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تعد البنى التحتية عنصر ميـ في نمو وتطوير المدينة وتحدد مف خالليا حجـ المدينة االمثؿ , وتعد المدينة ذات 
نولوجيا عالية وترتبط بالنظـ كفاءة وقدرة تنافسية مع المدف األخرى عندما تكوف بناىا التحتية ذات كفاءة وقدرة وتك

المعموماتية الحديثة . وترتبط البنى التحتية بمنظومة المدينة بشكؿ اساسي وتتداخؿ مع بعضيا لتوفر لالنساف الحياة 
المدينة يجب أف تكوف ذات كفاءة اقتصاديًا ومتكاممة اجتماعيًا , أما بيئيًا فالبد مف أف تكوف المدينة  االفضؿ , لذلؾ فأف

ذاتيًا عمى حماية بيئتيا , اف مفيـو االستدامة ليا ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وىدفيا االنساف , وظيرت  قادرة
االستدامة في مجاالت عديدة منيا البنى التحتية واعتمدت عمى مبدأ الكفاءة والتنافس االقتصادي في توفير بنية تحتية 

 ر الموارد الطبيعية واعادة تجددىا .لممجتمع وتحقيؽ اقؿ ضرر بيئي وتعمؿ عمى توفي
تعاني المدف العراقية مف عدـ كفاءة وقدرة البنى التحتية الموجودة في اغمب المدف العراقية عمى استيعاب عدد 
السكاف واعتمادىا عمى المفاىيـ التقميدية غير المستدامة وبالتالي تعاني مف مشاكؿ كثيرة لعدـ مواكبتيا مع التطورات 
التكنولوجيا مف جية , واستنزافيا الموارد الطبيعية بشكؿ كبير , واعتمادىا عمى الطرؽ التقميدية في معالجة مخرجاتيا , 

 وعدـ مالئمتيا مع مفيـو االستدامة والحفاظ عمى الموارد وزيادة الكفاءة والقدرة االقتصادية .
 

Sustainability of Infrastructure for Iraqi City 

 Analytical Study for Baghdad City  

Assistant lecturer Shaimaa Mutashar Hamza  

shaimaamh2002@gmail.com 

Dept. of Architecture – College of Engineering - University of Mustansiriyah 

Baghdad-Iraq 

Received on 17/4/2014     &    Accepted on 7/12/2014 

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 a better human 

life, so the city must be efficient economically and socially integrated. Environmentally must 

be capable to protect itself. The concepts of sustainability have many dimensions ,economic, 

social, and environmental their 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 cities suffering from inefficiency and the ability of existing infrastructure, and inability 

to accommodate population and its dependence on traditional unsustainable concepts, 

therefore suffers from many problems to not rivalry with developments in technology on the 

one hand, the depletion of natural resources dramatically, and its reliance on traditional 

methods of outcomes treatment, and lack of fitness with the concept of sustainability and the 

preservation of resources and increase efficiency and economic capacity. 
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 المقدمة -1
االقتصادية واالجتماعية والسياسية في تمثؿ البنية التحتية العمود الفقري وشرياف الحياة لجميع أنشطة الحياة 

المجتمعات المتحضرة . وبدونيا ال يمكف تحقيؽ أي تطور أو رفاىية حضارية في المجتمع . وىذه الحقيقة تؤكدىا الدراسات 
ؿ وربط واألبحاث القديمة والحديثة ، كما تؤكدىا الرؤية الواقعية الراشدة لما تؤدي إليو خدمات البنية التحتية مف دعـ وتكام

  .لمقومات االقتصاد
,  غير رشيدواستغالؿ وىدر لمموارد الطبيعية تعاني المدف العراقية مف نقص واضح بالبنى التحتية وعدـ كفاءة 

خالؿ نفط الخاـ وتشير الدراسات المستقبمية الى نقص وشحة في الموارد الطبيعية التي تعتمد عمييا البنى التحتية كالمياه وال
القادمة , لذلؾ تحتاج البنى التحتية الى تخطيط مستداـ لممحافظة عمى الموارد لالجياؿ القادمة والبحث عف  الخمسيف السنة

 البدائؿ المستدامة التي تراعي االبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية .
مف عدـ الكفاءة واستيالكيا لمموارد وتؤثر عمى المدينة واالنساف واالجياؿ المحمية  : تعاني البنى التحتية  مشكمة البحث

 تعتمد عمى الطرؽ التقميدية .  كماالقادمة , 
 معرفة طرؽ استدامة البنى التحتية بما يحقؽ الكفاءة والقدرة التنافسية ليا .ىدف البحث : 

 التنافس وقدرتيا عمى استدامتياالمستدامة يؤدي الى عدـ  اعتماد البنى التحتية عمى الطرؽ التقميدية غيرفرضية البحث : 
 استيعاب عدد السكاف المتزايد لممدف .و 
 )الفنية( البنى التحتية -2

والصػػػػػػػرؼ  مػػػػػػوارد الميػػػػػػػاه ، مثػػػػػػػؿ اليياكػػػػػػػؿ الفنيػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػدعـ المجتمػػػػػػػع بأنيػػػػػػػاالبنػػػػػػػى التحتيػػػػػػة ( Fulmerعػػػػػػرؼ  
المكونات المادية لألنظمة : أنو  واالتصاالت عف بعد وما إلى ذلؾ، ويمكف أف يتـ تعريفو عمى ةبائيوالشبكات الكير  الصحي

 .[3] المترابطة التي توفر السمع والخدمات الضرورية الالزمة لتمكيف أو استدامة أو تحسيف ظروؼ الحياة المجتمعية
( بأنيػا : الخمفيػة غيػر المرئيػة لػدعـ البيئػة الطبيعيػة Infrastructureوقد عرفت المنظمات االجتماعية البنػى التحتيػة  

والثقافية والتكنولوجية الالزمة لتطور المدينة , وىذه تأخذ اتجاىات متعددة : كرأس الماؿ االساس ويتضمف الموارد الممموسػة 
البنػػػػى التحتيػػػػة مثػػػػؿ مسػػػػتوى التعمػػػػيـ والمسػػػػتوى الصػػػػحي لممجتمػػػػع عامػػػػة باالضػػػػافة الػػػػى االمكانػػػػات الكامنػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع و 

 .[p. 191،5 ] المؤسساتية
تعد خدمات البنى التحتية ميمة لتطور ونشوء المدف وتشكؿ اىمية خاصػة بالنسػبة لمميندسػيف والمخططػيف الحضػرييف 
الف توافر تمؾ الخدمات وبالشكؿ الكفوء يسيـ في صنع البيئة الصحية والسميمة لممنطقة الحضػرية التػي يػزاوؿ فييػا االنسػاف 

 . و اليومية والعممية والمعيشيةانشطت
ميمػػا تػػوفرت خػػدمات البنػػى التحتيػػة فػػاف ليػػا تاثيرىػػا عمػػى نوعيػػة الحيػػاة فػػي المدينػػة ومػػف ثػػـ تػػدفع الػػى اف تكػػوف مكانػػًا 
مالئمًا باالعماؿ مستقباًل ، اي اف خدمات البنى التحتية بشكؿ عاـ ىي في االساس ىػدؼ ، ولكنيػا فػي الوقػت نفسػو وسػيمة 

لميدؼ النيائي مف التنمية ، وىي زيادة السمع والخدمات المقدمة لمفرد ، بمعنػى اف التنميػة تتحقػؽ  تحقيقيا تحقيقاً حيث يعني 
ىيمػو ، وموقفػو مػف أبمجرد تحقيؽ الخدمات لالفراد . وبعد ذلؾ عندما تتحسف الخدمات يتحسف ايضػًا مسػتوى صػحة الفػرد وت

 . خيرة ىي ىدؼ التنمية ومحور التطور التنمية نفسيا ، وتتحسف انتاجيتو ، وىذه اال
اف لخػػدمات البنػػى التحتيػػة تػػاثيرًا واضػػحًا عمػػى صػػحة الفػػرد والمدينػػة فػػأذا لػػـ تتػػوفر ىػػذه الخػػدمات بشػػكؿ جيػػد فػػاف ذلػػؾ 

 .( 1 الشكؿ  ينعكس سمبًا عمى صحة الفرد وعمى انتاجيتو
 
 
 

 رداءة الصحة -3

   رداءة التغذية -2

 انخفاض االنتاجية -4

 انخفاض الدخؿ الفردي -1

 انخفاض الناتج القومي -5

 انخفاض الدخؿ القومي -6

 ( تأثٛز انجُٗ انتستٛخ ػهٗ انفزد ٔانًذُٚخ1انشكم )

  خانًصذس : انجبحخ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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لذلؾ فاف توافر الخدمات ضرورة اقتصادية ممحة لتحقيؽ التنمية ولرفاىية االنساف ، وقد يستفاد مف الوفورات الخارجيػة 
 External Economics وىػػي االثػػار الجانبيػػة االيجابيػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا المجتمػػع جػػراء اقامػػة مشػػروع معػػيف وىػػي )

( فتػؤثر عمػى بقيػة القطاعػات . مػثاًل Sub-productليست ضمف االىداؼ االساسية ولكنيا تخرج كمنتج عرضػي ايجػابي  
يػػاه الجوفيػػة داخػػؿ المدينػػة ويمنػػع ترشػػح ميػػاه المجػػاري اف تػػوفير خػػدمات المجػػاري بشػػكؿ جيػػد يػػؤدي الػػى خفػػض مسػػتوى الم

 .]72, ص 27 [ وواالمطار الى داخؿ التربة واساسات المباني مما يؤدي الى اطالة عمر المبنى نتيجة سالمة اساسات
 عناصر البنى التحتية 2-1

تعد البنى التحتية ىي االساس الذي يقـو عميو االداء الػوظيفي فػي المدينػة ، وىػي ميمػة جػدًا لنشػوء المػدف وتطورىػا ، 
ىنػػاؾ نػػوعيف مػػف عناصػػر البنػػى حيػػث اف حػػدوث اي خمػػؿ او نقػػص فػػي احػػدى ىػػذه الخػػدمات قػػد يصػػيب المدينػػة بالشػػمؿ . 

 :[p. 123،16 ] التحتية
 المستشفيات والعيادات الشػعبية ومراكػز االطفػاء والتعمػيـ والمػدارس والجامعػات وغيرىػا  حيث تشمؿ:  عناصر اجتماعية

 مف الخدمات . 
 تشمؿ منظومات معالجػة الميػاه ، الطػرؽ والجسػور ، وخطػوط النقػؿ والمواصػالت ، محطػات الطاقػة :  عناصر فيزيائية

ويتطرؽ البحث الى عناصر الماء  .ة والمطاراتيضًا الموانئ البحريالكيربائية ومنظومات المجاري والصرؼ الصحي وا
 والمجاري والطاقة . 

