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االسببتدام الت بي تض ب ضببوابط لتحسببين كقببارة
الطاقب والتوااب البيئبي الجب تحبيب متطلببات
التنمي ب ورابب مسببتوت قببدرات البن ب التحتيبب .
تتضببببمن الت ببببريعات الممستعرضبببب مببببايتعل
بأنتاج الطاقب المتجبددة والت بريعات التحقيزيب
وت بببجي اسبببتلدام السبببلان ال مسبببي وتر بببيد
استلدام الطاق والت بريعات المتعلبب بالتعراب
واليرا ت جي البحث والتطوير.
تل الدراس ال استنتاجات منهبا أنبو
مهمبببا كانبببت الت بببريعات التبببي تتبنا بببا الدولببب
لتعزيبببز اسبببتلدام الطاقببب المتجبببددة ا ببببد أن
ت بأتي مترابط ب تلطببي جمي ب نببواحي متطلبببات
الطاقببب المتجبببددة وتكبببون اساسبببا مليببب قابلببب
للتنقيببب لتنميببب إنتببباج الكهرببببار مبببن الملبببادر
المتجبببببددة .وتببببببدم الدراسببببب مجموعببببب مبببببن
التولبببيات تتعلببب بوضببب ت بببريعات لت بببجي
االستحمار ابي انتباج الطاقبات المتجبددة وزيبادة
التوعي اي ا المجا .

الخالصة
تلعبببب كبببب مببببن االمكانببببات الطبيعيبببب
المتاحببب مبببن ملبببادر الطاقببب المتجبببددة الببب
جانببب سياسبببات تحسبببين كقبببارة الطاقببب دورا
رئيسبببا ابببي اسبببتدام الطاقببب و لببب بببريط
االسبببتقادة مبببن اتمكانبببات والملبببادر بحسببب
جببدوا ا القني ب واالقتلببادي مببن ل ب تطبي ب
حزمب مببن السياسببات والت ببريعات التببي تأل ب
اببي االعتبببار ادبعبباد االجتماعي ب واالقتلببادي
للبلبببد مببب ضبببرورة وجبببود قناعبببات مبببن قبببب
الجهبببات الم بببرع ابببي الحقبببام علببب مبببوارد
الطاق المتاح والحد من تلوث البيئ .
إن االعتمبببباد علبببب الطاقبببب ال مسببببي
ألبح أمرا حتميا لب القتبرة الرا نب لتبواير
الطاق ا المسبتبب ويجب وضب ملططبات
واسببتراتيجيات واضببح لبطبباط الطاق ب لج ب
المسببببببببتحمرين وحببببببببحهم علبببببببب الم ببببببببارك
بم ببروعات توليببد الكهربببار الت ب يببتم طرحهببا
ل القتبرة الحاليب سبوار ال مسبي أو الريبا
اضاا الب اسبتل وتطبوير ملبادر الطاقب
المتجبددة لزيبادة نسبب مسبا متها ابي مجمبوط
الطاقب الكلبي وتحبيب التزويبد اممبن منهبا
وت جي االستحمار ايها.
تتنبببباو الدراسبببب اسببببتعرا وتبيببببيم
الببببوانين والت بببريعات اللالببب باسبببتلدامات
الطاق ب المتجببددة وسياسببات الطاق ب اببي الببدو
العربيب اببي ملببر وتببونس والملببر واالردن
وسبببببوريا والسبببببعودي واالمبببببارات وايضببببببا
استعرا االجرارات المتل ة من قب العبرا
به ب ا المجببا  .حيببث يببتم تبيببيم الت ببريعات مببن
ناحي ب كيقي ب االسببتقادة مببن الطاقببات المتجببددة
للمسببا م ا ب تحبيبب التنمي ب ل ب السببنوات
المببلبببب اببببي مبببب تواابهببببا مبببب التوجببببو نحببببو

الكلمات المر دة :ت ريعات الطاق المتجبددة
االستحمار التحقيز البحث والتطوير

The Influence of Legislations
to Promote Using Renewable
Energy
ABSTRACT
Natural
abilities
of
renewable energy sources as well
as policies for improving energy
efficiency both play a major role in
energy sustainability, in conditions
of using the possibilities and
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improve energy efficiency and
environmental compatibility in
order to achieve the requirements
of development and upgrading of
infrastructure capabilities.
Reviewed
Legislations
include production of renewable
energy, incentives, using the solar
water heating, rationalization of
energy use, Tariff of sell energy
and the research and development.
The study concluded that
whatever legislation adopted by
the Country to promote the use of
renewable energy, it must come
interconnected covering all aspects
of
the
renewable
energy
requirements and be the basis for a
mechanism to be implemented for
the development of electricity
production
from
renewable
sources. The study provides a set
of recommendations on the
development of legislation to
encourage investment in the
production of renewable energies
and to raise awareness in this area.

sources
with
technical
and
economic viability by applying
policies and legislation that takes
into account the social and
economic dimensions of the
country. Additionally, existence of
convictions by the authorities is
very important to preserve the
available energy resources and
reduce environmental pollution.
The reliance on solar energy
has become inevitable in the
current period to save energy in the
future, so it must to develop clear
plans and strategies for energy
sector to attract investors, urging
them to participate in the projects
of electricity, whether solar or
wind generating, in addition to the
development of renewable energy
sources to increase the proportion
of its contribution to the sum of the
total energy secure supply.
This study deals with the
review and evaluation of laws and
regulations
concerning
the
renewable energy in the Arab
countries,
including
Egypt,
Morocco, Tunisia, Jordan, Syria,
Saudi Arabia and United Arab
Emirates, and finally Iraq. These
legislations will be studied in
terms of how to benefit from
renewable energies to contribute to
development in the coming years
in light of their compatibility with
the trend towards sustainability
which establish regulations to

Key words: legislations, renewable
energy, investment, incentive,
research and development
مقدمة
التنميببب المسبببتدام ملبببطلح جديبببد لبببب قببببو
العبببالم وااللتقببباف حولبببو اهبببي حسببب لجنبببب
بروت ند التي عرات الو مرة ب ا الملبطلح
علب انهببا التنميب التببي تسبمح بتلبيب احتياجببات
الجي ب الحببالي دون االضببرار بملببالح الجيبب
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الببببنقط واللبببباز وازديبببباد االسببببته
العبالمي الحببالي للطاقب سببوف يببؤد
اببي النهاي ب ال ب زوا ب ا الملببدر
الحيو للطاق .
 اللبببببوف مبببببن التليبببببرات المناليبببببوالرةبببب ابببي حمايببب البيئببب وتحبيببب
التنميبببب المسببببتدام  :تسببببا م الطاقبببب
المتجببددة اببي تبأمين االحتيبباج للطاقب
وايضبببا تبلببب مبببن انبعببباث اللبببازات
المسبب ل حتباس الحرار .
ج  -انلقببببا تكلقببببب الطاقببببب المتجبببببددة
نتيجببب للتطبببور التكنولبببوجي المحبببب
حيببببث لببببوحم تبلبببب كلقبببب الطاقبببب
المتجددة ابي البدو العربيب منب عبدة
عبببببببببود و لبببببببب بسببببببببب تحسببببببببن
تكنولوجيببات انتبباج الطاقب المتجببددة.
ومببببببن المتوقبببببب اسببببببتمرار تبلبببببب
ب و التكلقب لب نضبوج
وانلقا
ا البطاط.
د  -الحاج ال اسبتل ملبادر الطاقب
المتجبببددة لتسبببا م ابببي تزويبببد نسبببب
معين من الطاق الكليب المطلوبب مب
الببدعوة ال ب تر ببيد اسببته الطاق ب
وتحسبببببين كقبببببارة اسبببببتلدامها اببببببي
البطاعات الملتلق .

البببببادم .لبببب ا اببببأن تحبيبببب التنميبببب المسببببتدام
يسببتوج اتببباط سياسببات انيب ات احببار اعليب
م اجرار ال حات مؤسسبي با بترا جميب
البطاعببات علبب ملتلببف المسببتويات المتعلبببب
بالتنميب المسببتدام المحليب المبني ب علب مببا و
موجبببود مببب االسبببتمراري الن تحبيبهبببا ببببو
بمحاب ب ببدف محببدد ولببيس ن بباطا يتببر أمببر
تحبيبو للمدت البعيد.
يبببببدور محبببببور الدراسببببب حبببببو االجبببببرارات
والبببببوانين اببببي مجببببا الطاقبببب المتجببببددة اببببي
المنطبببب العربيببب حيبببث تهبببدف الدراسببب الببب
اسبببتعرا ا ببببم بببب و البببببوانين والت ببببريعات
اض عن قوانين االسبتحمار وت بجيعو ابي ب ا
المجا وعكسها عل واق الطاق ابي العبرا
مبببب مببببايمكن االسببببتقادة منببببو لوضبببب اسبببباس
ت ريعي محلي اي ا المجا .
مفهوم الطاقة المتجددة
الطاقببب المتجبببددة بببي الطاقببب المسبببتمدة مبببن
المبوارد الطبيعيب التببي تتجبدد او التبي ال يمكببن
ان تنق والتن أ عنها ابي العبادة مللقبات محب
حببباني اوكسبببيد الكرببببون او ةبببازات ضبببارة او
تعمبب علبب زيببادة االحتببباس الحببرار  .تنببت
الطاق المتجددة من ملادر متعددة ي:
 ) 1الطاق ال مسي
 ) 2طاق الريا
 ) 3طاق الكتل الحيوي
 ) 4طاق المساقط المائي
 ) 5طاق حرارة باطن االر
 ) 6طاق حرك االمواج والمد والجزر
 ) 7طاقب اببر درجببات الحببرارة اببي اعمببا
المحيطات والبحار

التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الطاقاات
المتجددة
تتنببباو ببب و الدراسببب الت بببريعات والبببببوانين
المتعلب ب بالطاقببات المتجببددة ضببمن المجبباالت
االتي :
 قوانين االستحمار :ان ت جي االستحمار ابي
مجبببا الطاقببب المتجبببددة يبتضبببي ت ببببري
قببوانين تضببمن لهببم مزايببا وعوائببد ايجابي ب
تضببمن لهببم حريب ان ببار الم ببروط وتكقب
لهم ت ليلو وتضمن لهم عوائد الربحيب مب
النمبببر الببب المنمومببب الت بببريعي بكاملهبببا
حيبببث انهبببا اليمكبببن ان تللبببو مبببن قبببوانين

الحاجة الى استخدام الطاقة المتجددة
][1
تبببدا االسبببوا نحبببو
نبببا دوااببب رئيسببب
استلدام الطاقات المتجددة ي:
أ  -امبببن الطاقببب العبببالمي :ت بببير اةلبيببب
التوقعبات الب ان تضباؤ احتياطبات
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تتضمن اي طياتها تبييبد او تعبيبد قبد يبؤد
ال نقرة المسبتحمرين لالب الببوانين ات
الطبباب التبليببد اببي اللببياة والمضببمون
][2
واال داف.

-4

 ت ببببريعات التعرابببب  :إجببببرارات التسببببعير
تببدل اببي إطببار سياسببات تر ببيد الطاق ب
ونمبببرا للوضببب الببببائم ابببي بعببب البببدو
العربيببب مبببن دعبببم ةيبببر ر بببيد لمنتجبببات
الطاق ابد تنبام االسبته ابي نبواحي ال
تعببببود بالقائببببدة اتيجابيبببب علبببب البلببببد وال
يتحببببب معهببببا دلبببب يببببواز مسببببتهلكات
الطاقب  .اهنببا حاجب الب الببربط بببين راب
الببببدعم عببببن ملببببادر الطاقبببب ادحقوريبببب
ومراعاة ادبعاد االجتماعيب للقئبات القبيبرة
][3
اي العالم العربي.
 ت بببببجي االسبببببتلدام المنزلبببببي لسبببببلانات
ال مسببي للمسببا م اببي تلقببي اسببته
الطاق الكهربائي .
 البحبببث والتطبببوير :لببببد ألببببحت المعراببب
قوة دااع وحركبا أوليبا ل قتلباد الحبديث
اهبببي أ بببم وسبببائ زيبببادة إنتاجيببب عمالبببب
الملببان والمكاتب والحبببو وةير ببا مببن
المجاالت .وحاليا يواجبو االقتلباد العرببي
تحديا قاسيا إزار اقتلاد المعرا .

-5
-6

-7

-8

تأكيببد ان ببط ت ببجيعي قائمبب البب ابببي
الدول المضيق .
تحسبببين االطبببار المؤسسبببي او السياسبببات
اللالببب باالسبببتحمار ابببي قطببباط الطاقببب
المتجددة اي الدول المضيق
دعبببم المؤسسبببات التبببي تسبببتحمر ابببي ببب ا
البطاط.
اعطببار اولويبب البب توجيببو االسبببتحمارات
البببببب قطبببببباط الطاقبببببب المتجببببببددة علبببببب
المستويين الوطني والدولي.
اسببتحداث ان ببط ت ببجيعي جديببدة لال ب
بمجا االستحمار اي الطاق المتجبددة عبدا
التبببي بببي موجبببودة ضبببمن ن بببباطات او
قوانين ت جيعي لعموم االستحمار.
وجببود يليبب تنقي يبب لمتابع ب ومراقببب كبب
مببببايتعل بتنقيبببب بببب و االحكببببام المتعلببببب
بت بجي االسببتحمار تتبيح للدولب المضببيق
الوقبببوف ورلبببد االمتحبببا لهببب و االحكبببام
ومبببدت ااعليتهبببا علببب ار الواقببب ابببي
اجت ا االستحمار اي ا البطاط.

واقااااا االساااااتثمارات العالمياااااة فاااااي الطاقاااااة
المتجددة
امهر تبرير لادر عبن برنبام االمبم المتحبدة
للبيئبببب ان االسببببتحمارات العالميبببب اببببي قطبببباط
الطاق المتجددة قد وللت ال مسبتوت قياسبي
ابببي عبببام ( )2112حيبببث بللبببت  257مليببببار
دوالر وان االسبببتحمارات ابببي مجبببا الطاقببب
المتجببددة لب نقببس العببام زادت بنسب %17
عببببببن عببببببام  .2111ووابببببببا للتبريببببببر زادت
اسببتحمارات الطاقبب المتجبببددة البب سببت امحبببا
قيمتهبببا ابببي عبببام  .2114وزادت اسبببتحمارات
عببببام  2111بنسببببب  %44عببببن عببببام 2117
و ببو العبببام الببب سببب تقجبببر االزمببب الماليببب
] [4
العالمي .
اال ان منطب ب ال ببر االوسببط و ببما ااريبيببا
تحب اببي مركبز متبألر اببي ب ا البطبباط بنسببب
 5.5( 2.1%مليار دوالر) مبن الحجبم الكلبي

قوانين االستثمار
ان ك ب سياسبب م ببجع ل سببتحمار اببي مجببا
الطاقب المتجببددة يجب ان تألببد بعببين االعتبببار
][2
المسائ االتي :
 - 1يج ان اليبتلر ت بجي االسبتحمار علب
تواير الحمايب البانونيب لبو وانمبا الببد مبن
ان تتضببببببمن احكامببببببا محببببببددة لت ببببببجي
االستحمار اي ا المجا .
 - 2ادرا الببببائمين علببب ادارة ببب ا البطببباط
وتحليلهم لجدوت التكاليف.
 - 3مسبببأل البيمببب المضببباا الحكبببام ت بببجي
االسبتحمار ا ا كانببت تبتلببر علب مجببرد
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متزايدة مبن الطاقب لتلبيب احتياجاتهبا االساسبي
لتحبيب التنمي ب المسببتدام ايهببا اببان ل ب مببن
أنو ان يقبر ضبلوطا متزايبدة علب مبوارد
الدو العربي من الوقود االحقور .
وعلببب البببرةم مبببن وابببرة ملبببادر الطاقببب
المتجببببددة ب ببببك كبيببببر اببببي منطببببب ال ببببر
االوسبط والتبي تؤ لهببا لتكبون رائببدة ابي قطبباط
الطاق المتجددة (طاقتي ال بمس والريبا علب
وجو الللبو ) اال ان المنبا السياسبي ةيبر
المسبببتبر ابببي المنطبببب احبببر ب بببك كبيبببر علببب
تطببور البطبباط .وحس ب التبريببر اللببادر مببن
برنبببببام االمبببببم المتحبببببدة للبيئببببب ومدرسببببب
ارانكقببببورت لبببب دارة والماليبببب امببببن ابببببرز
العببات التي تواجو قطباط الطاقب المتجبددة ابي
منطبببب ال بببر االوسبببط و بببما ااريبيبببا بببو
ارتقباط اسببعار بنببار المحطبات التببي تتبنب ب ا
النببوط مببن الطاق ب وان الببدو التببي تجبباوزت
مرحلبببب االضببببطرابات او لببببم تتعببببر لهببببا
كاالمببارات والملببر حببببت تبببدما كبيببرا اببي
البطاط.

ل سبببببتحمارات الموجبببببو للبطببببباط ابببببي العبببببام
الم كور.
تهببدف سياسببات الطاقب المتجببددة العالميب ال ب
] [3
ح ث محاور اساسي و ي :
 - 1تنمي سياس الطل واالنتاج
 - 2ت ببجي التلببني المحلببي لمعببدات الطاق ب
المتجددة (لال اي الب د النامي )
 - 3دعم الطاق المتجددة
واقااا االساااتثمار فااااي الطاقاااة المتجاااددة فااااي
المنطقة العربية
توجهببت سياسبببات الطاقبب ابببي الببدو العربيببب
ل العبود البح ث الماضبي بلبورة أساسبي
نحببو الواببار بمتطلبببات الطاقب ال زمب لبببرام
التنميب ورا ب مسببتوت قببدرات البنيب التحتي ب .
إال أن إدارة البطببباط لبببم تبببركن بلبببورة دائمببب
البببب مبببببادي اقتلببببادي نمببببرا للببببدعم الكبيببببر
دسعار الطاق اي معمم البدو العربيب والب
أدت ال ب لسببائر اقتلببادي اببي بع ب البلببدان
باتضبباا الب ارتقبباط معببدالت الطلب وتزايببد
الحاجببب السبببتحمارات ائلببب وانلقبببا كقبببارة
اسبببتلدام الطاقببب بوجببببو عبببام كمبببا أدت البببب
حببببدوث تببببأحيرات بيئيبببب عديببببدة اضبببب عببببن
اسبببتمرار محدوديببب قبببدرات ولبببو إمبببدادات
ولبببدمات الطاقبببب البببب الكحيبببر مببببن المنبببباط
][3
الريقي .
انط قا من حبيب ان الدو العربي التبزا
مبببن ا بببم منتجبببي البببنقط واللببباز الطبيعبببي ابببي
العببالم اال ان نمو ببا االقتلبباد واالجتمبباعي
المتسارط ال يمتاز بتزايد عدد السبكان ونمبو
المبدن بببوتيرة عاليب والتلببني الضبلم يجعلهببا
ايضا من اكببر مسبتهلكي الطاقب التبليديب التبي
تعتمبببد علبببب الوقببببود االحقبببور اببببي العببببالم
االطلب علب الكهربببار مرتقب حيببث تضبباعف
تبريبببا ل ب العبببد الماضببي وسيوالب النمببو
اي المستبب المنمور بمعدالت سبنوي مرتقعب
تتببراو مببن  %7البب  .%8ولمببا كانببت كببب
زيبببادة ابببي النمبببو تلببباحبها اسبببته كميبببات

عوامااااات االساااااتثمار فاااااي مشااااااري الطاقاااااة
المتجددة في المنطقة العربية
تتببببوار لببببدت الببببدو العربيبببب عوامبببب مهمبببب
وللببببائ تمنحهببببا اببببر حبيبيبببب ت ببببج
اسبببتحمار ببب و العوامببب والللبببائ للبببر
][2
التوجو ال م اري الطاق المتجددة و ي :
 ) 1تبببوار الطاقببب ال مسبببي وطاقببب الريبببا
بكميببات ائلببب وايضبببا طاقبب الميببباو ابببي
بع الدو .
 ) 2توار االموا والبدرة عل االستحمار ابي
مجا تبنيات الطاقات المتجددة.
 ) 3ت ببببب انتبببباج الببببدو الملببببدرة للببببنقط
وتأحر ا بعوام العر والطل .
 ) 4استمرار االزمات المالي العالمي
 ) 5رةب ب بعبب الببدو العربيبب باال ببترا
م ب المجتم ب الببدولي لتطببوير ب ا النببوط
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 دور ادارة ادحما (جان المستهل )
 التبلي الوقتي للطاق اي اترات ال روة
 حببرف ادحمبببا (اسببتلدام أوقبببات الطلببب
البببواطل للطاقببب ببببدال مبببن أوقبببات الطلببب
العالي للطاق )
 تبليب االسببته الكلببي للطاق ب (كيلببو واط
ساع )
 .2أسببببببببيات إجببببببرارات إدارة ادحمببببببا (
جان المستهل )

مببن الم بباري والتببي تببؤد ال ب تحسببين
البيئ واالقتلاد والعم .
نماذج من التشاريعات المتعلقاة بقطااع الطاقاة
المتجددة
تتنبببببباو بببببب و الدراسبببببب أ ببببببم الت ببببببريعات
والسياسببببات التببببي لببببدرت علبببب المسببببتوت
الوطني بالدو العربيب ابي مجبا دعبم وتنميب
ون بببببر اسبببببتلدامات الطاقببببب المتجبببببددة ابببببي
التطبيببببات الملتلقبببب  .حيببببث تسببببتعر دو
ملببر والملببر وتببونس واالردن والسببعودي
واالمببارات والعببرا كمببا مبببين الحبببا ضببمن
تطبيبات م اري الطاق المتجددة والت بريعات
التحقيزيببببب واسبببببتلدام السبببببلانات ال مسببببببي
وتر بببببببيد ال سببببببببته والتعرابببببببب والبحببببببببث
والتطببببوير حسبببب الجببببداو  1البببب  7التببببي
ت ر االجبرارات والت بريعات لكب دولب مبن
الدو المطروق اي و الدراس .

المرحلة االولى






حم ت التوعي
الملابيح واالنارة الكقورة
ادجهزة الكهربائي الكقورة
الطاقات المتجددة (ال مس والريا )
سلان المار ال مسي البيتي

المرحلة الثانية



امبا اببي العبرا ابببد وضبعت وزارة الكهرببار
عببببام  2112دراسبببب حببببو اللطبببب الوطنيبببب
لكقببببارة الطاقبببب وتر ببببيد ادسببببته للقتببببرة
 2115 – 2113تضمنت لط كقبارة الطاقب
وتر ببببيد االسببببته ضببببمن المحبببباور االتيبببب
][8
:
وبح ث مراح





برام السيطرة عل ادحما
المحطات المركزي للمناط السبكني
الجديدة (تدائ وتبريد)
سلان المار ال مسي البيتي
مدون ادبني اللضرار
المطابخ التي تعم باللاز السائ

المرحلة الثالثة






 .1المحاور:

ال التعرا
ال بكات ال كي
المحطات المركزي للمنباط (تدائب
وتبريد)
ادارة اللطوط ادنتاجي اللناعي
ركات تر يد الطاق اي البطاعبات
اللناعي الكبيرة

اساااتنتاجات وخالصاااة دراساااة واقااا التشاااري
في المنطقة العربية
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 مازالت تكلق توليد الطاق الكهربائيب
الناتجب مبن ملبادر الطاقب المتجببددة
مرتقعبا ا ا مبا قورنبت بتكلقب انتاجهبا
من الملادر الهيدروكاربوني .
 اعتمببباد اةلببب البببدو العربيببب علببب
ملبادر الطاقب االحقوريب مبن البنقط
واللببباز الطبيعبببي لوارتهبببا ابببي ببب و
الببدو حيببث انهببا تعتبببر اكحببر ااعلي ب
واعلببب ربحيببب مبببن ملبببادر الطاقببب
االلرت.
 حاجب م بباري الطاق ب المتجببددة ال ب
تكنولوجيبببا عاليببب جبببدا التتبببوار ابببي
الببدو العربببي .كمببا ان اسببتيراد ب و
التكنولوجيبببا وتطبيبهبببا يتطلببب كلبببف
عالي جدا.
و  -ت ببم ت بببريعات بعبب البببدو العربيببب
(محب سببوريا والملبر وتببونس) إعقببار
معبببدات وأجهبببزة الطاقببب المتجبببددة مبببن
الضرائ والرسوم الجمركي .
و  -تتضبببببمن قبببببوانين دعبببببم وتحقيبببببز ن بببببر
اسبببتلدامات الطاقبببب المتجببببددة تلقببببي
الرسببببوم الجمركيببببب والضبببببرائ علبببببي
معدات الطاق المتجددة.
ز  -تبببن بعببب ت بببريعات البببدو العربيببب
(مح سوريا وملر وادردن والملبر )
عل تبديم أسعار مجزي للمستحمرين ابي
المجاالت الملتلق للطاق المتجبددة لكبن
لم ت كر الت ريعات أي قيم يمكبن تبييمهبا
أو إجرار دراسات عليها.
ضعف الجان المعرابي والبحبث العلمبيوالتطببببوير :ال يكببببباد قبببببانون أو ت بببببري
للطاقببب المتجببببددة ابببي أ دولبببب عربيبببب
يللببو مببن دعببم إجببرارات البحببث العلمببي
اببي المجبباالت الملتلق ب للطاق ب المتجببددة
مببب البببدعوة الببب تبببباد اللببببرات ببببين
المراكببز البححيبب العربيبب إال أن الواقببب
العملبي ال ي بتم علببي يليبات لتنقيب محب
و السياسات نا ي عن البدعم المباد

يمكبببن تللبببي سياسبببات وت بببريعات الطاقببب
المتجددة المطبب ابي البدو العربيب مبن لب
النباط االتي :
أ-

ج-

د-

بعبب مببن الببدو العربيبب تتمتبب البب
ببيئببب اسبببتحماري م بببجع للبببدلو ايهبببا
ب ببك عببام .و بب و الببدو ليسببت بحاجبب
ماسبببب البببب استلبببببدار قببببانون لبببببا
بالطاقبببببب المتجببببببددة يضببببببمن مببببببايحقز
المستحمر ال االستحمار اي ب ا البطباط
ا ان ا البطاط سيكون محكومبا بالبيئب
االسببببتحماري الم ببببجع الموجببببودة اببببي
الدولببببب الببببب  .لببببب ل نجبببببد مببببببح ان
الم باري المتعلبب باالسببتحمار ابي مجببا
الطاقبب المتجبببددة والتبببي يمكبببن ان ي بببار
اليهبببا علببب المسبببتوت البببدولي يمكبببن ان
تن أ اي مح دول مح االمارات العربيب
المتحدة او المملك العربي السعودي .
بعببب مبببن البببدو العربيببب تقتببببر الببب
موارد الطاق االحقوري كاالردن.
بعبببب منهببببا التمتلبببب بيئبببب اسببببتحماري
م ببجع كحيببرا للببدلو ايهببا ب ببك عببام
كبببببالعرا  .ولمبببببا كانبببببت حاجتهبببببا الببببب
االسبببتحمار ابببي الطاقببب المتجبببددة قائمببب
وملحب ابي الوقبت الب التبتمكن ببو ب و
الببدو بجهود بببا ال اتيببب البب تنميببب ببب ا
البطبباط وتطببويرو اانببو يكببون ضببروريا
وملحبا وجببود قببانون لببا يببنمم الطاقب
المتجببددة ب ببك عببام ويبببرر اببي لببلبو
وبنلببو واضببح ولببريح مجموعب
من الضبمانات واالمتيبازات واالعقبارات
التي ت بج المسبتحمرين للبدلو ابي ب ا
البلد واالستحمار ايو.
اليببببببزا اسببببببتلدام تطبيبببببببات الطاقبببببب
المتجببببددة محببببدودا اببببي الببببدو العربيبببب
ب ك عام حيث انهبا مازالبت مبتدئب ابي
العم الت بريعي والببانوني اللبا بهب ا
البطببببباط ويعبببببود لببببب السببببببا يمكبببببن
تلليلها بمايلي:
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والببب ينحلبببر ابببي مرتببببات العببباملين
ليمبب البحببث العلمببي دائمببا اببي مرحلببب
ادمنيببات ويلي ب معببو البببدرة عل ب نب ب
التكنولوجيببا أو العم ب علببي توطينهببا اببي
الدو العربي .
ط -أن أسببعار الطاق ب اببي العببالم العربببي لهببا
نلببي دائبببم مبببن الببدعم و لببب لمراعببباة
البعببد االجتمبباعي للطببببات القبيببرة اببي
حبين أن الطاقب تبدعم كليببا أو تكباد تكببون
بالمجبان لمبواطني بعب البلبدان العربيب
(اي الللي العربي) و و مبا مهبر معبو
أنمبباط مببن االسببته يلببع السببيطرة
عليها.

)4

)5
)6

االستنتاجات والتوصيات
 ) 1تلعب الحكومببات دورا بببالا اال ميب اببي
دعببم قطبباط الطاقبب المتجببددة مببن لبب
وض ب سياسببات مناسببب واطببر تنميميبب
واليبببات تحقيزيببب لتطبببوير ون بببر حلبببو
الطاق المتجددة .ل ا يتطل العمب وضب
لطببط واليببات لت بجي اسببتلدام ملببادر
الطاقببب المتجبببددة للبببر مسببباعدة ببب و
البببدو ابببي المنااسببب ابببي سبببو الطاقببب
ولقببببب التكببببباليف وتطبببببوير التبنيبببببات
النميق .
 ) 2يعتبر تحسين االطار الببانوني ل سبتحمار
اي قطاط اطاقب المتجبددة امبر ضبرور
لتحسين منا االستحمار اي ب ا المجبا .
ويتم تحسين االطار الت بريعي والببانوني
مبببن لببب السبببير باتجبببا ين متبببوازيين
عل النحو االتي:
أ  -استلببببدار قبببببوانين جديبببببدة لالببببب
باالستحمار اي ا المجا .
 اسبببتحنار الم ببباري اللالببب بانتببباجالطاق ب المتجببددة مببن بع ب االحكببام
التي تتضمنها البوانين الناا ة.
 ) 3عببدم اقتلببار االحكببام البانوني ب المتعلب ب
بت جي االستحمار علب الببوانين الوطنيب

)7

)8

)4

01

اي الدول المضيق ب ويج ان تلبرج
عببن االطببار الببوطني ليببتم تنميمهببا عل ب
المسببببتوت االقليمببببي او الببببدولي سببببوار
باتقاقيات حنائي او اتقاقيبات متعبددة تضبم
دوال ملتلقب اض ب عببن عببدم انكببار دور
المنممبببببات الدوليببببب العاملببببب ابببببي ببببب ا
اللدد.
تقعيبببب الت ببببريعات الضببببريبي بلببببورة
اكحبببر ابببي مسبببائ االعقبببار مبببن الرسبببوم
والضبببرائ علببب جميببب معبببدات واالت
الطاق المتجددة.
ا را البطاط اللا اي تعزيز التنميب
اللناعي االقليمي للطاق المتجددة.
تبديم الدعم والتحقيزات المالي لل بركات
اللبببناعي وال بببركات الحاضبببن لمجبببا
السبتحمار ابي مجببا الطاقب واللجبور الب
اسالي ضريبي ةيبر مبا برة وتسبعيري
للببر ت ببجي ون ببر الطاقبب المتجببددة
علببب البطبببباط العببببام وال ببببركات كحيقبببب
االستلدام للطاق باستحنار ركات قطباط
الطاقببب المتجبببددة الجببب ت بببجي ون بببر
الطاق المتجددة.
تحسبببببببببين وتطبببببببببوير النمبببببببببام االدار
والمؤسسبببباتي وي ببببم درجبببب حاكميبببب
المؤسسببات عل ب الم بباري االسببتحماري
والحد من مما ر القساد االدار
تحسبببين وتطبببوير النمبببام الجببببائي ايمبببا
يتعلبببببب ببببببباع م المببببببواطنين بالتعرابببببب
واالسببببعار المقروضبببب علبببب اسبببببتلدام
الطاقبببب  .وطريببببب استحلببببا االجببببور
والتعرا
تن يط حرك البحبث ابي مجباالت الطاقب
ال مسببببببببي مبببببببب تحببببببببديث دراسببببببببات
اسبببتلدامات الطاقببب ال مسبببي وت ببببجي
التعبببباون والتبببببادا العلمببببي مبببب الببببدو
المتبدمب اببي ب ا المجببا واالسبتقادة مببن
لبراتهبببببا مبببببن لبببببب عببببببد النببببببدوات
واللبارات الدوري .

___ مجلة المهندس __________ )___________ JMISE 051(7حزيران ___ 7102

ووضبببب نمببببام معلومبببباتي حببببو كقببببارة
الطاق .
 ) 12اعببداد ون ببر السياسببات الداعم ب للطاق ب
المتجبببددة وتببببواير قاعببببدة لتببببباد االرار
علببب اللبببعيد االقليمبببي حبببو البضبببايا
السياس والتكنولوجي .

 ) 11تبديم الدعم المباد والمعنبو للمبواطنين
الببب ين يسبببتلدمون الطاقببب ال مسبببي ابببي
منازلهم.
 ) 11التوعيب العام ب للببر ن ببر الحباا ب اببي
تر بببببيد اسبببببته الطاقببببب مببببب تنميببببب
مهارات القنيبين وراب الببدرات االداريب
الجداوت

جدوت رقم  :1االجراءات والتشريعات في جمهورية مصر العربية
االجرارات والت ريعات
ملر
م ببببببباري الطاقببببببب  oعببام  2117أقببر المجلببس ادعلب للطاقب إسببتراتيجي للطاقب تعتمببد عل ب
م ببارك البطببباط اللببا ليلببب إجمببالي الببببدرات المركببب مبببن طاقببب
المتجددة
الريبببا بحلبببو عبببام  2121إلببب حبببوالي  7211م.و تنبببت سبببنويا طاقبببو
كهربائيو تبدر بحوالي  31مليار .و.س.
 oإن ببار مرا ب جهبباز تنمببيم الكهربببار وحماي ب المسببتهل اببي عببام 2113
يلبت بمببنح التببرالي ل ببركات التببي تبببوم بأن ببط اببي مجببا الطاقب
الكهربائي إل جان مراجع اتقاقيات رار الطاق .
 oإن ببار لببندو الطاق ب المتجببددة منالببق بببين وزارة الكهربببار والطاق ب
ووزارة البتببرو اببي عببام  2114حيببث يببتم اقتسببام حلببيل الببوار مببن
الوقود البترولي ال يتم بيعو اي السو العالمي والنات عن توليبد طاقب
كهربائي باستلدام محطات الريا بين الوزارتين.
 oالتعببباون والتنسبببي ببببين وزارة الكهرببببار والطاقببب ووزارة البيئببب لتنقيببب
م روعات الطاق المتجددة مبن لب يليب التنميب النميقب للمسبا م ابي
تحسين اقتلاديات م روعات الطاقب المتجبددة مبن ناحيب والحقبام علبي
البيئ من ناحي ألر .
 oا لببدار قببانون جديببد للكهربببار يتضببمن ت ببريعات لن ببر اسببتلدام الطاق ب
الجديدة والمتجددة وت جي البطاط اللا علي الدلو اي ا المجا .
 oتلقي الجمار عل معدات الطاق المتجددة من  %8إلي .%2
ت ريعات تحقيزي
اسببتلدام السببلانات ---
ال مسي
--تر ببببببيد اسببببببته
الطاق
التعراببببب اللالبببببب ---
ببي الطاق
 استحداث درجات علمي اي مجاالت الطاق الجديدة والمتجددة.البحث والتطوير
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جدوت رقم  :2االجراءات والتشريعات في مملكة المغرب.
االجرارات والت ريعات
المغرب
اي إطار سياس الطاق الملربي اعتمدت وزارة الطاقب والمعبادن منب سبنوات ملططبا يهبدف الب
ت جي وتنمي استل الطاق المتجددة وتر يد استلدامها اي البلد.
م ببببببباري الطاقببببببب  -وض ملطط لتحبي اال داف االتي :
 إحداث محطات جديدة تعم بواسط طاق الريا والطاق ال مسيالمتجددة
 كهرب البرت و لب بددمباج الطاقب ال مسبي الكهروضبوئي ابي البرنبامالبوطني ال بام لكهربب الببرت وتبواير البدعم والمبروف الم ئمب تن ببار
م روعات للرت بالمناط الريقي
 oالببدار البببانون رقببم  34 – 32لعببام  1444وال ب يببن عل ب إعقببار
ت ريعات تحقيزي
معببببدات الطاقبببب المتجببببددة المسببببتوردة وقطبببب ةيار ببببا مببببن الرسببببوم
والضرائ .
اسببتلدام السببلانات  oن بببر اسبببتلدام السبببلانات ال مسبببي ابببي العديبببد مبببن البطاعبببات و ن بببر
التبنيات المتطورة لتبلي استه الحط .
ال مسي
--تر ببببببيد اسببببببته
الطاق
التعراببببب اللالبببببب ---
ببي الطاق
--البحث والتطوير
جدوت رقم  :3االجراءات والتشريعات في تونس.
االجرارات والت ريعات
تونس
م ببببببباري الطاقببببببب ---
المتجددة
البانون رقم  82لعام  2115وال ين اي بع بنودو علي:
ت ريعات تحقيزي
اتعقببببار مببببن الرسببببوم والضببببرائ علببببي جميبببب معببببدات ويالت الطاقببببالمتجددة.
إعطار منح بنسب  %21مبن تكباليف المجمعبات ال مسبي ابي حبدود 111دينبار تونسبي عبن المتبر المربب يبتم لبراها مبا برة لقائبدة المبورد وكب ا
جمي معدات تر يد الطاق .
اسببتلدام السببلانات  oتعتبر سلانات المياو ال مسي مبن أكحبر تطبيببات الطاقب المتجبددة انت بارا
اببي تببونس ويرجب لب الب البببرام الدوليب التببي نقب تها تببونس اببي ب ا
ال مسي
المجبا لبدعم انت بار السبلانات ال مسببي للميباو بالتعباون مب مراب البيئب
العالمي  GEFوالحكوم البلجيكي
ار رسوم علي السيارات والمعدات التي تعم ببالوقود التبليبد
o
تر ببببببيد اسببببببته
اي دعم عمليات تر يد الطاقب والنهبو بالطاقب المتجبددة ومنهبا تسبلين
الطاق
المياو بالطاق ال مسي اي البطاط المنزلبي والمؤسسبات اللالب والعمب
عل إنتاج الكهربار من ملادر متجددة.
التعراببببب اللالبببببب ---
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ببي الطاق
البحث والتطوير

---

جدوت رقم  :3االجراءات والتشريعات في مملكة المملكة االردنية الهاشمية
المملكة االردنية االجرارات والت ريعات
تتببولي وزارة الطاقب والمببوارد المعدنيب اببي المملك ب االدرنيب دراسب مسببودة قببانون للطاقب ي ببتم
علببي بنببود لحقببز وت ببجي اسببتلدام الطاقبب المتجببددة بببادردن ويعببد بب ا البببانون مكمبب لبببانون
الكهربار رقم  64لسن  2112وأ م م مح و المسودة اي النباط المبين اي الجدو ادناو.
م ببببببباري الطاقببببببب  oتتبببول البببوزارة طبببر مناقلبببات عامببب دالببب ولبببارج المملكببب لتنميببب
تطبيبات الطاق المتجددة.
المتجددة
 oيبببتم بببرار الطاقببب المولبببدة مبببن ملبببادر مبببن ملبببادر متجبببددة مبببن قبببب
المببرل لهببم باتمببداد وابببا التقاقيب ببرار طاقب تتق ب مب أحكببام قببانون
الكهربار.
 oإعقار م روعات الطاق المتجددة من  %75من ضبرائ البدل المعمبو
ت ريعات تحقيزي
بها ل ع ر سنوات مالي تبدأ من اترة الت لي التجار للم روط.
 تللي المنح الدولي والبرو الميسرة لم روعات الطاق المتجددة.اسببتلدام السببلانات ---
ال مسي
--تر ببببببيد اسببببببته
الطاق
التعراببببب اللالبببببب  oي ترط اي تعريق بي الطاق الكهربائيب مبن الملبادر المتجبددة أن تلطبي
التكلق المتليرة والحابت طببا للتكنولوجيا باتضاا ال ربح معبو .
ببي الطاق
--البحث والتطوير
جدوت رقم  :4االجراءات والتشريعات في سوريا
االجرارات والت ريعات
سوريا
)

يتضمن قانون الطاق السور (  1ابي بنبودو العديبد مبن المبواد التبي ت بير الب العمب علب االسبتقادة
من تطبيبات الطاق الجديدة والمتجددة تن عل :
م ببببببباري الطاقببببببب  oاالستقادة من تطبيبات الطاق المتجددة وزيادة م بارك ب و التطبيببات ابي
كاا المجاالت.
المتجددة
 oإعقار م بروعات إنتباج الطاقب الكهربائيب مبن الطاقب المتجبددة مبن جميب
ت ريعات تحقيزي
الضرائ والرسوم والجمار وضرائ ادربا .
 oاتعقبببار مبببن الرسبببوم الجمركيببب للمبببواد ادوليببب أو نلبببف الملبببنع أو
الملبنع والمسبتوردة لهجهبزة المبوارة للطاقب ودجهبزة تطبيببات الطاقب
المتجددة.
 oتتحمببب الدولببب نسبببب مبببن تكلقببب أجهبببزة تسبببلين الميببباو بالطاقببب ال مسبببي
 ) 0الموقع االلكتروني www.nerc-syria.org
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المستلدم لتسلين المياو اي البطاط المنزلي (تحدد نسب المسبا م حسب
مللح االقتلاد الوطني من قب مجلس الوزرار).
 oاعتمبباد أجبببور رمزيببب وت ببجيعي لببببار احببب والتبببار وتبيبببيم أدار نمبببم
تطبيبات الطاق المتجددة.
اسببتلدام السببلانات ---
ال مسي
--تر ببببببيد اسببببببته
الطاق
التعراببببب اللالبببببب ---
ببي الطاق
--البحث والتطوير
جدوت رقم  :5االجراءات والتشريعات في المملكة العربية السعودية
االجرارات والت ريعات
السعودية
م ببببببباري الطاقببببببب  oإنجاز عدد من الم روعات والتطبيبات التي تتلب ت بالطاقب ال مسبي محب
تحلي المياو وأجهزة التبريد ال مسي
المتجددة
--ت ريعات تحقيزي
اسببتلدام السببلانات ---
ال مسي
--تر ببببببيد اسببببببته
الطاق
التعراببببب اللالبببببب ---
ببي الطاق
 دعم وتطوير أبحاث الطاق ال مسيالبحث والتطوير
 تعتبر مدين المل عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيبا أحبد مراكبز التميبز التبيتعم اي مجا الطاقب المتجبددة بالمملكب حيبث تجبر أبحباث ابي مجبا
الطاق المتجددة وتبييم وحلبر الملبادر .وتتحبدد رسبال المعهبد حبو مبا
يلي - :
 oنب وتوطين وإنتاج التبنيات ات اللل بالطاق .
 oإيجاد قواعد بيانات وطني لملادر الطاق المتجددة اي المملك .
 oالبيام بأبحباث علميب مبن بأنها تبواير الطاقب ل حتياجبات الضبروري ابي
المناط النائي .
 oدراس امحار البيئي الناجم عن استلدام ملادر الطاق الملتلق .
جدوت رقم  :6االجراءات والتشريعات في االمارات العربية المتحدة
االجرارات والت ريعات
االمارات
رةبم انبو اليوجبد ابي االمبارات العربيب المتحبدة قبانون للطاقب المتجبددة اال انبو ال يعنبي عبدم وجببود
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][5

نمام لا بالطاق المتجددة ب العكس يوجد كحير من الت ريعات الداعم له ا المجا .
م ببببببباري الطاقببببببب  oاسببتل تطبيبببات الطاقبب ال مسببي اببي م بباري تتعلبب بانمم ب المببرور
ومواقف السيارات واجهزة ضبط السرع
المتجددة
 oاط م روط (مجم محمد ببن را بد ا مكتبوم للطاقب ال مسبي ) تلب
قدرتو الت ليلي ال  111ميجاواط بحلو عام 2131
 oالدار البانون االتحاد لسن  1444اي أن حماي البيئب وتنميتهبا وا بم
الت ريعات المتعلب بتحوي النقايات ال طاق

][6

o
ت ريعات تحقيزي
اسببتلدام السببلانات  oاع ن عن تطبي م روط تبني السلانات ال مسبي لتبواير الميباو السبالن
اي كحير من المباني
ال مسي
][7
 oالدار تعميم لا باستلدام نمام السلانات ال مسي
---تر ببببببيد اسببببببته
الطاق
التعراببببب اللالبببببب ----
ببي الطاق
 oان بار ببرك ملببدر عببام  2116و ببي ببرك متلللب بتطببوير ون ببر
البحث والتطوير
تبنيات وحلبو الطاقب المتجبددة وقامبت بان بار مدينب ملبدر كبأو مدينب
كامل تعم بالطاق ال مسي
جدوت رقم  :7االجراءات والتشريعات في العراق
االجرارات والت ريعات
العراق
---

م ببببببباري الطاقببببببب
المتجددة
--ت ريعات تحقيزي
اسببتلدام السببلانات ---
ال مسي
--تر ببببببيد اسببببببته
الطاق
التعراببببب اللالبببببب ---
ببي الطاق
 oإعبداد مسبودة ت بري قبانون إن ببار يئب للطاقبات المتجبددة ابي العببرا
البحث والتطوير
وأكدت وزارة اللناع والمعادن عزمها إن ار ملن تنتباج السبلانات
ال مسببي والتوسب اببي م بباري الطاقببات المتجببددة وايمببا لقتببت إل ب أن
العبببرا يملببب وابببرة مسبببي كبيبببرة بحبببدود  4511واط للمتبببر المربببب
][9
الواحد.
 oتمتلببب وزارة اللبببناع والمعبببادن مركبببزا ان بببأ عبببام  1481متلللبببا
بلناع منمومات الطاق المتجددة
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.5

المصادر
 .1د .ايببات زيببان كمببا واليقببي محمببد
( 2118واقبببببببب وااببببببببا الطاقبببببببب
المتجببددة اببي الببدو العربي ب -الطاق ب
ال مسبي وسبب ت بجيعها ابي البوطن
العرببببي) المبببؤتمر العلمبببي البببدولي
لكليبببب العلبببببوم االقتلببببادي -جامعببببب
ارحات الجزائر.
 .2المحمببد د .لببدام ايل ب 2113
(الوسائ البانوني لت جي االسبتحمار
ابي م باري الطاقب المتجبددة -دراسب
مبارنب ابي ضببور االتقاقيبات الدوليب
والتريعبببببببات الوطنيببببببب ) المبببببببؤتمر
السبببنو الحببباد والع بببرين للطاقببب
بين البانون واالقتلاد
 .3اللياط د .محمد ملبطق والمهنبدس
محمبببود ماجبببد كبببرم البببدين 2118
( سياسببات الطاق ب المتجببددة عالميببا)
االمارات العربي المتحدة
 .4الموقبببببببببببببببببببببببب االلكترونببببببببببببببببببببببببي
www.taqat.org/energy

.6

.7

.8

.4
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حسببن د .يحي ب حمببود والجببوارين د.
عبببببدنان ارحبببببان ( 2113الطاقببببب
المتجبددة ودور ببا اببي تحبيب التنميب
المستدام اي دول االمارات العربيب
المتحببدة) المببؤتمر السببنو الحبباد
والع بببببرين للطاقببببب ببببببين البببببببانون
واالقتلاد.
المركببببببببببز العربببببببببببي للدراسببببببببببات
االسببببببتراتيجي ال ببببببر االوسببببببط
اسببتراتيجيات الطاقب المتجببددة بببدائ
الطاق النووي 2114
موسببوع االمببارات للطاقبب النميقببب
والمتجبببببببببببببددة  2112الموقببببببببببببب
االلكترونببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي
www.uaepedia.ae/index.
php
وزارة الكهربببببار اللطببببب الوطنيببببب
لكقبببارة الطاقببب وتر بببيد ادسبببته
للقتبببببببرة 2112 2115 – 2113
العرا
وزارة اللببببناع والمعببببادن -المببببدت
برس بلداد 2115
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تكنولوجيا المواد البنائية الحديثة وأثرها في العمارة
عالية مهدي محمد جواد

 كاظم فارس العيساوي.د

 و ازرة االعمار واالسكان/ المركز الوطني لالستشارات الهندسية

 كلية الهندسة جامعة بغداد/قسم هندسة العمارة

alyamjawad@gmail.com

kadhim_essswi@yahoo.com

: الملخص
 ومن هنا تتبلور، المستويين النظري والتطبيقي
 ( قلة المعرفة النظرية:مشكلة البحث كاالتي
والعملية لدى معظم المختصين في مجال العمارة
المحلية بما يخص دور المواد البنائية الحديثة
وأثرها على الوظيفة البيئية للمبنى ودورها في
 ويهدف البحث الى (طرح رؤية.)تحقيق االستدامة
واضحة المعالم تدعم الخلفية الفكرية لذوي
اإلختصاص في مجال العمارة المحلية بغية إمكان
التعاطي الكفوء المستدام مع تلك المواد وتقنياتها
 اعتمد البحث.)الذكية في مباني األلفية الثالثة
الفرضية التي مؤداها (إن المعرفة الجيدة لتقنيات
المواد البنائية الحديثة تُسهم في إنتاج مباني
 بعد بناء االطار النظري.)ً كفوءة بيئيا ً ووظيفيا
للبحث واستخالص مؤشراته تم اختبار ذلك في
اطار الدراسة العملية التي تضمنت مبنى وزارة
. االعمار واإلسكان الحديث

ان التقدم العلمي والتقني قد أسهم في التطور
الحضاري في األلفية الثالثة نتيجة الجهد الحثيث
الذي قام به المختصون من العلماء والمهندسين
لإلستفادة من الموجودات الحيوية المكونة للبيئة
الطبيعي ة واالبتعاد عن كل ما له تأثير سلبي على
 ذلك بمشاركة علوم الكيمياء والفيزياء، هذه البيئة
مع العلوم الهندسية وال سيما مواد البناء الحديثة
 ان تطوير مواد البناء.التي تمتاز بأنها صديقة للبيئة
الحديثة المتميزة بخصائصها وتقنياتها من أجل
تحقيق العمارة المستدامة التي يصبو لها المجتمع
 هذا التطور قد وصل الى أبعاد ومراحل، الدولي
 وأصبحت، غير مسبوقة في المجتمعات المتقدمة
.أعمال البناء هي الصناعة الرائدة والتجارة الرابحة
لكن هناك مجتمعات لم تصل الى هذا التقدم ألسباب
 إذ نجد شحّ ة في، اقتصاددية وعلمية ومنها العراق
الدراس ات التخصصية الموجهة لهذه المواد على

. البيئة, العمارة المستدامة, المواد البنائية الحديثة: الكلمات المفتاحية
where we find shortages of allocated to these
materials on the levels of knowledge &
practical studies.

Abstract
The scientific and technical advances has
contributed to the development of civilization
in the third millennium, As a result of
actively effort by specialists of scientists and
engineers to take advantage of vital assets,
consisting of the natural environment, And
avoids everything is a negative impact on the
environment,
With the participation of
chemistry and physics with engineering
sciences,
part-icularly
new building's
materials
characterized by
being
environmentally friendly.
That the development of new building's
materials distinctive characteristics and
technology for sus-tainable archi-tecture that
aspires to international society. This
development has reached dimensions of stages
unprecedented in developed societies.
Construction work is has become the leading
gain- ers and trade industry, The constru-ction
work is becoming the industry's leading trade
and win-ner. But there are communities
didn't
reach this progress, economic &
scientific reasons. Including our community

This crystallizes research problem as follows:
(Lack of theoretical & practical knowledge
of most specialists in the field of sustainable
local architecture concer-ning the role of
modern
building
materials
&
environmental impact on the function of
the building). The research aims to: (put
forward clear vision of the intellectual
background for those with competence in the
area of local sustainable architecture with a
view to the possibility of efficient cooperation
with these smart materials and technologies in
the Third Millennium buildings). In adopting
the hypothesis: (A good knowledge of the
techniques of
new building materials
contribute
to
the
production
of
environmentally efficient
buildings &
functionally).
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 -1تمهيد :

أوالً :تصنيف المواد البنائية الحديثة الى نوعين.
ثانيا ً :دورها في األداء البيئي للمبنى.
وفي الجانب العملي تضمن البحث فقرة أساسية هي
تطبيق مؤشرات البحث النظرية واختبارها عمليا
على مبنى وزارة االعمار واإلسكان الجديد .
 -3تصنيف المواد البنائية الحديثة
:Classification of Building Materials

ان التطور العلمي أسهم في التوسع والنمو
الحضاري الملحوظ وأضاف بُعد ًا جديد ًا لمفاهيم
البناء متواصالً في مجاالت وقطاعات الحياة كافة ،
ولتحقيق ذلك يستلزم األمر استخدام أحدث تقنيات
البناء وأفضل المواد الحديثة واآلليات الالزمة في
التنفيذ .ومنذ تحوالت العمارة في القرن التاسع عشر
في أوربا وحتى عصرنا هذا تضمنت التكنولوجيا
إيجابيات واسعة لها تأثير كبير على العمارة في
التجديد والتطوير .ومن الجدير بالذكر هو المحاولة
لتطبيق تطور التكنولوجيا والسيما تكنولوجيا
العمارة المستدامة عن طريق توجهاتها وتقنيات
مواد البناء الحديثة بنوعيها التقليدية المط ّورة
والمواد المتقدمة المتمثلة بالمواد الخضراء التي
تشمل المواد الحيوية والمركبة والذكية والنانوية ،
ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها.
تعد أي مادة يمكن استخدامها في البناء مادة بنائية ،
وقد استخدم اإلنسان مختلف أنواع مواد البناء أثناء
الحقب التاريخية إلنشاء األبنية والشوارع والمنشآت
المختلفة .والب َّد من المعرفة الدقيقة لمواد البناء
وتأثيرها البيئية والوظيفية وذلك بدراستها عن
طريق العلوم المساعدة كالفيزياء والكيمياء،
واالستفادة من خصائصها الجيدة وتجنب
المواصفات السلبية لإلسهام في رفع مستوى البناء.
تخضع مواد البناء التقليدية إلى عمليات ع َّدة لتحسين
أدائها وتنوعها بإنتاج بدائل لها لتكون مواد تقليدية
مط ّورة عن طريق التقدم العلمي الحاصل ضمن
مجاالت واسعة لتنمية هذه الصناعة وتطويرها من
أجل تقدم العمارة بإعتماد عالقات تكوينية في
التعبير واإلظهار  ،وترتبط هذه العالقات مع
االعتبارات البيئية ونوع البناء ومقوماته
التكنولوجية والحضارية .ان الدور البئيي للمواد
البنائية الحديثة يتضح في التأثير الكبير في صناعة
البناء والتقليل من اآلثار السلبية في البيئة فض ً
ال عن
قلة الكلفة والصيانة عن المدى البعيد لتحقيق العمارة
المستدامة .وقد اتسمت هذه المواد بالعالمية في
استخدامها وتجاوزت البعد المكاني الذي اتسمت به
العمارة المحلية التقليدية.

تشمل المواد البنائية الحديثة ) (Engineering
) ‘Materialsالمواد البنائية التقليدية
) )Traditionalوالمط ّورة ( )Advancedتبع اً
إلى كيفية تالعب الذرات المكونة لها ،لتكوّ ن
خواص جدي دة للمواد النانوية المتقدمة.
المواد البنائية الحديثة

المواد البنائية
التقليدية ّ
المطورة

المواد المتقدمة

الشكل ( )1أنواع المواد البنائية الحديثة
(عالية مهدي ,2014 ،ص )74

وقد استخدمت العديد من المواد البنائية األساسية
التقليدية مثل الحجر والطين والخشب كخامات أولية
للتوصل إلى المواد المتقدمة  ،وقد تتابعت صناعات
المواد البنائية مع تقدم العلوم والتكنولوجيا.
(اإلسكندراني ,2010 ،ص  .)66كما في الشكل
( .(1ولهذه المواد أكثر من تصنيف وكاآلتي :
 -1-3التصنيف األول :حسب الحقبة الزمنية التي
عُرفت بها المادة وتطورها التكنولوجي( .المواد
التقليدية والمواد المتقدمة)( .اإلسكندراني,2010 ،
ص .)57
لقد بذل العلماء الجهد الكبير طوال أربعة قرون
حتى توصلوا إلى تعريف محدد ودقيق للمادة
وخواصها والتعرف على مكوناتها الدقيقة من
الذرات والجزيئات ودورها المؤثر في خواص
المادة وصفاتها  ،تصنف المواد إلى نوعين  ،كما
في الشكل (:(2

 -2منهجية البحث :
 - 1- 2منهج البحث  :إنتهج البحث االسلوب
الوصفي والتحليلي  ،حيث ت ّم تصنيف المواد البنائية
الحديثة ووصفها نظريا ً ثم تحليل أداء هذه المواد في
إطار دورها البيئي ضمن المبنى لتحقيق عمارة
مستدامة محلية.
 -2-2هيكلية البحث :إنطوى البحث في الجانب
النظري على فقرتين أساسيتين كاالتي:

المواد المتراكبة
المتقدمة
المواد المتقدمة
الزجاج الفلزي
11

مواد البناء
المواد التقليدية
ّ
المطورة
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الشكل ( )2التصنيف األول :حسب الحقبة الزمنية التي عُرفت بها
المادة وتطورها التكنولوجي (عالية مهدي ,2014 ،ص )48

وقتتد ظهتترت فتتي األستتواق العالميتتة متتواد بنتتاء جديتتدة
وطتتترق إنشتتتتاء مستتتتحدثة أدت إلتتتتى تطتتتور أشتتتتكال
األبنيتتتتة التتتتتي تتتتتأثرت بعصتتتتر اإلنتتتتتاج الصتتتتناعي.
وللمتتتتتواد دور مهتتتتتم وأساستتتتتي فتتتتتي جتتتتتودة أعمتتتتتال
المشاريع اإلنشائية بشكل عتام واألبنيتة بشتكل ختاص
 ،ومن المهم معرفة هذه المواد وخصائصتها بموجتب
متطلبتتات العمتتل .إذ يمكتتن اإلشتتارة إلتتى نتتوعين متتن
تطورات المواد البنائية الحديثة وهي:
 إعتمتاد وإعتداد مراحتل جديتدة بتين مراحتل القلتع أواستتتخراج المتتواد الطبيعيتتة المعتمتتدة فتتي البنتتاء وبتتين
مراحتتتتتل استتتتتتخدامها فتتتتتي البنتتتتتاء بهتتتتتدف تحستتتتتين
خصائص المادة األوليتة وزيتادة مالئمتهتا للمتطلبتات
األنشائية أو التنفذية أو السطحية.
 تقتديم بتتدائل جديتتدة للمتتواد البنائيتة وإستتتيالل متتا تتتمتطتتويره ضتتمن مجتتاالت أختترى فتتي تنميتتة الصتتناعة
البنائية ،إذ أسهمت األبتكارات في مجتال الصتناعات
الكيمياويتتتة والتعتتتدين فتتتي تقتتتديم بتتتدائل ماديتتتة جديتتتدة
تمكنتتتت متتتن إثبتتتات فعاليتهتتتا فتتتي تيييتتتر الخيتتتارات
اإلنشتتتتائية أو التنفذيتتتتة أو الستتتتطحية أو كلهتتتتا معتتتتتا ً.
(الشابندر ,2004 ،ص .)10

أ  -المواد التقليدية المط ّورة
:Developed Traditional Materials
هي المواد الكالسيكية التي استخدمت في أعمال
البناء في ُحقب زمنية متتالية و ُخضعت لتجارب
وتطورات كثيرة تبعا ً للتقدم العلمي والمعرفي التقني
ليستمر استخدامها في البناء الحديث  ،كالطابوق
والسيرام يك والزجاج وعناصر الفلزات مثل الفضة
والذهب وكذلك سبائك النحاس والحديد.
ب  -المواد المتقدمة :Advanced Materials
أصبح شائعا ً في اآلونة األخيرة ترديد مصطلح
المواد المتقدمة ) ,(Advanced Materialsوعن
تطبيقاتها في المجاالت الصناعية المختلفة التي
تتواكب مع الط فرة التكنولوجية والحضارية منذ
منتصف القرن العشرين .تضم طائفة المواد
المتقدمة المواد المركبة المتقدمة ( Advanced
 ،)Composite Materialsوالزجاج الفلزي
) ،(Glasses Metallicوبدأت المواد النانوية
بمزاحمة المواد المتقدمة في المجاالت العلمية
والمعرفية .وتشمل المواد المستدامة ،المواد الذكية ،
المواد النانوية .وقد توصل اإلنسان الى هذه المواد
في النصف الثاني من القرن العشرين  ،وكان دور
التكنولوجيا رئيسا ً في صناعتها وتطويرها .وتتمتع
بخصائص ومواصفات مذهلة عند استخدامها في
البناء الحديث.

مواد البناء
بحسب الوظيفة

مواد
االنهاءات

 -2-3التصنيف الثاني :تبعا ً إلستخدامها في أعمال
البناء  ،وتكون بثالثة أنواع:

مواد البناء
الهيكلية

مواد البناء
االنشائية

الحصول
الحديثة
مصدر
البنائية
الثانيد :حسب
التصنيفللموا
الدور) البيئي
-4الشكل (3
 ,2014roleص )50
مهدي،
المصدر( :
على المادة.
Ecological
عالية of
Modern
Structural

أ  -مواد البناء الهيكلية (،)StructureMaterials
المستخدمة في تشييد هيكل المبنى ،مثل الحديد
الصلب والخرسانة.

:Materials
ان تتتأثير متتواد البنتتاء الحديثتتة ومخلفاتهتتا علتتى البيئتتة
تُعتد متن المواضتيع المهمتة فتي المجتمتع التدولي التتي
تستعى التى تحقيتق البيئتة النظيفتة المستتدامة متن أجتتل
العيش األفضل لإلنسان  ،فضالً عتن المحافظتة علتى
األرب بأقتتتتل متتتتا يمكتتتتن متتتتن التلتتتتوث والمخلفتتتتات.
ويمكتتتن الوصتتتول للبيئتتتة المستتتتدامة باإلستتتتفادة متتتن
خصتتائص المتتواد ًنف تا ً  .ونتتدرج فتتي أدنتتاه أهتتم هتتذه
الخصتائص التتتي فتي ضتتوءها يتبلتور التتدور البيئتتي
للمواد البنائية وكما يلي:

ب  -مواد البناء اإلنشائية ( Construction
 ،)Materialsالمستخدمة في بناء عناصر المبنى
كالجدران والقواطع والساللم ،وتتمثل بالطابوق
والحجر والخشب والمواد الرابطة ومواد ا لعزل
الحراري والعزل الصوتي.
ج  -مواد اإلنهاءات او المواد التكميلية ( Finishes
 ،)or Cladding Materialsوتستتتخدم تبع تا ً إلتتى
متطلبات ووظتائف المبنتى ،مثتل البيتاب بتالجص أو
باالستتمنت ،والستتيراميك والتتدهانات وكتتذلك تيليتتتف
الجتتدران بتتالمواد البالستتتيكية والخشتتب وأحيان تا ً يتتتم
تيليتتف الجتتدران بالقمتتال والجلتتود( .عاليتتة مهتتدي،
 ,2014ص  .)50كما في الشكل (.(3

 -1 - 4التدوير : Recycling
يعد أمر تدوير النفايتات وإعتادة استتخدامها بالصتورة
المناستتبة أمتتر حضتتاري وصتتديق للبيئتتة كتتذلك ،وقتتد
بتتتتدأت الكثيتتتتر متتتتن التتتتدول بالعمتتتتل الجتتتتدي علتتتتتى
12
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الحتتار وأكثتتر تصتتلبا ً فتتي الطق ت البتتارد متتن المتتواد
التقليدية.(Attmann 2010 p123) .

