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                                                                    ا.د.عبدالعظیم نجم

كتب - رأفت نجم :

عقد فى األول من مارس الجارى ویبنار عن" منظومة زراعیة مبتكرة لشرح عالقتھا بأھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر" وذلك بالتعاون بین بین شركاء المشروع  جامعة الزقازیق
،وجامعة اكستر بالمملكة المتحدة ،وأخرین ومركز التمیز للمیاه الممول من الوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة ،ومقره جامعة اإلسكندریة ، وقد حضر الویبنار عدد كبیر من الباحثین

والمتخصصین ،وطالب العلم ،وأصحاب المصلحة من مصر ومن دول مختلفة.،

A Novel Standalone Solar-Driven Agriculture Greenhouse - Desalination"المشروع عبارة عن "منظومة زراعیة مبتكرة ومدفوعة بالطاقھ الشمسیھ تنبت ذاتیا الطاقة ومیاه الرى الالزمة بدمج الصوبة الزراعیة مع وحدات لتحلیة ومعالجة المیاه
System: That Grows its Energy and Irrigation Water وجھة التمویل:  صندوق دعم العلوم والتكنولوجیا والقنصلیة البریطانیة STDF-British Council ،والباحث الرئیس للمشروع: ا.د. عبدالعظیم محمد نجم  أستاذ

الھیدرولیكا والموارد المائیة بكلیة الھندسة جامعة الزقازیق مقررلجنة الموارد المائیة بالمجلس األعلى للجامعات لترقیة األساتذة واألساتذة المساعدین ، والجھة المسئولة عن التنفیذ طبقا للعقد: كلیة الھندسة  جامعة الزقازیق

فكرة وملخص المشروع:  

یعتبر األمن الغذائى من الموضوعات العامة لدول كثیرة بالعالم ، وذو أھمیة خاصة لمصر ومنطقة الشرق األوسط خاصة مع شحة مصادر المیاه الالزمة للرى، وإرتفاع درجة الحرارة
وشدة اإلشعاع الشمسى ، والذان یعوقان عملیة الزراعھ السطحیة ، وتزید من تكلفھ المنتج الزراعى. وقد أدخلت الزراعھ المحمیھ (بالصوبات الزراعیة) فى المناطق الباردة إلصطیاد الطاقة
الشمسیة لتدفئة الصوبھ وزیادة اإلنتاجیة. أما بالمناطق الحارة وإرتفاع األشعاع الشمسي یسبب سلبا فى إنتاجیة وجودة المنتج الزراعى  للصوبة الزراعیة بإرتفاع درجة الحرارة داخلھا. ومن
ناحیة أخرى ، فالصوبات الزراعیة المستخمة تجاریا بھا عدد من السلبیات مثل إستخدام وحدات التبرید التبخیرى، عملیة التظلیل المناسب، عدم اإلستفادة القصوى من الطاقة الشمسیة الزائدة

على إحتیاج النبات ، وإستخدام المراوح المیكانكیة المستھلكة للطاقة الكھربیة. وحیث تتوفر فى مصر ودول المنطقة شدة اإلشعاع الشمسى، فاإلستفادة من ھذة الزیادة لتقلیل ھذه السلبیات
ولتولید الطاقة وإنتاج میاه الرى الالزمتین للتشغیل المستدام للصوبھ الزراعیة  ھى محور ھذا المشروع. وللتحكم المطلق للبیئة الداخلیة في النظام التجریب تم استخدام مكیفات علي سبیل

االستثناء في ھذا المنتج البحثي لتوفیر بیئة مثالیة الستخدام مخرجات المشروعات كمختبر بحثي مستدام للعملیات البحثیة الزراعیة لطالب كلیة الزراعة والستثمرین لتحسین آداء الصوبات
الفعلیة خارج الجامعة.

