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 اعتبارات تحقٌق مفهوم التصمٌم المستدام فً مجال التصمٌم الصناعً

consideration for achieving the concept of sustainable design in industrial 

design 
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 أكتوبركلٌة الفنون التطبٌقٌة _ جامعة السادس من  - بقسم تصمٌم منتجات معٌد

 ملخص البحث

تعد مشكله الحفاظ علً البٌبه مشكله ملحه خاصه فً المجتمعات النامٌه ، مما ٌؤكد علً اهمٌه تحدٌث مفاهٌمالتصمٌم و 

العصر و قد شهدت السنوات االخٌره تطورات التوجه نجو االنتاج االنظف و تصمٌم المنتجات صدٌقه البٌبه التً تعد سمه 

هابله متعلقه بالجوانب البٌبٌه الخاصه بتصمٌم المنتجات الصناعٌه بما فً ذلك المجهودات و الدراسات المستفٌضه لتقلٌل 

االسواق التأثٌرات السلبٌه لها ، مما تطلب تصمٌم و انتاج العدٌد منالمنتجات المعروفه بالمنتجات صدٌقه للبٌبه و طرحها ب

الصناعه و  ،  بالرغم من ان االستدامه لٌست فكره جدٌده اال ان المخاوف البٌبٌه بدأت علً المستوي الدولً نتٌجه لتطور

التكنولوجٌا و تعدد المنتجات، و قد حفزت المشاكل البٌبٌه انتباه المستهلكٌن و المنتجٌن الً رصد التأثٌرات البٌبٌه السلبٌه 

 اكتشاف تقنٌات جدٌده لمنع او تقلٌل االضرار البٌبٌه و ٌعتبر زٌاده وعً المصممٌن و المصنعٌن تطوٌر و و العمل علً

بٌبا احد اهم اساسٌات هده االستراتٌجٌه البٌبٌه نتٌجه اللوابح البٌبٌه المتزاٌده نتٌجه لسلوك شراء و استخدام لدي المستهلكٌن 

المنتجات المنافسه وو قد ثبت  من اجل البقاء فً االسواق العالمٌه بٌن مما دفع الشركات المنتجه الً تحسٌن ادابها البٌبً

اهم االستراتٌجٌات الفعاله للشركات للتصدي  هً واحد من DFEسنه الماضٌه ان التصمٌم من اجل البٌبه  33خالل ال 

مع تقدٌم فرص جدٌده لحل و  تسلٌم المنتج النهابً للعمٌل لتحدٌات االنتاج و اداره العملٌات بداٌه من وضع التصمٌم الً

و ٌمكن اٌجاز مفهوم التنمٌه المستدامه االن علً استخدام الموارد الطبٌعٌه  منع مشكالت التلوث البٌبً من خالل المنتج .

احتٌاجتنا الحالٌه دون التأثٌر علً احتٌاجات االجٌال القادمه ، اي عندما ٌفكر المستخدم  )المتجدده و الغٌر متجدده( لتلبٌه

 ان ٌفكر فً االثار السلبٌه المرتبطه بالمنتج خالل دوره حٌاته الكامله . فً شراء منتج ٌجب

 الكلمات المرشده
،اعاده Reuse، اعاده االستعمال  Design For Environment، التصمٌم للبٌبه  Sustainabilityاالستدامه 

، نهاٌه العمر  product life time تراضً للمنتج ، العمر االف Lifecycle، دوره حٌاه المنتج  Recyclingالتدوٌر 
End Of Life 

 
 
 
 
 
 
 

  
             

 ( دوره حٌاه المنتج1شكل )                                                       
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Abstract 
The problem of environmental protection is an urgent problem especially in developing 

societies, which emphasizes the importance of modernizing design concepts and moving 

towards cleaner production and design of eco-friendly products, which is a characteristic of 

the times. Recent years have witnessed significant developments in the environmental aspects 

of industrial product design, including extensive efforts and studies to reduce their negative 

impacts, requiring the design and production of many products known as eco-friendly 

products and putting them on the market.  

Although sustainability is not a new idea, environmental concerns have begun at the 

international level as a result of the development of industry, technology and multiple 

products. Environmental problems have prompted the attention of producers and consumers 

to monitor and develop negative environmental impacts and to discover new techniques to 

prevent or minimize environmental damage. Increasing the awareness of designers and 

manufacturers is one of the most important fundamentals of this environmental strategy as a 

result of increasing environmental regulations as a result of the behavior of consumer 

purchase and use, prompting manufacturers to improve their environmental performance in 

order to survive in the global market among competing products.  

Over the past 30 years, it has been proven that design for the environment (DFE)is one of the 

most effective strategies for companies to address the challenges of production and operations 

management from design to delivery of final product to the customer, providing new 

opportunities to solve and prevent pollution problems through the product. The concept of 

sustainable development can now be summed up in the use of natural resources (renewable 

and non-renewable) to meet our current needs without affecting the needs of future 

generations. When a user is thinking of buying a product s/he should consider the negative 

effects associated with the product during his entire life cycle 

Key words 

Sustainability   ، Design For Environment   ، Reuse ،Recycling  ، Lifecycle   ،  product life time   ،

End Of Life 

 مقدمه البحث

تعد قضٌة االهتمام بالبٌبة هى القضٌة االكثر حٌوٌة واهمٌة لدى المنتجٌن والمصممٌن والتى ٌجب ان ٌتم التغلب علٌها 

 فالسؤال

اجل مستقبل مستدام ؟ حٌث تسعى الشركات لفهم العواقب البٌبٌة لمنتجاتهم لتصور ماٌمكن ان  الهام هو كٌف نصممم من 

 ٌكون

حل امثل لمعالجة تلك المشكالت ففى كثٌر من المنتجات الحالٌة ٌتم تجاهل االثار البٌبٌة الضارة بداٌة من مراحل عملٌة  

 التصمٌم 

لنظر فى التكالٌف والخصابص البٌبٌة واالدارٌة للمنتج فى جمٌع مراحل وصوالً الى المنتج النهابى وعلى ذلك فإنه ٌجب ا

 دوره

 حٌاته من تصمٌم وتطوٌر وانتاج الى التعامل النهابى مع المنتج ونجد ذلك متمثالً فى : 

 عدم كفاءه استخدام الطاقة .•

 المخلفات المشتركه عن عملٌات التصنٌع .•

 وعدم قابلٌتها العادة التدوٌر اواالستخدام مره اخرى . المنتجات و مكونتها المنتهٌة الصالحٌة•
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 مشكله البحث 

تعتبر االستدامه احد مدخالت عملٌه التصمٌم حٌث ان مشكلة البحث هناك نقص فً وعً الممصمٌن و المصنعٌن باهمٌه 

 االستدامه

و اعتبارات تحققها ، مما ٌؤكد على أهمٌة تحدٌث مفاهٌم التصمٌم و التوجه نحو االنتاج االنظف وتصمٌم المنتجات  