التكنولوجيا التي تتدعم هتذا االتجتاه ،ومنهتا متا وصتل
إلتى نتتائج مذهلتة حيتث أن بعتو التدول وصتلت إلتى
مرحلة (صفر )%نفايات في المكبات ،وهي تجتارب
نحتتتاج لتعميمهتتا حتتتى نصتتل إلتتى بيئتتة نظيفتتة تجعتتل
حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان أفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل.
(.)http://www.weziwezi.com/newsأن الهتتتتدف
من إعادة التدوير لألفضل هو منع إهدار المتواد التتي
يمكتتن أن تكتتون مفيتتدة عتتن طريتتق استتتيالل المتتتواد
الموجتودة ،ممتا يقلتل متن استتهالك المتواد الختام عنتتد
تصتتنيع منتجتتات جديتتدة ،فض تالً عتتن خفتتو القيمتتة،
وتتضتتتمن عمليتتتة إعتتتادة التتتتدوير تحويتتتل المتتتواد أو
المنتجات إلى متواد جديتدة أقتل نوعيتة ،أي تحويتل أو
استتخالص متواد مفيتدة متتن منتتج متا وإيجتاد منتتتج أو
مادة جديدة .وفي التدول الناميتة حيتث غالبًتا متا تكتون
المتواد الختتام مكلفتتة ،فعتتادة متا ينتشتتر استتتخدام إعتتادة
التتتتدوير علتتتى نطتتتاق واستتتع بستتتبب ظتتتروف الفقتتتر.
ويمكن توضيح ذلك عن المواد المعاد تدويرها:

 -2 - 4األلفةة (الصةداقة) مةع البيئةة Intimacy
: (Friendship) with the Environment
ان األلفتتة متتع البيئتتة ونظافتهتتا تعتتد متتن اهتتم األهتتداف
البيئية للخطط التنموية الطموحتة للمجتمتع التدولي ،إذ
ان ا لجهتتود الحثيثتتة التتتي تبتتذلها دول العتتالم لمواجهتتة
تحديات التلوث البيئي الذي يشكل خطتراً كبيتراً علتى
صتتحة البيئتتة التتتي تعتتيش بهتتا الكائنتتات الحيتتة أجمتتع،
وهتتذه الجهتتود مستتتمرة بخطتتوات عمليتتة لتحقيتتق بيئتتة
نظيفتتتتة خاليتتتتة متتتتن الملوثتتتتات والنفايتتتتات الطبيعيتتتتة
والصناعية .فضال عن إيجاد البدائل لتقليتل استتنزاف
المتتتوارد الطبيعيتتتتة وتقليتتتل تلتتتتوث الميتتتاه الستتتتطحية
والجوفية  .وفي مجال صناعة البنتاء يُفضتل استتخدام
المواد البنائية الحديثة التي تتميز بأنها صتديقة للبيئتة.
(www.skabcompanies.com/.../sadacaenvi
.)ronmentar/3

أوال  -الزجاج والسيراميك
:Glass and Ceramics
الزجتتاج والستتيراميك المعتتاد تتتدويرها ،تشتتمل إعتتادة
تتدوير الزجتاج  /الستيراميك بنستبة  % 60للمركتب
التتذي يتكتتون متتن منتجتتات الزجتتاج المعتتاد تتتدويرها،
مثتتل المصتتابيح الكهربائيتتة ،والنفايتتات والزجتتاج ،إذ
يُستتحق الزجتتاج ويُخلتتط متتع متتواد الستتيراميك إلنتتتاج
مركتتتب ،وإنشتتتاء متتتواد فعّالتتتة تتصتتتف بقلتتتة الكلفتتتة
ودائميتتتة خضتتتراء وذات مقاومتتتة وستتتهلة التنظيتتتتف
وصتتتتتيانة منخفضتتتتتة .ومتتتتتن المعتتتتتروف أن للفضتتتتتة
خصتتائص مضتتادة للجتتراثيم ومتتن ثتتم فتتإن الزجتتاج
والستتتيراميك الميناطيستتتي ستتتتكون مفيتتتدة للستتتيطرة
علتتى افتتراج أيونتتات مضتتادة للجتتراثيم .فض تالً عتتن،
إضافة أيونات معدنيتة معينتة لتحستين البيئتة المحليتة.
(Robi & Bhatnagar & Srivatsan, 2012
).p169
ثانيا -

المواد

المركبة

وتستتهم متتواد البنتتاء الحديثتتة المستتتخدمة فتتي صتتناعة
البنتتاء التتتى إيجتتاد البيئتتتة النظيفتتة المستتتتدامة ،وعلتتتى
سبيل المثتال ان المتواد الطبيعيتة المعالجتة Treated
) .)Natural Materialsوهي إحدى أنتواع المتواد
الحديثتتة التتتتي تتكتتون متتتن النباتتتات أو الحيوانتتتات أو
التربة( ،مثل متادة الطتين والخيتزران) ،وهتي تحتدث
بشتتتكل طبيعتتتي ،ومنهتتتا المتتتواد المتجتتتددة ،والقابلتتتتة
للتحلتل ،وتكتون ممتتازة فتي أعمتال البنتاء فضتالً عتن
كلفتهتتا المنخفضتتة ،ويتطلتتب الرجتتوع إلتتى التعتتترف
عليها وكيفية استخدامها .ومن الواجتب اختيتار أنتواع
المتواد البنائيتتة الحديثتتة متتن قبتل المختصتتين تبعتا ً إلتتى
المتتتتواد المتتتتتوفرة محليتتتتا والمتميتتتتزة بالحفتتتتاظ علتتتتى
الطاقة.)Muller, 2007, p 168( .
 -3 - 4االسهام في التنظيم الحراري للمبنى
Contribute
to
the
Thermal
:Regulation of the Building

الخشب/البالستيك

:Composite materials of wood / plastic

ان المتواد التتي تتتأثر بتالحرارة هتي المتواد الحراريتتة
المتجاوبتة )،)Thermo-Responsive Materials
( ،)TRMsالتتتتي تستتتتجيب لتحتتتوالت معينتتتة بستتتبب
التيييرات في درجة الحرارة لفترة وجيزة  ،مثل:

تشتتتتمل إعتتتتادة تتتتتتدوير المتتتتواد المركبتتتتة الخشتتتتتب /
البالستتيك أساستتا أليتتاف الخشتتب ونفايتتات البالستتتيك
التتي تشتمل البتتولي اثيلتين عتالي الكثافتتة وغيرهتا متتن
المواد المعاد تدويرها .يتتم تشتكيل المتواد فتي حتالتين
الصتتلدة والمجوفتتة ،وتستتتخدم إلنتتتاج منتجتتات البنتتاء
مثتتتتل تتتتتزيين أطتتتتر األبتتتتواب والنوافتتتتذ ،والقوالتتتتب
الخارجية .هذه المركبات أكثر متانتة وأقتل سُتميّة متن
المتتتتواد الحافظتتتتة المعالجتتتتة .ويتتتتتم استتتتتخدام أليتتتتاف
الخشتتب كتعزيتتز لهتتذه المركبتتات وهتتي أثقتتل وأكثتتر
صالدة من المواد العاديتة (الخشتب البالستتيك المعتاد
تتتدويره) .تتميتتز هتتذه المركبتتات بمقاومتهتتا للرطوبتتة
والعفتتتن ،وتتصتتتف بأنهتتتا أكثتتتر مرونتتتة فتتتي الطقتتت

أوال  -مادة الكروم الحراري
): (Thermochrome material
يتيير لونها تبعتا ً الختالفتات درجتة الحترارة .وعنتدما
تمتتتص هتتذه متتادة الحتترارة ،يتتييّ ت ُر تركيبتهتتا الجزيئ ت تي
واإلنعكاس الضوئي لها أيضا .وهتذا يُتؤ ّدي إلتى بيتان
ت اللونيتة .وعلتى الترغم متن وجتود
قابيلية اإلنعكاسا ِ
أنتتواع ع ت ّدة مختلفتتة متتن مركبتتات الكتتروم الحتتراري،
12
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إال أ َّن هنتتاك نوعتتتان عا ّمتتان همتتتا بلتتورات مركبتتتات
الكروم الحراري السائلة وأصباغ ( .)Leucoإ َّن

(ب) نوافذ الكروم الحراري
),)Thermochromic windows
م و و وواد تسو و ووتجي للتغييو و و ورات بوس و و واطة األشو و ووعة ف و و ووو
البنفستتجية .وهتتي متتن المتتواد الذكيتتة األساستتية ومنهتتا
عتتتتت ّدة فئتتتتتات ،هتتتتتي اللونيتتتتتة ،الضتتتتتوئية ،والمتتتتتواد
فوتولومينيسسينت .وتتمثل في نوافذ الكروم
الحتتتراري )،)Thermochromic windows
إذ تقتوم هتذه النوافتذ باستتجابتها للتيييترات فتي درجتة
الحرارة البيئية ،وتع ّدل األفتالم (التتي تحتل بتدالً عتن
األلواح الزجاجيتة فتي النوافتذ ،عنتد البنتاء التقليتدي)،
ويتتتتم تيييتتتتر هياكتتتتل ألوانهتتتتا وكتتتتذلك تقليتتتتل انتقتتتتال
الحتتترارة الشمستتتية عتتتن طريتتتق منتتتع األشتتتعة فتتتوق
البنفسجية.(Attmann 2010 p126) .

أصتتتباغ ودهانتتتات وأحبتتتار ( ،)Leucoلتتتديها مبتتتتدأ
مركبتتات الكتتروم الحتتراري الستتائلة نفستته ،وتستتتخدم
فتتي الظتتروف عنتتدما تكتتون قتتراءات درجتتة الحتترارة
الدقيقتة ليستت ضترورية(Muller, 2007, p72) .
وتستخدم بلورات مركبتات الكتروم الحتراري الستائلة
تام
أساسا ً في توقّ ُع درجتة حترارةً أتو بترودةت متا ِء الح ّم ِ
والملتتتب التتتذي تتتييّتتت ُر ألوانتتتته طبقتتتا ً لكميتتت ِة الحتتترار ِة
المتولتتتتدة ِمتتتتن الجستتتتم .وفتتتتي الهندستتتتة المعماريتتتتة،
تستتتخدم هتتتذه المتتتواد فتتي اليالتتتب لتتتتأثيرات بصتتترية
تفاعليتتة ،علتتى التترغم متتن أنهتتا يمكتتن أن تكتتون لهتتا
تطبيقتتات إضتتافية للهندستتة المعماريتتة الخضتتراء فتتي
المستقبل.)Muller, 2007, p 73( .

هتتذه األفتتتالم عبتتارة عتتتن طبقتتات رقيقتتتة بالستتتتيكية،
وهتتي عمليتتة جتتدا ويمكتتن إدراجهتتا فتتي تراكيتتب كتتل
أنتتتواع النوافتتتتذ .توضتتتتع طبقتتتتة رقيقتتتتة متتتتن الكتتتتروم
الحراري التتي تظلتم الفضتاء التداخلي وتمتتص أشتعة
الشتم المشترقة مباشترة علتى النافتذة .كتذلك بوضتع
فتتتيلم ملتتتون ) (tinted filmلمنتتتع حتتتدوث الحمتتتل
الحتتراري غيتتر المرغتتوب بتته علتتى المبنتتى .ويمكتتن
توضتتتتتيح ذلتتتتتك فتتتتتي الشتتتتتكل ) )4نوافتتتتتذ الكتتتتتروم
الحراري.)Muller, 2007, p 110( .

(أ) دهانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروم الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراري
(,(Thermochromic paints
التتتي تييتتر الوانهتتا (ومتتن ثتتم تمتتتص الحتترارة) علتتى
أستتاس التيييتتترات فتتتي درجتتات الحتتترارة فتتتي البيئتتتة
المحيطتتة والهتتواء الطلتتق .وفقتتا للدراستتات التجريبيتتة
التتي طُبقتت علتى مجموعتتة مبتاني الدراستات البيئيتتة
لقستتتم الفيزيتتتاء فتتتي جامعتتتة أثينتتتا إذ تتتتوفر تطبيقتتتات
الكروم الحراري ،بيئات معيشة مريحة حراريتا ً التتي
تقلتتل استتتهالك الطاقتتة وتستتاعد علتتى تحستتين المنتتا
المحلي في المناطق الحضرية.
Santamourisa, Apostolakisb,
)Synnefaa,I Livada 2009 p538-551
. (Karlessia

عندما تطرأ تحوالت مختلفة لخصائص المواد
الحرارية ،بما في ذلك الموصلية ،النفاذية ،والتوسع
الحجمي ،والذوبان .وعندما تمتص هذه المادة
الحرارة ،يتم تبديل بنيتها الجزيئية ،مما يؤدي إلى
تييير خواصها .على الرغم من أن مواد متوجه
للحرارة جميعا تمتلك هياكل متشابهة ،إال إنه توجد
عدة أنظمة مختلفة ،بما في ذلك راتنجات الصب،
واألفالم البالستيكية ،الهالميات المائية ،والبلورات
)(resins
السائلة.من الممكن إختيار الراتنج
الشفاف المناسب الستخدامه في أماكن مختلفة في
البناء مثل النو افذ وعناصر الواجهات والتسقيف
كبديل عن الزجاج .وتستخدم البوليمرات الحرارية
( )thermoplastic polymersللنوافذ القائمة،
وهياكل التسقيف ،واأللواح الشمسية .أما الهالميات
المائية ( ،)hydrogelsفهي مثالية بشكل خاص
للنوافذ الموفرة للطاقة .مع إمكانية استخدامها
لدرجات الحرارة التي تتراوح بين ) .(5-60 Coإ َّن
البلورات السائلة متوجه للحرارة تشبه السوائل
والمواد الصلبة البلورية .فهي تستخدم في النوافذ
الذكية الموفرة للطاقة ،ألنها تحقق الخصوصية مع
السماح بدخول الضوء إلى الفضاء في ًن واحد.
).(Attmann 2010 p127

الشكل ) )4توفر نوافذ الكروم الحراري
 % 30أكثر من الطاقة نسبة إلى النوافذ
التقليدية )(Attmann 2010 p126
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الحرارية الكبيرة .إ َّن الوحدات الحراريتة تتميتز بأنهتا
دائمية .والمواد الخضراء المدمجتة ،وهتي ال تتضتمن
اليازات المضيوطة ،أو المواد الكيميائيتة ،أو المتواد
الستتتامة .وتتميتتتز الوحتتتدات الحراريتتتة بأنهتتتا دائميتتتة
ومتينة.(Ohta, 2007, p 47 - 49) .

إ َّن النوافذ المتوجه للحرارة هي األكثر شعبية في
أنظمة النافذة الذكية ،ويتم التحكم مباشرة عن طريق
نظامها تبع اً لتيييرات درجات الحرارة المناخية.
وإذا تجاوزت درجة حرارة المواد في حد معين،
تصبح طبقة متوجه للحرارة أبيو حليبي ،مما
يعك نسبة كبيرة من الضوء الساقط .وال توجد هذه
التييرات البصرية للنافذة ،في حالة درجات الحرارة
المنخفضة .لذلك في أثناء فصل الشتاء هذه النوافذ
تسمح بإختراق غير منقوص للضوء والحرارة
الشمسية إلى داخل المبنى .ولمزيد من المعلومات،
راجع فراونهوفر على الشبكات العالمية،
(.)http://www.iap.fraunhofer. de

 - 4 - 4القابلية على التش ّكل لمواجهة المؤثرات
البيئية
The ability to shape the face of the
environmental effects:
إ َّن مواد الذاكرة ) ،(Shape Memorتقوم بتييير
الشكل من حالة اإلنجماد إلى حالة المرونة عند
تطبيق الطاقة الحرارية ،وعند إزالة التحفيز
الحراري تعود المواد مرة أخرى إلى حالتها
األصلية الجامدة دون تييير .وتسمى هذه العملية
(ذاكرة الشكل الحراري) ،إنظر الشكل (.)6

ثانيا -المواد الحرارية ( ,)Thermotropicعند
تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية:

القائمة على مبدأ يسمى بلتيير ) (peltierأو
) )seebeck -peltierيمكن مالحظة تأثيرها في
الشكل ) .)5لقد اكتشف سيبك (  (Seebeckعام
 ،1821مبدأ تحويل الطاقة الحرارية ،ووجد إ َّن
الفولتية الكهربائية تتولد بين نهايتي القضيب
المعدني ،عندما يكون اختالف في درجات الحرارة
في كل نهاية من نهايتي القضيب.

هنتتتاك فئتتتتان متتتن متتتواد ذاكتتترة الشتتتكل ،ولكتتتل منهتتتا
خصتائص لتيييتر الشتكل مختلفتة عتن الفئتة األخترى،
البتتوليمرات ذاكتترة الشتتكل ( )SMPأي ( (Shape
 ،Memory Polymersوالستتتبائك ذاكتتترة الشتتتكل
) (SMAأي (.)Shape Memory Alloys
وعنتتتتتدما تتعتتتتترب متتتتتواد  SMPsلتيييتتتتتر درجتتتتتة
الحتترارة ستتوف تفقتتد خصائصتتها الميكانيكيتتة ،علتتى
النقتتتيو متتتن ذلتتتك ،متتتع متتتواد  SMAsفتتتي تتتتوفير
القتوة .علتى هتذا النحتو ،فإنهتا يمكتن أن تصتبح خفيفتتة
التتوزن ،كبتتتديل فتتي الحالتتتة الصتتلبة وتعمتتتل بتتتالهواء
المضيوط ،وأنظمة المحركات.
).(Kuang & Ou, 2007, p411-417
ويعد مركب ذاكرة الشكل مادة فريدة من نوعها
لالستخدام في الهياكل الحيوية وغيرها من
التطبيقات التي تتطلب كل من تحمل القوة
والمرونة .إ َّن تطبيق مواد ذاكرة الشكل يمتد في
مجال العمارة الخضراء ،وفي التطبيقات العملية،
مثل مواد الذاكرة الشكل المستخدمة في ختم
إطارات النوافذ والتي تتوسع عندما تتعرب
الرتفاع درجات الحرارة .واستخدمت هذه
التطبيقات على نطاق واسع في صناعة البناء.
).(Attmann, 2010, p129

الشكل ( )5وحدة نمطية الحرارية بمثابة مضخة حرارية
أو مولد الطاقة الكهربائية مع عدم وجود أجزاء متحركة
)(Attmann 2010 p128

في عام  1834اكتشف جين بلتيير ّ
بأن الحترار ِة تُن ّقتل
متن معتتدن إلتتى ًختتر ،ويحتدث هتتذا عنتتد تطبيتتق تيتتا تر
تتاينين .إ َّن المتتتواد
كهربتتتائ تي عبتتتر تقتتتاطع معتتتدنين متبت
ِ
الحرارية تتكتون متن سلستلة متن المعتادن المترابطتة.
ويتتتم نقتتل الحتترارة عنتتدما يمتتر تيتتار كهربتتائي عتتتن
طريتتق االتصتتاالت والتوصتتيالت .وفتتي الواقتتع ،هتتذه
المواد قادرة علتى نقتل كميتة كبيترة متن الحترارة عنتد
توصتيلها إلتى جهتاز امتصتاص الحترارة علتى جانتب
واحتتتد ،وجهتتتاز تشتتتتيت الحتتترارة متتتن جهتتتة أختتترى.
).(Ohta, 2007, p 44 - 45
هنتتتاك ثالثتتتتة خصتتتتائص فيزيائيتتتتة تحتاجهتتتتا المتتتتواد
الحرارية لتحويل الطاقتة الحراريتة بكفتاءة فتي التيتار
الكهربتتتائي وهتتتي الموصتتتلية الحراريتتتة المنخفضتتتة،
الموصلية الكهربائية العالية ،القوة الدافعة الكهربائيتة
12
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مواد متجاوبة للتحفيز على القوة ،وهي المواد األقل
تعريفا ً واألكثر تعقيدا من بين جميع أنواع المواد
الذكية .وهذه المواد تتحول وتتيير بسبب المنشطات
الخارجية مثل الكهرباء ،والقوة الميكانيكية ،والقوة
الميناطيسية ،والطاقة الحركية(Deb, 1973, .
).p801
ان المواد المنشطة كهربائيا ً )،(Electrochromic
لها القدرة لنقل وتمرير الضوء بسبب التيييرات
التي تحصل في التيار الكهربائي .وتكون
خصائصها البصرية قابلة للعك ويمكن استخدام
وجهي هذه المواد ،وتعود إلى حالتها األصلية
بمجرد إزالة التيار الكهربائي عنها .وعلى هذا
النحو ،تكون هذه المواد هي الخيار األمثل لألجهزة
البصرية ،مثل النوافذ الذكية ،والستائر الضوئية،
ولعرب المعلومات ،والمرايا العاكسة .ويتم ضبط
مستوى الشفافية والتعتيم نسبة إلى مع ّدل الفولتية
التطبيقية .إنظر الشكل ( )7الذي يوضح عمل هذه
المواد في النوافذ الذكية.(Deb, 1973, p822) .

الشكل ) )6تغيير اشكال مواد الذاكرة ,من شكل
الطاقة الحرارية
المرونة عند
إلى حالة
الطبيعية
تطبيقلإلنارة
االمثل
التوظيف
جامد -5
- 4
(Attmann
2010
)p129
:Optimum use of natural lighting

يمكن االستفادة من أنواع المواد المتجاوبة:
 المواد الضوئية المتجاوبة Light-),)LRMs( )Responsive Materials
كونها مواد تستجيب للتيييرات في ضوء األشعة
فوق البنفسجية .و ُتعد المواد الرئيسة الذكية لهذه
الفئة هي اللونية ،والضوئية التي تخص الخاليا
الشمسية ،والمواد فوتولومينيسسينت التي تستخدم
في عالمات الطريق تستتعم ُل والسيما لإلضاءة
المشع ِة ،إضاءة الفلورسنت .وتكون مضيئة ذاتيا ً
ألنها ال تعتمد على مصادر الطاقة الخارجية
وتتطلب حد أدنى من الصيانةMuller, 2007, ( .
.)p168

الشكل ) )7النوافذ الذكية عند إستخدام المواد التي تمرر
الكهربائية من خاللها )(Attmann 2010 p132

ان المواد اللونية ( ،(Photochromicتتيير ولهذه
المواد قدرة على عك اللون عند تعرضها للضوء،
ويتناسب تييير لونها مع مستوى األشعة فوق
البنفسجية في امتصاص الضوء .وعندما تمتص
المواد اللونية ضوء األشعة فوق البنفسجية ،يتيير
التركيب الكيميائي لجزيئات المادة ومن ثم نحصل
على انعكاس الضوء من المواد نتيجة لهذه
ت األلوان
التيييرات .هذه النتائج تؤ ّد ي إلى إنعكاسا ِ
القابلة للعك ِ  .وبعد ان يتم إنهاء مصدر الضوء،
سترجع المواد وتتيير إلى حالة واضحة .ومن
الممكن ان تتيير المواد اللونية من لون واحد إلى
ًخر عندما يتم دمجها مع اللون األساسي .ومن
تطبيقاتها في نوافذ المباني(Attmann, 2010, .
).p130

)(Attmann 2010 p132

 -6 - 4التنظيف الذاتي لغالف المبنى Self-
.cleaning of the building enclosure
عُرفت مادة ثاني أوكسيد التيتانيوم ) )TiO2منذ
عهد بعيد ،وقد كانت ومازالت هي مساحيق ناعمة
تستخدم في صناعة مواد األصباغ والطالء وقد
استخدمت لفترة طويلة لرخص ثمنها وكذلك هي
مادة صديقة للبيئة واالنسان ،ولكن عند تعرضها
لألشعة فوق البنفسجية يزداد نشاطها الكيميائي
بشكل ملحوظ وتم اكتشاف هذه الخاصية منذ ثمانون
عام بعد مالحظة التقشر ( (Flakingفي طبقة
الجدران المطلية بدهان ) (TiO2عند تعرضها
ألشعة الشم ( .البركاوي , 2011 ،ص .)13
و في نهايات القرن العشرين أجرى فريق علمي في
إحدى الجامعات اليابانية تجربة رائدة بهدف التحقق
من مدى فاعلية طبقات ) (TiO2المتكونة من
حبيبات نانوية على إذابة الملوثات العضوية من

 مواد التحفيز المتجاوبة ,Stimulus (Force)-,)SRMs( Responsive Materials
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في أوراق اللوت الشرقية ولكن أيضا في زهرة
السلبوت األوروبي ،والملفوف في أمريكا أو جنوب
أفريقيا في نبات اآلس .والعامل المشترك لهم جميعا
هو أنها تبدي بطرد الماء من السطح الذي نراه في
المجهر خشن ،وهي ميطاة ) (knobblesصييرة
أو المسامير التي تشبه الشوك حتى يكون سطح
التماس مع المياه قليال إلستقرار الماء عليه وبذلك
نتخلص من وجود الماء على سطح المادة( .
 .(Leydecker, 2008, p57ونتيجة لهذه األسطح
التي تتميز بأقل قابلية للبلل ،ويتعزز تأثير السطح
الخشن بوساطة اإليجابيات من ) (knobblesعلى
أوراق اللوت وًليات الشفاء الذاتي حين تتأذى تلك
األوراق ،وذلك يؤدي إلى الكمال ،كما إنَّها تتميز
بصفة التنظيف الذاتي بأشكال حبّات الماء الصييرة
التي تأخذ معها األوسا الموجودة على األسطح ،
وإذا حصل أي تلف في األوراق سوف تلتئم تلك
األوراق من تلقاء نفسهاMuller, 2007, p ( .
.)171

على سطح المواد P. 1999, p3551-3559) .
.)Sawunyama,
وتم ترسيب طبقة من حامو اإلستيريك (مادة
عضوية) سمكها ) (2 nm.على سطح بلورة احادية
من مادة ) (TiO2وبدأ الفريق بحساب عدد
الجزيئات من حامو األستيريك التي ُتيطي
المساحة السطحية لمادة ) .(TiO2ووجدوا إ ّن سم2
واحد من ) (TiO2الميطى بجزيئات حامو
اإلستيريك بعد تعريو هذه الطبقة العضوية
المترسبة لفوتونات ضوئية من مصدر لتوليد األشعة
فوق البنفسجية  ،ولفترات زمنية مختلفة وبعد انتهاء
كل مدة زمنية الحظ الفريق العلمي إ َّن سمك الطبقة
يتناقص تدريجيا مع زيادة الفترات الزمنية
المخصصة لتعريضه للمصدر الضوئي إلى أن
تالشت طبقة حامو اإلستيريك وبذلك تحقق
الفريق العلمي من قدرة ثاني أكسيد التيتانيوم
) (TiO2لتحليل مادة حامو اإلستيريك العضوية
المترسبة على السطح وتحويلها إلى بخار الماء
وثاني أكسيد الكربون )( .(CO2اإلسكندراني ،
 ,2010ص.)158-157

إ َّن أسطح اللوت  ،المصطنعة التي تم إنشاؤها
بمساعدة تكنولوجيا النانو ،ويمكن أن تقدم وسيلة
فعّالة ل ) (Self-cleaningعندما تطبق بشكل
مناسب لمعظم
صحيح .ويكون تأثير اللوت
األسطح التي تتعرب بانتظام إلى كميات كافية من
ا لمياه ،على سبيل المثال التخلص من مياه األمطار.
سنوات.
يدوم لخم
إ َّن تأثير اللوت
( .(Leydecker, 2008, p59

لقد أ ّك تدت التجارب الخاصة في هذا المجال بإن
فاعلية المحفزات الضوئية النانوية لمادة )(TiO2
في تيطية ووقاية السطوح من تراكم العوالق
العضوية التي تتواجد في مختلف أوساط البيئة ،
وذلك يرجع إلى خواص مادة ) (TiO2عند
التعرب إلى المصدر الضوئي وبذلك ت تكون
فجوات موجبة الشحنات في بلوراتها ،ليخلق بيئة
مؤكسدة قوية ،وتحليل المواد العضوية وتحويلها
إلى مركبات هيدروكربونية صديقة للبيئة .ونتيجة
لهذه العملية س ّميت هذه العملية باسم التنظيف الذاتي
) )Self-Cleaningللسطوح.
& (Rob
Bhatnagar & Srivatsan, 2012 p693).694

 - 5الدراسة العملية :دراسة تحليلية لالثر البيئي
للمواد البنائية الحديثة في مبنى وزارة االعمار
واالسكان الجديدة :
ان التعاطي مع المواد البنائية الحديثة في البناء
المحلي غير مواكب بالشكل األمثل لتطورات مواد
البناء الحديثة والقفزات التكنولوجية  ،وال يعد
العراق من مصنعي هذه المواد فض ً
ال عن قلة
العمالة التي تجيد تركيب هذه المواد والتعامل معها
بالشكل الصحيح في أعمال البناء .وهذا يؤثر بشكل
واضح في أعمال البن اء عن طريق استخدام أنواع
مواد البناء الحديثة والتقنيات الالزمة لتركيبها عند
التنفيذ .وفقا ً لذلك تم انتقاء مبنى وزارة االعمار
واالسكان الجديدة ،ومن مسوغات هذا االختيار
كون الباحثان ذو صلة وإطالع على هذا المبنى في
عمليتي التصميم واالشراف التنفيذي  ،كما ان
ال مبنى استخدم مواد بناء حديثة الى حد ما ذات صلة
بموضوع البحث .

 -7 - 4التخلص من الرطوبة بكفاءة عالية Get
.rid of the moisture efficiently
يعد التحفيز الضوئي هو البديل واألكثر شعبية
للتخلص من الرطوبة .إ َّن اسم " تأثير -لوت " يعني
إستحضار تجمعيات حبات قطرات الماء ،وكثيراً ما
يختلط مع تأثير األسطح التي تتميز بسهولة التنظيف
( (Self-cleaningمع التحفيز الضوئي .وقد تم
التحقيق في األسطح ذات التنظيف الذاتي عام
 1970من قبل عالم النبات ويلهلم )Barthlott
 ، )Wilhelmبعد البحث الذي قام به في جامعة
هايدلبرغ .ودرس تأثير ( (Self-cleaninلألسطح
ذات التنظيف الذاتي التي يمكن مالحظتها لي فقط
12
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 - 1-5الوصف التعريفي :

لقتتتد إعتمتتتد تصتتتميم واجهتتتات المبنتتتى علتتتى توظيتتتف
المواد لتحقيق العناصر الشكلية ونلحظ َّ
إن الواجهتات
تأخذ أشتكاالً نستبة إلتى تيليفهتا بتألواح األلمنيتوم التتي
حُددت في أركان المبنى ،وكذلك في تيليتف واجهتات
القاعة .وقد استخدم الزجاج فتي واجهتات المبنتى بتين
تلك األركان( .اإلعمار واإلسكان ،2012 ،ص .)6

 نوع المبنى :إداري حكومي. الموقع :ساحة المتحف ،بيداد. المصمم :المركز الوطني لإلستشارات الهندسية. -تاريخ انتهاء التنفيذ.2012 :

تم تدريج األستطح الزجاجيتة فتي الواجهتات للطوابتق
الثالثتتتتة العليتتتتا لتحتتتتاكي شتتتتكل الشناشتتتتيل البيداديتتتتة
ولتعك الموروث التراثي بشكل عصري .وانتختاب
وحدات زجاجيتة مركبتة متفرقتة يمكتن فتحهتا وغلقهتا
عنتتتتد الحاجتتتتة تبعتتتتا ً إلتتتتى تقستتتتيم اليتتتترف اإلداريتتتتة.
ومراعتتتاة ستتتهولة الحركتتتة األفقيتتتة والمتمثلتتتة بشتتتكل
رباعي يحيط بالمركز الخدمي والحركتي التذي يتربط
اليرف اإلدارية المطلة إلى الخارج فيما بينهتا .القيتام
بدراسة أبعاد البحور اإلنشتائية للمبنتى لتكتون مالئمتة
باعتمتتاد نظتتام إنشتتائي يتصتتف بستتهولة العمتتل وقلتتة
الكلفتتتة .أمتتتا فتتتي تستتتقيف القاعتتتة تتتتم اعتمتتتاد تصتتتميم
جملتون حديتتدي يثبتتت علتتى أعمتتدة خرستتانية مستتلحة.
ومراعتاة تتوفير الضتتوء الطبيعتي ليصتتل إلتى مكاتتتب
العتتاملين لإلفتتادة منتته فتتي وقتتت العمتتل والتقليتتل متتن
استتخدام اإلنتارة الصتناعية .تتم استتخدام متواد عازلتتة
للمحافظتتتتة علتتتتى درجتتتتات الحتتتترارة المريحتتتتة فتتتتي
التداخل ،والتقليتل متتن حمتل التكييتتف المركتزي (التبريتتد
والتدفئة) على مدار السنة للمبنى اإلداري الذي كتان متن
متطلبتتتات التصتتتميم( .اإلعمتتتار واإلستتتكان،2012 ،
ص .)6
َّ
إن تصتاميم القاعتتة المتعتتددة األغتتراب استتتمدت متتن
روح التتتراث البيتتدادي األصتتيل باستتتخدام مفتتردات
تصميمية مثل الدلك والزخارف الهندستية التتي تتزين
جتتتتدرانها وستتتتقوفها متتتتع مراعتتتتاة العتتتتزل الصتتتتوتي
والحراري باستخدام التقنيات الحديثة فضالً عتن بنتاء
جتتدارين وستتمك كتتتل منهمتتا ) (250 mmوبينهمتتتا
فتراغ يتتراوح بتين) (500-300 mmلزيتادة العتتزل
واالستتفادة منتته فتتي األعمتتال الخدميتة .كمتتا تتتم تتتوفير
المنظومتتتة الصتتتوتية والنقتتتل التلفزيتتتوني والترجمتتتة
الفورية لتثالث ليتات متع منظومتة الحريتق ومانعتات
الصتواعق وكتتاميرات المراقبتة المرتبطتتة بالمنظومتتة
الرئيسة للمبنى.

الشكل ) (8مبنى وزارة اإلعمار واإلسكان الجديد
(المصدر :الباحثان)

 -2 -5الوصف التصميمي :
بدأ العمل بإعداد التصاميم عام  2005وبوشر
بالتنفيذ عام .2007
يتكتتتون المشتتتروع متتتن المبنتتتى التتترئي ذي عشتتترة
طوابتتتق وبإرتفتتتاع  43 m.التتتذي يتتترتبط بقاعتتتة
متعددة األغتراب ستعة  360شتخص وأبنيتة خدميتة
متعتتددة موزعتتة فتتي الموقتتع بحستتب الوظيفتتة .الشتتكل
) .(8ويعتتد هتتذا المبنتتى متتن المبتتاني الص تديقة للبيئتتة
العتمتاده عتدد متن المعالجتات البيئيتة .وتضتم طوابتتق
المبنى مكاتب إدارية بموجب متطلبات رب العمل.
تحتتتوي بعتتو الطوابتتق علتتى فعّاليتتات عامتتة تختتتدم
المبنتتتى ،مثتتتل المطعتتتم والمكتبتتتة التقليديتتتة والمكتبتتتة
األلكترونيتتتة وهتتتذه الطوابتتتق تتتتم معالجتهتتتا بتصتتتاميم
داخليتتتة ذات خصوصتتتية وظيفيتتتة ،بإنهتتتاءات ومتتتواد
متنوعتتة .تكتتون جميتتع الفضتتاءات الخدميتتة والحركتتة
العمودية مركزية فتي وستط المبنتى ،لتستهيل الحركتة
وربتتتتط الختتتتدمات  ،متتتتع ارتباطهتتتتا بثالثتتتتة أبتتتتواب
طتتواريء خاصتتة بتتتالهروب فتتي الطتتابق االرضتتتي.
نلحتتتظ فتتتتي الطتتتتابق األرضتتتي ان المتتتتدخل التتتترئي
يوصتتتل عبتتتر البهتتتو الكبيتتتر إلتتتى المتتتدخل الجتتتتانبي
للمبنتتتى ،والمخصتتتص للقاعتتتة المتعتتتددة األغتتتراب،
ليحقتتتتتق هتتتتتذا التواصتتتتتل الحريتتتتتة الكاملتتتتتة لحركتتتتتة
المستخدمين .ويمثل المدخل الجانبي العنصتر الترابط
بين المبنى والقاعة .الشكل ).(10

 -3 - 5المواد المستخدمة في المبنى :
تم استخدام العديد من المواد البنائية وكاآلتي:
 الخرسانة التقليدية. الطابوق التقليدي. الجص ،الجب ) .(Gypsumفتي التتزيين بأفتاريزمنقوشة وإنهاءات الجدران الداخلية للمبنى.
 المرمتتتتر الطبيعتتتتي كمتتتتادة تقليديتتتتة فتتتتي إنهتتتتاءاتاألرضيات والجدران.
12
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الزجاجيتتة ذات الوظيفتتة المزدوجتتة متتن حيتتث العتتزل
الحراري والحماية األمنية.
 استتتخدام زجتتاج متتزدوج ) (Double glassفتتيالجتتدران الستتتائرية (،(GLASS Curtin walls
التتذي يتمتتتع بخصتتائص إيجابيتتة متنوعتتة ،إذ يتصتتف
بأنتته زجتتاج عتتاك ( (Reflective Glassبنستتبة
معينتتة وملتتون ( ،)Tinted glassتتتم إختيتتار اللتتون
األزرق الذي أضاف جمتاالً لواجهتات المبنتى ومقلتال
متتن وهتتتج حتترارة األشتتتعة الشمستتية متتتوفراً إمكانيتتتة
رؤية المشهد المرئي متن التداخل وعتامال علتى تقليتل
الحمتل الحتراري فتي عمليتة التكييتف .ويعامتل إحتتدى
جانبي اللوح الزجاجي بطالء معتدني لزيتادة إنعكتاس
األشتعة الشمستية متن دون التتتأثير علتى الشتفافية عنتتد
المشتتتاهد المرئيتتتةَّ .
إن ستتتمك اللتتتوح الزجتتتاجي (4
) mmإلى الداخل ،وسمك اللتوح الزجتاجي )(6mm
إلتتى الختتارج ،إذ يمتتتص حتتوالي  30%متتن اإلشتتعاع
ك .إنظتتر الشتتكل
الشمستتي تبعتتا ً إلتتى الصتتبي ِة والسُتتم ِ
) .(11وبستمك كلتتي ) (200 mmوهتتي عبتتارة عتتن
لتتتوحين )Glazing Insulating Glass Unit
 ،)Doubleوتختتتم حافاتهمتتا بشتتكل ستتوي متتن أجتتل
بقتتتتاء القتتتتوة الميكانيكيتتتتة .بينهمتتتتا حيّتتتتز أي تجويتتتتف
ممتلتتتيء بتتتالهواء الجتتتاف .وذلتتتك لتخفتتتيو الطاقتتتة
الشمسية المباشرة في المبنى وخفو انتقال الصتوت
بصتتورة أفضتتل لتحقيتتق بيئتتة داخليتتة إيجابيتتة للمبنتتى،
دون الضرر بالبيئتة الطبيعيتة الخارجيتة .وقتد روعتي
في األسطح الزجاجيتة للواجهتات بتتدرجها وتكسترها
خلتتتق الحيويتتتتة التصتتتتميمية وأبتتتتراز إبتتتتداع شتتتتفافية
التعامل مع الواجهات الزجاجية السيما إخفتاء هيكتل
األلمنيوم الحامل للوحدات الزجاجية من الظهتور فتي
الواجهات.
 استخدام مقاطع األلمنيوم الخاصة بتركيتب الزجتاجفتي واجهتتات المبنتتى للحصتتول علتتى المتانتتة واألمتتان
متتع إخفتتاء الهيكتتل التركيبتتي لمتتادة األلمنيتتوم .لتكتتون
الواجهات الزجاجية أكثر جماالً وشفافية.
تيليتتتف اركتتتان المبنتتتى الخارجيتتتة بتتتالواح االلمنيتتتوم
ستمك ) (4 mmوبأبعتاد )،(1153x1189 mm.
تبعا ً مع نســـــب تقسيم واجهات المبنى المشيدة علتى
أن تكون المفاصــــل مخفيتة غيتر بتارزة ( بتين لتوح
واختر) .وتثبتت هتذه األلتواح علتى هيكتل حديتدي وتتتم
تركيتتب المتتواد العازل تة بتتين ألتتواح االلمنيتتوم وهيكتتل
التثبيت مــع الملحقات الالزمة للتثبيت كافة.
 تتتم تصتتميم الجتتدران الداخليتتة بتفاصتتيل وإنهتتاءاتمتناغمة ،والياية منها خلتق فضتاء ذو شتفافية تعكت
البهجتتة لتتدى مستتتخدمي المبنتتى ويتبعتته بهتتو المتتدخل
المطتتتتل عليتتتته الطوابتتتتق العشتتتترة المكونتتتتة للمبنتتتتى،
باستخدام عناصر إنشائية بنائية ذات طابع حديث.
 اعتمتتتاد منط قتتتة محوريتتتتة فتتتي قلتتتتب كتلتتتة المبنتتتتىللحركتتتتتة العموديتتتتتة وفعاليتتتتتات الختتتتتدمات الرئيستتتتتة
للمبنتتى ،يمثتتل هتتذا المبنتتى بصتتمة هندستتية واضتتحة

 السجاد فتي إنهتاءات األرضتيات كتاليرف اإلداريتةوأرضية القاعة المتعددة األغراب.
 القمتتتتال متتتتع عتتتتوازل صتتتتوتية لتيليتتتتف الجتتتتدرانالداخليتتتتة فتتتتتي القاعتتتتتة وتحقيتتتتق منظومتتتتتة صتتتتتوتية
صحيحة دون ضوضاء.
 متتادة الخشتتب الطبيعتتي نتتوع الصتتاج فتتي مفتترداتاالنهاء الداخلي للمبنى لمقاومته للرطوبتة واإلرضتة،
وتصتتتتنيع التتتتدلكات الخشتتتتبية والتصتتتتاميم الداخليتتتتتة
الزخرفية في القاعة.
 مقاطع مادة األلمنيوم في القواطع الداخلية. ألتواح المنيتوم المركبتة ستمك ) (4 mmوهتي متادةمركبتتتة معدنيتتتة ،ومتتتواد عازلتتتة فتتتي تيليتتتف أركتتتان
الجتتدران الخارجيتتة للمبنتتى ،وتيليتتف جتتدران القاعتتة
الخارجية .إنظر الشكل ).(9

الشكل ) (9تفصيل مقطع األلمنيوم المستخدم لتركيب
الزجاج في واجهات المبنى
(المصدر:المركز الوطني لالستشات الهندسية)

 متتتتادة البتتتتولي فينيتتتتل كلورايتتتتد (Poly vinyl) ،)PVC( chlorideفتتتي إنهتتتاءات األرضتتتيات
الداخلية كالممرات ،وهي من المواد المركبة.
 ألواح الجب . مواد فيلمية ملونتة مصتنعة متن إعتادة تتدوير المتوادالمركبة الخشب/البالستيك ،وقد انتختب لتون مناستب
للحصتتتول علتتتى لتتتون موحتتتد للزجتتتاج فتتتي واجهتتتات
المبنى ،في مناطق السقوف الثانوية
 التتواح الزجتتاج فتتي واجهتتات المبنتتى وهمتتا نوعتتان).(Tinted glass( & (Reflective Glass
 الزجتتاج الستتتلكي ) (Wired glassفتتتي القواطتتتعالداخلية لتقسيم اليرف اإلدارية.
 الستتتتيراميك ،ضتتتتد التزحلتتتتق ) (non slipفتتتتيأرضيات الحمامات وبعو المناطق الخدمية.
 الفوالذ في أعمال الهياكل االنشائية. - 4 - 5تقنيات المواد البنائية المستخدمة :
لقتد تتتم استتتخدام المتتواد البنائيتتة ًنفتتة التتذكر وتوظيفهتتا
بتقنيات مختلفة وكاآلتي:
 تعكتت واجهتتتات المبنتتتى التطتتور التقنتتتي ألستتتاليبالبنتتاء الحديثتتتة باستتتتخدام التتواح األلمنيتتتوم واأللتتتواح
20
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ومتميتزة لمدينتتة بيتداد حيتتث يجمتع التصتتميم الحتتديث
ونفحتتتة التتتتراث البيتتتدادي ،واستتتتخدام متتتواد البنتتتتاء
الحديثتتتة فتتتي تنفيتتتذه وبالتتتتالي الحصتتتول علتتتى كيتتتان
فيزيائي ذي مظهر غير كالسيكي.
 إعتمتتد التصتتميم اإلنشتتائي النظتتام الهيكلتتي (أعمتتدةوجستتتتور خرستتتتانية) ،متتتتع منظومتتتتة مرنتتتتة لتقطيتتتتع
الفضتتتاءات الداخليتتتة وحستتتب المتطلبتتتات الوظيفيتتتة
باستخدام قواطع األلمنيوم والزجاج السلكي.

 - 6االستنتاجات :
 أضتتحت المتتواد البنائيتتة الحديثتتة ذات أهميتتة كبيتترةفتتي أعمتتال البنتتاء تنطتتوي علتتى اثتتار وظيفيتتة وبيئيتتة
وجماليتتة علتتى المبتتاني وذلتتك يعتتود التتى متتدى التقتتدم
العلمتتتتتي والتطتتتتتور التقنتتتتتي لهتتتتتذه المتتتتتواد تصتتتتتنيعا
واستخداما.
 هنتتاك أكثتتر متتن تصتتنيف للمتتواد البنائيتتة الحديثتتة ،أهمهتتا التصتتنيف حستتب الحقبتتة الزمنيتتة التتتي عُرفتتت
بها المادة وتطورها التكنولتوجي  ،والتصتنيف الثتاني
تبعا ً إلستخدامها في أعمال البناء.
 أي متتتادة طبيعيتتتة حيويتتتة و ّديتتتة متتتع البيئتتتة كونهتتتاالتضتتترها وتتفاعتتتتل معهتتتتا إيجابيتتتتا ً ،ومنهتتتتا المتتتتواد
المحلية كالطين والخيزران والحجر ،اذ ان هذه

 -5 - 5مظاهر التأثير البيئي للمواد البنائية
المستخدمة على المبنى :
إ َّن خالصة العملية التأثيرية علتى وفتق تحليتل البحتث
لمبنى وزارة اإلعمار واإلسكان تم إدراجهتا تفصتيالً
في الجدول رقم (.)1

جدول رقم ( )1مظاهر التأثير البيئي للمواد البنائية الحديثة وتقنياتها في مبنى
وزارة اإلعمار واإلسكان الجديد
(المصدر الباحثان)
مواد البناء الحديثة المستخدمة في المبنى

ت

المواد

المواد

التقليدية

الطبيعية

المطورة
ّ

الحيوية

المواد المركبة

المواد

المواد

الذكية

النانوية

الخرسانة

2

مظاهر التأثير البيئي

 نظافة البيئة العزل الحراري -العزل الصوتي

1

 -ال يخل و وود مو و وواد

الطابو

مصنعة من الطين.
الجص أو

2

و ووارة لكونو و و م و ووادة

 ال تخلو وود م و وواد سو وومية لكونهو ووا مو ووادةمصنعة من مواد كيمائية طبيعية.

الجبس

 -مادة طبيعية غير مصنعة

المرمر
2

 صديقة للبيئة22
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مواد البناء الحديثة المستخدمة في المبنى

ت

المواد

المواد

التقليدية

الطبيعية

المطورة
ّ

الحيوية

المواد المركبة

المواد

المواد

الذكية

النانوية

السجاد

مظاهر التأثير البيئي

 -يقلل التلوث ال و ائي

2

 مادة قابلة للتدوير صديقة للبيئةالقماش

 -مادة صديقة للبيئة

2

 تقليل التلوث ال و ائي -مادة قابلة للتدوير

7

2

2

الخش

 -مادة صديقة للبيئة

الطبيعي

 -مقاوم للرطوبة وحشرة اإلر ة

(الصاج)

 مادة قابلة للتدوير -مادة قابلة للتدوير

مقاطع
األلمنيوم

 -تعكو و و و و ووس ح و و و و و و اررة ال و و و و و و البيئ و و و و و ووة

ألواح المنيوم

الخارجية

المركبة

 مادة قابلة للتدويرمادة البولي
20

-

مادة قابلة للتدوير

فينيل كلورايد
PVC
 -ال تخلد مواد

ألواح الجبس

ارة

 -تحقي العزل الحراري

22

 تقليل ال و اء -مادة قابلة للتدوير

21
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مواد فيلمية
21

 -مادة قابلة للتدوير

ملونة مصنعة
من إعادة
تدوير المواد
المركبة مثل
الخش
والبالستيك
ألواح الزجاج

22

-

Tinted

تخف و ووي

) )30%م و وون الحو و و اررة

المباش و و و و و ورة الطبيعيو و و و و ووة الداخل و و و و و ووة

glass

للمبن
 مادة قابلة للتدوير التواصو و وول البصو و ووري بو و ووين البيئو و ووةالداخلية والبيئة الخارجية

22

 -زجاج عاكس للح اررة

ألواح الزجاج

Reflective

 -تخفي

Glass

) )30%من الح اررة

المباشرة الداخلة للمبن
 العزل الحراري والصوتي تقليل الحمل الحراري في عمليةتصاميم تكييد المبن
 مادة قابلة للتدويرالتواصل البصري بين البيئة
الداخلية والبيئة الداخلية

22
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مواد البناء الحديثة المستخدمة في المبنى

ت

المواد

المواد

التقليدية

الطبيعية

المطورة
ّ

الحيوية

المواد المركبة

المواد

المواد

الذكية

النانوية

ألواح الزجاج

22

مظاهر التأثير البيئي

 -مادة قابلة للتدوير

السلكي

 -أمينة في االستخدام

Wired

 -صعوبة التكسر كونها مسلحة بالسلك

glass

 -ال يخلد مواد

السيراميك
22

ارة لكون مادة

مصنعة من مواد طبيعية
 مقاوم للرطوبة مادة قابلة للتدوير -متانة البناء

الفوالذ
27

 الديمومة في البناء تحقي البحور الواسعة في البيئةالداخلية .
 بناء المسقفات في البيئة الخارجيةلتحقي الظالل وتقليل الح اررة الطبيعية .

 أن التنظتتتيم الحتتتراري والتنظيتتتف التتتذاتي متتتن أهتتتمالمؤثرات البيئة التتي يمكتن ان تؤديهتا المتواد البنائيتة
الحديثة.
 يتطلب االمر تركيب المتواد البنائيتة الحديثتة بإتّقتانفي أعمال البناء دون خلل ،واالستتخدام األمثتل لهتا،
للحصول على الفوائد الكاملة من هذه المواد.
 باالمكتتان تحقيتتق التواصتتل البيئيتي بتتين الفضتتاءاتالداخليتتة والمحتتيط الختتارجي للمبنتتى ،بالحفتتاظ علتتى
درجات الحرارة واالستفادة متن االضتاءة الطبيعيتة ،
وذلتتك متتن ختتتالل تطويتتع اإلمكانتتتات البيئيتتة لتتتبعو
المواد البنائية الحديثة.
 ان تاثير استتخدام المتواد البنائيتة والتقنيتات الحديثتةفتتتي مبنتتتى وزارة االعمتتتار واإلستتتكان الجديتتتدة قتتتد
أنعكتتتت بيئيتتتتا ً بمستتتتتوى واضتتتتح باعمتتتتال التكييتتتتف
واالضاءة الطبيعية فضال عن اتاحة امكتان التواصتل
بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية .

المواد متآلفة متع البيئتة ولتو تحللتت لستبب متا التتؤثر
سلبيا ً عليها.
 ان أثتتر المتتواد البنائيتتة الحديثتتة علتتى وظيفتتة المبنتتىبيئيا ً تتبلور فتي ستبع متؤثرات وهتي :التتدوير ،االلفتة
والصتتداقة متتع البيئتتة ،التنظتتيم الحتتراري بتتين المبنتتى
وبيئتتته المجتتاورة  ،القابليتتتة علتتى التشتتكيل لمواجهتتتة
المؤثرات البيئية ،التوظيف األمثل لإلنتارة الطبيعيتة،
التنظيتتتتف التتتتذاتي ليتتتتالف المبنتتتتى ،والتتتتتخلص متتتتن
الرطوبة بكفاءة عالية.
 تتستتم البيئتتتة فتتتي العتتتراق بشتتتدة التبتتتاين الحتتتراريوالتطتترف صتتيفا ً وشتتتاءاً والتصتتحر وزيتتادة اليبتتار
والعواصتتف الترابيتتتة ،ولهتتذا يستتتتلزم االمتتر البحتتتث
والتقصي المستتمر عتن أدوار للمتواد البنائيتة الحديثتة
في معالجة هذه اآلثار السلبية البيئية.

22
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مواد تتميتز بتعقتيم نفستها بنفستها إذ يمكتن استتخدامها
في بناء المستشفيات والمباني النظيفة األخرى.

 ان المزاوجتتة بتتين المتتواد الحديثتتة والتقليديتتة ممكتتنلكن فتي اإلطتار التذي يحتدد استتخدام المتواد التقليديتة
بأصير نطاق.

المدخل الثانوي لمبن الو ازرة الجديد

المدخل الرئيسي للمبن

الشكل ) (10مداخل المبنى للمستخدمين والزائرين (المصدر الباحثان)

عموما يمكن القتول ان التجربتة العراقيتة فتي توظيتف
المتتواد البنائيتتة الحديثتتة بتقنيتتات متطتتورة تعتتد تجربتتة
فقيتتترة جتتتدا  ،لتتتذا فتتتان بيئتنتتتا العمرانيتتتة وعمارتنتتتا
المحليتة تفتقتد للمبتتاني المتفتردة ذات الطتراز العتتالمي
الحديث.

 - 8المصادر
 -1- 8المصادر العربية:
 -1االستكندراني ،محمتتد شتتريف ( ،تكنولوجيتتا النتتانو
متتن أجتتل غتتد افضتتل) ،سلستتلة عتتالم المعرفتتة ،العتتدد
 ،141الكويت.2010 ،
 -2البركتتتتاوي ،حمتتتتد رحمتتتتن ،جبتتتتر( ،تكنولوجيتتتتتا
النانو) ،بحث ،جامعة بابل ،كلية التربيتة إبتن حيتان،
.2011
 -3الشابندر ،منورة صتباح حستن( ،أثتر التكنولوجيتا
علتتتى العمتتتارة العراقيتتتة المعاصتتترة  -تطويتتتع المتتتادة
البنائيتة الحديثتتة فتتي تعزيتز الفكتتر المحلتتي العراقتتي)،
رستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتير غيتتتتتتتر منشتتتتتتتورة ،الجامعتتتتتتتة
التكنولوجية ،قسم الهندسة المعمارية.2004 ،
 -4عاليتتتة مهتتتدي محمتتتد جتتتواد( ،تكنولوجيتتتا المتتتواد
البنائيتتتتة الحديثتتتتة وأثرهتتتتا فتتتتي العمتتتتارة) ،رستتتتالة
ماجستتتير غيتتر منشتتورة ،جامعتتة بيتتداد ،قستتم هندستتة
العمارة.2015 ،
 -5اإلعمتتتتتتار واإلستتتتتتكان ،مجلتتتتتتة شتتتتتتهرية ،وزارة
اإلعمتار واإلستكان معتمتدة متن قبتل نقابتة الصتتحفيين
العراقيين  ،786 -العدد  ،14تموز.2010 ،

 - 7التوصيات :
 ضتترورة وضتتع متتنهج علمتتي عملتتي للتعتترف علتتىأحتتتدث التقنيتتتات فتتتي المتتتواد البنائيتتتة الحديثتتتة بييتتتة
االطتالع عليهتا متن قبتل المختصتين فتي مجتال البنتتاء
والتصميم والتنفيذ.
 يتترى البحتتث أن المتتواد البنائيتتة المحليتتة هتتي متتوادقابلة لتكون مواد صديقة للبيئتة لتذلك البتد متن تطتوير
الصتتناعات البنائيتتة المحليتتة وفتتق ظتتروف وشتتروط
البناء في العراق.
 يترى البحتتث ضترورة وضتتع تفاصتيل بنائيتتة تكتتونبمثابة مراجع في تصميم المباني وتنفيتذها تقتوم علتى
أستتتتتاس األختتتتتذ باإلعتبتتتتتار عمتتتتتل المتتتتتواد الحديثتتتتتة
خصوصتتتتا ً متتتتتن الناحيتتتتة البيئيتتتتتة وزيتتتتادة كفاءتهتتتتتا
تصميميا ً.
 الحتتتترص علتتتتى حستتتتتن إختيتتتتار المتتتتواد المحليتتتتتةالمطتتتوّرة بيئيتتتتا ً إلستتتتتخدامها فتتتتي مشتتتتاريع الحفتتتتاظ
التراثي.
 إدختتال مفتتردة المتتواد البنائيتتة الحديثتتة التتى منتتاهجالتعلتتيم الهندستتي وحصتتريا ً فتتي مجتتال العمتتارة لكافتتة
المراحل الدراسية.
 علتى المختصتتين التوجتته إلتتى اإلكثتتار متتن استتتخدامالمتتتتواد الحديثتتتتة لكونهتتتتا تتميتتتتز بمواصتتتتفات جيتتتتدة
لمعالجتتة البيئتتة المحليتتة متتن اليبتتار والحصتتول علتتى
التنظيتتف التتذاتي والتتتخلص متتن الرطوبتتة ،ولتحقيتتق
22
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:  المصادر األجنبية-2- 8
1 - Attmann, Osman, (Green Architecture:

: المواقع على الشبكة العالمية-3 - 8

Advanced Technologies and Materials),

-1 http://www.weziwezi.com/news
إعادة التدوير لألفضل
2 - https://ar.wikipedia.org/wiki/
www.skabcompanies.com/.../sadacaen
3 - vironmentar/3
4 - http://www.iap.fraunhofer. de
5 - http://ar.wikipedia.org/wiki .

McGraw-Hill books, New York, Chicago,
London, 2010.

2 - Leydecker, Sylvia, ( Nanomaterials in
Architecture, Interior Architecture and

Design) , Birkhauser, Germany, 2008.

3 - Muller, Andreas, (Smart Materials, in
Architecture Interior Architecture and

Design), Birkauser - Publishers for
Architecture, Berlin, Boston, 2007.
4 - Ohta, H., (Thermoelectrics based
on strontium titanate), Materials Today
10, 2007.
5 - Robi & Bhatnagar & Srivatsan, P.S.
& N. & T.S., (Processing and
Fabrication of Advanced Materials XXI), Vol 1&2, I.K. International
Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi
, Bangalore, 2012.

6 - Deb, S. K., (Opt, and photoel. prop.
of C.C. in thin films of
tungsten oxide), Phlosophical
Magazine, 1973.
T., M. Santamourisa, K., Apostolakisb,
7 – A., Synnefaa, and I. Livada
Karlessia,
(Development & testing of
thermochromic coating for buildings &
urban structures) Solar Energy, 2009.
8 - Kuang, & Ou, Y.- C .& J.- P.,
(Passive smart self - repairing concrete
beams by using shape memory
alloys wires and fibers containing
adhesives), Journal of Central South
University of Technology, 2007.
9 - P. Sawunyama, A. Fujishima and
K. Hashimoto, Langmuir, Vol. 15,
1999.
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تطبيقات النقل المستدام و أولويات التصميم الحضري
 خولة كريم كوثر.م.م
. قسم البناء واالنشاءات/ معمارية وتدريسية في الجامعة التكنولوجية
40232@uotechnology.edu.iq
Khawla_kareem@yahoo.com

Sustainable Transportation Applications and Urban Design
Priorittes
Abstract
Mobility and movement is a human demand, it is important for the transfer
of food, and it is the preservation of the urban environment fabric, travel
acts are important in life such as access to a certain goal as a work, study,
and shopping place,... etc., The mobility, movement is sustainable activity in
the urban environment.
The research problem: sustainable transport applications, and its relation
with urban design Priorities.
Research Hypothesis: The movement must be sustained, increasing the
number of people who depend on walking and cycling instead of driving, in
addition to reducing carbon dioxide emissions resulting from transport,
through the development of future designs, that take into account the
pedestrians and bikes movement, Return to the earlier cities specifications
and self-reliance, mixed uses as much as possible (Residential, workplace,
business, educational), achieving accessibility.
This research concluded to achieve sustainable transport applications must
be achieve Urban Design Priorities: Redefined street types, finding Green
Paths, Compact building, blocks design, cities intensification and find a Car
clubs or car rental. New technology as electric cars applications must be use.
الملخص
، وهي مهمة لنقل الغذاء والحفاظ على نسيج البيئة الحضرية،التنقل والحركة هي حاجة إنسانية
 التنقل.الخ... تعتبر هامة في الحياة مثل الوصول إلى غاية معينة كمكان العمل والدراسة والتسوق
.والحركة ه و نشاط مستدام في المناطق الحضرية
. وعالقتها مع اولويات التصميم الحضري، تطبيقات النقل المستدام:المشكلة البحثية
 زيادة: استدامة تطبيقات النقل ذات عالقة تبادلية مع اولويات التصميم الحضري:فرضية البحث
 إضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني،االعتماد على المشي وركوب الدراجات بدال من قيادة السيارات
 سير،أكسيد الكربون الناتج عن النقل وذلك من خالل وضع تصاميم الم ستقبل تراعي حركة المشاة
 باالستعماالت المدمجة، أي الرجوع إلى مواصفات المدن السابقة ذات االعتماد الذاتي،الدراجات
.. وتحقيق سهولة الوصول،) التعليمية، التجارية، أماكن العمل،( السكنية
توصل البحث من اجل تطبيق مبادئ النقل المستدام ال بد من تحقيق أولويات التصميم الحضري
 تصاميم الكتل، ايجاد الطرق الخضراء، من خالل اعادة تعريف الشوارع وتقسيماتها،وبالعكس
 وايجاد مواقف للدراجات الهوائية، تكثيف المدن وايجاد أندية وتأجير السيارات،البنائية المتضامة

77

___ مجلة المهندس_____________ )________ JMISE 154(2حزيران __ 1027

قرب مواقف النقل العام (البد من التخطيط لها بشكل خاص) ،استخدام تطبيقات التكنولوجيات
الجديدة كالسيارات والدراجات الكهربائية.
احد هذه التعاريف كما عرفها االتحاد
النقل المستدام Sustainable Transportation
األوروبي هو كما يلي:
النقل المستدام (أو وسائل النقل الخضراء)
 السماح بالوصولية االمنة وتوفير احتياجات
هو موضوع واسع عن الكيفية التي تكون فيها
األفراد في نفس الوقت حماية اإلنسان والبيئة.
وسائل النقل ،لكي تكون مستدامة ،هو مفهوم
 تعزيز العدالة بين مقدرات المجتمعات
يشير إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض
الحالية والمتعاقبة.
على البيئة ،ويشمل النقل غير الميكانيكي،
 كفاءة الخدمات ،وتعددها ،وزهيدة -الثمن،
والمشي وركوب الدراجات والمركبات
انواع متعددة لوسائط النقل.
الخضراء ( ،)green vehiclesومشاركة
 دعم االقتصاد الوطني والحفاظ على
السيارات ( )Car Sharingوالطاقة والبنية
التوازن التنمو ي .
التحتية والطرق والسكك الحديدية والخطوط
 تقليل االنبعاثات والنفايات وتويرها.
الجوية والممرات المائية والقنوات وخطوط
 إستخدام الموارد المتجددة بدال عن الموارد
األنابيب ،والمحطات ،وكل التي تشارك في
غير المتجددة  ،تقليل استخدام األراضي وإلحد
عمليات النقل والخدمات اللوجستية فضال عن
من الضوضاء [ ]
تطوير أساليب النقل ،بناء أو حماية أنظمة
لقد توسعت مستويات التجارة (وخاصة
النقل في المن اطق الحضرية وحفظ المساحة
التجارة الدولية)  ،وسفرات األعمال والسياحة
وتعزيز أنماط الحياة الصحية ،أي إن استدامة
زادت بالتالي الحركة بالتالي ارتفاع تكاليف
النقل الذي يتم قياسه بواسطة فعالية نظام النقل
النقل حيث يمثل  10الى  ٪12من االستهالك
والكفاءة ،فضال عن اآلثار البيئية للنظام]2[ .
العالمي للطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد
على المدى القصير يتعزز النشاط من خالل
الكربون ،انظر الشكل رقم (.] [ )2( )1
تحسن تدريجي في كفاءة استهالك الوقود
وانبعاثات المركبات حسب الضوابط في حين
أهداف طويلة األجل تشمل التحول وسائل
النقل من الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة إلى
بدائل أخرى مثل الطاقة المتجددة واستخدام
الموارد المتجددة األخرى ،أي تغير دورة
الحياة الكاملة لنظم النقل وان يخضع لقياس
االستدامة ]1[.
تعريف النقل المستدام
يمكن تعريف مفردة االستدامة بانها تلبية
احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة
األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة
 ،وبصورة مباشرة ،ينبغي أن تعزز صحة
اإلنسان ،العقلية والبدنية ،وإتاحة الفرصة
للتفاعل االجتماعي وإثراء الخبرات في
المناطق الحضرية] [ .
جاء مصطلح النقل المستدام كمفهوم نابع من
التنمية المستدامة ،وقد استخدم لوصف وسائل
النقل ،ونظم تخطيط النقل التي تتفق مع
اهتمامات االستدامة ،وهناك تعاريف كثيرة
للنقل المستدام ،والمصطلحات المتعلقة بها،

الشكل رقم ( )1االستهالك العالمي للطاقة لقطاع
الخدمات إلى ()0202

* Excluding electricity and heat
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الشكل ( )2تزايد الطلب العالمي للطاقة األولية حسب
القطاع إلى (] [ )0202

وحركة الشحن ،كيفية الوصول باالعتماد إلى
القياسات (مثل رحالت الفرد وتكاليف السفر)
تقييم قدرة األفراد والشركات على الوصول
إلى المكان المطلوب ،الوصول هو الهدف
النهائي لمعظم وسائل النقل وذلك هو أفضل
نهج لالستخدام] [ .

عندما تم تشجيع نموذج للتنمية الحضرية في
المملكة المتحدة التي تشجع استخدام السيارات
الخاصة اكثر من النقل العام ،والمسافة من
ا لرحالت األساسية للعمل ،وزادت المدارس
والمحال التجارية بنسبة تصل إلى، % 00
حققت نمو غير محدود في استخدام السيارات
فاالختناقات المرورية أصبحت ال مفر منها،
والمحاوالت لتوفير كميات أكبر من أي وقت
مضى من البنية التحتية للطرق التي تجلب
راحة مؤقتة حيث إنها هي التي خلقت
االختناقات المرورية في عام  ،2000كان
متوسط سرعة السيارات في العديد من المدن
أبطأ من العربات التي تجرها الخيول قبل
 100سنة  ،حدود ( )20كم في الساعة [ ].
يؤثر النقل البري بيئيا :تلوث الهواء،
اجتماعيا :حوادث الطريق  ،قلة النشاط ،الزمن
المهدور في الطريق ،تكلفة الوقود ،إن
االختناقات المرورية تعني تكاليف اضافية،
هدر الوقت ،وتاخر الوصول ،تهدف خطط
النقل التقليدي في استخدام السيارات لكنها ال
تستوعب التوسع السكاني ،وتحقيق االهداف
في الوصولية للعمل ،للمدرسة ،الخدمات،
وغيرها ،على عكسها التقنيات الجديدة تسهل
الوصول وتقلل من اآلثار البيئية واالجتماعية
واالختناقات المرورية]7[ .

مؤشراته القياسية هي  :وسائط النقل ،سهولة
الوصول  ،استعماالت األرض.

كتاب ()1112( )Ritchie, Randall
Sustainable Urban Design: An
Environmental Approach
تناول الكتاب االستدامة في التصميم
الحضري في كل جوانبه إبتداءا من تصميم
البنايات المستدامة ،الفضاءات الخارجية،
النقل المستدام ،المساحات الخضراء ،إضافة
إلى المواد والمياه والفضالت وطرق المعالجة
التكنولوجية المتقدمة ،وتناول النقل المستدام
إمكانية إنشاء وتصميم مدن صديقة للبيئة،
ومعالجة مشاكل المدن ،من خالل التصميم،
ويعتمد النجاح (بعملية تبادلية) بين المشاكل
والفرص المتاحة ،التي تجعل المدن مالئمة
أكثر للسكان ،وبالتالي االبتعاد عن السياسات
السابقة للمدن التي تدخل بها السيارات ،وان
إنشاء شوارع للمشاة وراكبي الدراجات
والمواصالت العامة  ،نموذج مدن المستقبل
يجب أن يكون لها نظامها البيئي القوي،
المستقر ،المتنوع ،الجميل ،والثري ،وهناك
حاجة إلى نهج متكامل ،تربط الكثافة مع
وسائل الحركة في المدينة ،بنفس الوقت
االهتمام بشكل المباني التي تؤثر على المشهد
الحضري ،على أن يؤخذ السياق والناحية
االجتماعية والتاريخية.....،الخ ،أن المستوى
المناسب للحلول ،هو شيء أكبر من األفراد
حيث إن البناء يمكن أن يكون كتلة ،حي،
مدينة أو منطقة .....،الخ ،أن الحلول التي،
تتطلب موارد أقل للحصول على الطاقة هي
بالتأكيد حلول قوية  ،فإن الخطوة األولى هي
للحد من الطلب ومن ثم دراسة كيفية
مواجهته ،من حيث الحركة في المدن ،والحل
هو مجتمع قوي ،كثيف يمكنه المشي في
المدينة ،والتي يفضل أن ال يكون بها ارتفاع
الطلب على خدمات النقل سواء العامة أو
الخاصة ،حيث إن كل السيارات والساللم

الدراسات السابقة
دراسة لتمان (:)1122( ،)Litman
Measuring Transportation Traffic,
Mobility
and
Accessibility,
Victoria Transport Policy Institute
قارن الباحث بين أساليب قياس نظام النقل
واألداء وآثارها على القرارات التخطيطية،
حركة المرور تعتمد على قياسات (مثل
رحالت السيارة ،وسرعة الحركة ومستوى
الخدمة الطريق) تقييم حركة المركبات
السيارات ،التنقل القائم على القياسات (مثل
كيلومتر  -فرد ،عدد مرات المرور ،من الباب
إلى الباب ،الطن  -كيلومتر) تقييم الشخص
*

Source: EIA, International Energy
Outlook 2006.
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المتحركة ومترو األنفاق ،ومضخات أنظمة
التدفئة كلها تحتاج إلى الطاقة]3[ .
عليه هناك حاجة إلى ثالث تغييرات لتحقيق هذه
األهداف ،سهولة الوصول ،التحول إلى المشاة،
وأخيرا تقليل االنبعاث.

