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اخالقيات النشر
تقبل المجلة تقديم أي أعمال بحثية تتناول المجاالت الهندسية المختلفة ،سواء المنهجية منها أو
التطبيقية .يرجى من الباحثين إرسال اعمالهم البحثية بحيث ال تزيد عدد الصفحات عن  69صفحة
للبحث ،وباستخدام برنامج  MS Wordضمن القالب القياسي .يتم تطبيق مجموعة من االجراءات
لغرض الحصول على قبول النشر .وهذه االجراءات هي:
• قبول الباحثين
• التحقق من المعايير
• التحقق من االقتباس او االنتحال
• التحقق من عدم تكرار المنشور
• التحقق من االستغالل
• التحقق من سوء التصرف
• ان يكون المنشور مقروء للجمهور الدولي (على األقل العنوان والمستخلص باللغة اإلنجليزية).
• التقييم العلمي المحكم
• موافقة هيئة التحرير

ان هيئة التحرير تسعى الى اكتمال هذه االجراءات خالل مدة ال تتجاوز ( )61أسابيع من تاريخ تقديم
البحث .يجب أن يحتوي البحث المقدم على ما ياتي )6( :اسم المجلة  )2( ،عنوان البحث  )1( ،اسم
المؤلف (المؤلفين) ؛ ( )4المستخلص ؛ ( )9الكلمات الدالة ؛ ( )1نص البحث ؛ ( )7المراجع.
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جمعية المهندسين العراقية
تأسست جمعية المهندسين العراقية ( )ISEفي عام  6512من قبل مجموعة من المهندسين العراقيين
الرواد .وقد تم تعيين  11هيئة إدارية منذ تشكيلها حتى اآلن .ازداد عدد االعضاء بمرور الزمن ليصل
الى أكثر من  1111عضو مؤخرا .لدى الجمعية العديد من الهيئات النوعية التخصصية واللجان
لالشراف والقيام بأنشطة علمية وهندسية وثقافية بشكل مستمر من أجل دعم المهندسين العراقيين
بالخبرات والمهارات المطلوبة .تسعى الجمعية الى تحقيق أهدافها من خالل:
 .6تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمساهمة فيها.
 .2تنظيم دورات التعليم المستمر في الحقل الهندسي.
 .1تنظيم المحاضرات والمنشورات العلمية والثقافية.
 .4دعم وتشجيع البحوث والدراسات الهندسة.
 .9تنظيم الزيارات العلمية.
 .1جمع وتوثيق المعلومات العلمية والهندسية.
 .7تقديم الخبرة واالستشارات العلمية والهندسية.

الهيئة االدارية
 المهندس االستشاري فالح كاظم زاير /رئيس الجمعية ورئيس الهيئة االدارية
• أ.د .حسين يوسف محمود /نائب رئيس الجمعية
 المهندس االستشاري علي حسين صبيح العالق /امين السر
 المهندس محمد فاروق عبد الخالق /االمين المالي
 أ.م.د .ماهر يحيى سلوم /عضو
• د .فالح حمزة الربيعي/عضو
• م.د.حيدر عامر احمد البغدادي/عضو
• م.م .احمد صالح الزهيري/عضو
• المهندس االستشاري رياض كتاب حسين/عضو
• المهندس حمودي خضير محمد/عضو
• المهندس عبد اللطيف عبد الحسين صنكور/عضو
• المهندس عبد السالم عبد الحسن الجشعمي/عضو
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هيئة التحرير
• أ.د .حسين يوسف محمود ،جامعة بغداد ،كلية الهندسة /رئيس هيئة التحرير
• أ.د .نجدت نشأت عبد هللا  ،كلية الفارابي الجامعة
• أ.د .محمد زكي الفائز  ،جامعة النهرين  ،كلية هندسة المعلومات
• أ.د .غادة موسى رزوقي ،جامعة بغداد  ،كلية الهندسة
• أ .ماهر خضير محمود العزاوي  ،الجامعة المستنصرية  ،كلية الهندسة
• أ.م.د .سميرة محمد حمد هللا  ،جامعة بغداد  ،كلية الهندسة
• أ.م.د .أحمد زيدان محمد الشمري  ،جامعة بغداد  ،كلية الهندسة الخوارزمي
• أ.م.د .نصير عبود الحبوبي  ،جامعة النهرين  ،كلية الهندسة
• أ.م.د .معن سلمان حسن  ،الجامعة التكنولوجية  ،قسم الهندسة المدنية
• م.د .اميل محمد رحمن المياح ،جامعة بغداد  ،كلية الهندسة الخوارزمي
• م.د .توفيق وسمي محمد  ،الجامعة المستنصرية  ،كلية الهندسة

االستشاريون
• األستاذ الدكتور أمين دواي التميمي /رئيس الجامعة التكنولوجية
• األستاذ الدكتور ماجد حميد مجيد /رئيس الجامعة التقنية الوسطى
• األستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري /رئيس الجامعة التقنية الجنوبية
• األستاذ الدكتور قاسم جبار سليمان /أستاذ في الهندسة الكيمياوية
• األستاذ الدكتور رامي حكمت فؤاد الحديثي /أستاذ في الجامعة االردنية
• األستاذ الدكتور إحسان فتحي /أستاذ في الهندسة المعمارية في جامعة فيالدلفيا االمريكية
• األستاذ الدكتور خالد السلطاني /أستاذ في الهندسة المعمارية في الدنمارك
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الصفحة

تخمين الضائعات في مياه االستخدامات المنزلية في فصل الشتاء

16- 7

م.حميد مجيد حسين  ,د .حيدر صباح عبداالمير  ,د.كاظم عودة جحف

استطالع آراء سكان المناطق الحضرية المجاورة للعشوائيات وعوامل انهيار البيئة المستدامة في
03 -17
عينة من حي البساتين في مدينة بغداد
م.د .نهلة حافظ جواد حسين
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تخمين الضائعات في مياه االستخدامات المنزلية في فصل الشتاء
حميد مجيد حسين , ¹د .حيدر صباح عبداالمير , ²د.كاظم عودة جحف³
 ³,²,¹قسم المكائن والمعدات  -معهد تكنولوجيا -بغداد /الجامعة التقنية الوسطى
¹ Email: hameed.m.1955@gmail.com
²: haydersabah75@yahoo.com
³: kadhum.audaa@yahoo.com

المستخلص
تكمن اهمية البحث الحالي في عالقته بموضوع تقليل استهالك المياه خالل االستخدام اليومي .ففي البحث الحالي تم دراسة مشكلة ضائعات المياه في فصل
الشتاء نتيجة عملية خلط المياه الباردة القادمة من االسالة مع المياه الساخنة القادمة من السخان للحصول على مياه مناسبة لالستخدام .ومحاولة تخمين النسبة المئوية
للضائعات بالنسبة لعينة من االشخاص في مدينة بغداد فقط .ويتضمن البحث الحالي دراسة تجريبية بضمنها االستبيان الميداني باالضافة الى دراسة محاكات
باستحدام نمودج رياضي لتخمين توزيع درجات الحرارة اثناء عملية الخلط .تتضمن الدراسة التجريبية قياس كمية المياه المفقودة خالل فترة انتظار انتظام درجة
حرارة الماء عند درجة مناسبة للغسل من لحظة فتح الصنبورين الحار بدرجة حرارة  77درجة مئويةوالبارد بدرجة حرارة  07درجة مئويةالى حين الحصول على
المياه المناسبة لالستخدام.بدرجة حرارة  23درجة مئوية .تم تطبيق النمودج الرياضي باستخدام برنامج  ANSYS-FLUENT 14.5من خالل بناء نموذج
حسابي لالنبوب المستخدم في الدراسة الحالية لدراسة عملية الخلط بين الماء الساخن والبارد ومحاولة حساب الزمن الالزم للوصول الى درجة حرارة مناسبة وكمية
المياه المتدفقة .واخيرا فقد تم اجراء جوالت ميدانية استقصائية لبعض المجمعات والشقق السكنية لمناطق مختلفة من مدينة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة وتم
توزيع قوائم االستبيان تتضمن اسئلة حول االستهالك اليومي للماء .ان النتائج التي تم الحصول عليها من االستبيان توضح ان معدل انحراف النسبة المؤية
للضائعات في المناطق المشار اليها ال يتجاوز  %28.0عما هو في القراءات التجريبية  .كما ان طول انابيب الماء الساخن الواصل الى الخالط لجميع الحاالت
اختلف بحدود  .%783وان النتائج المستخلصة بينت ان هناك معدل عالي في الضائعات كان بحدود  3.2الى  % 3.2فقط في عملية الخلط خالل فصل الشتاء من
كمية االستخدام المنزلي.
الكلمات المفتاحية :ضائعات المياه ,االستخدام المنزلي ,االستهالك

الرموز المستخدمة
 Lطول االنبوب )(m
 kالتوصيل الحراري للمائع )(Wm–1K–1
 Tدرجة حرارة الهواء )(K
 Tcدرجة حرارة الماء البارد (ماءاالسالة) )(K
 Thدرجة حرارة الماء الحار (ماءالسخان) )(K
 Tmدرجة الحرارة الماء الدافىء (الماء المخلوط) )(K
 Cpالحرارة النوعية )kj/kg).K
 hمعامل انتقال الحرارة )W/m2).K
 Vpحجم ضائعات الماء لكل شخص ()liter
 Vmمتوسط ضائعات الماء لكل شخص ()liter
 Vtمتوسط حجم ضائعات الماء الكلي لسكان بغداد ()liter
 Vtmمتوسط حجم ضائعات الماء الكلي لفصل الشتاء ()liter
 u,vسرعة جريان المائع m/se

الرموز االغريقية Greek Symbol
α
β
υ
ρ

االنتشارية الحرارية )(m2s–1
معامل التمدد الحجمي )(K–1
2 –1
اللزوجة الكينماتية للمائع ) (m s
كثافة المائع )(kgm–3

معلومات البحث
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الباحث ذو العالقة
االسم :د .حميد مجيد حسين
البريد االلكترونيhameed.m.1955@gmail.com :
االهتمامات البحثية:
رابط غوغل سكوالر:
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يالحاام ماان الجاادول ( )3ان اسااتهالك الماااء االكثاار تكاارارا يوميااا يتضاامن فااتح
الحنفيات والخالطات للغسل واالكل والشرب والطبخ .ويصبح
مجموع النسبة المئوية = %22.0=34.7+04.2+4+3.3+2.7
علما ان المستخدم يضطر لكل من هذه الحاالت الى فتح الخالط والحنفية
وينتظر لفترة زمنية معينة للحصول على الماء الدافىء المناسب للغسل شتاءا.
وقد تم تحديد درجات الحرارة الماء الدافىء المناسب للغسل وفقا لتجارب عملية
لمجموعة من العاملين المستخدمين وقد وجدت تتراوح بين  47-32درجة
مئوية .وخالل فترة الحصول على معدل درجة حرارة الماء الصافي الدافىء
يحصل ضائعات لكمية من المياه اليستهان بها على فرض ان الحد االدنى
لالستخدام المنزلي هو  27لتر/شخص/يوم[11] .

 .1تمهيد
في االونة االخيرة اصبحت مشكلة شحة المياه في اغلب البلدان وخصوصا
العراق مطروحة الهميتها في جميع مجاالت الحياة بسبب تقليل حصة العراق
من نهري دجلة والفرات .كما ان االستهالك اليومي الغير مقنن زاد نتيجة لزيادة
عدد السكان اضافة الى الزيادة المتسارعة في عدد الوحدات السكنية الرسمية
وغير الرسمية منها .اجريت بحوث عديدة في مجال انتاج الماء الصافي ومعدل
االستهالك والنسبة المئوية لكمية الضائعات ودعم الدولة لتخفيض كلفة التجهيز
للمترالمكعب من الماء ومن هذه البحوث .الباحث ] [1حدد معدل كمية الماء
الصافي المخصص لالستخدام المنزلي في بغداد بمعدل  32لتر /شخص  /يوم .
الباحث ] [2قدر مؤشرات االستهالك اليومي الكلي في امريكا بمعدل  343لتر
 /شخص /يوم بضمنها المصانع وقدر معدل ضائعات اليتجاوز  %2لتر /
شخص /يوم .الباحث ] [3قدر استهالك الماء الصافي الكلي في دول جنوب
شرقي اسيا بمعدل  80لتر  /شخص /يوم للدول الفقيرة  .قدر الباحث ] [4معدل
كمية الماء الصافي المستهلك لبعض دول اسيا بين  327 -77لتر  /شخص/
يوم  .الباحث ] [5قدر اقل المعايير الدولية لكمية الماء الالزم للمناطق السكنية
المكتظة بالسكان بمقدار  27لتر  /شخص /يوم .واجرى البنك الدولي ][6
بالتعاون مع وزرارة العمل والشؤون االجتماعية العراقيىة دراسة لمواقع
تجهيز الماء الصافي للمدن العراقية عدا محافظات شمال العراق .الباحث ][8
قدر كلفة انتاج المتر المكعب الواحد للماء في بغداد حوالي  7.78دوالر وسعر
البيع لالستخدام المنزلي  7.770دوالر اي بدعم يصل الى حوالي  7.0سنت .
الباحث ] [7حدد كلفة االنتاج الحقيقية للمتر المكعب ماء وضخه للمنازل بمبلغ
مقارب للمبلغ الدي حدده الباحث حيدر اراز [8].في البحث الحالي نحاول تحديد
نسبة الضائعات المئوية للماء من خالل عملية الخلط بين الماء الساخن والماء
البارد فقط في فصل الشتاء للحصول على درجة حرارة مناسبة لالستخدام
اليومي.

 081الجانب العملي
اعتمد في هذا البحث على حساب معدل ضائعات الماء لصافي شتاءا اثناء
فتح صنبور الماء الساخن للخالط مع فتح صنبور الماء البارد للحصول على
الماء الدافيء المناسب لالستخدام .ولهذا الغرض تم تحضير االدوات المناسة
التالية الجراء التجارب:
 -0دورق زجاجي مدرج لقياس حجم ضائعات الماء لحين الحصول الى الماء
الدافيء.
 -3محرار لقياس درجة الحرارة.
 -2ساعة توقيت لقياس الفترة الزمنية بين قراءة واخرى
وبعد اختبارات عملية لعشرة اشخاص من الجنسين  ,تم تحديد معدل درجة
الحرارة المناسبة للماء الدافىء بين  47-32درجة مئوية .ولضبط قياس حجم
ضائعات فاقد الماء قدر االمكان تم اختيار منزلين كنموذج بعد تدقيق نتائج
االستبيان الذي اجري لعدة مناطق في مدينة بغداد علما ان كل منزل منهما يمكن
فيه عدة اشخاص ويوجد في كل منزل مغسلتين وحمام واحد وحوض واحد في
المطبخ .علما ان انابيب المنزل االول مصنوعة من الحديد المغلون ومدفونة.
اما انابيب المنزل الثاني مصنوعة من الحديد البالستك المدفون .كذلك تم تصميم
وبناء منظومة مختبرية عبارة عن سخان ماء يخرج منه انبوب مصنوع من
الحديد المغلون بدون عازل يصل الى خالط المغسلة بطول  07.2متر كما
موضح بالشكل (.)0

 .0تحليل المشكلة وطرائق البحث
حسب بيانات قسم التخطيط والمتابعة في دائرة ماء بغداد ] [9بلغ االنتاج
الفعلي للماء الصافي  3.20مليون متر مكعب  /يوم لسنة  .3704في حين بلغ
عدد سكان بغداد لنفس السنة  3033777شخص اي مايقارب السبعة ماليين
شخص حسب سجالت البطاقة التموينية لوزرارة التجارة .وبلغ عدد المشتركيين
الرسميين للشبكة الماء الصافي  0343707شخص ,وعدد المستفيدين
المتجاوزين على شبكة الماء بلع  322732شخص .وحسب بيانات وتقارير
قسم السيطرة النوعية لدائرة ماء بغداد ,فان تفاصيل استهالك الماء اليومي
للشخص الواحد كانت كما مبين في الجدول التالي ].[10
الجدول ( :)1انواع استهالك الماء الصافي]. [4
ت
0
3
2
4

نوع استهالك الماء
منزلي
صناعي وتجاري
االخرى
الضائعات

لتر/يوم
27
237
22
72

الشكل ( :)1نموذج القياس المختبري.

علماااا ان االساااتهالك المنزلااااي :يشااامل الشااارب والطهااااي والغسااايل والتنظيااااف
والحمامااات والمرافااق الصااحية وغساايل المالبااس وسااقي الحاادائق وغيرهااا .امااا
الضااائعات الكليااة فيشاامل الضااائعاتالمنزلي وحاااالت كساار االنابيااب والتساارب
والتجاوز على شبكة اسالة المااء .الجادول ( )3يوضاح النسابة المئوياة الساتهالك
الماء الصافي المنزلي ].[11

اجريت التجارب بواقع يومان في االسبوع الشهر الشتاء فقط كانون االول,
كانون الثاني ,شباط  ,اذار .حيث تراوحت درجة حرارة ماءاالسالة بين 02-4
درجة مئوية .وثبتت درجة حرارة الماء المجهز من السخان عند  77درجة
مئوية واستنادا الى االحصائية التي اجريت نتائج االستبيان فقد سجلت القراءت
في االوقات التالية لتشمل ساعات ذروة االستخدام المنزلي.
 )0السادسة صباحا وحتى الثامنة.
 )3الثالثة عصرا وحتى الخامسة.
 )2السابعة مساءا وحتى التاسعة.
اضافة الى اوقات االخرى علما ان الفارق الزمني بين القراءات هو  02دقيقة.

