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 ملخص الذراسة

واستخدمت ىذه الدراسة عدة , ر الكينياجمن مخمفات أوراق شصناعة فحم صديق لمبيئة الدراسة إلى  تيدف 
جراء مقابمة مع د.و , حسن طموس د. برفسورلإجراء مقابمة مع ا أدوات منيا : مالحظة و ,  حمد ىشام حمسأ ا 
 استخدمت الباحثات المنيج التجريبي  و ,خمفات ورق شجر الكينيامىي  عينة الدراسةوكانت  ,نتائج التجربة

حيث قامت الباحثات  بتجربة عممية و ىي تحويل مخمفات ورق شجر إلى فحم صديق في ىذه الدراسة 
أىم ومن ,يصدر دخان ورائحة  بنسبة قميمة إنتاج فحم صديق لمبيئة  ما يمي : أىم النتائجوكانت , لمبيئة

 .تضر بالبيئةاستغالل المخمفات الزراعية بطرق سميمة ال , و المحافظة عمى البيئة  التوصيات: 

 (.التموث-مخمفات شجر الكينيا-ةئفحم صديق لمبيكممات مفتاحية: ) 

Abstract 

The aim of the research is to create an environmentally friendly coal. The tools of 
the research are an interview with Prof .Dr .Hassan Tamous and Dr. Ahmed 
Hisham Heles ,  and a notice to the results of the experiment . The sample that 
was used is the residues of the Kenya tree , the method followed by the students 
in the research is experimental method where the students have a scientific 
experiment for converting foliage to charcoal is environmentally friendly. One of 
the most important results is the production of environmentally friendly charcoal 
that produces little smoke and odour. The most important recommendations are 
the preservation of the environment and the exploitation of agricultural waste in 
ways that do not harm the environment. 
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The keywords are ( coal is environmentally friendly ,residues of Kenya ,pollution) 
. 

 

 

 
 

َخأَضِر نَ ارًا فَ ِإذَا    الَِّذي{ َجَعلَ َلُكم مَِّن الشََّجِر اْلأ
  } أَنُتم مِّنأُه ُتوِقُدونَ 

 08يس :آية     
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 إهذاء
 

 لى وطننا الغالي فمسطينإ

 ءإلى أمياتنا وآبائنا األعزا

 إلى كل من عممنا حرفا

 أصبح سنا برقو

 يضيء الطريق أمامنا

 إلى مديرتنا الغالية

 سكيكالدكتورة سامية 

 إلى معمماتنا  الفاضالت

 وأخص بالذكر:

 نيى توفيق حمس أ.                                         

 تياني محمود حبوشأ. 

 عفت  ياسر  الشواأ.                                         

 إلى زميالتنا الحبيبات
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 .القبول والنجاحنيدي ىذا البحث المتواضع راجين من المولى عز وجل أن يجد 

 

 شكر وتقذير

إلىىىىىىىىى مىىىىىىىىن زرعىىىىىىىىوا التفىىىىىىىىاؤل فىىىىىىىىي دربنىىىىىىىىا وقىىىىىىىىدموا لنىىىىىىىىا المسىىىىىىىىاعدات والتسىىىىىىىىييالت واألفكىىىىىىىىار  
 يشعروا بدورىم بذلك فميم منا كل الشكر، وأخص منيم: أن والمعمومات، ربما دون

 سامية سكيك د. مديرة المدرسة:
 حسن طموس د. البرفسور:

ىىىىىىىذا البحىىىىىىث وقىىىىىىدم لنىىىىىىا العىىىىىىون ومىىىىىىد لنىىىىىىا يىىىىىىد وكىىىىىىذلك نشىىىىىىكر كىىىىىىل مىىىىىىن سىىىىىىاعد عمىىىىىىى إتمىىىىىىام 
 :المساعدة وزودنا بالمعمومات الالزمة إلتمام ىذا البحث ونخص بالذكر

 األستاذة : نيى حمس.   

 .األستاذة :تياني حبوش
 

 األستاذة :عفت الشوا.

لتنيىىىىىىىر مسىىىىىىىتقبمنا ومىىىىىىىن يجرعىىىىىىىون قسىىىىىىىاوة الحيىىىىىىىاة  دومىىىىىىىا الشىىىىىىىموع التىىىىىىىي تحتىىىىىىىرق  ال ننسىىىىىىىى
 .لى اباؤنا وامياتناإليذيقونا حموىا.. 

 

 الباحثات                                      
 سموى العماوي
 رناد أبو الفيش
 وئام عبد العال
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 المقذمة

تعتبرررررررررر الطاقرررررررررة فررررررررري عصررررررررررنا الحرررررررررالي مرررررررررن أىرررررررررم مقومرررررررررات الحيررررررررراة عمرررررررررى سرررررررررط  ا رض ,حيرررررررررث أن 
العرررررررررررريش برررررررررررردونيا فيرررررررررررري ترررررررررررردخل فرررررررررررري جميررررررررررررع مجرررررررررررراالت حياتررررررررررررو  كررررررررررررالطب ,  طيع تاإلنسرررررررررررران ال يسرررررررررررر

  .ا خرى والتدفئة , والصناعة ,والزراعة ,وغيرىا من المجاالت

المصررررررررررادر الترررررررررري ترررررررررروفر  تنقسررررررررررم مصررررررررررادر الطاقررررررررررة إلررررررررررى مصررررررررررادر بديمررررررررررة أي متجررررررررررددة :وىرررررررررريحيررررررررررث 
الطاقرررررررررة بشررررررررركل دائرررررررررم وغيرررررررررر قابرررررررررل لمنفررررررررراذ ,وتمتررررررررراز ب نيرررررررررا نظيفرررررررررة وصرررررررررديقة لمبيئرررررررررة , ومرررررررررن ا مثمرررررررررة 