حركة التنمية الموجهة للنقل العام ()2292
( )transit-oriented development
ظهرت في أمريكا من خالل المصمم
الحضري ( )Peter Cal Thorpe'sفي
 2333م حركة تنمية النقل الموجه (transit-
 )oriented developmentوجيوب المشاة
( ،)Pedestrian Pocketsدعت الى
األهداف المهنية العليا لإلستدامة الحضرية
وكفاءة إستخدام الطاقة في المناطق الحضرية
وليست تطوير الفضاءات العامة] [ .
اوجد ( )Cal Thorpe, 1989مفهوم
جيوب المشاة وهي منطقة حضرية مساحتها
تصل  220فدان ( 02هكتار ) صديقة للمشاة،
مرتبطة بمفصل أو عقدة للعبور ،ترتبط بالنقل
العام وهي منطقة حضرية متعددة
اإلستخدامات ،حديقة مركزية ،يمزج اإلسكان
المنخفض اإلرتفاع مع اإلسكان ذا الكثافة
العالية ،واإلستعماال ت التجارية وتجارة
المفرد ،وهناك عدة أوجه للتشابه مع جاردن
سيتي إلبنزار هوارد ،ويهدف إلى أن يكون
بديال لمدن الضواحي المنخفضة الكثافة [ ]
وفي كتاب ( )Cal Thorpe, 1993المدينة
األمريكية القادمة ( The Next American
 ،)Metropolisصقلت ونضجت فكرة جيب
المشاة لتناسب األوضاع الناشئة مع حركة
تنمية النقل الموجه .الجدول ( )1والشكل (،)3
يمثل اقتراح ( ، )Calthorpeاللون االصفر
يمثل الحدائق والساحات ،واألخضر طرق
المشاة ،واألزرق طرق السيارات.

شكل ( )3مفهوم جيوب المشاة ( Pedestrian
] [ )Pocket
الجدول ( )1مفهوم حركة تنمية النقل الموجه

حركة تنمية النقل الموجه
transit-orienteddevelopment

مفردات النقل المستدام

األهداف المهنية
العليا لالستدامة
الحضرية
عناصر
المدينة

كفاءة استخدام الطاقة
التأكيد على حركة المشاة
النقل المستدام
االستعماالت المختلطة
سهولة الوصول
جيوب المشاة ،طرق
المشاة ،مفاصل العبور،
انفاق وطرق النقل السريع،
حديقة مركزية  ،طرق
الدراجات.

مؤشرات النقل المستدام
.2النقل ،الحركة )(Mobility

هي داللة على حركة الناس والبضائع،
والسيارات هي وسائط للنقل ،أن الحركة هي
غاية في حد ذاتها ،وليس وسيلة فقط ،التوجه
إلى أساليب غير مجهزة بمحرك أو عوامل
المؤثرة على استخدام األراضي أي إمكانية
الوصول ،كما في الشكل رقم (.)5( )4

*

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pedestri
an_Pocket_Circulation_Diagram.jpg

المصدر (الباحثة )
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 .4النفاذية وسهولة الوصول :
( )Permeability & Accessibility
هي المفتاح لقياس مدى االستجابة التي
توفرها المنطقة والبيئة المحيطة بها للسكان
وتتمثل بعدد الطرق البديلة التي يمكن من
خاللها الوصول إلى الموقع والتي تمثل
األختيارات بالنسبة للمستعمل هي تختلف
حسب طبيعة المنطقة (كفضاءات عامة –
توفير اكبر عدد من المنافذ من خالل كون
كتل األبنية ( )blocksوالفضاءات الخاصة
التي يمكن التحكم بمقدار النفاذية المسموحة
على مستوى حركي وبصري ،داخل المواقع
العمرانية ،والتي تتأثر بأحجام المشاريع
المقترحة حيث تقل هذه اإلمكانية بزيادة
أحجام المشاريع ،وكذلك تتأثر بشبكة الطرق،
والفصل بين حركة المشاة ،وحركة اآلليات،
وهي نوعين خاصة وعامة توجد قوانين تحكم
هذين النوعين وخاصة عند التوسع أو النمو
االثنان توفرهما ضروري وكال النوعين
معتمد أحدهما على اآلخر والتداخل بينهما
يوفر مصادر غنيه أخرى ،أما العوامل
المؤثرة على النفاذية] 0 [ :
 تقليل (حجم الكتل ).
 إعتمادا التدرج الهرمي في المخطط العام.
 العزل بين حركة السيارات والمشاة.
أما كيفية تنفيذ النفاذية في الربط بالمناطق
المحيطية ،في أي مشروع كبير والذي يحوي
على أكثر من بلوك فيكون من خالل] [ :
 وجود عدة طرق مستمرة تؤدي إلى
المخارج بسهولة.
 تحديد مواقع جديدة للمخارج (طرق
خارجية) تصميم التقاطعات مع طرق السابلة.
 شدة اإلستعمال (الكثافة).
 هيكل البلوك مع شكل البلوك .
 ربط المشروع مع ما يحيطه

الشكل رقم ( )4التنقل ()Mobility

الشكل رقم ( )5سهولة الوصول] [ Accessibility

 .1الوسائط ()Modes
تعتبر السيارات مهمة ،ولكن تقيم مفاصل
العبور وعملية التبادل بركوب الدراجات بدال
عنها ويجب أن يكون هناك طلب كاف ،مثل
مراكز المدن والجامعات ،إن تمويل النقل
وتسهيالت المرور العابر ،وركوب
الدراجات ،يجب أن تكون برؤية متكاملة
لنظام النقل ،مع االنتباه إلى مفاصل الربط بين
الوسائط المختلفة ،على سبيل المثال المشي
يعتبر واسطة نقل تكميلية  ،وأكثر رحالت
الترانزيت تتضمن طرق للمشاة.
 . .3استعماالت األرض ()Land Use
سهولة الوصول إلى الطريق السريع
والمواقف بشكل مريح ،ومفاصل العبور
والوصول يجب أن تكون في المناطق ذات
الكثافة السكانية العالية ،أفضل مكان للمفاصل
العامة تكون عقد ربط بين الوصول المريح
إلى الطريق ،ووجود مواقف كافية توفر
خدمات النقل ،طرق الدراجات.] 0 [ .

الطرق والمساراتpaths
ُتع ّد الطرق والمسارات من أهم العناصر
ألنها قنوات الحركة األساسية وتشمل األزقة
والفروع والشوارع العامة والشوارع الطويلة
والكثير يعدّونها اهم عالمة في تحديد الشكل
االساسي للمدينة.
سهولة الوصول هي إشارة إلى القدرة على
الوصول إلى السلع المطلوبة ،الخدمات،

* Litman, Todd, 2011.
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أصبحوا أكث ر قدرة على التنقل من أي وقت
مضى ،وكانت األساس للحضارة الصناعية
والقدرة على استغالل واستهالك (الوقود
األحفوري) الفحم والنفط والغاز للحصول
على الطاقة ،ولكن االنبعاثات الناتجة من
الغازات السامة  ،وثاني أكسيد الكربون ،كان
لها تأثير كبير على ظاهرة االحتباس
الحراري ،مثال في لندن في عام ،2006
انبعثت  9.68مليون طن من غاز ثاني أكسيد
الكربون إلى الغالف الجوي من النقل البري
و  11.73من الن قل الجوي على الرغم من
أن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من
النقل في الوقت الراهن ليس كبيرة بالمقارنة
بتلك المنبعثة من محطات توليد الطاقة  ،الحد
من كثافة الكربون للنقل العام هو جزئ من
التحدي المتمثل في التخفيف من حدة التغير
المناخي الخطير ،إضافة للمشاكل االجتماعية
واالقتصادية والبيئية المتعلقة باالستخدام
المفرط للنقل ،كما ان الرحالت أصبحت
أطول ،وأبطأ وأكثر هدرا ُ للطاقة ،ان %70
من الناس في المملكة المتحدة يذهبون للعمل
بالسيارة وهي تقلل ممارسة الرياضة البدنية
بالمقارنة مع المشي أو ركوب الدراجات،
والتي تمتد لتشمل أيضا متوسط العمر ،انظر
الجدول رقم ( ،)2على الرغم من ذلك أن
قيادة السيارة تخلق شعورا من التمكين
الشخصي .في إحصائية لجميع أنحاء العالم،
يقتل ( )2.1مليون شخص ويصاب () 20
مليون بحوادث السيارات كل ( )4سنوات أما
الضوضاء وتلوث الهواء فلها آثار سلبية على
الصحة ،كل هذه العوامل ،باإلضافة إلى
االزدحام ،تؤدي إلى تكاليف اقتصادية] [ .

األنشطة والوجهة (الهدف) ،الوصول هو
الهدف النهائي لمعظم وسائل النقل ،باستثناء
بعض الحركة مثل ( رياضة الركض ،ركوب
الخيل متعة المشي)  ،مع عدم وجود جهة ،هذا
المنظور يفترض أنه قد يكون هناك طرق
عديدة لتحسين وسائل النقل ،بما في ذلك
تحسين التنقل ،وتحسين إمكانية الوصول
بدراسة استعمال األراضي (تقليل المسافة بين
الوظائف المختلفة)  ،تقليل التنقالت ،والمسافة
اإلجمالية ،وخاصة رحالت العمل األساسية،
والمدارس والمحالت التجارية ،والتي تبلغ
حاليا ( )%04من الرحالت من أكثر من ميل
واحد [ ]  ،أو بدائل التنقل المحسنة مثل
االتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات
االتصاالت الحديثة ،واألنترنت] [ .
.1التحول الى المشاة
نحن بحاجة إلى تغيير الوضع ،هذا يعني
التغيير من قيادة السيارة إلى المشي أو ركوب
الدراجات للرحالت القصيرة ،واستخدام
وسائل النقل العام لفترة أطول منها ،ويمكن
مثل هذا التغيير ،وخاصة استخدام الدراجات
الهوائية ،يؤدي إلى وفورات في أوقات
الرحلة ،بحث في لندن تبين أن ركوب
الدراجات أسرع بالفعل من السيارة أو وسائل
النقل العام على سبيل المثال ،في رحلة
( )2.7ميل كان الزمن المستغرق دقيقة واحدة
بالدراجات ،و ( ) 70دقيقة بالسيارة أو النقل
العام] [.
.3تقليل االنبعاث
عند إجراء التغييرات االنفة الذكر سوف تقل
او تصفر االنبعاثات السامة لألبخرة وثاني
أكسيد الكربون ،هذا ال يعني االستغناء عن
وسائل النقل ،حيث ان قضايا االستدامة لها
تأثيرات متعددة والحلول يجب ان تعمل في
سياق واحد ولكن قد يأتي بنتائج عكسية في
مناطق أخرى.

الجدول ( )2يمثل طبيعة ومقاييس بعض تأثيرات النقل
على الصحة في لندن [ ]
التأثيرات ( )Impact
عدد حوادث الطرق والوفيات ((2000
مجموع الضحايا من كل حوادث
الطرق ((2000

العوامل المؤثرة في ظهور النقل المستدام
بغد التغيير الهائل الذي بدأ مع الثورة
الصناعية في القرن الت اسع عشر على اآلالت
والنقل اآللي للسكك الحديدية ،البواخر،
السيارات والطائرات ،اليوم في إلقرن الحادي
والعشرين وقود النقل والمواد الخام للطرق
في نفذان (تقل او تنحسر) ،لكن السكان

المقياس
( )Scale
 192حادثة
42113
شخص

*

Source: Informing Transport Health
Impact Assessment in London ،AEA
Technology/NHS Executive London ،
2000 ،and TFL ،2001.
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النسبة المئوية المنظورة كمصدر
إزعاج الضوضاء الناجمة عن حركة
المرور على الطرق
السعرات الحرارية المستهلكة لشخص
يقود سيارة  01كجم (كيلو
كالوري/ساعة).
السعرات الحرارية المستهلكة للشخص
 01كجم (كيلو كالوري/ساعة) ،يمشي
على بعد  5كم/ساعة
السعرات الحرارية المستهلكة للشخص
 01كجم (كيلو كالوري/ساعة)0 ،
كم/ساعة عند المشي على األقدام
تقدير امتداد الحياة الصافية ،مقارنة
بالسكان ككل ،من أولئك الذين سيرا
على األقدام أو في دورة للعمل

خصوصا في الواليات المتحدة سيارات ذات
كفاءة أعلى للوقود ،ما يسمى المركبات
المنخفضة االنبعاثات (ليف) ،مثل غاز
البترول المسال ،الكهربائية ،الهجينة،
والمركبات عديمة االنبعاثات ) ،(ZEVsمثل
الهيدروجين والمركبات التي تعمل بخاليا
الوقود واالبتكار المستمر في قطاع صناعة
السياراتت.
أفضل طريقة للمجتمعات المستدامة هو
التأكد من أن لديهم أنماط التصميم العمراني
حيث يمكن للساكنين الوصول بسهولة إلى
أماكن العمل ،والتسوق والترفيه واالجتماعي
يمكن الوصول إليها بركوب الدراجات،
والمشي أو جودة النقل العام ،وبالتالي فإن
افضل مكان له ا علي أقل انبعاثات للكربون،
يمكن الوصول إلى المناطق البعيدة من قبل
وسائل النقل العام.

% 23
 91سعرة
حرارية/
ساعة
121كالوري
411

2 years

ان التغيير إلى أنماط أكثر استدامة للنقل
تعتمد على الظروف المحلية الخاصة .يجب
أن يكون نظام النقل المستدام متناسب مع
سياق المناطق الحضرية وتلبية لالحتياجات
الواسعة للمدينة .ان الشروط التنظيمية لتمويل
وسائل النقل العام ،ومدى مالءمة البنية
الحضرية أو شكل الستيعاب ذلك؛ خدمة
الرحالت من نقطة إلى نقطة التي يحتاجها
الناس يجب أن تكون موفرة ،وكلها حيوية
لنجاح وتحقيق "التحول المشروط" وهو
االبتعاد من استخدام السيارات الخاصة .ان
البلدان المختلفة تقدم أمثلة ملهمة ،من استخدام
وسائل عالية السرعة حافالت على طول
خطوط السكك الحديدية المهجورة سابقا ،إلى
تشجيع الوسائط المتعددة الرحالت بوسائل
النقل العام بنفس الوقت تصمم الستيعاب
الدراجات كما في الشكل رقم (] [.)6

أولويات التصميم الحضري:
( )Urban Design Priorities
سياسات استخدام األراضي ،تعكس
تصورات مختلفة على مدى السنوات ال 100
الماضية ،تطور شكل المناطق الحضرية،
وظهور وسائل النقل اآللية التي كان لها
التأثير االكبر ،عندما كانت األرض متاحة،
وشوهدت المدن مكتظة وغير صحية شجع
التخطيط الحضري ،باالنتشار إلى الضواحي،
وبدأ الناسب االبتعاد عن المراكز الحضرية إلى
الضواحي الجديدة ،ومستوطنات منخفضة
الكثافة ،في حواف المدن انظر شكل رقم (.)7

الشكل رقم ( )6محطات لتوقف الدراجة تشجع
الوسائط المتعددة للنقل المستدام.

الشكل رقم ( )7مدن الضواحي
عزز نمو ملكية السيارات في النصف الثاني
من القرن العشرين هذا انتشار النشاط البشري
من مركز المدينة إلى الضواحي ،وجاءت

تسيطر في كثير من األحيان الجهود المبذولة
لتغيير مصادر الطاقة النظيفة للنقل من
تطبيقات التكنولوجيا الجديدة للسيارات،
07
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الطرق الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية
وعلى مسافة آمنة.
 الشوارع الخضراء (:)Green streets
أرصفة وممرات للدراجات الهوائية بموازاة
الشوارع مع مشهد جيد للشوارع في المراكز
المتعددة اإلستخدامات واألحياء السكنية.
 .1تكثيف المدن
هي من سياسات التخطيط التي يجب
استخدامها ،ومثال ذلك توجهات ح كومة
المملكة المتحدة التي أكدت على تشجيع
تطوير كثافات المناطق ذات الوضع الجيد
للنقل العام ،وتقصير طول الرحلة من قبل
الساكن من خالل دمج االستعماالت المنزل،
العمل ،المدرسة ،التسوق والترفيه في نفس
المنطقة ،ينبغي أن تستند التطورات الجديدة
في التقريب وليس التشتيت والمشي في
مناطق مسقفه ،يجب أن يحتوي على مجموعة
متنوعة من االستخدامات الشائعة التي تساعد
في الحد من ضرورة استخدام سيارة لتلبية
هذه االحتياجات األساسية ،على سبيل المثال،
المجمع السكني في ( )Osbaldwickفي
مدينة يورك البريطانية لتناسب داخل دائرة
نطاق المشي ا نظر الشكل رقم (.)8
العالقة بين الكثافة الحضرية والنقل هي
عالقة أساسية عليه يجب ان يراعى:
 توفير مواقف للسيارات وأماكن لوقوف
السيارات ،المتوسط يحتاج إلى ( ) . 1م1
.
 ارتفاع ملكية السيارات تؤثر بشكل مباشر
على التصميم لألماكن وكذلك بصمتها البيئية.
ان هناك حاجة إلنشاء أكبر عدد من
الوحدات السكنية وهذا يعني زيادة مواقف
السيارات وبالتالي تقليل المساحة المتاحة
لالستخدامات األخرى ،مثل مساحة الحدائق،
أو األشجار التي تصطف في الشارع.

متطلباتها لتسيطر على التخطيط الحضري
والمستوطنات الجديدة كما حاول المخططون
تخفيف حدة االزدحام لكنه في زيادة وعملت
السيارة على فصل بين المساكن والمتاجر
والناس وجدو أنه من األسهل لشراء كل ما
لديهم بضائع في مكان واحد وتحميلها في
سيارتهم واستبدلت المحالت التجارية المحلية
عن طريق المتاجر في أطراف المدن مما زاد
الحاجة إلى توفير مواقف للسيارات بشكل
متزايد وزيادة التلوث واالزدحام والوقت الذي
يقضيه في التنقل واضمحالل مراكز المدن،
ان شكل المناطق الحضرية اآلن في جميع
أنحاء العالم قد تطور نتيجة لتخطيط السياسات
التي وضعت حول السيارة.
 .2الطرق الخضراء ( )Green Paths
الطريق المستدام (الطرق الخضراء) هو
إستخدام وسائل النقل الخضراء ووسائل النقل
المستدامة ،وتلك الطرق التي تستخدم فيها
وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة،
والنقل غير الميكانيكي ،والمشي وركوب
الدراجات والمركبات الخضراء ( green
 ، )vehiclesومشاركة السيارات ( Car
 )Sharingوإستخدام الطاقة المتجددة ،فضال
عن تطوير أساليب النقل ،وتعزيز أنماط
الحياة الصحية [  ]02على المدى القصير
يت عزز النشاط من خالل تحسن تدريجي في
كفاءة إستهالك الوقود وانبعاثات المركبات
حسب الضوابط في حين أهداف طويلة األجل
تشمل التحول وسائل النقل من الوقود
األحفوري إلنتاج الطاقة إلى بدائل أخرى مثل
الطاقة المتجددة وإستخدام الموارد المتجددة
األخرى ،أي تغير دورة الحياة الكاملة لنظم
النقل [  ]0التحول إلى المشاة ،هذا يعني
التغيير من قيادة السيارة إلى المشي أو ركوب
الدراجات للرحالت القصيرة ،وإستخدام
و سائل النقل العام للرحلة الطويلة [ .]00
من أنواع الطرق الخضراء[ ]00
 المسارات الخضراء ( Greenway
 :)trailsمسارات متعددة اإلستخدامات على
طول الجداول واألنهار.
 مسارات متعدد اإلستخدامات ( Multi-use
 :)pathsمسارات تمهيدية للمشاة وراكبي
الدراجات الهوائية التي تعمل بالتوازي مع
00
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العلوي ،مزيج يضمن أن يكون المنطقة دائمة
الحياة والحركة وقد أدى التنطيق الوظيفي إلى
مجموعة مشاكل ،وفي عمليات التنمية لبعض
المناطق السكنية في المملكة المتحدة وسعت
عن طريق االستخدامات المتنوعة ،على سبيل
المثال ،في الطوابق السفلية لألبراج السكنية
كانت المرافق التجارية والمجتمعية مثل
المراكز الطبية أو المراكز االجتماعية
للمسنين وجلب المزيد من الناس إلى المنطقة
في أوقات مختلفة من اليوم .انظر الجدول ()3
الشكل رقم ( ، )8مجمع ()Osbaldwick

جدول ( )3ممرات المشي،الوظائف المحتملة وعدد
السكان [ ]0

يتأثر األساس المنطقي لتوسعة الشبكة المحلية
وسائل النقل العام بواسطة الكثافة كما في الشكل
رقم ( ، )9يجب أن يكون عدد معين من
الساكنين يعيشون على بعد مسافة قصيرة (سيرا
على األقدام) من محطة الوقوف لتقديم الخدمات
بشكل جيد ومستدام واقتصادي فإن كثافة دقيقة
في منطقة متنوعة تعتمد على نوع وسائل النقل
تصميم.
ينبغي
ولكن
العام،

تعدد االستخدامات االفقية هو نمط تقليدي
قبل ظهور وتطور السيارات بوقت مبكر من
القرنين الماضيين مجموعة من المحالت
التجارية التي تخدم المناطق المحيطة كتلة من
الشوارع السكنية االستخدامات المختلطة بهذه
الطريقة تضمن وجود مجموعة من الخدمات
ضمن مسافة معقولة ،بالتالي تشجيع ركوب
الدراجات أو المشي ،وإعطاء فرص جديدة
لالتصال والتفاعل االجتماعي ،وتحديد
المراكز الرئيسية للعمل ،قرب التقاطعات التي
تكون فيها وسائل النقل العام وربطها دورة
محلية أو شبكة ممشى مساعدة إلقناع الناس
على ترك سياراتهم في المنزل لمدة ال تقل
لبعض الوقت ،منهج متكامل للنقل التي يتم
من خاللها تصميم قطارات الضواحي
والحافالت إلى اتخاذ أيضا الدراجات

الشكل ( )9المسافات بين الوظائف والسكن [ [ ]

األماكن مع توفير خدمة حافالت منتظمة في
وسط المدينة حيث الكثافة العالية ،يمكن
تحقيق مزيج من اإلستعماالت عموديا ،من
خالل وجود المحالت التجارية في الطابق
األرضي ،والمكاتب والشقق في الجزء
*

. Ritchie, Adam & Randall,
Thomas, 2009, p.20
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والخدمات فالمنازل يمكن أن تهدم بسهولة
ولكن الهياكل األساسية للبنى التحتية التي
تغذي المساكن ،عملية تخفيض الكثافة ،حجم
الكتل  ،نمط الشارع من الصعب جدا استبداله
ومع ذلك ،حلول النقل المستدام ال يمكن أن
تقتصر على تصميم المستوطنات الجديده
ولكن يجب أن تطبق على التشكيل الحضري
الحالي الموجود كواقع حال  ،أحيانا هذا قد
يتطلب تضافر الجهود على مستويات عديدة
ومختلفة ،بدئا من التدخل المباشر مثل إزالة
التضخم في البنية التحتية للنقل لمواجهة
العزلة المادية و أعالم السكان المحليين ببدائل
النقل المستدام مثل خطوط الحافالت أو
مسارات الدراجات ،على سبيل المثال من
مالمو يبين كيف يمكن لمكتب الحركة المحلية
يمكن أن تساعد في تسهيل نقل أنماط
االستدامة وكيفية االستمرار في استيعاب
المركبات الخاصة  ،وأنها تعتبر ضرورية
لكثير من الخدمات التجارية والعامة التصميم
الشامل يضمن حقوق جميع أفراد المجتمع.
الفصل الكلي بين األنماط المختلفة ألنواع
النقل تخلق مشاكل حيث أماكن التسوق تعاني
من عدم وضوح الرؤية التي تكون قريبة من
ممرات المشاة ،المشي ممكن داخل المحلة
علينا أن نحذر إنشاء المناطق المعزولة تماما
كما هو الحال في السكن الحضري الذي بنيت
على مبادئ رادبورن ،الحركة والمرور تقدم
مستويات المعيشة الطبيعية و تحسين الوضع
األمني  ،ومنذ تم تأسيس بعض من أقدم المدن
في خطوط النقل مثل الموانئ ومعابر األنهار
أو مفترق طرق من أجل جعلها مراكز
تجارية حيث ان لحركة المرور كان األساس
في الحياة االقتصادية في المناطق الحضرية .
التصميم له دور حيوي في صنع األماكن
التي تعطي الشعور الجيد للمشاة وراكبي
الدراجات ضمن التسلسل الهرمي للحركة
التي تضم ما زالت وسائل النقل اآللية ويمكن
تصميم أحجام الكتل البنائية إلعطاء توازن
بين سهولة الوصول ،واالستخدام المختلط
وتحقيق الخصوصية  ،في حين أن التخطيط
الدقيق للعالقات بين األماكن تتضمن طرق
للمشاة وراكبي الدراجات مباشرة قدر اإلمكان
من بعرض الشارع ،ومعالجة أنواع مختلفة
من الشوارع ،والواجهات المتنوعة تساعد

الهوائية ،أو حيث تأجير الدراجات أو وقوف
وسائل متوفرة بجانب عقد النقل الرئيسية،
يساعد في تقليل االعتماد الكلي سيارة ،الشكل
رقم (.)10

الشكل رقم ( )10تخصيص أماكن لوضع الدراجة [ ]

.4أندية السيارات ( )Car clubs
تعمل أندية السيارات في العديد من مدن
العالم (لندن ،بريستول ،أكسفورد وأدنبرة) ،
يمكن أن يحدث فارقا كبيرا من خالل توفير
مجموعة من المركبات التي يمكن المجاميع
استخدامها عندما يحتاجون إلى التنقل كما في
مشروع ( )ZED Beان التحول من امتالك
سيارة البنزين الستخدام السيارات مع نادي
السيارات الكهربائية هي الطريقة الوحيدة
األكثر فعالية للحد من انبعاثات الكربون،
ويمكن لسيارة واحدة ان تلبي احتياجات () 21
شخص بدل من استخدام سيارتهم الخاصة،
وبالتالي االستفادة من فضاءات مواقف
السيارات الستخدامات أخرى أو لزيادة
المساحة اإلجمالية لمساحة الطابق داخل
المساكن ،والناس الذين يستخدمون نوادي
السيارات في ازدياد مستمر.
.5التفاصيل التصميمية ()Detailed Design
مرونة تصميم األماكن ،وبناءها أمر
ضروري ،وهناك مشكلة مع التوجهات
السابقة في استخدام األراضي وتخطيطها على
أساس التنطيق (،)zone-based planning
برهنت التصاميم الحضرية التي أنتجت على
أنها قصيرة األجل وهناك عنصرا هاما في
التصميم لتحقيق االستدامة هي أنها ليست
ملزمة كعقيدة ،ولكن يمكن تكييفها لتلبية
الطلب في المستقبل ،خاصة الشوارع
Ritchie, Randall (2009) p.26

*
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على السير على األقدام أو ركوب الدراجة
يمكن المشاهدة والتمتع ،حيث ال يمكن ذلك
عند ركوب السيارات ،التصنيفات الحالية
والتعاريف من الطرق والشوارع تعكس
حسب احتياجاتها للسيارات ان تغيير تلك
األوصاف هو أكثر من مجرد لفتة رمزية ،أنه
يعبر عن تغير النظرة إلى ما هي الشوارع
ولمن ،أنظر الجدول ()4
جدول ( )4اعادة تعريف
() Redefined street types
مصطلحات
الشوارع
التقليدية
القائمة
الشارع
الرئيسي
( Primary
)distributor
الشارع
القطاعي
( District
)distributor
الشارع
المحلي
( Local
)distributor
الشوارع
الداخلية
( Access
)roads
الزقاق (Cul-
)de-sac

أنواع

الشكل ( )11طرق الدراجات

الشوارع

هناك قضية واحدة مهمة تكمن في ان
االعتقاد السائد بأن وسائل النقل العام هي
مستوى أدنى من النقل الخاص ،وهذا الذي
يمنع تحول وسائط النقل من سيارات خاصة
إلى النقل العام ،ردا على ذلك ارتفاع جودة
التصميم من المترو والحافالت والقطارات،
وكذلك على مواقف ومحطات والتقاطعات،
على نطاق واسع في العديد من البلدان في
القارة األوروبية ،والتصدي لالنطباع السائد
بأن وسائل النقل العام فقط ألولئك الذين ال
يستطيعون تحمل تكاليف السيارة.
على صعيد تخطيط الشوارع وتصميم ،يجب
التأكيد للعالقة بين الشبكة الحضرية
والمعمارية التأكيد على الدور المحوري للنقل
العام ،ان ارتفاع جودة محطات الحافالت،
واماكن ركن الدراجات الطرق الحرة
المساعدة لسيرها كلها لجعل النقل المستدام
مرغوب به كما في الشكل رقم (.)12

أنواع الشوارع التي تجمع بين
القدرات والخصائص

الطريق الرئيسي-طرق توفير
التنقل عبر المدينة
شارع أو طريق مشجر ،شكلي،
غني بالمناظر الطبيعية
شارع سريع
لالستخدام المختلط  ،نشط،فيه
حركة في كل االوقات
شارع سكني أو ساحة تقع
عليها خطوط البناء المرور
الهادئة
فضاءات مشتركة لعدد من الدور
لوقوف السيارات وغيرها من
االستخدامات

المشاة وراكبي الدراجات لديهم احتياجات
عملية للغاية التي يجب معالجتها حسب
التصميم الحضري الجيد ،وكذلك الطرق التي
هي سهلة االستخدام وتوقيعها بشكل جيد،
ومواقف السيارات أن تكون كافية أيضا.
قانون حكومة المملكة المتحدة للمنازل
المستدامة يتطلب توفير مواقف مخصصة
للدراجات لكل منزل  ،مع االعتراف بأن
األمن والراحة هي العوائق الرئيسية لزيادة
استخدام الدراجات ،حيث لم يتم توفيرها ،كما
في الشكل رقم (. )11

الشكل ( )12أحد الطرق الداخلية في المملكة المتحدة
يبين توفير مسارب للمركبات وللدراجات.

تقنيات المستقبل ()Future Technologies
ان أفاق وتقنيات المستقبل مستمرة مع تطور
التكنولوجيا ،من حيث انواع النقل او تصاميم
مركبات نقل ،أو خدمات تكنولوجيا المعلومات
للمركبات ،ولكن التنبؤ بذلك مهمة صعبة،
وهناك التنافس ما بين المدن ،مثل قطار
رصاصة فرنسا (  )TG Vorتتنافس على
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ربما واحدة من االبتكارات الجديدة األكثر
أهمية أن تكون في تصميم الدراجات الهوائية،
واألكثر المستدامة لجميع السيارات على سبيل
المثال العاصمة الدنماركية ،كوبنهاغن هي
واحدة من مدن العالم األكثر (cycle-
 )friendly citiesوهناك المصممين قد
أوجدوا أنواع جديدة من الدراجة ،مثل
الدراجة قادرة على حمل األمتعة بسهولة
واألطفال الصغار ،لكن هذه التصاميم تكتسب
شعبية ،ويجب أن تتحول تصاميم الشوارع
واألرصفة.
 افضل الحلول هو " تحسين وسائل النقل
العام" [  ،]1في بحث لجمعية أ ميركية للنقل
العام لمدة عام واحد ،وجد ان النقل العام حقق
مرة اكثر من السيارة الخاصة،
االمان
شخص النقل العام
كما ان استخدام
كبديل للسيارة الخاصة ،وفر (  ) 1.مليون لتر
بنزين]1 [ .
 ايجاد ممرات للمشي وللدراجات الهوائية،
وربطها بمحطات النقل العام والسكك الحديدية
الكهربائية ،فضال عن استخدام السيارات
الكهربائية ،والهجينة وهي التي تستخدم
محرك تقليدي أضافة للمحرك الكهربائي
لتقليل استهالك الطاقة وانبعاثاتها ،كما يستخدم
الغاز الطبيعي كوقود للنقل ايضا.
 ٪من
 1حققت البرازيل
 عام
احتياجات وقود النقل من الوقود الحيوي ،إال
أن منظمات متخصصة اشارت الى ان
نجاحها كان فرديا لظروف محلية خاصة؛
والوقود الحيوي ،ذو تكلفة اكبر من استخدام
الطاقة ،وان استدامة هذا االختيار متذبذب،
وان السيارات الخضراء هي أكثر كفاءة في
استهالك الوقود  ،ولكنها ما زالت تساهم في
ازدحام المرور وحوادث الطرق.
التصميم الجيد له دور حيوي في عكس الواقع
حيث االعتقاد السائد بأن وسائل النقل العام هو
ليس فقط للمواطنين من الدرجة الثانية ،من
الضروري العمل بمنهج متعدد  ،بما يتناسب
مع السياق المحلي ،بما في ذلك حمالت توعية
النقل ،وتحسين الشوارع ،وتوفير أفضل
وسائل النقل العام ،والطرق واماكن ركن
الدراجات ،كل من القيادة السياسية والمشاركة
المجتمعية هي عناصر أساسية في تحقيق
نجاح هذه التحسينات.

السرعة أما اليابان تتنافس في مجال الطائرات
من حيث وقت السفرة ،وأثيرها على البيئة.
سيارات ليف ( ،)LEVالكهربائية،
والهجينة أو محركات الهيدروجين خاليا
الوقود تمثل آفاق جديدة لصناعة السيارات
وأصبحت شائعة بشكل متزايد في شوارع
المدن في مختلف أنحاء العالم ،األقمار
الصناعية وكاميرات السرعة ،صورت
تحوالت بالنقل في المملكة المتحدة ،ولكن أهم
تطور في مجال تكنولوجيا المرور كانت
امكانية الشحن بالطريق.
في مخطط االساس للندن تم ايجاد المزيد من
مرآب الحافالت التي يمكن استخدامها
بواسطة الدراجات النارية والحافالت
وسيارات األجرة فقط ،وفي الواليات المتحدة،
كان هناك حل بديل لالحتقان يعرف الممرات
وهي طرق التي ال يمكن أن تستخدم إال
بواسطة السيارات التي يركبها أكثر من
شخص واحد ،وكل من الواليات المتحدة و
لندن تستخدم هذه التكنولوجيا اآلن ،والذي
تعرف أرقام تسجيل السيارات ،لتشجيع
سيارات ليف ( ، )LEVعلى الرغم من أنها
هملت بها كنظام لمكافحة االزدحام .وتهدف
كل منهما بشكل واضح لتحفيز التحول نحو
النقل المستدام ،وهناك خطط سابقة مثل إدخال
رسوم االزدحام ،والدافع هي اآلثار الصحية
الخطيرة لنوعية الهواء والتحدي العالمي
لتغير المناخ ،والذي يجبر التحول نحو
تكنولوجيا نقل أقل تلويثا]12[.
أثرت ثورة اإلنترنت على تحويل أنماط
النقل ،حيث انه في الوقت الراهن  %23من
الرحالت أكثر من  2كيلومتر إلى المحالت
التجارية ،في المملكة المتحدة ،ومحالت
السوبر ماركت الكبرى ومزارعي المنتجات
العضوية المحلية اآلن يمكن االستفادة من
طلب على االنترنت للتوصيل مباشرة إلى
المنزل ،واالستفادة في الوقت والجهد،
وإدخال الخدمات االخرى مما يؤثر على
التصاميم المستقبلية ،ويجب مواكبة هذه
التطورات في كل األوقات ،ومع ذلك ،هذه
الخدمات لها خطورة في تعزيز االنقسامات
االجتماعية ،مازالت هناك حاجة للسيارة ،أن
التسوق باإلنترنت ليس متناوال الجميع.
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الحاالت البحثية
أوال  -مجمع بيد زيد ( )BED ZEDبيد
دنكتون في حي لندن قرب ساتون 1111
وهو مجمع جديد مكون من  82منزل23 ،
وحدة عمل /المعيشة باإلضافة إلى المرافق
االخرى ،متكونة من فضاءات للعمل ومنشأة
خدمية بنيت في عام ( )1001لصندوق
بيودي في حي لندن قرب ساترون ،مساحة
الموقع  2.42هكتار ،تم تجميع التصاميم
والمقترحات  ،حاولوا ترشيح البديل األعلى
جودة ،ونمط حياة معقولة واسلوب العمل في
احدى ضواحي لندن  ،مع الحد من انبعاثات
الكربون ،يعرف عاميا بزيرو كربون ،وضعو
عجلة زيد (  )ZEDلالستدامة ،الشكل ()13

ومتعدد االستخدامات ،وقادرة على االستفادة
من كميات مفيدة من الطاقة الشمسية  ،مع
توفير لكل أسرة مساحة في الهواء الطلق .كما
في الشكل رقم ()14

الشكل رقم ( )14الواجهة الشرقية الجنوبية لمجمع بيد
زيد (]0 [ )BED ZED

أظهرت دراسات مبكرة أن مكاسب الطاقة
الشمسية السلبية تلبي  % 10من احتياجات
المنزل ،وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المنازل
مظللة من قبل الكتل المجاورة.
تم وضع استراتيجية متكاملة للنقل (العمل
والعيش) ومرتبطة بالضواحي المحيطة
 التقليل من انبعاثات الكربون من وسائل
النقل من خالل تشجيع السكان على تقليل
المسافات أو العمل في الموقع ،باإلضافة الى
عدم استخدام السيارات الخاصة بالوقود
األحفوري ،لقد أدرجت كراج السيارة في
عملية التصميم  ،وتم توفير اماكن للدراجات
لجميع المساكن وفضاءات العمل.
 تم وضع القياس المناسب لكل من ذروة
الطلب على الطاقة الحرارية والطاقة
الكهربائية سنويا (وليس لحظية الحمل
الكهربائي خالل فترة الذروة ).
 تم استخدام األلواح الشمسية الكهربائية
الضوئية في سطوح السقوف التي تواجه
الجنوب لتمكين السيارات كهربائيا التي تعمل
مقابل انبعاثات صفرية الكربون  .كما في
الشكل رقم ()18( )17( )16( )15

الشكل رقم ( )13عجلة زيد (  )ZEDلالستدامة [ ]

صممت أربعة أنماط مختلفة في هذه المنطقة
الحضرية :االولى ذات شرفات على الواجهة
الجنوبية مع حدائق امامية ،والثانية شرفات
مع مساحات للعمل ومجموعة مواقف
للمركبات ،والثالثة مجموعة مواقف للمشاة مع
جمالون ونهاية المداخل مقهى ومتجر،
باإلضافة الى ممرات مسقوفة مع سكن مع
حضانة وعيادة صحية ،المماشي بدون سقوف
لتوفير التكاليف في هذا المشروع .اوجدت
الكتل األربعة مع مختلف التقسيمات الفرعية
مجموعة متنوعة من أنواع المباني .تم نسخ
نظام (  )Bed ZEDفي مواقع أخرى.
المخطط يقدم االضاءة العالية بشكل طبيعي
Ritchie, Randall (2009) p.222
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 عملية التطوير تقنيا ال تعتمد على الوقود
األحفوري حيث ال يحتاجها السكان في ظل
الضوابط التخطيطية في لندن.
 المشي وركوب الدراجات غير كافي،
والحل األفضل هو تصفير انبعاثات الكربون،
النقل بالسيارات الكهربائية ،حيث يمكن توليد
الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة .انظر
الشكل (.] [ .)19

الشكل رقم ( )15منظور لمجمع ()BED ZED
[ ]0

الشكل رقم ( )16مكان العمل والنادي [ ]

الشكل رقم ( )19سيارة صفرية االنبعاث في مجمع
بيدزيد [ ]

مجمع سكني في مدينة مالمو في السويد
City of Malmo

تتكون المدينة من مساكن مع استعماالت
مختلطة يتكون من 11هكتار تكون من23
مسكن لكل هكتار و ( )Flag ghusenوهي
كتلة سكنية تتكون من اربع هكتارات كل
هكتار  227مسكن ،كما في الشكل رقم ()20
( ، )22( )21وتم التخطيط في مجال النقل
بمسؤولية بيئية ،تنمية وتطويرذات كثافة
عالية مع الخدمات والخيارات الترفيهية يقلل
من حاجة السكان إلى التنقل خارج الحي،
ربما استخدام الدراجة هو أهم جزء من
االستراتيجية الخضراء في وسائل النقل،
وهناك شبكة من الممرات ومسارات
الدراجات الهوائية أن ركوب الدراجات
وا لمشي هي خيارا جذابا للرحالت القصيرة،
وسائل النقل العام في المنطقة هي أيضا
عنصرا حيويا من هذه االستراتيجية.

الشكل رقم (( )17السطح واللوحات الشمسية [ ]

الشكل رقم ( )18مجمع ( ] [ )BED ZED

*

http://host.uniroma3.it/docenti/marin
o/Teo&Tec/comunicazioni/dunster%2
0bed_zed/Dunster_ZedFactory%203.
pdf.
†
(Ritchie, Randall)`2009, p.101.
‡
http://www.zedfactory.com/zed/?q=n
ode/185.

§

Ritchie, Adam & Randall, Thomas,:
2009, p.26
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خدمة الحافالت ،لكل  7دقائق تمر حافلة ،
ومحطات الحافالت تب عد  700م عن المسكن
وبالتالي فقد أصبحت الخيار المنطقي بالنسبة
للمقيمين ،جميع خطوط الحافالت تصل الى
الوجهة األكثر أهمية.

الشكل رقم ( )22مجمع سكني ( )site planفي مدينة
مالمو (  )Malmoفي السويد [ ]

 يتكون أسطول النقل العام من السيارات
الكهربائية والتي تعمل بالغاز او الهجينة،
وصيانة المركبات تعمل بالطاقة الكهربائية،
والسيارات 'األخضر' ذات االنبعاث المنخفض
لها األولوية في الطرق ومواقف السيارات،
والتوجه نحو المرور في احياء المدينة
بالعتماد على الوقود المتجدد .انظر للشكل
رقم ()27( )26( )25( )24( )23

الشكل رقم ( )site plan( )20في مدينة مالمو

شكل رقم ( )23باصات تستخدم الكهرباء [ ]

الشكل رقم ( )21يوضح انماط الكتل المستخدمة [ ]

†

Ritchie & Randall, 2009, p.161
http://malmo.se/download/18.3101c0
911206abdf07380001750/GuideVastr
aHamnen_EngelsktOriginal_Web.pdf
‡

*

Ritchie, Adam & Randall, Thomas, ,
2009, p.161
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الى ان تكون خالية من انبعاثات الكربون،
وتعتبر حاضنة لشركات التكنولوجيا النظيفة،
وبدءا من انتاج الماء واعادة تدوير المهمالت،
كما انها صديقة للمشاة لعدم وجود السيارات ،
وادخلت شبكة السيارات الكهربائية والتي
تسير تحت مسنوى ارض المدينة بـ ( ) م ،
انظر للشكل رقم (] [.)29

الشكل رقم ( )24النقل العام  ،التوقيتات[ ]0

الشكل رقم ( )28محطة انتاج الطاقة الشمسية في
مصدر ،إنتاج  0522ميجاواط/ساعة من الكهرباء
النظيفة سنوياً ،تقلل  5ألف طن من انبعاثات
الكربون في السنة الواحدة ،ما يعادل  0022سيارة.

الشكل ( )25مالمو استخدام النقل النهري[]00

الشكل رقم ( )26أماكن وضع الدراجة -مجمع مالمو
الشكل رقم ( )29مركز مدينة مصدر [ ]

عدد سكان المدينة  00ألف شخص،
والزوار  20ألفا ممن يعملون فيها ،مساحتها
 4كم ،1البناء حوالي  % 20من المساحة
الكلية ،الكثافة السكانية  200شخص في
هكتار ،وارتفاع المباني اربعة الى ست
طوابق وان ال يتجاوز  00م ،وتدرجت
الشوارع ،الشارع الرئيسي  12م ،ثم  20م
والفرعية  3.2م.
يراعي التصميم  ،تسهيل توليد الطاقة (مثل
زاوية السقف وشكله) لتقليل استهالك

الشكل رقم ( )27السيارات الكهربائية في مالمو.

مدينة مصدر في دولة اإلمارات العربية
 تقع في قلب صحراء إمارة أبو ظبي ،وهي
من أكثر المدن المستدامة في العالم ،لديها
محطة النتاج الطاقة الشمسية وباالضافة الى
مزارع الرياح ،الشكل ( )28لغرض الوصول

*

http://www.masdarcity.ae/userfiles/fi
les/brochures/exploring-masdar.صcity_ar.pdf. 12
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الشكل رقم ( )31تم توجيه المدينة نحو الرياح
السائدة ،وذلك لتعزيز تدفق الهواء في الحدائق
المستقيمة والشوارع] [ .

الكهرباء والماء ،وكما في االتي :انظر للشكل
رقم (] [ )30
 ايجاد توجيه مثالي حيث ت ّم توجيه المدينة
وشبكة الشوارع على محور جنوبي شرقي -
شمالي غربي ،لتظليل الطريق اليوم كله،
وتقليل اكتساب الجدران للحرارة وتدفق
النسمات الباردة الى أرجاء المدينة.
 مدينة متكاملة ،ومتضامة ال توجد مناطق
منفصلة ،الجامعة واجزاء األعمال التقليدية
مدمجة مع المجتمع وكذلك منشآت التسلية
والترفيه ،ليتسنى للسكان والزوار ومن
يعملون هناك إيجاد احتياجاتهم بسهولة.

 جودة حياة عالية من خالل تقليل االثار
السلبية على البيئة ،و توفير متطلبات الحياة
الصديقة للبيئة.
 استخدام نظام نقل عام منخفض الكربون،
محطة لمركبات نظام النقل الشخصي السريع.
 أرضية المواقف تصنع من ألواح الخرسانة
الجاهزة والتي يت ّم تركيبها في ارض العمل،
ما يعني مخلفات قليلة من حيث المواد.
 تُبرز الجدران الزجاجية المعادة الصنع
والمضاءة من الخلف في مدخل محطة
المركبات الكهربائية.
 هناك أربعة مواقف لل مركبات الكهربائية
في آن واحد ،لوحات إعادة الشحن داخل
المواقف ويمكن شحن البطارية أثناء توقفها
في المحطة .انظر للشكل رقم (.] [ )32

الشكل رقم ( )30المخطط الرئيسي «مدينة مصدر [ ]

 انخفاض المباني و كثافتها العالية ،اوجد
مجتمع حضري يستهلك طاقة قليلة ،في مجال
النقل  ،والتدفئة والتبريد.
 التش ّجيع على التنقل مشيا ،لضيق الشوارع،
ولقرب المسافات بين األبنية وتوفر الظالل
والبيئة ال لطيفة .انظر للشكل رقم (.)31

الشكل رقم ( )32مركبات نظام النقل الشخصي [ ]

 تتفوق المركبات الكهربائية المكيّفة
المندرجة ضمن نظام النقل الشخصي السريع
على معايير وسائل النقل التقليدية ،وتصل
كلم /الساعة على الطرق
سرعتها إلى
المستقيمة و  1كلم  /الساعة في المنعطفات.
 ال تحتاج المركبات لسائق يقودها ،فهي
تعتمد على نظام مالحة متطور ،وتستخدم
المغناطيس المدمج في المسار لتعرف موقعها
وأجهزة االستشعار الداخلية لمالحظة العوائق
في طريقها ،كما أنها متّصلة السلكيّا
†

http://www.masdarcity.ae/userfiles/fi
les/brochures/exploring-masdarصcity_ar.pdf. 17
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 تنمية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية،
والتقاطعات وايجاد محطات للنقل العام.
 تحسين صورة وسائل النقل العام ،من خالل
االستثمار في مواقع جيدة وتصميم المواقف
ومحطات للوصول إليها ،ودقة الوقت.

بالحاسوب المركزي ،الذي يرشدها ويضمن
التحرك اآلمن لها [ ].
 يتميّز معهد مصدر ببنى تحتية مثل
السرداب والمنص ة حيث ستعمل المركبات
الكهربائية في النفق ،في أرجاء المدينة كافة
ويسمح بسهولة الوصول إلى البنى التحتية.
 المرافق المتطورة للمدينة ال تشمل خطوط
الطاقة والصرف الصحي فحسب ،بل أنابيب
مياه الشرب والمياه الرمادية وأسالك متطورة
لنظم المعلومات واالتصاالت وشبكات نفايات
وإعادة تدوير.
 تحت معهد مصدر ،يأوي السرداب
المختبرات األكثر تق ّدم ا أ ّما على السقف،
فيجري هوائي على طول السرداب لتقديم
رابط السلكي بين المركبات الكهربائية
وحاسوب النظام ،ونجد كل  .متر في سقف
ممرات المركبات الكهربائية الرئيسية “أنابيب
ملم ،فتسمح الثقوب
إنارة” قطرها
المخططة بفوالذ فائق االنعكاس بدخول
الضوء الطبيعي إلى السرداب.

اولويات التصميم الحضري
 دمج االستخدامات (البيوت والمحالت
التجارية وأماكن العمل والمدارس والمرافق
العامة) في المنطقة نفسها ،إزالة مشكلة
االزدحام ،بالمستوطنات التي ال تعتمد على
السيارات كليا .
 توفير سكن للموظفين قرب أماكن العمل.
 إنشاء أماكن عامة جذابة ،صيانة وتحسين
الشوارع  ،تنسيق وتصميم الشوارع.
 خلق أفضل الطرق للمشاة وألصحاب
الدراجات ،شبكات مميزة ومفيدة تراعي
التنسيق والمسافات الالزمة.
 ترتيب أولويات التوازن بين الدراجات
والمشاة وسائقي السيارات بعيدا عن السيارة
في المراكز الحضرية ،ومحاولة إزالة هيمنة
السيارة ألنها تخلق مناطق أكثر جاذبية ،ولكن
الفص ل الكلي للسيارات يمكن أن يؤدي إلى
انخفاض في المراقبة الطبيعية التي تعمل على
تحسين السالمة وتسليط الضوء على األسواق.
 تحديد مواقع التطوير الجديدة على مقربة
من الطرق والتقاطعات لوسائل النقل العام،
تحقيق اقل كثافة استخدام وسائل النقل العام
والتقليل من االعتماد على السيارة ،وينبغي
تصميم محاور للمشاة ،االستعماالت المتعددة
وسهولة الوصول وأماكن ركن الدراجات،
والوصول إلى اإلنترنت بسهولة.
 تكون مرنة بما فيه الكفاية للتكيف مع
االحتياجات المتغيرة للحد من زمن الرحلة،
ينبغي أن يخطط للمناطق الحضرية
االستعماالت المختلطة ضمن المنطقة الواحدة،
بالعكس من أسلوب التنطيق في التخطيط
تعدد
إلى
واللجوء
، zone-based
االستخدامات الحضرية ،والتي وجدت في
المستوطنا ت من عصر ما قبل السيارة .
 توفير االحتياجات األساسية ضمن المنطقة
الواحدة ،ال يقلل من الحاجة إلى السياقة بين
المنزل والعمل والتسوق ،ولكن يمكن خلق
المكان األ فضل الذي يشجع على االرتباط به،

.2األستنتاجات
تطبيقات النقل المستدام
 تقليل استيراد السيارات الخاصة.
 تشجيع استيراد سيارات الشحن الكهربائي.
 التخطيط للنقل بصورة علمية غير عشوائية
لتالفي المشاكل المستقبلية.
 اعادة تعريف الشوارع واضافة طرق
للمشاة والدراجات و(الستوتات الكهربائية )
 الحد من سرعة حركة المرور وإعطاء
األولوية للمشاة وراكبي الدراجات في مراكز
المدن وعند تصميم الشوارع السكنية.
 إنشاء طرق آمنة للمدارس ،تشجيع األطفال
على سياقة الدراجات في دروس الرياضة.
 تقليل الحاجة إلى التنقل ،وبالتالي عدد
وطول الرحالت وتحقيق سهولة الوصول.
 تحقيق نقلة مشروطة من السيارات الخاصة
إلى وسائل النقل العامة وخاصة للموظفين
وتالميذ المدارس.
 تشجيع استخدام السيارات والدراجات التي
لديها انبعاثات منخفضة أو صفرية ،والتي هي
تقريبا معدومة في بلدنا.
 النقل المستدام يتطلب ذلك إدخال تغييرات
على أولويات التصميم الحضري
20
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وإن المناطق التي تفتقر إلى مواصاالت جيدة
،يمكن أن تعاني من الركود االقتصادي
واالستبعاد المكاني مما يؤدي إلى االستبعاد
 األماكن التي تهيمن، وبالمقابل،االجتماعي
عليها حركة المرور تبعث على االكتئاب
والضوضاء دراسة متأنية لطبيعة أنماط حركة
.تساهم في االستدامة على المدى الطويل
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استخدام الطاقة النظيفة في ابنية
المستشفيات المستدامة

العدددرج والطلدددل و ب ليدددات تقبدددإ التحدددوير
والتحويددإ فددي العمليددة الت دميمية والتن يذيددة
والتشددغيلية وباسددت دام الطاقددة الن ي ددة ضددمن
مباني مستدامة
حيم تعتمد العمدارة المسدتدامة علدس عددة
عوامددإ منهددا ك دداءة الطاقددة و البي ددة الدا ليددة
وك ددداءة الميدددار وادارة الم ل دددات واعتبدددارات
الموقع فضال عن المواد والم ادر البي ية

إعداد الباحثة  :د .فاطمة علي عبد هللا
,ر.م.اقدم معماري
وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة -
المركز الوطني لالستشارات الهندسية
العراق  -بغداد
البريد االلكتروني
@ymail.com:

جدددداءت المشددددكلة البحثيددددة العامددددة :عدددددم
وضدددو االسددد ال ا دددة السدددت دام الطاقدددة
الن ي ددة فددي المستشدد يات كمنشدد ت مسددتدامة
قابلدددددة السدددددتيعال التحدددددوالت التكنولوجيدددددة
المعا رة

fatimaali

مستخلص البحث
يعدد التحدوإ إلدس اسدت دام الطاقدة الن ي ددة
والمتجددددة فددي المبدداني والمنشدد ت ب ددورة
عامددة طددوة كبيددرة إلددس ا مددام نحددو مكافحددة
تغيددر وتلددوم المندداك ,والك ددا مددن جددإ بي ددة
نقية ون ي دة  ,وب دورة ا دة عندد ت دميم
مباني المستش يات التي تعد حسيا هدي إ هدار
للماضددي وهددو كيددن كنددا ن كددر حددين ددممت
.يستلم المستش س غالبا مرضس من شبكة مدن
تسددددددهيالت الرعايددددددة ال ددددددحية ا وليددددددة و
الطار ددة ,شددديدي المددرج وبحاجددة لرعايددة
حية حرجة ومتطلبات تش ي ية وعالجية
دقيقدددة وبي دددة استشددد ا ية متكاملدددة فدددي مبددداني
ن ي ددددة اليددددة مددددن التلددددوم حيددددم ت كددددد
مستشدددد يات اليددددوم علددددس الرعايددددة ال رديددددة
ددة والمنافسددة فددي تسددويق الرعايددة
المت
ال حية وإدارة حة المجتمع بك اءة
كدددان التغييدددر المعمددداري السدددمة الر يسدددة
لمستشدددد س القددددرن العشددددرين حيددددم تطلبددددت
السددرعة المتزايدددة للبحددوم الطبيددة فددي كافددة
الحقددوإ تغييددرا فددي بنيددة المستشد س ,وبالتددالي
بحت إحدى تحديات عمارة القرن الحدادي
والعشدددرين هدددو كي يدددة التو دددإ إلدددس وضدددع
معددايير اسددت دام الطاقددة الن ي ددة وفددق قواعددد
عمددإ مرنددة ومنمطددة  ,لهددا القابليددة المطلقددة
لتقبإ ي تغيير يطدر علدس مجمدإ من ومدات
ا بنيددة ال ددحية ومسددتجدات تطبيقددات الطاقددة
الن ي ة.
ان التوجه العام لمستش يات القرن 12هدو
تقديم دمات حية ضمن مباني ذات نمداط
ت ميمية معا رة مستجيبة للتغير المتسدار
فددددددددي التكنولوجيددددددددا ا نشددددددددا ية والطبيددددددددة
والمعلوماتيدددة والوسدددا طية و اضدددعة لقدددانون

ي ترج البحم بان وضع اس
ومحددات الست دام الطاقة الن ي ة في ابنية
المستش يات التي تعد مكا ن للتلوم البي ي هو
ضمان مستقبلي و طوة للك ا من اجإ
تحقيق م هوم الح ا البي ي حيم إن الجوهر
ا يديولوجي لم هوم الح ا هو اعادة
تو ين الموارد والم ردات البي ية لتقديم بي ة
عالجية مستدامة .
يهددددن البحدددم الدددس تتدددابع هورم هدددوم
الطاقددة الن ي ددة وانواعهددا واسددت داماتها فددي
المحور االوإ ثم تق ي الن ريدات والم داهيم
ال ا ة بالعملية الت ميمية وا نتاجية بنيدة
الرعايدددددة ال دددددحية وا نمددددداط الت دددددميمية
المعا ددرة المسددتجيبة للددر ى المسددتقبلية فددي
المحدددور الثددداني وفدددق من دددور تسددد يرالطاقة
الن ي ة ضمن معدايير االسدتدامة البي يدة حيدم
تتطلل االسدتدامة تحدوال ساسديا فدي النمدوذ
العقلي السدا د فدي المحدور الثالدم لي دإ الدس
االستنتاجات والتو يات .

The principals of using
renewable energy for
sustainable hospital buildings
†By: Dr. Fatima Ali Abdullah
†

Ministry of housing and
construction – National center for
engineering & consultancies
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to cope with the designing, executing
and operating process using clean
energy within sustainable buildings.
Sustainable architecture depends
on several factors, including energy
efficiency and indoor environmental
and
water
efficiency,
waste
management and site considerations
as
well
as
materials
and
environmental sources
Main research problem is: lack of
clear standards for the use of clean
energy in buildings such as hospitals
as a sustainable buildings to
accommodate
contemporary
technological transformations
Presumably search that lay the
foundations and the limitations of the
use of clean energy in the buildings
of hospitals which are machines
environmental pollution is to ensure a
future and a step in the struggle to
achieve the concept of environmental
preservation as the essence of the
ideological concept of preservation is
the re-employment of resources and
environmental vocabulary to provide
a
sustainable
therapeutic
environment.
The research aims to relay
concept of clean energy types and
their uses in the first axis and then
investigate the theories and concepts
of process design and production of
the buildings, health care and styles
of contemporary design Responsive
future visions in the second axis in
accordance with the perspective of
clean
energy
usage
within
environmental
sustainability
standards in terms of sustainability
requires a fundamental shift in the
prevailing mental model The third
axis to reach conclusions and
recommendations.

Abstract
The change to the use of
renewable and clean energy in
buildings generally is a big step
forward to fight the climate change
and pollution , and struggle for
obtaining
clean
and
pure
environment
specially
when
designing hospital buildings which
considered sensually an apparent
picture of the past .They show how
we were used to think when they
were designed .
These
hospitals
received
dangerously sick patients from
peripheral hospitals, preliminary ,
secondary or emergency healthcare
facilities,
who
need
critical
healthcare with acute treatment ,
integrated
diagnostic
healing
environmental requirements .
Hospitals
of
today
ensure
individual care and competing others
in marketing specialized healthcare
and to run social health efficiently.
The architecture change was the
main aspect for the hospitals of the
02th century where increasing speed
of medical research fields required
changes in hospital constitution, then
it became one of the 02st century's
architectural challenges is how to
produce flexible and typological
rules of work having the absolute
ability to accept any changes that
occur to the use of renewable energy
in healthcare buildings, generally and
the updating energies.
it is evident that the general point
of view in the 02st century hospitals
is offering special hospitality
healthcare services within the
building of contemporary design
types which will respond to the quick
change of the medical, structural,
informational
and
medians
technology, and this will all submit to
the law of offer and demand putting
in mind that changes will take place

: المقدمة
نحن جميع الكا نات الحية علس
كوكل ا رج نحتا اليوم الست دام كبر
للطاقة الطبيعية الن ي ة والمتجددة واعتمادها
بدالً من الوقود التقليدي الذي نست رجه من
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قابلدددددة السدددددتيعال التحدددددوالت التكنولوجيدددددة
المعا رة
ي ترج البحم بان وضع اس
ومحددات الست دام الطاقة الن ي ة في ابنية
المستش يات التي تعد مكا ن للتلوم البي ي هو
ضمان مستقبلي و طوة للك ا من اجإ
تحقيق م هوم الح ا البي ي حيم إن الجوهر
ا يديولوجي لم هوم الح ا هو اعادة
تو ين الموارد والم ردات البي ية لتقديم بي ة
عالجية مستدامة باست دام الطاقة الن ي ة .
يهددددن البحدددم الدددس تتدددابع هورم هدددوم
الطاقددة الن ي ددة وانواعهددا واسددت داماتها فددي
المحور االوإ ثم تق ي الن ريدات والم داهيم
ال ا ة بالعملية الت ميمية وا نتاجية بنيدة
الرعايدددددة ال دددددحية وا نمددددداط الت دددددميمية
المعا ددرة المسددتجيبة للددر ى المسددتقبلية فددي
المحدددور الثددداني وفدددق من دددور تسددد يرالطاقة
الن ي ة ضمن معدايير االسدتدامة البي يدة حيدم
تتطلل االسدتدامة تحدوال ساسديا فدي النمدوذ
العقلي السدا د فدي المحدور الثالدم لي دإ الدس
االستنتاجات والتو يات .

باطن ا رج .كما ن الكمية الض مة التي
نست رجها يوميا ً لتأمين حاجة النا من
الوقود ,تساهم في تغيير المناك وتلوم الهواء
وكإ شيء جميإ يحيط بنا.
مام هذا التحدي مازاإ بإمكاننا عمإ
الكثير نقاذ كوكل ا رج من الدمار إذا
سرعنا بالتحرك وفوراً ,وبإمكاننا جعإ
الم ادر الطبيعية والمتجددة هي الم در
البديإ للطاقة.
علس الرغم من ن هناك العديد من
القضايا التي تحتا للمعالجة ,إال ن التحوإ
إلس الطاقة الن ي ة والمتجددة يعد طوة
كبيرة إلس ا مام نحو مكافحة تغير وتلوم
المناك ,والك ا من جإ بي ة نقية وجميلة.
"البي ة " م هوم واسع ومثير للجدإ
في م هومه المعا ر ,حيم تسبل ا نسان
بممارساته للتطور التكنولوجي إلس زيادة
الدمار للطبيعة  ,وبد يستغيم للح وإ علس
حلوإ مجدية والشاهد البي ي الطبيعي عليه
هو :تلوم الهواء والماء وتدهور ا راضي
ما الشاهد البي ي الم طنع فهو :ا بنية
انعة التلويم.
تعتبر المستش يات من سو الملوثات
في مجتمعاتها فهي تولد كميات فا قة من
الن ايات السا لة والغازية وال لبة السمية ,
واكثر الم سسات استهالكا للطاقة ‘ فضال
عن إن مع م المستش يات ت طط وت مم
وتن ّذ و ت ّشغإ باهتمام قليإ لالستدامة البي ية
 ,فقد حان الوقت الذي يجل فيه تبني م هوم
العمارة االستش ا ية المستدامة.
تعتمد العمارة المستدامة علس عدة عوامإ
منهددا ك دداءة الطاقددة و البي ددة الدا ليددة وك دداءة
الميدددار وادارة الم ل دددات واعتبدددارات الموقدددع
فضال عن المواد والم ادر البي ية
يتنددداوإ البحدددم موضدددو اسددددت دام
الطاقدددددة الن ي دددددة فدددددي ابنيدددددة المستشددددد يات
المستدامة في ثالثة محاور ر يسة و هي :
 م هدددددددوم الطاقدددددددة الن ي دددددددة وانواعهددددددداواست داماتها
 الن ريددددات والم دددداهيم ال ا ددددة بالعمليددددةالت ميمية وا نتاجية بنية الرعاية ال دحية
وا نمددداط الت دددميمية المعا دددرة المسدددتجيبة
للر ى المستقبلية
 اسدددت دام الطاقدددة الن ي دددة ضدددمن معددداييراالستدامة البي ية البنية المستش يات
جدددداءت المشددددكلة البحثيددددة العامددددة :عدددددم
وضددو المعددايير ال ا ددة السددت دام الطاقددة
الن ي ددة فددي المستشدد يات كمنشدد ت مسددتدامة

المحو ا ال

 -:مفهو م الطاقووة النظيفووة

ان اعها استخداماتها
يعددددد التحددددوإ الددددس الطاقددددة الن ي ددددة
والمتجدددددة طدددوة كبيدددرة إلدددس ا مدددام نحدددو
مكافحة تغير وتلوم المناك ,والك ا من جإ
بي دددة نقيدددة وجميلدددة .للطاقدددة المتجدددددة هميدددة
بالغة في حماية البي دة,باعتبارها طاقدة ن ي دة
غيددددددددر ملوثددددددددة,كما يددددددددتم التوسددددددددع فددددددددي
اسدددت دامها,وبالتالي التقلددديس مدددن اسدددت دام
م ددادر الطاقددة التقليديددة (المعروفددة بأثرهددا
السددديء علدددس البي دددة بدددالن ر لمدددا ت ل ددده مدددن
تلددوم) ا ددة و ن كل ددة توليددد الكهربدداء مددن
م ادر الطاقدة المتجدددة ذ دذة فدي النق دان,
ومنه إمكانية تحقيق التنمية المستدامة.
تنقسدددم المدددوارد الطبيعيدددة إلدددس ثالثدددة
نوا :
 موارد طبيعية غيدر متجدددة :و هديالمددددوارد التددددي يسددددتغلها ا نسددددان و تكددددون
معرضددة للن دداذ كالمعددادن و م ددادر الطاقددة
الباطنية .
ل  -مددددوارد طبيعيددددة متجددددددة :و هددددي
المددوارد التددي يعدداد إنتاجهددا طبيعيددا كددالموارد
الما يددددة و الحيوانيددددة و النباتيددددة شددددريطة ن
يكون استغاللها معقلنا .
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اسدددددددتغالإ الطاقدددددددة الشمسدددددددية ا يجابيدددددددة
اسددددددددددددددددددددددددددددددددددت دام اللوحددددددددددددددددددددددددددددددددددات
ال ولتوضددو ية والمجمددع الحددراري الشمسددي,
مددع المعدددات الميكانيكيددة والكهربيددة ,لتحويددإ
ضدددوء الشدددم إلدددس م دددادر دددرى م يددددة
للطاقددة.هددذا ,فددي حددين تتضددمن التقنيددات التددي
تعتمد علدس اسدتغالإ الطاقدة الشمسدية السدلبية
توجيدده حددد المبدداني ناحيددة الشددم وا تيددار
المددددواد ذات الكتلددددة الحراريددددة المناسددددبة و
ا س تشتيت ا شدعة الضدو ية ,وت دميم
المسدداحات التددي تعمددإ علددس تدددوير الهددواء
ب ورة طبيعية.
حاليدددا ً كثدددر إنتدددا للطاقدددة المتجدددددة
يـنتج في محطات القدوى الكهرما يدة بواسدطة
السدود ينما وجددت ا مداكن المناسدبة لبنا هدا
علس ا نهار ومساقط الميار ,وتست دم الطرق
التددي تعتمددد علددس الريددا والطاقددة الشمسددية
علس نطاق واسع في البلدان المتقدمة وبعدج
البلدددان الناميددةن لكددن وسددا إ إنتددا الكهربدداء
باسدددت دام م دددادر الطاقدددة المتجدددددة دددب
مألوفا في اآلونة ا يرة الشكإ رقم ( .)2
وضددعت بلدددان عديدددة ططددا لزيددادة
نسددبة إنتاجهددا للطاقددة المتجددددة بحيددم تغطددي
احتياجاتهدددا مدددن الطاقدددة بنسدددبة  % 11مدددن
اسددتهالكها عددام  .1111وفددي م د تمر كيوتددو
باليابدددان إت دددق مع دددم ر سددداء الددددوإ علدددي
ت ددديج إنتدددا ثددداني كسددديد الكربدددون فدددي
ا عددددوام القادمددددة وذلددددك لتجنددددل التهديدددددات
الر يسية لتغير المناك بسبل التلدوم واسدتن اد
الوقدددددود ا ح دددددوري ,با ضدددددافة للم ددددداطر
االجتماعيددددة والسياسددددية للوقددددود االح ددددوري
والطاقة النووية.