( النيا اذا عممت فوؽ Design Capacityاف عناصر البنى التحتية ينبغي اف تعمؿ ضمف السعة التصميمية ليا  
سيحصؿ سيؤدي ذلؾ الى تحميؿ المجتمع تكاليؼ اضافية بسبب االندثار الذي (Over Capacity) السعة التصميمية 

( فأف ذلؾ سيؤدي Under Capacityبيذه العناصر والحاجة المستمرة لمصيانة , اما اذا عممت تحت السعة التصميمية  
 الى التبذير واليدر بأالمواؿ .

, فعناصر البنى التحتية تكوف مدخالت ىناؾ تكامؿ وتتداخؿ بيف عناصر البنى التحتية مف اجؿ تحقيؽ االستدامة 
الماء سواء كانت مياه االمطار أو مياه ثقيمة مثاًل , فاصر البنى التحتية وتكوف مخرج لعنصر اخر لعنصر اخر مف عن

تستخدـ كمدخؿ لمياه تكوف مدخالت لمنظومة الصرؼ الصحي وتكوف مخرجاتيا مياه معالجة يمكف استخداميا كماء خاـ 
ستخداـ المياه في توليد الطاقة الكيربائية مف خالؿ الشرب أو لسقي المزروعات أو استخداميا في النافورات . يمكف كذلؾ ا

  تدوير التروبينات وخاصة في السدود .  
 الخصائص االقتصادية لخدمات البنى التحتية  2-2

اف عممية تخطيط خػدمات البنػى التحتيػة وتنفيػذىا بشػكؿ يسػبؽ الييكػؿ العمرانػي لممدينػة يجنػب المجتمػع اىػدار المبػال  
المشروع في حالة المباشرة بو بعد تنفيذ الييكؿ العمراني لممدينة او جزء منو ، وبذلؾ سوؼ تكػوف ىػذه المبػال  الالزمة لتنفيذ 

بمثابة ايراد لممجتمع . كما اف عممية التخطيط تجنب المجتمع التكاليؼ النفسية ومقدار الفرصة الضػائعة لالسػتفادة مػف ىػذه 
 .]75-74, ص 27 [ دية واالجتماعية والنفسيةالخدمات ، فيي بذلؾ تختصر التكاليؼ االقتصا

 نتيجة لمعالقة بيف خدمات البنى التحتية والتنمية البد مف االشارة الى بعض خصائص ىذه الخدمات الميمة وىي :
اف لخدمات البنػى التحتيػة خطػورة فػي النشػاط االقتصػادي حيػث انيػا موجيػة لكػؿ االفػراد وىػي جػزء مػف حيػاتيـ وكيػانيـ   - أ

 وحقوقيـ لذلؾ يعد نقصيا امرًا ييدد الكياف االقتصادي واالجتماعي .االنساني 
لمتنميػػة وتجسػػيدًا واقعيػػًا ، اي انػػو احػػد تجيبًا مرنػػًا وشػػاماًل يعنػػي تحقيػػؽ اف بنػػاء قطػػاع خػػدمات بنػػى تحتيػػة متطػػورة مسػػ - ب

 المظاىر والسمات الجوىرية الشاىدة عمى حصوؿ التنمية ونشرىا وتحقيقيا الممموس .
القطاع يصب اىتمامو ويمحوره حوؿ موضوعة التنمية وغايتيا ووسيمتيا وقائدىا وميندسيا ىو االنساف ومف ثػـ اف ىذا  - ت

 فاىمية ىذا القطاع مشتقة مف اىمية العنصر البشري في التنمية .
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اف كػؿ مكونػات قطػػاع التنميػة او بعضػػيا يمثػؿ حقوقػػًا انسػانية مقدسػة يجػػب تييئتيػا لمجميػػور وبشػروط ميسػػرة بػؿ يجػػب  - ث
 تكوف كالسمع الحرة .

 اليمكف استيراد كثير مف مكونات قطاع الخدمات عبر قناة التجارة الخارجية لذلؾ البد مف بنائيا في داخؿ االقتصاد .  - ج
اف بناء قطاع متطور لخدمات البنػى التحتيػة يسػاعد كثيػرًا عمػى تنشػيط النمػو االقتصػادي ورفػع كفػاءة االداء بػؿ اف بنػاء   - ح

 .]700, ص 18 [الشرط الضروري لبناء قطاعات اخرى انتاجية ىذه الخدمات ىو 
 استدامة البنى التحتية  2-3

( في Decision Makersتعد فكرة استدامة البنى التحتية ألي مدينة أكبر التحديات التي يواجييا صانعي القرار  
 . [p. 191،5 ] لمبنى التحتية الى ظاىرة عالميةالمدف االوروبية واالمريكية التي حولت عممية السيطرة عمى الشبكة االنفجارية 

ال تستطيع مدف اليـو ادامة نفسيا مخالفة بذلؾ فكرة  مستقبؿ الحضارة يتحدد بمدنيا وفي مدنيا( حيف نجد المدف 
طمب ادراؾ العالمية الكبرى تستيمؾ ثالثة ارباع طاقة العالـ وتتسبب في ثالثة ارباع التموث في العالـ كما أف ادامة البيئة يت

, ص 21 [ واسع لمعالقة بيف المواطنيف والخدمات وسياسات النقؿ وتوليد الطاقة اضافة الى الوعي بتأثيرىـ عمى البيئة المحمية

109[ . 
وتتضمف االستدامة ابعادًا متعددة ، تتداخؿ فيما بينيا , ويمكف لمتركيز عمى معالجتيا احراز تقدـ ممموس في تحقيؽ 

 :             ( 2 الشكؿ  ]20, ص 20 [ , و يمكف االشارة الى ثالثة ابعاد حاسمة متفاعمة ىيأىداؼ االستدامة 
مف خالؿ : والذي ييتـ بتحقيؽ التوازف االيكولوجي والحفاظ عمى البيئة سواء الطبيعية منيا أو المشيدة  البعد البيئي - أ

 .                                     تكامؿ النظـ البيئية , والتنوع االحيائي , والمحافظة عمى الموارد الطبيعية ضمف طاقتيا االستيعابية 
االجتماعي واالستقرارية لمختمؼ المجتمعات االنسانية , وتعزيز : والذي ييتـ بتحقيؽ التمكيف  عيالبعد االجتما - ب

 .                                           , والحراؾ االجتماعي , وتحقيؽ المساواة في التوزيع مجتمعية , وتفويض الصالحياتالمشاركة ال
لتحقيؽ  : والذي ييتـ بتحقيؽ التطور االقتصادي وزيادة االنتاجية وتحقيؽ  كفاءة االداء االقتصادي البعد االقتصادي - ت

 .ماؿ , واشباع الحاجات االساسية لتحقيؽ العدالة االقتصادية النمو المستديـ وكفاءة رأس ال
، بؿ البد مف اخذ  حيث انو مف غير الممكف اف تتحقؽ استدامة بيئية , او اجتماعية , او اقتصادية بشكؿ منفصؿ

حقيؽ العدالة االبعاد الثالثة بنظر االعتبار في وقت واحد لتحسيف نوعية البيئة الحضرية وتحقيؽ النمو االقتصادي مع ت
 .االجتماعية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجؼذ االقتصبد٘               

 انًُٕ انًستذٚى -

 كفبءح ساط انًبل-

اشجبع انحبجبد -

 االسبسٛخ

 انؼذانخ االلتصبدٚخ-

  

 االختًبػٙ انجؼذ

 انًسبٔاح فٙ انتٕصٚغ -

 انحشان االجتًبػٙ-

 انًشبسكخ انشؼجٛخ-

  تفٕٚط انصالحٛبد -

 االستذايخ 
 جٛئٙان انجؼذ

 تكبيم انُظى انجٛئٛخ  -

 انتُٕع االحٛبئٙ  -

 انطبلخ االستٛؼبثٛخ  -

 انًٕاسد انطجٛؼٛخ  -

 االستذايخاثؼبد ( ٕٚضر 2انشكم )

 ]20, ص 20 [: انًصذس
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 استدامة البنى التحتية  أىداف 2-4
 : ]51-50, ص 25 [ الستدامة البنى التحتية أىداؼ كثيرة منيا

 : الحياة ونوعية الصحة تطوير - أ
 لمشرب . الصالح بالماء السكاف تزويد 
 العامة الخدمات تحسيف . 
 الخطرة  والنفايات المنزلية الصمبة لمنفايات العقالني التخطيط. 
 الصناعي التموث محاربة . 
 المدف في اليواء نوعية تحسيف  . 
 البيئي  الراشد الحكـ تعزيز. 
 التراث الثقافي  وحماية الخضراء الرقعة في والزيادة لممدف ، البيئي التخطيط تحسيف. 

 : إنتاجيتيا وتحسيف الطبيعية الموارد عمى المحافظة - ب
 التصحر  ومحاربة األراضي استغالؿ تحسيف. 
 السقي . لمياه العقالني التخطيط 
 البيولوجي . التنوع عمى المحافظة 
 الواحات . عمى المحافظة 

 : الخسائراالقتصادية تخفيض - ت
 المائية لمموارد العقالني التخطيط . 
 األولية المواد واسترجاع النفايات تدوير في زيادة . 
 المينائي  النشاط فعالية تحسيف 
 مالي  مردود وأقؿ ثاً تمو  األكثر العامة المؤسسات إغالؽ تحويؿ او. 

 : الشاممة البيئة حماية - ث
 البيولوجي  وتنوعو كثافتو النباتي ، الغطاء زيادة. 
 الرطبة المنطقة المحمية ، المجاالت في زيادة . 
 والمموحة . المنزلية الفضالت مف الواحات حماية 
 النفطي  القطاع عف خاصة الناتجة الحراري اإلحتباس ظاىرة في تساىـ التي الغازات إنبعات مف تخفيض. 
 زوف و األ طبقة تضعؼ التي المواد عمى القضاء. 

