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Abstract  Keywords 
وتغیر أسلوب وشكل )المتمثلة في المعدات والسلع االستھالكیة(مع دخول الصناعة والتقنیة لكل مجاالت الحیاة 

الحیاة ،ازدادت مشاكل التلوث البیئي والذى أرتبط بزیادة حجم المخلفات الناتجة عن عملیات الصناعة و المتكونة 
الخام مرورا بالتصنیع و األ ستھالك ونھایة بالتخلص منھا  خالل دورة حیاة المنتج من بدایة أستخراج  المواد

والتى یمكننا تعریفھا عملیة  Recycle "لذا،أھتم البحث بدارسة المنھج الوصفى التحلیلى لنظریات إعادة التدویر 
أحسن، تحویل المخلفات أو المنتجات عدیمة الفائدة إلى مواد أو منتجات جدیدة جودتھا أفضل أو لھا فائدة بیئیة 

مما تقدم یمكننا تلخیص .  بالبحث عن كیفیة إدارة عملیة تدویر المخلفات بحیث تطویعھا لخدمة العمارة الداخلیة
المشكلة البحثیة في التلوث الذى یسببة عدم أستغالل تلك الخامات المصنعة بعد أستخدامتھا و الذى یساھم فى 

مثل بالوصول الى أفضل النتائح الواقعیة والبحثیة بخلق إستنفاذ البیئة، حیث یظھر الغرض من البحث والذى ت
تكنولوجیا تصنیع جدیدة تعتمد على حمایة البیئة و المساھمة فى إعادة تدویر تلك الخامات المستنفذة، بإبداع غیر 

دام محدود لخلق خامات جدیدة تساھم فى تطویر العملیة التصمیمیة، فالھدف النھائي لإلبداع یتمثل في تحسین استخ
لتجنب أو للتقلیل بأكبر قدر  .الموارد ُ بإدارة عملیة إعادة التدویر وتحقیق النتائج األفضل مقارنة بالفترة الماضیة

تیجیات إدارة المخلفات وما یتضمنھ من رفع لكفاءة راممكن من التلوث البیئي یجب اتباع وتطبیق تسلسل است
إعادة (تكوین الدوائر المغلقة   -استخدام تقنیات إنتاج نظیفة :وانتاجیة المواد والطاقة والتي ترتكز علي مبادئ

كما تلعب عملیة  إعادة التدویر دورا مھما في حمایة البیئة .التخلص المالئم بیئیا من المخلفات والنفایات  -)التدویر 
و )ھالك الطاقة تقلیل انسیاب المواد واست(المحافظة على الموارد وتقلیل االستھالك :والحفاظ علیھا من خالل

النجاح عملیة إعادة التدویر یجب مرعاة وتحقیق المتطلبات البیئیة والتقنیة واالقتصادیة العامة . حمایة البیئة
كما شمل االطار .  باالضافة للمتطلبات الفنیة الخاصة بكل منتوج والتنسیق بینھا أثناء عملیة تصمیم المنتوج

دارسة العدید من النتائج السابقة لنظریة إعادة التدویر،  ومدى تطور النظري للبحوث دراسة عدة جوانب تضمنت 
تلك الخامات وألیة االبداع في تصنیع الخامات وامكانیة تطویعھا مع عناصر الفراغ الداخلي ووحدات األثاث، 

لفات لتبدأ حیث یضفي البحث النتائج المتوقعھ لتغییر النظرة العامة لتلك الخامات و تحول التفكیر فى تلك المخ
  . عملیة إدارة شاملة للخامات قبل التصنیع للوصول إلى صناعة بال فاقد
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:Introduction  
إعادة التدویر، مصطلح نبت فى عالم یتغیر بدینامیكة واضحة تلعب 

فمنطوق . فیھا القضایا اإلقتصادیة والبیئیة دورا ال یمكن إغفالھ
ل متعدد اإلتجاه، المصطلح فى حد ذاتھ یطلق العنان للتوقع والتساؤ

عما إذا كانت إعادة التدویر ھذه تھدف للتخلص من تراكمات النفایات، 
أم البحث عن عناصر قیمة إستخدمت وتم إھالكھا، أم الحصول على 

الحقیقة أن كل . عناصر أو مكونات خامات أولیة بأسعار منخفضة؟
ا ھذه التساؤالت اإلعتباریة تشكل مخرجات إلعادة التدویر، ولكن م

كمتخصصین مصریین فى  –یعنینا بالتخصص ھو ما سنستفید نحن 
 .    من ھذه التكنولوجیا الحدیثة؟ –مجال صناعات األثاث 

أرى أننا یمكن أن نكون من أكثر المستفیدین من ھذه التكنولوجیا، 
حیث من الممكن أن نحصل على خامات بمواصفات مھندسة إیجابیة 

إنخفاض تكلفة معظمھا عن التوظیف بشكل مباشر، إلى جانب 
مثیالتھا المصنعة من الخامات غیر المدورة بشكل ملحوظ، باإلضافة 

لكن علینا أیضا أن نحترم . إلى إحترام مسئولیتنا البیئیة واإلجتماعیة
وندرس طبائع ومواصفات ھذه الخامات الحدیثة للحیلولة دون فشل 

  .توظیفھا فى تصمیم منتجات تحقق الھدف منھا
التدویر وإعادة االستخدام مفھومین مختلفین والھدف واحد،  فإعادة 

تشكیل المادة وفك جزیئاتھا  یتلخص مفھوم إعادة التدویر بإعادة
لالستفادة منھا في غرض ثا ٍن أو لنفس الغرض، أما إعادة 

ببقاء المادة مع تحویلھا إلى شكل آخر واستخدامھا  االستخدام فیتمثل
تحویلھا یدویا على  وفي الغالب یتملغرض اخر عن طریق تعدیلھا 

عكس إعادة التدویر التي تتم من خالل المصانع، والغرض من 
ھو الحفاظ على البیئة والتقلیل من التلوث  المصطلحین السابقین

 وظھرت فكرة إعادة التدویر في الحرب العالمیة االولى والثانیة
ما حیث كانت تعاني بعض الدول من نقص حاد في بعض المواد م

وإعادة استخدامھا متل المطاط،  دفعھا إلى تجمیع مواد من المخلفات
حتى أصبحت عملیة إعادة التدویر من أھم االسالیب المتبعة في 

  . النفایات إدارة
Statement of the problem 

عدم اإلستفادة من الخامات المعاد تدویرھا بشكل مناسب في إنتاج 
مات المختلفة بما یدعم المستھلك المصري أثاث متنوع من الخا

عدم توافر قاعدة معلوماتیة موجھة التطبیقات عن و.والبیئة المصریة
الخامات المعاد تدویرھا للصناعات الخشبیة بوجھ عام، وصناعة 

وعدم إنخراط صناعات األثاث المصریة فى  .األثاث بوجھ خاص
ویرھا بالشكل تطبیقات مفاھیم اإلنتاج بدعم الخامات المعاد تد

  . المناسب
وبالرغم من المزایا المتعددة للصناعة والخدمات التي تقدمھا إال  

البیئي التي تعود  أنھا تسبب العدید من أنواع التلوث و التسمم
بالخطر على كوكب األرض والغالف الجوي، یستھین البعض في 
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واستخدام المخلفات وما لھ من أھمیة في  أھمیة إعادة التدویر
في  ودنا اذ أن العناصر الطبیعیة لن تدوم، وللتوعیة دور أساسيوج

لفت االنتباه إلى مثل ھذا القضایا سواء بین طالب المدارس و ربات 
وتكمن المشكلة الرئیسیة للبحث  .البیئیة البیوت وأعضاء الجمعیات

  .في عدم استغالل الخامات المعاد تدویرھا
Significance 

ضوء على حزم جدیدة من الخامات مجدیة اإلستخدام فى إلقاء ال
والتأكید على التكامل المعرفى بین مختلف العلوم . صناعات األثاث

 .والمجاالت التطبیقیة
كما إن العاملین في مجال البیئة یدركون أھمیة إعادة التدویر 

خطورة النفایات الصلبة  واالستخدام وعوائدھا، كما یعلمون مدى
خطورتھا من حیث خطرة وتكون من نواتج  وتنوع درجة

الكیمیائیة، ویمكن أن تكون غیر خطرة مثل  الصناعات والمواد
الشراء على  بعض المخلفات المنزلیة، إضافة إلى التقلیل من تكالیف

مستوى الفرد وتقلیل االستیراد على مستوى الدولة، فمن الممكن من 
نستفید منھا وننفق مرغوب بھا استخالص مواد  خالل المواد الغیر

  .أموالنا علیھا
Objective:   

یھدف ھذا البحث إلى عرض ایجابیات إعادة التدویر واالستخدام  
وما آثار عدم وجودھا وكیف سیكون  على الفرد والمجتمع والدولة

إعادة استخدام  بنا الحال حینھا، وعرض مجموعة أفكار تساعد على
لى الصعید الشخصي وأفكار العادة مخلفاتنا المنزلیة وغیرھا ع

ترویج الفكرة داخل المجتمع عن طریق التحفیز  التدویر وكیفیة
لمبدأ وفكرة ولیس  واستخدام الوسائل الدعائیة المختلفة للترویج

  .لمنتج معین
باالضافھ الي كیفیة اإلستفادة من الخامات المعاد تدویرھا في إنتاج  

  . مصريأثاث متنوع بما یدعم المستھلك ال
توفیر قاعدة معلوماتیة واضحة المعالم التحلیلیة والتطبیقیة، یرجع و

 .إلیھا عند الحاجة إلي الوقوف على خامات بعینھا لتطبیقات محددة
وأیضا توفیر حزم تحلیلیة معیاریة موجھة، لتوضیح جدوى وفاعلیة 
إستخدام الخامات المعاد تدویرھا فى الصناعات بوجھ عام، وصناعة 