 مدددددوارد طبيعيدددددة دا مدددددة  :و هددددديالمدددوارد التدددي ال يمكدددن لننسدددان اسدددتن اذها
كالريدددا و طاقدددة المدددد و الجدددزر و الطاقدددة
الشمسية.
تعايف الطاقة المتجددة:
هدددي الطاقدددة المسدددتمدة مدددن المدددوارد
الطبيعية التي تتجدد و التدي ال يمكدن ان تن دذ
(الطاقددددددة المسددددددتدامة) .وم ددددددادر الطاقددددددة
المتجددددددة ,ت تلددددن جوهريددددا عددددن الوقددددود
ا ح دددوري والدددذي يضدددم " البتدددروإ وال حدددم
والغداز الطبيعددي " و " الوقددود النددووي الددذي
يسددت دم فددي الم دداعالت النوويددة " .وال تنشددأ
عن الطاقة المتجددة في العادة م ل ات كثداني
كسدديد الكربددون و غددازات ضددارة و تعمددإ
علددس زيددادة ا نحبددا الحددراري كمددا يحدددم
عنددد احتددراق الوقددود ا ح ددوري والم ل ددات
الذريددة الضددارة الناتجددة مددن م دداعالت القددوي
النووية .جرعتلي ,مجد 1122
مصــادا الطاقة النظيفة (المتجددة)
تعددددددزى مع ددددددم م ددددددادر الطاقددددددة
المتجدددددددة المتدددددوافرة علدددددس سدددددط ا رج
إلددددس ا شددددعاعات الشمسددددية با ضددددافة إلددددس
م ددددددددددادر الطاقدددددددددددة الثانويددددددددددة ,مثدددددددددددإ
طاقدددددة الريدددددا وطاقدددددة ا مدددددوا والطاقدددددة
الكهروما ية والكتلة الحيوية .من ا همية هندا
ن ندددذكر نددده لدددم يدددتم اسدددت دام سدددوى جدددزء
دددغير مدددن الطاقدددة الشمسدددية المتدددوافرة فدددي
حياتنددا .يددتم توليددد طاقددة كهربيددة مددن الطاقددة
الشمسدددددددددددددددية بواسدددددددددددددددطة محركدددددددددددددددات
حرارية و محوالت فولتوضو ية.وبمجرد ن
يتم تحويإ الطاقة الشمسية إلس طاقة كهربيدة,
فدددإن براعدددة ا نسدددان هدددي فقدددط التدددي تقدددوم
بالتحكم في است داماتها.ومن التطبيقدات التدي
تددتم باسددت دام الطاقددة الشمسددية ن ددم التس د ين
والتبريددد ددالإ الت ددميمات المعماريددة التددي
تعتمد علس استغالإ الطاقدة الشمسدية ,والمداء
ال دددال للشدددرل دددالإ التقطيدددر والتطهيدددر,
واسددددددددددتغالإ ضددددددددددوء النهددددددددددار ,المدددددددددداء
السددا ن ,الطهددو بالطاقددة الشمسددية ,ودرجددات
الحرارة المرت عة في غراج ناعية.
تتسددم وسددا إ التكنولوجيددا التددي تعتمددد
الطاقة الشمسية بشكإ عام بأنها إمدا ن تكدون
ن م طاقة شمسية سلبية و ن م طاقدة شمسدية
إيجابيدددة وف ًقدددا للطريقدددة التدددي يدددتم اسدددتغالإ
وتحويددددددإ وتوزيددددددع ضددددددوء الشددددددم مددددددن
اللهدددا.وتشدددمإ التقنيدددات التدددي تعتمدددد علدددس

تعد الكتلة ا حيا ية حد م دادر الطاقدة التدي
شا است دامها فدي القدرون الماضدية ا دة
قبإ هور الن ط ,وتتكون الكتلة ا حيا ية من
مددددواد محليددددة (مثددددإ م ل ددددات المحا دددديإ,
وال شددل ,وروم الحيوانددات ...ال د ) وعلددس
الرغم من ن كثير مدن دوإ العدالم قدد انتقلدت
من است دام هذا الم در إلس م ادر الطاقدة
ا ح وريددة وب ا ددة مددع إنتددا الددن ط ,إال ن
الكتلدددة ا حيا يدددة ال تدددزاإ الم ددددر الوحيدددد
للطاقددددة كثددددر مددددن  1مليددددار نسددددمة يعددددي
مع مهم في جنول ذسيا وفي واسط إفريقيدا,
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وت إ الكميات المست دمة منها إلس كثر من
 2221مليددددددددون طددددددددن بتددددددددروإ مكدددددددداف
(م.ط.ل.م ).سددددنويا ,وبالتددددالي فإنهددددا تشددددكإ
حددوالي  % 21مددن الم ددادر ا وليددة للطاقددة







الشكإ رقم ( )2م ادر الطاقة المتجددة
الم در  :الموسوعة االلكترونية

عددددم تشدددكإ ا مطدددار الحامضدددية التدددي
تلحق الضرر بكافة المحا يإ الزراعية
و شكاإ الحياة .
الحددد الكبيددر مددن تشددكإ وتددراكم الن ايددات
الضارة بكافة شكالها ( الغازية والسا لة
وال لبة (
حمايدددة كافدددة الكا ندددات الحيدددة و ا دددة
المهددة با نقراج .
حماية الميدار الجوفيدة وا نهدار والبحدار
والثروة السمكية من التلوم .
المساهمة في تأمين ا من الغذا ي .
زيادة إنتاجية المحا يإ الزراعية نتيجة
ت ل ددددددها مددددددن الملوثددددددات الكيميا يددددددة
والغازية .الموسوعة االلكترونية 1125
 ,جرعتلي مجد 1122

استخدام الطاقة النظيفة
انتشددددر اسددددت دام طاقددددة الريددددا فددددي
العديد من بلدان العالم وإن تركزت كبر هدذر
المعدددددالت فددددي بعددددج البلدددددان ا وربيددددة,
فالددانمارك تح ددإ علددي حددوالي  % 25مددن
طاقتها الكهربا ية من توربينات الريا  ,وفدي
جزاء من لمانيا يتم توليد حوالي  % 55من
الطاقددة الكهربا يددة مددن الريددا  ,وفددي مقاطعددة
بامبيلونا /سبانيا تمثدإ نسدبة القددرات المركبدة
من مزار الريا المرتبطدة بالشدبكة % 51
مددن إجمددالي القدددرات الالزمددة للمقاطعددة ,ي
بزيدددادة مقددددارها  % 15عدددن العدددام .1112
وقددد دت الزيددادة العالميددة فددي نمددو تركيبددات
توربينددات الريددا إلددي تشددبع م ددانع ا نتددا
إلددي حددد توقيددع عقددود تددنس علددي بدددء توري دد
التوربينات بعد عامين علدي ا قدإ مدن تداري
التوقيع,امدددددا الواليدددددات المتحددددددة االمريكيدددددة
فدددت طط للح دددوإ علدددس%211مدددن الطاقدددة
المتجدددددة فدددي عدددام  1151موزعدددة بنسدددل
مت اوتة علس انوا الطاقدة  ,الشدكإ رقدم ()1
وتركيددددا ططددددت العتمدددداد الطاقددددة الن ي ددددة
بالنسل الموضحة في الشكإ رقم ()1
اما مزار الريا في الدوطن العربدي
لعام  1115نجد ن م ر والمغدرل وتدون
تت در الدوإ العربية بإجمالي قدرات مركبة
 ,لتبلغ مساهمة طاقدة الريدا نحدو % 1125
من إجمالي القدرات المركبة بدالوطن العربدي
وهددي مسدداهمة ددغيرة ومحدددودة ا ددة إذا
قورنت بقدرات المحطات الحرارية.

العالميدددددة والتددددددي تقدددددددر بحددددددوالي 22511
م.ط.ل.م ,.ون دددرا ل دددعوبة تقددددير كميدددات
الكتلة ا حيا يدة عالميدا ً فدإن هدذر ا رقدام هدي
رقام تقديرية.الموسوعة االلكترونية 1122
ميووو ات ف اوووود إسميوووة لسوووتخدام الطاقوووة
المتجددة:
تتميددز الطاقددة المتجددددة بعدددة مميددزات
وفوا د مباشدرة و غيدر مباشدرة نل دها فدي
النقاط التالية:
 الطاقة المتجددة ال تنضل
 تعطي طاقة ن ي دة اليدة مدن الن ايدات (
بكافة نواعها)
 تهدن وال إلس حماية حة ا نسان
 المحاف ة علس البي ة الطبيعية .
 ذات تكل ة إنتا بسيطة
 تحسين معيشة ا نسان والحد من ال قر .
 تأمين فرس عمإ جديدة .
 الحد من ا نبعاثدات الغازيدة والحراريدة
الضارة وعواقبها ال طيرة .
 إن اج عدد وشددة الكدوارم الطبيعيدة
الناتجة عن ا نحبا الحراري .
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االسدددت ادة مدددن الضدددوء مندددذ القدددرن السددداد
المديالدي ,كمدا سارالدسددتور ا نجليدزي علددس
المندددواإ ن سددده م يددد ًدا ذلدددك بإ ددددار قدددانون
التقدددادم لعدددام  2881وفدددي القدددرن العشدددرين
ددددددبحت ا ضدددددداءة باسددددددت دام الوسددددددا إ
ال دددددناعية الم ددددددر الر يسدددددي لنضددددداءة
الدا ليددة ,ولكددن لدددت التقنيددات التددي تعتمدددد
علددددددددددددس اسددددددددددددتغالإ ضددددددددددددوء النهددددددددددددار
ومحطات ا ضداءة الهجيندة التدي تعتمدد علدس
ضوء الشم وغيدرر مدن طدرق تقليدإ معددإ
استهالك الطاقة ,الشكإ رقم ()8

فمنددذ سددنوات عديدددة توقددع الكثيددر مددن
ال بددددراء ن تددددزي الطاقددددة الشمسددددية الددددن ط
كوقود لكن النتا ج –حتدس اآلن -كاندت م يبدة
لآلماإ ,فباعتبار ن الشم متوافرة ب دورة
كبيدددرة ,ددددن الكثيددددرون إمكانيدددة تلبيددددة كددددإ
احتياجاتنددا مددن الطاقددة دون جهددد يددذكر ,لكددن

الشكإ رقم ()1
نسل انتا الطاقة المتجددة في امريكا و
تركيا

الشكإ رقم ()8
الس االسد إ مستشد س يعتمدد االضداءة الطبيعيدة
لمع دددم فضددداءاته ,الدددس االعلدددس مندددزإ يعتمدددد
االضاءة الهجينة

من من دور واقعدي ندري ن ال درس مشدجعة
ب ورة حذرة ,فالددوإ العربيدة تتمتدع بتدوافر
معدالت مرت عة مدن ا شدعا الشمسدي الكلدي
تتددراو بددين  8-2كيلددو وات سدداعة/م/1يددوم,
كما تتراو كثافدة ا شدعا الشمسدي المباشدر
بددددددددددددددددين  1811 – 2511كيلددددددددددددددددو وات
سدداعة/م/1السددنة ,مددع غطدداء سددحل مددن ج
يتددراو مددن  % 21إلددي  % 11فقددط علددي
مددددار العدددام وهدددي معددددالت ممتدددازة وقابلدددة
لالست دام بشدكإ فعداإ مدع التقنيدات الشمسدية
المتوافرة حاليا.

تقددوم ن ددم ا ضدداءة التددي تقددوم علددس
ضدوء النهدار بتجميددع وتوزيدع ضدوء الشددم
لتوفير ا ضاءة الدا لية .هدذا ,وتقدوم وسدا إ
التكنولوجيا التي تعتمدد علدس الطاقدة الشمسدية
السددلبية ب ددورة مباشددرة بتعددويج اسددت دام
الطاقدددددة عدددددن طريدددددق اسدددددت دام ا ضددددداءة
ال دددناعية بددددالً منهدددا ,كمدددا تقدددوم بتعدددويج
ب ددورة غيددر مباشددرة اسددت دام الطاقددة غيددر
الشمسددددية عددددن طريددددق تقليددددإ الحاجددددة إلددددس
تكيين الهواء
.يقدددددم اسددددت دام ا ضدددداءة الطبيعددددة
ي ً
ضددا فوا ددد عضددوية ون سددية بالمقارنددة مددع

اإلضاءة الشمسية
يرجددددع اسددددت دام بعددددج التطبيقددددات
القا مة علدس االسدت ادة مدن ضدوء النهدار مثدإ
وجدددود فتحدددة كبيدددرة فدددي منت دددن ا سدددقن
العالية كالتي توجد في معبد بانثيون في روما
إلس الع ور الوسطس.
يعتبر است دام ضوء الشم الطبيعي
من نوا ا ضاءة ا كثر است دامًا علدس مدر
الع ددور .وقددد عددرن الرومددانيون حقهددم فددي
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است دام وسا إ الت طديط المددني والمعمداري
المتطددورة التددي تعتمددد علددس اسددتغالإ الطاقددة
الشمسددددددددددددددددددية وإ مددددددددددددددددددرة مددددددددددددددددددن
قبإ اليونانيين وال ينيين الدذين قداموا بإنشداء
مبانيهم بحيم تكون لناحية الجنول للح دوإ
علددددس الضددددوء والدددددنء .مددددن ال ددددا س
الشا عة للت طيط المعماري الدذي يعتمدد علدس
تقنيددة الطاقددة الشمسددية السددلبية إنشدداء المبدداني
بحيددم تكددون ناحيددة الشددم معدددإ الضددغط
(نسددبة مسدداحة سددط مددن ج إلددس حجمدده)
والت ليإ االنتقا ي ( جزاء من ا بنية متدليدة)
و الكتلدددة الحراريدددة .عنددددما تتدددوفر هدددذر
ال ا س بحيم تتناسدل مدع البي دة والمنداك
المحلددي ,فمددن الممكددن ن تنددتج عنهددا مدداكن
جيدة ا ضاءة ذات مدى متوسط مدن درجدات
الحددرارة .ويعتبددر منددزإ ال يلسددون اليوندداني
سددددقراط الددددذي يسددددمس "ميجددددارون" مثدددداالً
نموذج ًيددا للت ددميمات المعماريددة التددي تعتمددد
علددس تقنيددات الطاقددة الشمسددية الس دلبية الشددكإ
رقم (.)2

ا ضدداءة ال ددناعية ,وذلددك علددس الددرغم مددن
ددعوبة تحديددد هددذر ال وا ددد بالضددبط .ذلددك,
حيم تشدتمإ ت دميمات ا ضداءة التدي تعتمدد
علس ضوء النهدار علدس ا تيدار دقيدق ندوا
النوافذ وحجمها واتجاههدا ,كمدا قدد يدتم ا دذ
فددددي االعتبددددار وسددددا إ الت ليددددإ ال ددددارجي.
وتتضمن التطبيقات ال ردية من هذا النو من
ا ضاءة الطبيعة وجود سدقن مسدننة ونوافدذ
علويددة لنضدداءة وتثبيددت رفددن علددس النوافددذ
لتوزيددع ا ضدداءة وفتحددات إضدداءة فددي علددس
السددقن و نابيددل ضددو ية .قددد يمكددن تضددمين
هدذر التطبيقدات فدي ت داميم موجدودة بال عدإ,
ولكنهددا تكددون كثددر فاعليددة عندددما يددتم دمجهددا
فددددي ت ددددميم شددددامإ يعتمددددد علددددس الطاقددددة
الشمسدددددية بحيدددددم يهدددددتم بدددددبعج العوامدددددإ
مثدددددإ سدددددطو الضدددددوء وتددددددفق الحدددددرارة
واالستغالإ الجيد للوقت .عندما يتم تن يذ هدذر
التطبيقات ب ورة سليمة ,فمن الممكن ن يتم
تقليددإ حجددم الطاقددة الالزمددة لنضدداءة بنسددبة
.%. 15
تو ددددي مع ددددم المعددددايير ال ا ددددة
بابنية المستش يات باعتمداد االضداءة الشمسدية
الثرهددا ال عدداإ علددس االداء بالنسددل للمددريج
والكادر الطبي والتمريضي والساند
تعتبر ن م ا ضداءة الشمسدية الهجيندة
مددددددن سددددددبإ اسددددددتغالإ الطاقددددددة الشمسددددددية
ا يجابيددة فددي ا ضدداءة الدا ليددة .تقددوم هددذر
الن م بتجميدع ضدوء الشدم باسدت دام مرايدا
عاكسددة متحركددة تب ًعددا لحركددة الشددم  ,كمددا
تتضمن ليا ًفا ضو ية لنقإ الضدوء إلدس دا دإ
المبندددددس لزيدددددادة ا ضددددداءة العاديدددددة .وفدددددي
التطبيقات التي يتم االسدتعانة بهدا فدي المبداني
ذات الطدابق الواحدد ,تكدون هدذر الدن م قددادرة
علددس نقددإ  %51مددن ضددوء الشددم المباشددر
الددذي يددتم اسددتقباله .تعتبددر ا ضدداءة المسددتمدة
من الشم التي يتم ا تزانها في ثنداء النهدار
واست دامها في ا ضاءة في الليإ من ا شياء
المألوفة ر يتها علدس طدوإ الطدرق وممدرات
المشددداة .علدددس الدددرغم مدددن نددده يدددتم اسدددتغالإ
ضددوء النهددار كإحدددى طددرق اسددت دام ضددوء
الشم في تدوفير الطاقدة ,فإنده يدتم الحدد مدن
ا بحددام الحديثددة التددي يددتم إجرا هددا ,حيددم
وضددحت بعددج النتددا ج العكسددية(. .كي يددا
 1112س )885
التخطويط المودني المعمواا المعتمود علو
الطاقة النظيفة:
لقددد ثددر ضددوء الشددم علددس ت ددميم
المباني منذ بداية التاري المعمداري .ولقدد تدم

الشكإ رقم ()2
م طدددددددددددط توضددددددددددديحي
للميجارون

تسددت دم التطبيقددات الحديثددة ال ا ددة
بالت دددميمات المعماريدددة التدددي تعتمدددد علدددس
اسدددتغالإ الطاقدددة الشمسدددية بت دددميمات يدددتم
تن يدددذها علدددس الكمبيدددوتر بحيدددم تجمدددع بدددين
ن دم تكييددن الهددواء بالطاقددة الشمسددية/التهويددة
والتس ين بالطاقة الشمسية/التدف دة وا ضداءة
التدددي تعتمدددد علدددس ضدددوء النهدددار/ا ضددداءة
الشمسددددية فددددي ت ددددميم معمدددداري السددددتغالإ
الطاقة الشمسية ويكدون متكدامالً ,الشدكإ رقدم
()5
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من الممكن ن تعوج المعدات التدي
تعتمد علس الطاقة الشمسية ا يجابية ,مثإ
المضددد ات والمدددراو والنوافدددذ المتحركدددة,
سلبيات الت ميمات وتحسن من داء الن ام.
الجزر الحرارية الحضرية (Urban
)Heat Islandsهدي منداطق يعدي فيهدا

مع قات استخدام الطاقة المتجددة
ت دددددنن معوقدددددات ت دددددنيع ونشدددددر
اسدددت دامات الطاقدددة الجديددددة والمتجدددددة فدددي
الدددوإ الناميدددة بشددكإ عدددام والددوطن العربدددي
بشددددكإ دددداس إلددددس معوقددددات فنيددددة وماليددددة
وم سسدداتية وفنيددة ,وفيمددا يلددي توضددي لكددإ
منها-:
 مع قات مالية اقتصادية
تتركدددز هدددذر المعوقدددات فدددي ارت دددا
التكل ددددددة الر سددددددمالية لمشددددددروعات الطاقددددددة
المتجددددددة مددددع ق ددددور ( و غيددددال) ذليددددات
التمويددإ ,فض دالً علددس االعتقدداد ال دداط بددأن
االسددتثمار فددي مثددإ هددذر المشددروعات يمثددإ
م دداطرة ماليددة علددي الددرغم مددن كونهددا طاقددة
تحددداف علدددي البي دددة ,كمدددا ن بعدددج البندددوك
وم دددادر التمويدددإ قدددد ال تشدددجع القدددروج
واالسددتثمارات فددي مجدداالت ناش د ة بالمقارنددة
بمشروعات الطاقدة التقليديدة ,ويددعم ذلدك ن
االستثمارات في مجاالت الطاقدة المتجدددة قدد
ال تكددون ذات قيمددة عينيدددة واضددحة ,وقدددد ال
تكددون جاذبددة مددن الناحيدة االقت ددادية (تحليددإ
الكل ددددة والمن عددددة) إذا مددددا قورنددددت ب ددددرس
استثمارية رى.
 مع قات مؤسساتية سيكلية
إن إنتددددا واسددددت دام التكنولوجيددددات
المتقدمدددة فدددي إنتدددا الطاقدددة (مثدددإ :الطاقدددة
الشمسددية ,وطاقددة الريددا  ,والوقددود الحيددوي)
يحتدددا إلدددس تضدددافر جهدددود عددددد كبيدددر مدددن
الشدددددددددركاء مدددددددددنهم شدددددددددركات الت دددددددددنيع
والمسددددددددت دمين ,والسددددددددلطات التشددددددددريعية
والتن يذيدددددددة ذات ال دددددددلة (منهدددددددا وزارات
الكهربددداء والطاقدددة والنقدددإ والبي دددة ,ووزارة
الماليددددة (الكمددددارك ,والضددددرا ل) والبحددددم
العلمددي والموا د ات والمقددايي ) ,لددذا يجددل
تحديددد ا دوار و طددط التن يددذ ووضددع ن ددام
إداري متكامإ للتنسيق بين هذر ا طران من
جإ الو وإ إلدس إنتدا الطاقدة مدن م دادر
متجددة.
 مع قات فنية تقنية
تحتا إجدراءات تدوطين تكنولوجيدات
الطاقدددة المتجدددددة فدددي الدددوطن العربدددي إلدددي
إجدددددراءات نقدددددإ معرفدددددة ت دددددنيع معددددددات
وتكنولوجيددددات الطاقددددة الجديدددددة والمتجددددددة,
ويتطلددل ذلددك بددرة فنيددة ي تقددر إليهددا الددوطن
العربدي .لددذا يراعددس التوسدع فددي هددذا المجدداإ
علدددس مراحدددإ تهدددتم بتحديدددد قا مدددة ولويدددات

الشكل رقم ()7
تخطيط وتوزيع استخدام الطاقة الهجينة في المباني
المختلفة

ا نسددان وتكددون درجددة حرارتهددا علددس مددن
درجددة حددرارة البي ددة المحيطددة بهددا .وتعددزى
درجات الحرارة المرت عة في هذر الجزر إلس
االمت اس المتزايد لضدوء الشدم بواسدطة
المكونات التي تميز المناطق الحضرية ,مثدإ
ال رسانة وا سد لت ,والتدي تكدون ذات قددرة
قإ علس عك الضوء وسدعة حراريدة علدس
مدن تلدك الموجدودة فدي البي دة الطبيعيدة .ومدن
الطددددرق المباشددددرة لمعادلددددة تددددأثير الجددددزر
الحراريدددة طدددالء المبددداني والطدددرق بددداللون
ا بدديج وزراعددة النباتددات .وباسددت دام هددذر
الطرق ,وض البرنامج الن ري الذي يحمإ
عنوان "نحو مجتمعدات معتدلدة المنداك" الدذي
ن دم فددي لددو نجلدو ن درجددات الحددرارة
فددددي المدددددن يمكددددن ن تددددن ج بحددددوالي 8
درجات م وية بتكل ة تقدر بواحد مليار دوالر
مريكي ,كما عطس البرنامج تقديرً ا جمالي
ا ربا السنوية التي يمكن تحقيقها من جدراء
دددج درجدددات الحدددرارةن حيدددم تقددددر هدددذر
ا ربا بحدوالي  581مليدون دوالر مريكدي
ناتجددددددة عددددددن ددددددج تكددددددالين اسددددددت دام
جهددزة تكييددن الهددواء وتددوفير ن قددات الدولددة
ال ا دددة بالرعايدددة ال دددحية .الموسدددوعة
االلكترونية 1125
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سياسات و طط إنتا الطاقة في هدذر الددوإ.
جرعتلي مجد 1122

للمكونات التي يمكن نقإ تقنيات ت نيعها فدي
الوطن العربي وذلك بنداء علدس دراسدة وافيدة
للقددددرات المحليدددة فدددي الت دددنيع ومدددا تتطلبددده
إجددراءات ت ددنيع مكونددات ومعدددات الطاقددة
المتجدددددددة ومددددددى تدددددوافر ا يددددددي العاملدددددة
واالسددتثمارات التددي يمكددن مددن اللهددا تنميددة
الجاندددل المعرفدددي فدددي ا قطدددار العربيدددة مدددع
ضدددرورة ن تعمدددإ الم سسدددات العربيدددة مدددع
بعضها البعج في شكإ متكامإ ومتناغم .إن
غيددددال الجانددددل المعرفددددي والمعلومدددداتي ذو
ال ددددلة بت ددددنيع مكونددددات و ن مددددة الطاقددددة
المتجدددددة تعتبدددر مدددن المعوقدددات ال نيدددة التدددي
تحوإ دون نشر تطبيقات الطاقة المتجددة.
 مع قات متعلقة بال عي
إن عدددددم و قلددددة االهتمددددام باسددددت دام
الم دددادر المتجدددددة نتددددا الطاقدددة وال هددددم
ال اط لطبيعة عمإ وتطبيقدات تكنولوجيدات
الطاقددة المتجددددة مددن قبددإ ا طددران المعنيددة
والمجتمع بأسرر إنما تشدكإ عا قدا ً كبيدراً نحدو
االعتمدداد علددس الم ددادر الن ي ددة فددي إنتددا
الطاقة ,ويقوي هذا العا ق الشعور العدام لددى
الم سسددات وا فددراد بقلددة جدددوى المسددداعي
المتعلقددددة بالبي ددددة مددددن ناحيددددة ومددددن جدددددوى
اسدددت دام ن دددم تعتمدددد علدددي دددواهر طبيعيدددة
متغيددرة (مثددإ الشددم والريددا ) ,وهنددا يبددرز
دور ا عدددالم والتوعيددددة للددددفع نحددددو تأهيددددإ
ا فراد والمجتمعات ككإ نحو م هوم دحي
نتددا الطاقددة مددن م ددادر ن ي ددة و ددديقة
للبي ددة ,مددع مراعدداة ال تقت ددر التوعيددة علددس
الحمددددالت ا عالميدددددة للجمهدددددور وتشدددددجيعه
للتحدددددوإ إلدددددس تكنولوجيدددددا الطاقدددددة الجديددددددة
والمتجددة فقط ,بإ يجل ن تمتدد إلدس تكدرار
التدددريل والتثقيددن ال نددي مددن ددالإ البددرامج
التدريبيدددة والنددددوات العلميدددة وور العمدددإ
والمدددددد تمرات للمهندسددددددين وال نيددددددين ,بددددددإ
ومت ددذي القددرار فددي مجدداإ الطاقددة والنقددإ,
ا مدددر الدددذي يسددداعد علدددي توضدددي الحقدددا ق
االقت ددددددادية والبي يددددددة وال نيددددددة فددددددي هددددددذر
المجاالت.
يضدددا تدددأتي بدددرامج تثقيدددن الشدددركاء
المعنيددين وتقددديم وتبسدديط المعلومددات التقنيددة
وال نيددة المتعلقددة باسددت دام وإنتددا الطاقددة مددن
م ددادر متجددددة ,وترجمته دا إلددس لغددة ماليددة
وقانونيددة كعامددإ مسدداعد ومشددجع للم سسددات
المالية لالستثمار في هذا المجاإ ,فضالً علس
حم نا القرار علدس اعتمداد إنتدا الطاقدة
من م دادر دديقة للبي دة ومتجدددة كعن در
طبيعددي ومتكامددإ (ال عددلء و زيددادة) ضددمن

استدامة الطاقة المتجددة
تعرن التنمية المستدامة بأنها "إجدراء
يتندددداغم فيدددده اسددددتغالإ المددددوارد وتوجهددددات
االسدددتثمار وتغييدددر الم سسدددات ,تعدددزز مدددن
اللهددا إمكانددات الحاضددر والمسددتقبإ للوفدداء
باحتياجات ا نسان وتطلعاته" ,وهو ما يعندي
نهدددا تتطلدددل سددديادة قددديم االسدددتهالك التدددي ال
تتجدداوز الممكددن بي يددا .ان تحقيددق االسددتدامة
يتطلدددل مندددا دعدددم تطدددوير م دددادر الطاقدددة
المتجدددددة ,مثدددإ الطاقدددة الشمسدددية والريدددـا
والنوويددة وكددذلك التكنولوجيددات الجديدددة مثددإ
ا نتددا ا ن ددن و اليددا وقددود الهيدددروجين.
علما بأن هذا الدعم سون يتزايد عنددما تلقدي
هددذر التكنولوجيددات رواجددا كبددر فددي السددوق
العالمي ,وهو مدا يتطلدل طرحهدا فدي السدوق
بأق س سرعة.
ويمكن توضدي دور الطاقدة المتجدددة
في هذا الشأن بأن مواجهة جاندل مدن الطلدل
علددي الطاقددة بم ددادر متجددددة يعنددي ت يددن
الطلدددل علدددي الم دددادر ا ح وريدددة (الدددن ط,
الغدداز ,وال حددم) وهددو مددا يعنددي إطالددة فتددرات
است دام هذر الم ادر ل ترات طوإ شدريطة
تددددوفير اسددددت دامات ذمنددددة بي يددددا لمثددددإ هددددذر
الم دددادر مثدددإ تكنولوجيدددا الوقدددود ا ن دددن,
ومن ناحية رى ت ين العلء البي دي علدي
كوكددل ا رج نتيجددة تقليدددإ االعتمدداد علدددي
الم دددادر التقليديدددة ,هدددذا إلدددي جاندددل تدددأمين
م ادر الطاقة  .نعيم ,محمد 1125
فالم ددددادر المتجددددددة متددددوافرة فددددي
مندداطق م تل ددة مددن الددوطن العربددي ويمكددن
است دامها فدي ن د منداطق إنتاجهدا وبالتدالي
تقددددإ تكل ددددة نقلهددددا والم دددداون الناتجددددة مددددن
تعرج شبكات نقإ الطاقة لم اطر ا عطداإ
الم اج ة سواء كانت لسبل فني و إرهابي.
يتبين لنا بان ابتكار اسلول حياة يقدوم
علددس مبددد الحمايددة وشددعار "عد هني ددا بأقددإ
القليدددإ" سيسدددتغرق وقتدددا طدددويال .ثنددداء ذلدددك
تكددون ك دداءة الطاقددة داة ثمينددة لتددوفير نقددود
المسددددددددتهلكين وتح يددددددددز معدددددددددإ االنتددددددددا
االقت دادي ,ويسدتمر التدرويج لهدا مهمدا كددان
تأثيرهددا علددس اسددتهالك الطاقددة .حيددم تمثددإ
المسددددتويات العاليددددة للك دددداءة جددددزءا ساسدددديا
لمعدإ إنتا اقت ادي ديناميكي مع حياة ذات
نوعية راقية.
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يجددل ال يكددون هدددن ك دداءة الطاقددة
هو ج استهالك الطاقة ولكن تحقيدق حيداة
ذات نوعية رقس وتمكننا مدن تمويدإ االنتقداإ
إلدددس مسدددتقبإ ضدددر دا مدددا وجعدددإ الحيددداة
باسدددت دام طاقدددة قدددإ مرغوبدددا فيهدددا باالقندددا
ا القي والتغيير الثقافي .

عملية التصميم المعماا :
هس ذلك النشاط الدذهنس الدذى يبحدم
عدن فكدار وحلدوإ لنشدكاليات الت دميمية
ويتضدمن هدذا النشداط تعاوندا دادقا مدا بدين
العقددإ والت ددور والحدد  ,فعددن طريددق
ال ددورة الموضددحة فيزيا يددا يددتم تجسدديد
الت ور الذهنس لل كرة المقدمة والتس يعيشها
المعمارى فس ياله وتمثإ ر يته الش دية
للكي ية التس يمكن بهدا التعامدإ مدع ا شدكالية
الت ميمية.
فهي نشاط فكرى  -ت يلس يقوم علدس
حدوار دا لدس مسدتمر بدين الم دمم ون سده
حددوإ طبيعددة المشددكلة الت ددميمية التددس
يواجهها ,ويهدن ذلك الحوار إلس ت هم كافدة
ال رون وا بعاد المكونة للمشكلة وتأثير كإ
منهما علس اآل ر وإيجاد حإ يأ دذ كدإ ذلدك
فس االعتبار ,مما يم ّكن الو وإ إلس ت ور
يحقدق ا هددان وا غدراج والمهدام التدس
تقتضديها طبيعدة المشدكلة الت دميمية وال هدم
الذى يرار الم مم لها (حسن س.) 121 .

المحور الثاني  -:الن ريات والم اهيم
ال ا ة بالعملية الت ميمية وا نتاجية بنية
الرعاية ال حية المستجيبة للر ى المستقبلية
(است دام الطاقة الن ي ة)
تعددددد ابنيددددة الرعايددددة ال ددددحية ,نتاجددددا
فيزيا يدددا ل عدددإ إنسددداني إبدددداعي معقدددد متعددددد
المستويات ومح لة مركبة من عدة عنا در
مت اعلددة  ,فقددد ضددع هددذا النتددا إلددس التبدداين
فددي المواقددن ال كريددة الت ددميمية والنقديددة ,
بسدددددددبل التوجهدددددددات الن ريدددددددة المتطدددددددورة
وال لس ات العلميدة الم تل دة إضدافة إلدس رو
الع ر .
ويرتبط هدذا التبداين بالددور الدذي يلعبده
كإ من التطدور التقندي والتقددم الطبدي والبي دة
المحيطددة والن ريددات علددس مسددتوى الت طدديط
والت ميم .
رغدددم كدددون المستشددد يات قدددد دددممت
دا مددا لمسدداعدة ا ش د اس فددي ك دداحهم ضددد
المدددرج وا دددابات ,لكنهدددا لدددم تكدددن دا مدددا
م سسات طبية ناجحة .فهي ت تقر حياندا إلدس
البعدددددد ا نسددددداني و إلدددددس البي دددددة العالجيدددددة
االيجابيدددة و إلدددس مقومدددات البي دددة الن ي دددة و
ا جواء الملط دة والدس عنا در االسدتدامة,او
الددس اسددت دام الطاقددة الن ي ددة واالبتعدداد عددن
الوسا إ التقليدية للح وإ علس الطاقة.
إذ تعد بنية الرعاية ال حية من هم
المنش د ت المعماريددة المسددتدامة التددي تت ددن
بالتعقيدددد والتدددي يتطلدددل إنتاجهدددا كثيدددرا مدددن
الجهدددود والتركيدددز والتن ددديم لجعلهدددا مبددداني
ديقة للبي ة .
تشدددير الدراسدددات إلدددس ن المن ومدددة
البنا ية المتكاملة للمستش س هي ت طيط من م
وم هدددوم إنشدددا ي مطدددور طالدددة عمدددر دورة
حيدداة المبندددس المدددرن والمسدددتدام علدددس مددددى
زمندددي بعيدددد فضدددال عدددن كونهدددا تقلدددإ كل دددة
االندددثار للمعدددات ومتطلبددات التغييددرات فددي
الم سسة ال حية  ,لكون العمليدة الت دميمية
المعماريددة عمليددة تأمليددة بطي ددة علددس عكدد
التغير التكنولوجي المع ّجإ.

عملية التصميم المعماا التكاملي :
يطددر كريسددتوفر الكسددندر فددي لغددة
االنساق " عندما تتبنس شي ا  ,التستطيع بنداءر
معدددزوال ,بدددإ يجدددل ا دددال العدددالم حولددده
وضددمنه  ,لكددي يكددون العددالم الكبيددر فددي ذلددك
المكان اكثر تال قا واكثر ٌكليّدا  ,حيدم يا دذ
ال دارق بدين المشدكلة وا شدكالية :المشدكلة
فدس ا طدار العدام تتضدمن مدد الت وندواتج
محددددة فددي بعددج الحدداالت مثددإ المشددكلة
الرياضدية والمشدكلة الت دميمية المحدددة مثدإ
مشدكلة ال دإ بدين الحيدزات الدا ليدة فالحدإ
فدس هدذر الحالدة هدو بنداء حدا ط بدين الحيدزين,
ولكدن الشدكإ الدذى يكدون عليده الحدا ط والمدواد
التددس تسددت دم فددس بنا دده والعمليددة التقنيددة
ال ا ددة بهددذا الحددا ط تنقددإ المشددكلة مددن
مسددتوى المشدددكلة البسددديطة إلدددس المشدددكلة
المعقددة ,بسددبل تعقددد وتشددابك المددد الت ,
وتجعدإ هنداك عددة بددا إ لحدإ مشدكلة ال دإ
بددين الحيددزات ,لددذا نجددد ندده مددن ا وفددق
اسددت دام ل د إشددكالية عنددد التعامددإ مددع
المشددكلة الت ددميمية ,وهددذا معنددار كثددرة
المددد الت وكثددرة النددواتج وتعقددد وتشددابك
المددد الت وعدددم التعددرن علددس الحددإ و
مجموعدة الحلدوإ التدس تسدتطيع التوافدق مدع
ال رون المحيطة بالمشكلة(ال باحي ص.)7
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Testingوهددددددذر العمليددددددات لهددددددا الميددددددزات
المتشابهة التالية :
تتسددم بددالترابط وذات تغذيددة مرتدددة

في جميع مراحلها.
محددة بدزمن معدين نجداز العمليدة

الت ميمية.
يمكددن اسددت دام كثددر مددن مددنهج فددي

المرحلددة الواحدددة و فددي كددإ مرحلددة حسددل
المشددكلة الت ددميمية .تهدددن الددس تكامددإ بي ددة
الت ددميم ودعددم العمليددات حيددم يجددل تعدداون
دددات المشددداركة فدددس العمليدددة
جميدددع الت
الت ميمية مع تضمين المبانس المسدتدامة فدس
المراحإ ا ولية ت اذ القدرارات الت دميمية
وا هتمام بمشاركة المست دمين والمجتمعدات
المحليددددة والمندددداطق المجدددداورة فددددي ات دددداذ
القددددرار ,وكمددددا هددددي موضددددحة فددددي الشددددكإ
(ال باحي س.)5
يدددرى البحدددم بدددان عمليدددة الت دددور
للشدددكإ المعمددداري ثنددداء العمليدددة الت دددميمية
,هددي وسدديلة لالت دداإ والمحاكدداة مددع البي ددة
وهددي عمليددة اسدددتنباطية تعتمددد فددي ا سدددا
علدددس جميددددع العوامددددإ المدددد ثرة :البي يددددة,
والمكانيدددددددة ,والطبوغرافيدددددددة ,وا نشدددددددا ية,
والتكنولوجية ,وطبيعة المبنس ,ونوعيدة الحدإ
المطلول.
يعتمدددد الت دددميم يضدددا ً علدددس ال لسددد ة
الت دددددميمية للمعمددددداري والتدددددي تنبدددددع مدددددن
االتجاهات والن ريات السدا دة با ضدافة إلدس
قابليته ال نية وا بداعية وت وراته وتحليالتده
الم تل ة مثدإ سدلوكية المسدت دمين والعداملين
والمرضددددس .هددددذر العوامددددإ مجتمعدددده تمكددددن
المعمددددداري مدددددن ت دددددميم شدددددكإ معمددددداري
بم دددردات معيندددة يلبدددي المطلدددل المعمددداري
الشمولي للمستش س .

الشدددديء الددددذي ت ددددنعه مكاندددده فددددي شددددبكته
الطبيعية كما اردت له ان يكدون " .وهدذا هدو
م هدددوم العمليدددة الت دددميمية المتكاملدددة حيدددم
يتميددز هددذا االسددلول عددن الت ددميم التقليدددي
بتشكيإ فريق متعاون وبا ت ا ات وحقوإ
علمية متعددة منذ بدايدة العمدإ وحتدس تشدغيله
ل هم وتطدوير وتقدويم كافدة جواندل المشدرو
,وهددددو الم تددددا الددددر ي لممارسددددة ا بنيددددة
المستدامة التي سياتي ذكرها الحقا .
ت ترج عملية الت ميم التكامليدة بدان
ا فضددددددإ االفكددددددار تنبثددددددق عندددددددما يتجدددددداوز
المشتركين في العملية الحددود المعتدادة لكدون
ر يتهم غير محددة بالطرق التقليدية .
امددا الم ددممون ال ضددر ذوو ال بددرة
فيع ّرفدددددون العمليدددددة الت دددددميمية والتشدددددغيلية
التكاملية بانها" الوجهة الهامة للح وإ علدس
مشرو بنا ي ذو مستويات عالية من االدا ية
البي يددة وال اعليددة الكل يددة (مددا يتعلددق بددالكلن
الت ميمية واالنشا ية والتشغيلية المسدتدامة )
" اي تحويددإ طبيعددة وممارسددة الت ددميم مددن
العمليددة ال طيددة ذات االثددر والمد ثر البسدديطة
الدددس ا دددرى تب دددر الندددواتج مدددن من ومدددات
متعددة ومتدا لدة وتقداوم اكثدر مدن اي وجهدة
ا ددددددددددرى مددددددددددن الت ددددددددددميم اال ضددددددددددر
(.)Guenther0222p241

ان الت ددميم المعمدداري التكدداملي هددو
عملية إبدا وابتكار وفقا ً لقواعدد ومن ومدات
علمية هندسية وذوقية ناتجة مدن قديم وثقافدات
متعددددة لهددا ارتباطددات حضددارية .ويعبددر عددن
انبثاق فكار نابعة من قواعد تهدن إلس تشييد
البي دددة .و العمليدددة الت دددميمية هدددي الوسددديلة
الناضدددجة ثدددراء العمدددإ المعمددداري ,وهدددي
ا بدددددا الددددذي يعنددددي تددددرك العنددددان ل يدددداإ
و حاسي ا نسان في حدإ مشدكلة ت دميمية
وهي تعني:
التكامإ ال ني الذي يشدمإ العنا در

الجمالية.
التكامددإ فددي الجانددل التقنددي ويشددمإ

الجوانددددل الهندسدددددية واقت ددددداديات الحلدددددوإ
المعمارية.
التكامإ في الجانل السلوكي والدذي

يعني مهمة است دام المبنس بك اءة.
التكامإ في الجانل البي ي واست دام

الطاقة الن ي ة بشكإ امثإ.
تشددددمإ العمليددددة الت ددددميمية حسددددل ر ي
 Zeiselعلدددددددس ثدددددددالم عمليدددددددات فكريدددددددة
Imaging
مهمدددددددة:الت دددددددور
 Presentingواال تبدددددددار
وا هدددددددار

معطيوووات عمليوووة التصوووميم المعماايوووة
التكاملية الفاعلة لبنية المستشفيات
يعد الت ميم المعماري عملية فكريدة
تتعامدإ مدع كدم مدن المعطيدات التدي تمثدإ
الجواندل وال ددرون الم تل ددة التددي تحدديط
بالمشرو  ,وتت اعإ هذر الجوانل مدع بدرة
الم دمم و منهجده فدي الت دميم لكدي تندتج
ال كرة في النهاية.
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احتياجات فيزيا ية واجتماعية علدس الم سسدة
ال حية تأمينها .
تعدددددد المعطيدددددات االجتماعيدددددة هدددددي
المو ّجه المقابإ والمكمإ للمعطيدات ال يزيا يدة
عندددددددما يتعلددددددق الموضددددددو باالسددددددت دام
ا نسدداني  ,فطالمددا ا نسددان فددي المستش د يات
عم ومددددددددا وفددددددددي ا جنحددددددددة التمريضددددددددية
ددية بشددكإ
والتش ي ددية والعالجيددة الت
اس هو الشاغإ ا هم لهذر ال راغات كونده
مريضددددا و زا ددددرا و عن ددددرا فددددي الكددددادر
ال دددحي العامدددإ( طبيدددل ,تمريضدددي ,فندددي,
إداري) فددددان معطياتدددده االجتماعيددددة تدددد ثر(
كجدددزء مدددن المعطيدددات ا دددرى) بعنا دددر
ت ددددميم المستشدددد س اوفراغاتدددده وتتددددأثر بهددددا
( كي يا  1115س.)11 .
للمعطيددددات االجتماعيددددة دورهددددا فددددي
تحديدددددد شدددددكاإ هدددددذر ال راغدددددات و بعادهدددددا
ومكوناتها وطريقة توزيعها ضدمن المستشد س
,مددددن المعددددرون ن المعطيددددات االجتماعيددددة
ت هدددر مدددن دددالإ التركيدددل الطبقدددي العدددام
للمجتمدددددع  ,و ا ددددده ال كريدددددة وتراثددددده
الروحدددددي والسدددددلوكي  ,وتتدددددأثر بمددددد ثرات
اقت ددددادية وثقافيددددة وسياسدددددية فاعلددددة فيهدددددا
ومرتبطة بها .
للتعرن علس تلك المعطيات ال بد من
التعرن علدس طبيعدة المجتمعدات التدي تشدكإ
المجمدددو السدددكاني العراقدددي حيدددم ي ّدددن ه
الدددكتور الددوردي ضددمن ال ددنن ا وإ مددن
ا نان الثالثة الر يسة مدن حيدم وجدود
الحضارة والبداوة فيه جنبا إلس جنل و هور
معالم ال را و االزدوا فيه.
فالدولددة بمعناهددا الحضدداري ال تقددوم
إال فددددي المندددداطق التددددي ي هددددر فيهددددا إنتددددا
اقت ادي من م من زراعة و ناعة وبدذلك
تستطيع الدولة ن تدعم ن سدها بمدا تجبدي مدن
ضدددرا ل كافيدددة عامدددا بعدددد عدددام ( ,الدددوردي

إن النقلدة النوعيدة فدي م هدوم بنيدة
ابت جوهر هذر ا بنية بقدر
المستش يات
ما ابت قشورها وغالفها ,فتغير كثير من
المعطيدات التدي كاندت تقدوم علدس الجواندل
الالماديدة فدي حيداة البشدر ,لتتحدوإ تددريجيًا
إلس معطيات مادية تضعن الروابط ا نسانية
وتحدإ محلهدا روابدط قا مدة علدس الم دال
الرقمية ( .كي يا  1115س.)11 .
عنددددد الحددددديم عددددن بنيددددة الرعايددددة
ال دحية عامدة  ,يجددل ا دذ بن در االعتبددار
المتطلبددددددات الملموسددددددة  Tangibleوغيددددددر
الملموسدددددة  Intangibleللسدددددكان المحليدددددين
بموجدددددل التوزيدددددع الدددددديموغرافي للسدددددكان
و ا ة عند اعتماد معايير ت دميمية ت تلدن
عددددن ا مدددداكن التددددي وضددددعت جلهددددا تلددددك
المعايير
محليددددا وفددددي ددددإ غيددددال المعددددايير
المحلية لت ميم بنية المستش يات يدتم اللجدوء
إلددددددددس المعددددددددايير و المقددددددددايي العالميددددددددة
 International criteriaكمدددا جددداءت مدددن
م ددددادرها  ,وعلددددس شددددكإ بيانددددات عامددددة
 General dataمما يعني عددم مال متهدا لكدإ
احتياجاتنا ال ا ة( كي يا  0222ص.)02 .
لذلك البد من تحديد معطياتندا المحليدة
ال ا دددددة التدددددي تشدددددكإ القاعددددددة ا ساسدددددية
الستنباط المعايير الت ميمية المحليدة  ,حيدم
تتجسددد معطياتنددا المحليددة ال ا ددة كمددا ي
تجمددددددع سددددددكاني  ,مددددددن ددددددالإ الجوانددددددل
االجتماعية والثقافية والبي ية واالقت ادية وما
ينطدددوي تحتهدددا مدددن ندددوا تقنيدددة و و ي يدددة
وسياسية وكما يلي:
المعطيات الجتماعية الثقافية-:يتدأثر الت دميم المعمداري بدرجدة
كبيرة بال كر السا د في المجتمع ,حيم يد ثر
في سلوكيات وت كير فراد المجتمع بما فديهم
من مست دمين ومدالك ومعمداريين ,وبن درة
إلس تاري ون ريات العمدارة عبدر الع دور
الم تل دة نجدد ن طدوط ال كدر المعمداري
تدددأثرت و ثدددرت بالحركدددات السياسدددية
واالجتماعيددة وال كددر الثقددافي لكافددة فددراد
المجتمع .
تواجدددددددده المستشدددددددد يات وال نددددددددادق
والسدددجون مدددن من دددور معمددداري  ,مشددداكإ
متشابهة و ي يا فهدي ت ددم ضديوفا ق ديري
ا قامة وبحاجة إلس رعاية مستمرة طيلة مددة
مكوثهم مما يتطلل تشغيإ كادر يعمدإ طدويال
وبإيقدددا ثابدددت وبوجبدددات عمدددإ مناوبدددة ولددده

المعطيات ال يزيا ية هنا هي المتعلقة
بقياسات ا نسان وفعالياته الحيوية
يصنف لدنتور ع ي نل لدن عل لدمجرمن
لدعربل لدن الثالنا لانفرئ عة نا :لدصنف لدن
ت جننت ه ننح لدة ننرعد ولدمننتلود لعننر وي ننم لو ننر
لالقطنرع لدعرب نا لدصنف لد نرال لدن تفن ه ننح
لدمنننتلود لونننت ولو نننر تنننرال رل لننن لدة نننرعد للنننر
لدصننف لد ردننل هردة ننرعد ه ننح لق ن و ل ن لدمننتلود
وأو ننر تغ غننث هننل لدة ننرد لالجرمري ننا و ن اننرلع
لد جننن ل هنننل لدمجرمننن لدعربنننل( لدننن عل 2192
ص)22.
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علس ا نسان فدي ي مجتمدع كدان ن يدرفج
تطبيقا ً معينا الكتشان يحدررر مدن مرضده و
يحقق له معيشة فضإ و سدهإ ولدي هنداك
مجتمع من المجتمعات متحض ٌر و فطدري و
بددددا ي يمدددانع فدددي ن يدددنعم بثمدددار ال دددناعة
الحديثة و يرفج ما هيأّتده لده هدذر ال دناعة
مدددن ا تراعدددات تدددوفر عليددده مجهدددودر(حسدددن
س.)281 .
من الطبيعي ن ي ضإ ا نسان ضدوء
الشدددددم علدددددس ضدددددوء الشدددددمو ,غيدددددر ن
الحضددارة العلميددة وتطبيقاتهددا التكنولوجيددة ال
تسدددود دون ن تسدددود معهدددا الثقافدددة ال كريدددة
المواكبة لها .إذ من الطبيعدي ن تدنعك ذثدار
الحضدددددارة الماديدددددة علدددددس سدددددلوك وعقا دددددد
ومشددداعر هإ المجتمدددع الدددذي يحياهدددا وهدددي
تتمثإ فدي ذثدارر ال نيدة وقيمده ا القيدة .ولدو
طبقنددا ذلددك علددس موقددن المجتمعددات الشددرقية
من الحضدارة التكنولوجيدة ا وروبيدة فسدون
يتضدددد كددددم يرحد ددددل باسددددت دام ا تراعاتهددددا
التكنولوجيدددة ولكنددده كثيدددراً مدددا يتدددردد عنددددما
يواجه القيم ا القيدة والبدد ال نيدة وا فكدار
والمعتقدات التي لم يأل ها والتي ت ددم حياندا ً
معتقداته وتقاليدر وعاداته(حسن س.)281 .

 2192ص )02 .وهدددذا لددده اثدددر كبيدددر علدددس
ش دددية ال دددرد العراقدددي فهدددو ذو ش دددية
ازدواجيددة اجتماعيددا نتيجددة تعرضدده لمطالددل
ثقافات اجتماعية متناقضة السيما فدي مراحدإ
نمدور ا ولددس وي ددعل عليده تكددوين ش ددية
متكاملدددة فدددي ن سددده  ,مدددا ا نمددداط السدددلوكية
لل رد العراقي فتأثرت بتغير القديم االجتماعيدة
السا دة في ع رر ,والمتغيرة بتأثير الثقافدات
الجديدة مما ضدع ت اثدر االزدوا فيده جديال
بعد جيإ  ,و هرت داهرة اجتماعيدة حديثدة
وهددي" الددر ي العددام " الددذي يراقددل ا حدددام
ويوجدده النقددد إلددس جانددل القدديم المحليددة ممددا
ولددددت دددراعا جديددددا فدددي ش دددية ال دددرد
العراقي و ب عليه ن يجاريها معا .
ان حدة الوعي الثقافي والسياسي لدى
ال ددرد العراقددي تزيددد فددي اتسددا ال جددوة بددين
الم سسات الحكومية ال دميدة والشدعل إذ ن
تن يذ مشداريع دميدة متطدورة يٌزيدد مدن عددد
ا فدراد الطددامحين والمتدذمرين  ,فددإذا سسددت
مستش د س تهافددت النددا عليدده وازدحمددوا ثددم
ا ذوا يتذمرون عن ضعن ال دمات ال حية
فيدده فكلمددا سددارت الم سسددات الحكوميددة فددي
انجازاتها طوة واحدة إلس ا مام سار الر ي
العددام قبلهددا طددوات وهددذا دليددإ علددس زيددادة
الوعي لحقوقه  ,فال رد العراقدي تعلدم فكدارا
هددي ارفددع بكثيددر مددن مسددتوى روفدده وقيمدده
االجتماعية (الوردي  2625س.)82 .
حيدم انده ط ددر بافكدارر ط درة واسددعة
إلس ا مام  ,مع العلم إن المجتمع الذي يعدي
فيدددده ال يسددددتطيع ن يسددددايرر فددددي ط رتدددده ,
فالتطور االجتماعي متدر  ,وهو غير قدادر
علددس مجدداراة تطددور ا فكددار المجددردة .يشددير
الجاح في كتابه (البيان والتبيين) إلس وجدود
النزعددة الجدليددة عنددد العددراقيين والتددي تجعلدده
من الشعول ال طنة المت تحة الذهن من ناحيدة
وكثيدددرة الشدددغل مدددن الناحيدددة ا دددرى ومدددن
طبيعددددة الجدددددإ ن يثيددددر التسددددا إ والتطلددددع
ويضدددعن الركدددود ال كدددري  ,وبدددذلك ي دددب
المجتمع كله شدبه ببودقدة فكريدة جبدارة يندتج
عنها كإ طريدن وجديدد (الدوردي 2192ص.

 المعطيات القتصادية السياسية:للرعاية ال حية ومرافقها تأثير كبيدر
علددس اقت دداد وسياسددات الددوطن وال يتسدداوى
مع و يقإ عن تأثير ي قطا ذ ر ,فيسدتهلك
تشغيإ مباني الرعاية ال دحية طاقدة ومدوارد
ها لة حيم يستهلك ضع ي مدا يسدتهلكه مبندس
إداري مددددددددددددددددن الطاقددددددددددددددددة (.
)Guenther0222p.022

يواجدده القطددا ال ددحي فددي العددراق
تحددديات كبيددرة بسددبل التدددهور الددذي تعددرج
لددده دددالإ السدددنوات السدددابقة نتيجدددة لضدددعن
ا ن دداق المددالي وغيرهددا مددن العوامددإ  .لقدددد
بحت نسبة التمويإ ال دحي لل درد الواحدد
في العراق من ضة مقارنة مع مع دم الددوإ
العربيدددة ,وفقدددا الح دددا يات  1115تشدددكإ
نسبة ا ن اق علس ال حة بالنسبة إلس ا ن اق
الحكدددومي  %812فدددي حدددين ن ددد النسدددبة
تسددداوي  % 611فددددي إيددددران %615 ,فددددي
ا ردن %218 ,فددددددي سددددددوريا( .الب ددددددري

.)02

 المعطيات الحضااية العلمية التقنية:إن الحضددددددددارة ب ثارهددددددددا العلميددددددددة
والتكنولوجية ,وإن ترعرعت ونمت فدي دإ
مدددة ومجتمدددع معدددين ,إال نهدددا عالميدددة فدددي
طبيعتهددا نهددا مل د ٌ
ك لننسددانية ,وانتقدداإ العلددم
والتكنولوجيا سريع الحدوم ,ومدن المسدتحيإ

 1118س)15.

يت ددددددن الن ددددددام ال ددددددحي محليددددددا
بمركزيدة التمويددإ ,ولكدن فددي عدام  2688تددم
اسددتحدام دار التمددريج ال دداس فددي دا ددرة
مدينددة الطددل حيددم تددم تقاضددي رسددوم علددس
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المستشد يات هددي كثددر نددوا المبدداني
تعقيددددا  ,فكدددإ مستشددد س م لدددن مدددن مدددديات
واسدددعة مدددن ال ددددمات والوحددددات الو ي يدددة
التش ي ددددددية والعالجيددددددة و المستشدددددد اتية (
دددمات الطعددام والتدددبير المنزلددي وال دددمات
اللوجسدددتية السددداندة ) فضدددال عدددن ال ددددمات
السددريرية ,ا داريددة ,ا شددرافية و التقويميددة
ا دا ية الشكإ رقم ( 2و .)5
تتضددمن كددإ وحدددة دميددة من ومددات
ميكانيكيددة وكهربا يددة وات دداالتية ومعلوماتيددة
ددة
وتقنيدة معقدددة جددا تتطلددل معرفدة مت

ال دددمات ال ددحية .وتددم تبنددي ن ددام التمويددإ
الدددددذاتي عدددددام  2665فدددددي  5مستشددددد يات
ية كمرحلة ولية .ثم فدي عدام 2666
ت
تددددم شددددموإ جميددددع المستشدددد يات والمراكددددز
ال ددحية بن ددام التمويددإ الددذاتي .بعددد عددام
 1118قامددت وزارة ال ددحة بإلغدداء قددوانين
التمويدددإ الدددذاتي واعتمددداد مجانيدددة ال ددددمات.
(لدمصر  0222ص)02.

يتميدددز الن دددام ال دددحي فدددي العدددراق
بالمركزيددددة العاليددددة حيددددم يددددرتبط الجميددددع
بدددوزارة ال دددحة كجهدددة مقدمدددة لل ددددمات.
وبسددل ضددعن الت ي ددات الماليددة وغيددال
العوامإ الضرورية لرفع مستوى ا داء ,نجم
عن ذلك ضعن في نوعية ال دمات ال دحية
وهدددر فددي ا مكانيددات ,غيددران الن ددام حقددق
عدالة نسبية في تقديم ال دمات .من هنا تأتي
همية البحدم عدن منهجيدة إ دالحية إداريدة-
اقت دددادية تتجددداوز مشدددكالت الهددددر وقدددادرة
علس الت دي للمشكالت ا دارية .
يبددددددددو و بشدددددددكإ عدددددددام ن ا دارة
االقت دددادية الناجحدددة للقطدددا ال دددحي هدددي
ا دارة التددي تضددمن تحقيددق ا هدددان التاليددة
 :وال :إنتا ال دمات ال حية بدرجدة عاليدة
من الك اءة ,وثانيا  :ضمان عدالة توزيع تلدك
ال دمات بشكإ ي إ إلس الجميع .

ال ظاوف اإلدااية
المعل ماتية
الماض
الااقدين
الماض
الخااجي
ين

ال ظاوف
التشخيصية
العالجية

الخدمات
الساندة

ال ظاوف
التعليمية
البحثية
التط ياية

الشك () 6العالقات ال ظيفية في المستشف
المصدا  :الباحثة

و برة عالية تستوجل كادر استشاري كنء.

 المعطيات التقنية المعل ماتية:غطس د وإ التكنولوجيا كافة جواندل
الحيدداة فكددان لدده اكبددر االثددر علددس ضددرورة
توافق العمدارة مدع السدباق التكنولدوجي وادى
ذلددك إلددس إبدددا حلددوإ غيددر تقليديددة اعتمدددت
علس قدرات الم مم ا بداعيدة وقابليتده علدس
تطويدددع اسدددت دامات التكنولوجيدددا بددددءا مدددن
المرحلة ا ولس في العملية الت ميمية وحتدس
ا هدددار النهدددا ي للمبندددس ال دددحي ومدددن ثدددم
تشدددغيله  ,مسدددتثمرين ا سدددهامات ا ساسدددية
للتكنولوجيددا المتمثلددة باسددت دام الحاسددول فددي
مرحلة الت دميم وا درا مدن دالإ الواقدع
االفتراضدددي " "Virtual Realityحيدددم
ددار با مكددان تمثيددإ مبنددس ددحي متكامددإ
بانهاءاته و ثاثه ومعداته الطبيدة  ,و لدق بي دة
محاكيددددددة لكافددددددة ال ددددددرون واالحتمدددددداالت
الت دددميمية الممكندددة ومحققدددة معايشدددة كاملدددة
لتجربدددة حسدددية ال ينق دددها سدددوى ن تكدددون
حقيقيددددة ,فضددددال عددددن هددددور م ددددطلحات
معرفية و ن مة معلوماتية (الشاذلي س)28.

 المعطيات البحثية الصحية التصميمية :يوض ا طباء بان التركيل والتحليإ
المتوافق مع الت دميم هدو " البحدم"فدي حدين
يقددوإ المعمدداريون بددان البرمجددة الت ددميمية
وا دبيددات ومسدددوحات ا نمدداط ا وليدددة هدددي
"البحددم" امددا ا كدداديميون فينتقدددون العمليددة
الت دددميمية مدددن حيدددم افتقارهدددا إلدددس جديدددة
البحوم التقليدية .
يطدددر المعمددداري د .كددديم ( DR.
 )Duk Su Kimدور المعرفدددة العلميدددة
والحالددة المهنيددة لمعمدداريي العنايددة ال ددحية
ددددة  ,بعددددد دراسددددة مددددع مجموعددددة
المت
معمددددداريين مدددددريكيين تو دددددلوا إلدددددس ن :
الزيدددارات الموقعيدددة والتقيددديم قبدددإ ا شدددغاإ
والمالح ددددددات و االسددددددتبيانات والمقددددددابالت
والدراسددات العمليددة والبرمجددة هددي "البحددم
الت دددددميمي" مدددددا الغدددددرج مدددددن البحدددددم
الت ددددميمي فهددددو التركيددددز علددددس البرمجددددة
والت ددميم فالمعمدداريون بحاجددة إلددس بحددوم

 -المعطيات ال ظيفية الفي ياوية:
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) ,Costsو تسدهم فدي تدوفير بي دة عمرانيددة
ذمنة ومريحة للمرضس ,حيم ت ثر العالقدات
االنسانية مع البي دة مباشدرة علدس االعتبدارات
العالجية والش ا ية للحدا ق واالنارة الطبيعيدة
فدددي االعددددادات ال دددحية الجيددددة  :الت كيدددر (
العقدددددإ)  ,المشددددداعر( القلدددددل)  ,الحدددددد (
الددرو ) ,ا حاسددي (مشدداعر) الشددكإ رقددم
( )8والتدددي دت إلدددس هدددور وتبندددي م هدددوم
التنميدددة المسدددتدامة (Sustainable

ددالإ العمليددة الت ددميمية ل ددنع القددرارات .
()Wagenaar0229 P.092

المعطيات البيوية :يددتم ت ددميم المبدداني الجديدددة وتن يددذها
وتشغيلها بأساليل وتقنيات متطورة تسدهم فدي
تقليإ ا ثر البي ي ,وفي ن الوقت تقود إلدس
دددج التكدددالين وعلدددس وجددده ال دددوس
تكددالين التشددغيإ وال دديانة (Running

الاس تقبال والتسجيل

مدخل العيادة اخلارجية والطوارئ

املنظومات الهندس ية /
تكييف ,كهرابء ,غاز  ,مياه ....
بيت امليت و احملرقة
اإعادة تدوير

مدخل املستشفى و وحدة الإدخال
مدخل املنظومات الهندس ية

مدخل اخلدمات اللوجستية و أأرصفة
التحميل والتفريغ
اخلدمات اللوجستية :
التعقمي املركزي
الغس يل والكوي
املذخر...
املطبخ املركزي
اخملازن املركزية
الثالجات ...

السجالت والواثئق وحدة التصالت

العيادات اخلارجية
أأقسام الطوارئ

الأجنحة التشخيصية والعالجية :
العيادات الاستشارية التخصصية
اخملتربات
اقسام الاشعة
العمليات اجلراحية

الأجنحة المتريضية
الباطنية
اجلراحية
العقلية
عالج طبيعي

الأقسام الصيدلنية
اخلروج من الطوارئ
اخلروج من املستشفى

اخلروج من العيادة اخلارجية

الرعاية الطبية البعدية ( املتابعة العالجية)

الشكل ( )7العالقات الفيزيائية الرئيسة للمستشفى المصدر  :الباحثة
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الجماليات

األخالقيات

الكين نة في
المكان
(المستشف
)

القلب

العق

األحاسي
س

الماافقة

الشكل ( )8تؤثر العالقات
االنسانية مع البيئة مباشرة
على االعتبارات العالجية
والشفائية للحدائق واالنارة
الطبيعية في االعدادات
الصحية الجيدة  :التفكير (
العقل)  ،المشاعر( القلب) ،
الحدس ( الروح) ،األحاسيس
(مشاعر)  .المصدر :
Guenther8008 P.00

الا ح

الا حية
دية

شموإ الجميع بالرعاية ال دحية الت
المتميزة ,
يعرن الت ميم المبني علس البدراهين
(  " ) EBDقدددرارات ت دددميمية تسدددتند إلدددس
المعلومات ا فضإ توفرا من البحم المعقوإ
والدس تقددويم المشداريع المن ددذة " ( Ackoff,
.) 2190وهددو " الت دددميم المسددتند الدددس ادلدددة
وبيانات ذات م داقية نتيجة بحدوم علميدة "
( )wagenaar0229 p.020يعتبدددر الت كيدددر
الدقيق من قبدإ الم دممين المحتدرفين عدامال
ساسدديا فددي العمليددة الت ددميمية لكددون العمددإ
نددادرا مددا يكددون مطابقددا للمشددكلة الت ددميمية
رغدددددم إيمدددددانهم بدددددان لدددددـ ( )EBDيسددددداعد
الم ممين في لق مستش يات فضإ :تسر
فددي شددد اء المرضدددس وتح ّسدددن ذاكدددرة الكدددادر
وتع ّزز داءر وتجعإ المستش يات ماكن كثدر
منددا لتلقددي العنايددة الطبيددة والجراحيددة واكثددر
ك اءة في است دام الطاقة وتقنينها.
ن لت دددميم المبندددي علدددس البدددراهين
( )EBDمددوازي لم هددوم الطددل المبنددي علددس
البراهين ( ) EBMومحاكي له إذ انه يستعير
القاعدة الن رية والمنهجيات التي تستعمإ في
البحددددددوم الطبيددددددة وتطبيقهددددددا فددددددي الحقددددددإ
الت ميمي ,فالحركة الجديدة تحاوإ ن ت لدق
نوعا من الجزء ا ساسدي االثبداتي الدذي يمدر
إلددس مددا بعددد الدددليإ النددادر لت ددميم تسددهيالت
العناية ال حية .
تسددددتعمإ لددددـ ( )EBDكددددأداة مقنعددددة
لددندارات العليددا للمستش د يات لت د من بددالحلوإ
الت ميمية المستندة إلس مزيج من التددا الت
الت ددميمية ذات ا مكانيددات المجهولددة لتلتقددي
مدددع ا هددددان المرجدددوة عددددادات الرعايدددة
ال حية .) Ackoff, 2190 ( .

