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تفعيل دور المخلفات النباتية في تصميم الفراغات الداخلية

دینا فكرى جمال إبراهيم

أستاذ مساعد بقسم التصمیم الداخلى واالثاث - کلیة الفنون التطبیقیة - جامعة حلوان - مصر

ملخص البحث:-
نظام  وفق  البعض  مع  بعضها  مكوناته  تتفاعل   ، متكاملة  بیئیة  وحدة  البیئي  النظام 
ولكن   ، الحیاة  إعالة  فى  دورها  أداء  في  لتستمر  ذاتیة  دينامیكیة  فى  ومتوازن  دقیق 
ومع   ، الطبیعیة  والبیئة  اإلنسان  بین  الصراع  حدة  زادت  واألزمان  األجیال  بمرور 
النظريات  كل  تغیرت  الصناعیة  الثورة  بداية  صاحب  الذي  التكنولوجي  التقدم 
إلى  النظر  دون  األفضل  إلى  حیاته  بتطوير  اإلنسان  وأهتم   ، التقلیدية  المعمارية 
ويلقى  يشاء  ما  منها  يأخذ  لمتطلباته  ومكب  مخزن  اعتبرها  التي   ، الطبیعة  تلك 
. لبیئته  إهماله  نتیجة  به  أحاطت  التي  األخطار  عن  بصره  فغض   ، يريد  ماال  فیها 
لمواردنا  استنفاذنا  من  تقلل  بدائل  عن  البحث  نحو  العالم  اتجه  العشرين  القرن  وفى 
الطبیعیة للتقلیل من استهالك الطاقة ، فركز المصممون على تعدد مصادر الحصول 
فى  اإلبداع  لعملیة  الهامة  العناصر  أحد  باعتبارها  قوتها  وإبراز  الخامات  على 
التصمیم الداخلي ، والتي تلعب دور محوري فى تحديد كفاءة المنظومة التصمیمیة  .
اإلنسان  استخدمها  والتي  الزراعیة  البیئة  فى  المتوفرة  تلك  الخامات  هذه  أهم  ومن 
حیث   ، الزراعیة  المخلفات  اسم  علیها  يطلق  والتي  الیومیة  حیاته  فى  القدم  منذ 
لدلیل  “وفقا  طن  ملیون   79 نحو  مصر  في  إجمالها  يصل  مهدرة  قومیة  ثروة  تمثل 
واقتصاديا  بیئیا  منها  االستفادة  يمكننا   ،“ البیئة  شئون  جهاز   – الزراعیة  المخلفات 
المحدودة  لمواردنا  األمثل  واالستخدام  الجديدة  الموارد  استهالك  من  الحد  خالل  من 
إلرساء   ، االستدامة  إلیها  تدعو  التي  األساسیة  المبادئ  أهم  أحد  من  تعد  والتي   ،
واالعتماد   ، بالطبیعة  وارتباطا  وفهما  عمقا  أكثر  بصورة  الجديد  البیئي  الفكر  دعائم 
. البیئة  علي  بالسلب  تؤثر  وال  التكالیف  منخفضة  محلیة  نباتیة  خامات  علي 
وتتمیز مصر بتنوع انتاجها من المحاصیل الزراعیة وبالتالي انعكس ذلك ايجابیا على تنوع 
مخالفاتها الزراعیة النباتیة ، مما ساعد المصمم بوجه عام والمصمم الداخلي على وجه 
الخصوص -  باعتباره حلقة الوصل بین البیئة واإلنسان - بتفعیل دور تلك المخلفات المهدرة في 
تصیمم الفراغات الداخلیة وفقا لرؤيته التصمیمیة واستخدام االسالیب التكنولوجیة الحديثة .
وتعظیم   ، الداخلیة  الفراغات  تصمیم  في  النباتیة  المخلفات  دور  تفعیل  البحث:  هدف 
. العصر  تغیرات  يناسب  بما  استخدامها  إعادة  وضرورة  الخامة  تلك  من  االستفادة 
يؤدي  مما  النباتیة  الزراعیة  المخلفات  على  الجائر  التعدي  البحث:  مشكلة 
 ، للفراغات  الداخلي  الهواء  وتلوث   ، للبیئة  الطبیعى  النظام  فى  خلل  إلى 
إهدار  إلى  باإلضافة   ، والبیئة  اإلنسان  صحة  على  كبیرة  ضغوطا  فیشكل 
. الداخلیة  الفراغات  تصمیم  في  منها  االستفادة  يمكن  طبیعیة  محلیة  خامة 
. الهدف  لتحقیق  التحلیلي  الوصفي  المنهج  البحث  يتبع  البحث:  منهجية 

الكلمات المفتاحية:-
 Agricultural الزراعیة  المخلفات 
 Recycling التدوير   إعادة   –   Waste
The Waste Hi- البقايا تدوير  عملیة   – 
ذات  تدويرها  معاد  منتجات   –  erarchy
مستوى أعلى Upcycling - منتجات معاد 
 Down cycled تدويرها ذات مستوى أقل
.  Interior Design الداخلي  التصمیم   –
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مقدمة :
كانت والزالت الخامة هي الدافع لعملیة التصمیم لخدمة المجتمع وتحقیق 
المخلفات  وتعد   ، االرتقاء  في  الرغبة  لديه  الذي  اإلنسان  متطلبات 
الزراعیة النباتیة إحدى هذه الخامات الهامة التي تستطیع أن تحقیق قیمة 
جمالیة : تعتمد على الرؤية اإلبداعیة للمصمم، قیمة تقنیة : من خالل 
استخدام االسالیب التكنولوجیة الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في 
قیمة   ، المعالجة  النباتیة  المخلفات  من  العديد  وظهور  الخامات  مجال 
أنها تعمل  ، كما  البیئة  أهم مكونات  النباتیة هي من  فالمخلفات   : بیئیة 
على خفض استهالك الطاقة والتقلیل إلى حد كبیر من الخامات والمواد 
السامة المضرة بالبیئة و اإلنسان  ]منى محمد إبراهیم – 2001[، قیمة 
اقتصادية : فتلك الخامات الصديقة للبیئة ذات اثر اقتصادي بعید المدى .
بیئته  على  للحفاظ  التحديات  من  العديد  أمام  المصمم  نجد  وبهذا 
هیكل  خلق  على  والعمل  المحیطة  بیئته  من  واالستفادة  الداخلیة 
أوجبت  لذا   ، البیئة  حماية  فى  ويساهم  بینهما  يجمع  جديد  فكرى 
الناتجة  والخامات  التكنولوجیا  بین  العالقة  تفاصیل  تحلیل  الدراسة 

 23 حوالي  منها  سنوياً،  طن  ملیون   35 حوالي  إلى  يصل  الزراعیة 
ملیون طن مخلفات نباتیة ، يستفاد من حوالي 11 ملیون طن منها ويفقد 
حوالي12ملیون طن ، وحجم المخلفات الحیوانیة يصل إلى حوالي 12 
ملیون طن سنويا يستفاد من حوالي 3 ملیون طن منها، ويفقد حوالي 
يصل  بنوعیها  الزراعیة  المخلفات  من  الفاقد  أن  أي  طن.   ملیون   9
آمنة  بطريقة  منها  التخلص  يتم  ال  سنوياً  طن  ملیون   21 حوالي  إلى 
للمواطنین  أضرار صحیة  وإلى  الزراعیة  البیئة  تلوث  إلى  يؤدي  مما 
وإلى إهدار مبلغ قد يصل إلى حوالي 4.6 ملیار جنیه سنوياً إذا لم يتم 
قدري[. محمد  ]وجیه   2003 عام  لبیانات  وفقا  المخلفات  هذه  تدوير 
أو  حرقها  ينبغي  ال  ضخمة  قومیة  ثروة  المخلفات  هذه  تعد  وبهذا 
مثلما  األمثل،  النحو  على  استغاللها  يجب  بل   ، بسهولة  فیها  التفريط 
متطلباته  لتلبیة   ، الداخلیة  بیئته  فى  العصور  عبر  اإلنسان  استخدمها 
المختلفة وحولها إلي خامات متعددة االستخدامات وغیر ضارة بالبیئة . 

