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 اماكن مختلفة

 42طر في العمود الواحد عن يقل عدد االس وال, سم8نهما سم وتفصل لبي9رض كل عمود يكتب البحث بعمودين ع -7

 (.باللغتين وكذلك الجداول واالشكالتشمل هذه النقطة الخالصة  ال). سطر
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 .مود االيسر في هامش الصفحة اذا كان البحث باللغة االنكليزيةوبريده االلكتروني ان وجد واسفل الع
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 .التالية الباحث وهي يكتب اسم المجلة والمجلد والعدد في الجهة المقابلة التي كتب فبها عنوان البحث
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 .فوارز الصفحات ثم السنة وتفصل بينهم, العدد, ثم اسم المجلة والجزء .عنوان المقالة بين عالمتي اقتباس
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  والمرشحات الرقمية  االصطناعية الشبكات العصبيةاستخدام  باالصور الرقمية  تقليل الضوضاء في 

 
 مها عبد االمير كاظم

 معهد اعداد المدربين التقنبين  -الجامعة التقنيية الوسطى 
 

 الخالصة
عدد من المرشحات للحصول  على صورة الشبكة العصبية االصطناعية و استخدامالى سعى البحث الحالي 

توليد ضوضاء كما تم . الرقمية ذات جودة اكثر من الصورة االصلية وذلك من خالل تقليل الضوضاء في الصور 

كاوسية جمعية مختبريا باستخدام برنامج حاسوبي ولحاالت مختلفة من االنحراف المعياري للضوضاء المضافة 

وتمت  (%25,%50)الصور وبمعدل صفري وتم إضافة هذه الضوضاء بشكل جمعي  لنسب مختلفة من عناصر 

هما كل في المجال الحيزي والمجال الترددي المشوبة بالضوضاء باستخدام مرشحين رقميين رقمية الالصور معالجة 

 .مقارنتهما مع المرشح الكسوريو ومرشح الجيب تمام  median filter modular  المعدل مرشح الوسيط المن 
بعد المعالجة وتحديد كفاءة الصورة الناتجة من المعالجة لتحديد جودة  لصورتم دراسة الخصائص اإلحصائية ل

ق تم تحليلها ومقارنتها من خالل مالحظة التاثيرات ائاغلب الطر .عند المجال الحيزي والمجال الترددي  المرشحين

 . االنحراف المعياري ونسبة االشارة الى  الضوضاء,المعدل , لحجم النافذة 
 

 .الضوضاء، المرشح ،الصورة الرقمية ,الشبكة العصبية االصطناعية : مفتاحية كلمات
 
   

Noise Reduction of Digital Images By using Artificial Neural Networkd and 

Digital Filters 

 
Maha Abdul Ameer Kadhum 

Ministry of higher education and scientific research/ Middle technical university- Technical 

instructors training institute 

maha.kahdum@yahoo.commail: -E 

 
 

Abstract 
 In this paper aims to using the artificial neural network and number of filters to get image the 

called smoothing in abutter image than to original one by reducing of noise in the digital images. 

In Collective Gaussian noise were produced using computer software, for different conditions of 

standard deviation and zero mean. Noise was added collectively for different rates of audio signal 

components (25% & 50%), digital images mixed with noise were processed using two traditional 

digital filters mean filter and cosine transform in the spatial domain and frequency domain and 

compare with fractal filter. Statistical characteristics of images resulted from process were 

examined to identify quality of image after processing and identify the efficiency of the two filters. 

The most common methods are analyzed and compared through the effects of window size; mean 

(μ), standard deviation (σ) and signal to noise ratio (SNR) are evaluated for each method.     

                                                                      

Keywords: Artificial Neural Network, Digital Image , Filter,  Noise.  

 

 

     :لمقدمةا -1
يعد موضوع تحسين الصور الرقمية من خالل تقليل  

الضوضاء من المواضيع المهمة في مجال معالجة الصور 

 Digital)الرقمية  حيث يتالف نظام معالجة الصورة 
Image  Processing System )  بصورة عامة  من

 Image) حصول  الصورة ,ثالث عناصر اساسية 

Acquisition )  وتتضمن تحويل منظر الصورة المراد

معالجته الى تمثيل رقمي بحيث يمكن التعامل  مع هذا الشكل 

من الصور من قبل الحاسوب  وينجز  ذلك بواسطة كاميرا 

او بواسطة جهاز حساس  (Digital Camera) رقمية

 Imageة رعالجة الصوم. (Scanner)ذات تصميم خاص
Processing ويقصد بهذه المرحلة اظهار نتيجة اكثر

مالئمة للغرض المطلوب من الصورة االصلية عند استخدام 
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اي فرع من الفروع االساسية لمعالجة الصور الرقمية اي 

عرض .اعتمادا على المشكلة التي تعالج الصورة من اجلها

وهي المرحلة االخيرة من  ( Image Display)الصور

منظومة معالجة الصور  حيث يتم تحويل البيانات مراحل 

الرقمية التي يتم الحصول  عليها  الى شكل تماثلي  ويتم 

ق مثال على شاشة الفديو او شاشة ائعرضها بعدة طر

تتكون الشبكة العصبية .  [1] الحاسوب  او على شكل طباعة

مثلها  ( Artificial Neural Network)االصطناعية 

مثل الدماغ من عناصر معالجة تدعى خاليا عصبونية او 

عقد او وحدات وكل عقدة تكون لها عدد من المدخالت 

Input))  من المحيط الخارجي او من خاليا عصبية اخرى

واحد فقط يتوزع الى خاليا اخرى او  (Output)ولها خرج 

 .[2]الى المحيط الخارجي
 

 : اصناف الشبكات العصبية -2
 

تصنيف الشبكات العصبية يهدف البحث الى   

اختلف الباحثون في التصنيف  حيث    A.N.Nاالصطناعية 

العام والقياسي للشبكات العصبية مما ادى الى ظهور 

ؤلفين مختلفين معتمدين على اسس عدة مختلفة لم تصنيفات

- :منها 
يمكن ان تقسم الى ان استراتيجية التعلم , استراتيجية التعلم  -

 : ثالثة اصناف هي 
   Supervised Learningالتعلم باشراف او المراقب  -
   Unsupervised Learningالتعلم بدون اشراف  -
        Reinforcement Learningالتعلم القسري  -
متجه االدخال طبيعة المدخالت اي تمثيل  -

(Representation of Input Vector )  يمكن

للشبكات العصبية ان تستلم بياناتها على هيئة قيم ثنائية 

(Binary Value )  او قيم مستمرة(Continuous 
Values) [3]. 

تقسيم االوزان الثابتة او المعدلة وفق هذا االساس يمكن فيها -

شبكات ذات االوزان الثابتة , الشبكات العصبية الى صنفين 

 (Updated).وشبكات ذات االوزان المحدثة 
ويمكن تقسيم الشبكات العصبية الى , هيكلية الشبكة  -

مجموعتيين الشبكات ذات االتجاه  االمامي 

(Feedforward Network)  والشبكات ذات االتجاه

 (Feedback network)الراجع 
يمكن ان تتالف الشبكة العصبية من طبقة , عدد الطبقات -

 Mult)طبقات  عدة او   (Single Layer)واحدة 
Layer)   كات العصبية بيوضح تصنيف الش  ((1شكل

[4]. 
 
 
 

 :علم المراقبالت -3
  

 Actual)يتم في هذه العملية حساب المخرجات الحقيقية 
Outputs )   للشبكة العصبية باستخدام المدخالت  في

مع   ثم تقارن النتائج المستحصلة, مجموعة التعلم 

 (Desired Outputs)او الهدف   المخرجات المطلوبة 
فاذا كانت غير مطابقة حينئذ يتم حساب مقدار الخطأ وتعدل .

, االوزان باستخدام قواعد معينة تحددها خوارزمية التعلم 
تكرر هذه العملية عدة مرات الى  ان نحصل على النتائج 

وبهذا تكون الشبكة قد وصلت الى حالة , المطلوبة 

, ويقال انها تعلمت االمثال التي عرضت عليها , االستقرار 
هو تعديل االوزان الى ان والهدف من خوارزمية التعلم هذه 

يوضح ( 2)شكل .نحصل على شبكة تنفذ الدالة المطلوبة 

 .[5]خطوات عملية التعلم المراقب 
                                 X 

 :التعلم الغير المراقب -4
  

هو التعلم غير الموجه وهذا االسلوب من التعلم الذاتي   

المميزة يعتمد على اساس القدرة على اكتشاف المالمح 

(Local Feature )  لما يعرض على الشبكة من اشكال

ثم قدرة الشبكة على تطوير نموذج او تمثيل داخلي او انساق 

وبدون , ويتم ذلك دون معرفة مسبقة بها . لهذه االشكال 

ان هذه . عرض امثلة لما يجب على تلك الشبكة ان تتجه 

قدرة على التنظيم  الذاتي الوزان الشبكات العصبية لها ال

لطبيعة االشكال ترابطها واوضاع استشارة عناصرها طبقا 

واالنساق التي تعرض امامها وهذا االسلوب شبيه 

جديد بالتنظيمات التي تتبعها النظم الحية في التعرف على ال

وهناك العديد , [6]ومن ثم بناء معارف جديدة في ضوء ذلك

من الطرق المتبعة لتدريب الشبكات التي تربط باسلوب مثل 

  (Competitive)هذا كاسلوب التدريب التنافسي 
 

 القانون العام تغير االوزان بطريقة غير موجه 
 

W(new)=W(old)+α[Xj-Wij]….…(1) 
 

 :التعلم القسري -5
 

التحتاج خوارزميات التعليم الغير موجه الى االشارة 

وتقوم  المطلوبة بل يتم تغذية الشبكة بالبيانات الداخلة فقط 

الخوارزمية بتعديل اوزان الشبكة بشكل الى واستخالص 

الخصائص الموجودة في  االشارات الداخلة وتجمعها على 

شكل مجموعات عن طريق تقوية اوزان الخاليا التي 

ب تجاه خاصية معينة من الخصائص التي تحملها تستجي

البيانات الداخلة وجعلها تتخصص بتمييز هذه الخاصية اكثر 

في لحظة معينة من بقية الخاليا التي سوف يجري تقويتها 

وما يحدد التدفق المنطقي  هو  .عدد غير محدد من التعليمات 

بتة االتصاالت المتبادلة بين العصبونات وليست اوزان نقل ثا

ن الحصول كبحسب جودة النتائج التي يتمبل يمكن ان تتغير 

ويمكن تقييم مدى هذه الجودة بطريقة الية اذا كان ,  عليها

للنظام معالم قياسية قابلة الن تقارن النتائج بها او باالستناد 

الى قرار االنسان المشرف على العمليات والذي  يحدد ما اذا 

في بالنسبة لتلك الفئة من الحاالت كان اداء الشبكة جيدا بما يك

  . [7]   وظائف النقل فيقوم بتجميد اوزان
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 :الضوضاء في الصور -6
  

ويقصد بالضوضاء هي المعلومات الغيرمرغوب بها 

بحيث تؤدي الى  اضطراب الصورة وتنشا الضوضاء في 

الصور من عدة مصادر مثل نتيجة الحركة العشوائية 

لحبيبات الفلم الفوتوغرافي الناشئة من التصرف العشوائي 

 .[8]لهذه الحبيبات تحت ضروف التعرض والتحميض 
 الى نوعينبصورة عامة تقسم الضوضاء 

  

  الضوضاء المضافة خطياا للصاورة والغيار معتمادة

 على  مقدار االشارة الداخلة للنظام
 ,Uniform noise, Gaussian noiseالبصاري مثال 

 ان دالة توزيع كاوس تعرف بالمعادلة
 

….…(2) 
2

2

2

)(

2
2

1
)( N

NN

N

eNP








  

يمثل المتغير العشوائي الذي يتوزع توزيعاً : N  حيث   

 طبيعياً 

 N  : للمتغيرات ( المعدل)يمثل المتوسط الحسابي

    Nالعشوائية 

N :  يمثل االنحراف المعياري للمتغيرات العشوائيةN  

 Nحول المعدل 

 µNيتبع توزيعاً طبيعياً بمعدل  Nإن المتغير العشوائي  

 N وتغاير 
 2

ومن الخواص الرئيسية لهذا اإلحصاء إن  

يعين مركز التوزيع ، ويكون   µNالوسط الحسابي أو المعدل 

 على الوسط الحسابي التوزيع متماثال حول المحور المقام

فهذا  µN = 0))وبما أن معدل الضوضاء الجمعية هو صفر

يعني أن القيم العشوائية تضاف وتحذف من اإلشارة بالمقدار 

يبين ارتفاعات منحني التوزيع في نقطتين  (3)كل نفسه والش

  احدهما

(µN +N)   والثانية(µN-N). 

إن المساحة تحت منحني التوزيع التي تمثل المجموع الكلي 

 :  لالحتماالت تساوي واحد أي أن

(3)........................




1)( dNNP 

 :المرشح الوسيط - 7          
  

مرشح ال يتم الحصول على الصورة  المحسنةً في  

قيمة الشدة لكل  باستبدال   Median Filterالوسيط 

عنصر بالقيمة الوسطية لمستويات الشدة في الجوار بدالً من 

لو .(3*3) المعدل  بتطبيق نافذة منزلقة صغيرة ذات حجم

نفترض ان قيم المستويات الرمادية لمربع عمل الصورة كما 

  (1)موضح في جدول رقم 
موضاح فاي فرزهذه القايم وترتيبهاا تصااعديا تكاون كماا  بعد

 (.2)جدول رقم 
 
ها يتم تحديد قيماة المساتوى الرماادي الوساطى مان باين وبعد

( 15)قيم المستويات الرمادية واسنبدالها بادل القيماة الساابقة 
وبهااذا نالحاا  ان الوظيفااة ( 22)بالقيمااة الجدياادة الوسااطى 

الرئيسية للمرشح الوسطي هاي اجباار قايم عناصار الصاورة 

التاااي لهاااا شااادة اضااااءة مميااازة جااادا ان تكاااون اكثااار شااابها 

بمجاوراتها من القيم وهكذا نحذف فعليا شدة االضاءة الحاادة 

(noise) [9]التي تظهر معزولة في مربع عمل المرشح. 
 

 :متحويلة الجيب تما -8
 

تحويل من اكثر التحويالت شيوعا في مختلف التطبيقات 

 Discrete Cosine Transformالجيب تمام المتجزا 
(DCT)  كونه ذا انجاز امثل باالضافة الى كفاءتاه الحساابية

حيث يستخدم في مجاالت تطبيقية مختلفة مثل عملية تحساين 

ة اسااااتخالص معااااالم الصااااور)مظهاااار الصااااورة الرقميااااة 

 Data)وعملياااة ضاااغط البياناااات(ح وعملياااات الترشاااي
Compression )  وفيمااا يلااي صاايغتا التحوياال االمااامي

 والعكسي لتحويل الجيب تمام
 

C(u,v)= α                         
   

    
   

1  /2 ]cos[2 +1  /2 ]….(4) 

 =α(u) α(v) C(u,v)    
حيث ان   

α        

            

 
 
 

 
 

  

 
                                                                                     

 
 

 
                                                                       

  

C -1[(U,V)]=F(X,Y) = 

  α   α                        
   

    
   

2N]cos[2y+1v /2N]….(5)  
: N  تمثل ابعاد الصورة الرقمية 

F(x,y): تمثل دالة  الصورة الداخلة 
C(u,v): التحويل االمامي للجيب تمام 

C-1 : التحويل العكسي للجيب تمام 
عنااد تحويااال الصااورة الاااى المجااال التااارددي باعتماااد تحويلاااة 

الجيب تمام نالح  الطيف الناتج من هذه العملية وتجمع الطاقاة 

في الحافة العليا اليسرى والتاي تمثال منطقاة التارددات الواطئاة 

[10]. 
 

 :التحويل الكسوري -9
 

تعتبااار هاااذه التحويلاااة مااان التطبيقاااات المهماااة للهندساااة 

الكسااورية وتعتمااد علااى تقويااة معااالم الصااورة المضااببة ماان 
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خااالل اسااتخدام مرشااح تحسااين التاارددات العاليااة حيااث يعماال 

علااى تعزيااز جميااع الحافااات مااع التركيااز علااى الحافااة المااراد 

ابرازها باستخدام  المعامل الكسوري لكل الصور المساتخدمة 

ارنته مع المعامل  الكساوري للصاورة التاي تحتاوي علاى ومق

الضوضاااء والصااورة التااي اجرياات لهااا عمليااة التحسااين ماان 

علااى الصااور (  7*7),(5*5) خااالل تطبيااق  مربااع العماال 

 وتطبيق المعادلة ادناه (64*64)ذات االبعاد 

                                    
 

 (المعامل الكسوري )H حيث يمثل
    ƒ      يمثل دالة الصورة 
S   [11] كمية الضوضاء في الصورة 

 
 :خطوات البحث  -12

  
- :في هذا البحث اتباع مجموعة من الخطوات االتية تم 

    ورلمجاميع من الص  Mathlabتطبيق برنامج  .1
محاكاة لوتدرج رمادي  (64*64)ذات ابعاد  الرقمية

كما في  لطبقات متعددة ااالصطناعية الشبكة العصبية 

اسلوب التعلم المراقب باالعتماد على و (4)الشكل رقم 

في  ةالمبين دالة الالخطية ثنائية القطب ال يزفودالة التح

   (.7)رقم  المعادلة
                         

     
         

         
            

  
إضاااااافة الضوضااااااء بشاااااكل جمعاااااي  لنساااااب مختلفاااااة  .2

الرقميااة وماان ثاام  ماان عناصاار الصااور( 25%,50%)

 . اجراء المعالجة باستخدام المرشحات 
اساااتخدام التقنياااات عناااد المجاااال الحيااازي والمتضااامنة   .3

حيث تم تصاميم برناامج حاساوبي يبادأ .المرشح الوسطي

تحدياااد  و (3*3) بتكاااوين مرباااع العمااال ذات حجااام 

وماان ثاام ترتيااب قاايم المسااتويات ( لصااورة معلومااات ا)

الرمادية لعناصر مرباع العمال تصااعديا واختياار القيماة 

الوسطية وتعويضها بدل قيمة عنصر الصورة المركزي 

لمربع العمل وتم تكرار هذه العملية على كل عنصر فاي 

الصورة ويتم تحريك مركز هذه النافذة على كال عنصار 

لاى صاورة خالياة حيث يمكان الحصاول  ع.في الصورة 

او قليلاااة الضوضااااء الناااه يعمااال علاااى اهماااال عناصااار 

الصورة التي لها شدة اضاءة مميزة عان مجاوراتهاا مماا 

تظهر معزولة  والتعويض بادل تلاك القايم المعزولاة بقايم 

 .اكثر شبها بمجاورتها
اجااراء عمليااة تقلياال الضوضاااء عنااد المجااال التاارددي  .4

من خاالل اساتخدام تحويال الجياب تماام  رقمية للصور ال

والمرشاح المساتخدم ( 5), (4)وبتطبيق المعاادلتين رقام 

مااااع تحويلااااة الجيااااب تمااااام هااااو المرشااااح ذات المسااااار 

يوضاح المخطااط االنسايابي لهااذا ( 5) والشااكل .المتعارج

واتجاه مساره يبدا من الحافة العليا اليسرى اذ تام  المجال

اجااراء عمليااة ضاارب منطقااة التاارددات الواطئااة لطيااف 

ومنطقاة التارددات (1) تحويلة الجيب تمام بقيماة الواحاد 

 (0)العاليااة لطيااف تحويلااة الجيااب تمااام بقيمااة الصاافر  

بحيااث يعماال  علاااى اماارار المعلومااات  ذات التااارددات 

 . ات ذات الترددات العاليةالواطئة وحجزالمعلوم
الكسوري باستخدام تحويلة المرشح  برنامجتطبيق   .5

Hough  للصور  (6)من خالل تطبيق المعادالت رقم

 (5*5)و استخدام مربع العمل المستخدمةرقمية ال
  .للصور الرقمية (7*7)    (3*3)

 (Mean)تصميم برنامج حاسوبي لحساب المعدل .6

  ( Standard Deviation)واالنحراف المعياري

ونسبة ,  (Mean Square Root)ومربع الخطأ

 (Signal to Noise Ratio)االشارة الى الضوضاء

وحسب المعادالت  ادناه لكل المرشحات المستخدمة 

 . ار لجودة اداء المرشحات المستخدمكمعي
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  …….… (8)  
  

(9)…….... 
 
 

 ,(x,y)ƒ    دالة الصورة الرقمية االصلية, (x,y)^ƒ  دالة

 .عدد عناص الصورة  N, الصورة المحسنة 
 

 

 :النتائج والمناقشة  -11

  
 عينة من الصور( 22)استخدام في هذا البحث تم 

تمييز هذه الصور باستخدام الشبكة العصبية  الرقمية لغرض 

 Learningيمة معامل التعلم قبو االصطناعية المتعددة
Rate)) 82% وبنسبة وباضافة الضوضاء الكاوسية

للصور ومقارنة المرشحات في المجال  (25%,50%)

لترددي  تم المالحظة من خالل تطبيق االحيزي والمجال 

المرشح الوسطي ان اضعاف الضوضاء وبدون حصول 

تضبب لمعالم الصورة اذ ان الوظيفة االساسية هي اجبار 

النقاظ التي لها شدة اضاءة مميزة جدا ان تكون الناتجة اكثر 

شبها بمجاورتها  من القيم  وهكذا نحذف فعليا شدة االضاءة 

كما  لتي تظهر معزولة في نافذة  المرشحوا (noise)الحادة 

عملت تقنية المرشح الكسوري   . (6)موضح في شكل رقم 

على اخماد الضوضاء (  (Houghوالمتمثلة بمرشح   

الموجودة في الصور من خالل زيادة االضاءة على الصور 

وحصل ذلك نتيجة جمع الصورة الناتجة من المرشح 
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علت قيم المستويات ج الوسطي مع الصورة االصلية بحيث

 . ضعف القيمة الى ( 2)الرمادية للصورة تتدرج من 
اما بالنسبة الى تحويلة الجيب تماام يالحا  تجماع الطاقاة عناد 

الحافة العليا اليسرى وبشكل متادرج لاذا تام اساتخدام المرشاح 

ذات المسار المتعرج واتجاه مساره من الحافة العلياا اليسارى 

اذ عمااال علاااى امااارار  (25)وباساااتخدام قيماااة تاااردد القطاااع 

علومااات ذات المعلومااات ذات التاارددات الواطئااة وتااوهين الم

التاااارددات العاليااااة ونالحاااا  ان هااااذه التقنيااااة قاماااات بتقلياااال 

الضوضاء ولكن حصاول تضابب فاي معاالم الصاورة الناتجاة 

امااا فااي حالااة تطبيااق الهندسااة الكسااورية والمتمثلااة  بتحوياال 

أن  االنحاااراف  رقمياااة ال فااايالح  نتاااائج التحساااين للصاااور

ل تقاا( SNR)ونساابة اإلشااارة إلااى الضوضاااء( )المعياااري

أكثاار ماان الحااد المطلااوب كمااا يالحاا  ارتفاااع معاادل مربااع 

الواطئاة باساتخدام المرشاحات ()عناد قايم  MSEs)) الخطأ

 التقليدية 
ويقل هاذا االرتفااع باساتخدام المرشاحات الكساورية مماا يادل 

على تقليل نسبة الضوضاء الى حاد قليال مقارناة ماع التقنياات 

  (7)شكل كما موضح في االخرى 
 علااى نفااس العينااات  للصااور الرقميااة المسااتخدمةكمااا طبقاات 
وباسااتخدام مربااع العماال ذات الكسااورية  (Hough)تحويلااة 

من خالل النتائج التي  تام الحصاول   , (7*7) (3*3)الحجم 

 عليهاااا مااان حسااااب   نسااابة االشاااارة الاااى  الضوضااااء 
(SNR)  نالح  قابلية هاذا المرشاح فاي تقليال الضوضااء فاي

 .الصور قبل المعالجة الصورة االصلية اكثر 
نسابة )المعاايير االحصاائية  قيم معدالت يبين (3)جدول رقم 

االنحاااراف  معااادل مرباااع الخطاااااالشاااارة الاااى الضوضااااء 

ولجميع المرشااااحات فااااي للصااااور المسااااتخدمة (المعياااااري 

 .المجالين الترددي والحيزي 
 

 :االستنتاجات -12
 

من خالل النتائج والمناقشة تم الحصول على  

 :الستنتاجاتا
  

المتعددة االصطناعية العصبية  استخدام الشبكة  -1

في تمييز الصور الرقمية المستخدمة ومن خالل  الطبقات 

والتي تعطي دقة % 82وبمعامل تعلم بمقدارتعديل االوزان 

 .عالية مقارنة مع الطرق التقليدية
المضافة الى   (noise)اضعاف الضوضاء   -2

 spatial)وذلك باعتماد المجال الحيزي  رقمية الالصور 
domain)  باستخدام المرشح الوسطي وبتطبيق برامجيات

