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المستخمص

 كتعد المدينة ذات كفاءة, تعد البنى التحتية عنصر ميـ في نمك كتطكير المدينة كتحدد مف خالليا حجـ المدينة االمثؿ

كقدرة تنافسية مع المدف األخرل عندما تككف بناىا التحتية ذات كفاءة كقدرة كتكنكلكجيا عالية كترتبط بالنظـ المعمكماتية
 لذلؾ,  كترتبط البنى التحتية بمنظكمة المدينة بشكؿ اساسي كتتداخؿ مع بعضيا لتكفر لالنساف الحياة االفضؿ. الحديثة
 أما بيئيان فالبد مف أف تككف المدينة قادرة ذاتيان عمى, فأف المدينة يجب أف تككف ذات كفاءة اقتصاديان كمتكاممة اجتماعيان

 كظيرت االستدامة في مجاالت,  اف مفيكـ االستدامة ليا ابعاد اقتصادية كاجتماعية كبيئية كىدفيا االنساف, حماية بيئتيا

عديدة منيا البنى التحتية كاعتمدت عمى مبدأ الكفاءة كالتنافس االقتصادم في تكفير بنية تحتية لممجتمع كتحقيؽ اقؿ ضرر
. بيئي كتعمؿ عمى تكفير المكارد الطبيعية كاعادة تجددىا
تعاني المدف العراقية مف عدـ كفاءة كقدرة البنى التحتية المكجكدة في اغمب المدف العراقية عمى استيعاب عدد السكاف

كاعتمادىا عمى المفاىيـ التقميدية غير المستدامة كبالتالي تعاني مف مشاكؿ كثيرة لعدـ مكاكبتيا مع التطكرات التكنكلكجيا
 كعدـ مالئمتيا,  كاعتمادىا عمى الطرؽ التقميدية في معالجة مخرجاتيا,  كاستنزافيا المكارد الطبيعية بشكؿ كبير, مف جية

. مع مفيكـ االستدامة كالحفاظ عمى المكارد كزيادة الكفاءة كالقدرة االقتصادية
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Abstract

The infrastructure is an important element in the growth and development of the city;they determine
the city optimum size.When the city's infrastructure is efficient the city is efficient, and competitive
with other cities, and linked with modern information systems. The infrastructure system of the city,
mainly overlap with each other to provide abetterhuman life, so the city must be efficient
economically and socially integrated. Environmentally must be capable to protectitself. The concepts
of sustainability have manydimensions ,economic, social, and environmentaltheir purpose the human
being.Sustainability have emerged in many fields, including infrastructure and relied on the principle
of efficiency and economic competition in the provision of infrastructure to the community, to achieve
less environmental damage and working to provide natural resources and re- recurrence.
Iraqi citiessufferingfrominefficiencyand the ability ofexisting infrastructure,and inabilityto
accommodatepopulationandits dependence ontraditional unsustainableconcepts,thereforesuffers from
many problemsto notrivalrywithdevelopments intechnologyon the one hand, thedepletionof natural
resourcesdramatically,andits reliance ontraditional methods ofoutcomestreatment,and lack
offitnesswiththe concept of sustainabilityandthe preservation of resourcesandincrease efficiency
andeconomic capacity.
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 -1المقدمة

تمثؿ البنية التحتية العمكد الفقرم كشرياف الحياة لجميع أنشطة الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية في المجتمعات

المتحضرة  .كبدكنيا ال يمكف تحقيؽ أم تطكر أك رفاىية حضارية في المجتمع  .كىذه الحقيقة تؤكدىا الدراسات كاألبحاث
القديمة كالحديثة  ،كما تؤكدىا الرؤية الكاقعية الراشدة لما تؤدم إليو خدمات البنية التحتية مف دعـ كتكامؿ كربط لمقكمات

االقتصاد .

تعاني المدف العراقية مف نقص كاضح بالبنى التحتية كعدـ كفاءة كىدر لممكارد الطبيعية كاستغالؿ غير رشيد  ,كتشير
الدراسات المستقبمية الى نقص كشحة في المكارد الطبيعية التي تعتمد عمييا البنى التحتية كالمياه كالنفط الخاـ خالؿ
الخمسيف السنة القادمة  ,لذلؾ تحتاج البنى التحتية الى تخطيط مستداـ لممحافظة عمى المكارد لالجياؿ القادمة كالبحث عف
البدائؿ المستدامة التي تراعي االبعاد البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية .

مشكمة البحث  :تعاني البنى التحتية المحمية مف عدـ الكفاءة كاستيالكيا لممكارد كتؤثر عمى المدينة كاالنساف كاالجياؿ
القادمة  ,كما تعتمد عمى الطرؽ التقميدية .

ىدف البحث  :معرفة طرؽ استدامة البنى التحتية بما يحقؽ الكفاءة كالقدرة التنافسية ليا .

فرضية البحث  :اعتماد البنى التحتية عمى الطرؽ التقميدية غير المستدامة يؤدم الى عدـ استدامتيا كقدرتيا عمى
التنافسكاستيعاب عدد السكاف المتزايد لممدف .

 -2البنى التحتية (الفنية)

عرؼ ( )Fulmerالبنى التحتية بأنيا اليياكؿ الفنية التي تػدعـ المجتمػع ،مثػؿ مػكارد الميػاه كالصػرؼ الصػحي كالشػبكات

الكيربائيػة كاالتصػاالت عػف بعػد كمػا إلػى ذلػؾ ،كيمكػف أف يػػتـ تعريفػو عمػى أنػو  :المككنػات الماديػة لظنظمػة المترابطػة التػػي
تكفر السمع كالخدمات الضركرية الالزمة لتمكيف أك استدامة أك تحسيف ظركؼ الحياة المجتمعية].[3
كقػػد عرفػػت المنظمػػات االجتماعيػػة البنػػى التحتيػػة ( )Infrastructureبأنيػػا  :الخمفيػػة غيػػر المرئيػػة لػػدعـ البيئػػة الطبيعيػػة
كالثقافية كالتكنكلكجية الالزمة لتطكر المدينة  ,كىذه تأخذ اتجاىات متعددة  :كرأس الماؿ االساس كيتضمف المكارد المممكسػة
مث ػػؿ مس ػػتكل التعم ػػيـ كالمس ػػتكل الص ػػحي لممجتم ػػع عام ػػة باالض ػػافة ال ػػى االمكان ػػات الكامن ػػة ف ػػي المجتم ػػع كالبن ػػى التحتي ػػة
المؤسساتية[.]5، p. 191

تعد خػدمات البنػى التحتيػة ميمػة لتطػكر كنشػكء المػدف كتشػكؿ اىميػة خاصػة بالنسػبة لمميندسػيف كالمخططػيف الحضػرييف
الف تكافر تمؾ الخدمات كبالشكؿ الكفكء يسيـ في صنع البيئة الصحية كالسميمة لممنطقة الحضػرية التػي يػزاكؿ فييػا االنسػاف
انشطتو اليكمية كالعممية كالمعيشية.

ميما تكفرت خدمات البنى التحتية فاف ليا تاثيرىا عمى نكعية الحياة في المدينة كمف ثـ تدفع الى اف تككف مكانان مالئمػان

باالعماؿ مستقبالن  ،ام اف خدمات البنى التحتية بشػكؿ عػاـ ىػي فػي االسػاس ىػدؼ  ،كلكنيػا فػي الكقػت نفسػو كسػيمة حيػث

يعنػػي تحقيقيػػا تحقيق ػان لميػػدؼ النيػػائي مػػف التنميػػة  ،كىػػي زيػػادة السػػمع كالخػػدمات المقدمػػة لمفػػرد  ،بمعنػػى اف التنميػػة تتحقػػؽ
بمجرد تحقيؽ الخدمات لالفراد  .كبعد ذلؾ عندما تتحسف الخدمات يتحسف ايضػان مسػتكل صػحة الفػرد كتأىيمػو  ،كمكقفػو مػف
التنمية نفسيا  ،كتتحسف انتاجيتو  ،كىذه االخيرة ىي ىدؼ التنمية كمحكر التطكر .

اف لخػػدمات البنػػى التحتيػػة تػػاثي انر كاضػػحان عمػػى صػػحة الفػػرد كالمدينػػة فػػأذا لػػـ تتػػكفر ىػػذه الخػػدمات بشػػكؿ جيػػد فػػاف ذلػػؾ

ينعكس سمبان عمى صحة الفرد كعمى انتاجيتو(الشكؿ . )1
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 -3رداءة الصحة
 -2رداءة التغذية

 -4انخفاض االنتاجية
 -1انخفاض الدخؿ الفردم

 -5انخفاض الناتج القكمي
 -6انخفاض الدخؿ القكمي

انشكم ( :)1تأثٍز انبُى انتحتٍة عهى انفزد وانًذٌُة/انًصذر  :انببحثة

لذلؾ فاف تكافر الخدمات ضركرة اقتصادية ممحة لتحقيػؽ التنميػة كلرفاىيػة االنسػاف  ،كقػد يسػتفاد مػف الكفػكرات الخارجيػة

( )External Economicsكىػػي االثػػار الجانبيػػة االيجابيػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا المجتمػػع ج ػراء اقامػػة مشػػركع معػػيف كىػػي
ليست ضمف االىداؼ االساسية كلكنيا تخرج كمنتج عرضػي ايجػابي ( )Sub-productفتػؤثر عمػى بقيػة القطاعػات  .مػثالن
اف تػػكفير خػػدمات المجػػارم بشػػكؿ جيػػد يػػؤدم الػػى خفػػض مسػػتكل الميػػاه الجكفيػػة داخػػؿ المدينػػة كيمنػػع ترشػػح ميػػاه المجػػارم

كاالمطار الى داخؿ التربة كاساسات المباني مما يؤدم الى اطالة عمر المبنى نتيجة سالمة اساساتو ] ,27ص .[72
1-2عناصر البنى التحتية

تعػػد البنػػى التحتيػػة ىػػي االسػػاس الػػذم يقػػكـ عميػػو االداء الػػكظيفي فػػي المدينػػة  ،كىػػي ميمػػة جػػدان لنشػػكء المػػدف كتطكرىػػا

حيػػث اف حػػدكث ام خمػػؿ اك نقػػص فػػي احػػدل ىػػذه الخػػدمات قػػد يصػػيب المدينػػة بالشػػمؿ  .ىنػػاؾ نػػكعيف مػػف عناصػػر البنػػى
التحتية[:]16، p. 123
 عناصر اجتماعية :حيث تشمؿ المستشفيات كالعيادات الشػعبية كم اركػز االطفػاء كالتعمػيـ كالمػدارس كالجامعػات كغيرىػا مػف
الخدمات .
 عناصػػر فيزيائيػػة  :تشػػمؿ منظكمػػات معالجػػة الميػػاه  ،الطػػرؽ كالجسػػكر  ،كخطػػكط النقػػؿ كالمكاصػػالت  ،محطػػات الطاقػػة
الكيربائية كمنظكمػات المجػارم كالصػرؼ الصػحي كايضػان المػكانا البحريػة كالمطػارات .كيتطػرؽ البحػث الػى عناصػر المػاء

كالمجارم كالطاقة .

