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يه مسؤولية اتجاهه، وبذلك أصبح يعيش نسي اإلنسان انه يشكل جزاء من النظام البيئي ولد

.على حافة الهاوية 

ووسائل النقل هي عنصر أساسي في .حياتهبالمقابل ال يمكنه العيش دون وسائل و وسائط تسير 

لكن مع الزمن أثبتت هذه الوسائل .حياته منذ القدم والسيارة هي األكثر شيوعا واستخداما في تنقالته

وأكدت نظرية كلما قلت السيارات كلما كانت .لتي أدخلته في صراع مع بيئتهأنها إحدى المسببات ا

الحياة أفضل وفي إطار استبعاد احتمالية التخلي عن السيارة هناك حلول تكنولوجية أصبحت اآلن 

لكنها إلى اآلن تبقى السبيل الوحيد للحفاظ على ما تبقى ،وقد يستغرق تطبيقها وقتا ،حلوال حقيقية

ما قال ألبرت اينشتاين بان علينا تطوير سبل جديدة للتفكير من اجل ضمان استمرار البشرية وعمال ب.

حيث ومن الممكن حسب الكثير من ،ظهرت السيارة الهجينة التي تجمع بين طاقتي الوقود والكهرباء ،

وقد ،لى البيئةالتجارب العالمية أن تحل محل السيارة التقليدية بما فيها من مزايا وانعكاسات ايجابية ع

اتجهت اغلب شركات السيارات إلنتاجها ألنها بدأت تدرك أن الخيارات الخضراء تستطيع أن تجني 

ألنها بدأت ،لنستثمر قبل أن نجبر على االستثمار :أرباحا متزايدة ومن جهة أخرى عملت بالمبدأ القائل

.ترى أن قدوم هذا اآلمر أصبح محتوما

وجليد القارتين ،واالحتباس الحراري حسم أمره بين الحقيقة والوهم،دودةالبترول يقودنا إلى طريق مس

و هذا ما سنتركه لألجيال ،هذا ما تسببه عوادم سياراتنا .والبحر في تغير مستمر،بدا في الذوبان

.القادمة

نقطة وإيقاف ما يدفع بالنظام البيئي إلى،السيارة الهجينة إحدى ردود الفعل للوقوف على حقيقة الوضع 

بما في ذلك الدول المتقدمة ودول العالم ،وعلينا العمل جميعا إلعادة التوازن إلى كوكبنا ،الالعودة 

إن الدول األكثر عرضة للخطر هي نفسها الدول األقل قدرة على حماية « :يقول كوفي انان،الثالث 



وستدفع هذه ،تباس الحراري االحوهي نفس الدول ذات المساهمات األدنى في انبعاثات غازات،نفسها 

.… »الدول ثمن أعلى لما قام به اآلخرون إذا لم تسارع في اتخاذ قرارات مباشرة 

وهذا الموضوع يناقش عالقة النقل بالبيئة وآثاره السلبية على هذه األخيرة  وما إن كانت السيارة 

يخص مدينة باتنة فقد تم النزول أما على المستوى المحلي وفيما. الهجينة هي حل مثالي لهذه المشكلة 

.إلى الميدان لرؤية مدى معرفة الناس بهذه السيارة ومدى استعدادهم لتقبلها بينهم

:لذلك تم صياغة اإلشكالية على النحو التالي

الهجينة أم العادية؟:أي من السيارات يمكنها أن تقودنا إلى تكاليف اقل

از القيمة الحقيقية المرجوة من البحث في توضيح حجم تتجلى أهمية البحث في إبر:أهمية البحث

وتبرز أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على مشكلة حقيقية هي مشكلة ،اإلشكال المبحوث وجديته 

التلوث والطاقة ومدى مساهمة قطاع حيوي في حياة األفراد كقطاع النقل في تدمير محيط هؤالء 

.األفراد

:دراسة االستطالعية المبدئية إلىتهدف هذه ال:أهداف البحث

;معرفة إلى أي درجة يتسبب النقل في إحداث التلوث بأنواعه-

معرفة الحلول المقترحة للحد من اآلثار السلبية للنقل وخاصة التكنولوجية منها وكم ستكلف هذه -

التكنولوجيا؟

;التعريف بالسيارة الهجينة ومزاياها-

;اتنة يعرفون السيارة الهجينةمعرفة ما إن كان سكان مدينة ب-

;تشجيع المبادرات الهادفة إلى للتقليل من األضرار البيئية-

.التوصل إلى نتائج تقود إلى حلول أفضل لمستقبل أفضل-

:التساؤالت الفرعية



هل نحن مستعدون للدفع أكثر من اجل أن نعيش في بيئة نظيفة؟-

ينة؟هل يعرف الناس في مدينة باتنة السيارة الهج-

هل األفراد الذين يعرفون السيارة الهجينة على استعداد لشرائها؟-

ما الذي يدفع األفراد لشراء هذه السيارة أو اإلعراض عنها ؟-

:الفرضيات

السيارة العادية تتطلب تكاليف إنتاج اقل وتعود على صناعها بأرباح كثيرة لكن ال يمكن لهذه العوائد -

;سببه من ضرر للبيئةأن تغطي تكاليف إصالح ما ت

;تتطلب السيارة الهجينة تكاليف أكثر إلنتاجها لكنها اقل ضررا على البيئة-

;ال يمكن أن يعرف الناس مثل هذه السيارة ألنها لم تصل إلى األسواق الجزائرية بعد-
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االستبيان -

التوزيع المباشر لتطبيق هذه األدوات في الميدان-

وقد جاءت هيكلة الموضوع في ثالث فصول اخذ منها الجانب النظري فصلين ومهدت الدراسة 

المفاهيم النظرية قتراحات حيث كان مضمون الفصل األولبمقدمة عامة بعدها ختمت بالنتائج و اال