والھدف العام للمشروع ھو بناء خط للتعاون البناء والمثمر وتبادل الخبررات بین جامعتى إكستر (اإلنجلیزیة) والزقازیق (بمصر) لدفع عملیة البحث والتطویر فى مجاالت لمیاه والطاقة
والغذاء (الزراعة). ومن ناحیة البحث والتطویر. ھدف ھذاالمشروع الى تطویر وتصمیم وإختبار وحدة تجریبیة ومبتكرة لصوبة زراعیة (بیت محمى) تنتج ذاتیا بالطاقة ومیاه الرى متكاملة
مع وحدات معالجة وتحلیة المیاه. وتستفیدالصوبة الزراعیة من الطاقةالشمسیة الزائدة عن إحتیاج النبات (للتمثیل الضوئى) إلنتاج الماء الالزم للرى عن طریق معالجة میاه الصرف وإعادة
اإلستخدام ، وكذلك التحلیة بتقنیة التناضح العكسى. كما توفر المنظومة التظلیل الالزم للنبات وتقلیل الحمل الحرارى للتبرید بإستخدام ألواح شبھ نفاذة للطاقة الشمسیة. باإلضافة ذلك ، تزود

الصوبة الزراعیة بنظم التبرید الشمسى، والمدخنة الحراریة لدفع دوران الھواء والتھویة طبیعیا دون الحاجة لمراوح میكانیكیة مما یقلل تكالیف الصیانة والتشغیل.

تم دراسة تفاصیل البیئة الداخلیة للصوبة الزراعیة المتكاملة باستخدام برمجیة CFD، بھدف التصمیم والتحكم فى عناصرالجو داخل الصوبة ، وكذلك عملیات التحلیة وإنتاج الماء والطاقة. كما
تم بناء منظومة تجریبیة متكاملة للصوبة الزراعیة لدراسة أداءھا فى ظروف بیئیة طبیعیة بكلیة الزراعة بالجامعة ویستفاد من النتائج المعملیة والنظریة لتطویرمنظومة متكاملة بالحجم
التجارى (عل مساحة فدان) ولتناسب الظروف الجویة لمناطق متعددة بمحافظة الشرقیة (مثل منطقة صان الحجر وغیرھا) بمصر والمنطقة بھدف تعمیمھا على المستوى التجارى محلیا
وعالمیا (كلما أمن ذلك لدول شمال افریقا والشرق األوسط). ومن ثم یمكن المنظومة الجدیدة أن توفر الغذاء الالزم للتجمعات السكانیة الصغیر، وتخلق فرص للعمل واإلستثمار التجارى. كما
تم تصمیم المنظومة بحیث یستفاد من مخرجات المكونات (كالمحلول المالح) كمدخالت لمكونات أخرى (للزراعة السمكیة) فى نظام بیئى متكامل ومستدام والیوجد أي آثار سلبیة للنظام

المقترح حیث سیتم عمل نظام متكامل إلدارة المخلفات بمجرد توفیر تمویل (قریبا جدا).

مكونات المشروع:

1-      صوبة زراعیة ذات ھیكل معدني (تعمل بتطبیق محمول عن بعد).

2-      نظام تبرید وتھویة.

3-      محطة تخلیة لتوفیر المیاه العذبة من میاه مالحة.

4-      نظام إمداد بالطاقة الشمسیة.

5-      نظام تحكم اتوماتیكي فى البیئة الداخلیة للصوبة
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6-      نظام ري حدیث اوتوماتیكي داخل الصوبة

7-      نظام ري وتسمید حدیث اوتوماتیكي خارج الصوبة.

8-      إساتخدام المیاه الملوحة (خارج محطة التحلیة) فى الحصول على منتجات أخري (نباتات تتحمل الملوحة لتغذیة الحیوان – واستخراج ملح وانتاج اسماك).

دور الشریك االنجلیزي:  

تزوید الفریق المصري بالخبرات المطلوبة فى مجال نمذجة وتصمیم الصوبات الذكیة والمشاركة فى نشر االبحاث المتعلقة بذات الموضوع وتصمیم نموذج مكبر یصلح لألماكن النائیة التي
التتوفر فیھا میاه نقیة لالستخدام األدمي وللزراعة.

 مخرجات المشروع:

-          بناء نموذج صوبة ذكیة أتوماتیكیة تعمل بتطبیق المحمول عن بعد بكلیة الزراعة كمثال یحتذي بھ فى الكثیر من األماكن النائیة لتوفیر المیاه النقیة والنتاج الغذاء لالنسان واألعالف
للحیوان.