 صدٌقة البٌبة 

 )المنتجات المستدامه (

 هدف البحث 

توضٌح مفهوم التصمٌم المستدام  فً مجال التصمٌم الصناعً و جعل المصمم الصناعً ٌتبنً مفهوم االستدامه فً 

 م جمٌع تصمٌ

 منتجاته و ذلك من خالل توضٌح و شرح و تفسٌر اعتبارات التصمٌم المستدام

 اهمٌه البحث  

 الحفاظ علً النظام البٌبً•

 مالبمه المنتجات للبٌبه بشكل اكبر•

 وجود منتجات صدٌقه للبٌبه•

 فرض البحث

 مستدامبفرض تطبٌق مبادئ االستدامه فً التصمٌم ، فان ذلك ٌؤدي الً وجود منتج 

 خطوات البحث

 المرحله االولً 

 مرحله جمع المعلومات •

 ٌتم فٌها جمع المعلومات و المعرفه القابمه من خالل المراجع السابقه و التً تدور حول

 .مفهوم االستدامه و اوجهها و اعتبارات تحقٌقها1

 .مفهوم التصمٌم الصناع2ً

 المرحله الثانٌه

 تحلٌل و تصنٌف المعلومات•

ٌتم فً هذه المرحله تصنٌف المعلومات و تحلٌلها التً ٌتم الحصول علٌها و الخاصه بمفهوم االستدامه و مجال التصمٌم 

 الصناعً 

 و تحلٌها بهدف دراسه و تحدٌد العالقه البٌنٌه بٌنهم 

 المرحله الثالثه

 مرحله االستنباط •

 مفهومً االستدامه و مجال التصمٌم الصناعًفً هذه المرحله ٌتم استنباط و العالقات البٌنٌه بٌن 

 المرحله الرابعه

 عرض النتابج•

 مفهوم االستدامه

بالرغم من ان االستدامه لٌست فكره جدٌده اال ان المخاوف البٌبٌه بدأت علً المستوي الدولً نتٌجه لتطور الصناعه و 

المستهلكٌن و المنتجٌن الً رصد التأثٌرات البٌبٌه  و تعددت المنتجات ، و قد حفزت المشاكل البٌبٌه انتباه التكنولوجٌا

تطوٌر و اكتشاف تقنٌات جدٌده لمنع او تقلٌل تلك االضرار البٌبٌه . و ٌعتبر زٌاده وعً المصممٌن  السلبٌه و العمل علً
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سلوك الشراء و االستخدام هم اساسٌات هذه االستراتٌجٌه البٌبٌه نتٌجه اللوابح البٌبٌه المتزاٌده نتٌجه  و المصنعٌن بٌبٌا احد

الشركات المنتجه الً تحسٌن ادابها البٌبً من اجل القاء فً االسواق العالمٌه بٌن المنتجات  لدى المستهلكٌن مما دفع

وقد تعنً القدرة على حفظ نوعٌة الحٌاة التً نعٌشها على المدى الطوٌل وهذا بدوره ٌعتمد على حفظ النظام  . (1)المنافسه 

كالتالً: "التنمٌة  1987المسبول للموارد الطبٌعٌة، وقد عرفت مفوضٌة األمم المتحدة للبٌبة والتنمٌة فً  ستخدامالبٌبً واال

المستدامة هً التنمٌة التً تفً باحتٌاجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة األجٌال لمقبلة على تلبٌة احتٌاجاتها 

المٌن البشري و البنً طبٌعً و غالبا ما ٌعبر هذا التفاعل علً انه ٌحتوي متوازنا بٌن ع الخاصة") تمثل االستدامه تفاعال

  (2) اقتصاد ( ( و تمثل عالقه هذه العناصر تتقاطع مع االستدامه –اجتماعٌه  – عداله –علً ثالثه عناصر )البٌبه 

 
 ( تقاطع عناصر مع االستدامه2شكل )

كاس الحالاه الثانٌاه لمنظاور اكثار واقعٌاه ان االقتصااد الصاحً ٌعتماد الدوابر متحدده المركز تعكس طبقات المجااالت و تع

 . مع سلٌم و كالهما ٌعتمد علً بٌبه سلٌمه فتحدث االستدامه عندما تزدهر الثالثٌهتمج علً

 
 ( اتحاد عناصر مع االستدامه3شكل )

التنافسٌه ،المؤتمر الدولً العاشر )حول االفاق المستقبلٌه (  رحاب محمود الهٌبري ، اعتبارات تصمٌم المنتج االخضر لزٌاده القدرته 1)
ع عشر ، للتنمٌهالمستدامه فً الوطن العربً فً مواجهة التحدٌات( ، المجله الدولٌه للجمعٌه االكادٌمٌه المصرٌه لتنمٌه البٌئه ، المجلد الراب

 2013العدد الثالث ،
(2 )guide_to_sustainable_design.pdf 

 دامةمكونات لالست

أن تكون الركابز  وٌنص مبدأ الركابز الثالث لالستدامة على أنه بالنسبة لمشكلة االستدامة الكاملة التً ٌتعٌن حلها، ٌجب

االقتصادٌة. وقد نشأ العٌب فً  الثالث لالستدامة مستدامة. وتتمثل الركابز الثالث فً االستدامة االجتماعٌة والبٌبٌة و

فً جهد قصٌر األجل لجعل الركٌزة االجتماعٌة أقوى كأولوٌة علٌا فً العالم. ومع ذلك، تعرٌف برونتالند لالستدامة 

وتتطلب مشكلة االستدامة البٌبٌة اتخاذ إجراءات  ٌتطلب ذلك إعطاء الركٌزة البٌبٌة أولوٌة قصوى على المدى القصٌر.

 (1) ونتالند وضع العالم على مسار للكوارثوهكذا فإن تعرٌف بر واسعة النطاق اآلن لتجنب العواقب الكارثٌة فٌما بعد.
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 ( مكونات االستدامه3شكل )

التلوث، ونضوب الموارد  االستدامة البٌبٌة هً القدرة على الحفاظ على معدالت حصاد الموارد المتجددة، وخلق

 غٌر المتجددة التً ٌمكن أن تستمر إلى أجل غٌر مسمى.

 أجل غٌر مسمى. دعم مستوى محدد من اإلنتاج االقتصادي إلىاالستدامة االقتصادٌة هً القدرة على 

محدد من الرفاه االجتمااعً  االستدامة االجتماعٌة هً قدرة النظام االجتماعً، كبلد ما، على العمل على مستوى

 إلى أجل غٌر مسمى.