 .أشعة الشمس,و  شدة الرياح, و  جريان الماء, و  ظاىرة المد والجزرعمييا  :

 (2018-الحياري )  

الطاقررررررررررة النوويررررررررررة( نابضررررررررررة أي غيررررررررررر متجررررررررررددة المتمثمررررررررررة فرررررررررري )البترررررررررررول ,الغرررررررررراز, الفحررررررررررم, ومصررررررررررادر 
حيررررررررررث تعتبررررررررررر الطاقررررررررررات النابضررررررررررة بمختمررررررررررف أنواعيررررررررررا أىررررررررررم مصررررررررررادر الطاقررررررررررة فرررررررررري العررررررررررالم وا كثررررررررررر 

 استعماال بين مصادر الطاقة ا خرى.

 ((2013- 2012) -زوايد   ، بمخموات )

ويعتبررررررررر الفحررررررررم مرررررررررن أىررررررررم مصررررررررادر الطاقرررررررررة غيررررررررر المتجرررررررررددة ,ومررررررررن وسررررررررائل إنتررررررررراج الطاقررررررررة الرئيسرررررررررة 
رغم مرررررررن أىميرررررررة الفحرررررررم ف نرررررررو يعتبرررررررر مرررررررن أخطرررررررر المموثرررررررات البيئيرررررررة فررررررري العرررررررالم  وعمرررررررى الررررررر فررررررري العرررررررالم

 . قو ابسبب الغازات الضارة التي ينتجيا عند احتر 

سررررررررررتقوم الدراسررررررررررة بةنترررررررررراج فحررررررررررم صررررررررررديق لمبيئررررررررررة مررررررررررن  وحتررررررررررى نقرررررررررروم بالتقميررررررررررل مررررررررررن تمرررررررررروث البيئررررررررررة ,
مخمفررررررررات ا شررررررررجار وبرررررررررذلك نكررررررررون قممنررررررررا مرررررررررن نسرررررررربة التمررررررررروث النرررررررراجم عررررررررن الفحرررررررررم .وأيضررررررررا تخمصرررررررررنا 

 وقمنا بتنظيف البيئة منيا. بطريقة آمنة  شجارمن مخمفات ا 
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 مشكلة الذراسة

 -تتمثل مشكمة البحث في أسئمة الدراسة التالية :

 كيف يتم تحويل أوراق أشجار الكينيا إلى فحم صديق لمبيئة؟السؤال الرئيسي / 

 و ينبثق من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية /

 ؟ بطرق آمنة  كيف يمكن التخمص من المخمفات الزراعية .1

  كيف يمكن التخمص 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

 

  هذف الذراسة

 شجر الكينيا .أوراق تصنيع فحم صديق لمبيئة من مخمفات 

 

 

 الذراسةحذود 

 2018شير مارس  الحد الزماني : 

   )مدرسة بشير الريس الثانوية لمبنات(في المدرسة الحد المكاني :

اقتصرت الدراسة عمى دراسة كيفية استخدام أوراق شجر الكينيا و تحويميا إلى فحم  الموضوعي  :الحد  
 صديق لمبيئة .
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 مصطلحات الذراسة

 المخمفات الزراعية : .1
أسمدة  منتجات ثانوية داخل منظومة اإلنتاج الزراعي التي يجب تعظيم االستفادة منيا بتحويميا إلي

تصنيعيا لتحقيق الزراعة ا فقية النظيفة وحماية البيئة من  عضوية أو أعالف أو طاقة نظيفة أو
التموث وتحسين المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمالة بالقطاع الزراعي وبالتالي تحسين الوضع 

 .االقتصادي والبيئي ورفع المستوي الصحي واالجتماعي بالريف
 

  ) خميل- 2013 (
 

 ا:يشجرة الكين .2
في الحدائق وىي أحد ا شجار الحرجية المعّمرة والتي تزرع في المناطق المروية وا راضي البعمّية 

العامة والسيول, وتؤّدي شجرة الكينا دورًا ممّيزًا في تنقية البيئة وىوائيا من الشوائب, كما تدخل في 
لما تتمّتع بو من خصائص عالجية مذىمة صناعة الكثير من المنتجات التجميمية والدوائية نظرًا 

تستخرج من زيتيا وأوراقيا, ويعمد منتجو العسل إلى إنشاء مناحميم بجانب أشجار الكينا  ّنيا تعتبر 
 .ا شجار المفضمة لتغذية النحل

   ) ميكاوي -2015(  
 

 :تموث اليواء .3
ولفترة زمنية قد يكون ليا ت ثير عمى  عمى مموث أو عدة مموثات بكميات مؤثرة ,احتواء اليواء  

 . صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات , أو المحيط الحيوي الذي يعيش فيو اإلنسان
 (بارود  _2006( 
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 : الخشبي  الفحم .4

مخمفات كربونية تنتج عن سحب الماء من المواد النباتية بحرقيا في مكان ال ىواء فيو, وىو ما 
, أو بتسخين الخشب عمى النار, أما عن لونو ا سود فيو بسبب وجود نسبة تالفييسمى بالتقطير اإل

ن عنصر الكربون, وىو خفيٌف بعكس الفحم الطبيعي, وىو من الصناعات التي تيدد معالية 
 الطبيعة, وتؤدي النقراض أنواٍع عديدة من النباتات وا شجار.