تاريخ ظهورها :بينما الفصل الثاني كان حول السيارة الهجينة،للنقل والبيئة وطبيعة العالقة بينهما 

مزاياها وسلبياتها وتكاليف إنتاجها في حين خصص الفصل الثالث لمعرفة آراء الزبائن في هذه السيارة 

كما تم في هذا الفصل تحليل وتفسير واستخالص نتائج أمريكا الدول الغربيةفي كل من أوروبا و

الدراسة الميدانية وختم هذا الفصل بعرض بعض اإلجراءات التي تتبعها الدول لتشجيع اقتناء هذه 



أما بخصوص الحدود الموضوعية لهذه الدراسة تقتصر على مالكي السيارات وعن الحدود السيارة

2011تغرقت هذه الدراسة قرابة الشهرين من منتصف ابريل إلى منتصف شهر جوان الزمنية فقد اس

.أما الحدود المكانية فقد جرت في مدينة باتنة

وفي شان عملية البحث ونظرا لكثرة أفراد مجتمعه وتعذر إحصائهم كلهم باإلضافة إلى 

.فرد100ن األفراد مكونة من التكاليف البشرية والمادية ومحدودية الدراسة فقد تم اختيار عينة م

من أهـم العراقيـل التـي واجهناهـا عنـد انجـاز هـذا البحـث هـي ضـيق           :صعوبات البحث

ــث       ــات والبح ــة االمتحان ــين الدراس ــق ب ــعب التوفي ــن الص ــان م ــث ك ــت حي .الوق





.النقل والبيئة الفصل 1
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مقدمة الفصل األول

الصمود كان مجبرا ،فخالل صراعه من اجل العيش والنقل والبيئة أول ما عرف اإلنسان منذ تواجده

هي التي تؤمن له ما يحتاجه البيئةوقد كانت ;علي التنقل لبضع أميال من مسكنه و ذلك لتأمين طعامه 

لكن أيعقل أن أحدهما .لذلك فان االرتباط بين النقل والبيئة هو ارتباط قديم و قوي .من غذاء و مسكن 

و بذلك أصبحنا نعيش شيءنفسنا نتجاوز كل يبدو أننا في محاولة لتفوق علي أ. خر؟آللىذاألسيسبب 

.الهاويةعلي حافة 

وليس تحسين مجال علي حساب أحسن،يكون مفهوم التطور هو العيش في ظروف نمن المفروض أ

لكن أيكون تدهور النظام البيئي هو ضريبة التقدم و التكنولوجيا؟.أخرمجال 

عدة مفاهيم للنقل األولتناول المبحث ي:باحثمضمن هذا الفصل سندرس النقل و البيئة من خالل ثالث 

التي تثبت أنه ال األهميةالحياة، هذهوأهميته في مختلف مجاالت ،و أنماطه،و التطور التاريخي له

المبحث الثاني فهو يخص بالحديث عن البيئة وأهم أما.وسطحل إيجادغني للنقل لكن البد من 

لكن يبدو أن الحلول المقترحة تأتي .نفاذهاالموارد و إشكاليةإليمشكالتها من أشكال التلوث بأنواعه 

للنقل و الجهود و المبادرات السلبية اآلثاربحث الثالث الذي يتناول العالقة بين النقل و البيئة و مفي ال

.الالزمة للتقليل من هذه اآلثار و إقامة التوازن بين هذين األخيرين
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لنقل مفاھیم عامة حول ا:المبحث األول

والواقع أن النقل كان دائما عنصرا مهما في حياة معظم .يشكل النقل جزءا هاما من الحياة المعاصرة 

أووسائل النقل ونظمه تعد مؤشرا أنإذوسيظل كذلك في المستقبل .المجتمعات في العصور الغابرة

.مقياسا عادال لمدى نمو الدول والشعوب وتقدمها

والتطور التاريخي له تعريف النقل:األولالمطلب 

كيف عرف الباحثون والمدارس النقل ؟:أوال

ولها وسائل .واألشخاصمكان السلع بها تغييرهو العملية التي يتم :للنقلتعريف مجمع اللغة العربية - 1

1.عدة في البر والبحر والجو

.نقلالتي تخلقها وسائل الواألشخاصيركز هذا التعريف على المنفعة المكانية للسلع 

أشكالللتعبير عن كافة circulationاستخدم الفرنسيون مفهوم الدورة :تعريف المدرسة الفرنسية- 2

2.والمخترعات واألفكاراألموالوالسلع ورؤوس األشخاصالتفاعل المكاني مثل حركة  

أنماطلم يقتصر هذا المفهوم على تعريف النقل على انه تدفق للمواد الفيزيائية فقط بل شمل جميع

.الحركة

أبعادثالثة وله،بذلكالالزمة للقيام السلع والمرافقالنقل هو حركة الناس و :للنقلأخرتعريف - 3

.دولةإلىقرية من دولة إلىمدينة من قرية إلىمدينة المسافة منالفراغ وهو :األولالبعد 

-خارج الذروةأوذروة –الزمن وهو ساعة من ساعات اليوم :الثانيالبعد 

.42:،ص2007جغرافية النقل،مغزاها و مرماها،مكتبة األنجلو المصرية للنشر،.سعيد،عبده 1

.42:المرجع السابق،ص 2
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1.البضائعأواإلنسانحالة الحركة وهي حركة :البعد الثالث

.بعد الزمن والمسافةأضافلكن ،هذا التعريف يركز على تدفق المواد الفيزيائية فقط 

والسلع األشخاصيتعلق النقل بحركة :ومفهومهما للنقل كالتالي:تعريف روبنسون وبامفورد-4

أواألشخاصلى النقل يشتق من الطلب على تسهيل حركة لغرض معين وبلغة االقتصاد فان الطلب ع

اإلنتاجانه عامل من عوامل إلىويكون النقل مفيدا طالما انه يوفر خدمة ويشير علماء االقتصاد ،السلع