حيث عمل المرشح الوسطي على اضعاف  Matlabال 

 .الضوضاء مع الحفاظ على الحافات
في المجال استخدام نوعين من المرشحات   -3

وهو مرشح   Frequency Domain) (الترددي  

والذي عمل على  تقليل الضوضاء الموجودة  الجيب تمام 

 وفي الصورة مع حصول تضبب في معالم الصورة الناتجة 

تم الحصول على صور ذات معالم  (Hough) مرشح 

 .محسنة وجودة عالية لصورة خالية من الضوضاء 

استخدام المعايير الكمية نسبة االشارة الى  -4

والتي  تعتمد على مربع الخطا  (SNR)الضوضاء 

كمقياس لجودة ) )واالنحراف المعياري ( µ)المعدل و

ومن النتائج التي تم . اداء تقنيات معالجة وتحسين الصور

لتصفية الكسوريات  التوصل اليها اثبت اهمية استخدام 

 .الصور المشوبة بالضوضاء
 Subjective)اجراء طريقة الفحص بالنظر  -5

Evaluation )  للتقنيات المستخدمة في البحث كوسيلة

مقارنة وتقييم تلك التقنيات لكل طريقة من طرق تحسين 

اذ يكون من المناسب استخدام نظام . الصورة الرقمية 

التحسس العياني لالنسان في فحص ومقارنة تقنيات جودة 

 . الصور المحسنة
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قيم المعايير االحصائية (  3)جدول 
 

تحويل 

 الكسوري

تحويل 

 الجيب تمام

المرشح 

 الوسيط

التقنيات 

 المستخدمة

1.998 4.978 2.994 SNR 

0.097 0.873 0.298 μ 

1.993 7.912 5.944 σ 

0.099 3.5667 1.234 MSE 

2% 8% 15% P 

  فرز مستويات التدرج الرمادي( 2)جدول 
 

02 02 022 

02 22 22 

02 22 22 

 

 قيم المستويات الرمادية( 1)جدول
  

02 02 022 

02 11 22 

02 22 22 
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 تصنيف الشبكات العصبية( 1)شكل 
 

 
 

 خطوات عملية التعلم المراقب( 2)شكل 
 
 

                   

 
 

  ارتفاع منحني التوزيع كاوس( 3)شكل 

 
 

 
 

 
 

 الشبكة العصبية االصطناعية متعددة الطبقات( 4)شكل 

 
 
 
 
 
 

 
Adaptive network 

w 

Distance  

 generator  

O 

d    

x 

 تعلم مراقب 

 الشبكات العصبية 

Neural Network 

 

 ادخال ثنائي

Binary input   

 

 ادخال مستمر

Continuous input 

تعلم مراقب   مراقب تعلم غير
 مراقب

 

 تعلم غير مراقب 

Multilayer 
perception 

Perception  Hamming 

network 

Hopfield 

network  
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 المخطط االنسيابي لعمل مرشح الجيب تمام ( 5)شكل 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   (a)تقليل الضوضاء باستخدام المرشح الوسطي   (6)شكل رقم
الصور الناتجة بعد  (b)الصور الرقمية قبل تطبيق المرشح    

 المرشح الوسطي تطبيق
 
 
 

  

 

(a)                         (b) 
 

 (a)تقليل الضوضاء باستخدام المرشح الكسوري   (7)شكل رقم 

الصور الناتجة بعد  (b)الصور الرقمية قبل تطبيق المرشح  

 تطبيق المرشح الكسوري 
 
 
 
 
 
 
 

 a b 

D (i,j) =N(i,j) 

 لبدايةا

( (R,Cتوليد صورة لها نفس االبعاد 
 وقيمتها صفر

وعدد ( (R,Cذات االبعاد,ادخال الصورة 
 التدرجات الرمادية     

ستخراج تحويلة الجيب تمام للصورة ا
N=(a) 

 

 تحديد موقع التردد الواطئ للصورة

 X th< هل

 

 تحديد عناصر الصورة

 

اخذ معكوس تحويلة 
  الجيب تمام  

 النهاية 

عرض 
 الصورة
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 دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة
 

 كلية العلوم   - جامعة النهرين  /وفاء غازي القيسي.د

 

 المستخلص
ويتم  ابعهاتتميز مصادر الطاقة المتجددة بقابلية استغاللها المستمر دون أن يؤدي ذلك إلى استنفاذ من

لطاقة وا،  وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوريالحصول عليها من خالل تيارات الطاقة التي يتكرر 
من العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تشكل إمداداتها عاماًل أساسيًا في دفع عجلة تعد المتجددة 

عمل على تحسين مستويات المعيشة والحد من تاإلنتاج وتحقيق اإلستقرار والنمو، مما يوفر فرص العمل و 
تغيير أنماط اإلنتاج  تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي، ولها دور في على قة المتجددة تعملفالطا، الفقر

 الموارد الطبيعية وحدوث التلوث الذي يهدد البيئة، وكذلك هدرواالستهالك غير المستدامة والتي تتسبب في 
تحقيق العدالة كما وتعمل على على الغالف الجوي،  الحد من التأثيرات السلبية الستخدامات الطاقة التقليدية

أدى للطاقة يمكن اإلعتماد عليها ، و  مصادر بديلة فر لهمبين سكان الريف والحضر في إمدادهم بالطاقة، وتو 
االرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى التنمية البيئية المستدامة،األمر الذي 

والتي تعد الطاقة المتجددة وذلك باألعتماد على تمام بحماية البيئة ألجل تحقيق التنمية المستدامة،يستلزم اإله
 . سعى لتحقيقهنوضعه هدفا و بتطوير هذا المصدر من الطاقة  البد من القياملذلك  وسائل حماية البيئة ىأحد
 

 
The role of renewable energy in achieving Sustainable Development 
 

Wafaa.Ghazi.Al-Qaysi 

AL-Nahrain university / College of science 

dr.wafaafadhel@gmail.com 

 
Abstract: 

 

   Renewable energy sources are characterized viability of continuous use without leading 

to the depletion of its sources and obtained through energy frequently they occur in 

nature spontaneously and periodically currents, renewable energy is one of the 

important elements for achieving sustainable development, as supply is a key factor in 

pushing the wheel of production and the achievement of stability and growth, providing 

employment opportunities and working to improve living standards and poverty 

reduction, renewable energy is working to promote economic and social growth, and 

have a role in changing the patterns of production and consumption is sustainable and 

that cause the waste of natural resources and the occurrence of pollution that threatens 

the environment, as well as the reduction of the negative impacts of the uses of 

traditional energy on the atmosphere, and is working to achieve justice between rural 

and urban residents in providing them with energy, and provide them with alternative 

sources of energy, reliable, and resulted in the close link between the environment and 
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development to the emergence of the concept of the development of so-called sustainable 

environmental development, which requires attention environmental protection in order 

to achieve sustainable development, based on renewable energy, which is one of the 

means of protecting the environment so it has to be done to develop this source of energy 

and putting a goal we seek to achieve.        

 
 :المقدمة -اوالً 

تعد التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وجهان 
للتنمية واستدامتها  متكامالً  اً فيرد يفهلعملة واحدة 

. وعنصرًا جوهريًا لتلبية معظم االحتياجات اإلنسانية
ان التنمية المستدامة يراد بها تحقيق التنمية التي 
التضعف قدرة البيئة على توفير إحتياجات السكان 
مستقباًل وتهدف الى توفير الرفاهية األقتصادية 
لالجيال الحاضرة والمستقبلية والحفاظ على البيئة 

كما . وصيانتها اذن هي التنمية المتوافقة مع البيئة 
االجتماعية  لجوانبا تسهم في تنميةأنها 

عتبرتهاالبيئية وحماية  واالقتصادية  كدعامات  وا 
 ولها دور في أساسية تعتمد على بعضها البعض، 

تغيير الممارسات غير المستدامة في عمليات 
اإلنتاج واالستهالك، والحفاظ على قاعدة الموارد 
الطبيعية وحسن إدارتها من أجل التنمية االقتصادية 

تمثل جميعها أهدافًا مشتركة لتي واواالجتماعية، 
وقد ركزت  .ومتطلبات ضرورية للتنمية المستدامة

خطة جوهانسبرج على تخفيف وطأة الفقر، استجابة 
، والتي (MDGs) للتنميةالثالثة ألهداف األلفية 

تسعى إلى تخفيض نسبة من يعيشون على دخل أقل 
من دوالر أمريكي واحد في اليوم إلى النصف بحلول 

، وهو ما يتطلب تحقيق توسع كبير في 5102عام 
 توجيهو  .أمام الفقراءالمتجددة توفر خدمات الطاقة 

جهود من أجل مواجهة القضايا والتحديات ال كافة 
أنماط إنتاج الطاقة التي تواجه إمكانية توافق 

 وتوزيعها واستهالكها مع متطلبات 
التنمية المستدامة الى  سعىتو  التنمية المستدامة،

ستفادة من كافة أنواع الطاقة لالسياسات  إعتماد
لحفاظ على اسبيل في المتجددة واستثمارها، وذلك 

صحة اإلنسان من ناحية والمحافظة على البيئة من 
إلى إيجاد مصادر وأشكال ناحية أخرى ، باإلضافة 

أخرى من الطاقة تكون لها إمكانية االستمرار 
مواجهة ل وذلك، قليلة بتكاليف  توفيرهاوالتجدد، و 

الطلب الكبير على الطاقة والنمو االقتصادي السريع 
فإن الجهود الرامية إلى بناء نمط حياة لذا والمتزايد، 

ذة مستدام حًقا تتطلب التكامل في اإلجراءات المتخ
في حفظ الموارد الطبيعية والبيئية من أجل األجيال 
القادمة، من خالل إيجاد حلول قابلة لالستمرار 
يقاف التلوث،  اقتصادًيا للحد من استهالك الموارد، وا 

لذا فأن هذه الدراسة  .وحفظ المصادر الطبيعية
ومميزاتها تهدف الى بيان أهمية الطاقة المتجددة 

لموارد الطبيعية الجل ودورها في الحفاظ على ا
المستدامة وللوصول إلى مستقبل  البيئية التنمية
 .مستدام 

 
  :مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها -ثانيا 

تلك الطاقات هي : يقصد بالطاقات المتجددة 
التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي 
ودوري بمعنى أنها الطاقة المستمدة من الموارد 

ما كالطبيعية التي تتجدد والتي ال يمكن أن تنفذ، 
الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي ال بانها تعرف و 

مكان على سطح األرض  كلينضب وهي متوفرة في 
تتميز الطاقات المتجددة و  .ويمكن تحويلها بسهولة

بأنها أبدية وصديقة للبيئة، وهي بذلك على خالف 
ال والتي للنضوب  القابلةالطاقات غير المتجددة 

يمكن االستفادة منها إال بعد تدخل اإلنسان 
 في الوقت الحاضر يتزايد االهتمام، و خراجها ستإل

طاقة نظيفة  النهابدراسة موضوع الطاقات المتجددة 
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ثة للبيئة مما يكسبها أهمية بالغة في وغير ملو 
 .تحقيق التنمية المستدامة

  
أهم أشكال الطاقة المتجددة وكيفية االستفادة  -ثالثاً 
 :منها

 طاقة المياه -أ
الطاقة المتولدة من تدفق المياه أو سقوطها في  هي

كما هو الحال في ( مساقط المياه)حالة الشالالت 
البحار، حيث تنشأ طاقة األمواج في  .السدود

األمواج نتيجة لحركة الرياح وفعلها على مياه البحار 
والمحيطات والبحيرات، ومن حركة األمواج هذه تنشأ 
طاقة يمكن استغاللها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية، 
حيث تنتج األمواج في األحوال العادية طاقة تقدر ما 

متر من لكل  وات كيلو"  011إلى  01" بين 
الطاقة المتولدة من حركات وتشمل , كما  ئالشاط

الطاقة المتولدة من الفوارق و   المد والجزر في المياه
الفارق في ويقصد به ) الحرارية لطبقات المياه 

درجات الحرارة بين الطبقتين العليا والسفلى من 
درجات  01يمكن أن يصل إلى  والذي ( المياه
 .مئوية

 
 : Biomass طاقة الكتلة الحيوية -ب

وهي الطاقة التي تستمد من المواد العضوية من 
النباتات أومخلفات الحيوانات أوالنفايات أوالمخلفات 

والنباتات المستخدمة في إنتاج طاقة . الزراعية
الكتلة الحيوية يمكن أن تكون أشجارًا سريعة النمو، 
أو حبوبًا، أو زيوتًا نباتية، أومخلفات زراعية، وهناك 

) إلنتاج أنواع الوقود الحيوي، منها  أساليب مختلفة
الحرق المباشر أو غير المباشر أو طرق التخمر أو 

ويعطي كل أسلوب من األساليب السابقة  التقطير
، والكحول ، منتجاته الخاصة به مثل غاز الميثان 

واحدًا من أفضل أنواع الوقود يعد  غاز اإليثانولو 
بشكل  المستخلصة من الكتلة الحيوية وهو يستخرج

 رئيسي من بعض المحاصيل الزراعية

 
 :الطاقة الجوفية لحرارة باطن األرض -ج

هي طاقة الحرارة لباطن األرض حيث ُيستفاد من 
األرض باستخراج هذه  باطنارتفاع درجة الحرارة في 

كما وتستخرج  الطاقة وتحويلها إلى أشكال أخرى، 
استغالل من المياه الجوفية والينابيع الحارة حيث يتم 
 .هذه الحرارة المرتفعة للمياه في توليد الكهرباء

 
 :طاقة الرياح -د

الرياح في توليد  سرعةستخدم تهي الطاقة التي 
عن طريق تحويل طاقة الحركة الموجودة كهرباء ال

 .في الرياح إلي طاقة كهربائية 
 

  :مميزات الطاقة المتجددة -رابعاً 
وفوائد  تميز الطاقة المتجددة بعدة مميزاتت

 :مباشرة أوغير مباشرة نلخصها في النقاط التالية
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  . ال تنضبمعين الطاقة المتجددة  -0
بكافة )  الملوثاتتعطي طاقة نظيفة خالية من   -5

  (.أنواعها
  . تهدف إلى حماية صحة اإلنسان -3
  .المحافظة على البيئة الطبيعية -4
  . ذات تكلفة إنتاج بسيطة -2
  .اإلنسان والحد من الفقرتحسين معيشة   -6
  .تأمين فرص عمل جديدة  -7
الحد من اإلنبعاثات الغازية والحرارية الضارة  -8

  .وعقوابها الخطيرة
إنخفاض عدد وشدة الكوارث الطبيعية الناتجة  -9

  .عن اإلنحباس الحراري
الحد من تراكم النفايات الضارة بكافة  -01

  .الغازية والسائلة والصلبة صورها
حماية كافة الكائنات الحية وخاصة المهددة  -00

  .باإلنقراض
حماية المياه الجوفية واألنهار والبحار والثروة  -05

  .السمكية من التلوث
  .المساهمة في تأمين األمن الغذائي -03
زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة  -04

  . تخلصها من الملوثات الكيميائية والغازية
دولة تخطط لالستثمار في  62ارب وهنالك ما يق

الطاقات المتجددة، وعملت على وضع السياسات 
الالزمة لتطوير وتشجيع االستثمار في الطاقات 
المتجددة ولكن ولألسف فإن الدول العربية تبدو غير 
مهتمة كثيرا بذلك النوع من الطاقات النظيفة بالرغم 

 وبشكل،  من توفر كافة الظروف البيئية والمناخية
عام يقدر مجمل إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة 

فقط وذلك بحسب إحصاءات وكالة % 1.2عربيًا 
 .5118الطاقة الدولية لعام 

 
 

 البيئة حماية في المتجددة الطاقة أهمية -خامساً 
  :ةالمستدام التنمية ألجل

 غيرمخزون الطبيعي لالموارد الطبيعية اتعد 
 متمثاًل الذي تستفيد منه البشرية و مستخدم لا

والنباتات التربة والشمس والصخور و  بالهواء والماء
ف التشتمل على الغ نهاأي أ. يواناتالحالطبيعية و 

، وتنقسم الهوائي ف الوالغ ائيملف االالصخري والغ
 ينجموعتم الىموارد من حيث استمرار عطائها لا

 تيارد المو لوهي ا: متجددةالموارد هما ال ينأساسيت
من  يروالتدم أواالتالفعليها من خطر النفاذ  يخشى

وتتضمن هذه  لهااستغاال  فيفراط الالتلوث وا اللخ
مياه والنباتات الطبيعية لهواء والموارد الشمس والا
موارد لأو ا: متجددة غيرموارد و  .ربةتحيوانات والالو 

تتعرض لقانون  تيدود، وهي اللمحمخزون الذات ا
كن تعويضه ميالما يستغل ويستهلك منها  ألنالنفاذ 

 عبرأو يصبح تعويضه عملية صعبة جدا وبطيئة 
مخزونة لمختلفة والطاقة المعادن الالزمن، وتتضمن ا

مثل الفحم والبرتول والغاز الطبيعي  االرضباطن في 
أحد العوامل يعد أن إستنراف الموارد الطبيعية .

 المفرط اإلستخدام يؤديالمؤثرة على البيئة حيث 
مما على البيئة  تأثيرات سلبيةللتكنولوجيا إلى حدوث 

إلى تدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي يؤدي 
زالة والمتمثل بإلإلنسان، ( المادي والبيولوجي)

انقراض و  نجراف التربة،وا   التصحر وحدوثاألشجار 
بعض الحيوانات البرية والبحرية باإلضافة إلى نفاذ 

 التأثيرات أهم من إن . ة كالبترولبعض موارد الطاق
 التقليدية هو الطاقة باستخدامات المرتبطة البيئية
 ارتفاع سببت التي الحراري اإلحتباس بظاهرة مايعرف
 الغازات بعض تركيز لزيادة نتيجة األرض حرارة درجة
 الكربون أكسيد ثاني غاز وأهمها الجوي  الغالف في

 ستخدامعند إ من ذلك العكس على، بينما نالحظ 
 معروف أثرالتي أصبح لها  المتجددة الطاقةمصادر 

 انبعاث خفض من تحققه لما نتيجة البيئة حماية في
 المتوقع حيث من البيئي، التلوث التي تسبب الغازات

 التقليدي الوقود عن الناتجة اإلنبعاثات تبلغ أن
 أكسيد ثاني غاز من طن مليون 091 حوالي
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. الى الغازات االخرى  باإلضافة 5107 سنة الكربون
الشمسية  كالطاقة المتجددة للطاقات يمكن في حين
 دوًرا تلعب وطاقة الكتلة الحيوية أن الرياح وطاقة
 المناخ وحماية الطاقة تجهيز مجال في مهما

 الكهرباء من توليد كلفة وأن خصوصا مستقبال
اقل بكثر من كلفة الطاقة  المتجددة الطاقة مصادر
 توليد كلفة فإن التقليدية، فمثال المصادرمن 

 بحدود كانت الشمسية الخاليا إستخدام من الكهرباء
وقد  0981 عام في ساعة كيلوواط لكل  دوالرا

 . ة ساع كيلوواط لكل سنتا 31 -51أصبحت اآلن 
 

  :الطاقة المتجددة والتنمية البشرية -سادساً 
 تضح العالقة بين التنمية البشرية والطاقةت

من خالل االرتباط القوي بين متوسط المتجددة 
استهالك الفرد من الطاقة ومؤشر التنمية البشرية 

يؤدي استهالك الفرد كما وخاصة في الدول النامية، 
دورا هاما في تحسن  المتجددة الطاقة  من مصادر

مؤشرات التنمية البشرية عن طريق تأثيرها في 
ي مستوى تحسين خدمات التعليم والصحة وبالتال

المعيشة، وتتميز مصادر الطاقة المتجددة بقابلية 
استغاللها المستمر دون أن يؤدي ذلك إلى استنفاذ 

فالطاقة المتجددة هي تلك التي نحصل  بعها،امن
عليها من خالل تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها 

  .في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري

 

مستدامة في الطاقة ألغراض التنمية ال -سابعاً 
 :المنطقة العربية

حددت الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة 
خمسة ( 9/0)التابعة لألمم المتحدة في قرارها رقم 

قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة من أجل التنمية 
المستدامة، وهي ذاتها التي تم إقرارها في خطة 

زيادة قدرة ( 0: )جوهانسبرج، وهذه الموضوعات هي
تحسين ( 5)إلى الخدمات المتطورة للطاقة  الوصول

تطور استخدامات ( 3)كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة 
تطوير تكنولوجيات أكثر ( 4)موارد الطاقة المتجددة 

الطاقة في مجال ( 2)نظافة للوقود األحفوري وأخيرًا 
وأصدر االتحاد الدولي لصون الطبيعة ، كما  النقل

ة والصندوق العالمي برنامج األمم المتحدة للبيئ)
وثيقة سميت اإلستراتيجية ( للحياة البرية

وقد تضمنت فكرة التنمية  .لصون الطبيعة ةالعالمي
المستدامة، بمعنى التنمية التي تحافظ على العمليات 
البيئية العاملة في نظم اإلنتاج المتجدد، أي التي 
تهيئ للنظم البيئية في الزراعة والمراعي والغابات، 

 أن.  تحافظ على ثراء األنواع وثراء التنوعوالتي 
 العامة المؤسسات جانب منالعربية  االستثمارات
 التي الرئيسية القطاعات االقتصادية في والخاصة

 أن يمكن المتجددة الطاقات بمصادر تغذيتها تتم
 في وأن تؤدي االقتصادي النمو عجلة تدفع

يجاد االزدهار إلى المستقبل  وألنه ، العمل فرص وا 
 9.8إلى العالم في عدد السكان يصل أن المتوّقع من

 تكون فسوف ، 5121 العام بحلول نسمة بليون
 يقارب ما أجل الغذاء من إنتاج إلى حاجة هنالك
 وضع خضم في البشر من إضافية باليين ثالثة
والمائية  الطاقوية المصادر بتضاؤل أيضاً  يّتسم

 منطقةال به تزخر ما وبفضل .العالم في والغذائية
 نسبا تستقطب كونها مناخية مؤهالت من العربية
 صحاريها في الساطعة الشمس من أشعة عالية
لذا الرياح  سرعةمعدالت  وارتفاع السنة، مدار وعلى

 ستوفر التي البرامج تنفيذالبد من أتباع السياسات و 
 . أنواعها بمختلف المتجددة المصادر من الطاقة

 

تنمية الطاقة المتجددة والواقع ومتطلبات  -ثامناً 
  :المستدامة في العراق

تتسم االوضاع البيئية في العراق باإلستخدام غير 
الرشيد للموارد الطبيعية ، وتدهور االراضي الزراعية 
والتعرض لظروف مناخية غير مستقرة من تدني 
معدالت سقوط األمطار وسيادة الرياح القوية وزحف 

ملية من المناطق الصحراوية حيث يشهد الكثبان الر 
العراق عواصف رملية متتالية وبشكل متواصل منذ 
سنوات ، إضافة الى إعتماد األساليب الزراعية غير 
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المالئمة كل ذلك أدى الى األضرار بالتنوع 
البايولوجي وزيادة نسبة األحياء المهددة باإلنقراض، 

لعراق لذلك تمثلت تحديات التنمية المستدامة في ا
  -:في المجال البيئي بالجوانب التالية 

 

التدهور المستمر في كافة القطاعات   -0
اإلقتصادية والزراعية واإلنتاج الغذائي مما نتج 
 . عنه أضرار إنعكست سلبًا على الموارد البيئية 

تنامي التحديات البيئية المتعلقة بمشكلة   -5
التصحر ومشكلة ندرة المياه وماتمخض عنها 

 . من مضار تمس ديمومة الحياة البشرية 
عدم توفر السكن المالئم صحيًا لغالبية   -3

العوائل الفقيرة وظهور الوحدات السكتية 
 .العشوائية 

تردي الكثير من الخدمات بما فيها خدمات   -4
انجم عنها من مخاطر الصرف الصحي وم

 . التلوث البيئي 
 . مخلفات الحروب المتعاقبة   -2
تردي خدمات توليد الطاقة الكهربائية منذ آمد   -6

بعيد دون محاولة إيجاد الحلول المالئمة لها 
االمر الذي تمخض عنه مشاكل التعد 
والتحصى أنعكست سلبًا على جميع مفاص 

 . الحياة اليومية للمجتمع العراقي 
البد من وضع الحلول والسبل إليجاد المعالجات لذلك 

التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في العراق 
  -:وعلى النحو التالي 