  )جرار-2017 )
 االحتراق غير الكامل : .5

ل عن االكسجين و االحتراق غير بمعز ي يكون الحرق أيتم عن حرق المواد بعدم وجود االكسجين 
 الكامل يعطي طاقة أكبر من االحتراق الكامل.

 
 االمتزاز : .6

تراكم ذرات أو جزيئات مائع )يسمى الُممَتز( عمى سط  مادة صمبة )تسمى الماز(. وتخمق ىذه 
صاص دمالتي تراكمت بكثافة عمى سط  المازات. و يختمف ا لعممية طبقة من الجزيئات أو الذرات 

عن االمتصاص حيث تنتشر المادة في السائل أو الصمب لتشكل محموال. يجمع مصطم  اشتراب 
 كال العمميتين : االمتصاص وااإلمتزاز )أو ا دمصاص(. العممية العكسية وىي لفظ المادة الممتزة

 تزاز.نمن سط  الماز فتسمى تمك العممية بالعربية اال

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

 

 

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


  

 دولــــــــــــة فلســـــــــــــطين

 وزارة التربيــة والتعليم العــــالــي
 غرب غزة –مديرية التربية والتعليم 

 

 

    State of Palestine 
Ministry of Education & Higher Education 

Directorate of Education – West Gaza 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 

 



  

 دولــــــــــــة فلســـــــــــــطين

 وزارة التربيــة والتعليم العــــالــي
 غرب غزة –مديرية التربية والتعليم 

 

 

    State of Palestine 
Ministry of Education & Higher Education 

Directorate of Education – West Gaza 

 

7 
 

 الخمفية النظرية 
 مخاطر التموث عمى صحة اإلنسان .1

في قطاع غزة ينتج الكثير من المخمفات الزراعية وال يتم االستفادة من جميعيا ف غمب المزارعين يمجؤون إلى 
 حرقيا وىذا يسبب تموث ىوائي لمبيئة وىذا التموث لو أضرار كبيرة عمى صحة االنسان.

أشارت دراسة أميركية حديثة, إلى أن تموث اليواء لو أضرار كبيرة عمى جسم اإلنسان, إذ إنو ال يضر 
 بالرئتين فقط, بل يعيق عمل الكمى وقد يتسبب بقصور كموي .

 الدراسة أجراىا باحثون بكمية الطب جامعة واشنطن ا مريكية, ونشروا نتائجيا في العدد ا خير من دورية

(the American Society of Nephrology) العممية. 

 8.5مميون شخص, لفترة امتدت  2.5ولفحص آثار تموث اليواء عمى الكمى, تابع الباحثون ما يقرب من 
 2004سنة ابتداًء من عام 

 2438حالة إصابة جديدة ب مراض الكمى, و 793ألًفا و 44وأثبتت النتائج أن تموث اليواء تسبب في وقوع 
 بين المشاركين في الدراسة خالل فترة المتابعة .حالة فشل كموي 

تر, المنبعثة من  يميكروم 2.5وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرىا عن 
 مصادر صناعية, والتي يمكن استنشاقيا فتستقر في الرئة .

ووجد الباحثون أن ىذه الجسيمات الدقيقة تتمف الكمى بنفس الطريقة التي تؤذي بيا الرئتين والقمب, وغالًبا ما 
 تكون غير مرئية وموجودة في الغبار وا وساخ والدخان وتكون مدمرة لمجسم حينما تغزو مجرى الدم .

الكمى وتعطل وظائفيا ويمكن ي ت الضارة فوعادة ما تقوم الكمى بدور ترشي  و تنقية الدم, وتعمق ىذه الجزيئا
 أن تسبب الفشل الكموي .
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وتوصل الباحثون إلى أن معدالت تموث اليواء في مناطق جغرافية معينة بالواليات المتحدة سيئة لمغاية, وأن 
 الناس الذين يعيشون فييا تزيد خطورة إصابتيم ب مراض الكمى .

نوب كاليفورنيا, والجنوب, والوسط الغربي, وشمال شرق البالد, وأضافوا أن المواطنين الذين يعيشون في ج
 تكون فرص إصابتيم أعمى بالمرض بسبب البيئة التي يعيشون فييا .

وقال قائد فريق البحث, الدكتور العمي: إن "البيانات حول العالقة بين تموث اليواء وأمراض الكمى لدى البشر 
انات, كانت العالقة بين تموث اليواء وتطور أمراض الكمى شحيحة, ومع ذلك, فما أن حممنا تمك البي

 واضحة".

نو "رغم أن ا شخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من مشاكل تموث اليواء ىم ا كثر أ وأضاف العمي:
 عرضة لمخطر, إال أن أي مقدار من تموث اليواء يمكنو اإلضرار بالكمى".

"كمما ارتفع معدل تموث اليواء كان ذلك أسوأ لمكمى, وىذا يستدعى إجراء مزيد من الدراسة  وأوض  أنو :
 لتقييم أوسع لمعبء العالمي  مراض الكمى التي يسببيا تموث اليواء ".

   )أسامة -2017( 

 ةمخاطر حرق المخمفات الزراعية عمى البيئ .2

فسببو ا ساسي ىو الغازات و االحتراقات الناتجة  ثقب ا وزون, في حيث ىذا الحرق سبب .1
عن حرق الفحم و عوادم السيارات ,فبعد خروج أول أكسيد الكربون الذي يصب  فيما بعد 

 مذان يصعدان إلى اعمى دون أن يتفككا.لحمض النيتريك و الرصاص ا

ويسبب أيضا احتباس حراري حيث أنو أصب  يسيطر عمى سط  ا رض كمو بشكل عام  .2
 و با خص مدينتنا .أال نريد أن نزيد الضرر في منطقة دولتنا ف
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 (0172_جرار)

 أضرار الفحم الخشبي  .3

يسبب الفحم أضرارًا جسيمة لصحة اإلنسان, فاستنشاقو أثناء حرقو يتسبب بحدوث أمراض خطيرة في الجياز 
اليوائية, أما عن الغازات  التنفسّي نتيجة احتوائو عمى أكاسيد الكبريت التي ُتحدث التيابات في القصبات

 الييدروكربونية فيي ُمسّبب ومحفز لألمراض السرطانية.