2.بامفوردروبنسون و على حد قول كل من 

.يركز هدا التعريف على العالقة بين النقل واالقتصاد

المسافة التي تحول إللغاءوالبضائع بصفته محاولة باألشخاصلق النقل يتع:تعريف روني جواتو-5

3.اإلنسانيدون القيام بنشاطات المجتمع 

لإلنسانيعتبر روني النقل كحل لمشكل المسافة التي كانت تعتبر عائق للقيام بالنشاطات االعتيادية 

:نخرج بتعريف شامل للنقلأنالتعاريف  يمكن هذهمن 

خالل فترة زمنية بواسطة وسيلة ألخرل هو تدفق المواد الفيزيائية وغي الفيزيائية من مكان النق« 

» ما

نظرة إلى الماضي والحاضر والمستقبل:تطور النقل: ثانيا

بداية النقل

ألف سنة األولى لم يحدث أي تقدم في 990وخالل يعيش اإلنسان على وجه األرض منذ مليون عام

وخالل العشرة ،حيث كان اإلنسان ينتقل من مكان ألخر على قدميه حامال حاجاته في يديه وسائل النقل 

.2: ،ص1،2006ية للنشر،طوزارة الشؤون البلدية و القروية،دليل تخطيط النقل في المدن السعودية،فهرسة مكتبة الملك فهد الوطن 1

.44:مرجع سابق، ص.سعيد، عبده 2

3 René، JOATTON.les transports au futur، édition de Catherine corru، 1996، p ; 11.
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والجمل والفيل رأالف سنة األخيرة بدا اإلنسان يستخدم الحيوان كوسيلة نقل ومازال حتى اآلن فالثو

ومنذ ،والكلب والحصان مازالت تعتبر من وسائل النقل المهمة حتى اآلن في بعض األماكن في العالم 

وجاء بعد ذلك الشراع كأول أداة لتطويع ،ثالثة أو أربعة أالف سنة عرف اإلنسان الطواف والقارب 

ويعتبر اكتشاف العجلة بمثابة الثورة األولى في مجال النقل والتي بدا تطورها منذ خمسة ،قوى الطبيعة 

ما يقرب من خمسة أو ست أالف سنة وقد ظل الشراع والعجلة يستخدمان بقوة الرياح والعضالت

.أالف أو أكثر 1

:ةكيعصر القوة الميكاني

والقاطرات البخارية بخدمة التجاريةفقامت السفن ،19عصر القوة الميكانيكية مع بداية القرن الأبد

ليةا جديدا في عمداالحتراق الداخلي فخلقت بعآالتتال بعد ذلك ببضع سنوات ،النقل في هذا القرن 

4بريطانيا مهد الثورة الصناعيةإلىالفضل في ذلك ويرجع 2النقل 

ثم ،3من المطاطإطاراتوضع العالم على إلىتحسين الطرق وتقدم صناعة السيارات أدىكما 

تستخدم الطاقة غواصةأول1954هدا وقد شهد العام سنة ،1888الهوائية عام اإلطاراتاستخدام 

.4للطاقة النووية في البحرية التجاريةاستخدام أول1959كما شهد عام ،النووية 

:النقل الجوي في عصر ما فوق سرعة الصوت

سنة من الميالد اكتشف الصينيون الطائرة الورقية ولقد كان لنجاح هده المحاولة دور 400قبل 

فكر بصناعة البالون هو ليوناردو إنسانإن أول.على الطيراناإلنسانكبير في تشجيع 

98:. ،ص1،2006اقتصاديات النقل،دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة،ط.فتحي،عبد العزيز التوني.عبد السالم،المعزاوي 1

.9:فتحي،عبد العزيز التوني،مرجع سابق،ص.علي،عبد السالم،المعزاوي 2

.189:،ص2009ادارة خدمات النقل الجوي،دار المناهج للنشر و التوزيع،عمان،األردن،.ردينة،عثمان،يوسف 3

224: المرجع السابق، ص 4
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حيث قام بها مارتوميودي وفي 1709أوت18تجربة ناجحة للطيران بالبالون في أولوكانت .ديفنشي

1.قام كل من جوزيف وجاك باختراع منطاد يعمل على الهواء الحار1783سنة 

رايت األخوانمن الطيران نجح لإلنسانوبعد محاوالت عديدة لصنع نموذج طائرة يمكن 

واستمر تقدم وتطور صناعة الطيران ففي عام ،1903ان كان ذلك سنة وتمكنا من بدا عصر الطير

.بدا استخدام الطائرة النفاثة1931

:عصر الفضاء

لتدور ،sputnik1 الفضاءإلىمركبة بإرسالجديدة أفاقحاجز للتحرك نحو أخرتم اجتياز 

دور في الفضاء الخارجي رجل ليأولارسل 1961عام أيوبعد ذلك 1957،سنة األرضحول 

وفي عام ،على القمر ranger VIIهبطت سفينة الفضاء 1964وفي عام ،األرضإلىويعود ثانية 

.2األرضإلىسالمين اعلى القمر وعادواألمريكيينهبط رواد الفضاء 1969

أنماط النقل: المطلب الثاني

ل بالطرق البرية والنقل بالسكك الحديدية مختلفة منها النقللنقل البري أشكال:النقل البري:أوال

.الكهربائيةوخطوط نقل الطاقة األنابيبوالنقل بخطوط 

3األرضبداية الحياة على سطح منذاإلنسان وسائل النقل التي عرفها أقدميعد ;النقل بالطرق البرية

:ويتكون نظام النقل البري من عنصرين رئيسيين

:نوعيين رئيسيينإلىالبري يمكن تصنيف طرق النقل : الطريق

.24: ، ص2010-11-23، 3121جريدة الشروق الجزائرية، العدد 1.