  .ث بوجھ خاصاألثا
 Methodology 

المنھج اإلستقرائي من خالل الدراسات السابقة والمراجع  .1
 .العلمیة 

 .من خالل الدراسات التحلیلیة  المنھج التحلیلى النقدى .2
Theoretical Framework 

في المراحل األولى من حیاة اإلنسان على سطح األرض اتجھ 
لمأوى والمأكل والملبس لنفسھ ولبنى جنسھ، وھو نشاطھ إلى توفیر ا

منذ وجد على سطح األرض یسعى إلى توفیر أكبر قدر من وسائل 
  . الراحة والرفاھیة

ولذلك ظل اإلنسان في صراع دائم مع الطبیعة المحیطة بھ بكل 
   ………أشكالھا من أجل البقاء واستمرار الحیاة على األرض

والبیئة الطبیعیة بمرور األجیال وتدرجت حدة الصراع بین اإلنسان 
حیث كان اإلنسان في بدایة نشأتھ یستخدم األدوات البسیطة في 

وفى ظل التقدم الحضاري ونمو القدرات . تعاملھ مع الطبیعة
البشریة الخالقة والتطور التدریجي على مر العصور ظھرت اآلثار 

  . المدمرة على البیئة من جانب، واإلنسان نفسھ من جانب آخر
وبعد أن كانت الغایة في مستھل حیاة اإلنسان ھي حمایتھ من البیئة 

ولم یتنبھ البشر إلى . أصبحت الغایة ھي حمایة البیئة من اإلنسان
ھذا الخطر إال فى أواخر القرن الماضي حیث كان التقدم العلمي 
والصناعي والزراعي والتكنولوجي أسرع وأقوى من أن یلتفت إلى 

... واستمر التكاثر السكاني، واستمر التقدم  ...صیحات التحذیر 
وأصبح التلوث البیئي ظاھرة عالمیة حتى إنھا شملت الدول النامیة 

ً مع اختالف نوعیة التلوث فالدول المتقدمة تعانى . والمتقدمة أیضا

من آثار الصناعات التكنولوجیة المتقدمة، ومن أھمھا التلوث 
إنھا تعانى من التلوث نتیجة لسوء الذرى، أما بالنسبة للدول النامیة ف

  . إدارة األنظمة البیئیة، وإغفال عنصر البیئة عند وضع خطط التنمیة
ولذلك أصبح الخطر یھدد الجمیع وأختل التوازن بین عناصر البیئة 
المتنوعة ولم تعد ھذه العناصر قادرة على تحلیل مخلفات اإلنسان أو 

لمختلفة، وأصبح جو المدن استھالك النفایات الناتجة من نشاطاتھ ا
ً بالدخان المتصاعد من عادم السیارات وبالغازات المتصاعدة  ملوثا

كما تلوثت التربة بالمركبات . من مداخن المصانع ومحطات القوى
الفسفوریة والكبریتیة نتیجة االستعمال المكثف للمبیدات الحشریة 

ً تلوثت األنھار والبحار بما تتلقاه من مخلفات سا مة بسبب وأیضا
فامتألت المجارى المائیة . عملیات الصرف الصحي والصناعي بھا

بالمعادن الثقیلة القاتلة والمدمرة لصحة اإلنسان والكائنات الحیة 
حتى غذاء اإلنسان وشرابھ أصابھ التلوث، أما عن طریق . األخرى

تراكم مركبات المبیدات الحشریة والكیماویات بھ، وأما عن طریق 
ونتیجة التساع حجم المشكلة فلقد أصبح تلوث البیئة . ىالتلوث الذر

فى مقدمة الموضوعات التى تحظى باالھتمام وتثیر المناقشات فى 
مختلف الدوائر واألوساط العامة والخاصة وتعقد لھا المؤتمرات 
والندوات التى تنادى بالحفاظ على البیئة من التلوث ومحاولة 

ا الستخدامھا مرة أخرى أو التخلص من النفایات بإعادة تدویرھ
بإتباع طرق سلیمة لدفنھا والتخلص منھا للحفاظ على التوازن 

فعلى سبیل المثال بادرت الدول الغنیة باالستفادة من مصادر . البیئى
الثروة األولیة التى تلقى فى النفایات وأصبحت ھذه الدول تدخل فى 

     .     میزانیتھا المكاسب الناتجة من تدویر النفایات
یترافق التطور والنشاط الصناعي واالقتصادي واالجتماعي بالتلوث 

والمتمثل (فمع دخول الصناعة والتقنیة كل مجاالت الحیاة . البیئي
وتغیر أسلوب وشكل ) في األجھزة والمعدات والسلع االستھالكیة

تزداد أیضا مشاكل التلوث البیئي والتي تتكون خالل مراحل ، الحیاة
  :التالیة حیاة المنتوج

  استخراج وتصنیع المواد الخام         *
  تصنیع المنتوجات         *
  استخدام المنتوجات         *
  “الخردة ” التخلص من المخلفات والمنتوجات القدیمة          *

بالرغم من المزایا المتعددة للصناعة وما تقدمھ وتوفره من خدمات 
وث البیئي وما ینتج عنھ من إال أنھا تسبب في أنواع متعـددة من التل

فمعظم العملیات الصناعیة والتقنیة سواء كانت . مضار وأخطار
إلنتاج أو الستخدام منتوج تؤدى إلى تكون العدید من الملوثـــات 

وفي حیاتنا . تلوث الھواء ومیاه الصرف والمخلفات الصلبة: ومنھـا
ـلــع التي الیومیة نجد أننا نستخدم العـدیـد من المنتـوجات والسـ

  . ینطبــق علیھــا نفس الشيء
 لبدایاتا

ام  ان األول ق ذ األزل، فاإلنس واد من دویر الم ادة ت ان بإع دأ اإلنس ب
وغیرھا في صنع أدواتھ  بإعادة استخدام أغصان االشجار والحجارة

الخاصة لتخدمھ في حیاتھ الیومیة مثل صید الحیوانات وإشعال النار 
ا تخدم النبات وغیرھا، كم وز اس رة ج ل قشرة ثم ام مث ر الطع ات لغی

ة  .الھند والقصب وظھر مصطلح إعادة التدویر أثناء الحرب العالمی
ن اني م دول تع ت ال ث كان ة، حی ى والثانی ي  األول دید ف نقص الش ال

بعض المواد األساسیة مثل المطاط، مما دفعھا إلى تجمیع تلك المواد 
  .المخلفات المعادة استخدامھا من

 المادة لحمایة البیئةإعادة تدویر 
اع  ب اتب ي یج وث البیئ ن التل ن م در ممك أكبر ق ل ب ب أو للتقلی لتجن

وما یتضمنھ من رفع ( وتطبیق تسلسل استراتیجیات إدارة المخلفات 
استخدام : والتي ترتكز على مبادئ ). لكفاءة وإنتاجیة المواد والطاقة

ة  اج نظیف ات إنت ة  –تقنی دوائر المغلق وین ال ادة ( تك دویرإع  –) الت
  .التخلص المالئم بیئیا من المخلفات والنفایات

وتلعب إعادة التدویر دوراً مھماً في حمایة البیئة والحفاظ علیھا 
 :من خالل

تقلیل انسیاب المواد (  االستھالك المحافظة على الموارد وتقلیل   )1
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  )واستھالك الطاقة
  حمایة األراضي الزراعیة وأماكن رمي المخلفات   )2
  حمایة البیئة من المواد واالنبعاثات السامة  )3

وإلنجاح عملیة إعادة التدویر یجب مراعاة وتحقیق المتطلبات 
البیئیة والتقنیة واالقتصادیة العامة باإلضافة للمتطلبات الفنیة 

  . ة بكل منتوج والتنسیق بینھا أثناء عملیة تصمیم المنتوجالخاص
  البیئة حمایة استراتیجیات

  نظیفة إنتاج تقنیات استخدام  -
 تجنب أو التقلیل من تكون الملوثات البیئیة والمخلفات  
  العمل على منع أو التقلیل من استخدام المواد ذات األثر

  البیئي الئ
 لمنع انسیاب و خروج  العمل على استخدام تقنیات مناسبة

المواد الملوثة للھواء والماء والتربة من خالل تركیب 
  المصفیات المناسبة/ واستخدام المصائد 

  التخلص المالئم بیئیا من النفایات والرواسب الناتجة عن
  المصفیات/ ھذه المصائد 

باإلضافة لھذه النقاط یجب مراعاة مرحلة إستخدام المنتوج وما ینتج 
ً االھتمام بعملیات التقییم عنھا من م لوثات ومخلفات كما یجب أیضا

لما ، )تقییم دورة حیاة المنتوج/ تقییم الوحدات اإلنتاجیة ( البیئي 
توفره من معلومات عن التلوث ومصادره والتي من خاللھا یمكن 

مقارنة اإلمكانیات والتقنیات اإلنتاجیة والخدمیة واختیار الحلول 
  .ین النقاط الحرجة بھاوالبدائل األفضل وتحس

  )التدویر إعادة ( المغلقة الدوائر تكوین  
كل عملیة تصنیعیة أو تشغیلیة تتم على المواد الخام أو مواد التشغیل 

لھذه المواد أو أي    ترفع من قیمة ھذه المواد وكل عملیة استخدام
فعن طریق الرفع من فعالیة .منتوج منھا ترفع من فعالیة ھذه المواد

/ إعادة االستخدام (المادة / من خالل إطالة عمر المنتوج ، المواد
یتم التقلیل من انسیاب واستھالك المواد والطاقة ، )إعادة التصنیع

  ومن التكالیف والتلوث البیئي
  والمخلفات النفایات من بیئیا المالئم التخلص

لضمان حمایة البیئة من كل المخلفات التي الیمكن االستفادة منھا أو 
  :ویشمل ذلك. بھا یجب التخلص منھا بالطرق المالئمة للبیئةتجن
الحرق إلنتاج طاقة حراریة تستخدم في عدة مجاالت وللتقلیل من * 

