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إن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 قــد بنيــت علــى ثالثــة محــاور مــن أجــل تعزيــز ركائــز القــوة 
لــدى المملكــة وهــي مجتمــع حيــوي، اقتصــاد مزدهــر، وطــن طمــوح. ويأتــي هــذا المؤتمــر متضمنــًا 
ــة الســعودية لبعــض الســلع  ــة العربي ــك المحــاور فمعــدالت اســتهالك الفــرد بالمملك ــه تل فــي طيات
والخدمــات تأتــي ضمــن أعلــى المعــدالت عالميــًا األمــر الــذى زاد مــن حجــم النفايــات الصلبــة المتولــدة، 
وأدى ذلــك إلــى اســتنزاف وتدهــور المــوارد الطبيعيــة بســبب معــدالت االســتهالك العاليــة التــي ال 
ــدال  ــوارد بقصــد واعت ــة للتعامــل مــع الم ــة المســتدامة الرامي ــم التنمي ــات ومفاهي تتوافــق وتطبيق
حفظــًا لحقــوق األجيــال القادمــة فأصبــح تشــجيع المبــادرات الهادفــة لتحســين اإلدارة المســتدامة 
للنفايــات والقيــام بنقــل وتوطيــن التقنيــات العالميــة الحديثــة بمجــال إدارتهــا يعتبــر مــن أكثــر التحديــات 

الماثلــة بالمملكــة.
رفــع الوعــي المجتمعــي بطبيعــة المخاطــر الناجمــة عــن توليــد النفايــات، والتصــدي للتحديــات المترتبــة 
علــى اســتمرار ذلــك الوضــع أصبــح مســؤولية كل فــرد بالمجتمــع، وعليــه أصبــح لزامــًا علــى الجهــات 
المعنيــة اإلســهام والمشــاركة فــي المؤتمــرات العلميــة و القوافــل التوعويــة الهادفــة لرفــع مســتوى 

األداء باالســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة والحــد مــن اســتنزافها.

مقدمة
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رؤية واضحة:            

المســاهمة فــي إعــداد رؤيــة حــول اإلدارة المســتدامة للنفايــات الصلبــة علــى المســتوى الوطنــي 
والدولــي.

تكلفة مقننة:               

بيان حجم الموارد الطبيعية واالقتصادية المهدرة وتقدير الكلفة البيئية للهدر.

غذاء مقدر:                

بحــث اإلجــراءات الالزمــة الــي التحــّول لنظــم مســتدامة للغــذاء يقــل فيهــا الفاقــد ويتــم فيهــا خفــض 
هــدر الطعام.

فرص مثمرة:                

تحفيز التكامل بين الشركاء من التخصصات المختلفة إلدارة النفايات بصورة مستدامة.

استثمار جاذب:          

دراسة فرص تحفيز االستثمار بمجال تقنيات تدوير النفايات بالمملكة وتطويرها.

استثمار طموح:          

دراسة معوقات االستثمار في مجال الصناعات التحويلية للنفايات.

مواطن مسؤول:         

بناء وتأسيس منظومة للتوعية والتعليم والتدريب البيئي بمشاركة األفراد والمجتمعات .

فريق عمل مترابط وواٍع:   

ربــط البحــوث والدراســات بالجامعــات الســعودية والعالميــة بمتطلبــات التنميــة ومجابهــة التحديــات 
الوطنية.

األهداف
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المحور األول:

إدارة فاعلــة: الممارســات المســتدامة لــإلدارة المتكاملــة للنفايــات البلديــة الصلبــة فــي جميــع 
مراحلهــا.

المحور الثاني:

غــذاء مقــدر: إدارة فاقــد الغــذاء وهــدر الطعــام علــى مســتوى االنتــاج والمناولــة والتخزيــن والتوزيــع 
بقطــاع التجزئــة واالســتهالك.

المحور الثالث:

استثمار جاذب: االستثمار في إعادة  تدوير النفايات والصناعات التحويلية.

المحور الرابع:

مواطــن مســؤول: ممارســة االســتهالك الرشــيد واإلدارة الرشــيدة للنفايــات مــن المنظــور الشــرعي 
والثقافي.

محاور المؤتمر



المـؤتــمــــر الدولـــــي األول الستـــدامـــة المــــوارد الطـبيـعـيــة
اإلدارة المستدامـة للنفايـات الصلبـة 10

معالي مدير جامعة القصيم 

 األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود

المشرف العام

اللجنة العلمية

الرئيس

د. سليم بن صالح السليم 

األعضاء

أ.د. وليد بن محمد زاهد

د. صالح بن سليمان الهويريني

د. عادل الطيب عبد النور آدم

د. حسنين حيدر خادم حسين

د. محمد شفيق الزمان الحق

د. محمد عبدالحليم محمد عثمان

د. منتصر نورالدين كاهيه

الرئيس

أ.د. خالد باني الحربي

األعضاء

د. نوال بنت ناصر الثويني

أ.د. محمد بن إبراهيم الدغيري

د. مشعل بن إبراهيم المشيقح

د. سليم بن صالح السليم

د. عبدالله بن عبدالرحمن الهديه

د. تركي بن منور المخلفي

د. فهد بن محمد المنصور

أ. فهد بن وازع بن نومه 

أ. ابراهيم بن صالح الربدي

اللجنة التنظيمية

اللجــــان
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الرعــــاة
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ماجد بن عبدالرحمن بن ناصر العسيالن
المدير التنفيذي – مصنع اسمنت المدينة – المملكة العربية السعودية

د.عبدالوهاب عبدالحميد محمد
األستاذ المشارك بكلية الدراسات العليا - جامعة الخليج العربي، البحرين

أستاذ كرسي صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد لإلستزراع الصحراوي وتقنيات الزراعة بدون تربة  
منسق برنامج االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة وبرنامج التقنية الحيوية الزراعية.

المتحدثون الرئيسيون
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أ.د. هيروشان هيتيرا تشيتشي
رئيس وحدة إدارة مصادر النفايات – جامعة األمم المتحدة - ألمانيا 

أ.د.حسين سليمان آدم
المستشار األكاديمي لمدير الجامعة – جامعة الجزيرة – السودان

د. أميم اإلحسان
األستاذ المشارك بقسم الهندسة المدنية - جامعة عطارة – بنجالديش

واألستاذ الزائر بقسم الهندسة المدنية والتشييد - جامعة سوينبورن التقنية –  ملبورن - استراليا
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الملخصات
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أستاذ اإلدارة والتسويق
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ، المملكة العربية السعودية
oakader@iau.edu.sa : البريد اإللكتروني

أسامة أحمد عبد القادر

الــوالء الســلوكي المعــزز إلعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة: دراســة مقارنــة بيــن أفــراد 
المجتمــع الســعودي باختــالف: العمــر، النــوع، مســتوى التعليــم
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المستخلص : 
تتســارع اهتمامــات دول العالــم ببحــث االســتخدام األمثــل لمواردهــا مــن خــالل عــدة مســارات 
ــة المملكــة 2030  ــات. وقــد واكبــت رؤي اســتراتيجية مــن بينهــا دراســة ســبل االســتفادة مــن النفاي
ــاه  ــة المســئولة تج ــل فــي المواطن ــا الرئيســية المتمث هــذا التوجــه العالمــي مــن خــالل أحــد أهدافه
البيئــة والحفــاظ علــى مواردهــا. ومــن هــذا المنطلــق تســتهدف هــذه الورقــة الدراســة المقارنــة بيــن 
أفــراد المجتمــع الســعودي باختــالف )العمــر، النــوع، مســتوى التعليــم( مــن حيــث الــوالء الســلوكي 
المعــزز إلعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة كأحــد التطبيقــات الهامــة لالســتدامة. واتبعــت الدراســة الرؤيــة 
ــة المتعمقــة  ــج الدراســات االجتماعي ــى نتائ ــي اعتمــدت عل ــال البشــرية، والت المطــورة لدراســة األجي
التــي قســمت األجيــال مــن خــالل تحليــل آثــار التطــورات العالميــة المؤديــة لتبايــن اهتمامــات وســلوك 
أبنــاء العمــر الواحــد بالحقــب الزمنيــة المختلفــة. وتعتمــد الدراســة علــى االســتبيان كأداة للبحــث فــي 
التعــرف علــى آراء مفــردات عينــة الدراســة التــي تــم اختيارهــا عشــوائيا مــن خــالل رابــط إلكترونــي 
مفتــوح أتيــح عبــر االنترنــت خــالل مايــو 2019 باالعتمــاد علــى االســلوب االحصائــي المعــروف باســم 
كــرة الثلــج Ice Ball المعمــول بــه بالدراســات العلميــة الحديثــة لموضوعــات مماثلــة. وتعــاون فــي 
ــج  ــل واســتخالص النتائ ــم بعدهــا تحلي ــورة، ليت ــرة المذك ــة االســتبيان 678 مشــارك خــالل الفت تعبئ
باالعتمــاد علــى برنامــج SPSS V21. وتناولــت الدراســة الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة فــي الــوالء 
الســلوكي المعــزز إلعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة طبقــًا لمتغيــرات البحــث الثــالث، وقــد ثبتــت 
ــم  ــاث(، بينمــا ل ــح اإلن ــوع )مــع ترجي ــر عمــرًا(، والن ــح لألكب ــكل مــن العمــر )الترجي ــة ل الفــروق الجوهري
تثبــت لمســتوى التعليــم. واقترحــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات والدراســات المســتقبلية فــي 
هــذا الســياق بالتطبيــق علــى عينــات أخــرى وفئــات متنوعــة ومتغيــرات إضافيــة مــن خــالل دراســات 

.Cross-cultures والثقافــات Cross-nationals مقارنــة الحقــة عابــرة للقوميــات

الكلمات المفتاحية :
االستدامة، األجيال، فروق النوع، التدوير، النفايات الصلبة، رؤية المملكة 2030.
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ماجستير تنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن
جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
eng-mzm@hotmail.com : البريد اإللكتروني

أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراني
كلية العمارة والتخطيط

جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
 waalzamil@ksu.edu.sa : البريد اإللكتروني

محمد بن مزحم المطيري

وليد بن سعد الزامل

آليــات ترشــيد االســتهالك الغذائــي لألســر الســعودية كمدخــل إلدارة النفايــات الغذائية 
فــي المملكــة العربية الســعودية
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المستخلص : 
لقــد ســعت الرؤيــة الوطنيــة لتحســين البنيــة الحضريــة للمــدن الســعودية واالرتقــاء بجــودة الخدمــات 
البلديــة مــن خــالل تطويــر سياســات اإلدارة والتحكــم بالتنميــة العمرانيــة. وتعــد إدارة النفايــات البلديــة 
الصلبــة أحــد التحديــات التــي تواجــه إدارات المــدن الكبــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية. لقــد أثــرت 
التحــوالت االجتماعيــة والنمــو االقتصــادي، والســكاني خــالل العقــود الثــالث الماضيــة علــى أنمــاط 
ــدة.  ــات المتول ــم النفاي ــاع فــي حج ــع ارتف ــك م ــي لألســر الســعودية، وترافــق ذل االســتهالك الغذائ
ــي فــي المــدن الســعودية يتجــاوز 34%  ــى أن مســتوى الهــدر الغذائ ــة إل وتشــير اإلحصــاءات المحلي
بمعــدل فاقــد 250 كيلــو غــرام للفــرد الواحــد ســنويًا. لذلــك، تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تطويــر 
عــدد مــن اآلليــات لترشــيد االســتهالك الغذائــي والحــد مــن الســلوكيات الغذائيــة الســيئة، بمــا ينعكس 
إيجابيــًا علــى تقليــل حجــم النفايــات المتولــدة فــي المــدن الســعودية. تســتخدم الورقــة المنهــج 
النظــري والوصفــي التحليلــي اســتنادا إلــى مراجعــة عــدد مــن األدبيــات والتجــارب المحليــة والدوليــة 
واســتنباط أبــرز الــدروس المســتفادة منهــا. ولتحليــل الواقــع المحلــي، تــم اســتقراء آراء عينــة طبقيــة 
مكونــة مــن 80 متخصــص ومهنــي فــي الهيئــة الســعودية للمهندســين. وخلصــت النتائــج إلــى أن 
%35 مــن عينــة الدراســة تنفــق مــا بيــن 16-%25 مــن دخلهــا الشــهري فــي االســتهالك الغذائــي، 
بمتوســط إنفــاق يبلــغ %20. فــي حيــن أن متوســط األنفــاق االســتهالكي العــام فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ال يتجــاوز %18. ومــع ذلــك، فــإن االســتهالك الغذائــي لـــ %60 مــن األســر الســعودية 
فــوق احتياجاتهــا الفعليــة، كمــا ال توجــد آليــات واضحــة للتخلــص مــن فائــض الطعــام حيــث يتجــاوز 
ــات الشــهرية. ونتيجــة  ــي النفاي ــة المفحوصــة مــن 11-%30 مــن إجمال ــي للعين نســبة الهــدر الغذائ
ــر اســتراتيجية شــاملة إلدارة وترشــيد الهــدر الغذائــي ضمــن  لذلــك، توصــي الدراســة بضــرورة تطوي
إطــار مبــادرة إنشــاء برنامــج وطنــي للحــد مــن الفاقــد والهــدر مــن االســتهالك الغذائــي، يتكامــل فيهــا 

دور المجتمــع، والجهــات الحكوميــة، ومؤسســات القطــاع الخــاص، والقطــاع الخيــري والتعاونــي.