.10-9:فتحي،عبد العزيز التوني،مرجع سابق،ص،ص.الم،المعزاويعلي،عبد الس 2

3 http// :www.natgeatv.ae
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بل رسمتها عوامل الطبيعة ثم استخدمها اإلنسانوهو الطرق الترابية الطبيعية والتي لم يمهدها األول

أغراضبالوسائل المختلفة ليستخدمها في اإلنسانالثاني فهو الطرق التي مهدها أمابعد ذلك اإلنسان

.النقل

بيرا في التجارة الدولية بالعالم القديم خاصة في العصور من الطرق دورا كاألوللقد لعب النوع 

.واسيا و طرق العنبر في أوروباإفريقياذلك طرق القوافل التجارية في أمثلةومن .القديمة والوسطى 

على ارتفاع دليالويعد اختيار السيارة الخاصة للسفر .شاحنةحافلة، أوسيارة، أوسواء كانت :المركبة

درجة قوتها أومن حيث التصميم سواءوقد شهدت  صناعة السيارات تطورا ملحوظا .المعيشةمستوى 

فال حدود اآلنأماسا /كلم 12عام كانت السيارة في لندن تتحرك بسرعة 100وسرعتها فقبل 

.1لسرعتها

وكانت .م19من القرن الاألولبدا عصر السكك الحديدية في العالم في النصف :النقل بالسكك الحديدية

بين أمريكيخط حديدي في ولأنشئ أفقد .م1831ا عام .م.م ثم تلتها و1825الريادة لبريطانيا عام 

نظام النقل بالسكك الحديدية من عنصرين ويتألف.كلم25سكنتكي والباني بطول حوالي مدينتي

الحديديالقاطرة الحديدية والخط :رئيسيين

فقد انتقلت القطارات من مرحلة القطارات .ورا كبيرا لقد شهد النقل بالسكك الحديدية تط

.األنفاقومترو .TGVألمرحلة القطارات الكهربائية ذات السرعة الفائقة كالترامواي و إلىالبخارية 

كبيرا في الدول اعتماداويعتبر النقل بالسكك الحديدية في مقدمة وسائل النقل التي تعتمد عليها 

وهذا ما يؤكده .النقلتعتبر حال لمشاكل أنهاكما .قتصادية واالجتماعية والعسكريةاالاألهدافتحقيق 

174.-173-:مرجع سابق، ص ص.سعيد، عبده 1
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سكة الحديد أناعتقد « :م في قوله1992جورج شارباك الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 

1»تلعب دورا في وضع حد لالكتظاظ المروري على الطرقات 

ثورة في مجال النقل بصفة عامة ونقل الطرقات نابيباأليعد النقل بخطوط :النقل بخطوط األنابيب

زمن بعيد ولكن استخدام هذه إلىفي نقل المياه األنابيبلخطوط اإلنسانويرجع استخدام .خاصةبصفة 

وارتفاع الطلب العالمي العالمبعد اكتشاف البترول بشكل تجاري في إالالوسيلة لم ينل شهرته الكبيرة 

.الخامعلى البترول 

يعد النقل الجوي في الوقت الحاضر العنصر الحاسم لمقتصدي الوقت  المسافرين :النقل الجوي:نياثا

أربعطائرة الكونكورد تقطع المسافة بين لندن وباريس في اقل من أنحتى .عبر الدول  والقارات 

سواء في ويزود التقدم التقني صناعة التقدم العلمي بالكثير من خصائص الخدمة المتميزة.ساعات

.2السعة النقلية المتزايدة،أومستويات الراحة ،أوالسرعة غير المسبوقة 

التحوالت التي حدثت في عالم النقل والمالحة البحرية التحول من استعمال أهممن :النقل البحري:ثالثا

ستخدام اإلىحدث بعد ذلك من استعمال الوقود الصلب ثم التحول الذي.البخاراستعمال إلىالشراع 

في تغيير القوى المحركة الالزمة لتسيير السفن األخيرولم يتسبب التحول .محركةالوقود السائل كقوى 

في اتجاهات التجارة والتأثير.3البضائعأنماطثورة كبيرة في تغيير إحداثإلىأيضاأدىوإنما.فحسب 

.الدولية 

.190:المرجع السابق، ص 1

.131:فتحي،عبد العزيز،التوني،مرجع سابق،ص.حماده،فريد،منصور 2

.27: ،ص3،1996اللبنانية للنشر،ط،الدار المصرية )ترجمة مختار السويفي(كارلين أولوين، 3
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البحرية والطرق هي السفن والموانئأساسيةتتركز عناصر النقل البحري في ثالث عناصر 

من %80من أكثرأننعرف أنيكفي .النقل البحري في حياة عالمنا المعاصر أهميةولبيان .1المالحية

آالفالركاب التي تقل سفينةناهيك عن .حجم تجارة البضائع الدولية يتم بواسطة النقل البحري

.2المسافرين

النقل أهمية: المطلب الثالث

وبعبارة .الدولواالتصاالت وبين تطور وتنمية وسائل النقلالتقدم فيالمؤرخون والمشتغلون بين يربط 

وازدهار الحضارات بالتقدم الفني لوسائل النقل واالتصاالت ذلك نشأةتحمل نفس المعنى ترتبط أخرى 

رف على سلع والتكنولوجية والتعاإلنسانيةوتبادل المعرفة األفكارالنقل يساعد على انتشار إن

أنالقدرات االستهالكية والتحضر العمراني وعلى هذا يمكن القول وأيضا.األخرىومنتجات الدول 

التقدم الحضاري وضمنه التقدم االقتصادي يتوقف في جانب كبير منه على سياسات وشبكات النقل 

3.وعلى مدى توفر وسائل النقل الحديثة.المائية داخل الدول وبينها والممرات

ثورة أهمإنالنقل هو الحضارة كما يؤكد االقتصادي الفريد مارشال إنكيببلنغ Kipling قول ي

.تكنولوجية في العصر الحديث هي الثورة التكنولوجية في قطاع النقل

مثال على ذلك هو الغرب وأحسنوالتاريخ علمنا ذلك ،للتنميةالنقل عامل مهم نأمما الشك فيه 