 ( 2016-أبو ىميل)  

 وأضراره. غاز ثاني أكسيد الكبريت  .4

غاز ثاني أكسيد الكبريت ىو غاز حمضي يعتبر من أخطر مموثات اليواء فوق المدن والمنشآت الصناعية.  
  . ويتكون من احتراق أنواع الوقود كالفحم وزيت البترول وأيضًا بعض البراكين تطمق ىذا الغاز
لتربة والنباتات ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكبريت أحد عناصر مكونات ا مطار عمى سط  ا رض فيموث ا

  .وا نيار والبحيرات والمجاري المائية, وبذلك يسبب إخالال بالتوازن البيئي
  .ويختمط بالضباب الدخاني فوق المدن محدثًا أضرار بالغة كما أشرنا إلى ذلك

  :أضرار غاز ثاني أكسيد الكبريت

  . آلم في الصدرآيؤثر عمى الجياز التنفسي لإلنسان محدثًا . 1 
  . التياب القصبات اليوائية وضيق التنفس .2
  . التركيز العالية تسبب تشنج الحبال الصوتية وقد تؤدي إلى تشنج مفاجئ واختناق.3
لى التصمب الرئوي .4   . التعرض الطويل لمغاز يؤثر عمى حاسة التذوق والشم وا 
  . يسبب تييج العيون وكذلك الجمد.5
 . يسبب ا مطار الحمضية.6
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 )الييجانة _2010(

 الدراسات السابقة


 (1995دراسة محمد صالح أحمد الحاج ) .1

بعنوان تقييم اآلثار البيئية لمصناعة في مدينة صنعاء , وىدفت إلى معرفة مدى قوة اآلثار البيئية 
)تقيم (EIA)الناجمة عن ا نشطة الصناعية, وتقدير ىذه اآلثار . وضرورة استخدام منيجية 

تصاعد أخطار المشاريع الصناعية, وأثرىا عمى البيئة , وتوصمت الدراسة ا ثر البيئي(بسبب 
 -إلى العديد من النتائج  والتي أىميا :

  تردي أوضاع العمال في المصانع وافتقار المنشآت الصناعية إلى أبسط معدات
 وأدوات السالمة وا مان.

 السائمة التي  إن أىم اآلثار البيئية الصناعية كانت ناتجة عن مخمفات المصانع
 تتسرب مباشرة إلى المياه الجوفية في المدينة.

  إن السبب الرئيسي لألخطار الصناعية ىو تداخل مواقع المنشآت الصناعية مع
ق السكنية وأم إيجاد حمول لتخفيف اآلثار البيئية أسيل بكثير فيما لو حصرت طالمنا

 مع المصانع في مناطق صناعية خاصة بيا.
 ر عناصر التدخل تمفا ىي ثية لمصناعة تفوق فوائدىا كثيرا, وأن أكأن اآلثار السمب

المخمفات السائمة والصمبة والمواد الخام الالزمة   لمعمميات الصناعية وأن أكثر 
اصر البيئية ت ثرا من ىذا التدخل ىي المياه الجوفية والعمال والصحة العامة نالع

 والتربة.
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 (2001الذنيبات )دراسة أحمد عطا موسى  .2
 

يومي والفصمي لميواء في وسط مدينة عمان .وىدفت الدراسة إلى بعنوان أنماط التموث ال
تحميل أثر العوامل الطبيعية في تركيز المموثات في وسط مدينة عمان, وتحميل أثر النشاط 

البشري من خالل حركة المرور عمى تركيز المموثات وربطيا بكل من الظروف الجوية 
 -ئدة وحركة المرور في منطقة الدراسة ,وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:السا

 أكسيد الكبريت و أول أكسيد النيتروجين في  يارتفاع تركيز أول أكسيد الكربون وثان
 فصل الشتاء أكثر منو في فصل الصيف.

  تراكيز المموثات في حيث كانت تساىم االنقالبات الحرارية في زيادة تركيز المموثات
 فصل الشتاء أعمى منيا في فصل الصيف .

  سجمت عدة تجاوزات لبعض الغازات المستخدمة في الدراسة عن المعايير التي
 وضعتيا مؤسسة المواصفات والمقاييس ا ردنية.

 (2007دراسة ىشام محمد حماد أبو ذيب) .3

بد إلى التعرف عمى أثر المفاحم تيدف دراسة  تقييم ا ثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يع
عمى البيئة المحمية التي يعيش بيا السكان ,ودراسة الفحم النباتي ك حد المنتجات االقتصادية 

التي تنتجيا ىذه المنطقة, كما تيدف الدراسة إلى التعرف عمى ت ثير مخمفات الفحم عمى 
مى النبات الطبيعي صحة اإلنسان وراحتو وممتمكاتو ,والتعرف عمى أثر صناعة الفحم ع

وا شجار المثمرة , والمياه الجوفية ,والتربة. وتم إجراء ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية 
 -% سكان منطقة يعبد, وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:10طبقية تمثل ما نسبتو 
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 القسم األول: النتائج المتعمقة بصناعة الفحم: .1
  5740387بمغت قيمة اإلنتاج السنوي لمقطاع الصناعي في صناعة الفحم ب 

 دينارا سنويا لمموقع الواحد. 76538دينارا سنويا بمعدل إنتاجية مقداره 
  طنا من الفحم سنويا. 148بمغ معدل إنتاج موقع التصنيع 

 القسم الثاني: النتائج التي تتعمق باألثر البيئي لصناعة الفحم:   .2
  أكدت الدراسة أن بعض السكان يعانون من بعض ا مراض التي يسببيا التموث

% 13.7والموزتين , وا مراض الجمدية . فكان  ك مراض الجياز التنفسي ,والعيون,
 من محمل العينة يعانون من  مثل ىذه ا مراض .