الكلمات المفتاحية :
آليات، ترشيد، الغذاء، االستهالك، النفايات، إدارة النفايات، المملكة العربية السعودية
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قسم الهندسة البيئية
كلية الهندسة 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، المملكة العربية السعودية
 .nmdalhat@iau.edu.sa البريد اإللكتروني

نوح طلحه معاذ

 نهـــج الهـــرم االســـتراتيجي إلدارة فقـــد الغـــذاء والنفايـــات وصوال للتحـــول إلى
االقتصاد الدائري 
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المستخلص : 
فــي العقــود األخيــرة ، كان مفهــوم االقتصــاد الحيــوي هــو اتجــاه عالمــي ينطبــق علــى نهــج مناســب 
ومســتدام إلدارة النفايــات الصلبــة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى المكونــات العضويــة والغذائيــة. 
علــى الصعيــد العالمــي ، كانــت الخســائر فــي األغذيــة وإدارة النفايــات )FLWM( مشــكلة تطــرح 
تحديــات كبيــرة للتنميــة المســتدامة فــي العديــد مــن البلــدان. علــى وجــه الخصــوص ، فــي المملكــة 
ــر مــن العوامــل االجتماعيــة  ــة الســعودية( ، كان هنــاك عــدد كبي ــة الســعودية )المملكــة العربي العربي
واالقتصاديــة مســؤولة بشــكل كبيــر عــن حجــم هائــل مــن الخســائر الناتجــة عــن األغذيــة والنفايــات 
)FLW( ممــا يشــكل تحدًيــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وبالتالــي ، تبحــث هــذه الورقــة 
وتقّيــم المشــكالت الحاليــة المتعلقــة بـــ FLWM فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع معالجــة 
العوامــل المســؤولة عــن FLW الضخمــة وتعلــن الحلــول المســتدامة ذات الصلــة. وقــد أدى االفتقــار 
الواضــح الســتراتيجية اإلدارة الســليمة والمنســقة المعمــول بهــا فيمــا يتعلــق ب FLW إلــى تفاقــم 
الوضــع الحالــي. األطنــان الســنوية مــن إجمالــي توليــد النفايــات البلديــة الصلبــة التــي تتجــاوز 15 
مليوًنــا تتألــف مــن حوالــي ٪75 مــن النفايــات العضويــة التــي تحتــوي علــى مــا بيــن 37 إلــى 50.6٪ 
مــن وزن النفايــات الصلبــة اإلجمالــي والتــي مــن المتوقــع أن تتضاعــف فــي العقــد المقبــل فــي ظــل 
الســيناريو الحالــي. وبالتالــي ، تتطلــب اإلدارة الكافيــة لــل FLW اســتراتيجية شــاملة جيــدة التخطيــط 
إلضافــة قيمــة إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة المســتهدفة للمملكــة العربيــة الســعودية علــى النحــو 
المســتهدف فــي أحــدث رؤيــة فــي 2030 مــن المملكــة العربيــة الســعودية. إن إنتــاج المــواد الحيويــة 
ــات  ــة لديهــا إمكان ــكارات التكنولوجي ــى طاقــة مــع التحســينات واالبت ــات إل ــات اســترداد النفاي وعملي
كبيــرة للمســاهمة. وبالتالــي ، فيمــا يتعلــق باالتجاهــات العالميــة المتعلقــة بالـــ FLWM ، ُيقتــرح 
FLHM هرمــي كلــي للتخفيــض االســتراتيجي لخســائر األغذيــة مــع تحويــل المملكــة العربية الســعودية 
مــن االقتصــاد الخطــي إلــى اقتصــاد دائــري عبــر المصافــي الحيويــة مــع إســهامات هائلــة مــن المــواد 

األوليــة مــن الكميــة الهائلــة مــن النفايــات الغذائيــة التــي ال يمكــن تجنبهــا المتولــدة ســنويا.

الكلمات المفتاحية :
االســتدامة؛ فقــدان األغذيــة وخفــض النفايــات ؛ رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 ؛ اإلدارة 
الهرميــة االســتراتيجية ؛ النفايــات إلــى الطاقــة ، مصافــي النفايــات البيولوجيــة الغذائيــة ؛ االقتصــاد 

الحيــوي الدائرية
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كلية الهندسة
جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية

salem308@gmail.com :البريد اإللكتروني

محمد النهاري 

سالم بلغورزي

فرز النفايات التلقائي باستخدام التعلم العميق
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المستخلص : 
يمكــن أن يكــون اكتشــاف األشــياء باســتخدام التعلــم العميــق بمثابــة توفيــر للوقــت وطريقــة ســهلة 
لفــرز النفايــات. علــى الصعيــد العالمــي ، هنــاك تصنيــع ســريع وزيــادة فــي عــدد الســكان ، ويزيــد 
معــدل توليــد النفايــات فــي نفــس الوقــت ، وبالتالــي اكتســبت إدارة النفايــات شــعبية كمســألة 
تتطلــب االهتمــام و العمــل الفــوري و. يعــد فصــل النفايــات أهــم خطــوة فــي هــذه العمليــة ، 
ولحــل هــذه المشــكلة ، أجريــت دراســة باســتخدام  R-CNN Faster  لتصنيــف النفايــات إلــى ثالثــة 
ــادة اســتخدامها عــن  ــادة تدويرهــا وإع ــورق والمعــادن. يمكــن إع ــواع مختلفــة مــن البالســتيك وال أن
طريــق الحصــول عليهــا مفــرزة فــي المصــدر. قدمنــا طريقــة جديــدة لتصنيــف النفايــات علــى أســاس 
ــم جمعهــا باســتخدام    R-CNN. Faster إلجــراء دراســتنا ، نقــوم  ــي ت ــات الصــور الت مجموعــة بيان
بتجميــع وتمييــز ثالثــة مجــاالت عــرض لمجموعــة بيانــات تتكــون مــن حوالــي 950 عنصــًرا. لقــد حققنــا 
متوســط الدقــة )mAP( أعلــى الختبــار النمــوذج علــى الصــور الحقيقيــة للنفايــات. هــذا يــدل علــى نتائــج 

واعــدة.

الكلمات المفتاحية :
 ،R-CNN Faster ، فــرز النفايــات ، إعــادة التدويــر. التعلــم العميــق ، التعــرف علــى العناصــر

متوســط الدقــة المتوســط  )mAP( ، البيئــة.
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أستاذ مساعد ، قسم البساتين 
كلية الزراعة ، جامعة بونش ، روالكوت ، آزاد جامو وكشمير

noosheenag_12@yahoo.com  :البريد اإللكتروني

أستاذ ، كلية العلوم البيولوجية ، كلية العلوم ، جامعة نوتنجهام ماليزيا
حرم جاالن بروغا ، 43500 سيمنياه ، سيالنجور دارول احسان , ماليزيا

asgar.ali@nottingham.edu.my :البريد اإللكتروني

نوشين زاهد 

أصغر علي 

مهدي مقبول ، سيد ذو الفقار علي شاه 

استكشــاف فعاليــة الطــالءات الصالحــة لــألكل الجديــدة فــي الحفــاظ علــى جــودة مــا 
بعــد الحصــاد مــن الفواكــه والخضــروات الطازجــة :  دراســة حالــة
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المستخلص : 
يشــيع اســتخدام المنتجــات الطبيعيــة المختلفــة كطــالء صالــح لــألكل لتعزيــز العمر االفتراضــي للفواكه 
والخضــروات الطازجــة. يروبوليــس هــو غــراء راتنجــي طبيعــي ينتــج مــن عســل النحــل. المكونــات 
الرئيســية هــي المركبــات الفينوليــة واســتراتها والفالفونويــد والزيــوت األساســية والفيتامينــات 
والشــموع. بســبب تركيبتــه الكيميائيــة فإنــه يســتخدم علــى نطــاق واســع فــي الصناعــات الدوائيــة. 
ــاء علــى مصــدر الحصــاد. ومــع  ــات يروبوليــس تختلــف بن ــة لصحــة اإلنســان. لكــن مكون ــر آمن وتعتب
ذلــك ، فــي هــذه الدراســة تــم تقييــم فعاليــة يروبوليــس البرازيلــي األخضــر كمــادة طــالء صالحــة لــألكل 

للحفــاظ علــى الفواكــه والخضــروات الطازجــة.

الكلمات المفتاحية :
يروبوليس أخضر ، إدارة النفايات ، فواكه ، خضروات
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جامعة االتحاد أستراليا
Abdullahi.chowdhury@federation.edu.au

عبد الله شودري

ــزل الذكــي: طريقــة جديــدة لتحســين إدارة النفايــات  ــة للمن ــر الذكي ســلة أعــادة التدوي
المنزليــة
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المستخلص : 
ــة  ــدان النامي ــات فــي البل ــد النفاي ــة وتولي ــى الطاق ــب عل ــة ، ازداد الطل ــة الماضي ــى مــدى الســنوات القليل عل
زيــادة كبيــرة بســبب ارتفــاع معــدالت التحضــر والنمــو الســكاني. يعــد تنفيــذ العمليــات التــي تســاعد فــي معالجــة 
وإدارة النفايــات أمــًرا حيوًيــا ليــس فقــط علــى أســاس صحــي ولكــن أيًضــا بســبب القيمــة البيئيــة واالقتصاديــة 
مثــل القــدرة علــى المســاهمة فــي توليــد الطاقــة فــي البلــدان الناميــة. لقــد تبنــت غالبيــة البلــدان الناميــة أنظمــة 
متكاملــة إلدارة النفايــات ، ممــا يســاعد فــي تعظيــم اإليــرادات الناتجــة عــن إدارة النفايــات مثــل المــواد القابلــة 
إلعــادة التدويــر ، والوقــود ، والطاقــة ، والمــواد الكيميائيــة ، والحــرارة ، فضــاًل عــن خلــق أعمــال وفــرص عمــل. 
لذلــك ، لــم تعــد الفوائــد المهــدرة تعــد كنفايــات ولكنهــا بــداًل مــن ذلــك ُتــرى كمــورد يســتخدم فــي توليــد 
الوقــود األحفــوري النظيــف. وفًقــا لألمــم المتحــدة )UN( ، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية )KSA( هــي مــن 
بيــن الــدول التــي لديهــا أعلــى معــدل لألغذيــة المهــدرة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ونتيجــة لذلــك ، صممــت األمــم 
ــة  ــار التجزئ ــب تج ــي مــن جان ــدر الغذائ ــة اله ــل كمي ــى تقلي ــز عل ــذي يرك ــة المســتدامة ال المتحــدة هــدف التنمي
ــاك اســتراتيجيات مصممــة  ــول عــام 2030. لتحقيــق هــذه األهــداف ، يجــب أن تكــون هن والمســتهلكين بحل
إلصــالح مشــكلة هــدر الغــذاء فــي كل بلــد متأثــر. يمكــن أن يــؤدي التركيــز علــى الــدول ذات مســتويات النفايــات 
المرتفعــة المســجلة إلــى نتائــج مفيــدة. مــن بيــن الــدول األخــرى ، صنفــت األمــم المتحــدة المملكــة العربيــة 
ــا مــا  الســعودية كدولــة ذات دخــل مرتفــع ومــا زالــت قيــد التطويــر. فــي البلــدان التــي مــا زالــت تتطــور ، غالًب
يقــع هــدر الطعــام فــي المقدمــة بســبب المشــكالت المرتبطــة بحفــظ األغذيــة ونقلهــا. فــي البلــدان ذات الدخــل 
المرتفــع ، تحــدث نســبة كبيــرة مــن األغذيــة المهــدرة إلــى جانــب المســتهلكين وتجــار التجزئــة. وهــذا واضــح فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ألن السلســلة الغذائيــة المميــزة للبلــد تركــز علــى االســتهالك والتوزيــع بــداًل مــن 

مســتوى الدخــل واإلنتــاج.
هنــاك سياســة تطويــر جديــدة لرؤيــة 2030 فــي المملكــة العربيــة الســعودية مصممــة لدعــم تحويــل التخلــص 
ــادة  ــة إلع ــد طاقــة قابل ــة هــي تولي ــج النهائي ــى منشــآت تســتعيد الطاقــة أو المــواد ، والنتائ ــات إل مــن النفاي
ــة الســعودية  ــات فــي مــدن المملكــة العربي ــر مــن النفاي ــة. جــزء كبي ــر ونظيفــة ومنتجــات صديقــة للبيئ التدوي
ــة  ــى 50 فــي المائ ــى 40 إل ــى مــا يصــل إل ــي تصــل ال ــة والت ــة بالمــواد العضوي ــة غني ــات صلب ــارة عــن نفاي عب
مــن إجمالــي النفايــات المجمعــة بينمــا يتــراوح معــدل النفايــات البالســتيكية مــن 16 إلــى 20 فــي المائــة مــن 
إجمالــي النفايــات. وبالتالــي ، فــإن أفضــل حــل لتقليــل النفايــات وتوليــد الطاقــة مــن النفايــات المســتعادة هــو 
تطويــر المصانــع الحيويــة. ســيكون لمصنــع إعــادة تدويــر النفايــات فوائــد بيئيــة واقتصاديــة للمملكــة العربيــة 
الســعودية. أدى االفتقــار إلــى إعــادة تدويرالنفايــات المناســبة بمــرور الوقــت إلــى العديــد مــن القضايــا البيئيــة. 