أنيبدو .البخارية اآللةالسكك الحديدية واستعمال إقامةتطورا كبيرا بعد إلقليمافقد شهد هذا األمريكي

.410: ، ص1998مقدمة في اقتصاديات النقل،مركز اإلسكندرية للكتاب،.حمادة،فريد،منصور 1

.409:المرجع السابق، ص 2

.12:المرجع السابق، ص 3
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هذا سيساعد على التبادل أنذلك .تطور مكان ما فافتح طريقا صحيحةأنأردتإذا:المقولة التي تقول

.االقتصادانتعاشوبالتاليالتجاري 

لم يعد كذلك اآلن، فهوائع فان ذلك تغير والبضاألشخاصكانت مهمة النقل قديما تقتصر على نقل إذا

.مؤشرا مهما لقياس مدى تقدم الدول وازدهارهاأصبحفقط بل 

البیئة ومشكالتھا:المبحث الثاني

محاطا بكثير من المشاكل االقتصادية والبيئية ذات الصبغة أصبحعالمنا المعاصر أنمما الشك  فيه 

ولكن تمتد لتشمل مناطق كبرى من .مجتمع معين بذاته العالمية فهناك عديد من المشاكل التي تخص

.إشكال البيئة;الباحثينومن هذه المشكالت التي تشغل الباحثين وغير بأسرهالعالم وأحياناالعالم 

تعريف البيئة :األولالمطلب 

لغة:أوال

قال ابن منظور في .منه الفعل الماضي باء أخدالجذر بؤا  الذي إلىاللغوي لكلمة بيئة األصليعود 

وذكر المعجم نفسه معنيين قريبين من .إليهرجع أي»الشئإلىباء «كتابه الشهير لسان العرب 

والثاني بمعنى النزول إصالح المكان وتهيئته للمبيت فيه،بمعنى األول;بعضهما البعض لكلمة تبوأ

.1واإلقامة

93:،ص1،2007،دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة،ط iso 14000ة البيئة، نظم و تطبيقاتإدار.نجم،العزاوي.عبد اهللا، حكمت، النقار 1
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اصطالحا:ثانيا

فوجهة نظر االقتصادي تختلف األخرىتلف عن المجاالت كل مجال ينظر للبيئة من منظور معين يخ

.عن وجهة نظر البيولوجي والكيميائي ورجل االجتماع

:اختبار بعض التعاريف القريبة من الوصف الصحيحارتأينالذلك 

فهي تعني كل الشروط التي اآلنأما»  نطاقا«األصلكلمة بيئة تعني في :األولالتعريف 

.يتطوروان آخرشيءأيأونباتي أوحيواني أومخلوق بشري أيها يعيش ضمنأنيستطيع 

البيئة هي الوسط والموارد الطبيعية أنبحوث االنثربولوجيا  والكوزمولوجيا والجيولوجيا أظهرتوقد 

1.األرضنشأةوكذا المخلوقات الحية التي تتكاثر وتتناسل بطريقة طبيعية منذ 

بها والهواء والمياه والتي يعيش عليها واألرضعناصر نهابأعرفت البيئة :التعريف الثاني

قوى أووخاللها الكائنات الحية من البشر والكائنات الفطرية والنباتات الطبيعية وهي عناصر 

2.المختلفةوأنشطتهموطرق معيشة البشر أساليبوال زالت في أثرتوأحداثلها خصائص 

التي تقدم سلعا وخدمات اقتصادية األصولاحد أنهاعلى ينظر االقتصاد للبيئة:الثالثالتعريف

3.كونها مصبا للنفايات المختلفةإلىباإلضافةمختلفة 

م بمفهوم متسع للبيئة بحيث 1972خرج مؤتمر ستوكهولم عام نظرا لتعدد التعاريف واختالفها

إلشباعت ما وفي ما ذلك الرصيد من الموارد لمادية واالجتماعية المتاحة في وق:تدل علىأصبحت

1 JOSEPH، H.HULSE. Développement durable: un avenir incertain، les presses de l’université LAVAL

L’Harmattan، 2008، p ; 229.

،1هج للنشر و التوزيع، طعيسى، جمعة، إبراهيم، مقدمة اقتصاديات البيئة، دار المنا.حسن،إبراهيم،ألمهندي.نوزاد،عبد الرحمن،الهيتي 2

.4:ص2010

اقتصاديات الموارد و .أسامة، أحمد، محمد، الفيل.محمد، عزت، محمد، إبراهيم، غزالن.أحمد،رمضان،نعمة اهللا.السيدة،ابراهيم،مصطفى 3

.16:الدار الجامعية للنشر و التوزيع، ص.البيئة
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وهو مصطلح مشتق من االيكولوجيةالعلم الذي يهتم بدراسة البيئة فهو أما1.وتطلعاته اإلنسانحاجات 

ايكولوجيا يقصد أنوذلك يعني .وتعني دراسة logosو،موطن أووتعني بيت oiks كلمتين يونانيتين 

وهذا العلم يدرس العالقات المتبادلة بين البيئة التي تعيش فيها الكائنات الحية آوبها علم الموطن 

.أخرىوبينهم وبين بيئاتهم المختلفة من ناحية  ،والحيوان والنبات من ناحيةاإلنسان

أنواعهتعريف التلوث وبيان :المطلب الثاني

يا تعتبر العالقة المتبادلة  بين جميع الكائنات الحية والعوامل المحيطة بها بدون تدخل خارجي توازنا بيئ

وتنظيما ذاتيا للعالقة المتبادلة بين الطبيعة والحياة بواسطة العالقات البايلوجية كالكربون والنتروجين 

لكن هدا التوازن الطبيعي البيئي بدا يتعرض للخلل في بداية القرن العشرين .والهيدروجين واألكسجين