)Developmentبأبعادهددددددا البي يددددددة
واالقت ددادية واالجتماعيددة المتدا لددة ,حيددم
كانت ولس محاوالت التقرل من هذا الم هوم
عندد وإ هددور لده فدي المجداإ العددالمي
عدام 2685هدي مدن دالإ تعايوف التنميوة
المستدامة في تقرير برندتالندد التدي عرفدت
" نها التطور الذي يالقي احتياجات الحاضر
دون ن تتعرج لل طر قدرة ا جياإ القادمة
علس مالقاة احتياجاتهم ال ا ة ".
 العملية التصميمية المبنية عل البااسينevidence based design

سددداعد هدددور م هدددوم الطدددل المبندددي
علددددس البددددراهين الددددذي يعددددرن بددددـ "تكامددددإ
ال بددددرات ا كلينيكيددددة ال رديددددة مددددع فضددددإ
البراهين السريرية (ا كلينيكيدة) المتدوفر مدن
البحم المن م" ,و هو " :االستعماإ ال ادق
والواضد والحكدديم فضددإ البددراهين الحاليددة
في نع القرارات بشأن رعاية المرضدس" ,
علدددس هدددور م هدددوم الت دددميم المبندددي علدددس
البراهين
 مفهووو م التصوووميم المبنوووي علووو البوووااسين(-:)Evidence – Based Design, EBD
هددددو حركددددة انسددددانية فددددي جددددذورها
واهدددافها تشددكإ الرعايددة ال ددحية الكونيددة ,
وهدددي غيدددر مسددداقة ربحيدددا وتهدددتم بالعنا دددر
المهمشدددة حاليدددا بسدددبل السياسدددات الربحيدددة
العامة  ,بدد ت الحركدة فدي الواليدات المتحددة
فدددي الثمانيندددات مدددن القدددرن الماضدددي كبدددديإ
للوضددع الددراهن ذنددذاك  ,وكددردة فعددإ للبي ددة
الالانسانية للمستش س المكا ني الحدديم هددفها
هو وضع المريج في مركز المعادلدة ولدي
المبنددس (الماكنددة ال ددحية)  ,كمددا تهدددن الددس
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البنيدددة المستشددد يات والتدددي تسدددمس بمركبدددات
البي دددة العالجيدددة وهدددي  :الطبيعدددة ,والضدددوء
الطبيعدددي (ضدددوء النهدددار) ,والهدددواء النقدددي,
والهدوء.وتعرن البي ة العالجية المميزة علس
انهدددا " نتيجدددة ت دددميم مبندددي علدددس البدددراهين
ي هدددر تحسدددينات قابلدددة للقيدددا فدددي الحالدددة
ال يزيا ية او السايكولوجية للمرضس و الكادر
واالطباء والضيون" .
تتقيددد هددذر المراجعددة بالنتددا ج الطبيددة
والسدددديكولوجية وتم ّيددددز البددددراهين السددددريرية
الطبيدددة مدددن غيدددر الطبيدددة وت دددنن االدلددددة
ل(قوي ) و(ضدعين) ثدم تحلدإ االدلدة وتقدوّ م
وتستنبط منها م شرات ت دذ بن در االعتبدار
فدددي المعدددايير الت دددميمية المعدلدددة .كمدددا يدددتم
دراسدة مد ثرات ا درى علدس البي دة العالجيدة
منهدددددا اللدددددون وندددددو ال ضددددداء الش دددددي
والسددددديطرة الش دددددية وال دددددوت وايجددددداد
الطريق (.)Wagenaar0229 p.029

 التوووواايل الجووووس ا الفلسووووفية للتصووووميمالمبني عل البااسين :
رفددع موضددو الت ددميم المبنددي علددس
البددراهين  ,فكددرة منقولددة عددن اوا ددر القددرن
الثددددامن عشددددر وهددددي القناعددددة بكددددون البي ددددة
الم ممة تساهم في عال المرضس .
احدى المثإ لعهد التنوير هي تعريدن
الطبيعددة كحدداكم للكددون ومددع هددذر القناعددة فددال
يوجددد تمييددز بدددين الطبيعددة والمجتمددع  ,فددداذا
كانددت الطبيعددة تعك د القددوانين الطبيعيددة فددان
المجتمددددع ي عددددإ كددددذلك ايضددددا  ,واذا فشددددإ
المجتمدع  -فدي شدكإ المديندة – لتكييدن ن سدده
مع قوانين الطبيعة فالمدينة ت ب مكاندا غيدر
دإ  ,وهددذا مددا حدددم فددي حريددق
دتقر ومعتد و
مسد و
فندق ديدو فدي بداري عدام 2651الدذي ابدرز
كدددون المستشددد س امدددرج جدددزء فدددي المديندددة
والتددي ا ددبحت منطلقددا للثددورات الت ددميمية
و ا ددددددددددددددددددة الت ددددددددددددددددددميم البي ددددددددددددددددددي
المستدام(.)Wagenaar0229 p.004
كاندددت المستشددد يات هدددي الرا ددددة فدددي
البي ة الم ممة التي قدادت بعد دذ الدس طريقدة
الت كيدددر فدددي اسددد الت دددميم المبندددي علدددس
البراهين  ,التي تشترط توفير الهواء الن يدن
والتقدم الطبي والتقندي واالبتعداد عدن المكدا ن
الطبيددة الو ي يددة التددي اهملددت النوعيددة البي يددة
واالست دام االمثإ للطاقة.
انبثق الت ميم المبني علس البراهين
من علدم الدن البي دي حيدم وجدد فدي اعمداإ
( )Roger Ulrichالذي يبين فيها كي ية جمع
البياندددات المتعلقدددة باالعتبدددارات البي يدددة عدددن
طريدددق اجدددراء دراسدددة تحليليدددة مقارندددة بدددين
وضع مريج فدي ردهدة مدع ذ در فدي غرفدة
من ددردة  ,او تددا ير المندددا ر الطبيعيددة دددالإ
النوافدددذ والتهويدددة الطبيعيدددة او فعدددإ المندددا ر
اال ددطناعية او اثددر الرسددوم ال نيددة الجداريددة
علس عامإ االجهاد لدى المريج

نسدددتنتج ممدددا سدددبق بدددان المعطيدددات
الم تل ة لعملية الت ميم ومن دالإ الت دميم
المبني علس البراهين ت يد بان است دام الطاقة
الن ي ددة ت دددم الم دداتي االربعددة التددي تسددمس
مركبدددات البي ددددة العالجيددددة المميددددزة وهددددي :
الطبيعددة ,والضددوء الطبيعددي (ضددوء النهددار),
والهددواء النقددي ,والهدددوء المتدداتي مددن تقنددين
اسددددت دام الطاقددددة التقليديددددة واعتمدددداد التقنيددددة
العاليددة والذكيددة فددي اجهددزة ومعدددات المبنددس
والتددي ت د ثر ب ددورة مباشددرة علددس المددريج
باعتبارر محور العملية الت دميمية الي مبندس
رعاية حية
المحدددور الثالدددم  - -:تسددد يرالطاقة الن ي دددة
ضدددددمن معدددددايير االسدددددتدامة البي يدددددة البنيدددددة
المستش يات
المستشدد يات  :هدددي م سسددات تجهدددز
رعاية طبية متكاملة تتراو ما بين ال ددمات
التش ي دددددية إلدددددس الجراحيدددددة ثدددددم الرعايدددددة
التمريضددددية المسددددتمرة  .تت ددددس بعددددج
المستشدددد يات فددددي عددددال نددددو واحددددد مددددن
ا مراج كا مراج العقلية ,و السدرطانية,
و ا ط اإ و الوالدة والنسا ية..
تبندددس سددد رعايدددة المستشددد س علدددس
العناية بالمرضس الدا ليين الدذين ي دار إلدس
بقدددا هم ليلدددة واحددددة و كثدددر لتلقدددي العدددال ,

 التصووميم المبنووي علوو البووااسين البيوووةالعالجية :
يسددددددت دم الت ددددددميم المبنددددددي علددددددس
البدددراهين فدددي عمدددارة المستشددد يات مراجعدددة
جديدة للبيانات التي ت س ال د ات العالجيدة
لبي دددددة المستشددددد س  ,تتماشدددددس حددددددود هدددددذر
المراجعدددة مدددع التعدددارين التقليديدددة لم ددداهيم
"العمددارة " و"البي ددة العالجيددة " و"ال ددحة "
حيم تركز هذر المراجعة علس م داتي ربعدة
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اسددددتدامة الحيدددداة ب ددددورة عامددددة والبشددددرية
ب ورة ا ة  ,فالحيداة ليسدت شدي ا مسدتقرا
 ,إذ ن الحالددددة المسددددتقرة امدددددة  ,والحيدددداة
عمليددة تطويريددة مسددتمرة ,كددذلك هددي العمليددة
االسددتدامية  ,فالح ددوإ علددس حالددة مسددتدامة
يتعدددين عليندددا التعامدددإ مدددع الحيددداة بم رداتهدددا
كمشدددرو تبدددادلي ا سدددناد ومتطدددور وحدددي
ومترابط.
االستدامة تقدم نحو اهتمام و ي ي فيه
تترابط كإ الحاالت والمن ومدات التجاريدة و
التكنولوجيا والبناء والمجتمع والسكن والتربة
والمن ومات ا رضية ا رى  ,فهدي تكدوّ ن
مجتمعددة من ومددة تكامليددة شددمولية تسدداهم فددي
عمليدددة الحيددداة التطوريدددة  .االسدددتدامة البي يدددة
شرط ساسي لتحسدين نوعيدة الحيداة بمدا فيهدا
ال ددحة العامددة وتحقيددق التنميددة االقت ددادية
عبر حماية الموارد الطبيعية والمواد ا ولية(

والمرضدددددس ال دددددارجيين الدددددذين يحتددددداجون
دمات تش ي ية وعالجيدة وال حاجدة طبيدة
لبقا هم دا إ المستش س ) NAICS 90( .
ي تلددددن نددددو العدددداملين المطلددددوبين
ضدمن الم سسدة ال دحية اسدتنادا إلدس الحجدم
والموقدددددع الجغرافدددددي وا هددددددان وال لسددددد ة
و نمدددددددداط التمويددددددددإ والمن مددددددددات وا دارة
للم سسة ال حية .
هدددن الم سسددة ال ددحية هددو تحسددين
الك ددداءة ال دددحية لدددذا تسدددتمر العنايدددة الطبيدددة
لتحويددددإ الحالددددة المرضددددية مددددن المددددريج
الدددا لي إلددس ال ددارجي قدددر ا مكددان  .كددذلك
إعطاء دمات طبية وتمريضية طويلدة ا مدد
مدع دددمات منزليددة للمجتمعدات التددي ت دددمها
الم سسة .
تعتبر المستش يات من سدو الملوثدات
فددي مجتمعاتهددا فهددي تولددد كميددات فا قددة مددن
الن ايددات السددا لة والغازيددة وال ددلبة السددمية ,
فضدددال عدددن إن مع دددم المستشددد يات ت طدددط
وت مم وتن ّذ و ت ّ
شغإ باهتمام قليإ لالستدامة
البي ية  ,فقد حان الوقت الذي يجدل فيده تبندي
م هددددددوم العمددددددارة االستشدددددد ا ية المسددددددتدامة
واسدددتثمار سياسدددات " الن ايدددات ال ددد رية "
وتهديم المحارق( . )NICKL 0229 P. 02,
البي ة هي كإ ما يحيط با نسان مدن
موجددودات مددن مدداء وهددواء ,وكا نددات حيددة,
وجمددادات ,وهددي المجدداإ الددذي يمددار فيدده
ا نسددان حياتدده ,ونشدداطاته الم تل ددة وللبي ددة
ن ام دقيق متوازن نعه الق ع يم ومدبر
حكدديم ولكددن جدداءت يددد ا نسددان لتعبددم بكددإ
جميإ في البي ة تهدد ا ضر والياب  ,فكان
ذلدددك الشدددب المددددمر ال وهدددو التلدددوم الدددذي
ال مع م عنا ر البي ة
اما التنمية المستديمة فتعتمد علس عدة
مبادئ منها:
 عدم الت ريط في حاجيات ا جياإ المقبلة و
تجنل استنزافها و تدميرها
 ا ددذ بعددين ا عتبددار للمجهددودات البي يددة
ثناء وضع ا نشدطة الحضدرية كال دناعة
و الموا الت والنقإ واالت االت ..
 ضمان العدالة بين جيإ اليوم و جيإ الغد
 تشددددجيع المددددواطنين للسددددهر علددددس تنميددددة
الموارد الطبيعية

.)Guenther0222p. 200

 الصحة البيوية المستدامة -:تتدددددأثر ال دددددحة البشدددددرية بالبي دددددات
االجتماعيددددة والطبيعيددددة الم ّ
شدددديدة وعالقاتهددددا
المعقددة  ,طبقددا لمن مددة ال ددحة العالميددة فددان
ال دددحة البي يدددة هدددي  " :دراسدددة المددد ثرات
المرض ديّة المباشددرة علددس ال ددحة والعوامددإ
الكيمياويدددة والطبيعيدددة والبيولوجيدددة  ,فضدددال
عدددن تدددأثيرات البي دددة الطبيعيدددة واالجتماعيدددة
الواسددددددددعة علددددددددس ال ددددددددحة ا نسددددددددانية "
(.)Guenther,0222,p.20
 عناصا الستدامة عالقاتها البيوية-:يقوم م هوم االستدامة علس ارتباطيدة
بددين قطددال ثالثددة :االقت دداد والمجتمددع
والبي ة ,وبكامإ عنا رها الر يسدية كمدا هدي
موضحة في الشكإ ( )6فإن ال شمولية بدت
واضحة فيها ,وتجسدت بميإ هدذر التعدارين
إلس قطل دون ذ ر  .فها هو حدد التعدارين
يميدإ إلدس الجاندل البي دي  ,و كمدا دب
يعدرن بعلدم التبيد ( )ecologyفيدتكلم عددن
التكامددإ البي ددي()ecological integrity
والحددددددود ( )limitsوالتندددددو ()diversity
متناسدديا االحتياجددات ا نسددانية والجوانددل
االقت ادية من هدذا الموضدو (و خ نر 0229
ص .)002

و ذ در يميدإ لتحديدد هدذا الم هدوم
بأسدلول رياضدي رقمدي مدن دالإ تحديدد
م شرات عددها ضدرورية هميدة مدا تقدمده
من دالالت  ,فجاء قا رً ا عن إيجاد طرا ق

 ج سا الستدامة-:إن جدددددوهر االسدددددتدامة هدددددو التحدددددام
ا فكددار و ا مددداد بالحيدداة (, )Oxfordو هددو
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البعد المجتمعي

البعد
القتصاد

البعد البيوي

الشك ( ) 9ي ضح عناصا الستدامة عالقاتها البينية الم در  :كي يا 1112

القشور ال يزيا يدة القا مدة علدس التدوازن بدين
ال حة االقت ادية وال حة البي ية وال حة
االجتماعيدة التدي غل دت هدذا الم هدوم ,إلدس
الجددوهر العدداط ي ا بددداعي Intuitive
الالمدادي الدذي يتضدمن المحتدوى ا نسداني
الحدسددي الروحدداني ,والددذي هددو إحدددى
الطرا دق العديددة لدتعلم الوجدود و للتب در,
مثلما هي بقية العلوم لدتعلم ال عدإ والمعرفدة,
فم هدوم االسدتدامة لدن يتكامدإ إال بهدذين
الجدانبين  ,ومدن اللهمدا تسدعس االسدتدامة
لتكامددإ تعاملهددا مددع المحدديط " (.p.092

لكامدددإ ا بعددداد الثالثيدددة البي يدددة
قيددا
واالجتماعية واالقت ادية.
إن التطور الذي طر علس المقايي
والم شرات االقت ادية الإ القرن الماضي
والسيما في الن ن الثاني منه  -لدم يطدرما يشدابهه علدس القياسدات البي يدة التدي بقيدت
جز يدة بعيددة عدن الشدمولية التدي اعتمددها
م هوم االستدامة كما ن الكثير مدن الجواندل
االجتماعيدة ال تدزاإ غيدر ملموسدة و دار
إطار المقايي والرقميدات (.و خ نر  0229ص
)002

نحس بعج الباحثين وهو( فايدرمان (
منحدس ذ در سدبر فيده كنده هدذا الم دطل
للو دوإ إلدس بعدد رابدع يعدوج عدن نقدس
الم شددرات ,ويلغددي القطبيددة سددعيًا إلددس
الشمولية ,فبد ي هر الجانل الميتافيزيقي من
هذا الم طل الذي تجندل ا شدارة المباشدرة
إلس التكامإ البي ي والتنو والحددود  ,و عدد
االسدتدامة هددي " ر يددة للمسددتقبإ تزودنددا
ب ارطدة الطريدق وتسداعدنا فدي التركيدز
باهتمامنددا علددس مجموعددة القدديم والمبددادئ
ا القيدة وا دبيدة التدي بهدا نقدود عملندا "

)Fricker, 2112

بهدددذا البعدددد الرابدددع  ,ولتحقيدددق
االسدتدامة فدي بنيدة المستشد يات  ,يجدل ن
يدتم العمدإ علدس محدورين ا وإ  :داس
بالجوانل الملموسة(المادية) ,والثاني  :اس
بالجوانل غير الملموسة(المعنوية)
 الستدامة في عمااة ابنية المستشفياتلم تكن فكرة االستدامة كغاية او توجه
فكري في العمدارة وليددة اللح دة ,او انعكاسدا ً
لمبددددادئ التنميددددة المسددددتدامة فحسددددل ,فمنددددذ
سددددبعينيات القددددرن الماضددددي هددددرت فكددددرة
العمارة ال ضراء كتوجه فكري ,متزامنة مع
الحركات السياسدية ال ضدراء فدي الحكومدات
االوروبية واالمريكية.
كما ان فعإ االسدتدامة وتطبيقاتهدا فدي
العمدددارة قدددد سدددبق ذلدددك بكثيدددر ,فقدددد هدددرت

(.) Fricker, 2112.p.092

لقدد ضدم هدذا التعريدن ق دزة نوعيدة
و ضان إلس االستدامة ً ,
بعدا راب ًعدا يضدان
إلدددس بعادهددددا الثالثددددة المعروفددددة وهددددو
"األخالقيوات" ،يعلدق ذالن فريكدر علدس هدذا
التعرين قا ال "  :لقد ق ز هدذا التعريدن مدن
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المسددتدامة فددي ي مجتمددع ,ولددن يكددون ذلددك
ممكنا ً في العمارة اال من الإ اعتماد مناهج
مسددتدامة واضددحة فددي الت ددميم ,لتكددون تلددك
المندددداهج بمثابددددة ال طددددوة االولددددس لالنتقدددداإ
بالعمارة المستدامة من التن ير الس التنطيق.
كددددت الدراسدددات التدددي قامدددت بهدددا"
م سسة الرعاية ال دحية بددون ذى " دالإ
العشرين سدنة الماضدية بدان المبداني ال دحية
الإ دورات حياتها هي المساهم الر ي في
ال ساد البي ي و مراج البشر وذلك:
 ن ال عاليات التشغيلية مس ولة عدن
اطدددالق  %25-85مدددن غددداز ثددداني اوكسددديد
الكربددون فضددال عدددن المسدداهمة فددي ارت دددا
الحرارة الكونية واستنزان طبقة ا وزون .
 تست دم المباني ال حية  %21مدن
الطاقة المتاحة و  %22من الموارد الما ية ,
ويولدد هددم وإعددادة انشداء المبداني  %15مددن
الن ايات ال لبة (. )Jonson0229 p.0 0
 إن همية دمج ممارسات وتطبيقدات
العمارة المستدامة ال ضراء جلية وواضدحة,
حيدددم يشدددير المعمددداري جددديم وايندددز
)(James Winesفدددي كتابددده "العمدددارة
ال ضددراء" إلددس ن المبدداني تسددتهلك سددـد
إمدادات الماء العذل فدي العدالم ,وربدع إنتدا
ال شل ,و مسين الوقود والمواد الم نعة.
تتبنددددس و تعددددزز العمددددارة المسددددتدامة
ال ضددراء هدددذا االرتبددداط الوثيددق بدددين البي دددة
واالقت ددداد ,والسدددبل فدددي ذلدددك ن تدددأثيرات
ا نشددطة العمرانيددة والمبدداني علددس البي ددة لهددا
ددحي ,
بعدداد اقت ددادية واضددحة والعكدد
فاسددتهالك الطاقددة الددذي يتسددبل فددي ارت ددا
قيمتهدددا لددده ارتبددداط وثيدددق ب ددداهرة المبددداني
المريضدة ) (Sick Buildingsالتدي تنشدأ مدن
االعتمدداد بشددكإ كبددر علددس جهددزة التكييددن
التهويددددددة
اال ددددددطناعية مددددددع إهمدددددداإ
الطبيعية(.) Carr 0229 p.2
ينسدددحل هدددذا الكدددالم علدددس االعتمددداد
بشدكإ ح دري علدس ا ضداءة اال دطناعية
نددارة المستش د س مددن الدددا إ ممددا يقددود إلددس
زيدادة اسددتهالك الطاقددة الكهربا يدة وفددي ن د
الوقت يقلإ من ال وا دد البي يدة وال دحية فيمدا
لددو كانددت شددعة الشددم تددد إ فددي بعددج
ا وقدددات إلدددس دا دددإ المستشددد س. .كمدددا ن
ا ضاءة ال دناعية الشدديدة تعتبدر فدي مقدمدة
ا سبال المرجحة عراج الك بة في بي دات
العمددإ والعددال  .مددا الهدددر فددي مددواد البندداء
ثناء تن يذ المشدرو فهدو يتسدبل فدي تكدالين
إضددافية ويقددود فددي ن د الوقددت إلددس تلويددم

العمددارة البي يددة فددي الحضددارات القديمددة فددي
ورة محاولدة ا نسدان للتدأقلم والتعداي مدع
بي ته .وتباينت ور هذا التدأقلم مدن اسدت دام
المواد المتاحة في البي ة المحلية فدي العمدران
مددروراً بطددرق اسددت دامها وانتهدداء با سدداليل
التددددي اتبعهددددا للتعامددددإ مددددع عنا ددددر البي ددددة
ومحدداتها من مطار وريا وشم .
ف دددي كثيدددر مدددن المدددوروم العمراندددي
لكثيددر مددن الشددعول بددرز عدددد مددن النمدداذ
المسدددددددتدامة علدددددددس المسدددددددتوى الحضدددددددري
والمعمددداري ,مدددن ابدددرز تلدددك النمددداذ دورة
الحيدددداة التددددي بنيددددت عليهددددا مدينددددة ددددنعاء
التاري يدة ,شدكإ هدذا الطدر حدافزا لمن مدي
معدددرج العدددالم بددددعوة دوإ العدددالم الناميدددة
للمشدداركة فددي معددرج هددانوفر  1111تحددت
شددعار (تكنولوجيددا – طبيعددة – بشددرية :نحددو
مسددتقبإ افضددإ) ,بهدددن البحددم عددن حلددوإ
محلية لمشاكإ عالمية.
وبالن ر الدس م دردات تكدوين العمدارة
ومباد ها ,يتبدين ايضدا ً انهدا ليسدت ببعيددة عدن
ركا ز(ابعاد) االستدامة ومباد ها ,فالعمدارة ال
يمكن ان تكون عمارة اال باجتمدا م رداتهدا,
المكان ...مسر قيامها ,واالنسان ...محدور
قيامهدددا ,والزمددددان ...عن ددددر اسددددتمراريتها.
وهي البد ان تت ن بما حددر فتروفيو في
القددرن االوإ قبددإ المدديالد( ,المن عددة ,المتانددة,
الجماإ) .
يتضدد ممددا سددبق وجددود تشددابه بددين
العمددارة واالسددتدامة فددي االهدددان والغايددات,
بددإ ان علددس العمددارة ان تكددون مسددتدامة كددي
تكون عمارة من الجانل ال لس ي .وهي كذلك
من الجانل التطبيقي حيم تشير االح داءات
ان البي ددة المبنيددة لهددا اثددر كبيددر علددس البي ددة
والمجتمدددع واالقت ددداد ,ممدددا يجهلهدددا شدددريكا ً
فدددداعالً فددددي التنميددددة المسددددتدامة .إن قطددددا
ا نشاءات علس سدبيإ المثداإ ومدا يرافقده مدن
عمليات موازية طبقا ً لمجلد البنداء اال ضدر
االمريكددددي يسددددتن ذ مددددن  %21 -%81مددددن
الطاقة الكلية المنتجة ,وما يقارل من -%51
 %21من الكهرباء ,كما ن هذا القطدا ومدا
يرافقه من ناعات م تل ة تطلدق مدا يقدارل
 %21 -%85مدددددددن الم ل دددددددات ال دددددددلبة,
ويستهلك ما يقارل  %85 -%15من المواد
االولية وا شال ,با ضافة إلدس هددر%15
من الميار ال الحة للشرل والزراعة.
تشددير االرقددام اعددالر الددس ن ترشدديد
سددداليل البنددداء واسدددتهالك الطاقدددة هدددي حدددد
الركدددا ز التدددي تعتمدددد عليهدددا نجدددا التنميدددة
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عمليددددات معقدددددة بددددإ مركبددددة تحقددددق مبدددداني
مستدامة بي يا بك اءة ت وق المباني ال ضراء.

البي ة بهذر الم ل ات التي تنطدوي علدس نسدل
غيدددر قليلدددة مدددن المدددواد السدددمية والكيميا يدددة
الضدددارة .وهكدددذا فدددإن الحلدددوإ والمعالجدددات
البي يدددددة التدددددي تقددددددمها العمدددددارة المسدددددتدامة
ال ضراء تقود في ن الوقدت لتحقيدق فوا دد
اقت ادية ال ح ر لها علدس مسدتوى دناعة
دددددددية لل دددددددرد
الرعايدددددددة ال دددددددحية الت
والمجتمع .

 اثا المنظ مات المعل ماتية الح سبة فيتقنين استخدام الطاقة النظيفة :
يقدددوم مجتمدددع المعرفدددة فدددي ا سدددا
علس نشر المعرفة وإنتاجهدا وتو ي هدا بك داءة
في مجاالت التعليم والطل والرعاية ال حية
واالقت ددددددددددددددددددداد والسياسددددددددددددددددددددة وا دارة
والتكنولوجيدا...الد وتحقيددق التنميددة البشددرية.
والمعرفة هي " مزيج من الم اهيم وا فكدار,
والقواعددد ,وا جددراءات التددي تهدددي ا فعدداإ
والقددددرارات  ,ي ن المعرفددددة عبددددارة عددددن
معلومدددددات ممتزجدددددة بالتجربدددددة ,والحقدددددا ق
وا حكددددام والقدددديم التددددي تعمددددإ مددددع بعضددددها
كتركيل فريد يسدم لألفدراد والمن مدات مدن
لق وضا جديدة وإدارة التغير"(ال دباحي
س.)2 .
ال تعتمد القرارات الحديثدة اليدوم فقدط
علدددس المعلومدددات فحسدددل ,بدددإ علدددس تقنيدددات
التحليددإ والنمذجددة والبحددم عددن ا مثليددة فددي
الحلوإ المقترحة .وهذا ما يستدعي االستعانة
بتقنيات المن ومات والمعلوماتية والحوسدبة ,
وقدددد تمكندددت تكنولوجيدددا المعلومدددات مدددن لدددم
الشمإ المعرفي وتميدزت ب ا دية "المؤالفوة
بوين المتضوادات" ،مثدإ الم ال دة بدين المددادي
والالمددادي والددواقعي واالفتراضددي والحيددوي
وال يزيا ي وا نساني واآللي.
استحدثت فدرو معرفيدة جديددة مثدإ
المعلوماتيددة الحيويددة واللسددانيات الحاسددوبية,
وفددرو مددن الهندسددة اللينددة والمرتكددزة علددس
المعلومددددات مثددددإ هندسددددة اللغددددة والمعرفددددة
وهندسددددددددة ال ددددددددورة وهندسددددددددة ال يدددددددداإ
 Imagineeringويدر مستقبإ الحوسدبة
ضدددددمن ربعدددددة محددددداور ساسدددددية وهدددددي :
التطدددورات التقنيدددة فدددي دددناعة الكمبيدددوتر,
ودمددج الكمبيددوتر با نسددان ,وا نترنددت ونمددو
ثورة االت داإ بدين البشدر ,واآلثدار وم داطر
المستقبإ (ال باحي س.)2 .
تدددرى الدراسدددة الحاليدددة بدددان تطدددوير
الحوسبة الم ية والتي هي عبارة عن تكوين
بي ددة ددناعية إلكترونيددة تحدديط با نسددان فددي
كإ مكان و تتدا إ مع كإ نشداطاته وتت اعدإ
معهددددا بددددذكاء  ,بالتددددالي سدددديحتوي ال ضدددداء
المعمدداري علددس معالجددات دقيقددة غيددر مر يددة
تستشعر(ا نسدان) وتتوقدع حاجاتده ورغباتده,
حيددم تت اعددإ هددذر المعالجددات مددع الحواسدديل
غير المر ية من الإ ا شارات وا دوات

 -العمااة السكية المستشفيات السكية :هدددر فدددي وا دددر القدددرن العشدددرين
م دددطلحان همدددا :العمدددارة الذكيدددة والمبددداني
الذكيددددة Intelligent buildingsوهمددددا
مرادفددان لمعنددس واحددد  ,يعنددي ا وإ منهمددا
الشمولية والثاني الت يلية جماإ ما يحتويه
ا وإ  ,وهدددي  :المبددداني التدددي تتكامدددإ فيهدددا
ن مددة البي ددة  ,مددن اسددت دام للطاقددة والددتحكم
فدددي درجدددات الحدددرارة وا ضددداءة وال دددوت
واالت دددداالت حيددددم تتددددوافر ثددددالم دددد ات
لتحديد المبنس الذكي وهي :
 وجددود ن ددم ا تمتددة Automation
التدي تمكددن المبنددس مددن معرفدة مددا يحدددم فددي
الدددددا إ وال ددددار  ,واالسددددتجابة لل ددددرون
والعوامددددإ ال ارجيددددة (المندددداك  ,والحمايددددة
ا منيدددددة ,و الحرا دددددق ) وت دددددزين البياندددددات
المولددددة وا تبدددار دا يدددة المبندددس فدددي ن دددام
حاسبي مركزي .
 تسدددداعد ن ددددم ا تمتددددة علددددس إقددددرار
الطريددددق ا ك ددددأ لنمددددداد بالبي ددددة المناسددددبة
والمريحددة للمسددت دمين والمسدداعدة فددي دعددم
القرارات ا دارية .
 استجابة المبندس لمطالدل المسدت دمين
مددددددن ددددددالإ ات دددددداالت متقدمددددددة لتحقيددددددق
االت ددداالت السدددريعة مدددع العدددالم ال دددارجي
باسدددت دام الحاسدددل اآللدددي واسدددت دام جهدددزة
ا ليان الب رية والميكرووين واالت داالت
الرقمية وشبكات المعلومات العالمية .
 تحقدددق مبددداني ذات ادا يدددة عاليدددة فدددي
جميددددددع النددددددواحي ( الو ي يددددددة والجماليددددددة
واالسددددددددتدامية واالنتاجيددددددددة واالقت ددددددددادية
والتاري يدددددة واالمدددددن واالمدددددان ( الشددددداذلي
س)11.
عليه يمكن القدوإ بدان العمدارة الذكيدة
هدددي  :التدددي تبدددد حدددال متكدددامال لت دددميمات
عديددددة تتحددددى المشددداكإ البي يدددة باالسدددت دام
ا مثإ للم دادر المتاحدة محققدة الت اعدإ بدين
البي دة الدا ليددة وال ارجيدة وهددي ليسددت ذات
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ا وعية و لت وير كثدر دقدة للع دام” .ومدن
التكنولوجيدات ا درى التدي تسدهم فدي تغييددر
معالم العناية بالمريج في سدريرر مدا يعدرن
بددأجهزة المسدداعد الش ددي الرقمددي .PDA
(الزين س) 2 .
يتبددين لنددا بددان قددوة جهددزة الكمبيددوتر
الحديثدة فضدال عدن الحجدم ا دغر للمعدددات
ستجلل ذفاقا جديددة فدي عدالم الرعايدة الطبيدة
ددية .ولددن يحتددا المرضددس للددذهال
الت
إلس المستش يات جراء ال حدوس الروتينيدة,
إذ سددديكون بمقددددورهم الدددذهال إلدددس عيدددادات
محلية و م تبرات حيم يمكن مزاولة الطدل
ددي عبددر مكاتددل مو ددولة با قمددار
الت
ال ددناعية بدددال مددن مرافددق الرعايددة ال ددحية
ددية و الكبيددرة الجامعددة وبهددذا تكددون
الت
قد ساهمت في تقنين استهالك الطاقة وترجي
است دام الطاقة الن ي ة بدال من التقليدية.

وحددرارة الجسددم والطيددن الكهرومغناطيسددي
,يمكن اعتبارر من هم المعطيات ال اعلدة فدي
ت ددميم وهيكلددة المستشد يات وتقنددين اسددت دام
الطاقدددة والتدددي تأ دددذ بن دددر االعتبدددار كافدددة
المتغيدددرات فدددي البي دددة المحيطدددة والمسدددتجيبة
لرغبات المريج والكادر العامدإ فضدال عدن
إدارة عمليددة التطبيددل عددن بعددد ضددمن دوا ددر
الكترونية ومن ومات حوسبة متكاملة .
 التكن ل جيا الطبية المحم لة :التكنولوجيا الطبيدة المحمولدة هدي فدي
الواقددع نتددا للثددورة التكنولوجيددة ,فالمكونددات
ا لكترونيددة تددزداد ددغراً .ويدد ثر ذلددك فددي
ا جهددزة التددي نسددت دمها فددي حياتنددا اليوميددة,
مثدددإ الهددداتن ال لدددوي والكمبيدددوتر و جهدددزة
الموسدددديقس  ,..باتددددت ا جهددددزة ا لكترونيددددة
جميعها كثر إحكاما ودقة.
و بات من الممكن ت دزين قددر كبدر
مددن البيانددات فددي حيددز ددغر باسددت دام قدددر
قإ من الطاقة لتشغيإ جهزة بالغة فدي الدقدة
والتعقيد.
ال يقت ددددر وجددددود المعدددددات الطبيددددة
المحمولة علس ماكن وقو الحوادم و علس
حدداالت الطددوارئ ,فمبدداني الرعايددة ال ددحية
تسدددت دم هدددي ا دددرى ا جهدددزة المحمولدددة
لجعإ الرعاية ال حية في المستش يات عملية
كثر يسرا وراحة .وهناك توجده اآلن عدادة
ت ميم غرن المستش يات لت ب كثدر شدبها
بغددددرن ال نددددادق بحيددددم يددددتمكن ا دددددقاء
وا قددددارل مددددن قضدددداء ليلددددة مددددع حبددددا هم
المرضس .وسيتم تدوفير ددمات الطعدام لهدذر
الغدددرن علدددس مدددددار السددداعة وطدددواإ يددددام
ا سبو (الزين س.) 2 .
ال يوفر الت لس من ا جهدزة العتيقدة
الضددد مة المزيدددد مدددن ال ضددداء فدددي الغدددرن
وي لددق جددوا ًء كثددر مال مددة فحس دل ,بددإ إندده
يسدددددم لألطبددددداء بجلدددددل التكنولوجيدددددا إلدددددس
المددريج بدددال مددن نقددإ المددريج إلددس حيددم
توجد المعدات  ,تقدوإ الددكتورة يلدي غيزلدر
ا ستاذ والعميد المشدارك لألبحدام فدي معهدد
إلينددددددددوي للتكنولوجيددددددددا إن هددددددددذر الثددددددددورة
التكنولوجية تتطلل تغيير الطريقة التي نباشر
بها إلس العنايدة بالمرضدس .وتضدين“ :يشدمإ
ذلددددك التكنولوجيددددات التش ي ددددية بمددددا فيهددددا
الماسحات الضو ية التي يمكن إحضارها إلس
جانل السدرير .وفدي الواقدع تتدوفر لددينا اآلن
عدددة نددوا مددن الماسددحات ا قددإ وزنددا التددي
يمكدددن اسدددت دامها لمراقبدددة تددددفق الددددم فدددي

 المعووواييا اإلاشوووادية للتصوووميم المسوووتدامللمستشفيات استخدام الطاقة النظيفة:
للتأكددددد مددددن ن الت ددددميم المعمدددداري
يحقق االستدامة ويتوافق مع مباد ها و فكارها
يجددل إتبددا المعددايير ا رشددادية اآلتيددة فددي
مرحلة الت دميم وتقيديم المشدروعات المقدمدة
قبإ التن يذ -:
 تقليددإ اسددت دام الطاقددة المبنيددة علددس
سا يضر بالبي ة في جميع المراحإ البنا ية
والعنا دددر المكوندددة للبنددداء سدددواء فدددي جمدددع
الطاقدددددة  ,المدددددواد ,وسدددددا إ الموا دددددالت ,
مراحإ البناء والطاقة المست دمة الإ عمدر
المبنس
 االسدددت دام ا مثدددإ للمدددواد المطدددورة
والمتجددة الم نعة من الم ادر المتاحة.

الشكل ( )00
مباديء االبنية ذات االدائية العالية المصدر:
الموسوعة االلكترونية
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إبدا بي ة ارجية جيددة تتناسدل

مدع الراحددة الب ددرية وتهي ددة البي ددة المناسددبة
للمبندددس وت عيدددإ اسدددت دام ال ددد ات النباتيدددة
المتميدددددزة (ا شدددددجار المتسددددداقطة ا وراق
موسددددددميا ً) وال دددددد ات البي يددددددة ( التب يددددددر
واسدددددت دامه فدددددي التبريدددددد) والتدددددي يمكدددددن
است دامها في تحقيق الراحة الحرارية.
)Peter, 1112, p.115-112).

 تجنددددل المددددواد الكيميا يددددة المدددددمرة
للبي ددة الطبيعيددة سددواء فددي مرحلددة الت ددنيع ,
التشغيإ و ا شغاإ بما في ذلدددددك ا ن مدددددة
الميكانيكية والكهربية .
 محاولدددددة اسدددددت دام المدددددواد البديلدددددة
والمحتويدددة علدددس مكوندددات عضدددوية سدددريعة
الزواإ .
 توافق الت ميم مع االست دام ا مثدإ
لنضدددداءة الطبيعيددددة ( مددددع مراعدددداة الحدددددود
المسمو بها ).
 اسددددتثمار ا مكانددددات الطبيعيددددة فددددي
التهويددة المتجددددة مددع مراعدداة طددة الددتحكم
التدددي تقلدددإ اسدددت دام الطاقدددة وتحقدددق الراحدددة
الق ددوى ( www. High Performance

بتطبيق هذر اال تبدارات علدس ت دميم
مباني المستش يات يمكن تقييم ك داءة الت دميم
ومدددى تلبيتدده لشددروط االسددتدامة وتوافقدده مددع
البي ددددة الطبيعيددددة وبي تدددده ال ا ددددة وتحقيددددق
است دام امثإ للطاقة الن ي ة
 آليوووووة تحقيوووووا التكامووووو البيووووووي لبنيوووووةالمستشفيات:
ي لددددددق ات دددددداإ مبنددددددس المستشدددددد س
دددي بالطبيعدددة توازندددا وتجاذبدددا بدددين
الت
البي دددة الطبيعيدددة ,والكتلدددة المبنيدددة  ,بانسدددجام
طبيعدددي سدددواء فدددي شدددكإ المبندددس  ,و مدددواد
البناء  ,و لوان المبنس  ,فكأن كالهمدا عزفدا
بسيم ونية واحدة  ,ويمكن ن يتحقق ذلك مدن
الإ :
 ت ل دإ الهددواء  ,والضددوء  ,كامددإ مبنددس
المستش س.
 لدددق االنسدددجام بدددين مبندددس المستشددد س
والبي ة ال ارجية .الشكإ.
 جعإ مبنس المستش س كثر حرية .
 إعطدداء تناسددل منطقددي بعدداد ال تحددات
الدا لية وال ارجية في جميع نحاء المبنس .
امتازت المستش يات حتس بداية القرن
العشدددرين باعتمادهدددا علدددس التهويدددة وا ندددارة
الطبيعية بشدكإ كبيدر لدذلك جداءت ت داميمها
منتشدددددرة الشدددددكإ  ,يتحددددددد فيهدددددا عدددددرج
ال ضدداءات التددي كانددت ت ددمم لتحتددوي علددس
شدددبابيك كبيدددرة علدددس جانبيهدددا لتدددوفير تهويدددة

.)Buildings

 االسددت دام ا مثددإ للطاقددة الن ي ددة :
الطاقة الشمسدية المباشدرة والسدلبية وتو ي هدا
فددي التس د ين والتبريددد للو ددوإ إلددس الراحددة
الحراريدددددة واللجدددددوء إلدددددس تكييدددددن الهدددددواء
ال ناعي في ال رون الضرورية ال ا ة .
 ضمان دداقة ن مدة إدارة المبندس
للبي ة والمست دم وغير معقدة .
 تحقيددددق ال ددددرس المناسددددبة لتوليددددد
الطاقة الكهربا ية المتجددة والمجمعة بدالموقع
(طاقة متجددة ).
 تحقيددق ال ددرس الممكنددة السددتغالإ
الطاقة الحرارية الكامندة بدا رج والمكتسدبة
عن طريق الشم والتي تبلغ ذروتها ي ا ً.

الشكإ رقم ()22
توافددق الت ددميم مددع
البي دددة ال ارجيدددة واسدددتثمار
االضددددداءة الطبيعيدددددة كاحدددددد
م ادر الطاقة المتجددة

الفن
التصميم

لد ف ( )20أام ذج لدريريا
لدصة ا لدمعرار لد يروز
ي لإلا ر و لالضرءد لدطم ع ا
ضم لرومرت لدمفظ لا
لدصة ا لدرفرل ا ي يفس
لألام ذج لدرق ت لدمصتع :
لدمرح ا
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متقاطعدددة وإندددارة طبيعيدددة ثدددم اعتمددددت علدددس
ا نارة والتهوية ال دناعية ل تدرة طويلدة عندد
هددور المكددا ن العالجيددة لتعددود إلددس الطبيعددة
إبدددان هدددور م هدددوم المستشددد يات ال ضدددراء
والمستشدددددددددددددددددددددددد يات المسددددددددددددددددددددددددتدامة (

 -8لكدددون العمليدددة الت دددميمية للمستشددد يات
هي عمليدة فكريدة ت ضدع للحدوار وا جابدة علدس
تسا الت عديدة فهي تتعامإ مدع عديدد المعطيدات
التددي ت ددس جوانددل و ددرون ا ددة و عامددة
شمولية تغطي كافة النواحي ال كرية واالقت ادية
والسياسددددددية والتقنيددددددة والبي يددددددة واالجتماعيددددددة
والحضدددارية والعلميدددة والمعلوماتيدددة والحوسدددبة
فضددددال عددددن المعطيددددات الو ي يددددة وال يزيا يددددة
والبحثيددة الت ددميمية التددي ت ضددع ل عددإ التغييددر
الحا دإ بسددبل التطددور العلمدي والطبددي والتقنددي
المتسار .
 -2ينح ر البعد ا نساني البي ي للمستشد س
بكددون المرضددس غالبددا ددا ون ومرتبكددون وهددذر
المشاعر قد ت ر العملية الشد ا ية  ,لدذا فدان كدإ
جهددد يجددل ن يعمددإ لجعددإ البقدداء فددي المستش د س
غيددر مهدددد ومددري و دداإ مددن االجهدداد ضددامنا
تدددو فير بي دددة عالجيدددة مندددة ومددد ثرة فدددي العمليدددة
الش د ا ية فددنحن ال يمكددن ن نملددك فددردا وعا لددة
ومجتمعا حيا ما لم نملك بي ة استش ا ية دا ليدة
و ارجية حية مستدامة .
 -5إذا دددذنا بعدددين االعتبدددار المبددداني ضدددمن
سددددياق دورة الحيدددداة و ددددورناها كجددددزء مددددن
المن ومدددة البي يدددة و العمليدددات ا يضدددية البي يدددة
مجددازا  ,فهندداك م شددرات الشددتراك المبدداني مددع
جسم ا نسان فدي عملياتده الحيويدة  ,وان المبداني
هددي المحدددد الددر ي ل ددحة ا نسددان والكددون ,
فددالمبنس ال ددحي ددالإ دورة الحيدداة هددو م تددا
ل لدددق كوكدددل دددحي  ,وهدددو من ومدددة بن سددده
وضدددمن شدددبكة من وماتيدددة بمقيدددا اكبدددر  .مدددا
المبددداني ال دددحية المسدددتدامة فهدددي ليسدددت مبددداني
ن بية بدإ هدي تجسدد الواقدع االجتمداعي والبي دي
واالقت دددادي وترابطهدددا الجدددوهري مدددع دددحة
ا نسان والعملية الت ميمية التكاملية هي الم تدا
الر ي لممارسة العمارة المستدامة
 -2و نجدددا عمليدددة الت دددميم ال القدددة هدددو
بإنتا مبندس ذو فضداءات عديددة وم تل دة تتضد
فيها االعتبدارات العلميدة المعماريدة و الت دميمية
وا نشددددددا ية للمسددددددتويات ا دراكيددددددة الواعيددددددة
والم تل ة لدى المتلقي
 -5إن التطدددور التكنولدددوجي المعلومددداتي قدددد
سيطر علس نتاجنا المعماري وب ضإ سلطان هدذر
التكنولوجيا المعلوماتيدة اكتسدل المعمداري سدلطة
اكبددر مددن ذي قبددإ بشددان حددإ مشدداكله الت ددميمية
وتحقيدددق مبددداني ن ي دددة تدددوفر ا مدددان لشددداغليها
والح دددانة ا كيددددة مدددن التلدددوم البي دددي وذثدددارر
ال ددداهرة وغيدددر ال ددداهرة وتقندددين فدددي اسدددت دام
الطاقة التقليدية واالعتماد علس الطاقة المستدامة.
 -8عمددارة ا بنيددة الن ي ددة المسددتدامة تنطددوي
علس ا بنية ال ضراء وا بنية ال حية نها نتا
فعدددإ الت دددميم وا نشددداء والتشدددغيإ واالسدددت دام
وحتدددس الدددت لس مدددن الن ايدددات ال طدددرة واعدددادة
تدوير الموارد .

.)wagenaar0229p.222

تكمددن اليددة تحقيددق التكامددإ البي ددي فددي
انمدددوذ مبندددس الرعايدددة ال دددحية المعا دددر
عندددددما يركددددز علددددس ا نسددددان و االضدددداءة
الطبيعيددة واالسددتدامة بعنا ددرها الثالثددة مددع
التقنيدددات العاليدددة وال يهمدددإ الندددواحي ال نيدددة
والت ددددددميمة ضددددددمن مركبددددددات المن ومددددددة
ال حية التكاملية الشكإ رقم ( )22و()21

الستنتاجات العامة الت صيات
الستنتاجات:
 -1يمكددن القددوإ بأندده يوجددد اتجددار فددي شددتس
دوإ العددددالم المتقدمددددة والناميددددة يهدددددن لتطددددوير
سياسات االست ادة من كافة نوا الطاقة المتجددة
واسددتثمارها ,وذلددك كسددبيإ للح ددا علددس ددحة
ا نسددان مددن ناحيددة والمحاف ددة علددس البي ددة مددن
ناحيدددة دددرى  ,با ضدددافة إلدددس إيجددداد م دددادر
و شدددكاإ دددرى مدددن الطاقدددة تكدددون لهدددا إمكانيدددة
االسددتمرار والتجدددد ,والتددوفر بتكددالين قددإ ,ف دي
مواجهدددة الطلدددل الكبيدددر علدددس الطاقدددة و النمدددو
االقت دادي السددريع والمتزايددد ,وهددو ا مددر الددذي
من شأنه ن يحسّن نوعية حياة ا نسدان و يحسّدن
يضا البي ة العالمية والمحلية.
 -1تلعددددل كددددإ مددددن ا مكانددددات الطبيعيددددة
المتاحة من م ادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلي
جانددددل سياسددددات تحسددددين ك دددداءة الطاقددددة دوراً
ر يسدددية فددددي اسددددتدامة الطاقددددة ,وذلددددك شددددريطة
االسددددت ادة مددددن ا مكانددددات والم ددددادر بحسددددل
جدواها ال نية واالقت ادية في تطبيدق حزمدة مدن
السياسددات تأ ددذ فددي االعتبددار ا بعدداد االجتماعيددة
واالقت ددادية لل ددات الم تل ددة فددي كددإ بلددد ,مددع
إيجدداد قناعددات تتمثددإ فددي ضددرورة الح دا علددي
مددوارد الطاقددة المتاحددة والحددد مددن تلددوم البي ددة,
وهو ما يستدعي تكاتن الجميع –كدإ فدي مجالده-
للو وإ إلي هدن محدد وواض فدي يتمثدإ فدي
استدامة الطاقة والمزيد من المشاركة المحلية فدي
ت ددنيع المنتجددات ,وهددو مددا يعمددإ علددي الوفدداء
باحتياجدددات مشدددروعات التنميدددة ورفدددع مسدددتوي
المعي شددددة لمددددواطني هددددذر الدددددوإ و ا ددددة فددددي
المندداطق الري يددة ,و لددق فددرس عمددإ ,وجددذل
مزيد مدن االسدتثمارات ا جنبيدة وتشدجيع القطدا
ال اس علي المشاركة ب عالية في هذا المجاإ.
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 -6ت كددددد ا بحددددام ال ددددحية بددددان الرعايددددة
ية المجهزة في محور مركدزي
ال حية الت
تقندددي عدددالي ت ددددم شدددبكة مدددن العيدددادات الطبيدددة
الطرفيددة  ,ممددا جعددإ ا طبدداء يتنقلددون بددين هددذر
المراكز حسدل الحاجدة إلديهم ,وزاد مدن اسدت دام
التطبيل عن بعد وهو ا نموذ المعا ر المعتمد
ية .
في إعطاء الرعاية ال حية الت
 -21لكدون الت ددميم البي ددي التدوافقي هددو ال ددن
الذي نهدن به ا عادة والح ا علس كماإ النسيج
الكلدددي للحيدددداة الددددذي يتجددددز بتزايددددد الت ددددس
واال تددزاإ العلمددي و االنقسددام البيروقراطددي فددان
ية المعا رة
هدن المن ومات ال حية الت
هو نحو االستدامة البي ية والبشرية التوافقية .
 -22يتبين لنا بان االستثمار غير المن ور في
اعتمدداد ا ضدداءة الطبيعيددة فددي بنيددة المستش د يات
ية  ,هو تحسن حالدة المدريج ال دحية
الت
وتقليدددإ كلدددن العدددال وفتدددرات الرقدددود و زيدددادة
إنتاجية الكادر العامإ فضال عدن تقليدإ الهددر فدي
الطاقة التقليدية واعتماد الطاقة المتجددة.










الت صيات :

 -2تهي دددة مكاتدددل استشدددارية بي يدددة مهمتهدددا
تدددقيق ا جددراءات واالحتياطددات الالزمددة لتددوفير
بي ة ن ي ة دا إ و ار المباني .
 -2إعداد برامج عمإ و طدط بحثيدة تعندس
بالدراسدددات البي يدددة الحاضدددرة والمسدددتقبلية فيمدددا
يتعلق بالعمارة والبي ة والتلوم البي ي .
 -8التأكيدد علدس بنداء الم سسدات ال دحية (
المستشددددددد يات  ,معامدددددددإ ا دويدددددددة  ,معامدددددددإ
ا غذية…) وكإ مدا لده عالقدة بال دحة البشدرية
ار حدود االكت ا المروري واالعتمداد علدس
است دام الطاقة المتجددة
 -2ضددددددرورة تبنددددددي معددددددايير ت طيطيددددددة
وت ميمية وتشغيلية عالمية وتحويرها السدتيعال
ا ن مة والمعايير المحلية للو دوإ إلدس ت داميم
متكاملددة مددع البي ددة المحليددة المحيطددة وا عددران
والتقاليددددددد المجتمعيددددددة ومسددددددتوعبة للتغييددددددرات
المستقبلية المن ورة وغير المن ورة .
 -5التاكيد علس اعتمداد معدايير واضدحة فدي
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م ادر الطاقة المتجددة
نسل انتا الطاقة المتجددة في امريكا
الس اليسار مستش س يعتمد االضاءة
الطبيعية لمع م فضاءاته ,الس اليمين
منزإ يعتمد االضاءة الهجينة
م طط توضيحي للميجارون
ت طيط وتوزيع است دام الطاقة الهجينة
في المباني
العالقات الو ي ية في المستش س
العالقات ال يزيا ية الر يسة للمستش س
تاثير العالقات االنسانية مع البي ة
يوض عنا ر االستدامة وعالقاتها
البينية
مباديء االبية ذات االدا ية العالية
الم در :الموسوعة االلكترونية
نموذ الرعاية ال حية المعا ر الذي
يركز علس ا نسان و االضاءة الطبيعية
ضمن مركبات المن ومة ال حية
التكاملية علس عك ا نموذ التقليدي
توافق الت ميم مع البي ة ال ارجية
واستثمار االضاءة الطبيعية كاحد
م ادر الطاقة المتجددة
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اثر النقل على االستدامة الحضرية
اشواق فاضل مخيبر
ashwaqalomare@yahoo.com
مدرس
قسم هندسة العمارة –كلية الهندسة – الجامعة المستنصرية
المستخلص:
يشهد القرن الحادي والعشرين ظاهرة امتداد النسيج العمراني بمساحات واسعة ،رافقها نقص في خدمات النقل العام ،
واالعتماد على السيارات ،وانخفاض االعتماد على المشي ،و ركوب الدراجات وفقدان المناظر الطبيعية  ،مما اثر على
نوعية الحياة الحضرية  ،و أصبحت التنمية مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم .
ان اهداف مفهوم االستدامة المتعلقة بالنقل هو الحد من انبعاث الغازات والضوضاء والتقليل من استهالك الموارد
الطبيعية وخفض مستويات استغالل االرض وزيادة السالمة المرورية وتعزيز القدرة على الوصول الى االماكن المطلوبة
وهنالك الكثير من الطرق التي تسعى الى تحقيق مثل هذه االهداف بالتركيز على تعزيز شبكة النقل العام وجعلها بمثابة
العمود الفقري في التطوير الحضري لذلك يسعى البحث لتوضيح هذه االهداف و بيان خصائص النقل المستدام لتحقيق
مدن مستدامة تحقق مستوى مقبول من العيش المريح لذلك تتمثل مشكلة البحث  :في الفجوة المعرفية المتعلقة في بيا ن
دور النقل ،في تحقيق االستدامة الحضرية حيث يفترض البحث :ان تحقيق االستدامة الحضرية يكون من خالل النقل
المستدام لذا يهدف البحث :الوصول الى اطار نظري يوضح مؤشرات النقل المستدام الذي يحقق االستدامة الحضرية
ولغرض اختبارالفرضية ،تم تطبيق االطار النظري المستخلص على انموذج لمدينة عربية ( مدينة مصدر) وانموذج
لمدينة عالمية ( مدينة شنغهاي ) في الصين
الكلمات المفتاحية :النقل ( ، )Transportالنقل المستدام (،)SustainableTransportاالستدامة ) ) sustainabilityاالستدامة
الحضرية ( )urban sustainability
The impact of Transport on urban sustainability
Abstract:
Testifies twenty one century extends the urban fabric for a Large areas a ccompanied by a
lack of public transport services and reliance on cars and reduced dependence on walking,
cycling and the loss of landscape which affected the quality of urban life and development has
become a major concern all over the world. The objectives of the concept of sustainability on
transport ,it is the reduction of gas emissions and noise and to reduce the consumption of
natural resources and reducing the exploitation of ground levels, Increase traffic safety and
enhance the ability to reach places required.There are a lot of ways that seek to achieve such
goals focusing on strengthening the public transport network and make it as the backbone of
urban development therefore research seeks to clarify these goals and to clarify the
characteristics of sustainable transport achieving sustainable cities achieve an acceptable level
of comfortable living. Research problem:knowledge gap regarding the role of transportation,
in achieving urban sustainability.Research hypothesis: To achieve urban sustainability is
through sustainable transport. Research aims: reach a theoretical framework explained
sustainable transport indicators which achieves urban sustainability .The purpose of test the
)hypothesis, It was applied abstract theoretical framework at the Arab city model (Masdar
and model global city (Shanghai) in China.

فقد وضع خبير البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بشؤون
النقل  Hanzodlerمفهوم للنقل بأنه (عبارة عن خدمة
وجدت إليصال مراكز اإلنتاج والمناطق المأهولة
ببعضها أو مع مراكز االستهالك)
كذلك عرف النقل  Transportعلى انه (عملية تحريك
البضائع والسلع من نقاط إنتاجها أو بيعها الى نقاط
استهالكها بالكمية المطلوبة ،والوقت المحدد ،وبكلفة
معقولة).

المقدمة:
تحتل دراسة النقل دورا بارزا في عملية إعادة البناء
االقتصادي واالجتماعي والثقافي للمجتمع فهو يسهل
استغالل الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة أيا كانت
وأينما وجدت مما يعمل على زيادة اإلنتاج كما ونوعا،
لذلك فقد حاولت العديد من الدراسات وضع تعريف لهذا
القطاع.
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االستدامة  :االستدامة مصطلح ذو معنى شمولي ،و
هو ال يقتصر على المفهوم الضيق لتقليل استهالك
موارد الطبيعية الالزمة الستمرارية الحياة ،بل أنها
تعبير عن تحقيق البيئة المالئمة لإلنسان التي ال يمكن
أن تستمر بدون التكامل مع النظم االيكولوجية و البيئية
الطبيعية .إن أهم شيء عند تعريف االستدامة هو
المضمون الذي يتوجه إليه التعريف و هو أكثر أهمية
من اختيار و تنميق الكلمات .و هذا ما يدعو إليه " فيليب
ساتون  " Philip Suttonحيث يقول ":االستدامة
ليست "حول" تكامل القضايا البيئية و االجتماعية و
االقتصادية أو "عن" تحسين نوعية الحياة فحسب ،بل
أنها حول الحفاظ على شيء ما و إمداده بأسباب الحياة و
االستمرارية .لذا و لفهم فكرة االستدامة البد من تحديد
الهدف الذي نسعى إليه بالعمل على " ..تحسين نوعية
حياة اإلنسان ضمن اإلمكانيات المتاحة في النظام
االيكولوجي" كما ورد في تعريف االتحاد الدولي لحماية
الطبيعة و الموارد الطبيعية لالستدامة
( ) Sutton, 2004, P.3
قد تبدو االستدامة ،لدى البعض ،توجها للحنين للماضي
و أسلوب الحياة البسيط النقي ،بينما العكس هو
الصحيح ،فاالستدامة هي دعوة لتبني أسلوب جديد
للتفكير و التعامل بشكل أكثر مسؤولية تجاه البيئة
المحيطة .إال أن هذا ال يعني أن هناك أسلوبا محددا
لتحقيق ذلك ،ألن لكل مجتمع أو بيئة خصوصية مكانية
و حضارية و له احتياجات و متطلبات نابعة من
خصوصيته و اإلمكانيات المتاحة .االستدامة تعني
التعامل بوعي مع البيئة و الموارد الطبيعية وليس مجرد
معادلة أو وصفة جاهزة للبقاء .
تعرف ( االستدامة) على انها مفهوم ينطلق من
نظرية انسانية تدعو الى االهتمام بمستقبل االنسان،
ومن ثم الحفاظ على البيئة التي تعطي االستمرارية
البيئية
بهدف انجاز االستدامة
لالنسانية
واالجتماعية و االقتصادية و بالتالي تعزيز الحياة
بالطريقة التي تسمح لالخرين سد احتياجاتهم في
الحاضر والمستقبل ( .نجيل  7112،ص)2-
كما تعرف بانها تعامل النظم الذاتية الطبيعية
(االيكولوجية) والنظم التكنولوجية واالقتصادية مع
خصوصية المكان في خلق نسيج حضري او مبنى
متكيف مع بيئة المحيط .ان فكرة االستدامة الرئيسية
قائمة على الحفاظ على التوازن واعادة التوازن فهي
منهج يهدف الى الموازنة بين التأثيرات االقتصادية
والبيئية االن وفي المستقبل .ان االستدامة تتطلب تحقيق
توازن بين عوامل البيئة واالعتبارات االجتماعية
واالقتصاديةوهذا االمر يتحقق في تطبيقات كثيرة تمثل
العمارة احدها.
(الزبيدي ، 7112 ،ص. )7-
يعتبر النقل واحدة من اكبر المشاكل البيئية في المدينة
وان االستدامة تقلل على حد سواء التنقل وسلبية حركة
المرور وان الشكل الحضري المستدام او المدينة
المستدامة هي التي تشجع المشي وركوب الدراجات

كذلك عرف النقل على إنه (األداة التي عن طريقها
يمكن توسيع السوق واستغالل الموارد البشرية والمادية
التي لم تستغل سابقا باتجاه زيادة اإلنتاج ،وتحسين
نوعيته ،ويساهم في انتقال السلع واليد العاملة الى
األماكن التي تكون فيها أكثر نفعا).
أما من أكثر التعاريف الخاصة بالنقل وأدقها فهو الذي
يؤكد إن النقل (عبارة عن حركة لألفراد والسلع
والمعلومات واألفكار ورأس المال من مكان الى أخر).
( الدلفي)7102 ، ،
التصنيف العام ألنواع النقل :
أوال – التصنيف وفقا لمجال التشغيل  :ويشتمل على
أنواع ثالثة هي :
النقل الداخلي وهو الذي يكون ضمن نطاق الدولة
النقل الخارجي ( الدولي ) وهو النقل العابر بين
الدول ( خارج نطاق الدولة الواحدة )
النقل الحضري وهو النقل داخل حدود المدينة ،
وهو المقصود بهذا البحث
ثانيا  -التصنيف وفقا للمسار  :ويشتمل على أنواع
ثالثة هي :
النقل المائي ( النهري والبحري )
النقل البري ( طرق  ،سكة حديد  ،خطوط أنفاق
 ،باصات  ،مركبات  ،أنابيب ) ..
النقل الجوي والمشترك ( طائرات  ،مطارات ،
طائرات جوية مائية )
ثالثا  -التصنيف حسب القوة المحركة  :ويشتمل على
أنواع ثالثة هي :
عضلي بشري ( دراجة  ،عربة حمال ) أو
حيواني ( العربة التي تجرها الحيوانات )
قوى طبيعية  :كالرياح ( سفن شراعية )
والتيارات المائية في األنهار
الطاقة ( وقود  ،كهرباء )
رابعا  -التصنيف حسب نوعية الخدمة  :ويشتمل على
نوعين :
متخصصة  :لنقل الركاب فقط او البضائع فقط
مشتركة  :لنقل الركاب والبضائع معا  ،أو للنقل
الجوي والبري معا ..
خامسا  :التصنيف حسب مستوى الخدمة  :ويشتمل
على نوعين :
السرعة ( عادي و سريع )
انتظام الخدمة ( دائمة  ،تحت الطلب )
سادسا  :التصنيف حسب طبيعة وسيلة النقل  :ويشتمل
على نوعين هما ( النقل العام والنقل الخاص ) وهو
التصنيف الذي يهتم به المتخصصين في مجال تخطيط
النقل الحضري عموما ألن وسائل النقل العام والخاص
تعتبر من العناصر المؤثرة بشكل كبير في عملية النقل
بشكل عام وفي النقل الحضري أي النقل داخل المدن
بشكل خاص  .د  .حيدر كمونة  /أهمية قطاع النقل
والمرور في التنمية االقتصادية واالجتماعية
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ذلك التنقل ،وعوامل استخدام األراضي (مثل موقع
األنشطة) وبدائل التنقل (مثل االتصاالت السلكية
والالسلكية وخدمات التسليم) .فمثال،ااالزدحام يمكن أن
يخفض من خالل تحسين استخدام األراضي وإمكانية
الوصول أو االتصاالت السلكية والالسلكية ،باإلضافة
إلى استيعاب المزيد من حركة مرور السيارات )( , p2
Litman,2008

والنقل العام والكفاءة في التضام الذي يشجع التفاعل
االجتماعي والوصول السريع لمختلف الخدمات وتقليل
التكاليف الناتجة عن ذلك
النقل المستدام:
هو نقل الخدمات واالشخاص بتكاليف اقتصادية وبيئية
واجتماعية غير ضارة بالبيئة والقدرة على التحمل
وتحقيق التوازن بين احتياجات التنقل والسالمة مع
احتياجات الوصول وجودة البيئة
وان النقل المستدام مدعم من قبل مصادر الطاقة
المتجددة واليبعث الغازات الضارة بالبيئة ويقلل النقل
المستدام من استخدام االراضي ويوفر الوصول العادل
للناس والبضائع ويساعد على تحقيق بيئة صحية بها
نوعية حياة مرغوب بها لكل االجيال وباسعار معقولة
وتعمل على اقصى قدرمن الكفاءة ويدعم اقتصاد نابض
بالحياة.ان التنمية الحضرية المستدامة تشمل التدابير
الرامية الى الحد من الحاجة للتنقل وتوفير ضروف
مؤاتية لكفاءة استخدام الطاقة والبيئة واشكال النقل
الحضري وان تصميم استخدام االراضي له دور رئيسي
في تحقيق هذه االهداف )) Litman,2008 ، p2
يشير النقل المستدام إلى التنقل ضمن أنماط واليات ذات
تأثير منخفض على البيئة ،ويشمل أنماط النقل غير
الميكانيكي مثل المشي وركوب الدراجات والنقل
الميكانيكي الجماعي والصديق للبيئة مثل تنمية النقل
الموجه)( transit oriented development
[Transportation Demand Management,
السيارات ومشاركة الخضراء والمركبات  ،كما بين
المعهد اأالمريكي للنقل ان النقل المستدام  :هو تحقيق
التنقل والوصول االساسي لتلبية احتياجات التنمية دون
التأثير على نوعية الحياة للالجيال االلحقة ،بحيث يكون
امن  ،صحي وغير مكلف ومحدد في انتاج التلوث و
استخدام المصادر المتجددة وغير المتجددة  ،بحيث يلبي
احتياجات الحاضر دون التأثير او إتالف التناغم البيئي
وضرورة تحقيق اقتصاد مالئم ,للمجتمع على المدى
الطويل ). ( Van den Berg ،1999

اولويات وسائط النقل المعتمدة في المدن
تدعو التوجهات العامة لالستدامة الى التوجه لتشجيع
حركة المشاة ،باعطاء االولوية الى المشاة واستخدام
الدراجة واستعمال وسائل النقل العام ،لزيادة امكانية
الوصول للخدمات دون االعتماد على النقل الخاص،
مما يسهم في تقليل االزدحام والتلوث وتقليل استهالك
الطاقة .ان اعادة هيكلة نظام النقل وتطوير النقل الموجه
بحاجة الى دراسات وسياسات تخطيطية مسبقة تأخذ
باالعتبار تخطيط الطرق ،ومقاصد الحافالت ومواقعها،
مع ربط حركة المشاة معها ومع المقاصد المحلية بدءا
من مستوى المدينة الى المستوى المحلي مع دراسة
الترابطات اقليمياً ،لذا يفضل زيادة الرحالت القصيرة
وتقليص عددها كلما زادت المسافة ،أي بناء تدرج
هرمي للرحالت اليومية.
))Battle & McCarthy,2004, P.91
فإن أساليب هيكلة نظم النقل العام يمكن أن تساهم في تشكيل
التنظيم العمراني للمدن وبصورة هامة
أيضاً ،كما أن هذه األساليب قد شكلت عنصراً هاماً ضمن
المساعي الرامية إلعادة هيكلة المدن،
كما هو الحال في كل من مدن كورتيبيا في البرازيل،
وبورتالند في الواليات المتحدة .كما أن نظم
السكك الحديدية الثقيلة التي يتم إنشاؤها في المدن الكبرى
ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي
عادة ما تتخذ شكل نظم المترو المنشأة في المناطق المركزية(
تعد ذات أهمية أيضاً لدعم عمليات
الربط الفاعل ما بين المناطق المركزية ،إلى جانب دورها
الهام في إنشاء الروابط ما بين المناطق
المركزية والمناطق البعيدة .عدا عن ذلك ،فإن نظم السكك
الحديدية عادة ما تعمل على ربط المناطق
الخارجية بمراكز المدن ،في حين تساهم نظم الحافالت
الخفيفة توفيرصالت جيدة داخل المناطق
المركزية ،وما بين تلك المناطق والمواقع الثانوية وممرات
الضواحي .كما أن محطات السكك
الحديدية والقطارات تشكل نقاطا ً محتملة لتنفيذ عمليات
التنمية األكثر تركيزاً ،إال أن تلك العمليات
سوف تتوقف على كيفية استخدام تلك الخدمات ،إلى جانب
اعتمادها على كيفية تنظيم وتوفير تلك
المحطات( .التقرير العالمي للمستوطنات البشرية،
،7112ص )52

كما يعرف النقل المستدام بانه منظومة حضرية يقصد
بها تلبية االحتياجات اليومية من خالل مفهوم سهولة
الوصول والتنقل باساليب واليات متعددة ذات كفاءة
عالية لتحقيق اهداف اجتماعية وبيئية واقتصادية
لالجيال الحالية بشكل ينمي ويحافظ على مصادر الطاقة
غيرالمتجددة لتلبية احتياجات االجيال الالحقة (يحيى
تايه ،7105،ص)71
ان للنقل آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة ،وذلك
هوعامل مهم في االستدامة .ان لالستدامة نقلة نوعية في
تخطيط النقل .فهو في المقام األول من حيث التنقل
(الحركة البدنية) ،ولكن على نحو متزايد فإنه يتم تقييم
النقل من حيث إمكانية الوصول (قدرة الناس في
الحصول على السلع والخدمات المطلوبة) والعديد من
العوامل التي تؤثر على إمكانية الوصول إليها ،بما في
38

___ مجلة المهندس___________ )__________ JMISE 051(7حزيران ___ 7102

1
2
3
4
5
6
شكل ( )0التصميم للمشاة ووسائط النقل الصديقة للبيئة في التجمعات السكنية المستدامة
(المصدر:الباحثة استنادا إلى Sherwood Energy Village, 2004؛ )Battle & McCarthy,
التي تلبي احتياجات جميع السكان بكافة طبقاتهم
االجتماعية خاصة الفقراء  ،ولكافة المناطق الحضرية
والريفية على السواء .