تحقيق االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية  -0
ستصالح االراضي عن طريق تخصيص  وا 

 . الموارد المالية الالزمة لذلك 
اإلهتمام بتطوير إدارة النفايات الصلبة  -5

 . صة في مراكز المحافظات وخا
يجب توفير نظم الرصد المستمر لنوعية الهواء  -3

 . وذلك الجراء التقييم المستمر للتلوث الجوي 
تطبيق طرق وتقنيات حديثة لمعالجة اآلثار  -4

 . السلبية الناجمة عن إنتاج النفط 

أن المحافظات العراقية بإمكانها ومن خالل   -2
ويل ميزانياتها المتاحة ان تخصص التم
 .المطلوب لتوفير ظروف بيئية صحية وآمنه 

األهتمام الجاد بمشكلة التصحر وندرة المياه   -6
 . ومشكلة توفير الطاقة الكهربائية 

وضع ضوابط صارمة لمنع القيام بتصريف   -7
 . المخلفات الصناعية 

االستفادة من تجارب الدول األخرى في   -8
 .معالجة المشاكل البيئية 

التعاون بين وزارة البيئة والجامعات العراقية   -9
من خالل إقامة الندوات والمؤتمرات التي 

 . تناقش الوضع البيئي في العراق 
فما زال  في العراق المتجددة الطاقات مجالاما في  

 مجرد يعتبر كونهيتسم بالحداثة  هذا الموضوع 
 الدراسات أضافة الى قلة  .اإلنجاز قيد مشاريع
 اقتصاديات بين تعمل على الربط التي واألبحاث
 االقتصادية التنمية ومسائل المتجددة الطاقات

المتجددة  تعزيز برامج الطاقة  فأنلذا  المستدامة
في  غرض إنتشارها بشكل مقبول اجتماعيًا وبيئياً ل

هو أحد الدعائم األساسية لتحقيق أهداف  العراق
تخاذ إجراءات و  التنمية المستدامة وسياسات من ا 

تنويع مصادر الطاقة مع مراعاة الحفاظ على شأنها 
التقنيات  أستخداموتشجيع ومواردها الطبيعية البيئة 
في استخدام الطاقة ودعم تصنيعها في إطار  الكفوءة

برامج التعاون الدولي، باإلضافة لنشر الوعي العام 
حول إمكانيات ترشيد استهالك الطاقة في مرحلة 

 أستخدام في العراق استراتيجيةأما .  االستخدام
التقليدية والطاقة المتجددة فانها تتمثل  الطاقة
  :باآلتي

 المتاحة المحلية الموارد استخدام كفاءة زيادة  -0
 .للطاقة

 للطاقة، المحدودة المصادر على الحفاظ  -5
 المتجددة الطاقة مصادر من االستفادة وتعظيم
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 وطاقة الرياح وطاقة الشمسية كالطاقة
 . الهيدروجين

 استخدام في لالقتصاد السياسات تطوير  -3
 االحفورى، الوقود المستنفدة الطاقة مصادر
صدار   كفاءة تحسين وآليات خاصة تشريعاتوا 
 إقامةاالستثمار على  وتشجيع الطاقة استخدام

 . المتعلقة بالطاقة المتجددة  المشروعات
 الحياة نمط تغيير نحو القومى التوجه  -4

 الطاقة، الستخدام ترشيًدا االستهالكى والسلوك
 مهارات وتنمية العامة التوعية خالل من

 رفع الى باالضافة هذا ،لزيادة كفاءتهم  الفنيين
 معلوماتى لنظام أساس ووضع اإلدارية القدرات
 .الطاقة كفاءة حول

 والزراعة الصناعة قطاعات مع التعاون  -2
 استخدام من اجل اعتماد مشاريع والتجارة 
 . المتجددة  الطاقة

 
  :االستنتاجات والتوصيات - تاسعاً 

إن االستدامة هي فلسفة برؤية جديدة للبحث   -0
عن بناءات اجتماعية، ونشاطات اقتصادية، 
وأنماط إنتاجية واستهالكية، وتقنيات تعمل على 
استدامة البيئة وتمكين الجيل الحالي وتحسين 
. حياته وضمان حياة مالئمة لألجيال القادمة

ولتحقيق ذلك البد من إعادة صياغة النشاطات 
ابتكار أخرى جديدة ثم العمل على  الحالية أو

دمجها في البيئة القائمة لخلق تنمية مستدامة 
على أن تكون مقبولة ثقافًيا، وممكنة اقتصادًيا، 
ومالئمة بيئًيا، وقابلة للتطبيق سياسًيا، وعادلة 

ومن ثم فإنه من المالئم البدء مباشرة . اجتماعًيا
 في تبني عدد من الممارسات الداعمة الستدامة

عتماد مصادر الطاقات المتجددة البيئة،   .وا 
ستهالك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة إ -5

األكثر كفاءة للموارد، واألطر و األفضل  إلستخداما

الزمنية الستبدال الموارد غير المتجددة بموارد 
 .بديلة، واالستخدامات البديلة المحتملة

عدم استهالك الموارد المتجددة بوتيرة أسرع من   -3
قدرتها على التجدد أو بطريقة يمكن أن تؤذي 
البشر أو النظم الداعمة للحياة على األرض 

 .وخاصة تلك التي ليس لها بدائل
التوسع في مجال االعتماد على الطاقة النظيفة   -4

المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة 
 .الرياح

التخلص من المبيدات السامة والمخصبات   -2
 .ة وخاصة تلك التي تعتبر ضارة بالبيئةالكيميائي

إعادة تأهيل البيئات المتدهورة قدر المستطاع من   -6
خالل وسائل التحكم أو بخلق ظروف مالئمة 

 .لعمليات إعادة اإلصالح الطبيعي
 .تشجيع ودعم عمليات إعادة تدوير النفايات  -7
لحماية البيئة عقابية التشريعات القوانين والسن   -8

على المستويات المحلية ومواردها الطبيعية 
 . والقومية والدولية

نوصي من خالل هذه الدراسة بأن نجعل الطاقة   -9
إليه  وأن نرفع  نصبو الذي المتجددة هي المستقبل

 أجل من والعمل ”للجميع المستدامة شعار الطاقة
 واقعا للجميع الطاقة المستدامة توفير يكون أن

 على القضاء في ذلك خالل من والمساعدة ملموسا
على  واالزدهار المستدامة التنمية وتحقيق الفقر

 .العالميالمحلي و الصعيد
التأكيد على أنه برغم أن مفهوم التنمية  -01

المستدامة قد لقي قبواًل واستخداًما دولًيا واسًعا منذ 
منتصف ثمانينات القرن الماضي إال أن العالم لم 

في تبني خطوات حقيقية جادة ينجح حتى اآلن 
في مجال الطاقة  على طريق االستدامة الحقيقية

ومواردها لتوفيق بين التنمية والبيئة المتجددة وا
مما يجعل البشرية تواجه مستقباًل محفوًفا 

ومن هنا، تخلص هذه . بالمخاطر وعدم التيقن
الدراسة إلى أن التحول نحو االستدامة المنشودة 



___ 7102ايلول   ____ __ ______ JMISE 051(3) 05 - 73  _____________ مجلة  المهندس  ____ 
 

00 
 

بدون حدوث تغير رئيس وجذري  نهممك والتي التعد
على مستوى النموذج المعرفي السائد بعيًدا عن 
قيم الحداثة، واالستعالء، واالستغالل المتمركز 
حول اإلنسان باتجاه بلورة نموذج معرفي جديد 
يتصف بالشمول وال يتمركز حول اإلنسان وينظر 
للعالم كوحدة كلية مترابطة بداًل من أن يكون 

رة من األجزاء، ويمكن من خالله مجموعة متناث
دمج جهود التنمية المستدامة وجهود الحفاظ على 
البيئة بطريقة مفيدة للطرفين من أجل الصالح 
العام للجيل الحالي واألجيال القادمة على السواء، 
وأن يكون ذلك التحول مصحوًبا باهتمام بالبناءات 
السياسية االجتماعية التي يمكن أن تكون أكثر 

وأخيًرا نرجو أن تسهم هذه . ا لالستدامةدعمً 
الدراسة في البحث عن طريق ممكن تجاه 

 .االستدامة
 

 :المصادر
التنمية المستدامة ، الياس ،  جودة أبو -0

وأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية ، 
 - 78العدد مجلة الدفاع الوطني ، لبنان ، 
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www.eeaa.gov. .5106 
التنمية ،عبداهلل بن جمعان  الغامدي ، -6

المستدامة بين الحق في استغالل الموارد 
الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة ،قسم 
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 5106ايلول  .العربية السعودية
أهمية إعتماد الطاقة  .جرعتلي ، مجد   -7

المتجددة ودورها في المحافظة على صحة 
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والتجارية وعلوم التسيير مخبر 

جامعة،المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة ال
   5105،  00/ عدد  –، مجلة الباحث 

 الطاقات اقتصاديات دور. حالم  ، زواوية   -9
االقتصادية  التنمية تحقيق في المتجددة
 دراسة -  المغاربية  الدول في المستدامة

 ، جامعة وتونس المغرب الجزائر، بين مقارنة
 العلوم كلية -سطيف – عباس فرحات
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5103  
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 واستخداماتها دراسة عن الطاقات المتجددة

 عبدالزهره جبار لعيبي الساعدي 1د 

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة –وزارة النفط 

Abdib2003@yahoo.com 

 

 الملخص

،  وملوثة ( ناضبة)لتقليدية طاقة غير دائمة مع ازدياد الطلب على الطاقة في نهاية القرن العشرين و كون الطاقة ا

للبيئة لذلك تسعى الدول للبحث عن مصادر جديدة ومتجددة التستنفذ مع الزمن لتامين احتياجات البشرية من الطاقة 

 1وهي ايضا طاقة نظيفة وصديقة للبيئة 

ح وطاقة باطن االرض وطاقة المد تناولت الدراسة الطاقة المتجددة ومصادرها متمثلة بالطاقة الشمسية وطافة الريا

وكذلك تطبيقات استخدام الطافة الشمسية وطاقة باطن االرض  1والجزر والكتلة الحيوية وطاقة الهيدروجين

 1باالضافة الى تاثيرها على االقتصاد بالنظر السهامها في تحقيق التنمية المستدامة في جانبيها البيئي واالقتصادي

 .وصل اليها  ، باالضافة الى المصادر المستخدمة في الدراسةواالستنتاجات التي تم الت

 

Abstract 

     The world energy demand is increasing at the end of 20
th
. Century, the main sources of this 

energy comes from depleted resources, furthermore these are polluted the environment. So 

several countries seek to look for new resources as renewable sources to generate the required 

energy for the human being, these sources are clean and friendly to the environment. 

      The study dealt with energy renewable sources represented by solar energy, wind energy, 

the geothermal, tidal energy, biomass and hydrogen energy. As well as applications that use 

solar energy and geothermal  energy as well as its impact on the economy in view of its 

contribution to the achievement of sustainable development in environmental and economic 

sides, and then the conclusions , recommendations and the References used in the study.  

 

 المقدمة

 مستمرة اقتصادية أزمة إلى اليوم عالمنا يتعرض

 عليها الطلب وزيادة الطاقة أسعار الرتفاع نتيجة

 ) يديالتقل أو األحفوري بالوقود وذلك الرتباطها

 له يتعرض ما ذلك إلى أضف، والغاز والفحم  النفط

 غاز النبعاث نتيجة بيئي تلوث األرض من كوكب

 أدت والتي األخرى الكربون والغازات أكسيد ثاني

 الجو حرارة وارتفاع درجات حراري انحباس إلى

 وانغمار وذوبان الثلوج الحامضية األمطار وتساقط

 عن ألمطارا وانحباس للزراعه صالحة أراضي

 مقابل في  .التصحر إلى يؤدي مما أخرى مناطق

 كافة في والمستديمة المتجددة تتوفر الطاقات ذلك

mailto:Abdib2003@yahoo.com
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 ال و .للبيئة  ملوثة غير نظيفة وهي طاقة العالم بقاع

 وهي ونظافتها توفرها رغم هذه الطاقات تستخدم

 الدول رغبة اال بنسب قليلة بسبب عدم  للبيئة صديقة

الطاقة  تقنيات من نقل تكنولوجيا دمهوالمتق الصناعية

 لهذه الصناعية واحتكارها غير الدول الى المتجددة

 متوفرة في الطاقات المتجددة ان وبما .التكنولوجيا

 وبقوة بابها نطرق أن إال علينا فما العربي عالمنا

 الصناعية الدول من استيرادها لحين وعدم االنتظار

 التقنية هذه رغاد قد العالم يكون ذاك سوف وعند

 اآلن الحال هو كما وبينهم بيننا الفرق شاسع وأصبح

 والكيمياوية وااللكترونية في التكنولوجيا النووية

 نكون أن بدل أصبحنا مستهلكين بحيث وغيرها

الطاقات  على هذادراستي [ أركز سوف . منتجين

طاقة الرياح   -الطاقة الشمسية ا )المتجددة بانواعها 

طاقة حرارة   -الطاقة المائية  -الحية  طاقة الكتلة -

طاقة المد والجزر وطاقة  -باطن األرض 

ثم التطرق الستخدامات الطاقة ( الهيدروجين 

 .الشمسية وطاقة باطن االرض 

 

 الطافة المتجددة و مصادرها  - الفصل االول 

 الطاقة المتجددة -1

الطاقة المتجددة نعني بها تلك المولدة من مصدر  

تقليدي، مستمر ال ينضب، يحتاج، فقط،  طبيعي غير

إلى تحويله من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل 

يعيش اإلنسان في . استخدامها بوساطة تقنيات العصر

محيط من الطاقة، فالطبيعة تعمل من حولنا دون 

توقف معطية كميات ضخمة من الطاقة غير 

المحدودة بحيث ال يستطيع اإلنسان أن يستخدم إال 

يالً منها، فأقوى المولدات على اإلطالق جزءاً ضئ

هي الشمس، ومساقط المياه وحدها قادرة على أن 

من % 01تنتج من القدرة الكهرومائية ما يبلغ 

ولو سخرت . مجموع الطاقة التي يستهلكها اإلنسان

الرياح ألنتجت من الكهرباء ضعف ما ينتجه الماء 

وليد اليوم، ولو استخدمنا اندفاع المد والجزر في ت

ومن كل بدائل .  الطاقة لزودنا بنصف حاجتنا منها

النفط، استحوذت الطاقة الشمسية، والبدائل األخرى 

المتجددة؛ مثل الرياح، والبقايا العضوية، والطاقة 

المولدة من حركة المد والجزر، وفي األمواج 

والتدرجات الحرارية والموائع الحرارية الجوفية، 

العام وصانعي القرارات استحوذت على خيال الرأي 

ورغم أن مزايا البدائل .  واهتماماتهم على حد سواء

المتجددة معروفة جيداً، إالّ أن هناك بعض 

الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير متوفرة 

دوماً عند الطلب، وتتطلب استثمارات أولية ضخمة، 

واسترداد االستثمار األولي فيها يستغرق زمناً 

تدخل الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة و.  طويالً 

عناصر أساسية في برامج الطاقة لدى جميع البلدان، 

وخاصة تلك التي تتمتع بظروف شمسية أو 

بدأ العالم الصناعي، .  حيوثرمية، أو رياحية جيدة

وعلى رأسه الواليات المتحدة األمريكية، يشعر 

بين الدول  0723بأزمة الطاقة إبان حرب أكتوبر 

لعربية وإسرائيل، عندما أعلنت الدول العربية ا

المنتجة للنفط قطع إمدادات البترول عن الدول 

ولم تنقض إال ثمانية . الغربية المساندة إلسرائيل

أعوام على حظر النفط، حتى تحفز المخططون 

 .ورجال األعمال إلى التفكير جدياً في طاقة الرياح

 

 ميزات الطاقة المتجددة -2

 .م دول العالممتوفرة في معظ .0

مصدر محلي ال ينفذ ، ويتالءم مع واقع تنمية  .7

 .المناطق النائية والريفية  واحتياجاتها

نظيفة وال تلوث البيئة، وتحافظ على الصحة  .3

 .العامة

اقتصادية في كثير من االستخدامات، وذات عائد  .1

 .اقتصادي كبير

 .ضمان استمرار توافرها وبسعر مناسب .5

ترك أي مخلفات ال تحدث أي ضوضاء، أو ت .6

 .ضارة تسبب تلوث البيئة



___ 7102ايلول   ____________ JMISE 051(3) 71 – 31  _____________ مجلة  المهندس  ____ 
 

42 
 

تحقق تطوراً بيئياً، واجتماعياً، وصناعياً،  .2

 .وزراعياً على طول البالد وعرضها

تستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها  .0

 .محلياً في الدول النامية

 

 

 مصادر الطاقة المتجددة -3

 

 Solar Energyالطاقة الشمسية  .0

مصادر  الشمس هي المصدر الرئيسي لمعظم

الطاقة المتجددة األخرى وبما أن لها تاريخ طويل مع 

األرض واإلنسان بشكل خاص، فقد استحوذت على 

تفكير العلماء والمهندسين والمعماريين؛ األمر الذي 

دفعهم في أواسط الثورة الصناعية لتكثيف الجهود 

والبحث العلمي للوصول ألفضل الطرق الممكنة 

إن الطاقة الشمسية . سية لالستفادة من الطاقة الشم

هي ناتج التفاعالت النووية التي تحدث في الشمس، 

وتصل طاقتها الحرارية إلى األرض على صورة 

التي )طاقة إشعاعية مكونة من األشعة فوق بنفسجية 

( يتم حجب كمية كبيرة منها بوساطة الغالف الجوي 

وتستقبل .  و األشعة المرئية واألشعة تحت الحمراء 

وغالفها الغازي اشعاعات من الشمس تقدر  االرض

 01× 3بحوالي 
02

واط   ويقدر سكان العالم حوالي    

( 01) مليار نسمة مع احتياج قدرة (  01) 

 01نسمة لذلك سيحتاج سكان االرض /كيلوواط
00
 

كيلو واط  ومن الواضح انه اذا امكن تحويل 

فقط من سطح االرض %0االشعاعات المعرضة ل  

فان الطاقة الشمسية %  01مفيدة مع كفاءة الى طاقة 

تفي باحتياجات الطاقة لكل سكان العالم ، إن 

المسطحات المائية واليابسة تمتص الطاقة الشمسية 

ولن يغير في المخزون ومن ثم تقوم بتحويلها إلى 

طاقة حرارية وإعادة إشعاعها إلى الفضاء الخارجي 

بات أثناء وكذلك النسبة البسيطة التي يمتصها الن. 

التمثيل الضوئي يتم إطالقها على شكل طاقة حرارية 

واإلنسان . عندما تقوم الكائنات الحية بهضم الطعام 

أيضا، فإنه يقوم بتحويل حصته من الطاقة الشمسية 

ولهذا فإن الطاقة الكلية . أو فقدها على شكل حرارة 

وعليه فإن الشمس . محفوظة وال خلل في دورتها

يمكن تقسيم مصادر . طاقة ولن ينفدمصدر متجدد لل

الطاقة الشمسية الى انظمة تجميع طبيعية وتكنولوجية 

. 

  Wind Energyطاقة الرياح  -2

تعتبر  طاقة الرياح من اهم مصادر الطاقة 

المتجددة التي دخلت مجال العمل الفعلي وخاصة في 

من %     21الدول  االوربيه حيث ان اكثر من 

قد تم نصبها  في الدول مصادر الطاقة النظيفة 

من المتوقع ان تصل نسبة . االوربية من  تلك الطاقة

من المعدل %.  07،5استخدام الطاقة المتجددة الى 

 7101الكلي في توليد الطاقة الكهربائية عام 

ومن   7171عام   %       71وستصل الى نسبة 

المتوقع ان تا خذ طاقة الريح  الحصة االكبر من هذه 

يث تم انشاء المشاريع الضخمة من حقول النسبة ح

توربينات الريح وخاصة في المناطق القريبة من 

البحار حيث ستولد  هذه الحقول من  القدرة 

الكهربائية كما تم التخطيط لتصل قدرة التوليد بمعدل   

71 - 75  (GW )  وسيكون لتقنية ،  7131عام

م ما طاقة الرياح الحديثة، التي تستغل مكانها في عال

 .بعد النفط

 Biomassطاقة الكتلة الحيوية  -3

حقيقة األمر يتردد الكثيرون في فهم المقصود من 

وحقيقة األمر أن   Biomassطاقة الكتلة الحيوية ، 

المقصود هو اشتقاق الطاقة من التمثيل الضوئي ، أو 

الحصول على طاقة من حرق خشب النار ، أو 

صول على الح Bioconversionالتحول البيولوجي 

طاقة من حرق الخشب في األفران فإن طاقة الكتلة 

الحيوية تشمل الحصول على طاقة من حرق 

المخلفات البلدية، و الورق ، وبعض مخلفات الهضم 

وكذلك الحصول على غاز الميثان . العضوية 

من الهضم الالهوائي للمخلفات ( مصدر طاقة )

الحيوانية ومخلفات المجاري، والحصول على 

 .كحول من تخمير الحبوب والمواد النشويةال

 

 طاقة المد والجزر أو الطاقة القمرية -4

هي نوع من طاقة الحركة التي تكون مخزونة في 

التيارات الناتجة عن المد والجزر الناتجة بطبيعة 

الحال عن جاذبية القمر والشمس ودوران األرض 
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حول محورها وعليه تُصنف هذه الطاقة على انها 

الكثير من الدول الساحلية بدأت . ددةطاقة متج

االستفادة من هذه الطاقة الحركية لتوليد الطاقة 

الكهربائية وبالتالي تخفيف الضغط عن محطات 

الطاقة الحرارية، والنتيجة تخفيف التلوث الصادر 

عن المحطات الحرارية التي تعمل بالفحم أو 

توجد طريقتان أساسيتان لتوليد الطاقة .  بالبترول

 :لكهربائية باستغالل ظاهرة المد والجزر ا

 طريقة األبراج. 7طريقة بناء السدود  . 0  

  Water Energyالطاقة المائية    -5

الطاقة المائية هي الطاقة المستمدة من حركة المياه 

وهي من أهم . المستمرة والتي ال يمكن ان تنفد

مصادر الطاقة المتجددة، وبمعنى آخر هي االستفادة 

فقد كان استخدام . ة المياه ألغراض مفيدةمن حرك

الطاقة المائية ، في الري وطحن الحبوب واليوم 

يعتبر أهم استخدامات الطاقة المائية هو توليد الطاقة 

الكهربائية، مما يوفر الطاقة المنخفضة التكلفة حتى 

 .لو استخدمت في األماكن البعيدة من المجرى المائي

 استخدامات الطاقة المائية

التي استخدمت (  (Waterwheelsالنواعير  -0

لمئات من السنين في المطاحن وتسيير 

 .الخ...اآلالت

 Hydroelectric energyالطاقة  الكهرومائية  -7

والمقصود هنا السدود والمنشآت النهرية (  (

 .التي تنتج الكهرباء

 (Tidal power)طاقة المد والجزر   -3

التي (   Wave power) طاقة األمواج  -1

 .خدم الطاقة على شكل موجاتتست

 

 Geothermalالطاقة الحرارية األرضية   -6

power 

هي مصدر طاقة بديل نظيف ومتجدد، وهي 

طاقة حرارية مرتفعة ذات منشأ طبيعي مختزنة في 

من %  66حيث يقدر أن أكثر من . باطن األرض

كتلة الكرة األرضية عبارة عن صخور تتجاوز 

تفع درجة وتر. درجة مئوية 0777حرارتها 

الحرارة بزيادة تعمقنا في جوف األرض بمعدل نحو 

متر في العمق، أي  011درجة مئوية لكل  7و 2

 0درجة مئوية على عمق  72أنها تصل إلى معدل 

. كيلومتر وهكذا 7على عمق  55كيلومتر أو 

ويستفاد من هذه الطاقة الحرارية بشكل أساسي في 

ب كثيرة إلى توليد الكهرباء، ويتطلب ذلك حفرأنابي

وفي . كيلومترات 5أعماق سحيقة قد تصل إلى نحو 

بعض األحيان تستخدم المياه الساخنة للتدفئة عندما 

تكون الحرارة قريبة من سطح األرض، ونجدها 

متر أو أحيانا في مناطق معينة  057على عمق 

 .على صورة ينابيع حارة تصل إلى سطح األرض

 طاقة الهيدروجين -7

ايد بإنتاج الطاقة عن طريق هناك اهتمام متز

 Fuelالهيدروجين وخاصة بواسطة خلية الوقود   

Cell  إن خلية . لغرض استخدامها في وسائل النقل

الوقود تحول الهيدروجين إلى كهرباء وال تنتج أي 

. تلوث وبالتالي فإنها تبدو مثالية التستخدمها في النقل

 إن الحصول على الهيدروجين ليس سهالً وهو مكلف

إن المصدر الرئيس للهيدروجين هو الغاز . أيضاً 

، وسيؤدي الغاز (أي الوقود األحفوري)الطبيعي 

الطبيعي إلى انبعاثات عند استخدامه إلنتاج 

الهيدروجين، كما أن الغاز مكلف وليس من االقتصاد 

ويؤمل في . تحويله إلى هيدروجين في هذه المرحلة

اصة طاقة خ)المستقبل استخدام الطاقة المتجددة 

إلنتاج الهيدروجين وذلك ( الرياح والطاقة الشمسية

بأن تقوم الطاقة المتجددة بإنتاج الكهرباء واستخدام 

التيار الكهربائي لغاية فصل الماء إلى مكوناته 

الهيدروجين واألوكسجين عن طريق محلل كهربائي 

electrolyzer  والذي هو خلية معكوسة ولكن هذا

للغاية وكفاءته منخفضة، األسلوب أيضاً مكلف 
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ويحتاج إلى جهد وسنوات عديدة لتنفيذه، إال أنه يظل 

