  التي الصلب من المخلفات

ثل تم أللمنیوم فإنهاه من السبائك، أما تكالیف تدویر االطاقة الالزمة الستخراج تحتاج عملیة تدویر الصلب لطاقة أقل من

 ي تنتج من تكوین% فقط من الطاقة. واالنبعاثات الت5تدویر األلمنیوم إلى  % فقط من تكالیف تصنیعه، وتحتاج عملیة20

ل األمور التي أفض خصائصه، وهذه العملیة هي من البایوكسایت، ونفس الحدید األلمنیوم یمكن إعادة تصنیعه بدون أن یفقد

 .على البیئة یمكن عملها لنساعد في الحفاظ

أن ورق  فقط، كما خالل تلك الفترة ویمكن صنع منتجات جاهزة في أسابیع، 6األلمنیوم تتم في  إعادة تصنیع علب

 السیاراتع غیار النوافذ وبعض قط لتكوین إطارات األلمنیوم جمیع منتوجات المستخدم یمكن إعادة تصنیعه مع األلمنیوم

 .الوقود حفاظاً على وزناً وأكثر والتي تكون أخف



 لثاني والعشروناالعدد  -لخامس االمجلد                       مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                     

123 
 

 

یئة أن ذلك یعد إحدى دعاة حمایة الب تدویرها، ویرى المعاصر، بدأ االهتمام أخیراً بإعادة تصنیع النفایات أو في عالمنا

یطرح العالم حالیاً و  .سرعةوالحول دون استنزاف الثروات والموارد الطبیعیة فیها ب على البیئة، الوسائل المهمة للمحافظة

 مصانع أرباع ما تنتجه ثلثي كمیات األلمنیوم المصنعة عالمیاً، وثالثة ما یقرب من في مقالب القمامة ومراكز دفن النفایات

 .والصلب ومصانع الورق الحدید

 التدوير:خطوات 

تخدم في لف الطعام األلمنیوم وورق األلمنیوم المس تستوعب علب جمیع نقاط التجمیع لدى إعادة التصنیع لألعمال الخیریة

 .المنتجات بعض أو الموجود في

 
 

 .تقطیع علب األلمنیوم ورفع األلوان من علیها :عملیة إعادة التصنیع تتم في

  تذویب األلمنیوم المقطع في مصهر كبیر. 

  ملیون علبة 1.5صنع  صب المادة المذوبة في قوالب مخصصة، حیث تكون كل سبیكة ألمنیوم بإمكانها. 

طع غیار السیارات قبقیة خرذ األلمنیوم لصنع  إعادة تدویره مع ورق األلمنیوم یحتوي على مكونات مختلفة، عادًة ما تتم

 .للوقود أخف وأفضل استهالكاً  والتي تكون
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 مخلفات الزجاج تدوير ابعاً:ر

 

 حیث تحتاج إلى درجات حرارة تصل إلى بشكل كبیر؛الصناعات المستهلكة للطاقة  صناعة الزجاج من الرمال تعد من

 .فیحتاج إلى طاقة أقل بكثیر درجة مئویة، أما تدویر الزجاج 1600

 .الزجاج یمكن إعادة تصنیعه في كل شهر نرمي زجاجات وعلب زجاجیة تكفي لملئ ناطحة سحاب، جمیع هذا

 .المردمة كانت فيربما أكثر إذا و –سنة لیتحلل  4000الزجاج المصنع حالیاً یأخذ 

نفایات، في حال یاوند من ال 385الزجاج تسبب  عملیة التنقیب ونقل المواد الخام للزجاج التي تكفي لصنع طن واحد من

 .%80نصف المكونات وتقلل نسبة النفایات إلى  إعادة التصنیع یمكن أن تحل محل

ون شدید الغرابة، یومیاً، وبعضها یمكن أن یك المستخدمةالزجاج المعاد تصنیعه یمكن استخدامه في العدید من المنتجات 

 :مثل

 .قواریر وعلب زجاجیة جدیدة -

 .زجاج مطحون بدقة یستخدم في مالعب الجولف” رمل معالج -

 .والمستخدم في رصف الطرق” جالسفلیت -

 :خطوات التدوير

 اإلنتاج لعملیة یؤخذ الزجاج من نقاط التجمیع ومن بعض المصانع وینقل. 

  الشفاف منفصلین وتزال جمیع الملوثات )هنا عادًة ما یكون الزجاج الملون والزجاجیكسر. 

 یخلط مع المواد الخام المكونة للزجاج ویذوب في مصهر. 

 بعدها یحول الزجاج إلى زجاجات جدیدة أو لمنتوجات زجاجیة أخرى. 