الجدول ( :)0النسبة المئوية الستهالك الماء الصافي المنزلي فقط]. [4
النسبة المئوية %
ت نوع استهالك الماء المنزلي
2.7
االكل والشرب
0
3.3
الطبخ
3
34.7
غسيل المالبس
2
37.7
االستحمام
4
33.3
المرافق الصحية
2
04.2
خالط المغاسل
3
4.7
االخرى
7

 080النموذج الحسابي
تؤخذ القراءات المبينة في الشكل ( )2للشخص االول ,حيث يتم جمع حجم
ضائعات الماء للفترات الزمنية في اليوم الواحد (صباحا  ,ظهرا ,
عصرا,مساءا,اخرى) و كانت
8
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Vp=4.18 lit
ويحسب متوسط حجم ضائعات الماء المنزلية اليومية لكل فرد ( )Vmعلى
فرض وجود ستة اشخاص في المنزل الواحد من المعادلة التالية:
Vm=(V1+V2+V3+V4+V5+V6)/6=3.32 lit
ويحسب متوسط حجم الضائعات الكلية لمجموع اال فراد الساكنين في منزل
واحد ( )Vmmولجميع الفترات الزمنية لليوم الواحد.من المعادلة التالية:
Vmm=(Vm1+Vm2+Vm3+Vm4+Vm5+Vm6)/5=3.28 lit
واستنادا للمصدر ] [12فان عدد سكان مدينة بغداد بلغ تقريبا  7ماليين نسمة
.لذلك يمكن حساب الضائعات الكلية اليومية لسكان مدينة بغداد كما يلي:
Vt=(3.28)×7×106=22.96×106 lit
ويحسب معدل الضائعات الكلية لفصل الشتاء في مدينة بغداد على فرض ان
Vt=22.96×106 ×120
فصل الشتاء يمثل 120يوم من المعادلة) :
=2755.2×106 (lit) =2755.5×106 (m3
ويمكن حساب النسبة المؤية لمعدل الضائعات اليومية المنزلية على فرض ان
معدل استهالك الماءالصافي لكل فرد بحدود  27لتر /يوم ] . [9
% Vmp=(3.28\100) ×50=6.56 %

الشكل ( )0االنبوب ومنطقة الخلط في الحل العددي.
وباستخدام الشروط الحدودية التي تتظم منطقة دخول الماء الساخن عند 77
درجة مئوية ومعدل تدفق  0لتر/ثا ومنطقة دخول الماء البارد بدرجة حرارة
 07درجة وبمعدل تدفق  7.2لتر/ثا في المعادالت اعاله يتم تحويل المعادالت
الالخطية الى معادالت خطية باستخدام شبكات متعددة في المجال ((multi-
 meshوعدد العقد  nodesكان في حدود  32327عقدة لكل حالة باستخدام
البرنامج المذكور .حيث يستمر تكرار عملية االنتقال بين قيم درجات الحرارة
خطوة بخطوة حسب قيمة عامل االرتحال ) (Marching factorحتى يتم
الحصول على شرط التقارب ) (Convergenceلهذا التكرار وذلك عندما
يصبح الفرق بين القيمتين مقداراً صغيراً تم تحديده في البرنامج بقيمة (.)10-6

 087الجانب النظري
الشكل ( )3يبين النظاام الفيزياائي المساتخدم فاي البحاث الحاالي والاذي يصاف
الجريان ثنائي االبعاد داخال منطقاة الخلاط باين الماائع الحاار والباارد وتام تكويناه
باسااتخدام برنااامج  .ANSYS-FLUENT 14.5ويمكاان وصااف النمااوذج
الفيزيائي على اساس النموذج الرياضي بعبارة اخرى المعادالت التفاضالية التاي
تصف الظاهرة قيد الدراسة اما االستقصااء العاددي للجرياان الطبااقي فاي انباوب
المياه السااخنة ومنطقاة الخلاط يمكان اعطااءه بالمعادلاة الحاكماة للحالاة المساتقرة
كالتالي ]: [4

 082االستبيان
وماان خااالل تحلياال نتااائج االسااتبيان الااذي اجاارى فااي مناااطق مدينااة الصاادر
الزعفرانية والشعلة الشاقق الساكنية فاي حاي الساالم .لاوحم ان ظاروف اساتخدام
الماء الصافي والضائعات متقاربة مع التجاارب التاي تام اجرائهاا و المشاار اليهاا
في الجانب العملي نسخة من اسئلة االستبيان موضحة بالشكل (.)2

معادلة االستمرارية

u  v

0
x y
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معادلة الطاقة
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 x
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u

)(4
اعاله المعادالت  4-0تعتبر منظومة معادالت تفاضلية تمثل الجريان الثنائي
البعد للكتلة والزخم والطاقة .من الجدير بالذكر بأن المعادالت الحاكمة اعاله
مكونه من خليط من معادالت قطع ناقص ومكافئ )(Elliptic & Parabolic
والتي يتم حلها آنيا باالعتماد على طريقة المتغيرات االساسية (Primitive
).Variables

الشكل ( :)7قائمة االستبيان المقدمة من قبل الفريق البحثي الى المستخدمين.

 .7النتائج والمناقشة
بعد اجراء الحسابات لجميع القراءات المسجلة للفترات المشار اليها سابقا ,تم
حساب المحصلة النهائية للنسب المئوية لحجم ضائعات الماء المنزلي للشريحة
المختارة كنموذج تجريبي ورسمت النتائج المبينة في االشكال  2الى 03
محسوبة على اساس ان االستهالك المنزلي يساوي  27لتر /شخص/يوم.
0
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الجدول ( :)7نتائج النسبة المئوية للضائعات اليومية.
االشخاص
0
3
2
4
2
3

المنزل الثاني
النسبة المئوية للضائعات اليومية %
المغسلة 0
المغسلة 1
07.3
8.4
8.0
3.2
2.0
4.0
3.0
2.8
2.0
3.7
2.8
0.7

المنزل االول
النسبة المئوية للضائعات اليومية %
حوض الغسل
المغسلة 0
المغسلة 1
07.2
8.7
8.2
8.4
3.8
3.4
3.0
2.3
2.2
2.3
4.2
4.3
4.3
2.7
2.3
2.3
3.7
3.2

حوض الغسل
00.3
0.0
8.0
3.0
2.7
4.2

وفيما يلي جدول ملحق ببعض النتائج التي تم الحصول عليها من االستبيان7
ت

المنطقة

-0
-3
-2
-4

مدينة الصدر
الشعلة
الزعفرانية
الشقق السكنية\
حي السالم

معدل عدد افراد المسكن
الواحد
00
07
8
7

النسبة المئوية لعدد العاملين %
مساءا
صباحا
0077
88.2
0370
8770
3278
7373
2373
3878

اما بالنسبة لنتائج االستبيان االخرى فقد تم االستفادة منها لتحديد طول االنبوب
بين السخان والخالط بصورة تقريبية كما هو الحال بالنسبة للجهاز
المختبري ,اضافة الى تمكننا من معرفة نوع االنبوب ادا كان عاري او مدفون
كما ان نتائج القراءات التي اجريت على الجهاز المختبري اثبتت ان الضائعات
كانت اكبر من جميع الحاالت المشابهة للمنزلين االول والثاني .ومن االطالع
على بيانات االستبيان وتحليلها يتبين تقاربها مع قراءات هذا البحث .تم رسم
المنحنيات التي تمثل خالصة نتائج الضائعات اليومية المنزلية كما هو في
االشكال ( )2الى (.)03
لوحم من التجارب العملية ان المنزل االول (المغسلة االولى) الشخص االول
كان معدل حجم الضائعات  7.72لتر صباحا ثم يقل ليصبح  7.37لتر ظهرا
وازداد الى  7.73لتر مساءا وان متوسط النسبة المئوية للضائعات . %3.0
المنزل الثاني (المغسلة االولى) الشخص االول كان معدل حجم
الضائعات 7.82لتر صباحا ويقل ليصبح  7.72لتر ظهرا وازداد الى 7.70
لترمساءا ومتوسط النسبة المئوية للضائعات  .%2.3اما في حالة استخدام
الجهاز المختبري للشخص االول فكان حجم الضائعات  0.08لتر صباحا ويقل
الى  7.02لتر ظهرا وازداد الى  7.08لتر مساءا ومتوسط النسبة المئوية
للضائعات  .%7.2ولوحم من االشكال  2الى  03ان معدل حجم الضائعات
يقل بصورة تدريجية بعد تكراراالستخدام الشخصي لنفس الخالط لنأخذ مثال
المغسلة االولى للمنزل الثاني ,حيث بلغت الضائعات  7.33لتر للشخص الثاني
واصبح  7.38لتر للشخص الثالث وهكذا  .ولوحم ان النسبة المئوية للضائعات
تقل تدريجيا بعد استخدام الشخص االول  ,مثال المغسلة الثانية للمنزل الثاني.
حيث كانت  %07.3للشخص االول واصبحت  %8.0للشخص الثاني  ,ثم
للشخص الثالث .وكذلك تم دراسة تاثير طول االنبوب على مقدار الضائعات في
الشكل ( )02وقد وجد عند زيادة طول االنبوب الواصل بين السخان والخالط
فان نسبة الضائعات تزداد اطراديا .وايضا تم رسم تاثير نوع االنبوب على نسبة
الضائعات للحديد المغلون والبالستك المكشوف في الشكل ( .)04وقد وجد ان
استخدام االنبوب البالستك يقلل من الضائعات اليومية لعازليته الحرارية العالية.
وقد تم رسم مخطط لنسبة الضائعات مع عدد االشخاص في الشكل ( .)02اما
النتائج النظرية لتوزيع درجات الحرارة وسرعة المائع في االنبوب الواصل بين
السخان والخزان فقد رسم في االشكال ( )03و ( .)07ومن الشكل ( )08يمكن
مالحظة كيفية هبوط درجات الحرارة على طول انبوب مكشوف من نوع
الحديد المغلون من درجة حرارة  77درجة مئوية الى  22.2درجة مئوية.
واخيرا فان الشكل ( )00يوضح الزمن الالزم لهبوط درجة الحرارة عند

النسبة المئوية لوقت استخدام الماء %
مساءا
صباحا
2272
3377
2378
3273
2773
3378
2873
4374

االنتقال من السخان الى الخالط في انبوب مكشوف في حالة فتح االنبوب البارد
لغرض اجراء عملية الخلط ووجدت تقريبا مقاربة للجانب العملي .ومن تحليل
نتائج االستبيان الذي اجرى في مناطق مدينة الصدر الزعفرانية والشعلة الشقق
السكنية في حي السالم .لوحم ان ظروف استخدام الماء الصافي والضائعات
متقاربة لما جرى من التجارب المشار اليها في الجانب العملي

 .2االستنتاجات
بعد فترة ليست بالقليلة من التجارب التطبيقية لهذا الموضوع تم االستنتاج بما
يلي:
 .0كانت الضائعات عند ذروتها صباحا الن درجة حرارة ماء االسالة
والخزان اوطىء  ,مما يتطلب فتح حنفية الماء الساخن فترة اطول
للحصول على ماء دافيء من الخالط.
 .3عند فتح الخالط للمرة االولى في جميع االوقات تكون ضائعات
الماءكبيرة .
 .2تقل الضائعات بصورة كبيرة بعد االستخدام االول خصوصا بالنسبة
لالنبوب البالستيكي المدفون  ,بينما يقل بصورة تدريجية بالنسبة
لالنابيب االخرى.
 .4عند تكرار فتح الخالط تقل النسبة المئوية للضائعات ولجميع
الحاالت.
 .2بالنسبة للشقق السكنية كانت الضائعات اقل بنسبة كبيرة نتيجة لقرب
المسافة بين السخان والخالط اضافة الى ان انابيب الماء كانت
مدفونة ومعزولة جيدا.

 .5التوصيات
نتيجة لما جاء في البحث الحالي من نتائج عملية ,نقترح اجراء المزيد من
التجارب العملية واخذ نماذج اكثر للحصول على نتائج عملية اكثر في حساب
معدل الضائعات في االماكن التالية  :المدارس الفنادق الوحدات العسكرية
والخدمية .ولمعالجة الضائعات المدروس في البحث الحالي نقترح استخدام
االنابيب البالستيكية في تاسيسات االنابيب المنزلية النها تتميز بعزل حراري
عالي .وكذلك نقترح انشاء منظومة بسيطة الستعادة المياه الصالحة لالستعمال
في المنازل او الدوائر الحكومية لغرض استرجاع كمية الضائعات في خزان
ارضي يرتبط مع مضخة ماء منزلية كما موضح في الشكل ( )07مخطط
مبسط لهذه المنظومة .حيث يتم تحويل عتلة الصمام ثالثي االتجاه اثناء فتح
حنفيتي الماء البارد والساخن لكي يتم استرجاع هده الضائعات الى الخزان
االرضي ,لحين الحصول على الماء الدافئ المناسب  .ثم تحول عتلة الصمام
الثالثي لكي تعمل كخالط ماء جاهز لالستخدام .
07
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الشكل ( :)2مخطط منظومة مقترحة لتقليل الضائعات اليومية.

الشكل ( :)5نتائج معدل ضائعات الماء للمنزل االول للمغسلة االولى انبوب حديد مغلون مدفون بطول  2.7متر.

الشكل ( :)6نتائج معدل ضائعات الماء للمنزل االول للمغسلة الثانية انبوب حديد مغلون مدفون بطول  3.3متر.
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الشكل ( :)3نتائج معدل ضائعات الماء للمنزل االول حوض الغسل انبوب حديد مغلون مدفون بطول  8.0متر.

الشكل ( :).نتائج معدل ضائعات الماء للمنزل الثاني المغسلة االولى انبوب بالستك مدفون بطول  7.3متر.

الشكل ( :)9نتائج معدل ضائعات الماء للمنزل الثاني المغسلة الثانية انبوب بالستك مدفون بطول  0.4متر.
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الشكل ( :)12نتائج معدل ضائعات الماء للمنزل الثاني حوض السنك انبوب بالستك مدفون بطول  07متر.

الشكل ( :)11نتائج معدل ضائعات للجهاز المختبري انبوب مغلون مدفون بطول  07متر.

الشكل ( :)10نتائج معدل ضائعات للجهاز المختبري انبوب مغلون مدفون بطول  2متر.
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الشكل ( :)17تاثير طول االنبوب الواصل بين السخان والخالط على معدل ضائعات للجهاز المختبري صباحا.

الشكل ( :)12تاثير نوع االنبوب الواصل بين السخان والخالط على معدل ضائعات للجهاز المختبري صباحا.

الشكل ( :)15النسبة المئوية لمعدل ضائعات المياه المنزلي.
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الشكل ( :)16توزيع درجات الحرارة داخل منطقة الخلط لدرجة حرارة الماء الحار  77والماء البارد 07.2

الشكل ( :)13توزيع درجات الحرارة داخل منطقة الخلط لدرجة حرارة الماء الحار  77والماء البارد 07.2

الشكل ( :)1.توزيع درجة الحرارة الماء الساخن مع طول االنبوب.
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Prediction of Domestic Water Losses in Winter
ABSTRUCT
The importance of this paper presented in its relationship with the reduction of water losses. In this study the
problem of the domestic water losses in the winter season through the mixing process of the hot water from the
heater and cold water from the water supply. To prediction the present of the water losses in Baghdad c .An
experimental study included a questionnaire was conducted and a mathematical simulation approaches was
considered to estimate the distribution of heat during the mixing process . The quantity of water losses was
measured from the hot water at 70oC and cold water at 10oC source until to reaching to the desired water
temperatures about 32oC for daily domestic use. The mathematical model was applied using ANSYS-FLUENT
14.5 software to implement a simulation model of the pipe to study the distribution of temperature in the pipe
and the cooling time of the hot water to the desired temperature of the worm water. Finally the investigation
includes visiting samples of residential domestic units in the Karik and Rusafa in Baghdad City and a
questionnaire forms include questions about daily water usage were distributed. The results of this
questionnaire shows that the percent of losses in the study area was less than 0.82% from experimental
readings .whereas the difference in hot water pipe length for all considered cases was 3.7% . Also the results
show that there is a high water losses present of about (2.3 to 6.3)% because of the mixing process in the
domestic usage.
Keywords: water losses, domestic usage, worm water.
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استطالع آراء سكان المناطق الحضرية المجاورة للعشوائيات وعوامل
انهيار البيئة المستدامة في عينة من حي البساتين في مدينة بغداد
م.د .نهلة حافظ جواد حسين
كلية الهندسة /الجامعة المستنصرية

المستخلص
يهدف البحث الى التعرف على وجهة نظر سكان المناطق الحضرية المحاطة بالتجمعات العشوائية للوقوف على أهم (اآلثار واألبعاد االجتماعية ،
الثقافية ،االقتصادية ،البيئية ،و األمنية) السلبية الناجمة عن ظاهرة السكن العشوائي المحيط بالمناطق المخططة حضريا ً  .اجريت دراسة وصفية تحليلية
للساكنين بمنطقة السكن المستدام لحي البساتين المتاخمة لمنطقة السكن العشوائي لتقويم مستوى اآلثار السلبية في عينة عشوائية (احتماليه) ،ووفقا ً للتصميم
التجريبي ،و بواقع 50حالة من الساكنين بالمنطقة المخططة حضريا ً .تم األخذ بأراء الخبراء في مرحلة الدراسة االستطالعية (الصدق الظاهري) والتي
جاءت بتأييد صالحية أعادة توزيع فقرات المقياس المقترح و الى القوة التمييزية العالية لفقراته ،و جاءت نتائج مؤشر معامل الثبات بمقياس (ألفا-كرون
باخ) بدرجة عالية جداً من الثبات ،ليعكس صالحية تعميم نتائج البحث على كل مجتمع الدراسة .سجلت نتائج المقياس المقترح لتقدير اآلثار السلبية
الناجمة عن العشوائيات وفق مؤشر الكفاية النسبية لمقياس محاور انهيار البيئة المستدامة مستواً عا ٍل عند مستوى داللة  ، 0.05كما أتضح بأن مجتمع
الدراسة ،من ذوي المستوى (االجتماعي -واالقتصادي) المنخفض نتيجةً لتحول منطقة الدراسة الى منطقة طرد سكاني بسبب انتشار مناطق السكن
العشوائي حولها .كما اتضحت الصورة المتدنية في انهيار البيئة المستدامة  ،حيث األثر المعنوي العالي نتيجةَ لنشوء تلك التجمعات من خالل كافة اآلثار
واالبعاد (االجتماعية  ،الثقافية ،االقتصادية ،البيئية ،و األمنية).

الكلمات المفتاحية.
العشوائيات ،البيئة المستدامة ،اآلثار السلبية للعشوائيات ،عوامل الطرد السكاني ،التحضر المستدام.
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 أهداف البحث2 1

 .1المقدمة

يهدف البحث الى التعرف على وجهة نظر سكان المناطق

لقد سجلت نتائج المسح الشامل للعشوائيات في العراق الذي نُفَ َذ

الحضرية المحاطة بالتجمعات العشوائية وذلك بالوقوف على أهم اآلثار

من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء بالتعاون مع مديريات البلديات في

واألبعاد السلبية الناجمة عن شيوع ظاهرة السكن العشوائي المحيط

المحافظات في نهاية عام 2013بأن عدد المساكن العشوائية على

بالمناطق المخططة حضرياً ممثلةً بـ (اآلثار واألبعاد االجتماعية

مستوى محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان قد بلغت 188441

والثقافية ،اآلثار واألبعاد االقتصادية ،اآلثار واألبعاد البيئية ،واآلثار

مسكناً مشكلةً نسبة قدرها ( )%3.1من أجمالي عدد المساكن في

واألبعاد األمنية) ،أضافه الى دراسة أثر خصائص المستجيبين

العراق التي تقدر بحوالي  8.3.4مليون مسكن ،حيث سجلت محافظة

الديموغرافية عينة المناطق الحضرية المستدامة وبعض متغيرات

بغداد أعلى نسبة قدرها ( )%11.8من مجموع المساكن العشوائية ،ومن

االقتران السكني المستدام بنتائج محاور انهيار البيئة المستدامة

ثم تلتها محافظة البصرة وبنسبة قدرها ( )%11.4في حين سجلت

باإلدماج على عموم تلك المحاور.