أحد األساليب القليلة المجدية في المستقبل الستعمال 

 .الطاقة المتجددة

 استخدامات الطاقات المتجددة  - الفصل الثاني

 استخدامات الطاقة الشمسية -1

 : استخدامات حرارية وتشمل: اوال

 (Active solar heating) الشمسي التسخين   -1

هي منظومة متكاملة تتكون من عدة اجزاء تستخدم 

في تجميع االشعة الشمسية  الساقطة عليها وتحويلها 

الى طاقة حرارية يستفاد منها في تسخين المياه خالل  

ساعات سطوع الشمس حيث تخزن المياه الساخنة 

. في خزان حراري تمهيدا الستخدامها خالل اليوم 

نات الرئيسية لمنظومة السخان والمكو

 :هي ( (  0)المبين في شكل )الشمسي

 .المجمع الشمسي -0

 .الخزان  -7

 .هيكل التثبيت وانابيب التوصيل -3

هناك عدة اعتبارات فنية يتم على ضوئها اختيار 

 :وتركيب السخان الشمسي المناسب نذكر منها 

نوع منظومة السخان الشمسي والتي يتم تحديدها  -0

يعة االستهالك ونوعية المياه بناءاً على طب

المتوفرة وكمية المياه المطلوبة لالستعمال 

 اليومي 

سعة الخزان و التي تمثل كمية المياه المطلوبة  -7

لالستعمال اليومي والتي  تعتمد بالدرجة االولى 

 على عد د افراد المنزل

زاوية الميل للمجمعات الشمسية والتي يجب ان  -3

 .للمنزل  تتناسب مع الموقع  الجغرافي

تثبيت السخان الشمسي بإحكام باتجاه اعلى شدة  -1

لالشعاع والمسجلة يوميا مع تفادي حدوث ظالل 

  .على سطح المجمع من المباني المجاورة

تغطية اسطح المجمعات الشمسية كلما دعت  -5

 الحاجة الى ذلك 

 .خدمة الصيانة والمتابعة  -6

 

 

 شمسيةمنظومة سخان  يعمل بالطاقة ال( : 0)شكل رقم 

 : وتنقسم السخانات إلى نوعين 

 (Active system) النظام الناشط   - أ

وتحتوي على مضخة ، لتدوير الماء الساخن بين الخزان  

 . والسخان 

 ( Passive system) النظام الخامل     - ب

ال يحتاج هذا النظام  إلى مضخة و يعتمد على تيار الحمل لتدوير  

السخانات بحيث يكون خزان الماء ويثبت النوع األخير من . الماء 

أعلى من مستوى السخان، وعليه فإن الماء الساخن سيصعد 

طبيعيا إلى الخزان عن طريق تيار الحمل أما الماء البارد فينزل 

 ( 7)وكما موضح في الشكل . من  الخزان إلى السخان 
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 سخان النظام الخامل (: 7رقم )شكل 

 : لشمسيةتسخين أحواض السباحة بالطاقة ا .7

ان سخانات الماء الشمسية يمكن ان تستعمل ايضاً لتسخين مياه 

حيث تقوم المجمعات الشمسية بتسخين المياه الى ،  المسابح 

حيث تستخدم ،درجات اعلى بقليل من درجة حرارة الجو المحيط 

لهذه الغاية المجمعات الشمسية الرخيصة الغير مزججة والتي 

. ستيكية المعدة خصيصاً لهذه الغاية تصنع عادة من المواد البال

فالمجمعات الشمسية المزججة ليست نموذجاً لالستخدام في 

ان . تطبيقات تسخين مياه المسابح ماعدا االحواض الداخلية 

تسخين مياه المسابح باستخدام الطاقة الشمسية يتطلب مجمع 

من المساحة السطحية ( 051ـــ51)شمسي ذو  مساحة تساوي من

وبشكل عام كلما زادت مساحة ، وهذا مكلف نوعاً ماللمسبح 

المجمعات اصبح باالمكان استخدام المسبح في طقس بارد اكثر 

كما ان تغطية المسبح وعزله يؤثر تخفيض ضياعات الحرارة .

بشكل ملحوظ وبالتالي الحفاظ على مياه المسبح دافئة لفترات  

 (.3)طويلة  كما موضح في الشكل رقم 

 

 حوض سباحة يعمل بالطاقة الشمسية(: 3)شكل رقم 

 

 

 

 

 : تحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية -3

إن أزمة المياه الناشئة في العالم عامة تدفعنا للبحث عن طرق 

جديدة للحصول  على مياه تتالءم مع متطلبات الحياة وازدياد 

السكان وارتفاع مستوى المعيشة  ونمو التطور الصناعي 

بيل األمثل للحصول على المياه العذبة يكمن في و الس.والزراعي

تحلية مياه البحر والتي تعتبر من أنسب الوسائل لتحقيق المتطلبات 

المتزايدة نظرا لالزدياد المستمر في عدد السكان وارتفاع 

نظرا لكون الطاقة عامل أساسي في . متطلباتهم اليومية من  المياه 

رتفاع أسعار الوقود أو حساب تكاليف محطات التحلية ونظرا ال

تذبذبها في السنوات األخيرة فإنه يلزم البحث عن مصادر أخرى 

للطاقة أقل تكلفة وأكثر تباتا في األسعار وعدم تسببها في زيادة   

 تعتبر الطاقة الشمسية من أكثر أنواع الطاقة مالءمة.تلوث البيئة

ل لالستعمال وتجرى حاليا  أبحاث كثيرة لتطوير وإيجاد وسائ

ومن أهم  الوسائل المستخدمة حاليا . للحصول على الطاقة الكافية 

 : لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية ما يلي 

وتعتمد هذه : الطرق الغير مباشرة للتحلية بالطاقة الشمسية . 0

الطرق على توفير الطاقة الالزمة لوحدات التحلية من الطاقة 

ر أخرى من الطاقة مثل الطاقة الشمسية الى يتم تحويلها إلى صو

الحرارية أو الطاقة الكهربية أو المكانيكية ويتم إستخدام هذه الطاقة 

 لتشغيل محطات التحلية 

وفي هذه الطرق : الطرق المباشرة للتحلية بالطاقة الشمسية. 7

 تستخدم أشعة الشمس كمصدر حراري لرفع درجة حرارة

أسطح باردة باستخدام  الماء ومن ثم يتبخر الماء وبتكثيفه على

المقطرات  الشمسية للحصول على مياه محاله كما في الشكل رقم 

(1.) 

 

 محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية (: 1)شكل رقم 

 

42 



___ 7102ايلول   ____________ JMISE 051(3) 71 – 31  _____________ مجلة  المهندس  ____ 
 

03 
 

 : التدفئة -1

تستخدم الطاقة الشمسية في  انظمة التدفئة كسخانات و تتراوح  

لية وسهولة و تتميز بالكفاءة العا( كيلو واط 61 – 06) قدرتها من 

و تستخدم في تدفئة . الصيانة و التجميع السريع لجميع أجزائها 

الصفوف المدرسية في االماكن النائية والريفية و تدفئة مزارع 

 .الدواجن  وأفران الخبز و تجفيف المحاصيل الزراعية 

 توليد الطاقة الكهربائية: ثانيا

في  في محطة الطاقة الشمسية الحرارية يتم تسخين الماء

السخانات بواسطة أشعة الشمس ولكن قبل أن تتم عملية التسخين 

هذه يجب أوال تركيز أشعة الشمس تركيزا شديدا و هذا ما يحصل 

 .في الحقل الشمسي

 ) إن الحقل الشمسي عبارة عن مئات أو آالف المرايا العاكسة

Heliostats Mirrors) وكل . المصفوفة في خطوط شبه دائرية

ثبتة علي قاعدة تشبه تماما قاعدة دش الستاليت مرآة عاكسة م

حيث تقوم كل هذه المرايا بعكس و تركيز أشعة الشمس ، المتحرك

و تتحرك كل . علي برج ثابت يصل ارتفاعه إلى عشرات األمتار

هذه المرايا مع حركة الشمس بحيث تتبعها بدقة ليتم عكس أشعة 

ج الثابت في عملية مشابهة الشمس بأعلى تركيز ممكن علي البر

و تتم في داخل البرج الثابت عملية . لحركة زهرة عباد الشمس

تسخين الماء و تحويله إلى البخار الالزم لتدوير التورباين والذي 

) كهربائية كما مبين في الشكل بدوره يدور المولد لتوليد الطاقة ال

5). 

 

 يمحطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمس(: 5)شكل رقم 

 

 مولدات الطاقة الشمسية

  - MW 10)مولدات شمسية  للطاقة الكهربائية مختلفة الطاقات 

 5KW ) لتجهيز الطاقة للبيوت والمجمعات السكنية والدوائر

الحكومية والوزارات والجامعات والمدارس والمستشفيات 

والشركات والمصارف اضافة لمحطات توليد عمالقة لتغذية 

( عاما71)ز جمبع هذه المحطات بعمر طويل تمتا. الشبكة الوطنية

وانعدام العطالت والنظافة البيئية  وتقليص كلف انتاج  الطاقة الى 

حيث قامت الشركة . مقارنة مع مولدات  الوقود البترولي% 51

الوزيرية بصناعة تلك / بغداد / العامة للصناعات الكهربائيبة 

الدولة بتلك  المولدات وابدت استعدادها لتجهيز كافة دوائر

 .المولدات وحسب القدرة المطلوبة

 مميزاتها

مولدات صديقة للبيئة تعمل بدون ضجيج أو إطالق غازات ملوثة 

 .للبيئة

نماذج بمختلف الطاقات تتالئم لإلستخدام في مختلف البيئات  -

 .داخل المدن والمؤسسات أو المناطق النائية

% 51صل إلىأقتصادية وتقلص كلف توليد الطاقة بنسبة ت -

 71مقارنة باستخدام مولدات الديزل الكهربائية على مدى فترة 

 .عاماً 

صممت كافة المولدات للتكامل مع شبكات الطاقة الوطنية سواء  -

 .داخل المدن أو خارجها

 الكرفانات الشمسية

كرفانات ثابتة ومتنقلة مختلفة التصاميم واألحجام تعمل كليا  

اقة الالزمة  لتشغيل وحدات التبريد بالطاقة الشمسية لتوليد الط

والتدفئة واإلنارة وكافة مستلزمات العمل أو اإلقامة المريحة 

وصممت نماذج  لتالئم مختلف التطبيقات  كصفوف مدرسية أو 

مستوصفات صحية واإلستخدامات العسكرية والمدنية كما في 

 (.6) الشكل  

 

 ةصفوف مدرسية تعمل بالطاقة الشمسي(: 6)شكل رقم 
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 المولدات الشمسية البراج االتصاالت

منظومات متطورة لتجهيز الطاقة الكهربائية ألبراج 

تعتبر حال نموذجيا لتجهيز مواقع األبراج داخل المدن ، اإلتصاالت

وخارجها بمولدات تعمل بكفاءة عالية  بدون ضجيج وتلوث بيئي 

 . عاما 71وبدون عطالت وعمر عمل طويل يصل إلى 

 

 رع بالطاقة الشمسيةانارة الشوا

تمت انارة الشوارع بالواح الطاقة الشمسية وباستخدام بطاريات 

الخزن و تم اعداد  التقييم العملي لها وثبت عدم نجاحها الرتباطها 

مما ادى الى  اتجاه مراكز (  العراق)بالظروف المناخية للبلد 

االبحاث العالمية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة انتاج  

 21واط و  51واط و  11بطاقة  KSIمن شركة  LEDمصابيح 

تعتبر كفاءة استخدام الطاقة . واط، مع غطاء مصنوع من الصلب

والعمر 1مرات من اإلضاءة الموجودة حاليًا 1~  3فيها أكبر 

يتم شحن بطارية . ساعة 51111االفتراضي الذي يصل إلى 

ذه الطاقة وفي الليل، تستخدم ه. الليثيوم خالل وقت النهار

 :ومن مزاياه. LEDالمشحونة والمخزنة النارة مصابيح 

 LEDنظام تحكم في التيار الثابت باستخدام جهاز توجيه  -

 .مصنوع من أشباه الموصالت

~  3حوالي )من الطاقة الكهربائية لإلضاءة % 75: كفاءة الطاقة -

 (مرات من أجهزة اإلضاءة الحالية 1

 (.2)اعة وكما مبين في شكل رفم س 51111: العمر االفتراضي -

 

 

 

 النارة الشوارع LEDتراكيب مصابيح انارة نوع (: 2)شكل رقم 

 

  الحماية الكاثودية

وهي عبارة عن منظومات متطورة لتجهيزمحطات الحماية  

وتعتبر ، الكاثودية في المواقع النفطية البعيدة عن الشبكة الوطنية 

رة بمحطات تعمل بكفاءة عالية حال نموذجيا لتجهيز المواقع المذكو

حيث تم نصبها وتشغيلها في . لحماية االنابيب النفطية من التاكل 

 .عدد من شركاتنا النفطية االستخراجية وحسب التصميم المطلوب 

 

 : مشاكل استخدام الطاقة الشمسية

وجود الغبار ومحاولة تنظيف أجهزة الطاقة الشمسية منه وقد  -0

 51ول هذا الموضوع أن أكثر من برهنت البحوث الجارية ح

من فعالية الطاقة الشمسية تفقد في حالة  عدم تنظيف % 

إن أفضل طريقة . الجهاز المستقبل ألشعة الشمس لمدة شهر

للتخلص من الغبار هي استخدام طرق التنظيف المستمر أي 

على فترات ال  تتجاوز ثالثة أيام لكل فترة وتختلف هذه 

معتمدة على طبيعة الغبار وطبيعة الطرق من بلد إلي آخر 

 .  الطقس في ذلك البلد 

خزن الطاقة الشمسية واالستفادة منها أثناء الليل أواأليام  -7

الغائمة أو األيام المغبرة ويعتمد خزن الطاقة الشمسية على 

طبيعة وكمية  الطاقة الشمسية ، و نوع االستخدام وفترة 

ية لطريقة التخزين االستخدام باإلضافة إلي التكلفة اإلجمال

ويفضل عدم استعمال أجهزة للخزن لتقليل التكلفة واالستفادة 

بدالً من ذلك من الطاقة الشمسية مباشرة حين وجودها فقط 

ويعتبر  موضوع تخزين الطاقة الشمسية من المواضيع التي 

ويعتبر . تحتاج إلي بحث علمي أكثر واكتشافات جديدة 

الصخور  أفضل الطرق تخزين الحرارة بواسطة الماء و

أما بالنسبة لتخزين الطاقة . الموجودة في الوقت الحاضر 

الكهربائية فما زالت الطريقة الشائعة هي استخدام البطاريات 

وتوجد حالياً أكثر ( بطاريات الحامض والرصاص ) السائلة 

من عشر طرق لتخزين الطاقة الشمسية كصهر المعادن 

 .المزج الثنائي و غيرها والتحويل الطوري للمادة وطرق 

حدوث التـآكل في  المجمعـات الشمسيــة بسبب األمـالح    -3

الموجودة في الميــاه المستخدمــة في دورات التسخــين 

وتعتبر الــدورات المغلقـة واستخـــدام مــاء خـال من األمالح 

01 
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فيها أحسن الحلول للحد من مشكلة  التآكل والصدأ في 

 .المجمعات الشمسية 

 استخدامات طاقة باطن االرض: ثانيا

 التدفئة   -0

تستخدم المياه الساخنة للتدفئة عندما تكون الحرارة قريبة من 

متر أو أحيانا في  051سطح األرض، ونجدها على عمق 

مناطق معينة على صورة ينابيع حارة تصل إلى سطح 

 .األرض

 

 توليد الطاقة الكهربائية  -7

باستخدام الحرارية  توليد الكهرباء هناك ثالث أنواع من محطات

 :الجوفية، وهي كالتالي

 :محطات البخار الجاف -0

قة واكثرها انتشارا، وهي نفس الطري هذه الطريقة هي أقدم الطرق

تستخدم هذه  .م1904 سنة إيطاليا التي استخدمت في

الموجود بشكل طبيعي في الطبقات األرضية  الماء المحطات

عاليين، فيتم  وحرارة ضغط العميقة والموجود تحت تأثير

بخار  استخراجه بواسطة حفر آبار عميقة فيخرج على شكل

يمر   الضغط الية وبسبب فرقالع حرارته بسبب ماء

المولدات  تدور لتوربينات في أنابيب ثم يعرض البخار هذا

إلى  المتكثفيضخ الماء .الطاقة الكهربائية التي تنتج الكهربائية

في الشكل  وكما موضحة .األرض عبر بئر آخر يسمى بئر الحقن

(0.) 

 

 محطة توليد طافة كهربائية بالبخار الجاف(: 0)الشكل 

 

 :محطات التبخير -0

 

عالي  بضغط الموجودة السوائل تستخدم هذه المحطات

حيث يتم تركزها في وعاء ذي ثقب صغير يؤدي  األرض تحت

من الوعاء  السائل معتدل، فعند حركة ضغط إلى وعاء أخر ذي

بسبب السرعة  يتبخر األول إلى الثاني عبر الثقب

فيحرك  التورباين يحرك البخار. العالي الضغط وفرق

الكهربائية ويضخ الطاقة  الذي  ينتج المولد الكهربائي بدوره

وكما مبين في  .عبر بئر الحقن األرض المتبقي إلى المتكثف الماء

 (.7)الشكل 

 

 محطة توليد طافة كهربائية تعمل بالتبخير(: 01)الشكل 

 

 :محطات الدائرة المزدوجة -0

جودة المو السوائل تستخدم هذه المحطات

يتم ( مئوبة 711حوالي )مرتفعة  درجة غليان ذات األرض تحت

درجة  ذي الماء على حيث تقوم بتسخينضخها إلى األ

ر يمر بمحاذاة األنبوب في أنبوب آخ( مئوية 011)عادية  غليان

الذي تم تسخينه بسبب درجة الحرارة  الماء يتبخر(  الساخن

المولد  توربين البخار يحرك(. في األنبوب اآلخر للسائل المرتفعة

فيعود  البخار ويتكثفالذي ينتج الطاقة الكهربائية  الكهربائي

مجددا إلى محاذاة األنبوب الساخن، ويتحرك بهذه الطريقة في 

يُعاد ضخ الماء المتكثف مجددا . حالة دوران مستمر

 (.01)وكما مبين في الشكل .عبر بئر الحقن األرض إلى

 

محطة توليد طافة كهربائية تعمل باالزدواج بين (: 05)الشكل 

(0،7) 

ومن الممكن االستفادة من االبارالنفطية  المييتة والمهجورة في 

عدد من شركاتنا النفطية في توليد الطاقة الكهربائية من باطن 

االرض باستخدام احدى طرق التوليد المذكورة اعاله وكذلك 

وكلما زاد عدد االبار . ار لغرض التدفئة استغالل تلك االب

 .المستغلة زاد مقدار الطاقة الكهربائية المتولدة من تلك االبار
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  اهم مميزات الطاقة الجوفية

تعد مصدرا من مصادر الطاقة المتجددة فهي من مصادر الطاقة  -

 .التي التنفد على االقل لالجيال القادمة

يئة وال تسبب في اي تلوث تعتبر طاقة نظيفة وغير مضرة بالب -

 .سواء في استخراجها او في تحويلها او استعمالها

تتوفر بكميات كبيرة جدا وفي مساحات شاسعة والغلب بلدان  -

 .العالم

قلة تكاليف انتاجها بعد التكاليف االولية النتاج المحطة والتي  -

 .يمكن ان تكون باهظة

 .المردود العالي للطاقة المستخرجة -

مميزات الطاقة الجوفية التي جعلتها في مقدمة مصادر  رغم كل

الطاقة البديلة المستقبلية اال انها تواجه بعض عوامل التي تعرقل 

انتشارها على االقل في وقتنا الحالي ومن هذه االسباب ارتفاع 

تكلفة اقامة محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الجوفية ويعود 

حفر ابار باعماق سحيقة قد تصل الى السبب في ذلك الى صعوبة 

كيلومترات ووسط درجات حرارة مرتفعة وباعداد كبيرة  5عمق 

 .تتيح انشاء محطة متوسطة القدرة

 

 تأثير الطاقة الجوفية على البيئة

ان السوائل المستخرجة من باطن االرض تحتوي على مخلوط 

يثان والم(H2S)غازات منها ثاني اكسيد الكربون وسلفيد الكبريت 

وتشارك هذه الغازات في مشكلة االنحباس الحراري . واالمونيا

والمطر الحمضي حيث يبلغ مقدار ما ينطلق من محطات الحرارة 

 0كيلوجرام لكل  077االرضية من غاز ثاني اكسيد الكربون نحو 

ميكاواط ساعة من لكهرباء وتعد هي النسبة صغيرة بالمقارنة بما 

لهذا فان محطات الطاقة الجوفية . وريتنتجه محطات الوقود االحف

التي تتسم باصدار كميات كبيرة من تلك الغازات التي تسبب 

المطر الحمضي تزود بوحدات لضبط وفصل تلك الغازات لخفض 

والى جانب الغازات الذائبة فقد يحتوي . تأثيراتها السلبية على البيئة

ئبة الماء الساخن المستخرج من اعماق االرض على امالح ذا

ومواد سامة مثل الزئبق والزرنيخ والبور واالنتيمون وتترسب تلك 

الكيماويات عند تبريد الماء وقد تتسبب ذلك في اضرار بالبيئة اذا 

اطلقت على االرض وتعمل سياسة اعادة استخدام الماء الساخن 

المستخرج وضخه الى اعماق األرض ثانيا من العوامل التي تقلل 

 .لى البيئة عند استغالل الطاقة الجوفيةمن التاثير السيئ ع

 

 

 االستنتاجات

 .أنها توفر طاقة متجددة ومستديمة. 0

إن تقنياتها معروفة وليست معقدة ويمكن تطويرها واستخدامها . 7

 وان استخدامها سوف يوفر . لتطوير التقنيات األخرى

 .فرص عمل واسعة    

الم العربي و بشكل تتوفر مستلزماتها المادية والبيئية في الع. 3

 .كبير

اقتصادية في كثير من االستخدامات، وذات عائد اقتصادي . 1

 كبير وتحتاج إلى رأس مال كبير في البداية ولكنها ال تحتاج 

 . إلى المواد األولية لتوفرها في الطبيعة   

 1ال تحتاج إلى  صيانة مستمرة  وضمان استمرار توفرها -5

الءم مع واقع تنمية المناطق النائية مصدر محلي ال ينضب، ويت. 6

 .والريفية  واحتياجاتها

تحقق . نظيفة وال تلوث البيئة، وتحافظ على الصحة العامة. 2

 تطورا اقتصاديا واجتماعياً، وصناعياً، وزراعياً في كل 

 .البالد    

 

 التوصيات

 :نقترح مراعاة التوصيات التالية

الطاقات  انشاء هيئة متخصصة ومستقلة تعنى بشؤون -0

 المتجددة في العراق

الدعم المادي والمعنوي وتنشيط البحث  العلمي في مجاالت  -7

 .الطاقة المتجددة

القيام بإنشاء بنك للمعلومات لكافة انواع الطاقة المتجددة والتي  -3

 يمكن االستفادة منها 

القيام بمشاريع رائدة وكبيرة نوعاً ما وعلى مستوى يفيد البلد  -1

 .لطاقةبمصادر آخرى من ا

تنشيط طرق التبادل العلمي والمشورة العلمية مع الدول  -5

 المتقدمة في هذا المجال واالستفادة من خبراتها 

 دعم  الحكومة للقطاع الخاص لغرض اشراكه في هذا المجال -6

00 
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ضرورة قيام الجامعات والمعاهد المتخصصة في البحث  -2