اف عناصر البنى التحتية ينبغي اف تعمؿ ضمف السعة التصميمية ليا ( )Design Capacityالنيا اذا عممت فكؽ
السعة التصميمية ) (OverCapacityسيؤدم ذلؾ الى تحميؿ المجتمع تكاليؼ اضافية بسبب االندثار الذم سيحصؿ بيذه
العناصر كالحاجة المستمرة لمصيانة  ,اما اذا عممت تحت السعة التصميمية ( )UnderCapacityفأف ذلؾ سيؤدم الى

التبذير كاليدر بأالمكاؿ .
ىناؾ تكامؿ كتتداخؿ بيف عناصر البنى التحتية مف اجؿ تحقيؽ االستدامة  ,فعناصر البنى التحتية تككف مدخالت
لعنصر اخر مف عناصر البنى التحتية كتككف مخرج لعنصر اخر  ,فمثالن الماء سكاء كانت مياه االمطار أك مياه ثقيمة
تككف مدخالت لمنظكمة الصرؼ الصحي كتككف مخرجاتيا مياه معالجة يمكف استخداميا كماء خاـ تستخدـ كمدخؿ لمياه
الشرب أك لسقي المزركعات أك استخداميا في النافكرات  .يمكف كذلؾ استخداـ المياه في تكليد الطاقة الكيربائية مف خالؿ
تدكير التركبينات كخاصة في السدكد .
 2-2الخصائص االقتصادية لخدمات البنى التحتية

اف عمميػػة تخطػػيط خػػدمات البنػػى التحتيػػة كتنفيػػذىا بشػػكؿ يسػػبؽ الييكػػؿ العم ارنػػي لممدينػػة يجنػػب المجتمػػع اىػػدار المبػػال

الالزمة لتنفيذ المشركع في حالة المباشرة بو بعد تنفيذ الييكؿ العمراني لممدينة اك جزء منو  ،كبذلؾ سكؼ تكػكف ىػذه المبػال
بمثابة ايراد لممجتمع  .كما اف عممية التخطيط تجنب المجتمع التكاليؼ النفسية كمقدار الفرصة الضػائعة لالسػتفادة مػف ىػذه

الخدمات  ،فيي بذلؾ تختصر التكاليؼ االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية ] ,27ص .[75-74
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نتيجة لمعالقة بيف خدمات البنى التحتية كالتنمية البد مف االشارة الى بعض خصائص ىذه الخدمات الميمة كىي :

أ -اف لخدمات البنى التحتية خطكرة فػي النشػاط االقتصػادم حيػث انيػا مكجيػة لكػؿ االفػراد كىػي جػزء مػف حيػاتيـ ككيػانيـ
االنساني كحقكقيـ لذلؾ يعد نقصيا ام انر ييدد الكياف االقتصادم كاالجتماعي .

ب -اف بنػػاء قطػػاع خػػدمات بنػػى تحتيػػة متطػػكرة مسػتجيبان مرن ػان كشػػامالن يعنػػي تحقيػػؽ لمتنميػػة كتجسػػيدان كاقعي ػان  ،ام انػػو احػػد
المظاىر كالسمات الجكىرية الشاىدة عمى حصكؿ التنمية كنشرىا كتحقيقيا المممكس .

ج -اف ىذا القطاع يصب اىتمامو كيمحكره حكؿ مكضكعة التنمية كغايتيا ككسيمتيا كقائدىا كميندسيا ىك االنساف كمف ثػـ
فاىمية ىذا القطاع مشتقة مف اىمية العنصر البشرم في التنمية .

د -كػؿ مككنػات قطػػاع التنميػة اك بعضػػيا يمثػؿ حقكقػان انسػانية مقدسػة يجػػب تييئتيػا لمجميػػكر كبشػركط ميسػرة بػؿ يجػػب اف
تككف كالسمع الحرة .

ق -اليمكف استيراد كثير مف مككنات قطاع الخدمات عبر قناة التجارة الخارجية لذلؾ البد مف بنائيػا فػي داخػؿ االقتصػاد.
اف بناء قطاع متطكر لخدمات البنى التحتية يساعد كثي انر عمى تنشيط النمك االقتصػادم كرفػع كفػاءة االداء بػؿ اف بنػاء
ىذه الخدمات ىك الشرط الضركرم لبناء قطاعات اخرل انتاجية ] ,18ص .[700

 3-2استدامة البنى التحتية

تعد فكرة استدامة البنى التحتية ألم مدينة أكبر التحديات التي يكاجييا صانعي القرار ( )Decision Makersفي المدف

االكركبية كاالمريكية التي حكلت عممية السيطرة عمى الشبكة االنفجارية لمبنى التحتية الى ظاىرة عالمية[.]5، p. 191
ال تستطيع مدف اليكـ ادامة نفسيا مخالفة بذلؾ فكرة (مستقبؿ الحضارة يتحدد بمدنيا كفي مدنيا) حيف نجد المدف
العالمية الكبرل تستيمؾ ثالثة ارباع طاقة العالـ كتتسبب في ثالثة ارباع التمكث في العالـ كما أف ادامة البيئة يتطمب ادراؾ

كاسع لمعالقة بيف المكاطنيف كالخدمات كسياسات النقؿ كتكليد الطاقة اضافة الى الكعي بتأثيرىـ عمى البيئة المحمية ]21
ص .[109
كتتضمف االستدامة ابعادان متعددة  ،تتداخؿ فيما بينيا  ,كيمكف لمتركيز عمى معالجتيا احراز تقدـ مممكس في تحقيؽ

أىداؼ االستدامة  ,ك يمكف االشارة الى ثالثة ابعاد حاسمة متفاعمة ىي ] ,20ص ([20الشكؿ : )2

أ -البعد البيئي  :كالذم ييتـ بتحقيؽ التكازف االيككلكجي كالحفاظ عمى البيئة سكاء الطبيعية منيا أك المشيدة مف خالؿ
تكامؿ النظـ البيئية  ,كالتنكع االحيائي  ,كالمحافظة عمى المكارد الطبيعية ضمف طاقتيا االستيعابية .
ب -البعد االجتماعي  :كالذم ييتـ بتحقيؽ التمكيف االجتماعي كاالستق اررية لمختمؼ المجتمعات االنسانية  ,كتعزيز
المشاركة المجتمعية  ,كتفكيض الصالحيات  ,كالحراؾ االجتماعي  ,كتحقيؽ المساكاة في التكزيع .

ج -البعد االقتصادم  :كالذم ييتـ بتحقيؽ التطكر االقتصادم كزيادة االنتاجية كتحقيؽ كفاءة االداء االقتصاديمتحقيؽ
النمك المستديـ ككفاءة رأس الماؿ  ,كاشباع الحاجات االساسية لتحقيؽ العدالة االقتصادية .
حيث انو مف غير الممكف اف تتحقؽ استدامة بيئية  ,اك اجتماعية  ,اك اقتصادية بشكؿ منفصؿ ،بؿ البد مف اخذ االبعاد
الثالثة بنظر االعتبار في كقت كاحد لتحسيف نكعية البيئة الحضرية كتحقيؽ النمك االقتصادم مع تحقيؽ العدالة
االجتماعية.
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انبعذ االقتصبدي
 انًُى انًستذَى كفبءة ساط انًبل اشببع انحبجبثاالسبسُت
 انؼذانت االقتصبدَتانبعذ االجتًبعً
 انًسبواة فٍ انتىصَغ انحشاك االجتًبػٍ انًشبسكت انشؼبُت -تفىَض انصالحُبث

االستذايت

انبعذ انبٍئً
 تكبيم انُظى انبُئُت انتُىع االحُبئٍ انطبقت االستُؼببُت -انًىاسد انطبُؼُت

انشكم ( :)2ابعبد االستذاية /انًصذر  ,20 ] :ص [20

 4- 2أىداف استدامة البنى التحتية

الستدامة البنى التحتية أىداؼ كثيرة منيا ] ,25ص :[51-50

أ-

تطكير الصحة كنكعية الحياة :

 تزكيد السكاف بالماء الصالح لمشرب . -تحسيف الخدمات العامة.

 التخطيط العقالني لمنفايات الصمبة المنزلية كالنفايات الخطرة . -محاربة التمكث الصناعي .

 تحسيف نكعية اليكاء في المدف. -تعزيز الحكـ الراشد البيئي .

 -تحسيف التخطيط البيئي لممدف ،كالزيادة في الرقعة الخضراء كحماية التراث الثقافي .

ب -المحافظة عمى المكارد الطبيعية كتحسيف إنتاجيتيا :
 تحسيف استغالؿ األراضي كمحاربة التصحر . -التخطيط العقالني لمياه السقي .

 المحافظة عمى التنكع البيكلكجي . -المحافظة عمى الكاحات .

ت -تخفيض الخسائراالقتصادية :
 -التخطيط العقالني لممكارد المائية.

 زيادة في تدكير النفايات كاسترجاع المكاد األكلية. -تحسيف فعالية النشاط المينائي

 -تحكيؿ اكاغالؽ المؤسسات العامة األكثر تمكثان كأقؿ مردكد مالي .
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ث -حماية البيئة الشاممة :

 زيادة الغطاء النباتي ،كثافتو كتنكعو البيكلكجي . -زيادة في المجاالت المحمية ،المنطقة الرطبة.

 -حماية الكاحات مف الفضالت المنزلية كالممكحة .

