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 تدوير المخلفاتتداول و  مادة هندسةبالخاصة  نقاط االسئلة

 لطالب قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 النقاط التاليةعن بالتفصيل  تكلم

 تقسم المخلفات -1
 مفهوم المخلفات الزراعية -2
 أنواع المخلفات الزراعية -3
 االهمية االقتصادية للمخلفات الز ا رعية -4
 تدوير المخلفات -5
 بعض االتجاهات الحديثة لالستفادة من المخلفات الزراعية -6
 إنتاج الطاقة من المخلفات العضوية -7
 تصنيف اخر لطرق االستفادة من المخلفات الزراعية -8
 أضرار حرق المخلَّفات الزراعية -9
 لفات الزراعيةاالستفادة من المخ اآلثار الناتجة من عدم -11
 مميزات االستفادة من المخلفات الزراعية -11
 راعيةاقتصاديات االستفادة من المخلفات الز  -12
 طريقة معالجة المخلفات العضوية النتاج البيوجاز -13
 أجزاء المخمرات -14
 أنواع المخمرات الحيوية -15
 آلية إنتاج غاز الميتان -16
 لمؤثرة على إنتاج الغاز الحيوي العوامل ا -17
 استخدامات الغاز الحيوي  -18
 إنتاج الطاقة الميكانيكية باستخدام الغاز الحيوي -19
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 التى تصلح للقولبةالمخلفات الزراعية  انواع -21
 واستخدمها فى افران حرق المخلفات( Briquetting) القولبة   -21
 المعدات المطلوبة لعملية القولبة -22
 لعملية القولبةميكانيكية العمل  -23
 عملية القولبةالمستخدمة فى المكابس  -24
 لخواص الطبيعية للقوالبا -25
 القيمة الحرارية للقوالب -26
 إنتاج الكهرباء من القش -27
 المخلفات والقوالب حرقافران  -28
 :تعريف ووصف عملية الحرق -29
 :تقنيات تخفيض تلوث الغازات الناتجة عن عملية االحتراق -31
 منشأة زراعيةلحسابات كمية المخلفات الالزمة لتوفير االحتياجات المطلوبة من الطاقة  -31
 العضوية غير المتحللة لألراضي   إضافة المواد -32
 تية الى اسمدة عضوية خارج التربةاسباب تحويل المخلفات النبا -33
 Compostingمفهوم الكومبوست  -34
 مزايا استخدام الكمبوست -35
 للكمبوست جودة المنتج النهائي -36
 الكومبوستطرق انتاج  -37
 الكومبوستالنتاج  العوامل التي تؤثر على عملية كمر المخلفات -38
 (الكمبوست)لسماد العضوي الصناعي الخطوات العملية إلنتاج ا -39
 (الكمبوست)لسماد العضوي الصناعي استخدامات ا -41
 تعريف السيالج -41
 أهمية السيالج -42
 عيوب السيالج -43
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 الفرق بين السيالج والدريس -44
 انواع المخلفات والمحاصيل الممكن استخدامها فى انتاج السيالج -45
 الجطرق تخزين السي -46
 خطوات صناعة السيالج -47
 االالت المستخدمة فى انتاج السيالج -48
 حساب احتياجات االالت المستخدمة فى انتاج السيالج -49
يتم عمل حساب  لتقدير االحتياجات من االالت من خالل تصور لك من حيث مساحة االرض  -51

وكمية المزروعه ونوع المحصول واى بيانات اخرى تراه وكذلك حساب حجم السيلو الالزم  
 السيالج فى السيلو

 تكلم عن الظروف  المثلى لعمل السيالج -51
 اضافة بعض المواد المساعدة فى انتاج السيالج ودراسة  تأثيرها علية -52
 الحكم على جودة السيالج -53
 التعرف على المشاكل التى تواجه عمل السيالج لالنتاج -54
 

 الكومبوست -البيوجاز  –القولبة  –الكتلة الحية  خاصة ب تمارين

 مشاريع 
 :األول  المشروع 

  بتدوير المخلفات الزراعية(  انتاج البيوجاز ) مشروع النتاج الطاقة 

  الثانىالمشروع  
 الزراعية المخلفات بتدوير(   القولبة)  الطاقة النتاج مشروع: 
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 الثالثالمشروع  
 الزراعية المخلفات السيالج  بتدوير النتاج مشروع: اسم البحث  

 الرابعالمشروع  
 الزراعية المخلفات بتدوير  الكمبوست النتاج مشروع:  البحث اسم

 

 يجب عند كتابة المشروع المطلوب كتابة المشروع بكامل التفاصيل من حيث 

 اهمية المشروع من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والزراعية -1
 والمستخدمة واسعارهاانواع وكميات المخلفات المتاحة لك  -2
 الطريقة المستخدمة لتنفيذ المشروع  -3
 االدوات والمعدات واالجهزة المستخدمة لتنفيذ المشروع -4
 ............(,كمية الطاقة الناتجة ) انتاجية المشروع   -5
 دراسة جدوى للمشروع -6

 