.عندما بدا التدخل البشري الالمحدود

األخيروعليه يمكن القول عن هدا .التلوثا النظام للتدهور هوبهذدفعت التياألسبابحد أو

بالطبيعة وتوازنها ويعني التغيير الكمي والكيفي في عناصر الغالف الجوي بشكل اإلخالل« :بأنه

2»عدم استيعاب البيئة لهذه المواد الجديدة إلىيؤدي 

نوع المادة إلىيقسم التلوث بالنظر إذ،تلفةمعايير مخإلىمتنوعة استنادا أقسامإلىيقسم العلماء التلوث 

النطاق إلىكما يقسم استنادا على مصدره وهناك تقسيم ثالث بالنظر ،طبيعة التلوث الحادثأوالملوثة 

على النظام تأثيرهدرجة التلوث وشدة إلىوتقسيم رابع بالنظر ،الجغرافي الذي يظهر فيه التلوث 

.البيئة التي يحدث فيها التلوثنوع إلىكما يقسم بالنظر ،البيئي

.94:مرجع سابق،ص.نجم،العزاوي.عبد اهللا، حكمت، النقار 1

.55: ،ص1،2007الطاقة و تلوث البيئة،دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة،ط.عبد علي، الخفاف.ثعبان،كاظم،خضير 2
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ن ظاهرة التلوث ظاهرة عامة أال يغيب عن البال بأنالتلوث ينبغي أنواعوعلى الرغم من كثرة 

.ومترابطة ال تتجزأ

إلىنوع المادة الملوثة أوطبيعة إلىيقسم التلوث استنادا :طبيعة التلوثإلىالتلوث بالنظر أنواع:أوال

:أنواععدة 

حيوانية في أومجهريهأوكائنات حية مرئية أوبسبب وجود مواد عضوية ينشأ:البيولوجيالتلوث 1-

.1البكتيريا والفطريات وغيرهامثل،التربةأوالهواء أوالوسط البيئي كالماء 

احد مكونات البيئة ماء و هواء و إلىويتمثل هذا التلوث بتسرب مواد مشعة :اإلشعاعيالتلوث -2

أشعةأنواعهاذات طبيعة كهرومغناطيسية ومن إشعاعات:قسمينإلىم المواد المشعة وتنقس،تربة  

أخرىمواد أوالجسم أنسجةاكس ولهذا النوع من المواد المشعة قدرة عالية على اختراق وأشعةجاما 

قدرة بيتا ولهذا النوع من المواد المشعة وأشعةألفاكأشعةذات طبيعة جسمية وإشعاعاتلمسافة بعيدة 

.والبيئةاإلنسانولكنها تؤثر على صحة األولمن النوع اإلنسانقل على اختراق جسم أ

مركبات الزئبق واإلنسانالمواد الكيميائية السامة والضارة بالبيئة أهممن :التلوث الكيميائي-3

بأنواعهات ومركبات الكادميوم والزرنيخ والغازات المتصاعدة من الحرائق وعوادم السيارات والمبيدا

:مصدرهإلىالتلوث بالنظر أنواع:ثانيا

واألخرىوهو التلوث الذي يعد من الظواهر الطبيعية التي تحدث بين الفينة :التلوث الطبيعي-1

.وغيرهاكالزالزل والبراكين والصواعق 

.55: ،ص2007الحماية اإلدارية للبيئة،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،عمان،;اإلدارة البيئية.عارف،صالح،مخلف 1
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وهذا ،تلفة حياته المخألوجهممارسته أثناءاإلنسانوهو الذي ينتج بفعل نشاط :التلوث االصطناعي-2

.الصناعية والزراعية والخدماتيةاإلنسانأنشطةالتلوث يجد مصدره في 

نطاقه الجغرافي إلىالتلوث بالنظر أنواع:ثالثا

انه بمعنى،لمكان مصدرهاإلقليميالحيز أثارهويقصد به التلوث الذي ال تتعدى :التلوث المحلي-1

.مكان محددأومعين إقليمأوفي منطقة معينة رهأثافي أوالتلوث المحصور سواء من حيث مصدره 

بشان التلوث بعيد 1979وهذا النوع من التلوث وكما عرفته اتفاقية جنيف سنة :التلوث بعيد المدى-2

جزئيا في منطقة تخضع لالختصاص الوطني أوالذي يكون مصدره العضوي موجود كليا وهو،المدى

1.أخرىتخضع لالختصاص الوطني لدولة الضارة في منطقة آثارهلدولة وتحدث 

:نوع البيئة التي يحدث فيهاإلىالتلوث بالنظر أنواع:خامسا

غير أوجسيمات في الهواء بكميات كبيرة عضوية أويحدث عندما تتواجد جزيئات : التلوث الهوائي-1

.يةالنظام البيئي وتشكل ضررا على العناصر البيئإلىعضوية بحيث ال تستطيع الدخول 

للبيئة البحرية نتيجة لعمليات التنقيب واستخراج النفط األساسييعتبر النفط الملوث :التلوث المائي-2

تلوث إلىحوادث ناقالت النفط قد تؤدي أنوالغاز الطبيعي في المناطق البحرية والمحايدة لها كما 

الغالف المائي

األرضيةي والقشرة العلوية للكرة وهو التلوث الذي يصيب الغالف الصخر:األرضيالتلوث -3

من التلوث األنواعفي حلقات النظام االيكولوجي وسنتطرق لهذه واألساسيةاألولىوالذي يعتبر الحلقة 

.نوع البيئة التي تحدث فيها إلىبالنظر 

.63:مرجع سابق، ص.عارف، صالح، مخلف 1
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.السلبية للنقل اآلثارعند الحديث عن األولبالتفصيل في المبحث الثالث من الفصل 

عالقة النقل بالبیئة:ثالمبحث الثال

تقليص المسافة :وآخرهاأولهاولديه فوائد شتى بين ،اإلنسانالنقل مهم في حياة أنمما ال شك فيه 