. المعاصر  التصمیمي  والفكر  المعالجة  النباتیة  المخلفات  عن 
جمیع  التصمیمیة  برؤيته  يشمل  وأن  البد  المصمم  نجد  وعلیه 
الثروات  أحد  باعتبارها  النباتیة  المخلفات  فیها  بما  المحلیة  الخامات 
. مصر  في  دورها  وتفعیل  منها  لالستفادة  والسعي   ، المهملة  المحلیة 

) 1 ( المخلفات الزراعية :
من  وتتنوع   ، المخلفات  من  كبیرة  كمیات  من  المصرية  البیئة  تعاني 
مخلفات زراعیة ، مخلفات بلدية وصناعیة ومخلفات هدم وبناء وأخرى 
الزراعیة  المخلفات  وتحتل   ، 2013م[  لإلحصاء  المركزي  الجهاز   [
بمختلف أنواعها ) النباتیة والحیوانیة ( النسبة األكبر ، والتي تزايدت 
في  الكبیر  بالتوسع  ذلك  في  مرتبطة  كبیرة  بدرجة  األخیرة  اآلونة  في 
وأصبحت   ، المخلفات  هذه  عنها  ينتج  التي  المحاصیل  وإنتاج  زراعة 
تفوق القدرة االستیعابیة الذاتیة للمنظومة البیئیة على التخلص التلقائي 
المخلفات  لتلك  البیئیة  والمخاطر  األضرار  وأصبحت  منها،  اآلمن 
العامة   الصحة  وعلى   ، البیئة  على  المتزايد  القلق  إلى  يدعو  أمرا 
المخلفات حجم  أن  إلى  اإلحصاءات  وتشیر   ، إبراهیم[  محمد  ]منى 

شكل “ 1 “  نسب المخلفات في مصر لعام 2011م – حيث تحتل المخلفات الزراعية النسبة األكبر بين هذه المخلفات  

) 1 – 1 ( تاریخ استخدام المخلفات النباتية :
اإلنسان  النباتیة  الخامات  ساعدت  العصور  مر  وعلى  القدم  منذ 
البدائي  اإلنسان  فاستخدم   ، احتیاجاته  وتلبیة  لوازمه  قضاء  على 
بناء  في  السنط  وخشب  النخیل  جذوع  من  الطبیعیة  بحالتها  األخشاب 
المصري  استخدمها  كما   ، البسیطة  األدوات  بعض  وتصنیع  األكواخ 
معدات  صناعة  وفي  واألثاث  والتوابیت  السفن  صناعة  في  القديم 
مرورا  لمنزله  اإلنسان  وتأثیث  بناء  تابعنا  ما  وإذا   ، والبناء  الزراعة 
النباتیة سواء  الخامات  استخدام  نجد   ، والقبطي واإلسالمى  بالرومانى 
بالبوص  األسقف  بتكسیة  وصوال   ، النخیل  جذوع  من  البناء  في  كان 
منزله  فى  األثاث  قطع  بتصمیم  أهتم  كما   ، والخوص  والجريد  والقش 
 . الطرق   من  بالعديد  وتزينها  تجمیلها  فى  وأبدع  الخامات  نفس  من 
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1- محاصيل الحبوب :
وهى التي تتبع العائلة النجیلیةGrass Family  وتزرع من أجل حبوبها 
حمل  في  وتتشابه   »Food Grains« الغذائیة  بالحبوب  وتعرف  كغذاء 
الثمرة الممیزة لها والتي تعرف باسم الحبة »Grain«3 ، فهي المصدر 
قاطبة  مجموعة  أهم  وهى  والحیوان  لإلنسان  للكربوهیدرات  الرئیسي 
  Rice األرز  -Wheat  لنشاط اإلنسان في اإلنتاج النباتي ومنها  :القمح
.  Sorghum الرفیعة   الذرة   -   Maize or Corn الشامیة  الذرة   -

2- محاصيل األلياف :
صناعات  في  نواتجها  استخدام  بغرض  تزرع  التي  المحاصیل  وهى 
القطن  رئیسي  بشكل  وهى   ، ...الخ  والحبال  والدوبار  والنسیج  الغزل 
الخواص  من  العديد  لها  بأن  المحاصیل  هذه  تتمیز   ، مصر  في  والكتان 
أن  نستنتج  أن  البديهي  فمن   ، الكیمیائیة  والخواص  الطبیعیة  و  الهندسیة 
كخامة  ألستخدامة  الضرورية  الصفات  كل  يملك  ال  األلیاف  من  العديد 
وتعددت  تنوعت  وبذلك   ، أخرى  أو ألغراض صناعیة  ونسیجیة  غزلیة 
الطبیعیة  األلیاف  تلك  األلیاف  أهم  ومن  ضخما  تنوعا  األلیاف  خامات 
: سابق[  مرجع   – قاسم  ]أمین  تتضمن  وهى   Natural Fibers«  «
أ-  األلیاف الحیوانیة »Animal Fibers« كالصوف والموهیر والفراء 

....وغیرها .
ب-األلیاف النباتیة » Vegetable Fibers« ومنها:  زهرة الشمس / 

  Peanut )Ground Nut  الفول السوداني  -Sunflower عبّاد الشمس
. Mutable أشجار – Hemp القنب -

3- األشجار المعمرة كالنخيل :
تبعا  تختلف   ، العالم  حول  نوع   2600 من  أكثر  للنخیل 
و  مصر  في  المعروفة  األنواع  أهم  من  و   ، دولة  كل  لمناخ 
. الهند  جوز  فاكهة  نخیل   - التمر  :نخیل  العالم   مناطق  بعض 
) 3-1 ( اآلثار السلبية الناتجة عن التخلص الخاطئ من المخلفات النباتية :
الزراعیة  المخلفات  تسببها  التي  األضرار  بمدى  الكافي  الوعي  عدم  إن 
مشاكل  إلى  يؤدي  صحیحة  بطريقة  معها  التعامل  كیفیة  معرفة  وعدم 
: المشكالت  هذه  أهم  ومن  اإلنسان  وبصحة  بالبیئة  تضر  عديدة 

تلوث الهواء الناتج عن حرق المخلفات الزراعیة ، مما يؤدي إلى انبعاث . 1
ملوثات عديدة في الهواء مسببة كثیرا من األمراض الخطیرة ، وارتفاع 
ص92[. عاشور-  ندى  الصدرية]  باألمراض  اإلصابة  معدالت 

ثروة . 2 تمثل  طبیعیة  لخامة  إهدارا  الزراعیة  المخلفات  حرق  يعتبر 
اقتصادية يمكن استخدامها وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادي 
. الزراعیة  المخلفات  تلك  تصنیع  في  عمالة  تشغیل  إلى  باإلضافة 

شكل “ 3 “ یوضح تصنيف المخلفات الزراعية النباتية

شكل “ 4 “ حرق المخلفات النباتية ، وإلقائها في الترع والمصارف من أكثر الطرق ضررا في التخلص منها 