 البنى التحتية  عناصر 5 -2
تتكوف البنى التحتية مف مجموعة مف العناصر الحيوية التي ترتبط بحياة االنساف وصحتو ورفاىيتو , ويتناوؿ البحث 

  دراسة ثالثة عناصر رئيسية ىي الماء والكيرباء والصرؼ الصحي . 
 المـــــــاء 2-5-1

وخصوصػًا المػاء الصػالح لمشػرب النػو يتعمػؽ الماء ىو احد العناصر االساسية لمبنى التحتية فيو ميػـ واسػاس لمسػكاف 
بصحة االنسػاف الف عػدـ وجػود مػاء صػالح لمشػرب يسػبب االمػراض واالوبئػة . ومصػادر المػاء مختمفػة وكػذلؾ اسػتعماالتو , 

 فتستيمؾ المياه المحمية الغراض مختمفة مثؿ :
 ــي وت والفنػػادؽ كاالسػػتعماالت الصػػحية : والػػذي يتضػػمف مػػد انابيػػب المػػاء او تجييػػز المػػاء الػػى البيػػ االســتعمال المنزل

والمطبخيػػة والغػػراض الشػػرب والتنظيػػؼ وغيرىػػا مػػف اسػػتعماالت , واالسػػتيالؾ يتغيػػر وفػػؽ المعػػايير فػػاذا كػػاف الصػػرؼ 
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اكثر منو يعني تبذيرًا وىػدرًا ، امػا اذا كػاف الصػرؼ اقػؿ منػو فقػد يػؤثر فػي كفػاءة االنسػاف عمومػًا وفػي نشػاطو . اي اف 
 .[p. 11،11 ] داد مع النظافة والصحة وىذا يعني كفاءتو االنتاجية تزدادكفاءة االنساف تز 

 يستخدـ الماء في الكثير مف المكائف التجارية والصناعية وتزداد كمية االستيالؾ كممػا  االستعمال التجاري والصناعي :
%  65-15تزايدت الصناعة في المدينة وفي المدف الكبيرة ذات الصناعات المتعددة حيث تتراوح فيو  االستيالؾ بيف 

يات عمى اساس المساحة ويعػد المعيػار % مثاًل في مدف الواليات االمريكية وتحتسب ىذه الكم32وتكوف في المتوسط  
( غالوف لكؿ متر مربع في المدف ذات الوظيفػة الصػناعية غيػر المتخصصػة ، حيػث تشػكؿ ميػاه االسػتيالؾ فيػو 300 

 .[p. 10،2 ] نسمة 2500% التي يزيد عدد سكانيا عف 20الى 
 تشمؿ المدارس , المستشفيات , ومطافئ الحريؽ والقاعات العامة , وغسػؿ الشػوارع تكػوف بمعػدؿ  االستعماالت العامة :

 ( غالوف .15-10مف  
  )تتناسب الضائعات مع عمر الشبكة وصيانتيا والفقداف الناتج مف خالؿ التسريب . اف  الضائعات )اليدر والتسريب :

الوسػائؿ الجيػدة فػي الحػد مػف ىػذه الضػائعات ، وفػي الشػبكات الجيػدة الصيانة الجيدة واستخداـ نظاـ العدادات ىما مػف 
 % , وكمػػا فػػي الجػػدوؿ10% تػػنخفض نسػػبة الضػػائعات الػػى 100الصػػيانة التػػي تجيػػز بيػػا الوحػػدات بالعػػدادات بنسػػبة 

 1) : 
  ]15, ص 19 [ لمدينة بغداد وضواحييا ( معدل استيالك الماء حسب االستخدام1الجدول )

 الضواحي مدينة بغداد االستعمال
 275 340 سكني
 30 35 تجاري
 30 40 صناعي
 335 415 المجموع

 65 85 % تقريباً  20ضائعات 
 440 500 المجموع الكمي
 14% مف المياه العذبة في الزراعة والكيرباء بينما االستخدامات العامػة تسػتخدـ  80وفي الواليات المتحدة , تستخدـ 

 .   (3 الشكؿ  % فقط 6 % وفي الصناعة تستخدـ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 )يهٌٕٛ غبنٌٕ/ ٕٚو( 2000( استخذايبد انًٛبِ فٙ انٕالٚبد انًتسذح ػبو 3انشكم )

 [14] :  انًصذس

 كٓزثبء

 صُبػٙ

 سراػٙ

 استخذاو ػبو
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 العوامل المؤثرة في استيالك المياه  2-5-1-1
 منيا :ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في استيالؾ المياه 

 . حجـ المدينة 
 . وجود الصناعات 
 . نوعية المياه 
 . كمفة المياه 
 . ضغط التجييز 
 .المناخ 
 .الخصائص السكانية 
 . وجود العدادات 
 .)فاعمية ادارة التجييز  تقميؿ الضائعات واليدر 
 الرسػـو المسػتوفية  تحسيف نوعية الميػاه يعنػي زيػادة االسػتيالؾ وبػذلؾ يػؤدي الػى زيػادة فػي قػوة الضػ  ، كػذلؾ اف زيػادة

 عمى تجييز المياه لو تاثير في طبقات السكاف المحدودي الدخؿ .
 مصادر تجييز المياه  2-5-1-2

 :(4 الشكؿ  [p. 62،9 ] المياه الى نوعيف مصادر تقسـ
 : ومنيا % مف اجمالي مياه الكرة االرضية 2.5تقدر بحوالي :  مياه عذبة صالحة لالستعمال - أ
 مف اجمالي المياه العذبة في االرض , وتكوف باشكاؿ مختمفة منيا : 0.3البشري : تمثؿ  مياه ذات االستخداـ % 

  والبحيرات وغيرىا مف تجمعات المياه السطحية االنيار والجداوؿ الجاريةالمياه السطحية : تشمؿ . 
 واسػػػتخداميا فػػػي تكػػػوف ذات مصػػػدر موسػػػمي لتزويػػػد االرض بالميػػػاه , وتعمػػػؿ عمػػػى جمػػػع الميػػػاه :  ميػػػاه االمطػػػار

 . حصاد المياه(ب الشرب والزراعة وغيرىا مف االستعماالت االخرى , وتسمى عممية جمع مياه االمطار 
 االبػػػار  العذبػػػة بػػػاالرض , وتشػػػتمؿ االبػػػار االرتوازيػػػة ف اجمػػػالي الميػػػاه% مػػػ 30.8: وتقػػػدر بحػػػوالي  الميػػػاه الجوفيػػػة ,

 . المتدفقة , واالبار السطحية
  : مف اجمالي المياه العذبة في االرض . 68.9وتمثؿ نسبة الثموج والجميد % 
% مف اجمالي مياه الكرة االرضػية , وتشػمؿ ميػاه  97.5تقدر بحوالي :   مياه مالحة غير صالحة لالستعمال المباشر - ب

   , ويمكف استخداميا مف خالؿ ازالة االمالح بعممية التحمية . البحار والمحيطات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًٛبِ فٙ انكزح االرضٛخ َٔسجٓب( يصبدر 4انشكم )

 [p. 62 ,9]انًصذر :  

 يٛبِ ػذثخ

 يٛبِ يبنسخ

االَٓبر اندهٛذٚخ ٔانغطبء 

 انثهدٙ

 كم انًٛبِ فٙ انؼبنى

 استخذاو ثشز٘ يٛبِ خٕفٛخ
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 المياه توزيعانظمة  2-5-1-3
 والخزانات المرتفعة عف مستوى المدينة المجيزة .ويشمؿ التوزيع مف مياه البحيرات  : التوزيع االنسيابي - أ
 التوزيع بالمضخات والخزانات . - ب
 التوزيع بالمضخات دوف تخزيف . - ت
 متطمبات موقع التنقية المياه  2-5-1-4
 قربيا مف مناطؽ االستيالؾ . - أ
 قربيا مف مصادر الطاقة الكيربائية . - ب
 قربيا مف الطرؽ الرئيسية . - ت
 بعيدة عف اخطار الفيضاف .   - ث

 طاقة المشروع ومكوناتو  2-5-1-5
 : يعتمد في احتساب طاقة المشروع ما يأتي  
حجـ السكاف الػذيف سػيخدميـ المشػروع فػي الوقػت الحاضػر والمسػتقبؿ مػع االخػذ بنظػر االعتبػار النمػو السػكاني حسػب  - أ

 .لسكاف والدراسات المتوفرة عف ذلؾاالحصاءات الخاصة با
فػي , و  لتر/شػخص يوميػاً  450فػي مراكػز المحافظػات  المحميػة الواحػد حيػث اف المعػاييراستيالؾ الفرد لمماء في اليػـو  - ب

  ] 95،ص 27[ضرر المستقبمي مع زيادة درجة التحاف ىذه المعايير قابمة لمتغيي, لتر/ شخص  360مراكز االقضية  
بمػا يمكػف اسػتكماؿ تحديػد  توفير الماء لالغراض الصناعية في ضوء الدراسات وتعيػيف منػاطؽ الخػدمات ونوعيػة الميػاه - ت

 مكونات المشروع .
 مياهمكونات منظومة ال 2-5-1-6

 : تتكوف منظومة المياه مف
: تقػـو ىػذه الشػبكة بنقػؿ المػاء الخػاـ مػف المصػدر  سػواء كػاف نيػر أو غيػره( الػى محطػة تصػفية  شبكة نقل المـاء الخـام  - أ

 الماء .
 : وتتكوف مف مجموعة عمميات لتصفية المياه وتنقيتيا ومعالجتيا وجعؿ الماء صالح لمشرب . محطة تصفية الماء - ب
: تتكػوف بشػكؿ متراتػػب مػف االنابيػب مختمفػة االحجػاـ واالنػػواع وتضػ  المػاء مػف المحطػػة  شـبكة توزيـع المــاء الصـافي - ت

 الى الشبكة وتنقؿ الى االستعماالت المختمفة لمماء .  
 استراتيجية المياه  2-5-1-7

 لمحفاظ عمى المياه واستدامتيا تتطمب وضع استراتيجيات ومنيا :
  : : وتشمؿ تدابير المحافظة عمى المياه عمى عدة مستويات وىي تقميل الطمب - أ

 مف خالؿ تركيبات كفوءة لممياه . مستوى االبنية : 
  مف خالؿ برامج الشوارع الخضراء . مستوى المجتمع : 
  مف خالؿ التعميـ حوؿ برامج االبنية الخضراء . كفاءة في استخداـ مياه الري ، والمناظر  الوطنيالمستوى :

 الطبيعية ، والزراعة تبقى ميمة عمى كؿ المستويات .
وتبيف البحوث أف كفاءة االستخداـ والحفاظ ىي استراتيجيات اكثر بيئيًا وماليًا في توفير المياه . االنتقاؿ إلى تركيبات   

منخفضة التدفؽ ، وزيادة أسعار المياه أو الصرؼ الصحي لتحفيز األسر والشركات عمى استخداـ كميات  منزلية صحية
   p 9]، 77 [أقؿ مف المياه ، وتوفير التعميـ حوؿ تقنيات منزلية بسيطة في توفير المياه لدييا نفوذ ىائؿ عمى الموارد المنبع

                                                 
  .انجبحج ثبالػتًبد ػهٗ يحبظشاد يبدح انجُٗ انتحتٛخ نهذكتٕس ػجذ انْٕبة احًذ, يشكض انتخطٛػ انحعش٘ ٔااللهًٛٙ, جبيؼخ ثغذاد 
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جراءات  تحسين أداء شبكات المياه القائمة - ب : مف خالؿ مراقبة استخداـ المياه ، والحد مف التسريبات ، وتوفير الدعـ وا 
 السالمة المناسبة ، واستخداـ المياه بشكؿ أكثر كفاءة .