 تخفيض مف إنبعاث الغازات التي تساىـ في ظاىرة اإلحتباس الحرارم خاصة الناتجة عف القطاع النفطي . القضاءعمى المكاد التي تضعؼ طبقة األكزكف . 5 -2عناصر البنى التحتية

تتككف البنى التحتية مف مجمكعة مف العناصر الحيكية التي ترتبط بحياة االنساف كصحتو كرفاىيتو  ,كيتناكؿ البحث

دراسة ثالثة عناصر رئيسية ىي الماء كالكيرباء كالصرؼ الصحي .
 1-5-2المـــــــاء

الماء ىك احد العناصر االساسية لمبنى التحتية فيك ميػـ كاسػاس لمسػكاف كخصكصػان المػاء الصػالح لمشػرب النػو يتعمػؽ

بصػػحة االنسػػاف الف عػػدـ كجػػكد مػػاء صػػالح لمشػػرب يسػػبب االم ػراض كاالكبئػػة  .كمصػػادر المػػاء مختمفػػة ككػػذلؾ اسػػتعماالتو
فتستيمؾ المياه المحمية الغراض مختمفة مثؿ :
 االسػػتعماؿ المنزل ػػي  :كال ػػذم يتضػػمف م ػػد انابيػػب المػػاء اك تجييػػز الم ػػاء الػػى البي ػػكت كالفن ػػادؽ كاالسػػتعماالت الص ػػحيةكالمطبخية كالغراض الشرب كالتنظيؼ كغيرىا مف استعماالت  ,كاالستيالؾ يتغير كفؽ المعايير فاذا كػاف الصػرؼ اكثػر

منو يعني تبػذي انر كىػد انر  ،امػا اذا كػاف الصػرؼ اقػؿ منػو فقػد يػؤثر فػي كفػاءة االنسػاف عمكمػان كفػي نشػاطو  .ام اف كفػاءة
االنساف تزداد مع النظافة كالصحة كىذا يعني كفاءتو االنتاجية تزداد[.]11، p. 11

 االستعماؿ التجارم كالصناعي  :يستخدـ الماء في الكثير مف المكػائف التجاريػة كالصػناعية كتػزداد كميػة االسػتيالؾ كممػاتزايدت الصناعة في المدينة كفي المدف الكبيرة ذات الصناعات المتعددة حيػث تتػراكح فيػو االسػتيالؾ بػيف % 65-15

كتككف في المتكسط  %32مثالن في مدف الكاليات االمريكية كتحتسب ىػذه الكميػات عمػى اسػاس المسػاحة كيعػد المعيػار

( ) 300غالكف لكػؿ متػر مربػع فػي المػدف ذات الكظيفػة الصػناعية غيػر المتخصصػة  ،حيػث تشػكؿ ميػاه االسػتيالؾ فيػو
الى  %20التي يزيد عدد سكانيا عف  2500نسمة[.]2، p. 10
 االستعماالت العامة  :تشمؿ المػدارس  ,المستشػفيات  ,كمطػافا الحريػؽ كالقاعػات العامػة  ,كغسػؿ الشػكارع تكػكف بمعػدؿمف ( )15-10غالكف .

 الضائعات (اليدر كالتسريب)  :تتناسب الضائعات مع عمر الشبكة كصػيانتيا كالفقػداف النػاتج مػف خػالؿ التسػريب  .افالصيانة ال جيػدة كاسػتخداـ نظػاـ العػدادات ىمػا مػف الكسػائؿ الجيػدة فػي الحػد مػف ىػذه الضػائعات  ،كفػي الشػبكات الجيػدة
الصيانة التي تجيز بيا الكحدات بالعدادات بنسبة  %100تنخفض نسبة الضائعات الى ,%10ككما في الجدكؿ (: )1
الجدول ( :)1معدل استيالك الماء حسب االستخدام لمدينة بغداد وضواحييا/المصدر ,19] :ص [15

االستعمال

مدينة بغداد

الضواحي

سكني

340

275

تجارم

35

30

صناعي

40

30

المجمكع

415

335

ضائعات  % 20تقريبان

85

65
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المجمكع الكمي

440

500

كفي الكاليات المتحدة  ,تستخدـ  % 80مف المياه العذبة في الزراعة كالكيرباء بينما االستخدامات العامػة تسػتخدـ 14

 %كفي الصناعة تستخدـ  % 6فقط (الشكؿ . )3
استخذاو عبو

كهزببء
سراعً

صُبعً
الشكل ( :)3استخدامات المياه في الواليات المتحدة عام ( 2000مميون غالون /يوم)  /المصدر [14] :

 1-1-5-2العوامل المؤثرة في استيالك المياه
ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في استيالؾ المياه منيا :
 -حجـ المدينة .

 كجكد الصناعات . نكعية المياه . -كمفة المياه .

 ضغط التجييز . -المناخ.

 الخصائص السكانية. -كجكد العدادات .

 -فاعمية ادارة التجييز (تقميؿ الضائعات كاليدر).

 تحسيف نكعية المياه يعني زيػادة االسػتيالؾ كبػذلؾ يػؤدم الػى زيػادة فػي قػكة الضػا  ،كػذلؾ اف زيػادة الرسػكـ المسػتكفيةعمى تجييز المياه لو تاثير في طبقات السكاف المحدكدم الدخؿ .

 2-1-5-2مصادر تجييز المياه

تقسـ مصادر المياه الى نكعيف[(]9، p. 62الشكؿ :)4

أ -مياه عذبة صالحة لالستعماؿ :تقدر بحكالي  % 2.5مف اجمالي مياه الكرة االرضية كمنيا:
مياه ذات االستخداـ البشرم  :تمثؿ  % 0.3مف اجمالي المياه العذبة في االرض  ,كتككف باشكاؿ مختمفة منيا :
 -المياه السطحية  :تشمؿ االنيار كالجداكؿ الجارية كالبحيرات كغيرىا مف تجمعات المياه السطحية .
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 ميػػاه االمطػػار  :تكػػكف ذات مصػػدر مكسػػمي لتزكيػػد االرض بالميػػاه  ,كتعمػػؿ عمػػى جمػػع الميػػاه كاسػػتخداميا فػػي الشػػربكالزراعة كغيرىا مف االستعماالت االخرل  ,كتسمى عممية جمع مياه االمطار ب(حصاد المياه) .

 المياه الجكفية  :كتقدر بحكالي  % 30.8مف اجمالي الميػاه العذبػة بػاالرض  ,كتشػتمؿ االبػار االرتكازيػة ,االبػار المتدفقػة ,كاالبار السطحية.

 -الثمكج كالجميد  :كتمثؿ نسبة  % 68.9مف اجمالي المياه العذبة في االرض .

ب -ميػاه مالحػػة غيػر صػػالحة لالسػػتعماؿ المباشػر :تقػػدر بحػكالي  % 97.5مػػف اجمػػالي ميػاه الكػرة االرضػية  ,كتشػػمؿ ميػػاه
البحار كالمحيطات  ,كيمكف استخداميا مف خالؿ ازالة االمالح بعممية التحمية .

كم انًٍبِ فً انعبنى
يٍبِ يبنحة
يٍبِ عذبة

الشكل ( : )4مصادر المياه في الكرة االرضية ونسبيا/

االَهبر انجهٍذٌة وانغطبء
انثهجً

المصدر [9, p. 62] :
استخذاو بشزي

يٍبِ جىفٍة

 3-1-5-2انظمة توزيع المياه

أ -التكزيع االنسيابي :كيشمؿ التكزيع مف مياه البحيرات كالخزانات المرتفعة عف مستكل المدينة المجيزة .

ب -التكزيع بالمضخات كالخزانات .

ت -التكزيع بالمضخات دكف تخزيف .
 4-1-5-2متطمبات موقع التنقية المياه
أ -قربيا مف مناطؽ االستيالؾ .

ب -قربيا مف مصادر الطاقة الكيربائية .
ت -قربيا مف الطرؽ الرئيسية .

ث -بعيدة عف اخطار الفيضاف .
 5-1-5-2طاقة المشروع ومكوناتو

يعتمد في احتساب طاقة المشركع ما يأتي :

أ-

حجـ السكاف الػذيف سػيخدميـ المشػركع فػي الكقػت الحاضػر كالمسػتقبؿ مػع االخػذ بنظػر االعتبػار النمػك السػكاني حسػب
االحصاءات الخاصة بالسكاف كالدراسات المتكفرة عف ذلؾ.

ب -استيالؾ الفرد لمماء في اليػكـ الكاحػد حيػث اف المعػايير المحميػة فػي م اركػز المحافظػات  450لتر/شػخص يكميػان  ,كفػي
مراكز االقضية  360لتر /شخص  ,اف ىذه المعايير قابمة لمتغيير المستقبمي مع زيادة درجة التحضر]،27ص[95
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ت -تكفير الماء لالغراض الصناعية في ضكء الدراسات كتعيػيف منػاطؽ الخػدمات كنكعيػة الميػاه بمػا يمكػف اسػتكماؿ تحديػد
مككنات المشركع .

 6-1-5-2مكونات منظومة المياه
تتككف منظكمة المياه مف: 

أ -شبكة نقؿ الماء الخاـ  :تقكـ ىذه الشبكة بنقؿ الماء الخاـ مف المصدر (سكاء كاف نير أك غيره) الى محطة تصفية الماء
ب -محطة تصفية الماء  :كتتككف مف مجمكعة عمميات لتصفية المياه كتنقيتيا كمعالجتيا كجعؿ الماء صالح لمشرب .
ت -شبكة تكزيع المػاء الصػافي :تتكػكف بشػكؿ مت ارتػب مػف االنابيػب مختمفػة االحجػاـ كاالنػكاع كتضػا المػاء مػف المحطػة الػى
الشبكة كتنقؿ الى االستعماالت المختمفة لمماء .

 7-1-5-2استراتيجية المياه

لمحفاظ عمى المياه كاستدامتيا تتطمب كضع استراتيجيات كمنيا :

أ-

تقميؿ الطمب  :كتشمؿ تدابير المحافظة عمى المياه عمى عدة مستكيات كىي :

 -مستكل االبنية  :مف خالؿ تركيبات كفكءة لممياه .

 -مستكل المجتمع  :مف خالؿ برامج الشكارع الخضراء .

 المستكل الكطني  :مف خالؿ التعميـ حكؿ برامج االبنية الخضراء  .كفاءة في استخداـ مياه الرم  ،كالمناظر الطبيعية ،كالزراعة تبقى ميمة عمى كؿ المستكيات .

كتبيف البحكث أف كفاءة االستخداـ كالحفاظ ىي استراتيجيات اكثر بيئيان كماليان في تكفير المياه  .االنتقاؿ إلى تركيبات

صحية منزلية منخفضة التدفؽ  ،كزيادة أسعار المياه أك الصرؼ الصحي لتحفيز األسر كالشركات عمى استخداـ كميات
أق ؿ مف المياه  ،كتكفير التعميـ حكؿ تقنيات منزلية بسيطة في تكفير المياه لدييا نفكذ ىائؿ عمى المكارد المنبع] [9p،77

ب -تحسيف أداء شبكات المياه القائمة  :مف خالؿ مراقبة استخداـ المياه  ،كالحد مف التسريبات  ،كتكفير الدعـ كاجراءات
السالمة المناسبة  ،كاستخداـ المياه بشكؿ أكثر كفاءة .
ت -التعرؼ عمى مصادر جديدة لممياه كتطكيرىا :يعمؿ جمع مياه االمطار عمى استخداـ مياه االمطار كتخزينيا كبالتالي
تجييز الماء الصالح لمشرب  ,بينما تعمؿ تحمية مياه البحر عمى تكفير المياه مف خالؿ استخداـ المياه المالحة

كمعالجتيا لتككف صالحة لمشرب  .كتستخدـ الكثير مف دكؿ العالـ ىذه الطريقة نتيجة لتكفر مياه البحار بصكرة كبيرة

في العالـ .
 8-1-5-2طرق استدامة المياه

ينبغي أف تشمؿ ما يمي[:]9، p. 65

 الحفاظ عمى المياىكالحد مناالستخداـ . االستخداـ المشترؾ . -إعادة تدكير المياه .