لذلــك ، فــإن تنفيــذ نظــم إدارة النفايــات ســيفيد كال مــن القطاعــات االقتصاديــة والبيئيــة.
ــة SRB(  ( منخفضــة التكلفــة  ــر الذكي ــادة التدوي ــم ســلة أع ــًدا لتصمي ــرح أســلوًبا جدي فــي هــذه الورقــة ، نقت
ــالث اماكــن مختلفــة  ــى ث ــة عل ــر الذكي ــادة التدوي ــي. ســتحتوي ســلة أع ومنخفضــة الطاقــة لالســتخدام المنزل
ــر( مــع رمــز  ــة إلعــادة التدوي ــر القابل ــات الخضــراء وعناصــر القمامــة )غي ــر والنفاي للعنصــر القابــل إلعــادة التدوي
ألــوان مختلــف لــكل نــوع مختلــف )مثــل نظــام الترميــز البالســتيكي(. ســيتم تزويــد ســلة أعــادة التدويــر الذكيــة 
بثالثــة أجهــزة استشــعار مختلفــة فــي ثالثــة مكونــات مختلفــة وكاميــرا لتحديــد المقصــورة المناســبة ألي عنصــر 
محــدد. إذا لــم يكــن المســتخدم متأكــًدا مــن أي صنــدوق يســتخدم ، فيمكنــه وضــع العنصــر أمــام كاميــرا ســلة 
ــذي يجــب أن  ــد المــكان ال ــى تحدي ــة قــادًرة عل ــر الذكي ــة.  ســوف تكــون ســلة أعــادة التدوي ــر الذكي أعــادة التدوي
تذهــب إليــه النفايــات وســيقوم بإضــاءة لــون القســم المحــدد. ســيتم تقديــم تفاصيــل قاعــدة البيانــات التــي 
ســيتم اســتخدامها فــي ســلة أعــادة التدويــر الذكيــة ، وكيــف ســيتم تحديــث قاعــدة البيانــات بواســطة أعــادة 
ــة المحــددة أو غيرهــا مــن  ــة مــع الثالجــة الذكي ــر الذكي ــة ، وكيــف ســيتواصل ســلة أعــادة التدوي ــر الذكي التدوي
أدوات المطبــخ الذكيــة ذات الصلــة فــي الورفــة البحثيــة. ســوف تســاعد ســلة أعــادة التدويــر الذكيــة المقترحــة 
مالــك المنــزل فــي مســاعدة الهيئــة وجامعــي النفايــات علــى جمــع النفايــات بطريقــة تتيــح الحصــول علــى 

أقصــى فائــدة أثنــاء معالجــة النفايــات بطريقــة مختلفــة.
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أستاذ ، كلية الهندسة ، قسم الهندسة الميكانيكية 
جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية

mali@ksu.edu.sa  : البريد اإللكتروني

أستاذ مشارك ، كلية الهندسة ، قسم الهندسة الميكانيكية
جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية

aalabdulkarem@ksu.edu.sa   :البريد اإللكتروني

محمد علي 

عبد الله العبد الكريم 

خصائــص العــزل الحــراري للمــواد المصنوعــة مــن مخلفــات نبــات العشــر وأشــجار 
النخيــل كمــادة عــزل جديــدة للمبانــي 
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المستخلص : 
االتجــاه الدولــي فــي الوقــت الحاضــر هــو اســتخدام المــواد العازلــة الطبيعيــة فــي المبانــي لتكــون آمنــة 
للبشــر وتقليــل األثــر البيئــي. مــن المؤكــد أن األليــاف المســتخرجة مــن الســنفات الخاصــة بنبــات تفــاح 
ــة  ــاف االصطناعي ــك المســتخرجة مــن األلي ــة بتل ــة منخفضــة مقارن ــة حراري ــع بموصلي ســدوم  تتمت
وقريبــة مــن مواصفــات ASME  القياســية . يغطــي النطــاق األصلــي لهــذا النبــات جنــوب غــرب آســيا 
وإفريقيــا. تفــاح ســدوم عبــارة عــن مــادة بيئيــة اجتياحيــة وتعتبــر بمثابــة حشــائش ضــارة ، وعــادة مــا 
يتــم التحكــم فيهــا بواســطة العديــد مــن مبيــدات األعشــاب لتكــون فعالــة مثــل الــرش أو قطــع الجــذع 
أو لحــاء القاعــدة . ُيظهــر هــذا العــرض التقديمــي الجانــب اآلخــر الواعــد لمثــل هــذه النباتــات ، حيــث 
يمكــن اســتخدام األليــاف المســتخرجة مــن ســنفات البــذور كمــواد عازلــة للحــرارة وامتصــاص الصــوت 
فــي المبانــي. ســيتم تقديــم التحليــل الحــراري والخصائــص الصوتيــة والبنيــة المجهريــة ألليــاف تفــاح 
ــذرة كالصــق  ــزان باســتخدام نشــا ال ــات فــي مي ــاف هــذه النبات ــات مــن ألي ــر عين ــم تطوي ســدوم. يت
لتحديــد الموصليــة الحراريــة وإمكانيــة تطبيقهــا الســتخدامها كمــواد عازلــة للمبانــي. تــم تصنيــع عينــات 
ــاف لحــاء  أخــرى علــى شــكل خليــط بيــن أليــاف تفــاح ســدوم وغيرهــا مــن المــواد المهــدرة مثــل ألي
أشــجار النخيــل . تــم الحصــول علــى تحليــل قيــاس قيــاس الثقــل النوعــي الحــراري و اظهــر ثبــات كال 
األليــاف. تــم أيضــا تســجيل تحليــل المســعر التفاضلــي للمســح لجميــع األليــاف ويظهــر انتقــااًل ماًصــا 
للحــرارة مشــيرا  إلــى نقطــة انصهــار األليــاف. تــم الحصــول علــى معامــالت امتصــاص الصــوت 
للعينــات الهجينــة وتشــير إلــى إمكانيــة اســتخدام هــذه العينــات المتصــاص الصــوت. أظهــرت النتائــج 
أيًضــا أن متوســط التوصيــل الحــراري عنــد درجــة حــرارة تتــراوح بيــن 10 درجــة مئويــة و 60 درجــة 

مئويــة للعينــات المطــورة يتــراوح متوســط قيمتــه بيــن 0.0418 - 0.0568 واط / م ك.

الكلمات المفتاحية :
أليــاف ســطح أشــجار النخيــل المهــدورة ، أليــاف نبــات العشــر ، مــواد البنــاء العازلــة ، مــواد العــزل 

المختلطــة.
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أستاذ مشارك ، كلية الهندسة 
جامعة أسوان، مصر

أستاذ مشارك ، كلية الهندسة 
الجامعة اإلسالمية ، المملكة العربية السعودية
dratahmed@yahoo.com :البريد اإللكتروني

عبد القادر  أحمد 

التحليــالت البيئيــة والماليــة لخيــارات إدارة النفايــات فــي المدينــة المنــورة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية
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المستخلص : 
تتطلــب خيــارات إدارة النفايــات الصلبــة تكامــل المبــادئ االقتصاديــة والبيئيــة مــن أجــل اختيــار أفضــل 
ــا  ــة   )MSW( وتكوينهــا وجمعه ــات الصلب ــاج  النفاي ــة إنت ــت هــذه الدراســة كيفي طريقــة لإلدارة.حلل
فــي منطقــة المدينــة المنــورة ، باعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر المــدن فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
بهــدف إيجــاد طريقــة إدارة بأقــل تكلفــة. تهــدف الدراســة إلــى تقديــم نظــرة عامــة علــى الوضــع الحالــي 
ــات وإدارتهــا فــي هــذا المجــال  ــات لتحســين نظــام معالجــة النفاي ــة والتوصي ــات الصلب إلدارة النفاي
بنــاًء علــى أهميــة الجوانــب البيئيــة والماليــة. لــن تكــون هــذه التوصيــات خاصــة بمنطقــة المدينــة ، 
ولكــن ســيتم تطبيقهــا علــى مــدن أخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو أي مناطــق أخــرى مــع 
ميــزات مماثلة.أظهــرت نتائــج التحليــل أن اتجــاه توليــد النفايــات ســيزيد بمقــدار يتــراوح بيــن ضعفيــن 
وثالثــة أضعــاف فــي عــام 2030.يتــم التخلــص مــن حوالــي 30 ٪ مــن إجمالــي النفايــات الناتجــة إلــى 
مكــب صحــي ، فــي حيــن يتــم إرســال 70 ٪ إلــى مقالــب النفايــات الطبيعيــة. أوصــت نتائــج التحليــالت 
البيئيــة والفنيــة بخيــارات إدارة إعــادة التدويــر واســتعادة الطاقــة لهــذا النــوع مــن النفايــات فــي هــذا 
المجــال. كشــفت النتائــج أن أســوأ ســيناريو إلدارة النفايــات الصلبــة هــو حيــث يكــون المــردود المالــى 
ــر  ــادة تدوي ــات وإع ــة التســميد للجــزء العضــوي مــن النفاي ــذ عملي صفــر وأفضــل ســيناريو هــو تنفي

العناصــر األخــرى.

الكلمات المفتاحية :
الصلبة ، النفايات ، اإلدارة ، البيئة ، المالية
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أستاذ مساعد ، قسم الهندسة المدنية ، كلية الهندسة والتكنولوجيا في زد. هـ.
جامعة أليغرا مسلم ، أليغاره ، الهند

mshariqdce@gmail.com :البريد اإللكتروني

طالب ماجستير ، قسم الهندسة المدنية ، المعهد الهندي للتكنولوجيا
 غانديناجار ، الهند

saxenaashray@gmail.com :البريد اإللكتروني

طالب جامعي ، قسم الهندسة المدنية ، كلية الهندسة والتكنولوجيا 
جامعة هانوفر ، جامعة أليغرا مسلم ، أليغرا ، الهند

ssarosh010@gmail.com :البريد اإللكتروني

محمد شارق 

أشراي ساكسينا

س. ساروش سليمان 

الخــواص الميكانيكيــة المعتمــدة علــى العمــر للخرســانة التجميعيــة المعــاد تدويرهــا 
المحتويــة علــى النفايــات الصناعيــة - حــل نظيــف ومســتدام
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المستخلص : 
ــر اســتهالكا بعــد المــاء بســبب اســتخدامها علــى نطــاق واســع فــي  أصبحــت الخرســانة المــواد األكث
صناعــة البنــاء والتشــييد .علــى الصعيــد العالمــي ، يقــدر أن حوالــي 25 مليــار طــن مــن الخرســانة 
تســتخدم ســنويا فــي البنــاء. الهنــد بمفردهــا تولــد 165-175 مليــون مــن هــدم النفايــات فــي الســنة. 
يذهــب معظــم هــذه النفايــات إلــى مدافــن النفايــات ويخلــق مشــاكل فــي التخلــص منهــا.ال يــؤدي 
ــى حــل مشــاكل  ــاء الخرســاني إل ــة المعــاد تدويرهــا فــي البن ــة والصناعي ــات اإلجمالي اســتخدام النفاي
التخلــص فحســب ، بــل إنــه يحــل أيًضــا المشــكالت البيئيــة المرتبطــة بهــا .يمكــن أن يــؤدي اســتخدام 
ــر المــوارد الطبيعيــة )مثــل رمــال النهــر  ــاء الخرســاني أيًضــا إلــى توفي ــره فــي البن ــركام المعــاد تدوي ال
ــاول هــذه الورقــة  ــة كمجمــوع دقيــق وصخــور محطمــة كمجمــوع خشــن( ومــوارد مالية.تتن الطبيعي
ــركام الخشــن  ــم إعــداد ال ــى العمــر للخرســانة المعــاد تدويرهــا. ت ــة المعتمــدة عل الخــواص الميكانيكي
المعــاد تدويــره )RCA( مــن صخــور خرســانية تــم شــراؤها مــن مبنــى خرســاني مدمــر عمــره 27 عاًمــا. 
ــم  ــداد خرســانة RCA. يت ــركام الخشــبي المكســر الطبيعــي إلع ــي لل ــل جزئ ــم اســتخدام RCA كبدي ت
اســتخدام النفايــات الصناعيــة األخــرى ، أي الرمــاد الســفلي لمحطــة الطاقــة الحراريــة )BA( ، كبديــل 
للــركام الجيــد فــي الخرســانة RCA . أواًل ، تــم ســحق الصخــور الخرســانية وتــم إعــداد الحجــم المطلــوب 
ــم  ــم إعــداد تصمي ــر الموصــى بها.بعــد ذلــك ، ت ــا للمعايي ــال وفًق مــن RCA مــن خــالل تحليــل الغرب
المزيــج مــن الخرســانة RCA و BA مــن درجــة M25 علــى أســاس طريقــة المحاوالت.وتمــت مقارنــة 
الخــواص الميكانيكيــة لــلRCA وBA الخرســانة مــع خــواص الخرســانة التقليديــة  ولقــد وجــدت 
ــة ، وقــوة الشــد  ــة والمعامــل المرن ــن القــوة االنضغاطي ــة بي ــراح عالقــات تجريبي ــم أقت متطابقــة. ت
ــة  ــة والعالقــات التجريبي ــات التجريبي ــة والقســمة لخرســانة RCA و BA  . ســتكون البيان االنضغاطي
 BA و RCA المقترحــة مفيــدة بشــكل مباشــر فــي تصميــم الهيــاكل الخرســانية المصنوعــة مــن