  وتخزينيامياه االمطار  مياه االمطار عمى استخداـ جمعيعمؿ  : التعرف عمى مصادر جديدة لممياه وتطويرىا - ت
المياه مف خالؿ استخداـ المياه عمى توفير لمشرب , بينما تعمؿ تحمية مياه البحر  صالحالماء لاتجييز بالتالي و 

المالحة ومعالجتيا لتكوف صالحة لمشرب . وتستخدـ الكثير مف دوؿ العالـ ىذه الطريقة نتيجة لتوفر مياه البحار 
 بصورة كبيرة في العالـ .

 طرق استدامة المياه 2-5-1-8
 :[p. 65،9 ] ينبغي أف تشمؿ ما يمي

 االستخداـ والحد مف الحفاظ عمى المياه . 
 االستخداـ المشترؾ . 
 إعادة تدوير المياه . 
 البنية التحتية إدخاؿ تحسينات عمى . 
 إدارة المياه . ويتـ الموازنة بيف عرض الماء والطمب عميو وضع خطة مكممة ل ىو خطوةمشروع لم التوازف المائي نمذجة

 ادر متنوعة لممياه , كذلؾ الترشيد في استيالؾ المياه . مف خالؿ االعتماد عمى مص
 : ويجب معرفة ما يمي

 والتحكـ بتجييز الماء . عمى المدى الطويؿالسكانية  لمتغييرات التوقعات 
 والبنية التحتية المناخ عمى الموارد المائية تأثير تغير . 
 المياهالنظمة تجييز واستالـ  تشغيؿ والصيانةواالنشاء ، والاالجتماعية لمتخطيط والتصميـ والبيئية و  الجوانب المالية . 
 الكيربائية الطاقة 2-5-2

تعػػػد شػػػبكة الكيربػػػاء البنيػػػة االساسػػػية  لمنشػػػاط االنسػػػاني المعاصػػػر . اف تػػػوفير الكيربػػػاء بالكميػػػات المطموبػػػة ظػػػاىرة 
السػكانية , فعنػد بنػاء المػدف العصػرية التػي حضارية ذات آثر اقتصادي واجتماعي كبير وليا تأثير مباشر في تحسػيف البيئػة 

تضـ االسواؽ والمراكز االجتماعية والمستشفيات والمدارس وغيرىا مف الخدمات ال بد مف توفر الطاقػة الكيربائيػة الضػرورية 
 الدامتيا .

كوميػة الساسػية الحالطاقة الكيربائية التقميدية ىي االساس في تشغيؿ البنية التحتية في االقتصػاد الػوطني اي المرافػؽ ا
 واالىمية مف مستشفيات , ومصانع ومعامؿ ضخمة , وتقنيات المياه.

إّف الطاقػػة الكيربائيػػة عنصػػر ميػػـ واساسػػي لمتنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة فػػي القطػػاعيف الريفػػي والزراعػػي , ويعتمػػد 
 مستوى تطور الحياة في الريؼ عمى كمية ونوعية وكمفة الطاقة المستخدمة .

تصػػػميـ نظػػػاـ توليػػػد الكيربػػػاء وتقػػػدير الحاجػػػة اليػػػو عمػػػى مسػػػتوى الطمػػػب المتوقػػػع تمبيتػػػو وموقػػػع المحطػػػة وتعػػػدد  يعتمػػػد
 مصادر الوقود .

يختمػػػػؼ اسػػػػتيالؾ الكيربػػػػاء وبحسػػػػب طبيعػػػػة االسػػػػتخداـ فينالػػػػؾ اسػػػػتيالؾ منزلػػػػي واسػػػػتيالؾ عػػػػاـ واسػػػػتيالؾ تجػػػػاري 
 الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لالفراد .واستيالؾ صناعي . ويعتمد ىذا االستيالؾ عمى المستوى 

 :خداميا في الريؼ والسبب يعود الىاف انماط استعماؿ الكيرباء متعددة حيث يكوف استخداميا في المدف اكثر مف است
 . كثافة السكاف في المدف 
  . تعدد الوظائؼ 
 . المستوى الثقافي 
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 قة , لذلؾ فػأف تػوفر الطاقػة الكيربائيػة فػي الريػؼ لػو دور فػي كمية مف اليدر والتبذير نتيجة لسوء االستيالؾ لتمؾ الطا
 تقميؿ اليجرة مف الريؼ الى المدينة .

 مف في كؿ خطوة التموث الناجـ أو لمطاقة الضارة بيئياً  المصادر ال تقتصر عمى الطاقة الحالية أنظمة اف مشاكؿ
 ، وأنظمة الطاقة. وغير فعالة  ىشة بأكمميا الطاقةنظاـ  مشكمة الكبرى ىي أف. الوعممية التوزيع الشحف ، استخراج و 
 :[p. 167-168،9 ] الحقائؽ األساسية النظر في ىذه. يجب  توزيعيا كبيرةخسائر و  اإلفراط تؤدي إلى الكبيرة المركزية
 المنزؿ . قبؿ وصوليا إلى فقدت لتوليد الكيرباء المستخدـ الطاقة ثمثي أكثر مف 
  [17] الموجودة باالرض كالفحـ تضيع قبؿ عمؿ اي شي مفيد% مف الطاقة  90اكثر مف. 
 إلنتاج الضوء  %  فقط 10، واستخداـ في شكؿ حرارة  مف الطاقة مف احتياجاتو % 90 العادي المصباح يفقد. 
  فقط  15لالحتراؽ ، واالحتكاؾ ، والضياع ، في حيف أف  طاقتو % مف 85يفقد البنزيف الموضوع في السيارة  %

 . مف الطاقة تستخدـ لنقؿ وزف السيارة والركاب
 عمى بشكؿ متزايدلمطاقة والطمب  تجييز محدود االعتماد عمى لدينا ىو النظاـ الحالي عدـ كفاءة ومما يزيد مف

مطالب ل تعاني مف نقص عالمية معقدة بنية تحتية كميًا عمىعتمد اعتمادًا ، أصبحنا نكمجتمع  .غير المتجددة  الموارد
األسعار  تقمب سبب تسميـ الطاقة مراحؿ عديدة مف في أي مف أعطاؿ أو أو تسرب الممقاة عمى عاتقيا . نقص الضخمة

 انقطاع التيار الكيربائي .و 
 مكونات منظومة الطاقة الكيربائية 2-5-2-1

 :تتكوف المنظومة الكيربائية مف 
 لتشغيميا وذات سعات توليدية مختمفة . : وتعتمد عمى انواع مختمفة مف الوقود محطات التوليد - أ
: تقـو بنقؿ الطاقة الكيربائية مف محطات التوليد الى محطات تحويمية ثانوية وتكوف بشكؿ ضغط  شبكات نقل الطاقة - ب

 عالي .
شبكة االسالؾ تعماالت المختمفة , وتتالؼ مف : تقـو بتوزيع الطاقة الكيربائية حسب االس شبكات توزيع الطاقة - ت

   ومحطات تحويمية ومحوالت كيربائية .
 تحول مصادر الطاقة 2-5-2-2

وتوافر الموارد . بدأ االعتماد عمى النفط عند اكتشافو منذ ، والتكنولوجيا ، المناخ  عمى أساس الطاقة مصادر تغيرت
في انتاج الطاقة الكيربائية , ومع التطور التكنولوجي والتقني بالعالـ بدأت تظير   النفط( فترات ليست ببعيدة , واستخدمت

مالمح التحوؿ نحو استخداـ مصادر طاقة اخرى منيا الغاز والطاقة النووية وغيرىا , لكف ىذه المصادر ليا تاثيرات سمبية 
ر مموثة لمبيئة تعتمد عمى الشمس والرياح عمى البيئة الكونية , فظيرت بوادر التحوؿ نحو استخداـ مصادر لمطاقة غي

 وتعتبر مصادر مستدامة النتاج الطاقة الكيربائية .
حتاج الى تحسيف نظاـ االنتاج تعتبر تحديًا , الف ىذا التحوؿ ي اف عممية التحوؿ نحو طاقة نظيفة وغير مموثة لمبيئة

 ذكية .   أنظمة مراقبة خالؿالطاقة مف  وايجاد سبؿ لتحسيف استخداـ  باكممو وزيادة الكفاءة
لتحديد الحاجة الى الطاقة واستخداميا بشكؿ كفوء يتطمب تغيير المفاىيـ التقميدية لتخطيط المدف وايجاد مباني 

 التكمفة تقمؿ متتابعة ، استراتيجيات اقتصادية وانظمة نقؿ تقمؿ مف الحاجة الى الطاقة , وىذا يحتاج الى وضع سمسمة مف
 مصادر الطاقة . عمى الطمب حد مفلم وأكثر فعالية

 :[p. 169 ,9] الخطوات األربعة التالية ناجحةال الطاقة وتتضمف استراتيجية

                                                 
  .انجبحج ثبالػتًبد ػهٗ يحبظشاد يبدح انجُٗ انتحتٛخ نهذكتٕس ػجذ انْٕبة احًذ, يشكض انتخطٛػ انحعش٘ ٔااللهًٛٙ, جبيؼخ ثغذاد 

 ٔأَظف يصبدس انطبلخ . صٚبدح انكفبءح ٕٚفش انًبل ، ٔٚمهم يٍ االَجؼبحبد ، ٔتحشٚش انمذسح انتٕنٛذٚخ ػهٗ شجكبد انطبلخ انكفبءح ْٙ أسخص 

 . انحبنٛخ. نٓزِ األسجبة ، فإٌ انؼذٚذ يٍ انذٔل ، االتحبدٚخ ٔانجشايج انًحهٛخ تمذو حٕافض يبنٛخ نهؼًالء انزٍٚ ُٚفزٌٔ تذاثٛش انكفبءح
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 التصميـ . مف خالؿ الطمب عمى الطاقة خفض 
  الطاقة بكفاءة  استخداـ. 
 المستدامة . اختيار مجيزات الطاقة 
 انبعاثات الكربوف  والحد مف المناخ التصدي لتغير. 

