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 :هشكلة البحث  وأسئلته

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 -:تتمثل مشكمة البحث في أسئمة الدراسة التالية 
 إلى فحم صديق لمبيئة؟ الكينياكيف يتم تحويل أوراق أشجار / السؤال الرئيس 

 /و ينبثق من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية 
 كيف يمكن التخمص من المخمفات الزراعية بطرق آمنة  ؟1.

  كيف يمكن التقميل من مشكمة التموث؟2.

 ما ىي الخطوات التي من خالليا يمكن صنع الفحم صديق لمبيئة؟3.

 ما ىي مميزات الفحم الناتج ؟4.

 ما ىي مشاكل الفحم الخشبي و كيف تمت معالجتيا ؟5.



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

 . الكينياتصنيع فحم صديق لمبيئة من مخمفات أوراق شجر 
 

 أهوية البحث
 

تكمن أهمية الدراسة في التخلص من المخلفات الزراعية 

 .بطرق آمنة وإنتاج فحم صديك للبيئة



 
 

 :هصطلحبت البحث
 :المخمفات الزراعية 1.

 أسمدة إلي بتحويميا منيا االستفادة تعظيم يجب التي الزراعي اإلنتاج منظومة داخل ثانوية منتجات
 وحماية النظيفة األفقية الزراعة لتحقيق تصنيعيا أو نظيفة طاقة أو لإلنسان غذاء أو أعالف أو عضوية

 تحسين وبالتالي الزراعي بالقطاع عمالة فرص وتوفير الزراعية المنتجات وتحسين التموث من البيئة
 .بالريف واالجتماعي الصحي المستوي  ورفع والبيئي االقتصادي الوضع

 ( 2013 -خميل)  
 :الكينياشجرة  .   2

 الحدائق فيو البعمّية واألراضي المروية المناطق في تزرع والتي المعّمرة الحرجية األشجار أحد ىي
 في تدخل كما الشوائب، من وىوائيا البيئة تنقية في ممّيزا   دورا   الكينيا شجرة وتؤّدي والسيول، العامة

 تستخرج مذىمة عالجية خصائص من بو تتمّتع لما نظرا   والدوائية التجميمية المنتجات من الكثير صناعة
 األشجار تعتبر ألّنيا الكينيا أشجار بجانب مناحميم إنشاء إلى العسل منتجو ويعمد وأوراقيا، زيتيا من

   (2015- ميكاوي )                                                         .النحل لتغذية المفضمة



 :تموث اليواء.  3
 اإلنسان صحة عمى تأثير ليا يكون  قد زمنية ولفترة ، مؤثرة بكميات مموثات عدة أو مموث عمى اليواء احتواء 

 . اإلنسان فيو يعيش الذي الحيوي  المحيط أو ، النبات أو الحيوان أو

   (  2006_بارود  )

  
  

 :الفحم الخشبي  . 4
 بالتقطير يسمى ما وىو فيو، ىواء ال مكان في بحرقيا النباتية المواد من الماء سحب عن تنتج كربونية مخمفات
 الكربون، عنصر من عالية نسبة وجود بسبب فيو األسود لونو عن أما النار، عمى الخشب بتسخين أو ،اإلتالفي

 من عديدة أنواع   النقراض وتؤدي الطبيعة، تيدد التي الصناعات من وىو الطبيعي، الفحم بعكس خفيف   وىو
 .واألشجار النباتات

 (  2017-جرار)  



 :االحتراق غير الكامل .  5
 غير االحتراق و األكسجين عن معزول الحرق  يكون  أي االكسجين وجود بعدم المواد حرق  عن يتم

 .الكامل االحتراق من أكبر طاقة يعطي الكامل
  

 :االمتزاز .  6
 ىذه وتخمق .(الماز تسمى) صمبة مادة سطح عمى (الُممَتز يسمى) مائع جزيئات أو ذرات تراكم

