
 

 1 

 المنصوري  اسيا فاضل عبدهللا .معالجة النفايات وتدويرها                                     د                                      6–محاضرة رقم

 

 ايجابيات وسلبيات إعادة التدوير 

 ايجابيات  إعادة التدوير :

 اقل ضررا لإلنسان والبيئة من الطمر الصحي والحرق. .1

 جم األراضي المخصصة للطمر وتقليل كميات النفايات المعدة للدفن وتقليل مواقع الطمر الصحي.تقليل ح .2

 تقليل استهالك المواد الخام وبالتالي استمرارها لفترة زمنية أطول . .3

 تقليل التلوث للماء والتربة والهواء وتقليل انبعاث غازات االحتباس الحراري. .4

 لناتجة عن تجمعها وتركها بدون معالجة.تقليل األمراض وتكاثر المكروبات ا .5

 توفير بالعمالت األجنبية بسبب قلة استيراد المنتجات . .6

  .توفير في أسعار المنتجات عندما نستعمل مواد معاد تدويرها .7

 توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. .8

  .توفير بالطاقة وبالمياه عند إنتاج منتج معاد تدويره .9

ع األشجار واستنزاف الغابات عن طريق إعادة تصنيع األخشاب واستخدامها مرة تقليل عمليات قط.10

 أخرى.

 تفيد للمواد ذات قابلة تحلل البطيئة او التي ال تتحلل .11 .

 أما السلبيات فهي :

 غير جدير من ناحية اقتصادية بسبب عدم شراء منتجات معاد تدويرها . .1

 ا المختلفة .تحتاج إلى وعي كبير لفصل النفايات بأنواعه .2

 جودة المنتجات المعاد تدويرها اقل . .3

 

 المواد القابلة إلعادة التدوير 
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  قوارير الماء، األكياس البالستيكية، وأغطية الزراعة البالستيكية.  : المخلفات البالستيكية -2

 : علب المشروبات الغازية.المخلفات المعدنية وااللمنيوم -3

 القوارير، المرطبانات، قطع الزجاج المكسر وغيرها : الزجاج -4

 : النفايات المنزلية  المواد العضوية -5
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د : المعلبات، هياكل السيارات والبطاريات، إطارات السيارات المستعملة، مخلفات موا المواد االخرى -7

 البناء، األثاث، والمالبس المستعملة

 

 

 

 ( : توضح النفايات الممكن إعادة تدويرها ونسبتها1صورة )

 

 (  : توضح النفايات الممكن إعادة تدويرها في حاوية إعادة التدوير2صورة)

 القاعدة الذهبية األربعة إلدارة النفايات

لتي تقوم عليها عملية إدارة المخلفات أو ما يعرف ويعتبر إعادة تدوير المخلفات أحد األركان األربعة ا

 والتي يجب زيادة الوعي بها، وهي: 4Rبالقاعدة الذهبية 

 والمقصود هنا هو تقليل المواد :Reduceالتقليل  - 1

 المخلفات، ويتم ذلك:   الخام المستخدمة، وبالتالي تقليل 

 .إما باستخدام مواد خام أقل 
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  مخلفات أقل.أو باستخدام مواد خام تنتج 

 

  أو عن طريق الحّد من المواد المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، مثل: البالستيك والورق

والمعادن، وهذا يستدعي وعيًا بيئيًّا من كل من المستثمر والمنتج؛ فمثالً في الواليات المتحدة 

عبئته في عبّوات أصغر، أو األمريكية التزم الكثير من منتجي الصابون السائل بتركيزه؛ حتى يتم ت

إنتاج معجون أسنان بدون عبوته الكرتونية الخارجية، وهذا 

 ما يطلق عليه

(Waste minimization.) 

 

 (:Reuseإعادة استخدام المخلفات ) - 2

 وهذا يعني مثالً إعادة استخدام الزجاجات البالستيكية للمياه  

ات بعد استخدامها، المعدنية مثالً بعد تعقيمها، وإعادة ملء الزجاج

هذا األسلوب يؤدي إلى تقليل حجم المخلفات، ولكنه يستدعي وعيًا بيئيًّا لدى عامة الناس في كيفية التخلص 

والمعدنية قبل  من مخلفاتهم، والقيام بعملية فرز بسيطة لكل من المخلفات البالستيكية والورقية والزجاجية

التخلص منها، فنجد في كل من اليابان والواليات المتحدة األمريكية صناديق قمامة ملونة في كل منطقة 

وشارع؛ بحيث يتم إلقاء المخلفات الورقية في الصناديق الخضراء، والمخلفات البالستيكية والزجاجية 

لق عليه المخلفات الحيوية في الصناديق والمعدنية في الصناديق الزرقاء، ومخلفات األطعمة أو ما يط

 السوداء.

والمقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ إلنتاج منتجات  :Recyclingإعادة التدوير  - 3

  أخرى أقل جودة من المنتج األصلي.

دول، وتستخدم تكنولوجيا االسترجاع الحراري في الكثير من ال :Recovery االسترجاع الحراري - 4

خاصة اليابان؛ للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة صلبة وسائلة، ومخلفات 

المستشفيات، والحمأة الناتجة من الصرف الصحي والصناعي، وذلك عن طريق حرق هذه المخلفات تحت 

مطابقتها لقوانين  ظروف تشغيل معينة مثل درجة الحرارة ومدة االحتراق، وذلك للتحكم في االنبعاثات ومدى

% من المواد الصلبة، وتحويلها إلى طاقة حرارية يمكن 90البيئة. وتتميز هذه الطريقة بالتخلص من 

  استغاللها في العمليات الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربائية.
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 أنواع إعادة التدوير

 ( إعادة تدوير المنتوجproduct recycling:)  وبديال لإلنتاج الجديد ويمكن  تعتبر حال ضروريا

 تطبيقها على اإلنتاج الكامل أو المكونات واألجزاء كاآلتي: 

   إعادة تدوير المنتوج مع المحافظة على شكله وبنيانه والقيمة العالية له بعد صيانته أو تطويره

 وإعادة استخدامه لنفس الوظائف والمهام أو غيرها 

 دخال مكوناته وأجزائه لعملية اإلنتاج والتجميع ويعتبر هذا النوع إعادة تدوير المنتوج بعد تفكيكه وإ

 أقل قيمة من النوع السابق

  ( إعادة تدوير الموادmaterial recycling:)  االستفادة من المواد الداخلة في صناعة أي منتوج

عضها )إعادة التصنيع ( في صناعات مماثلة أو مختلفة بعد فصل المواد الداخلة في صناعته عن ب

 البعض مع مراعاة شروط حماية البيئة كاآلتي: 

  إعادة تدوير المواد من خالل إعادة تصنيعها واستخدامها كمواد تشغيل 

  إعادة تدوير المواد من خالل معالجتها كيميائيا أو حراريا لتصنيع مواد خام جديدة 

 

 التحلل البايلوجي للنفايات 

يل وهو عبارة عن المواد العضوية الطبيعية ، حيث تمر هذه المواد قسم من مركبات النفايات يمر بعملية تحل

بعملية تحليل بيولوجي أي بواسطة كائنات دقيقة . المواد العضوية تشكل غذاء للمحلالت وتتحول إلى ثاني 

أكسيد الكربون وماء بعد تحليلها . هنالك عملية تحليل بيولوجي الهوائي للمواد العضوية وتتم إذا توفرت 

وف الهوائية ، عندها تكون عملية التحليل بطيئة وتنتج مواد إضافية لثاني أكسيد الكربون والماء مثل غاز ظر

.  لهذه المواد روائح كريهة وهي مواد سامة .  NH3)( وآمونيا )H2S( وكبريتيد الهيدروجين )CH4الميثان )

عال حرائق في مواقع تجميع النفايات . إضافة لذلك غاز الميثان هو قابل لالشتعال وممكن أن يؤدي إلى اشت

ة ويتعلق بتركيب النفايات فإذا كان اغلب هذه النفايات مواد عضوية تتحلل بسهولة أكثر بينما وجود مواد سام

 ( : يوضح سنوات تحلل بعض المواد العضوية1جدول )  :بالنفايات تعيق عملية التحليل

الزمن الالزم  نوع المادة

 للتحليل

الزمن الالزم  نوع المادة

 سنة  400-350 معلبات الومنيوم أسابيع 4 قشرة موز للتحليل

 سنة 700 حفاظ اشهر 3 - 2 ورق

 1000 -800 أوعية بالستيكية اشهر 6 - 5 قطن

 سنة
 سنة 1000000 قناني زجاجية سنة 50 أحذية جلدية

 سنوات 5 العلكة سنة 1000 االطارات

 شهرا 3 محارم الورق سنة 400 النايلون

 