ــة المســتدامة. ووتشــكيالتها  وستســاهم أيًضــا فــي التنمي

الكلمات المفتاحية :
الــركام الخشــن المعــاد تدويــره، رمــاد القــاع ، اإلدارة ، الخــواص الميكانيكيــة ، العالقــات التجريبيــة 

، االســتدامة.
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أستاذ دكتور، كلية العلوم واآلداب
جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية
nhamed@ju.edu.sa :البريد االلكتروني

دكتورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
جامعة بسكرة، الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية

rabiaboussekar@yahoo.fr :البريد االلكتروني

نور الدين حامد

ربيعة بوسكار

ــى  ــات كضــرورة للتحــول نحــو االقتصــاد االخضــر- مــع اإلشــارة ال ــر النفاي ــادة تدوي إع
ــر  ــة الجزائ حال
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المستخلص : 
يهــدف هــذا البحــث الــى إبــراز أهميــة إعــادة تدويــر النفايــات باعتبارهــا حــل لمشــكلة بيئيــة أساســية 
تقــف عقبــة كبيــرة أمــام التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر ويكــون ذلــك مــن خــالل تســليط الضــوء علــى 
مشــكلة النفايــات والمنافــع االقتصاديــة والبيئيــة إلعــادة التدويــر وتأكيــد ضــرورة االعتمــاد علــى هــذا 

الحــل لتحقيــق التقــدم نحــو االقتصــاد األخضــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة.
وقــد تبيــن أن النتائــج التــي تحققهــا عمليــة إعــادة تدويــر النفايــات ال تتوقــف عنــد تخفيــض حجمهــا 
والتحكــم فــي المشــكلة بــل تتعداهــا الــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة وفــرص ثمينــة لالقتصــاد 
كالمســاهمة فــي خلــق مناصــب شــغل خضــراء، توفيــر الطاقــة إضافــة الــى المحافظــة علــى المــوارد 
الطبيعيــة وحمايــة البيئــة مــن التلــوث بالنفايــات وهــي فــي نفــس الوقــت تمثــل خســائر لدولــة 
كالجزائــر يعــد فيهــا قطــاع إعــادة تدويــر النفايــات هامشــيًا وفــي هــذا الوضــع البــد مــن التأكيــد علــى 

ــادة تدويرهــا للمــرور لالقتصــاد األخضــر.    ــات وإع ــن النفاي ــر بتثمي ــام أكث ضــرورة االهتم

الكلمات المفتاحية :
إعادة التدوير، النفايات، االقتصاد األخضر.
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أستاذ مساعد ,هندسة النظم الصناعية 
جامعة ريجينا ، ريجينا ، كندا

golam.kabir@uregina.ca  :البريد اإللكتروني

أستاذ , هندسة النظم البيئية 
جامعة ريجينا ، ريجينا ، كندا

kelvin.ng@uregina.ca  :البريد اإللكتروني

غالم كبير

كيلفن تي دبليو نج 

تقييم الكفاءة االقتصادية لنظم إدارة النفايات الصلبة الكندية
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المستخلص : 
أصبحــت اإلدارة المســتدامة والمتكاملــة للنفايــات الصلبــة قضيــة حرجــة فــي المجتمعــات فــي جميــع 
أنحــاء العالــم بســبب التحضــر الســريع والنمــو الســكاني. الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تقييــم أداء 
أنظمــة تحويــل النفايــات غيــر الخطــرة فــي خمــس مقاطعــات كنديــة: كولومبيــا البريطانيــة ، ألبرتــا ، 
ساسكاتشــوان ، مانيتوبــا ، وأونتاريــو باســتخدام طريقــة معامــل إنتروبــي وتقنيــة تفضيــل الترتيــب  
حســب التشــابه مــع الحلــول المثاليــة  طــرق )توبســيس ( . فــي هــذه الدراســة ، يتــم النظــر فــي 
المخرجــات االقتصاديــة والنفقــات واألربــاح وأحجــام األعمــال لــكل مــن خدمــات النفايــات العامــة 
ــاًء علــى نســبة التحويــل إلــى الناتــج المحلــي  والخاصــة. يتــم تقييــم أداء خمــس مقاطعــات كنديــة بن
اإلجمالــي ، ونســبة التحويــل إلــى اإلنفــاق ، والنفقــات الحاليــة للطــن المتــداول ، ومؤشــر الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لقطــاع 562 لــكل طــن. يتــم تطبيــق طريقــة معامــل االنتروبــي لتحديــد معامــل 
وزن كل مؤشــر بينمــا يتــم اســتخدام طريقــة توبســيس لتصنيــف أنظمــة إدارة النفايــات مــع مراعــاة 
المؤشــرات. تشــير النتيجــة إلــى أن نظــام النفايــات الصلبــة فــي كولومبيــا البريطانيــة  يعمــل بشــكل 

جيــد مقارنــة بالمقاطعــات األربــع األخــرى.

الكلمات المفتاحية :
نظــم إدارة النفايــات الصلبــة. , معــدل التحويــل , طريقــة معامــل االنتروبــي توبســيس. الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي.
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فهد كشيم بن وعلة

البنــاء  مــواد  فــي  البالســتيكية  النفايــات  الذكيــة الســتعادة  النفايــات  إدارة  تقنيــة 
المســتدامة
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المستخلص : 
زاد إنتــاج النفايــات المنزليــة فــي مدينــة الريــاض بشــكل كبيــر خــالل العقــود القليلــة الماضيــة ، حيــث 
يتــم إلقــاء معظــم النفايــات المنزليــة فــي مقالــب النفايــات دون أي اســتخدام. وقــد أدى ذلــك إلــى 
العديــد مــن اآلثــار الســلبية لــكل مــن الجوانــب الماليــة والبيئيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تقــوم صناعــة 
البنــاء والتشــييد فــي الوقــت الحاضــر بتطويــر وســائل لدمــج منتجــات النفايــات فــي الخرســانة لضمــان 
االســتدامة. لتلبيــة حاجــة صناعــة البنــاء والتغلــب علــى قضايــا التخلــص مــن النفايــات ، ينبغــي تنفيــذ 
اســتراتيجية ذكيــة لنظــام إدارة النفايــات خــالل دورة حياتهــا. فــي هــذه الورقــة ، تــم تطويــر ركام  للبنــاء 
ــركام  ــة ضغــط قالــب الكبــس. يشــتمل ال ــة ذكيــة محســنة تســمى تقني المســتدام باســتخدام تقني
المصنــوع علــى مزيــج مــن نفايــات البالســتيك بمثابــة الصــق مــع نفايــات المنتــج الثانــوي كحشــو. تــم 
فحــص الخــواص الفيزيائيــة و البنيــة المجهريــة للمــواد الخاملــة والــركام المصنــوع ومقارنتهــا بالــركام  
التقليــدي المتــاح. تشــير النتائــج إلــى أن الــركام المتطــور لديــه القــدرة علــى اســتخدامه كبديــل للــركام 
التقليــدي بســبب انخفــاض وزنــه وقلــة امتصــاص المــاء. أكــد تحليــل البنيــة المجهريــة كفــاءة عمليــة 

التصنيــع حيــث المنتــج النهائــي لديــه مزيــج مــن اللصــق والحشــو.
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أستاذ مساعد ، قسم الهندسة المدنية 
جامعة أوتارا ، دكا 1230 ، بنغالديش

أستاذ مساعد ، قسم الهندسة المدنية والتشييد
جامعة سوينبرن للتكنولوجيا ، ملبورن ، أستراليا

ashikcivil@yahoo.com :البريد اإللكتروني

أميم اإلحسان 

اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واستدامتها
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الكلمات المفتاحية :
نفايــات البلديــة الصلبــة ، المكــب الصحــي ، تحويــل النفايــات ، الطاقــة مــن النفايــات ، الشــراكات 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص

المستخلص : 
يتزايــد توليــد نفايــات البلديــة الصلبــة يوًمــا بعــد يــوم ، حيــث تنمــو المــدن ويــزداد النــاس لتؤثــر علــى الصحــة العامــة 
والبيئــة. فــي آســيا ، تعــد اإلدارة الســليمة للنفايــات البلديــة الصلبــة واحــدة مــن أكثــر المجــاالت إهمــاال. تعــد إدارة 
كميــات كبيــرة مــن نفايــات البلديــة الصلبــة تحدًيــا فــي العديــد مــن المــدن. وتشــمل العيوب ســوء الجمــع والمعالجة 
، وعــدم كفايــة كل مــن البنيــة التحتيــة الخاصــة بالتخلــص منهــا و المهــارات التقنيــة والتوجيهــات. هنــاك عواقــب 
كبيــرة علــى صحــة اإلنســان واالســتدامة البيئيــة إذا لــم تتــم إدارة النفايــات الصلبــة بشــكل صحيح.تغطــي الدراســة 
توليــد نفايــات البلديــة الصلبــة وتركيبهــا ؛ المناولــة والفصــل والتخزيــن والمعالجــة مــن المصــدر )االســترداد وإعــادة 
االســتخدام وإعــادة التدويــر( ؛ التجميــع؛ الفصــل ومعالجــة وتحويــل النفايــات فــي محطــة النقــل ؛ نقلهــا والتخلــص 
منهــا. ويشــمل أيًضــا الطاقــة الناتجــة عــن النفايات ، والمعالجــة البيولوجية للنفايات العضوية ، والســماد العضوي 
والهضــم الالهوائــي. فــي التسلســل الهرمــي لــإلدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة ، هنــاك 4 مكونــات رئيســية ، 
تخفيــض المصــدر ,إعــادة التدويــر ,تحويــل النفايــات وطمــر النفايــات. تــم مناقشــة اآلثــار البيئيــة إلدارة النفايــات 
علــى التنميــة المســتدامة. تــم وصــف التحديــات ودور إدارة النفايــات الصلبــة فــي مختلــف المبــادرات الحكوميــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي. يجــب أن يكــون تقليــل النفايــات هــو العنصــر الرئيســي 
فــي اإلدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة.  يمكــن لحمــالت المعلومــات والتعليــم ، وخاصــة للطــالب فــي المعاهــد 
األكاديميــة ، أن تشــجع التغييــر الســلوكي الدائــم فــي المــدن اآلســيوية. فــي آســيا ، تعمــل العديــد مــن مقالــب 
القمامــة كمقالــب مفتوحــة. ومــع ذلــك ، يجــب تصميــم المكــب وفًقــا لمعاييــر مســتدامة بيئًيــا ومجديــة اقتصادًيا. 
لالســتفادة بشــكل أفضــل مــن الميزانيــة ، يمكــن اعتمــاد المدافــن المحكومــة فــي المدينــة بــداًل مــن المنشــآت 
المتكاملــة هندســيا ، إن لــم تكــن ضروريــة. فــي آســيا ، مكــب نفايــات باكيــت تاجــار فــي ماليزيــا هــو مثــال علــى 
أفضــل مكــب نفايــات صحــي للمرافــق المتكاملــة  هندســيا بالكامــل بــدون اى تدفــق ، والــذي حصــل علــى العديــد 
مــن الجوائــز الدوليــة. تريــد الــوزارة إظهــاره كنمــوذج للمــدن األخــرى. لــل 65 عاًمــا القادمة ، يمكــن أن يلبي متطلبات 
إلقــاء النفايــات الصلبــة فــي مناطــق كــواال المبــور وســيالنجور. فــي عــام 2014 ، تلقــى 2500 طــن مــن النفايــات 
الصلبــة اليوميــة. إنــه علــى عكــس مقالــب القمامــة التــي اســتخدمت في معظــم أنحاء آســيا. المنتج الثانــوي ، على 
ســبيل المثــال تتــم إدارة غــاز الميثــان بعنايــة النتــاج 4 ميغــاواط مــن الكهربــاء ويتــم معالجة العصارة  الســامة بشــكل 
صحيــح إلنتــاج ميــاه نقيــة ، والتــي يتــم تفريقهــا عــن طريــق الــرش لألشــجار واألجــزاء غيــر المســتخدمة مــن المكــب. 
تــم انشــاء نظــام منفصــل لجمــع ميــاه األمطــار إلطالقــه فــي النهــر. مــن المحتمــل اســتخدامها كمزرعــة شمســية 
باســتخدام األلــواح الشمســية المرنــة الموجــودة أعلــى الخاليــا. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يمكــن تحويلهــا إلــى ملعــب أو 
حديقــة بمجــرد اكتمــال اإلغــراق فــي المســتقبل. قــد تعــرب ســلطات المدينــة عــن اهتمامهــا بتحويــل النفايــات إلــى 
طاقــة ، علــى ســبيل المثــال رفــض الوقــود المشــتق مــن مكونــات قابلــة لالحتــراق مــن نفايــات البلديــة الصلبــة. 
يمكــن أن يكــون رفــض الوقــود المشــتق حــاًل ممكًنــا اقتصادًيــا لنســبة كبيــرة مــن نفايــات البلديــة الصلبــة. قــدم 
بنــك التنميــة اآلســيوي الدعــم الفنــي لـــ 5 مــدن آســيوية لتحســين اإلدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة علــى المــدى 
الطويــل. يمكــن أن تلعــب الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص دورا حيوًيــا فــي اإلدارة المتكاملــة للنفايــات 
الصلبــة. الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــي الطريقــة األكثــر فائــدة لتحســين نظــام التجميــع ، والفصــل 