 

 التعرٌف األکمل لالستدامة 

احتٌاجاتها  ن المساس بقدرة األجٌال المقبلة على تلبٌةلتنمٌة المستدامة هً التنمٌة التً تلبً احتٌاجات الحاضر دو

 الخاصة. أنه ٌحتوي علً مفهومٌن ربٌسٌٌن:

 االحتٌاجات األساسٌة لفقراء العالم التً ٌنبغً إٌالء األولوٌة القصوى لها مفهوم "االحتٌاجات":•

االحتٌاجات الحالٌة  قدرة البٌبة على تلبٌة فكرة القٌود المفروضة من قبل الدولة من التكنولوجٌا والتنظٌم االجتماعً على•

 (2)والمستقبلٌة

 التصمٌم المستدام
لٌست مجاال  سوف نركز علً اعتبارات االستدامه علً مستوي المنتج من المفٌد ان ناخذ فً االعتبار , ان االستدامه

م تاثٌرها االٌجابً علً الناس و ٌدع من االعمال ٌمكن ان ٌكون منتج مستدام حقا فقط فً سٌاق نظام اوسع بكثٌر واحدا

التطبٌق الذكً لمبادئ االستدامة فً مجال الهندسة  الكوكب و الربح التصمٌم المستدام هو المصطلح الذي اخترناه لتمثٌل

المصنعة المماثلة، ولكن نفس المبادئ ٌمكن أن تنطبق أٌضا على  والتصمٌم. وٌركز هذا الدلٌل على المنتجات والمكونات

وعالوة على ذلك، فإن "التصمٌم المستدام" هو مصطلح واحد ٌستخدم لوصف  المعمارٌة، والتخطٌط المدنً. الهندسة

تصمٌم وتطوٌر المنتجات التجارٌة والصناعٌة. وتشمل المصطلحات األخرى المستخدمة فً  استخدام مبادئ االستدامة فً

ومع ذلك هناك  ا، والتصمٌم اإلٌكولوجً، والتصمٌم األخضر.الهندسة المستدامة، والتصمٌم المستدام بٌبٌ كثٌر من األحٌان

باألدوات والتقنٌات التً تركز  العدٌد من المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع التً لها معان مختلفة،المصممٌن المهتمٌن

فهوم االستدامه دمجها فً عملهم قد اصبح م على االستدامة سوف تجد هذه المفاهٌم مفٌدة على األقل معرفة، إن لم ٌكن

االنشطه المختلفه بدء من المستوي المحلً الً المستوي العالمً  واسع النطاق و ٌمكن تطبٌقه علً العدٌد من المجاالت و

التصمٌم  –التصمٌم المستدام بٌبٌا  –التصمٌم مفهوما لالستدامه )التصمٌم البٌبً  علً مدي فترات زمنٌه مختلفه , و ٌعطً

هوفلسفه التصمٌم لالشٌاء المادٌه والبٌبٌه و الخدمات لتتوافق مع المبادئ االجتماعٌه و االقتصادٌه و الواعً بٌبٌا ( , و 

و  البٌبٌه ،الهدف من التصمٌم المستدام هو القضاء علً االثار البٌبٌه السلبٌه و ٌحتاج ذلك الً الدمج مع البٌبه الطبٌعٌه ,

 (1)تجاٌجاد عالقه طوٌله االمد بٌن المستخدم و المن



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

888 

 
 ( التصمٌم المستدام4شكل )

 
 االستدامه فً التصمٌم )وجوه عدٌده فً التصمٌم (:

 (DFD) design for disassemblyتصمٌم للتفكٌك 

حٌاتهم.إعادة تدوٌر  هذا هو نهج التصمٌم الذي ٌتٌح سهولة استخدام  من أجزاء، مكونات، والمواد من المنتجات فً نهاٌة

 الحصول علٌه بتكلفة باهظة. ، أو السلٌمه ، ولكن إذا كان المنتج ال ٌمكن تفكٌكه بسهوله وفعالٌة وإعادة استخدام االجزاء

التفكٌك النهابً )جزبٌا أو كلٌا( الستعادة النظم والمكونات والمواد. وتشمل عملٌة  تصمٌم لتسهٌل التغٌٌر المستقبلً و (1)

لتحقٌق هذا الهدف الً تعظٌم  اإلدارة وتقنٌات البناء ونظم المعلومات والتصمٌم هذه تطوٌر التجمٌعات والمكونات والمواد 

اإلصالح وإعادة التصنٌع وإعادة  القٌمة االقتصادٌة وتقلٌل اآلثار البٌبٌة إلى الحد األدنى من خالل إعادة االستخدام  و

ملها.على تجنب إزالة المبانً تماما. وطرح المبانً بأك اإلضافة الحٌوٌة اآلمنة، التدوٌر، استعادة الطاقة من المواد و

المواد التً تهدف إلى إعادة تدوٌر اللقٌم والمواد "الطبٌعٌة" التً قد  و ٌتضمن استخدام المواد القابلة إلعادة االستخدام

 (2) .أٌضا إلى ضمان دعم جمٌع جوانب البناء المستدام تكون قابلة للتحلل تماما. وتسعى

 

 ( تصمٌم للتفكٌك5شكل )

  cradle to cradleلمهد إلى المهد ا
فً  مهد إلى مهد هو استراتٌجٌة األعمال المستدامة التً تحاكً دورة التجدد من الطبٌعة التً ٌتم إعادة استخدام النفاٌات.

هذا هو  الطبٌعة ، عندما ٌموت شجرة أو حٌوان أو ٌخلق النفاٌات، أن النفاٌات ٌنهار وٌصبح المغذٌات لعملٌة أخرى.

 cradle to) الهدف من المهد إلى نهج مهد ، خلق عملٌة دورٌة بدال من خطٌة واحدة مثل المهد إلى نهج خطٌر

grave.) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( ،2  ) http://www.thwink.org/sustain/glossary/Sustainability.htm  

http://www.thwink.org/sustain/glossary/Sustainability.htm
http://www.thwink.org/sustain/glossary/Sustainability.htm
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( خطوة أبعد cradle to cradleوالهدف الربٌسً من المهد إلى النهج الخطٌر هو تقلٌل النفاٌات. ٌذهب المهد إلى مهد ) 

كٌفٌة تصمٌم المنتج ٌشٌر إلى ما سٌكون له تأثٌر على البٌبة. تخٌل أن كل منتج أو  (1)ومحاوالت للقضاءعلى النفاٌات تماما

نظام صمم باستخدام مهد لتهدبة التصمٌم هو النظام البٌبً الخاص بها. ٌتم إنشاء النفاٌات، ولكن كما هو الحال فً 

لمنتجات والنظم مصممة إلعادة امتصاص عملٌة جدٌدة. وباستخدام الطبٌعة كنموذج، فإن ا الطبٌعة، انها تستخدم إلطعام 

النظام ومن ثم إعادة استخدامها. وهذا ما ٌسمى نظام حلقة مغلقة، ألن النفاٌات ال ٌتم تجاهلها. وفقا  المواد المتقادمة إلى 

ٌتمٌز  .  (2)وبراونغارت، فً مهد إلى عملٌة مهد، والمنتجات النفاٌات هً أساسا العناصر الغذابٌة لعملٌة أخرى لماكدونوغ 

 هذا النهج بٌن نوعٌن من المنتجات:

 كٌمٌابٌا ًباالستخدام هو المنتجات من أجل االستهالك، مثل الغذاء حٌث كل شًء ٌتغٌر بٌولوجٌا وً  األول :

ومان   هو المنتجات من أجل الخدماة، مثال جهااز التلٌفزٌاون، واألشاٌاء التاً تساتخدم فقاط بادون أن تغٌار حالتهاا، الثانً :

  خالل هذا النهج ٌكون من الممكن تحقٌق مستوٌات أعلى من التحسٌن البٌبً واالجتماعً والمنفعة التجارٌة.