-          تقدیم تصمیم لصوبة ذكیة بحجم تجاري لتمكین المستثمرین  ووزارة الزراعة إذا رغبت من تنفیذھا فى األماكن الصحراویة القریبة من البحر األحمر ،أو البحر المتوسط ،أو
األماكن التي بھا میاه جوفیة مالحة مثل منطقة صان الحجربالشرقیة، أو أي مكان صحراوي بھ میاه مالحة.

-          تشكیل فریق بحثي  بجامعة الزقازیق (بیت خبرة) فى ھذا المجال یستطیع االشراف على جمیع أنواع الصوبات الزراعیة بمصر السیما الذكیة منھا. والفریق البحثي مستعد لتقدیم
كافة االستشارات في مجال الصوبات الزراعیة والزراعات المحمیة وتطویرھا بأسلوب علمي مبني علي البحث العلمي والتجارب البحثیة.

-          مجموعة من األبحاث والكتب وأجزاء الكتب تنشر دولیا تتعلق بذات الموضوع منھا بحیث یتناول اقتصادیات تحویل مدینة الزقازیق لتعمل بالطاقة الشمسیة.

أعضاء المشروع من جامعة الزقازیق:

د. محمد أبو ھاشم  بكلیة الزراعة  جامعة الزقازیق " نائب الباحث الرئیس".

ا.د. حسن عوض  أستاذ بكلیة الزراعة "استشاري".

د. اسماعیل عبدالعاطي  مدرس بكلیة الھندسة "استشاري".

د. السید منصور  كلیة الزراعة  جامعة الزقازیق

د. ھاني فرحات  بكلیة الھندسة  جامعة الزقازیق "استشاري):

أعضاء من خارج جامعة الزقازیق:

ا.د. حسن فتح االستشاري الھندسي للتحلیة والطاقة الشمسیة والصوبات بالجمعیة المصریة للمیاه والطاقة واألستاذ السابق بالجامعة المصریة الیابنیة.

م. عالء صالح الباحث بمدینة األبحاث التطبیقة بمدینة برج العرب  "مساعد االستشاري الھندسي".

أعضاء ھیئة التدریس الذین ساھموا في المشروع ولیسوا أعضاء:

ا.د. أسامة عبدالمنعم عمید كلیة الزراعة جامعة الزقازیق.

ا.د. أحمد شاكر وكیل كلیة الزراعة لشئون البیئة وتنمیة المجتمع.

ا.د. محمد توفیق األستاذ بكلیة الزراعة قسم ھندسة زراعیة.

ا.د. محمود سطوحي األستاذ بكلیة الزراعة "رئیس لجنة البت"

ا.د. ھالة بسیوني مسئول دراسات الجدوي االفتصادیة.

ا.د. أحمد عسكوره مدیر وحدة المشروعات بالجامعة  "جلقة الوصل بین المشروع وقیادات الجامعة".

ا.م.د. أدھم الصعیر  األستاذ بكلیة الزراعة – مسئول اإلنتاج الحیواني – وعضو لجنة المعاینة لألعمال التي قامت بھا الشركة

ا.م.د. محمد حامد عریشة مسئول الزراعة داخل الصوبة وعضو لجنة المعاینة لألعمال التي قامت بھا الشركة

ا.م.د ھاني جمال  مساعد مسئول الزراعة داخل الصوبة.

ا.م.د  محمد نایل  مسئول اإلنتاج السمكي.

د. أبراھیم لطفي مسئول االتصاالت وااللكترونیات عضو لجنة المعاینة لألعمال التي قامت بھا الشركة

د. رامي عبدالھادي متخصص في التحلیة عضو لجنة المعاینة لألعمال التي قامت بھا الشركة

الجھات المشاركة من خارج الجامعة:
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‹ الصفحة الرئیسیة

عرض إصدار الويب

rafat negm في 10:47 م

1-      مركز بحوث الصحاري -أكثر من باحث متحصص-.

2-      المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعیة "ا.د. محمد عبد ربھ وفریقھ البحثي".

مشاركة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

.Blogger يتم التشغيل بواسطة

https://www.dostornews.com/2022/02/blog-post_77.html?m=1
https://www.dostornews.com/?m=1
https://www.dostornews.com/2022/03/blog-post.html?m=0
https://www.blogger.com/profile/09650585795540568149
https://www.dostornews.com/2022/03/blog-post.html?m=1
javascript:void(0);
javascript:void(0)
https://www.blogger.com/