، وتصميــم المكــب وتطويــره وتشــغيله.
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أستاذ زائر ، قسم إدارة النفايات والموارد
جامعة روستوك ، ألمانيا

dr.abermohamad@yahoo.com  :البريد اإللكتروني

قسم إدارة النفايات والموارد
جامعة روستوك ، ألمانيا

safwat.hemidat@uni-rostock.de  :البريد اإللكتروني

عابر محمد 

صفوت حميدات ، وسيم شعبان ، عبد الله نصور ومايكل نيلز

تقييم الكفاءة االقتصادية لنظم إدارة النفايات الصلبة الكندية
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المستخلص : 
إدارة النفايــات الصلبــة )SWM( هــي واحــدة مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه البلــدان الناميــة. 
يعــد توفيــر خدمــات كافيــة إلدارة النفايــات أمــًرا بالــغ األهميــة بســبب التأثيــر المحتمــل علــى الصحــة 
العامــة والبيئــة. يعتبــر النمــو الســكاني فــي المراكــز الحضريــة ، واالفتقــار إلــى التخطيــط ، واالفتقــار 
إلــى التخلــص الســليم ، وخدمــة التجميــع المحــدودة ، واســتخدام التكنولوجيــا غيــر المناســبة والتمويل 
غيــر الكافــي ، مــن العقبــات الرئيســية التــي تواجــه إدارة النفايــات الصلبــة البلديــة فــي منطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا .
يتضمــن SWM األنشــطة المرتبطــة بتوليــد النفايــات الصلبــة وتخزينهــا وجمعهــا ونقلهــا ومعالجتهــا 
والتخلــص منهــا ، وهــو مــا يتوافــق مــع البيئــة ويعتمــد مبــادئ االقتصــاد والجمــال والطاقــة والحفــظ. 

وهــو يتألــف مــن جوانــب التخطيــط والتنظيــم واإلدارة والجوانــب الماليــة والقانونيــة والهندســية.
توفــر التشــريعات واللوائــح المناســبة نظــام عمــل فعــال للضرائــب وادراكهــا. يشــكل اإلطــار السياســي 
والتشــريعي العمــود الفقــري ألي نظــام تنفيــذ. إطــار السياســات ضــروري لتوجيــه الهيئــات المحليــة 
ــة مــن حيــث التكلفــة. الجانــب  ــة وفعال ــة بطريقــة علمي ــات الصلب ــة فــي البــالد إلدارة النفاي الحضري
االقتصــادي للنفايــات الصلبــة يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالكفــاءة االقتصاديــة الكليــة إلعــادة التدويــر 
ويوفــر تســهيل اإلنتاجيــة مــن خــالل توفيــر إدارة فعالــة للنفايــات. أثنــاء التفكيــر فــي إدارة النفايــات 
الصلبــة اقتصادًيــا ، يجــب عــدم نســيان الجوانــب الماليــة والمراقبــة. يعــد نظــام إدارة النفايــات الــذي 
يشــتمل علــى التجميــع والتشــغيل والمعــدات وبنــاء المنشــآت ومــا إلــى ذلــك نشــاًطا مكلًفــا. لذلــك 
، عنــد إدخــال نظــام تمويــل جديــد ، يجــب أن يكــون تحســين الخدمــة ملحوًظــا. ال يمكــن تحقيــق هــذا 
ــار تطبيــق مبــدأ »الملــوث يدفــع« أو مســؤولية  التحســن إال مــن خــالل إدارة قويــة تأخــذ فــي االعتب
ــك  ــا فــي ذل ــة بم ــات ، وخاصــة فــي المناطــق الحضري ــدات النفاي ــع مول ــى جمي ــد  عل ــج الممت المنت

الــوكاالت الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص و المؤسســات التجاريــة.

الكلمات المفتاحية :
إدارة النفايــات الصلبــة ، قوانيــن المســؤولية ، الجوانــب الفنيــة ، الجوانــب الماليــة ، االســتدامة ، 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
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أستاذ مساعد
كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية 

جامعة أم القرى ، مكة المكرمة
 faisalosra@gmail.com, faosra@uqu.edu.sa   :البريد اإللكتروني

فيصل أحمد أسرة

توصيف النفايات الصلبة في مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية
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المستخلص : 
تــم إجــراء توصيــف للنفايــات البلديــة الصلبــة الحاليــة  فــي مكــة المكرمــة ، المملكــة العربيــة الســعودية 
، لتقييــم مــدى مالءمتهــا لمختلــف تقنيــات معالجــة النفايــات. إن هيمنــة اإلغــراق المفتــوح وغيــاب 
ــا بالنســبة للهيئــات  ــات الموثوقــة بشــأن توليــد النفايــات وتوصيفهــا قــد أوجــدت وضعــا صعب البيان
المحليــة الحضريــة المســؤولة عــن إدارة النفايــات الصلبــة المتولــدة فــي المدينــة. فــي هــذه الدراســة ، 
تــم تحليــل عينــات النفايــات البلديــة الصلبــة التــي تــم جمعهــا مــن شــوارع مواقــع مختلفــة فــي أوقــات 
مختلفــة علــى مــدار الســنة لمعرفــة خصائصهــا الفيزيائية. تشــير الخصائــص الفيزيائية لنفايــات المدينة 
ــل البيولوجــي فــي شــكل -كمتوســط  ــة للتحل ــواد القابل ــة بالم ــة غني ــة الصلب ــات البلدي ــى أن النفاي إل
ــون بنســبة 20 ٪ ،  ــورق والكرت ــة بنســبة 47 ٪ ، والبالســتيك 25 ٪ ، وال معــدالت- المــواد العضوي

والمعــادن بنســبة 4 ٪ ، والزجــاج بنســبة 2 ٪ ، والمنســوجات مــن 1 ٪ ، والخشــب 1 ٪.
يســلط توصيــف النفايــات الضــوء علــى أهميــة الفصــل بيــن النفايــات قبــل إرســال كســور النفايــات 
لتكنولوجيــات معالجــة النفايــات المختلفــة بمــا فــي ذلــك الســماد العضــوي والبيومتاميــن والوقــود 

المشــتق مــن النفايــات وطمــر النفايــات.
يــؤدي تحديــد بيانــات أخــذ العينــات إلــى زيــادة ملحوظــة فــي المــواد العضويــة فــي مقاطعتــي عوالــي 
)٪88.12( والعزيزيــة )٪70.70( والشيشــة )٪54.69( ؛ حيــث أدنــى معــدل للمــواد العضويــة فــي 
محبــس الجــن )30.60 ٪( ، وريــع بخــش )13.67 ٪(. فــي حيــن أن هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي المــواد 
البالســتيكية فــي مناطــق المنطقــة الوســطى )ريــع بخــش بنســبة 60.31 ٪ ومحبــس الجــن بنســبة 
35.88 ٪ ، والتــي يمكــن تفســيرها مــن قبــل المنطقــة الوســطى لمدينــة مكــة المكرمــة بوجــود 
الفنــادق واإلســكان للحجــاج والمعتمريــن الذيــن يعتمــدون بشــكل أساســي علــى أماكــن إقامتهــم علــى 

الوجبــات الســريعة التــي تحتــاج إلــى أكيــاس بالســتيكية إضافيــة وأغطيــة بالســتيكية للوجبــات.
ــة  ــة مك ــة مدين ــدة لبلدي ــم إنشــاؤها فــي هــذه الدراســة ســتكون مفي ــي ت ــات والمعلومــات الت البيان
المكرمــة فــي التخطيــط االســتراتيجي لمشــروع اإلدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة القــادم فــي 

المدينــة.

الكلمات المفتاحية :
النفايات الصلبة ، التوصيف ، التوليد ، مكة.
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مدير مركز التنمية المستدامة
جامعة القصيم المملكة العربية السعودية

eb1521@hotmail.com :البريد االلكتروني

أستاذ مساعد بقسم إنتاج النبات 
كلية الزراعة والطب البيطري

 جامعة القصيم ، المملكة العربية السعودية
adilnour90@qu.edu.sa :البريد االلكتروني

إبراهيم بن صالح الربدي

عادل الطيب عبدالنور

ــدة  ــإدارة الجي ــدة : المدخــل األول ل ــة بري ــة بمدين ــات المنزلي ــص النفاي دراســة خصائ
ــات للنفاي
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المستخلص : 
النفايــات المنزليــة الصلبــة تختلــف فــي خصائصهــا ومكوناتهــا وفــق ظــروف عديــده منهــا عــدد 
راســة تهــدف للتعــرف  أفــراد األســرة وطبيعــة اإلســتهالك وحجــم المنــزل ومســتوي الدخــل، هــذه الدِّ
راســة المنهــج  ــَدة والعوامــل المؤثــرة فيهــا، وتتبــع الدِّ َفايــات المنزليــة بمدينــة ُبَرْي علــى خصائــص النَّ
الوصفــي التحليلــي واإلحصائــي القائــم علــى التحليــل واالســتقراء واالســتنتاج والمقارنــة، حيــث 
تــم توزيــع اســتبانات وعقــد مقابــالت شــخصية لدراســة الظاهــرة، الهــدف هــو بيــان أهميــة دراســة 
خصائــص النفايــات المنزليــة وتحديدهــا كميــًا، ومــا هــي الفوائــد المرجــوة مــن التعــرف علــى خصائص 
النفايــات. إتضــح ان دراســة خصائــص النفايــات توفــر فرصــة للمقارنــة بيــن معــدالت تولــد النفايــات 
بمنطقــة الدراســة مقارنــة بالمعــدالت األخــرى النتــاج الفــرد الواحــد مــن النفايــات المنزليــة، خصائــص 
الحــراري والكيميائــي وإســتعراضا للصفــات الفيزيائيــة  النفايــات تقــدم وصفــًا دقيقــًا للمحتــوي 