 

 :الطرق الحديثة في معالجة النفايات الصلبة

 :Recycling and Composting الكمرتدوير النفايات مع  –أ 

 المدن العربیة إلى محطات الكمر تحول فضالت الطعام التي تشكل نسبة عالیة من إجمالي النفایات الصلبة في

Composting Plantsالنفایات على شكل أكوام منعزلة ، حیث یتم فیها جمع هذهStatic Piles أو مستمرة 

Windrowsعضوي یمكن أن یستخدم  المواد العضویة المشكلة لهذه النفایات وتحویلها إلى سمادتهویتها لتفكیك  ، تجري

وبهذه الطریقة یمكن االستغناء عن كمیة  –هكتار / سنة  / طن 10كمخصب لألراضي الزراعیة، بمعدل وسطي حوالي 

المحاصیل بما ال یقل وسطیاً عن  الكیماوي ذي التأثیرات السلبیة على البیئة، كما یمكن زیادة إنتاجیة ملحوظة من السماد

25 % . 
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 :Recycling and Energy Recovery ت مع استرجاع الطاقةتدوير النفايا -ب

و وقود سائل أ Biogas شكل غاز حیوي في هذه الطریقة یتم استرجاع الطاقة المختزنة في النفایات العضویة وذلك على

كما هو  (NO x , SO x , CO2) إطالقه غازات احتراق ضارة بالبیئةوعدم  نظیف بیئیاً، نظراً الحتراقه شبه الكامل

 .)عند احتراق الوقود االحفوري الشائع ) النفط والفحم الحال

م فیها تحطیم ) ، یت Plasma Gasification وقد طورت حدیثاً طرقاً إلنتاج الطاقة تعتمد على مبدأ التغویز بالبالزما

 درجة 4000 في جو خال عملیاً من األكسجین وتحت حرارة عالیة جداً ال تقل عن تفكیك ( مكونات النفایات العضویة

هیدروجین الكربون ونسب قلیلة من ال مئویة، ما یؤدي إلى إنتاج غاز وقود من هذه النفایات مؤلف من أول أكسید

 اقةج الطذا في إنتاوالنتروجین وبعض الشوائب، باإلضافة إلى بعض المنتجات الجانبیة، یستفاد من غاز الوقود ه

 ( . الصودیوم الكهربائیة النظیفة وبعض المنتجات الجانبیة ) حمض كلور الماء ، وثاني سلفات

من  (Ethanol,C2H5OH) وقود اإلیثانول إلنتاج ومنذ وقت قریب طورت شركة أمیركیة طریقة الستخدام هذه التقنیة

تستقبل  ریقة یمكن أنالط ریة إلنتاج الكهرباء وتقطیر المیاه، وهذهمن الطاقة الحرا االستفادة الوقود الغازي، إضافة إلى

 .سبق أو تحضیرالحاجة إلى فرز م والالعضویة دون المنزلیة والخطرة معاً وفي آن واحد كافة أنواع النفایات الصلبة

ن النفایات واحد مكهرباء من كل طن  واط میغا 1لتر إیثانول، أو حوالي  220لقد أمكن بهذه الطریقة إنتاج حوالي 

تحویل  ؛ وذلك منمن میاه البحر والحصول على میاه نقیة عالیة الجودة 3م 3حوالي  العضویة، إضافة إلى إمكانیة تقطیر

 .الطریقةكل طن واحد من النفایات بهذه 

 :تلخيص المزايا البيئية واالقتصادية لهذه الطريقة بالتالي يمكن

 أو  دون تمییز فة(المختلمن إجمالي النفایات  %99 )حواليالعضویة والالعضویة  تإمكانیة معالجة كافة أنواع النفایا

 .تحضیر أو فرز مسبق

 التلوث إلغاء الحاجة إلى المكبات عملیاً وحمایة البیئة والمیاه الجوفیة من أخطار. 

 كذلك عدم انتشار لمي، ومن التسخین العا اإلسهام في اإلقالل من انتشار غازات الدفیئة، وبالتالي اإلسهام في الحد

 (.والمحارق )المكباتمقارنة بالطرق السائدة حالیاً  مختلف الملوثات إلى الجو المحیط

  (.كیماویة مواد –قطرة میاه م –هرباء ك – )وقودالحصول على نواتج ذات قیمة سوقیة 

  جدیدةتوفیر فرص عمل. 