النھائیة مع ضرورة مراعاة الغازات والمخلفات    حجم المخلفات
  الناتجة عن عملیة الحرق

الردم باستخدام أماكن رمي خاصة یراعى فیھا عدم االضرار * 
  ة أو المیاه الجوفیة أو الھواء الجوىبالترب
  التدویر إعادة

 معضلة مع التعامل ھو حالیا التحدیات أحد فإن للصناعة بالنسبة
 والتلوث المخلفات كمیة وازدیاد المتجددة غیر الموارد استنزاف

  .وحلول بدائل عن والبحث البیئي
ائر والفكرة الجوھریة إلعادة التدویر ھي استحداث أو استكمال الدو

المغلقة لالستفادة من المنتوجات والمخلفات وذلك بإعادة استخدامھا 
  أو تصنیعھا

  التدویر إعادة أنواع  
تعتبر حال    ):product recycling(إعادة تدویر المنتوج *

ضروریا وبدیال لإلنتاج الجدید ویمكن تطبیقھا على اإلنتاج الكامل 
  :أو المكونات واألجزاء كاآلتي

المنتوج مع المحافظة على شكلھ وبنیانھ والقیمة إعادة تدویر *
وإعادة استخدامھ لنفس الوظائف    العالیة لھ بعد صیانتھ أو تطویره

  والمھام أو غیرھا
إعادة تدویر المنتوج بعد تفكیكھ وإدخال مكوناتھ وأجزائھ لعملیة *

  اإلنتاج والتجمیع ویعتبر ھذا النوع أقل قیمة من النوع السابق
االستفادة من المواد ): material recycling(ر المواد إعادة تدوی*

في صناعات مماثلة ) إعادة التصنیع (الداخلة في صناعة أي منتوج 
أو مختلفة بعد فصل المواد الداخلة في صناعتھ عن بعضھا البعض 

  :مع مراعاة شروط حمایة البیئة كاآلتي
ھا كمواد إعادة تدویر المواد من خالل إعادة تصنیعھا واستخدام  *

  تشغیل
إعادة تدویر المواد من خالل معالجتھا كیمیائیا أو حراریا لتصنیع   *

  مواد خام جدیدة
  البیئة حمایة في التدویر إعادة دور

تساھم إعادة التدویر في المحافظة على البیئة والتقلیل من التلوث من 
  :خالل دورھا في اآلتي

  المحافظة على موارد المواد والطاقة*
  االستھالك من خالل إطالة عمر المنتوج تقلیل* 
  تقلیل االستھالك من خالل إعادة التصنیع* 
  تقلیل االستھالك من خالل الرفع من كفاءة العملیات اإلنتاجیة* 
  توفیر الطاقة من خالل التقلیل من العملیات اإلنتاجیة* 
كمكبات لرمي القمامة من خالل    حمایة األراضي المستخدمة*   

  المخلفات التقلیل من
حمایة البیئة من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات *

  .االستخراجیة والتحویلیة
  ماذا نعني بإعادة التدویر؟

دویر ادة الت تخدام  :(recycling) إع نیع واس ادة تص ة إع ي عملی ھ
سواء المخلفات المنزلیة أو الصناعیة أو الزراعیة، فمثال : للمخلفات

ا ھ باإلمك ول ان اق نق ى أطب ة إل د القدیم دویر الجرائ د ت ن أن نعی
وان نعید تصنیع العلب المعدنیة القدیمة لتقدیم علب جدیدة ، كرتونیة

دة  بائك جدی ى س ول عل ،وان نعید تصنیع الخردة من المعادن للحص
ادة  ن إع ة م ة، والغای ات مختلف نیع منتج ي تص تخدامھا ف ن اس یمك

ذه المخل م ھ ن حج ل م ن االستخدام ھو التقلی ل م الي التقلی ات وبالت ف
ل  نیف وفص ق تص ن طری ة ع ذه العملی تم ھ ة، وت ي البیئ ا ف تراكمھ
ادة  م إع ن ث ا وم ودة فیھ ام الموج واد الخ اس الم ى أس ات عل المخلف

  .تصنیع كل مادة على حدا

  
)1(شكل 

والثانیة، حیث  بدأت فكرة إعادة التدویر أثناء الحرب العالمیة األولى   .لمحة عامة عن نشأة إعادة التدویر
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كانت الدول تعاني من النقص الشدید في بعض المواد األساسیة مثل 
ادة  ات إلع ن المخلف واد م ك الم ع تل ى تجمی ا إل ا دفعھ اط، مم المط

  .استخدامھا
الیب   م األس ن أھ دویر م ادة الت ة إع بحت عملی نوات أص د س وبع

ة العد د البیئی ك للفوائ لبة؛ ذل ذه المتبعة في إدارة النفایات الص دة لھ ی
ة ق .الطریق ن طری ر ع دویر المباش ادة الت ان إع دة ك نوات عدی ولس

ھو الشكل األساسي إلعادة التدویر، ) الخردة(منتجي مواد المخلفات 
ر  دویر غی ادة الت ى إع ز عل دا التركی عینات ب ة التس ع بدای ن م ولك
المباشر وھذا یعني تصنیع مواد النفایات لتقدیم منتجات أخرى تعتمد 

س  ى نف لعل ن مث ام م ادة الخ ون : الم ورق والكرت دویر ال ادة ت إع
ي  واد الت ن الم ا م وم وغیرھ األخص األلمنی والبالستیك والمعدن وب

  .یتم إعادة تدویرھا في الفترة الحالیة
حیث أن تنامي االھتمام في قضایا البیئة قد انعكس من خالل برامج  

ة، وحمالت التوعیة البیئیة التي تقوم بھا الجمعیات المھ ي البیئ تمة ف
الب  ین ط دویر ب ادة الت فقد كان ھناك اھتمام متمیز في موضوع إع

وقد وجد رجال .المدارس وربات البیوت وأعضاء الجمعیات البیئیة 
ذ دویر بمأخ رامج الت ذ ب ن الصناعة أنھ إذا تم أخ د م ن أن  الج الممك

غیل، ة التش ام وتكلف ن تساعد في تخفیض تكلفة المواد الخ ا تحس  كم
ورت ةص وث البیئ ین بتل ین دائم بعض أن  .ھم كمتھم ان ال م إیم ورغ

ى  نوات عل د مرور عشر س تدویر المخلفات ھو قمة المدنیة فإنھ بع
كل  دویر بش تطبیق الفكرة بدأ الكثیر من الناس في الدول المطبقة للت
ي أفضل  ة، وھل ھ ك العملی ة تل دى فاعلی ن م اؤل ع واسع في التس

ات؟  ن المخلف تخلص م ائل لل ة الوس ت أن تكلف ع الوق فوا م د اكتش فق
فالمنتج المعاد . إعادة التصنیع عالیة بالمقارنة بممیزاتھا والعائد منھا

تج ن المن ودة م ي الج ل ف ادة أق تخدم ألول تدویره ع ي المس  األساس
تج م  مرة، كما أنھ ال یستخدم في نفس أغراض المن ي، ورغ األساس

نیع ا ھذا فإن تكلفة ة تص ن تكلف يتصنیعھ أعلى م تج األساس ن  لمن م
ا یجعل ة مم ل  مواده األولی ادیا ب ة اقتص ر منطقی دویر غی ة الت عملی

  . إھداًرا للطاقة
ب  ة بترتی ي قائم ا یل ات فیم دویراً للنفای ر ت دول األكث نیف ال تص

) ً   :الدول األكثر انتاجاً لعملیة تدویر النفایات) تنازلیا
  %. 65ألمانیا، وتصل نسبة تدویرھا للنفایات إلى 

  %. 59یا الجنوبیة، ونسبة التدویر فیھا كور
  %. 58سلوفینیا، والنمسا، ونسبة التدویر فیھما تصل إلى 

السوید، وھولندا بنسبة %. 51سویسرا، بنسبة %. 55بلجیكا، بنسبة 
الدنمارك، %. 45آیسلندا، بنسبة %. 48لوكسمبورج، بنسبة %. 50

بة  دة، %. 44بنس ة المتح  .%43المملك
  ویر؟لماذا نعید التد

  مثال نقول انھ بإعادة تدویر علبة واحدة من : توفیر الطاقة
من الطاقة الالزمة لتصنیع علبة % 95األلمنیوم فإننا نوفر 

  ) .البوكسایت(واحدة فقط من خاماتھ األصلیة 
  المحافظة على الموارد الطبیعیة وھي من المبادئ األساسیة

 sustainable) التي تقوم علیھا التنمیة المستدیمة 
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 االستھالكي من خالل تعمیم وتطبیق

 فكرة فرز النفایات وتقلیلھا
 تطبیق فكرة فرز النفایات من المصدر العادة تدویرھا 
  توفیر فرص عمل للشباب والشابات في العالم العربى وبالتالي

حیث أن مشروع إعادة التدویر : التقلیل من مستویات البطالة
یدي العاملة في مجال فرز النفایات العضویة عن قائم على األ

العضویة ومن ثم فرز كل نوع من النفایات على حدا، 

باإلضافة إلى أن المشروع یقوم على زیادة نشر الوعي البیئي 
لدى األفراد حول ضرورة التطبیق الفعلي العادة التدویر مما 

، یستدعي ضرورة وجود طاقم للقیام بحمالت التوعیة البیئیة
كما أن الجھات التي تعمل على إعادة التدویر مثل المصانع 
التي تعمل على إعادة تدویر الورق وتلك التي تعمل على 
إعادة تدویر البالستیك في المملكة توظف تعدد من الشباب 

 . والشابات للعمل فیھا
  االنسجام مع التوجھ الوطني والعالمي في موضوع فرز

 .وإعادة تدویر النفایات
ذا نقول إن مشروع إعادة التدویر یلعب دورا مھما في التقلیل وھك