واإلحيائيــة المتصلــة بالنفايــات المنزليــة بجانــب البيانــات الكميــة والنوعيــة للنفايــات.
َفايــات المنزليــة بالمدينــة أن نســبة مكونــات المــواد العضويــة هــي  أبانــت دراســة خصائــص النَّ
ــاج الفــرد 1.15  ــغ متوســط معــدل إنت ــة 53 %، وبل ــر العضوي 47 % بينمــا بلغــت نســبة المــواد غي
راســة  َفايــات حوالــي 5 % ورصــدت الدِّ كيلوجــرام باليــوم ونســبة الزيــادة الســنوية فــي معــدل إنتــاج النَّ
َفايــات المنزليــة بجانــب تقديمهــا حســابًا كميــًا  أن متبقيــات األطعمــة تمثــل 32 % مــن حجــم النَّ
ــر  ــة إلعــادة التدوي ــات، أبانــت الدراســة نســبة وحجــم المــواد القابل ــة للنفاي ــاف المكون ــع األصن لجمي
ــم فصلهــا مــن  ــة وفــرص اإلســتفادة منهــا فــي حــال ت ــة وقيمتهــا االقتصادي ــات المنزلي مــن النفاي
المصــدر، أو التعامــل الســتخالص طاقــة النفايــات حيــث قدمــت مدخــال لحســاب محتــوي الطاقــة 

ــاج الطاقــة. ــد والحــرق إلنت ــات الترمي للمــواد المســتخدمة فــي عملي
َفايــات المنزليــة يشــتمل علــى تطويــر  أوصــت الدراســة بإعــداد وبنــاء نظــام لــإلدارة المتكاملــة للنَّ
َفايــات المنزليــة بجميــع المراحــل بمــا يحقــق  األســاليب والطــرق وفــق أفضــل الممارســات فــي إدارة النَّ
المراقبــة والمتابعــة الجيــدة وقيــاس األداء واالنجــاز لجميــع المراحــل ويمّكــن مــن اتخاذ القرار المناســب 
َفايــات  َفايــات. وأوصــت بالعنايــة بتدريــب العامــالت المنزليــات الالئــي يقمــن بتجهيــز النَّ إلدارة هــذه النَّ
َفايــات فــي أكثــر مــن وعــاء أو ســلة لالســتفادة القصــوى  علــى ممارســة الفــرز مــن المصــدر ووضــع النَّ
مــن مكوناتهــا المتعــددة وأخيــرًا تهيئــة الجيــل القــادم للتعامــل برؤيــة ونظــرة مختلفــة وملتزمــة إلدارة 
ْنِميــة المســتدامة التــي  المــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا، مدعومــًا بالمعرفــة والممارســة تحقيقــًا للتَّ

تلبــي إحتياجــات الجيــل الحاضــر والمســتقبل.

الكلمات المفتاحية :
النفايات المنزلية، خصائص النفايات، تدوير النفايات، اإلستهالك، التنمية المستدامة.



المـؤتــمــــر الدولـــــي األول الستـــدامـــة المــــوارد الطـبيـعـيــة
اإلدارة المستدامـة للنفايـات الصلبـة 48

قسم النبات وعلوم البيئة
جامعة كوهات للعلوم والتكنولوجيا – باكستان

المركز المتميز للدراسات البيئية 
جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية

قسم علوم البيئة 
كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة - المملكة العربية السعودية

محمد وقاص

أ. س. نظامى 

أ. س. أبوريازايزا

تقييــم إمكانــات الزيوليــت الطبيعــي و الفحــم الحيــوي فــي التحويــل الحيــوي للجــزء 
العضــوي مــن النفايــات الصلبــة إلــى األســمدة العضويــة
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المستخلص : 
يتنــاول البحــث تقييــم اضافــة الزيوليــت الطبيعــي الموجــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية ونفايات 
فضــالت الحشــائش والفحــم الحيــوي )10 و ٪15( إلــى نفايــات الطعــام بغــرض انتــاج الســماد. بــدأت 
ــي  ــي المحل ــت الطبيع ــات الزيولي ــراء أي عمــل ســابق الستكشــاف إمكان ــم إج ــم يت ــث ل الدراســة حي
)450 درجــة مئويــة(  البطــيء  الحــراري  نتيجــة االنحــالل  المســتخرجة  الحشــائش  المتــاح ونفايــات 
ــة  ــات النموذجي ــم تقييــم جــودة الســماد مــن حيــث مؤشــرات الثب ــاج الســماد. ت ــة انت لتحســين عملي
مثــل محتويــات الرطوبــة وتدهــور المــواد العضويــة والتغيــر فــي إجمالــي الكربــون واالختــالف فــي 
مكونــات النيتروجيــن. أظهــرت النتائــج أن كال التعديليــن كان لهمــا تأثيــر إيجابــي علــى ســماد نفايــات 
الطعــام مــن حيــث جميــع معاييــر النضــج. إن الطبيعــة المســامية والقــدرة علــى االحتفــاظ بالمــاء لــكل 
ــة ، وقــد لوحــظ أن مفاعــالت الســماد  ــة الحراري ــى تحقيــق درجــة المرحل مــن المضافــات تحــرض عل
المخلوطــة بتركيــزات أعلــى ، أي ٪15 دخلــت إلــى المرحلــة الحراريــة فــي األســبوع األول مــن التجربــة. 
وبالمثــل ، فــإن التركيــب المعدنــي واســع النطــاق ، ووجــود مواقــع تفاعليــة وهيــكل مســامي يعــزز 
عمليــة التحلــل ، والقيمــة الغذائيــة واالحتفــاظ بالمكونــات المهمــة فــي المنتــج النهائــي. تــم الحصــول 
علــى المــواد العضويــة العاليــة ومحتــوى الكربــون فــي الســماد العضــوي المعالــج بالفحــم الحيوى )10 
و ٪15( متبوعــا بالزيوليــت. تــم تحقيــق الحفــاظ علــى النيتروجيــن عــن طريــق اإلبقــاء علــى األمونيــوم 
ــة لــكل مــن الزيوليــت المضــاف و الفحــم  والنتــرات فــي الســماد بســبب القــدرة االســتيعابية القوي
ــرات  ــا فــي فت ــات أن نضــج الســماد قــد تحقــق خــالل 50-60 يوًم ــوي. أظهــرت معامــالت الثب الحي
تشــغيل معدلــة بالزيوليــت و الفحــم الحيــوي ، فــي حيــن أن فتــرة التحكــم لــم تكــن ناضجــة حتــى بعــد 

60 يوًمــا.

الكلمات المفتاحية :
إدارة النفايات ، نفايات الطعام ، الفحم الحيوي ، الزيوليت الطبيعي ، السماد العضوي
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أستاذ - كلية الهندسة 
جامعة القصيم - المملكة العربية السعودية

أستاذ مساعد - كلية الهندسة
جامعة القصيم - المملكة العربية السعودية

مهندس – كلية الهندسة الميكانيكية والكهربية 
جامعة البعث – سوريا

أستاذ مساعد – كلية الهندسة الميكانيكية والكهربية 
جامعة البعث – سوريا

رضوان المصري

حسين حيدر

محمد رعد

محمد رعد

تقييــم نظــام هجيــن للطاقــة الشمســية الحراريــة والكتلــة الحيويــة كمصدرللتزويــد 
بالمــاء الســاخن
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المستخلص : 
وفًقــا لوكالــة الطاقــة الدوليــة )IEA( ، ارتفــع اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة للفــرد فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن 6.11 ميجــاوات فــي عــام 2004 إلــى 9.41 ميجــاوات فــي عــام 2014 . ووفًقــا لتقريــر 
الهيئــة التنظيميــة للكهربــاء والتوليــد المشــترك و حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 
2014 ، بلــغ هــذا االســتهالك 9.137 ميجــاوات فــي الســاعة ، ووصــل فــي عــام 2017 إلــى 9.333 
ميجــاوات ســاعة. هــذا االســتهالك أعلــى بثــالث مــرات مــن المتوســط العالمــي البالــغ 3.03 ميجــاوات 

ســاعة للفــرد الواحــد فــي عــام 2014.
يمثــل اســتهالك الكهربــاء فــي المبانــى الســكنية فــي عــام 2017 ٪48.1 ، وهــو أيًضــا أعلــى بكثيــر مــن 

المتوســط العالمــي البالغ 27٪.
تبلــغ حصــة اســتهالك الكهربــاء ٪10.3 فــي المنــازل الســكنية لتســخين الميــاه فــي منطقــة القصيــم 

بالمملكــة العربيــة الســعودية.
توضــح نظــرة علــى بيانــات واتجاهــات اســتهالك الطاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أن هنــاك 
حاجــة ملحــة إلجــراء تقييــم منتظــم لسياســة اســتهالك الطاقــة. يركــز هــذا العمــل علــى نظــام هجيــن 
ــة  ــة الحيوي ــد الحــرارة مــن مفاعــل طاقــة الكتل ــم تولي ــة حيــث يت يســتخدم الطاقــة الشمســية الحراري
لتســخين الميــاه. تــم اســتخدام مجمــع أنبــوب الفــراغ مــع أنابيــب الحــرارة للطاقــة الشمســية وإنتــاج 
مفاعــل الكتلــة الحيويــة الطاقــة الحراريــة مــن النفايــات المنزليــة. تــم تقييــم إمكانــات الكتلــة الحيويــة 
المتولــدة مــن أجــل تحويــل النفايــات إلــى طاقــة. يمكــن اســتخدام النفايــات الناتجــة عــن مفاعــل الكتلــة 
الحيويــة كســماد عضــوي. يســاعد اســتخدام الطاقــة الشمســية وطاقــة الكتلــة الحيويــة مًعــا فــي 
نظــام هجيــن علــى تقليــل اســتخدام الطاقــة التقليديــة وبالتالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. ينتــج 
النظــام الطاقــة ويســاعد علــى حــل المشــاكل المرتبطــة بــإدارة النفايــات. الميــزة الرئيســية لهــذا النظــام 
هــي أنــه يمكــن اســتخدامه لتوفيــر المــاء الســاخن ليــس فقــط لالســتخدام المنزلــي ولكــن أيًضــا ألي 

تطبيــق فــي نطــاق درجــات حــرارة أقــل ، أي أقــل مــن 150 درجــة مئويــة.
 تشــغيل معدلــة بالزيوليــت و الفحــم الحيــوي ، فــي حيــن أن فتــرة التحكــم لــم تكــن ناضجــة حتــى بعــد 

60 يوًمــا.

الكلمات المفتاحية :
النظــام الهجيــن ، الطاقــة الشمســية الحراريــة ، نفايــات الكتلــة الحيويــة ، المــاء الســاخن ، تقليــل 

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.
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قسم الهندسة المدنية والبيئية 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، المملكة العربية السعودية

محمد داودا , محمد الملك

والتحســين  التوصيــف  دراســة  الحمــأة:  علــى  القائــم  المنشــط  الكربــون  إنتــاج 
المتصــاص وا
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المستخلص : 
تشــير هــذه الدراســة إلــى اســتخدام حمــأة الصــرف الصحــي إلنتــاج الكربــون المنشــط باســتخدام طريقــة 
التنشــيط الكيميائــي مــع العوامــل الكيميائيــة المختلفــة التــي تشــمل ، كلوريــد الزنــك ، هيدروكســيد 
البوتاســيوم و حمــض الفوســفوريك. تــم دراســة تأثيــر معامــالت اإلنتــاج مثــل درجــة حــرارة التنشــيط 
)A( ، ونســبة التشــريب )B( ووقــت التنشــيط )C( علــى إنتاجيــة المنتــج )Y1( وكفــاءة إزالــة الميثيليــن 
تقنيــة منهجيــة  علــى  علــى  القائــم  اإلحصائــي  التجريبــي  التصميــم  باســتخدام   )MB( )Y2( األزرق 
 )MB )Y2 وكفــاءة إزالــة )Y1( ســطح االســتجابة. بنــاًء علــى النتائــج ، تــم تطويــر نمــاذج تربيعيــة للعائــد
كوظائــف لمعامــالت اإلنتــاج )A و B و C( وتفاعالتهــا. عندمــا تــم اســتخدام كلوريــد الزنــك ، كشــفت 
 MB فــي حيــن تبيــن أن نمــوذج ، )P <0.05( نتيجــة التحليــل اإلحصائــي أن نمــوذج العائــد ذو أهميــة
غيــر مهــم بنــاًء علــى قيمــة االحتمــال )P> 0.05(. اقتصــر توصيــف عينــات الكربــون المنشــط المنتجــة 
ــون منشــط  ــة MB. أفضــل كرب ــة إزال ــة وفعالي ــى مــن اإلنتاجي ــا أعل ــي قدمــت قيًم ــات الت ــى العين عل
تــم تحقيقــه ، قــدم مســاحة ســطح وحجــم المســام مــن m2 319.5 / جــم و 31.28 انجســتروم ، 
علــى التوالــي ، والــذي تحقــق مــع تفعيــل كلوريــد الزنــك )نســبة تشــريب 1: 0.6 ودرجــة حــرارة 700 
درجــة مئويــة ووقــت 60 دقيقــة(. أظهــرت نتائــج تحليــل FTIR أن المجموعــات الوظيفيــة المهيمنــة 
الموجــودة علــى الكربــون المنشــط هــي O-H و C-C و C-O و C = O. تــم فحــص أداء االمتــزاز 
للكربــون المنشــط إلزالــة الملوثــات العضويــة )الفينــول( والملوثــات غيــر العضويــة )الكادميــوم( مــن 
المائــي. تــم تحقيــق كفــاءة إزالــة بنســبة 28 و 56 فــي المائــة لـــ Cd2 + والفينــول ، علــى التوالــي ، فــي 
الظــروف المثلــى لقيمــة األس الهيدروجينــي 5.5 ، جرعــة الكربــون المنشــط قدرهــا 0.15 جــم لــكل 50 
مــل وزمــن االتصــال 120 و 720 دقيقــة. كشــفت النمذجــة األيزوثــرم والحركيــة للبيانــات التجريبيــة أن 

عمليــة االمتــزاز كانــت مبنيــة علــى التفاعــل الفيزيائــي والكيميائــي مــع الكربــون المنشــط.