 

 -بها: نماذج من قطع األثاث التي تم تطبيق تكنولوجيا إعادة التدوير 

 الدراجات بعمل كراسي مكسوة بالجلد 12( استخدام عجل1صورة )

 ( تصمیم الكراسي والمنضدة بمواد معاد تصنیعها2صورة )
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 (4)صورة (                                                                   3صورة )

 تصميم وحدة جلوس من اطارات العجل                          تصميم منضدة بقرصة زجاجية من اطارات العجل

   
 

 

     
 ككراسي راتالسيا من أجزاء استخدام اعادة( 8) صورة                 كرسي    تصميم في الخشب استخدام اعادة( 7) صورة

 

 

 

 

 

 (5)صورة 

 إعادة استخدام اإلطارات لوحدة منضدة وكراسي

 (6)صورة 

 إعادة استخدام أجزاء من سيارة قديمة وتوظيفها كوحدة جلوس
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 -النتائج: 

  یل عد على تقلة تسابصور واالهتمام بالمخلفاتتعد عملیة إعادة التدویر من أهم العملیات التى یجب تسلیط الضوء علیها

 وجود فاقد ما بعد االستخدام.

  ملة،المحت عن البحث فى جمالیات النقاط والعشرین تعبیرتعد إعادة تدویر المخلفات المصنعة فى القرن الحادى 

ى فى التكنولوج موااللتفات للتقد الزمنى، واعتبارات العنصر ،وآلیتهطبیعة الشكل  والتوازن بین والتواصل االفتراضى

  .لتحطیم المبادئ القدیمة للتصمیم المجاالت،جمیع 

 تي تقود لرئیسیة الافكار إن المواد المعاد استخدامها وإعادة استخدام النفایات واستخدام المواد المتجددة تعد بمثابة األ

 االختیار للمواد وتجهیز الخامات.

  ا ومشاكلهاصائصهخأن معرفة ودراسة التقنیات الحدیثة في مجاالت إعادة التصنیع والتدویر للخامات المختلفة ومعرفة 

مل أي عند ع وطرق معالجتها تشكل قاعدة علمیة أساسیة للمصمم العامل والمهتم في هذا المجال ألخذها في االعتبار

 تصمیم من الخامات المعاد تدویرها كعنصر أساسي في تصمیمه.

 ى مرة أخر هاتخدامتفتقر مصر إلى اتباع الطرق السلیمة للتعامل مع النفایات الصلبة عن طریق إعادة التدویر لیتم اس

 ستخدامللحفاظ على التوازن البیئي وهناك ضعف واضح في دور القطاع الخاص لإلسهام في الحد من التلوث عبر ا

ات إعادة ص عملیالتقنیات الحدیثة إلعادة التدویر وإن صعوبة الحصول على البیانات والمعلومات المعلن عنها فیما یخ

 التكالیف تحلیل د االقتصادي من إعادة التدویر في مصر ومن ثم لقیاس مدىتدویر النفایات یؤدي إلى صعوبة قیاس العائ

 .والمنافع

 وجود  وعدم عدم وجود الیات لتنفیذ المعامالت المختلفة واعادة تدویر النفایات من خالل مشاركة القطاع الخاص

ن ماج والحد اإلنت نة لتحقیق نظافةوسائل لتنمیة الوعي البیئي والمشاركة العامة لخلق التنمیة في ضوء استراتیجیة معی

 .النفایات عن طریق إعادة التدویر

 التوصيات:

 -التالية: ضرورة البحث والتطوير في المجاالت  علىتتركز التوصيات 

 تقنیات وطرق التفكیك. -1

 بصفة خاصة اللدائن(.)المواد تقنیة إعادة تصنیع  -2

 عملیات التصنیع منذ البدایة.منظومة تجمیع وفرز وتصنیف ونقل المخلفات، ودراسة  -3

اخلیة؛ لعمارة الدصمیم اوخاصة تنمیة عقول دراسي كیفیة ت الداخلیة،االهتمام بتنمیة الفكر والمفاهیم التصمیمیة للعمارة  -4

 ریب،القستقبل في الم مع نوع جدید من العمارة الداخلیة سیكون هو السائد والغالب الخیال، والتعاملوذلك لمزید من اتساع 

 ا یشمله من معاییر وأبعاد مختلفة.بم

 ممكن.نوصي بعدم إهدار المخلفات والنفایات واالنتفاع بها الي أقصي حد  -5

 التدویر.یجب االنتفاع بالمواد القابلة للتجدید وإعادة التدویر ووضع القوانین التي تنظم إعادة  -6

یننا لیه دبي، خصوصا وأنه سلوك یحض عنطمح أن تكون البیئة والمحافظة علیها سلوك ثقافي ینتهجه كل مواطن عر -7

التالي السراف وبقلل من انستطیع أن نتبني آلیات تدعو للتكامل البیئي وت والمعاصرة،التاریخیة  بتجاربنا،الحنیف. كما أننا 

 تحمي مواردنا وبیئتنا من التلوث.
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