 

 ( من المهد الً المهد6شكل )

(1)  ، (2 ) https://study.com/academy/lesson/cradle-to-cradle-definition-summary-design.html 

 (  DFE)  design for the environmentتصمٌم للبٌئه 

التصمٌم للبٌبه هو اصطالح ٌشٌر الً منتجات التً تراعً العوامل البٌبٌه و تحد من التاثٌرات السلبٌه علً البٌبه و صحه 

الهامه  هو تطبٌق منظم العتبارات دوره الحٌاه البٌبٌه خالل تصمٌم المنتج بهدف تجنب او تقلٌل التأثٌرات البٌبٌه  االنسان.

الً التسوٌق ، و  دوره حٌاه المنتج ، من مصدر المواد الخام و المكونات المشتراه ، التصمٌم و التصنٌع..لجمٌع مراحل 

 حتً االستخدام و نهاٌه العمر االستخدامً و التخلص من المنتج.

ٌبه التصمٌم للب )اوربا( و Eco-designهو التصمٌم للبٌبه  clean designالمصطلح االكثر شٌوعا للتصمٌم النظٌف 

Design for the Enviroment  )امرٌكا الشمالٌه( 

 مراحل التصمٌم للبٌئه :

 مرحله االتخطٌط : هً تخطٌط عملٌه البحث لتحدٌد اتجاهات االساسٌه لعملٌه نحسٌن البٌبً و جوانبها .1

 مرحله التصور : بحث الحلول الممكنه لتوفٌر االحتٌاجات البٌٌبٌه مع امكانٌه تحسٌن وظابف المنتج .2

 المصمم رحله التحلٌل و االختبار : ٌتم اجراء عملٌه التحلٌل بغرض مالبمه التصمٌم لمجموعه معاٌٌر من قبلم .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1 ) guide_to_sustainable_design.pdf 

 (8 ) Design for Disassembly in the Built Environment.PDF  
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 مرحله االعداد : ٌتم فً هذه المرحله بحث الحلول المقترحه بشكل تطبٌقً من حٌث : .4

 التصمٌم و بناء المنتج 

 مرحله االنتاج 

 مرحله التسوٌق و بٌع المنتج 

 مرحله االستخدام 

 مرحله نهاٌه العمر 

 ٌتم اانهابً ٌتم التأكد من المعاٌٌر المقترحه لتحدٌد مستوي جوده المنتج مرحله التقٌم :5. 

 
 ( التصمٌم للبٌئه7شكل )

   product lifecycleدوره حٌاه المنتج 

تعنااً المراحاال المتتالٌااه و المترابطااه و كاال المساااهمات و النااواتج الهامااه المرتبطااه مباشااره ماان تصاامٌم المنااتج الااً 

 تقسٌم دوره حٌاه المنتج الً ارٌعه مراحل ربٌسٌه :منه، و ٌمكن  التخلص

 مرحله التصمٌم .1

 مرحله االنتاج .2

 مرحله االستخدام .3

 مرحله نهاٌه العمر .4

 
 ( دوره حٌاه المنتج8شكل )
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 ( دوره حٌاه المنتج9شكل )

 مرحله التصمٌم

له المسار  التصمٌم التً تحددمرحله مهمه الن المصمم ٌبدأ فً حل مشكله ما وضع لها بدابل حلول ثم ٌطلع بمتطلبات 

التً تساعده علً تحقٌق  الذي ٌبدأ ٌصمم من خالل حتً ٌنجز الهدف المطلوب و اٌضا ٌلتزم المصمم باالسالٌب التفنٌه

متطلباته عن طرٌق الوصل بالنسبه الكبٌره الً بدٌل المناسب من الحلول و فً هذه المرحله االولٌه البد علً المصمم اخد 

البٌبه فعلً المصمم ان ٌكون التصمٌم صدٌق للبٌبه و  بالمنتج اثناء مرحله التصمٌم فهذا التصمٌم ٌؤثرا علً كل ما ٌتعلق

الخامات و نوعها و امكانٌه تشغلها و تدوٌرها عنه نهاٌه العمر او  مؤثرا علٌه فً بداٌه حٌاته حتً التخلص منه من حٌث

ده فً عملٌات االنتاج او فً تأدٌه الوظابف الخاصه بالتصمٌم فٌجب التخلص منها.الطاقه استخدام الطاقات الغٌر متجد

االتجاه الً الطاقه الجدٌده و المتجدده او ترشٌد استهالك الطاقه مع حفظ نفس الكفاءه المطلوبه.عملٌات التصنٌع و ما 

االفتراضً كل هذا ٌجب ان  ٌحدث فٌها من كثٌر من ملوثات اثناء التصنٌع و بعده.النفاٌات التً تكون عند انتهاء العمر

التصمٌم حتً ٌكون علً المصمم الدراٌه الكامله بكل التفاصٌل عملٌه التصمٌم  ٌدرس دراسه صحٌحه و دقٌقه فً مرحله

 العمر و التخلص منه . حتً المنتج النهابً حتً نهاٌه

 و هناك مراحل لعملٌه التصمٌم :

 وضع تصور عام لحل المشكله .1

 المشكلهوضع تصمٌم مبدبً لحل   .2

 وضع تصمٌم نهابً تفصٌلً لحل المشكله .3

 و ٌتم هذا علً خطوتٌن :

 خطوه وضع التصور و االفكار و وضع البدابل و الحل لحلها و وضع افكار متعدده و اختٌار اسلوب العمل -1

 خطوه تكون حقق فٌها المصمم الهدف المطلوب من حٌث تصمٌم افكار تحقٌق المتطلبات و لكن علٌه اختٌار -2

 بحذر البدٌل المناسب بنسبه كبٌره لحل المشكله  

 خطوات عملٌه التصمٌم : 

 الشكل و مظهر المنتج -1

 اختٌار الخامه -2

 اختٌار مصدر طاقه -3

 تقلٌل الخامه -4
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 ( مرحله التصمٌم10شكل )

 الشكل و مظهر المنتج

عملٌه اتصال  مظهره هو اولان عملٌه اختٌار الشكل و مظهر المنتج من اصعب ما ٌمر به المصمم ألن شكل المنتج و 

الذي من خالله رفض و  تحدث بٌن المستخدم و المنتج حٌث ٌجذب انتباه المستخدم و ٌساعده علً مالحظته فالشكل هو

قبول المنتج بنسبه كبٌره و ان عالقه المستخدم بالمنتج هً عالقه سٌكلوجٌه ٌعلً المصمم العمل علً تحسٌن هذه العالقه 