من حجم المخلفات المتفاقمة یوما بعد یوم إذ أن معدل ما ینتجھ 
كغم  0.9الفرد الواحد من النفایات في العالم العربى یقدر بحوالي 

یومیا، ومن المتوقع أن یزید حجم النفایات في الفترة القادمة وذلك 
و السكاني في العالم العربى إذ أن معدل النمو بسبب زیادة النم

، فمن منا ال یلحظ اآلن وجود أكوام من القمامة %3.5السكاني ھو 
. بالقرب من مكان عملھ أو مكان سكنھ أو حتى في الشوارع العامة

وبالتالي نقول إن تعمیم فكرة إعادة التدویر بین األفراد الذین 
جتمعات ھو األساس الذي یجب أن یشكلون اللبنة البنائیة األولى للم

نینیھ في الفترة الحالیة، حیث أن الجھات العاملة في مشروع إعادة 
التدویر ما زالت مقتصرة على عدد قلیل من الجمعیات البیئیة غیر 

وفئة قلیلة من الجھات العاملة في القطاع  (ngos) الحكومیة
تعلق الخاص وعدد من المصانع المحتكرة للسوق المحلي فیما ی

وسیتضح لنا من خالل ھذه الدراسة . بعملیة إعادة التدویر نفسھا
بعض الحقائق التي تظھر أھمیة إعادة التدویر بالنسبة للبیئة حیث 
انھ یقلل من حجم النفایات وبالتالي یقلل من ذلك النمو السرطاني 
في حجم النفایات والتقلیل من الضغط المتزاید على الموارد 

یة والتقلیل من الطاقة والماء المستھلكتین في تصنیع الطبیعیة والبیئ
المنتجات من خاماتھا األولیة، حیث سنظھر بعض من ھذه الحقائق 

  : ھي كالتالي 
الطرق المتبعة في جمع ونقل النفایات المفروزة والقابلة إلعادة 

  .التدویر 
في حالة وجود خطة أو برنامج العادة التدویر یتم اتخاذ تدابیر 

ءات لجمع النفایات مفروزة جزئیا أو كلیا في المصدر، وإجرا
وذلك للتخفیف من الجھود المبذولة في أعمال الفرز واختصار 
التكالیف المترتبة على ذلك، وفي ھذه الحالة یصار إلى عملیة 
الفرز في المصدر من خالل عدة خیارات حسب نوع المواد 

كان وبرامج لمطلوب فرزھا، والمستوى التعلیمي والثقافي للس
التوعیة والحوافز والعقوبات، والطبیعة الجغرافیة والمناخیة 

إلى غیرھا من العوامل، ... ومستوى الدخل وطبیعة المساكن
وسنتعرض ھنا إلى تجارب بعض الدول المتقدمة في فرز 

 . النفایات
  إعادة التدویر في التصمیم الداخلي

ــي التصــمیم الــداخلي إن اســتخدام المــواد المعــاد تــدویرھا ف
صناعة األثاث  یقلــل مــن تكلفــة المنــتج أو التصــمیم، ولكــون

تستحوذ على أھمیة كبیـرة فـي اإلسـتثمار الـذي یصـل إلـى ملیـا 
ً الكلفـــة یعتبـــر  ارت الـدوال ارت، فـإن تقلیـل ً  أمرا حیویـــا

اعة، فھنـــاك بعــض بالنســـبة للقـــائمین علـــى ھــذه الصـــن
المنظمـــات تـــدعم مالیـــا التصامیم والمنتجات الھادفة إلى 

 : تحقیـق اإلسـتدامة مثـل منظمـة
(Leadership in Energy and Environmental Design) 

(LEED)المبنـى المسـتدام علـى ذلـك  ، ویمكـن إطـالق مصـطلح
ء البیئي وموافقتھ المبنـى الـذي یحقق التكامل من حیث األدا

للمتطلبات اإلجتماعیـة واإلقتصـادیة وبالتـالي تقلیـل األثـر السلبي 
على البیئة، وعادة مـا یتمیـز ھـذا النـوع مـن المبـاني بكفاءتـھ فـي 
اسـتخدام المـوارد الطبیعیـة ومنـع التلوث والموائمة مـع البیئـة 

التـدویر،عالوة علـى واسـتخدام خامـات البنـاء القابلـة إلعـادة 
 مســـتخدمیھ ٕواحتیاجــــاتھم تحقیـق متطلبـات
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bytna.blogspot.com . ویمكــــن تحقیــــق فكــــر التصمیم
 :المستدام من خالل ثالث مفاھیم و ھي

  Reuse إعادة االستخدام .1
 Recycle إعادة التدویر .2
  Reduceتقلیل إستھالك الخامات الطبیعیة والطاقة .3

ھــذه المفــاھیم فــي مجــال التصــمیم الــداخلي ولتطبیـق 
واألثــاث، البــد مــن األخــذ بعــین اإلعتبــار أن تكــون الخامات 
المستخدمة في التنفیذ خامات معاد تدویرھا وآمنة بیئیا، ومن 

وھي  (particle board) األمثلة على ذلك، استخدام ألواح
وذلـك % 100عـاد تـدویرھا مصنعة مـن األلیـاف الخشـبیة الم

،  2015خالد أرشید ، لتكسـیة الحـوائط باألخشـاب المصــنعة
وھنــا ال یــتم إســتھالك أي مــن األخشــاب الطبیعیــة، وھنـاك 
مثــال آخــر ھــو ألیــاف الفــایبر المصــنعة مــن خامــات خضـ 

یرھا بعــد ارء معــاد تــدویرھا ویمكــن أیضــا إعــادة تــدو
اســتخدامھا،وفي مجــال تصــنیع األثــاث فــأن تحقیــق مفھــوم 
اإلســتدامة یقــوم علــى عــدة محــاور مــن بینھــا إعــادة 
اســتخدام األثاث في وظیفة اخـرى بعـد إالنتھـا مـن اسـتخامھ فـي 

وأیضـا  (Reuse) وظیفتـھ األساسـیة، ویطلـق علیھـا اسـم
م الخامـات المعـاد تـدویرھا وتنفیـذ التصـامیم بأسـلوب اسـتخدا

 .الخامات الطبیعیة یحـافظ علـى الطاقـة وتقلیـل اسـتخدام
www.arch.hku.hk  

 إعادة في اإلشباع لمرحلة وصل العالم في بلدٍ  أول كانت السوید“
 االتحاد في أخرى دول من استیرادھا فقررت نفایاتھ تدویر

ً  المعلومة ھذه تعطي قد ،”األوروبي ً  انطباعا  إعادة بأن خاطئا
 أن غیر فقط، حكومیة ومسؤولیة بحت، ربحي مشروع ھي التدویر
 .السوید في الجمیع مسؤولیة ھي التدویر إعادة أن ھو الواقع

 في اجتماعیة فةثقا ھي القادمة لألجیال نظیفة بیئة على الحفاظ إن
 النفایات فرز سیاسة المثال سبیل على نجحت لما ذلك ولوال السوید،
 دول من النفایات لشراء تسعى السوید جعلت درجة إلى المنزلیة
 .طاقتھا بكامل معاملھا لتشغیل وبریطانیا كإیطالیا أخرى أوروبیة

 جنوبھ إلى السوید شمال من سكني مجمع كل في ستجد فإنك وھكذا
 منھا حاویة كل على ألصق النفایات، لحاویات مساحة أو غرفة

 بین المواد ھذه وتتراوح لھا، المخصصة المواد واسم صورة
 الخشب، المعادن، الزجاج، البالستیك، العضوي، الطعام نفایات(

 الكبیر الحجم من النفایات أما ).اإللكترونیات البطاریات، الورق،
 المنتشرة التدویر إعادة مراكز إلى نقلھا فیجب والثالجات كاألثاث

 .مخصصة كبیرة حاویات في رمیھا یتم حیث البلدیات كافة في
 ال واالجتماعیة، الحكومیة المسؤولیة أن إلى ھنا اإلشارة ویجب

 على تقع حیث المنتجین، طرف إخالء األحوال من حال بأي تعني
 أو یرھاتدو إعادة أو النفایات استخدام إعادة من التأكد المنتج عاتق

 .بیئیًا مقبولة أخرى طریقة بأي معالجتھا أو الطاقة استعادة
 الحصول أخرى، أشیاء بین من ھي، المنتج مسؤولیة من والغرض

 الطبیعیة، الموارد من ممكن قدر أقل تستھلك التي المنتجات على
 خطرة مواد على تحتوي وأال التدویر إلعادة سھلة تكون أن یجب
 ً  .بیئیا

 طاقةلل ردیف مصدر
 في منھا% ٠٥ وحرق النفایات من% ٩٤ حوالي تدویر إعادة یتم

 یدور بخار إلى الحرارة تتحول حیث الطاقة، تولید محطات
ً  الماء وتسخین الكھرباء، لتولید التوربینات  محطات مثل تماما

 أربعة فإن األرقام وبلغة .الغاز أو الفحم تحرق التي التقلیدیة الطاقة
 من واحد طن تعادل طاقة على تويتح القمامة من أطنان
 وفقا الخشب، نفایات من أطنان خمسة أو الفحم، من طن  ١.٦ النفط،
 Sverige Avfall. لشركة

ً  المھمالت سلة تمثل ً  جزءا  في الطاقة إمدادات إجمالي من صغیرا
 من% ٨٣ حوالي النوویة والطاقة المائیة الطاقة تولد“ السوید؛
 الكثیر توفر القمامة لكن.”% ٧  الریاح تولد بینما السوید، كھرباء

 عددھم البالغ البالد لسكان الباردة األشھر خالل الحرارة من
 على الطلب تعادل القمامة من الطاقة .نسمة مالیین  ١٠  حوالي
 وفقا ،منزل ٨٠٠٠٠٦ , ل والكھرباء شقة ملیون ١.٥٢  من التدفئة

  Sverige. Avfallلـ
 تبدد كبیرة تبرید بأبراج عادة التقلیدیة الطاقة تولید محطات تتمیز