  بينت الدراسة أن صناعة الفحم تؤثر عمى ممتمكات السكان من خالل اتساخ
 الجدران الخارجية لممساكن , والت ثير عمى نظافة البيوت والسيارات.

  , تؤدي الغازات والمواد الصمبة المنبعثة من المفاحم إلى ذبول أوراث نباتات الزينة
 عمى أزىارىا.وا شجار المثمرة , وحدوث بطء في النمو والت ثير 

  تبين أن صناعة الفحم تؤثر في خصائص التربة في منطقة الدراسة ,وأن الت ثير
 الحادث لمتربة ىو ت ثير إيجابي فزيادة ىذه العناصر تساعد في نمو النبات.

 القسم الثالث: النتائج التي تتعمق بادراك السكان لمشكمة التموث واستجابتيم ليا:   .3
  روائ  الفحم ما بين الميل والنيار فشعور السكان من روائ  تباين شعور السكان تجاه

 في الميل. ثرأك انتالمفاحم ك
  يشعر سكان يعبد في ضيق في التنفس في حالة عودتيم إلى منطقة يعبد , ويشعرون

  في اختالف بين ىواء جنين والمناطق ا خرى مقارنة مع ىواء يعبد.
 



  

 دولــــــــــــة فلســـــــــــــطين

 وزارة التربيــة والتعليم العــــالــي
 غرب غزة –مديرية التربية والتعليم 

 

 

    State of Palestine 
Ministry of Education & Higher Education 

Directorate of Education – West Gaza 

 

03 
 

 

 (2014ميرة محمود ىشام )أدراسة  .4

التي ىدفت إلي  االستفادة من بقايا المحاصيل الزراعية كوسيمة فعالة لمتخمص منيا ومن آثارىا 
  البيئة الزراعية. يالسمبية الناجمة عن تراكميا ف

عدة صناعات  يوقد أوضحت الدراسة أنو يمكن تدوير المخمفات الزراعية بعدة طرق واستخداميا ف
)كمبوست( وكذلك  يحيث أنو يمكن تدويرىا إلنتاج أعالف غير تقميدية والسماد العضو  ىامة,

ن أ. كما أوضحت الدراسة يإنتاج الورق وصناعة الخشب وتنقية مياه الصرف الصحي الدخول ف
تحقيق التنمية الزراعية بشكل خاص  يعممية تدوير المخمفات الزراعية تمعب دورا كبيرا وبارزا ف

 القتصادية بشكل عام.والتنمية ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 دولــــــــــــة فلســـــــــــــطين

 وزارة التربيــة والتعليم العــــالــي
 غرب غزة –مديرية التربية والتعليم 

 

 

    State of Palestine 
Ministry of Education & Higher Education 

Directorate of Education – West Gaza 

 

04 
 

 
 التعقيب عمى الدراسات 

( في التقميل من التموث البيئي , ومع دراسة ذنيبات 1995اتفقت الدراسة مع دراسة الحاج )
( في المنيج وىو المنيج التجريبي وا داة المستخدمة وىي بطاقة مالحظة, ومع دراسة أبو 2001)

عمى البيئة, وا داة المستخدمة وىي بطاقة مالحظة, ومع  ( في تحديد أضرار الفحم2007ديب )
( في كيفية التخمص من المخمفات الزراعية, وفي المنيج حيث اتبعت الدراسة 2014دراسة ىشام )

 المنيج العممي التجريبي 
 وفي أداة الدراسة وىي بطاقة مالحظة ومقابالت.

 
( في ا داة المستخدمة فدراسة الحاج اتبعت المنيج 1995اختمفت الدراسة مع دراسة الحاج )

و ,و مع دراسة أبو ديب في المنيج حيث أنو استخدم المنيج الوصفي التحميمي ,الوصفي التحميمي 
 ( في طريقة االستفادة من المخمفات الزراعية.2014مع دراسة ىشام )

تاج فحم إمنة بيئيا و اآتميزت الدراسة عن الدراسات السابقة في التخمص من مخمفات الشجر بطريقة 
 صديق لمبيئة بتكمفة منخفضة.

 
حد أدى نفس التجربة حتى في الدراسات السابقة لم أظرا لعدم وجود دراسات تتعمق بيا لم نجد و ن

  حد.أيستخدميا 
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 ثثالالفصل ال


 اإلجراءاتفصل 
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 ىدف الدراسة 
تصنيع فحم صديق لمبيئة من مخمفات أوراق شجر الكينيا , ولتحقيق ىدف الدراسة  إلىىدفت الدراسة الحالية 

  .العممي اتبعت الطالبات في دراستين المنيج التجريبي

 متغيرات الدراسة 
 .المتغير المستقل: ىو ورق شجر الكينيا 
 بيئةلمصديق  فحم المتغير التابع: ىو. 

