الوحدة رقم ()3

حلول هندسية مبتكرة
لقطاعات الترابط الرئيسية

دليل ترابط الموارد في
المناطق الحضرية

اإلقتصاد الدائري
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إغالق الحلقة – من االقتصاد الخطي إلى االقتصاد الدائري

3

اإلقتصاد الخطي

المياه

التعدين  /المعادن

يأخذ

المواد
العضوية

الطاقة
تصنيع القطع /االجزاء

تصنيع المنتجات

يصنع

تقديم الخدمات

مستخدم

مستهلك

تحميل النفايات الصلبة

التخلص من

المدفن
4

Source: adapted from GIZ

تجميع مياه
الصرف الصحي
يتم بشكل جزئي
فقط
معالجة مياه الصرف الصحي
تتم بشكل جزئي فقط

التفريغ في
األنهار والبحيرات والبحر

الطاقة ودورات تدفق الكتلة
تعدين  /المعادن

المياه
المواد
العضوية

الطاقة

إرجاع

يأخذ

تصنيع القطع /االجزاء

يصنع

دورة التقنية

إرجاع

إرجاع
إرجاع
الزراعة

تصنيع المنتجات

لدورة البيولوجية
الغابات

إرجاع
تقديم الخدمات

تجديد /
إعادة تصنيع
إعادة استخدام/
إعادة توزيع

خدمة  /مياه الري

صيانة  /إصالح

مستخدم

انتاج الطاقة

مستهلك

معالجة المياه الرمادية

أخذ و تحميل النفايات الصلبة

انتاج الطاقة

تجميع مياه الصرف الصحي

يتم التخلص من
فصل

رفض مشتقات النفط
إعادة التدوير أو االسترداد
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فصل المياه السوداء

Source: adapted from GIZ

الهضم الالهوائي
المدفن

الغاز الحيوي

الصح وإعادة استخدامها
اإلدارة المتكاملة لمياه الرصف
ي
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الصح يف معظم المدن
المخاطر المرتبطة بنظام الرصف
ي

تصريف
خزان صرف
صحي

الترسيبات
الناتجة

التفريغ في البيئة

تسريب
خط الصرف
الصحي المجمع
تسريب
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Source: adapted from GIZ

صرف
صحي غير
معالج

النقل إلى محطة
المعالجة و  /أو
التصريف في
المسطحات
المائية

بعض الحقائق عن فضالت اإلنسان
ر
والباز):
شخص واحد يولد تقريبا  1.5لت من "النفايات" يوميا (البول ر
كببة من المواد العضوية (الطاقة)
• نسبة ر
• غنية بالمواد المغذية (تر ر ز
كبات عالية من الفوسفات والنيب ر ز
وجي)
َ
الصح التقليدية القائمة عىل المياه تقريبا  25إىل 50
تتطلب أنظمة الرصف
ي
رلتا من المياه لكل شخص يوميا لنقل "النفايات":

مياه سوداء

•
•
•

مياه رمادية
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Source: GIZ

تأثب من خالل تدفق المياه
تخفيف ال ر
التخفيف من خالل المياه الرمادية
ز
صح
ال
الرصف
شبكات
ف
ي
مزيد من التخفيف من خالل مياه األمطار ي
مجتمعة
التخفيف يعقد استعادة الطاقة والمواد المغذية

أسس إغالق دورات الطاقة والكتلة من المياه السوداء والرمادية
فصل المياه السوداء عن المياه الرمادية ومياه األمطار يسمح بما يلي:

• استعادة الطاقة والمواد
المغذية من المياه السوداء
من خالل الهضم
الالهوائي مثال

• إعادة استخدام المياه
الرمادية بعد المعالجة
البسيطة
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Source: GIZ

الصح مع الفصل من المصدر
المجاري المفرغة لتجميع الرصف
ي
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الصح المفرغة للمياه السوداء والرمادية
فصل تجميع مجاري الرصف
ي
يتطلب تجميع المجاري المفرغة كميات أقل من المياه لنقل النفايات
ويسمح بنقل المياه السوداء المركزة.

ماسورة المياه
السوداء
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ماسورة المياه
الرمادية

إغالق دورة الطاقة -الكتلة من خالل اإلدارة المتكاملة للمياه العادمة

الطاقة

المغذيات

المياه

يمكن استخدام الغاز الحيوي كما يلي:
▪ وقود للمولدات الكهربائية (كهرباء)
▪ وقود للسيارات والشاحنات
▪ وقود للطهي والتدفئة
الترسيبات (الحمأة) /المهضومة من المعالجة
الالهوائية يمكن استخدامها:
 كسماد في الحقول الزراعية (قد يكون التطهيرضروريا).
 يمكن معالجتها وإزالة المياه منها الستخدامهاكمغذ التربة
يمكن استخدام المياه الرمادية المعالجة:
 كمياه ري غنية بالمغذيات -في االستخدامات الحضرية األخرى (تنظيف الشوارع )

,الزراعة الحضرية في دا نانغ ،فيتنام
Source: GIZ
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المبان
كفاءة الطاقة يف
ي
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كفاءة استخدام الطاقة في المباني
انبعاثات قطاع البناء تبعا للمناطق المصنفة عالميا ،والتوقعات في عامي
 purposesو 2030
2010
Energy is used in buildings for various

•

على الصعيد العالمي ،تمثل المباني
 ٪32من استهالك الطاقة و ٪25
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

•

سيؤدي التحضر والنمو االقتصادي
إلى “التوسع الكبير جدا في إنشاء
المباني".