 الطاقة من فقط% ٠٤ حوالي استخدام یتم لذلك الزائدة، الحرارة
 لینشوبینغ يف القمامة من الطاقة تولید محطة لكن .تولیدھا یتم التي
 لالستخدام المیاه وتسخن الكھرباء، تولد التي المثال، سبیل على

 یساھم مما .الطاقة إجمالي من% ٩٠ تسخر والتجاري، المنزلي
 الماء ویوفر بل فقط الطاقة من% ٠٥ ھدر وقف في فقط لیس

 بنیت التي المركزیة التدفئة وأنظمة والمطابخ، للحمامات الساخن
 القرن من الخمسینیات أواخر بدأ الذي لتخطیطا من عقود مدى على

 .العشرین
 حرق عملیات أن إلى Verken Tekniska  تقدیرات تشیر كما

 ما إصدار تجنبت ٧٢٠١  بھا قامت التي النفایات
 التدفئة جانب إلى .الكربون أكسید ثاني من طن ٠٠٠٤٦٧ یعادل

 الحیوي المیثان غاز Verken Tekniska تنتج والكھرباء،
 الغاز ھذا ویدیر .عام كل العضویة النفایات من طن ١٠٠٠٠٠ من

ً  لینشوبینغ، مدینة في حافلة  ٢٠٠  من أكثر  أساطیل عن فضال
 .لخاصةا والسیارات األجرة سیارات وبعض القمامة، جمع شاحنات
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 في تمثل، لذلك المخصصة المعامل في تتم عندما التدویر عملیة
 فني وبشكل المتعاقبة والخطوات المتطلبات من مجموعة حقیقتھا

 یتم ولكي .التدویر اعادة عملیة وھي االخیرة الخطوة للوصول الى
 تنجز أن البد فأنھ، والبیئیة المرجوة االقتصادیة النتائج تحقیق

 ومتعاقبة دقیقة تنسیقیة خطوات وفق على الالزمة لذلك المتطلبات
  :- باالتي وتتمثل

 Collection Process  :عملیة التجمیع  .١
 والمتمثل التدویر عملیة ةسلسل من األول الفني المتطلب ھي

 المطاعم، المنازل، تكون قد والتي النفایات انتاج منابع الى بالوصول
 الدولة، مؤسسات تخصصاتھا، اختالف على والفنادق، والمصانع

، الزراعیة واالفران، المؤسسات، والمتاجر الخاص، والقطاع
 تولد جمیعھا وھذه .الخ.. والجامعات السیاحیة، المدارس، المنتجعات

 وبھذا .خطورة مختلفة ودرجة واحجام وانواع وبأشكال نفایات
 بنظام تھتم التي العالم في الدولة األولى المانیا تعد الخصوص

االلكترونیات،  مجال في المستھلكة أو المستخدمة المواد استرداد
 نظام صممت فقد ذلك ومن اجل .اشكالھا بمختلف العبوات السیارات

 انحاء كافة في ومنتشر التوزیع شبكة عبر موادال السترداد ثنائي
 .البالد

 منذ وذلكDaules System Deutchland (DSD) مسمى وتحت
 یتم التي المواد كافة استرداد على النظام ھذا ویقوم. ١٩٩٥ عام

النفایات  بنقل المتعھدون والموزعون، الباعة قبل من اتالفھا
 اخرى مرة استخدامھا العادة التدویر اعادة شركات الى الیصالھا

بعض  إلى نشیر فسوف الدول العربیة التجربة في مستوى وعلى.
 كنموذج األردن في النفایات وانواع حجم عن الرقمیة االحصاءات

   www.referenceforbusiness.com التجمیع لعملیة
 وتطورھا البلدان طبیعیة بحسب تجمیعال عملیة وكیفیة طریقة وتتم

 علیھ خالف ال انھ اال .بالبیئة االھتمام ودرجة والثقافي االجتماعي
 النفایات لجمع المخصصة السیارات عبر تتم التجمیع بأن طریقة

 بھا ترمى والتي في الشوارع الموضوعة الحاویات خالل ومن
 حیث. المختلفة اتوالجھ المؤسسات لدى المتولدة المنزلیة او النفایات

 الحاویات من متعددة المتقدمة أنواع البلدان بعض في نجد ان یمكن
 لھا المخصصة النفایات ،لوضع لذلك االلوان المختارة وبحسب
 جمع القول بأن سبق وكما المرحلة ھذه وفي .لون كل وبحسب
 حیث .بالبیئة واالھتمام واالجتماعیة بالجوانب الثقافیة یرتبط النفایات

 المؤسسات والمصانع ادارة في والقائمین المنازل لربات كنیم
 ورفع النفایات تدویر عملیات في تبسیط المساھمة من المختلفة
 النواع المسبق الفرز بعملیة الجادة المساھمة خالل من كفائتھا

 الحاویة في وبحسب نوعھا النفایات رمي یتم حیث .النفایات
 الفرز عملیة من یسھل أن شأنھ من االمر وھذا لذلك المخصصة

 أو أي اضرار حدوث ودون التدویر اعادة عملیة ویسرع من قاالح
 .Pride, William,2009 التدویر عملیة مخرجات في مخاطر
p.95.  

  Sortingالفرز  .2
 بذات والصعبة والمھمة االساسیة المراحل من المتطلب ھذا یعتبر
 سھولة في ھمم اساس ستكون النھا. التدویر عملیة في الوقت

 على ایجابا أو سلبا المتحقق وتأثیرھا التدویر اعادة وصعوبة عملیة
 الفرز عملیة تتم أن ویمكن.التدویر اعادة في النھائیة المخرجات
  .. بطریقتین

 الدول في استخداما االكثر وھي الیدوي الفرز وھي : االولى*
 في یاتكنولوج متقدمة وغیر بسیطة اسالیب تعتمد والتي النامیة،
 الفرز عملیة في البشري العنصر على االعتماد حیث یتم .التدویر
 مقابل زھیدة اجور ولكونھا تقدم العمل على المترتبة التكالیف لتقلیل

  .العمل ھذا
 التدویر عملیة في المتقدم األسلوب وھو اآللي، الفرز فھو: ةالثانی *

 مادة یراد لك نوعیة على للتعرف متقدمة تقنیات وفق على تتم والتي
  ثامر،,البكري ..تلقائي بشكل االخرى المواد عن وفصلھا فرزھا

،2012.  

 الستخدام النفایات فرز عن الناس عرفھا التي الوصایا أول من ولعل
ّ صلى الرسول قول في جاء ما منھا النافع تدویر أو  : وسلم علیھ ا
ّ فدعوت الزاد، فسألوني نصیبین جن وفد أتاني"  ال أن لھم تعالى ا

 الصالة علیھ وقال." ا طعام إال وجدوه عظم، وال بروثة یمروا
 یوم لحمھ علیھ وجدوا إال عظما یجدوا لن إنھم: "الجن والسالم عن

 منكم أحد یستسقین فال یوم أكلت، حبھا فیھا وجدوا إال روثة وال أكل،
 الصالة علیھ قال كما". روثة وال بعرة وال بعظم الخالء من إذا خرج
ّ ذكر عظم كل: "للجن والسالم  ما أوفر أیدیكم في یقع علیھ اسم ا

 تقنیة كانت ولما."لدوابكم علف روثة أو بعرة وكل، یكون لحما
 الستخالصھ المواد من محدد نوع مع التداول تلزم النفایات تدویر

 الصلبة تصنیف المخلفات یستلزم وھذا النفایات؛ فرز الالزم فمن
 كانت سواء المدنیة النفایات تلك منھا المصنعة المواد وفق مسبقا

 نتیجة تتراكم أو نفایات منزلیة نفایات أو تجاریة أو مخلفات صناعیة
 مادة من مصنوعة نفایات فھناك . األھالي من مجموعات أنشطة

 یتم التصنیف وعلي أساس. مواد عدة علي تحتوي واحدة وأخریات
  .والمخلفات النفایات فرز
 لمؤسساتا مخلفات فرز
 بفرز الضخمة التجاریة والمؤسسات المصانع تقوم العادة في

 أو الضخمة القمامة صنادیق في منھا التخلص قبل المخلفات
 ألن وذلك القمامة؛ جمع بسیارات مباشرة مراكز للنقل إلي تجھیزھا
 جمع في واحدة وتتحكم صناعة في تشتغل ما عادة المصانع
 مقدور وفي. األصناف في لقلیلةوا في الكمیة الھائلة المخلفات

 المقالب، ونقلھا إلي النفایات أیضا فرز الكبرى التجاریة المؤسسات
 .التدویر لمراكز أو محطات الطاقة أو المحارق أو
 المنزلیة النفایات فرز-

 :طریقتین بإحدى فرزھا یتم المنزلیة النفایات
 جمعھا قبل النفایات بفرز السكان یقوم: الرصیف حافة علي الفرز 

   .آنفا متفق علیھ تصنیف وفق
 للتدویر الصالحة المواد بعض بعزل األھالي یقوم: التطوعي الفرز 

 .والقواریر والعلب الورق مثل النفایات عن
 األھالي من التزام دون التدویر مركز في الفرز یتم: المیكانیكي الفرز 

  .منازلھم نفایات بفرز
  Disassemblyالتفكیك  .3

 االجھزة في التدویر عملیة ضمن التفكیك عملیة ستخدمت ما باغال
 التي المكیانیكیة والمعدات القدیمة والسیارات والمنزلیة الكھربائیة

 المترتبة التكالیف رغم العملیة، ھذه فيحا واضا بشری اتتطلب جھد
 عملیة تجاوز یمكن ولكن .مجھد وصعب عمل لكونھ العمل ھذا على

 في تخرج ولكي للمواد )الطحن( الفرم عملیةب الیدوي بالقیام التفكیك
 ولكن .قاالح بطرق میكانیكیة فرزھا ویمكن مطحونة مواد النھایة