 -إدخاؿ تحسينات عمىالبنية التحتية .

 نمذجة التكازف المائي لممشركع ىك خطكة مكممة لكضع خطة إدارة المياه  .كيتـ المكازنة بيف عرض الماء كالطمب عميومف خالؿ االعتماد عمى مصادر متنكعة لممياه  ,كذلؾ الترشيد في استيالؾ المياه .

 انببحث ببالػتًبد ػهً يحبضشاث يبدة انبًُ انتحتُت نهذكتىس ػبذ انىهبة احًذ ,يشكض انتخطُظ انحضشٌ واالقهًٍُ ,جبيؼت بغذاد.
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 -كيجب معرفة ما يمي :

 التكقعات لمتغييرات السكانية عمى المدل الطكيؿ كالتحكـ بتجييز الماء . -تأثير تغيرالمناخ عمى المكارد المائية كالبنية التحتية .

 الجكانب المالية كالبيئية كاالجتماعية لمتخطيط كالتصميـ كاالنشاء  ،كالتشغيؿ كالصيانة النظمة تجييز كاستالـ المياه. 2-5-2الطاقة الكيربائية

تع ػػد ش ػػبكة الكيرب ػػاء البني ػػة االساس ػػية لمنش ػػاط االنس ػػاني المعاص ػػر  .اف ت ػػكفير الكيرب ػػاء بالكمي ػػات المطمكب ػػة ظ ػػاىرة

حضارية ذات آثر اقتصادم كاجتماعي كبير كليا تأثير مباشر في تحسػيف البيئػة السػكانية  ,فعنػد بنػاء المػدف العصػرية التػي
تضـ االسكاؽ كالمراكز االجتماعية كالمستشفيات كالمدارس كغيرىا مف الخدمات ال بد مف تكفر الطاقػة الكيربائيػة الضػركرية

الدامتيا .

الطاقة الكيربائية التقميدية ىي االساس في تشغيؿ البنية التحتية في االقتصػاد الػكطني ام الم ارفػؽ االساسػية الحككميػة
كاالىمية مف مستشفيات  ,كمصانع كمعامؿ ضخمة  ,كتقنيات المياه.
إف الطاقػػة الكيربائيػػة عنصػػر ميػػـ كاساسػػي لمتنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة فػػي القطػػاعيف الريفػػي كالز ارعػػي  ,كيعتمػػد
ّ
مستكل تطكر الحياة في الريؼ عمى كمية كنكعية ككمفة الطاقة المستخدمة .
يعتمػػد تصػػميـ نظػػاـ تكليػػد الكيربػػاء كتقػػدير الحاجػػة اليػػو عمػػى مسػػتكل الطمػػب المتكقػػع تمبيتػػو كمكقػػع المحطػػة كتعػػدد
مصادر الكقكد .
يختم ػػؼ اس ػػتيالؾ الكيرب ػػاء كبحس ػػب طبيع ػػة االس ػػتخداـ فينال ػػؾ اس ػػتيالؾ منزل ػػي كاس ػػتيالؾ عػػػاـ كاس ػػتيالؾ تجػػػارم
كاستيالؾ صناعي  .كيعتمد ىذا االستيالؾ عمى المستكل الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم لالفراد .

اف انماط استعماؿ الكيرباء متعددة حيث يككف استخداميا في المدف اكثر مف استخداميا في الريؼ كالسبب يعكد الى:
 كثافة السكاف في المدف . -تعدد الكظائؼ .

 -المستكل الثقافي .

 كمية مف اليدر كالتبذير نتيجػة لسػكء االسػتيالؾ لتمػؾ الطاقػة  ,لػذلؾ فػأف تػكفر الطاقػة الكيربائيػة فػي الريػؼ لػو دكر فػيتقميؿ اليجرة مف الريؼ الى المدينة .

اف مشاكؿ أنظمة الطاقة الحالية التقتصر عمى المصادر الضارة بيئيان لمطاقة أكالتمكث الناجـ في كؿ خطكة مف

استخراج كالشحف  ،كعممية التكزيع  .المشكمة الكبرل ىي أننظاـ الطاقة بأكمميا ىشة كغير فعالة  ، .كأنظمة الطاقة
المركزية الكبيرة تؤدم إلى اإلفراط كخسائر تكزيعيا كبيرة  .يجب النظر في ىذه الحقائؽ األساسية[:]9، p. 167-168

 -أكثر مف ثمثي الطاقة المستخدمة لتكليد الكيرباء فقدت قبؿ كصكليا إلى المنزؿ .

 -اكثر مف  % 90مف الطاقة المكجكدة باالرض كالفحـ تضيع قبؿ عمؿ ام شي مفيد].[17

 -يفقدالمصباح العادم%90مف احتياجاتو مف الطاقة في شكؿ ح اررة  ،كاستخداـ  % 10فقط إلنتاج الضكء .

 يفقد البنزيف المكضكع في السيارة  % 85مف طاقتو لالحتراؽ  ،كاالحتكاؾ  ،كالضياع  ،في حيف أف  % 15فقط مفالطاقة تستخدـ لنقؿ كزف السيارة كالركاب.

كمما يزيد مف عدـ كفاءة النظاـ الحالي لدينا ىكاالعتماد عمى تجييز محدكد لمطاقة كالطمب بشكؿ متزايدعمى المكارد
غير المتجددة  .كمجتمع  ،أصبحنا نعتمد اعتمادان كميان عمى بنية تحتيةعالمية معقدة تعاني مف نقص لمطالب الضخمة

الممقاة عمى عاتقيا  .نقصأك تسربأ كأعطاؿ في أم مف مراحؿ عديدة مف تسميـ الطاقة سبب تقمبا ألسعار كانقطاع التيار

الكيربائي .
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 1-2-5-2مكونات منظومة الطاقة الكيربائية
تتككف المنظكمة الكيربائية مف :

أ -محطات التكليد  :كتعتمد عمى انكاع مختمفة مف الكقكد لتشغيميا كذات سعات تكليدية مختمفة .
ب -شبكات نقؿ الطاقة :تقكـ بنقؿ الطاقة الكيربائية مف محطات التكليد الى محطات تحكيمية ثانكية كتككف بشكؿ ضغط
عالي .

ت -شبكات تكزيع الطاقة :تقكـ بتكزيع الطاقة الكيربائية حسب االستعماالت المختمفة  ,كتتالؼ مف شبكة االسالؾ كمحطات
تحكيمية كمحكالت كيربائية .
 2-2-5-2تحول مصادر الطاقة

تغيرت مصادر الطاقةعمى أساسالمناخ  ،كالتكنكلكجيا  ،كتكافر المكارد  .بدأ االعتماد عمى النفط عند اكتشافو منذ فترات

ليست ببعيدة  ,كاستخدمت (النفط) في انتاج الطاقة الكيربائية  ,كمع التطكر التكنكلكجي كالتقني بالعالـ بدأت تظير مالمح
التحكؿ نحك استخداـ مصادر طاقة اخرل منيا الغاز كالطاقة النككية كغيرىا  ,لكف ىذه المصادر ليا تاثيرات سمبية عمى

البيئة الككنية  ,فظيرت بكادر التحكؿ نحك استخداـ مصادر لمطاقة غير ممكثة لمبيئة تعتمد عمى الشمس كالرياح كتعتبر
مصادر مستدامة النتاج الطاقة الكيربائية .
اف عممية التحكؿ نحك طاقة نظيفة كغير ممكثة لمبيئة تعتبر تحديان  ,الف ىذا التحكؿ يحتاج الى تحسيف نظاـ االنتاج

باكممو كزيادة الكفاءة كايجاد سبؿ لتحسيف استخداـ الطاقة مف خالؿ أنظمة مراقبة ذكية .

لتحديد الحاجة الى الطاقة كاستخداميا بشكؿ كفكء يتطمب تغيير المفاىيـ التقميدية لتخطيط المدف كايجاد مباني اقتصادية
كانظمة نقؿ تقمؿ مف الحاجة الى الطاقة  ,كىذا يحتاج الى كضع سمسمة مف استراتيجيات متتابعة ،تقمؿ التكمفة كأكثر فعالية
لمحد منالطمبعمى مصادر الطاقة .
كتتضمف استراتيجية الطاقة الناجحة الخطكات األربعة التالية]:[9, p. 169

 خفض الطمب عمى الطاقة مف خالؿ التصميـ . -استخداـ الطاقة بكفاءة .

 -اختيار مجيزات الطاقة المستدامة .

 -التصدم لتغير المناخ كالحد مف انبعاثات الكربكف .

نالحظ مف (الشكؿ )5ادناه االعتماد عمى النفط بشكؿ اساسي كمصدر لمطاقة كيظير اعتماد قميؿ عمى مصادر الطاقة

النظيفة لمبيئة .

 انببحث ببالػتًبد ػهً يحبضشاث يبدة انبًُ انتحتُت نهذكتىس ػبذ انىهبة احًذ ,يشكض انتخطُظ انحضشٌ واالقهًٍُ ,جبيؼت بغذاد.
انكفبءة هٍ أسخص و أَظف يصبدس انطبقت  .صَبدة انكفبءة َىفش انًبل  ،وَقهم يٍ االَبؼبثبث  ،وتحشَش انقذسة انتىنُذَت ػهً شبكبث انطبقت
انحبنُت .نهزِ األسببة  ،فإٌ انؼذَذ يٍ انذول  ،االتحبدَت وانبشايج انًحهُت تقذو حىافض يبنُت نهؼًالء انزٍَ َُفزوٌ تذابُش انكفبءة .
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انُفظ
غبص طبُؼٍ
فحى
انطبقت انُىوَت
انطبقت انًتجذدة

الشكل ( :) 5مزيج من وسائل إنتاج الطاقة واالستمرار في التطور المصدر ][13

 3-2-5-2تقميل الطمب عمى الطاقة

يضيع كمية ىائمة مف الطاقة مف خالؿ سكء أك قدـ التصميـ  .في منتصؼ القرف العشريف  .بعد ظيكر الطاقة الذرية،

كاف يعتقد عمى نطاؽ كاسع أف الكيرباء ستككف رخيصة .