محافظة المثنى اقل نسبة في عدد المساكن العشوائية وبنسبة ()%4.8

 فرضية البحث3 1

من مجموع المساكن العشوائية ] .[1وعموماً فقد تم البحث من قبل

العديد من الباحثين والمختصين في مجاالت متعددة عن المساوئ

ال يوجد تأثير معنوي عند مستوى داللة  0.05من وجهة نظر سكان

الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة لما يتركه السكن العشوائي من

المناطق الحضرية المحاطة بالتجمعات العشوائية على سكنهم المستدام

مشكالت سلوكية ،اجتماعية ،بيئية ،اقتصادية ،وأمنية ليس على مستوى
المناطق التي تشغلها تلك العشوائيات فحسب ،وانما قد تمتد اثأر تلك

نتيجةَ لنشوء تلك التجمعات وذلك من خالل األبعاد (االجتماعية والثقافية،
االقتصادية ،البيئية ،واألمنية) .كما ال توجد فروق معنوية عند مستوى

المشكالت لتنصب على مناطق المجتمع الحضري المحيطة أيضاً

داللة  0.05بتوزيع خصائص المستجيبين الديموغرافية عينة المناطق
الحضرية المستدامة وبعض متغيرات االقتران السكني المستدام بنتائج

ُم َشكلةً ما يعرف بالمناطق الطاردة .في هذا البحث تم تناول مشكلة

محاور انهيار البيئة المستدامة باإلدماج على عموم تلك المحاور.

العشوائيات ومن وجهة نظر سكان األحياء الحضرية المحيطة من

خالل التعرف على أهم اآلثار السلبية الناجمة عن شيوع ظاهرة السكن

 .2الجانب النظري (محاور البحث)

العشوائي المحيط بهم ،وقد تم ذلك من خالل بناء استبانه شاملة

 1-2تعاريف المصطلحات]:[4] ،[3] ،[2

تضمنت قسمين ،تناول األول منها ما يتعلق بالمعلومات األولية

 المنطقة العشوائية :هي منطقة سكنية غير منظمة بنيت في

(المتغيرات الديموغرافية والشخصية) للمستجيبين ،وأهم متغيرات االقتران

الغالب بدون ترخيص وقد تفتقر ألبسط مكونات الحياة الكريمة.

السكني المستدام (الفترة الزمنية التي مضت على سكنك في

 السكن العشوائي :ظاهرة نمو اإلسكان الشعبي الحر وذلك من

المنطقة(بالسنوات) ،السكن في المنطقة الحضرية كان بسبب الهجرة

منطلق محايد نشأ بأرادة كاملة للشعب وتنموا طبقاً ألنماط محددة

القسرية من منطقة أخرى ،االنحدار الطبقي ،وجود أحد األقرباء من

ومتكررة أو عروض شوارعها أو أبعاد قطع األراضي بها وقد

الدرجة األولى أو الثانية يسكن ضمن المنطقة الحضرية) ،والقسم الثاني

استعمل التعبير الغير رسمي بدون ترخيص.

تناول المعلومات األساسية ممثلةً بعوامل انهيار البيئة المستدامة ،والتي

 السكان العشوائي :نمو مجتمعات وأنشاء مباني ومناطق ال

تضمنت على أربع محاور ،هي المحور االجتماعي والثقافي ،المحور

تتماشى مع النسيج العمراني للمجتمعات التي تنمو بداخلها أو

االقتصادي ،المحور البيئي ،والمحور األمني ،وقد تحقق ذلك ألول مرة

حولها ومتعارضة مع االتجاهات الطبيعية للنمو واالمتداد وهي

بحسب اطالعنا.

مخالفة للقوانين المنظمة للعمران.

من جانب أخر ،فقد تم اختيار منطقة حي البساتين في جانب

 النمو العشوائي :هو تجمع سكاني ينشأ في الغالب نتيجة لعوامل

الرصافة بمدينة بغداد أنموذجاً لدراسة الموضوع.

متداخلة ( الحروب ،الهجرة القسرية ،ضعف األنظمة الرقابية ،عدم

 مشكلة البحث وأهميته1 1

تنفيذ المشاريع التصميم األساس للمدينة  ...الخ.

أن انتشار ظاهرة التجاوز على أراضي الدولة ومنها نشؤ

 2-2اآلثار االجتماعية الثقافية ]:[5

التجمعات العشوائية حول المناطق المخططة حضرياً أدى الى ظهور

أن شيوع ثقافة العالقات القبلية التي تبنى على عوامل النسب

جماعات متضامنة تعمل باتجاه تراجع الجوانب االجتماعية الثقافية،

والقرابة ُم َمثل ًة ما يعرف بالبعد األفقي االجتماعي كان له األثر في
تراجع التنظيم االجتماعي في المدينة والذي يتطلب تكيفاً وتهذباً للقيم

االقتصادية ،البيئية ،واألمنية وسالمة ومستقبل تلك المناطق ،إضافةً

الى ذلك فأن تلك الظاهرة تُ َعد مصد اًر لبث حالة القلق المستمرة التي
قد تؤدي الى انهيار التنظيم الحضري والعمراني باعتبارها مصد اًر

والسلوكيات السائدة ،حيث تتصف مناطق العشوائيات عادة بسيادة

العادات الريفية الموروثة امتداداً للمناطق األصلية التي هاجر منها

طارداً للتوطن الحضري في تلك المناطق.

اآلباء واألجداد الى مدينة بغداد (الهجرة الداخلية) بعد عام ،1958

حيث شيوع ظاهرة الثقافة الطائفية واالنتماء الواحد ،كذلك شيوع ظاهرة
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الفصل العشائري والتعصب القبلي ،األمر الذي أدى الى زيادة سعة

البدائية البسيطة من قبل ساكنيها بعيداً عن قوانين وضوابط البناء

انخفاض مستوى كفاءة البنى االجتماعية للمدينة من خالل انتشار
مناطق التهرىء (العشوائيات) وما تحمله من مخاطر اجتماعية

مما تقدم ،فقد عكست العشوائيات الوجه القبيح شكالً ومضموناً

للمدينة ،فرداءة مواد البناء ،ومواد البناء غير المستدامة ،أدت الى خلق

وأخالقية أدت الى تمزيق النسيج االجتماعي واالقتصادي للمدينة.

ما يعرف بالتلوث البصري الذي يشكل مع تقادم الزمن حالة من التقبل

ونتيجةً لما تتصف به تلك المناطق بشيوعها وانتشارها لظاهرة الفقر

للمتلقي أو المشاهد ليصل تأثيرها علية الى حالة فقدانه لإلحساس بالقيم

األصولية للسكن المستدام.

الفجوة في النمط السكاني والحياتي للمناطق الحضرية األخرى ،كذلك

الجمالية .من جانب أخر ،فقد أدى وجود أو نشؤ العشوائيات حول

والتهميش والحرمان ،األمر الذي تسبب بسيادة ثقافة االنحراف

المناطق الحضرية للسكن المستدام تعطيل المشاريع المخططة لخدمات

السلوكي واألخالقي ممثلةً بحوادث السرقة والخطف والتسول وتعاطي

البلدية ،من خالل التجاوزات السافرة على شبكات الماء الصافي

الممنوعات هذا ،إضافةً الى ذلك فأن البيئة العشوائية تتصف بظهور
وهيمنة ثقافة الجماعات المتسلطة.

 3-2اآلثار االقتصادية والسياسية

والكهرباء الوطنية ،كذلك على شبكات الصرف الصحي ،األمر الذي
أدى الى عجز مستوى تلك الشبكات في تلبية حاجة المناطق الحضرية

][6

التي أنشأة ألجلها وما يترتب عن ذلك من أضرار بالبيئة عموماً .كما أن

لقد بدأت ظاهرة اإلسكان غير المشروع كرد فعل لعوامل متعددة،

أنتشار المولدات األهلية نتيجة الرتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية

منها االقتصادية والسياسية ،ما دفع العديد من سكان المناطق الريفية

وتوزيعها بالشكل الفوضوي وغير المخطط أدى الى تلوث الهواء

وغيرها ،للنزوح نحو المدن والعواصم لإلقامة على أطرافها ،دون التقيد

بمخلفات العادم ،إضافةً الى التلوث بالضوضاء على مستوى المناطق

بقوانين ملكية األراضي ،ودون التقيد بنظم ولوائح التخطيط

الحضرية المتاخمة للعشوائيات المحيطة بها ،األمر الذي يعكس حالة

العمراني.وغالباً ما تفتقر مناطق السكن العشوائي للخدمات الضرورية

التلوث البيئي وبنوعية (الهواء ،والضوضاء) وعلى عموم مناطق

كالصحة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات األساسية.وترجع أغلب

االستخدام المختلفة.

الدراسات بأن نمو العشوائيات يستند أساسا الى عدم تنفيذ القوانين

كما أن تكدس النفايات على محيط المناطق الحضرية للسكن

الخاصة بالمباني وكذلك حماية األراضي المملوكة للدولة في مقابل

المستدام إضافةً الى تكدس مخلفات الهدم والبناء وانتشار ظاهرة

تقاعس األجهزة الحكومية المعنية عن التنفيذ ،وكذلك ضعف االهتمام

الحيوانات السائبة واستخدام المناطق الحضرية لرعي الحيوانات أدى الى

بالتنمية اإلقليمية والتي تهدف الى إعادة توزيع سكان البالد والخروج من

خلق بيئة ملوثة غير صالحة للسكن المستدام.

الوادي الضيق الى مجتمعات جديدة تستقطب تيارات الهجرة .واألهم من

 5-2اآلثار واألبعاد األمنية

ذلك خلل سوق اإلسكان وانخفاض المعروض من الوحدات السكنية وعدم

][8

مالئمة العرض مع نوعية الطلب حيث انخفضت نسبة اإلسكان

أن هيمنة سلطة العشيرة على سلطة القانون تُ َعد من بين
الظواهر التي ضعفت الى حد كبير سلطة أمانة بغداد والبلديات مما

التي تعكس حجم اآلثار االقتصادية والسياسية هي شيوع حالة الفقر

أتاح المجال للبعض التجاوز على الحدود البلدية وفرض أرادتهم دون أن

وذلك لما تتميز به معظم المناطق العشوائية بمستوى معيشي وتعليمي
متدني مع شيوع ظاهرة البطالة في ظل قلة فرص العمل خاصة بعد

يجدوا أي رادع يمنعهم من ارتكاب جرائم التجاوز السافرة ،إضافةً الى

ذلك فقد أدى ضياع سلطة القانون من استغالل أصحاب األراضي

تراجع وتيرة القطاع الخاص في فتح مشاريع جديدة نتيجة للظروف التي

الزراعية الى قطع أراضيهم الى قطع صغيرة الستخدامها إلغراض

يمر بها البلد في السنوات القليلة الماضية وحتى اآلن ،األمر الذي أدى

السكن دون أستحصال الموافقات األصولية ،األمر الذي تفاقمت به حدة

الى شيوع النمط المتراجع للنمو االقتصادي إضافةً الى انعكاسات

المشكلة الى مستوى انهيار السياسة العمرانية للخطط المرسومة للمدينة

االقتصادي من أجمالي الوحدات السكنية .ومن بين األسباب األخرى

عموما.

األزمات والحروب التي مر بها البلد وما تركته من آثار واسعة في
مؤسساته وبناه التحتية أدت الى تراجع سلطة القانون مما شجع الكثير

أن أنتشار العشوائيات على أراضي الدولة وتحويل الحزام األخضر

على استحواذ ممتلكات الدولة من األراضي لتُ َشيد عليها المساكن

للمدينة الى قطع صغيرة من األراضي للسكن وبالشكل الفوضوي الذي ال

العشوائية في داخل ومحيط مدينة بغداد والمدن األخرى ،مما نجم عنه

يعكس التصور المورفولوجي للتخطيط الحضري للمدينة الذي تفاقمت به

نشؤ عالقا ت غير متوازنة ما بين تلك المناطق والمناطق الحضرية

حدة المشكلة مع انهيار سلطة القانون واالنفالت األمني نتيجةً لظهور

][7

االستيالء على أراضي الدولة ،كذلك استغاللها لقطع األراضي

يعد من بين أهم اآلثار السلبية الناجمة عن نشوء العشوائيات هو
ُ
التأثير السلبي على البيئة العمرانية من خالل أحداثه تشويهاً للصورة

المخصصة لتنفيذ المرافق الخدمية ضمن التخطيط العمراني للمدينة،

المجاورة لها.

 4-2اآلثار واألبعاد البيئية

قوى متسلطة ذات سلطة محلي ة لها القدرة على ممارسة إرادتها في

والشوارع ومحاذاتها إلغراضها الشخصية مثل أنشاء مواقف السيارات
غير المرخصة ،وانشاء محطات توليد الكهرباء األهلية ،ومخازن لتجميع

البصرية نتيجةً لفقدان القيم الجمالية في تصميم المباني السكنية وأسلوب

هندسة الطرق ومجاوراتها ،ويعود ذلك الى االعتماد على األساليب
81
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من خالل أجراء عملية المقارنة المعنوية بموجب اختبار ( Mann
 )Whitneyالالمعلمي ،الذي جاءت مسألة استخدامه بسبب طبيعة
البيانات المبحوثة والتي تصنف من بين موازين القياس المختلفة
باعتبارها بيانات لمتغير رتبي (متغير عشوائي منفصل) ،األمر الذي ال
يمكن بموجبة استخدام االختبار التقليدي المعروف بـ ( )t-testلعينتين
مستقلتين ،والذي يفترض تحقق التوزيع الطبيعي لتلك البيانات ،وبالرغم
من ذلك فأن هناك الكثير من البحوث والدراسات قد اعتمدته خطأً .هذا،
وقد تم ترتيب االستجابات المالحظة تصاعدياً ولكافة فقرات مقياس
انهيار البيئة المستدامة المقترح بهدف الحصول على نسبة 27%على
طرفيها والتي سجلت  13استجابة دنيا و 13استجابة عليا ،أجريت
عملية االختبارات اإلحصائية بموجب االختبار المذكور ،وكما هي مبينة
بالجدول رقم ( .)1حيث تشير نتائج الجدول وبما ال يقبل الشك مستوى
األهمية العالية للفقرات موضوع قياس القوة التمييزية للمقياس المقترح من
خالل نتائج مستويات الداللة العالية جداً عند مستوى أقل من
 P<0.001ولكافة فقرات المقياس ،وبذلك يتأكد بموجب ما تقدم تحقق
االستجابات المتنوعة للمستجيبين على عموم درجات المقياس المعتمدة
في عملية القياس وهو (مقياس )Lekirt -الخماسي المتدرج.

وتكديس مخلفات الهدم لألبنية القديمة من مناطق أخرى ألغرض أعادة
بيعها ،أنشاء ساحات لبيع مواد البناء (السكالت)  ....الخ.
من جانب أخر ،فأن البيئة العشوائية المجاورة لمناطق السكن
الحضري المستدام قد تسببت في تراجع الوضع األمني نتيجةً النتشار

ظاهرة التسلح والحيازة غير المرخصة واختيارها مالذاً للصوص وأعمال
العنف نتيج ًة النتشار مظاهر التسلط الجماعي ذي العالقات الميكانيكية

المتضامنة التي تتصف بالعنف والعصبية ،إضافة الى معاملتها من قبل

الجهات األمنية على أنها مناطق غير منزوعة السالح مما جعلها
عرضة للمداهمات الفجائية لتلك القوات و باالشتراك مع مناطق السكن
الحضري المستدام لتداخلها مع المناطق العشوائية المجاورة بمنافذ
الخروج والدخول.

 .3اإلطار العملي
أوالا :القوة التمييزية  :الطريقة المعتمدة بـ (التجزئة النصفية)

أن البحث الحالي أعتمد المنهج الوصفي التحليلي كونه من
الدراسات المسحية  .لقد تــم اعتمـاد أسلوب التجزئة النصفية لبيان مدى
أهمية الفقرة الواحدة ضمن فقرات مقياس انهيار البيئة المستدامة المقترح

الجدول ( :(1القوة التمييزية لفقرات مقياس انهيار البيئة المستدامة المقترح نتيجة لنشوء العشوائيات
إحصاءة Z
الفقـــــــــــــــــــرات
المحـاور
-4.716
الثقافة الطائفية واالنتماء الواحد
-4.655
ثقافة الفصل العشائري والعصبية القبلية
-4.668
ثقافة الفقر والتهميش والحرمان
-4.745
ثقافة االنحراف السلوكي األخالقي
-4.753
االجتماعي ثقافة االنحراف السلوكي ممثالً بالسرقة
-4.745
والثقافي ثقافة العنف والسلوك العدواني
-4.753
ثقافة التخلف والنزعات الفردية
-4.753
ثقافة غياب القانون وااللتزام بالسلطة العشائرية
-5.000
ثقافة التسول وتعاطي المخدرات
-4.753
ثقافة الجماعات المتضامنة (التسلط)
-5.000
تفشي ظاهرة انعدام السكن
-5.000
تفشي ظاهرة الطمع من غير المحتاجين
-4.914
تفشي ظاهرة ترييف المناطق الحضرية
-4.728
تفشي ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة
-4.845
االقتصادي تفشي ظاهرة البطالة السافرة
-4.728
تفشي ظاهرة ارتفاع بدالت اإليجار
-3.878
تفشي ظاهرة عدم قدرة األسرة من إشباع حاجاتها الضرورية
-4.701
تفشي ظاهرة انعدام فرص العمل
-4.753
تفشي ظاهرة الهجرة القسرية
-4.745
تفشي ظاهرة انخفاض مستوى دخل الفرد
-5.000
تعطيل المشاريع المخططة لخدمات البلدية
-5.000
التجاوز على شبكة الكهرباء الوطنية
-3.638
التجاوز على شبكة الماء الصافي
-4.728
التجاوز على شبكة تصريف المياه (المياه الثقيلة)
-5.000
االنتشار غير المخطط للمولدات الكهربائية الخاصة
البيئي
-4.716
ضعف أو انعدام الخدمات البلدية الروتينية بسبب العشوائيات
-4.716
أنتشار ظاهرة الحيوانات السائبة
-4.716
استخدام المناطق الحضرية لرعي الحيوانات
-5.000
أنتشار ظاهرة الدكاكين واألسواق البدائية
-4.792
رمي النفايات ومخلفات (الهدم) المعروفة بـ (الكردة)
02

(2-tailed) Asymp. Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

القرار
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
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أنتشار سلطة العشيرة على سلطة القانون
أنتشار العرف العشائري في الحوار العام
اختيار المناطق العشوائية مالذا للصوص وأعمال الخطف
أنتشار ظاهرة العالقات الميكانيكية المتضامنة التي تتسم بالعنف والعصبية
أنتشار ظاهرة التسلح والحيازة الغير مرخصة
االتجاه نحو حالة الفصل ألمناطقي الطائفي
المداهمات الفجائية للقوات األمنية لتداخلها مع المناطق الحضرية المجاورة
أنتشار مظاهر التسلط الجماعي
اشتراكها مع المناطق الحضرية بمنافذ الخروج والدخول
اعتبارها مناطق غير منزوعة السالح

)AL-MUHANDIS Journal (JMISE

-4.845
-5.000
-4.716
-4.753
-4.753
-4.789
-4.596
-4.728
-4.845
-4.453

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

االختبار الالمعلمي ( :HS)Mann Whitneyعالي المعنوية ) (Highly Significantعند مستوى داللة بأقل من 0.001
المالحظة على مقياس انهيار البيئة المستدامة المقترح بموجب

وتلخيص ًا لما تقدم ،يمكن القول بأن مستوى القوة التميزية
لفقرات مقياس انهيار البيئة المستدامة المقترح قد حقق مستواً ٍ
عال

مؤشر (ألفا -كرون باخ) الذي أشارة بموجبه القيمة المقدرة وهي

( )0.9501الى تحقق مستواً ٍ
عال جداً من االتساق الداخلي على

من التمييز وبدرجة معنوية عالية من خالل انعدام قيم مستوى

عموم فقرات المقياس مقارنة بالحد الحرج.