ظير اعتماد قميؿ عمى مصادر وي ادناه االعتماد عمى النفط بشكؿ اساسي كمصدر لمطاقة (5 الشكؿنالحظ مف 
 الطاقة النظيفة لمبيئة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تقميل الطمب عمى الطاقة 2-5-2-3
لعشريف . بعد ظيور الطاقة يضيع كمية ىائمة مف الطاقة مف خالؿ سوء أو قدـ التصميـ . في منتصؼ القرف ا

 ، كاف يعتقد عمى نطاؽ واسع أف الكيرباء ستكوف رخيصة . الذرية
%  40المتحدة ، المباني تستيمؾ ما يقرب مف المباني ىي الفئة االكبر الستيالؾ الطاقة في العالـ . في الواليات 

 الشكؿ  % مف انبعاثات الكربوف وأكثر مف أي قطاع آخر، بما في ذلؾ النقؿ والصناعة 40مف الطاقة ، ومسؤولة عف 
%  أكثر كفاءة مف خالؿ دمج تصميـ وتوليد الطاقة  80. لكف حاليًا التكنولوجيات المتاحة يمكف أف تجعؿ المباني (6

 .[12] ائية في الموقعالكيرب
 

 

 

 

 

 

 

تصميـ المبنى لو تاثير عمى استيالؾ الطاقة , الموقع الجغرافي والطوبوغرافية والتوجيو المكاني والمناخ واالنير 
يؤثر عمى كمية الطاقة الالزمة ألغراض التدفئة والتبريد والتيوية , فضاًل عف وغيرىا , كؿ ىذا واختيار مواد البناء والنباتات 

 رؼ الصحي.متطمبات اإلضاءة وض  المياه والص
 
 انواع الطاقة  2-5-2-4

       , ومف ىذه المصادرلعمـ والتكنولوجيا في ىذا المجاؿلطاقة نتيجة لتطور امجموعة متعددة مف مصادر ا ظيرت

[ p. 184-191،9]:   
يستفاد مف الشمس في توليد الطاقة الكيربائية مف خالؿ حرارة وضوء الشمس  : (Solar Power  الطاقة الشمسية - أ

 وىو الخطوة لمضوء الطبيعي استخداـ لتحقيؽ أفضؿالمباني الشوارع و  يتـ تصميـوكالىما يولد الكيرباء بطرؽ مختمفة ، 
الخاليا  في إلى كيرباء طاقة الشمس ويمكف تحويؿ االصطناعية . لإلضاءة الطاقة الالزمة الحد مف األولى نحو

 انتطٕر ٔاالستًزار فٙ إَتبج انطبقخ يٍ ٔسبئم يشٚح( 5انشكم )

 [13]انًصذس 

 انُفػ

 غبص غجٛؼٙ

 فحى

 انطبلخ انُٕٔٚخ

 انطبلخ انًتجذدح

 ( االستؼًبالد انزئٛسخ الستخذاو انطبقخ6انشكم )

 [13]انًصذس 

  2008 - 1949اجًبنٙ االستٓالن الستخذاو انمطبػبد نهفتشح  2008َسجخ يسبًْخ انمطبػبد الجًبنٙ االستٓالن نؼبو 

 تجبس٘ سكُٙ

 َمم
 صُبػٙ

 صُبػٙ

 َمم

 سكُٙ

 تجبس٘
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. ظيرت في العالـ في تسخيف الماء او وضع خاليا شمسية لتزودييا بالطاقة  حرارة الشمس استغالؿ كما يمكف. الضوئية
 مزارع لمطاقة الشمسية بشكؿ متكامؿ وذلؾ لتوليد الطاقة , وىناؾ تسارع في تطبيؽ ىذه التقنيات في العالـ .  

  : بشكؿ أو  عمى أسطح المباني بسيولةا يمكف تركيبي. ضوء الشمس إلى كيرباء  ؿتحويالخاليا الكيروضوئية
 يمكف أف تكوف مصنوعة. والجدراف الزجاجية ،مناووفي ال نوافذ، بشكؿ الخاليا الكيروضوئية ويمكف استخداـ .مجموعة

 . تطور لمتكنولوجيا الضوئية وانخفاض في التكمفة ىناؾ . لتبدو كمواد لمتسقيؼ
 الشمسية الحرارية : تعتمد فكرة إنشاء محطات الطاقة الشمسية الحرارية عمى استخداـ الطاقة الحرارية المتركزة  الطاقة

والمتجمعة في المجمعات الشمسية ، واستغالليا لرفع درجة الحرارة المستخدمة في التبخير ليتـ تحويميا بعد ذلؾ لطاقة 
تدوير المولد الكيربائي المتصؿ بالنظاـ المعد . والستخداـ مثؿ ىذه كيربائية مف خالؿ جعؿ األبخرة الناتجة تقـو ب

(. في ىذه المزارع يتـ Solar farm power plantمحطات مزارع الطاقة الشمسية  ة يتـ تصميـ وبناء الطريق
يز كطبؽ اإلستقباؿ( بشكؿ متوازي بحيث يتـ ترك –تنصيب المرايا  المصنعة عمى شكؿ ما يعرؼ بالقطع المكافئ 

أشعة الشمس الساقطة عمييا . و يتـ وضع أنابيب امتصاص في منتصؼ ىذه األطباؽ حيث نقطة تجمع األشعاع 
الشمسي الساقط ، ويتـ تمرير ماء أو زيت حراري في ىذا األنبوب ، كما يتـ وضع أنابيب اإلمتصاص في غالؼ 

تستخدـ كعامؿ محفز ليساعد في تحسيف حرارة  . كما أف جزءًا مف الطاقة المنتجة(7 الشكؿ  زجاجي مفرغ مف اليواء
اوؿ  –ميغا واط  11نتج لتوليد الطاقة الشمسية الحرارية تمحطة  تخارج مدينة اشبيمية في اسبانيا , انشأ. ] 28 [البخار

ميغا واط وتكفي ىذه الطاقة  300النتاج  2013برج تجاري لمطاقة الشمسية في اوروبا , والتي سوؼ تكمؿ عاـ 
ميغاواط مف الطاقة الشمسية  553نتج ( عبارة عف مبنى خدمي يSolelوفي الواليات المتحدة ,   .[10] اشبيمية لمدينة

 . [8] ( وتوفر الطاقة الى المدينةMojave  موىافيالحرارية في صحراء  
 المتجددة . الطاقة مف انواع األسرع نمواً  القطاعات ىي واحدة مف طاقة الرياح:  (Wind Power  طاقة الرياح - ب

 أكثر جاذبية الرياح , طاقة آمفو  مصدر نظيؼ. الخاصة بيا  البيئية البصمة بسبب انخفاض ىي جذابة الرياح توربينات
  لتوليد الكيرباء . المياه حتاجال تالطاقة النووية , و  أو الفحـ والغاز الطبيعي لمبيئة مف

 % مف 20، ووجدت أف الكيرباء  في توليد طاقة الرياح مساىمة زيادة اوضحالطاقة في الواليات المتحدة  دراسة قسـ 
 :وبينت فوائد استخداـ طاقة الرياح ,[p. 187،9 ] الرياح ىي مف الكيرباء في الواليات المتحدة توليد

 2030عاـ حتى %  17بنسبة  قطاع الكيرباء في الحد مف استخداـ المياه . 
 الؼ فرصة عمؿ 800 دعـ . 
  الفحـ .الغاز الطبيعي و  عمىتقميؿ االعتماد 
 مستقرة . بأسعار توفير الكيرباء 
 الحد مف انبعاثات Co2 ىذا  االنبعاثات مف النمو في مستوى يقرب مف، وىو ما %  25بنسبة  قطاع الكيرباء مف

 . القطاع
  األراضي في المناطؽ مف الدوالرات لمالؾ  مميار دوالر عائدات الضرائب السنوية اإلضافية ومئات المالييف 15توفير

 الريفية .
  [15] مميار دوالر 155انخفاض تكاليؼ الوقود بنسبة. 
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: ىناؾ عدة طرؽ يمكف استخداميا لتوليد الكيرباء   (Geothermal Systems  باطن االرضلنظام الطاقة الحرارية  - ت
األرض . تسخر محطات توليد الطاقة الحرارية األرضية المياه الساخنة أو البخار التي تنتج مف النشاطات  باطف مف حرارة

الجوفية العميقة تحت سطح األرض . محطات البخار الجاؼ تستخدـ البخار في تحريؾ التوربينات لتوليد الكيرباء . 
الجوفي ، واستثمارات مالية كبيرة , وتكوف المصدر  تتطمب محطات توليد الطاقة الحرارية األرضية النشاط الحراري

  .[p. 189،9 ] المناسب لمطاقة المتجددة في بعض المواقع
: تعتبر الطاقة الكيرومائية مصدرًا لمطاقة المتجددة ، تقطع السدود الكبيرة دورة المياه  (Water Power  طاقة المياه - ث

البيئة . فالسدود توقؼ تدفؽ المياه والرواسب الغنية بالمغذيات الى الودياف  الطبيعية ، وغالبًا ما تكوف ليا آثار سمبية عمى
وىي ضرورية لتجديد التربة ، كما أنيا تمنع مرور األسماؾ والحيوانات األخرى . لكف السدود ليست ىي الطريقة الوحيدة 

( ال يغير مف الحركة Hydrokineticمائي  الستخراج الطاقة مف المياه المتحركة . فإف الجيؿ القادـ مف تقنيات التحريؾ ال
. وىناؾ طرؽ جديدة الستخداـ  الطبيعية لممياه ، بؿ توليد الطاقة مف حركة األمواج والتيارات ، واألنيار ، والمد والجزر

 :[p. 191،9 ] الماء كمصدر لمطاقة منيا
   المنشآت الكيرومائية الصغيرةMicro Hydroelectric Installations : ) االستفادة مف طاقة المياه المتحركة

 لتوليد الكيرباء دوف بناء السدود عمى االنيار .
   طاقة األمواجWave Energy استخراج الطاقة مف األمواج مف خالؿ العوامات ، والمحركات الييدروليكية : )

 ، أو التوربينات .
   االىتزاز الناجـ مف دوامةVortex-induced Vibration (VIV)لتقاط الطاقة مف التيارات الحركة بطيئة ( : ا

 جدًا.
   طاقة المد والجزرTidal Power تعمؿ باستخداـ التوربينات المغمورة ، العوامات ، أو خزانات الستخراج : )

 الطاقة مف حركة المد والجزر .
   تحويؿ الطاقة الحرارية لممحيطاتOcean Thermal Energy Conversionرجة ( : يستخدـ الفرؽ في د

 الحرارة بيف المياه الضحمة والعميقة لتشغيؿ محرؾ حرارة لتوليد الطاقة.
تحفز ىذه التكنولوجيات تجدد في إنتاج الطاقة المعتمدة عمى الماء عمى مستوى العالـ وتبشر بتوفير االستدامة لمموارد 

 غير المستغمة في المستقبؿ . 
: استخداـ مشتقات غازية مف التحمؿ الالىوائي لنفايات النبات والحيواف ىو وسيمة فعالة  (Biogas  الغاز العضوي - ج

دوالر , وتنتج  400بحوالي  نفاياتلمحد مف االنبعاثات واالستفادة مف مصدر وقود جاىزة . تبنى نظاـ غاز الميثاف مف 

 (Daggett, California( االنٕاذ انشًسٛخ فٙ )7انشكم )

  [p. 187 ,9]انًصذس 
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غالوف مف  50أف تنتج الطاقة ما يعادؿ  رطؿ مف روث البقر . بقرة واحدة يمكف 1قدـ مكعب مف الغاز مف  1حوالي 
 .[7] في السنة البنزيف

( ىي مصدر آخر لمميثاف يمكف تسخيرىا لتوليد الطاقة . وىو يعوض عف االثار البيئية landfillالطمر الصحي  
متحممة مف لواقع الطمر الصحي المسبب لتموث البيئة , الطمر الصحي ىو مصدر كبير لغاز الميثاف وغيرىا مف الغازات ال

لتدفئة المنازؿ والطيي . وبالتالي تقمؿ مف أو توفير الغاز الطبيعي القمامة , ىذه الغازات يمكف استخداميا في انتاج الطاقة 
 الطمب عمى الغاز الطبيعي ، وتخفض انبعاث الغازات واالحتباس الحراري ، وتوفير االحماؿ الكيربائية . 