الكلمات المفتاحية :
FTIR ، BET ، حمأة مياه الصرف الصحي ، الكربون المنشط ، االمتزاز ، األيزوثرم ، الحركية
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قسم الهندسة المدنية والبيئية 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، المملكة العربية السعودية

عبدالله باصالح , محمد الملك

اســتخدام النفايــات الصلبــة العضويــة فــي إنتــاج الكربــون المنشــط وتطبيقــه فــي 
امتصــاص األصبــاغ والمعــادن الثقيلــة
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المستخلص : 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، يتــم إنتــاج كميــات كبيــرة مــن النفايــات الصلبــة )MSW( ســنوًيا. 
يتــم إنتــاج إجمالــي نفايــات صلبــة محليــة تبلــغ حوالــي 17 مليــون طــن متــري ســنوًيا ، والتــي تحتــوي 
ــي 79  ــة حوال ــات العضوي ــل النفاي ــة. تمث ــات البالســتيكية والعضوي ــن رئيســيين ؛ النفاي ــى عنصري عل
ــزء العضــوي. الممارســة الشــائعة إلدارة  ــة المصــدر الرئيســي للج ــات الغذائي ــث تشــكل النفاي ٪ ، حي
النفايــات الصلبــة العضويــة )MOSW( هــي االحتــراق أو اإللقــاء فــي مواقــع المكــب ممــا يســبب 
 )AC( إلــى الكربــون المنشــط MOSW العديــد مــن المشــكالت البيئيــة. لذلــك ، يمكــن أن يكــون تحويــل
طريقــة بديلــة عمليــة. فــي هــذا البحــث ، تــم اســتخدام MOSW كمصــدر غيــر مكلــف ومتــاح للحصــول 
علــى  الكربــون المنشــط. تــم اســتخدام التنشــيط الكيميائــي باســتخدام حمــض الفوســفوريك كعامــل 
تعديــل ، حيــث تمــت دراســة آثــار ظــروف التنشــيط ، بمــا فــي ذلــك التركيــز ، ودرجــة الحــرارة ، والوقــت 
علــى أداء االمتــزاز الكربــون المنشــط المنتــج. تــم فحــص الخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة للتيــار 
ــاء الســطح ، ومســاحة الســطح باســتخدام  ــورة ، التشــكل ، كيمي ــك البل ــج بمــا فــي ذل ــردد المنت المت
ــه الطيفــي  ــل فوريي ــي )SEM( ،  تحوي ــري اإللكترون ــود األشــعة الســينية )XRD( ، المســح المجه حي
لألشــعة تحــت الحمــراء )FTIR( وبرونــاور- إميــت- تيلــر، علــى التوالــي. أوضحــت النتائــج أن تركيــز 
حامــض الفوســفوريك ودرجــة الحــرارة لهمــا تأثيــرات كبيــرة ، فــي حيــن أن وقــت التنشــيط لــه تأثيــر 
 )MB( ــة الميثيليــن األزرق ضئيــل علــى خصائــص الكربــون المنشــط المنتــج. تضمنــت النتائــج أن إزال
تمــت بنســبة 100 ٪ ، ومســاحة ســطح BET 793 م2 / جــم والعائــد 32 ٪ للكربــون المنشــط المنتــج 
ــز حامــض الفوســفوريك مــن 30 ٪  ــت باســتخدام تركي ــي أجري فــي أفضــل ظــروف التنشــيط ، والت
عنــد درجــة حــرارة 700 درجــة مئويــة لمــدة 2 ســاعة. عــالوة علــى ذلــك ، كشــفت تجــارب االمتــزاز أن 
أقصــى كفــاءة إزالــة لـــ الكادميــوم والرصــاص كانــت 78 و ٪94 علــى التوالــي. . كشــفت دراســة التوازن 
األيزوثرمــي أن الســعات القصــوى المتصــاص الكادميــوم والرصــاص كانــت 61 و 90 مجــم / جــم ، 

علــى التوالــي ، فــي وقــت التــوازن لمــدة ســاعتين وقيمــة الرقــم الهيدروجينــي 5. 

الكلمات المفتاحية :
إدارة النفايات ، الكربون المنشط ، التنشيط الكيميائي ، التوصيف ، االمتزاز .
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محاضر 
 قسم الهندسة المدنية

جامعة العاصمة للعلوم والتكنولوجيا – اسالم اباد

أستاذ مساعد 
قسم الهندسة المدنية

جامعة العاصمة للعلوم والتكنولوجيا – اسالم اباد

أروبا وقار

اشتياق حسن

المناهج المستدامة الستعادة الطاقة النظيفة المتجددة من النفايات الصلبة
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المستخلص : 
اإلدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة هــي حاجــة اليــوم لتخفيــف العــبء البيئــي الضــار والمخاطــر 
االجتماعيــة والصحيــة المرتبطــة بهــا. يعــد الحــد مــن النفايــات وإعــادة تدويرهــا واســتردادها مــن 
المكونــات الرئيســية لــإلدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة. يثبــت التقــدم فــي تكنولوجيــا تحويــل 
ــى  ــد عل ــة الطلــب المتزاي ــي تســاعد فــي تلبي ــا للحــرارة والطاقــة الت ــاًل مثالًي ــى طاقــة بدي ــات إل النفاي
الطاقــة. تدعــم هــذه التقنيــات فــي تقليــل حجــم النفايــات وتأثيراتهــا البيئيــة والصحيــة. يعتبــر الغــاز 
الحيــوي ، وهــو منتــج ثانــوي للهضــم الالهوائــي للنفايــات الصلبــة العضويــة ، حــاًل واقعيــًا لالعتمــاد 
المفــرط علــى االســتخدام التقليــدي للوقــود األحفــوري. لكــن عمليــات تحويــل النفايــات للطاقــة هــذه 
تشــكل تحدًيــا قليــاًل بالنســبة للتنميــة المســتدامة نظــًرا للعوامــل المختلفــة بمــا فــي ذلــك التركيبــة غير 
المتجانســة ومحتويــات الرطوبــة المتغيــرة والقيــم الحراريــة للنفايــات والعمليــات المرتبطــة بالتحويــل. 
ــا للطاقــة المتجــددة فقــط عنــد معالجتهــا مــن  تعــد الطاقــة المســتردة مــن النفايــات مصــدًرا نظيًف
خــالل نهــج مســتدام. فــي هــذه الدراســة ، تــم اســتخدام طريقــة مســتدامة لطريقة الهضــم الالهوائي 
عاليــة الصالبــة لتحويــل النفايــات إلــى طاقــة فعالــة. فــي النتيجــة تــم إنتــاج 676.501 مليــون جــول 
ــوي بقيمــة 3.846 دوالر أمريكــي / طــن.  ــاز الحي ــة( مــن الغ ــة بريطاني ــون وحــدة حراري )0.6412 ملي
ــاخ  ــر المن ــار تغي ــات غــازات الدفيئــة وتقليــل آث ستســاعد هــذه الدراســة فــي التقليــل النهائــي النبعاث
إلــى الحــد األدنــى ، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى مختلــف المعاييــر والعمليــات المرتبطــة بالتحويــل. 

الكلمات المفتاحية :
تحويــل النفايــات إلــى طاقــة ، التنميــة المســتدامة ، الهضــم الالهوائــي ، انبعاثــات غــازات الدفيئــة 

، تغيــر المنــاخ.
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معالجــة المخلفــات الصلبــة عــن طريــق التحلــل )الهضــم( الالهوائــي إلنتــاج الســماد 
العضــوي والغــاز الحيــوي

محاضر في الكيمياء الحيوية 
ومدير البحث والتطوير في DWASC ، مصر

  Ahmd_Batea2000@yahoo.com  البريد اإللكتروني

أحمد فهمي 



FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY OF NATURAL RESOURCES 
 SUSTAINABLE SOLID WASTE MANAGEMENT59

المستخلص : 
تتطلــب النفايــات الصلبــة المحليــة )البلديــة( كنفايــات الطعــام وروث الماشــية وحمــأة المجــاري إدارة 
مناســبة ومقبولــة بيئيــًا قبــل التخلــص النهائــي منهــا ، فهــي مصــدر رئيســي لتلــوث الهــواء والمــاء. 
يمكننــا اســتثمار الطاقــة المولــدة كغــاز حيــوي وإنتــاج ســماد عالــي الجــودة باإلضافــة إلــى ســماد تربــة 
ممــرض مجانــي مــع تحقيــق فوائــد بيئيــة واقتصاديــة. كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو دراســة 
ــى.  ــة األول ــام وروث الماشــية فــي التجرب ــان مــن فضــالت الطع ــوي والميث ــاز الحي ــاج الغ جــدوى إنت
وفــى الثانيــة هــو إنتــاج الغــاز الحيــوي والميثــان مــن الحمــأة وروث الماشــية عــن طريــق نظــام التحلــل 
)الهضــم( المشــترك فــي ظــل ظــروف مناخيــة معتدلــة. التجربــة التــي تــم إجراؤهــا كانــت باســتخدام 
محلــل )هاضــم( الهوائــي  )النــوع العمــودي( بســعة 8.5 لتــر ، وحجــم التحلــل )الهضــم( 6 لتــر ، 
وبتحريــك 80 دورة فــي الدقيقــة / دقيقــة ووقــت االحتفــاظ الهيدروليكــي لمــدة 85 يوًمــا  تحــت 
ظــروف حراريــة مناخيــة 36 درجــة مئويــة ونســبة خلــط 50: 50 ٪ ، مــع مجمــوع مــواد صلبــة )8 ٪( 
بعــد التخفيــف لــكال التجربتيــن. أظهــرت النتائــج أن إنتــاج الغــاز الحيــوي والميثــان كان 0.122 لتــر غــاز 
حيــوي / جــم مــواد صلبــة و 0.078 لتــر ميثــان / جــم مــواد صلبــة عنــد ٪50 مــواد صلبــة فــي خليــط 
ــة الحمــأة وروث الماشــية  ــام وروث الماشــية ، ولكــن هــذه النســبة تراجعــت فــي حال ــات الطع نفاي
حيــث كان إنتــاج الغــاز الحيــوي والميثــان L 0.093 غــاز حيــوي / جــم مــواد صلبــة و 0.062 لتــر ميثــان 
ــة أخــرى ، كانــت نســبة الغــاز الحيــوي المنتــج  ــد 50 ٪ مــواد صلبــة. مــن ناحي / جــم مــواد صلبــة عن
ــت )63.9  ــي كان ــأة الت ــة والحم ــات الغذائي ــأة وروث الماشــية )66 ٪( مــن النفاي ــة حم ــى فــي حال أعل
٪(. كان التــوازن بيــن إنتــاج ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان يعتمــد علــى البكتيريــا المســببة للتســرب 
والميثانوجيــن والنســبة المئويــة للتحلــل وقيمــة األس الهيدروجينــي. عندمــا زادت نســبة التدهــور 
وانخفــاض قيمــة الرقــم الهيدروجينــي ؛ زادت نســبة ثانــى أكســيد الكربــون وانخفضــت نســبة الميثــان 
باإلضافــة إلــى ذلــك ، عنــد زيــادة نســبة التحلــل وزيــادة قيمــة الرقــم الهيدروجينــي ، ينخفــض ثانــي 
أكســيد الكربــون أثنــاء زيــادة محتــوى الميثــان. تتأثــر نســبة الميثــان بنســبة الكربــون إلــى النيتروجيــن 
، التــي زادت وفــي نفــس الوقــت انخفــض متوســط نســبة ثانــى أكســيد الكربــون. أظهــرت األبحــاث 
الحديثــة أن اســتخدام الركائــز المشــتركة فــي أنظمــة الهضــم الالهوائــي يحســن إنتــاج الغــاز الحيــوي.