العنصر الجمالً و عنصر الطراز و العادات و الموضه  ً االعتبار فً افكاره و ٌجب التفرٌق بٌنو تطورها و اخذها ف

العكس العنصر طراز و الموضه و العادات فهً مرتبطه بفترات  فً التصمٌم ال عناصر الجمالٌه دابما ٌترك اثر علً

 زمنٌه

 اختٌار الخامه
مدي تأثٌرها  من بداٌه مرحله التصمٌم الخذها فً االعتبار و معرفه  البد علً المصمم اختٌار الخامه المناسبه للتصمٌم

الخامات جٌدا و ال ٌضع اي  علً البٌبة بعد عملٌه انتهاء العمر و امكانٌه تشغٌلها و تدوٌرها و البد علً المصمم دراسه

 ت الناتجه و كٌفٌه التخلص منهاو المؤثرا خامه كمتطلب اساسً اثناء عملٌه التصمٌم اال بعد ان ٌقوم بمعرفه كل جوانبها

 الختٌار الخامه عده نقاط منهم :و ٌكون 

بخامات  مواصفات جوده الخامه : ان الخامات تكون ذو جوده عالٌه و لٌس من ضروره حتً تعطً مظهر جذاب -1

جٌده و  بطرٌقه عالٌه الدرجه لكن ٌمك التصمٌم المبتكر بخافات اقل فً درجه و تعطً مظهرا جٌدا و مالبم البٌبه

المخاطر الناتجه سواء  اٌضا هنا ال ٌجب علً المصمم تخصٌص اي خامه فً عملٌه التصمٌم دون اخذ فً االعتبار

 صحٌه او عدم التخلص منها و النتابج الخاصه بذلك

خري ، مره ا استخدام خامات قابله العاده التدوٌر : علً المصمم استخدام الخامات التً ٌمكن اعاده تدوٌرها و تشغٌلها -2

و اٌضا ان ٌصمم المنتج لسهوله تفكٌكه و تجمٌعه حتً عند نهاٌه عمره االفتراضً و عمل علٌه عملٌات التدوٌر تدور 

للطاقه مثال: التخلص منها عن  الماده و ترجه كانها ماده اولٌه لعملٌات التصنٌع او اٌضا ٌمكن اعتبارها كمصدر

 ستخدام فً التسخٌنطرٌق الحرق و ٌولد عنه طاقه حرارٌه صالحه اال

استخدام المواد المعاد تدوٌرها : فً بداٌه عملٌه التصمٌم ٌأخذ فً اعتباره ان تصمماته تصلح الستخدام المواد تدوٌرها  -3

المعاد تدوٌرها من  كماده اولٌه فً عملٌات التصنٌع تؤدي وظٌفتها بشكل بشكل جٌد و ان تطلب اختٌار المواد
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النفاٌات و اعاده تدوٌرها و  لمصممٌن االوربٌٌن بانتاج منجات تجرٌبٌه من المواد والموردٌن ، قامت مجموعه من ا

اصبحت لدابن ٌمكن استخدامها و كان من الزجاجات و االكٌاس و اللعب القدٌمه و مواد التغلٌف حتً تصبح اتجاه فً 

 عملٌه التعببه التغلٌف كالورق المعاد تدوٌره فً عملٌات التغلٌف

للتحلل العضوي : ان العدٌد من الخامات تتحقق امكانٌه التحلل العضوي بسهوله ثبت انها لٌست كذلك  استخدام خامات -4

التحلل لعناصرها  عندما دفنت فً مواقع الدفن حتً ان الخامات العضوٌه مثل الورق ربما تأخذ وقت طوٌل فً

من اللدابن لذا ٌفضل  ها عضوٌا اسرعاالساسٌه ولكن المواد الطبٌعه مثل الخشب و القطن تتمتع بامكانٌه تحلٌل

 استخدامها فً العدٌد من التطبٌقات 

جدٌده لها  استخدام الخامات المستحدثه : كثٌرا من الجهود المبذوله مؤخرا فً تطوٌر المنتجات ٌتجه الٌجاد خامات -5

 خصابص بدٌله و تكون من اتحاد مواد مختلفه كمٌابٌا

 

 
 ( مراحل اختٌار الخامه11شكل )

 
 

 

 اختٌار مصدر الطاقه
الحالل  الطاقه احد العناصر التً تساعد المنتج علً قٌامه باالداء الوظٌفً المطلوب  اهم مساعً البحوث و التطوٌر

عند تصمٌمه او  للطاقات التقلٌدٌه التً لها كثٌرا من االضرار البٌبه و االقتصادٌه علً دول العالم ،لذلك ٌقوم المصمم

حدوث مشاكل اثناء  ر الطاقه التً تالبم المنتج والوظٌفه المطلوبه العطاء اعلً قدره و دونتطوٌره للمنتج باختٌا

عالٌه و اٌضا هم ٌكتشفون  االستخدام ، احد اسهامات المصممٌن تصمٌم منتجات تسخدم طاقه اقل و تعطً كفاءه

الطاقه فً تشغٌلها مثل ٌظهر هذا بوضوح فً المنتجات التً تستخدم  فرض الستخدام طاقه من موارد متجدده

% من كهرباء المنزل ز اٌضا المنتجات التً ال تستهلك 95الغسالت فقد تستهلك  الثالجات و السخانات و التكٌفات و

 طاقه كبٌره من الهاتف 

 المحمول فقد ٌستخدم حجم كبٌر من طاقه اثناء التصنٌع

عرضه  عتمد علً مصادر الطاقه الغٌر متجدده التًترشٌد استخدام الطاقه للحفاظ علً البٌبه : ان مشكله الطاقه ت -1

للبٌبه مما  للنفاذ السرٌع و اضافه الً انها مصادر طاقه ملوثه فأغلب انواع الطاقات المستخدمه هً طاقه ملوثه
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هذه االنواع  ٌجعل باستمرار التوسع فً استخدامها امرا غٌر مرغوب فٌه اال انه ال ٌمكن االستغناء عن استخدام

 الطاقه ، احد حلول رفع كفاءه االستخدام هذه الطاقه مع ترشٌد استخدامهامن 

تتعرض  استخدام الطاقات البدٌله : ان اغلب انواع الطاقه المستخدمه تعبر من اكبر الملوثات البٌبه و غٌر ذلك -2

المتجدده  اقاتللنفاذ السرٌع لذا ٌجب علً المصمم ان ٌبحث علً طاقات بدٌله , و اخذها فً االعتبار مثل الط

االعتماد علً  مثل الشمس و رٌاح و مد و جزر فهً طاقات متجدده ال تنفذ بامكاننا االعتماد علٌها بسهوله مثل

 طاقه الشمسٌه فهً طاقه متوفره دابما و طاقه الرٌاح اٌضا 

و التدفبه و افران الطبخ  مثال: الطاقه الشمسٌه فالطاقه الموجوده فً الكثٌر من االماكن و تستخدم فً المنازل للتسخٌن