المبادئ األساسية للنقل المستدام  ( :قديد5102
،ص)25
أوال  -تأمين الوصول :
إن الوصول إلى األشخاص واألماكن والسلع والخدمات
من األهمية االجتماعية واالقتصادية لرفاهية المجتمعات
 ،ويعتبر النقل من الوسائل األساسية لتحقيق ذلك ،
ويجب أن يكون الوصول إلى األشخاص واألماكن
والسلع والخدمات بأقل تكلفة  ،ويتم ذلك من خالل
تحسين فرص التواصل بين الناس من خالل تنويع
خيارات النقل  ،وإعطاء الناس مزيدا من الخيارات
لتلبية احتياجاتهم من النقل .

ثالثا  -التخطيط المتكامل للنقل :
يقع على عاتق صناع القرار في عملية تخطيط النقل
مسؤولية التخطيط الذي يتضمن النظم والحلول
المستدامة والمتكاملة فيما بينها  ،وليس مجرد حلول أو
نظم جزئية أو مؤقته  ،وذلك من خالل ضمان عملية
التنسيق بين جميع الجهات من القطاعين العام والخاص
وأصحاب المصلحة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة
النقل  ،كما ينبغي أن تتكامل القرارات المتعلقة بالنقل مع
البيئة  ،والصحة  ،والطاقة  ،واستعماالت األراضي في
المناطق الحضرية .
و جعل القرارات المتعلقة بعملية النقل مفتوحة وشاملة
 ،وإطالع الجمهور على خيارات النقل واآلثار المترتبة
عليها  ،وتشجيعهم على المشاركة في صنع القرار من
أجل ضمان تلبية االحتياجات المختلفة للمجتمع.و
التنبؤات المستقبلية لآلثار االجتماعية أو البيئية

ثانيا  -تحقيق العدالة االجتماعية :
تعتبر نظم النقل عنصرا هاما من عناصر االقتصاد
القومي  ،وتساهم مباشرة في بناء المجتمع وتحسين
نوعية الحياة  ،وبالتالي يجب على الدول توفير نظم
النقل التي تحقق العدالة االجتماعية واإلنصاف بين
األجيال واألقاليم  ،وتوفير االحتياجات األساسية للنقل
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االنبعاثات والمخلفات والملوثات السطحية (المياه العذبة
والمالحة والمياه الجوفية) خاصة المتعلقة بالنقل الجوي
 ،إضافة إلى الحد من النفايات المتولدة من تغيير وسائل
النقل والمركبات والسفن المنتهية الخدمة أو المتوقفة عن
العمل واستبدالها بجيل جديد والبنى التحتية المتعلقة بها
 ،وذلك عن طريق خفض عمليات التغيير وإعادة
استخدامها أوإعادة تدويرها وضمان وجود إدارة
طوارئ ضمن مكونات نظم النقل المعمول بها من أجل
االستجابة ألية حوادث ممكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية
( مثل تسرب النفط من إحدى الناقالت العمالقة في
البحر ) وغيرها من الحوادث ذات الصلة و الحد من
استهالك الوقود األحفوري والتقليل من االنبعاثات من
خالل كفاءة إدارة الطلب كما و يجب مواكبة التطور
والبحث العلمي للتكنولوجيات البديلة المبتكرة التي
تساعد على تحسين كفاءة النقل وحماية البيئة وتشجيع
استخدام الطاقة البديلة والمتجددة .

المتوقعة الحدوث من جراء استخدام وسائل النقل وإعداد
القرارات الالزمة لذلك  ،بدال من محاولة التصدي لها
بعد حدوثها ،وهذا من شأنه أن يؤدي إلى توفير الكثير
من التكاليف ألن القرارات المتعلقة بالنقل غالبا ما
تنطوي على تكاليف مادية كبيرة وطويلة األجل في
استثمارات البنية األساسية والنظر في كل اآلثار العالمية
والمحلية االجتماعية واالقتصادية والبيئية المترتبة على
القرارات المتعلقة بعملية تخطيط النقل  ،وذلك حسب
مستوى عملية تخطيط النقل وغاياتها .
ويعمل التخطيط المتكامل للنقل على تركيز النمو
والحد من الزحف الحضري  ،وتوفير المزيد من
التوزيع المتجانس الستعماالت األراضي في المناطق
الحضرية  ،األمر الذي يؤدي إلى تقليل الطلب على
النقل خاصة بالنسبة لرحالت السيارات الخاصة  ،وذلك
عن طريق إمكانية جعل بداية ونهاية الرحلة محصورة
بنفس المنطقة  ،وذلك من خالل تخطيط نظم النقل التي
تحقق الكفاءة في استخدام األراضي والموارد الطبيعية
األخرى و تصميم أنظمة نقل يتوفر فيها طرقا للمشاة
والدراجات في المناطق الحضرية  ،إضافة إلى توفير
بدائل للسيارات الخاصة بوسائل نقل عام جذابة وآمنة
باالضافة الى دمج وسائط النقل  ،سواء للمسافرين أو
البضائع  ،من أجل زيادة كفاءة حركة السلع  ،إضافة
إلى توفير مجموعة واسعة من خيارات النقل
وتعتبرالمحافظة على المواقع التاريخية واألثرية ،
والحد من الضوضاء والتلوث السمعي  ،عند تخطيط
وتصميم وبناء شبكات النقل .و من االمور المهمة
إعطاء األولوية لالعتبارات البيئية في عملية التخطيط
للحد من التلوث البيئي وخفض تأثير وسائل النقل على
البيئة  ،والتقيد بشروط الحفاظ على التنوع البيولوجي .

سادسا  -الجدوى االقتصادية :
يجب أن تكون نفقات نظم النقل المستدامة فعالة من
حيث التكلفة  ،وعلى صناع قرار النقل إيجاد نظام
حساب للتكاليف اإلجمالية والمتكاملة  ،بحيث يعكس
الحقيقة االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتكاليف
اإلجمالية بما فيها التكاليف على المدى البعيد  ،وذلك من
أجل تحقيق معيار المساواة والعدالة في الدفع من قبل
مستخدمي وسائل النقل مقارنة مع التكاليف اإلجمالية .
كما يجب النظر في اآلثار االقتصادية وفرص العمل
والمنافع التي يمكن أن تتولد من إعادة تشكيل نظم النقل
 ( .قديد، 7105ص)17
ولجعل النقل أكثر استدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ال
بد من إتباع استراتيجيات النقل الحضري التالية :
(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير) 7112 ،

رابعا – الصحة والسالمة :
يجب توفير شروط الصحة والسالمة العامة في أنظمة
النقل العام في المدن  ،حيث يجب تصميم وتشغيل نظم
النقل بطريقة غير مضرة بالصحة العامة ( البدنية
والعقلية ) وتحقق الرفاهية االجتماعية والسالمة لجميع
الناس وتحسين نوعية الحياة في المجتمع .

- 0إدارة البنية األساسية القائمة للطرق لتحسين تدفق
حركة المرور وتهدئة السـرعات حـول المناطق
المزدحمة بالسكان.
- 7االهتمام بتأثير حركة المرور على النقل غير اآللي
وعلى البيئة لدى تقييم مشاريع الطـرق الجديدة.
 - 2فرض الرسوم على القائمين بتطوير األراضي
لتمويل الطرق الجديدة وتطبيق تسعير لزحمة الطرق
وتحميل التكاليف الكاملة لركن السيارة في مواقف
السيارات.
 - 1تحسين قدرة النقل العام على االستمرار بإعطاء
الحافالت أولوية في المحالت السكنية وتوفيرالتمويل
الكافي وتحسين كفاءة التشغيل عن طريق المنافسة
المنظمة.
 -5توفير ممرات آمنة ومسالك للدراجات لحماية المشاة
-2وفير النقل الجماعي المعتمد على الخطوط الحديدية
في المدن الكبيرة ذات الطلب المرتفع على النقل وحيثما
يمكن أن يخدم المستخدمين ذوي الدخول المنخفضة.

خامسا  -جودة البيئة :
تساهم األنشطة البشرية في تدمير الموارد الطبيعية أو
استهالكها بمعدالت تفوق قدرة الطبيعة على إعادة
تجديدها أو استبدالها  ،كما تزيد الضغط على البيئة
وقدرتها المحدودة في استيعاب النفايات  ،وفي هذا
المجال ال بد من بذل الجهود نحو تطوير نظم نقل تتقيد
باالعتبارات البيئية مثل التأكد من أن معدل استخدام
الموارد المتجددة ال تتجاوز معدالت تجديدها ،
واستخدام الموارد المتجددة ضمن الحد األدنى ومنع
التلوث حيث يجب سد احتياجات النقل دون توليد
االنبعاثات التي تهدد الصحة العامة  ،والمناخ العالمي ،
والتنوع البيولوجي وسالمة العمليات اإليكولوجية
األساسية و الحد من النفايات وذلك عن طريق تقليل
38

___ مجلة المهندس___________ )__________ JMISE 051(7حزيران ___ 7102

تعد االستدامة في اطارها العام مفهوما بيئيا ثم تحول الى
مفهوم تنموي شامل يراعي ثالثة محاور رئيسية و هي
المحور االجتماعي (االنسان) و المحور االقتصادي و
المحور البيئي يعني هذا المفهوم استخدام الطاقة
والموارد الطبيعية في المنطقة الحضرية وتحقيق بيئة
منسجمة ومتالئمة مع الطبيعة تهتم بنوعية الحياة
االنسانية ضمن النظام البيئي اذ تؤكد االستدامة
الحضرية على التوزيع الجغرافي المتوازن وتوزيع
الفرص االخرى والتطور االقتصادي واالجتماعي
والمحافظة على التنوع الطبيعي مع استخدام االستدامة
في كل مكوناتها كجوانب اساسية الستمرار الحياة
االنسانية شكل ( ) 7
واعطاء فرصة افضل لالجيال المستقبلية .وقد اشرت
دراسة (  )Mike Jenks and Nicol Dempseyفي
كتابهم Future Forms and Design for
 ) )Sustainable Cities, 2005اربعة مبادى لتحقيق
االستدامة الحضرية وهي :
-0المستقبلية :التركيز على الفعاليات االنسانية وفق
نظرة مستقبلية.
-7العدالة :تحقيق العدالة البيئية واالجتماعية للجيل
الحالي واالجيال القادمة.
 -2المشاركة :في اتخاذ القرارات .
-1الكثافة العالية :اعتماد الكثافة البنائية العالية .
يشير التعريف لالستدامة الحضرية الى ان هنالك حاجة
الى العمل في عدة مجاالت االول ان تعمل المدن على
تخفيض البصمة البيئية(0بصمة القدم االيكولوجية) اذا
اريد لها ان تكون اكثر نجاحا في موضوع التنمية
المستدامة اما المجال الثاني فيركز على االدارة الحكيمة
للموارد خاصة الناضبة منها واالستثمار في راس المال
البشري وزيادة االنتاج االقتصادي والتي تعد مفاتيح
الستدامة الثروات في المناطق الحضرية اما المجال
الثالث فيدعو الى اجراءات لتحسين الصحة البيئية في
الحد من التلوث والحفاظ على الموارد .

لقد جاء في التقرير العالمي للمستوطنات البشرية
 7112لتحقيق مدن مستدامة تطويرنظام النقل المستدام
من أجل الحد من اآلثار البيئية الضارة الناجمة عن
االعتماد على المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي وان
الخطط العمرانية اإلستراتيجية والمتصلة بعمليات
تطوير مرافق البنية التحتية يمكن أن تساهم في تعزيز
نشوء أشكال أفضل للتوسع الحضري والمتركزة حول
أماكن انتشار مرافق النقل العام .وفي هذا السياق ،فال بد
من اإلشارة إلى أهمية عمليات الربط ما بين المشاريع
االستثمارية األبرزفي مجال البنية التحتية والمشاريع
الضخمة بعمليات التخطيط اإلستراتيجي .كما أن أية
خطة خاصة بالبنية التحتية تمثل عنصراً أساسيا ً من
عناصرالخطط العمرانية اإلستراتيجية .عدا عن ذلك،
فإن الروابط ما بين ميادين النقل واستخدام األراضي تعد
األكثر أهمية ضمن هذا اإلطار ،وينبغي أن تكون لها
األسبقية ،ومن ثم يمكن أن تتبعها األشكال األخرى
لمرافق البنية التحتية بما في ذلك المياه والصرف
الصحي
(التقرير العالمي للمستوطنات البشرية،7112 ،ص)0
االستدامة الحضرية
شهد العالم اواخر القرن العشرين و مطلع القرن الواحد
و العشرين حركة عالمية لجعل المدينة خضراء .هذه
الحركة ،المعروفة على وجوه مختلفة بعلم البيئة
الحضرية ،او المدن البيئية او المدن المستدامة ،او
المدن اإليكولوجية ،تبحث للحصول على إجابات أكثر
عمقا وأكثر إرضاء للقضايا الحضرية في يومنا هذا مما
يمكن أن تقدمها تكنولوجيا أفضل  .كما انها توفق بين
الجوانب البيئية و االقتصادية و االجتماعية فتنشأ عالقة
صالحة بين هذه االقطاب الثالثة ،فتتميز بكونها فعالة
من الناحية االقتصادية ،عادلة من الناحية االجتماعية و
ممكنة من الناحية البيئية ،بحيث تحترم الموارد الطبيعية
و النظم البيئية و تدعم الحياة على االرض و تضمن
الناحية االقتصادية دون نسيان الهدف االجتماعي و
الذي يتجلى بمكافحة الفقر و البطالة و عدم المساواة و
البحث عن العدالة (ديب و مهنا(2009 ،
تمثّل االستدامة الحضرية أحد أهم المرتكزات للتوجّهات
التنموية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة ،وان
الكثير من المجاالت التي تستوعب مفهوم االستدامة
(بمعناه الشامل) تظهر ضمن البيئة الحضرية بمضمونها
الفيزياوي المحسوس "المادي" (ممثالً بالكتل
والفضاءات) وبمحتواها غير المنظور "الالمادي"
(ممثالً بالمجتمع وما يرتبط به من إعتبارات) (.غير
المنظور "الالمادي" (ممثالً بالمجتمع وما يرتبط به من
إعتبارات)( .خروفة ،7112 ،ص)52

بصمة القدم االيكولوجية( Ecological
:)Footprintتقاس بالهيكتار العالمي ( Global
:)Hectarوهي نسبة هيكتار من المساحة البيولوجية
المنتجة الى معدل االنتاج العالمي .

تعريف االستدامة الحضرية:
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االستدامة الحضرية
Urban
Sustainability

Economy
Society
االقتصاد
المجتمع

-0االنتاج
-5المال
العام
-3المال
الخاص

Environment
البيئة

-0االمن
-5العيش
-3العدالة
االجتماعية

-0التنوع في النبات
وانواع الحيوانات
-5مستوى منخفض من
التلوث
-3االستخدام الفعال
للموارد

شكل(  )5يوضح مؤشرات االستدامة الحضرية

جدول ( )0االطار النظري لمؤشرات النقل المستدام
المفردات الرئيسة
 - 0سهولة الوصول

النقل المستدام

5تحقيق العدالة االجتماعية -3التخطيط المتكامل للنقل

المؤشرات االولية
تامين الوصول
الخيارات
نوعية الحياة
العدالة
القطاعات
النكامل
التنبؤات
المستقبلية
النمو الحضري
تصميم الطرق
وسائل النقل

المؤشرات الثانوية
تامين وصول االشخاص والسلع والخدمات
تنوع خيارات النقل
تحسين نوعية الحياة
تحقيق العدالة بين مختلف الطبقات االجتماعية
التنسيق بين جميع الجهات من القطاعين العام والخاص
التكامل بالقرارات المتعلقة بالنقل مع البيئة  ،والصحة  ،والطاقة ،
واستعماالت األراضي في المناطق الحضرية .
التنبؤات المستقبلية لآلثار االجتماعية أو البيئية المتوقعة الحدوث
تركيز النمو والحد من الزحف الحضري
تصميم طرق المشاة والدراجات في المناطق الحضرية  ،و توفير بدائل
للسيارات الخاصة بوسائل نقل عام جذابة وآمنة .
دمج وسائط النقل  ،سواء للمسافرين أو البضائع  ،من أجل زيادة كفاءة
حركة السلع
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التلوث السمعي
التلوث البيئي
الصحة العامة
الرفاهية
االجتماعية
نوعية الحياة
استخدام الموارد
منع التلوث

-2الصحة والسالمة

 -2جودة البيئة

النفايات
إدارة طوارئ

-6الجدوى االقتصادية

الحد من الضوضاء والتلوث السمعي
الحد من التلوث البيئي وخفض تأثير وسائل النقل على البيئة
غير مضرة بالصحة العامة ( البدنية والعقلية )
تحقق الرفاهية االجتماعية والسالمة لجميع الناس
تحسين نوعية الحياة في المجتمع .
التأكد من أن معدل استخدام الموارد المتجددة ال تتجاوز معدالت تجديدها
سد احتياجات النقل دون توليد االنبعاثات التي تهدد الصحة العامة ،
والمناخ العالمي
الحد من النفايات

ضمان وجود إدارة طوارئ ضمن مكونات نظم النقل

استهالك الوقود

الحد من استهالك الوقود األحفوري والتقليل من االنبعاثات

التطور العلمي
نفقات النقل

مواكبة التطور والبحث العلمي للتكنولوجيات البديلة المبتكرة

التكاليف
اإلجمالية
فرص العمل

نفقات نظم النقل المستدامة فعالة من حيث التكلفة
تحقيق معيار المساواة والعدالة في الدفع من قبل مستخدمي وسائل النقل
مقارنة مع التكاليف اإلجمالية
توفيرفرص العمل والمنافع التي يمكن أن تتولد من إعادة تشكيل نظم النقل

جدول ( )5االطار النظري لمؤشرات النقل المستدام الذي يحقق االستدامة الحضرية
المفردات الرئيسة

المؤشرات االولية

 - 0سهولة الوصول

تامين الوصول
الخيارات
نوعية الحياة
العدالة

 -3التخطيط المتكامل
للنقل

القطاعات

 -5تحقيق العدالة
االجتماعية

النقل المستدام

النكامل

التنبؤات المستقبلية
النمو الحضري
تصميم الطرق

وسائل النقل
التلوث السمعي
التلوث البيئي
-2الصحة والسالمة

الصحة العامة
الرفاهية االجتماعية
نوعية الحياة

المؤشرات الثانوية
تامين وصول االشخاص والسلع والخدمات
تنوع خيارات النقل
تحسين نوعية الحياة
تحقيق العدالة بين مختلف الطبقات
االجتماعية
التنسيق بين جميع الجهات من القطاعين
العام والخاص
التكامل بالقرارات المتعلقة بالنقل مع البيئة ،
والصحة  ،والطاقة  ،واستعماالت األراضي
في المناطق الحضرية .
التنبؤات المستقبلية لآلثار االجتماعية أو
البيئية المتوقعة الحدوث
تركيز النمو والحد من الزحف الحضري
تصميم طرق المشاة والدراجات في
المناطق الحضرية  ،و توفير بدائل للسيارات
الخاصة بوسائل نقل عام جذابة وآمنة .
دمج وسائط النقل  ،سواء للمسافرين أو
البضائع  ،من أجل زيادة كفاءة حركة السلع
الحد من الضوضاء والتلوث السمعي
ال حد من التلوث البيئي وخفض تأثير وسائل
النقل على البيئة
غير مضرة بالصحة العامة ( البدنية
والعقلية )
تحقق الرفاهية االجتماعية والسالمة لجميع
الناس
تحسين نوعية الحياة في المجتمع .
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 -2جودة البيئة

استخدام الموارد
منع التلوث
النفايات
إدارة طوارئ
استهالك الوقود
التطور العلمي

-6الجدوى االقتصادية

نفقات النقل
التكاليف اإلجمالية

فرص العمل

التأكد من أن معدل استخدام الموارد
المتجددة ال تتجاوز معدالت تجديدها
سد احتياجات النقل دون توليد االنبعاثات
التي تهدد الصحة العامة  ،والمناخ العالمي
الحد من النفايات
ضمان وجود إدارة طوارئ ضمن مكونات
نظم النقل
الحد من استهالك الوقود األحفوري
والتقليل من االنبعاثات
مواكبة التطور والبحث العلمي
للتكنولوجيات البديلة المبتكرة
نفقات نظم النقل المستدامة فعالة من حيث
التكلفة
تحقيق معيار المساواة والعدالة في الدفع من
قبل مستخدمي وسائل النقل مقارنة مع
التكاليف اإلجمالية
توفيرفرص العمل والمنافع التي يمكن أن
تتولد من إعادة تشكيل نظم النقل

التجارب العالمية والعربية لتطبيق النقل المستدام الذي
يحقق االستدامة الحضرية
المـرورالضخمة المتنبأ بها في ساعات الذروة عن
طريق تصميم شبكات طرق ضخمة وشبكة مقابلة من
جسور وممرات المشاة السفلية .ولقد بلغت الطرق
الخاصة بهذا الموقـع  2أضـعاف مـا فـي نيويورك مع
أقل من نصف كثافة بناياتها حيث تم تخصيص حوالي
ثلث الموقع للبنايات والتـي يفصل بين أراضيها
مجموعة من الطرق السريعة.أما  Rogersوشركاه وهم
الجهة المصممة بشكل أساسي فقد عملوا على منع إيجاد
حي خـاص باألموال مفصول عن حياة المدينة.
وبالمقابل شجعوا فكرة  Lu Zia Suiكحي سكني
تجـاري متنوع محسن بشبكة من الفراغات المفتوحة
والمواقف ويتم الوصول إليه أساسـا عـن طريـق
المواصالت العامة بحيث تكون هذه المنطقة قادرة على
أن تكون بؤرة ثقافيـة لكـل، Pudongمما يقي المنطقة
من تقلبات األوضاع واألزمات االقتصادية في السوق
العالمية المكتبية حيـث تفلس المناطق المخصصة للتنمية
الفردية (التنمية في مجال واحد فقط) .إلى جانب أن
المصممين يهدفون إليجاد مجتمعات محلية مستدامة
ومجاورات بهيجة تستهلك نصف الطاقة المخطط لهـا
وتحد من تأثيرها على البيئة) Rogers، 0222( .
ولقد وجد مهندسو البيئة والمواصالت أن األنشطة
واالستعماالت المختلطة والتأكيد على استخدام
المواصالت العامة يقلل الحاجة إلى الرحالت بالسيارة
وبالتالي إلى الشـوارع بحـوالي  60%.فعمل المصمم
على توسيع شبكات طرق المشاة البعيدة عن الشوارع
ومسارات الدراجات وأماكن التسوق والطرق المشجرة.
كما فتحت شبكة الفراغات العامة المجال إليجاد أنشطة
ثقافية متفتحة في المدينة .ولقد تمت حياكة كل ذلك بشكل
حذر مع نظام المواصالت العامة لعمل شبكة فردية
مترابطة من الفراغات العامة والحركة والتي تبدأ من

تجربة الصين مدينة شنغهاي ( تطوير مدينة
)Shanghai, China
تعد مدينة  Shanghaiخامس أكبر مدن العالم وهي
مدينة ساحرة مكتظة تعج بالحياة .بلغ تعداد سكانها
حوالي  02مليون عام  ،0221وهي تطمح لتكون قوة
رئيسية في عالم المـال ومحـورالتجارة في الصين.
ولسبب أو آلخر فإن المدينة تخطو بسرعة نحو إتباع
النمط األوروبي وأتمتة دراجاتها التي تقارب السبعة
ماليين.وقد أقيمت في بدايات القرن العشرين عدد من
مجمعات المكاتب على حد ضفة النهر المشجرة حيث
رصيف الميناء الذي أصبح أول كارثة حلت بالتنقل في
المدينة التي تحولت إلى السـيارة فصفوف األشجار
الجميلة أزيلت لتحل محلها مواقف السيارات على ضفة
النهر وإلفساح المجال لرؤية مناظر النهر الخالبة من
المدينة.
أما نهر  Huangpoفيبلغ عرضه  0كيلو متر وتجتازه
السفن التجارية المشحونة جيئة وذهابا من كل شكل
وحجم .وعلى هذا النهر تقع  Pudongوهي منطقة
مطورة واسعة تغطـي آالف الهكتارات وجزء منها هو
موقع المنطقة الجديدة  Lu Zia Suiوالتي تعكس قلب
المدينة القديمة وهي ذات مساحة تبلغ  0.5كيلو متر
مربع (شكل  ) 0تم ربطها حديثا بالمدينة عن طريـق
اثنين من أطول جسور العالم وبشبكة من األنفاق.
وبالرغم من الثقافة الحضرية التي تتمتع بها المدينة إال
أن هذا المشـروع أرجعهـا للتنـوع التجاري والثقافي
للمدينة القديمة .وبالمقابل فإن هذه المنطقة الجديدة
لمستخدمي المكاتب العالمية صممت ليتم الوصول إليها
عن طريق السيارة .ولقد خطط مهندسو المـرور لحركـة
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المقاطعة العامة الرئيسية.لكل من المجاورات شخصيتها
المميزة وجميعها تقع بخالل  01دقائق مشي من كل من
الميدان المركزي ،النهر والمجاورات القريبة .وتتجمع
المكاتب واألماكن والمحال التجاريـة والمراكـزالثقافية
قرب المحطات ،فيما تتجمع المباني السكنية حول
الميدان وبجانب النهـر إلـى جانـب المستشفيات
والمدارس والبنايات األخرى .وقد عمل اتصال المباني
مع بعضـها علـى تشـكيل الشوارع والساحات مع وجود
عدد من الشوارع والمواقع المنفصلة ( Rogers,
 .)1997كما تم العمل على تغيير ارتفاعات المباني
بحيث يعطي ضوء النهار الحياة للشوارع والميـادين
والطرقات المشجرة بالرغم من كثافة البناء العالية
(شكل  .) 1كما أن تنوع وتغير خط السقف زاد من
فعالية وكمال المناظر واختراق ضوء النهار للمباني
نفسـها وتقليـل الحاجـة للطاقـة ولإلضاءة الصناعي
()Rogers, 1997

باب البيـت وتقـود فـي النهايـة بواسطة مواقف
السيارات أو الباصات أو الترام إلى المحطات
والمطارات .وإن وجود سلسـلة مرنة من أنماط
المواصالت المختلفة من األرصفة اآلمنة إلى القطارات
عالية السرعة والسـفر بالطائرات يسهل عملية الحركة
واالنتقال لجميع السكان بشكل كبير (Rogers,
1997).
يقع في قلب  Lu Zia Suiالميدان المركزي الذي
تنبعث منه الجادات وتقوم بوصـل الطـرق الدائرية
متحدة المركز ببعضها البعض حيث يضم الطريق
الخارجي طرقات المشاة والدراجات فقط ،الثانية
الترامات والباصات ،والداخلية مسارات السيارات
الرئيسية (شكل .)7أما الهدف العام فهو تحديد احتياجات
المجتمع اليومية بما فيها المواصالت العامة من خالل
مسافات مريحة للمشي وبعيدا عن الدخول في حركة
المرور .فيما تم تركيز ستة مجاورات متالصقة (شكل
 ،)2بمعدل  21111شخص في كل منها ،حول كل من
أماكن تبديل المواصالت الرئيسية والموصولة بشبكة

الشكل )  )2الميدان المركزي
 Lu Zia Suiالذي تنبعث منه الجادات وتقوم
بوصل الطرق الدائرية متحدة المركز ببعضها
البعض ()Rogers, 1997

شكل( )1الميدان المركزي
الذي يرتبط مع الطرق الخارجية
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شكل( )5تركيز ستة مجاورات متالصقة
بمعدل  21111شخص في كل منها ،حول
كل من أماكن تبديل المواصالت الرئيسية

شكل ( )2المجاورات المتالصقة وحركة
المرور فيها

جدول ( )3اختبار المؤشرات على المشروع العالمي مدينة شنغهاي ( تطوير مدينةShanghai, China
المؤشرات
 - 0سهولة
الوصول

المفردات
تامين وصول االشخاص
والسلع والخدمات

وصف المشروع
وجود سلسـلة مرنة من أنماط
المواصالت المختلفة من األرصفة
اآلمنة إلى القطارات عالية السرعة
والسـفر بالطائرات يسهل عملية
الحركة واالنتقال لجميع السكان
بشكل كبير

تحسين نوعية الحياة
تحقيق العدالة بين
مختلف الطبقات
االجتماعية

لكل من المجاورات شخصيتها
المميزة وجميعها تقع بخالل 01
دقائق مشي من كل من الميدان
المركزي ،النهر والمجاورات القريبة

النقل المستدام

تنوع خيارات النقل

-5تحقيق العدالة
االجتماعية
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 -3التخطيط
المتكامل للنقل

التنسيق بين جميع
الجهات من القطاعين
العام والخاص
التكامل بالقرارات
المتعلقة بالنقل مع
البيئة  ،والصحة ،
والطاقة  ،واستعماالت
األراضي في المناطق
الحضرية .
التنبؤات المستقبلية
لآلثار االجتماعية أو
البيئية المتوقعة الحدوث
تركيز النمو والحد من
الزحف الحضري
تصميم طرق المشاة
والدراجات في المناطق
الحضرية  ،و توفير
بدائل للسيارات
الخاصة بوسائل نقل
عام جذابة وآمنة .
دمج وسائط النقل ،
سواء للمسافرين أو
البضائع  ،من أجل زيادة
كفاءة حركة السلع
الحد من الضوضاء
والتلوث السمعي
الحد من التلوث البيئي
وخفض تأثير وسائل
النقل على البيئة

-2الصحة
والسالمة

غير مضرة بالصحة
العامة ( البدنية والعقلية
)
تحقق الرفاهية
االجتماعية والسالمة
لجميع الناس
تحسين نوعية الحياة
في المجتمع .
التأكد من أن معدل
استخدام الموارد
المتجددة ال تتجاوز
معدالت تجديدها
منع التلوث  :حيث يجب
سد احتياجات النقل دون
توليد االنبعاثات التي
تهدد الصحة العامة ،
والمناخ العالمي
الحد من النفايات
ضمان وجود إدارة
طوارئ ضمن مكونات
نظم النقل
الحد من استهالك
الوقود األحفوري
والتقليل من االنبعاثات
مواكبة التطور
والبحث العلمي
للتكنولوجيات البديلة
المبتكرة

 -2جودة البيئة

الميدان المركزي يقع في القلب
الذي تنبعث منه الجادات وتقوم
بوصـل الطـرق الدائرية متحدة
المركز ببعضها البعض حيث يضم
الطريق الخارجي طرقات المشاة
والدراجات فقط ،الثانية الترامات
والباصات ،والداخلية مسارات
السيارات الرئيسيةما الهدف العام
فهو تحديد احتياجات المجتمع
اليومية بما فيها المواصالت العامة
من خالل مسافات مريحة للمشي
وبعيدا عن الدخول في حركة المرور.
فيما تم تركيز ستة مجاورات
متالصقة بمعدل  01111شخص
في كل منها ،حول كل من أماكن
تبديل المواصالت الرئيسية
والموصولة بشبكة المقاطعة العامة
الرئيسية.
النهروالمجاورات القريبة .وتتجمع
التجاريـة
واألماكن
المكاتب
والمراكـزالثقافية قرب المحطات،
فيما تتجمع المباني السكنية حول
الميدان وبجانب النهـر إلـى
المستشفيات والمدارس والبنايات
األخرى .وقد عمل اتصال المباني مع
بعضـها علـى تشـكيل الشوارع
والساحات مع وجود عدد من
الشوارع والمواقع المنفصلة كما تم
العمل على تغيير ارتفاعات المباني
بحيث يعطي ضوء النهار الحياة
للشوارع والميـادين
الطرقات المشجرة بالرغم من كثافة
البناء العالية كما أن تنوع وتغير خط
السقف زاد من فعالية وكمال المناظر
واختراق ضوء النهار للمباني نفسـها
وتقليـل الحاجـة للطاقـة ولإلضاءة
الصناعي

فتحت شبكة الفراغات العامة المجال
إليجاد أنشطة ثقافية متفتحة في
المدينة .ولقد تمت حياكة كل ذلك
بشكل حذر مع نظام المواصالت
العامة لعمل شبكة فردية مترابطة من
الفراغات العامة والحركة والتي تبدأ
من باب البيـت وتقـود فـي النهايـة
بواسطة مواقف السيارات أو
الباصات أو الترام إلى المحطات
والمطارات

88

___ مجلة المهندس___________ )__________ JMISE 051(7حزيران ___ 7102
-6الجدوى
االقتصادية

نفقات نظم النقل
المستدامة فعالة من
حيث التكلفة
تحقيق معيار المساواة
والعدالة في الدفع من
قبل مستخدمي وسائل
النقل مقارنة مع
التكاليف اإلجمالية
توفيرفرص العمل
والمنافع التي يمكن أن
تتولد من إعادة تشكيل
نظم النقل

شجعوا فكرة  Lu Zia Suiكحي
سكني تجـاري متنوع محسن بشبكة
من الفراغات المفتوحة والمواقف
ويتم الوصول إليه أساسـا عـن
طريـق المواصالت العامة بحيث
تكون هذه المنطقة قادرة على أن
تكون بؤرة ثقافيـة لكـل
،Pudongمما يقي المنطقة من
تقلبات األوضاع واألزمات االقتصادية
في السوق العالمية المكتبية حيـث
تفلس المناطق المخصصة للتنمية
الفردية (التنمية في مجال واحد
فقط) .إلى جانب أن المصممين
يهدفون إليجاد مجتمعات محلية
مستدامة ومجاورات بهيجة تستهلك
نصف الطاقة المخطط لهـا وتحد من
تأثيرها على البيئة

 المثال العربي  :مدينة مصدر ،ابو ظبي في
دولة االمارات العربية المتحدة

 51في المائة من إجمالي المساحة الكلية ،الكثافة
السكانية  011شخص  /هكتار ،أما إرتفاع المباني
فالمع ّدل هو  2 - 1طوابق واإلرتفاع األقصى هو11
متر ،وعرض الشوارع ،فكان الشارع المركزي 75
متر ،واقصى عرض للطرقات العامة 01 ،متر أما
الشوارع الفرعية فكانت  2.5متر ،وقد ت ّم التطرّق إلى
جميع النواحي االقتصادية والبيئية أثناء عملية إعداد
التخطيط والهندسة العمرانية للمدينة ،مع تركيز خاص
على اإلستدامة بغية المساهمة في تحقيق هدف المدينة
بأن تصبح من أكثر المدن إستدامة في العالم ،ومكاناً
رائعا ً للعيش والعمل ،ويراعي التصميم بشكل خاص،
تسهيل توليد الطاقة حيث أمكن (مثل زاوية السقف
وشكله) أن يح ّد من استهالك الكهرباء والماء ،وهكذا
يمكننا التعريف عن المدينة من خالل الصفات البارزة
[]i
اآلتية:
موجّهة بالشكل األمثل حيث ت ّم توجيه المدينة

وشبكة الطرقات على محور جنوبي شرقي  -شمالي
غربي ،لتوفر الظالل على الطريق طوال اليوم ،بشكل
يقلل اكتساب الجدران للوهج الحراري ويسهل تدفق
النسمات الباردة في أرجاء المدينة.

تقع مدينة مصدر في قلب صحراء ،وقد صممت هذه
المدينة لتكون أكثر المدن المستدامة ،من قبل شركة
التصميم المعماري  LAVAتقع قرب ( 02كيلومترا
جنوب أبوظبي) ،المعتمدة تماماً على الطاقة المتجددة.
والمدينة اإلماراتية تعيش في بيئة خالية من الكربون
والنفايات في طفرة جديدة وتوجه نحو التركيز كليا ً على
الطاقة الشمسية ،فمع محطة الطاقة الشمسية التي تقع في
وسطها إضافة إلى مزارع الرياح التي تمدها بالطاقة،
تهدف تلك المدينة ألن تكون خالية من انبعاثات
الكربون ،وتُعّد ايضاً محضنا للشركات القائمة على
التكنولوجيا النظيفة ،وبدءا من الماء وحتى المهمالت،
يجري قياس كل شيء في المدينة ومراقبته ليصبح
مصدرا للمعلومات ،كما تُعّد المدينة صديقة للمشاة حيث
ال تدخلها السيارات ،وهي تقوم حاليا بتجربة شبكة من
المركبات الشخصية الكهربائية والتي تسير على مستوى
المدينة
شوارع
تحت
أمتار
ستة
(
http://www.annabaa.org/nbanews/2013/02
].)/320.htm
وسيتم تخصيص  %21من مساحة ”مدينة مصدر”
للسكن ،و %71لمنطقة األعمال واألبحاث ،و%02
للمدن التجارية بما فيها الصناعات الخفيفة ،و %2لـ
”معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” ،و %02للخدمات
والمواصالت ،و %2للفعاليات الثقافية ،ومن المتوقع أن
يعيش في هذه المدينة ما يقرب من  11ألف شخص،
بينما يزورها كل يوم ما يقرب من  51ألفا آخرين ممن
سيذهبون إلى أعمالهم .ويرى النقاد هذه المدينة أنها
ستصبح مقاطعة جديدة لألغنياء ،ويتساءلون عما إذا
كان من الممكن إنشاء مدن مماثلة لهذه المدينة في دول
أخرى ،مساحة اإلنشاء حوالي  2كم ،7المبنية حوالي

شكل ( )2منظور لمدينة مصدر يالحظ فيه توجيه
المدينة وشبكة الطرقات
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منطقة حضرية نابضة بالحياة ،تُعّد
الفضاءات العامة باألهمية نفسها
كاألبنية ،وت ّم اتّباع وسائل ع ّدة
لتفعيل هذه الفضاءات ،وبالتالي
أصبحت المدينة مكانا ً تسهّل فيه
الطرقات والساحات
التفاعل بين السكان و الزوار

شكل ( )2يوضح الفضاء العام للمدينة

مدينة متكاملة ،ليست هناك مناطق للشركات والثقافة ،فالجامعة وعناصر األعمال التقليدية مدمجة في قلب المجتمع وكذلك منشآت
التسلية والترفيه ليتسنى للسكان والمتنقّلين إلى المدينة إيجاد مطالبهم على مقربة منهم.

شكل ( )8االستعمال المختلط في المدينة



مبان منخفضة ،كثافة عالية ،يتسم هذان الجانبان بأهمية محورية في مجتمع حضري ال يستهلك الكثير من الطاقة ألسباب مختلفة،
ٍ
وتشمل إستخدام طاقة أقل في مجال التنقل (بين األبنية وداخلها)  .وحموالت تدفئة  /تبريد أقل

شكل( )99التنقل سيرا على االقدام لقرب مسافات التنقل



التش ّجيع على التنقل سيراً على األقدام من خالل قرب المسافات بين األبنية لتوفير ظالل وبيئة لطيفة في الشوارع.
جودة حياة عالية أذ ت ّم تصميم «مدينة مصدر » لتقديم حياة عالية الجودة بأقل آثار سلبية على البيئة ،مما يؤكد أن توفير متطلبات
أعمال مجزية من الناحية التجارية.
الحياة الصديقة للبيئة ليس صعبا ً ،ويمكن له أن يسهم بتوفير نموذج
ٍ
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شكل ( )99جودة الحياة العالية في مدينة الصدر

النقل المستدام

جدول ( )4اختبار المؤشرات على مدينة مصدر
المؤشرات
 - 0سهولة
الوصول

المفردات
تامين وصول
االشخاص
والسلع والخدمات
تنوع خيارات
النقل

وصف المشروع
 .مدينة مختلطة االستعمال مما
يسهل وصول الجميع وبخيارت
نقل متعددة وتوفير متطلبات
الحياة الصديقة للبيئة

-5تحقيق العدالة
االجتماعية

تحسين نوعية
الحياة
تحقيق العدالة بين
مختلف الطبقات
االجتماعية

جودة حياة عالية أذ ت ّم
تصميم «مدينة مصدر » لتقديم
حياة عالية الجودة بأقل آثار
سلبية على البيئة
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 -3التخطيط
المتكامل
للنقل

التنسيق بين جميع
الجهات من
القطاعين العام
والخاص
التكامل بالقرارات
المتعلقة بالنقل مع
البيئة  ،والصحة ،
والطاقة ،
واستعماالت
األراضي في
المناطق الحضرية
.
التنبؤات
المستقبلية لآلثار
االجتماعية أو
البيئية المتوقعة
الحدوث
تركيز النمو والحد
من الزحف
الحضري
تصميم طرق
المشاة والدراجات
في المناطق
الحضرية  ،و
توفير بدائل
للسيارات الخاصة
بوسائل نقل عام
جذابة وآمنة .
دمج وسائط النقل
 ،سواء للمسافرين
أو البضائع  ،من
أجل زيادة كفاءة
حركة السلع
الحد من
الضوضاء والتلوث
السمعي

مبا ٍن منخفضة ،كثافة
عالية ،يتسم هذان الجانبان
بأهمية محورية في مجتمع
حضري ال يستهلك الكثير من
الطاقة ألسباب مختلفة ،وتشمل
إستخدام طاقة أقل في مجال
التنقل (بين األبنية وداخلها) .
وحموالت تدفئة  /تبريد أقل
موجهة الشكل األمثل حيث ت ّم
ّ
توجيه المدينة وشبكة الطرقات
على محور جنوبي شرقي -
شمالي غربي ،لتوفر الظالل
على الطريق طوال اليوم،
بشكل يقلل اكتساب الجدران
للوهج الحراري ويسهل تدفق
النسمات الباردة في أرجاء
النمو
وتركيز
المدينة.
الحضري
والمدينة تعيش في بيئة خالية
من الكربون والنفايات في
طفرة جديدة وتوجه نحو
التركيز كليا ً على الطاقة
الشمسية ،فمع محطة الطاقة
الشمسية التي تقع في وسطها
إضافة إلى مزارع الرياح التي
تمدها بالطاقة ،تهدف تلك
المدينة ألن تكون خالية من
انبعاثات الكربون ،وتُ ّعد ايضا ً
محضنا للشركات القائمة على
التكنولوجيا النظيفة ،وبدءا من
الماء وحتى المهمالت،

الحد من التلوث
البيئي وخفض
تأثير وسائل النقل
على البيئة
غير مضرة
بالصحة العامة (
البدنية والعقلية )
-2الصحة
والسالمة

تحقق الرفاهية
االجتماعية
والسالمة لجميع
الناس
تحسين نوعية
الحياة في المجتمع
.

جودة حياة عالية مما يؤكد أن
توفير متطلبات الحياة الصديقة
للبيئة ليس صعباً ،ويمكن له
أعمال
أن يسهم بتوفير نموذج
ٍ
مجزية من الناحية التجارية
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 -2جودة
البيئة

التأكد من أن معدل
استخدام الموارد
المتجددة ال تتجاوز
معدالت تجديدها
منع التلوث  :حيث
يجب سد احتياجات
النقل دون توليد
االنبعاثات التي
تهدد الصحة العامة
 ،والمناخ العالمي
الحد من النفايات
ضمان وجود إدارة
طوارئ ضمن
مكونات نظم النقل
الحد من استهالك
الوقود األحفوري
والتقليل من
االنبعاثات
مواكبة التطور
والبحث العلمي
للتكنولوجيات
البديلة المبتكرة

تركيز خاص على اإلستدامة
بغية المساهمة في تحقيق
هدف المدينة بأن تصبح من
أكثر المدن إستدامة في العالم،
ومكانا ً رائعا ً للعيش والعمل،
ويراعي التصميم بشكل خاص،
تسهيل توليد الطاقة حيث أمكن

-6الجدوى
االقتصادية

نفقات نظم النقل
المستدامة فعالة
من حيث التكلفة
تحقيق معيار
المساواة والعدالة
في الدفع من قبل
مستخدمي وسائل
النقل مقارنة مع
التكاليف اإلجمالية
توفيرفرص العمل
والمنافع التي يمكن
أن تتولد من إعادة
تشكيل نظم النقل

مدينة متكاملة ،ليست هناك
مناطق منفصلة لشركات
والثقافة ،فالجامعة وعناصر
األعمال التقليدية مدمجة في
قلب المجتمع وكذلك منشآت
التسلية والترفيه ،ليتسنى
للسكان والمتنقّلين إلى المدينة
إيجاد مطالبهم على مقربة
منهم .وباسلوب يحقق العدالة
والمساواة

االستنتاجات:
 النقل المستدام يحقق مفهوم سهولة الوصول والتنقل باساليب واليات متعددة ذات كفاءة عالية لتحقيق اهداف اجتماعية وبيئية
واقتصادية لالجيال الحالية بشكل ينمي ويحافظ على مصادر الطاقة غيرالمتجددة لتلبية احتياجات االجيال الالحقة.
 المبادئ األساسية للنقل المستدام :سهولة الوصول  ،تحقيق العدالة االجتماعية -،التخطيط المتكامل للنقل- ،الصحة
والسالمة -،الجودة البيئة-،الجدوى االقتصادية.


النقل المستدام عامل اساسي ومهم في تحقيق استدامة المدن .

 اعطاء االولوية الى المشاة واستخدام الدراجة واستعمال وسائل النقل العام ،لزيادة امكانية الوصول للخدمات دون االعتماد
على النقل الخاص


يلعب النقل العام ،دورا مهما في االقتصاد ،من خالل زيادة كفاءة االستثمار في البنية التحتية ،وإعطاء السكان سهولة
الوصول إلى الخدمات وتوفر فرص العمل وتفعيل الشبكات االجتماعية.
 ان الخطط العمرانية اإلستراتيجية والمتصلة بعمليات تطوير مرافق البنية التحتية يمكن أن تساهم في تعزيز نشوء أشكال
أفضل للتوسع الحضري والمتركزة حول أماكن انتشار مرافق النقل العام.
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 تشير االستدامة الحضرية الى ان هنالك حاجة الى العمل في عدة مجاالت االول ان تعمل المدن على تخفيض البصمة
البيئية اما المجال الثاني فيركز على االدارة الحكيمة للموارد خاصة الناضبة منها واالستثمار في راس المال البشري
وزيادة االنتاج االقتصادي والتي تعد مفاتيح الستدامة الثروات في المناطق الحضرية اما المجال الثالث فيدعو الى اجراءات
لتحسين الصحة البيئية في الحد من التلوث والحفاظ على الموارد .
 عند تطبيق االطار النظري على مثاليين لمدن ،اعتمدت مبدا النقل المستدام اساسا للتخطيط والتصميم .وبارتفاعات مختلفة
لكل منها اتضح ان مدينة (مصدر) اعتمدت توفير خيارت نقل متعددة وتوفير متطلبات الحياة الصديقة للبيئة  ،للحصول على
سهولة الوصول والغراض بيئية بهدف تحقيق االستدامة الحضرية  ،و المباني المنخفضة ،ذات الكثافة العالية والتي تستخدم
طاقة أقل في مجال التنقل (بين األبنية وداخلها)  .والمدينة متكاملة ،ليست هناك مناطق منفصلة للشركات والثقافة ،فالجامعة
وعناصر األعمال التقليدية مدمجة في قلب المجتمع وكذلك منشآت التسلية والترفيه ،ليتسنى للسكان والمتنقّلين إلى المدينة إيجاد
مطالبهم على مقربة منهم .وباسلوب يحقق العدالة والمساواة مما يحقق فرضية البحث :في ان النقل المستدام يحقق متطلبات
االستدامة الحضرية.
اما مدينة شنغهاي في الصين فان تركيز ستة مجاورات متالصقة بارتفاعات مختلفة  ،بمعدل  21111شخص في كل منها،
حول كل من أماكن تبديل المواصالت الرئيسية والموصولة بشبكة المقاطعة العامة الرئيسية .والتأكيد على استخدام المواصالت
العامة يقلل الحاجة إلى الرحالت بالسيارة وبالتالي إلى الشـوارع بحـوالي  .%21فعمل المصمم الى توسيع شبكات طرق
المشاة البعيدة عن الشوارع ومسارات الدراجات وأماكن التسوق والطرق المشجرة .كما فتحت شبكة الفراغات العامة المجال
إليجاد أنشطة ثقافية متفتحة في المدينة .ولقد تمت حياكة كل ذلك بشكل حذر مع نظام المواصالت العامة لعمل شبكة فردية
مترابطة من الفراغات العامة والحركة والتي تبدأ من باب البيـت وتقـود فـي النهايـة بواسطة مواقف السيارات أو الباصات أو
الترام إلى المحطات المطارات .وإن وجود سلسـلة مرنة من أنماط المواصالت المختلفة من األرصفة اآلمنة إلى القطارات عالية
السرعة والسـفر بالطائرات يسهل عملية الحركة واالنتقال لجميع السكان بشكل كبيرو لتحقيق االستدامة ،من الجوانب البيئية
،والنفسية ،واالجتماعية ،والترفيهية ،للساكنين وهذا ايظا يحقق فرضية البحث
المصادر:
-0الجوراني،محمد سعد صالح(، )7105التصميم المستدام في محطات نقل الركاب،رسالة ماجستير ،الجامعة التكنولوجية
-2الدلفي ،عبد جبيل ( "،)7102جغرافية النقل االقتصادي" ،كلية التربية االنسانية  ،جامعة بابل
 -1الزبيدي ،مها صباح  .، 7112 ،االستدامة البيئية في تشكيل التجمعات اإلسكانية في العراق
كلية الهندسة-جامعة بغداد
 -5ديب ريدا ،وسليمان مهنا (") 7112التخطيط من اجل التنمية المستدامة" مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المجلد
الخامس والعشرون العدد االول
-2عمران ،يحيى تايه("، ) 7105النقل المستدام والشكل الحضري" رسالة ماجستير،الجامعة التكنولوجية
 -2قديد،محمود حميدان،التخطيط الحضري ودور التشريعات التخطيطية في النهوض بعملية التنمية العمرانية امارة دبي
نموذجا ،رسالة ماجستير،كلية االدارة واالقتصاد ،االكاديمية العربية في الدنمارك7101،
 -2نجيل،كمال عبد الرزاق وشمائل ،محمد وجيه الدباغ ")7112 (،استدامة المدن التقليدية بين االمس والمعاصرة اليوم
"(دراسة مقارنة).الجامعة التكنولوجية
 -2وليام و .هاي )0222( /مقدمة في هندسة النقل ترجمة د .سعيد عبد الرحمن القاضي د .أنيس عبد هللا التنير  -مطابع
جامعة الملك سعود
(-01التقرير العالمي للمستوطنات البشرية،7112 ،ص )52
11-Chair Todd Litman,(2015), Evaluating Public Transit Benefits and Costs,Best Practices Guidebook,10 December
12- Chair Todd Litman ,(2008) ,Sustainable Transportation Indicators Data 10 November
13- Mike ,J. & Nicola, D.,(2005) " Future Forms And Design For Sustainable City, British Library
14- Battle, G. & McCarthy, C., (2001), "Sustainable Ecosystem & Built Environment', Wiley-Academy, London,
UK.
15-Philip Sutton,(2004), What is sustainability, Director, Strategy,Green Innovations
16 -Van den Berg, Leo and etal. (1999) " The Attractive City" . European Institute for Comparative Urban
Research (Euricur) , Netherland
17-GUIDING PRINCIPLES for Sustainable Transportation – THE GLOBAL DEVELOPMENT RESEARCH
CENTER, Source: OECD International Conference, Vancouver Canada, 24-27 March 1996
 www.worldwildlife.org - last visited 01-2005).
( (http://www.masdarcity.ae/userfiles/files/brochures/exploring-masdar-city_ar.pdf
 .مدن المستقبل ...بنايات حساسة وشوارع تخلو من الغبار.
( .استكشاف مدينة مصدر ،ص)http://www.annabaa.org/nbanews/2013/02/320.htm1
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تطبيقات نظم الطاقة الحرارية الشمسية في أبنية المستشفيات
م .أنفال مؤيد معيوف الحجيات
تدريسية في قسم هندسة العمارة – جامعة بغداد

م.د .غادة محمد اسماعيل عبد الرزاق كمونة
تدريسية في قسم هندسة العمارة – جامعة بغداد
ghada2010mi@yahoo.com

الملخص:
يُعد موضوع توليد الطاقة الحرارية بإستخدام مصادر الطاقة ال متجددة كالطاقة الشمسية في البيئة العراقية ذات المناخ
الحار الجاف ,من اإلضافات الفا ِعلة ,ال سيما بسبب توافر الطاقة الشمسية طوال العام تقريبا ً وبكميات كبيرة ,حيث تمتلك
الطاقة الشمسية أهمية كبرى بسبب توليدها للطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية ,فض ً
ال عن كونها طاقة مستدامة.
من ثم ,بات موضوع إتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو توظيف نظم الطاقة الشمسية ال سيما النظم الحرارية الشمسية
في أبنية المستشفيات أمراً ُم ِّلحا ً ,بسبب الحاجة الضرورية لتبنيها من جهة ,وبسبب قلة البحوث والدراسات التي تناولت هذا
الموضوع من جهة أخرى.
من ثم ,تمثَّلت المشكلة البحثية :بوجود نقص معرفي حول سبل تبنِّي نظم الطاقة الحرارية الشمسية ,ال سيما المجمعات
الحرارية الشمسية في أبينة المستشفيات .أما هدف البحث فهو :توليد الطاقة الحرارية الشمسية وباألخص المجمعات الحرارية
الشمسية في أبنية المستشفيات ,بغرض إنتاج مباني صحية مستدامة بيئيا ً ,وكفوءة في إستخدام الطاقة.
بالنتيجة ,توصل البحث الى ضرورة تبني نظم الطاقة الحرارية الشمسية ,ال سيما مجمعات تسخين المياه بالطاقة
الحرارية الشمسية في أبنية المستشفيات القائمة في العراق.
الكلمات المفتاحية  :النظم الحرارية الشمسية ,مجمعات الطاقة الحرارية الشمسية  ,الطاقة الشمسية ,أبنية المستشفيات ,
المباني المستدامة بيئي اً.

Applications of Solar Thremal Energy Systems in Hospitals Buildings
Dr. Ghada Mohammed Ismail Abdulrazzaq
Kammona
Instructor Dr. in Architetural Departemnet
ghada2010mi@yahoo.com

Anfal Muayad Mayoof
Instructor in Architetural Departemnet

Abstract:
The subject of thermal power generation by using renewable energy sources such as solar
energy in the Iraqi environment with its hot dry climate, is an active additions, especially because of
the availability of solar energy throughout the year with large quantities, where solar energy has
great importance because of their thermal and electricity power generation, as well as being
sustainable energy.
Then, the subject of taking serious and real steps towards the employment of solar energy
systems (especially solar thermal systems in hospitals buildings), has become an urgent and
necessary because of the need to adopt it in the one hand, and because of the lack of research and
studies on this subject on the other.
Then, the research problem's is: lack of knowledge about adopted ways of solar thermal
energy systems, (especially, solar thermal collectors in hospitals buildings).
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The objective of this research is: generation of solar thermal energy, especially, the solar
thermal collectors in hospitals buildings, for the purpose of production the environmentally
sustainable healthy buildings, and efficient in energy use.
As a result, the research found the necessity of adopting solar thermal energy systems,
especially water heating collectors that work by solar thermal energy in existing hospitals buildings
in Iraq.
Keywords: Solar Thermal Systems, Solar Thermal Collectors, Solar Energy, Hospitals Buildings,
Environmentally Sustainable Buildings.

( )30%من طاقة الشمس التي تضرب األرض الى
الفضاء ,و( )25%أخرى تعمل على تقوية دورة الماء في
الطبيعة ,حيث يتبخر الماء ويرتفع في الغالف الجوي
ليتحول الى غيوم ,ثم يتكثف ,ويرتد مرة أخرى الى
األرض ليساعد على هطول األمطار .كما تمتص األرض
والنباتات والمحيطات جزءاً من الطاقة الشمسية أيضا ً .أما
باقي الطاقة فينعكس والذي يُستخدَم لتوفير احتياجات
اإلنسان من الطاقة (.)NEED, 2015, P. 2
إجماالً ,يمكن إستخدام الطاقة الشمسية بطريقتين,
هما :الطاقة الشمسية الحرارية ,والطاقة الشمسية
الكهربائية.

المقدمــــة:
يُ َعد موضوع توظيف الطاقات المتجددة في تشغيل
األبنية ,من الضرورات التي ينبغي على المهندسين
المعماريين والمهندسين التوجه نحوها ,بسبب أن صناعة
وتشغيل قطاع البناء تُ َعد من أكبر القطاعات المستهلكة
للطاقة مقارن ًة بالقطاعات األخرى .من ثم ,بات إستخدام
الطاقات المتجددة في تشغيل األبنية ,ال سيما الطاقة
الشمسية في المناطق الحارة الجافة (ومن ضمنها العراق),
يمتلك أهمية خاصة ,بسبب توافرها على مدار العام تقريبا ً,
ولكونها من الحلول الناجعة في التصدي للمشكالت البيئية
العالمية ,مثل :تغيير المناخ العالمي ,واإلحتباس الحراري,
وإزدياد ثقب طبقة األوزون ,وغيرها من المشكالت البيئية
االخرى.
ونظر ًا لقلة البحوث والدراسات التي ركزت ع لى
إستغالل نظم الطاقة الحرارية الشمسية  ,وباألخص
المجمعات الحرارية الشمسية في أبنية المستشفيات ,فضالً
عن أهمية هذا الموضوع في تحقيق بيئة صحية تحافظ
على شاغليها من جهة ,وتقلل من إستهالك الطاقة المعتمدة
على الوقود األحفوري من جهة أخرى ,أصبح هناك حاجة
ضرورية لدراسة هذا الموضوع والخروج منه بتوصيات
ألبنية المستشفيات في البيئة العمرانية العراقية.

أفضليات تطبيق نظمالطاقةالشمسيةالفاعلة في العمارةالعراقية:
تُ َعد الطاقة الشمسية هي األفضل من بين الطاقات
ال ُمتجدِّدة األخرى لإلستخدام في العراق ,وذلك لعدة أسباب,
منها:
 يتميز مناخ العراق بعدد كبير من الساعات ال ُمشمسة
على مدار العام ,حيث يقع ضمن حزام األشعة
الشمسية العالية ,إذ يستقبل كمية إشعاع شمسي تصل
الى ( )2,1-2,5كيلو واط ساعة /م 7لمجموع مدد
شروق شمسي تتراوح بين ( )0011-7011ساعة
سنوياً ,مع ضمان الحصول على كميات كبيرة من
الطاقة.
ً
 نسبة عالية لأليام المشمسة مقارنة باأليام الممطرة
والغائمة خالل فصل الشتاء.
 سهولة تركيب نظم الطاقة الشمسية.

الطاقة الشمسية:
ُت َعد الشمس ,مصدرا ً هائالً للطاقة الذي بإمكانه تلبية
العديد من إحتياجات الطاقة للبشرية ,والى أج ٍل غير مسمى,
حيث تكفي الطاقة الشمسية الساقطة على سطح األرض
لمدة ساعة ,إستهالك العالَم بأجمعه لمدة عام كامل.
وتعد الطاقة الشمسية ( )Solar Energyأقوى أنواع
الطاقة المتجددة ,ويُمكن إستخدامها كمصدر حرارة أو إلنتاج
الطاقة .وتعرف الطاقة الشمسية على أنها" :طاقة اإلشعاع
الشمسي الواصلة الى األرض ,والتي تسقط بشكل موجات
كهرومغناطيسية" (كمونة ,7102 ,ص .)77
كما تعرف الطاقة الشمسية على أنها" :الطاقة
المتجددة المتولدة والناتجة (المشعة) من الشمس والتي تصل
األرض على شكل أشعة شمسية ,والتي بدورها تسقط بهيئة
موجات كهرومغناطيسية .وتنتقل الطاقة الشمسية الى
األرض بسرعة ( )108×3.0متر في الثانية (186000
ميل في الثانية) بسرعة الضوء ,ويتم تحويل الطاقة
اإلشعاعية الى طاقة حرارية عند وقوع الجزيئات في
الغالف الجوي أو على سطح األرض .وينعكس حوالي

و ُتؤدي ُك ل هذه العوامل الى نتيجة مؤداها" :جعل
الطاقة الشمسية هي الخَيار األول لمصدر الطاقة البديلة بعد
النفط الخام في العراق" ( Alasady, 2011, pp. 12,
.)13
وفيما يخص تطبيقات الطاقات المتجددة بإسلوب
فعال في قطاع البناء في العراق ,وضعت وزارة العلوم
والتكنولوجيا العراقية ,الخطة الستراتيجية الوطنية للطاقة
)(Energy Strategic National Iraqفي بداية عام
 ,7100والتي نصت على " :يتعين على العراق إدخال
الطاقة المتجددة بنسبة ( %) 5- 1لغاية عام  ,7101ومن
المتوقع وصول إنتاج العراق عام  7101الى نحو (- 01
 ) 07گيگاواط من الطاقة الكهربائية ,تُمثل نسبة الطاقة
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والطباخات الشمسية ,وتوليد الطاقة الكهربائية بالتقنيات
الحرارية.
ثانيا ً /الطاقة الشمسية الكهربائية :وفيها يتم تحويل
اإلشعاع الشمسي الى طاقة كهربائية مباشرة بواسطة
األلواح أو الخاليا الشمسية .ومن أهم وسائل تحويل الطاقة
الشمسية الى طاقة كهربائية هو التحويل بالخاليا الشمسية
(الكهروضوئية  )Photovoltaicوتمتاز هذه النظم
بسهولة التنصيب والتشغيل ,والوثوقية في اإلنتاج ,وعدم
اإلحتياج الى الصيانة المستمرة  ,وال تلوث البيئة ,فض ً
ال
عن عمرها التشغيلي ألكثر من  75سنة .وتقسم هذه النظم
الى ثالثة أقسام ,هي :صغيرة الحجم (أقل من  01كيلو
واط) ,متوسطة الحجم ( 011-01كيلو واط) ,كبيرة الحجم
(أكثر من  011كيلو واط ) تربط مع الشبكة .وتعتمد كلفة
المنظومة على :الحجم ,ونوع الخاليا واأللواح ,وكفاءتها,
والحمل المطلوب ,وعدد ساعات التشغيل.