  عينة الدراسة
 ورق شجر الكينيا. 

 أدوات البحث

  
  وتم االستفادة العديد من ا سئمة  طرحنا عميو حيث  :إجراء مقابمة مع البرفسور حسن طموس .1

 :إلجابات الرائعة والمعمومات الجمة التي قدميا لنا وكانت من ىذه ا سئمة ما يميا من

  كامل؟لماذا نقوم بحرق الورق حرق غير 

ي اليواء فالكربون الموجود في الورقة عند تفاعميا مع ا كسجين  يتطاير حتى الاإلجابة/ 
 مع االكسجين في اليواءوال يتطاير الييدروجين عند تفاعمو  ثاني أكسيد الكربونتكون في

 وىل يمكن أن تؤثر  ما ىي المادة المساعدة عمى تماسك المادة الناتجة من المرحمة الثالثة
  عمى سرعة اشتعال الفحم؟
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 اإلجابة/النشا , نعم يقمل من سرعة االشتعال .

 ىل يمكن إضافة مادة مسرعة لالشتعال مع الفحم؟ 

 اإلجابة/يمكن إضافة نترات البوتاسيوم لكنيا مادة سامة وغير متوفرة في قطاع غزة. 

  إعداد ىذه الدراسةوغيرىما من ا سئمة التي استفدنا من إجاباتيا في. 

حمس حيث طرحنا عميو العديد من ا سئمة المتعمقة  إجراء مقابل مع الدكتور أحمد ىشام  .2
 بالتموث و كان منيا :

 اليواء عمى صحة اإلنسان ؟ ما أضرار تموث 
 اإلجابة / يضر بالرئتين و الكمى و القمب حيث يغزو مجرى الدم.

  البيئة ؟ما مخاطر حرق المخمفات الزراعية عمى 
 اإلجابة/ يسبب ثقب في ا وزون و يموث البيئة.

 بطاقة مالحظة لنتائج التجربة . .3

 

 اإلجراءات
 المواد و األدوات المستخدمة في التجربة  

  المتساقط الجاف . أشجار الكينيا ورق 
 ( فرن تجفيف .)إذا لم يكن الورق مجفف 
 .سخان لمحرق الالىوائي 
 .منخل 
  (.االتماسك )النشالمادة المساعدة عمى 
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 قوالب. 
 أنابيب لضغط المادة 
 .ماء 
 .وعاء 
 .فرن غاز 
 ممعقة 
 ك س 
 رمل 

 
 خطوات تصنيع الفحم

 يع المخمفات الزراعية و تجفيفيا تجم .1

نجعميا خالية ل جيدا تجفيفيا أسفل ا شجار في المزارع و  )أوراق شجر الكينيا( ا وراق المتساقطة  يتم تجميع
ينص  بعدم التعرض ليا إذا تم تجفيفيا باستخدام فرن تجفيف  ن عند تبخر مادة تماما من الرطوبة و 

 الكموروفيل  تضر الجياز التنفسي .

 نو  يمكن استخدام أي نوع من أوراق ا شجار , ولكن في ىذه الدراسة استخدم ورق شجر الكينيامالحظة: 
 يحتوي عمى نسبة عالية من الكربون , ومتوافر بكثرة في قطاع غزة.
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 الحرق بمعزل عن اليواء .2

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

سيحدث عممية أكسدة و ستتطاير  حرق كاملحرقو د حرق غير كامل  ن عن حرق ورق الكينيا يتم مالحظة: 
سيتفاعل  يواء(الحرقا كامال)بوجود , و ن لو تم حرقيا  الكربون كمو المادة لكن بيذه الطريقة نحصل عمى 

 .  CO2الكربون مع االكسجين و يتصاعد عمى شكل 

 الناتجة من االحتراق غير الكامل تكسير و تنخيل المادة  .3

 من جودة الفحم الناتج. لمزيادةحتى ال يكون بيا شوائب و  تنخيمياالمادة الناتجة ثم  تكسير 

 ط بالمادة المساعدة عمى التماسك الخم .4

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

  القولبة .5

لضغط لتتماسك جزيئاتو حيث ن تي ب نبوب تعريضيا قوالب و في  يتم وضع المادة الناتجة من المرحمة الرابعة 
و نضع المادة في ا نبوب و يكون ا نبوب فيو ثقوب جانبية و نقوم بالت ثير عميو بضغط كبير و الثقوب 

 سيخرج منيا الماء.

 التجفيف .6

وبة.نجفف الفحم مرة أخرى حتى ال تبقى بو رط  
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 المعيقات التي واجيناىا في إعداد الدراسة
 

 .عدم توفر الدعم المالي  
  عدم توافر الوقت بسبب تكدس المنيج الدراسي و ارتباط الطالبات بالحصص و المعممات بالمناىج و

 الشرح.
 في فصل الخريف. ناعدم توافر ورق أشجار بكثرة  ننا لس 
 و اليدوية ألية عدم توفر المكابس اآل 
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 :الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا
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 النتائج
% مررررررررن الرررررررروزن 40ينررررررررتج فحررررررررم صررررررررديق لمبيئررررررررة لررررررررو العديررررررررد مررررررررن المميررررررررزات يكررررررررون وزن الفحررررررررم حرررررررروالي 

الرطرررررررررررب لممخمفرررررررررررات الزراعيرررررررررررة التررررررررررري ترررررررررررم اسرررررررررررتخداميا و نكرررررررررررون قرررررررررررد خفضرررررررررررنا مرررررررررررن حجرررررررررررم التمررررررررررروث 
 استخدمت .ارتباطا بحجم المخمفات التي 