من شيءنتجاوز كل أحياناأنناوقد ساهم في تطوير عالمنا كلما ساهمنا في تطويره لكن يبدو ،والمتعة 

.اجل تسهيل سبل عيشنا 

األخيرةحركات وسائل النقل واستهالك الطاقة من طرف من طرف هذه بين الغازات التي تطلقها م

.البيئة خارجة عن السيطرة أصبحت

مشاكل التلوث:األولالمطلب 

تلوث الهواء:أوال

وتستهلك .في تلوث الهواء بما تطلقه  من ملوثات وغازات ضارة األولالسيارات العامل أصبحت

أنوكان العلماء سابقا يعتقدون األكسجينالواحد من اإلنسانلكه السيارة  الصغيرة مئة ضعف ما يسته

هناك مصادر أنالدراسات أثبتتلكن ،المصدر الوحيد لالنبعاثات من السيارة هي غازات العادم

- (غازات صادرة من العادم :غازات العادم وهي كالتاليإلىباإلضافةلهذه االنبعاثات أخرى

(exaust pipe) وغازات خزان ،الغازات المنبعثة من المركبةإجماليمن %  85الى65وتمثل

وغازات الكربيراتور .الغازات المنبعثة إجماليمن % 5والتي تمثل (fuel tank)الوقود 

(carburator) العجالتتأكلوغازات % 15-5وتمثل من.

نقل والتي تشكل تهديدا من اخطر العناصر الملوثة  التي تفرزها عوادم وسائل ال:العناصر الملوثةأهم

:ئة مايلييوالحيوانية التي يطلق عليها غازات الدفالنباتيةوجميع المخلوقات لإلنسان
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من االحتراق الكامل للوقود أساساالكربون أكسيدينتج غاز ثاني :CO2الكربون   أكسيدثاني 

يزاته في الغالف الجوي غازات التدفئة وقد ارتفعت تركأهممن هو و،فوري من نفط وغاز وفحم األح

سنة ألف650علما بان تركيزاته خالل . م2005جزءا من المليون عام 379إلى280من 

1.في المليونجزءا300-180ماضية تراوحت ما بين 

)1:(شكل رقم

2007تقرير التنمية البشرية:المصدر

تم الصوت كغراضألالبنزين إلىهو اخطر نواتج عوادم السيارات و يضاف الرصاص :الرصاص

زيادة في كفاءة إلىكما انه يؤدي .الذي يحدث عند اشتعال البنزين مع الهواء في محرك السيارة 

.206: عيسى، جمعة، إبراهيم، مرجع سابق،ص.حسن،إبراهيم،ألمهندي.نوزاد،عبد الرحمن،الهيتي 1



.النقل والبيئة الفصل 1

17

للمحرك أعلىحيث يعطي وجود الرصاص في البنزين طاقة دفعية %7إلىالبنزين بنسبة تصل 

حول الرصاص حيث يتمثيلرابع أوالبنزين بشكل رابع ايثيل الرصاص إلىويضاف الرصاص 

رصاص غير عضوي مثل بروميد الرصاص و كلوريد الرصاص  إلىالمضافالرصاص العضوي 

.كربونات الرصاصإلىيطرح من عوادم الرصاص ويتحول في الجو 

الرئتين في المنطقة الحضرية إلىوهي بحجم مجهري تستطيع الوصول عميقا :الجسيمات العالقة

تسبب انتفاخ الرئة الجسيمةهذه إن.1حركات الديزل من االنبعاثات تسببها المركبات ذات م90%

.وضيق في التنفس

نتيجة التفاعالت الطبيعية بين )03(األكسجينمن من ثالث ذرات ههو غاز  يتكون جزئي:األوزون

البنفسجية قفواألشعةالناتجة عن انتشار الجزيئات بفعل )0(وذراته)02(األكسجينجزيئات 

)uv( و ذراته تحدث تلك األكسجينجزيئات إلىنفسه بفعل هذه التفاعالت زوناألوكما يتفكك

يتراوح ما بين ارتفاععلى -االستراتوسفير–التفاعالت بشكل مستمر و متوازن في طبقة الجو العليا 

.األوزونحيث تحرق تلك المنطقة من الغالف الغازي بطبقة .األرضكلم فوق سطح 40الى30

2.فيها جزء واحد من عشرة ماليين جزء من حجم الهواءزوناألووالذي يبلغ تركيز 

والتنوب األرزعلى بعض الغابات مثل غابات تأثيرلهذا الغاز إن:اوكسيد الكبريتثاني

الغابة وقد وإنتاجشكل حروق ظاهرة بالوراق يتبعها انخفاض في نمو تظهر فيوهي ،والسنديان

3.زوالهاإلىتضيف 

1 Bernard، LECLECH .environnement et agriculture، 2édition، synthèse agricole ،p; 159.

.7:،ص1429مجلة البيئة و المجتمع،العدد السابع،محرم  2

3 Bernard، LECLECH، référence précédente ،p ;159.
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وهي ناتجة عن عدم احتراق وقود السيارات بشكل كامل :اسيد النيتروجيناكالهيدروكاربونات و

البتروبيري هو احد المركبات الناتجة عن أنكما ،البطء في قيادة المركبات أوعن السرعة أوذلك ينش

.1احتراق الفحم

ماذا سببت هذه الغازات ؟

الناتجة  (cfc)ت الكلوروفليروكاربونمركباالنتروجينأكسيدأهمهاتعمل الملوثات من :األوزونثقب -

من خالل التفاعل معه مما األوزونتأكلطبقات الجو العليا على إلىعن وسائل النقل بعد صعودها 

.األوزونمما يعرف بثقب ،تلك الطبقة أجزاءتقليل تركيزه في إلىيؤدي 

تعد هذه الظاهرة من .2الأمحقيقة األخيركان هذا إنحسم فيما يتعلق ما األمر:االحتباس الحراري-