شكل “ 2 “ استخدام المخلفات النباتية ) جذوع النخيل – الجرید – الخوص .... ( على مر العصور في أعمال البناء والتسقيف ووحدات األثاث
) 2 – 1 ( تصنيف المخلفات النباتية :

أحد  ويوجد   ،  ]2003  – قاسم  أمین  االقتصادى]  االستعمال  حسب  تصنف  فالمحاصیل   ، محصول  كل  حسب  النباتیة  المخلفات  تقسیم  يمكن 
كالتالي:  هو  واألثاث  الداخلي  التصمیم  أعمال  في  منها  يستخدم  ما  وأهم  االقتصادية  استخداماتها  حسب  الزراعیة  للمحاصیل  تصنیف  عشر 
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الداخلي : العملية اإلبداعية بإعادة تدویر المخلفات في التصميم   ) 2 (
حل  طريقها  عن  يمكن  تفكیر  عملیة   « بأنها  اإلبداعیة  العملیة  تعرف 
لعناصر  تكوين  عملیة  بكونها  تعرف  كما   ، مفیدة  أصیلة  بطريقة  مشكلة 
أضاف  ما  بقدر  اإلبداعي  العمل  ويقاس   ، جديد  بشكل  فعال  موجودة 
المادة  في خصائص  الكوامن  مع  التفاعل  هذا  في  مخیلته  من  الفرد  علیه 
وتعتبر   ، ص18[   – الحمید  عبد  التحويل]شاكر  نوع  تحدد  والتي  الخام 
المستدام  التفكیر  و  التصمیم  تدعم  عملیة  ذاتها  حد  في  اإلبداعیة  العملیة 
لتقلیل المخلفات ، فبواسطة هذه المخلفات تتحقق القیم الجمالیة من خالل 
طريقة صیاغتها اإلبداعیة الحرفیة والصناعیة باألسالیب التقنیة المعاصرة 
التشكیلیة. وقیمته  المكان  وظیفة  يحقق  بما  إمكانیاتها  من  واالستفادة   ،

 : الداخلي  التصميم  مجال  في  اإلبداعي  الفكر  آليات   )  2  –  1  (
أ - القيم الجمالية :

والتكامل  الوحدة  عن  الداخلي  التصمیم  في  الجمالیة  القیم  تعبر 
للشكل،  البنائي  التكوين  في  واتحادها  والعناصر  األجزاء  بین  واالنسجام 
. التصمیم  في  والرمزي  الروحي  المعنى  الجمالي  التعبیر  ويوضح 

ب-المواءمة الوظيفية :
وتعني المواءمة الوظیفیة في التصمیم الداخلي التناسق واإلنسجام لعناصر 
المنتج وتحقیقها ألغراضه كما تظهر المواءمة الوظیفیة في أسس ومعايیر 

وتقوم الفكرة الجوهرية إلعادة التدوير على االستفادة من المنتج 
بالكامل ، ذلك بإعادة استخدامه أو تصنیعه ثم التقلیل من الفاقد سواء 
خالل عملیة اإلنتاج أو بعد االستخدام ، فیما يسمى عملیة تدوير 
البقايا The Waste Hierarchy ، وأطلق على هذا المفهوم أسم 
»القاعدة الذهبیة« ، تلك القاعدة تطور مفهومها لیتماشى مع التطور 
التكنولوجي الهائل فى تكنولوجیا التصنیع ، لینعكس مفهومها تماما 
من نظام يعتمد على إعادة تدوير يبدأ فیما بعد بداية التصنیع ، بإعادة 
تدوير الفاقد أثناء التصنیع والمنتج بعد االستخدام ، إلى نظام متطور 
يبدأ قبل عملیة التصنیع كلیا فیما يسمى بعملیة إدارة تدوير البقايا .
وقد تغیرت نظرة المصمم لتلك الخامات المعاد تدويرها لتشمل نظرة 

. التكوين  هذا  عن  الناشئة  والتنظیمات  والتشكیالت  الجمالي  التكوين 
جـ - المواءمة التعبيریة :

في  اإلبداع  مصادر  أهم  أحد  التعبیرية  المواءمة  تعتبر 
لمواءمة  تبعا  اإلبداع  تفسیر  يتم  أن  بمعنى  الداخلي  التصمیم 
: إلى  وتنقسم  التنفیذ  في  المستخدمة  والخامة  بیئته  مع  التصمیم 

بالمتعة 	  اإلحساس  عن  ينتج  وهو   : للوظیفة  الشكل  مالءمة 
أجله. من  أنشأ  الذي  للغرض  الشكل  لمالءمة  الفنیة 

ينتج عن إختیار 	  الجمالي  التعبیر  : إن  التنفیذ  المادة لطريقة  مالءمة 
وتوظیف المواد بشكل صحیح كما تختلف التقنیة المستخدمة لكل مادة 
مستخدمة لظهورها بالشكل الجمالي المناسب ، كما أن إستخدام المواد 
 .]10.Nervi , L., P-pg[ طبقا لطبیعتها يؤثر على المظهر العام للشكل

) 2 – 2 ( مفهوم إعادة تدویر :
هو عبارة عن عملیة معالجة المواد المستخدمة ، مثل: المخلفات المنزلیة، 
منتجات  إلى  وتحويلها  تصنیعها  وإعادة  الصناعیة،  أو  الزراعیة،  أو 
الحد  وبالتالي   ، البیئة  في  تراكمها  وتقلیل  تأثیرها،  لتقلیل  لإلنسان،  مفیدة 
السامة  الغازات  انبعاث  وخفض   ، والتربة   ، والهواء   ، الماء  تلوث  من 
عن  التدوير،  إعادة  عملیة  وتتم   ، الخام  والمواد   ، الطاقة  واستهالك   ،
الخام  المواد  على  بناء  أوال،  البعض  بعضها  عن  المخلفات  فصل  طريق 
.]EPA: Recycling [المكونة لها، ثم إعادة تصنیع كل مادة على حدة

شكل “ 5 “ استراتيجية تدویر المخلفات على المستوى العالمي 

الخامات  لتصبح  الداخلى  الفراغ  داخل  الخامات  تلك  ترى  أعمق 
المعاد تدويرها ملهمة للمصمم إليجاد أفكار وحلول تتسم بالمرونة 
والعمومیة والشخصیة الفردية المتمیزة ، لذا تختلف وتتنوع أفكار 
المعالجات التصمیمیة بتطور صناعات الخامات المعاد تدويرها  .

) 3 – 2 ( إعادة تدویر الخامات المصنعة بصورة مباشرة 
وغير مباشرة  :

1- الطریقة المباشرة  :
وهي تعني إعادة التدوير بالمحافظة على شكل المنتج وبنیانه 

والقیمة العالیة له بعد صیانته أو تطويره واعادة استخدامه لنفس 
الوظائف والمهام أو غیرها .
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شكل “ 6 “ متحف روم Rome’s Museum – استخدام األكياس البالستيك المعاد تدویرها في معالجة السقف بصورة إبداعية تعكس بعدا جماليا جدیدا یتسم بالمرونة ليتحول 
الفراغ من مفهومه العام التقليدي إلى رؤیة جدیدة مبتكرة

شكل “ 7 “ مجموعة اثاث تعتمد على اعادة التدویر عن طریق استخدام مخلفات الدراجات بشكل یظهر دور الخامة 
وإبرازها بصورة تضيف للتصميم قيمة فنية تشكيلية   

شكل “ 8 “ مقعد  Parupu للمصمم claesson koivisto –خامة المقعد DuraPulp وهي عبارة عن لب الورق المستخلص من ألياف السليلوز مع البالستيك القابل إلعادة 
التدویر ، اعتمد تصنيع المقعد على االساليب التكنولوجية الحدیثة بدمج الخامات تحت درجة حرارة تصل إلى 167 درجة باستخدام القوالب لينتج مقعد بسمك 2مم یتسم بالمتانة العالية