 

 مناقشة النتائج 
 أوال: عرض النتائج وتحميميا: 

 نتيجة السؤال األول:

 ويتمثل السؤال األول كيف يمكن التخمص من المخمفات الزراعية بطرق آمنة؟ 

وتحويميرررررررررررررررا  )أوراق ا شرررررررررررررررجار ( بتجميرررررررررررررررع المخمفرررررررررررررررات الزراعيرررررررررررررررة  وتتمثرررررررررررررررل إجابرررررررررررررررة السرررررررررررررررؤال ا ول 
 .إلى فحم صديق لممبيئة,

 السؤال الثاني:نتيجة 

 ويتمثل السؤال الثاني في كيف يمكن التخمص من مشكمة التموث ؟

 . غالليا وأيضا تصنيع فحم صديق لمبيئةستفقد تمكنت الباحثات من التخمص من مخمفات الشجر بتجميعيا وا
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 نتيجة السؤال الثالث:  

 صديق لمبيئة؟ ويتمثل في ما ىي الخطوات التي من خالليا يتم صناعة االفحم

بمعزل  ياحرق, من ثم  تجميع المخمفات الزراعية و تجفيفياب بقيام الباحثات  وتمثمت إجابة السؤال الثالث  
الخمط بالمادة المساعدة عمى ,و  تكسير و تنخيل المادة الناتجة من االحتراق غير الكاملء , و عن اليوا
 وأخيرا تجفيف الفحم الناتج. القولبة التماسك

 نتيجة السؤال الرابع: 

 حم الناتج؟فويتمثل في ما ىي مميزات ال

حسرررررررررن  مرررررررررع البرفسرررررررررور د. قامرررررررررت الباحثرررررررررات بفحرررررررررص الفحرررررررررم النررررررررراتج ولإلجابرررررررررة عمرررررررررى ىرررررررررذا السرررررررررؤال 
 -طموس وكانت مميزاتو ما يمي:

 .  يعطي طاقة حرارية عالية  نو نقي 

 .يمكن استخدامو  كعائد مادي لألسر 

 ة من الفحم الخشبي و الحجري.مفأقل تك 

 .)ال يمط  االواني )اقتصادي من حيث أدوات النظافة 

  ال يوجد فيو كبريت ) أكاسيد الكبريت عندما تالمس سط  رطب تصب  أحماض كبريتية فيؤدي ذلك
 الى التيابات و أمراض مزمنة في الجياز التنفسي( .
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 ا فتكون خاصية االمتزاز عنده عالية جدا و  نو مادة نقية و يتكون من الكربون بنسبو كبيرة جد
 يمكن وضعو في الثالجة إلزالة الروائ  الكريية .

  نسبة الرائحة والشرارة والدخان تكون قميمة عند إشعالو و يرجع ذلك إلى قيامنا بتنقية المادة من
 الشوائب و تجفيف ورق ا شجار و جففنا الفحم الناتج .

  . يكون اشتعالو ىادئ و مستديم و نقي لفترة طويمة 

 . متعدد ا شكال وال يحتاج مساحات واسعة لمتخزين 

 نتيجة السؤال الخامس:
 

 مشاكل الفحم الخشبي وكيف تتم معالجتيا؟ تتمثل فيم

تم أخد عينة الفحم الذي تم تصنيعو و عينة أخرى من الفحم الخشبي ولإلجابة عن ىذا السؤال  
دم و تم التوجو لمختبرات جامعة االزىر بالتعاون مع أ. د حسن طموس تم حرق العينة و المستخ

ومن ىذه الغازات ثاني أكسيد الكبربت الذي يمكن  مالحظة النتائج لمغازات المتصاعدة و الكشف عنيا 
بتعريض ورقة مبممة بمحمول ثاني كرومات البوتاسيوم لمغاز المتصاعد من كال الفحمين و الكشف عن
تعريضو لمغاز المتصاعد من  دن لون الورقة تغير من المون ا صفر الى المون ا خضر عنأونالحظ 

مة الفحم الخشبي ولم يتغير لونيا عند تعريضيا لمغاز المتصاعد من الفحم الناتج أو بتعريض ورقة مبم
ن لون أونالحظ المتصاعد من الفحم الخشبي  لمغاز ذات المون البنفسجي بمحمول برمنغنات البوتاسيوم

ولم يتغير  بقي لون الورقة البنفسجي لناتجتعريضو لمغاز المتصاعد من الفحم ا دعن قد اختفى  أما الورقة
  يعتبر من أخطر المموثات الذي  ونستنتج من ذلك أن الفحم الخشبي يحتوي عمى ثاني أكسيد الكبريت

 أما الفحم الناتج فال يحتوي عمى ثاني أكسيد الكبريت
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 -الفحم نتبع الخطوات اآلتية: ا ركاسيد المتبقية )الترميد(ولفحص 

بعد وزن الفحم وتسجيل القراءة يتم حرقيا عمى لعب لتحضيرىا لترميد أولي وبعد توقف صعود ا بخرة 
سيميموس ثم نتركيا من ساعتين إلى ثالث  500بالترميد ودرجة حرارتو عالية خاص جياز  نضعيا في 

ساعات حتى تصب  رماد كامل فيكتمل الترميد  وبعد أن تبرد نقوم بوزن العينة ثم حساب الفرق بين 
 % 100الفرق بين العينتين / العينة األصمية * العينة ا صمية والعينة بعد حرقيا  