الداللة المحتسبة على تقريب ثالث درجات عشرية ،األمر الذي
يتأكد بموجبة حالة األهمية القصوى لعموم فقراته موضوع البحث.
ثانيا :االتساق الداخلي )Internal Consistency( :يعرض

الجدول رقم ( )2نتائج تقدير درجة االتساق الداخلي لالستجابات

الجدول( :)2معامل االتساق الداخلي (ألفا – كرون باخ) لالستجابات المالحظة بموجب مقياس انهيار البيئة المستدامة المقترح
الحد األدنى (الحرج)
المحتسب
المؤشر
0.70
0. 9501
ألفا-كرون باخ

النتيجة
متحقق

وبذلك فأن المقياس المقترح يمكن أن يصلح في أعادة تطبيقه على

الدرجة الحقيقية ،وهي الدرجة التي يحصل عليها الفرد بعد زوال

نفس المجتمع تحت نفس الظروف بأي وقت في المستقبل.

جميع األخطاء .والستخراج الخطأ المعياري تم تطبيق الصيغة
اآلتية:

ب  -الخطأ المعياري للمقياس)Standard Error( :
يدل الخطأ المعياري على دقة المقياس ،ويستخدم في تفسير نتائج
القياس ،ألنه يوضح مدى اقتراب درجة الفرد على المقياس من

حيث أن:
 :SEيمثل الخطأ المعياري.
 :SDيمثل االنحراف المعياري على مستوى متوسطات القياس الشاملة لعموم المستجيبين.
 : Rيمثل درجة الثبات المحتسبة بطريقة معينة.
والجدول رقم ( )3يتضمن على نتائج تقديرات الخطأ المعياري
لمقياس التصورات المستقبلية في العينة االستطالعية.
الجدول ( :)3تقدير الخطأ المعياري لمقياس انهيار البيئة المستدامة المقترح بتقدير درجة االتساق الداخلي لـ (كرون – باخ)
الخطأ المعياري
االنحراف المعياري للمقياس
مؤشر الثبات
0.1346
0.6026
ألفا-كرون باخ
الحصول على البيانات الخاصة بأفراد العينة الرئيسية والمعروف
باختبار ( ،)Inter Examinersكذلك بالتعرف على درجة
اعتمادية ( (Reliabilityالمستجيب في ثبات مستوى استجابته في
اختبار وإعادة االختبار المعروف باختبار (،)Intra Examiner
وكما هي مبينة بالجدول رقم (.)4

وتعد هذه القيمة منخفضة ومقبولة ،وبذلك فأن الدرجة
الحقيقية للمستجيب هي الدرجة التي يحصل عليها في مقياس
التصورات المستقبلية عموما ً  ±الخطأ المعياري على درجات
المقياس الخماسي المعتمد.

رابعا :العينة االستطالعية)Pilot Study( :
لقد تم اختيار عينة استطالعية لغرض بيان مدى
اعتمادية( (Reliabilityأو ثبات مستوى قدرة الباحث في تنفيذ
عملية المقابلة) (Interviewفي
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الجدول ( :)4معاملي الثبات في العينة استطالعية (الخبير/الباحث ،والمستجيب في أختبار وإعادة االختبار)
Actual values
%
)94.50 (22:400
)91.25 (35:400

Reliability Coefficients
 Inter Examinersالخبير/الباحث
 Intra Examinerالمستجيبين في أختبار وإعادة االختبار
حيث يتضح مستوى الثبات العالي في العينة استطالعية
(الخبير/الباحث ،والمستجيب في أختبار واعادة االختبار) من
خالل تطبيق الصيغة اآلتية : 9
] [

خامسا :التصميم التجريبي والعينة المبحوثة
)(Design and sampling Technique

سادسا :األساليب اإلحصائية المستخدمة
()Statistical Methods

لقد تم اعتماد تصميم البيانات المقطعية (Cross
) Sectional Designوفقا ً للعينة العشوائية البسيطة (Simple
)،Random Sampleنظراً لتجانس مجتمع البحث ،وقد استخدمت
االستبانة المقترحة المغلقة للحصول على البيانات المطلوبة بعد
استطالع أراء مجموعة من الخبراء في تخصصات مختلفة
(التخطيط الحضري ،اإلحصاء ،علم االجتماع ،البيئة ،القانون)
بهدف تحقيق صدق األداة والتي جاءت متوافقة من خالل اتفاق تلك
اآلراء.

لقد تم استخدام وتطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة
وكما يأتي :
 -1القوة التمييزية للفقرات بالتجزئة النصفية لالستبانة
المقترحة مع استخدام اختبار ( مان – وتني) الالمعلمي الختبار
تطابق مجموعتين مستقلتين تحت فرضية انعدام الحالة الطبيعية
لتوزيع البيانات.
 -2التكرارات والنسب المئوية ،والنسب التجميعية ،متوسط
القياس ( المتوسط الحسابي المرجح بموجب المقياس المعتمد)،
االنحراف المعياري للقياس ،األهمية النسبية ( الكفاية النسبية)
للفقرات ( )RS%باستخدام الصيغة اآلتية:

 - 3مؤشري (ألفا – كرون باخ) لالتساق الداخلي ومؤشر (كوت – مان) بالتجزئة النصفية.

.iتشير الى التباين الخاص للفقرة
.ijتشير الى التباين المشترك للفقرتين
عدد فقرات المقياسK
 -4الخطأ المعياري للمقياس.)Standard Error( :

 -األشرطة

 -5النموذج الخطي العام)GLM( :
لبيان مدى معنوية توزيع الخصائص الديموغرافية وبعض
متغيرات األقتران السكني المستدام على مستوى عموم مقياس
محاور انهيار البيئة المستدامة المقترح.
 –6األختبار التائي )t-test( :لعينة واحدة في ضوء قيمة األختبار
لمتوسطات القياس الكلية لمحاور المقياس المقترح.

البيانية

العنقودية.
 -7اختباري مربع كآي وذات الحدي لمقارنة التكرارات المالحظة
في ضوء ما هو متوقع بافتراض عشوائية التوزيع.
 - 8جدول التوافق واختبار معامالت التوافق لالرتباط وذلك
بموجب الصيغة اآلتية:

حيث أن تمثل قيمة إحصاءة مربع كآي لجدول التوافق.
مجموع الناتج العام لجدول التوافق.
 - 9معامل االرتباط البسيط لـ ( بيرسون) واختبار داللته.

 .4عرض وتحليل

واألشرطة

البيانية

النتائج)(Results and Findings
00
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(المهنة ،والحالة االجتماعية) من خالل أرتفاع أعداد المستوى
الثالث لتصنيف المهن ،وهو (متقاعد ،كاسب ،عسكري ،طالب... ،
الخ) ،والحالة االجتماعية (متزوج) على التوالي.وأخيراً ،فقد سجلت
نتائج المقارنات المعنوية فرقا ً معنويا بداللة أصغر من
مستوىP<0.05عند ك ٍل من متغيري (المهنة ،والحالة االجتماعية)
من خالل أرتفاع أعداد المستوى الثالث لتصنيف المهن ،وهو
(المستوى التعليمي ،ومساحة الدار) ،حيث ارتفاع أعداد المبحوثين
من مستوى التحصيل المدرسي (االبتدائي والمتوسط) وبنسبة
قدرها  ،)%52(26وارتفاع نسبة المساحات الصغيرة للسكن
المستدام عند الفئتين الثانية والثالثة وهما  ،)%26(13و
 )%42(21على التوالي.

أوال :البيانات األولية
يبين الجدول ( )5توزيع التكرارات المالحظة لعينة البحث
والموزعة بحسب الخصائص الديموغرافية للمبحوثين ممثلةً بـ
(الجنس ،العمر،المستوى التعليمي ،المهنة ،والحالة االجتماعية)،
إضافةً الى مساحة الدار (بالمتر المربع) .باإلضافة الى مقارنة تلك
التكرارات في ضوء ما هو متوقع بافتراض عشوائية التوزيع.
حيث يتضح عدم وجود فروق معنوية ما بين مستويات
متغيرات (الفئات العمرية ،والجنس) ،وبداللة أكبر من مستوى
 ،P>0.05األمر الذي يؤشر عشوائية اختيار أفراد عينة البحث
مجموعة الساكنين في المنطقة الحضرية للسكن المستدام المجاور

لمناطق السكن العشوائي ،بالرغم من أرتفاع أعداد المبحوثين ممن
تقع أعمارهم عند الفئة األخيرة ،والتي سجلتا نسبةً
قدرها ،)%30(15في حين سجلت نتائج المقارنات المعنوية فرقاً
معنويا بداللة أصغر من مستوىP<0.01عند ك ٍل من متغيري

الجدول ( :)5توزيع التكرارات المالحظة لعينة البحث بحسب الخصائص الديموغرافية للعينة المبحوثة
النسبة المئوية
التكرار
الفئات
المتغيرات
48
24
ذكور
الجنس
52
26
إناث
24
12
29-20
Chi-Sq. test
20
10
39-30
الفئات العمرية
P=0.792
26
13
49-40
بالسنوات
)(NS
30
15
≤50
4
2
ال يقرأ وال يكتب
10
5
يقرأ ويكتب
Chi-Sq. test
30
15
ابتدائية
P=0.030
المستوى التعليمي
22
11
متوسطة
)(S
16
8
إعدادية
18
9
معهد أو كلية
Chi-Sq. test
38
3
متخصص أو يملك أرض كبيرة
P=0.000
24
6
غير متخصص أو يملك أرض صغيرة
المهنة
)(HS
38
41
متقاعد ،كاسب ،عسكري ،طالب... ،
Binomial test
82
41
متزوج
الحالة االجتماعية
)P=0.000 (HS
18
9
أخرى (أعزب ،مطلق ،أرمل)
14
7
> 100
Chi-Sq. test
26
13
150 - 100
مساحة الدار
P=0.027
42
21
200 - 150
بالمتر المربع
)(S
18
9
< 200
)*(
HS: Highly Sig. at P<0.01; S: Sig. at P<0.05; NS: Non Sig. at P>0.05; Testing are based on the
"Binomial", and "Chi – Square (χ2 )" tests.
المقارنات المعنوية
Binomial test
)P=0.888 (NS

الحالة االجتماعية-االقتصادية للمبحوثين بحسب مؤشر
منظمة الصحة الدولية وتعديالته (الملحق.)A -

كما يبين الجدول رقم ( )6توزيع التكرارات
المالحظة لعينة البحث والموزعة بحسب خصائص

الجدول (:)6توزيع التكرارات المالحظة لعينة البحث بحسب مؤشر الحالة االجتماعية – االقتصادية للعينة المبحوثة
الحالة االجتماعية  -االقتصادية
المقارنات المعنوية
النسبة التجميعية
النسب المئوية
التكرار
المستويات
48
48
24
منخفضة
Chi-Sq. test
90
42
21
متوسطة
P=0.000
100
10
5
مرتفعة
)(HS
100
50
الكلي
)*(
HS: Highly Sig. at P<0.01; Testing are based on the "Chi – Square (χ2 )" test.
البحث مجموعة الساكنين في المنطقة الحضرية للسكن المستدام
المجاور لمناطق السكن العشوائي بحسب حالتهم االجتماعية-
االقتصادية التي يشترك في تكوينها (المستوى الدراسي ،المهنة،

حيث يتضح وجود فرق معنوي عال ما بين مستويات
متغير (الحالة االجتماعية-االقتصادية) ،وبداللة أصغر من مستوى
 ،P<0.01األمر الذي يؤشر عدم عشوائية توزيع أفراد عينة
02
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التزاحم األسري ،والممتلكات بضمنها الدار التي يسكنها حاليا ً)،
حيث ارتفاع أعداد المبحوثين من ذوي المستوى المنخفض
والمتوسط اللذان حققا نسبة تجميعية قدرها .)90%(45
ومن خالل مراجعة نتائج الجدولين األنفي الذكر يتضح
بأن مجتمع الدراسة ،سكان المناطق الحضرية للسكن المستدام
المجاورة لمناطق السكن العشوائي هم من ذوي المستوى (التعليمي-
االجتماعي-واالقتصادي) المنخفض نتيجةً لتحول منطقة الدراسة
الى منطقة ذات طرد سكاني بسبب انتشار مناطق السكن العشوائي
حولها ،مما تسبب بانتقال السكان من ذوي المستوى (التعليمي-
االجتماعي -واالقتصادي).

)AL-MUHANDIS Journal (JMISE

يبين الجدول رقم ( )7توزيع التكرارات المالحظة لعينة البحث
والموزعة بحسب بعض متغيرات األقتران السكني المستدام ممثلةً بـ
(الفترة الزمنية التي مضت على السكن في المنطقة(بالسنوات)،
والسؤال عما إذا كان السكن في المنطقة بسبب الهجرة القسرية من
منطقة أخرى ،االنحدار الطبقي،والسؤال عما إذا كان أحد األقرباء
من الدرجة األولى أو الثانية يسكن ضمن المنطقة) ،باإلضافة الى

مقارنة تلك التكرارات في ضوء ما هو متوقع بافتراض
عشوائية التوزيع.

الجدول ( :) 7توزيع التكرارات المالحظة لعينة البحث بحسب بعض متغيرات األقتران السكني المستدام
النسبة
المقارنات المعنوية
التكرار
الفئات
متغير األقتران السكني المستدام
المئوية
Chi-Sq. test
30
15
>5
الفترة الزمنية التي مضت على سكنك في المنطقة
P=0.030
20
10
9-5
(بالسنوات)
)(S
50
25
≤ 10
Binomial test
76
38
كال
هل أن السكن في المنطقة كان بسبب الهجرة القسرية
)P=0.000 (HS
24
12
نعم
من منطقة أخرى
Binomial test
24
12
فالحي
االنحدار الطبقي
)P=0.000 (HS
76
38
مدني
Binomial test
30
15
كال
هل يوجد أحد أقرباءك من الدرجة األولى أو الثانية
)P=0.000 (HS
70
35
نعم
يسكن ضمن منطقتك
)*(
– HS: Highly Sig. at P<0.01; S: Sig. at P<0.05; Testing are based on the "Binomial", and "Chi
Square (χ2 )" tests.
من الدرجة األولى أو الثانية من سكان نفس المنطقة كان يسجل
الحاالت األكثر شيوعا ً في منطقة الدراسة.
ومن خالل مراجعة نتائج الجدول األنف الذكر يتضح بأن
مجتمع الدراسة ،سكان المناطق الحضرية للسكن المستدام المجاورة
لمناطق السكن العشوائي هم من ذوي السكن المتقادم في الغالب ومن
االنحدار الطبقي المدني (سكان المدن) ،إضافةً الى أن غالبية السكان
يشتركون بالسكن في نفس المنطقة أقربائهم من الدرجة األولى أو
الثانية.كما يبين الجدول ()8الخالصة اإلحصائية إلستجابات عينة
البحث على عموم فقرات محاور انهيار البيئة المستدامة لعينة البحث
ممثلةً بـ (متوسط القياس ،االنحراف المعياري ،الكفاية النسبية،
والتقويم على ثالث مستويات هي (منخفضة ،متوسطة ،وعالية)
ضمن الفترات التي يؤسسها معامل الكفاية النسبية ،وهي )-20.0
 )100 -73.34)،(73.33 -46.67) ،(46.66على التوالي.

حيث يتضح وجود فرق معنوي ما بين مستويات متغير (الفترة
الزمنية التي مضت على السكن في المنطقة (بالسنوات)) ،وبداللة
أصغر من مستوى  ،P<0.05األمر الذي يؤشر عدم عشوائية
توزيع أفراد عينة البحث مجموعة الساكنين في المنطقة الحضرية
للسكن المستدام المجاور لمنطقة السكن العشوائي بحسب تقادم الفترة
الزمنية للسكن في منطقة الدراسة ،حيث ارتفاع أعداد المبحوثين من
ذوي الفترة التي تساوي أو تزيد عن  10سنوات محققتا ً نسبة قدرها
 .)%50(25من جانب أخر ،فقد سجلت نتائج المقارنات المعنوية
للفقرات األخرى للجدول الخاص بمتغيرات االقتران السكني
المستدام فرقا ً معنويا عاليا بداللة أصغر من مستوى ،P<0.01
وذلك من خالل ارتفاع أعداد الساكنين ممن حققوا سكنا مستداما عند
نشوء البناء العمراني للمنطقة مقارنة بمن الجئ للسكن في المنطقة
نتيجةً للهجرة القصرية ،كما أن االنحدار الطبقي المدني للسكان كان
هو الغالب في منطقة الدراسة ،وأخيراً فقد سجل مؤشر وجود أقرباء

الجدول ( : )8الخالصة اإلحصائية إلستجابات عينة البحث على عموم فقرات محاور انهيار البيئة المستدامة
االنحراف
متوسط
أعداد
الفقـرات
المعياري
المستجيبين القياس
((( المحور االجتماعي والثقافي )))
أن البيئة العشوائية المجاورة قد تسببت في ظهور وهيمنة الثقافات الفرعية ممثلة بـ
1.05
3.56
50
الثقافة الطائفية واالنتماء الواحد
0.92
3.82
50
ثقافة الفصل العشائري والعصبية القبلية
1.33
3.72
50
ثقافة الفقر والتهميش والحرمان
1.55
3.60
50
ثقافة االنحراف السلوكي األخالقي
1.59
3.60
50
ثقافة االنحراف السلوكي ممثالً بالسرقة
1.54
3.72
50
ثقافة العنف والسلوك العدواني
1.48
3.64
50
ثقافة التخلف والنزعات الفردية
1.52
3.84
50
ثقافة غياب القانون وااللتزام بالسلطة العشائرية
1.64
3.12
50
ثقافة التسول وتعاطي المخدرات
1.54
3.14
50
ثقافة الجماعات المتضامنة (التسلط)
02

الكفاية
النسبية

التقويم

71.2
76.4
74.4
72.0
72.0
74.4
72.8
76.8
62.4
62.8

متوسط
عا ٍل
عا ٍل
متوسط
متوسط
عا ٍل
متوسط
عا ٍل
متوسط
متوسط
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أعداد
المستجيبين