ولم يعد إستخدام الخامات المعاد تدويرها فى عناصر الفراغ الداخلى فكرة طارئة ، فالتصمیم الداخلى في حد ذاته لم يعد مجرد عمل صور جمیلة ووحدات أثاث منفصال 
عن الواقع المحیط ، بل أصبحت إبداع يتبع أصول معینة مدروسه علمیا ، مما يجعل تصمیم الفراغ الداخلي يساهم فى معالجة البیئة المحیطة]عال هاشم – ص185[

2- الطریقة الغير مباشرة :
ويتم ذلك بعد إدخال مخلفات الخامات المصنعة فى عملیة إنتاج جديدة إلنتاج منتج أخر، لتتحول تلك الخامات ضمن عملیات علمیة وصناعیة دقیقة إلى منتجات 
ذات مستوى أعلى   Upcycling، أو إلى منتجات أقل down cycled  ، تتضح تلك العملیة فى تدوير العديد من مخلفات الخامات المصنعة كالبالستیك 
والورق والمعادن وغیرها من المواد التي تمر بالعديد من المراحل الخاصة كالفرز والفصل والتشكیل والتى تختلف من منتج ألخر ]عال سمیر ص23[
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ويعتبر تدوير الورق من أكثر عملیات التدوير في العالم انتشارا ، والتي أمكن من خاللها تقسیم الفراغ  فى تطبیقات داخلیة تظهر التشابك والترابط بین 
أجزاء التصمیم وتأكد العالقة التصمیمیة التى يحققها الفكر التصمیمى بصورة معاصرة باستخدام التكنولوجیا الحديثة في التصنیع ، والتي اتاحت للمصمم 
حرية االبداع والتخلي عن أي قیود قد تعیق فكره التصمیمي لتظهر الفراغات الداخلیة بلغة جديدة تحقق مفهوم االستدامة والتوافق البیئي في التصمیم .

) 3 – 2 ( إعادة تدویر المخلفات النباتية :
فقام   ، اإلنسان  عرفها  التي  الصلبة  المخلفات  أنواع  أقدم  من  الزراعیة  المخلفات  تعتبر 
ص51[،  عاشور-  ]ندى  الفحم  يعرف  أن  قبل  كوقود  واستخدمها  المخلفات  هذه  بجمع 
االستفادة  كیفیة  دراسة  يمكننا  ذكره  السالف  النباتیة  الزراعیة  المخلفات  لتصنیف  ووفقا 
لتنوع  ونظرا   ، واألثاث  الداخلي  التصمیم  مجال  فى  تطبیقیة  أهمیة  من  لها  لما  منها 
اسالیب  فإن هناك   ، التركیب والشكل  ناحیة  المتعددة من  النباتیة وخصائصها  المخلفات 
وجدنا  مثلما   ، الحضارات  مر  على  اإلنسان  اكتشفه  قديم   هو  ما  منها  مختلفة  وتقنیات 
مستحدث  هو  ما  ومنها   ، األخرى  اإلنشائیة  والصناعات  والسجاد  السالل  صناعة  فى 
: يلى  فیما  سنتناولة  ما  وهذا   ، التجريبیة  البحوث  و  المعاصرة  التكنولوجیا  ضوء  فى 

تدویر مخلفات محاصيل الحبوب :  -1
قش القمح : أستعمل القش لقرون عديدة فى البناء ، حیث أستخدمت باالت القش فى المبانى 
كبديل لمواد البناء المعروفة ، حیث يجمع القش ويكبس فى آالت للكبس ببعدين محددان ، 
األول بالة ذات الثالثة خیوط ) Stringer 3  )ويكون متوسط الحجم المثالى لها هو 60 
×50×  120 سم2 وتزن من 100 : 120 كجم ، والثاني للباالت األصغر ذات الخیطیین ) 2 
]2006-Bruce King[ . بأبعاد 36 ×46×  80 سم2 وتزن من 23 : 25 كجم ) Stringer

وتحقق حوائط باالت القش أعلى مستويات كفاءة وترشید الطاقة بسبب المستوى العالي للعزل الحراري والصوتي لها ، كما إنها تقوم بامتصاص ما 
يقرب من1.400 كجم من ثاني أكسید الكربون »CO2«من الغالف الجوي للفراغ مما يساعد على تنقیة الهواء الداخلي ، كما أن تكديس باالت القش 
في الحوائط يزيد من مقاومته للنیران أكثر ثالث مرات من المنازل التقلیدية ، فقد اجتازت باالت القش اختبارات تحمل األحمال والقابلیة الهیكلیة 
»Structural Capability« ، وبعد اكتمال عملیة النهو الخارجي« باإلستكو« Stucco ومن الداخل بالدهانات يصبح مقاوم للرطوبة والماء  .

شكل “ 9 “ التصميم لمحل تجاري Smithfield – تصميم  DARCH Studio- اعتمد التصميم الداخلي للفراع على استخدام الورق المقوى المعاد تدویره ليصبح خامة 
جدیدة قابلة لالستخدام كوحدات عرض بشكل االنابيب االسطوانية والمكعبات 

شكل “ 11 “ استخدام باالت القش في عملية البناء وخصائصها المميزة  كعازل صوتي مقاوم للنيران ، ومقاومتها للرطوبة بعد االنتهاء من عمليات النهو والتشطيب لها 
باالضافة إلى قدرتها على تنقية الهواء الداخلي للفراغات

شكل “ 10 “ یوضح أبعاد باالت القش بحجميها



315 Volume 2, Issue 1, january 2021

شكل » 11 » استخدام باالت القش في عملیة البناء وخصائصها الممیزة  كعازل صوتي مقاوم للنیران ، ومقاومتها للرطوبة بعد االنتهاء من 
عملیات النهو والتشطیب لها باالضافة إلى قدرتها على تنقیة الهواء الداخلي للفراغات

لمعالجات  الخضوع  بعد  األثاث  وصناعة  تصمیم  في  القمح  قش  تطبیقات  يدخل  بدأ  المتطورة  الحديثة  التقنیات  وظهور  التكنولوجي  التقدم  ومع 
. الكتل  تشكیل  على  السیطرة  المصمم  تمنح  التي  والمرونة  المتانة  صفة  لتمنحه  كیمیائیة  وبإضافات  المضغوط  القش  على  للحصول 

غالف  وإستخدام   ، المجدول  والقش   ، القش  سیقان  على  منه  الحصول  يمكن  حیث   ، صوره  بتعدد  توظیفه  بإمكانیة  كخامة  يتمیز   : األرز  قش 
الوزن  خفیف   ، بالكامل  التدوير  إلعادة  بالقابلیة  تتمیز  والتي  المضغوطة  األلواح  كذلك   ، األثاث  وصناعة  تصمیم  فى  طبیعته  على  األرز  حبة 
واستقرار  عالیة،  میكانیكیة  بقوة  تتمتع  أقل،  صیانة  أعمال  ويتطلب   ، النجارة  أعمال  جمیع  يقبل   ، والحشرات  والرطوبة  للمیاه  مقاوم  و  وقوية 
. االرضیات  معالجة  في  استخدامها  يمكن  لذا  الصدمات  تمتص  كما   ، صوتیا  عازلة  تعتبر  لذا   ، الكیمیائیة  للمواد  مقاومة  وكذلك  حراري، 

شكل “ 12 “ استخدام ألواح Gridcore المضعوطة والمصنعة من قش القمح في أعمال التصميم الداخلي ، تتميز هذه األلواح بقابليتها إلعادة التدویر والوزن الخفيف 
وسهولة االنحناء لمرونتها العالية .