 من عال مستوى تبلغ وقد المواد ھذه نظافة في عدم تكمن ھنا المشكلة
 التفكیك في العمل الیدوي في القبول یتوجب لذلك .فیھا الخطورة درجة

 المعاد المواد في المرجوة النظافة بلوغ اجل من تكالیف مضافة وتحمل
 حل ایجاد في استطاع التقدم العلمي ولكن .المطاف نھایة في تدویرھا

 في تمثل الحاضر بالوقت المشكلة لھذه جزئي یكون حل قد وربما
 بھ قامت ما وھذا.التفكیك بعملیة للقیام)آلي رجل( روبوت تصنیع
 ."الصوامیل فكاك" تسمیتھ تم روبوت بصنع ٢٥٥٠ عام برلین جامعة
 بقدرة الروبوت ھذا سیمنز ویتمتع شركتا من والتمویل بالتعاون وذلك
 وفي واحجامھا انواعھا بكافة )البراغي( الصوامیل فك على كبیرة

 من یقلل ما وھذا Siemens وبوش Bosch مختلف المواضع،
 كون في الصعوبة تكمن بالمقابل ولكن .البشري الجھد على االعتماد
   ..www.tu-berlin.de الحاضر بالوقت مكلف یكون روبوتشراء ال

    Transportالنقل .4
 ولتحقیق التدویر عملیة في الحساس العصب بمثابة ھو المتطلب ھذا

 ھنا االشارة فقط ویكفي قا الح التدویر اعادة بانجاز المطلوبة الكفاءة
 یاتالنفا جمع یتم لم أن خطیر بیئي تلوث من یحصل ان یمكن إلى ماذا

النقل  وعملیة .بالسكان مكتظة مدینة اكثر في أو واحد لیوم أماكنھا من
 لذلك مخصصة بسیارات الحدیثة المدن في اساس بشكل تتم للنفایات

http://www.referenceforbusiness.com
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متخصصة  المتقدمة البلدن بعض في النفایات وتكون بكابسات وتسمى
 أو .النفایات بھا توضع التي الحاویة خصوصیة بحسب النفایات نقل في
نوعھا  حسب النفایات بھا لتوضع صنادیق متعددة على تحتوي انھا

 ثامر،,البكري( ...إلخصلبة نفایات، ورق، بالستیك، زجاج كانت سواء

،2012  

  Recyclingالتدویر اعادة .5
 والمتمثلة بمجملھا التدویر عملیة متطلبات من االخیر المتطلب ھي

 أو ستخدامھاا العادة المكونات من االجزاء او المواد باستحصال
 معمل كان ما اذا ارسالھا في أو الحقة، انتاجیة عملیات ادخالھا في
 جرى أو تحتاجھا التي الى الجھات التدویر عملیة في متخصص

 -:ھي ذلك على االمثلة ومن .بھا تزویدھا المسبق على االتفاق
 والصلب الحدید مصانع الى المكبوسة القدیمة السیارات اعادة -
 .الزجاج مصانع الى تدویره المعاد جالزجا اعادة-

 .المضغوط الخشب مصانع الى بھا یرتبط وما االخشاب اعادة -
 الورق مصانع الى السلیلوزیة والنفایات والصحف القدیمة األوراق -

 .والكارتون
 .البالستك حبیبات مصانع الى والشحوم واالطعمة، الغذائیة المواد -
 تصنیعھ عملیة في أخرى مرة لستدخ وغیرھا المواد ھذه اذن.الخ.

 .طبیعیة اغلبھا في تكون أن یمكن مواد عن بدیلة مواد وتكون جدیدة
 اعادة ومصانع برامج في االستثمار بأن القول تأكید ھنا یمكن ومن

 العوائد جانب وفي وفي البیئة الطاقة في كفوء استثمار ھو التدویر
  2012، ثامر،,البكري .واالرباح المالیة المتحققة

 :ومع ذلك توجد سلبیات في إعادة التدویر، منھا
حیث إن تحویل النفایات، یتطلب فرزھا حسب : تكلفة الید العاملة ▪

والورق المقوى  كالورق سیلولوزیةمواد (نوعیة التحویل 
وبالتالي إلى ) إلخ....كالقواریر الزجاجیة زجاجیة، مواد )الكرتون(

أي ( السكانید عاملة كثیرة، وحتى إذا كان ھناك فرز أولي من قبل 
، فإن الفرز )حاویات متخصصة لرمي كل نوع من أنواع النفایات

الثاني في مراكز التدقیق ضروري للحصول على فرز جید ألنواع 
إن األعباء اإلضافیة لھذه العملیة ).إلخ..بالستیكیة، زجاجیة(النفایات 

والجماعات المحلیة، وبالتالي  البلدیاتتكون عادة على عاتق 
 .على رمي بعض النفایات رسومضرورة وضع 

: ایاتنوعیة المواد المنتجة عن طریق استعمال مواد تحویل النف ▪
إن بعض أنواع المنتجات تكون فیھا نوعیة المادة األولیة ردیئة، 

 الورقحیث تم تحلیلھا عن طریق عملیة االسترجاع، فمثال تحویل 
ذات نوعیة أردأ، وبالتالي ورق جدید ذو  سیلولوزیةیعطي لنا موادا 
ھذا النوع من العملیات ال یستحسن تكرارھا أكثر (نوعیة متوسطة 

الملوثة ال  ستیكیةالبال، تحول بعض المواد )من عشرة مرات متتالیة
ً  الغذائي التغلیفیمكن استعمالھا في   .مثال

  . تقنیات تدویر مختلف أنواع المخلفات
  البالستیك مخلفات تدویر:: أوالً 
البالستیك إلى أنواع عدیدة یمكن اختصارھا في نوعین رئیسین  ینقسم

 Thin Filmوأكیاس البالستیك Hard Plastic الناشف البالستیك ھما
Plastic. 

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

صنع  شف وإعادة استخدامھ فيبعد ذلك یتم تكسیر البالستیك النا -
 .الغسیل، والشماعات، وخراطیم الكھرباء البالستیكیة مشابك

 ال ینصح باستخدام مخلفات البالستیك في إنتاج منتجات تتفاعل مع
 الغذائیة، أما بالستیك األكیاس فیتم إعادة بلورتھ في ماكینات المواد

 .البلورة
ار المضمون؛ ألن بأنھا االستثم توصف صناعة تدویر البالستیك

ً بعد یوم، حیث أنھ الطلب یزداد یدخل في معظم  علیھا یوما
المستویات االقتصادیة؛ فأي شخص  الصناعات، ویناسب جمیع

ً صغر أم كبر حجم یمكنھ إنھ تدویر .. أموالھ االستثمار فیھ سواءا
والمتوسطة  تأسس علیھ آالف المشروعات الصغیرة البالستیك الذي

 .ةفي الدول العربی

التي  ویعتمد تدویر البالستیك على المخلفات المنزلیة والتجاریة
، غیر %10المخلفات البالستیكیة فیھا إلى ما یقرب من  تصل نسبة

وقیمتھا االقتصادیة والتجاریة حسب  تختلف في خصائصھا أنھا
ومدى إمكانیة االستفادة  منھ، وكذلك البالستیك المجتمع الذي تخرج

 .منھ مرة أخرى
ً استثماریة عدیدةإن  لألفراد  عملیة تدویر البالستیك تطرح فرصا

  .المدخرات الصغیرة والمتوسطة خاصة ذوي
 :خطوات التدویر

یتطلب  البالستیك، حیث ھي أھم مرحلة في تدویر: المخلفات فرز- 
 ً ً جیدا للمخلفات  الحصول على نوعیة جیدة من البالستیك فرزا

ك یفقد خواصھ في حال وجود والتجاریة؛ ألن البالستی المنزلیة
أخرى، ویتطلب الفرز عمالة كبیرة، بما  من أنواع بالستیكیة شوائب

 .كثیرة یخلق فرص عمل
تجمیعھا  :یتم جمع المخلفات البالستیكیة وفرزھا بطرق عدیدة، منھا

 والمحالت التجاریة والفنادق وبیعھا ألقرب محل خردة، أو بالمنازل
لشوارع، أو جمعھا من قبل النباشین المتجولین با لمشتري الخردة

 .القمامة في مقالب
الصابون  البالستیك بمادة الصودا الكاویة، أو یتم غسل :الغسل -

ً إلیھ ماء ساخن، حیث یتطلب التدویر أن  السائل المركز مضافا
البالستیكیة خالیة من الدھون والزیوت واألجسام  تكون المادة

 .الغریبة
   :البالستیك تكسیر- 
 (Hard Plastic) النوع الصلب م تكسیر البالستیك إذا كان منیت

البالستیكیة بین األسلحة  في ماكینة تكسیر، وذلك بمرور المخلفات
التكسیر سلك ذو فتحات  الدوارة الثابتة لیتم طحنھا، ویتحكم في حجم

 .المنتجة) الحبیبات(محددة لتحدید حجم القطع 
 االقتصادیة لتوضع فاع قیمتھایعاد غسل الحبیبات الرت: التخریز- 

 (خرز(في ماكینة التخریز التي تحول قطع البالستیك لحبیبات 
یمكن االستفادة منھا لصنع منتجات بالستیكیة » خام مادة«لتصبح 

  .جدیدة
المطلوب،  البالستیك بطرق متعددة حسب المنتج یشكل: التشكیل- 

 :مثل
مكون  وھو جھاز باستخدام الحاقن الحلزوني، وذلك :طریقة الحقن

البالستیك كمرحلة أولى، ثم یقوم  من فرن صھر، لتدویر مخلفات
للحصول على الشكل  بوضع مصھور البالستیك خالل قالب الحاقن