المباني ىي الفئة االكبر الستيالؾ الطاقة في العالـ  .في الكاليات المتحدة  ،المباني تستيمؾ ما يقرب مف  % 40مف
الطاقة  ،كمسؤكلة عف  % 40مف انبعاثات الكربكف كأكثر مف أم قطاع آخر ،بما في ذلؾ النقؿ كالصناعة (الشكؿ .)6
لكف حاليان التكنكلكجيات المتاحة يمكف أف تجعؿ المباني  % 80أكثر كفاءة مف خالؿ دمج تصميـ كتكليد الطاقة
الكيربائية في المكقع].[12

اجًبنٍ االستهالك الستخذاو انقطبػبث نهفتشة 2008 - 1949

َسبت يسبهًت انقطبػبث الجًبنٍ االستهالك نؼبو 2008
تجبسٌ

سكٍُ

صُبػٍ

َقم
سكٍُ
افي كالطكبكغرافية كالتكجيو المكاني كالمناخ كاالنير
تصميـ المبنى لو تاثير عمى استيالؾ الطاقة  ,المكقع الجغر
تجبسٌ

ىذا يؤثر عمى كمية الطاقة الالزمة ألغراض التدفئة كالتبريد كالتيكية  ,فضالن عف
كالنباتات
صُبػٍ كاختيار مكاد البناء كغيرىا  ,كؿ َقم
متطمبات اإلضاءة كضا المياه كالصرؼ الصحي.

انشكم ( :)6االستعًبالت انزئٍسة الستخذاو انطبقة/انًصذر ][13

 4-2-5-2انواع الطاقة

ظيرت مجمكعة متعددة مف مصادر الطاقة نتيجة لتطكر العمـ كالتكنكلكجيا في ىذا المجاؿ ,كمف ىذه المصادر[ p.

:]9،184-191
أ -الطاقة الشمسية ( : )Solar Powerيستفاد مف الشمس في تكليد الطاقة الكيربائية مف خالؿ ح اررة كضكء الشمس
ككالىما يكلد الكيرباء بطرؽ مختمفة  ،يتـ تصميـ الشكارع كالمباني لتحقيؽ أفضؿ استخداـ لمضكء الطبيعي كىك الخطكة

األكلى نحك الحد مف الطاقة الالزمة لإلضاءة االصطناعية .كيمكف تحكيؿ طاقة الشمس إلى كيرباء في الخاليا الضكئية.
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كما يمكف استغالؿ ح اررة الشمس في تسخيف الماء اك كضع خاليا شمسية لتزكدييا بالطاقة  .ظيرت في العالـ مزارع
لمطاقة الشمسية بشكؿ متكامؿ كذلؾ لتكليد الطاقة  ,كىناؾ تسارع في تطبيؽ ىذه التقنيات في العالـ .

 الخاليا الكيركضكئية  :تحكيمضكء الشمس إلى كيرباء  .يمكف تركيبيا بسيكلة عمى أسطح المباني أك بشكؿمجمكعة.كيمكف استخداـ الخاليا الكيركضكئية بشكؿ نكافذ،كفي المناك،كالجدراف الزجاجية .يمكف أف تككف مصنكعة
لتبدك كمكاد لمتسقيؼ .ىناؾ تطكر لمتكنكلكجيا الضكئية كانخفاض في التكمفة .
 الطاقة الشمسية الح اررية  :تعتمد فكرة إنشاء محطات الطاقة الشمسية الح اررية عمى استخداـ الطاقة الح اررية المتركزةكالمتجمعة في المجمعات الشمسية  ،كاستغالليا لرفع درجة الح اررة المستخدمة في التبخير ليتـ تحكيميا بعد ذلؾ لطاقة

كيربائية مف خالؿ جعؿ األبخرة الناتجة تقكـ بتدكير المكلد الكيربائي المتصؿ بالنظاـ المعد  .كالستخداـ مثؿ ىذه
الطريقة يتـ تصميـ كبناء محطات مزارع الطاقة الشمسية ( .)Solar farm power plantفي ىذه المزارع يتـ تنصيب
المرايا (المصنعة عمى شكؿ ما يعرؼ بالقطع المكافا – كطبؽ اإلستقباؿ) بشكؿ متكازم بحيث يتـ تركيز أشعة الشمس
الساقطة عمييا  .ك يتـ كضع أنابيب امتصاص في منتصؼ ىذه األطباؽ حيث نقطة تجمع األشعاع الشمسي الساقط ،

كيتـ تمرير ماء أك زيت حرارم في ىذا األنبكب  ،كما يتـ كضع أنابيب اإلمتصاص في غالؼ زجاجي مفرغ مف
اليكاء(الشكؿ  .)7كما أف جزءان مف الطاقة المنتجة تستخدـ كعامؿ محفز ليساعد في تحسيف ح اررة البخار ] . [28خارج
مدينة اشبيمية في اسبانيا  ,انشأت محطة لتكليد الطاقة الشمسية الح اررية تنتج  11ميغا كاط – اكؿ برج تجارم لمطاقة
الشمسية في اكركبا  ,كالتي سكؼ تكمؿ عاـ  2013النتاج  300ميغا كاط كتكفي ىذه الطاقة لمدينة اشبيمية] .[10كفي

الكاليات المتحدة  )Solel( ,عبارة عف مبنى خدمي ينتج  553ميغاكاط مف الطاقة الشمسية الح اررية في صحراء
(مكىافي )Mojaveكتكفر الطاقة الى المدينة].[8
ب -طاقة الرياح( :)Wind Powerطاقة الرياح ىي كاحدة مف القطاعات األسرع نمكان مف انكاع الطاقة المتجددة
.تكربينات الرياح ىي جذابة بسبب انخفاض البصمة البيئية الخاصة بيا  .مصدر نظيؼ كآمف ,طاقة الرياح أكثر جاذبية
لمبيئة مف الفحـ كالغاز الطبيعي أكالطاقة النككية  ,كال تحتاج المياه لتكليد الكيرباء .

قسـ دراسة الطاقة في الكاليات المتحدة اكضح زيادة مساىمة طاقة الرياح في تكليد الكيرباء  ،ككجدت أف  % 20مف
تكليد الكيرباء في الكاليات المتحدة ىي مف الرياح[ ,]9، p. 187كبينت فكائد استخداـ طاقة الرياح:
 الحد مف استخداـ المياه في قطاع الكيرباءبنسبة  % 17حتى عاـ . 2030 -دعـ800الؼ فرصة عمؿ .

 تقميؿ االعتماد عمىالغاز الطبيعي كالفحـ . -تكفير الكيرباء بأسعار مستقرة .

 الحد مف انبعاثات Co2مف قطاع الكيرباء بنسبة  ، % 25كىك ما يقرب مف مستكل النمك في االنبعاثات مف ىذاالقطاع .

 تكفير  15مميار دكالر عائدات الضرائب السنكية اإلضافية كمئات الماليينمف الدكالرات لمالؾ األراضي في المناطؽالريفية .

 -انخفاض تكاليؼ الكقكد بنسبة  155مميار دكالر].[15
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الشكل ( :)7االلواح الشمسية في (/ )Daggett, Californiaالمصدر[9, p. 187] :

ت -نظاـ الطاقة الح اررية لباطف االرض ( : )Geothermal Systemsىناؾ عدة طرؽ يمكف استخداميا لتكليد الكيرباء
مف ح اررة باطف األرض  .تسخر محطات تكليد الطاقة الح اررية األرضية المياه الساخنة أك البخار التي تنتج مف النشاطات
الجكفية العميقة تحت سطح األرض  .محطات البخار الجاؼ تستخدـ البخار في تحريؾ التكربينات لتكليد الكيرباء .
تتطمب محطات تكليد الطاقة الح اررية األرضية النشاط الحرارم الجكفي  ،كاستثمارات مالية كبيرة  ,كتككف المصدر
المناسب لمطاقة المتجددة في بعض المكاقع[.]9، p. 189

ث -طاقة المياه ( :)Water Powerتعتبر الطاقة الكيركمائية مصد انر لمطاقة المتجددة  ،تقطع السدكد الكبيرة دكرة المياه
الطبيعية  ،كغالبان ما تككف ليا آثار سمبية عمى البيئة  .فالسدكد تكقؼ تدفؽ المياه كالركاسب الغنية بالمغذيات الى الكدياف

كىي ضركرية لتجديد التربة  ،كما أنيا تمنع مركر األسماؾ كالحيكانات األخرل  .لكف السدكد ليست ىي الطريقة الكحيدة
الستخراج الطاقة مف المياه المتحركة  .فإف الجيؿ القادـ مف تقنيات التحريؾ المائي ( )Hydrokineticال يغير مف الحركة
الطبيعية لممياه  ،بؿ تكليد الطاقة مف حركة األمكاج كالتيارات  ،كاألنيار  ،كالمد كالجزر .كىناؾ طرؽ جديدة الستخداـ

الماء كمصدر لمطاقة منيا[:]9، p. 191
 المنشآت الكيركمائية الصغيرة ( : )Micro HydroelectricInstallationsاالستفادة مف طاقة المياه المتحركة لتكليدالكيرباء دكف بناء السدكد عمى االنيار .

 طاقة األمكاج ( : )WaveEnergyاستخراج الطاقة مف األمكاج مف خالؿ العكامات  ،كالمحركات الييدركليكية  ،أكالتكربينات .

 -االىتزاز الناجـ مف دكامة () : )Vortex-induced Vibration (VIVالتقاط الطاقة مف التيارات الحركة بطيئة جدان.

 طاقة المد كالجزر ( : )TidalPowerتعمؿ باستخداـ التكربينات المغمكرة  ،العكامات  ،أك خزانات الستخراج الطاقةمف حركة المد كالجزر .

 تحكيؿ الطاقة الح اررية لممحيطات ( : )OceanThermalEnergyConversionيستخدـ الفرؽ في درجة الح اررة بيفالمياه الضحمة كالعميقة لتشغيؿ محرؾ ح اررة لتكليد الطاقة.