شكل “ 13 “ مقعد Kite Stool تصميم Blakeborough and King – یعكس تصميم المقعد سيطرة المصمم على الخامة الطبيعية الناتجة من قش القمح المضغوط 
والمصنع یدویا عن طریق القالب ، ویظهر المقعد بخامته ليعترض على استخدام الخامات المعاصرة كالحدید واألكریليك.

شكل “ 14 “ مجموعة مقاعد للمصمم “ Paweł Gruner ) ( -  المقاعد من سيقان القش المضغوط تتميز جميعها بخفة الوزن وقلة التكلفة والقابلية إلعادة التدویر ، تجمع 
بين حداثة التصميم والخامة الطبيعية التقليدیة

شكل “ 15 “ مقعد Straw Poll – مقعد Made of Chair – مقعد Zip : اعتمد تصميم المقاعد على استغالل الخامة المحلية من مخلفات سيقان قش األرز ، تعكس 
المقاعد بساطة التصميم وتحویل الخامة من خامة ال قيمة لها إلى منتج یحمل سمات بيئية طبيعية یسعي وراء االكتفاء الذاتي من خامات البناء المحلية مما یترتب علية التخفيف 

من العدید من األعباء االقتصادیة و البيئية ، فينتج عنة تدریجيا األستغناء عن استجالب خامات بناء جدیدة من خارج البيئة
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صناعة  في  استخدامها  تم  المثال  سبیل  فعلى  الداخلي  التصمیم  أعمال  من  العديد  في  الشامیة  الذرة  زراعة  مخلفات  استخدمت   : الشامية  الذرة 
المصنعة  الخامات  من  للعديد  كبديل   الداخلیة  للفراغات  القواطیع  تصنیع  في  كذلك   ، الذرة   لقوالح  الجید  الفرم  طريق  عن  المضغوطة  األلواح 
الحراري  العزل  على  بقدرتها  األلواح  هذه  وتتمیز   ، المقطعة  الذرة  قوالح  بینهما   ، تدويرها  معاد  أخشاب  من  خشبیین  لوحین  من  تتكون  حیث 
. النباتیة  البقايا  من  خامات  تطوير  خالل  من   ، متكامل  بیئي  مستقبل  صناعة  يمكنها  خامة  األلواح  هذه  لتصبح   ، للرطوبة  ومقاومتها  والصوتي 

كذلك دخلت تطبیقات ألواح الذرة في تصمیم وصناعة أثاث يتمیز بخفة وزنه وتحمله للعديد من العوامل والتغیرات الجوية وسهولة 
إعادة تدويره  ، مستفیدا بالخامات التي توفرها البیئة محافظا على مواردها الطبیعیة .

شكل “ 16 “ مقعد من تصميم” Gina Hsu and Nagaaki ShawÂ  - صنعت أرجل المقعد من سيقان قش األرز الملفوفة معا أفقياً ومربوطة جيدا لتتحمل الضغط ، كما 
صنع سطحه من حبوب السمسم و القمح مكسية بخليط من راتنجات االیبوكسي ، لتحسين قدرتها على التحمل والمتانة مما أضفى غني علي الملمس 

شكل “ 17 “  تصميمات باستخدام قش األرز المجدول تعكس مدى التعایش التصميمي مع البيئة المحيطة واستغالل الطبيعة وثقافة المجتمع

شكل “ 18 “ االستفادة من المخلفات الزراعية للذرة الشامية في صناعة األلواح المضغوطة وقواطيع الفراغات الداخلية

شكل “ 19 “ مقعد Adirondack من مجموعة ZEA Home مصنع من ألواح الذرة -  ووحدة إضاءة للمصممة Ruzhang Huang منفذة من ألياف الذرة التي اعطت 
شفافيتها بعدا جماليا ووظيفيا للتصميم
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الذرة الرفيعة : يمكن أن نحصل من مخلفاتها على ألواح مضغوطة تتكون نتیجة لتقطیع سیقان الذرة الرفیعة وضغطها معا جنبا إلى جنب طولیا لتكوين 
األلواح ، لها عدة تخانات مختلفة تتمیز بالمقاومة للماء إال أنها أقل أنواع األلواح المصنعة من مخلفات محاصیل الحبوب متانة ، تستخدم في جمیع أنواع 
التكسیات الداخلیة من حوائط وأرضیات وصناعة أثاث ، وتقبل هذه األلواح جمیع أنواع التشطیبات مثل الدهانات المائیة ، الزيتیة أو دهانات البولي يوريثان 

-2 تدویر مخلفات محاصيل األلياف :
خصائص  من  به  تتمتع  لما  نظرا   ، تصنیعها  طريقة  بحسب  القنب  نبات  مخلفات  استخدامات  أشكال  تعددت   : القنب  نبات  ألياف 
المختلفة  الخامات  من  العديد  تصنیع  يمكننا  لذا   ، نموها  خالل  الكربون  تخزين  على  العالیة  وقدرتها  والرطوبة  النیران  مقاومة  من 
. العزل  ألیاف  وبالطات  البناء  في  تُستخدم  التي  بالبالطات  مروراً   ، الخشبیة  لأللواح  البديلة  الصلبة  األلواح  من  بداية  منة 

لالنحناء  العالیة  والقابلیة  بالمرونة  فتتمیز  المضغوطة  ألواحه  خصائص  على  القنب  نبات  ألیاف  خصائص  وتنعكس 
يصعب  التي  واالنحناءات  الدورانات  لتشكیل  خاصة  الداخلي  التصمیم  أعمال  في  الستخدامها  أكبر  مجاال  يتیح  مما 
وصوتي  حراري  كعازل  تتمیز  لما  الداخلیة  الحوائط  تكسیات  في  كبالطات  تستخدم  انها  كما   ، الصلبة  باالخشاب  تنفیذها 

.

كما ساهمت ألواح نبات القنب المضغوطة ذات الكثافة العالیة في تشكیل وتصمیم األثاث وذلك بإضافة بعض الراتنجات والمواد الكیمیائیة لتحمل األلواح صفة 
الصالبة والمقاومة العالیة وقوة التحمل ]نهال نبیل زهرة- ص173[، ويعد االثاث المصنوع من مخلفات نبات القنب نموذجا مثالیا لتدوير المخلفات النباتیة  
واستبدال الخامات الغیر صحیة بأخرى طبیعیة متوافقة بیئیا ، ولديها القدرة على إظهار التصمیم ، وكذلك إبراز خواصها الممیزة من “ ملمس ولون وشكل “ .