   العلمي بمنح فرص أكبر للباحثين المتخصصين وطلبة

 .سات العلياالدرا

عدم االعتماد على التمويل األجنبي لمشروعات الطاقة  -0

 المتجددة

تطبيق جميع سبل ترشيد الحفاظ على الطاقة ودراسة أفضل  -7

الطرق باإلضافة إلي تشجيع المواطنين اللذين يستعملون 

 .الطاقة المتجددة في منازلهم 

 

 المصادر

العربية  االمارات/استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج -1

 شؤون الكهرباء  /المنعقد في وزارة الطاقة/  المتحدة

      /7107 

 7107/ توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية /الباحثون السوريون  -2

وكاع /الطاقة الشمسية دعوة الستغاللها قبل فوات االوان -3
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 :الخالصة

تعاني االحياء السكنية المعاصرة من ضعف االستدامة السكنية لبيئتها العمرانية نتيجة اعتماد  تنظيم فضائي غير كفوء  
التنميدة المسدتديمة للبيئدة للمناطق السكنية على مستوى وحدة الجيرة ،مما ولدد صصدائس سدلبية  ا درى علدى تحقيدق صطدط 

لذا إنصب إهتمام المصممين والمصططين إلى طرح إعتباراى رئيسية  .السكنية كونها تشكل غالبية النسيج الحضري للمدن
تحقيدق االسدتدامة علدى المسدتوى الحضدري لو .لمسدتصدمي المحلدة السدكنية صحيةعند تصميم البيئة الصارجية لتعزيز بيئة 

وجود تنظيم فضائي كفوء يضمن ربط الفضاء الحضري للموقع مدع مدا يحديط بد  مدن صددماى جديددة  للبيئة السكنية يتطلب
المشدكلة فتحدددى  .عن الصدماى االساسية التي من الضدروري العمدل علدى صديانتها واعدادة تاهيلهدا فضلا  ،يمكن اضافتها

صددميمية للمحلددة السددكنية بهدددف تحقيددق بعدددم إعتمدداد المتشددراى الداعمددة للتعددافي ضددمن الصصددائس الت البح يددة المتم لددة
للفضدداء  تكامددل اظنظمددة والعناصددر التصددميميةبمقدددار تددا ر علددى التعددافي تأن العوامددل المحفددزة  بددتفترا ، االسددتدامة

 علدى مسدتوى وحددة الجيدرة تحقدق االسدتدامة والتعدافي فدي لياى تنظيم الفضداءآلذا يهدف البحث  الوصول الى . لحضريا
عوامل التعافي للبيئدة السدكنية التقليديدة التدي يمكدن توظيفهدا فدي تصطديط وتصدميم االحيداء البيئة السكنية من صلل است مار 

تتطلدب . ءة التنظديم الفضدائي لوحددة الجيدرةالسكنية الحدي ة واعتماد استراتجياى التصدميم المتعدافي كداداة عمليدة لرفدع كفدا
 السدتةمنتصبة بعدد توضديم مفدردة التعدافي وأبعادهدا معمارية  من  م تطبيق  على عينةطار نظري وبناء إتحقيق هذا الهدف 

 .في تحقيقها وفق درجاى وآلياى تكاملودور اظنظمة والعناصر التصميمة الحضرية 

 .المجمعاى السكنية التكاملية، تكاملمالعمران اللداعم للتعافي، التعافي، التصميم ا :الكلمات الدالة

 The Impact of Wellness Design Requirements on the Sustainability of the 
Residential Neighborhood 

Kameelah Ahmed Al-Qaissi 
 

Abstract: 
 Contemporary residential neighborhoods suffer from weak residential sustainability of 

urban environment as a result of the adoption of an inefficient space organization for 
residential areas at the level of the neighborhood unit, generating negative effects on the 
achievement of sustainable development plans for residential environment that constitute the 
majority of the urban fabric of cities. Therefore, the attention of designers and planners 
focused to introduce major considerations when designing the external environment to 
promote a healthy environment for the users of the residential neighborhood. In order to 
achieve sustainability in the urban residential environment level requires an efficient space 
organization that ensures that the urban space of the site is linked to the new services that 
can be added, as well as basic services that need to be maintained and rehabilitatedto. 
Research has been identified its problem of ignoring the wellness requirements for recovery 
within the design characteristics of the residential area in order to achieve sustainability, 
assuming that recovery factors of wellness activate are affected by the integration of the 
elements design of urban space. So, research aims to reach the space regulation 
mechanisms at neighborly unit achieving sustainability and recovery in the residential 
environment through investment recovery factors of traditional residential environment, that 
can be used in the planning and design of modern residential neighborhoods and adopt 
strategies recuperating design as a practical tool to improve the efficiency of space 
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organization of the neighborhood unit. To achieve this goal requires building a theoretical 
framework and then applied to elected architectural sample after clarify wellness and its six 
dimensions and clarify the role of urban systems and its designing components achieved in 
accordance with the degree and integration mechanisms. 

 
  

Key Wards: wellness, Design support for recovery, Integral Urbanism, integrated residential 
complexes. 

 

 

 :المقدمة
   

َشهَد العالم صلل العقود القليلة الماضية تغيراا واضحاا 
صارطة الوجود الحضري، فتغيرى الهوية  في

 ،االيكولوجية لهذا العالم ورسمى ملمم هوية لعالٍم آصر
المواد نفسِ  في مجال إستهلك الطاقة و عالٍم يتسابق مع

تغيرى معالم المحلى السكنية إسوة باجزاء االولية، ف
عبر المدينة بتا ير النمو الحضري الذي تشهده المدن 

فتصلصلى العلقة مابين اإلنسان والمكان ، الزمن
وبعد أن كانى المحلة  ،السكنية في المجمعاى وصصوصاا 
 واستباقها باستدامتهاتمتاز ي مدننا التقليدية السكنية ف

تماعي تحقيق التكامل البيئي واالج للنظرياى الحدي ة في
للمتطلباى االنسانية اصذة بنظر  واالقتصادي وتلبيتها

محققةا االعتبار التلتم بين الجانبين المادي والروحي 
في الوقى تحولى  ،لساكنيها( Wellness)التعافي 

في ( Sick Enviromantٍٍ )بيئاى مريضة الحالي إلى 
متطلباى  تحددىنتيجة لذلك  .اغلب المدن المعاصرة

 :البحث كما يلي
عدم إعتماد المتشراى الداعمة للتعافي  :مشكلة البحث

ضمن الصصائس التصميمية للمحلة السكنية بهدف 
 .أدى إلى توليد محلى سكنية مريضة، تحقيق االستدامة

تا ر تأن العوامل المحفزة على التعافي  :البحث فرضية
بمقدار تكامل اظنظمة والعناصر التصميمية للفضاء 

 .الحضري
تعاني من التي مشكلة االحياء السكنية المعاصرة ل كحل

ضعف االستدامة السكنية لبيئتها العمرانية نتيجة عدم 
 .ى وحدة الجيرةوالتنظيم الفضائي على مستكفاءة 

آلياى تنظيم الفضاء على : لىهدف البحث  الوصول ا
مستوى وحدة الجيرة تحقق االستدامة والتعافي في البيئة 
السكنية من صلل است مار عوامل التعافي للبيئة السكنية 
التقليدية التي يمكن توظيفها في تصطيط وتصميم االحياء 
السكنية الحدي ة واعتماد استراتجياى التصميم المتعافي 

 . ءة التنظيم الفضائي لوحدة الجيرةكاداة عملية لرفع كفا
مفهوم ظاهرة  سيصار إلى توضيم: هيكلية البحث

 ومتطلباى التصميم الداعم للتعافي، التعافي وأبعادها،
وعلقاى تصميم الفضاء الحضري المتعافي وعناصر 

بشكل عام وعلقت  بالمحلة السكنية وأنظمة تشكيل  
  تنظيم الفضاءوآلياى وستراتيجياى إعادة التقليدية، 

الحضري للمحلة السكنية المعاصرة وفق منهج التكامل 
متشراى القياس العمراني، للصروج بتطار نظري ل

 ية متم لة بمجمعاى سكنية بح وتطبيقها على عينة
 .اإلستنتاجاى والتوصياى الصاصة بالبحث،  م متكاملة

 (: Wellness)التعافي 

( NWI)من قبل ( wellness)ُعّرف التعافي 
(National Wellness Institute ) على إنها عملية

نشطة مفعمة بالحيوية الكافية للتمكن من ممارسة 
اظعمال اليومية المعتادة وإمكانية الفرد المتعافي من 
إتصاذ القراراى والصياراى الصائبة لحياة أفضل، من 
: صلل تحسين وتلبية المجاالى المترابطة اآلتية

، والفكرية، والجسدية، وال قافية، الروحية، والعاطفية)
رها ابعاداا اوأعتب( والمهنية، واإلجتماعية، والبيئية

 NWIA( )National)أما .  [1]أساسية للتعافي 

Wellness Institute of Australia ) عرفى التعافي
بانها عملية نشطة يصبم الفرد من صللها مدركاا كفاية 

ك بالتمكن من بالجوانب النفسية وطرق إرضائها وذل
القيام وإتصاذ القراراى السليمة والصحية للفرد من صلل 

بين ابعاد ( Notion of Balance)تحقيق التوازن 
الحياة المتعددة، وتحقيق الترابط بين أبعاد التعافي 

، الفكرية، الروحية، المهنية، البدنية)اظساسية الستة 
اى وتفاعل الفرد مع التا ير( العاطفية،اإلجتماعية

وعرفى منظمة [ 2] .اإلجتماعية والبيئة الصارجية
 World Health)( WHO)الصحة العالمية 

Organization ) الصحة هي حالة من اكتمال السلمة
بدنيا وعقليا والرفاه االجتماعي وليس مجرد غياب 

أوالا وقبل كل "فالتعافي هي [. 5]المر  أو العجز 
اة، فتن  يبدأ من شيء، صيار لتولي مستولية نوعية الحي

، وفق نموذج [4" ]قراٍر واٍع لتشكيل نمط حياة صحي
والذي ( New Wellness Model)العافية الجديد 

 [ 3: ]يشمل الحقول التالية

(: Phsyical Domain( )البدني)الحقل الفيزيائي  .1
ويشمل مهاراى ممارسة الرياضة واللياقة البدنية، 



___ 7102ايلول   _________ JMISE  051 (3) 35- 18   __________ المهندسمجلة    ___ 

53 
 

وعاداى  التغذية، المظهر، التكييف للتحدياى،
 .إسلوب الحياة

ويضددم كافددة (: Mental Domain)الحقددل العقلددي  .2
المهدداراى العقليددة كالددذكاء العدداطفي، القرارالفعددال، 

 .البراعة اإلدارية، الصحة النفسية
 Meaning( )الروحدي)الحقل المعنوي والغرضي  .5

and Purpose Domain:)  ويضم مهاراى إقامة
 .العلقاى، والملطفة والدعابة، واللعب، وغيرها

أن الحقددول الدد لث لدد  ( Dr. Bill Hettler)وقددد أشددار 
تتضدددمن سدددتة ابعددداد ( جسدددم اإلنسدددان والعقدددل والدددروح)

للتعدددافي، والتدددي بددددورها تعدددد متوازندددة تسدددهم فدددي بدددث 
الشدددعور باإلرتيددداح والرضدددا، حيدددث شدددجع النددداس علدددى 

توزيددع متددوازن للوقددى والطاقددة بددين هددذه اظبعدداد متابعددة 
، كونهددا تتددا ر بعناصددر ( 1)السددتة كمددا موضددم بالشددكل 

دوراا في توضيم  بها وتلعب لمحيطةوأنظمة الفضاءاى ا
 [3] :و تشمل، متطلباى التصميم المتعافي

 Phsyical)التعددددددافي الجسدددددددي أو البدددددددني  .1
Wellness :) تتكددد العافيددة البدنيددة علددى ضددرورة

ممارسدددة النشددداط البددددني بتنتظدددام، وتشدددجع علدددى 
ممارسة التمارين الجيددة وعداداى التغذيدة الصدحية، 
أي إعتمددداد مبددددأ تعزيدددز الفوائدددد البدنيدددة والشدددعور 
الجسددددي الصدددحي لتعزيدددز الفوائدددد النفسدددية كال قدددة 

 .بالنفس، وضبط النفس، والشعور باإلرتياح
(: Emotional Wellness)التعددددافي العدددداطفي  .2

تمييددددز اإلبددددداع وإمكانيددددة تقبددددل مشدددداعر  تتضددددمن
اآلصرين والسلوكياى ذاى الصلة، بما في ذلك تقيديم 
واقعددي للقيددود التددي يواجههددا الفددرد، والعمددل علددى 
تطددوير الحكدددم الدددذاتي، والقدددرة علدددى التعامدددل مدددع 
اإلجهدددداد والضددددغوط النفسددددية، وإقامددددة العلقدددداى 
الصددحيحة مددع اآلصددرين، بتعتمدداد مبدددأ الحددث علددى 

صددددل إلددددى الصيدددداراى والقددددراراى الشصصددددية التو
السليمة، وال قة بالنفس، واإلحترام كمكوناى أساسية 

 .للتعافي العاطفي
وتركدز (: Spiritual Wellness)التعافي الروحي  .5

على المعنى والهدف مدن الوجدود، ويتجسدد التعدافي 
الروحدددي مدددن صدددلل قددددرة اظشدددصاس أن يكوندددون 

ع أفكددددار متسددددامحين منفتحددددين للعددددي  بتوافددددق مدددد
اآلصرين، ويعتمد على إحترام الذاى وتحقيدق الرفداه 

والشدددعور ( Spiritual Well-Being)الروحدددي 
بالسلم والرضا النابع من علقة الفرد مع الجواندب 

 .الروحية للحياة
(: Intellectual Wellness)التعددددافي الفكددددري  .4

يظهر التعافي الفكري في اظنشطة الفكريدة ودورهدا 
بدددداعي، بتمكدددين الشدددصس توسددديع فدددي التحفيدددز اإل

مهارات  ومعارف ، بتعزيدز النمدو الفكدري والتشدويق 
لديدد ، وتحدددي العقددل الفكددري والمسدداعي اإلبداعيددة 
لتحديدددددد المشددددداكل المحتملدددددة وإصتيدددددار القدددددراراى 

المناسدددبة للعمدددل إسدددتناداا إلدددى المعلومددداى المتاحدددة 
 .افضل من اإلنتظار والقلق

(: Occupational Wellness)التعددافي المهنددي  .3
ويددرتبط بالتنميددة المهنيددة الشصصددية إل بدداى الددذاى 
وذلك بتبداء المواهب الشصصية والمهاراى اللزمدة 
للعمل، وأهمية المساهمة بالقيم الشصصدية والحمداس 
والتفاعدددل مدددع اآلصدددرين إلصتيدددار المهندددة المناسدددبة 
والسدددعادة بالمكافددداة عدددن الجهدددد المبدددذول، وبدددذلك 

مدددد مبددددأ إصتيدددار المهندددة التدددي فالتعدددافي المهندددي يعت
تنسجم مع القيم الشصصية للفرد والمصالم ولتطوير 
الوظيفة والمهاراى، وغالباا ما تكون قابلة للنقدل مدن 
صلل المشاركة في فرس منظمة أفضدل مدن بقائهدا 

 .صاملة وغير مشاركة
تتكددد (: Social Wellness)التعددافي اإلجتمدداعي  .3

رين صدددين اآلالصدددحة اإلجتماعيدددة علدددى التكافدددل بددد
والطبيعدددة والحفددداظ علدددى جمدددال وتدددوازن الطبيعدددة 
لغر  توفير بيئدة علجيدة صدحية، ويمدنم التعدافي 

ي إتصددداذ القدددراراى الشصصدددية، اإلجتمددداعي قدددوة فددد
د مبدددأ تحقيددق الرفدداه المشددترك فددي المجتمددع بتعتمددا

والذي يعد أفضدل مدن التفكيدر بدذاى الشدصس نفسد  
 .بدون صراعأي العي  في وئام مع اآلصرين . فقط

 

 :متطلبات التصميم الداعم للتعافي
 

أن السلوك اإلنساني هو محصلة التعامل بين اإلنسدان 
والبيئددة المحيطددة بدد ، فهددو يددت ر ويتددا ر بهددا، وبددذلك فددتن 
الهدددف اظم ددل لتصددميم الفضدداء الحضددري المتعددافي هددو 
توفير تفاعل بمحصلة إيجابيدة تعدود بدالنفع علدى اإلنسدان 

ككددل، ومددن هنددا  البيئددي المعمدداري والحضددريوالمحدديط 
اليمكدن إغفددال البيئددة المحيطددة فددي المحددلى السددكنية، إذ 
مدددن الضدددروري أن تصدددمم بطريقدددة تسددداعد مسدددتصدمي 
الفضدداء الحضددري علددى تحمددل الضددغط والتددوتر وتحقددق 

وقدد أشدارى نتدائج الدراسداى . أبعاد التعافي السدتة أعدله
أن ( HOW)ة التدددي قامدددى بهدددا منظمدددة الصدددحة العالميددد

هندداك أبنيددة مريضددة وال تقتصددر أسددباب إمددرا  هددذه 
اظبنيددة علددى نوعيددة الهددواء الددداصلي فقددط بددل إلددى أمددور 
أصددرى، مددن ضددمنها التددا يراى النفسددية والسددايكولوجية 
السددلبية التددي تسددببها لشدداغليها، وشددكلى اظبنيددة اإلداريددة 

مددن اظبنيددة العامددة وغيددر العامددة المريضددة % 53نسددبة 
(Sick Building[ )8] وهنددددا يدددداتي دور المهندددددس ،

ى داعم للتعدافي المعماري لصلق بيئة صحية نظيفة أو مبن
 Supportive Physical)داعمددة أو بيئددة فيزياويددة 

Enviromantal )تلددك البيئدداى الداعمددة لفددرس "  وهددي
العي  بنشداط وحيويدة ضدمن بدرامج التنشدئة اإلجتماعيدة 

" واظمددان للمسددتصدمينوالدددعم المتبددادل وتددوفير السددلمة 
، والتدددي تعتمدددد متطلبددداى تصدددميمية داعمدددة، وتقدددوم [9]
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 A Theory)الفرضية اظساسية لنظرية التصميم الداعم 

of Supportive Design ) إمكانياى البيئاى فدي "على
تعزيز قابلية الشفاء والتعدافي وكدذلك تعزيدز التعامدل مدع 

وتشدمل  [13". ]اإلجهداد ومواجهدة التدوتر والتغلدب عليد 
 : [11]باإلعتماد على 

 A Sence of)تحفيز الشدعور بالسديطرة والدتحكم  .0

Control with Respect to Physical – 
Socail Surroundings :) الدددتحكم )إن مفهدددوم

واسع وشامل ويعتبر صفة لقياس نوعية ( والسيطرة
البيئددة المكانيددة، وهددو مبنددي علددى أسدداس اإلتصددال 

اإلنسدددان )المكانيدددة  والتفاعدددل مدددع مكونددداى البيئدددة
، بهددف تقليدل الشدد العصدبي، حيدث (والبيئدة المبنيدة

أن غيدداب حددس السدديطرة والددتحكم يعطددي للمسددتصدم 
نوعدداا مددن الشددعور باإلعاقددة والعجددز ويزيدددان مددن 
الضغوطاى النفسدية لديد ، وتداتي السديطرة والدتحكم 
من صلل التركيدز علدى وضدوحية الصدورة الذهنيدة 

ناتجددددة مددددن وضددددوحية للفضدددداءاى الحضددددرية وال
التي ( Environmental Cues)اإللماحاى البيئية 

تستصدم لتعريف المكان الحضري مع التركيدز علدى 
وضددددوحية التوجيدددد  وإيجدددداد الطريددددق واإلحسدددداس 
بسددددهولة الوصددددول، ومددددنم اإلحسدددداس بالتسلسددددل 
الهرمدي للمسدداحاى مددن القطداع العددام إلددى الصدداس، 

 -Well)ووضددددع حدددددوداا محددددددة بشددددكل جيددددد 
Defined Boundaries.) 

 Access to)تعزيددز الشددعور بالدددعم اإلجتمدداعي  .7

Social Support : ) أشدددددددارى الدراسددددددداى
اإلجتماعيددة والمعماريددة إلددى أهميددة هددذا العامددل فددي 
الدددتصلس مدددن التدددوتر وزيدددادة قابليدددة التعدددافي بدددين 
 مستصدمي الفضاءاى المصتلفة، واهم متشرات  هي 

 
 Homelike)تدددددددوفير بيئدددددددة منزليدددددددة  . أ

Environment ) مدددددن صدددددلل تدددددوفير نمدددددط
معمدداري مددالوف لبيئددتهم وفضدداءاتهم الداصليددة 
المنزليددة ضددمن مددا متعددارف عليدد  مددن سددياق 
بيئددي محلددي، أو إسددتصدام مددواد بندداء وإنهدداءاى 

 .متعارف عليها محلياا 
 Small)التجميع على منهج المقياس الصدغير  . ب

Scale Approach ) يشدددجع نمدددط التجميدددع
علددددى او المتضددددام ( Clustering)المتقددددارب 

التفاعل اإلجتماعي بين مسدتصدمي الفضداء بمدا 
 .يعزز التفاعل اإلجتماعي وبالتالي التعافي

 Mix)تعزيددز التنددوع فددي إسددتصدام الفضدداء  . ى
Uses ) من صلل توفير فضاءاى تجمع عامدة

 .(Common Area)ومصتلفة الفعالية 
 اإللهدداء اإليجددابي فددي المحدديط المدداديتعزيددز الشددعور ب .3

(Access to Positive Distractions in 

Physical Surroundings :) إن مفهددددوم اإللهدددداء
يتضددمن فكددرة ( Positive Distractions)اإليجددابي 

صرف النظر عن مستوياى التحفيز في حد ذاتها، وتعدد 
أنواعاا معينة من العناصر البيئية ذاى أهمية صاصدة فدي 

لهاء اإليجابي هدو الحد من اإلجهاد وتعزيز التعافي، فاإل
سمة العنصر البيئي الذي يتسبب بمشاعر إيجابية ويقلدل 
مددن القلددق، ويحمددل الفوائددد دون فددر  العوائددق علددى 
مسدددتصدم الفضددداء، وأشدددارى الدراسددداى أن مسدددتوياى 
التحفيز متعلقدة بعددة منظومداى تصدميمية ، حيدث هنداك 
عدداا من العناصر التصميمية التي تنطوي علدى إحدداث 

 . إيجابية عبر اظنظمة الفسيولوجيةتغييراى 
يمكددن مددن  متشددراىومددن هددذه المتطلبدداى يمكددن تحديددد 

صللها قيدادة عمليدة صدنع الفضداء الحضدري فدي المحلدة 
أو التك يددددف التضددددام ، م ددددل السددددكنية لتحقيددددق التعددددافي

 واإلسددتصدام المصددتلط، تحفيددز القابليددةالتنددوع الحضددري، 
هدا لدم تعطدي آليدة ولكن. للعي  واالنب  بالحياة، وغيرهدا

يين التعددافي، حيددث تركددى البدداب مفتوحدداا للمعمددارتحقيددق 
سدددتراتيجياى اللزمدددة والمصططدددين لتحديدددد اآلليددداى وال

الددى المحددلى السددكنية البحددث توجدد  ، فق التعددافيلتحقيدد
 لفضدددداءالمكونددددة ل اظجددددزاء الرئيسدددديةتحديددددد التقليديددددة ل

الحضدددري والعلقددداى الرابطدددة بينهدددا، وتحديدددد المدددنهج 
 .الحاكم لها كمنظومة حضرية متعافية

 
 

 :تقليديلفضاء الحضري المكونات ا

 
التقليديدة السدكنية وصفى العديد من الدراسداى المحلدة 

متعافيدددة صدددحياا متكاملدددة حّيدددة بانهدددا منظومدددة حضدددرية 
مسدددتدامة تحقدددق اظمدددان والسددديطرة والدددتحكم والتفاعدددل 

لساكنيها، كونها تتعامل مدع مكوناتهدا والمتعة االجتماعي 
، واشدارى دراسدة وفدق مدنهج تكداملي الحية وغير الحيدة

(Sally Lewis)  باند  يمكدن الوصدول إلدى أحيداء سدكنية
مستدامة من صدلل إيجداد التدوازن الصدحيم بدين عوامدل 

تماعية وبيئية وإقتصادية وعمرانية واعتبرتها معداييراا إج
 :لإلستدامة في اظحياء السكنية وتم لى ب  

 تتم دل فرديدة معدايير وتشدمل : اإلجتماعية المعايير -1
 مايددعى وهدذا القدراراى باتصداذ السداكن بمشداركة