 تحفز ىذه التكنكلكجيات تجدد في إنتاج الطاقة المعتمدة عمى الماء عمى مستكل العالـ كتبشر بتكفير االستدامة لممكاردغير المستغمة في المستقبؿ .
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ج -الغاز العضكم ( : ) Biogasاستخداـ مشتقات غازية مف التحمؿ الالىكائي لنفايات النبات كالحيكاف ىك كسيمة فعالة
لمحد مف االنبعاثات كاالستفادة مف مصدر كقكد جاىزة  .تبنى نظاـ غاز الميثاف مف نفايات بحكالي  400دكالر  ,كتنتج

حكالي  1قدـ مكعب مف الغاز مف  1رطؿ مف ركث البقر  .بقرة كاحدة يمكف أف تنتج الطاقة ما يعادؿ  50غالكف مف
البنزيف في السنة].[7
الطمر الصحي ( ) landfillىي مصدر آخر لمميثاف يمكف تسخيرىا لتكليد الطاقة  .كىك يعكض عف االثار البيئية
لكاقع الطمر الصحي المسبب لتمكث البيئة  ,الطمر الصحي ىك مصدر كبير لغاز الميثاف كغيرىا مف الغازات المتحممة مف

القمامة  ,ىذه الغازات يمكف استخداميا في انتاج الطاقة أك تكفير الغاز الطبيعي لتدفئة المنازؿ كالطيي  .كبالتالي تقمؿ مف

الطمب عمى الغاز الطبيعي  ،كتخفض انبعاث الغازات كاالحتباس الحرارم  ،كتكفير االحماؿ الكيربائية .
في ستككيكلـ ينتج الغاز العضكم مف اليضـ الالىكائي في محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي كيستخدـ لتشغيؿ
سيارات اإلسعاؼ].[6

ح -الكتمة العضكية ( : ) Biomassحرؽ الخشب لمحصكؿ عمى النار ىك أقدـ مثاؿ الستخداـ النباتات كمصدر لمكقكد .
مصدر كقكد الكتمة العضكية  ،تشير إلى استخداـ البقايا العضكية في الغابات كالزراعة  ،كىك النمكذج المتقدـ لنفس
المبدأ .تستخدـ بقايا الذرة كقشكر الرز كرقائؽ الخشب كبقايا قصب السكر في تكليد الطاقة  ,محاصيؿ الطاقة سريعة النمك
مثؿ الصفصاؼ كالتيف يمكف زراعتيا خصيصان لتكليد الطاقة العضكية  .ىذه المكاد يمكف معالجتيا بطرؽ مختمفة إلنتاج
الكيرباء أك الكقكد النظيفة لممركبات  .ىذه المكاد يمكف أف تحرؽ مثؿ الكقكد  ،أك تخمر إلى كقكد  ،أك ىضميا إلنتاج

غاز الميثاف  ،أك تسخينيا لعمؿ غاز نظيؼ االحتراؽ  .محطات انتاج الطاقة العضكية يمكف اف تككت كبيرة كتنتج اكثر

مف  50ميغا كاط مف الطاقة سنكيان كتستخدـ لتجييز المجتمع بالطاقة في الدنمارؾ كالسكيد كالمانيا[.]9، p. 190

 3-5-2الصرف الصحي

تعد خدمات المجارم ( )Sewerageاك ما يطمػؽ عمييػا بميػاه الصػرؼ الصػحي  ,احػدل الخػدمات التحتيػة الضػركرية

لممدينة .كترتبط ىذه الخدمة بتكافر تجييز الماء كالكثافات السكانية كسعة المدينة كقد بػرزت مشػكمة الػتخمص مػف الميػاه بعػد
اسػػتعماليا فػػي اكركبػػا بعػػد الثػػكرة الصػػناعية نتيجػػة لتكسػػع المػػدف كتركػػز الصػػناعة فييػػا كاسػػتقطابيا لاليػػدم العاممػػة ,كالحاجػػة
المتزايدة لممياه سكاء لالستعماالت البشرية اك الصناعية].[1, p. 18

ػر لمتمػكث ييػدد
كحيث اف ىذه المياه المستعممةينبغي التخمص منيا بابعادىا عف كسط المدينة النيا تشكؿ مصػد انر خطي ان

حيػػاة االنسػػاف  ,كمػػا اف ابعػػاد ميػػاه المجػػارم عػػف المدينػػة دكف معالجػػة يػػؤثر فػػي محػػيط المدينػػة بيئيػان  ,كقػػد يػػؤدم الػػى تفشػػي
االكبئػػة كاالم ػراض كالػػى االض ػرار بمصػػادر الميػػاه الطبيعيػػة كاابػػار كاالنيػػار كالبحي ػرات كغيرىػػا ,كػػذلؾ لػػو آثػػار سػػمبية عمػػى

المناطؽ الزراعية المحيطة بالمدينة .

لذلؾ تطكرت اساليب جمع المياه بعد االستعماؿ كمعالجتيا فاصبحت ىذه الخدمة مف العكامؿ المحػددة التجاىػات نمػك
المدينة كخمؽ البيئة الصالحة لمعيشة االنساف كمزاكلتو العمالو كانشطتو بافضؿ االكجو .
 1-3-5-2أنــواع شبكات الصرف الصحي

تباينت اساليب جميع المياه كمعالجتيا بعد استعماليا نتيجة الختالؼ نكعيػة الميػاه المطركحػة ككميتيػا كظػركؼ المنػاخ

كشكؿ التضاريس االرضية كنفاذية التربة كبشكؿ عاـ تقسـ الشبكات الى نكعيف :
أ-

شبكات مجارم المياه الثقيمة  :كىي الشبكات الناقمة لجميع االستخدامات البشرية كالصناعية لممياه مف غسيؿ كاستحماـ
كطبا كصناعة كغيرىا مف الدكركالمباني المختمفة  .كتصبح ىػذه الميػاه ممكثػة بػالمكاد العضػكية كالكيمياكيػة ممػا يسػتمزـ

اجراء عمميات المعالجة عمييا.
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ب -شبكات مجارم االمطار :كىي الشبكات التي تنقؿ مياه االمطار الساقطة عمى السطكح كالشكارع ,كتككف ىذه المياه قميمػة
التمػػكث نسػػبيان  .حيػػث تعتمػػد درجػػة التمػػكث عمػػى مسػػتكل تركيػػز المكلكثػػات المكجػػكدة عمػػى الشػكارع كالسػػطكح السػػاقطة عمييػػا,
كيقؿ التمكث عادة بعد الزخة المطرية االكلى.كفي الغالب يتـ جمع ىذه المياه كرمييا مباشرة في االنير دكف معالجة.
كتنقسـ الى ثالثة أنظمة مختمفة ىي ] ,27ص :[95
 شبكات النظاـ المنفصؿ(. )Separate System-

شبكات النظاـ المشترؾ (. )Combined System
شبكات النظاـ الشبو منفصؿ (. )Partially Separated System
حيث يعني النظاـ المنفصؿ كجكد الفصؿ الكامؿ بيف شبكة مجارم المياه المسػتعممة كشػبكة مجػارم ميػاه االمطػار فػي

جميع مراحميػا كمسػاراتيا  .امػا النػكع الثػاني (النظػاـ المشػترؾ) فيعنػي قيػاـ االنبػكب نفسػو بنقػؿ ميػاه المجػارم كميػاه االمطػار
الى محطة المعالجة في حيف اف النظاـ شبو المنفصؿ يعني كجكد مناطؽ في المدينة تعمؿ بالنظاـ المنفصؿ كمناطؽ تعمؿ
بالنظاـ المشترؾ في الشبكة الكاحدة .
 2-3-5-2استعماالت االرض وخدمات الصرف الصحي

تشتمؿ استعماالت االرض الكاجب تحديدىا ضمف المخطط االساس الغراض تخطػيط شػبكة ميػاه المجػارم كتصػميميا

عمى االستعماالت التجارية كالصناعية كالسكنية لتحديد حصة الفرد مف المياه حاليان كالحصة الكاجػب الكصػكؿ الييػا مسػتقبالن
ضمف مرحمة المخطط االساس مع بياف كثافة االشغاؿ لكؿ نكع مف االستعماؿ لالرض كحصػة الفػرد مػف الميػاه فيػو  ,كػذلؾ
افت ػراض نسػػبة الميػػاه المسػػتعممة الذاىبػػة الػػى شػػبكة المجػػارم  .كاف ميػػاه المجػػارم الناتجػػة فػػي ام منطقػػة سػػكؼ تعتمػػد عمػػى
الكثافػات السػػكانية  .كمػػا تػؤثر اسػػتعماالت االرض فػػي كميػة الميػػاه السػػطحية المتسػربة الػػى شػػبكة مجػػارم ميػػاه االمطػػار فػػي
المناطؽ غير النافذة (المبمطة كالمسقفة) ] ,27ص .[81
فمف الضػركرم عنػد تصػميـ شػبكة الشػكارع اعطػاء اىميػة خاصػة لشػبكة المجػارم مػف خػالؿ تػكفير المسػاحات الالزمػة

لمسار الشبكة ضمف االرصفة اك الجزرة الكسطية لمشارع  ،حيث اف شبكة المجارم ىػي الشػبكة الكحيػدة مػف ضػمف شػبكات
البنػػى التحتيػػة التػػي يكػػكف تشػػغيميا بكسػػاطة الجاذبيػػة االرضػػية لمسػػافات معينػػة ،لػػذلؾ يكػػكف ىنالػػؾ ميػػؿ فػػي االنبػػكب ممػػا
يجعميا تتقاطع مع مستكيات باقي شبكات الخدمات االخرل  ،لذلؾ يجػب معرفػة العمػؽ الػذم ستصػمو الشػبكة خػالؿ مسػارىا
فػػي الشػػارع كانحػػدار الشػػارع مػػع مالءمػػة تػػدرج الطػػرؽ كالشػكارع حسػػب احتياجػػات شػػبكة المجػػارم كخاصػػة االنابيػػب الرئيسػػية
الضػػخمة كاتجاىػػات تمديػػدىا حسػػب طكبكغرافيػػة االرض  ،كػػذلؾ تػػكفير المسػػاحات الالزمػػة القامػػة محطػػات الضػػا كفتحػػات
التفتيش كالصيانة حسب المكاصفات الخاصة بيا التي تعتمد عمى نكع االنابيػب كاقطارىػا ككميػة الميػاه المصػرفة مػف خالليػا
كنظاـ الشبكة كالتضاريس االرضية كغيرىا مف العكامؿ .
يرل الباحث بأف النظرة التقميدية لمبنى التحتية قد اختمفت نتيجة لمتكجيات الحديثة التي تراعي االستدامة كالحفاظ عمػى
البيئة كالمكارد الطبيعية كتحسيف نكعية الحياة لسكاف المدف ,كىذه النظرة التقميدية قد استيمكت الكثير مف المكارد كأثرت عمى

بيئة المدينة كال تراعي االستدامة بابعادىا البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية.
 -3واقع حال البنى التحتية لمدينة بغداد

بغػػداد عاصػػمة الع ػراؽ  ,كتبم ػ مسػػاحة حػػدكدىا االداريػػة 889.2كػػـ ,2كيقػػدر عػػدد سػػكانيا ب( )5758846نسػػمة لعػػاـ

 . [23]2013بيذه االرقاـ تبرز بغداد كثاني اكبر مدينػة فػي الشػرؽ االكسػط كالعػالـ العربػي عمػى حػد سػكاء  .كىػي تقػع فػي
قمػػب الع ػراؽ كتشػػكؿ مرك ػ انز رئيس ػان لمنشػػاطات فػػي البمػػد ألنيػػا تضػػـ فئػػات مختمفػػة مػػف المسػػتيمكيف بمػػا فييػػا الفئػػات السػػكانية

كالتجاريػػة كالمؤسسػػية كالصػػناعية .تعػػاني مدينػػة بغػػداد الكثيػػر مػػف المشػػاكؿ الحض ػرية كمنيػػا مشػػكمة قمػػة كفػػاءة البنػػى التحتيػػة
كعدـ مالئمتيا مع حجـ المدينة كمكانتيا كعدـ قدرتيا عمى المنافسة مع مدف العالـ.
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أ -المػاء :ال يػزاؿ قطػاع الميػػاه الصػالحة لمشػرب بحاجػػة الػى الكثيػر مػف التحسػػينات  .فػال تػزاؿ بعػػض المنػاطؽ ضػمف أمانػػة
بغداد تحتاج لتكسيع شبكة امداد المياه (ال سيما في العشكائيات)  ,بالرغـ مف أف غالبػان مػا يكػكف الكضػع احسػف فػي المنػاطؽ

الرئيسة القائمة  .مما يشير الػى أف االمػداد غيػر مضػمكف أك منػتظـ فػي العديػد مػف االمػاكف  .فقػد باتػت حمكلػة النظػاـ ازئػدة

كجزء كبير مػف الشػبكة قديمػة كيشػكبيا الكثيػر مػف الشػكائب كيفتقػد لمخطػكط كالخ ازنػات  .ىػذا كيحتػاج النظػاـ الػى امػداد طاقػة
مكثػػكؽ بػػو كيعػػاني مػػف كصػػالت مخالفػػة مػػف قمػػة الخب ػراء الفنيػػيف كاالداريػػيف كقطػػع الغيػػار  .ىنػػاؾ حاجػػة ممحػػة لزيػػادة عػػدد
خطكط المياه كالتخزيف كسعات المعالجة كاستكماؿ التصميحات كاعادة التأىيؿ (عمى االقؿ لمحد مف مستكيات اليػدر العاليػة)

تمييا مشاريع تكسيع لكافة مككنات النظاـ.