شكل “ 20 “ ألواح الذرة الرفيعة المضغوطة ذات التخانات المختلفة

شكل “ 21 “ استخدام ألواح الذرة الرفيعة المضغوطة في تصميم وصناعة األثاث – األلواح تضفي على التصميم بعدا جماليا وابداعيا الختالف الدرجات اللونية الناتج من 
سيقان نبات الذرة المتراصة والمنسوجة معا مما یزید القيمة الجمالية للسطح وتجعله أكثر تجانسا مع البيئة المحيطة

شكل “ 22 “ استخدام ألياف نبات القنب كبالطات للعزل الحراري والصوتي في الفراغات الداخلية “ أسقف – حوائط – ارضيات “
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 : Mutable ألياف أشجار
فهي  الشديدة  بالمتانة  تتمیز   ، األقمشة  وأندر  أفضل  من  تعد  والتي  األوغندية   Barktex أقمشة   Mutable أشجار  ألیاف  من  نستخلص 
التشكیل  وإمكانیة  الصالبة  صفة  لتأخذ  القنب  كألیاف  طبیعیة  أخرى  خامات  إلى  بإضافتها  الصناعیة  العملیات  في  تدخل   ، للتمزق  قابلة  غیر 

شكل “ 23 “ مقعد Fiber Chair – ومكتبة L-Racks  ) (  استخدام مخلفات نبات القنب في تصميم وتنفيذ اثاث یتميز بالمتانة وقوة التحمل ویحمل في طياته خصائص 
خامته الطبيعية

Mutable المستخلصة من ألياف أشجار Barktex شكل “ 25 “ أقمشة

شكل “ 24 “ مقعد  Hemp Chair للمصمم Werner Aisslinger – المقعد مصنوع من ألياف القنب المشكلة بالقالب ، حيث یحقن خليط األلياف مع راتنجات االكریلك في 
قالب مسبق التجهيز تحت درجة حرارة عالية – یتميزالمقعد بانسيابية خطوطه التصميمية  وخفة الوزن وسهولة التخزین خامته الطبيعية

شكل  “ 26 “ مقعد AufjedenFalz – من قطعة واحدة مكونة من خمس طبقات رقيقة بالترتيب من اعلى ) أقمشة BarkTex – طبقة من ألياف نبات القنب المضغوطة 
– طبقة من الكرتون المقوى – طبقة ثانية من ألياف نبات القنب – طبقة رقيقة من القطن المكبوس ( ، المقعد یعكس مزج الخامات الطبيعية إلضافة مميزات للخامة كالمتانة 

والصالبة وقابلية التحمل
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3- تدویر مخلفات األشجار المعمرة :
القاضي-  يحیى  ]ايه  احتیاجاته  تلبیة  و  لوازمه  قضاء  على  اإلنسان  ومشتقاته  النخیل  ساعد  العصور  مر  وعلى  القدم  منذ   : التمر  نخيل 
زادت  الوقت  مرور  ومع   ، القديمة  المصرية  الحضارة  في  والثقافیة  واالجتماعیة  االقتصادية  الحیاة  محاور  أحد  يعد  وهو  ص7[، 
. األثاث  وصناعة  الداخلي  الفراغ  معالجات  من  العديد  في  منها  لالستفادة  العصر  لمواكبة  الخامة  تلك  تطوير  في  المصمم  رغبة 
استخدم  كذلك   ، المناخ  وتقلبات  الجوية  العوامل  بمقاومة  وتمیز  األسقف  في  خاصة  البناء  مجاالت  في  باستخدامه  النخیل  جريد  اشتهر 
بعض  وأخذ   ، كالباركیه  األرضیات  تكسیة  في  واستخدم   ، المستوردة  لألخشاب  كبديل  خشبیة  ألواح  تصنیع  في  النخیل  جريد  خام 
. تراثیة  وسمه  بطابع  تمیزت  أثاث  وحدات  عنها  ونتج  مصر  ومنها  العربي  العالم  دول  من  العديد  في  وانتشرت  حرفة  الجريد  من  الصناع 

كذلك استخدمت أوراق النخیل المجففة والمنسوجة يدويا في صناعة الخوص ، وتعد صناعة الخوص من الصناعات الريفیة البسیطة التي كانت تمثل 
مصدرا للدخل آلالف األسر حیث تتم االستفادة من »النخیل« وجذوعها ، وألنها صناعة غیر مكلفة من ناحیة المادة الخام، فقد انتشرت على مدار الخريطة 
المصرية حیث تنتشر أشجار النخیل ، ومن أشهر المدن التي ظهرت فیها هذه الصناعة سیوة والفرافرة والداخلة والخارجة وأسوان والعريش والفیوم ورشید .

شكل “ 27 “ حرفة صناعة االثاث من الجرید انتشرت في العدید من الدول العربية من بينها مصر ، إال أنها اصبحت مهددة باالندثار في مصر نتيجة عدم االقبال 
على اقتناء أثاثها

شكل “ 28 “ تطبيقات مختلفة الستخدام جرید النخيل على مر العصور في صناعة األثاث – مقعد ومنضدة من معسكرات اإلعتقال األمریكية اليابانية 1942 – 1946م ، مقعد 
للمصممة Sandra Piesik استخدمت جرید النخيل في ظهر المقعد مع خامة الحدید للداللة على صالبتها وقوتها 

شكل “ 29 “ اوارق النخيل المجففة والمنسوجة “ الخوص “ من المخلفات النباتية لنخيل التمر ، تستخدم في العدید من الصناعات الحرفية البسيطة تعتمد على االستفادة 
الكاملة من مخلفات النخيل “ جذوع – اوراق “ في تصميم المنتج
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ألیاف  من  مخلفاتها  تستخدم   ، وعمان  والفلبین  واندونسیا  امريكا  من  كال  في  الهند  جوز  ثمرة  تتواجد   : الهند  جوز  نخيل 
للفراغات  التصمیم  اعمال  في  تستخدم  والتي     Coco Board الهند  جوز  ألواح  منها  الصناعات  من  العديد  في  وقشور 
. الحديثة  التكنولوجیة  واألسالیب  الالصقة  والمواد  العضوية  الراتنجات  بإضافة  االثاث  صناعة  في  كذلك  الداخلیة 

وتتمیز ألواح قشور جوز الهند باختالف اشكالها ، وفقا لشكل التصمیم ، وطريقة تقطیع القشور وأحجامها وطريقة تركیبها بعضها البعض ، ويتم تجمیع 
القشور وفقا للتصمیم يدويا وتثبت بمادة الصقة على ألواح خشبیة أو بالطات حسب المقاس المطلوب ]نهال نبیل زهرة- ص73[ ، تضفي للفراغات 
الداخلیة قیمة جمالیا ، كما انها تتمیز وظیفیا بمقاومة درجات الحرارة العالیة فتعمل كعازل حراري ، وقابلیة سطحها للدهانات ، وسهولة إعادة تدويرها .

شكل “ 30 “ حوض Cifial Techno B1 – الحوض مصنوع من ألياف نخيل جوز الهند المعاد تدوریها  والمضغوطة تحت درجة حرارة عالية وبإضافة الراتنجات العضویة 
ليسهل تشكيها

شكل “ 31 “ بالطات قشور جوز الهند ذات االشكال والتصميمات المختلفة وفقا لطریقة تقطيعها وتجميعها بعضا البعض – وتطبيقها في معالجة الحوائط الداخلية فتضيف 
للمكان بعدا جماليا وابداعيا

شكل “ 32 “ مقعد Coir Fiber Chair اعتمد تصميم المقعد على استخدام لفائف جوز الهند والراتنجات المصنعة من السليلوز إلعطاء اللفائف الصالبة والمتانة ، وبتقنيات 
الصب تم تشكيل المقعد على عدة منحنيات تتكيف وتتفاعل مع وضعية الجلوس
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)3( إدارة المخلفات الزراعية في مصر :
جمیع  في  المشاكل  من  عديد  المخلفات  إدارة  عملیة  من  مصر  تعاني 
 ، منها  التخلص  أو  النقل  أو  الجمع  عملیة  في  سواء  اإلدارة  هذه  مراحل 
وتبدو هذه المشكلة أكثر وضوحا في المناطق الريفیة حیث نقص االهتمام 
التزايد  ومع   ، إلدارتها  منظمة  عملیة  وجود  وعدم  مخلفاتها  بمشاكل 
والريف  الحضر  في  االستهالكیة  األنماط  وتغیر  لعدد سكان مصر  الهائل 
العامة  والصحة  البیئیة  الضغوط  من  العديد  تفاقمت   ، سواء  حد  على 
بوضوح  الضارة  اعراضها  ظهرت  والتي  المخلفات  مشكلة  بینها  من 
وتأثیراتها  لإلبصار  المؤذية  السیئة  بمظاهرها  حدتها  وإزدادت  شديد 
. القومي  واالقتصاد  والبیئة  الصحة  على  مباشرة  والغیر  المباشرة 