  طواحٌن الهواء و سٌارات التً تعمل بالطاقه الشمسٌه و طاقه الرٌاح ٌولد منها الطاقه الكهربٌه من خالل

  
 ( اختٌار مصدر الطاقه12شكل )

 
 مرحله االنتاج 

االنتاج  من قصر مرحلهتعتبر مرحله االنتاج من اكثر المراحل التً ٌنتج من خاللها تلوث فً دوره حٌاه المنتج برغم 

العملٌات  كأحد مراحل دوره حٌاه المنتج اال ان كمٌه التلوث التً تنتج كبٌره مقارنه لباقً المراحل ، ٌتم تحدٌد

االنتاجٌه و نوعٌاتها من قبل تصمٌم المنتج و تختلف هذه العملٌه من منتج ألخر طبقا لظروفه وطبٌعه تصمٌمه ، مع 

التقلٌدٌه بل ان هناك مبات من  التلوث الصناعً و اصبحت ال تقتصر علً الملوثاتالتطور الصناعً زادت حده 

الهواء و مخلفات صلبه و سابله ، و قد  المركبات الكمٌابٌه التً تنطلق من عملٌات التصنٌع فً صوره جسٌمات فً

مه حجمها مقارنه تنتج مخلفات متنوعه و هذا بسبب نوع الصناعه حجمها و تتمٌز لصناعات االستخدامٌه بضخا

نفاٌاتها و هناك العدٌد الذي ٌعمل علً االستفاده من  بالصناعات التحوٌلٌه و تلجأ معظم المصانع علً دفن و حرق

 المخلفات و اعاده تدوٌرها و انتاج منها منتجات جدٌده
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 اختٌار عملٌات االنتاج النظٌف
ٌه عن طرٌق دراسه تأثٌر دوره حٌاه المنتج سٌكون ان المصمم ٌلعب دور كبٌر و هام فً تقلٌل النفاٌات الصناع

المصمم قادر علً التعرف علً العملٌات االنتاجٌه التً ٌنتج عنها نفاٌات او تمثل خطر كبٌر علً البٌبه فٌجب ان 

 (1) ٌؤخذ فً االعتبار اثناء عملٌه التصمٌم

 تقلٌل المخلفات بطرقتٌن : 

 العمل مع فرٌق االنتاج عن اختٌار الخامات و العملٌات التً ٌحدث عنها مخلفات اقل  -1

 العمل مع اداره المشترٌات لتحدٌد الموردٌن الذٌن ٌطبقون افضل الممارسات الصناعٌه لالنتاج النظٌف -2

ارد فالمٌكروٌف ان التكنولوجٌا قد تؤثر بالسلبً علً البٌبه و علً المو تأثٌر التقنٌه الحدٌثه علً البٌبه -3

ٌستخدم طاقه اقل من الفرن التقلٌدي بسبب اعتماده علً االلٌاف الضوبٌه التً تكون فعاله اكثر مع تكلفه اقل 

 فً استهالك الموارد

 
 ( مرحله االنتاج13كل )ش

 

المنزلٌه ، رساله ماجستٌرغٌر اسامه ٌوسف ، اعتبارات التصمٌم الصناعً لحماٌه البٌئه من التلوث و تطبٌقها فً احدي المنتجات  (1)
 2002منشورة ، كلٌه الفنون التطبٌقٌه جامعه حلوان ، 

 
 الخطوات العامه لتشخٌص االثار البٌئٌه

 معلومات عامه عن المصنع (1)

 تارٌخ عام المصنع                                     -1

 حاله الجو حول المصنع -2

 حاله الجو حول المصنع                               -3

 انتاجٌته -4

 مساحته                                               -5

 موقعه -6

 رسم سٌر العملٌه الصناعٌه (2)

 تحدٌد جمٌع وحدات المصنع و سٌر العملٌات       -1

 اعداد رسم تخطٌطً مفصل لسٌر العملٌات -2
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 inputتحدٌد المواد الداخله  (3)

 تحدٌد المواد الداخله فً كل وحده من المصنع  ٌتم  -1

 هل المصنع قرٌب من مصادر الخامات ام تنتقل الٌه؟ -2

 كٌف ٌتم نقل الخامات و المواد داخل المصنع؟ -3

 هل ٌتم تخزٌنها ؟                                       -4

 كفاءه النقل و مقدار الفاقد لكل ماده -5

 outputتحدٌد المواد الخارجه  (4)

 المواد الخارجه من كل وحده من الوحدات عباره عن منتج اولً او ثانوي باالضافه الً ور المخلفات

 ضوضاء                                                -1

 اهتزازات -2

 غازات                                                 -3

 حراره -4

       مخلفات )صلبه ، سابله(                        -5

 حبٌبات عالقه -6

 اجراء موازنه بٌن المواد  (5)

 اجراء موازنه بٌن كل وحده فً المصنع للتعرف علً كفابتها و اسباب الفاقد

 تحدٌد المخلفات النهابٌه التً ٌجب التخلص منها (6)

 بعد عمل الموازنه للمواد ٌتم عمل حصر لجمٌع المخلفات التً ٌجب التخلص منها و تقسٌمها مخلفات 

 تصرف فً المٌاه( -غازات( ، تصرف سابله )تركٌبات كمابٌه ، بٌلوجٌه  -دخان  -الهواء )اتربه  تطرح فً

 تحرق( -صلبه )تدفن 

 االجراءات المستخدمه للحد من التلوث (7)

 التقٌم النهابً (8)

 تحدٌد افضل الطرق العلمٌه للتعامل مع الملوثات (9)

 التوصٌات و خطه العمل (10)
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 االثار البٌئٌه (  الخطوات العامه لتشخٌص14شكل )

 مرحله االستخدام

االفتراضً و  تعتبر من اطول المراحل فً دوره حٌاه المنتج و تمتد هذه المرحله حتً نهاٌه عمر المنتج االستخدامً

خاللها ما ٌحمله المنتج من  التً ٌوثر بها المنتج علً البٌبه و علً المستخدم خالل عملٌه االستخدام و التً ٌظهر من

 مخاطر

 ر االستخدامً للمنتجالعم -1

 التلوث الناتج عن سلوك االستخدام -2

 عالقه المنتج بالبٌبه -3

 العمر االستخدامً للمنتج (1

 Life spanان العدٌد من المنتجات صممت لفترات طوٌله و لكً تستمر اعوام عدٌده االن اصبح لها عمر قصٌر 

ممكنا بفضل التقنٌه  م ، حتً الساعات ، اصبحوالعات السجاٌر ، االقال Disposabilityفإمكانٌه التخلص من المنتج 

للبحث عن المنتج الذي ٌدوم اكبر  التً تقلل من تكالٌف التصنٌع ، و لكن غالبا ما ٌكون هناك دافع بسٌط لدي المستهلك

،  Obsolescentفتره ممكنه ان عمر المنتج ٌكون محددا بالتغٌرات فً التقنٌه التً تجعله مهمل )ٌبطل استعماله( 