 اصدرى جتماعيدةر إومعدايي ،بدالتمكين االجتمداعي
ومعدايير  ،واظمدان والجدوار الصيدار بمفدردة تتم دل

 والوضوحية النفاذية بمفردة تتم ل فضائية جتماعيةإ
 والصصوصية والحيوية والتكيف والتنوع والمرونة

 .الطاقة وكفاءة
 لصلدق البيئيدة العوامدل تحقدق معايير :البيئية المعايير  -2

 للكتدل اظفضدل التوجي )ل وتشم مستدامة سكنية أحياء
 متوسطة ك افاى واعتماد التضام ،والواجهاى البنائية
 اإلسدتغلل حيدث مدن للبيئدة الصدديقة المبداني ،وعاليدة
 (.للطاقة اظفضل

 اسدتيعاب فدي المروندة وتشدمل : اإلقتصدادية المعايير -5
 الطاقددة وكفدداءة السددكنية الوحددداى أنددواع كافددة



___ 7102ايلول   _________ JMISE  051 (3) 35- 18   __________ المهندسمجلة    ___ 

59 
 

 المدواد واسدتصدام والتندوع لهدا اظم دل واإلسدتغلل
حيددث يمكددن  [12]. المعماريددة والمعالجداى المحليدة

ملحظددة تحقددق المعددايير أعددله فددي المحلددة السددكنية 
كنية فددي الددذي تتشدداب  بدد  جميددع اظحيدداء السدد التقليديددة

ولكنهددا تصتلددف فيمددا بينهددا فددي المدددن العربيددة التقليديددة 
يير، بددين هددذه المعدداأو التكامددل مقدددار تحقددق التددوازن 

 بنيدة، والذي يعتمد على الذي يتباين بين محلة وأصرى
تعدرف ال والدذي يمكدن، المكدون لهداالحضري  ءفضاال

اظجدزاء اظساسدية التددي  بدين العلقدةمدن صدلل  اعليهد
 [:15]تشمل الحضري و فضائهال تشك

التددي تعبددر عددن نقدداط إلتقدداء محدداور (: Nodes)العقدد  -1
مصتلفددددة مددددن الفعاليدددداى  الحركددددة، وتحتددددوي أنماطدددداا 

ندددداق  فكددددرة العقددددد مددددن صددددلل تعدددددد اليوميددددة، وت
اإلرتباطدداى التددي ال تتناسددب مددع المحدداور المسددتقيمة 

فاهمية العقد في تداصل محاور الحركة . للمدن الحدي ة
 .وتكاملها

وتعكددس اإلرتباطدداى (: Connections)اإلرتباطدداى  -2
المصتلفدددة بددددين العقددددد أنسدددداقاا حضددددرية مصتلفددددة بددددين 
الهندسددية إلددى العضددوية، إذ أن طددول المسددار وشددكل  

لنسددددق الحضددددري وطريقددددة يحدددددد شددددكل ا( كجددددزء)
تعكددس البنيددة ( كدداجزاء)اإلرتبدداط بددين العقددد المصتلفددة 

 .الشمولية للنسيج الحضري
تعكددس اإلرتباطدداى الفضددائية (: Hierarchy)التدددرج  -5

درجدددداى مصتلفددددة مددددن التدددددرج الفضددددائي وبمصتلددددف 
المقاييس، يتبع التدرج الفضائي نظاماا محددداا يبددأ مدن 

فضدداء فددي البنيددة  أصددغر وحدددة فددي النظددام إلددى أكبددر
وتتطلددددددب البنيددددددة الحضددددددرية تعدديددددددة . الحضددددددرية

اإلرتباطاى وليس الفوضى، فالبنية الحضرية التقليدية 
والمتعدددددة اإلرتباطددداى هدددي ليسدددى عشدددوائية وإنمدددا 

 .يحكمها نظام محدد من العلقاى بين العقد الفضائية
مددداتزال العمدددارة التقليديدددة تحمددددل فدددي طياتهدددا مكددددامن 

وقى الحاضر كما كانى منذ مئداى السدنين الديمومة في ال
، بالمقابل تواج  العمارة المعاصرة تحدياى ك يرة لت بدى 
انها قادرة على اسدتيعاب متطلبداى التنميدة المسدتدامة لدذا 
فعلى العمارة المعاصرة اكتشاف مبادئ العمارة التقليديدة 
واصتيددار مددداهو ملئددم منهدددا للبيئددة المحليدددة ومددزج هدددذه 

تقنيدداى الحدي ددة واسددتصدامها فددي العمددارة المبددادئ مددع ال
شدكل تصصدائس الصدلل  مدنالمعاصرة، ويطرح البحث 

الحضددري للمحلدة التقليديددة، ونمطهدا الحضددري، لفضداء ل
فضائها الحضري، بع  متشراى التعافي التي  سماىو

 .تمتلكها المحلة التقليدية
 
 

 :الحضريللفضاء شكل تخصائص ال

 
تتشددكل البنيددة الحضددرية للفضدداء الحضددري مددن العقددد 
والمحدددددددداور وأنمدددددددداط العلقدددددددداى الرابطددددددددة بينهددددددددا، 

 الفضداء تصدميم عمليدة بدين العلقدة  (Banster)بدينو
 سيصدل التدي الكيفيدة وبدين االستصدام وطبيعة الحضري

 المقيداس علدى متكددا، الفضداءاى هدذه الدى اظفدراد بهدا
 الحضدرية للبيئدة المكداني الهيكدل اسدتدامة فدي االنسداني

المحلدددة السدددكنية الفضددداء الحضدددري فدددي وبنيدددة ، [14]
يعتمددد مبدددأ التماسددك الحضددري الكسددري كوندد  التقليديددة 
 هديبنية كسرية شمولية هدي المددن الكسدرية و جزءاا من

، ةطبرامتومتماسكة رابطة ية وبنى ثانذاى ئيسية ربنية "
س لمقياار هظيمتشددددددددددابهة ذاتيدددددددددداا، ية ولثانالبنى اه ذهو
دداا عك حية تمتلدن نها ماكما . ئهازاجاالنساني في كل ا

و مما ه ركثد ألعقن امية بيرلهى ااطتبارالكبيدددددراا مدددددن ا
د لتعقيدن الماه ذفي هر هظي، ويثةدلحدن المافي ود جوم
ء بارلغا ءاىفضان بي ءاللتقاا طدددددددددددددددددددددددددوحسوع ولتنوا

ية وما باضافة بنى ثاندن ألماه ذهون تتكوالسدددددددددداكنين، و
دن لماكل وء لحال في نشو اية كما هطدددومر عناص قلخل
لى دة احوالسكنية داى احولاضافة ن التي تنشا عا يمةدلقا

ق ين طدددرتنشا عع، أو لقلد واقرالمال وحرى ظخب اجن
الفضدددداءاى تمثل فجددددواى لعمل ك لوذية وبنى ثانطددددرح 

حيدث يمكدن  [.13]و [13]و [13" ]بين المبداني واظزقدة
صصدددائس تشدددكل الفضددداء الصدددروج بمتشدددراى لقيددداس 

فدي بنيتد   الحضري التقليدي بان  يعتمد التماسك الكسري
الفضداء الحضدري بهيئدة محببدة ذا مقيداس إنسداني فظهر 

حية والنفاذيددة والوضدويمتلدك درجدة مددن التعقيدد والتنددوع 
 .واالرتباطية

 

 :نمط التشكل للفضاء الحضري

 
مدينددددددة لح انجاالكسددددددري ري لحضك التماسيحدددددددد ا
المحلددة السددكنية التقليديددة وفضدداءها الحضددري، وبالتددالي 

 راىلمما ببنية طتبريذا هولخاصة ب  انين  واقك يمتلو
شكل ون يكد أن البوية رلحضءاى الفضااتشكيل و
ط نضغاوا داداىالمتوا ءاىالنحناا يتقبلمتماسددكاا ينة دلما
ون يك د أنالب، ويقهازفي تم بيتسبراى دون أن لمما
ر صغأعلى وي قبشكل ط برامتري لحضالنسيج ا
تدي تر، إذ لكبيس المقيااعلى ط تبارالا بسائس ولمقاييا
التماسددددددك الحضددددددري لى س المقايياية على كل طتبارالا
فتتم ل مقدار مرونة المدن على إمتصاس الدزصم [. 13]

الندداتج مددن تددا ير القددوى الصارجيددة والداصليددة التددي تسددبب 
مددن صددلل قواعددد التماسددك الحضددري وهددي . اإلنقطدداع

الترابط والتزاوج، التنوع، الحدود، القوى، : ة قواعد ماني
التنظدديم، التدددرج الهرمددي، اإلعتماديددة المتداصلددة، تحلددل 

فتتولد أنماطداا للتشدكل  [19. ]العناصر إلى عناصر أبسط
 أمددايتصددذها الشددكل الحضددري إعتمدداداا علددى ذلددك فيكددون 

 .أو رصواا أو متنا راا  متضاماا  متماسكاا أو
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 :ء الحضريسمات الفضا

 
للبيئة المحيطة التقليديدة بالسدماى  الفضاء الحضريتسم ي

 :وتشمل [23]التالية باإلعتماد على المصدر 
حيددث يمكددن تحقيددق (: Vividness)الحيويددة والتفددرد  -1

 Perceptual)االدراكي بالتحفيز ( للتعافي ُبعد اإل ارة)

Stimulation ) بواسدددطة القدددراراى التصدددميمية وندددوع
، مدن صدلل الحضدري المتبعة في صدناعة المكداناآللية 

وقدرت  على  وحيويت ( Vividness)صميم  ددددرد الت ددددتف
دوراا اساسياا في ترسيخ ، فيدددددددتدي اثارة الصور الذهنية

وملمدددددس  نسدددددبل من خل ،مفهوم البقاء في الذاكرة
 البنائيدة للكتدل الناعم التحبب مع بالتناغم المشاة ممراى

 بدين التفاعدل وتشدجيع االمداكن الدى لتشدجيع الوصدول
 مدن يظهدر والدذي الحضدري النسديج فضداءاى مصتلدف
 .تنوع الفعالياىوالتكامل المكاني  صلل

إن مفهوم الوضوح قد (: Distinctness)الوضددددددوحية  -2
قابلية القراءة الوضدددددددددددددددددددددددددوحية أو يتقاطع مع مفهوم 

(legibility) ، التركيز على وضوح معالم الصورة وهو
مدددددن وضدددددوحية اإللمحددددداى البيئيدددددة  الذهنيدددددة الناتجدددددة

(environmental cues ) التددي تسددتصدم فددي تعريددف
، وإيجداد (orientation)المكان من وضدوحية التوجيد  

ُبعددد السدديطرة أو )، لتحفيددز (way finding)الطريددق 
الذي علددى الفضدداء مددن صددلل علقددة التعقيددد ( الهيمنددة
علددددددى )ل التماسددددددك مقاب( المنفرد فقطالجددددددزء )يلزم 

 (.توى النموذج اظكبرمس
تحديد يدددتم (: Pleasure Sensory)المتعدددة الحسدددية  -5

مشاعر احساس المتلقي بالمتعة والتي شملى مشاعر 
، سرور ددددالبهجة وال، سان ددددا واالستح ددددالرض، ة ددددالثق)

ُبعددددددددد )لتحفيددددددددز ( نق واالماالتشوي، ة والتعجبأالمفاج
( تكاملهددا)مددن صددلل تنددوع الفعاليدداى وتناغمهددا ( المتعددة
 . ع أنماط النقل وتنوع صياراى الوصولوتنو

بوصددفها مجتمعدداا، تاسسددى  التقليديددة السددكنية فددالمحلى
مدا فيعلى تحقيق التوازن الدقيق والذي يمكن إيجاد آليات  

 :يلي
تحافظ  التقليديةاظحياء (: المتضام)الشكل المتراس  -1

م علدددى اظر ، وذاى ك افدددة بمدددا فيددد  الكفايدددة لددددع
 .صدمة النقل

ة يددالقابلالتقليديددة تددوفر اظحيدداء : اإلسددتصدام المصددتلط -2
مدددزيج مدددن المسددداكن وأمددداكن العمدددل، فدددي للعدددي  

 .والصدماى التي تصدم الحي والمحلى التجارية
 صيددداراى اإلسدددكانتقددددم التقليديدددة يددداء اظح: التندددوع -5

المناسدددبة لجميدددع أندددواع اظسدددر، وتدددوفير مجموعدددة 
يدددة، مدددن فدددرس العمدددل، والمحدددلى التجارواسدددعة 
 .ىوالصدما

تددددعم الصدددحة البدنيدددة  التقليديدددةاظحيددداء : الصدددحة -4
والعقليددة للسدددكان نظيفدددة وآمندددة، وتعزيدددز اإلنددددماج 

 .اإلجتماعي والمتانسةوالتفاعل 
البيئدة ز حيداء التقليديدة تعدزاظ: الفضاءاى الصضراء -3

شجار والمزروعاى، فدي تصداميم دمج اظالمتعافية ب
لمبدددددداني ، وتددددددم تصددددددميم االفضدددددداءاى المفتوحددددددة

 .والفضاءاى لتوفير الحدائق المتضامة
تدددعم المعيشددة  التقليديددةاظحيدداء : سددهولة الوصددول  -3

الهادئة الصالية من السياراى وتتميدز جميدع مناطقهدا 
 .باإلتصال مع باقي أجزاء المدينة

تسدددددتصدم المدددددوارد  ليديدددددةالتقاظحيددددداء : سدددددتدامةاإل -3
الطبيعية والطاقة بشكل مقتصد وكفدوء وتولدد القليدل 

 .من النفاياى
 

  :ستراتيجيات صنع فضاء حضري متعافي

 
ة يددددإلصددددتلف الحجددددوم والدددددينامياى االجتماعيددددة والبيئ

البددددد مددددن ، السددددكنية واإلقتصددددادية للبيئدددداى الحضددددرية
 سددكنية سددتراتيجياى للحصددول علددى فضدداءاى حضددرية

مع الظروف الفردية ( التكيف)صحية متعافية تعتمد مبدا 
حسدب وجهدة نظدر  وتشملضمن منطقة حضرية معينة، 

 :البحث
تضدمن جميدع وت(: Preventive)وقائية ستراتيجية  .1

العمليدداى الوقائيددة واإلسددتباقية والتددي تحددول دون أو 
تتصر من عملياى تدهور الفضاء الحضري وتشدمل 

أو إعدددادة اإلسدددتصدام  (Reuse)إعدددادة اإلسدددتعمال 
، و إعددادة التدددوير (Adaptive Reuse)ِالتكيفددي 

(Re-cycling.) 
 (:Curative)ستراتيجية علجية  .2

وتتضدددددمن العمليددددداى الفيزيائيدددددة المباشدددددرة، وتشدددددمل 
التدصلى الفعالة بالمستوياى التالية ابتداء من اظقل إلى 
اظعلى تدصل وتا يرا علدى مكونداى الفضداء الحضدري 

البيئة الحضرية ، والتي تعتمدد علدى مقددار نسدبة ضمن 
، ( القديمددددة)اإلزالددددة واإلضددددافة للمكوندددداى اظصددددلية 

 :وتشمل
تتضدددمن : (Redevelopment)إعدددادة التطدددوير  . أ

إزالدة الجدزء اظعظدم مدن المنطقدة  استراتيجيةهذه 
الصاضعة للتطوير، كدذلك تجدري إعدادة النظدر فدي 
إسددتعماالى االر  القائمددة ونمددط توزيددع وإزالددة 
االبنيدددة وإعدددادة بناءهدددا بموجدددب سياسدددة تصدددميم 
عمراني شاملة تنسدجم مدع الواقدع القدائم والتصدميم 

 .االساسي للمدينة ككل
تتضدمن (: Rehabilitation)إعادة التاهيل العمراندي  . ب

تحسدددين ورفدددع المسدددتوى العمراندددي  اسدددتراتيجيةهدددذا 
الحضددري فددي منطقددة تعدداني تلفدداا فددي بعدد  للنسدديج 

عددوي  الددنقس فددي عناصددرها إلددى مسددتوى مقبددول وت
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، البندددى الفضددداءاى المفتوحدددة، الصددددماى االجتماعيدددة
 .االرتكازية

وهدي عمليدة (: Urban Infull)اإلملء الحضدري  . ى
فدددي النسدديج العمراندددي  ملددىء الفجدددواى الموجددودة

 .بشكل يتناغم مع البيئة المحيطة
 

 :آليات صنع فضاء حضري متعافي 

 
المتعافيددة للفضدداء الحضددري، لتحقيددق اظبعدداد اظدائيددة 

البددد مددن آليدداى يجدددب مراعاتهددا عنددد صددناعة الفضددداء 
حيث لتحقيق التعافي أو إعادة تنظيم   المتعافي الحضري

للوصددول للتعددافي، وقددد البددد مددن إتبدداع مددنهج عمرانددي 
لتعزيددددز وتعددددافي بيئاتهددددا اظحيدددداء التقليديددددة  إعتمدددددى

العمددددران المتكامددددل الحضددددرية بمددددرور الددددزمن علددددى 
(Integral Urbanism)،  فدي منهجدِ  علدى الذي يعتمدد

حيدث أند  يسدتمد ، محاكاة النظم االيكولوجية فدي الطبيعدة
االلهددددام مددددن النغمدددداى البيئيددددة والمجسددددماى الطبيعيددددة 

و ربمدا الدى أك در مددن  ،ور والشدبكاى المحيطدة بد والجدذ
ذلددك فهددو يرسددم النمدداذج التطويريددة باالعتمدداد علددى نظددم 

إذ يتكددد هددذا المددنهج علددى  ،المعلومدداى المتددوفرة حولدد 
اعددددادة االندددددماج الددددوظيفي واالجتمدددداعي والتصصصددددي 
والمهني عن طريق إعتماد صفة نفاذية الحددود بدين هدذِه 

المكانيددة المكوندداى بدددالا مددن إعتمدداد صددفة ازالددة الحدددود 
العمدددران المتكامدددل علدددى ( Protect)أي يحدددافظ [. 21]

 (يعدددددزز)أو  مددددداهو قددددديم، و ُيصدددددلم ويتهدددددل و يجددددددد
(Enhance ) مددا هددو ضددعيف، ويضدديف(Add ) مدداهو

مفقدددود علدددى أن يدددتم كدددل ذلدددك عدددن طريدددق المشددداركة 
ويعتمددد فددي تحقيددق ذلددك علددى مددنهِج . المجتمعيددة الفعالددة

كمدا موضدم فدي  (PEA) ل ي االبعداد يددعى اصتصداراا 
 .كآلياى ل  وهي الحفاظ والتعزيز واإلضافة(. 2)الشكل 

 
 

 :العمليالعينة البحثية والجانب 

 
يصددتس هددذا الجددزء مددن البحددث فددي توضدديم اظسدداليب 
واإلصتباراى التحليلية التدي سدتطبق ظجدل الوصدول إلدى 

عدددم )المشددكلة البح يددة المتم لددة بدد   حددلهدددف البحددث، ول
إعتمدداد المتشددراى الداعمددة للتعددافي ضددمن الصصددائس 

، كمدا (التصميمية للمحلة السكنية بهدف تحقيق االسدتدامة
عربيدة فقدط، حيدث لدم تتدوفر عيندة  ةة عيندشملى الدراسد

بح ية محلية، وطرح البحث المفدرداى المعتمددة للدراسدة 
تشددكل وأنمدداط وسددماى العمليددة والتددي تشددمل صصددائس 
ومفددددرداى ومتشددددراى الفضدددداء الحضددددري التقليدددددي، 

 متعددافيحضددري فضدداء آليدداى إعددادة صددناعة والتعددافي، 
بالجددول  كما موضم، بتعتماد المنهج العمراني المتكامل

 .(ب)الملحق  / (1-ب)

تددم طددرح الفرضددية الرئيسددية الصاصددة بالمشددكلة البح يددة 
تدددا ر العوامدددل المحفدددزة علدددى التعدددافي تأن )المتم لدددة بددد  

بمقدددار تكامدددل اظنظمدددة والعناصددر التصدددميمية للفضددداء 
مشكلة االحياء السكنية المعاصدرة التدي  حل، ل(الحضري

لبيئتهددا العمرانيددة تعدداني مددن ضددعف االسددتدامة السددكنية 
نتيجددة عدددم كفدداءة التنظدديم الفضددائي علددى مسددتوى وحدددة 

مددا مقدددار سيصددار إلددى إصتبارهددا مددن صددلل و، الجيددرة
علددددى المددددنهج  تحققدددد  مددددن مفددددرداى تعددددافي باإلعتمدددداد

العمراني التكاملي كآلية إلعادة صدنع الفضداء الحضدري 
ة البح ية المتم لد ةالعينشملى الدراسة العملية و. المتعافي

المملكددددة العربيددددة / مشددددروع اإلسددددكان فددددي الدددددمام)بدددد 
 (.السعودية

 مجمدددعويتكدددون المشدددروع مدددن : وصددف المشدددروع -1
( ظفدراد الحدرس الدوطني) إلقامدة العسدكريينسكني 
وقددد ( 2م1311333)وتبلددم مسدداحتها  (الدددمام)فددي 

اعددددى الترتيبددداى السدددتغلل تلدددك المسددداحة القامدددة 
( 5)فدديل للضددباط، و( 33)فدديل للجنددود و( 1144)

فديلى للمدوظفين ( 9)فيل لكبار الضباط الى جانب 
، ويتكون المجمع مدن المستولين عن صدماى الموقع

( 332)أربددع أحيدداء سددكنية كددل حددّي يحتددوي علددى 
روضة )مع حول مركز صدمي  انوي يضم داراا تتج

. (ومدرستين إبتدائيدة ومسدجداا وسدوق وعيدادة طبيدة
وتتجمع اظحياء اظربدع حدول مركدز صددمي رئيسدي 

مدينة سكنية مكتفية ذاتياا مدن ناحيدة المتطلبداى يوفر 
الدينيددددة والتعليميددددة والعنايددددة الصددددحية والتسددددوق 

إلددى ( 1-أ)مددن ، كمددا موضددم فددي اظشددكال والترفيدد 
 (.أ)الملحق ( / 3-أ)

إعتمددددد البحددددث مددددنهج الوصددددف  :طريقددددة القيدددداس -2
التحليلددي المعتمددد علددى تحليددل النصددوس التفصدديلية 
 والمصططدداى واظشددكال التوضدديحية للعينددة البح يددة

، بعد قياس تحقق القيم الممكنة لمتشراى (أ)الملحق 
المفدددرداى التدددي توصدددل إليهدددا البحدددث فدددي إطددداره 

لتحقدددق القددديم الممكندددة، و ( ❶)النظدددري، بتعتمددداد 

، كمددددا موضددددم لعدددددم تحقددددق القدددديم الممكنددددة( ⓿)
وتددم بعددد ذلددك تحديددد  ،(ج)ملحددق ال(/ 2)بالجدددول 

متشددر التعددافي الددذي تحقددق مددن هددذه القدديم مقدددار 
 . الممكنة التي تم قياسها

حققدى العيندة البح يدة مفدرداى : تحليل العينة البح ية -5
إعدادة آليداى وفق ، ولكن بنسب متفاوت التعافي كافة 

صصددائس الالمعتمدددة لنددوع متشددراى صددنع المكددان 
 :وكما يليالتصميمية للفضاء المتعافي المعتمدة، 

  متشددددراى صصددددائس تشددددكل الفضدددداء الحضددددري
وضدوح ( 3-، أ2-، أ1-أ)مدن الشدكل نجد : المتعافي
آليددة  مكدداني للمجدداورة السددكنية، وأسددتصدامالهيكددل ال

الحفدددداظ لمتشددددراى المقيدددداس اإلنسدددداني والنفاذيددددة 
والتحبب في اظربع أحياء المتصدلة مدع بعضدها ممدا 

المشدداة )عددزز متشددري الوضددوحية ظنمدداط الحركددة 
وتدددرجها الهرمددي مددن العددام الددى شددب  ( والسددياراى
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العددام  ددم الصدداس، والتعقيددد البسدديط علددى مسددتوى 
  نحو الدداصل الترابط الكتلي للحي الواحد، وإنفتاحيت

 والتدي اقتصدرى بالمشداة الصاصدة المنطقدة علدى
-أ)الشدكل ( الترفيد  والصدمدة العامدة) علدى فعالياتهدا

 على الحيوية صفة الناس واضفاء تجمع بهدف(( 3
 شدكلية وملمدم ضدمن انمداط والفضداءاى االمداكن
بدين المنافدذ  بارتباطيدة قويدة تتسدم وبسديطة واضدحة

التحبدددب )ائس فقدددادى صصددد. والوجهددداى الحركيدددة
لمتشددر ( اس االنسدداني والنفاذيددة والوضددوحيةوالمقيدد