لتشغيؿ  ويستخدـاليضـ الالىوائي في محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي ينتج الغاز العضوي مف  في ستوكيولـ
  .[6] سيارات اإلسعاؼ

: حرؽ الخشب لمحصوؿ عمى النار ىو أقدـ مثاؿ الستخداـ النباتات كمصدر لموقود .  (Biomass  الكتمة العضوية - ح
وىو النموذج المتقدـ لنفس مصدر وقود الكتمة العضوية ، تشير إلى استخداـ البقايا العضوية في الغابات والزراعة ، 

ليد الطاقة , محاصيؿ الطاقة سريعة النمو . تستخدـ بقايا الذرة وقشور الرز ورقائؽ الخشب وبقايا قصب السكر في تو المبدأ
مثؿ الصفصاؼ والتيف يمكف زراعتيا خصيصًا لتوليد الطاقة العضوية . ىذه المواد يمكف معالجتيا بطرؽ مختمفة إلنتاج 
الكيرباء أو الوقود النظيفة لممركبات . ىذه المواد يمكف أف تحرؽ مثؿ الوقود ، أو تخمر إلى وقود ، أو ىضميا إلنتاج 
غاز الميثاف ، أو تسخينيا لعمؿ غاز نظيؼ االحتراؽ . محطات انتاج الطاقة العضوية يمكف اف تكوت كبيرة وتنتج اكثر 

 .[p. 190،9 ] ميغا واط مف الطاقة سنويًا وتستخدـ لتجييز المجتمع بالطاقة في الدنمارؾ والسويد والمانيا 50مف 
 الصرف الصحي 2-5-3

او ما يطمػؽ عمييػا بميػاه الصػرؼ الصػحي , احػدى الخػدمات التحتيػة الضػرورية  (Sewerage تعد خدمات المجاري 
. وترتبط ىذه الخدمة بتوافر تجييز الماء والكثافات السكانية وسعة المدينة وقد برزت مشكمة التخمص مف الميػاه بعػد  لممدينة

والحاجػػة  الصػػناعة فييػػا واسػػتقطابيا لاليػػدي العاممػػة ,بػػا بعػػد الثػػورة الصػػناعية نتيجػػة لتوسػػع المػػدف وتركػػز و اسػػتعماليا فػػي اور 
 .[p. 18 ,1] المتزايدة لممياه سواء لالستعماالت البشرية او الصناعية

لمتمػػوث  اً خطيػػر  نيػا تشػػكؿ مصػػدراً ينبغػػي الػػتخمص منيػػا بابعادىػا عػػف وسػػط المدينػػة ال ةوحيػث اف ىػػذه الميػػاه المسػػتعمم
, وقػػد يػػؤدي الػػى  ييػػدد حيػػاة االنسػػاف , كمػػا اف ابعػػاد ميػػاه المجػػاري عػػف المدينػػة دوف معالجػػة يػػؤثر فػػي محػػيط المدينػػة بيئيػػاً 

كػذلؾ لػو آثػار سػمبية  تفشػي االوبئػة واالمػراض والػى االضػرار بمصػادر الميػاه الطبيعيػة كانبػار واالنيػار والبحيػرات وغيرىػا ,
 حيطة بالمدينة .عمى المناطؽ الزراعية الم

ت اساليب جمع المياه بعد االستعماؿ ومعالجتيا فاصبحت ىذه الخدمة مف العوامؿ المحػددة التجاىػات نمػو لذلؾ تطور 
 العمالو وانشطتو بافضؿ االوجو . المدينة وخمؽ البيئة الصالحة لمعيشة االنساف ومزاولتو

 أنــواع شبكات الصرف الصحي 2-5-3-1
اساليب جميع المياه ومعالجتيا بعد استعماليا نتيجة الختالؼ نوعيػة الميػاه المطروحػة وكميتيػا وظػروؼ المنػاخ  تباينت

 كؿ عاـ تقسـ الشبكات الى نوعيف :وشكؿ التضاريس االرضية ونفاذية التربة وبش
ة لمميػػػاه مػػػف غسػػػيؿ وىػػػي الشػػػبكات الناقمػػػة لجميػػػع االسػػػتخدامات البشػػػرية والصػػػناعي : شـــبكات مجـــاري الميـــاه الثقيمـــة - أ

واسػتحماـ وطػػب  وصػناعة وغيرىػػا مػف الػػدوروالمباني المختمفػة . وتصػػبح ىػذه الميػػاه مموثػة بػػالمواد العضػوية والكيمياويػػة 
 . مما يستمـز اجراء عمميات المعالجة عمييا

ف ىػذه الميػاه وتكػو  : وىي الشػبكات التػي تنقػؿ ميػاه االمطػار السػاقطة عمػى السػطوح والشػوارع , شبكات مجاري االمطار - ب
. حيث تعتمد درجة التموث عمى مستوى تركيز المولوثات الموجػودة عمػى الشػوارع والسػطوح السػاقطة  قميمة التموث نسبياً 

وفي الغالب يتـ جمع ىذه الميػاه ورمييػا مباشػرة فػي االنيػر دوف  . , ويقؿ التموث عادة بعد الزخة المطرية االولى عمييا
 معالجة .
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 :]95, ص 27 [ ىي أنظمة مختمفةقسـ الى ثالثة نوت
   شبكات النظاـ المنفصؿ (Separate System ).  
   شبكات النظاـ المشترؾ Combined System. ) 
   شبكات النظاـ الشبو منفصؿ Partially Separated System) . 

مجػاري ميػاه االمطػار فػي حيث يعني النظاـ المنفصؿ وجود الفصؿ الكامؿ بيف شبكة مجاري المياه المسػتعممة وشػبكة 
جميع مراحميػا ومسػاراتيا . امػا النػوع الثػاني  النظػاـ المشػترؾ( فيعنػي قيػاـ االنبػوب نفسػو بنقػؿ ميػاه المجػاري وميػاه االمطػار 
الى محطة المعالجة في حيف اف النظاـ شبو المنفصؿ يعني وجود مناطؽ في المدينة تعمؿ بالنظاـ المنفصؿ ومناطؽ تعمؿ 

 ترؾ في الشبكة الواحدة .ظاـ المشبالن
 صرف الصحيات التعماالت االرض وخدماس 2-5-3-2

االساس الغراض تخطػيط شػبكة ميػاه المجػاري وتصػميميا  مخططتشتمؿ استعماالت االرض الواجب تحديدىا ضمف ال
 والحصة الواجػب الوصػوؿ الييػا مسػتقبالً  عمى االستعماالت التجارية والصناعية والسكنية لتحديد حصة الفرد مف المياه حالياً 

االساس مع بياف كثافة االشغاؿ لكؿ نوع مف االستعماؿ لالرض وحصػة الفػرد مػف الميػاه فيػو , كػذلؾ  مخططضمف مرحمة ال
افتػػراض نسػػبة الميػػاه المسػػتعممة الذاىبػػة الػػى شػػبكة المجػػاري . واف ميػػاه المجػػاري الناتجػػة فػػي اي منطقػػة سػػوؼ تعتمػػد عمػػى 

ت السػػكانية . كمػػا تػؤثر اسػػتعماالت االرض فػػي كميػة الميػػاه السػػطحية المتسػربة الػػى شػػبكة مجػػاري ميػػاه االمطػػار فػػي الكثافػا
 .]81, ص 27 [ المناطؽ غير النافذة  المبمطة والمسقفة(

فمف الضػروري عنػد تصػميـ شػبكة الشػوارع اعطػاء اىميػة خاصػة لشػبكة المجػاري مػف خػالؿ تػوفير المسػاحات الالزمػة 
الشبكة ضمف االرصفة او الجزرة الوسطية لمشارع ، حيث اف شبكة المجاري ىػي الشػبكة الوحيػدة مػف ضػمف شػبكات  لمسار

،  لػػذلؾ يكػػوف ىنالػػؾ ميػػؿ فػػي االنبػػوب ممػػا  البنػػى التحتيػػة التػػي يكػػوف تشػػغيميا بوسػػاطة الجاذبيػػة االرضػػية لمسػػافات معينػػة
، لذلؾ يجػب معرفػة العمػؽ الػذي ستصػمو الشػبكة خػالؿ مسػارىا  يجعميا تتقاطع مع مستويات باقي شبكات الخدمات االخرى

فػػي الشػػارع وانحػػدار الشػػارع مػػع مالءمػػة تػػدرج الطػػرؽ والشػػوارع حسػػب احتياجػػات شػػبكة المجػػاري وخاصػػة االنابيػػب الرئيسػػية 
ات الضػػخمة واتجاىػػات تمديػػدىا حسػػب طوبوغرافيػػة االرض ، كػػذلؾ تػػوفير المسػػاحات الالزمػػة القامػػة محطػػات الضػػ  وفتحػػ

التفتيش والصيانة حسب المواصفات الخاصة بيا التي تعتمد عمى نوع االنابيػب واقطارىػا وكميػة الميػاه المصػرفة مػف خالليػا 
 ونظاـ الشبكة والتضاريس االرضية وغيرىا مف العوامؿ .