الفقـرات

((( المحور االقتصادي )))
أن نشوء المناطق العشوائية المحيطةقد تشكل نتيجة لـ
50
تفشي ظاهرة انعدام السكن
50
تفشي ظاهرة الطمع من غير المحتاجين
50
تفشي ظاهرة ترييف المناطق الحضرية
50
تفشي ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة
50
تفشي ظاهرة البطالة السافرة
50
تفشي ظاهرة ارتفاع بدالت اإليجار
50
تفشي ظاهرة عدم قدرة األسرة من إشباع حاجاتها الضرورية
50
تفشي ظاهرة انعدام فرص العمل
50
تفشي ظاهرة الهجرة القسرية
50
تفشي حالة انخفاض مستوى دخل الفرد
((( المحور البيئي )))
أن البيئة العشوائية المجاورة قد تسببت في تراجع مستوى البيئة الحضرية نتيجة لـ
50
تعطيل المشاريع المخططة لخدمات البلدية
50
التجاوز على شبكة الكهرباء الوطنية
50
التجاوز على شبكة الماء الصافي
50
التجاوز على شبكة تصريف المياه (المياه الثقيلة)
50
االنتشار غير المخطط للمولدات الكهربائية الخاصة
50
ضعف أوانعدام الخدمات البلدية الروتينية بسبب العشوائيات
50
أنتشار ظاهرة الحيوانات السائبة
50
أستخدام المناطق الحضرية لرعي الحيوانات
50
أنتشار ظاهرة الدكاكين واألسواق البدائية
50
رمي النفايات ومخلفات (الهدم) المعروفة بـ (الكردة)
((( المحور األمني )))
أن البيئة العشوائية المجاورة قد تسببت في تراجع الوضع األمني نتيجة لـ
50
أنتشار سلطة العشيرة على سلطة القانون
50
أنتشار العرف العشائري في الحوار العام
50
اختيار المناطق العشوائية مالذا للصوص وأعمال الخطف
50
أنتشار ظاهرة العالقات الميكانيكية المتضامنة التي تتسم بالعنف والعصبية
50
أنتشار ظاهرة التسلح والحيازة الغير مرخصة
50
االتجاه نحو حالة الفصل ألمناطقي الطائفي
المداهمات الفجائية للقوات األمنية لتداخلها مع المناطق الحضرية
50
المجاورة
50
أنتشار مظاهر التسلط الجماعي
50
اشتراكها مع المناطق الحضرية بمنافذ الخروج والدخول
50
اعتبارها مناطق غير منزوعة السالح
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متوسط
القياس

االنحراف
المعياري

الكفاية
النسبية

التقويم

4.68
4.08
3.88
4.20
3.86
4.32
3.90
4.02
3.80
4.22

0.47
0.90
1.19
1.09
0.76
0.91
0.79
0.96
1.07
0.89

93.6
81.6
77.6
84.0
77.2
86.4
78.0
80.4
76.0
84.4

عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل

4.60
4.66
4.82
4.58
4.56
4.20
3.86
3.82
4.10
4.22

0.49
0.48
0.39
0.67
0.50
0.95
1.05
1.12
0.84
0.76

92.0
93.2
96.4
91.6
91.2
84.0
77.2
76.4
82.0
84.4

عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل

3.88
4.12
4.30
3.88
4.20
4.14

0.75
0.85
0.71
0.90
0.73
0.88

77.6
82.4
86.0
77.6
84.0
82.8

عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل

3.66

0.94

73.2

متوسط

3.84
3.88
3.90

1.06
1.10
0.86

76.8
77.6
78.0

عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل

وأخيراً ،فإن ما جاءت به نتائج تقويم مستويات الكفاية
النسبية ضمن فقرات المحور األمني مستواً عا ٍل ولغالبية فقراته
وبنسبة قدرها  ،)%90(9مع وجود فقرة واحدة جاء مستوى التقويم
فيها مستواً متوسطا.
كما يبين الجدول رقم ()9الخالصة اإلحصائية إلستجابات
عينة البحث على عموم محاور مقياس انهيار البيئة المستدامة لعينة
البحث ممثلةً بـ (متوسط القياس الكلي ،االنحراف المعياري ،الكفاية
النسبية ،والتقويم على ثالث مستويات هي (منخفضة ،متوسطة،
وعالية) ضمن الفترات التي يؤسسها معامل الكفاية النسبية ،وهي
)(100-73.34) ،(73.33 - 46.67) ،(46.66 -20.0على
التوالي.

حيث سجلت نتائج تقويم مستويات الكفاية النسبية ضمن
فقرات المحور االجتماعي الثقافي مستواً
متوسطا ً وبنسبة قدرها  ،)%60( 6في حين سجلت نتائج
التقويم للفقرات المتبقية مستواً عا ٍل من االستجابات وبنسبة قدرها
.)%40(4كما سجلت نتائج تقويم مستويات الكفاية النسبية ضمن
فقرات المحور االقتصادي مستواً عا ٍل وبنسبة قدرها ،)%100(10
األمر الذي يعكس المستوى المتدني لفقرات المحور
االقتصادي حتما ً.وفيما يتعلق األمر بنتائج تقويم مستويات الكفاية
النسبية ضمن فقرات المحور البيئي فقد أظهرت نتائج التقويم مستواً
عا ٍل لكافة فقراته وبنسبة قدرها  ،)%100(10األمر الذي يعكس
المستوى المتدني لفقرات المحور البيئي حتما ً.
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الجدول ):) 9الخالصة اإلحصائية إلستجابات عينة البحث على عموم محاور انهيار البيئة المستدامة
مستوى
القيمة
الكفاية
االنحراف
متوسط
أعداد
التقويم
المحاور
الداللة
التائية
النسبية
المستجيبين القياس الكلي المعياري
0.000
14.33
متوسط
71.5
1.27
3.58
50
المحور االجتماعي والثقافي
0.000
36.53
عا ٍل
81.9
0.60
4.10
50
المحور االقتصادي
0.000
53.11
عا ٍل
86.8
0.45
4.34
50
المحور البيئي
0.000
33.37
عا ٍل
79.6
0.63
3.98
50
المحور األمني
0.000
35.19
عا ٍل
80.0
0.60
4.00
50
محاور انهيار البيئة المستدامة
)*(
HS: Highly Sig. at P<0.01; Testing are based on the "one sample t- test" of the test value=1.
تلك التجمعات وذلك من خالل األبعاد (االجتماعية والثقافية،
وبذلك يتضح وبما ال يقبل الشك بأن ما جاءت به نتائج
االقتصادية ،البيئية ،واألمنية).
تقويم مستويات الكفاية النسبية ضمن مقياس محاور انهيار البيئة
هذا ويبين الجدول رقم ()10اإلحصائية إلستجابات عينة
المستدامة مستواً عا ٍل باتجاه انهيار البيئة المستدامة من خالل عموم
البحث على عموم محاور انهيار البيئة المستدامة مصنفة بحسب
فقراته وبنسبة قدرها  ،)%75(4مع وجود محور واحد جاء
الخصائص الديموغرافية وبعض متغيرات األقتران السكني
بموجبه
مستوى التقويم فيه بمستوى متوسط ،األمر الذي تتضح
ً
المستدام ممثلة بـ (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،المهنة،
سكان
نظر
الصورة المتدنية في انهيار البيئة المستدامة ومن وجهة
والحالة االجتماعية ،مساحة الدار،ملكية الدار ،الحالة االجتماعية –
من
عينة
في
المنطقة الحضرية المستدامة المحاطة بالعشوائيات
االقتصادية ،الفترة الزمنية التي مضت على السكن في المنطقة
سكان حي البساتين في مدينة بغداد.
(بالسنوات) ،االنحدار الطبقي،والسؤال عما إذا كان السكن في
المنطقة بسبب الهجرة القسرية من منطقة أخرى ،والسؤال عما إذا
إضافة الى ما تقدم ،فقد أشارت نتائج المقارنات المعنوية
كان هناك أحد األقرباء من الدرجة األولى أو الثانية يسكن ضمن
عند قيمة االختبار (ال أويد بقوة = )1الى وجود فرق معنوي عا ٍل
المنطقة).
بداللة أقل من مستوى  0.01األمر الذي يعكس رفض فرضية
البحث ،وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أن هناك أثراً معنوياً
عند مستوى داللة  0.05من وجهة نظر سكان المناطق الحضرية
المحاطة بالتجمعات العشوائية على سكنهم المستدام نتيجةَ لنشوء
الجدول ( :)10الخالصة اإلحصائية الستجابات عينة البحث على عموم محاور انهيار البيئة المستدامة مصنفة بحسب الخصائص
الديموغرافية وبعض متغيرات االقتران السكني المستدام
الكفاية
االنحراف
متوسط
التكرار
الفئات
المتغيرات المرتبطة
النسبية
المعياري
القياس
84.06
0.39
4.20
24
ذكور
الجنس
76.19
0.70
3.81
26
إناث
72.75
0.86
3.64
12
29-20
86.95
0.52
4.35
10
39-30
العمر
75.23
0.39
3.76
13
49-40
85.20
0.25
4.26
15
<50
78.00
0.60
3.90
2
ال يقرأ وال يكتب
79.90
0.44
4.00
5
يقرأ ويكتب
78.60
0.74
3.93
15
ابتدائية
المستوى التعليمي
78.80
0.60
3.94
15
متوسطة
78.56
0.47
3.93
8
إعدادية
90.70
0.44
4.54
5
معهد أو كلية
90.70
0.44
4.54
5
متخصص أو يملك أرض كبيرة
غير متخصص أو يملك أرض
79.89
0.46
3.99
22
المهنة
صغيرة
77.72
0.70
3.89
23
متقاعد ،كاسب ،عسكري ،طالب... ،
80.73
0.60
4.04
41
متزوج
الحالة االجتماعية
76.50
0.62
3.83
9
أخرى
75.07
0.33
3.75
7
< 100
74.15
0.69
3.71
13
150 - 100
مساحة الدار
82.21
0.65
4.11
21
200 - 150
86.94
0.16
4.35
9
< 200
78.82
0.39
3.94
33
مالك
79.92
1.00
4.00
13
مؤجر
ملكية الدار
89.63
0.01
4.48
4
مشترك
80.87
0.70
4.04
24
منخفضة
78.38
0.54
3.92
21
متوسطة
الحالة االجتماعية-االقتصادية
82.30
0.37
4.12
5
مرتفعة
85.03
0.69
4.25
15
<5
الفترة الزمنية للسكن
84.75
0.28
4.24
10
9 –5
بالسنوات
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≥ 10
مدني
ريفي
نعم

25
38
12
15

3.75
4.04
3.88
3.91

0.56
0.58
0.68
0.36

75.02
80.75
77.50
78.20

كال

35

4.04

0.68

80.73

المستدامة .كما بين مؤشر العمر ارتفاعا ً في مستوى تدني استجابة
المبحوثين لدى الفئة العمرية الثانية والرابعة بالرغم من أن كال
االستجابات قد تجاوزت عتبة القطع للمقياس موضوع المفاضلة
وباتجاه تأكيد تحقق أثر عوامل انهيار البيئة المستدامة.
االقتصادية المرتفعة بأثر عوامل انهيار البيئة المستدامة نتيجةً
للعشوائيات المحيطة بهم مقارنة بالمستويات األخرى.
أما الفترة الزمنية للسكن بالسنوات فقد تجلت مرتفعة
بشكل واضح بمستوى تقويم أثر عوامل انهيار البيئة المستدامة لدى
المستجيبين من ذوي الفترة القصيرة (أقل من  5سنوات) مقارنةً
ببقية المستويات األخرى .أما االنحدار الطبقي المدني فقد سجل هو
اآلخر ارتفاعا ً في مستوى تدني استجابة المبحوثين مقارنة باالنحدار
الطبقي ألفالحي .وأخيراً ،فقد جاءت نتائج وجود أحد األقرباء من
الدرجة األولى أو الثانية ممن يسكن ضمن منطقة المستجيب مرتفعة
بشكل طفيف مقارنة بالمستوى األخر.
وألجل بيان مدى معنوية توزيع الخصائص الديموغرافية
وبعض متغيرات االقتران السكني المستدام على مستوى عموم
محاور انهيار البيئة المستدامة نتيجةً للعشوائيات المحيطة بوحدات
السكن الحضري المستدام ،تم تحليل النموذج الخطي العام لتحليل
التباين من الدرجة ( )12الختبار متوسطات القياس بتصنيف
مصادر التباين باإلدماج على عموم محاور انهيار البيئة المستدامة،
وكما هي مبينة بالجدول رقم (.)11

حيث يتضح تدني مستوى استجابات الذكور وبمستوى أعلى
عما هو متحقق لدى مجموعة اإلناث في ضوء القياس المعتمد،
بالرغم من أن كال االستجابتين قد تجاوزا عتبة القطع للمقياس
موضوع المفاضلة وباتجاه تأكيد تحقق أثر عوامل انهيار البيئة
أما المستوى التعليمي فقد تجلى مرتفعا ً بشكل كبير
بمستوى تقويم أثر عوامل انهيار البيئة المستدامة لدى المستجيبين
من خريجي الكليات أو المعاهد مقارنةً ببقية المستويات التعليمية
األخرى .هذا ،وقد بين مؤشر المهنة ارتفاعاً كبي ار بمستوى تقويم أثر

عوامل انهيار البيئة المستدامة لدى المستجيبين من المتخصصين
مقارنةً ببقية مستويات المهنة األخرى.وقد جاءت نتائج االستجابة
بشكل مرتفع لدى فئة المتزوجين بأثر عوامل انهيار البيئة المستدامة
نتيجةً للعشوائيات المحيطة بهم مقارنة بغير المتزوجين.
وقد بينت نتائج االستجابات ارتفاعا ً في مستوى تدني
استجابة المبحوثين مع زيادة مساحات الوحدات السكنية بالرغم من
أن كافة االستجابات قد تجاوزت عتبة القطع للمقياس موضوع
المفاضلة وباتجاه تأكيد تحقق أثر عوامل انهيار البيئة المستدامة.
هذا ،وقد بين مؤشر ملكية الوحدة السكنية ارتفاعا ً بمستوى تقويم أثر
عوامل انهيار البيئة المستدامة لدى المستجيبين من ذوي السكن
المشترك مقارنةً ببقية المستويات األخرى .وقد جاءت نتائج
االستجابة بشكل مرتفع نسبيا ً لدى فئة الحالة االجتماعية -

الجدول ( :) 11النموذج الخطي العام لتحليل التباين من الدرجة ( )12الختبار متوسطات القياس بتصنيف مصادر التباين باإلدماج على عموم
محاور انهيار البيئة المستدامة
مستوى
إحصاءة
متوسط
درجة
مجموع
المعنوية
مصادر التباين
الداللة
F
المربعات
الحرية
المربعات
HS
0.000
378.1
33.791
1
33.79
العوامل غير المشخصة في األنموذج (الحد الثابت)
HS
0.003
10.44
0.933
1
0.93
الجنس
HS
0.000
13.61
1.216
3
3.65
العمر
NS
0.745
0.488
0.04
4
0.17
المستوى التعليمي
NS
0.681
0.173
0.02
1
0.02
العمل (المهنة)
HS
0.000
19.658
1.757
1
1.76
الحالة االجتماعية
HS
0.000
9.621
0.86
3
2.58
مساحة الدار
NS
0.543
0.625
0.056
2
0.11
ملكية الدار
NS
0.241
1.506
0.135
2
0.27
الحالة االجتماعية  -االقتصادية
HS
0.001
8.687
0.776
2
1.55
الفترة الزمنية التي مضت على سكنك في المنطقة
هل أن السكن في المنطقة كان بسبب الهجرة القسرية من
NS
0.120
2.585
0.231
1
0.23
منطقة أخرى
NS
0.096
2.974
0.266
1
0.27
االنحدار الطبقي
هل يوجد أحد أقرباءك من الدرجة األولى أو الثانية يسكن
NS
0.507
0.453
0.043
1
0.04
ضمن منطقتك
0.089
26
2.32
الخطأ
50
817.19
الكلي
)R Squared = 0.869 (Adjusted R Squared = 0.754
معامل التحديد والتحديد المصحح
HS: Highly Sig. at P<0.01; S: No Sig. at P>0.05; Testing are based on the "GLM" test.
يتضح من خالل مراجعة نتائج النموذج الخطي العام الذي
حقق درجة موائمة عالية في تحليل التباين بموجب العوامل المشار
اليها أعاله في اختبار مدى تساوي متوسطات القياس بتصنيف

)*(

مصادر التباين باإلدماج على عموم محاور انهيار البيئة المستدامة
نتيجةً لآلثار الناجمة عن نشوء العشوائيات ضمن المحيط المتاخم
لمنطقة السكن الحضري المستدام ،حيث بلغت قيمة معامل التحديد
02
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الذي يفسر  86.9%من التغيرات التي سجلتها نتائج عموم محاور
انهيار البيئة المستدامة.
وفي ضوء نتائج تحليل التباين جاءت كل من العوامل
(الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،مساحة الدار ،و الفترة الزمنية
للسكن في المنطقة) اختالفاً معنويا ً عاليا ً في مستويات كل منها
وبمستوى داللة وبأقل من  ،P<0.01في حين جاءت نتائج مستويات
العوامل األخرى متماثلة وبداللة أكبر من مستوى  ،P>0.05وهي
ك ٍل من (المستوى التعليمي ،العمل (المهنة) ،ملكية الدار ،الحالة
االجتماعية – االقتصادية ،هل أن السكن في المنطقة كان بسبب
الهجرة القسرية من منطقة أخرى ،االنحدار الطبقي ،هل يوجد أحد
أقرباءك من الدرجة األولى أو الثانية يسكن ضمن منطقتك).

.2

.3

.4

 .5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 .1يتضح بأن مجتمع الدراسة ،سكان المناطق الحضرية للسكن
المستدام المجاورة لمناطق السكن العشوائي من ذوي المستوى
(االجتماعي  -واالقتصادي) المنخفض نتيجةً لتحول منطقة
الدراسة الى منطقة ذات طرد سكاني بسبب انتشار مناطق
السكن العشوائي حولها.
 .2تتضح الصورة المتدنية في انهيار البيئة المستدامة ومن وجهة
نظر سكاني المنطقة الحضرية المستدامة المحاطة بالعشوائيات
عينة البحث ،حيث األثر المعنوي العالي نتيجةَ لنشوء تلك
التجمعات وذلك من خالل كافة األبعاد المبحوثة ممثلة بـ
(اآلثار االجتماعية والثقافية ،اآلثار االقتصادية ،اآلثار البيئية،
و اآلثار األمنية).
 .3بالرغم من تجاوز مؤشر متوسط القياس العام عتبة القطع
للمقياس موضوع االستجابة وباتجاه تأكيد تحقق أثر عوامل
انهيار البيئة المستدامة المتاخمة لمناطق السكن العشوائي ممثلة
بـ (اآلثار االجتماعية والثقافية ،اآلثار االقتصادية ،اآلثار
البيئية ،و اآلثار األمنية) بتصنيف مستويات العوامل
الديموغرافية وبعض متغيرات األقتران السكني المستدام ،إال
كل من (الجنس،
أن هناك اختالفا ً معنويا ً ما بين مستويات ٍ
العمر ،الحالة االجتماعية ،مساحة الدار ،و الفترة الزمنية
للسكن في المنطقة).
 .4لقد سجلت نتائج عوامل انهيار السكن المستدام ومن وجهة
نظر السكان في المنطقة الحضرية المستدامة والمتاخمة للسكن
العشوائي أولوية انهيار المحور البيئي وبدرجة عالية ،ليليه من
حيث األولوية انهيار المحور االقتصادي وبدرجة عالية ،ومن
ثم يليه المحور األمني وبدرجة عالية أيضاً ،وأخيراً فقد سجل
المحور االجتماعي والثقافي المحور األخير الذي سجل منفردا
المستوى المتوسط في قياس مستوى االنهيار
 .5أن أرتفااااع درجاااة االتسااااق الاااداخلي علاااى عماااوم االساااتجابات
المالحظة لعينة المبحاوثين أنماا يعكاس الدرجاة العالياة جاداً مان
الثبات ،مما يعني صالحية تعميم ما جااءت باه االساتبانه ال ةمعادة
لدراساة الظاااهرة علاى نفااس المجتماع تحاات نفاس الظااروف فااي
المستقبل.
 2-5التوصيات
 .1العمل على إزالة جميع التجاوزات ،مع وضع حلول جذرية
بديلة كتخصيص قطع أراضي مناسبة خارج حدود المدينة
وتوزيعها على ساكني العشوائيات ممن يثبت عدم امتالكه
عقاراً (بيت ،أو قطعة أرض) قبل العمل على إزالتها كليا ً.