لصلددق التعددافي، أمددا صصددائس ( السدديطرة والددتحكم)
ى إلدددى متشدددر فقددداد (المقيددداس اإلنسددداني والتعقيدددد)
( التشددتى واإللهدداء اإليجددابيالتفاعددل اإلجتمدداعي و)

 .للتعافي
  الفضدداء الحضددري المتعددافي تشددكل متشددراى نمددط

والتضدام  ماسكالت إستصدام آلية الحفاظ على إن: نجد
من صلل الترابط كنمط توزيع للفضاءاى الحضرية 

متصددلة مددع السددكنية ربددع أحيدداء المكدداني العددالي لأ
ى بهيئدددة طدددرق فرعيدددة صاصدددة بالسدددياراب بعضدددها

لحددددددود حلقددددداى ذاى نهايددددداى مغلقدددددة ووضدددددوح ا
-أ)الشدكل الصارجية للحيّ  السكني وللمجمدع ككدل، 

صددددمي إعتمددداد آليدددة اإلضدددافة للمركدددز الو، (2-، أ1
ني باالضددافة إلددى الرئيسددي فددي مركددز المجمددع السددك

المراكددددز الصدميددددة ال انويددددة فددددي مراكددددز اظحيدددداء 
لفضداء الحضدري لتماسدك وتضدام اتعزيدز اظربعة، 

بتعتبارها بتراا حضرية تعمدل علدى تماسدك وتضدام 
 ممددا حقددق اظمددان البيئددي. أجددزاء المجمددع السددكني

للتواصدددل اإلجتمددداعي والتفاعدددل ضدددمن فضددداءاى 
إلددى ( التماسددك والتضددام)قددادى صاصدديتي . صضددراء
 (السدديطرة والددتحكم والتفاعددل اإلجتمدداعي)متشددري 

 .لتعافي الفضاء الحضري
 متشددددراى سددددماى الفضدددداء الحضددددري المتعددددافي :

بتعتماد آلية الحفاظ علدى التقدارب المكداني لفعاليداى 
تتجدداوز المسددافة بددين أي المجمددع السددكني بحيددث ال 

مددن المنددازل السددكنية والبددتر االجتماعيددة والصدميددة 
وتكددددون جميددددع المجمعدددداى السددددكنية  (م333)عددددن 

متصددددلة فيمددددا بينهددددا وتتصددددل بددددالبتر االجتماعيددددة 
وتبعددد البددتر بشددبكة مماشددي وطددرق نقددل، والصدميددة 

الصدميددددة ال انويددددة عددددن البددددترة الرئيسددددية بمسددددافة 
ر متنوعدددة ضدددمن البدددتفعاليددداى وإضدددافة  (.م233)

 Mix) االسددددتصدام المصددددتلطإعتمدددداد )الصدميددددة 

Uses))،  حققى حيوية للفضداء الحضدري ممدا ولدد
شدددتى تفاعدددل إجتمددداعي وت)تعددافي ضدددمن متشدددري 

مة المتعدددة للفضددداء سددد، وتعدددززى (وإلهددداء إيجدددابي
الموجددودة وتكاملهددا،  الفعاليدداى)تعزيددز الحضددري ب

وتنوع أنمداط الحركدة المعتمددة فدي المجمدع السدكني 
، كددل (صيدداراى وصددول متنوعددة الددذي سدداهم بتوليددد

بمتشددرات   ذلددك سدداهم فددي تعددافي الفضدداء الحضددري
مددداعي السددديطرة والدددتحكم والتفاعدددل االجت)ال ل دددة 

، 3-، أ3-أ)، اظشددكال (والتشددتى واإللهدداء االيجددابي
 االنفتداحل آليدة الحفداظ علدى ومدن صدل(. 3-، أ3-أ

 الحضرية البترة نحو التوج  صلل من الداصل نحو
 الفعالياى تكاملتعزيز  جانب الىالصاصة بالمشاة، 

 يحقق بماوتعزيز أنماط الحركة  العام الفضاء ضمن
، أعطدى وضدوحية للفضداء والحمايدة لنفسديا االمان

لتعددافي ( السدديطرة والدتحكم)الحضدري فتولددد متشدر 
 (.3-، أ2-أ)الفضاء الحضري، اظشكال 

صصدائس  أظهدرى النتدائج أن: نتائج العيندة البح يدة -4
علدى آليدة الحفداظ تشكل الفضاء الحضري أعتمادها 

المقياس لصاصية التحبب والنفاذية و%( )33)بنسبة 
لصاصيتي )%(  43)وآلية التعزيز بنسبة ( اإلنساني

، فحققى متشراى تعدافي بنسدبة (العقيد والوضوحية
 ،لمتشدددددددددر السددددددددديطرة والدددددددددتحكم %( 41،33))
لمتشددددددري التفاعددددددل االجتمدددددداعي %(  13،33)و

 (.والتشتى والإللهاء اإليجابي
أمددا متشددراى نمددط تشددكل الفضدداء الحضددري التددي 

 33)إعتمدددى علددى آليتددي الحفدداظ واإلضددافة بنسددبة 
، (لتماسددددك والتضدددداملصاصددددية ا)لكددددل منهمددددا %( 

%(  13،33)أظهددددددرى تحقددددددق التعددددددافي بنسددددددبة 
التفاعددل االجتمدداعي والتشددتى والإللهدداء )لمتشددري 
 .فقط( اإليجابي

سددماى الفضدداء الحضددري المتعددافي متشددراى أمددا 
 33)بنسبة ( الحفاظ واإلضافة)والتي أعتمدى آليتي 

الحيويددة والتفددرد )لكددل منهمددا لتحقيددق صاصددية %( 
بنسدبة ( التعزيز) ، وآلية(متعافيللفضاء الحضري ال

، وآليتدددددي (المتعدددددة)لتحقيدددددق صاصدددددية %(  133)
لكدددل منهمدددا %(  33)بنسدددبة ( الحفددداظ والتعزيدددز)

أظهدددددرى هدددددذه (. الوضدددددوحية)لتحقيدددددق صاصدددددية 
 %(. 33،33 )الصصائس التعافي بنسبة 

حققى الصصائس ال لث للفضاء الحضري التعدافي 
ل بطريقددة للمحلددة السددكنية بنسددب متفاوتدد  حيددث تعمدد

 .مع بعضها البع  تكاملية
 

 : اإلستنتاجات

 
تددرتبط ظددداهرة التعدددافي بدددالتنظيم الفضدددائي وإعدددادة  -

المتحققدددة فدددي صدددناعة المكدددان مدددن صدددلل اهددددافها 
( جسددم اإلنسددان والعقددل والددروح)الحقددول الدد لث لدد  

لتعامددل والتددي تتضددمن سددتة ابعدداد للتعددافي نتيجددة ا
للفضدداءاى مددن  حيددث الندداجم مددع العلقددة المكانيددة 
واالسددددتعمال المصددددتلط  الحركدددة وتدددددرج الوظدددائف

 .والمتنوع
اليمكددن اعتبددار البيئددة السددكنية مسددتدامة ومتعافيددة   -

 المدنهج العمراندي المتكامدلمالم تعتمد وحدة الجيدرة 
كقاعددة ( الحفاظ والتعزيدز واالضدافة)بآليات  ال لث 
حيددث يدداى التصطدديط السددكني الحددديث، اساسددية لنظر
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تتعافى المحدلى السدكنية بتحقيدق السديطرة والدتحكم 
بالدرجدددددة اظسددددداس، ومدددددن  دددددم تحقيدددددق التفاعدددددل 
االجتمددداعي لشددداغليها يلدددي ذلدددك التشدددتى واإللهددداء 

 .االيجابي والمتعة
مدداتزال العمددارة التقليديددة تحمددل فددي طياتهددا مكددامن  -

الحاضدر كمدا كاندى مندذ مئداى الديمومة فدي الوقدى 
العمدارة المعاصدرة تحددياى ، بالمقابل تواجد  السنين

ك يددرة لت بددى انهددا قددادرة علددى اسددتيعاب متطلبدداى 
التنميدددة المسدددتدامة لدددذا فعلدددى العمدددارة المعاصدددرة 
اكتشددداف مبدددادئ العمدددارة التقليديدددة واصتيدددار مددداهو 
ملئددم منهددا للبيئددة المحليددة ومددزج هددذه المبددادئ مددع 
 .التقنياى الحدي ة واستصدامها في العمارة المعاصرة

 
 

 

  :وصياتالت

 
إعتمدددداد المددددنهج العمرانددددي التكدددداملي كسددددتراتيجية  -

إلعددادة التعددافي للبنيددة الحضددرية السددكنية، وتحقيددق 
 .اإلستدامة

إعتمددداد التندددوع الدددوظيفي والتقدددارب المكددداني عندددد  -
 .تصميم المحلى السكنية

تنوع في أنمداط الحركدة وصيداراى الوصدول إعتماد  -
 .في تصميم المحلى السكنية مستقبلا 

 

 

 

 
 
 
 

: ، المصدر(التاو)يوضم أبعاد التعافي الستة وعلقتها بفلسفة توازن الطاقة ( 1)الشكل 
[3] 

 

 

 

 

حماية ماهو )يوضم المنهج العمراني المتكامل ومبادئ  ال لث الرئيسية ( 2)شكل 
ينقس الموقع بطريقة منسجمة بيئياا مع جيد، وتعزيز ماهو ضعيف، وأضافة ما 

 [24: ]، المصدر(مكونات 

 

 

Protect 

 حماية 

Enhance  

 تعزيز

Add 

 أضافة
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 للعينة البحثيةأشكال ومخططات توضيحية (:أ)ملحق

 

  

مصطط أفقي لأحياء اظربعة في ( 1-أ)شكل 
مجلد لمصططاى : المجاورة السكنية، المصدر

 مشروع اإلسكان بالدمام 

مساراى الحركة للحي السكني ( 2-أ)شكل 
مجلد لمصططاى مشروع : الواحد، المصدر

 اإلسكان بالدمام

  

منظور عام للمجاورة السكنية، ( 5-أ)شكل 
مجلد لمصططاى مشروع اإلسكان : المصدر

 بالدمام 

مصطط أفقي لأحياء اظربعة في ( 4-أ)شكل 
مجلد لمصططاى : المجاورة السكنية، المصدر

 مشروع اإلسكان بالدمام
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لترفيهي الصدمي المركز ا( 3-أ)شكل 
مجلد : المصدرللمجاورة السكنية، 

 لمصططاى مشروع اإلسكان بالدمام

لترفيهي مصطط أفقي للمركز ا( 3-أ)شكل 
مجلد : المصدرالصدمي للمجاورة السكنية، 

 لمصططاى مشروع اإلسكان بالدمام

 
 

المركز الصدمي للمجاورة  (3-أ)شكل 
مجلد لمصططاى مشروع : المصدرالسكنية، 

 اإلسكان بالدمام

المركز الترفيهي الصدمي للحي ( 3 -أ)شكل 
مجلد لمصططاى مشروع : المصدرالسكني، 

 اإلسكان بالدمام
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 :اإلطار النظري المستخلص(: ب)ملحق 

 

 الباح ة: المتعافي وعلقت  بمتشراى التعافي، المصدرآلياى صناعة المكان (: 1-ب)الجدول 

 مؤشرات الفضاء الحضري المتعافي مؤشرات  التعافي
آليات صناعة 

الفضاء 
 المتعافي

سيطرة 
 وتحكم

تفاعل 
 اجتماعي

تشتت 
والهاء 
 ايجابي

  

   

صصائس 
تشكل الفضاء 
الحضري 
 المتعافي

 تحبب
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 المقياس االنساني   
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 التعقيد   
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 الوضوحية   
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 النفاذية   
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

   

نمط التشكل 
للفضاء 
 المتعافي

 متماسكاا 
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 متضاما   
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 رصواا    
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 متنا راا    
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

   

سماى 
الفضاء 

الحضري 
 المتعافي

الحيوية 
 والتفرد

 تقارب مكاني
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 تنوع فعالياى
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

   

 المتعة 

 تكامل الفعالياى
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

تنوع انماط 
 الحركة

 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

تنوع صياراى    
 الوصول

 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 الوضوحية   

 التوجي 
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة

 إيجاد الطريق
 حفاظ 
 تعزيز
 إضافة
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 استمارة القياس للعينة البحثية (: ج)ملحق

 

 

مؤشرات الفضاء الحضري  مؤشرات  التعافي
 آليات صناعة الفضاء المتعافي المتعافي

 تفاعل اجتماعي سيطرة وتحكم
تشتت 
والهاء 
 ايجابي

  

√   

صصائس تشكل 
الفضاء الحضري 

 المتعافي

 تحبب
 ❶ حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ⓿إضافة 

 المقياس االنساني √ √ √
 ❶ حفاظ 
 ⓿تعزيز 
 ⓿إضافة 

 التعقيد √ √ √
 ⓿حفاظ  
 ❶ تعزيز 
 ⓿إضافة 

 الوضوحية   √
 ⓿حفاظ  
 ❶ تعزيز 
 ⓿إضافة 

 النفاذية   √
 ❶ حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ⓿إضافة 

√ √  

نمط التشكل 
 للفضاء المتعافي

 متماسكاا 
 ❶حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ❶إضافة 

 متضاما  √ √
 ❶حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ❶إضافة 

 رصواا    
 ⓿حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ⓿إضافة 

 متنا راا    
 ⓿حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ⓿إضافة 

 √ √ 

سماى الفضاء 
الحضري 
 المتعافي

الحيوية 
 والتفرد

تقارب 
 مكاني

 ❶حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ⓿إضافة 

تنوع 
 فعالياى

  ⓿حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ❶إضافة 

 المتعة  √ √ √

تكامل 
 الفعالياى

 ⓿حفاظ  
 ❶تعزيز 
 ⓿إضافة 

تنوع 
انماط 
 الحركة

 ⓿حفاظ  
 ❶تعزيز 
 ⓿إضافة 

تنوع 
صياراى 
 الوصول

 ⓿حفاظ  
 ❶تعزيز 
 ⓿إضافة 

الوضو   √
 حية

 التوجي 
 ❶حفاظ  
 ⓿تعزيز 
 ⓿إضافة 

إيجاد 
 الطريق

 ⓿حفاظ  
 ❶تعزيز 
 ⓿إضافة 
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 مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الثاني توصيات 

بعد إنتهاء جلسات مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة  الثاني لجمعية المهندسين العراقية ومن خالل المحاور والجلسات الخاصة 

 :يتوصل اليها المؤتمرون وهي كما يأت ندرج التوصيات التي

 .المستدامة والمتجددةتأسيس هيئة أو مركز وطني للطاقات  .1
 .لتنظيم ودعم استخدامات الطاقة المستدامة والمتجددة اتتشريعتوحيد وتطوير ال .2
وضع ضوابط وتعليمات وتسهيالت لمنح إجازات البناء لمستخدمي معدات الطاقات المستدامة والمتجددة وموفرات الطاقة  .3

 .واألسواق والمنشآت الخدمية وغيرهاومنح إعفاءات لتشجيع أصحاب اإلجازات لبناء الدور والعمارات 
 .تحديث معايير منح إجازات البناء بما يتفق مع االستدامة وتوفير الطاقة .4
 .من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاصتشجيع االستثمار في مجاالت تطبيق الطاقات المستدامة والمتجددة  .5

ببحوث تطبيقية تخدم مجاالت الطاقات المستدامة والمتجددة  الباحثين وطلبة الدراسات العليا على العملودعم تشجيع  .6

 .والمحافظة عليها
 .وتدوير النفايات الصلبة(. المصاحب للنفطالغاز )البدأ بخطة رصينة الستغالل الطاقات المهدورة  .7
منظومة البناء )ل المثال استخدام مواد البناء المتوفرة محلياً بعد المعالجة والتطوير بما يتالءم والتطورات العلمية على سبي .8

 (.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 .9

في جمعية المهندسين  من ناحية توفير الطاقة وذلك من خالل التنسيق مع الهيئات النوعية تصب في خدمة المجتمع سنوياً 

 .العراقية
واستخدام ( غاز التكييف والتبريد)تنشيط ودعم االستخدام األمثل لألجهزة المنزلية بإقتناء أجهزة واطئة االستخدام للطاقة  .11

 ".LED"اطئة االستهالك و( الشوارع والمرافق العامة)اإلنارة العامة الحديثة 

تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والتشكيالت المتخصصة بالطاقات المستدامة والمتجددة في  .11

اإلعمار / النفط/ البيئة/ الكهرباء/ الصناعة والمعادن/ العلوم والتكنولوجيا/ وزارات التعليم العالي والبحث العلمي

 .امة تكون مهمتها المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية كافة لتحقيق تنفيذ التوصياتواإلسكان والبلديات الع
تنشيط ودعم التعاون بين الوزارات ذات العالقة في الفقرة أعاله وذلك بهدف تنفيذ مشروعات الطاقات المستدامة  .12

 .والمتجددة للحفاظ على البيئة من جهة وتوفير الطاقة من جهة أخرى
ات النفطية األجنبية باستخدام تكنولوجيا الطاقات المستدامة والمتجددة بما يخدم البيئة العراقية ولتساهم في نقل إلزام الشرك .13

 .هذه التكنولوجيا
مفاتحة الجهات المعنية لتسمية منسقين للتعاون مع جمعية المهندسين العراقية حول موضوع الطاقات المستدامة  .14

منسق من كل من وزارة التعليم العالي والبحث )و( منسق من مجلس الوزراء)و (منسق من مجلس النواب. )والمتجددة

العلمي ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الكهرباء ووزارة الصحة والبيئة ووزارة النفط ووزارة اإلعمار واإلسكان 

 (.والبلديات العامة ووزارة التخطيط
 . المتجددةإقامة الورش المتخصصة في فروع الطاقات المستدامة و .15
الجامعات العراقية وجمعية المهندسين العراقية في انشاء مختبر التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و .16

 .متخصص للفحص الهندسي يحتوي على أجهزة القياسات الخاصة بالطاقات المستدامة والمتجددة
 .المستدامة والمتجددة والبناء بطرق العمارة المستدامةتفعيل دور اإلعالم بتوعية المجتمع بإستخدام وسائل الطاقات  .17
واستحداث مناهج  الطلبة عن استخدام الطاقات المستدامة والمتجددةو التالميذ قيام الجهات التربوية في نشر الوعي لدى .18

 .دراسية لمختلف المراحل التربوية
الخاصة بالطاقات المستدامة والمتجددة ورفعها الوزراء لغرض إعداد مسودة التشريعات مجلس ات إلى ترفع هذه التوصي .19

  .إلى مجلس النواب إلصدارها
 .بموجب اختصاصاتها ومتابعة تنفيذها على كافة الوزارات التوصيات تعميمبمجلس الوزراء يقوم  .21
 .1027من عام تقيم جمعية المهندسين العراقية مؤتمر الطاقات المستدامة والمتجددة الثالث الدولي في نهاية تشرين الثاني  .21
وكذلك مفاتحتها عن إمكانية مشاركتها في . إرسال وقائع مؤتمر الطاقات المستدامة والمتجددة الثاني إلى منظمة أرينا .22

 .مؤتمر الطاقات المستدامة والمتجددة الثالث الدولي ومشاركتها في رعاية المؤتمر
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Enhance The Thermal Performance of Iraqi Houses by using New 

Passive Systems in Summer Season 

 

Prof.DrJamal H.Waheb, Taisir A.Yaseen 

jamalwaheb@yahoo.com , taiseer.a.yaseen@gmail.com 

 Alkarkh University of Science 

 

 Abstract: 

 The hot summer season in Iraq where the ambient temperature may reach up to 50 
o
C make 

a necessary needing to use cooling device continuously.   Cooling of the building by A/C 

system consumes more than 55 % of the aggregate power supplied to private building. Along 

these lines, there is truly need to reduce  the energy consumption by improving  the execution 

of Iraqi houses. It is looking for methods to increase the thermal performance of the building 

by increasing the resistance of walls, roofs and windows. This research presents theoretical 

and experimental study for the significance of passive cooling and the major factors effect on 

the amount of cooling load which are able to be controlled., from the analysis 

sufficientinsulation system could spare in yearly cooling load for existing building about 35 

%, where the indoor temperature in summer time could be reduced from 42
 o

C to about than 

35 
o
C, and the contribution of windows in energy saving. Many parameters were investigated 

and it could say that sufficient windows decrease the heat gained in summer by more than 

third and decrease the overheating. 

 

Keywords: insulation materials, passive use, solar energy 

 

1. Introduction 

 In hot climates the humane needed to 

ensure himself against the temperature rise 

because there was no possibility to cool 

his living space by any manufactured 

means. The average temperature in Iraq in 

summer (April to September) ranges 

between 40 
o
C to more than 50 

o
C. The 

high temperature range during summer 

time requires more energy consumption. 

Power execution of buildings depends 

essentially on the criteria used for the 

indoor environment, indoor environment 

additionally influences health, productivity 

and comfort of the occupants. Power 

execution protected at depressed grades, 

however proficiency of method and their 

pertinence is extraordinarily made strides. 

mailto:jamalwaheb@yahoo.com
mailto:taiseer.a.yaseen@gmail.com
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Mazria [1], (1979)  introduced 

comprehensive study of passive solar 

home, greenhouse, and building style,  

which identifies a wide range of concepts 

in  direct heat gain for both commercial 

and residential buildings, which are valid 

to use for all climates, that the perfect  

building is elongated in an east-west 

direction, bringing about more in more 

exposed surface area facing south. This 

design minimizes heating required in 

winter and cooling in summer. Imarori et 

al [2] in (1999)  clarified a radiant cooling 

that is considered a passive cooling choice 

and has considerably higher potential for 

energy and keep power load. When radiant 

cooling is utilized with moving air, i.e., 

when ventilation air is presented at low 

level, it moves by normal wherewithal to 

supplant  ventilation air; such a system has 

been proposed to submit calm refreshing 

and energy effectiveness better to that of 

traditional air-conditioning systems. 

Mathur et al. [3] in (2006)  examined the 

impact of utilizing a solar chimney to 

improving combined ventilation, they 

found that there was a tradeoff between 

the absorber inclination and stack height, 

experiment demonstrated the optimum 

absorber inclination angle varies from 40 

to 60, contingent upon the latitude of the 

place, they contrasted the investigative 

model and the proposed scientific model 

and discovered awesome comprehension 

between the two. A flat plate was used by 

Wathiq A. (2008) [4] for cooling eastern 

and southern walls of 1 m
3
 test room. The 

plate was stated in front of the wall with 

an air gap of 10 mm and it was extended 

underground to 1 m depth. Empiricist 

results indicate the indoor temperature 

could be drop from (34.5 °C) to (31.7°C) 

with a reduced percentage of (8.1%) when 

using aluminum plate. It was also found 

that when using glass wool insulation 

instead of air gap, the indoor temperature 

was reduced to (29.9 °C). A numerical 

simulation was performed using finite 

difference method and the sets of 

simulation equations were solved by 

Matlab program. The aim of this research 

is to evaluate the possibility of used 

passive cooling system to reduce heat gain 

and reduce the internal temperature to a 

lesser extent possible. Gan and Riffat [5] 

in (1998) researched the performance. of a 

glazed. Solar. Chimney. for heat. recovery 

.in. naturally-ventilated CFD. Program. 

was validated. Against. experimental 

information  from. The. literature, 

approval among the expectation and 

estimation was accounted for. The 

prophesy ventilation average is set up to 

raise heat gain and chimney wall 

temperature . Tetsu Kubota et al. [6] in 

(2009) examined the performance of night. 

Ventilation. systems for residential 

buildings in the hot-damp climates of 

Malaysia. They presumed the indoor 

humidity control during the daytime, such 

as by dehumidification., would be needed 

when the night ventilation method is 

applied to Malaysian terraced houses. 

Otherwise, full-day ventilation. Would. be 
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a superior choice compared with night 

ventilation 

 

2. Analysis 

The energy balance through the walls 

describes the amount of heat transferred 

through the structure. Heat escapes from 

higher temperature outdoor to homes 

through walls, and ceilings. It is made 

efforts to reduce this heat by adding better 

insulation to walls and roofs. The 

conduction heat transfer through the walls 

and the roof can be calculated by [7]: 

                                (1) 

Since the outdoor temperature (To) and 

indoor temperature (Ti) are dominated by 

the ambient or design features, so there are 

not considered as parameters of control by 

passive techniques. "The overall heat 

transfer coefficient" (U) is the only 

parameter that contributes to decrease the 

amount of heat transfer, and it depends on 

the resistance of construction materials 

and insulation layers used with [8], 

    
 

  
 ……………..        (2) 

Where, the resistance for any layer could 

be calculated depending on the layer 

thickness (x) and the thermal conductivity 

(k) as following: 

   
 

 
    …………………   (3) 

The window provides direct solar 

radiation, natural lighting and natural 

ventilation The amount of heat loss or gain 

through the window is affected by 

following characteristics like: window 

glazing, window frame, thermal bridging, 

shading and air leakage [7] The heat 

transfer through the window included the 

effect of glass resistance as well as given: 

 

From the equation above it could say that 

the amount of heat transfer through the 

window is affected by the overall heat 

transfer coefficient (U), area (A), direct 

solar radiation (I) and the solar .heat. gain. 