•

وبدون تغيرات في ممارسات البناء
يتوقع ارتفاع معدل االنبعاثات
Source: World Resources Institute

➢ التدفئة والتبريد ،والتهوية ،واإلضاءة ،وتوصيل المياه الصحية الساخنة تتطلب تقريبا  ٪75من الطلب على الطاقة
في المباني السكنية.
➢ المباني األكثر كفاءة يمكن أن تولد منافع اقتصادية ،وتقلل من اآلثار البيئية ،وتحسن من نوعية حياة الناس.
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المبان
كفاءة استخدام الطاقة يف
ي
يستند التنفيذ الناجح لتدابير كفاءة الطاقة في المباني إلى ما يلي:
• زيادة الحماية الحرارية للمباني القائمة والجديدة في المناخات
المعتدلة > الحد من تسرب الهواء من خالل غالف المبنى ،وفي
المناخات الحارة والرطبة السماح بتدفق الهواء للتهوية.
• زيادة كفاءة التدفئة والتبريد والتهوية > تصميم المباني السلبي
للطاقة الشمسية  ،Passive solarوتحديد الفتحات بشكل أكثر
فعالية ،وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
• توليد الطاقة المتجددة في الموقع > الطاقة الشمسية ،طاقة الرياح،
والطاقة المائية ،والكتلة الحيوية.
• زيادة كفاءة أنظمة اإلضاءة وأجهزة الطاقة.

© Dpt of Energy Solar Decathlon 2013 / Flickr

➢ المقاييس األكثر صرامة  :الطاقة الزائدة في المنازل Energy Plus Houses
© Archi Daily 2016
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ادارة النفايات الصلبة
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دورات تدفق الطاقة والكتلة
التعدين  /المعادن

المياه
المواد
العضوية

الطاقة

إرجاع

يأخذ

تصنيع األجزاء /القطع

يصنع

الدورة التقنية

إرجاع

إرجاع
إرجاع
الزراعة

تصنيع المنتجات

الدورة البيولوجية
الغابات

تقديم الخدمات
تجديد  /إعادة التصنيع
إعادة استخدام/
إعادة توزيع

توليد الطاقة

صيانة  /إصالح

مستخدم

مستهلك

نقل النفايات الصلبة
توليد الطاقة

تخلص
فصل

رفض مشتقات النفط
اعادة تدوير
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الغاز العضوي

Source: adapted from GIZ

الهضم الالهوائي
مدفن

مكونات النفايات الصلبة في البلديات
نوع النفايات

مصادر نموذجية

عضوي

بقايا المواد الغذائية ،النفايات في المناطق المفتوحة (األوراق ،العشب) ،الخشب

ورق

الصحف ،الكرتون ،التغليف ،األكياس الورقية

بالستيك

الزجاجات ،األكياس البالستيك ،الحاويات البالستيكية ،الرقائق ،التغليف

زجاج

الزجاجات ،العلب الزجاجية ،األواني الزجاجية المكسورة

معدن

العلب ،رقائق األلومنيوم ،األواني ،األجهزة ،الدراجات

نفايات إلكترونية

األجهزة الكهربائية ،الكابالت ،الشاشات

مواد خاملة

الرماد ،مخلفات البناء والهدم ،األوساخ ،الصخور

أخرى

المنسوجات ،المطاط ،والجلود ،البطاريات ،الرقائق المتعددة
ويتفاوت تكوين النفايات الصلبة في البلديات اختالفا كبيرا تبعا لمستوى التنمية االقتصادية ومصادر
الطاقة والمعايير الثقافية فضال عن اآلليات القائمة إلعادة التدوير.
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الممارسة القائمة  -أنواع مختلفة من مرافق التخلص من النفايات

المعايير

المكبات المفتوحة

المكبات المحكمة

جمع النفايات من قبل عاملي النظافة تحكم في جمع النفايات وتداولها

جمع النفايات
التغطية

ال يوجد تغطية مناسبة للموقع بعد
توقف العمليات

أنشطة التغطية تقتصر على تغطية
بالتربة الهشة أو المدمجة
جزئيا

التكلفة

انخفاض التكلفة األولية ،ارتفاع
التكلفة على المدى الطويل

التكلفة األولية منخفضة إلى
متوسطة ،ومرتفعة على المدى
الطويل

اآلثار البيئية والصحية

إمكانية عالية للحرائق واآلثار
البيئية والصحية الضارة

مخاطر أقل من اآلثار البيئية
والصحية بالمقارنة بالمكبات
المفتوحة
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Source: UNEP 2005, GIZ

المكب الصحي
ال يوجد جمع أو تداول للنفايات في
الموقع
التغطية الكاملة وإدارة ما بعد التغطية
ارتفاع التكاليف األولية والتشغيلية
وتكلفة الصيانة ،وتكلفة معتدلة على
المدى الطويل
الحد األدنى من مخاطر اآلثار البيئية
والصحية الضارة

إغالق الحلقة من النفايات إىل الطاقة  -جمع غاز المكبات
يتم إنتاج غاز المدفن في مدافن النفايات من خالل التحلل الالهوائي داخل
«هيكل النفايات"
(عمليات معقدة جدا ،لكنها غير معروفة جزئيا)
المنتج النهائي للتحلل الالهوائي:
• غاز الهضم (غاز المكب)،
• الميثان  CH4وثاني أكسيد الكربون CO2
فرص استعادة الطاقة :إذا تم تجميعها ،يمكن استخدام غاز مدافن النفايات ...
• لتوليد الكهرباء أو الحرارة أو البخار؛
• كوقود بديل للسيارات؛
• بيعها في سوق الطاقة كطاقة أو غاز متجدد اخضر.

20

Source: GIZ