 األدمصاص يختمف و .المازات سطح عمى بكثافة تراكمت التي الذرات أو الجزيئات من طبقة العممية
 كال اشتراب مصطمح يجمع .محموال لتشكل الصمب أو السائل في المادة تنتشر حيث االمتصاص عن

 من الممتزة المادة لفظ وىي العكسية العممية .(األدمصاص أو) وااإلمتزاز االمتصاص : العمميتين
 .االنتزاز بالعربية العممية تمك فتسمى الماز سطح

 حسب بنك باسم لممصطمحات العممية؛ مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية -2017  
Adsorption ترجمة) 

  
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://basm.kacst.edu.sa/ViewTerm.aspx?termid=288163
http://basm.kacst.edu.sa/ViewTerm.aspx?termid=288163


 
 

 :الدراسبت السببقة
 (1995)دراسة دمحم صالح أحمد الحاج  -1 

 (2001)دراسة أحمد عطا موسى الذنيبات  -2
 (2007)دراسة ىشام دمحم أبو ذيب  -3
 (2014)دراسة أميرة محمود ىشام  -4
 



 
 

 :هنهجية البحث
 ىذه في العممي التجريبي المنيج الباحثات استخدمت

 تحويل وىي عممية بتجربة الباحثات قامت حيث الدراسة
 .لمبيئة صديق فحم إلى الكينيا شجر ورق  مخمفات



 
 

  :حدود البحث 

اقتصرت الدراسة عمى دراسة كيفية استخدام  :الحد الموضوعي  
 .و تحويميا إلى فحم صديق لمبيئة  الكينياأوراق شجر 

  .مدرسة بشير الريس الثانوية لمبنات  :الحد المكاني 
 (.2018-2017)الفصل الدراسي الثاني من العام  :الحد الزماني 

 



 
 :عينة  البحث 

 .الكينياورق شجر 



 
 

 :أدوات البحث 
  

  

 لنتائج مالحظة بطاقات -1
 في تمت العممية التجربة

 .المدرسة
 مع مقابمة إجراء -2

 . طموس حسن.د األستاذ



 
 

 :إجراءات البحث 
 من خالل التجربة العممية تم اآلتي

 تجميع المخمفات الزراعية و تجفيفيا 1.

 األشجار أسفل (الكينيا شجر أوراق) المتساقطة األوراق  تجميع يتم
 و الرطوبة من تماما خالية لنجعميا  جيدا تجفيفيا و المزارع في

 ألن تجفيف فرن  باستخدام تجفيفيا تم إذا ليا التعرض بعدم ينصح
 . التنفسي الجياز بصحة تضر  الكموروفيل مادة تبخر عند

 في ولكن ، األشجار أوراق من نوع أي استخدام يمكن :مالحظة
 عالية نسبة عمى يحتوي  ألنو الكينيا شجر ورق  استخدم الدراسة ىذه
 .غزة قطاع في بكثرة ومتوافر ، الكربون  من



 الحرق بمعزل عن اليواء.  2

 أنبوبة عمى الىوائي سخان في األشجار أوراق وضع يتم
 .دقائق خمس لمدة الغاز

 عند ألن كامل غير حرق الكينيا ورق حرق يتم :مالحظة 

 المادة ستتطاير و أكسدة عملية سيحدث كامل حرق حرله

 تم لو وألن , كله الكربون  على نحصل الطريمة بهذه لكن

 مع الكربون سيتفاعل (الهواء بوجود)كامال حرلا حرلها

 .  CO2 شكل على يتصاعد و االكسجين



تكسير و تنخيل المادة الناتجة من االحتراق غير . 3
 الكامل 

 شوائب بيا يكون  ال حتى تنخيميا ثم الناتجة المادة تكسير 
 .الناتج الفحم جودة من لمزيادة و
 الخمط بالمادة المساعدة عمى التماسك . 4