تبم الطاقة الفعمية لمشاريع الماء في بغداد حػكالي ( )2,358,000ـ / 3يػكـ  ,ممػا مػف شػانو تمبيػة مػا يقػارب % 63
مف الحد االقصى لمطمب اليكمي المقدر حاليان كالبال ( )3,750,000ـ / 3يكـ ] ,29ص .[139
كمف اىـ مشاكؿ قطاع الماء ىي :


تدىكر جكدة المياه الخاـ بسبب التمكث العضكم خالؿ مركر نير دجمة في بغداد .



زيادة ممكحة المياه الخاـ بسبب ارتفاع تصريؼ مياه البزؿ الزراعي .



مصدر المياه الرئيس في بغداد ىك نير دجمة  ,كىذا المصدر ال بد أف ينضب  ,ال سيما مف جراء االستعماالت التي
يشيدىا أعمى النير كالسدكد التي انشأت في تركيا كالتي حدت مف تدفؽ النير الى حد كبير .

 يبم معيار االستيالؾ لمماء  500لتر/فرد/يكـ  ,كفؽ قرار ىيئة التخطيط رقـ  1لعاـ  1977في العراؽ كمف ضمنيا
مدينة بغداد  ,كيعتبر ىذا المعيار عاليان بالمقارنة مع العديد مف البمداف (الشكؿ . )8

Iraq

انشكم (: )8يعذل االستهالك انٍىيً نهفزد انىاحذ فً عذد يٍ انبهذاٌ /انًصذر[24] :



تعاني شبكة الماء مف ىدر المياه بشكؿ كبير بسبب التسريبات كاالعطاؿ كالسحب غير القانكني  ,كتبم نسبة ىذه



نكعية مياه الشرب متدنية كغير مطابقة لممكاصفات الدكلية .

المياه حكالي . )46( % 50 – 45

أف مف أىـ اجراءات قطاع الماء ىك الحد مف االستيالؾ كحفظ المياه مف خالؿ :



خفض االستيالؾ اليكمي لمفرد الى  300لتر لمفرد باليكـ .

تقميؿ نسب التسريبات كاليدر بالماء مف خالؿ تجديد شبكة المياه كعمؿ خزانات ماء مغمقة لتقميؿ التبخر .

تقشَش نهُىَسُف اكذث ػهً َضىة َهشٌ دجهت وانفشاث فٍ ػبو  7777ارا يب استًشث تشكُب واَشاٌ ببَشبء سذود ػٍ يُببغ انُهشٍَ.
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استخداـ التقنيات الذكية في المباني التي تعمؿ عمى االستخداـ الرشيد لمماء .

االعتماد عمى مصادر مستدامة لمماء الخاـ مثؿ جمع مياه االمطار بخزانات خاصة  ,كاعادة معالجة مياه الصرؼ
الصحي كاستخداميا لرم المساحات الخضراء كالحدائؽ .



تكفير مصدر مكثكؽ لممياه لالستخدامات غير الصالحة لمشرب  ,كبالتالي كقؼ الطمب عمى مثؿ ىذه االستخدامات
مف شبكة المياه الصالحة لمشرب .

ب -الطاقة الكيربائية  :ال تزاؿ مدينة بغداد تعاني نقصان حادان في الطاقة الكيربائية نظ انر لمفرؽ الكبير بيف التجييز كالطمب
مما يمقي بظاللو عمى الصعيد الكطني  ,لكف في الكقت نفسو يجرم مالحظة زيادة كاضحة في الطاقة المجيزة الى بغداد ,

ام المكلدة مف محطات الكيرباء القريبة كالمنقكلة مف محطات تكليد الطاقة البعيدة بما في ذلؾ امكانية االستيراد مف الدكؿ
المجاكرة  .كاف معدؿ نصيب الفرد مف الكيرباء في سنة  2011بمغت  1.23ميكا كاط * ساعة  /سنة ]. [30
تضـ بغداد  5محطات لتكليد الطاقة الكيربائية كتكلد طاقة اجمالية تبم  1757ميكا كاط  ,كتضـ بغداد 6( % 32

مف بيف  )19مف محطات التحكيؿ بقدرة  400كيمك فكلط  ,ما يعكس تعقيد كاىمية نظاـ نقؿ الكيرباء ذات التكتر العالي
في المدينة نظ انر الف ىذا العدد مف محطات تحكيؿ التكتر العالي يسمح اما باستيراد الطاقة الى المدينة اك تصديرىا اك

تكجيييا مف مكاف الى اخر  .كتضـ بغداد  51( % 28مف بيف  )184مف محطات التحكيؿ بقدرة  132كيمك فكلط  ,ما
يؤمف مستكل عاؿ مف االختراؽ مف جية لكف يعكس مف جية اخرل قدرة النقؿ اليائمة الالزمة لتمبية الحاجة المحمية ما

يعكس بدكره ايضان الطمب المرتفع  ,ام  % 40مف اجمالي طمب العراؽ ] ,26ص .[371
مف اىـ مشاكؿ قطاع الكيرباء ىك :


محطات تكليد الطاقة قديمة كذات اثر سمبي عمى الجكدة البيئية لممدينة بسبب اعتمادىا عمى الكقكد االحفكرم بشكؿ
اساس في تكليد الطاقة .



تقادـ النظاـ الكيربائي كمحطات التحكيؿ نتيجة لنقص االدكات كقطع الغيار  ,كالنتيجة المباشرة لذلؾ ىي زيادة اليدر



زيادة االحماؿ عمى شبكة الكيرباء نتيجة زيادة استخداـ االجيزة الكيربائية ذات الحمؿ العالي كالمكيفات كغيرىا كذلؾ

في نقؿ الطاقة الكيربائية ,فضالن عف خفض قدرة التكليد لكحدات التكليد المكجكدة مقارنة بقدرتيا االسمية.
لرخص الكيرباء في العراؽ كعدـ الترشيد .
مف أىـ االجراءات الستدامة قطاع الكيرباء :


التكجو نحك الترشيد بالطاقة الكيربائية بكضع سياسات مناسبة لذلؾ .



االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس كالرياح كالمياه ,كذلؾ لتكفره بصكرة كبيرة في العراؽ كبغداد خصكصان.



صيانة قطاع الكيرباء مف محطات التكليد كمحطات التحكيؿ كالشبكات .



زيادة سعر الكيرباء بما يتالئـ مع الكضع االقتصادم لمبمد كمستكل المعيشة لمسكاف .

ت -قطاع الصرؼ الصحي  :ال يمبي قطاع الصرؼ الصحي االحتياجات الحالية لمسكاف عمى االطالؽ  ,بالرغـ مف التقدـ
المحرز مؤخ انر في ىذا المجاؿ  .فال يزاؿ حكالي  % 30مف السكاف غير مشمكليف بالشبكة  ,بما فييـ  % 15مشمكليف

بالمنظكمة المحمية أك بخزانات لمصرؼ الصحي فقط ك  % 15غير مشمكليف بأم منظكمة ] . [22كبالرغـ مف مف أف
المنظكمة تغطي  % 75مف منطقة أمانة بغداد  ,اال انيا غير جيدة كال تعمؿ بكامؿ طاقتيا  ,فيي قديمة كتتحمؿ اكثر مف
طاقتيا كتعاني مف األعطاؿ المستمرة كالفيضانات الدائمة في مناطؽ عديدة  ,مع نقص حاد في المجارم الرئيسة  ,كما اف

َ ؼٍُ انتىتش انؼبنٍ  9انكهشببء راث انجهذ انؼبنٍ ػبنٍ انفىنتُت يٍ اجم تقهُم انهذس ببنطبقت ػٍ َقههب نًسبفبث طىَهت.
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محطات الضا قديمة (اكثر مف  20عاـ) كفي حالة سيئة  ,ناىيؾ عف أف ىذه المنظكمة مشتركة (الصرؼ الصحي كمياه
االمطار) كتعاني مف العديد مف الكصالت غير النظامية كمف التجاكزات.

تقدر مياه الصرؼ الناتجة في مدينة بغداد بحدكد ( )1,851,400ـ / 3يكـ (عند الذكرة) مف مياه الصرؼ الصحي .
كتضـ بغداد حاليان محطتيف كبيرتيف فقط لمعالجة مياه الصرؼ الصحي مع سعة معالجة اجمالية تقدر ب( )714,700ـ/ 3
يكـ  ,كبالتالي ىناؾ نقص كبير يقدر ب( )800,000ـ / 3يكـ تقريبان ] ,26ص .[307

تعاني مدينة بغداد مف التمكث الشديد الناتج عف صرؼ مياه المجارم غير المعالجة  ,كطفح مياه االمطار غير

المعالجة  ,كمسببات تمكث أخرل ناتجة عف الصناعة كالتجارة .