المتجددة فيها بحدود ( )011-251ميگا واط .غير أن
العراق وكجهد وطني عام للمباشرة بمشروع الطاقة
المتجددة غير موجود لغاية اآلن ,إال أن وزارة الكهرباء قد
بادرت بتقديم محاوالت لمشاريع الطاقة المتجددة تقدر بنحو
( 51ميگا واط) (كمونة ,7102 ,ص .)70
تطبيقات نظم الطاقة الشمسية في قطاع األبنية :
يمكن إستخدام الطاقة الشمسية في األبنية بعد ٍد من
الطرق لتوفير الطاقة  ,حيث تتسم وسائل التكنولوجيا التي
تعتمد الطاقة الشمسية بشك ٍل عام بأنها إما أن تكون نظم
طاقة شمسية فعالة ( )Active Systemsأو نظم طاقة
شمسية منفعلة ( ,)Passive Systemsبحسب الطريقة
التي يتم فيها إستغالل وتحويل وتوزيع األشعة الشمسية من
خاللها.
حيث يتطلب إستخدام النظم المنفعلة ( Passive
 )Systemsللطاقة الشمسية ,إستخدام أشعة الشمس للحفاظ
على المباني دافئةً من خالل تأثير األشعة الشمسية المباشرة
ّْ
الحد األعلى من الطاقة
على المبنى لتدفئته ,لذا تأخذ
الشمسية بواسطة وسائل طبيعية ( بدون مضخات
ومراوح) .وعلى سبيل المثالِ ,عبّْر الجدران والزجاج.
في حين يتطلب إستخدام النظم الفعالة ( Active
 )Systemsللطاقة الشمسية ضرورة تحويلها من موجات
كهرومغناطيسية الى أحد أشكال الطاقة الشائعة اإلستعمال
(كالطاقة الحرارية ,والطاقة الكهربائية ,والطاقة
الفوتوكيميائية) ,وذلك إل ستخدامها في تلبية واحدة أو أكثر
من حاجات اإلنسان .ويتطلب تحقيق هذا الغرض ,وسيل ًة
مالئمةً تتعامل مع اإلشعاع الشمسي وتقوم بتحويله الى
شكل مالئم من أشكال الطاقة .وتشمل النظم الفعالة:
المضخات ,والمراوح ,والمعدات الميكانيكية األخرى,
ومن أهم هذه الوسائل ال ُمج ِّمعات الشمسية ( Solar
 )Collectorsوالتي تكمن مهمتها في إلتقاط األشعة
الشمسية الساقطة على سطحها وتحويلها الى أحد أشكال
الطاقة الشائعة اإلستعمال ألغراض تدفئة فضاءات األبنية
وتوفير المياه الساخنة ..الخ .ومن أهم األنواع الرئيسة لهذه
ال ُمج ِّمعات الشمسية :ال ُمج ِّمعات الشمسية الحرارية,
والخاليا الكهروضوئية (ال ُمج ِّمعات الشمسية الكهربائية),
وال ُمج ِّمعات الشمسية الفوتوكيميائية ( Hong & et al.,
 ,)2007, P. 23و(كمونة ,7102 ,ص .)77
ويتم توظيف الطاقة الشمسية في قطاع البناء بطرق
وأساليب متعددة ,بغرض اإلستفادة منها لحل مشكلة زيادة
الطلب على كمية الطاقة الالزمة للسيطرة على مايكرومناخ
األبنية من خالل إستخدام المعدات ,والنظم ,والتكنولوجيا,
حيث يمكن تسخير الطاقة الشمسية واإلستفادة منها في
األبنية بطريقتين أساس ,هما (محمد ,7105 ,ص ,)57
و(علي:)7102 ,
أوالً /الطاقة الشمسية الحرارية :وهي عملية تحويل الطاقة
الشمسية الى طاقة حرارية بواسطة مركزات الطاقة
الشمسية الحرارية (موضوع البحث ) .وتشمل اإلستخدامات
الحرارية للطاقة الشمسية كل من :نظم تسخين المياه
لألغراض المنزلية والصناعية ,و نظم التدفئة والتبريد,
ونظم تحلية المياه ,ونظم تجفيف المحاصيل الزراعية,

وتختلف تكنولوجيا الخاليا الكهروضوئية عن
تكنولوجيا الطاقة الحرارية الشمسية ( Solar Thermal
 , )Technologyالتي يتم فيها تحويل الطاقة الحرارية من
الشمس الى وسيلة أخرى مثل الماء .وتُ َعد كال التقنيتين ,طرقا ً
ممتازة لتسخير الطاقة الشمسية.
إجماالً ,كي تتم اإلستفادة القصوى من الطاقة
الشمسية ,يتعين االهتمام بتصاميم المباني والدور السكنية
والتجارية وتصميم الفضاءات بما يسمح بتوفير التهوية
والتدفئة واإلنارة الطبيعية المالئمة لها ,عن طريق
اإلستفادة القصوى من حركة واتجاه الشمس وإستغالل
أقصى ما يمكن من اإلشعاع الشمسي ,فضالً عن إختيار
مواد البناء التي تمتلك معامل امتصاص حراري جيد
(محمد ,7105 ,ص .)57
وسيتم التركيز على نظم الطاقة الحرارية الشمسية ,ال
سيما المجمعات الحرارية الشمسية ,والتي تتركز حولها الكثير
من الجهود لتطويرها ,حيث تقوم هذه المجمعات الشمسية
بتسخين مياه األبنية ومن ثم تقلل من الطاقة الكهربائية
المصروفة لهذا الغرض من جهة ,وبسبب قلة الدراسات التي
تناولت هذا الموضوع ,ال سيما في أبينة المستشفيات ,من جهة
أخرى.
تطبيقات نظم الطاقة الشمسية الفاعلة في قطاع البناء في
العراق :
بسبب توافر الطاقة الشمسية على مدار العام تقريبا ً
في البيئة العراقية ,فضالً عن سهولة تركيب نظم الطاقة
الشمسية ,فإن ذلك يُعطي للعراق المؤهالت الالزمة
إلستغالل الطاقة الشمسية في مشاريعه العمرانية ,والتي
إستُ ِغلَت بالفعل بين عامي ( )7112– 0800في مشاريع
كبيرة في مركز بحوث الطاقة والبيئة ,بما في ذلك بناء
مركز أبحاث الطاقة والبيئة ,ونظم التدفئة والتبريد,
واإلضاءة ,والمسكن الشمسي العراقي ,والحضانة
الشمسية ,ومجمع أبو نؤاس السكني في بغداد ,وتصنيع
سخان منزلي ,ومشاريع مع وزارة التربية والتعليم لتدفئة
المدارس والقاعات ,ومشاريع تدفئة وتبريد البيوت
الپالستيكية في منطقتي الجادرية والفضيلية في بغداد,
وتصنيع أجهزة شحن البطاريات والمواد المقطرة وإضاءة
مدارج المطار ,ونموذج إستغالل الطاقة الشمسية وطاقة
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االستخدام المتزايد لتقنيات تخزين الطاقة الحرارية في
المباني على تحسين مرونة الطلب وتقليل الحاجة الى
اإلعتماد على الكهرباء المحلية باهظة الثمن ( IEA,
.)2011, P. 69
إجماالً ,تقوم النظم الحرارية الشمسية على مبدأ
بسيط معروف منذ قرون ,هو "إرتفاع درجة حرارة الماء
الموضوع في وعاء داكن اللون بواسطة األشعة الشمسية
الساقطة عليه" .أما في الوقت الراهن ,فإن معظم نظم
الطاقة الحرارية الشمسية تتضمن بعض التعقيدات ,حيث
تشتمل على مجمع شمسي متخصص (لجمع الطاقة
الشمسية) ,مع مجموعة من األنابيب ,وخزان للمياه (حيث
يُستخدَم الماء لنقل وتخزين الحرارة التي تم جمعها).
وإعتماداً على نوع المنظومة الحرارية الشمسية
ال ُمستخدَمة  ,تتم إضافة مكونات إضافية ,هي :مراقب (أداة
لضبط سرعة المنظومة  ,)Controllerومضخات,
والمبادالت الحرارية  ,والصمامات ( UNEP, 2014, P.
.)23

الرياح في أبو غريب ,وتجهيز اإلشارات الضوئية وإنارة
الحدائق والساحات ,وتصنيع ثالجة ومبردة  ,وغيرها من
المشاريع ( .)Alasady, 2011, P. 13
ومن بين النشاطات األخرى لمركز بحوث الطاقة
الشمسية التابع لوزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية ,هي:
االختبار الميداني وتقييم األداء الفعلي للسخان الشمسي تحت
ظروف التشغيل المحلية ,وإعداد التصاميم الخاصة بإنتاج
سخان شمسي محلي يالئم البيئة العراقية ,وتصميم وتصنيع
منظومة انارة الشوارع تعمل وفق االجواء البيئية العراقية,
وتصميم وتصنيع منظومة معالجة الغبار المتراكم على
الخاليا الشمسية ,وإنجاز منظومة تدفئة الغرف والقاعات
تعمل بالطاقة الشمسية الحرارية ,وتصميم وتصنيع منظومة
سقي وارواء لالراضي الزراعية تعمل بالطاقة المتجددة
الهجينة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ,وإعداد الدراسات
والتصاميم لتصنيع خاليا شمسية بطريقة الرش الحراري
الكيمياوي ( ,)CISوإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة
بتصنيع الطباخ الشمسي يعمل بتقنية خزن الطاقة ,وإعداد
الدراسات والتصاميم الخاصة بتصنيع المولد الكهربائي
المنزلي بالتأثير الشمسي الحراري ,وتصميم وتصنيع
مصباح إنارة حديث يتكون من الدايودات الباعثة للضوء
والتي لها مزايا خاصة في اإلنارة تختلف عن بقية
المصابيح العاملة في إنارة الشوارعبالطاقة الشمسية,
التصاميم
واعداد
لتصنيع منظومة تعقيم المياه تعمل بالطاقة الشمسية.. ,
(http://efnالمشاريع
من
وغيرها
news.blogspot.com/2009/05/blog)post_21.html

مزايا الطاقة الحرارية الشمسية:
أصبح من الواضح بشك ٍل متزايد ضرورة أن يلعب
قطاع التدفئة والتبريد المعتمد على الطاقات المتجددة دور ًا
ّْ
الحد
في
أساس
من إنبعاثات غازات الدفيئة ,وزيادة حصة الطاقة المتجددة
في
ّْ
والحد من االعتماد على الوقود األحفوري
مزيج الطاقة,
المستورد ,وغيرها من المزايا األخرى ,والتي بمجملها
جنبا ً
جنب
الى
تسير
مع التحسن الكبير في كفاءة إستخدام الطاقة في المباني
والعمليات المستهلكة للحرارة .من ثم ,هناك العديد من
المزايا الناجمة عن توظيف نظم الطاقة الحرارية الشمسية
ألصحاب المباني وشاغليها ,منها ( UNEP, 2014, pp.
 ,)12-13و(:)ESTTP, 2009, pp. 14-15
 .1بوصف نظم الطاقة الحرارية الشمسية على أنها
تكنولوجيا طاقة متجددة في الموقع ,فإن الطاقة
الشمسية الحرارية يمكن أن تحل محل أنواع الوقود
األحفوري األخرى والتي تُستخدَم عادةً ألغراض
التدفئة ,من ثم تساعد في ّْ
الحد أو تقليل االعتماد على
الوقود األحفوري المطلوب نقله للموقع.
 .2تساعد نظم توليد الطاقة الحرارية الشمسية على
تحقيق بيئة صحية عن طريق تجنب أو تقليل الحاجة
الى حرق الوقود األحفوري  ,فملوثات الهواء الناتجة
عن النظم التقليدية لتدفئة المياه والمعتمدة على حرق
الوقود األحفوري ,تشكل خطراً كبيراً على صحة
اإلنسان.
 .3تنافس نظم توليد الطاقة الحرارية الشمسية من حيث
الكلفة والمنفعة ,مع غيرها من تكنولوجيات تدفئة
المياه.
 .4تمتلك نظم توليد الطاقة الحرارية الشمسية إستقرار اً
من حيث التكلفة ,فهي طاقة مستمرة ولفترة طويلة,
وتولد الطاقة الحرة لسنوات عديدة قادمة ,بالمقارنة
مع النظم التقليدية لتدفئة المياه والمعتمدة على النفط,
والغاز ,والكهرباء ,والتي تتغير أسعارها بشكل كبير.

الطاقة الحرارية الشمسية :
تضم تقنيات تسخير الطاقة الشمسية ,إستخدام
الطاقة الحرارية للشمس  ,سواء ألغراض التسخين المباشر
أو ضمن عملية تحويل ميكانيكي لطاقة كهربائية أو
الكهرباء
توليد
ألغراض
عبر الظواهر الكهروضوئية بإ ستخدام ألواح الخاليا
الضوئية
الجهدية ,فضالً عن التصاميم المعمارية التي تعتمد على
توظيف
الطاقة الشمسية فيها ,وهي تقنيات تستطيع المساهمة بشكل
بارز
ً
وفعال في حل الكثير من مشكالت العالَم األكثر إلحاحا في
الحاضر
الوقت
(طاقة_شمسية .)https://ar.wikipedia.org/wiki/
وتُ َعد الطاقة الشمسية الحرارية عبارة عن عملية
حصاد وإستغالل الطاقة الشمسية إلنتاج طاقة حرارية ,
فهي شكل من أشكال الطاقة الذي يوظف الطاقة الشمسية
لتوليد الطاقة الحرارية لمختلف اإلستخدامات السكنية
والتجارية والصناعية  ,وتُستخدَم المركزات أو لمج معات
الشمسية الحرارية ) (Solar Thermal Collectorلهذا
الغرض ( محمد ,7105 ,ص .)50
وتقدم المباني مساحات واسعة معرضة ألشعة
الشمس ,من ثم يمكن ذلك المباني من التقاط الطاقة
الشمسية لتغطية حصص إستهالكهم الحراري (تدفئة,
وتسخين مياه ,وإنارة.. ,الخ ) .عالو ًة على ذلك ,يساعد
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.5

.6

.7

.8

بشكل
تُعبِّر نظم توليد الطاقة الحرارية الشمسية
ٍ
واضح عن المباني المستدامة  ,كما تلبي العديد من
طلبات مالكي وشاغلي األبنية حول إستخدام الطاقات
المتجددة في المباني الخاصة بهم.
تحقق نظم توليد الطاقة الحرارية الشمسية قيم ًة
مضافة لقطاع العقارات ,ألنها ترفع قيمة المبنى من
خالل الوفورات التي تقدمها في تحقيق إجراءات
كفاءة إستخدام الطاقة في المبنى .كما إن العديد من
الدول التي تمنح شهادة أداء الطاقة  ,تمنح تصنيفا ً
أعلى لنظم توليد الطاقة الحرارية الشمسية.
باإلمكان نشر منظومة السيفون الحراري
( )Thermosiphonبإستخدام الحمل الحراري
الطبيعي ,حتى من دون الحصول على الكهرباء.
وهذا يجعلها مثيرة لإلهتمام خصوصا ً في المناطق
التي تتكرر فيها إنقطاعات التيار الكهربائي.
بالنتيجة  ,فإن خزان من هذه النظم يمكنه جلب المياه
في المواقع التي تعاني من ضعف إمدادات المياه,
عالو ًة على إمكانية تطبيقه في كل مكان.
ستصبح نظم توليد الطاقة الحرارية الشمسية دعامة
أساس ال غنى عنها لتوليد الطاقة ( ألغراض التدفئة
والتبريد ) في المستقبل.

الحرارية الشمسية الخاصة بتوفير المياه الساخنة للمباني
السكنية وغير السكنية الكبيرة آخذة في اإلزدياد .ويُستخدَم
(  % )3-4من قدرة المجمع الحراري أيضا ً للتدفئة ,وفقط
( )1%ألغراض أخرى مثل التدفئة المركزية ,والتدفئة
الصناعية والتبريد الشمسي ( .)UNEP, 2014, P. 11
عموما ً ,إختلفت الدراسات حول تقسيم المجمعات
الحرارية للطاقة الشمسية  ,فقد قسمت العديد من الدراسات
المجمعات الحرارية للطاقة الشمسية الى مجموعتين
أساس ,هما :المجمعات الحرارية غير المركزة للطاقة
الشمسية ,والمجمعات الحرارية المركزة للطاقة الشمسية,
كدراسة ( Large Scale Solar Thermal Systems
 )Design Handbookلـ ( Sustainability
 )Victoriaعام  2009م ,ودراسة ( Solar Energy
 )Generation Systemsلـ (  )Arcelor Mittalعام
 2013م .في حين قسمت دراسات أخرى المجمعات
الحرارية للطاقة الشمسية الى ثالث مجاميع أساس ,هي:
مركزات واطئة الحرارة ,و مركزات متوسطة الحرارة,
ومركزات عالية الحرارة ,كدراسة (الطاقة الشمسية :دعوة
إلستغاللها قبل فوات األوان) لــ (د .وكاع فرمان محمد )
عام  2015م.
بالنتيجة ,توصل البحث الى تقسيم ثالث يجمع بين
التقسيمين أعاله وبإسلوب يتناول كافة أنواع المجمعات
الحرارية الشمسية نسبةً الى آلية إلتقاطها للطاقة الشمسية,
ومن ثم تحويلها الى طاقة حرارية .وهذا التقسيم للمجمعات
الحرارية الشمسية يقسمها الى مجموعتين أساس ,وكل
مجموعة تضم بدورها مجموعة من المجمعات الحرارية
الشمسية.

المجمعات الحرارية الشمسية :
يُعرَّف مجمع الطاقة الشمسية الحرارية على أنه
" مجمع شمسي تم تصميمه لتجميع الحرارة عن طريق
إمتصاص األشعة الشمسية .والمجمع عبارة عن جهاز
يستخدم لتحويل الطاقة الموجودة في اإلشعاع الشمسي الى
صورة أكثر قابلية لإلستخدام والتخزين" .وتكون هذه
الطاقة على هيئ ة أشعة كهرومغناطيسية تتراوح أطوالها
الموجية بين األشعة تحت الحمراء (الطويلة ) الى األشعة
فوق البنفسجية (القصيرة) .وتصل كمية الطاقة
الشمسية التي تضرب سطح األرض الى حوالي (0111
واط لكل متر مربع) تحت السماء الصافية وهذا يتوقف
على :الظروف الجوية ,وطبيعة الموقع ,وإتجاه السطح.
ويشير مصطلح المجمع الشمسي الى ألواح شمسية
لتسخين المياه ,ولكن قد يشير أيضا ً إلى تركيبات أكثر تعقيدا ً
مثل جهاز مكافئ الطاقة الشمسية ,أحواض الطاقة الشمسية,
أبراج الطاقة الشمسية ,أو إلى تركيبات أقل تعقيداً مثل التدفئة
الشمسية للهواء.
وتُستخ َدم محطات الطاقة الشمسية عادة المجمعات
األكثر تعقيداً لتوليد الكهرباء عن طريق تسخين الماء
إلنتاج البخار والذي يحر ك التوربين المتصلة بمولد
كهربائي.
وعاد ًة ما تستخدم المجمعات األقل تعقيداً في
المباني
السكنية والتجارية للتدفئة اإلضافية للمباني عمودية على
أشعة
الشمس
(https://ar.wikipedia.org/wiki/مجمع_الطاقة_الشم
سية_الحرارية).
ومع أن الغالبية العظمى من المجمعات الحرارية
الشمسية لتسخين المياه يتم تركيبها في المنازل الصغيرة
وبنسبة تصل الى ( ,)85%إال أن نسبة المجمعات

أنواع المجمعات الحرارية للطاقة الشمسية :
(الباحثتان ,إستناداً للمصادر ( Sustainability
,)Victoria,
2009,
pp.
9-13
و(محمد ,7105 ,ص  ,)21-50و ( Arcelor Mittal,
)2013, P. 3
أوالً /المجمعات غير المركزة الحرارية للطاقة الشمسية
( :)Non-Concentrating Collectorsوالتي بدورها
تقسم الى مجموعتين:
 .1مجمعات األلواح المسطحة (  :)Flat Plateوهي
عبارة عن لوحة مستوية إلمتصاص الطاقة الشمسية,
تمثل العمود الفقري لهذا المجمع حيث تقوم بامتصاص
األشعة الشمسية وتحويلها الى حرارة ,من ثم نقلها الى
أحد الموائع ,حيث ترتبط لوحة اإلمتصاص بسلسلة من
األنابيب المرتفعة والقريبة من لوحة اإلمتصاص تنقل
الحرارة عبرها الى انبوب رأسي يدخل الماء البارد فيه
من األسفل ليتم تسخينه في أعلى اإلنبوب بواسطة
األشعة الشمسية (الشكل .)0
وتتكون مجمعات األلواح المسطحة من نوعين ,
هما:
 مركزات واطئة الحرارة  :تَستخدم المركزات واطئة
الحرارة سطوح اً مستوية إلنتاج حرارة بحدود حرارة
جسم اإلنسان ,وفي الغالب تُستخدَم هذه المركزات في
أحواض السباحة ,حيث توظف هذه المركزات ,الماء
أو الهواء لنقل الحرارة .كما تُستخدَم المركزات
واطئة الحرارة أيضا ً في التبريد والتدفئة والتهوية ,إذ
تقوم السطوح الحرارية (مثل :الصخور ,واالسمنت,
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والماء) بخزن الحرارة في النهار وإطالقها في الليل
عندما يبرد الجو.
 مركزات متوسطة الحرارة :تَستخ ِدم المركزات
متوسطة الحرارة السطوح المستوية ,وتنتج مياه حارة
لالستخدامات المنزلية التجارية .ويوضح (الشكل )7
نموذج من المسخنات الشمسية المستخدمة وفكرة
تطبيقهها .حيث يتكون من برميل ماء يوضع أفقياً فوق
المجمع الشمسي ) (Solar Collectorوالذي يتكون
من شبكة من األنابيب المملوءة بالماء المراد تسخينه
والموضوعة في صندوق مبطن باللون األسود .يغطى
صندوق األنابيب بلوح زجاجى والذي يقوم بإمتصاص
حرارة الشمس وتركيزها على شبكة األنابيب لتسخين
الماء .كما تستخدم المركزات الحرارية متوسطة
الحرارة للتجفيف ,والطبخ ,والتقطير.
 .2مجمعات األنابيب المفرغة (:)Evacuated Tube
هناك نوعان شائعان من مجمعات األنابيب المفرغة هما,
أنابيب الحرارة ( ,)Heat Pipeوإنبوب بشكل حرف U
(( )U-tubeالشكل  .)0ويتشكل كال النوعين من
المجمعات ,من مجموعة من األنابيب المفرغة الملتحقة
بمشعب يتم تدفق السائل الساخن خالله (الماء أو المياه
وجليكول  .)Water/Glycolحيث يتم امتصاص الطاقة
الشمسية داخل أنبوب زجاجي مزدوج مع فراغ يقع بين
اثنين من األنابيب ,ويتم توصيل األنابيب لمشعب
( )Manifoldمن خالله يتم تمرير ونقل السائل الذي تم
تسخينه .ويمتلك األنبوب الزجاجي الداخلي ,سطحا ً إنتقائياً
الذي يواجه الخارج إلمتصاص الطاقة الشمسية .ويتم نقل
الحرارة في األنبوب الزجاجي الداخلي ويتم ازالتها
بواسطة أنبوب الحرارة أو أنبوب النحاس والذي من
خالله يتدفق السائل الناقل للحرارة .ويجري التخلص من
فقدان الحرارة من الماص الحراري بواسطة الحمل
الحراري الطبيعي عن طريق الفراغ .ونتيجةً لذلك ,ترتفع
درجات الحرارة في السوائل التشغيلية لتصل الى ( 120
 .)Cºإمكانية رفع درجات الحرارة من الناحية العملية ,لها
أهمية خاصة لعملية التسخين الشمسي ألنها تزيد من عدد
التطبيقات التي تستخدم الطاقة الشمسية.

إن احد أهم التصاميم المستخدمة لتركيز أشعة الشمس
هو القطع المكافئ ) (Parabolic Troughوالمبين في )
الشكل  ,)1حيث تستخدم سطوح مرايا محدبه تقوم بعكس
أشعة الشمس على سطوح زجاجية تحتوي على أنابيب تمتلئ
بسوائل خاصة تمأل كل حجم القطع المكافئ .ومن الممكن
حفظ السوائل تحت المرايا في فراغ حيث يكون التبادل
الحراري في أفضل كفاءته.
وتضم المجمعات الحرارية المركزة للطاقة الشمسية
بدورها أربع مجاميع ثانوية ,هي (الشكل :)5
 .1نظم برج الطاقة الشمسية  :والذي يمتلك جهاز استقبال
(  )Receiverواحد يوضع على قمة برج تحيط به
مئات أو آالف المرايا (هليوستات  ,)Heliostatsالتي
تتبع الحركة الظاهرية للشمس في السماء ,وتعمل على
تركيز وإعادة توجيه أشعة الشمس على جهاز
اإلستقبال (الشكل -5أ).
 .2اللواقط الشمسية بشكل قطع مكافئ منحني :والمصمم
لتركيز أشعة الشمس عن طريق عاكسات شمسية بشكل
قطع مكافئ منحني تدعى االواقط الشمسية مثبتة على
عنصر ماص ل لحرارة (جهاز إستقبال )Receiver
الذي يقع على طول خط المحور البصري للمجمع,
وتتبع اللواقط الشمسية حركة الشمس بشكل مستمر
(الشكل  -5ب).
 .3نظم الطبق الشمسي  :تلتقط األطباق الشمسية التي
بشكل قطع مكافئ ,أشعة الشمس وتحولها الى محرك
ستيرلينغ ( , )Stirlingومن ثم وضعها في بؤرة
الطبق ,وهذا النهج مناسبا ً لتوليد الكهرباء الالمركزي
(الشكل  -5ج).
 .4محطة طاقة مجمع فريسنيل ( )Fresnelالخطي :
والذي يستعمل سلسلة طويلة ,ضيقة ,ومنحنية (أو
مسطحة ) من المرايا ,لتركيز الضوء على واحد أو
أكثر من أجهزة اإلستقبال الخطية المتمركزة فوق
المرايا (الشكل -5د).
آلية تشغيل سخانات المياه العاملة بالطاقة الحرارية
الشمسية:
إعتماداً على اإلستخدامات األخرى للطاقة في
المباني ,تمثل سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية
( ) )Solar Water Heaters (SWHأحد التطبيقات
اليوم,
الشمسية
للطاقة
ربحية
األكثر
فهي تشكل الجزء األكبر من السوق الحالي من الطاقة
الشمسية ألغراض التدفئة والتبريد ,والتي تنتج ما يقرب
من أربعة أضعاف الطاقة مقارنةً بجميع التكنولوجيات
الكهربائية الشمسية مجتمع ًة معا ً (الشكل IEA, ( )2
.)2011, P. 69
يقوم المجمع الشمسي بتحويل الحرارة من اإلشعاع
الشمسي وينقلها الى السائل الناقل للحرارة (مثل :الماء أو
خليط غليكول المياه (  .))Water Glycolمن ثم ,يقوم
خزان المياه بتجميع الحرارة من أجل الحصول على

ثاني ًا /المجمعات الحرارية المركزة للطاقة الشمسية
( :)Concentrating Collectorsوهي مجمعات شمسية
تستخدم العدسات او المرايا المحدبة لتركيز أشعة الشمس
وإنتاج درجات حرارة عالية .ففي الوقت الذي ال تستطيع فيه
السطوح العاكسة المستوية من إنتاج درجات حرارة تزيد عن
( ,)250 Cºتم تطوير العدسات والمرايا المحدبة كثير ًا النتاج
درجات حرارة تزيد عن ( )1000 Cºوأصبحت تستخدم
لتبخير المياه ولتشغيل مراجل بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتزداد كفاءة المكائن البخارية بزيادة درجة حرارة المرجل.
ويسمح ارتفاع درجات الحرارة باستخدام مبادالت
حرارية جافة وبذلك يقلل من استخدام المياه .وبالنظر
ألمكانية خزن الحرارة وبصورة أكفأ من خزن الكهرباء
فأنه من الممكن استخدام الطاقة الشمسية الحرارية نهارا
وليالً .ويتطلب تغيير اتجاه اإلشعاع الشمسي ,تضمين
التصميم متابع الموقع الشمسي ( )Solar Trackerولهذا
تستخدم عدة تصاميم لمتابعة أشعة الشمس.

محرك ستيرلنغ ( :)Stirlingهو محرك يستخدم مصادر
الحرارة الخارجية إللتقاط ونشر السائل ( Arcelor Mittal,
.)2013, P. 3
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كميات تخزين حراري كافية ,للمساعدة في الحاالت التي
تكون فيها أشعة الشمس قليلة .بالنتيجة ,يمكن إستخدام
المياه الساخنة من خزان الماء الساخن ألغراض مختلفة,
مثل المياه الساخنة المنزلية ,ولتدفئة الفضاءات ,والتدفئة
المركزية ,والعمليات الزراعية والصناعية ( UNEP,
.)2014, P. 23
وقد تطورت نظم تسخين المياه في العقود األخيرة مع
التقدم التكنولوجي وتطور اإلدارة الرقمية لألبنية ,فيمكن
لنظام الماء الساخن أن يكمل نظام التسخين القائم في المبنى
أو عن طريق إستخدام تكنولوجيا إلتقاط الحرارة ( Heat
.)Capture Technology
عموما ً ,تتبع آلية تشغيل سخانات المياه العاملة
بالطاقة الحرارية الشمسية عدة مراحل ,هي ( Osman,
 ,)2012, P. 7و( Sustainability Victoria,
:)2009, pp. 8-10
المرحلة األولى /تجميع الطاقة الحرارية الشمسية
بمجمعات ,والتي تلتقط وتمتص أشعة الشمس إما باأللواح
المسطحة ,أو باألنابيب المفرغة (المجمعات الشمسية غير
المركزة) .ويتم تسخين السوائل الموجودة بال ُمج ِم ع الى
درجات حرارة عالية ,بعدها يجري تدوير السوائل في
األنابيب فتنتقل الحرارة الى المياه .ويتم اإلكتفاء بتسخين
المياه شمسيا ً لتلبية متطلبات الحرارة ,فيتم تسخين أحواض
السباحة وغيرها من المتطلبات التي تتطلب حرارة ال
درجة
الى
تصل
الغليان .وتبلغ كفاءة األلواح الحرارية الشمسية المسطحة
( ,)30%مقارنةً باألنابيب المفرغة التي تبلغ (,%)60-40
أكثر
األخيرة
أن
غير
تكلفة بالتثبيت.
أما في المجمعات الشمسية المركزة ,تتركز أشعة
الشمس بواسطة المرايا أو العدسات للحصول على درجات
الحرارة عالية .ويتم استخدام األشعة المركزة لتسخين
أنبوب امتصاص الذي بدوره يدير المحلول المائي .ثم يتم
تحويل الطاقة الحرارية الى كهرباء إما من خالل الغاز أو
من خالل التوربينات البخارية .لذا يتطلب وجود محطة
الطاقة الشمسية المركزة في منطقة واسعة بغرض تغطيتها
بمجموعة من المرايا أو العدسات للحصول على كمية
كبيرة من الطاقة.
المرحلة الثانية /يتم تسخين المياه الموجودة في مخزن
للمياه (خزان) مثبت داخل اسطوانة الماء الساخن ,بواسطة
األشعة الشمسية ,وال يتم اإلكتفاء بتسخين السوائل
الموجودة داخل األنابيب والتي بدورها تسخن المياه داخل
الخزان فحسب ,بل يتم رفع درجات الحرارة أكثر بواسطة
غالية (  )Boilerأو سخان كهربائي لنفس المخزون من
المياه لتعويض الحرارة المفقودة ليالً أو في فصل الشتاء.
وتستخدم المياه هنا في المنازل أو في مشاريع مختلفة.
المرحلة الثالثة /بعد تسخين المياه بواسطة السوائل ,ينتج
البخار الذي بدوره يتحول الى طاقة ميكانيكية في
التوربينات ,والتي يتم تحويلها الى كهرباء عن طريق مولد
تقليدي ,وتستخدم لتوفير المياه الساخنة في المستشفيات
والمشاريع الصناعية.

ويتم توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الشمسية
عبر مراحل متقدمة ,وهي على نوعين ,هما:
 .1الكهرباء الحرارية الشمسية ( Solar Thermal
 :)Electricتتولد الطاقة الكهربائية بتركيز ضوء
الشمس لتوليد الحرارة التي تُستخدَم لتسخين سوائل
المحرك بغرض تشغيله ,ليعمل المحرك بدوره كمولد ًا
للكهرباء .وتختلف سوائل تشغيل المحرك بحسب درجات
الحرارة المطلوبة حيث يتم إستخدام المياه ,والنفط,
واألمالح ,والنتروجين .. ,الخ .وعلى سبيل المثال :تعمل
أمالح الفلوريد السائلة بدرجات حرارة تتراوح بين Cº
( )800-700من خالل إستخدام عدة مراحل لنظام
التوربين .وتكون المحركات إما بخارية ,أو توربينات
غازية ,أو محركات ستيرلنغ ( ,)Stirlingوهذه
المحركات فعالة جداً وتنتج طاقة كهربائية بحدود (100-
 )10ميكاواط.
 .2التبريد الشمسي (  :)Solar Coolingتكون من
خالل بناء شبكة لتبريد المبنى بإستخدام الحرارة
الشمسية ,تتم بوجود مخزون للطاقة الحرارية الشمسية
بغرض توليد الطاقة الكهربائية ,حيث يبنى نظام التبريد
الحراري الشمسي على خاصية المواد الشبه موصلة
وهى امتصاص الحرارة خالل الوصالت الباردة
وطرد الحرارة خالل الوصالت الساخنة نتيجة اختالف
القوة الدافعة الكهربائية للمواد الشبه موصلة عند
الوصالت.
المجمعات الشمسية الحرارية واآلثار المترتبة على
التصميم المعماري:
أوالً /من الناحية الوظيفية :ينبغي على نظم الطاقة الشمسية
الحرارية أن ال تعرقل المتطلبات الوظيفية واإلنشائية
لمكونات المبنى ,إذ يتعين على منظومة الطاقة الحرارية
الشمسية أن ال تعوق التشغيل الصحيح لمكونات المبنى
األخرى .وعلى سبيل المثال ,فإن سطح المبنى الذي
يضم المجمعات الحرارية الشمسية يجب أن يبقى يحمي
المبنى من الرياح والمطر والبرد والحرارة ... ,وما الى
ذلك ,كما ينبغي أن ال تتداخل المجمعات الحرارية مع
القوة الهيكلية واإلستقرار للسقف ,والواجهة أو أي مكون
آخر في المبنى (.)UNEP, 2014, P. 34
ثانيا ً /من الناحية الجمالية (الجوانب الشكلية) :بسبب تثبيت
مجمعات الطاقة الشمسية الحرارية على سطوح
المباني إلمتصاص اإلشعاع الشمسي ,فإنها عادةً ما
تكون واضحة جد ًا للعيان  -وفي كثير من األحيان من
مستوى الشارع ,ومن المباني المحيطة بها ,أو غيرها
من النقاط المرتفعة .وغالبا ً ما ينظر الى هذه الخاصية
من قبل العديد من المهندسين المعماريين ,بأنها عيب
أو خلالً تصميميا ً في طريقة دمج هذه المجمعات
بالمباني .ومع ذلك ,فإن هناك أمثلة عديدة ومن جميع
أنحاء العالم توضح إمكانية تركيب المجمعات
الحرارية الشمسية (ال سيما ذات األلواح المسطحة
منها) على شكل وحدات تُثبَّت على أسطح المباني,
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 .5االحتياجات الكبيرة للتعقيم في المستشفيات ,والتي
تتطلب شبكات البخار مع أنابيب طويلة جدا .فضالً عن
توفير العزل الجيد في األنابيب لتجنب فقدان الحرارة.
 .6تُ َعد اآلالت الطبية التي هي ضرورية للتشغيل في أبنية
المستشفيات ,من المعدات عالية اإلستهالك للطاقة,
وبالتالي تسهم أيض اً في ارتفاع مديات الطاقة
المصروفة في المستشفيات.

كما يمكن تصنيعها على شكل أكبر لتحقيق نوع من
التكامل مع سقف المبنى ,فضالً عن إمكانية تصنيعها
بإسلوب يكاملها مع واجهة المبنى أو دمجها في
غالف المبنى بحي ث ال تعترض أعين المارة .كما
يمكن أيضا ً تثبيت المجمعات الشمسية المسطحة بشكل
وحدات كبيرة على أرض الموقع ,وعلى أسطح
مسطحة .وبهذا ,يمكن أن تصبح ميزة مثيرة لالهتمام
في تصميم المبنى ( .)ESTTP, 2009, P. 68
من جهة أخرى ,هناك إمكانية في جعل المجمعات
الحرارية الشمسية تتخذ بعض المهام اإلضافية .وعلى
سبيل المثال ,عن طريق جعلها تكون بمثابة عنصراً لتظليل
النوافذ والسيارة أو غيرها من الهياكل.
مع مالحظة أن ظهور المجمعات الحرارية الشمسية
فوق أسطح المباني في كثير من األحيان ,يكون بدافع التعبير
عنها بصراحة لكونها من العناصر "المستدامة" أو
"الخضراء" للمبنى ,والتي يجب أن تكون واضحة
وصريحة جداً (.)UNEP, 2014, P. 34
أهمية أبينة المستشفيات وأسباب تركيز البحث عليها :
تمتلك أبنية المستشفيات أهمية خاصة في أي
حيث
مجتمع,
أن طريقة تصميم وإنشاء وتشغيل هذا النوع من المباني له
تأثير
عميق على صحة اإلنسان وصحة البيئة .من ثم ,أصبح من
المنطقي اإلهتمام بهذا القطاع الذي يرعى الناحية الصحية
بناؤه
ويتم
بإسلوب مستدام بيئيا ً ليتواءم مع صحة اإلنسان ونظم البيئة
الطبيعية المحيطة به ( Burger & Newman, 2010,
.)P. 7
وتستهلك المستشفيات الكثير من الطاقة للعديد من
األسباب ,والتي من أهمها (:)EPTA, 2007, pp. 2-4
 .1تشغيل أبنية المستشفيات لـ ( 71ساعة) ومن ثم صرف
الكثير من الطاقة الكهربائية ألغراض :اإلضاءة ,والتدفئة,
والتبريد ,والتهوية ,فضالً عن اإلستهالك العالي للطاقة
الكهربائية نتيجةً للتشغيل المستمر ,والغرف الواسعة,
والمعدات الطبية ,والمحركات الكهربائية.
 .2تمتلك أبنية المسشتفيات مساحة سطح كبيرة مقارنة
بالمباني األخرى لكونها تضم غرف اً كثيرة مع حجم
كبير ,وممرات طويلة ,والتي بمجملها تحتاج الى تهوية
وتكييف وإنارة مناسبة ,والتي تزيد من استهالك الطاقة
في المستشفيات.
 .3إستخدام الماء الساخن وإستهالكه بكثرة في أبنية
المسشتفيات.
 .4تحتاج أبنية المستشفيات الى تحقيق مديات عالية من
الراحة الحرارية في فضاءاتها المختلفة ,حيث أن
الحصول على جودة هواء عالية في الفضاءات الداخلية
للمستشفى مع ضمان الراحة الحرارية للمرضى ,مفيد
جداً لتحسين صحتهم .ومع ذلك ,تؤثر هذه العوامل أيضا ً
على استهالك الطاقة في المستشفيات ,وهو السبب في أن
إدارة ترشيد الطاقة في أبنية المسشتيفات مهم جداً.

بالنتيجة ,ركز البحث على أبينة المستشفيات كونها
تعد أحد أنواع المباني المهمة والتي تستهلك كميات كبيرة
جداً من الطاقة الكهربائية ,وبنفس الوقت تمتلك إمكانية
كبيرة لتطبيق تدابير توفير الطاقة فيها ,فضالً عن كونها
من المباني التي تتطلب إهتماما ً خاصا ً كونها ترتبط
بالجانب الصحي لدى اإلنسان.
الجانب العملي:
سيتناول البحث مجموعة من أبنية المستشفيات التي
وظفت نظم الطاقة الحرارية الشمسية ,بغرض إستكشاف
آلية توظيف هذه النظم  ,وبيان األفضل بينها وفقا ً لتحقيق
مفهوم كفاءة اإلستخدام الطاقوي في المستشفى ,وذلك
بغرض ا لخروج بمجموعة من اإلستنتاجات والتوصيات
التي يمكن تطبيقها في أبنية المستشفيات
في العراق.
أو ً
ال /مستشفى (Barron, 2007, pp. 26-( :)Ipswich
 ,)31و (.)Burger & Newman, 2010, pp. 32-33
وصف المشروع :
يقع مستشفى ( )Ipswichعلى بعد ( 40كيلومتر)
غرب مدينة برسبان ( )Brisbaneفي إستراليا ,ويتميز
مناخ المدينة بكونه شبه إستوائي رطب ,مع صيف حار
ورطب ,وشتاء دافئ معتدل.
يتألف المستشفى الذي تم إنشاؤه عام 1955م من
( 341سرير) ويقدم جميع التخصصات الصحية الرئيسة,
مثل :طب الطوارئ ,والجراحة ,والعناية المركزة,
والقلبية ,وجراحة العظام ,والتخدير ,وطب األطفال,
...الخ .وقد تطور المشروع بين عامي ()2014-2011م,
إلستيعاب ( 84سريراً إضافيا ً) وما يرتبط بها من مرافق
خدمية ,ورافق ذلك التطور اإلهتمام بالتكنولوجيا المتطورة
لمبادئ التصميم المستدام بيئيا ً ألبنية المستشفيات والذي
فرضته الحكومة في استراليا ,مع تنامي تأثير الدول على
إستخدام الطاقة المتجددة وتغيير السياسات صوب تقليل
تكاليف الطاقة والمياه ,ورفع تكاليف الوقود األحفوري
للحد من الغازات الدفيئة ,وزيادة كفاءة إستخدام الطاقة
والمياه في المنشآت العامة ,ال سيما الخدمية منها ,كأبنية
المستشفيات.
أهم نظم الطاقة الحرارية الشمسية الموظفة في
المشروع :
في السابق ,كان تسخين المياه في المستشفى يتألف
من مجموعتين من السخانات لتجهيز المياه الساخنة في
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مكان عنابر المرضى .حيث تتكون المجموعة األولى ,من
ستة إسطوانات كهربائية .وتتكون المجموعة الثانية ,من
ستة اسطوانات للغاز الطبيعي .تم ترتيب اإلسطوانات
بشكل متوازي يسمح بمرونة عالية ,ويتيح أعمال الصيانة
في أي مجموعة من دون التأثير على األخرى .وتبلغ سعة
التخزين اإلجمالية في المستشفى ككل بحدود ( 3540لتر),
وتبلغ مدخالت الطاقة األحفورية للمستشفى ( 129.6كيلو
واط) من الكهرباء ,و( 258كيلو واط) من الغاز الطبيعي.
و َيستخدم جناح اإلقامة في المستشفى الماء الساخن بمقدار
( 16كيلو لتر) ويبلغ إستهالك الطاقة اليومي ( 3200ميگا
جول).
وفي منتصف عام 2003م ,تمت الموافقة على
شراء ( 12لوح مسطح  )Flat Panelلتسخين المياه تعمل
بالطاقة الحرارية الشمسية بأبعاد ()1900 × 990م .تم
تثبيت األلواح الحرارية الشمسية على سطح المستشفى
فوق غرفة محطة خدمة المياه الساخنة الموجودة أعلى
مستوى جناح أقامة المرضى في الطابق الثامن ,وقد تم
تثبيت األلواح بزاوية ( )6.5ºعن األفق وهي أقل بكثير من
الزاوية الموصى بها في الكود العالمي والبالغة ()25º
لخطوط عرض موقع المستشفى .وقد جرى تحوير على
إسطوانات تدفئة المياه القديمة الموجودة في المستشفى,
وذلك عن طريق ربطها بأنابيب متصلة باأللواح الحرارية
الشمسية ,وتم إعتماد تسخين المياه بالطاقة الحرارية
الشمسية في السخانات مع عمل السخانات نفسها (الشكل
.)2
غير أن تركيب سخانات تدفئة مياه عاملة بالطاقة
الشمسية بمنظومة سخانات تدفئة مياه تقليدية موجودة في
المستشفى ,أظهر عدة سلبيات منها :الحاجة الى تبريد الماء
الساخن في وقت الليل ,والحاجة الى زيادة سرعة
المضخة ,وتصدع الموصالت بين األلواح الشمسية
المستعملة ,وذلك بعد مدة تشغيل بلغت تسعة أشهر.
بالنتيجة  ,تم إقتراح إستخدام مجمعات القطع
المكافئ الحرارية الشمسية بسبب إمتالكها كفاءة عالية ازاء
درجات الحرارة العالية ,وبذلك جرى تعديل األداء
الحراري في المستشفى بعد تركيب حقل تجميع الطاقة
الحرارية الشمسية ,وتركيب المبرد ومعداته ,وتعديل
معدات التكييف الى معدات كفوءة في استخدام الطاقة من
خالل تسخير الطاقة الحرارية الشمسية إلستخدامها في
تكييف الهواء في المستشفى ,ويشكل هذا النظام جزءاً من
منظومة المياه الساخنة والعاملة بالطاقة الحرارية الشمسية.
كما جرى تركيب مضخات حرارة كهربائية مع سخانات
المياه ,فضالً عن تثبيت منظومة كفوءة إلستخدام المياه في
المستشفى.
كما تم تثبيت ( 43مجمع) يعمل بالطاقة الحرارية
الشمسية ,فوق سقف موقف السيارا ت في المستشفى والذي
يولد طاقة بحدود ( 255كيلو واط /ساعة) (الشكل .)2
بالنتيجة ,وظفت مستشفى ( )Ipswichأساليب
التصميم المستدام بيئيا ً من خالل إستخدام نظم الطاقة
الحرارية الشمسية والتي أدت الى تقليل اإلنبعاثات المسببة
لإلحتباس الحراري.

ثانيا ً /مستشفى ( )RepatriationالعامBurger & ( :
,)Newman,
2010,
pp.
30-31
و(.)Transforming Health, 2015, P. 2
وصف المشروع :
يقع مستشفى ( )Repatriationالعام في مدينة
أدياليد ( ,)Adelaideجنوب أستراليا ,ويتميز مناخ
المدينة بكونه دافئ الى حار جاف صيفا ً ,ومعتدل الى بارد
مع معدل متوسط لسقوط األمطار شتاءاً.
تم تشييد المستشفى في أواخر عام 1940م بسعة
( 600سرير) ,ومع إنتشار الحروب في المنطقة تم تحويل
المستشفى
الى مستشفى للمحاربين في عام 1947م ,حيث يتم تقديم
الخدمات األساس فيها لكبار المحاربين في استراليا ,فض ً
ال
عن وجود العيادة الخارجية ,والعالج المائي ,ومركز
لرعاية المسنين ,ومصحة لألمراض العقلية ... ,الخ.
أهم نظم الطاقة الحرارية الشمسية الموظفة في
المشروع :
تم إستبدال مولد البخار في مستشفى
( )Repatriationالعام ,بمنظومة تدفئة المياه العاملة
بالطاقة الحرارية الشمسية وتم تثبيتها في إثنين من عنابر
المستشفى .وتشمل هذه النظم :تثبيت  100لوح لتجميع
الطاقة الحرارية الشمسية لتدفئة المياه على سطح
المستشفى ,ومنظومة تدفئة المياه العاملة بالطاقة الحرارية
الشمسية ,وخزانات التوسع ,وخزانات ما قبل التسخين
الشمسي ,وحدة ناسخ بالغاز الطبيعي ,ونظام التحكم الذكي,
فضالً عن إدخال منظومة تعقيم للمياه تعمل باألشعة فوق
البنفسجية.
تم ربط ألواح تجميع الطاقة الحرارية الشمسية
لتدفئة المياه ,مع خزانات بعضها للماء الفائض والبعض
األخر للمياه ما قبل عملية التسخين ,وتم توصيلها مع
أنابيب التسخين العاملة بالغاز الطبيعي ونظم التحكم الذكية
(الشكل .)0
وتشير التقديرات إلى أن نظام التدفئة بالطاقة
الشمسية يساهم في حوالي ( )56%من تحقيق احتياجات
تسخين المياه والتدفئة في المستشفى وبطاقة متجددة .وقد
أدى ذلك الى وفورات في الغاز بتكاليف الطاقة بحدود
( )119410دوالر سنوياً ,والذي قلل من مدة اإلسترداد
ألقل من خمس سنوات ,متجاوزاً بذلك التوقعات األصلية.
كما ساعدت تقنية التدفئة الحرارية الشمسية على الحد من
إنبعاثات غاز (.)CO2
ثالثا ً /مستشفى (Ooshaksaraei & ( :)Kebangsaon
,)Sopian, 2012, pp.161-163و( & Ooshaksaraei
)et al., 2010, P. 505
وصف المشروع :
يقع مستشفى جامعة كيبانغساون ( Hospital of
 )Kebangsaon Universityفي مدينة شيراز
( )Cherasالواقعة على بعد ( 10كم) عن مركز مدينة
كواالمبور ( )Kuala Lumpurفي ماليزيا .ويعد هذا
المستشفى من أهم المستشفيات التعليمية والخدمية .ويتميز
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البورسليكات ( ,)Borosilicateوالذي يمتلك نفاذية عالية
لإلشعاع الشمسي (أكثر من .)90%
وتقسم المنظومة الى عدة صفوف ,ويتكون كل
من
صف
( 12سلسلة) لجمع الط اقة الحرارية الشمسية ,وتتألف كل
من
سلسلة
( 4لوحات) لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية ,وكل لوحة
تتكون من ( 16مجموعة) من األنابيب المفرغة.
بالنتيجة ,توفر منظومة تسخين المياه هذه ,بحدود
( )20%من الغاز السائل في المستشفى ,ومن ثم يعكس
المستشفى تحقيق مفهوم كفاءة إ ستخدام الطاقة من خالل
تسخين المياه بالطاقة الحرارية الشمسية.

مناخ الموقع بإرتفاع درجات الحرارة فيه ,مع سقوط األمطار
طوال العام تقريبا ً ,وأحر شهر هو نيسان ,وأبرد شهر هو
أيلول.
في عام 1990م قررت كلية الطب في كيبانغساون
( ,)Kebangsaonإنشاء مستشفى تعليمي تابع لها ,وقد تم
إفتتاح المستشفى والعمل به في أواخر التسعينات ,حيث
دمج نظام الطب بالتعليم الجامعي.
أهم نظم الطاقة الحرارية الشمسية الموظفة في
المشروع :
تم توفير نظام المياه الساخنة للمستشفى بواسطة
غالية بسعة ( 2.1مليون كيلو كالوري /ساعة) ,والوقود
المستخدم هو الغاز الطبيعي المسال .ويتم إستخدام ما
مجموعه ثمانية أوعية لتوليد الحرارة من المياه المخزنة
والتي تسمى (  . )Calorifierوكل (  )Calorifierيمتلك
قدرة ( 13500لتر /ساعة) ,وكل وحدة تعمل بنظام
التشغيل لـ ( 24ساعة في اليوم) .وإن كل ( )Calorifier
يُستخدَم لوظيفة معينة كالغسيل ,والطبخ ,والمراحيض... ,
الخ (الشكل .) 8
وقد تم تقسيم نظام تسخين المياه بالطاقة الحرارية
الشمسية الى مجموعتين ,هما:
 الحلقة الرئيسية :تتكون من دورة المياه الساخنة داخل
المرجل و (  ,)Calorifierفضالً عن خزان التوسع
لتحل محل فقدان الماء أثناء تدوير المياه الساخنة.
 الحلقة الثانوية :تتكون من ( ,)Calorifierوخط أنابيب
توزيع المستخدم النهائي .مع جعل استبدال فقدان المياه أثناء
عملية التدوير.

اإلستنتاجات :
 .0أهمية وضرورة تبني نظم تسخين المياه العاملة
بالطاقة الحرارية الشمسية في المستشفيات ,لتحقيق
مفهوم كفاءة إستخدام الطاقة فيها من جهة ,وإلنشاء
مباني مستدامة بيئيا ً تحافظ على صحة شاغليها
والبيئة من جهة أخرى.
 .7ضرورة إستغالل المساحات الواسعة للمستشفيات في
إنشاء منظومة الطاقة الحرارية الشمسية ,سواء
ألغراض تسخين المياه أو توليد جزء من الطاقة
الكهربائية ,ومن ثم تحقيق أحد مبادئ التصميم
المستدام بيئيا ً في المستشفيات.
 .0يؤكد الجانب العملي على توجيه أبنية المستشفيات
القائمة في العراق صوب تبني نهج نظم الطاقة
الحرارية الشمسية  ,ال سيما في مجال تدفئة المياه,
وبالتالي تقليل كلف إنشاء مستشفيات مستدامة جديدة.
 .1تم مالحظة أن المستشفيات القائمة التي جرى تحديث
نظم تدفئة المياه فيها بنظم تدفئة مياه عاملة بالطاقة
الحرارية الشمسية أنها تواجه العديد من المشكالت
التقنية واإلقتصادية ,والتي تضطرها الى إستبدال
بعض المواد كالعوازل واألنابيب أو إضافات مكلفة
أحيانا ً لبعض البدائل نتيج ًة لفشل جزء من النظام,
لكنه في الوقت عينه أن نظم الطاقة الحرارية
الشمسية تحقق أبعادها اإلقتصادية على المدى البعيد,
فضالً عن كون طاقتها متجددة ونظيفة.
 .5تعد نظم التبريد الشمسي ,هي المرحلة األكثر تقدما ً
في إستغالل الكهرباء المولَدة لتبريد الفضاءات ,فكلما
زادت الحرارة  ,كانت المنظومة أكثر فاعلية
وإيجابية.
 .2يعد توليد الكهرباء ,مرحلة الحقة للتسخين ,إذ يمكن
إنشاء منظومة كبيرة لتركيز األشعة الشمسية التي
تستقبل بواسطة ألواح أو أنابيب مشابهة لمنظومة
التسخين ولكن عددها كبير وتسخن سوائل خاصة
داخل المنظومة ,وذات إمكانية إلستيعاب الحرارة
العالية التي قد تصل الى أعلى من ( )300 Cºفيتولد
البخار وهو مفتاح ديناميكة الكهرباء.
 .2تتشابه النظم الحرارية الشمسية في العمل ,فهي
عبارة عن أنابيب وألواح تسخين تستقبل اإلشعاع
الشمسي المتغير بين منطقة وأخرى ,ودولة وأخرى,
ولكن بالعموم تقو م هذه النظم الشمسية بتسخين سوائل

وفي المنظومة الحالية ,يتم تكريس كل وحدة
(  )Calorifierالى مستخدم آخر ,مثل :الغسيل ,والمطبخ,
وأجنحة المرضى ,والمراحيض ,وغيرها .ثم يتم استبدال
المياه المستهلكة خالل التدوير عن طريق المياه المخزنة
في صهريج التخزين .كل ثمانية وحدات ( )Calorifier
تعمل في وقت واحد على أساس الطلب من المستخدم
النهائي.
وتختلف درجات الحرارة في هذه المنظومة ,فالمياه
الخارجة من الغالية تكون بدرجات حرارة ( )90 Cºوهي
إمدادات المياه الساخنة األولية (( Primary Hot Water
 ,))Supply (PHWSأما المياه الذاهبة عبر األنابيب الى
المستخدمين فتكون بدرجات حرارة ( .)60-50 Cºأما
المياه الموجودة في خزان التوسع (وهي من مياه المدينة )
فتكون بدرجات حرارة في حدود (.)25 Cº
وتتكون وحدة المجمع الحراري الشمسي الموصى
بها ,من سلسلة من األنابيب الفارغة النحاسية بشكل حرف
( )Uجامعة للطاقة الحرارية الشمسية الموجودة في إنبوب
زجاجي مفرغ رفيع .ويبلغ طول اإلنبوب ()2000 mm
وبقطر خارجي ( )100 mmمصنوع من الزجاج

ستخدم في
وي َ
( :)Calorifierوعاء لتسخين الح اررة المخزونةُ ,
سخانات المياه ,ومكيفات الهواء ,ومحطات توليد الطاقة,
وغيرها.
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لتوظيف النظم الحرارية الشمسية ( ألغراض تسخين
المياه وتوليد الكهرباء) في أبنية المستشفيات في
العراق.
 .5يمكن اإلستفادة من نهج إضافة نظم الطاقة الحرارية
الشمسية ألبنية المستشفيات القائمة التي وردت في
الجانب العملي من البحث ,واإلستعانة بها وإتخاذها
بمثابة معيار يتم العمل عليه وتطويره ,بغرض
توظيفه في أبنية المستشفيات العراقية وبما يالئم
المناخ الحار الجاف.
 .2أهمية تطبيق مجمعات تدفئة المياه العاملة بالطاقة
الشمسية في أبنية المستشفيات في العراق بغرض
تحقيق مفهوم كفاءة إستخدام الطاقة ,ال سيما أن أبنية
المستشفيات تستهلك الكثير من المياه الساخنة
ألغراض الغسيل والتعقيم وغيرها من اإلستعماالت
األخرى ,وباألخص لكونها تُشغل لمدة ( 24ساعة ).
 .2تتطلَّب تصاميم العمارة العراقية ذات المناخ الحار
الجاف ,الدمج بين الستراتيجيات المنفعلة والفاعلة في
التصميم ,ومنها توظيف نظم الطاقة الحرارية
الشمسية ,بغرض تحقيق عمارة كفوءة في إستخدام
الطاقة.

المنظومة ومن ثم تنتقل داخل األنابيب فتسخن المياه
بالخزانات ,ويتم نقل المياه للمستخدمين ,ويقع
اإلختالف في المنظومة بعدة جوانب ,هي:
 نوعية األلواح الشمسية المستقبلة لإلشعاعالشمسي من حيث كونها مسطحة أو أنابيب.
 زاوية ميالن األلواح الحرارية الشمسية. نوع السوائل المستخدمة للتسخين ,فهنالك سوائلتسخن بدرجات حرارة منخفضة ,وأخرى تسخن
بدرجات حرارة عالية مما يسمح بتوليد الكهرباء.
 اإلختالف في طريقة توزيع األنابيب وعدد الخزاناتالتي يتم بواسطتها التسخين ,فضالً عن اإلختالف في
مراحل التسخين.
 اإلختالف في أطوال األنابيب الموزعةللمستخدمين.
 اإلختالف في الوسائل الحرارية المساعدة والعاملةبالغاز الطبيعي أو الكهرباء لتحقيق الحرارة
المطلوبة.
 .0يمكن اإلستفادة من توظيف نظم الطاقة الحرارية
الشمسية في أبنية المستشفيات في أقامة نظام خاص
للمستشفيات الم ستدامة التي تحقق مفهوم كفاءة
إستخدام الطاقة فيها ,وبالنتيجة تقليل الكلف الطاقوية
المصروفة ,فضالً عن تقليل ( أو الحد ) من األثر
السلبي على البيئة.
التوصيات :
 .0يشكل توظيف نظم الطاقة الحرارية الشمسية في
مستشفيات البيئة العمرانية العراقية ,نهجا ً فاعالً ,ألنه
يمثل خطوة إستباقية على الطريق الصحيح لتطبيق
مفاهيم العمارة الخضراء والتصميم المستدام بيئيا ً في
أبنية المستشفيات.
 .7هناك أهمية خاصة في تبني توظيف نظم الطاقة
الحرارية الشمسية في أبنية المستشفيات في العراق
بغرض ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية,
والمحافظة على الوقود األحفوري ,فضالً عن تقليل
نسب التلوث وتوفير بيئة داخلية صحية لشاغلي
المستشفيات.
 .0يملك توظيف المجمعات الشمسية الحرارية في
المستشفيات مزايا عدة وأهمية خاصة ,ال سيما في
المناطق الحارة الجافة  ,ومنها العراق  ,لكونها تتميَّز
بوفرة األشعة الشمسية خالل النهار وعلى مدار العام
تقريبا ً.
 .1يحتاج التسخين الشمسي الى إنشاء منظومة تعمل
بالطاقة الحرارية الشمسية يتم تثبيتها على سقوف
مواقف السيارات (وكما هو الحال في مستشفى
 ,)Ipswichفضالً عن تثبيت منظومة أخرى فوق
عنابر المرضى والتي تتطلب مياه ساخنة طوال
اليوم .أما توليد الطاقة الكهربائية ,فهو يحتاج الى
مساحة واسعة من األرض إلقامة مستقبالت مركزة
ألشعة الشمس ,وهذه اإلمكانات متوفرة في أغلب
المستشفيات العراقية ,والتي تحتم اإلستفادة منها
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الشكل ( :)1مجمعات األلواح المسطحة.
المصدر( :محمد ,2115 ,ص .)55

الشكل ( :)2مركزات تسخين المياه المتوسطة الحرارة.
المصدر( :محمد ,2115 ,ص .)55

الشكل ( :)4مجمعات القطع المكافئ الشمسية.
المصدر( :محمد ,2115 ,ص .)61

الشكل ( :)3مجمعات األنابيب المفرغة
الحرارية الشمسية.

أ .نظم برج الطاقة الشمسية .

ب .اللواقط الشمسية بشكل قطع مكافئ منحني .

ج .نظم الطبق الشمسي .

الشكل ( :)5المجمعات الحرارية المركزة للطاقة الشمسية.
المصدر.)Arcelor Mittal, 2013, P. 3( :
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طاقة

الطاقة المنتجة بوحدات
التي ار واط بالساعة ()TWh
في عام 0202

حرارة

الطاقة اإلجمالية في التشغيل
بوحدات گيگا واط ()GW
في عام 0202

الطاقة الحرارية
الطاقة
طاقة المد
والجزر في المحيطات الشمسية الكهروضوئية

الطاقة
الجيوحرارية

طاقة الرياح

حرارة الطاقة
الحرارية الشمسية

الشكل ( :)4القدرات وإنتاج الطاقة من تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
المصدر.)IEA, 2011, P. 69( :

مستشفى (.)Ipswich

إسطوانات تدفئة المياه المعدلة العاملة إسطوانات تدفئة المياه المعدلة العاملة
بالغاز الطبيعي.
بالطاقة الكهربائية .

مجمعات تدفئة المياه الحرارية
الشمسية المثبتة على سطح المستشفى.

المجمعات الحرارية الشمسية المثبتة
فوق سقف موقف السيارات.

الشكل ( :)7نظم تسخين المياه التقليدية الموجودة والمعدلة ,مع نظم الطاقة الحرارية الشمسية الجديدة التي تم تثبيتها في مستشفى ( )Ipswichالواقعة في
استراليا.
المصدر ,)Barron, 2007, pp. 26-27( :و(.)Burger and Newman, 2010, P. 33

مستشفى (.)Repatriation General

مجموعة من المجمعات الحرارية الشمسية المثبتة في
المستشفى .

الشكل ( :)8النظم الحرارية الشمسية لتسخين المياه في مستشفى
(  )Repatriation Generalالواقعة في إستراليا.
المصدر.)Burger and Newman, 2010, P. 7( :

مستشفى (.)Kebangsaon

المجمعات الحرارية الشمسية المثبتة في مستشفى (. )Kebangsaon

الشكل ( :)5النظم الحرارية الشمسية لتسخين المياه في مستشفى ( )Kebangsaonالواقعة في ماليزيا.
المصدر.)Ooshaksaraei & Sopian, 2012, P. 164( :
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توصيات مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الثاني
بعد إنتهاء جلسات مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الثاني لجمعية المهندسين العراقية ومن خالل المحاور والجلسات
الخاصة ندرج التوصيات التي توصل اليها المؤتمرون وهي كما يأتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.11
.11

.12
.13
.14

.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

تأسيس هيئة أو مركز وطني للطاقات المستدامة والمتجددة.
توحيد وتطوير التشريعات لتنظيم ودعم استخدامات الطاقة المستدامة والمتجددة.
وضع ضوابط وتعليمات وتسهيالت لمنح إجازات البناء لمستخدمي معدات الطاقات المستدامة والمتجددة وموفرات الطاقة
ومنح إعفاءات لتشجيع أصحاب اإلجازات لبناء الدور والعمارات واألسواق والمنشآت الخدمية وغيرها.
تحديث معايير منح إجازات البناء بما يتفق مع االستدامة وتوفير الطاقة.
تشجيع االستثمار في مجاالت تطبيق الطاقات المستدامة والمتجددة من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
تشجيع ودعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا على العمل ببحوث تطبيقية تخدم مجاالت الطاقات المستدامة والمتجددة
والمحافظة عليها.
البدأ بخطة رصينة الستغالل الطاقات المهدورة (الغاز المصاحب للنفط) .وتدوير النفايات الصلبة.
استخدام مواد البناء المتوفرة محلي اً بعد المعالجة والتطوير بما يتالءم والتطورات العلمية على سبي ل المثال (منظومة البناء
الحديث وكذلك بإستخدام المواد الصديقة للبيئة مثل البردي والقصب والنورة وغيرها من المواد األولية).
التأكيد على دعم وتنشيط بحوث الطاقة المقدمة من الجهات البحثية وإلزامها بتقديم ما ال يقل عن ثالثة بحوث تطبيقية
سنويا ً تصب في خدمة المجتمع من ناحية توفير الطاقة وذلك من خالل التنسيق مع الهيئات النوعية في جمعية المهندسين
العراقية.
تنشيط ودعم االستخدام األمثل لألجهزة المنزلية بإقتناء أجهزة واطئة االستخدام للطاقة (غاز التكييف والتبريد) واستخدام
اإلنارة العامة الحديثة (الشوارع والمرافق العامة) واطئة االستهالك "."LED
تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والتشكيالت المتخصصة بالطاقات المستدامة والمتجددة في
وزارات التعليم العالي والبحث العلمي /العلوم والتكنولوجيا /الصناعة والمعادن /الكهرباء /البيئة /النفط /اإلعمار
واإلسكان والبلديات الع امة تكون مهمتها المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية كافة لتحقيق تنفيذ التوصيات.
تنشيط ودعم التعاون بين الوزارات ذات العالقة في الفقرة أعاله وذلك بهدف تنفيذ مشروعات الطاقات المستدامة
والمتجددة للحفاظ على البيئة من جهة وتوفير الطاقة من جهة أخرى.
إلزام الشرك ات النفطية األجنبية باستخدام تكنولوجيا الطاقات المستدامة والمتجددة بما يخدم البيئة العراقية ولتساهم في نقل
هذه التكنولوجيا.
مفاتحة الجهات المعنية لتسمية منسقين للتعاون مع جمعية المهندسين العراقية حول موضوع الطاقات المستدامة
والمتجددة ( .منسق من مجلس النواب) و(منسق من مجلس الوزراء) و( منسق من كل من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الكهرباء ووزارة الصحة والبيئة ووزارة النفط ووزارة اإلعمار واإلسكان
والبلديات العامة ووزارة التخطيط ).
إقامة الورش المتخصصة في فروع الطاقات المستدامة والمتجددة.
التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الجامعات العراقية وجمعية المهندسين العراقية في انشاء مختبر
متخصص للفحص الهندسي يحتوي على أجهزة القياسات الخاصة بالطاقات المستدامة والمتجددة.
تفعيل دور اإلعالم بتوعية المجتمع بإستخدام وسائل الطاقات المستدامة والمتجددة والبناء بطرق العمارة المستدامة.
قيام الجهات التربوية في نشر الوعي لدى التالميذ و الطلبة عن استخدام الطاقات المستدامة والمتجددة واستحداث مناهج
دراسية لمختلف المراحل التربوية.
ترفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء لغرض إعداد مسودة التشريعات الخاصة بالطاقات المستدامة والمتجددة ورفعها
إلى مجلس النواب إلصدارها.
يقوم مجلس الوزراء بتعميم التوصيات على كافة الوزارات ومتابعة تنفيذها بموجب اختصاصاتها.
تقيم جمعية المهندسين العراقية مؤتمر الطاقات المستدامة والمتجددة الثالث الدولي في نهاية تشرين الثاني من عام .1027
إرسال وقائع مؤتمر الطاقات المستدامة والمتجددة الثاني إلى منظمة أرينا .وكذلك مفاتحتها عن إمكانية مشاركتها في
مؤتمر الطاقات المستدامة والمتجددة الثالث الدولي ومشاركتها في رعاية المؤتمر.
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Natural raise of water for small residential applications based on the
principle of transpiration in plants
Tawfeeq W. Mohammed, Muna S. Kassim
tawfeeq1978@yahoo.com, munahdr@yahoo.com
College of Engineering, Al-Mustansiriyah University
on several factors like heat, humidity and wind
speed. However, the water flow rate up a cut stem
of a shoot caused by transpiration can be measured
by a potometer. Vast amounts of water pass
through the plants, but only 10 % of this water is
used by plant cells for photosynthesis and turgor.
The remaining 90 % evaporates from the leaves
and lost to the atmosphere by transpiration [1].