ستدامة والحفاظ عمػى يرى الباحث بأف النظرة التقميدية لمبنى التحتية قد اختمفت نتيجة لمتوجيات الحديثة التي تراعي اال
البيئة والموارد الطبيعية وتحسيف نوعية الحياة لسكاف المدف, وىذه النظرة التقميدية قد استيمكت الكثير مف الموارد وأثرت عمى 

 وال تراعي االستدامة بابعادىا البيئية واالقتصادية واالجتماعية. بيئة المدينة 
 واقع حال البنى التحتية لمدينة بغداد  -3

لعػػاـ  ( نسػػمة5758846ب , ويقػػدر عػػدد سػػكانيا 2كػػـ 889.2 ة حػػدودىا االداريػػةبغػػداد عاصػػمة العػػراؽ , وتبمػػ  مسػػاح
بيذه االرقاـ تبرز بغداد كثاني اكبر مدينة في الشرؽ االوسط والعالـ العربي عمى حد سواء . وىػي تقػع فػي  .] 23[  2013

قمػػب العػػراؽ وتشػػكؿ مركػػزًا رئيسػػًا لمنشػػاطات فػػي البمػػد ألنيػػا تضػػـ فئػػات مختمفػػة مػػف المسػػتيمكيف بمػػا فييػػا الفئػػات السػػكانية 
د الكثيػػر مػػف المشػاكؿ الحضػػرية ومنيػا مشػػكمة قمػػة كفػاءة البنػػى التحتيػػة تعػػاني مدينػػة بغػدا والصػناعية .والتجاريػة والمؤسسػػية 

 .   وعدـ مالئمتيا مع حجـ المدينة ومكانتيا وعدـ قدرتيا عمى المنافسة مع مدف العالـ
: ال يزاؿ قطاع المياه الصالحة لمشرب بحاجػة الػى الكثيػر مػف التحسػينات . فػال تػزاؿ بعػض المنػاطؽ ضػمف أمانػة  الماء - أ

تحتاج لتوسيع شبكة امداد المياه  ال سيما في العشوائيات( , بالرغـ مف أف غالبػًا مػا يكػوف الوضػع احسػف فػي المنػاطؽ بغداد 
الرئيسة القائمة . مما يشير الػى أف االمػداد غيػر مضػموف أو منػتظـ فػي العديػد مػف االمػاكف . فقػد باتػت حمولػة النظػاـ زائػدة 

ثيػر مػف الشػوائب ويفتقػد لمخطػوط والخزانػات . ىػذا ويحتػاج النظػاـ الػى امػداد طاقػة وجزء كبير مػف الشػبكة قديمػة ويشػوبيا الك
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موثػػوؽ بػػو ويعػػاني مػػف وصػػالت مخالفػػة مػػف قمػػة الخبػػراء الفنيػػيف واالداريػػيف وقطػػع الغيػػار . ىنػػاؾ حاجػػة ممحػػة لزيػػادة عػػدد 
 القؿ لمحد مف مستويات اليػدر العاليػة(خطوط المياه والتخزيف وسعات المعالجة واستكماؿ التصميحات واعادة التأىيؿ  عمى ا

  . تمييا مشاريع توسيع لكافة مكونات النظاـ
%  63/ يػـو , ممػا مػف شػانو تمبيػة مػا يقػارب  3( ـ2,358,000حػوالي   الطاقة الفعمية لمشاريع المػاء فػي بغػدادتبم  

   .]139, ص 29 [ / يـو 3( ـ3,750,000مف الحد االقصى لمطمب اليومي المقدر حاليًا والبال   
 ومف اىـ مشاكؿ قطاع الماء ىي :

  جودة المياه الخاـ بسبب التموث العضوي خالؿ مرور نير دجمة في بغداد .تدىور 
 . زيادة مموحة المياه الخاـ بسبب ارتفاع تصريؼ مياه البزؿ الزراعي 
  مصدر المياه الرئيس في بغداد ىو نير دجمة , وىذا المصدر ال بد أف ينضب , ال سيما مف جراء االستعماالت التي

 .يشيدىا أعمى النير والسدود التي انشأت في تركيا والتي حدت مف تدفؽ النير الى حد كبير 
  في العراؽ ومف  1977لعاـ  1ط رقـ يـو , وفؽ قرار ىيئة التخطي / فرد لتر/ 500يبم  معيار االستيالؾ لمماء

  . (8 الشكؿ  , ويعتبر ىذا المعيار عاليًا بالمقارنة مع العديد مف البمدافضمنيا مدينة بغداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  بسبب التسريبات واالعطاؿ والسحب غير القانوني , وتبم  نسبة ىذه تعاني شبكة الماء مف ىدر المياه بشكؿ كبير

 .( 46 %   50 – 45المياه حوالي 
  . نوعية مياه الشرب متدنية وغير مطابقة لممواصفات الدولية 

 خالؿ :الحد مف االستيالؾ وحفظ المياه مف ىو  قطاع الماءاجراءات أف مف أىـ 
  لتر لمفرد باليـو . 300خفض االستيالؾ اليومي لمفرد الى 
 . تقميؿ نسب التسريبات واليدر بالماء مف خالؿ تجديد شبكة المياه وعمؿ خزانات ماء مغمقة لتقميؿ التبخر 
 . استخداـ التقنيات الذكية في المباني التي تعمؿ عمى االستخداـ الرشيد لمماء 
  واعادة معالجة مياه الصرؼ االعتماد عمى مصادر مستدامة لمماء الخاـ مثؿ جمع مياه االمطار بخزانات خاصة ,

 الصحي واستخداميا لري المساحات الخضراء والحدائؽ .
  توفير مصدر موثوؽ لممياه لالستخدامات غير الصالحة لمشرب , وبالتالي وقؼ الطمب عمى مثؿ ىذه االستخدامات

 المياه الصالحة لمشرب .مف شبكة 
تزاؿ مدينة بغداد تعاني نقصًا حادًا في الطاقة الكيربائية نظرًا لمفرؽ الكبير بيف التجييز والطمب ال :  الطاقة الكيربائية - ب

, مما يمقي بظاللو عمى الصعيد الوطني , لكف في الوقت نفسو يجري مالحظة زيادة واضحة في الطاقة المجيزة الى بغداد 

                                                 
 ارا يب استًشد تشكٛب ٔاٚشاٌ ثبَشبء سذٔد ػٍ يُبثغ انُٓشٍٚ. 6666اكذد ػهٗ َعٕة َٓش٘ دجهخ ٔانفشاد فٙ ػبو  تمشٚش نهَٕٛسٛف 

 ( يؼذل االستٓالك انٕٛيٙ نهفزد انٕازذ فٙ ػذد يٍ انجهذا8ٌانشكم )

 ] 24 [انًصذس  

Iraq 
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دة مف محطات الكيرباء القريبة والمنقولة مف محطات توليد الطاقة البعيدة بما في ذلؾ امكانية االستيراد مف الدوؿ اي المول
  .] 30 [ ط * ساعة / سنةميكا وا 1.23بمغت  2011في سنة مف الكيرباء  نصيب الفردمعدؿ . واف المجاورة 

 6%   32وتضـ بغداد ا واط , يكم 1757اجمالية تبم   وتولد طاقةمحطات لتوليد الطاقة الكيربائية  5تضـ بغداد 
 ذات التوتر العالي الكيرباء  نقؿط , ما يعكس تعقيد واىمية نظاـ كيمو فول 400( مف محطات التحويؿ بقدرة 19مف بيف 

و تصديرىا او ا تحويؿ التوتر العالي يسمح اما باستيراد الطاقة الى المدينةنظرًا الف ىذا العدد مف محطات  في المدينة
كيمو فولط , ما  132( مف محطات التحويؿ بقدرة 184مف بيف  51%   28توجيييا مف مكاف الى اخر . وتضـ بغداد 

يؤمف مستوى عاؿ مف االختراؽ مف جية لكف يعكس مف جية اخرى قدرة النقؿ اليائمة الالزمة لتمبية الحاجة المحمية ما 
  .]371, ص 26 [ % مف اجمالي طمب العراؽ 40يعكس بدوره ايضًا الطمب المرتفع , اي 

 :مف اىـ مشاكؿ قطاع الكيرباء ىو 
  محطات توليد الطاقة قديمة وذات اثر سمبي عمى الجودة البيئية لممدينة بسبب اعتمادىا عمى الوقود االحفوري بشكؿ

 اساس في توليد الطاقة .
  مباشرة لذلؾ ىي زيادة اليدر االدوات وقطع الغيار , والنتيجة التقادـ النظاـ الكيربائي ومحطات التحويؿ نتيجة لنقص

 .  الموجودة مقارنة بقدرتيا االسمية, فضاًل عف خفض قدرة التوليد لوحدات التوليد الطاقة الكيربائيةنقؿ في 
 وذلؾ فات وغيرىا زيادة االحماؿ عمى شبكة الكيرباء نتيجة زيادة استخداـ االجيزة الكيربائية ذات الحمؿ العالي كالمكي

 .لرخص الكيرباء في العراؽ وعدـ الترشيد 
  : قطاع الكيرباءالستدامة جراءات مف أىـ اال   
 . التوجو نحو الترشيد بالطاقة الكيربائية بوضع سياسات مناسبة لذلؾ 
  د خصوصاً العراؽ وبغداتوفره بصورة كبيرة في , وذلؾ لكالشمس والرياح والمياهاالعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة. 
 . صيانة قطاع الكيرباء مف محطات التوليد ومحطات التحويؿ والشبكات 
  الوضع االقتصادي لمبمد ومستوى المعيشة لمسكاف .زيادة سعر الكيرباء بما يتالئـ مع  
مف التقدـ : ال يمبي قطاع الصرؼ الصحي االحتياجات الحالية لمسكاف عمى االطالؽ , بالرغـ  قطاع الصرف الصحي - ت

% مشموليف  15% مف السكاف غير مشموليف بالشبكة , بما فييـ  30المحرز مؤخرًا في ىذا المجاؿ . فال يزاؿ حوالي 
وبالرغـ مف مف أف  .] 22 [ %  غير مشموليف بأي منظومة 15أو بخزانات لمصرؼ الصحي فقط و  المحميةبالمنظومة 

% مف منطقة أمانة بغداد , اال انيا غير جيدة وال تعمؿ بكامؿ طاقتيا , فيي قديمة وتتحمؿ اكثر مف  75المنظومة تغطي 
طاقتيا وتعاني مف األعطاؿ المستمرة والفيضانات الدائمة في مناطؽ عديدة , مع نقص حاد في المجاري الرئيسة , كما اف 

سيئة , ناىيؾ عف أف ىذه المنظومة مشتركة  الصرؼ الصحي ومياه  عاـ( وفي حالة 20ثر مف قديمة  اك محطات الض 
 . االمطار( وتعاني مف العديد مف الوصالت غير النظامية ومف التجاوزات

/ يـو  عند الذورة( مف مياه الصرؼ الصحي .  3( ـ1,851,400تقدر مياه الصرؼ الناتجة في مدينة بغداد بحدود  
/  3( ـ714,700ب اد حاليًا محطتيف كبيرتيف فقط لمعالجة مياه الصرؼ الصحي مع سعة معالجة اجمالية تقدر وتضـ بغد