اثناء االستخدام ، او عن طرٌق التغٌرات فً  warring outن طرٌق بعض اجزاء المنتج التً تكون عرضه للتلف ع

و غٌر جذاب ، كذللك فإن اطاله عمر  Old fashionو التً تجعله قدٌم  styleاو الطراز  Fashionالموضه 

، و توجد طرق متعدده للتحقق من ذلك ، من تحسٌن االعتمادٌه  Wasteالمنتج طرٌقه معروفه لتقلٌل الفضالت 

Reliability  و قوه المتانهDurability  لذلك ٌبقً المنتج طوٌال ، و اٌضا لكً نجعله قابال العاده التدوٌر لذلك

  (1)تستخدم خامات افضل لصنعه تعطً عمر اضافً فً شكل اخر

 اطاله العمر االستخدامً 
الطاله العمر االستخدامً للمنتج و هً بساطه التصمٌم بحٌث ٌكون سهل الخدمه و الصٌانه او عن ان هناك عده طرق 

طرٌق توفٌر اجزاء المنتج التً عرضه للكسور و ٌكون المنتج سهل التفكٌك و التركٌب المكانٌه تبدٌلها و ٌوجد 

 مثل:استرٌجٌات الطاله فتره بقاء العمر تامنتج و لكن ٌوجد اسباب تقف امامنا 
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 قصور االستهالك و اداء المنتج -1

هما السبب الربٌسً الستبدال المنتج ، و كذلك فإن اوجه القصور ترتبط بعمر المنتج و ثمن الشراء ، و االستخدام 

المتعدد للمنتج ، اٌضا ارتفاع تكالٌف الخدمه بالنٌبه لسعر الشراء ٌعتبر واحد من المساهمات الربٌسٌه الستبدال 

 (2)المنتجات و تفضٌل الشراء علً االصالح 

 ستعمال المنتجبطالن ا -2

ٌِؤدٌان الً اعتبار المنتج غٌر  باالضافً الً تعطل المنتج عن العمل فإن التغٌرات فً التقنٌه او الشكل العام للمنتج 

صالح لالستعمال بالرغم من انه عملٌا جٌد االستخدام ، كذلك فأن التصور النهابً إلعتبار المنتج غٌرصالح لالستعمال 

و لذلك من الصعب ان ٌبرهن علٌه ، و هناك تركٌز كبٌر علً اعتبار ان المنتج ٌعتبر غٌر تقنٌا امرا مختلف علٌه ، 

 (3)بدون وجود اي عٌب تقنً به  Stylisticصالح لالستعمال نتٌجه حدوث تغٌرات مستمره فً الشكل العام للمنتج 

 
 (  مرحله االستخدام15شكل )

الصناعً لحماٌه البٌئه من التلوث و تطبٌقها فً احدي المنتجات المنزلٌه ، رساله ( اسامه ٌوسف ، اعتبارات التصمٌم 3( ، )2، ) (1)
 2002ماجستٌرغٌر منشورة ، كلٌه الفنون التطبٌقٌه جامعه حلوان ، 

 التصمٌم من اجل متانه المنتج

ات المنتج العدٌد من المنتجات لها تصمٌمات خاصه تسبب تلف المنتج كامال عند حدوث تلف فً مكون واحد من مكون

، و هذا ٌحدث جزبٌا كنتٌجه لطبٌعه الخامه المصنوع منها المنتج ، و ان فتره بقاء المنتج ٌمكن تحسٌنها بإستخدام 

خامات عالٌه الجوده و تحسٌن امكانٌه االصالح ، اٌضا فتره البقاء ٌمكن زٌادتها من خالل توفٌر قطع الغٌار ان اطاله 

المستهلك ، فنغٌر الموضه و االغراءات االعالنٌه و االسعار المالبمه رمبا تشجع عمر المنتج ترتبط اٌضا باتجاهات 

المستهلكٌن علً استبدال ما لدٌهم من منتجات مبكرا بالرغم من كفابتها ، كذلك فهناك بعض المحاوالت من جانب 

بقاء علً المنتجات التً بعض المؤسسات الٌجاد حلول لذلك مثل محاوله تقلٌل رغبه المستهلك لمنتجات جدٌده و اال

 (1)لدٌهم فتره اطول
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 (  التصمٌم من اجل المتانه16شكل )

 

 استغالل فتره نهاٌه العمر

قد ٌنظر الً المصممون بانهم ٌدعمون حاله االستهاكٌه غٌر الواعٌه )بدون تفكٌر( عن طرٌق تأكٌد وضع المنتجات 

علً اصالحها ، و التخلص منها علً اعاده استخدامها ، مثال الغٌر صالحه و تشجٌع استبدال المنتجات مفضلٌن ذلك 

 (2): شرٌط الكاسٌت الً القرص المدمج الً الشرٌط السمعً الرقمً

 

 

 

 

 

 (  استغالل فتره نهاٌه العمر16شكل )

لمنزلٌه ، رساله ماجستٌرغٌر (  اسامه ٌوسف ، اعتبارات التصمٌم الصناعً لحماٌه البٌئه من التلوث و تطبٌقها فً احدي المنتجات ا2( ، )1)
 2002منشورة ، كلٌه الفنون التطبٌقٌه جامعه حلوان ، 

 التلوث الناتج عن السلوك االستخدامً للمنتج (2)
للمنتجات احد الجوانب الهامه التً عن طرٌقها ٌمكننا التعرف علً سلوك المستخدم مع المنتج و بالتالً ٌكون لدي 

 المستخدم و ٌمكن ان ٌستعٌن بها المصمم وتنقسم مدخالت النظام السلوكً الً :المصمم خلفٌه عند التصمٌم عن سلوك 

 هً التً تعكس ظروف البٌبه الطبٌهٌه المحٌطه باالنسان مدخالت طبٌعٌه :

 مجموعه المثٌرات التً تأتً الً االنسان من البٌبه او الظروف االجتماعٌه التً نعٌش فٌها مدخالت االجتماعٌه :

 هً تمثل الخصابص المادٌه و التً تكون من صنع االنسان : مدخالت صناعٌه

 عالقه المنتج بالبٌئه (3)

بعض المصممٌن ٌنظرون الً جوانب وظٌفٌه و استخدامٌه و جمالٌه للمنتج و لم ٌنظروا علً مدي تأثٌر المنتج و 

ٌجب علً المصمم االهتمام فً عملٌه عالقته بالبٌبه و التً تكون ان عالقه بالبٌبه قد تؤثر علً البٌبه بالطرٌقه السلبٌه ف

 التصمٌم ان ٌصمم منتج ال ٌضر البٌبه )منتج صدٌق للبٌبه( و ٌكون هذا تحت نقطتٌن :
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حماٌه البٌبه من المنتج : عند تصمٌم المنتج قد ٌؤدي عدم مراعاه المتطلبات البٌبه خالل عملٌه التصمٌمٌه  (1)

الغضرار بها و من هنا ٌأتً دور المصمم فً حماٌه  الً تصمٌم منتج غٌر متوافق مع البٌبه و ٌؤدي الً