 -بع الخطوات اآلتية:ولفحص رطوبة الفحم نت

يتم وزن الفحم وتسجيل القراءة ثم وضعيا في فرن لتجفيف الرطوبة من ساعتين إلى ثالث ساعات ثم 
جفيف  العينة ثم حساب الفرق بين العينة ا صمية والعينة تترك العينة لتبرد ,  ثم نقوم بوزن العينة بعد 

 % 100الفرق بين العينتين / العينة األصمية * بعد حرقيا  
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دراسةالفرق بين الفحم الخشبي و الفحم الناتج من ال  

 وجو المقارنة الفحم الخشبي الفحم الناتج

 المواد المستخدمة خشب ا شجار أوراق االشجار المتساقطة

ىل ينتج دخان و شرارة  ينتج دخان و شرارة نسبة قميمةينتج ب
 عند اشتعالو؟

 ىل ينتج رائحة؟ كرييةينتج رائحة  سبة قميمةبنينتج 

مواد تتكون من  ا شجار ن أوراق 
ىيدروكربونية فقط و نقية وتم 

 ا.من الشوائب و تم تجفيفي اتصفيتي

سبب وجود مع الخشب مواد أخرى ي
كالفسفور التي تنتج عند احتراقيا دخان 

 .و رائحة

 السبب

ال يسبب ضرر كبير عمى الجسم 
 مقارنة مع  الفحم الخشبي

ثير سمبي و  صحة اإلنسان ت يؤثر عمى
 يسبب أمراض كثيرة

 أثره عمى الصحة

 تأثيره عمى البيئة غير صديق لمبيئة صديق لمبيئة

طويمة  ن نسبو الكربون بو عالية 
 جدا

 يعطي طاقة اكبر

غير طويمة الن مكوناتو تتطاير بسرعة 
 و سيمة التبخر

 يعطي طاقة أقل

  مدة اشتعالو 

 

 طيياالطاقة التي يع
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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 من حرقو رماد أكثر ينتج أقل

 وزن الفحم الناتج ا صمي%من الوزن 70 %من الوزن ا صمي40
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 مواصفات الفحم الجيد عالميا 

 
 ) يصدر بنسب قميمة( ال يصدر منو أي دخان. .1

 )ينطبق( مدة االشتعال طويمة جدا. .2

 كفاءة الفحم أقل()ينطبق ولكن تكون  امكانية إطفائو بالماء و إشعالو مرة اخرى . .3

 )نسب قميمة( ال يصدر روائ . .4

)تعتمد عمى كمية الفحم ونوع الورق وطريقة  سعر حراري / كغم.7000ة تصل الى ريالطاقة الحرا .5
 التحضير(

 )ينطبق( % عمى ا كثر.3نسبو الرطوبة  .6

 )ينطبق( % عمى ا كثر.4نسبة الرماد  .7

 )ينطبق( %72نسبو الكربون  .8

 )ينطبق( طقطقة أو شرارة عند اشتعالو.يصدر منو أي  ال .9

)ينطبق  ننا في عممية القولبة ممكن  و و تخزينو اولأطوال و أشكال موحدة لسيولة تد .10
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 % عمى ا كثر                                                      7يرة طاالمواد المت .11

 (بالشكل الذي نريدهشكمو ن

 )ينطبق ( 

  

 التوصيات
 

 .المحافظة عمى البيئة  ن ما نفعمو اليوم يؤثر عمينا غدا 

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

 وعم حرقيا إلحاق ا ذى بالبيئة الحرص عمى االستفادة من المخمفات الزراعية. 

  ناتجة أثناء عممية االشتعال وائ عدم التعرض  ي غاز و ر الحرص عمى. 

 .يتم ترشيد استخدام ا ماكن التي يوجد بيا شجر الستخدامو في صناعة الفحم 
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 والمراجع المصادر                                       
 القرآن الكريم .1

رسالة ( : تقييم ا ثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد,)2007أبو ذيب , ىشام ) .2
 جامعة النجاح الوطنية.ماجستير(،

 ( : تموث اليواء مصادره وأضراره,2006بارود , نعيم ) .3

(: واقع وآفاق الطاقات غبر المتجددة في  الجزائر 213-2012بمخوات , سيام و زواويد , فطيمة ) .4
 جامعة قاصدي مرباح ورقمة. )رسالة ماجستير(،, 

)رسالة  2, العدد  19واعو ,مصادره ,آثاره, المجمد ( : تموث اليواء والماء, أن2011جابر , أزىار ) .5
 ,جامعة بابلماجستير(

 ..أساسيات عمم البيئة : وسفاريني,غازي  , عبدالقادردابع .6

 المواقع االلكترونية .7

  /https://ar.wikipedia.org/wiki   ويكبيديا   .1
 .   /http://mawdoo3.com  بوابة الطاقة المتجددة–بوابة الكيمياء   .2
 .   /https://www.almrsal.comالمرسال   .3
4. Kenanaonline    http://kenanaonline.com/ 
5. Marefa https://www.marefa.org/   .  
  /https://www.ts3a.com/bi2aتسعة)البيئة(  .6
 .  /http://mawdoo3.comموضوع   .7
 .  /http://www.mawhopon.netموىوبون  .8

https://ar.wikipedia.org/wiki/1
http://mawdoo3.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.marefa.org/
https://www.ts3a.com/bi2a/
http://www.mawhopon.net/
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 .  /https://www.aladwaa.comاالضواء   .9
10. http://www.bbc.com/arabic BBC Arabic   

  المالحق

 مقابمة مع الدكتور حسن طموس .1

 

https://www.aladwaa.com/%20الاضواء
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 خطوات تصنيع الفحم .2
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مقابمة أخرى مع البرفسور د. حسن طموس لفحص الفحم الناتج 3   
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