 .المطلوب
من خاللھا المنتجات البالستیكیة المفرغة، مثل  وینتج :طریقة النفخ

 .كرة القدم
لخراطیم، وكابالت المنتجات البالستیكیة مثل ا إلنتاج :طریقة البفق

 .الكھرباء
  .ذلك بمرور المنتج على حوض بھ ماء یتم :التبرید

 :ومعناھا أرقام ورموز تدویر البالستیك
شي  مانشاھد ھذه الرموز على العلب البالستیكیة، بل وكل كثیرا

 .فھل تعلم مامعناھا؟؟ مصنوع من البالستیك
المثلث  داخل المثلث یعني قابل للتدویر وإعادة التصنیع، وكل رقم

 .بالستیكیة معینة یمثل مادة
 .المثلث والحروف ھي اختصار إلسم البالستیك المرادف للرقم في

والعصیر  للتدویر، یستخدم لعلب الماء آمن وقابل : 1الرقم 
  . والصودا وزبدة الفول السوداني

والمنظفات  یستخدم لعلب الشامبو: وقابل للتدویر آمن : 2الرقم 
ویعتبر من آمن انواع البالستیك،  األطفال،والحلیب ولعب 

 ً   .الشفاف منھ خصوصا
بالفینیل  إذا استخدم لفترة طویلة، وھو مایسمى ضار وسام : 3الرقم 
ً  یستخدم في PVC أو الـ  مواسیر السباكة وستائر الحمام، وكثیرا

اللحوم واألجبان كبالستیك  مایستخدم في لعب األطفال وتغطیة
من أخطر أنواع  من ھذا النوع بالذات ألنھ الحذر شفاف، لذا یجب

  .یستخدم بكثرة البالستیك وأرخصھا لذا
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ً وقابل للتدویر، یستخدم لصنع علب آمن : 4الرقم  السیدیات  نسبیا
  .التسوق وبعض القواریر وأكیاس

ً، یناسب من أفضل : 5الرقم  السوائل  أنواع البالستیك وأكثرھا أمنا
ً، یستخدم في صناعة وغی والمواد الباردة والحارة ر ضار أبدا

ما یتعلق  الطعام والصحون وعلب األدویة وكل حوافظ
واحذر استخدام علب ماء الصحة ألكثر من مرة ألنھا .بالطعام

 .فقط وتصبح سامة إذا أعید تعبئتھا مصنوعة لتستخدم لمرة واحدة
وھو ما یسمى بالبولي ستایرین أو  خطر وغیر آمن : 6الرقم 

وأكواب الشاي اللي كأنھا  ، علب البرغر والھوت دوغالستایروفورم
السریعة  فلین والمستخدمة إلى عھد قریب في مطاعم الوجبات

 سنة في أمریكا 20العالمیة عندنا، مع العلم أنھا منعت منذ أكثر من 
من قبل الحكومة، یجب الحذر من ھذه المادة والتي ما تزال تستخدم 

ة، كذلك تعتبر ھذه المادة من أسباب البوفیھات الشعبی و المطاعم في
  ..الضار CFC ألنھا تصنع باستخدام غاز األوزون نقص طبقة

 من األنواع الستة ھذا النوع الیقع تحت أي تصنیف : 7الرقم 
أن كثیر  ھنا السابقة، وقد یكون عبارة عن خلیط منھا، واألمر الھام

 TOYS R US الشركات العالمیة بدأت تتجنبھ بما فیھا شركة من
وماتزال .. والتي تصنع كذلك رضاعات األطفال األمریكیة لأللعاب

 . العلمیة محط جدال بین األوساط ھذه المادة
 أنھا خالیة من مادة تجنب ھذه المادة قدر اإلمكان إال إذا ذكر علیھا

BPA وتكتب على الرضاعات كما یلي (BPA-free bottles) 
  .وتكون شفافة

 ت الورقمخلفا تدویر:: ثانیاً 
ًا  تعتبر عملیة اقتصادیة من الدرجة األولى؛ وذلك ألنھ طبق

حمایة البیئة بالوالیات المتحدة األمریكیة، حیث أن  إلحصائیة وكالة
من مخلفات ورقیة سیوفر  %100 إنتاج طن واحد من الورق

من المیاه،  3م 28، كذلك سیوفر )طاقة ) ساعة/ كیلو وات 4100(
 من كجم 24لتلوث الھوائي الناتج بمقدار باإلضافة إلى نقص في ا

 .الملوثات الھوائیة
یعتبر تدویر الورق من أكثر عملیات التدویر في العالم، وتعتمد في 

على الشركات والجامعات ) الورق المستعمل(الخام  موادھا
  .الخدماتیة والمدارس والمكاتب

 

  
  )3(شكل 

  :خطوات التدویر
ً بالشوائب مثل المعادن یجب أن الیكون الورق م: التصنیف .1 ختلطا

 .األكل وبقایا
في كل شركة  تخصیص صنادیق خاصة یتم: التجمیع والنقل .2

ً  وسیارة لجمع ھذه األوراق في فتراة محددة  .سلفا
لتجمیع صنادیق الورق إلى  تخصص مخازن خاصة: التخزین  .3

 .إعادة التصنیع حین
اء ومواد الم وفیھا تتم إضافة: والخلط والتصفیة مرحلة التقطیع .4

وتحریك المزیج إلى آن یصبح متجانس،  كیماویة أخرى إلى الورق،
المعادن التي قد تكون عالقة  تمریره من خالل مناخل لتصفیتھ من ثم

 .كالمشابك
قمعیة، حیث یصب المحلول  تتم في حاویات وھذه العملیة: الغسیل  .5

تبقى اإلناء و الشوائب الثقیلة أسفل الناتج فیھا بشكل دوري فتترسب
في  عجینة الورق من فتحة الشوائب الخفیفة أعلى اإلناء بینما تمر

 .وسط اإلناء یتم اختیارھا بالتصمیم
بالماء،  مرحلتین، األولى عن طریق الغسیل وتتم على: إزالة الحبر .6

 فقاعات الھواء داخل الوعاء، ثم والثانیة عن طریق تمریر تیار من
 .یتم قشط الحبر المتجمع على سطحھ

العنیف  تتم بالتحریك: األلوان حلة التنقیة والتبییض وإزالةمر .7
الكلور والھیدروجین،  للخلطة مع إضافة مواد تبیض مثل أكاسد

  .یستعمل الھیدروجین وكذلك
 خالل عدة أنابیب على یصب الورق من: مرحلة صب الورق .8

یمرر من  قشاط متحرك بھ ثقوب صغیرة إلزالة الماء الزائد، ثم
   .لتحدید السماكة المطلوبة للورق تخالل أسطوانا

 الورق على قشاط طویل بھ تیارات من الھواء الساخن یمرر .9
  .للتجفیف

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

 مخلفات المعادن تدویر:: ثالثاً 
 ً  إعادة في األلمنیوم والصلب؛ حیث یمكنتتمثل ھذه العملیة أساسا

صھرھا في مسابك الحدید ومسابك األلمنیوم، ویعتبر الصلب من 
، ولعدد ال نھائي من %100یمكن تدویرھا بنسبة  التي المخلفات

  .المرات
الطاقة الالزمة  تحتاج عملیة تدویر الصلب لطاقة أقل من

تمثل  م فإنھاالستخراجھ من السبائك، أما تكالیف تدویر األلمنیو
تدویر األلمنیوم إلى  فقط من تكالیف تصنیعھ، وتحتاج عملیة% 20

البایوكسایت،  فقط من الطاقة واالنبعاثات التي تنتج من تكوین% 5
 ونفس الحدید األلمنیوم یمكن إعادة تصنیعھ بدون أن یفقد

خصائصھ، وھذه العملیة ھي من أفضل األمور التي یمكن عملھا 
 .على البیئة ظلنساعد في الحفا

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

 لتكوین إطارات األلمنیوم جمیع منتوجات یمكن إعادة تصنیعھ مع
ً وأكثر والتي تكون أخف النوافذ وبعض قطع غیار السیارات  وزنا

 ً   .الوقود على حفاظا

  
  )4(شكل 

ً بإعادة تصنیع النفایات أو في عالمنا  المعاصر، بدأ االھتمام أخیرا
دعاة حمایة البیئة أن ذلك یعد إحدى الوسائل المھمة  تدویرھا، ویرى

والحول دون استنزاف الثروات والموارد  على البیئة، للمحافظة
ً في مقال  .الطبیعیة فیھا بسرعة ب القمامة ویطرح العالم حالیا
ثلثي كمیات األلمنیوم المصنعة  ما یقرب من ومراكز دفن النفایات

ً، وثالثة أرباع ما تنتجھ والصلب ومصانع  مصانع الحدید عالمیا
  .الورق

 :خطوات التدویر 
تستوعب  جمیع نقاط التجمیع لدى إعادة التصنیع لألعمال الخیریة

طعام أو الموجود األلمنیوم وورق األلمنیوم المستخدم في لف ال علب
  .المنتجات بعض في
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  )5(شكل 

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

  تذویب األلمنیوم المقطع في مصھر كبیر. 
   صب المادة المذوبة في قوالب مخصصة، حیث تكون كل

 .ملیون علبة 1.5صنع  سبیكة ألمنیوم بإمكانھا
إعادة  یحتوي على مكونات مختلفة، عادةً ما تتمورق األلمنیوم 

بقیة خرذ األلمنیوم لصنع قطع غیار السیارات  تدویره مع
ً  والتي تكون  .للوقود أخف وأفضل استھالكا

  مخلفات الزجاج تدویر:: رابعاً 

  
  )6(شكل 

الصناعات المستھلكة للطاقة  صناعة الزجاج من الرمال تعتبر من
 1600 ى درجات حرارة تصل إلىحیث تحتاج إل بشكل كبیر؛

 .فیحتاج إلى طاقة أقل بكثیر درجة مئویة، أما تدویر الزجاج
في كل شھر نرمي زجاجات وعلب زجاجیة تكفي لملئ ناطحة 

 .الزجاج یمكن إعادة تصنیعھ سحاب، جمیع ھذا
ً یأخذ  وربما أكثر إذا  –سنة لیتحلل  4000الزجاج المصنع حالیا