الحديثة  المفاهیم  من  المخلفات  من  والتخلص  المعالجة  مفهوم  ويعتبر 
لهذه  فعالة  إدارة  إلى  يحتاج  والذي   ، النامیة  الدول  مجتمعات  في  نسبیا 
حتى  متكاملة  وخطط  رؤى  إلى  تحتاج  الفعالة  اإلدارة  وهذه   ، النفايات 
ص95[. شريف-  ]هشام  بیئیة  مشاكل  إلى  وتؤدي  المشاكل  تتفاقم  ال 
) 1- 3 ( أهمية إدارة المخلفات الزراعية وفوائد االستخدام الصحيح لها :                        

فائدة أقتصادیة : 	 
- تساهم فى تقلیل الطلب على المواد الخام والحفاظ على الطاقة فى إعادة التدوير 

، كما يمكن إعادة تدويرها بعد عدة عملیات للحصول على سماد عضوي .
- زيادة الدخل القومي بتقلیل االنفاق على الخامات المستوردة ، وإمداد 

الصناعة بمواد خام بثمینة.
- تأمین دخل إضافي للمزارع ، إيجاد فرص عمل جديدة ) عمال – مهندسین ( .
- فتح باب أمام المستثمرين للتوجه إلقامة مصانع لأللواح الخشبیة واألثاث 

المصنع من المخلفات النباتیة .
فائدة تقنية : 	 

هائلة  كمیات  تتوافر  األرض  في  عضوي  سماد  نسبة  زيادة  خالل  من 
كما   ، للتربة  المائیة  الخواص  تحسین  طريق  عن  الري  میاه  من 
المستخدمة  المیاه  كمیة  وتقلیل  للماء  النبات  استهالك  كفاءة  من  تزيد 
. »المیاه  القومي  باألمن  تتعلق  قضايا  تعالج  كما  المحصول  إلنتاج 

فائدة بيئية : 	 
أستخدامها يساعد على حماية البیئة من عملیات حرق المخلفات الزراعیة 
فى أنحاء متفرقة ، والحفاظ على دورة حیاة غاز CO2 ، كى ال تسبب خلل 
فى النظام الطبیعى للبیئة ، كما تقلل من نقل بؤر التلوث الخارجى إلى الهواء 
. والبیئة  اإلنسان  على صحة  كبیرة  فیشكل ضغوطا   ، للفراغات  الداخلي 
) 4 ( دور المصمم الداخلي في االستفادة من المخلفات النباتية في مصر :
األسالیب  تطويع  على  المصمم  وقدرة   ، له  حدود  ال  التصمیمي  الفكر 
المخلفات   « المحلیة  الخامات  وبین  بینها  والمزج  الحديثة  التكنولوجیة 
حلقة  هو  فالمصمم   ، البیئي  الفكر  تثري  إبداعیة   قیمة  يعد   « النباتیة 
من  االستلهام  على  المصمم  تعود  وكما   ، واإلنسان  البیئة  بین  الوصل 
من  يستفید  أن  أيضا  فعلیه  تكوينها  ودقة  ألوانها  وانسجام  اشكالها  جمال 
. وتلويثها  بها  واالضرار  استنفاذها  وعدم  الطبیعیة،  ومواردها  خاماتها 
وعلى المصمم أن يشمل برؤيته التصمیمیة جمیع الخامات المحلیة بما فیها 
المخلفات النباتیة باعتبارها أحد الثروات المحلیة المهملة ، والسعي لالستفادة 
جمالیة  قیمة  لتضیف  إبداعیة  بطريقة  وتشكیلها  وتطويعها  وتوظیفها  منها 
للفراغات الداخلیة وصناعة االثاث، وتوظیف وتفعیل دور المخلفات النباتیة 
المتوافرة في مصر ، والتي يبلغ إجمالها نحو 27 ملیون طن سنوياً ]الجهاز 
المركزي لإلحصاء 2013[ ، ويتم تدوير 90 ألف طن فقط أى بنسبة ال تتجاوز 
ـ0.33% ، وفقاً آلخر إحصائیات الشركات العاملة فى مجال تدوير المخلفات .

المحافظات األكثر إنتاجا للمخلفات الزراعية :
المخلفات  إنتاج  في  األكبر  النسبة  صاحبة  سوهاج  محافظة  كانت 
األخیر  المركز  في  وجاءت  ألف طن،   2886.3 بلغت  بقیمة   ، الزراعیة 
المخلفات  من  الفدان  إنتاج  ويتراوح   ،« طن«   0.03 القاهرة  محافظة 
محصولیة  لمساحة  طن   3  :  2 بین  فیما  مصر  في  النباتیة  الزراعیة 
 ،  %48 حوالي  منها  البحري  الوجه  يمثل   ، فدان  ملیون   15 حوالي  تبلغ 
ص10[. شريف-  11%]هشام  حوالي  والجديدة  الصحراوية  والمناطق 

شكل “ 34 “ یوضح محافظات مصر وكمية مخلفاتها الزراعية حيث تحتل محافظة سوهاج النسبة األكبر مرورا بمحافظة دمياط ، الغربية واإلسكندریة وصوال إلى محافظة 
القاهرة صاحبة أقل كمية انتاجا للمخلفات الزراعية 

شكل “ 33 “ الطرق المختلفة لمعالجة المخلفات الزراعية في مصر



322 مجلد 2 ، عدد 1 ،  يناير 2021 

كمية المخلفات النباتية في مصر ]دليل تدویر المخلفات الزراعية 2010[ :
مصر  وتشتهر   ،  2013/  2012 عام  في  فدان  ملیون   8.94 حوالي  فیها  المزروعة  األراضي  مساحة  تبلغ   ، زراعي  بلد  مصر 
الزراعیة  مخلفاتها  بتنوع  تتمیز  يجعلها  مما   ، المحاصیل  من  وغیرها  والقطن  السكر  وقصب  واألرز  القمح  من  كال  بزراعة 
: بالبحث  الدراسة  مجال  في  بها  االستفادة  يمكننا  التي  المحاصیل  أهم  عن  الناتجة  النباتیة  المخلفات  كمیة  يلي  وفیما   ، النباتیة 

التصميم الداخلي المقترح إلحدى الفراغات المعماریة :
قامت فكرة التصمیم الداخلي على فراغ المدخل في الوحدات السكنیة باعتباره من اكثر الفراغات التي يعیرها المصمم اهتمامه على أن يعتمد التصمیم على 
تفعیل دور المخلفات الزراعیة النباتیة المتوافرة في البیئة المصرية في عناصر التصمیم الداخلي من »ارضیات – حوائط – أثاث – مكمالت التصمیم .... » .

شكل “ 35 “ كمية المخلفات النباتية الناتجة عن أهم المحاصيل المصریة - دليل تدویر المخلفات الزراعية

شكل “ 36 “ التصميم الداخلي المقترح لفراغ المدخل باستخدام المخلفات النباتية المتوافرة في البيئة المصریة
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تحليل عناصر التصميم الداخلي في التصميم المقترح لفراغ المدخل :
االرضيات : 

االعتماد على مخلفات نخیل التمر في صناعة باركیة من جريد نخیل ، حیث ينتشر زراعة النخیل فى محافظات مطروح والوادى الجديد وشمال 
سیناء وجنوب سیناء والبحر األحمر والنوبارية وتوشكى والعوينات واألراضى المستصلحة الحديثة  .