 البٌبه من المنتج ، فً جمٌع مراحل حٌاته و ذلك عن طرٌق :

 تقلٌل عدد المنتجات و خاصه المنتجات التً ال حاجه لها .1

 االقتصاد فً استخدام الخامات و الطاقه و اختٌار االنسب .2

 ال ٌنتج ضررا عنهاٌراعً استخدام طرق و اسالٌب انتاج مالبمه للبٌبه و  .3

 ٌراعً عند نهاٌه عمر المنتج التخلص منه بطرٌقه امنه .4

 الحد من انتاج المنتجات التً تستعمل مره واحده .5

لكل منتج عمر استخدامً محدد ٌمكن اطالته او اعاده استخدام المنتج او اعاده استغالل خامات و مكونات  .6

 المنتج بعد نهاٌه هذا العمر

ه : تتعرض المنتجات لعدد من المؤثرات البٌبٌه سواء الطبٌعٌه او الصناعٌه ،  فتأثٌر حماٌه المنتج من البٌب (2)

الرطوبه ، و  هً  -حراره الشمس  -البٌبه الطبٌعٌة علً المنتج و ٌكون تأثٌرا مباشرا مثل تأثً االتربه 

كم فٌها مثل تلوث عناصر ٌمكن ان تؤثر فً اداء المنتج ، كذلك الملوثات البٌبٌه و خاصه التً ٌصعب التح

الهواء و الماء و التربه ، و اٌضا نوعٌه البٌبه التً توجد بها المنتج )بٌبه االستخدام(حٌث توجد  المنتجات و 

تستخدم فً اماكن متعدده و مختلفه الظروف ، فمثال استخدام المنتجات داخل المنزل ٌحتاج متطلبات خاصه 

 (1)تختلف عن االستخدام خارج المنزل

 

 

 ( التلوث الناتج عن السلوك االستخدام17ً) شكل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اله ماجستٌرغٌر منشورة ، ( اسامه ٌوسف ، اعتبارات التصمٌم الصناعً لحماٌه البٌبه من التلوث و تطبٌقها فً احدي المنتجات المنزلٌه ، رس1)
 2332كلٌه الفنون التطبٌقٌه جامعه حلوان ، 
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 مرحله نهاٌه العمر
 طرق اهمها: بعد انتهاء العمر االستخدامً للمنتج و ٌصبح عببا اضافٌا علً البٌبه و لكن ٌمكن التفادي من ذلك بمجموعه

 عاده استخدام المنتج .1

 اعاد تستغالل خامات المنتج .2

 المنتجاعاده تصنٌع  .3

 Product Reuseاعاده استخدام المنتج 

ٌعمل المصمم من خالل مرحله التصمٌم علً تصمٌم المنتح العاده استخدامه مره ثانٌه و تقلٌل اجزاءه و توفٌر 

و اٌضا تعنً عند  الطاقه المستخدمه و ٌستخدم المنتج لغرضه االصلً الذي صمم من اجله و سهوله فكه و تركٌبه

اجله و التً تعاد مره  ً مرحله نهاٌه العمر ٌمكن اعاده استخدامه لنفس الغرض الذي صمم منوصول المنتج ال

 اخري الً الموزعٌن او شركات اعاده التدوٌر التً تعٌد تهٌبها ال االستخدام مره اخري

 Materials Recyclingاعاده استغالل خامات المنتج 

هو تحوٌل الخامات الناتجع عند انتهاء عمر المنتج االفتراضً الً خامات جدٌده بعد اعاده تدوٌرها و استخدامها فً  

صناعات اخري مثل اعاده استخدام الورق فً عملٌات التعبٌه و التغلٌف او اعاده استخدام الخامات كمصدر للحصول 

 خدم فً عملٌات التسخٌنحرقها للحصول علً طاقه حرارٌه تست علً الطاقه مثل

 
 (  توضٌح لعملٌتً اعاده االستخدام و اعاده التدوٌر18شكل )

 
 (  دوره حٌاه الخامه19شكل )



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

822 

 

 (  دوره حٌاه الخامه20شكل )

 

  Design For Re-manufactureالتصمٌم العاده التصنٌع 

كان المنتج  بعد فتره من الوقت ، اذا ٌمكن اطاله عمر المنتج ببساطه عن طرٌق امكانٌه اصالح المكونات الصغٌره

و هذا ٌعنً ان المنتج  صعب الصٌانه ، او ان مكونات عدٌده منه تحتاج لالستبدال ، فالحل ربما ٌعوق اعاده التصنٌع

حاله مسترجعه من االالت  قد ٌكون مفككا ، مجدد و معاد التجمٌع ، مع دمج اجزاءه الجدٌده او االجزاء فً افضل

تقنً جٌد ، لكن المظهر الخارجً  فس هذه الطرٌقه اٌضا ٌمكن استخدامها عندما ٌكون المنتج له توظٌفاالخري ، و ن

 تشطٌب السطح غٌر مطابقه للحداثه ٌكون تالفا الً حد سٌا ، حٌث التغٌرات الربٌسٌه فً متطلبات اللون او

 

 ( التصمٌم العاده التصنٌع19شكل )
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 النتائج

 المستدام  فً مجال التصمٌم الصناعًتوضٌح مفهوم التصمٌم  .1

جعل المصمم الصناعً ٌتبنً مفهوم االستدامه فً تصمٌم جمٌع منتجاته من خالل توضٌح و شرح و تفسٌر  .2

 التصمٌم المستدام اعتبارات

زٌاده وعً المستهلك فً عملٌه الشراء لمعرفه المنتجات صدٌقه البٌبه من خالل وسابل االتصال المختلفه و  .3

 لتوعٌهحماالت ا

 زٌاده وعً المستهلك بمعرفه مزاٌا عملٌات اعاده التدوٌر و اعاده استخدام المنتج للحد من الملوثات البٌبٌه .4

 

 المراجع

اسامه ٌوسف ، اعتبارات التصمٌم الصناعً لحماٌه البٌبه من التلوث و تطبٌقها فً احدي المنتجات المنزلٌه ،  .1

 2332التطبٌقٌه جامعه حلوان ، غٌر منشورة ، كلٌه الفنون  رساله ماجستٌر

رحاب محمود الهٌبري ، اعتبارات تصمٌم المنتج االخضر لزٌاده القدرته التنافسٌه ،المؤتمر الدولً العاشر  .2

المستقبلٌه للتنمٌه المستدامه فً الوطن العربً فً مواجهة التحدٌات( ، المجله الدولٌه للجمعٌه  )حول االفاق

 2313لبٌبه ، المجلد الرابع عشر ، العدد الثالث ،االكادٌمٌه المصرٌه لتنمٌه ا

3. Design for Disassembly in the Built Environment.PDF  

4. guide_to_sustainable_design.pdf 

5. http://www.thwink.org/sustain/glossary/Sustainability.htm 

6. https://study.com/academy/lesson/cradle-to-cradle-definition-summary-design.html 

 