 .المردمة كانت في
التنقیب ونقل المواد الخام للزجاج التي تكفي لصنع طن واحد عملیة 

یاوند من النفایات، في حال إعادة التصنیع  385الزجاج تسبب  من
 .%80نصف المكونات وتقلل نسبة النفایات إلى  یمكن أن تحل محل

الزجاج المعاد تصنیعھ یمكن استخدامھ في العدید من المنتجات 
ً، وبعضھا ی المستخدمة  :مكن أن یكون شدید الغرابة، مثلیومیا

 .قواریر وعلب زجاجیة جدیدة -
 .زجاج مطحون بدقة یستخدم في مالعب الجولف” رمل معالج“ -
 .والمستخدم في رصف الطرق” جالسفلیت“ -

  :خطوات التدویر
  یؤخذ الزجاج من نقاط التجمیع ومن بعض المصانع

 .اإلنتاج لعملیة وینقل
  ھنا عادةً ما یكون الزجاج (یكسر وتزال جمیع الملوثات

 .الشفاف منفصلین الملون والزجاج

  یخلط مع المواد الخام المكونة للزجاج ویذوب في
 .مصھر

  بعدھا یحول الزجاج إلى زجاجات جدیدة أو لمنتوجات
  .زجاجیة أخرى

 :الطرق الحدیثة في معالجة النفایات الصلبة
  Recycling andتدویر النفایات مع الكمر –أ 

sting:Compo 
ات  الي النفای ن إجم ة م بة عالی كل نس تحول فضالت الطعام التي تش

ي لبة ف ات الكمر الص ى محط ة إل دن العربی  Composting الم
Plants ،ذه ع ھ ا جم تم فیھ ث ی وام  حی كل أك ى ش ات عل النفای
ة تمرة Static Pilesمنعزل ا  ، تجريWindrows أو مس تھویتھ

مادلتفكیك المواد العضویة المشكلة لھذه ا ى س ا إل ات وتحویلھ  لنفای
دل  ة، بمع ي الزراعی ب لألراض تخدم كمخص ن أن یس وي یمك عض

والي  طي ح ن 10وس ار  / ط نة / ھكت ن  –س ة یمك ذه الطریق وبھ
ماد ن الس ة ملحوظة م ن كمی تغناء ع أثیرات  االس اوي ذي الت الكیم

ة ادة إنتاجی ن زی ا یمك ل  السلبیة على البیئة، كم ا ال یق یل بم المحاص
ً ع   . % 25ن وسطیا

ة -ب ترجاع الطاق ع اس ات م دویر النفای   Recycling andت
:Energy Recovery 

في ھذه الطریقة یتم استرجاع الطاقة المختزنة في النفایات العضویة 
وي وذلك على از حی ً،  Biogas شكل غ ا ف بیئی ائل نظی ود س أو وق

ل بھ الكام ھ ش ً الحتراق ارة  نظرا راق ض ازات احت ھ غ دم إطالق وع
عند احتراق الوقود  كما ھو الحال (NO x , SO x , CO2) ةبالبیئ

 .)النفط والفحم( االحفوري الشائع 
ویز  دأ التغ ى مب د عل ة تعتم اج الطاق رق إلنت ً ط دیثا ورت ح د ط وق

ا یم ، Plasma Gasification بالبالزم ا تحط تم فیھ ك ( ی ) تفكی
ت مكونات النفایات العضویة ً من األكسجین وتح  في جو خال عملیا

ن  ل ع ً ال تق دا ة ج ى  درجة 4000حرارة عالی ؤدي إل ا ی ة، م مئوی
ید ن أول أكس ف م ات مؤل ذه النفای ن ھ ود م از وق اج غ ون  إنت الكرب

وائب،  ض الش روجین وبع دروجین والنت ن الھی ة م ب قلیل ونس
ذا  باإلضافة على بعض المنتجات الجانبیة، یستفاد من غاز الوقود ھ

ة اج الطاق ي إنت ة النظ ف ة الكھربائی ات الجانبی ض المنتج ة وبع ( یف
 ) . الصودیوم وثاني سلفات، حمض كلور الماء

 ومنذ وقت قریب طورت شركة أمیركیة طریقة الستخدام ھذه التقنیة
من الوقود الغازي،  (Ethanol,C2H5OH) وقود اإلیثانول إلنتاج

ر  االستفادة إضافة إلى اء وتقطی اج الكھرب ة إلنت ة الحراری من الطاق
واع  الطریقة یمكن أن وھذهالمیاه،  ً وفي آن واحد كافة أن تستقبل معا

ى  المنزلیة والخطرة النفایات الصلبة ویة دون الحاجة إل و الالعض
 .فرز مسبق أو تحضیر

والي  220لقد أمكن بھذه الطریقة إنتاج حوالي  انول، أو ح  1لتر إیث
افة  واط میغا ویة، إض ات العض ن النفای د م كھرباء من كل طن واح

من میاه البحر والحصول على میاه  3م 3حوالي  ى إمكانیة تقطیرإل
ذه  نقیة عالیة الجودة وذلك من ات بھ ن النفای تحویل كل طن واحد م

  . الطریقة
  :تلخیص المزایا البیئیة واالقتصادیة لھذه الطریقة بالتالي یمكن
 العضویة والالعضویة  إمكانیة معالجة كافة أنواع النفایات )

أو  دون تمییز) ن إجمالي النفایات المختلفة م %99حوالي 
 .تحضیر أو فرز مسبق

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

  اإلسھام في اإلقالل من انتشار غازات الدفیئة، وبالتالي
من التسخین العالمي، وكذلك عدم انتشار  اإلسھام في الحد

مقارنة بالطرق السائدة  وثات إلى الجو المحیطمختلف المل
 ً  ) .المكبات والمحارق( حالیا

  كھرباء  –وقود ( الحصول على نواتج ذات قیمة سوقیة– 
 ) .كیماویة مواد –میاه مقطرة 

 توفیر فرص عمل جدیدة . 
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Results 
 سلیط تعد عملیة إعادة التدویر من أھم العملیات التى یجب ت

الضوء علیھا و االھتمام بالمخلفات بصورة تساعد على تقلیل 
  .وجود فاقد ما بعد االستخدام

  تعد إعادة تدویر المخلفات المصنعة فى القرن الحادى و
و ، العشرین تعبیر عن البحث فى جمالیات النقاط المحتملة
و ، التواصل االفتراضى و التوازن بین طبیعة الشكل و آلیتھ

و االلتفات للتقدم التكنولوجى فى ، العنصر الزمنىأعتبارات 
   .لتحطیم المبادئ القدیمة للتصمیم، جمیع المجاالت

  ان المواد المعاد استخدامھا واعادة استخدام النفایات واستخدام
المواد المتجددة تعتبر بمثابة األفكار الرئیسیة التي تقود االختیار 

 .للمواد وتجھیز الخامات
 سة التقنیات الحدیثة في مجاالت اعادة التصنیع أن معرفة ودرا

والتدویر للخامات المختلفة ومعرفة خصائصھا ومشاكلھا 
وطرق معالجتھا تشكل قاعدة علمیة أساسیة للمصمم العامل 
والمھتم في ھذا المجال ألخذھا في االعتبار عند عمل أي 
تصمیم من الخامات المعاد تدویرھا كعنصر أساسي في 

 .تصمیمھ
 قر مصر الى اتباع الطرق السلیمة للتعامل مع النفایات تفت

الصلبة عن طریق اعادة التدویر لیتم استخدامھا مرة اخرى 
للحفاظ على التوازن البیئي وھناك ضعف واضح في دور 
القطاع الخاص للمساھمة في الحد من التلوث عبر استخدام 
 التقنیات الحدیثة العادة التدویر وان صعوبة الحصول على
البیانات والمعلومات المعلن عنھا فیما یخص عملیات اعادة 
تدویر النفایات یؤدي الى صعوبة قیاس العائد االقتصادي من 
اعادة التدویر في مصر ومن ثم لقیاس مدى تحلیل التكالیف 

 .والمنافع
  عدم وجود الیات لتنفیذ المعامالت المختلفة واعادة تدویر

ع الخاص وعدم وجود وسائل النفایات من خالل مشاركة القطا
لتنمیة الوعي البیئي والمشاركة العامة لخلق التنمیة في ضوء 
استراتیجیة معینة لتحقیق نظافة االنتاج والحد من النفایات عن 

 .طریق اعادة التدویر
Recommendations 

تتركز التوصیات علي ضرورة البحث والتطویر في المجاالت 
  - :التالیة

 .وطرق التفكیك تقنیات -1
 ).بصفة خاصة اللدائن(تقنیة اعادة تصنیع المواد -2

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

االھتمام بتنمیة الفكر والمفاھیم التصمیمیة للعمارة  -4
وخاصة تنمیة عقول دراسي كیفیة تصمیم ، الداخلیة

ید من اتساع الخیال ،والتعامل العمارة الداخلیة، وذلك لمز
مع نوع جدید من العمارة الداخلیة سیكون ھو السائد 

بما یشملھ من معاییر وأبعاد ، والغالب في المستقبل القریب
 .مختلفة

نوصي بعدم اھدار المخلفات والنفایات واالنتفاع بھا الي  -5
 .أقصي حد ممكن 

ویر ووضع یجب االنتفاع بالمواد القابلة للتجدید واعادة التد -6
  .القوانین التي تنظم اعادة التدویر 

نطمح أن تكون البیئة والمحافظة علیھا سلوك ثقافي  -7
ینتھجھ كل مواطن عربي، خصوصا وأنھ سلوك یحض 

التاریخیة ، كما أننا بتجاربنا. علیھ دیننا الحنیف
نستطیع أن نتبني الیاتتدعو للتكامل البیئي ، والمعاصرة

لي تحمي مواردنا وبیئتنا من وتقلل من االسراف وبالتا
 .التلوث
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