.5
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اإلسراع بتنفيذ مشاريع التصميم األساسي للمدينة ووفقا ً للخطط
المرسومة لها للحد من تفاقم انتشار التجاوزات على أمالك
الدولة وخاصة بما يتعلق بالمناطق التي أنشاءت عليها
العشوائيات بعد عام .2003
إصدار قوانين صارمة بحق المتجاوزين على أمالك الدولة
واألنشطة التي تعمل على تلوث وتشوه صورة المدينة مثل
محطات توليد الكهرباء غير المرخصة ،الكراجات غير
المرخصة ،الساحات غير المرخصة لتجميع مخلفات الهدم
وبيع مواد البناء .
الحفاظ على الحزام األخضر للمدينة من خالل فرض رسوم
عالية ترفع من قيمة أراضي مناطق الحزام األخضر انهيار
البيئة المستدامة المتاخمة لمناطق السكن العشوائي ممثلة
(اآلثار االجتماعية والثقافية ،اآلثار االقتصادية ،اآلثار البيئية،
و اآلثار األمنية) بتصنيف مستويات العوامل الديموغرافية
وبعض متغيرات األقتران السكني المستدام ،إال أن هناك
كل من (الجنس ،العمر ،الحالة
اختالفاً معنويا ً ما بين مستويات ٍ
االجتماعية ،مساحة الدار ،و الفترة الزمنية للسكن في
المنطقة).
لقد سجلت نتائج عوامل انهيار السكن المستدام ومن وجهة
نظر السكان في المنطقة الحضرية المستدامة والمتاخمة للسكن
العشوائي أولوية انهيار المحور البيئي وبدرجة عالية ،ليليه من
حيث األولوية انهيار المحور االقتصادي وبدرجة عالية ،ومن
ثم يليه المحور األمني وبدرجة عالية أيضاً ،وأخيراً فقد سجل
المحور االجتماعي والثقافي المحور األخير الذي سجل منفردا
المستوى المتوسط في قياس مستوى االنهيار
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in spectral analysis by using Robust General
Maximum Likelihood methods of Al-Naqeeb

)1( الملحق
Socio-Economic Status (SES ) – WHO Scale
Item
Score
Description
Gender
Male Female
High professional & managerial jobs as doctors, engineers,
25
25
professors, large employers, directors of business, land owners
Occupation
of Father
(Double)

Level of Edu.
(Double)

Crowding
index
(Single)

Property
(Single)

17

17

9

9

0
5
10
15
20
25

0
5
10
15
20
25

Lower professionals, skilled and semiskilled workers as school,
teacher, clerical workers, owners of small business, military
men, policemen.

25
17
9

Unskilled workers as laborers, farmers casual workers,
unemployed and retired.
Illiterate
Read & write
Primary graduate
intermediate graduate
Secondary graduate
College graduate
-2 ( up to)
- 4 (up to )
≥5

25

Owns house, a car and all of the household assets.

17
9

House is rented, with or without a car and most of the
household assets
House is shared, with other family, no car and some of the
household assets

Crowding Index = ( No. of family members /No. of rooms ); Except bath & kitchen rooms
))))))))) For Double )))))))))
High :121 – 150 ;
Mod. : 90 - 120 ;
Low : 89 - & less
Ref. (Tiwari, 2005 [53.]).
-medind.nic.in SCTiwari, A Kumar, Indian Journal of Medical Research, 2005
))))))))) For Single ))))))))))
High :81 – 100 ;
Mod. : 60 - 80 ;
Low : 59- & less
Modified by Prof.(Dr.) Abdulkhaleq A Al-Naqeeb (College of Medical Technology-Baghdad).
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Reconnaissance consideration of Sustainable area
resident's view neighborhood to Randomly Housing and
Factors of the Collapse of the Sustainable Environment
among a sample from al-bosateen quarter in baghdad city
Abstract
The aims of this study is to identify the urban population of the urban areas surrounded by random
settlements by identifying the important negative effects of informal housing around the urban planning
areas represented by (Social , Cultural, Economical, Security , Environmental ) Impacts .
A descriptive study was conducted on the residents of the area of persistent sustainable housing in the
orchard area adjacent to the random housing area to evaluate the level of negative effects in a random sample
(probability) and according to experimental design of 50 inhabitants in the study area.
The opinions of the experts in the field of the exploratory study which were agreed the validity of
redistribution of the proposed scale, in addition to the high discriminatory force of its paragraphs. The results
of the index of stability coefficient under the (Alpha-Crown Bach) were very stable, reflecting the validity of
this research results to be distributed to all members of the study community.
The results of the proposed scale for estimating the negative effects of the adjacent slums according to the
relative efficiency index of the scale of the axes of the collapse of the sustainable environment have been high
level which states that there is a significant effect at the level of significance of 0.05.
It is clear that the study population, using with low (socio-economic) level as a result of the transformation of
the study area into an area of persistent population expulsion due to the spread of informal housing areas
around. The low picture of the collapse of the sustainable environment, is also evident in the high moral
impact of the emergence of these communities through all dimensions.

Key Words:
Random Housing, Sustainable Environment, Negative Effects of Slowness, Population Expulsion Factors,
Sustainable Urban.
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Modeling and Numerical Simulation for the New
Design Combined Blades Vertical Axis Wind
Turbine
Dr. Kadhim H. Suffer
Department of Mechanical Engineering, Al Nahrain University

ABSTRACT
The wind turbine is a typical device through which kinetic energy in the wind is transformed into mechanical
energy, then into electrical energy by using electrical generators. The Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) is the one
type of wind turbine, which has a slow starting torque when the blades of the turbine are designed from the airfoil.
To increase the VAWT staring torque, modification of the design of the turbine blades is required. In the present
study, a combination of the flat plat vertical axis wind turbine having horizontal movable vanes with a Helical airfoil
is modified as a new design is carried out to increase the VAWT starting torque. The three-dimensional numerical
simulation with the k-ω turbulence model is used in this study to simulate the combined design. The continuity and
momentum governing equations are solved by using the Computational fluid dynamic (fluent) software. The
predicted results show that the turbine starting torque is increased when the VAWT blades modified from the
combination of the vanes with the Helical airfoil. The flow of air passes freely through the movable vanes in case of
the vanes are fully open at the negative side of the turbine, this case helps to increase turbine rotation and so, thus,
the power of the turbine increases. Finally, the predicted results from the simulation give a good agreement with
those results reported in the published literature for VAWT has different blade configurations.
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Renewable energy; Wind energy; VAWT; CFD; Helical blade rotor; k-ω turbulence model.
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1. INTRODUCTION
difference, the finite element, and the finite volume
methods. The finite volume method is more efficient to
solve the flow field around the vertical axis wind
turbine rotor [4].
R. Nobile, M. Vahdati, J.F. Barlow and A. M. Crook
[5] presented the numerical simulation for study the
performance of a Darrieus straight-bladed VAWT with
an open and augmented rotor. To reduce the time, only
for the 2D case the numerical simulation was done to
understand the flow behavior behind the wind turbine.
In their CFD simulation there are three parameters are
investigated carefully: mesh resolution; turbulence
model; and time step size. From the investigation
results, they are found that, clearly the mesh resolution
and the turbulence model are effects on the result
accuracy, while the examined of the time step size gives
a small effect on the predicted results.
R. Sukanta, K. and U. Saha [6] reported a review of a
number of different computational methods were used
to address different criteria for the best performance of
the best design of a Savonius wind turbine rotor. A
review of the various CFD methods with various
turbulence models is carried out to optimize the
different parameters and enhance the efficiency of
Savonius rotor. They found that the design,
performance, and efficiency
Saddam H., Rambabu K., Ramji M., Srinivas E. [9]
improved the performance of of Savonius rotation
could be improved when using the suitable
computational methodology.the vertical axis wind
turbine by using three blades have a section of NACA
0018 airfoil straight and then twisted to 45° and 90°. The
height and diameter of the turbine rotor were
maintained in their design with the same when the
rotor of the turbine is designed from the airfoil section
with the straight blade. CFD analyses have been carried
out to improve the performance of the designed rotors.
From the results of their simulations over a complete
cycle, they are observed that the helical blades have an
average power output increment equal to 8.75%.
Kadhim. H. Suffer, G. A. Quadir, K. A. Ismail and
U. Ryspek [9] presented the numerical simulation of the
two vane type vertical axis wind turbine (VVAWT)
rotors configuration each one has a cavity shape with
three movable vanes, the first configuration has three
blades with angles of 120° between each blade, and the
second configuration has four blades with angles of 90°
between each blade. The commercial computational
dynamics with k-ω turbulence closure model are used
in the numerical analysis. The predicted results gives
acceptance compared with this is reported for steadying
VAWT having different blade designs.
As previously, presented studies, the researchers
were interested in to improve the aerodynamic
performance of the wind turbines using various turbine
blades design with different numerical simulations and

The huge demand for fossil fuels has led to global
depletion. Consequently, dependence on the carbon
economy as an international strategic economic
development has declined. More environmentally
friendly types of energy are the Renewable energy,
which is today are the focus of the global strategy to be
used as an alternative to fossil fuels.
The most common types of renewable energy are
solar, wind, wave, marine and bioenergy. Among
several green and renewable energy sources, wind
energy has grown rapidly throughout the world, so it
will play an increasingly important role in the future
of the global economy.
The wind turbine is a typical device through which
kinetic energy in the wind is transformed into
mechanical energy, then into electrical energy by using
electrical generator. Depending on the axis of rotation,
wind turbines are classified into two main types:
Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) and Vertical
Axis Wind Turbine (VAWT), which are used mainly
for electricity generation [1].
Darrieus type is known as a lift driven VAWT,
while Savonius type mentioned as drag driven VAWT.
Normally Darrieus turbine is more efficient than
Savonius turbine. The main advantages of using
VAWT are that they are omnidirectional and accept
wind from any direction without the need for a
complex mechanism, unlike horizontal wind turbines
that need these mechanisms to guide the wind. The
gearbox components and generator, it can be installed
at ground level without the need for a huge structure.
Theoretically, the maximum value of power coefficient
for any wind turbine that is designed and operated in
an open atmosphere it is represented by the ratio of
the maximum power produced from the turbine to the
value of energy in the wind. This ratio known as the
Betz limit and value is less than 59.3 % [2]. In reality,
the maximum value of power coefficient for any wind
turbine design for the world is much lower than the
Betz limit. Normally in the range of (0.35-0.45).
Many researchers have been focused their attention
on improving the aerodynamic characteristics of
VAWT, and these studies were summarized by
laboratory measurements and theoretical of the flow in
an around the blades of the wind turbine.
Today commercial computational fluid dynamics
softwares are available for promising technique in wind
engineering research to help many researchers for
investigation the aerodynamic characteristics of the
VAWT. CFD is considered as a very powerful tool for
solving many physical problems in industrial and nonindustrial. The physical properties of the air flow in and
around the turbine blades can be described by the basic
governing equations, usually in partial differential
shapes [3]. There are many numerical methods are used
in CFD to solve the physical problems likes; the finite
8
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different turbulent models to solving the various
unstable equations in order to reach the best
performance of turbines. In the present study, the
horizontal vane blade is integrated with the helical
airfoil into a new design to increase the VAWT starting
torque.

wind turbine (a) Gorlov wind turbine, (b) sketch of the
flat horizontal vanes. The type of airfoil is used in the
present study is NACA 0012 and the characteristic
geometry of the airfoil are Height (h = 100 mm), Chord
(c = 40 mm), Thickness (t = 4.8 mm), Angle of twist (Ø
= 60o). The simulation is carried out for two positions
of the blade, first when the all vanes are closed and
other position when the all vanes are open. Other
numerical investigation were carried out for the single
blade with three horizontal vanes at the fixed blade
positions of 90° in closed case and at 270° for blade
having open vanes. The solidworks2016 software is
used to design turbine geometry as shown in Fig. 2 (a)
and (b). While Fig. 3 shows the dimensions and
boundary conditions of the computational domain on
a top section view. Upstream air velocities 14, 20 and
25 m / s were used respectively in this simulation, but
the results will be provided only for 14 m /s.airfoil
(Gorlov). Figure 1 above shows the two different.

Gorlov Wind Turbine
One of the modifications of Darrieus wind turbine is
the Gorlov turbine. The difference between the original
design of Darrieus and the Gorlov is the shape of the
airfoil. The Gorlov helical turbine was introduced by
Alexander Gorlov in the 1990’s as an upgrading design
of Darrieus turbine. The design of Gorlov turbine is
helping to capture more energy from the wind comes
from the lifting force on the rotary blades, and
rotational speeds of the turbine will become to exceed
the free flow velocity of the fluid. Fig.1 (a), show the
example of Gorlov wind turbine design. The advantage
of Garlov turbine design is that a section of a blade is
always orientated at all position relative to the fluid
flow which maximized the possibility to self-starting
[7].
Vane type Wind Turbine
A.Y. Qasim, R. Usubamatov and Z. M. Zain [8]
designed vertical axis wind turbine movable horizontal
vanes rotating instead of being fixed to reduce the
negative torque on the frame of non-work (against
direction of wind). This is so that the frames vanes open
and pass the wind through the frame freely without the
resistance to the air. This idea has been put forward
first by designing three vanes being horizontal in each
frame and second by designing three vertical vanes in a
single frame. The first design is shown in Fig. 1 (b).

(a)

(b)

Figure 2. Model of combined blade design with (a)
closed vanes at 90° positions. (b) Open vanes at 120°
positions.

(a)
(b)
Figure 1. Two different vertical axis wind turbine (a)
Gorlov wind turbine, (b) sketch of the flat horizontal
vanes type wind turbine.

2. CURRENT SIMULATION
Figure 3. The dimension and boundary of the
computational domain.

The main goal of this study is to investigate the
aerodynamic properties of the new design for the three
combined blades vertical axis wind turbine. The combined
blades consist form the vane type of flat plate (having three
movable vanes) with the Darrieus helical vertical axis
9
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position. The maximum static pressure drop (1.35E+02
Pa), whereas the minimum static pressure drop (9.221E+01 Pa).

3. RESULTS AND DISCUSSION
As mentioned earlier gambit software is used for
meshing the geometries under the current study and
the Table 1 shows the number of mesh for modeled
geometries. It can be observed from Fig. 4 that residual
plots of the currant study. The required accuracy is
adopted at the accuracy 10-5 to achieving the best
accuracy to prove the validity of the results. Therefore,
according to the residual plots in Fig. 4, and this
accuracy is acceptable for the purpose of the results of
this study.
Table 1. Number of mesh for modeled
geometries
Model Geometry at angular
position 90º at angular positions

Number of
mesh

Single blade with closed vanes

203328

Single blade with open vanes
Three blades with closed vanes

217207
2092530

Three blades with open vanes

3119660

Figure 5. Relationship between the coefficients of drag
(Cd) versus the angular blade position.
Fig. 7 shows the static pressure distribution
occurring across the combined single blade rotor with
open vane from the upstream to the downstream side
at 270° blade angular. In this position the found static
pressure drop is (5.685 Pa). From this result, it can be
concluded that the static pressure drop decreases
when the blade rotates to the negative side and this
helps to increase turbine power.
Figure 8 shows the static pressure distribution on
the surfaces of the three blades turbine at angular
positions 90° to represent the case of all vane are fully
closed. From this result it can be seen the maximum
static pressure (1.82E+02 Pa) and the drag force will
become maximum. While Fig. 9 shows, the static
pressure distribution on the surfaces of three blades
turbine at angular positions 270° to represent the case
of all vane are fully open. At this position, the air can
flow freely between the vanes and the turbine will
rotate faster.

Figure 4. Residual plots of the numerical simulation.
Fig. 5. shows the drag coefficient (Cd) oboist the
with blade angular position starting for the first
turbine blade from 0 ° till 120 ° and for second and
thierd blades ahave the same trands becouse of the
angle between the turbine blades is 120°. From this
figure, it can be observed that Cd is maximum at 90 °
blade angular position, while Cd is minimum at 30°
blade angular position.
Fig. 6 shows the static pressure distribution in the
form of contours occurring across the combined single
blade rotor with a closed vane. From this couture it
can be seen that the static pressure is maximum
(1.43E+02Pa) on the front face of the blade at 90°
angular position, while the static pressure is minimum
(-7.34E+01 Pa) on the back face of blade at the same

Figure 6. Static pressure distribution for combined
single blade in case of closed vanes.
10

AL-MUHANDIS Journal (JMISE)

Volume (155), Issue (2), 2018
Figure 9. Static pressure distribution on the surfaces of
three combined blades turbine at angular positions
270°.
Figure 10 shows the static pressure distribution
inside and outside the rotor of the three combined
vertical axis wind turbine at 90° angular positions
when the vanes are fully closed. Fig. 10 shows that the
maximum static pressure (1.83E+02 Pa) occurs at the
upstream blade side, while minimum static pressure (1.74E+02 Pa) occurs at the downstream blade side. The
maximum static pressure drop is (3.57E+02 Pa), while
the minimum static pressure drop is (2.251E+01 Pa.
The drop of static pressure occurs from the front side
to the back side of the blade at 90° angular positions.
Figure 11 shows the contour for the distribution of
the static pressure in and around the three-combined
vertical axis wind turbine at 270° angular positions
when the vanes are fully open. From the results of the
Fig. 11 it can be seen that the maximum static pressure
(1.58E+02 Pa) occurs at the upstream blade side, while
minimum static pressure (-2.55E+02 Pa) occurs at the
downstream blade side, Also the drop of the
maximum static pressure is (4.13E+02 Pa) for the first
blade with fully closed vanes. From the results of Fig.
10 and Fig. 11 it can be seen that the positive pressure
on the frontal side of the blades (the side of air stream),
and a negative pressure on the back side of the blades.

Figure 7. Static pressure distribution for combined
single blade in case of open vanes.

Figure 8. Static pressure distribution on the surfaces of
three combined blades turbine at angular positions
90°.

Figure 10. Static pressure distribution inside and
outside of the rotor of the three combined blades
VAWT at 90° angular position
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Figure 11. Static pressure distribution inside and
outside of the rotor of the three combined blades
VAWT at 270° angular positions

Figure 13. Distribution of the dynamic pressure
between and around the combined blades VAWT at
270° angular positions.