الكلمات المفتاحية :
الهضــم الالهوائــي. النفايــات الصلبــة؛ دفعــة التخميــر. الغــاز الحيــوي. محتــوى الميثــان أليــف 

المعتدلــة. الحــرارة 
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اإلدارة المتكاملة لزيت الوقود ذو الرماد المتطاير بالمملكة العربية السعودية 

قسم الهندسة المدنية والبيئية 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، المملكة العربية السعودية

 mhmalack@kfupm.edu.sa:البريد اإللكتروني

محمد بن حسن الملك
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المستخلص : 
تســتخدم المملكــة العربيــة الســعودية الغــاز فــي توليــد الطاقــة كجــزء مــن خطــط الحكومــة لتوســيع 
اســتخدام الغــاز ؛ ومــع ذلــك ، فمــن المعــروف أن محطــات توليــد الطاقــة الكبــرى فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية تعمــل بالوقــود. بنــاًء علــى ذلــك ، فــإن الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو 
ــى  ــي تعمــل عل ــج مــن محطــات الطاقــة الت ــر النات ــة للرمادالمتطاي ــى خطــة إدارة متكامل التوصــل إل
ــات  ــم جمــع عين ــة الســعودية. ت ــة فــي المملكــة العربي إطــالق زيــوت الوقــود الخــام والزيــوت الثقيل
مــن زيــت الوقــود مــن محطــة توليــد كهربــاء ومحطــة لتحليــة الميــاه علــى أســاس شــهري لمــدة عــام 
واحــد. تــم تحليــل العينــات التــي تــم جمعهــا تحليــال افيزيائيــا وكيميائيــا مــن أجــل الحصــول علــى الســمة 
العامــة للرمــاد المتطايــر لزيــت الوقــود. أظهــرت نتائــج التوصيــف أن الرمــاد المتطايــر لمحطــات توليــد 
الكهربــاء أســود اللــون ويشــير ذلــك إلــى أن محتــوى الكربــون عالــي، بينمــا الرمــاد المتطايــر لمحطــات 
ــى نســبة أعلــى مــن الرمــاد. عــالوة علــى ذلــك ، تكــون  ــاه رمــادي اللــون ويشــير ذلــك إل ــة المي تحلي
ــة محطــات  ــه فــى حال ــاه أعلــى من ــة المي ــر مــن محطــات تحلي ــزات المعــدن فــى الرمــاد المتطاي تركي
ــاء بســبب محتويــات الرمــاد المتطايــر مــن محطــات تحليــة الميــاه، والتــي تتكــون فــي  توليــد الكهرب
الغالــب مــن مركبــات معدنيــة. أظهــر اســتخدام الرمــاد المتطايــر لزيــت الوقــود فــي الصناعــات الكتليــة 
أنــه مــع زيــادة جرعــة الرمــاد المتطايــر ، انخفضــت القــوة بشــكل كبيــر. يســتخدم الرمــاد المتطايــر فــي 
اســتقرار التربــة وخلطــات الرصــف. أظهــرت نتائــج إجــراء عمليــة تمييــع الســمية المميــزة  أن متوســط 
تركيــزات الفاناديــوم التــى وجــدت كانــت  37 ملجــم لــكل لتــر مــن الرمــاد المتطايــر مــن محطــات توليــد 
الكهربــاء و 1123 ملجــم لــكل لتــر مــن الرمــاد المتطايــر مــن محطــات تحليــة الميــاه. وكان متوســط 
تركيــزات النيــكل 36  ملجــم لــكل لتــر مــن الرمــاد المتطايــر مــن محطــات توليــد الكهربــاء و 450 ملجــم 

لــكل لتــر مــن الرمــاد المتطايــر مــن محطــات تحليــة الميــاه.

الكلمات المفتاحية :
الرماد المتطايرلزيت الوقود ، خصائص الرماد المتطاير، استخدام الرماد المتطاير
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أثر إعادة تدوير نفايات المطاط على التنمية المستدامة وتحسين البيئة 

أستاذ مشارك 
 كلية الهندسة ، جامعة القصيم ، المملكة العربية السعودية.

في إجازة من جامعة بني سويف ، مصر
    osamaerfan@qec.edu.sa البريد اإللكتروني

أسامة محمد عرفان
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المستخلص : 
إدارة النفايــات هــي مصــدر قلــق كبيــر فــي تحســين البيئــة والتنميــة المســتدامة ألي بلــد. ومــع ذلــك 
ــدة تذكــر علــى  ــر قــد ال يكــون لهــا فائ ــات يتجهــون نحــو أن إعــادة التدوي ، فــإن منتقــدي إدارة النفاي
ــه قــد يتــم اســتخدام قــدر مــن الطاقــة فــي الحصــول علــى المــواد المــراد  ــى أن ــة ، مشــيرين إل البيئ
إعــادة تدويرهــا أكثــر ممــا توفــره عمليــة إعــادة التدويــر. علــى الرغــم مــن أن نفايــات المطــاط القديــم 
ال ســيما اإلطــارات القديمــة )الخــردة( بــدأت تظهــر فــي العديــد مــن تيــارات النفايــات ، إال أن البيانــات 
المتاحــة ُتظهــر األداء البيئــي المعقــول إلعــادة التدويــر فيمــا يتعلــق بالطلــب علــى الطاقة ، واســتنزاف 
المــوارد الطبيعيــة ، ووجهــة النظــر االقتصاديــة. المشــكلة الرئيســية للمطــاط هــي أنــه ال يمكــن 
ــب  ــًدا للطل ــدو مفي ــى أن التســميد ال يب ــل إل ــك ، أشــار التحلي ــه أو تســميده بســهولة. ومــع ذل تحلل
علــى الطاقــة ونضــوب المــوارد الطبيعيــة مقارنــة بالبدائــل األخــرى. تــم إجــراء العديــد مــن الدراســات 
إلعــادة اســتخدام أو إعــادة تدويــر اإلطــارات الخــردة فــي مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات المطاطيــة 
والبالســتيكية ، أو الحــرق إلنتــاج الكهربــاء ، أو كوقــود لألفــران األســمنتية ، وكذلــك فــي الخرســانة 
اإلســفلتية. الورقــة الحاليــة هــي لمحــة عامــة عــن المطــاط الخــردة تبيــن التطبيقــات الرئيســية للمــواد 
المعــاد تدويرهــا وإعــادة اســتخدامها فــي الحيــاة الحقيقيــة. تركــز الدراســة علــى عمليــة إعــادة تدويــر 

اإلطــارات الخــردة واســتخداماتها وتأثيرهــا علــى التنميــة المســتدامة.

الكلمات المفتاحية :
إدارة النفايات ، التنمية المستدامة ، خردة المطاط ، إعادة التدوير.
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أستاذ مشارك
كلية الهندسة والعمارة االسالمية، قسم الهندسة المدنية

جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية 
tmaboud@uqu.edu.sa :البريد االلكتروني

د.تركي مسفر العبود

دراســة جيوفيزيائيــة عــن تأثيــر مــردم  المعيصــم علــى المياه الجوفية لتطويــر الخيارات 
المتاحــة لبناء غطاءه الهندســي
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المستخلص : 
ــة المقدســة  ــة العاصم ــزم أمان ــات، تعت ــة و الدارة النفاي ــاه الجوفي ــة المي ــة وحماي ــى البيئ حفاظــا عل
تغطيــة المــردم القديــم فــي منطقــة المعيصــم وإغالقــه بغطــاء هندســي يمنــع وصــول ميــاه األمطــار 
إلــى باطــن المــردم، واالختــالط بمكوناتــه، والتأثيــر علــى جــودة الميــاه الجوفيــة فــي الوديــان القريبــة 
منــه.  وللحفــاظ علــى البيئــة الهوائيــة تعتــزم إنشــاء شــبكة لجمــع الغــاز والنظــر فــي إمكانيــة االســتفادة 
منــه فــي إنتــاج الطاقــة. لذلــك فــان هــذا البحــث يعنــى بدراســة تأثيــر المــردم علــى الميــاه الجوفيــة 
بالمنطقــة والتعــرف علــى مــدى امتــداد رقعــة التلــوث فــي الوديــان القريبــة منــه.  ويهــدف كذلــك إلى 
إعــداد برنامــج لمراقبــة جــودة الميــاه، وتأثيــر المــردم عليهــا. يشــمل هــذا البحــث علــى نتائــج الدراســات 
الميدانيــة مــن األعمــال الجيوفيزيائيــة، ونتائــج فحــص المــواد الناتجــة عــن حفــر اآلبــار للتعــرف علــى 
ــات التــي تشــكل القاعــدة األساســية فــي تصميــم الغطــاء النهائــي.  طبقــات األرض، وتجميــع البيان
وتتضمــن هــذه األعمــال الجيوفيزيائيــة علــى قيــاس المقاومــة الكهربائيــة للطبقــات المختلفــة فــي 
باطــن المــردم للتعــرف علــى: نــوع المــواد المكونــة لطبقــات المــردم مــن مخلفــات وأتربــة وغيرهــا، 
و تحديــد عمــق طبقــة القــاع الصخريــة للمــردم، وتحديــد عمــق الميــاه الجوفيــة وبعدهــا عــن ســطح 
ــا فــي باطــن المــردم،  ــة المخلفــات الموجــودة حالًي ــر كمي األرض. اســخدمت هــذه القياســات لتقدي
ــة، ومواقــع المنشــآت المســاندة لغطــاء المــردم، كالطــرق  ــر االختباري ــار والحف ــد مواقــع اآلب ولتحدي
الداخليــة، وموقــع بركــة تجميــع ســوائل المــردم، وكذلــك لتحديــد الموقــع المناســب لشــعلة غــاز 

المــردم، أو محطــة المعالجــة واســتخالص الطاقــة. 

الكلمات المفتاحية :
النفايات، مردم المعيصم، احراق عصارة المردم، تجميع سوائل المردم، البيئة.
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 )SARP( االستشاري في شركة األداء المسؤول
 الرياض ، المملكة العربية السعودية 

a.babader@sarp-sa.com  : البريد اإللكتروني

د. أحمد بن بابادر

اإلدارة الفعالة للنفايات من خالل تعزيز التغليف القابل إلعادة االستخدام
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المستخلص : 
النفايــات هــي معضلــة قديمــة للبيئــة والمجتمعــات حيــت مــن الضــروري التعامــل مــع نفايــات 
التغليــف كجــزء مــن جميــع النفايــات. تهــدف هــذه الورقــة إلــى اقتــراح طريقــة متكاملــة لتقليــل كميــة 
نفايــات التغليــف مــن خــالل تعزيــز التغليــف القابــل إلعــادة االســتخدام فــي المجتمعــات والصناعــات. 
تــم تصميــم إطــار عمــل مفاهيمــي مــن خــالل مراجعــة األدبيــات المناســبة. تتكــون الورقــة مــن ثــالث 
مراحــل. فــي المرحلــة األولــى ، ســيتم اســتخدام طريقــة النظــام الديناميكــي )SD( لتحديــد التفاعــل 
بيــن الجوانــب االجتماعيــة والســلوك القابــل إلعــادة االســتخدام. ســتكرس المرحلــة الثانيــة مــن الورقــة 
ــق اســتخدام أســاليب المتوســط  ــادة االســتخدام عــن طري ــة إلع ــة القابل الستكشــاف ســمات التعبئ
العــادي والترميــز ومقاربــات الترميــز. ســتجري المرحلــة األخيــرة مــن الورقــة دراســة حالــة عــن شــركة 
حقيقيــة تحتــاج إلــى تقليــل نفايــات التغليــف وزيــادة كميــة التغليــف القابــل إلعــادة االســتخدام. جميــع 
األســاليب المســتخدمة فــي هــذه الورقــة لهــا طبيعــة كميــة ونوعيــة. تــم جمــع البيانــات عــن طريــق 
ــه فــي االســتبيانات.  ــو المنصــوص علي ــى النح ــراء عل ــرات الخب ــم اســتجابات المســتهلكين وخب تقيي
أظهــرت النتائــج أن نمــوذج جانــب الســلوك االجتماعــي )SBAM( أظهــر أهميــة نشــر الوعــي بالســلوك 
البيئــي لتطويــر القيــم والقواعــد الشــخصية واالجتماعيــة داخــل المجتمعــات. عــالوة علــى ذلــك ، أثبــت 
نمــوذج ســمات التغليــف القابــل إلعــادة االســتخدام )RPAM( أن وجــود التغليــف البيئــي يمكــن أن 
ــا وتقليــل تغليــف النفايــات. فــي الختــام ، يمكــن أن تســاعد  يســاعد المســتهلك علــى التصــرف بيئًي
هــذه الورقــة الحكومــة فــي البحــث عــن النهــج األنســب لتقليــل التأثيــر البيئــي لتعبئــة النفايــات مــن 

خــالل تعزيــز اســتخدام العبــوات القابلــة إلعــادة االســتخدام داخــل المجتمعــات والصناعــات.

الكلمات المفتاحية :
النفايات الصلبة ، البيئة ، التغليف ، االستدامة.
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