Abstract
The objective of this research is to raise the
underground water to the tank on the terrace of the
building without using the electricity and through
the simulation of transpiration phenomenon in
plants. It has assumed a band of capillary tubes
raise the water from the underground to the tank at
the terrace and for a total head of 7 m. The flow
rate and capillary rise is well explained in a
mathematical model. The experimental work is
done in order to measure the evaporation rate. The
results represent the flow rates for a range of
capillary tubes. It could be concluded from the
present study that the water rise for the desired
head is satisfied using a set of 108 tubes of 50 μm,
where 3 m rise is due to capillary action while the
rest is due to evaporation rate. The results show
that the suggested system can supply between 65235 L/day to the tank during the whole year (150
L/day averagely) which is a suitable quantity. This
research is useful for remote area where there is no
electrical network, and it is a contribution to the
sustainable power systems.

The movement of water in the plant could be
analyzed through: roots, stem and leaves, as shown
in figure (1). Water is absorbed into the root hairs
by osmosis in two paths: Symplast and Apoplast.
Since the cells have a lower water potential than
the water in the soil, water then diffuses from the
epidermis through the root to the xylem [2]. The
uptake of water by osmosis actually produces a
pressure, pushes the water a few centimetres up to
the xylem, called "root pressure" which is 0.6 MPa
maximum [3]. Root pressure is the reason
of guttation, sometimes seen on wet mornings,
where drops of water are forced out at the ends of
leaves. The xylem vessels are continuous pipes
from the roots to the leaves. In some trees, water
can move up through these pipes at a rate of 8 m/h
and can reach a height of over 100 m [2]. The
water rise in the xylem is driven by two actions;
initially by the capillary action, but mainly by
potential difference in water pressures. The
transpiration causes a driving force, thus low
pressure in the leaves; hence water is sucked up
from the stem to compensate the lost water.
Therefore, the water column in the xylem vessels
is under tension (a stretching force). Fortunately,
water has a high tensile strength due to the
tendency of water molecules to stick together by
hydrogen bonding (cohesion), so the water column
does not break under the tension force. This
mechanism of pulling water up a stem is
sometimes called the cohesion-tension (C-T)

Keywords: sustainability, transpiration,
capillary tubes, mass transfer
Introduction
In plants, water transports naturally from the root
to
the
leaves.
The
process
of water
upward movement through a plant is mainly due to
the evaporation from aerial parts, such as leaves.
This phenomenon is called "Transpiration". In tall
plants and trees, the force of gravity can only be
overcome by the decrease in hydrostatic water
pressure in the upper parts of the plants due to
the diffusion of water out of stomata into
the atmosphere. The rate of transpiration, i.e. the
upward movement of water in the plant, depends
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mechanism. Water evaporates from the spongy
cells of leaves into the sub-stomatal air space, and
diffuses out through the stomata. Evaporation is
driven by solar energy, which is the ultimate
source of energy for all the water movements in
plants [4].

study to compare the results with that obtained
experimentally.
3. Satisfying the objective of the present study: In
this path, calculations of water transport, and the
results obtained from the experimental work are
implemented to predict the capillary rise and
transpiration rate for the describe object.

The rate of transpiration was experimentally
measured by Tanner W. and Beevers H. [5] in
order to find the interrelation between the
transpiration and the transport of mineral ions in
plants. So that, sunflower plants were taken from
soil to hydro-culture system to control and
measure the growth in 12 hours day-time and 12
hours night. The hydro-culture system includes;
the water vessel which is supplied by minerals
compounds. The experiment was terminated after
30 days where all plants were flowered. The tested
plants had transpired 13.9 liters of water and took
up an equivalent of 2,225 ms/10 liters of ions. The
work has included many useful details and results.
An investigation, carried out by Hodson R. and
Acuff J. [6], presents experimental data for
transpiration rate in a tomato plant. They adopt a
classic dye to determine the path of upward water
transported in a detached shoot. Photographs of
thin section stem are taken by a digital camera
aided with a computer significantly enhancement.
They determine the quantitative role of leaves on
the rate of transpiration using a moderately priced,
very sensitive and stable electronic potometer. The
obtained results can assist to figure out the amount
of mass transferred due to transpiration, as shown
in figure (2).

Experimental Work
The experimental tests were done using a handmade system consisting of capillary tubes and
water tank. A set of capillary tubes have brought
from the Hydrology Lab, UNESCO-IHE Institute,
The Netherlands. The set consists of 9 capillary
tubes have various diameters (0.2, 0.4 and 0.6 mm)
in different lengths, as shown in figure (4). The
tank was a plastic box with the dimensions (25 cm
x 17 cm x 11 cm). The tank is drilled to input the
capillary tubes and well-sealed to prevent any
water leakage, then labeled to monitor the water
level inside. Figure (5) shows the tools that used to
form the system.
The first readings were the water rise in the certain
capillary tubes, as shown in table (1). These values
are too close to that obtained in theoretical
calculation. In order to ensure continuous feeding
of water to the upper ends, tubes are shorten to be
equal to the capillary rise, therefore always be
filled with water and ready for the process of
evaporation. The tank is filled totally by distilled
water (4.5 liters). The second readings were the
amount of evaporation rate from the upper ends of
tubes which are taken from the water tank. The
readings went through two stages. Solar exposure
and electrical heater, as shown in figure (6). In the
first stage, the evaporation was depended on the
solar exposure during the period 10-30 October
2015. In the second stage, the evaporation was
depended on the electrical heater during the period
2-11 November 2015. The obtained results and the
details are shown in table (2). It could say that, the
evaporation rate in the first stage and for a single
capillary tube is (0.35 μL/min) averagely, while
the evaporation rate in the second stage and for a
single capillary tube is (2.3 μL/min).

The Objective of the Present Study
The objective of the present study is to describe a
model for natural rise of water in small residential
house based on the transpiration phenomenon due
to solar exposure. It is assumed a band of capillary
tubes of 7 m length as total head, as shown in
figure (3).
The analysis is consisting from:
1. Experimental work: In this path, experimental
tests have been done for a case study in order to
demonstrate suitable relationships for the objective
of the present study.
2. Theoretical Work: In this path, theoretical
calculations have been done for the same case

Theoretical Work
The first step is calculating the capillary rise. The
model assumed that the capillary pressure remains
constant, and it could be formulated depending on
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the surface tension of the water and the tube
diameter, as following [7]:
P=2σ/r

and that the air at the water surface is totally
humid, while the surrounding air has a certain
humidity ratio, hence the Reynolds flux is given by
[8];

(1)

Where (r) is the radius of the capillary tube in
meter.

(4)

Substituting the surface tension and density of the
water, the capillary rise will be [7]:

Where:
h= heat transfer coefficient of the air
cp = specific heat capacity of the air

(2)
It is cleared that higher capillary rise satisfied with
a smaller tube radius. Table (3) shows the
calculated water rise in the certain capillary tubes.
These values are too close to that obtained
experimentally. Since the capillary rise is too small
and does not achieve the manometric head, hence
additional model is formulated according to the
evaporation (transpiration). In this phenomenon,
water movement is passively driven by pressure
and chemical potential gradients. The system is
able to function because water is cohesive; it sticks
to itself by hydrogen bonding. These hydrogen
bonds allow water columns in the plant to sustain
substantial tension when water is contained in the
minute capillary tubes. The tension part of the C-T
mechanism is generated by transpiration [3]. The
simple diffusion is the governing rule in the
transpiration [4]. In this process, the water flows
from high density zone to low density zone.
Evaporative mass transfer is assumed to describe
the mechanism of transpiration. At air-water
interface, water exposes to the air and the solar
energy will break the hydrogen bonds between
water molecules, thus water evaporates. The
surface tension at this interface pulls water
molecules to replace those lost by evaporation.
This force is transmitted along the continuous
water columns down to the underground [3]. The
evaporation rate from the interface at air-water
surface could be calculated depending on the
Reynolds flux, as following [8]:

The driving force is given by [8]:
(5)
Where:
= Concentration ratio of the water in the air
= Concentration ratio of the water in the
surface
= Concentration ratio of the water in the tube
The calculation has been done for both stages
(solar and heater) using FORTRAN program
adopted for this purpose. The calculation assume
tube diameter of 0.4 mm. The results and the
details are shown in table (4). The calculated
results are closed to those obtained experimentally.
It is cleared that there is a difference between the
evaporation rates that obtained experimentally
with that calculated theoretically. A correction
factor is estimated in order to activate the
theoretical value and make it close to the actual
value. The correction factor is calculated from the
division of the average value (between
experimental and theoretical values) to the
theoretical value, as shown in table (5).
Satisfying the Objective of the Present Study
This path show the engineering calculation
required to satisfy the objective of the present
study, which is lifting the water up to the tank for a
total head of 7 m with a suitable discharge and
depending on the solar exposure. The selection of
tube diameters and the number of tubes are
assumed to simulate the range of the density of
stomata in the plants. The diameter of the stoma
for a range of plants is between 10-100 μm, and
the density is about (1000 stomata/mm2) as
maximum, hence there are millions of stoma in
each leaf [9,10]. Figure (7) shows the arrangement
of band tubes suggested for the recent work, where

(3)
Where:
= Mass flux (kg/s.m2)
G = Reynolds Flux (kg/s.m2 )
B = Driving force ratio
It is assumed that the surface of water at the upper
end of the tube is in a direct contact with the air,
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the required data that have been entered to the
program were:

evaporation rate and corresponding correction
factor which is relied to correct the theoretical
calculated values. It could be concluded from the
present study that the water rise for a total head of
7 m is satisfied using a set of 108 tubes of 50 μm,
where 3 m rise is due to capillary action while the
rest is due to evaporation rate. The results show
(from figure 10) that the suggested system can
supply between 65-235 L/day to the tank during
the whole year (150 L/day averagely) which is a
suitable quantity.

Number of tubes = 108
Diameter of tube = 10 – 100 μm
Thickness of tube = 10 μm
Length of tube = 7 m
The variation of ambient air properties is extracted
according to the weather data source [11] for
Baghdad city in an average of last 10 years, as
shown in figure (8). If month of October is taken
as a reference (T = 32 oC and φ = 50 %) for
calculation, then results for the daily discharge are
presented for a range of tube diameters, as shown
in figure (9). The work suggests a diameter of 50
μm as a reference, which has several advantages.
Less tube diameters may not be sufficient because
of less discharge and difficult to manufacture.
Large diameter scale has the problem of head fall,
because the water tension will be unable to hold
the continuous column of water for large diameters
relatively, hence the loss of evaporation advantage.
The variation of discharge through the whole year
for a tube diameter of (50 μm), is presented in
figure (10) below.
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Conclusions
The transpiration flow rate and capillary rise is
well explained in a mathematical model. The
experimental work is done in order to find the

Table (1): Capillary rise measured for certain tubes
Item
1
2
3

Tube diameter
(mm)
0.2
0.4
0.6

Capillary rise
(mm)
146
74
50

Table (2): Evaporation rate measured for both stages
Stage

Specification

Duration

Solar
exposure
Electrical

Max. Rad. = 700 W/m2,
Max Tamb. = 32 oC
Power = 400 W,

21 days
(10-30) Oct.
10 days

01

Operation
hours

Evaporation
rate
(L)

10

0.04

10

0.12
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Tamb. = 40 oC

heater

(2-11) Nov.

Table (3): Capillary rise calculated for certain tubes
Item
1
2
3

Stage
Solar
exposure
Electrical
heater

Tube diameter
(mm)
0.2
0.4
0.6

Capillary rise
(mm)
149
74.5
49.7

Table (4): Evaporation rate calculated for both stages
Operation
Evaporation rate
Specification
hours
(μL/min)
Tamb. = 32 oC, φ = 50 %

10

0.038

Tamb. = 50 oC , φ = 5 %

10

0.112

Table (5): Comparison between evaporation rates in (μL/min)
Stage
Experimental
Theoretical
Average
Correction factor
Solar exposure
0.35
0.038
0.195
5.1
Electrical
1.21
2.3
0.112
10.8
heater

Figure (1): Water transportation in the plant [3]
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Figure (2): Transpiration rate in a tomato plant as a function of leaf number [6]

Figure (3): Schematic diagram suggested by the study

Figure (4): Set of capillary tubes
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Figure (5): Tools used to form the described system

a. By solar exposure

b. By electrical heater

Figure (6): Stages of evaporation used in the experimental work
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Figure (7): Arrangement of band tubes suggested by the study

(a) Ambient temperature

(b) Relative humidity

Figure (8): Annual variation of weather data in Baghdad [11]
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Figure (9): Relation between diameters and discharge (October)

Figure (10): Variation of discharge through the year (D=50 μm)
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Experimental Investigation For Improving Photovolting/ Thermal System
Performance Using Sun Tracking System
Hashim A. Hussien*, Ali H. Noman, Abdulmunem R. Abdulmunem
doctorhashim2004@yahoo.com
Department of Eletro-mechanical Engineering, University of Technology, Baghdad-Iraq.
ABSTRACT
This work introduces an application of two-axis sun tracking system which follows the position of the sun
and allows investigating effects of 2-axis tracking system on the power of solar energy. The tracking
system includes a serial communication interface to monitor whole processes on a computer screen and to
plot data as graphic. System parameters such as the current, the voltage and the panel position have been
observed by means of a microcontroller. The energy collected is measured and compared with a fixed
solar system for the same solar panel. An integrated system (PV/T) to generate electric and heat at the
same time was designed and implemented. An experimental part has been conducted at the University of
Malaya / Power Energy Dedicated Advanced Centre (UMPEDAC) /Malaysia.
The experimental results indicated that the solar energy collected on the tracking system is considerably
much efficient than the fixed system. The output power generated without and with using solar tracking
system were increased from (21.69 to 30.69) W respectively. The electrical power of the PV module is
decreased when the temperature increased from (21.69W at 24.7oC) to (39.46W at 79.1 oC). Also; the
experimental results indicated that the two-axis tracking system increased the total daily energy collection
by approximately 41.34% compared with that obtained from a fixed system.
Keywords: Renewable energy; Sun tracker; Photovoltaic cell; solar energy.

تحقق عملي لتحسين اداء المنظومة الضوئية الهجينة باستخدام منظومة التتبع الشمسي
الخالصة
هذا العمل يقدم تطبيق عملي لمنظومة التتبع الشمسي ثنائية المحور المسؤولة عن تتبع الشمس لتحقيق قدرة عالية من الطاقة الشمسية
 منظومة التتبع الشمسي تتكون من مجموعة اجزاء كهروميكانيكة مترابطة العمل وتعتمد باالساس. وتحويلها الى طاقة كهربائية وحرارية
 متغيرات منظومة التتبع الشمسي. على المتحسسات الضوئية في عملية التتبع الشمسي من خالل سلسلة اجرأات متعاقبة متسلسلة العمل
 القدرة الناتجة من. )هي التيار والفولتية وزاوية سقوط االشعاع الشمسي المسيطر عليهما بوحدة التحكم المسماة ( المايكرو كونترولير
 تم بناء واستخدام هذه المنظومة لتعمل على تكثيف شدة. استخدام منظومة التتبع الشمسي تم مقارنتها مع القدرة الناتجة بدون استخدامها
 المركز المتقدم البحاث الطاقة الشمسية/ الجانب العملي تم بناءه في جامعة ماليا. االشعاع الشمسي وتعامده على سطح الخلية الضوئية
 بي نت النتائج العملية بان القدرة الناتجة من استخدام منظومة التتبع الشمسي اعلى بكثير من استخدام الخلية الشمسية. كوااللمبور – ماليزيا/
 كذلك.)21.69W at 24.7oC) to (39.46W at 79.1 oC)(  القدرة الكهربائية زادت بمقدار.) 21.69 to 30.69 W( الثابتة بقيمة
. ) عند مقارنتها بالمنظومة الثابتة41.34%( بينت النتائج العملية بان الطاقة الكلية المتحصلة باليوم كانت تقريبا
1. INTRODUCTION

power resource for devices that convert the sun's
insulation into useful energy [1]. Solar cells are
playing a role of increasing importance in
household and other areas of electricity
consumption. Applying solar tracking systems

Solar energy technologies carry along important
advantages for electric utility and other users. In
many parts of the world, the sun shines intensely
on a daily basis, providing a nearly unlimited
17
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can increase the electric energy produced by the
solar cells and enhance the overall efficiency of
solar cell systems as well[2]. Photovoltaic
technologies can easily be operated in remote
off-grid areas.
Ali [3] designed a sun tracking system, whereby
the movement of a photovoltaic module was
controlled to follow the sun’s radiation using a
Programmable Logic Controller (PLC) unit.
George and Bakos
[4] designed a two axis
sun tracking system for parabolic trough
collector and compared the measured results
with a fixed tilted trough and found that there is
a surplus energy up to 46%. Rizk and Chaiko [5]
shows the potential system benefits of simple
tracking solar system using a stepper motor and
light sensor. Their method increase power
collection efficiency by developing a device that
tracks the sun to keep the panel at a right angle
to its rays. Various schemes have been proposed
for optimizing the tilt angle and orientation of
solar collectors designed for different
geographical latitudes or possible utilization
periods.
Semma and Imamura [6] used a simple
microprocessor to adapt and adjust the positions
of the solar collectors in a photovoltaic
concentrator such that they pointed toward the
sun at all times. Agarwal [7] presented a two
axis tracking system consisting of worm gear
drives and four bar-type kinematic linkages to
facilitate the accurate focusing of the reflectors
in a solar concentrator system. In the same year,
Enslin [8] applied the principles of maximum
power point tracking (MPPT) to realize a power
electronic converter for transforming the output
56 voltage of a solar panel to the required DC
battery bus voltage. Stone and Sutherland [9]
presented a multiple tracking measurement
system comprising more than 100 heliostats for
tracking the sun’s position on an hourly basis
from early morning to late evening. Khalifa and
Al-Mutawalli [10] developed a two-axis sun
tracking system to enhance the thermal

performance of a compound parabolic
concentrator. The system was designed to track
the sun’s position every three to four minutes in
the horizontal plane and every four to five
minutes in the vertical plane. Abdallah [11]
investigated the respective effects of four
different
electro-mechanical
sun-tracking
systems on the current, voltage and power
characteristics of a flat-plate photovoltaic
system. The results showed that tracking
systems comprising two axes, one vertical axis,
one east-west axis and one north-south axis, and
one north-south axis, increased the electrical
output powers of the photovoltaic system. The
proposed system incorporated two separate
tracking motors, namely one motor to rotate the
sun tracking surface about the horizontal northsouth axis, i.e. to adjust the slope of the surface
and the other to rotate the sun tracking surface
about the vertical axis, i.e. to adjust the azimuth
angle of the surface. ALL the experimental
results indicated that the two-axis tracking
system increased the total daily energy
collection compared with that obtained from a
fixed surface tilted at 320 towards the south
[12]. The electrical efficiency of the PV

module can be described as following:

 VIdt
A  G (t ) dt
e  o 1   Tc
e 

1

c

o 

Vmp I mp

 To 

2

3
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Where ηe: the cell electrical efficiency and this
parameter is functioned of the cell temperature
according to the Cox and Raghuraman , ηo : is
the nominal electrical efficiency under standard
condition, A: is the area of the PV module, G is
the irradiation and it is defined as (1000W/m2 )
for standard condition, Vmp : is the PV voltage at
maximum power point and Imp is the PV current
at maximum power point, To : is the temperature
of standard condition, (25 oC), Tc : is the cell
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temperature, β :is the temperature coefficient of
silicon cell,
In this work, a 2- axis solar tracking system has
applied and found out the factors which
contribute to increase the efficiency of a
photovoltaic (PV) system. The proposed system
incorporated two separate tracking motors,
namely one motor to rotate the sun tracking
surface about the horizontal north-south axis, i.e.
to adjust the slope of the surface and the other to
rotate the sun tracking surface about the vertical
axis, i.e. to adjust the azimuth angle of the
surface.
MATERIALS AND METHODS
Description of solar cell

Description of solar tracker
Solar trackers increase the energy gain and
pumping capacity of PV arrays up to 40% and
80% respectively [13,14]. The active solar
tracker to determine the solar power is used in
this study as shown in fig. 1. Active tracker
consists of motors and gear trains to direct the
tracker as commanded by a controller
responding to the solar direction. By differential
illumination of electro optical sensor control
signal is used to drive the motor and orientation
of the apparatus. Maintain the direction where
illumination of electro optical sensors is equal
and restore the balance.
Description Tracking System

Mono-crystalline solar cells are used in this
work. The photovoltaic module consists of (36),
the maximum power point voltage (Vmpp) &
maximum power point current (Impp) is (18V)
and (3.6 A) at (1000 Watt/m2) and (25oC), the
maximum power output of single module can
reach (65 Watt/m2). EVA is a kind of copolymer
of ethylene and vinyl acetate. The polymer
encapsulates which used in PV modules serves
to provide the functions like structural support,
electricalinsulation, physical isolation/protection
and thermal conduction for the solar cell circuit
[13].
The back sheet of photovoltaic module normally
is a kind of material, called Tedlar. he function
of Tedlar is to prevent the ingress of water of
water vapor. It is a kind of polymer material,
called polyvinyl fluoride. Tedlar will also
provide the functions like UV resistance,
mechanical properties, strength and durability,
resistance of weathering and electrical
insulation. All of these functions will help PV
panel to sustain at least (20 years) and above.
Part of the back sheet is normally made as a
laminated film composite and the most common
structure is the trilateral structure of
Tedlar/Polyester/Tedlar,

The direct solar radiation consists most of
energy. It comes only from the sun circle in
defined direction. Small amount of energy is
diffused by atmosphere, but it keeps some
direction in major angle. Only low energy is in
isotropic diffuse radiation that doesn't depend on
the direction and it dominants in the case of
cloudy weather [15, 16].The solar tracker keeps
PV or photo thermal panels in an optimum
position perpendicularly to the solar radiation
during day light hours and increases the
collected energy up to (40%).Our system relies
on automatic tracking mechanism instead of
adaptive mechanism or predefined motion. The
sensors are the main feedbacks of the system
which send signals to the control system. The
backbone of our control system is a
microcontroller which determines which motor
should move in which direction to adjust the
system in such a way that the sun light falls
orthogonally on the panel.Fig.1 shows the
schematic diagram of photovoltaic/Thermal
system and the schematic diagram of
Architecture tow axes tracking system shown in
fig.2.
Sensors
Since tracking system is based on automatic 2axis tracking, this work is used Light Dependent
Resistors (LDR) which is the main source of
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input to our system as shown in fig.3 Each pair
of sensors is used to take the light’s position.
One pair feeds the position of the sun in the
vertical axis and the other pair feeds the
information about the horizontal axis. This
information is then transferred to the light
processing circuit.
Light processing circuit

panel performance with using automatic tracking
system because the tracking system keep the PV
panel faced with the sun and that led to the sun
beam perpendicular on PV panel surface and
that give less loses with absorbed radiation and
led to generate power more than power from
panel without tracking system.
Figs. (8 and 9) explain the more effect of
tracking system is on Impp generating from PV
panel as shown in fig.(2) and no more difference
in Vmpp and the net result in maximum power is
increasing in this magnitude as the power
equation (Pmax=Impp*Vmpp), in the result the
using of tracking system give good agreement in
the power generated from PV cells and that led
to increasing on PV panel efficiency. Tracking
system make irradiation perpendicular on PV
surface, to see the effect of tracking system
exactly we must see the effect of PV panel tilt
angel on the performance in the laboratory
devise at constant irradiation (1000W/m2) with
four angles (0, 15, 30, and 45) deg without the
effect of surrounding such as wind, humidity,
dust, cloud, etc, and the (0 deg) in our devise
give us perpendicular irradiation on the PV
panel surface such as using tracking system. The
results give us the following figures.
Fig.(10)
showed that when we change the PV tilt angle
from (0 deg) to (45 deg) each (15 deg) the PV
temperature is dropped at increasing of tilt angle
at the same test time for each angle comparison
with (0 deg), the explain of this obvious are
when increasing the tilt angle led to increasing
the losses in absorbed irradiation and that led to
decreasing in PV temperature because that the
silicon cells temperature increasing with
increasing irradiation, but at (0 deg) that no
losses in irradiation or the losses are eliminated
comparison with other angles and at higher
absorbed irradiation the silicon cells will heated
at higher range.Fig.(11a) showed that the
maximum power generated from PV panel is
dropped at increasing of tilt angle and it is
maximum at (0 deg) because this angle give us

The position of the light in 2- axes is sent to this
circuit by the sensors. This cell of circuits
mainly consists of a duel comparator IC and
inverter ICs. The duel comparator IC (consisting
of two Operational Amplifiers) compares the
inputs from the sensors and sends out high
voltage or a low voltage from the comparator’s
two individual outputs. Since comparators
cannot give high (1 in binary) or low (0 in
binary), we transferred the voltages to the
inverters. Above a certain voltage their outputs
are HIGH and below that, the inverters give low.
This is then transferred to the microcontroller
which can only understand binary inputs.
Microcontroller and Movement Adjustment
Circuit
Microcontroller is the main backbone of full
control system which determines the inputs from
the light processing circuit and gives outputs
according to the required movement. This part
of circuits deals with the mechanical part of the
whole system. Depending on the outputs from
the microcontroller, the driver circuit executes
the proper sequence to turn the stepper motors in
the required direction [17, 18, and 19]. Fig.4.
shows how the tracking system is work.

RESULTS AND DISCUSSIONS
Effect of tracking system on PV performance
Fig.(7) explain that the obvious difference about
the maximum power generated from PV panels,
this test start from (11:15AM to 4:45PM) at (17 th
Feb/2014.) and it used two solar panel with
same properties (65W) and start the test at the
same time, one panel with tracking system and
the other without tracking system at horizontal
plane and the result give us good improved in
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more absorption radiation and led to more
generation power, but at the time after (16
minute) and more we saw that the power
generation at the angle (15 deg) is more than (0
deg) as showed in fig 11. b, the explain of this
behavior is that at the same time (16 min and
more) the temperature of PV panel at (0 deg) is
more than (15 deg) as shown in fig11, and this
rising in temperature give us more dropping in
power generation at (0 deg) compared with (15
deg).
Commentary of dropping maximum power is
result in the changing in both Impp & Vmpp and
fig. (12 ) showed the effect of tilt angle on Impp
at temperature around (24oC), we see the
decreasing in Impp with increasing of tilt angle
because that the light intensity is responsible to
generating the current in silicon cells and
dropping of light intensity with increasing the
tilt angle led to decreasing in current generated.
The dropping in current companion increasing in
Vmpp in small ranges to indemnity the dropping
in current as shown in fig.13
In the result using tracking system keep PV
panel surface toward the sun and make the
irradiation perpendicular on the surface and led
to increasing in power generation and finally
give us increasing in efficiency as shown in
fig.14
Effect of Rising Temperature on PV
Performance
After test the effect of tracking system on PV
performance it can be made the laboratories
devise with the same PV panel to show the
effect of rising temperature on PV performance
with the beam irradiation is perpendicular on PV
surface like using tracking system, and this
laboratories devise give us rising of temperature
at constant rate at constant irradiation from solar
lambs simulator. Fig.15.explain that the power
generated from PV panel is decrease when rising
PV panel temperature at constant irradiation
(1000W/m2) in this test. The physical
interpretation for this case is like all other

semiconductor devices, solar cells are sensitive
to temperature. Increases in temperature reduce
the band gap of a semiconductor, thereby
effecting most of the semiconductor material
parameters. The decrease in the band gap of a
semiconductor with increasing temperature can
be viewed as increasing the energy of the
electrons in the material Lower energy is
therefore needed to break the bond. In the bond
model of a semiconductor band gap, reduction in
the bond energy also reduces the band gap.
Therefore increasing the temperature reduces the
band gap.
Figs.(16 and 17) founded that the temperature is
affected on both Impp & Vmpp but the effect of
rising temperature on Vmpp is more than Impp
and in the result the rising temperature led to
decrease on power generated from PV panel and
that will give us reducing on electrical efficiency
of PV panel as shown in fig.(18). And the
tracing from MPPT at the start and end of the
test will denoted the changing in PV panel
performance as increasing of temperature as
shown in figs. (19 and 20) .

CONCLUTIONS
On the basis of the results obtained in this study,
the following conclusions can be
summarizing as:1- Iraq is the most suitable countries for solar
applications, since it has a good sun day;
therefore, the solar energy is a valuable
renewable source that can be utilized to provide
electrical and thermal power and to give a
solution to resolve the global warming problem
and alleviate the potential of energy crisis. It
offers the greatest energy potential compared
with other currently known renewable resources.
Harnessing the use of solar energy requires more
research and development to improve the
efficiency of solar applications.
2- This study indicated that using a tracking
system in following the sun position is very
important because it can be increase the
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electrical and thermal efficiency for photovoltaic
cells.
3- The tracking systems are very efficient for
sunny countries as Iraq, where they receive a
significant amount of direct radiation; however
the system is less efficient in cloudy conditions
or in countries that are assumed to be cloudy
throughout the year.
4-This study indicated that the sun tracking
devices can be useful to increase the harvesting
of solar energy not only in clear sky conditions
but also in cloudy ones. Assessing the solar
radiation during early design stages is important,
since it helps choosing of the optimum
configuration for the solar system. The diffuse
component in cloudy regions is very important
to consider during design of the system.
5- The solar energy received by any surface on
earth as component of beam and diffuse
radiation and the total amount of daily insulation
varies according to location, season and time.
Understanding of these factors is important for

the design of any solar application because it can
affect its performance. Optimizing the mounting
of the solar systems can ultimately improve the
energy capture and ultimately increase the
performance of the system.
6- This study concluded the improvement of
solar collectors in cloudy regions can be
achieved by using a controlled tracking system,
which is designed in such a way as to consider
both beam and diffuse components.
7- Solar energy is unlimited, solar panels are
easy to maintain and has a very long lifetime.
All these favor the use of it in our country. With
a system that can track the sun, this renewable
energy can be harvested even more efficiently
and can be supplied with electricity using the
panel . We hope that there will be more research
on this and our country will move forward to
implement sun tracking system to minimize the
electricity crisis that is hitting us at the very
moment.

Fig.1 Mono-crystalline silicon photovoltaic cell

Fig.2 Dimensions of photovoltaic panel which is used in present work
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Fig.3 Two axes mount solar tracker used in the present work

Fig.4 Schematic diagram of Architecture tow axes tracking system

Fig.5 Light Dependent Resistors (LDR)
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Fig.6 Action plan tracking system

Fig.7 Maximum power generated from PV panel with and without tracking system
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Fig.8 Impp generated from PV panel with and without tracking system

Fig.9 Vmpp generated from PV panel with and without tracking system

Fig.10 Effect of tilt angel on PV temperature at (1000W/m2)
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(a)

(b)
Fig.11 Effect of tilt angel on PV maximum power at (1000/Wm2) (a) with angle,
(b) with time

Fig.12 Effect of tilt angel on Impp of PV panel at (1000W/m2) & (24 o C)
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Fig.13 Effect of tilt angel on Vmpp of PV panel at (1000W/m2) & (24 o C)

Fig.14: Effect of tilt angel on PV panel efficiency at (1000W/m2) & (24oC)

Fig.15: Effect of rising temperature on PV maximum power generated at (1000w/m2)
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Fig.16: Effect of rising temperature on Vmpp generated of PV panel at (1000w/m2 )

Fig.17: Effect of rising temperature on Impp generated of PV panel at(1000w/m2)

Fig.18: Effect of rising temperature on electrical efficiency of PV panel at (1000w/m2)
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Fig.19: MPPT trace at start of testing the effect of temperature on PV panel performance

Fig.20: MPPT trace at end of testing the effect of temperature on PV panel performance
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Abstract
This investigation presents an experimental study to performance of solar heating system by
using nanofluids with and without reflector. This study includes the impact of different parameters on
solar nanofluid heating system with and without reflector. The two types of the nanoparticles are used
in this study metal (Cu (30nm)) and oxide metal (TiO2 (50nm)). The higher thermal conduction of
the operating fluids could be the performance improvement of the solar collector compared with the
distilled water and conjointly improvement of heat transfer. The concentration ratios of nanoparticles
and flow rates are used in this investigation (15, 20, 25 and 35 % wt) and (6, 8 and 10 lpm). The effect
of different nanoparticle concentrations of Cu and TiO2 mixed with distilled water as base fluid was
examined on solar collector efficiency. The area below the curve as an index was used
for examination the results of volume flow rates and nanoparticle concentrations on the collector
total efficiency. The experimental results showed that the concentrations at 15%wt appear
insignificant results compared with base fluid (distilled water). The thermal solar characteristics
values for (Cu + Dw) at 35%wt and (6, and 10 lpm) are greater than (TiO2 + Dw) nanofluid and
distilled water respectively. The two nanofluids used in this study gave more improve in thermal
performance of solar collector with and without reflector compared with distilled water. The collector
efficiency with and without reflector for metal nanofluid was greater than oxide metal nanofluid
because small nanoparticle size and high thermal conductivity for the metal nanoparticles compared
with oxide metal nanoparticles. The heat transfer enhancement and performance in solar collector
with and without reflector were through very important parameter known the nanoparticles type. The
collector efficiency, inlet and outlet temperature of the evacuated tube solar collector with reflector
are greater than results without reflector
Keywords: with and without reflector, evacuated tube solar collector, collector efficiency

التحقيق العملي في نظام ضخ الطاقة لمجمع شمسي بوجود او عدم وجود العاكس باستخدام بموائع
نانوية
جوان محمد فاضل
مدرس مساعد

 حسين ثاني رشك.د
استاذ مساعد
قسم الهندسة الكهرو ميكانيكية
الجامعة التكنولوجية
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المستخلص
هذا البحث يق ّد ُم دراسةَ عملية الدا نظام تسخين شمسي للموائع النانوية مع وجود العاكس وبدونه تم استخدام موائع نانوية
معدنية مثل النحاس وغير معدنية مثل اوكسيد التيتانيوم .بحيث تكون هذه المواد المستعملة ذات موصلية حرارية عالية مقارنة بالما
المقطر مما تجعل ادا المجمع الشمسية يكون ذي كفا ة عالية ويحسن انتقال الحرارة .التراكيز الوزنية المستخدمة ( wt % 35 ,25,
) 20, 15وبمعدل تدفق حجمي ) )lpm.10 ,8 ,6تم في هذه الدراسة اخذ تأثير اختالف التراكيز للنحاس واوكسيد التيتانيوم حيث
خلطة مع الما المقطر كمائع اساس ومن ثم اختبار كفا ة المجمع الشمسي .تم استخدام عامل المساحة تحت المنحني لدراسة تأثير
معدل جريان الحجمي وتركيز جزئيات النانوية على كفا ة الكلية لالقط الشمسي .النتائج التجريبية بينت ان تركيز  wt %15ليس له
تأثير هام مقارنة مع الما المقطر على العكس من ان تركيز  wt %35يكون له تأثير هام على ادا الالقط الشمسي  .بينت الدراسة ان
قيم خواص االشعاع الحراري من النحاس والما المقطر وبتركيز وزني مقداره ) (wt % 35تكون اكبر من اوكسيد التيتانيوم.
النوعين من الموائع النانوية في هذه الدراسة تعطي اكثر تحسين في االدا للمجمع الشمسي مع وجود العازل او بدونه مقارنة مع الما
المقطر .كفا ة المجمع مع وجود او عدم وجود العاكس يكون المائع النانوي المعدني اكبر المائع النانوي ذو االوكسيد بسبب صغر
حجم الجزئيات النانوية والموصلية العالية للجزئيات النانوية المعدنية مقارنة مع الجزئيات النانوية ذات االكسيد .تحسين انتقال الحرارة
واالدا في المجمع الشمسي مع وجود وبدون العاكس من خالل عامل جدا مهم وهو نوع الجزئيات النانوية .كفا ة المجمع الشمسي ,
درجة حرارة الدخول والخروج في المجمع الشمسي االنبوبي المفرغ من الهوا مع العاكس تكون اكبر من النتائج بدون وجود
العاكس.
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Introduction
properties by using nanofluids. Almost all
of those studies statement on the
improvement of convective heat transferby
using nanofluids. The different numerical
and experimental studies has been
conducted
through
the
nanofluid
convective heat transfer in turbulent flow
[8 –11], Many studies executed in laminar
flow to indicated that the heat transfer of
convective by using nanofluids. [12] This
study examines the efficiency of solar
domestic hot water system through
evacuated tube with free circulation. The
results indicated that the efficiency for this
type was larger than FPS. And after the
evacuated tube solar collector with the
natural circulation is economically
inexpensive than systems of heat pipes
collector; this technique was wide utilized
of globe. This simulation executed through
of evacuated tube in system of solar water
heating with free circulation underneath
the weather conditions in Iran town with
TRNSYS computer code. [13 – 15]
investigated in improvement of the rates of
heat transfer between two kinds of heat
exchanger a helically coiled and a straight
tube heat exchanger. The results indicated
that the nanofluids for three kinds
indicated a little improvement within the
heat transfer constant at a Reynolds range
vary of one hundred to five hundred, the
transition from laminar to flow covers a
good Reynolds range vary and therefore
the geometry of the temperature and the
heat exchanger of the water bath
surrounding the heat exchanger affected
the heat transfer constant. The aim of this
study is to research through an experiment
the heat transfer characteristics and flow of
nanofluid utility with and while not
reflector. Similarly on study the result of
nanoparticles concentration, size of
nanoparticles, Reynolds number and
nanofluid temperature.

A renewable energy source like sun
energy is substituted for exceptional
human energy desires [1]. The renewable
energy systems working on the low
pollution in environmental and therefore
consider the foremost vital good. the
problem of the energy worth and its
demand raise dramatically with fusty
energy approaching of attrition for running
and outlook time more as a result of the
pollution in environmental that are being a
lot of severe., therefore the durable
demand to use or product a fresh or
renewable, low worth and clean energy is
raised to confront this problems [2]. The
nanofluid have glorious properties like
long time stability, increased thermal
physical phenomenon, and a couple of
pressure drop increasing caused by penalty
and wall of tube erosion have stimulated
several researchers to review on flow
behavior and thermal of nanofluids. The
primarily centered in these studies on
natural action behavior, tribological
properties, effective thermal physical
phenomenon, flow and heat transfer
convective
of
nanofluids.
The
experimental and theoretical studies have
wide selection done on nanofluids thermal
conductivity among last ten. The impact of
many parameters in several studies, like
concentration of nanoparticles size,
temperature of mixture and movement of
Brownian
on
nanofluids
thermal
conductivity was investigated. The study
indicated that thermal conductivity for
nanofluid will be increased with
concentration and temperature of mixture
[3–6]. Further it had been indicated that
improvement of larger in thermal
conductivity is return to small size of
nanoparticles [5–7]. Most of recent studies
are concentrating on heat transfer behavior
of convective in turbulent and laminar
flow as a result of the improved thermal
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1. The fifteen evacuated tube solar
collector and specifications indicated in
table 1.
2. Helically coiled tube heat exchanger,
3. Pump,
4. Flow meter,
5. Two pressure gauges.
In This study concentrated on solar
collector with and without reflector in
solar energy system. The experimental of
apparatus used for this study is shown in
Fig.(2) and the chart of the apparatus
reveal in figure.(3). The heat exchanger is
made of cupper and ID of twined tube in
test section of 13 mm, the external
diameter of 16 mm and shell internal
diameter of 370 mm and external diameter
385mm and 1000mm length test section.
The rig has helically coiled and shell loop.
The helically coiled tube side loop handles
two types of nanofluids used copper –
distilled water, titanium oxide – distilled
water. Shell side loop handles hot water.
Shell side loop consist of storage vessel of
60 L capacity, control valve, pump and
thermostat. The inlet and outlet
temperature in shell and twined tube were
measured by four T – type thermocouples
with accuracy 0.15 0C. The wall
temperatures are measured by eight T–
type thermocouple where placed in equal
distance on the surface of twined tube. The
pressure gauges used to measure pressure
drop through twined tube.

Nanofluid preparation
A. Material: cupper (Cu (30 nm))
and Titanium oxide (TiO2 (50
nm)) nanoparticles
B. Base fluid: distilled water
The preparation of nanofluid samples
are prepared by dispersing pre – weighed
quantities of dry nanoparticles of (Cu (30
nm)) and (TiO2 (50 nm)) in base fluid
(distilled water). The mixtures were then
subjected to ultrasonic mixing for half and
one hour to break up any nanoparticle
aggregates. The pictures of preparation of
nanofluids containing (Cu (30 nm)) and
(TiO2 (50 nm)) is display in Fig .1.

Table1: Specification of solar collector
with 15 risers
EIC – Solar Specification
Out tank
material
Vacuum
tube
Frame
material
Inner
tank
material

White color
steel
47mm x1.5 m
series glass
tube
40 degree
gavernzied
steel
SUS 3042b
food grade
0.41mm

Capacity

100 L

Insulatio
n
Series No

High
density
pressure
0811JS

Manufact
ure date

Feb
.13th.2013

Fig.1 Show nanofluids for Cu +
TiO2 + Dw

Dw and

Experimental setup
The experimental set up consists of
Fig .2. Show the apparatus used in
experiments
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Calculation of thermo properties
and data analysis for nanofluids
The thermo properties of nanofluid
were calculated as the following:
Density [17].
ρ   ρ  1 Φ ρ
nf
s
Dw
(1)
Viscosity [17].
Dw

(2)

Specific heat [17].
Cp nf ρnf  ρs Cp s   1   ρDw Cp Dw  (3)

Newly Chandrasekar et al. [18] conferred a
good thermal conduction model (Eq.4)

Fig . 3. Flow diagram of solar energy system

Procedures of the work

 Cp nf 


k Dw  Cp Dw 

The nanofluids (Cu +DW) and (TiO2
+DW) at 15%, 20%, 25%, 30%, 35 %, wt
are circulating within the tube. In shell
side, pump is switched on Dw even arrival
to a desired temperature. The flow
configuration was created parallel flow
condition. The corresponding temperatures
were recorded when attaining the steady
state. The same steps were in nanofluid at
15 15 % wt. The flow configuration is
modified from parallel to the counter flow.
Identical procedure is followed and also
the temperatures are recorded. In shell side
the rate of (6 L/min) and in twined tube are
retained fixed during the test. The rate of
flow in twined tube side is changed. The
flow in twined tube side is within 5 – 20
L/min. The experimental done with and
without reflector as shown in fig 4.

k nf

0.023

1.358
0.126
 ρ nf 
 μ Dw 




 ρ Dw 
 μ nf 

(4)

Table.1: Properties of the Nano particles
employed, [16].

Nano
particles

ρ
(kg/m3)

Cp
(J/kg K)

k
(W/m K)

(Cu)
(TiO2)

8933
4250

385
686.2

401
8.9538

Mean
Diameter
(nm)
30
50

The equations from (5) to (12) were
derived of [7], [8], [1] and [9].These
equations used to calculate heat gain of
useful, temperature, and efficiency of
collector. To get formula between
temperature and the rate of mass flow, the
equation of heat gain of useful (Qu), as
follows:



Q  A F I ατ  U  T  T 
L f
a 
u
c R
(5)
The thermal energy of working fluid in
tubes as follows:
.
Q  m Cp Tf o  Tf i
(6)
Then







.



m Cp Tf o  Tf i   AcFR I ατ  U L Tf  Ta




(7)

Fig (4). Test section for evacuated tube
collector with and without reflector

Therefore,
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at 35% wt were over that for distilled
water due high thermal conductivity
compared with distilled water. Again, the
nanofluids (Cu + DW) and,(TiO2+ DW)
at 15% wt still gave similar result
with distilled water . The nanofluid (Cu +
DW), at concentrations 35%wt and
volume flow rates (6, and 10 lpm), the
thermal solar characteristics values of
FR(τα), – FRUL were 0.581, 10.145W/m2.K
, 0.676 and 10.907 W/m2.K, whereas for
the nanofluid (TiO2 + DW) 0.482, 9.093
W/m2.K
,0.567
and
9.539
W/m2.K severally. For the case of distilled
water at
volume
flow
rates 6 lpm
and 10 lpm were 0.449, 8.013 W/m2.K,
0.504 and 8.101 W/m2.K severally. To
case of distilled water at volume flow rates
6 lpm and 10 lpm were 0.449, 8.013
W/m2.k, 0.504 and 8.101 W/m2.K
respectively. This meant that using of
nanofluids (Cu + DW) and, (TiO2 + DW)
as an operating fluid was ready to increase
solar dish performance. Then the
exhausted tube collector (ETC) might
operate at higher temperature compared
with water. When models slopes are
negative, detected that increasing (Ti –
Ta), due to collector efficiency would be
approach to the zero. When the
nanoparticle were near tube wall through
the diffusion and relative movement of
nanoparticles lead to heat transfer from
wall to nanofluid, [21]. The slopes became
biggest decline for nanofluids compared
with Dw this indicated show that the
results by using nanofluids works on
improvement of the collector heat removal
coefficient (FR). The area under curve
used to compare the collector efficiency
this factor indicated in Table. (3). It
appears the complete vary of the efficiency
of collector. Amounts of ‘A’ for three
mass flow of water are 1.28, 1. 30 and 1.33
respectively that shows the 1.56 % and
3.07% increase of second and third volume
flow relevant to initial volume flow rate.
‘A’ for three volume flows of nanofluid
(TiO2 + Dw) at 35%wt as compared with
volume flow rate of water has multiplied







(8)
FR may be obtained from

.
.

 U F' A  
m Cp 
 L c 
F 
1  exp
 .

R Ac U 
L
 m Cp 

(9)

The efficiency of collector as follows:
Q

u
A I
c
(10)
Substitution of Eqs. (6) and (8) in Eq. (9)
yields,
η




U T  T 

L f
a
η  F ατ 

R
I





(11)

Since FR, α τ & UL are constant,



  Tf  Ta  
ηα 

I





(12)

Results and Discussion
Figs. (5 – 8) indicated that density,
viscosity, specific heat, and thermal
conductivity for the two types of
nanofluid(Cu + Dw ) and (TiO2 + Dw).
The collector was tested for distilled water
as operational fluid at began experiments.
The experimental results as shown in Figs
( 9 – 14 )with reflector these figures
indicated that the performance curves of
the solar collectors the [19], Standard
with
copper
(Cu)
and titanium
oxide (TiO2) nanofluids at concentrations
(15, 25. 35 % wt) and volume flow rates
(6, 8 and 10 lpm). It absolutely was found
that
the
collector efficiency of
the
nanofluids (Cu+ DW) and, (TiO2+DW)
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by seven.81, 10 and 11.27%, respectively.
Whereas nanofluid(Cu + Dw) at 35%wt
were multiplied 17.96,20.7 and 22.55%
respectively. Increasing volume rate of
flow of nanofluids instead of base fluid
(Distilled water) are ways for increasing
coefficient of collector efficiency (F ')
through increasing coefficient of heat
transfer within the pipe (hfi ),[22]
Figs. (15 – 20 ) with reflector
indicated that the temperature distinction
between entrance and exit solar collector
and also the rate of the two types of
nanofluids (Cu + DW) and (TiO2 + DW)
with weight fraction (15, 25and 35 % wt)
and distilled water, respectively. The
additional heat rates in solar collector are
often obtained
from
higher
thermal conduction and
nanoparticles
concentration to operative fluid. It might
be notice the upper concentration of
nanoparticles was exaggerated and
therefore the temperatures distinction
between inlet and
outlet
compared
with distilled water. Nevertheless, the
concentration at 15 % wt for two types of
nanofluid indicated that insignificant data
were obtained. It might be noted that for
(25%wt , 35%wt) of cupper and titanium
oxide nanoparticles, particularly for low
volume rate (6 lpm) and high inlet
temperature, the temperature distinction
was additional deviated from that of
distilled water. This meant that the two
types of nanofluids may get additional heat
rate therefore the heat dissipation in the
collector was small compared with
distilled water. It was undoubtful that
when the volume flow rate, the entrance
temperature increased and the difference
temperature of decreased. The heat gains
of useful of the solar collectors at different
of entrance temperatures; volume rate (6, 8
and 10 lpm) and weight fraction (15, 25
and 35%wt) are shown in Figs (21 – 26)
with reflector. The changes were almost
like those shown in Figs. (15 – 20) what is

more the nanofluids (Cu + DW),(TiO2 +
DW)
at
35%wt
showed
higher
performance compared with distilled water
whereas the nanofluid at 15%wt gave
similar results with distilled water. The
efficiency of solar collector to metal
nanofluid (Cu (30nm) was greater than
oxide metal nanofluid (TiO2 (50nm))
because small size of nanoparticles for the
cupper compared with (TiO2 ) similarly as
the thermal conductivity was high to
copper. the kind of nanofluid could be a
key factor for heat transfer improvement,
and improves performance of evacuated
tube collector. The collector efficiency,
inlet and outlet temperature of the
evacuated tube solar collector with
reflector are greater than results without
reflector due to existence of the reflector.
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Table .(3): The experimental results

Components

weight
fraction
% wt

Q
(L p m)

Model

Distilled water
(Dw)

0
0

6
10

Nanofluid
(TiO2+Dw)

15%wt

6

35%wt

10

 -8.013X + 0.449
 -8.101X + 0.504
 -8.165X + 0.467
 -9.539 X + 0.567

Nanofluid
(Cu+Dw)

15%wt

6

35%wt

10

R2

Area
under
curve
X100 (A)
1.28
1.33

0.972
0.986

1.36

0.978

1.48

0.981

 -10.145 X + 0.581

1.49

0.994

 -10.907 X + 0.676

1.63

0.992

.Conclusions

4. (50nm) + DW) owing to tiny particle
size for the copper compared with
titanium dioxide additionally as high
thermal conductivity for copper.
5. The heat transfer characteristic in
helical tube is better than distilled
water by using nanofluids with and
without reflector.
6. The type of nanofluid may be a key
issue for heat transfer enhancement,
and improvement performance of
evacuated solar collector with and
without reflector.
7. Use of nanofluids (Cu (30nm) + DW)
and (TiO2(50nm) + DW) in evacuated
solar collector might improve thermal
performance compared with distilled
water particularly at high
inlet
temperature of the distilled water

The main concluded points of this
study may be summarized as
following:
1. The collector efficiency, inlet and
outlet temperature of the evacuated
tube solar collector with reflector are
greater than results without reflector
for the evacuated tube solar collector.
2. The concentration at 15%wt showed
insignificant results compared with
distilled
water,
whereas
the
concentration at 35%wt indicated
important results compared with
distilled water.
3. The efficiency of solar collector for
nanofluid (Cu (30nm) + DW) was
greater than of nanofluid (TiO2
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Fig 5. Density of nanofluids for (Cu+ Dw)
and (TiO2+Dw) at different weight fraction

Fig 6. Viscosity of nanofluids for (Cu+ Dw)
and (TiO2+Dw) at different weight fraction

Fig 7.Specific heat of nanofluids for (Cu+ Dw)
and (TiO2+Dw) at different weight fraction

Fig 8. Thermal conductivity of nanofluids for (Cu+ Dw)
and (TiO2+Dw) at different weight fraction

Fig 9. Collector efficiency for volume flow rate
6 Lpm at different Φ for nanofluid (Cu + Dw)

Fig 10. Collector efficiency for volume flow rate
6 lpm at different Φ for nanofluid (TiO2 + Dw)
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Fig 11. Collector efficiency for volume flow rate
8 Lpm at different Φ for nanofluid (Cu +Dw)

Fig 12. Collector efficiency for volume flow rate
8 Lpm at different Φ for nanofluid(TiO2 +Dw)

Fig 13. Collector efficiency for volume flow rate
10 Lpm at different Φ for nanofluid (Cu +DW)

Fig 14. Collector efficiency for volume flow rate
10 Lpm at different Φ for nanofluid(TiO2 +DW)

Fig 15. The change of temperature through outlet and
inlet collector solar for (Cu + DW) at different Φ

Fig 16. The change of temperature through outlet and
inlet collector solar for(TiO2 + DW) at different Φ
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Fig 17. The change of temperature through outlet and
inlet collector solar for (Cu + DW) at different Φ

Fig 18. The change of temperature through outlet and
inlet collector solar for(TiO 2 + DW) at different Φ

Fig 19. The change of temperature through outlet and
inlet collector solar for (Cu + DW) at different Φ

Fig 20. The change of temperature through outlet and
inlet collector solar for(TiO2 + DW) at different Φ

Fig 21. Change of Qu from solar collector
at different Φ for nanofluid (Cu + DW)

Fig 22. Change of Qu from solar collector
at different Φ for nanofluid (TiO2 + DW)
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Fig 23. Change of Qu from solar collector
at different Φ for nanofluid (Cu + DW)

Fig 24. Change of Qu from solar collector
at different Φ for nanofluid (TiO2 + DW)

Fig 25. Change of Qu from solar collector
at different Φ for nanofluid (Cu + DW)

Fig 26. Change of Qu from solar collector
at different Φ for nanofluid (TiO2 + DW)
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The calculation of optimum tilt angle of the fixed street lighting solar panel
system in Baghdad city Using PV systems Program
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"PV تحديد زاوية الميل المثلى للوح الشمسي الثابت إلنارة الشوارع لمدينة بغداد باستخدام برنامج
Systems"
) 2(

 عماد جليل مهدي،

)2(

 اسماء حسن مسلم،)1(بهاء عبدالرسول مجيد

 قسم الفيزياء، كلية التربية،) الجامعة المستنصرية1(
 مركز بحوث الطاقة الشمسية/ دائرة الطاقات المتجددة/) وزارة العلوم والتكنولوجيا2(
ABSTRACT
The tilt angle for fixed solar panel is the most important affecting factors on the amount of incident solar
radiation intensity on the fixed solar panel yearly. The characterized solar street light change in working hours,
relative to g on the change in daylight and night hours. By using PV systems Program to determine the optimum
tilt angle of fixed solar panel solar street light to all the year in Baghdad city, and it is found that the optimum
tilt angle values are ranging from 45 degrees to 65 degrees of average solar radiation that incident during a year
period.
Keywords: Fe2O3, tilt angle, fixed solar cell, stand alone

الملخص
تعتبر زاوية ال ميل عن االفق للوح الشمسي الثابت من اهم العوامل المؤثرة على مقدار شدة االشعاع الشمسي الساقط على اللوح
 وتتميز انارة الشوارع العاملة بالطاقة الشمسية بتغير ساعات عملها نسبة الى ساعات استالمها لشدة االشعاع. الشمسي على مدار السنة
 لتعيين زاوية الميل المثلى للوح الشمسيpv systems  تم استخدام برنامج.الشمسي على مدار السنة حسب تغير ساعات النهار والليل
 درجة في54  درجة الى54  وكانت زاوية الميل المثلى تتراوح مابين قيمتي, الثابت النارة الشوارع على مدار السنة لمدينة بغداد
معدالت االشعاع الشمسي الساقط على مدار السنة وتعتبر االفضل ايضا في كمية الغبار المتراكم على اللوح الشمسي
 التشغيل المستقل, االلواح الشمسية الثابتة, زاوية الميل:الكلمات المفتاحية
Introduction
In a photovoltaic (PV) lighting system, solar
radiation replaces the burning of fossil fuels such as
coal or natural gas or the harnessing of water power
to generate the electricity necessary to power the
lighting. A PV lighting system consists of a PV
panel, battery, electronic circuits, light source
(lamp), and luminaries (optics). Figure 1 illustrates
the components in a typical PV lighting system. PV
panels transform solar energy into electrical energy.
A PV panel is made up of many PV cells, which
are created by semiconductor positive-negative (pn)
junctions [1]
Figure 1: PV lighting system components and
energy flow diagram
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Running section: Introduction
The electrical energy created by the PV cells
can energize light sources (lamps) directly or be
stored in a battery for later use. The dc current

generated by the PV cell or the battery can be
regulated and stabilized using an electronic
circuit to energize dc light sources like
incandescent, light-emitting diodes (LED), or
fluorescent lamps operated on dc ballasts; or
they can be converted into 220 volts, 50 hertz
AC to energize ac light sources such as
fluorescent lamps operated on AC ballasts. AC
ballasts are more commonly available [1,2]
Electronic components, including charge
controllers, timer switches, and ballasts for
fluorescent lighting (or drivers for LEDs or
inverters for AC lamps) provide regulation and
control to the electric energy. The light source
provides the light, and the luminaries that
houses these components provides protection
for the elements and optics to direct the light.
The light output of a PV lighting system
depends on the amount of solar energy
received and the efficiency or efficacy of its
components, including the PV panel, battery,
electronics, light source, and luminal [1,3]
Solar irradiance for photovoltaic (PV)
power is affected by location, weather, time of
year, and surrounding structures. The solar
radiation received by the earth's atmosphere is
1367 watts per square meter (Messenger and
Ventre 2004), but this amount is reduced when
the solar radiation passes through the air mass.
Solar radiation is the radiant energy emitted by
the sun. The term "solar irradiance" refers to
the amount of radiant flux incident on any
surface, including buildings. The solar
irradiance is lower at sea level, for example,
than it is on a mountain top. It is also generally
true that the farther away a location is from the
equator, the lower the solar irradiance will be
available at ground level. In summer, solar
irradiance is available longer than in winter.
Weather also affects the amount of solar
irradiance. Cloud cover, for example, will
reduce solar irradiance. Finally, solar

irradiance may be blocked by buildings, trees,
or snow and dirt on the PV panels [2,4]
The amount of solar radiation is affected
by the geographic location, the season, and the
climate conditions of the location. For
example, the amount of available solar
radiation in Phoenix, Basra is greater than that
in Baghdad city. If we install two lighting
systems located in these two cities with the
same components, the system in Baghdad city
will require a larger solar panel to power the
system reliably. The data on daily total solar
radiation for different months in various Iraqi
cities [1,4]
All locations need larger PV panels in
December than they do in June because
daylight hours are shorter in winter, giving the
system less time to recharge. The sun's energy
is also less intense in the winter. This
decreased solar irradiance affects the ability of
the PV panel to collect sufficient energy to
power the lighting throughout the night, thus
necessitating a larger panel size.[3.,4,5]
The solar panel size estimated is based
upon average solar radiation for the various
months listed. When calculating the size
requirements for a solar panel, using average
solar radiation data for the month with the least
sunshine will ensure that the panel will provide
the power required to operate the lighting
system, even during the winter months.
However, this does not cover arias in which a
location might receive little or no sunlight for a
higher than average number of consecutive
days. If a PV lighting system is installed in a
location where it is critical that the system
operate fully every night of the year, a system
specified may want to "over design" the size of
the PV panels to help to ensure that it will
provide the required power under all possible
sky and weather conditions. [1,3,6]
Photovoltaic (PV) panels collect solar
radiation directly from the sun, from the sky,
and from sunlight reflected off the ground or
area surrounding the PV panel. Orienting the
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PV panel in a direction and tilt to
maximize its exposure to direct sunlight will
optimize the collection efficiency. The panel
will collect solar radiation most efficiently
when the sun's rays are perpendicular to the
panel's surface. The angle of the sun varies
throughout the year, as illustrated in Figure 2.
Therefore, the optimal tilt angle for a PV panel
in the winter will differ from the optimal tilt
angle for the summer. This angle will also vary
by latitude.[3,4,6,7].

example, if the system were located in
Baghdad, the PV panel should face south and
tilt up at an angle of approximately 33.[2.5.7,8]
Instrument:
By using
PV SYSTEM program to
calculate the tilt angle of solar panel which
feeds solar street light in Baghdad city ,there is
some steps to use PV SYSTEM :1234-

Open program window fig. (3)
Chose Preliminary Design option
Chose Stand Alone option
Chose location option (to enter the
latitude and longitude for Baghdad city)
5- Chose system specification option ( to
enter the tilt angel (vary angels) and
azimuth angel (zero angle (south
direction ))
6- Chose results option
7- Final step (record data )

Figure 2: The solar declination angle
variation through one year period
The first step in determining optimal PV
panel orientation and tilt angle is to review the
site where the PV lighting system will be
installed. Trees, large buildings, or other
structures or obstructions surrounding the site
might cast shadows onto a tilted PV panel at
various times of day or during winter months
when the sun is at a low angle in the sky.
Therefore, it may be best to orient the PV
panels horizontally to face the sky directly.
This may allow the panels to collect the
maximum amount of solar radiation with the
least obstruction. However, a horizontal panel
will get dirty faster [3,4,5]
However, if the site surrounding the PV
lighting system is relatively free of
obstructions, a lighting specifier can orient the
system's PV panel in a particular direction and
update at a selected angle. In this case, the PV
panel should always face toward the equator. In
the Northern Hemisphere the panel should face
south and tilt from horizon at an angle
approximately equal to the site's latitude. For

Fig (3): PV SYSTEMS program main
window

Results and Discussion
Program data has been adopted for several
tilt angles from 30º to 65º, which is the angles
that solar panels can be installed in Iraq as a
fixed panel, as shown in the table (1), so that it
shows the average solar radiation for each tilt
angle to all months.
In January, the highest average solar
radiation at angle between (45º and 65º) and in
February between (40º and 60º), In March it
was at 35º ,and in April , May, June, July and
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6.5

6.2

5.9

5.6

5.2

4.9

6.5

6.4

6.3

6.1

5.9

5.7

5.5

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.7

5.5

4.8

4.9

5

5

5

5

5

Dec.

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4

4

4

5.2

5

6.7

Nov.

4.6

Sept.

6.5
5.7

Aug.

6.9

August at 30º tilt angle, but for the
September, the highest average solar radiation
were achieved at 30º to 35º tilt angle , and in
October, ranging between 35º and 55º, for the
November, the tilt angles ranging between 45º
and 65º,and in December tilt angles ranging
between 50º and 65º.
Table (1): The average of solar radiation to
multi tilt angles in year
Average of solar radiation kW
/m2/year

65°

60°

55°

50°

45°

40°

35°

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.7

3.6

4.6

4.8

5.3

5.4

5.5

5.5

5.4

5.4

5.3

5.2

5

4.9

6

5.9

5.7

5.5

5.3

5.1

4.9

4.6

May

6.6

6.4

6.1

5.8

5.5

5.1

4.7

4.3

Jun.

6.7

6.4

6.1

5.7

5.4

4.9

4.5

4

6.8

6.5

6.2

5.8

5.5

5.1

4.6

4.2

July

5.5

4.4

4.5

4.6

4.6

4.6

4.6

4.5

5.4

Aprl.

Aver
age/
year
4.4

Mar.

3.5

Feb.

30°

Months
Jan.

Oct.

The changing of sunshine hours
throughout the year, and vary from month to
another, related to the change in earth location
relative to the sun, and change the elevation
angle of the sun relative to the earth and thus
change the average of solar radiation that
incident on the surface for every tilt Angle for
solar panel .
There is a difference between the sunshine
hours and operation hours of solar streetlight.
In winter hours are running solar street light
longest hours of sunrise, and in the summer the
operation hours of street light to be shorter than
the sunshine hours therefore van in winter, the
solar street light needs a large amount of solar
radiation in order to cover the long operation
hours in the night of winter, as shown in the
table (2).
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52.2

52.2

51.3

49.5

37.5

37.5

37.5

37.5

22

22

22

22

57.75

21.45

66.15

59.85

37.5

56.7

70.2

61.95

52.2

54

62.1

75.6

64.05

20.9

40.85

60.75

68.85

79.65

66.15

36.75

39.1

44.65

66.15

74.25

83.7

67.2

52.2

36.75

41.65

48.45

72.9

78.3

87.75

68.25

20.35

33

37.5

43.35

52.25

76.95

83.7

90.45

36

24.7

33.75

39

45.05

55.1

82.35

87.75

52.2

65°

24.7

34.5

39.75

46.75

57.95

86.4

19.8

60°

24.7

34.5

40.5

48.45

60.8

34.5

55°

24.7

34.5

40.5

50.15

68.25

51.3

50°

24.7

34.5

41.25

93.15

5.5

45°

24.05

33.75

91.8

Dec.

40°

23.4

90.45

7.5

Nov.

35°

62.7

10.5

Sept

13.5

Aug

13.5

July

13.5

Jun.

9.5

May

51

8.5

Apr.

40.5

7.5

Mar.

33

7.5

Feb.

22.75

6.5

Jan.

30

Sun shine hours

Months

Average of solar radiation
kW.h /m2/year

9

Table (2): The relation between sun shine
hours and average of solar radiation

For example, if we assume that we have a lamp
of 50 watts power and it must work during the
darkness hours of night , especially in the
darkness hours in winter it will be long, the
amount of power that is required will be
greater in winter more than in summer and that
the length of the night hours in winter as shown
in the table (3) , where the best average of
solar radiation amount it will be achieved at
45º to 65º tilt angles and that can cover
operation hours in the winter , while in summer
the long sun shine hours and the average solar
radiation amount are large
and can be
sufficient to cover the requirements of the
working hours of the lamp, which are operating
hours shorter in summer night, in addition to
that there is another advantage to large tilt
angles , it provides an opportunity to be the as
clean as solar panel due to prevention of dust
accumulation at small tilt angles, and this
could be a self-cleaning solar panel in all the
year period. In addition to that, the higher tilt
angles prevent increasing the temperature of
the solar panel especially in summer because it
may not be perpendicular with incident solar
radiation which are high, and the solar panel
temperatures increase in the case of small tilt
angles.
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52.2

52.2

52.2

51.3

49.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

750

21.45

22

22

22

22

24.7

700

65°

24.7

650

60°

24.7

15

55°

24.7

Dec

50°

24.7

15

750

Jan

45°

Energ
y (W.h)

14

Nov.

Lamp
50 w (load)

Darkens hours

Months

Average of solar
radiation kW.h /m2/year
to Best tilt angels

13

Oct.

Table (3): The relation between darkens
hours and lamp energy and the best angles
to average of solar radiation

optimal tilt angles of solar panel utilized

33

33.75

34.5

34.5

34.5

14

700

Feb

Conclusion
for solar street light are ranging between 45º
36.75

37.5

39

39.75

40.5

14

700

Mar

and 65º ,where the average of solar radiation be
large and therefore be sufficient to cover the

39.1

41.65

43.35

45.05

46.75

650

13

Aprl.

operation hours for the solar street lighting in
winter and either in summer the average of
solar radiation be large and sunshine be longer

May

and enough to provide

energy average

to

40.85

44.65

48.45

52.25

55.1

600

12

operate the lamp in short hours in this season

76.95

72.9

66.15

60.75

54

450

78.3

74.25

68.85

62.1

56.7

450

83.7

79.65

75.6

70.2

66.15

12

600

66.15

64.05

61.95

59.85

57.75

450

9

9
9

Jun.
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