Figure 12 and Figure 13 show the contours of the
distribution for the dynamic pressure between and
around the combined blade in the flow domain at
different case of angular positions; Fig. 12 for closed
vanes case and Fig. 13 for open vanes case. From the
contours of these figures, it is evident that the
distribution of dynamic pressure increases from
frontal side of the blades to the back side in the air
flow direction in the domain region. It appears clear
from the contour distribution the maximum vortex
region occurs in positive side because of the vanes are
closed. While the vortex region is decrease in negative
side depending on the opening of the vanes with
angular position and vortex region is disappear when
the vanes are fully open. From these results, it is
concluded that the turbine negative torque is reduced
and then the turbine output power is increased.

Figure 14 and Figure 15 show the contours of
velocity distribution for the combined three blades
VAWT at 90° positions in case of closed vanes, and at
270° blade angular positions in case of open vanes.
From Fig. 13 it can be seen that the flow of air passes
through the blade freely because all vanes are opened
and thus, there is no resistance to the flow in this side.
This helps to increase turbine rotation and so the
power of the turbine increases.

Figure 14. Contours of the velocity distribution in and
around combined blades at 90° angular positions

Figure 12. Contours for the distribution of the dynamic
pressure between and around the combined blades at
90° angular positions.
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[3] J. Tu, GH. Yeoh, C. Liu, Computational ﬂuid
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Private Limited, 978-81-312-16 85-9, 2013.
[4] M. H. Mohamed, G. Janiga, E. Pap, D. Thevenin,
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Energy Conversion and Management, 52 (2011) 236 –
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[5] R. Nobile, M. Vahdati, J.F. Barlow and A. M. Crook,
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Figure 15. Contours of the velocity distribution in and
around combined blades at 120° angular positions

[6] R. Sukanta, K. and U. Saha, Review on the
Numerical Investigations into the Design and
Development of Savonius Wind Rotors, Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 24 (2013) 73 –83.

4. CONCLUSION
The numerical simulation is carried out for the
newly design of the three dimensional combine blades
for the vertical axis wind to investigation the
aerodynamics properties. Available commercial CFD
software’s are used for this investigation with k-ω
turbulence model.
From this numerical simulation the predicted results
show that:
(1) The Cd for a single combined blade with closed
vanes is highest when the vanes are fully closed
(maximum frontal area) and it is lowest when the
vanes are fully opened (minimum frontal area). That
indicated that the drag coefficient increases with the
increase in the frontal area of the turbine rotor and
decreases when this area is decreased.
(2) The static pressure drop is maximum (1.35E+2.0 Pa)
occurring across the combined blade rotor sides with
closed vane from upstream to downstream side at the
90° angular position. While minimum static pressure
drop (5.685 Pa) occurring across the combined blade
rotor sides with open vane from frontal side for the
turbine rotor to back side of the turbine rotor at 270°
blade angular position. From this result, it can be
concluded that the static pressure drop decreases
when blade rotate to negative side and this helps to
increase turbine power.
(3) The flow of air passes through the combined blade
at the negative side when all the vanes are freely open.
This indicated to the resistance of the blade to the flow
is decreased. This case helps to increase turbine
rotation and so the power of the turbine increased.
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Thermal Analysis of Flat Plate Solar Collector
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ABSTRACT
Numerical and experimental analysis of employing flat coiled tube as an energy absorber within Flat plate Solar
Collector (FPSC) to heat air was existed in this paper. The experimental setup was designed, fabricated then
experienced with stationary toward of south direction. The experiments are completed outdoor environments at ALMussaib city (Long. of 44.3° East and Latit. of 32.5° North) via 32.5° atilt angle with horizontal from January to March
2017. Variable air volume flow rates through the absorber are employed during 6 clear days for each month. The
numerical analysis includes the numerical simulation of flat coiled absorber model by a package ANSYS FLUENT
15. The experimental results indicated the maximum absorber output - input temperatures difference is 49º C, while
maximum output temperature is 80 ºC, and the maximum collector efficiency is 47 %. The numerical consequences
are agreement with experimental consequences with a deviation of 4.17%. The existing experimental consequences
are compared with accessible previous investigations of flat plate solar air collector for output temperature which
contributed 18.75 % greatest consequences for the present work.

KEYWORDS
energy, solar flat plate collector, absorber, efficiency, air heating.

NOMENCLATURES
Ag
Area of glass cover
m2
, Dg
Cover effective length.
m , , fc
I
Incident of solar radiation W/ m2 , L Tube length m, Nu Nusselt number,
Qu
energy added of collector W, V velocity
m/s
Subscripts
a
Air, ambient, aperture
g glass
i Inlet o Outlet
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Absorber materials made of polypropylene seed boxes
and black colored steel are tested in room heating. The
effect of internal recycle on the thermal efficiency of
collector in upward-type air heating solar collector was
investigated theoretically by (Yeh 2012). The equations
for calculating the outlet air temperature and the
efficiency of collector were derivative from the energy
balances of the flow air and absorbing plate.
Improvement in the efficiency of collector is obtainable
with an internal recycle. It is found that improvement in
the efficiency of collector is more than 150%. (Bakari
2018), studied experimentally a comparison between
ordinary flat plate solar collectors and collector
conducted with several baffles. The heat energy transfer
for the air flow inside the absorber is analyzed. The
results show the thermal efficiency of baffles collector is
more improvement.

1. INTRODUCTION
Solar air heating collectors mostly, are flat plate
collectors, which involving of a clear cover, an absorber
and isolation. The analysis of the air heating solar
collectors is generally subjective by the weather factors
which include direct and diffuse radiation, wind speed
and ambient temperature, the design parameters which
consist of collector type, collector materials and the
flow parameters which consist of mode of flow, air flow
rate. The main requests of these designs are a great
connection zone between air and the absorber [1]. Using
the flat plate collectors for the drying and space air
heating, they are commonly fixing direction, the
efficiency of these collectors dependent on the sun
radiation, and sun rays angles touching surfaces of
collectors [2, 3]. There are two technologies for
mounting a solar air heating collector, the first is used
with closed circlet system, it means the air is circulated
from the collector to the house and go back to the
collector, the second is with open circlet system, it
means the cold air is occupied from the ambient outdoor
and flows to the collector then it circulated to the
building and approaches back to the ambient outdoor
[4]. Direct solar air heating collectors operating in an
open loop system have been used for drying, apace
heating and operations of spraying [5]. The flat plate air
solar collector represented a simple device involving of
transparent material covers positioned above the
absorber by way of the flowing air moreover under or
over the absorbing plate [6,7]. The energy is transported
from radiant directly in air [8,9]. (Sanda 2014),
presented experimental study of an air solar collector, in
South Eastern Europe climatic conditions. The relations
between the outlet air velocities, the direct solar
radiation, air discharge, heat transfer resulted, the input
time for the collector nominal regime and the efficiency
were underscored. After 50 minutes, the air solar
collectors with double pass of air and baffles reach 50 %
thermal efficiency for the solar radiation of (900-1000)
W/m2. Moreover the mathematical model and the
computational program results allow sizing the solar
collectors. Experimental tests set up at the laboratory
scale have been established by (Vyas and Dr. Punjabi
2014), for flat plate air solar collector with the radiation
intensity value of 650 W/m2. An Experimental system
of (1 x 0.5 x 0.1) m is fabricated. Three designs of
absorber are tested namely (V shape porous ribs, plane
absorber, V shape inclined porous ribs). The thermal
efficiencies are obtained as 17.24%, 14.91% and
20.04% respectively. (Aboltins et al 2012), investigated
a new construction of air heating solar collector. Easily
available materials were used as absorbers. The
collector was tested. These types of collectors have
sensitivity to solar radiation change; a response time is
about one minute and efficiency coefficient of 0.63.

The aim of this investigation is evaluating the
performance of the solar air collector in the climatic
conditions of Iraq (Babylone) during the winter and
early spring period to establish the performances of the
heating development for green house.

2. NUMERICAL SIMULATION
The model geometry and mesh of the collector
absorber was produced by ANSYS-FLUENT-15. A
polar three dimension coordinate (r, θ, z) was
employed using a mesh dimension of 489849
nodes and 469560 elements. The minimum size of
cell in model mesh is 6.235*10-4 m, maximum size
of 0.1236*10-2 m, and maximum face size was
6.4356*10-2 m that exposed in Fig. 1.
Continuity equation [14, 16]

(1)
Momentum equation [14, 16]
r-

(2)
-
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z-

Energy equation [14, 16]

(5)
In the present work for steady state turbulent
conditions continuity, momentum, and energy
equations were solved. The qualifications, initial
and the boundary conditions for the model which
solved were specified from experimental data.

Figure1. Geometry and mesh of absorber

3.
EXPERIMENTL
PROCEDURE

STUP

AND

The flat plate solar air collector which employed
for present investigation is contained a single glass
cover for decreasing the heat losses with back
isolation for avoiding the energy dissipation. Table
1 exposed the qualifications of the current air solar
heating collector.
Table 1. FPSC specifications
parameter
Magnitude
Area of collector
2.2 m2
Width of collector
2.2 m
Length of collector
1m
Length of absorber
13 m
Thickness of tube wall
0.82 mm
Diameter of absorber
17.1 mm
Orientation
Fixed direction
This experimental study conducted at AlMussaib city, which positioned at 4403' East
longitude and 3205' North latitude with titled of
32.50 and tested outdoor from January to March
2017. Measurements include solar intensity (I), air
discharge, ambient temperature (Ta), input
temperature (Ti) and the output temperature (To),
input pressure (Pi) and the output pressure (Po).
All measurements are done each half hour. The
16
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Experimental device consist of flat coil air solar
collector (FPSC) employed a tube of copper with U
bent as absorber as presented in Fig. 2.
The
representation
diagram
of
present
experimental system completely is displayed in the
Fig. 3. The investigational tests rig contain absorber
as flat coil copper tube which has qualifications
displayed in Table 1. The absorber surface was
treated with black paint. The collector structure is
factory-made as of steel tubes. The collector cover
made of glass with 3.5 mm thickness and
dimensions of 2200 mm x 1000 mm, the space
between the absorber and glass is 25 mm to
decrease skyward energy losses from the absorber,
fixed base frame constructed for reducing the
weather damage, air blower used for compressing
air, plastic pipes of (17.1 mm) are employed for
connection the parts of the experimental system,
and a 50 mm thickness of glass wool was used as
isolation. The stages permitted already all
investigational tests involved boost the protection
cover which keeps it from the weather conditions,
fresh the glass cover of FPSC with cleaners, link
the thermocouples with temperature data logger.
Variable discharges are used namely of (1000, 1100,
1200, 1300, 1400, and 1500) liter per minute ( lpm)
with Reynolds number range of (8 x 104 to 12 x 104)
which represented a turbulent flow through the
receiver for 6 clear day on each month from
January to March 2017.

Figure 2. The complete experimental rig.

Figure 3. Representation diagram

4. THERMAL PERFORMANCE OF FPSC
The performance of FPSC can be evaluated by
the thermal efficiency [17].
4.1 Overall Heat Loss Coefficient (U L)
17
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4.2 Overall Heat Transfer Coefficient (Uo)

The energy los over the collector is the result
of radiation and convection stuck between the

The coefficient for heat transfer from the

absorber and the glass cover. The derivation of this

surroundings to the fluid is the overall heat

coefficient depends on the concept of heat balance

transfer coefficient (Uo), based on the outer

and thermal resistance. The overall heat loss

diameter of the receiver tube (Dr,o), this is given

coefficient (UL) calculated as [18].

by following equation [20]:

Where:
h-(c.g-a) is

(7)

4.3 Collector Efficiency Factors ( )

convection heat transfer coefficient

between ambient air and glass

An actual useful energy dividing on useful

W/ m2 K

energy collected is represented collector efficiency
factor (F'). [21]

h-(r,g-a) is radiation heat transfer coefficient

(14)

between glass cover and the ambient W/m2 K
h-(r,r-g) is radiation heat transfer coefficient

4.4 heat removal factor (FR)

between receiver tube and glass cover.W/m2 K

The heat removal factor or correction factor, FR,
having a value from 0 to 1 and represented a ratio

Nusselt number (Nua) of ambient air can be

for the real useful heat energy gained to that which

defined by two equations [18]:

would be gained if the entire absorbed surface is at
the fluid temperature which entering the collector.

for 0.1 < Rea <1000 (8)
for 1000 < Rea <50000

It calculated as [22]:

(9)

(15)

Reynolds number (Rea) of air is calculated by
4.5 Thermal efficiency

following equation [19]:

The useful solar energy that achieved as heat (Qu)
arrived to the absorber definite as [23]:
(10)

(16)

(11)
Where: Ti and To symbolize the input and output
temperatures of air, respectively.
The value of instantaneous air heating collector
efficiency ηth calculated by dividing heat
achievement (Qu) provided to Aa to radiation
intensity (I) which is filled on the collector area
[23].

(12)

(17)
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7. DISCUSSION AND RESULTS

The pressure drop of fluid in single phase for flat
plate coiling tube considered as [24]:

7.1 Numerical Results
The numerical solution include solving the
model for six runs converged at (446, 600,
845, 933, 1129, 1240, 1457) iterations
respectively during (2, 2.5, 3, 4, 5, 6.5) hour
respectively. Fig. 5 shows a sample of the
air
temperature
contours
which
represented the last run for 1500 lpm, the
consequences informations display the air
temperature is increased with length of
tube as a result of solar energy adding. It
found
maximum
outputinput
temperature difference for the model is 55
°C. Fig. 6 shows a sample of the contour of
the static pressure for 1500 lpm. It found
maximum pressure drop for the 1500 lpm
is 2860(Pa), while minimum pressure drop
is 715 (Pa) for 1000 lpm. The
computational achieved consequences
display the pressure drop along the
absorber is increased with increasing air
volume flow rate.

(18)

5. EQUIPMENTS
5.1 Temperature
Three thermocouples sensors types (K) of 0.5
mm diameter are employed in existing work with
digital data logger as displayed in fig.(4).

Figure 4. Digital data logger
5.2 Solar radiation
Pyranometer CMP22 model with data logger are
used for measuring solar intensity was measured.
5.3 Wind speed
Lutran anemometer used to measure the wind
speed.

6. ERROR PERCENTAGE
The error between numerical and experimental
results calculated by root mean square error as [25]:
(19)
where: R is a numerical value and X is the

Figure 5. Contours of static temperature of
1500 lpm

experimental measured.
δR and δX represented error of numerical and
experimental quantities respectively.
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23-March 2017,
Ti

To

Ta

Temperature ( C)

80

Figure 6. Contours of static pressure of 1500 Lpm

60
40
20
0

7.2 Experimental Results

8

9 10 11 12 13 14 15 16
Time (hr)

Table 2 displays the heat removal factor
(FR), it can be shown the heat removal
factor increased with increasing air flow
rate and solar intensity. Fig. 7shows the
daily time relation with input, output
and ambient temperatures measuring
values for clear days on 6th March and
23rd March 2017 for the air flow rate of
1100 lpm and 1400 lpm respectively. It
displayed the maximum output-input
temperature difference is occurred on
13:00 pm. It shown that the maximum
output-input temperature difference on
23rd March is higher 6th March by reason
of increasing in absorbed solar energy.

Figure 7. Daily measuring output,
input and ambient temperatures`
Fig. 8 displays the daily variation of the
air output temperature (Tex.) on
January, February, and March 2017 of
all experiments. It indicated the output
temperature of air rises till 14:00 pm
and the maximum output temperature
is 80 ºC for 1500 lpm air flow rate for
clear day on 26th March 2017.
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Table 2. Heat removal factor (FR)
1000 lpm

1100 lpm

1200 lpm

1300 lpm

1400 lpm

1500 lpm

Temperature ( C)

60

Tex- Feb. 2017

50
40
30
20

Flow
rate
(lpm)

FR
Jan.
2017

FR
Feb
2017

FR
Mar.
2017

1000
1100
1200
1300
1400
1500

0.232
0.303
0.471
0.511
0.587
0.612

0.245
0.323
0.412
0.599
0.681
0.722

0.329
0.413
0.543
0.727
0.843
0.932

1000 lpm

1100 lpm

1200 lpm

1300 lpm

1400 lpm

1500 lpm

10
0
8

9 10 11 12 13 14 15 16
Time (hr)
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0
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Time (hr)
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Figure
8.
Daily
measuring
outputTemperature for all experiment.
Fig. 9 displays the daily variation of the
output-input

temperature

difference

(DT) on January, February, and March

1000 lpm

1100 lpm

1300 lpm

1400 lpm

30
20
10
0

9 10 11 12 13 14 15 16
Time (hr)

maximum temperature change are 49 ºC
for with 1500 lpm air flow rate for clear
day on 26th March 2017.
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Figure 9. Daily measuring output-input
temperature difference.
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Fig. 10 displays the daily variant of the
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March 2017 for all experiments. It

presented the thermal efficiency growth till
12:30 pm and the
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Figure 10. Hourly efficiency on 2017.
The FPSC operation was indicated by

Eff. Jan. 2017

computing the instant efficiency with
great values of incident solar energy,
input temperature of air, and ambient
temperature for a period of 10:30 am
to 14:30 pm [5]. The thermal efficiency
related linearly with (Ti-Ta)/I values

8

as:

9 10 11 12 13 14 15 16
Time (hr)
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For January 2017

The current consequences are compared with
the consequences of Ref. [15] for 1500 lpm air
flow rate. This comparison provided increasing
of 18.75 % for exit air temperature of the present
study as shown in Fig. 13.

(20)
For February 2017
(21)

Outlet Temperature C

For March 2017
(22)
The relation of friction factor and Reynolds
Number on March 2017 is exposed in Fig. 11. It
shows that the maximum value of friction factor is
0.44, while the minimum value is 0.0005.

To-presnt
80
60
40
20
0
0

Friction factor (fc)

fc

The performance of FPSC for air heating
by employing a flat coiled tube as absorber
was examined experimentally for outdoor
conditions and numerically. The successful
experiments were 18for clear days. The

The experimental consequences are compared with

conclusions of this work include: The

numerical consequences for thermal efficiency

shape of absorber makes enhancement on

which provided a respectable agreement with
as

Efficiency

Ex

shown

1500

1. 8. CONCLUSION

Figure 11. Friction factor with Reynolds Number on
April, 2017.

4.17%

1000

Figure 13. Comparison between the present
work and Reference [15].
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0
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Fig.

thermal performance, a maximum output-

12.

input temperature difference was (49º C)
happening on (12:30 pm) on 26th March,

Nu

60

2017, the collector thermal efficiency is

40

growing with solar energy increasing and

20

air flow rate. The collector efficiency

0
1000

extended from (1% to 47 %) %), the
1100

1200

1300

1400

1500

maximum output air temperatures is 80 ºC

Volume flow rate (lpm)

on for clear day on 26th March 2017, the
maximum friction factor is 0.44.