كيصب ما يقارب  % 60مف مياه الصرؼ الصحي أم ما يقارب  800الؼ ـ / 3يكـ  ,في نيرم دجمة كديالى
كقناتي الجيش كالشرطة ] ,26ص .[40
مف أىـ اجراءات قطاع الصرؼ الصحي ىي :

 تحسيف الشبكات القديمة كاعادة تاىيميا كالكصكؿ الى افضؿ اداء ممكف لممنظكمات الحالية .
 ازالة كؿ التجاكزات كالكصالت غير القانكنية بالشبكة كتقميص الربط بيف شبكات الصرؼ الصحي كشبكات تصريؼ مياه
االمطار .
 معالجة مياه الصرؼ الصحي كاعادة استعمالو في االستعماالت الترفييية في المدينة كالصناعة كالزراعة كتغذية المياه
الجكفية كغيرىا مف االستخدامات (الشكؿ. )9
أخشي % 1.5
تؼضَض انبُئت % 8.04

سقٍ انًُبطق انًفتىحت % 20.01

انصُبػت % 19.32
تغزَت انًُبِ انجىفُت % 2.1
انًُبطق انتشفُهُت % 6.39
استخذايبث حضشَت (غُش صبنح
نهششة) % 8.25

سٌ انًضسوػبث % 32.01

استخذاو انًبء انصبنح نهششة % 2.3

الشكل ( :) 9نسب اعادة استعمال مياه الصرف الصحي حول العالم  / 2010المصدر[4] :

 -4االستنتاجات

االستناجات العامة ىي

 البنى التحتية عنصر اساسي في المدينة كتعتمد عميو في تكسعيا كنمكىا كتطكرىا . البنى التحتية منظكمة متكاممة كمتداخمة كذات مدخالت كمخرجات فيما بينيا . -لمبنى التحتية تاثيرات بيئية كصحية كاقتصادية كاجتماعية مترابطة فيما بينيا .

َستخذو انًبء انًؼبنج فٍ انُبفىساث وانًسببح وانؼبة انًبء وغُشهب.
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 اىداؼ استدامة البنى التحتية ىي المحافظة عمى البيئػة كتػكفير بيئػة صػحية لممجتمػع كبكفػاءة اقتصػادية كذلػؾ مػف خػالؿتقميؿ الضغط عمػى المػكارد الطبيعيػة  ,كالبحػث عػف مصػادر مسػتدامة فػي تػكفير الميػاه كالكيربػاء كالصػرؼ الصػحي  ,بكفػاءة

اقتصادية كباقؿ الكمؼ كبافضؿ استخداـ كبشكؿ عقالني .
 لمبنػػى التحتيػػة جػػانبيف ىمػػا العػػرض كالطمػػب  ,كتتػػأثراف بعكامػػؿ تػػكفر الم ػكارد كالمعػػايير كالقػػكانيف التخطيطيػػة كالتصػػميميةكالعكامؿ الثقافية كمستكل التحضر .
 -مصادر المياه العذبة قميمة في االرض كذات نفاذ مع مركر الزمف .

 االعتماد عمى الكقكد االحفكرم في تكليد الطاقة الكيربائية بصكرة اساسية كبطرؽ تقميدية .االستنتاجات الخاصة بمدينة بغداد ىي :

 تعػػاني مدينػػة بغػػداد مػػف نقػػص كعػػدـ كفػػاءة لمبنػػى التحتيػػة كخصكص ػان قطاعػػات المػػاء الصػػالح لمشػػرب كالصػػرؼ الصػػحيكالكيرباء كتفتقر الى االستدامة .

 -المصدر االساس كالكحيد لمياه الشرب ىك نيردجمة كيعاني مف نقص في مستكاه كتمكثات مختمفة .

 نقص في تجييز الطاقة الكيربائية لمدينة بغداد مع استيالؾ متزايد لمطاقة نتيجة لتحسف مستكل المعيشػة الغمػب العكائػؿكانخفاض اسعار البضائع الكيربائية المستكردة كزيادة عدد السكاف .
 -نسػػبة معالجػػة ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي فػػي بغػػداد ىػػك  % 39مػػف اجمػػالي ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي  ,كتبقػػى  % 61بػػدكف

معالجة كتصرؼ الى نير دجمة مباشرة  ,مما يسبب بتمكث نير دجمة  ,اضافة الى تمكث البيئة.
 -5التوصيات

 -عمػػؿ حمػػالت تكعيػػة كارشػػاد لالف ػراد كخصكص ػان اصػػحاب المحػػالت باىميػػة الترشػػيد كالتعامػػؿ العقالنػػي فػػي مجػػاؿ البنػػى

التحتية (الكيرباء ,الماء ,الصرؼ الصحي).

 اسػتخداـ التقنيػات الحديثػػة كالذكيػة فػػي ترشػيد الطاقػة كالمػػاء كتكزيعيػا مػػف قبػؿ الدكلػة كتعميميػػا عمػى االسػػر لتكػكف الفائػػدةاعـ كاشمؿ .
 االعتمػاد عمػى مصػادر جديػػدة لمميػاه مثػؿ الميػػاه الجكفيػة  ,كجمػع ميػػاه االمطػار  ,كاعػادة اسػػتخداـ ميػاه الصػرؼ الصػػحيبعد معالجتيا .

 -االعتمػػاد عمػػى مصػػادر الطاقػػة المتجػػددة لتكليػػد الطاقػػة الكيربائيػػة غيػػر الممكثػػة لمبيئػػة مثػػؿ الطاقػػة الشمسػػية كطاقػػة الريػػاح

كذلؾ لتكفرىا بشكؿ كبير .
 انشاء محطات لتكليد الكيرباء مف مطامر النفايات كذلؾ لتكفرىا بشكؿ كبير في مدينة بغداد . -زيادة اسعار الكيرباء كالماء لمعمؿ عمى ترشيد في البنى التحتية .

 تقمي ػػؿ المع ػػايير التخطيطي ػػة لمبن ػػى التحتي ػػة بم ػػا ي ػػتالئـ م ػػع مب ػػادئ االس ػػتدامة م ػػف خ ػػالؿ تشػ ػريع القػ ػكانيف كاعتم ػػاد مفي ػػكـاالستدامة في التربية كالتعميـ.
 -عمؿ خطكط لنقؿ الماء الخاـ لسقي المزركعات كالغسؿ كالصناعة كالزراعة كغيرىا مف االستخدامات بشكؿ خطكط منفصمة .

 -عمؿ شبكات مياه االمطار بشكؿ منفصؿ كجمعيا لغرض استخداميا كمصدر لممياه .

 ىيكمة انظمة البنى التحتية كاقتراح مبادئ جديدة لتخطيط االحياء السكنية في المدينة تتضمف ادراج كحدات معالجة لميػاهالشرب كمعالجة مياه الصرؼ الصحي لتككف كحدات مستقمة صغيرة خاصة باالحياء السكنية تككف كفكءة كاقتصادية .
 تدعيـ شبكة المراقبة كالمتابعة لنكعية النظاـ البيئي  :اليكاء،الماء،التربة ,باإلضافة إلى بناءالقػدرة لمضػبط كممارسػة القػكلالشعبية .
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 -6الحمول المقترحة

 اجراءات حككمية  :يكصي البحث الدكلة كالحككمات المحمية في المدف العراقية القياـ بما يمي: اقامة السدكد كالحكاجز المائية لجمع المياه كتكليد الطاقة منيا بالمناطؽ غير المستغمة لممياه. زيادة الضرائب كالمحددات عمى االجيزة الكيربائية كالمعدات ذات الحمؿ الكيربائي العالي مع الغاء الضرائب كالمحدداتعمى االجيزة كالمعدات االقتصادية لمطاقة .

 زيادة اسعار كحدات الكيرباء كالماء عند الزيادة عف المعايير المعتمدة . فرض الغرامات الكبيرة عمى المتجاكزيف كالمستعمميف المبذرينممبنى التحتية بكافة انكاعيا . -تكعية المكاطنيف كالمجتمع عمى أىمية الترشيد كمعرفة مخاطر التبذير بالطاقة كالماء كالبنى التحتية كتأثيرىا عمى

االجياؿ المستقبمية مف خالؿ دكرات كندكات تثقيفية ك أضافة الى تعميـ الطالب بكاقة المراحؿ عمى اساليب االستخداـ
الرشيد لمبنى التحتية .

 تشجيع المكاطنيف عمى استخداـ الممحقات كالمعدات كاالجيزة الذكية كالتي تعمؿ عمى ترشيد الطاقة كتحافظ عمييا مفالتبذير .

 التنكع في ايجاد ب دائؿ لمطاقة كباشراؾ القطاع الخاص بصكرة مباشرة كتكفير الحكافز ليـ كالدعـ  ,كمف ىذه البدائؿ : االستفادة مف مناطؽ الطمر الصحي في انشاء محطات صغيرة لتكليد الطاقة  ,خصكصان مع امتالؾ مدينة بغداد لكثيرمف النفايات غير المستغمة .

 التكجو نحك الصحراء القامة مزارع لمطاقة الشمسية كطكاحيف اليكاء كانتاج الطاقة النظيفة كربطيا بالشبكة الكطنية . -تكفير شبكات لمياه االمطار منفصمة ترتبط بخزانات لجمعيا كاالستفادة منيا كماء خاـ تستعمؿ الستخدامات متعددة .

 زيادة عدد محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي لغرض اعادة تدكير المياه بشكؿ اكثر كفاءة كاالستفادة مف المياهالنظيفة .
 -7المصادر

الراكم ,عمي (قطاع الخدمات في االقتصاد العراقي – اىميتو ،مؤشرات تطوره وميام تطوره لمرحمة مابعد الحرب) مجمة
النفط كالتنمية  ,العدد الرابع .1988 ,

 .1الزىيرم  ,مظفر صادؽ حسف (التقييم المستقبمي لكفاءة أداء محطات معالجة مياه الصرف لمدينة بغداد) مجمة
التقني  ,المجمد  , 21العدد .2008 , 1

 .2الكندم  ,ساجدة كاظـ (اثر االستدامة والتنظيمالفضائيموحدةالجيرةفيالبيئة السكنية) مجمة اليندسة  ,جامعة بغداد ,
عدد  , 2مجمد  , 18شباط .2012

 .3النعيمي  ,خنساء غازم رشيد (أثر الزحام الحضري في تغيير أنماط البيئة الحضرية في المدن العالمية الكبرى)
اطركحة دكتكراه  ,قسـ اليندسة المعمارية  ,كمية اليندسة  ,جامعة بغداد .2010 ,

 .4اليكنسيؼ (المسح البيئي في العراق) . 2010

 .5امانة بغداد  ,التخطيط كالمتابعة  ,بيانات . 2014

 .6برنامج االمـ المتحدة االنمائي – تقرير التنمية البشرية . 2006
 .7بكفنارة ,فاطمة (تسيير النفايات الحضرية الصمبة والتنمية المستدامة في الجزائر) رسالة ماجستير  ,قسـ التنمية
العمرانية  ,كمية عمكـ االرض  ,الجغرافية كالتيئية العمرانية  ,جامعة منتكرم  ,الجزائر .2009 ,
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,  المرحمة الثالثة,  خطيب كعممي (المخطط االنمائي الشامل لمدينة بغداد) المخطط االنمائي الشامؿ كخطة العمؿ.8
.2013 , الجزء االكؿ

 احمد عبد االلو ( أثر أساليب إدارة المشاريع المدنية عمى تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المدن) رسالة,  محمكد.9
.2009 ,  جامعة بغداد,  مركز التخطيط الحضرم كاالقميمي, ماجستير

.  بدرالديف حمدم (الطاقة الشمسية) مجمة البدر االلكتركنية,  مدكخ.10

http://www.albadronline.com/?page_id=1603
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