 .]307, ص 26 [/ يـو تقريبًا  3( ـ800,000ب يـو , وبالتالي ىناؾ نقص كبير يقدر 
ياه االمطار غير تعاني مدينة بغداد مف التموث الشديد الناتج عف صرؼ مياه المجاري غير المعالجة , وطفح م

 المعالجة , ومسببات تموث أخرى ناتجة عف الصناعة والتجارة .
/ يـو , في نيري دجمة وديالى  3الؼ ـ 800% مف مياه الصرؼ الصحي أي ما يقارب  60ويصب ما يقارب 
 .]40, ص 26 [ وقناتي الجيش والشرطة

 ىي : اجراءات قطاع الصرؼ الصحيمف أىـ 
                                                 

 .ٚؼُٙ انتٕتش انؼبنٙ : انكٓشثبء راد انجٓذ انؼبنٙ ػبنٙ انفٕنتٛخ يٍ اجم تمهٛم انٓذس ثبنطبلخ ػٍ َمهٓب نًسبفبد غٕٚهخ 
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  واعادة تاىيميا والوصوؿ الى افضؿ اداء ممكف لممنظومات الحالية .تحسيف الشبكات القديمة 
  ازالة كؿ التجاوزات والوصالت غير القانونية بالشبكة وتقميص الربط بيف شبكات الصرؼ الصحي وشبكات تصريؼ مياه

 االمطار .
 معالجة مياه الصرؼ الصحي واعادة استعمالو في االستعماالت الترفييية  في المدينة والصناعة والزراعة وتغذية المياه

 ( . 9 الجوفية وغيرىا مف االستخدامات  الشكؿ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات  -4
 ىي : االستناجات العامة

 توسعيا ونموىا وتطورىا . وتعتمد عميو فيالبنى التحتية عنصر اساسي في المدينة  - أ
 وذات مدخالت ومخرجات فيما بينيا .البنى التحتية منظومة متكاممة ومتداخمة  - ب
 لمبنى التحتية تاثيرات بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مترابطة فيما بينيا . - ت
وذلػؾ مػف خػالؿ قتصػادية المحافظة عمى البيئػة وتػوفير بيئػة صػحية لممجتمػع وبكفػاءة اىي اىداؼ استدامة البنى التحتية  - ث

تقميؿ الضغط عمػى المػوارد الطبيعيػة , والبحػث عػف مصػادر مسػتدامة فػي تػوفير الميػاه والكيربػاء والصػرؼ الصػحي , بكفػاءة 
 . وبافضؿ استخداـ وبشكؿ عقالني اقتصادية وباقؿ الكمؼ 

لمبنػػى التحتيػػة جػػانبيف ىمػػا العػػرض والطمػػب , وتتػػأثراف بعوامػػؿ تػػوفر المػػوارد والمعػػايير والقػػوانيف التخطيطيػػة والتصػػميمية  - ج
  والعوامؿ الثقافية ومستوى التحضر .

 وذات نفاذ مع مرور الزمف .مصادر المياه العذبة قميمة في االرض  - ح
 .وبطرؽ تقميدية بائية بصورة اساسية االعتماد عمى الوقود االحفوري في توليد الطاقة الكير  - خ

 ىي : االستنتاجات الخاصة بمدينة بغداد
تعػػاني مدينػػة بغػػداد مػػف نقػػص وعػػدـ كفػػاءة لمبنػػى التحتيػػة وخصوصػػًا قطاعػػات المػػاء الصػػالح لمشػػرب والصػػرؼ الصػػحي  - أ

 والكيرباء وتفتقر الى االستدامة .
 وتموثات مختمفة . نقص في مستواه الوحيد لمياه الشرب ىو نيردجمة ويعاني مفالمصدر االساس و  - ب
الغمػب العوائػؿ نقص في تجييز الطاقة الكيربائية لمدينة بغداد مع استيالؾ متزايد لمطاقة نتيجة لتحسف مستوى المعيشػة  - ت

 وانخفاض اسعار البضائع الكيربائية المستوردة وزيادة عدد السكاف .

                                                 
 ًسبثح ٔانؼبة انًبء ٔغٛشْب.ٚستخذو انًبء انًؼبنج فٙ انُبفٕساد ٔان 

 % 20.01سمٙ انًُبغك انًفتٕحخ 

 % 2.1تغزٚخ انًٛبِ انجٕفٛخ  

 %  6.39انًُبغك انتشفٛٓٛخ 

استخذايبد حعشٚخ )غٛش صبنح 

 % 8.25نهششة( 

 % 2.3استخذاو انًبء انصبنح نهششة 

 % 1.5أخشٖ 

 %  8.04تؼضٚض انجٛئخ 

 % 19.32انصُبػخ 

 %  32.01س٘ انًضسٔػبد  

  2010( َست اػبدح استؼًبل يٛبِ انصزف انصسٙ زٕل انؼبنى 9انشكم )

 [4]انًصذس 
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% بػػدوف  61% مػػف اجمػػالي ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي , وتبقػػى  39نسػػبة معالجػػة ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي فػػي بغػػداد ىػػو  - ث
 . , مما يسبب بتموث نير دجمة , اضافة الى تموث البيئةمعالجة وتصرؼ الى نير دجمة مباشرة 

 التوصيات  -5
فػػي مجػػاؿ البنػػى  والتعامػػؿ العقالنػػي باىميػػة الترشػػيد لالفػػراد وخصوصػػًا اصػػحاب المحػػالتعمػػؿ حمػػالت توعيػػة وارشػػاد  - أ

 .  الكيرباء, الماء, الصرؼ الصحي( التحتية
اسػتخداـ التقنيػات الحديثػػة والذكيػة فػػي ترشػيد الطاقػة والمػػاء وتوزيعيػا مػػف قبػؿ الدولػة وتعميميػػا عمػى االسػػر لتكػوف الفائػػدة  - ب

 اعـ واشمؿ .
ميػػاه االمطػار , واعػادة اسػػتخداـ ميػاه الصػرؼ الصػػحي االعتمػاد عمػى مصػادر جديػػدة لمميػاه مثػؿ الميػػاه الجوفيػة , وجمػع  - ت

 بعد معالجتيا .
االعتمػػاد عمػػى مصػػادر الطاقػػة المتجػػددة لتوليػػد الطاقػػة الكيربائيػػة غيػػر المموثػػة لمبيئػػة مثػػؿ الطاقػػة الشمسػػية وطاقػػة الريػػاح  - ث

 وذلؾ لتوفرىا بشكؿ كبير .
 بشكؿ كبير في مدينة بغداد . انشاء محطات لتوليد الكيرباء مف مطامر النفايات وذلؾ لتوفرىا - ج
 لمعمؿ عمى ترشيد في البنى التحتية .زيادة اسعار الكيرباء والماء  - ح
مػػػف خػػػالؿ تشػػػريع القػػػوانيف واعتمػػػاد مفيػػػـو  تقميػػػؿ المعػػػايير التخطيطيػػػة لمبنػػػى التحتيػػػة بمػػػا يػػػتالئـ مػػػع مبػػػادئ االسػػػتدامة - خ

 .االستدامة في التربية والتعميـ
قي المزروعػػات والغسػػؿ والصػػناعة والزراعػػة وغيرىػػا مػػف االسػػتخدامات بشػػكؿ خطػػوط عمػػؿ خطػػوط لنقػػؿ المػػاء الخػػاـ لسػػ - د

 منفصمة .
 عمؿ شبكات مياه االمطار بشكؿ منفصؿ وجمعيا لغرض استخداميا كمصدر لممياه . - ذ
وحدات معالجة لميػاه ادراج ىيكمة انظمة البنى التحتية واقتراح مبادئ جديدة لتخطيط االحياء السكنية في المدينة تتضمف  - ر

 ومعالجة مياه الصرؼ الصحي لتكوف وحدات مستقمة صغيرة خاصة باالحياء السكنية تكوف كفوءة واقتصادية . الشرب 
 وممارسػة لمضػبط القػدرة بنػاء باإلضافة إلى التربة , الماء، : اليواء،  البيئي النظاـ لنوعية والمتابعة المراقبة شبكة تدعيـ - ز

   .الشعبية  القوى
 الحمول المقترحة  -6
 :ي المدف العراقية القياـ بما يميالدولة والحكومات المحمية ف يوصي البحثاجراءات حكومية :  - أ

  بالمناطؽ غير المستغمة لممياهاقامة السدود والحواجز المائية لجمع المياه وتوليد الطاقة منيا. 
  ذات الحمؿ الكيربائي العالي مع الغاء الضرائب والمحددات زيادة الضرائب والمحددات عمى االجيزة الكيربائية والمعدات

 عمى االجيزة والمعدات االقتصادية لمطاقة .
 . زيادة اسعار وحدات الكيرباء والماء عند الزيادة عف المعايير المعتمدة 
  مبنى التحتية بكافة انواعيا .ل المبذريففرض الغرامات الكبيرة عمى المتجاوزيف والمستعمميف 
 المواطنيف والمجتمع عمى أىمية الترشيد ومعرفة مخاطر التبذير بالطاقة والماء والبنى التحتية وتأثيرىا عمى  توعية

االجياؿ المستقبمية مف خالؿ دورات وندوات تثقيفية و أضافة الى تعميـ الطالب بكاقة المراحؿ عمى اساليب االستخداـ 
 الرشيد لمبنى التحتية .

 خداـ الممحقات والمعدات واالجيزة الذكية والتي تعمؿ عمى ترشيد الطاقة وتحافظ عمييا مف تشجيع المواطنيف عمى است
 التبذير .

 التنوع في ايجاد بدائؿ لمطاقة وباشراؾ القطاع الخاص بصورة مباشرة وتوفير الحوافز ليـ والدعـ , ومف ىذه البدائؿ : - ب
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  لتوليد الطاقة , خصوصًا مع امتالؾ مدينة بغداد لكثير االستفادة مف مناطؽ الطمر الصحي في انشاء محطات صغيرة
 مف النفايات غير المستغمة .

 . التوجو نحو الصحراء القامة مزارع لمطاقة الشمسية وطواحيف اليواء وانتاج الطاقة النظيفة وربطيا بالشبكة الوطنية 
 كماء خاـ تستعمؿ الستخدامات متعددة . شبكات لمياه االمطار منفصمة ترتبط بخزانات لجمعيا واالستفادة منياتوفير  - ت
  زيادة عدد محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي لغرض اعادة تدوير المياه بشكؿ اكثر كفاءة واالستفادة مف المياه

 النظيفة .  
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