 حيث(النشا) التماسك عمى المساعدة المادة تجييز فييا يتم
 المادة خمط و نشا كبيرة ممعقة المادة من غرام 100 كل
   .قولبتيا من نتمكن و تتماسك حتى بيا نخميا بعد



 
 
   القولبة. 5  

 قوالب في الرابعة المرحمة من الناتجة المادة وضع يتم 
 و بأنبوب نأتي حيث جزيئاتو لتتماسك لضغط وتعريضيا

 ثقوب فيو األنبوب يكون  و األنبوب في المادة نضع
 يخرج حتى  كبير بضغط عميو بالتأثير نقوم و جانبية

 .الفحم ويتماسك الثقوب من الماء
 التجفيف. 6

.نجفف الفحم مرة أخرى حتى ال تبقى بو رطوبة  



 
 

  :تببع نتبئج البحث 

متتن % 40ينتتتف فحتتم صتتديك للبيئتتة لتته المديتتد متتن المميتتزات يكتتون وزن الفحتتم حتتوالي 

التتوزن الرطتتم للمخلفتتات الزراعيتتة التتتي تتتم استتتخدامها و نكتتون لتتد خف تتنا متتن حجتتم 

 .التلوث ارتباطا بحجم المخلفات التي استخدمت 

 .الناتحوهذا الجدول يو ح أهم الفرولات بين الفحم الخشبي والفحم 

   



 
 
  

 وجو المقارنة الفحم الخشبي الفحم الناتج
 المواد المستخدمة خشب األشجار أوراق االشجار المتساقطة

ىل ينتج دخان و شرارة عند  ينتج دخان و شرارة ينتج بنسبة قميمة
 اشتعالو؟

 ىل ينتج رائحة؟ ينتج رائحة كريية ينتج بنسبة قميمة

ألن أوراق األشجار تتكون من مواد 
ىيدروكربونية فقط و نقية وتم تصفيتيا من 

 .الشوائب و تم تجفيفيا

بسبب وجود مع الخشب مواد أخرى كالفسفور التي 
 .تنتج عند احتراقيا دخان و رائحة

 السبب

ال يسبب ضرر كبير عمى الجسم مقارنة مع  
 الفحم الخشبي

يؤثر عمى صحة اإلنسان تأثير سمبي و يسبب 
 أمراض كثيرة

 أثره عمى الصحة

 تأثيره عمى البيئة غير صديق لمبيئة صديق لمبيئة

 جدا عااليةطويمة ألن نسبو الكربون بو 

 يعطي طاقة اكبر

غير طويمة الن مكوناتو تتطاير بسرعة و سيمة 
 التبخر

 يعطي طاقة أقل

 مدة اشتعالو  

  
 الطاقة التي يعطييا

   



 
 
  

CO2 , CO أكاسيد النيتروجين 

 أكاسيد الييدروكربونات

SO2 , CO2 , CO 

 الغازات الناتجة عن احتراقو

  
  

C 105 C 400-290  درجة الحرارة الالزمة لمحرق 

 التكمفة عالية صغيرة نسبيا

 نسبو الكربون  أقل أكثر بكثير

 نسبة الرطوبة يوجد نسبيا قميمة و تكاد أن تكون معدومة

 الرماد ينتج من حرقو رماد أكثر أقل

 وزن الفحم الناتج من الوزن األصمي%70 من الوزن األصمي40%



 
 

 :تىصيبت البحث 
غدا عمينا يؤثر اليوم نفعمو ما ألن البيئة عمى المحافظة. 
 

بالنفاذ ميددة ألنيا المتجددة الغير لمطاقة بديمة مصادر إلنتاج بطرق  التفكير. 
 

بالبيئة األذى إلحاق حرقيا وعدم الزراعية المخمفات من االستفادة عمى الحرص. 
 

البحث بموضوع عالقة ليا دراسات بعمل الباحثين نوصي. 