Figure 12. Comparison between numerical and
experimental results.
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ABSTRACT
This research reports the study on effect of machining parameters using signal-to-noise (S/N)through identify
provision of the smaller-the-better to achieve the best surface roughness in the machining of composite material
aluminum 6061 reinforced with boron carbide (B4C) using uncoated HSS end-mill cutters where machined in
vertical CNC milling .The list of experiments was created by Taguchi mixed orthogonal array experiments
in minitab17 software for machining parameters under dry cutting condition .Analysis of variance
study the effect five control parameters and different influential combinations. The analysis results have shown
that the spindle speed parameter and feed rate have the biggest effect to obtain high quality of surface roughness.
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rate. S.H. Tomadiaet al. [6] studied focused on the
effects of cutting parameters and prediction model
on the surface roughness in machining metal
matrix composite and by using Taguchi method
and ANOVA to investigate optimum cutting
parameters contributing by based on (S/N) ratio of
the surface roughness and mathematical model to
predict roughness. B.Swapna Priya1 et al. [7]
Research also focused to establish a mathematical
relationship between process parameters and
surfacee roughness in end milling operation and
used RSM methodology to optimize the surface
roughness resulting minimum values and their
respective optimal condition.S Vijay Kumar1 et al.
[8] the study used a neural network and statistical
modeling for to predicted surface roughness by
end milling numerical control CNC machine based
on full factorial design and take the obtain data
from ANN and regression model and compared
between predicted and experimental value. R.
Arokiadass et al. [9]The researchers used the Nondominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II)
tool was used to optimize the cutting conditions to
achieving high quality in the machining process
and focuses on the multiple performance
optimization on endmilling characteristics of
LM25 Al/SiCp metal matrix composites and
improve tool flank wear and surface roughness.

1. Introduction
As a result of the wide applications in
engineering and industrial fields of the composite
materials we have been selected 6061 aluminum
alloy has excellent mechanical properties such as
hardness, tensile strength, etc. reinforcement
(boron carbide) where it is of great importance in
the manufacture of bullet proof vests, armor tank
and its importance in nuclear applications due to
its superior properties ,the operation process of
these materials is very important in terms of shape
and roughness of the surface and affecting of the
machining parameters when using conventional
cutting machines such as milling machine.The aim
of the research was investigated optimum
parameters to achieve better surface roughness of
composite materials. S Jeyakumaet al. [1] studied
the prediction accuracy of artificial neural network
(ANN) was found to be even better in finding
optimal machining parameters to decrease surface
roughness; the predictive (ANN) model is also able
to preferable predict the roughness of the surface
models developed in this study .The genetic
algorithm (GA) is well suited and the control
parameters are well justified to obtain a best
solution in improving the machining parameters
during milling operation. Istvan SZALOKI et al.
[2] studied average surface roughness and effect
feed on the material (aluminum metal matrix
composite) at constant speed with three value of
feed per tooth and it has been concluded that the
higher feed rate improves the surface roughness.
SenerKarabulut et al. [3] shown the best surface
roughness at high milling speed with lowest feed
rate in dry operating conditions. G.s.samy et al. [4]
studied surface roughness is an important
parameter for investigate better quality products
and that it has been with concluded higher cutting
speed with lower feed and depth of cut has
produced better surface finish. VamsiInturi et al.
[5] used Response surface methodology that
represent mathematical and statistical techniques
to achieve the objective the surface roughness for
aluminum metal matrix composite increases with
the increase in cutting diameter and depth of cut ,
Ra decrease with increase in cutting speed and feed

2. Experimental work
The experimental work includes the machine used
and the work piece material which have been tested
and the method used to manufacturing the work
piece and all the steps of the machining.

2.1 CNC milling machine used in the
work.
Experiments were performed using a vertical
CNC milling machine model C-tek (KM-80 D) pc
BASED, made in Taiwan as shown inFig (1)
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Aluminum alloy has been inspected in general
company
for
engineering
inspection
and
rehabilitation (S.I.E.R)/ (Lab. &E.I.Dep.). Thetable
(1) shows the chemical composition of aluminum
6061.
Table1. show the chemical composition of
aluminum 6061.
Elements
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Ni
Zn

Fig (1) CNC milling machine.
Using uncoated HSS end-mill cutter with different
diameters (6, 8, and 10) mm; and number of flutes
(2, 3, and 4) as shows in Fig (2).

%
0.756
0.422
0.309
0.060
0.88
0.206
0.006
0.013

Elements
V
Al
Ti
pb

%
0.008
Bal.
0.023
0.010

X-ray Diffraction analysis confirms the powder
boron carbide (B4C) and it has been inspected in
(IRAQ GEOLOGICAL SURVEY)/ Central
Laboratories Department and the purpose of the
inspection to know the phase of the powder; Fig (3)
shows XRD analysis of boron carbide.

(6, 8, 10 mm) diameter, 2 flutes 3 flutes

4 flutes
Fig (2) shown end mill cutters.
The tool holder (WS 4608EAST- 2177) /8000 r.p.m ;
the differentdiameters of cutter bushes can installed
in the holder

Fig (3) shown the X-ray Diffraction of boron carbide.
Boron carbide has been inspected by scanning
electron microscopic (SEM) to study the structure
and the shape of the particles in Fig (4) and the
Energy
dispersive
spectroscopy
(EDS)
chemicalcomposition results of the powder there is
large amount of boron 81.4 wt% and 18.6 wt% of
carbide shows in Fig (5).

2.2 The workpiece material
The workpiece material is a block with
dimensions (192 142 18)
of composite material
(6061 aluminum alloy reinforced boron carbide).
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Fig (4) shown the shape of the particles of boron carbide powder.

Fig (5)shown EDS result of boron carbide

2.3 Preparation material workpiece by
casting

block at dimensions (22.2
15.3 2)
.Fig(6)
shows SEM the homogenous aluminum with
powder B4C.

The composite material has been fabricated from
6061 aluminum alloy reinforcement 4%wt boron
carbide and prepared by stir casting method .the
casting operation has been carried out in casting
factory at university of technology .2 Kg of
aluminum has been melted in pod casting was made
from steel at the temperature from 660 to 670
soto calculate the lost time to carry the pod casting
and pour it into the mold, the powder has been
heated and gradually added to the molten with
continuous stirring for 10 min by using steel stirrer
.the iron mold at dimensions (22.2
4)
has
been heated to avoid shrinkage .then, the molten has
been poured in the mold until it freezes to obtain a

Fig (6) shown SEM the homogenous aluminum with
boron carbide.
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2.4 Machining procedures

diameter of cutter D, number of flutes E ) the
roughness is checked after the milling machine of
the composite material investigated according to the
following scheme:

1-A facing operation was performed by using face
milling cutter so as to get the exact dimensions of
the block where it became the dimensions
(192 142 18)
.

1. Identify control factors and levels that expected
to affect on surface roughness of the composite
material using the design of experiment (DOE)
method. Table (2) shows the five chosen control
factors and levels.

2- Auto CAD program has been used to draw the
shape and area we need to operation ;the block was
divided into five pockets to do five experiments for
one face depending on the parameters of the
Taguchi experiments and the dimension of the
pocket (64 71)
.

2. Perform experiments according to the
developed design matrix. Design of experiments
is a series of tests in which purposeful changes
are made to the input variables of a system or
process and the affect on response variables are
measured. Design of experiments is applicable
to both physical processes and computer
simulation models. Experimental design is an
effective tool for maximizing the amount of
information gained from a study while
minimizing the amount of data to be collected.
Factorial experimental designs investigate the
effects of many different factors by varying
them simultaneously instead of changing only
one factor at a time. Factorial designs allow
estimation of the sensitivity to each factor and
also to the combined effect of two or more
factors [6]. Taguchi method is used in this
paper; Taguchi mixed orthogonal array
experiments
is utilized for the
parametric design.Optimum cutting conditions
can be obtain for the best surface roughness by
choosing the "smaller is better" signal to noise
ratio [10] Table (3) shows the result of the 18
design matrix based on Taguchi mixed
orthogonal array.
3. Analyzing the results using main effect plot for
means and SN ratio to know the affect each
parameter from low to high level. Fig (8)shows
five graphs and affect the chosen five control
factors; analysis of variance (ANOVA) using

3- When starting work for one pocket make contact
between cutter and workpiece so as to determine the
z-coordinate and install it in setting of program
andinstall the cutter in the tool holder depending on
the experiment number after that the program has
been carried out by dependent on the commands.
4- The machining operation has been started by
vertical CNC milling machine for all experiments
depending on machining parameters

2.5 surface roughness
The surface roughness has been measured using
roughness measured device MarSurfPS1shown in
Fig (7). MarSurf Ps1 consists of key used for
measuring roughness parameters (Ra and Rz).The
MarSurf Ps1 placed on the workpiece in all
pockets and then taken the measurement.

Fig (7) the surface roughness measurement Device
(Marsurf Ps1).

2.6 parametric studies
The effects of the five chosen control variables
(spindle speed A, feed rate B, depth of cut C,
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(A)

(B)

Fig (8) the main effect plot of Ra and signal to noise ratio of Ra. A: represent spindle speed 2500,3000,3500,4000,
4500, 5000 (revolution per minute), B: feed rate 120, 520, 920 (mm/revolution), C: Depth of cut 0.2, 0.4, 0.6 (mm),
D: diameter of cutter 6, 8, 10 (mm), E: number of flutes 2, 3, 4.
Table 2. show the control parameters and levels.

s.no.
1
2
3
4
5

Control
parameters
spindle speed
Feed rate
Depth of cut
Diameter of cutter
Number of flutes

notation No.of Low High Unit
levels value value
A
6
2500 5000 r.p.m
B
3
120
520 mm/rev
C
3
0.2
0.4
mm
D
3
6
10
mm
E
3
2
4

Table 3. shown the design matrix.

Sn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A
2500
2500
2500
3000
3000
3000
3500
3500
3500
4000
4000
4000
4500
4500
4500
5000
5000
5000

B
120
520
920
120
520
920
120
520
920
120
520
920
120
520
920
120
520
920

C
0.2
0.4
0.6
0.2
0.4
0.6
0.4
0.6
0.2
0.6
0.2
0.4
0.4
0.6
0.2
0.6
0.2
0.4
03

D
6
8
10
8
10
6
6
8
10
10
6
8
10
6
8
8
10
6

E
2
3
4
3
4
2
4
2
3
3
4
2
2
3
4
4
2
3

Ra(
)
2.21400
3.09633
3.70533
1.81533
2.65900
4.34633
1.15033
3.02300
2.29000
1.72867
1.35200
2.89533
1.99067
3.00600
2.16467
1.32567
2.08633
3.10767
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2.7 Analysis of variance(ANOVA)

there is no limit to the number of distinct effects that
ANOVA can reveal. Of course, before one can
incorporate many factors into the statistical analysis,
one must first incorporate them into the
experimental design. It turns out that there is a lot of
terminology regarding such designs, and we must
identify these terms before we can begin to study
ANOVA, so that we can discuss the designs
properly [11].the minitab17 is used to create the
ANOVA
as
shown
in
table
(4)

A tremendously general type of statistical
analysis; useful in both very simple and very
complicated experimental designs complexity and
usefulness of ANOVA both come from the flexibility
with which an experimenter can incorporate many
factors into the statistical analysis. ANOVA is
especially informative in research where many
factors influence the dependent variable, because

Table 4. Analysis of variance for surface roughness.
Source
Model
Linear
A
B
C
D
E
SQUARE
A*A
B*B
C*C
D*D
E*E
WAY
INTERACTION
A*B
A*C
A*D
A*E
B*C
B*D
B*E
C*D
C*E
D*E
ERROR
Lack-of-fit
Pure Error
Total

DF
118
13
5
2
2
2
2
41
25
4
4
4
4
64

Adj SS
547.396
399.543
221.559
108.760
21.362
50.832
4.556
16.476
12.864
1.578
1.056
0.582
0.363
136.034

Adj MS
27.370
79.909
221.559
108760
21.362
50.832
4.556
3.295
12.864
1.578
1.056
0.582
0.363
13.603

F-Value
148.93
434.81
1205.58
591.80
116.24
276.59
24.79
17.93
70.00
8.59
5.75
3.16
1.98
74.02

P-Value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.004
0.017
0.076
0.161
0.000

10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
465
455
10
583

4.554
6.425
8.946
2.581
0.083
73.371
7.478
16.512
15.136
2.578
85.457
85.457
0.000
632.852

4.554
6.425
8.946
2.581
0.083
73.371
7.478
16.512
15.136
2.578
0.184
0.188
0.000

24.78
34.96
48.68
14.05
0.45
399.24
40.69
89.85
82.36
14.03

0.000
0.000
0.000
0.000
0.502
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

*

*

C%

54.42%
26.71%
5.24%
12.48%
1.11%
78.23%
9.59%
6.42%
3.53%
2.20%
3.30%
4.66%
6.49%
1.87%
0.06%
53.29%
5.43%
11.99%
10.99%
1.87%

100%
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DF=Degree of freedom, SS=Sum of square, MS=Mean of square, P=Probability value, F=Fisher value,
C=Contribution
Model summery
Table (5)
R-sq
R-sq
(pred)
(adj)
84.79%
85.92%

R-sq

S

86.50%

396824.0

(7)where white granules are represented boron
carbide and the dark area represented Al-matrix.
Experiments conducted on the composite material
to investigate better surface roughness based on five
control factors with mixed level using Taguchi
method as shown in table (2); spindle speed (A)
with six levels (2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000)
revolution per minute (r.p.m) , feed rate (B) with
three levels (120, 520, 920) mm/revolution , depth of
cut (C) with three levels (0.2, 0.4, 0.6) mm , diameter
of cutter (D) with three levels (6, 8, 10) mm and
number of flutes (2, 3, 4). After the experiments
were performed and measured the surface
roughness as shown in table (3); analysis main effect
plots indicates that a main effect occurs when the
mean response changes across the levels of a factor
see Fig (8) and it was obtained through Minitab 17.
Therefore it could identify the strength of the effects
of surface roughness across factors by using the
main effect plots at started below.

This table has shown the relationship between the
prediction and experimental trails.

2.8 Regression analysis
Regression analysis used to determine the
prediction model for analyzed data of surface
roughness [12]. The equation below shows the
multiple regression equation.
Ra = -3.37 + 0.002143 A + 0.006559 B + 4.06 C
+ 0.693 D - 1.196 E+ 2.48 C*C + 0.0184 D*D
+ 0.0580 E*E - 0.000823 A*C + 0.000104 A*E 0.000246 B*C - 0.000734 B*D + 0.000470 B*E 0.6898 C*D + 1.324 C*E - 0.0545 D*E
Where:A: Spindle speed (r.p.m), B: Feed rate
(mm/rev), C: Depth of cut (mm), D: Diameter of
cutter (mm), E: number of flutes.



3. Result and discussion
Composite material (aluminum 6061 reinforced
with boron carbide (B4C))



Through the scanning electron microscopic
inspection on the using powder for the purpose of
knowing the shape and structure of the particles of
boron carbide as shown in Fig (4). The Energy
dispersive spectroscopy (EDS) was performed to
clarify the chemical analysis of powder components;
the result was that it contains 81.4% boron and
18.6% carbide as shown in Fig (5) and to know the
phase of the powder X-ray diffraction inspection
result as shown in Fig (3) to make sure it is boron
carbide (B4C) and it was compared with data card
during inspection found it identical.






The surface roughness decreases when they
move low level 2500 r.p.m to level 4000
r.p.m and in this level its value are less but
when the spindle speed be 4500 and 5000
r.p.m the roughness increases.
The surface roughness increases with
increases feed rate levels where the least
roughness at level 120 mm/rev.
The increases in depth of cut lead to
increases the surface roughness.
Decreases in surface roughness at middle
level of diameter of cutter (8mm) and
increases in very less value at the last level
(10mm).
The surface roughness decreases with
increases number of flutes and the less
value at 4-flute.

Analysis of variance (ANOVA) result
Through analysis of variance as shown in table (4)
which illustrates the effect of each factor by relying
on F-value (fisher) to know the significant effect of
the control factor or contribution percentage (C %)
which can be obtained through the equation (1)

After preparing the composite material scanning
electron microscopic inspection was performed to
clarify the homogenous between boron carbide
particles with matrix (Al 6061) as shown in Fig
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[6]S.H. Tomadia, J.A. Ghanib, C.H. CheHaronb, H.
Mas Ayua, R9 Dauda’’Effect of Cutting Parameters
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Metal Matrix Composite’’ProcediaEngineering,2017.
[7]B.SwapnaPriya, Satish Reddy, BhaskarM
Mano’’A Study on Process Parameters in Milling of
Al-MMC’’International Journal of Science
Engineering and Advance technology, IJSEAT,Vol.2,
2014.
[8]S Vijay Kumar, MuralimohanCheepu, D
Venkateswarlu, P Asohan,VSenthil
Kumar’’Modelling of End Milling of AA4341TiCp Metal Matrix Composite’’ journal citation and
DOI,2017.
[9]R. Arokiadass, K. Palaniradja, and N.
Alagumoorthi’’Bi-Performance Optimization of End
Milling Characteristics of Al/SiCp Composites
Using NSGA-II’’International Journal of Applied
Science and Engineering,2013.
[10]Mr. A. Gopi Chand M.TECH , John Bunyan. V
‘’Application Of Taguchi Technique For Friction Stir
Welding Of Aluminum Alloy AA4341’’International
Journal of Engineering Research & Technology
(IJERT), Vol. 2 Issue 6, 2013.
[11]Jeff Miller, Patricia Haden ‘’Statistical Analysis
with the General Linear Model1’’, 83349
[12]WissamK.H.Sarraji,Dr.JamalH.Mohamed,
Dr.Wei-XinRen,”An Experimental Investigation of

×133% …… (1) [12].

Noticed the spindle speed factor (A) has high
percentage of contribution to minimize the surface
roughness where the proportion of the effect
(54.42%) and the next factor was feed rate (B) in the
rate of (26.71%)and when see the two-way
interaction noticed effect two factors on the surface
roughness in the same time such as feed with
diameter of cutter (B*D) have the large effect in the
rate of (53.29%) and the second interaction effect
(C*D) depth of cut(C) with diameter of cutter(D)by
11.99%reprecent the less effect on surface roughness
compared than (B*D).

4. Conclusion
The effects of the spindle speed(A), feed rate(B),
depth of cut (C), diameter of cutter(D) and number
of flutes(E) On surface roughness was studied using
MINITAB analysis software. Taguchi method was
used to design the experiments. The ANOVA shows
that all five factors and interactions have significant
effects on the response; following conclusion could
be reached with fairamount of confidence. The
summary of conclusion below:
-The surface roughness decrease with increase
spindle speed and the lowest (Ra) can be obtainedat
spindle speed 4000 r.p.m relying on main effect
plots graph as shown in Fig (8).
-The surface roughness decrease with decrease feed
rate and the better value of Ra at feed rate
120mm/rev
-The best surface roughness can be obtained at (8
mm) diameter of cutter and 4 flutes.
Finally, from analysis of variance (ANOVA) result
noticed more influential factor was spindle speed
(A) and the next factor feed rate (B) dependent on
contribution percentage or F-value when the large
value express high confidence and from the
interaction concluded feed rate with diameter of
cutter have a large effect to better surface quality.
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