Coefficient." (SHGC)." 

 

3. Method and Materials 

The insulating material should degreasing  

the temperature transferred to the selected 

room by conduction, convection and 

radiation, the recent experimental study 

suggested the extruded polyethylene 

(XPE) with reflected layer as a insulation 

material in order to evaluate the effect of 

insulation materials on room execution. 

Empiricist test was carried out in the 

building of in Baghdad (33.3
o 

N, 44.3
o
 E) 

during the period 3 May – 4 June 2015. 

The selected room was at the terrace floor 

of the building and located at the south-

east corner where both south and east 

walls are exposed to direct solar radiation. 

The dimensions of the room are (4m x 4m 

x 3m), the insulation is purchased from 
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local market which is the extruded 

polyethylene 1 cm layer with a reflected 

alu-foil, as shown in figure (2). Windows 

have long been used in buildings for day 

lighting and ventilation. The tests were 

conducted for the period from (20/8/2015) 

to (15/9/2015) in a residential building in 

the city of Baghdad and it contains several 

windows of single-glass and steel frame. 

The windows area rang between (1-3 m²) 

and in different orientations. Some of 

these widows have overhangs and others 

without overhangs, reading were taken 

during daylight hours (08:00-18:00) by the 

tools (thermometer, solar meter) and using 

of several sensors (K-type) in many 

positions for the purpose of taking the best 

readings. In this research studied the effect 

of (orientation, glass, SHGC and shading). 

Fig.(2): Insulation material 

Measurements were made for all effective 

parameters in the building. Several 

thermometer sensors are used in different 

positions to measure indoor and outdoor 

temperatures. Also, some sensors are 

embedded into the walls or material 

surfaces to ensure temperature reading. 

"Surface. Temperature. Sensors. Are. 

connected .to data. logger. system". 

Outdoor air readings are also compared 

with climatic data that obtained by Iraqi 

Meteorological Organization and 

Seismology (IMOS) [9]. Readings were 

taken for a period of several days before 

the insulation and for several days after 

the insulation. It is advised to take more 

stable readings into consideration. The 

insulated material is covered the exposed 

walls (eastern and southern) as well as the 

roof. 

 

Fig(3): Room  before and after insulatin 

Windows that have been 

selected for this experiment have no 

overhang. The intensity of the radiation 

was measured by solar meter which was 

putted indoor beside the window. The 

effect of orientation were taken for all 

directions (east, west, north, south and 

horizontal),in study the effect of glass this 

experiment is to compare between two 

types of windows glazing: single glass and 

double glass. The reading were taken by a 

thermometer for a south-direction window 

and without overhang. The tested window 

(0.5 m
2
) has two partitions; one was single 

layer (upper part) while the other (lower 

part) was covered manually by a second 
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layer of glass (4 mm thickness) in order to 

compare in between at the same time, 

while in SHGC effect were compare 

between two types of windows: one of 

them was a transparent glass (clear), and 

other was colored glass. The colored glass 

is made manually by using adhesive sheet 

of blue transparent layer pasted on the 

glass from the inside, readings were taken 

by using thermometer and solar meter 

devices for a south orientated window 

without overhang, in shading effect , a 

comparison is done between the upper part 

and the lower part of a window with 

overhang located toward the south 

orientation. The dimensions of the 

overhang were (200 cm by 78 cm), the 

reading were taken by using solar meter 

and thermometer devices. 

4. Results and Discussions 

       It is very important to measure the 

internal temperature of the walls and 

ceiling, because it gives a clear perception 

of the amount of transmitted heat by 

conduction to inside, as well as the amount 

of accumulated heat in the construction. 

Generally, the temperatures of the internal 

surfaces in the case of a thermal insulation 

is lower compared with that of 

conventional situation and the range of 

reduction is about (2
o
C – 6

o
C), as shown 

in figures (4) and (5). "It should be noted" 

" the cases tested at different" duration in 

summer when  the effect  of ambient 

temperature and the solar radiation are 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. (4): Variation of internal surface temperature on (5 May 2015) 
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Fig. (5): Variation of internal surface temperature on (1 June 2015) 

 

In last  years,  the "windows have 

undergone a technological revolution". 

High efficiency windows are available that 

can reduce energy consumption and reduce 

pollution as well as condensation problems 

Figure (6) shows the effect of the 

orientation on the solar intensity reading 

for several windows in the local area 

(Baghdad). The readings for a horizontal 

surface have the maximum values because 

of continuous solar exposure, so that it is 

used as a reference of the amount of solar 

irradiance for certain location and time. 

Figure (7) shows a comparison between 

the thermal performances of conventional 

single glass window with an efficient 

double glass window. The results show 

that the fluctuating in the internal surface 

temperature of efficient window is small 

and the maximum temperature did not 

exceed 38
o
C, while the internal surface 

temperature of conventional window was 

closed to 46
o
C and highly fluctuating. It is 

clear that double glass window has less 

heat transmissibility, thus less temperature 

of internal surface which leads to 

minimize the load 
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Fig. (6): Effect of orientation on the local windows in Baghdad on 20-25/8/2015 

 

 

 

Fig. (7): Comparison for internal surface temperature of window on 20/9/2015 

Figure (8) show the comparison of thermal performances between conventional clear 

glass and one coated by an opaque stick layer.  
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 Fig. (8): Effect of glass coating on the transferred radiation on 22/8/2015 

 

In the present work, the effect of overhang 

shading on the internal surface 

temperature of the window is presented in 

figure (9). The overhang usually offers 

continuous shading upon the upper part of 

the window for the most daytime hours in 

summer unlike the lower part. The results 

show a decrease in the case of shading by 

4
o
C averagely. 

 

 

 

Fig. (9): Effect of overhang shading on the performance of window (5/9/2015) 
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5. Conclusions 

 

A comfortable house with passive 

techniques satisfies minimum energy 

consumption and green house effects. This 

project presents good ideas with successful 

solutions and suggestions of improving the 

performance of buildings and how passive 

techniques could be applied in Iraq, from 

the analysis sufficient insulation system 

can save in annual cooling load for 

existing building by 35 %, where the 

indoor temperature in summer time could 

be reduced from 42
 o
C to about than 35 

o
C, 

. Sufficient windows decrease the heat 

gained in summer by more than 50 % thus 

decrease the overheating by third. 
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 Abstract 

The aim of this study is to study effect of parameter on micro-hardness heat effect zone which machined by 

laser beam machining and compare the results with the standard value of metal which performed under 

different cutting conditions .Cutting speed (2, 2.5, 3, 3.5, 4 m/min ) and power ( 600, 700, 800, 900, 1000 

watt ) and gas pressure assist ( 2, 3 ,4, 5,6 bar ) so anther parameters that using during operation  remain 

constant such as (nozzle stand-off was (1mm). Which explain that each parameter effect on the output result 

that when increase the power value relative to cutting speed and pressure gas value obtain that increase depth 

of heat effect zone, and decrease the micro-hardness value. The best value of thickness of white layer was 

(0.043µm) in 600W, 2 mm/min, 2 bar. So best value of hardness was (116HV) in 1000 watt, 4 mm/min, 6 

bar.   

 

 الخالصة

شعاع الليزر القطع ببواسطة  شكلةصالدة ومنطقة تأثير الحرارة التي العلى  مختلفهالعوامل تشغيل الهدف من هذه الدراسة هو دراسة تأثير 

، 066)والطاقة ( دقيقة/ م  4، 3.2، 3، 2.2، 2)سرعة القطع . معدن الذي تحت ظروف القطع المختلفةللومقارنة النتائج مع القيمة القياسية 

مما . تةستخدم أثناء التشغيل  ثابأ التي عوامل التشغيل باقي ذلكك( بار 2،0، 4، 3، 2)المساعد وضغط الغاز ( واط 0666، 066، 066، 066

على زيادة نحصل  عند زيادة قيمة الطاقة نسبة إلى سرعة القطع وقيمة الغاز الضغط وجد، ج تائالن لها تاثير على عوامل التشغيليفسر أن كل 

 .صالدةالحرارة ، وتقليل قيمة ب  المنطقة المتأثرة عمق

 

Aim: 

To study the main parameters that influence the accuracy of drilling by using laser beam which can be used 

in different modern life aspects such as medical and aviation fields. The novelty of this research, different 

diameters and different drilling circumstances to obtain the most accurate hole with the best parameters. 

Additionally, holes diameters are very small which not investigated yet. 

 

1. Introduction   

  Laser is widely used in applications as varied 

as entertainment, surgery, motion sensing, and 

uranium enrichment. The most important 

application of the laser in industry is as heat 

source. This is not a new idea for using light as a 

mailto:Jjjjahmed95@gmail.com
mailto:Jjjjahmed95@gmail.com
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heat source; it has been used by Archimedes in 

which a laser parabolic mirror was used for 

focusing the sun rays to a small spot [1, 2]. The 

discovery of the laser with its highly directional 

property makes it possible to achieve easily the 

above idea. So the energy in a beam a few mm in 

diameter can be concentrated into an area of a few 

square microns and so increase the energy density 

more than six times which make the laser to 

separate widely in laser material processing fields 

[3]. Laser material processing include huge family 

of processes for material removing, or machining, 

heat treating, local surface modifications, etc. 

Now days, laser has been used widely in 

manufacturing of small components for 

electronics, aerospace, biomedical, and other 

applications the reason behind that is its ability to 

provide rapid, precise, clean, flexible, and 

efficient process [4]. The first industrial use of 

lasers was the drilling of holes in diamond wire 

drawing dies in the 1960's, some lasers types that 

are widely used in industry and their. Laser 

drilling has continued to be of important industrial 

process and is currently used to form small holes 

in a wide variety of materials. An important point 

of view should be considered when drill with laser 

isthe selection the suitable type of laser, which 

produces the power density required to form high 

quality holes. A variety of lasers types can be used 

for drilling, such as ruby, Nd:glass, excimer and 

the argon ion laser [6,5]. Laser drilling process is 

associated by basic parameters classified as beam 

characteristics (pulse energy, pulse duration, 

number of pulses, beam quality), drilling 

characteristics (hole diameter, depth, drilling 

angle) and process defects [7]. Laser drilling not 

only used for drilling through holes but also for 

drilling blind holes which have wide uses in 

industrial applications such as drilling blind holes 

in ceramic substrates for surface mount 

technology devices, drilling holes in printed 

circuit boards (PCBs) to allow electrical 

interconnections between circuit layers and 

Scribing (series of closely spaced blind holes) 

[10,9,8]. Although laser drilling is very desirable 

in industrial processes but it has limitations such 

as high cost, tapers', drilling of blind hole to 

precise depth, thickness of material drilled is 

restricted to 50mm and Adherent materials at the 

exit of the hole [11]. This paper focused on 

intervening variables (power, cutting speed, gas 

pressure) on hole accuracy.  

X.C. Wang et al., [2010], [12], conducted a 

systematic investigation on femtosecond laser 

drilling of Al2O3 ceramic substrates. The effect of 

laser parameters on the drilling process in terms of 

heat affected zone, surface cleanness, cracks, 

recast layer and circularity were studied. Also 

they identified the optimum laser parameters for 

drilling of Al2O3 substrates and produce high-

quality drilling with clean surface, no cracks and 

no recast layer. 

  Saad k. Sather et al. (2013) [13]:  In this study, 

blind holes have been drilled in two types of 

ceramic one is alumina and the other is zinc oxide 

using CO2 continuous wave laser. In this work the 

effects of three laser parameters have been 

investigated: exposure time, focal position and 

power density. The effect of these variables has 
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been determined using images taken to the cross-

section of the drilled ceramic samples; these 

images are taken by optical microscope. The 

results show that the increasing of exposure time 

increases penetration depth, entrance diameter and 

taper angle. In addition, exposure time 50 sec 

resulting in similar depth for both materials and at 

41 sec gives the same taper angle for alumina and 

zinc oxide. In another hand increasing of distance 

from focal position increases entrance diameter 

and taper angle but, decreases penetration depth. 

Increasing of power density increases penetration 

depth and entrance diameter but, decreases taper 

angle. The generation of resoildified material 

needs high effect on the crater shape where 

eleveting exposure time which can cause 

distortion because of condensing large amount of 

resoildified material on the side walls of the 

crater. penetration Dr. K. H. Inamdar et al. (2016) 

[14]: In the present research, CO2 laser trepanning 

drilling of 1.2 mm mild steel plates were taken out 

to examine the effect of laser parameters such as 

laser power, gas pressure and scanning speed on 

entrance circularity, exit circularity, HAZ and 

taper. It is found that both entrance and exit 

circularities were significantly influenced by laser 

power and gas pressure. HAZ mainly influenced 

by scanning speed as well as laser power and 

taper was significantly influenced by laser power. 

Both entrance and exit circularities increased with 

increase in laser power. Also as laser power 

increased the taper decreases. HAZ increased with 

the elevation of power but decreased with increase 

in scanning speed. 

 

2. Exprimental  Work 

2.1. Work piece Materials Used 

 Mild or low-carbon steel 

Mild steel (steel containing a small percentage of 

carbon, strong and tough but not readily 

tempered), also known as plain-carbon steel and 

Low carbon steel ,its dimensions length 10cm 

,width 10 cm , thickness 4mm. It is the most 

common form of steel because its price is low but 

it provides material properties that are acceptable 

for various applications. The below percentages 

had inspected in the quality control laboratory. 

 

   Table (1): Chemical Composition of mild steel. 

Chemical Composition 

Mo Cr P Mn Cu Si C Element % 

0.005 0.0117 0.005 0.335 0.0064 0.005 0.005 Content 

Fe V Nb Co Al Ti Ni Element % 

the remain 0.005 0.005 0.001 0.005 0.005 0.005 Content 

 

2.2. Laser drilling System 

The laser drilling system which was used in 

experiments as shown in Figure (1) and in Figure 

(2) so it can be seen that the laser head of the 

system and Table (2) gives the technical 

parameters of the laser system. 
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Fig. (1): Laser System[15]. 

                                                                     Fig (2):shown holder of laser drilling system.                                        

Table (2) Technical parameters of laser system 

700w laser power  

america /russia IPG fiber laser resonator laser source 

L3000mm,Փ20-200mm (Փ20-300mm for option) pipe /tube processing(L*Փ) 

3000mm*1500mm processing surface(L*W) 

switzerland raytools laser head  

AC380 ±5% 50/60HZ(3phase) power supply 

15 KW Total electric power 

±0.03mm position accuracy X,Y and Z axie 

1g Acceleration 

800Kg Max load of working table 

5.3 T Machine weight 

 

                         

2.3.  The preparation 

 

Three samples of mild steel were used that its 

thickness 4 mm and has 20 hole which were 

drilled by using fiber l continuous wave laser. 

Additionally, each sample has different hole 

diameters (sample no. 1 has minimum diameter 

can obtain with laser drilling , sample no. 2 has 

1mm dia. ,sample no. 3 and 4 has 1.5mm dia. , 

sample no. 4 has 2mm dia.) and various parameter 

such as  : 

 Power 600, 700, 800, 900, 1000 W that is the 

power of the laser machine to make open 

hole. 

 For all tests the nozzle standoff (this is the 

distance between the nozzle and work piece): 

1mm. 

 Oxygen assisted gas (with 2-6 bar) was used 

in the hole drilling experiments. 

 For trepanning laser hole drilling 

experiments the laser working mode has been 

 

holder 

head 

light 
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continuous wave (CW) and the process speed has 

2, 2.5, 3, 3.5, 4  m/min. 

Then, all samples were prepared in laboratory 

through many steps as the following: 

1- Grinding process by using paper (SiC) with 

different degree of softness starting 220,320, 

500, 800, 1000 and ending 1200 respectively. 

2- Polishing process by using (AL2O3) with 

molecules size (5 micron) with special type 

of polishing cloth. 

3- Etching process by using etching solution 

that contains the substance and shows below:  

 98% Alcohol. 

 2% Nitric Acid HNO3. 

Immersing the sample on the solution for (5) 

second. 

 

 

 

 

3. Result & Dissusion 

3.1. Heat effect zone 

The test is done by using SEM (scan electro 

microscope) inspection and fiber laser machine to 

make four holes on cross-section manner with 

different parameters for each hole and different 

diameters of the holes. 

Its magnify 40x, 100x,200x ,500x to make clear 

the effect of the heat of laser during drilling 

process to showing : 

 White layer thickness. 

 Recast layer. 

 Cracks. 

 

Fig (3) to fig (9) is shown the images of 

microstructure of each work piece.  

The results show in the Table (3). 

 

 

 

Fig. (3): Shown photo sample No.1. 
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Fig. (4):Shown sample No.2 . 

 

 

Fig. (5): Shown sample No.2 . 

.    

Fig. (6): Shown sample No.3  

                  

Fig. (7):  Shown sample No.3. 
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Fig (8): Shown sample No.4. 

         

 

Fig (9): shown sample No.4. 

 

Table (3): show result value of whit layer. 

Power 

(watt) 

Speed 

(mm/min) 

Pressure gas 

(bar) 

Dia. Of hole 

(mm) 

Thickness of whit layer 

(µm) 

600 2 2 0.085 0.043 

700 2.5 3 1.171 0.28 

800 3 4 1.657 0.657 

1000 4 6 2.433 0.821 

 

 

3.2 Hardness test 

 

      The test making on cross section of four hole 

for each sample were drilling by laser machining 

under various, by using (digital micro vikers 

hardness tester) to study for each effect 

parameters on hardness . 

Furthermore, it is the most common method for 

measuring the hardness of metals, especially those 

with quite hard surfaces: the surface is submitted 

to a standard pressure which is the pressure that 
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applied to the samples for a standard period of 

time by means of a pyramid-shaped diamond. The 

diagonal of the resulting indention is measured 

under a microscope and the Vickers hardness 

value read from a conversion. 

Vikers hardness is a measure of the hardness of 

the metals, calculated from the size of an 

impression induced under load by pyramid- shape 

indenter. The indenter employed in the Vickers 

test is a square-based pyramid whose opposite 

sides meet at the apex at an angle of 136º. The 

diamond is pressed into the surface of the material 

at load ranging up to approximately 120g-force, 

and the size of the impression (usually no more 

than 0.5 mm) is measured with the aid of 

calibrated microscope. The Vickers number (HV) 

is calculated using the following formula: 

HV=1.854(F/  )       ....................................... (1) 

Where:   

F: the applied load. 

D: the area of indentation (measured in square 

millimeters). 

  Choosing four reading on both sides of the cross 

section hole. 

Distance between each reading and other is 1 mm 

by apply load (500 g) for (20 second). 

Note: this load different from metal to other. 

The reading listing on below table (4). 

 

 

Table (4): Result of hardness for hole drilling by laser machine. 

Av. Hardness Hv Load (gm) Time /Sec Name of sample No. 

280 280 280 500 20 A1mm/L 1 

280 280 500 20 A2mm/R 

218 220 216 500 20 B1mm/L 2 

218 220 500 20 B2mm/R 

177 176 175 500 20 C1mm/L 3 

176 180 500 20 C2mm/R 

116 117 120 500 20 D3mm/L 4 

113 115 500 20 D3mm/R 

 

3.3 Effect parameters laser machining on Heat 

Affect Zone (HAZ) 

1. analysis of microstructure 

The heat generated by the laser cutting process   

and after cooling has    affected the microstructure 

of the region near the cut surface (HAZ). The 

result of scan electro microscopic analysis 

revealed the presence of a layered structure on the 

work piece structure. The presence of a white 
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layer called melted zone (MZ): zone of interaction 

beam-metal.  

The HAZ depth (zone beneath the cut surface) is 

one of the main demage of laser machining. The 

dimension of the heat affecte zone (HAZ) is 

analyzed using scan electro microscope (SEM). 

HAZ   that is area of the work material which 

wasn't melted during cutting but its microstructure 

is affected by the heat intensity during laser 

cutting. While in the base material zone, the 

material has not undergone any structural 

transformation. The interface between HAZ and 

base material (BM) is the limit between the 

affected and unaffected microstructure. 

2. Analyze the result of depth of heat effect 

zone (HAZ) or thickness of whit layer 

 

 To study the influence of the input laser cutting 

parameters (laser power, cutting speed, and gas 

pressure) on the HAZ depth, four HAZ values of 

each specimen are measured using scan electro 

microscope and is calculated for each specimen. 

As draw below the relationship between the 

various parameters value with the result value 

thickness of heat effect that done by laser fiber 

and tested it by (ESM) that show in Fig. (10). 

 

 

 

 

 

Fig. (10): Show the effect power on thickness of whit layer 
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Fig.(11): Show the effect of the cutting speed on the thickness of whit layer. 

 

 

Fig.(12): Show effect pressure gas on the thickness of whit layer. 

      

 

It has been figured out that there is a correlation 

between power, speed, and pressure gas and the 

thickness of white layer. 

    It is found when increased the power is 

increased so it will cause increasing the thickness 

of whit layer that occurs because when high 

power laser beam hits the work material and 

transfers energy to it, the work piece surface gets 

heated and it will create a heating zone in cutting 

area resulting in the HAZ. 

     After increment laser power, more energy 

shifts to work material resulting in increasing in 

HAZ, hence HAZ is directly proportional to laser 

power and indirectly proportional to cutting 

speed. The influence of laser power on the HAZ is 

more in   comparison with the effect of cutting 
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speed and therefore, the power is the most 

important factor that controls the HAZ.  

  Also cutting speed effects on period of exposures 

of the melt to heat, so its effect related to the 

power so when it increase the cutting speed 

related to power that lead to decrease thickness of 

(HAZ) because reduce the absorbtion  of heat. 

And pressure gas has effected on (HAZ) in this 

project that use oxygen gas assist. Its function is 

to remove the heat from the metal and therefore 

reduce the (HAZ). Another influencer is thickness 

of material that when the thickness increase due to 

increase of absorption  of heat will lead to 

increase depth of (HAZ). 

 

3.4 Effect parameters on hardness  

The micro hardness (HV) depends on the 

microstructure of the change experienced by the 

work piece due to the transfer of heat to the 

workpiece during LBM process. To discuss the 

effect of parameter that used during the drilling by 

using fiber laser machine.  The result values of 

hardness with parameters values are showed 

below in the Figure (13),(14),and (15) 

respectively.  

 

 

Fig.(13) :Effect power on hardness. 

 

 

 

Fig. (14): Effect speed on hardness. 
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Fig. (15): Effect pressure gas on hardness. 

 

 

The hardness values are decreased and the result 

in first reading of hardness was (288 HV) in the 

smallest diameter hole (0.085mm) and the power 

is (600) watt so the speed and pressure gas was (2 

mm/min), (2 bar) respectively. So the heat 

(energy) that produces the power is oriented to 

small spot that produce more absorption of heat as 

mentioned before that the hardness depends on 

transfer of heat. 

    As the diameter of holes increase gradually 

with the incremental of power, cutting speed, and 

pressure gas values. That lead to increase the area 

and decrees the time exposure of heat because of 

cutting speed so lead to decrees absorption of 

metal to heat. So with increase the pressure gas it 

led to decrees the hardness value the reason it's 

consider exothermic agent.     For this reason, 

getting the less value of hardness in the test was in  

the largest diameter of sample NO.4 it is measures 

(2.344 mm) with parameters power (1000 watt), 

cutting speed (4 mm/min), and pressure gas (6 

bar) the result of HV (116). 

The hardness value and results are discussed 

according to standard values of hardness of mild 

steel that used in the experiment. The standard 

mechanical properties of mild steel such as the 

value of hardness is (115 HV) which is used in 

this project as a reference. The findings of the 

experiment is quite comparable with standers 

values of materials which are used in this study. 

 

4. Conclusions 

This study demonstrates the effect of cutting 

conditions (cutting speed, power, gas pressure) on 

the micro-hardness and depth of heat effect zone 

that produced by laser beam machining 

calculations and reached to the following 

conclusions: 

1. Increasing the parameters (power, cutting 

speed, and pressure gas) led to increasing 

heat effect zone width (HAZ). 
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2. Increasing the parameters (power, cutting 

speed, pressure gas) led to reduce the 

hardness value of the material. 

5. Increasing the parameters (power, cutting 

speed, pressure gas) obtain more regular shape 

of hole. 
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