ونظراً الختالف الظروف المناخیة وتباينها فى مصر فقد انتشرت األصناف الرطبة والنصف جافة فى مناطق الدلتا ومصر الوسطى بینما تنفرد 
منطقة مصر العلیا وخاصة أسوان بوجود األصناف الجافة  .

 طريقة التصنیع : يتم تقطیع الجريد إلى أجزاء طولیة ذات مقاسات محددة ، ولصقها معا وصباغة ألواح الباركیة وفقا للون المطلوب ، يتكون من طبقتین 
أو ثالثة طبقات مع وجود تعاشیق النقر واللسان لتجمیع البالطات معا، يتمتع باركیة الجريد بمرونة عالیة لقبول العديد من الطالءات والتكسیات . 

الحوائط : 
تم تكسیة الحائط وفقا للتصمیم المقترح باستخدام األلواح المصنعة من قش القمح المضغوط ، حیث يتم تجفیف القش ، ويقطع إلى أجزاء صغیرة ، 
بحیث يُمكن أن يتحول إلى مسحوق / بودرة ، يتم مزج القش الطبیعي بنسبة ) 60 : 97 % ( مع الراتنجات (بولیمر السائل- خالیة من الفورمالديهايد 
وفقا  األلواح  وتقطع  الصنفرة  تتم عملیة  ثم   ، ويكبس جیدا  فیهرنهیت  عالیة تصل ألكثر من 70 درجة  في درجات حرارة   )  % 40 :  5 ( بنسبة 
للمقاسات المحددة ) 9 : 12.7 مم أو 19.1 : 25 مم ( ]مي عبد الحمید – ص14[ من خصائصها مقاومة العوامل الجوية ، تعدد أشكالها وألوانها .

وحدات األثاث : 
اصبح  النباتیة،  المخلفات  من  المصنعة  األلواح  على  الحصول  في  الحديثة  التكنولوجیه  االسالیب  واستخدام  الجريد  خامة  تطويع  لسهولة  نظرا 
تقطیع  نتیجة  يدويا  الُمصنعة  األلواح  هذه  تتكون   ، بسیطة  محلیة  خامات  من  جمالیة  وقیمة  بعد  ذات  اثاث  وحدات  على  الحصول  السهل  من 
إلى  بتقطیعه  نقوم  ذلك  بعد  واألبعاد،  الشكل  في  االستقرار  حالة  إلى  يصل  حتى  الجريد  تجفیف  ثم   ، بنفس  طولیة  أجزاء  إلى  النخیل  جريد  أفرع 
ثم   ، »فارمات«  في  جیدا  جنب  إلى  جنبا  ولصقها  معاً  األجزاء  هذا  تجمیع  يتم  ثم  الماكینات  على  للتشغیل  استعداد  الطول  في  متساوية  أجزاء 
. المحیطة  للعوامل  الجريد  مقاومة  من  تزيد  والتي  كیمیائیة  مواد  أي  إضافة  ويمكن   ، ص67[  إبراهیم-  محمد  والصنفرة]عاطف  الزوائد  تقطیع 

شكل “ 37 “ عملية تجهيز جرید النخيل للحصول على الواح الباركيه من الجرید والتي تدخل في أعمال التصميم الداخلي كإحداى معالجات االرضيات

شكل “ 38 “ ألواح قش القمح المضغوط المستخدمة في معالجة الحوائط والتي تمتاز بتعدد ألوانها فتكون أداة مساعدة للمصمم بالوصول لؤیته التصميمية وتحقيقها
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كذلك يمكن تحويل أفرع جريد النخیل من خامة يتم التخلص منها إلى عنصر أساسي من عناصر صناعة أثاث قوى بأقل تكلفة ممكنة ، وإعادة اكتشاف 
هذه الخامة المحلیة برؤية علمیة بحثیة وتكنولوجیة  وبتصمیمات مواكبة للعصر الحالي بدال من األخرى التقلیدية التي تعاني رتابة التصمیم ونمطیته .

المكمالت التصميمية :
اعتمد التصمیم المقترح على استخدام المكمالت التصمیمیة “ سجاد – وحدات اضاءة – احواض الزرع ... “ المصنعة من المخلفات النباتیة كقش 

االرز المجدول ، الخوص ونواتج تقلیم األشجار.

شكل “ 39 “  جرید النخيل تعد خامة وعنصر أساسي من عناصر تصنيع االثاث الذي یتمتع بالمتانة والصالبة 
ساعدت التكنولوجيا على تفعيل دورها

شكل “ 40 “ ساعدت االساليب التكنولجية في تطویع الخامات الطبيعية ، مما مكن المصمم من االبداع في تصميمات
أكثر حداثة تواكب العصر الحالي

شكل “ 41 “ المكمالت التصميمية المصنوعة من المخلفات الزراعية النباتية تعد إضافة إبداعية للفراغ الداخلي وتظهر مدى قدرة الخامة في تلبية كافة احتياجات المصمم ، 
ليبدو الفراغ كوحدة واحدة متكاملة تصميما
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لتصمیم  المقترحة  الداخلي  التصمیم  عناصر  خالل  ومن  وبهذا 
تصمیم  في  االعتماد  يمكننا   ، التطبیق  حیز  المدخل  فراغ 
الزراعیة  المخلفات  من  ناتجة  خامات  على  الداخلیة  الفراغات 
 . اإلبداعي  وتصوره  المصمم  لرؤية  وفقا  دورها  وتفعیل  النباتیة 

النتائج :
الداخلي إليجاد . 1 المصمم  تلهم  أن  بإمكانها  النباتیة خامة  المخلفات 

أفكار وحلول تصمیمیة تتسم بالمرونة والشخصیة الفريدة المتمیزة .
تتمتع مصر بكمیات كبیرة من المخلفات الزراعیة النباتیة بأنواعها . 2

للحد  اهدارها  من  بدال  منها  االستفادة  يمكن  والتي   ، المختلفة 
. المحدودة  مواردنا  على  والحفاظ  الجديدة  الموارد  استنفاذ  من 

االكبر . 3 النسبة  والذرة  القمح  لمحصول  النباتیة  المخلفات  تحتل 
في   ، مصر  في  عنهما  الناتجة  المخلفات  كمیة  حیث  من 
. االخیرة  المرتبة  في  الموز  زراعة  مخلفات  تأتي  أن  حین 
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المخلفات النباتیة يمكن أن تحل مكان العديد من الخامات وتستخدم . 5
 « الداخلي من  التصمیم  بعناصر  الخاصة  األغراض  فى مختلف 
أرضیات – أسقف – حوائط – وحدات أثاث – مكمالت تصمیمیة » .

على . 6 الداخلیة  الفراغات  تصمیم  في  االعتماد  يمكن 
وتفعیل  النباتیة  الزراعیة  المخلفات  من  نابعة  خامات 
. اإلبداعي  وتصوره  المصمم  لرؤية  وفقا  دورها 

التوصيات : على كال من :
المصمم الداخلي : أن يقدر قیمة المخلفات الزراعیة النباتیة باعتبارها . 1

خامة غنیة يمكنه تطويعها وتشكیلها في التصمیم بطريقة مالئمة محققا 
من خاللها القیمة الجمالیة والوظیفیة المطلوبة للفراغات الداخلیة .

باعتبارها . 2 سوهاج  محافظة  نحو  النظر  توجیه   : الصناعة  رجال 
 ، النباتیة  الزراعیة  المخلفات  إنتاج  في  األكبر  النسبة  صاحبة 
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