هذا المصطلح استخدم أنعلى الرغم من .المعاصربرز الظواهر المستحدثة التي يعاني منها عالمنا أ

وبعدها نشر العالم السويدي ارثينيوس ثالث مقاالت فيما بين 1954من طرف العالم فورير عام 

ان االهتمام إالالكربون أكسيدني استخدام الفحم كوقود على زيادة غاز ثاتأثيرعن 1908و1896

االحتباس تأثيراتبوادر بدأتعندما األخيرةسوى في العقود الثالثة يبدأبهذه الظاهرة بشكل جدي لم 

.سياسيابعدا تأخذمعالجة عواقبه أساليبوأخذتفي البروز الحراري

ي الجو و تتسبب  في ارتفاع تزيد انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة من تركز الغازات ف

.درجة الحرارة

133:،ص1،2005مطبعة ناس بعابدين،جمعية المكتب العربي للبحوث و البيئة،القاهرة،ط.ادارة البيئة نحو اإلنتاج األنظف.زكريا،طاحون 1

2011.-2- 19،امبراطور الجليد، National géographique Abu Dhabiقناة 2
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2:شكل رقم

2007تقرير التنمية البشرية :المصدر

؟ماهي عواقب االحتباس الحراري 

المشاهدة والمتوقعة للتغيرات المناخية الناتجة عن زيادة نسب غازات الدفينة المسببة التأثيراتتتعدد 

.البيئية و الحية البشريةلألنظمةة فادحأضرارالتشكل األرضالرتفاع درجة حرارة 
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عواقب التغيرات المناخية على النظم البيئية(1) جدول

2100عام 2050عام 2025عام 

تركيز ثاني أكسيد 

Co2الكربون 

جزءا في 460- 405

المليون 

جزءا في 640- 445

المليون 

جزءا في 970- 540

المليون

المتوسط العالمي 

لتغير درجة الحرارة

1990من عام 

درجة 2.6-0.8درجة سنويا1.1-4.5

مئوية 

درجة 5.8-1.4

مئوية 

المتوسط العالمي 

الرتفاع سطح البحر 

1990من 

سم 88-9سم 32-5سم 3-14

على النظم البيئيةالتأثير

المناطق الرطبة  

الساحلية  وخطوط 

السواحل 

األراضيضياع بعض 

الساحلية نتيجةالرطبة

ع مستوى سطح الرتفا

البحر 

األراضيتزايد ضياع 

الرطبة الساحلية على 

نطاق واسع 

تزايد ضياع بعض 

الرطبة األراضي

الساحلية 

تزحزح األنواع النباتية النظم البيئية األرضية 

والحيوانية

األنواعانقراض بعض 

واقتراب الحية المهددة

الفريدة األنواعضياع 

المتوطنة مثل نباتات 
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زيادة تواتر اضطراب 

النظام البيئي من جراء 

واآلفاتالحرائق 

بعضها من االنقراض

تزايد تواتر 

اضطراب النظام البيئي 

من جراء الحرائق 

واآلفات

في الرأسمنطقة 

وبعض إفريقياجنوب 

غابات السحب 

زيادة تواتر اضطراب 

النظام البيئي من جراء 

واآلفاتالحرائق 

م الجليد تناقص حجبيئات الجليد 

البحري

تناقص واسع في الجليد 

البحري في المنطقة 

القطبية الشمالية

خسائر كبيرة في حجم 

الجليد

عيسى، جمعة، إبراهيم، مرجع.،ألمهنديإبراهيم،حسن.الهيتي ،عبد الرحمان،نوزاد: المصدر

215-214 :ص، صسابق

ه تتضح من خالل ارتفاع معدالت التبخر بدأت عالمات تدهور مصادر الميا:مصادر المياه العذبة

في مناطق %40الى 10من األنهارتزداد مستويات المياه في أنومن المتوقع ،وذوبان الجليد 

حدوث إلىالعروض العليا وبعض مناطق العروض العليا وبعض المناطق االستوائية  مما قد يؤدي 

في انهار المناطق الدارية %30الى 10بينما تنخفض بمعدالت تتراوح بين،فيضانات واسعة النطاق 

وسوف تنخفض كمية المياه ،مائيإجهادوالعروض الوسطى والمناطق االستوائية التي تعاني من 
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تقليص الموارد المائية لنحو سدس سكان العالم الذين يعتمدون على هذا إلىالمخزنة كجليد مما سيؤدي 

1.المورد

قيةتوسع منطقة الجفاف في افري: 3شكل رقم 

2007تقرير التنمية البشرية :المصدر

. 216:جمعة، إبراهيم، مرجع سابق، صعيسى، .حسن،إبراهيم،ألمهندي.نوزاد،عبد الرحمن،الهيتي 1
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üبسبب ارتفاع % 30- 25الغذاء في المناطق المدارية بنسبة إنتاجسينخفض : توفر الغذاء

إلىإضافة،ذلك انخفاض كمية المياه الالزمة لري المزروعاتإلىدرجة الحرارة ويضاف 

عدالت درجة الحرارة ارتفعت مإذااألرضالكربون على خصوبة أكسيدثاني يؤثر غازذلك

في األساسيةبعض السلع الغذائية إنتاجبوادر نقص بدأتوقد . درجة مئوية3- 2مابين 

هذه المنتجات والسيما القمح وأسعاررفع إلىأدىالبروز بسبب التغيرات المناخية مما 

1.الذي نتج عنه اضطرابات شعبية في العديد من دول العالم واألرزالصويا 

ü التي صحية من بين أخطر العواقب السلبية للتأثيرات المناخيةالالتأثيراتدتع: اناإلنسصحة

معدالت درجة الحرارة في المناطق أنومن المعروف .األرضعلى كوكب اإلنسانتهدد حياة 

لإلنساندرجة مئوية وهي الدرجة القصوى التي يمكن 45المدارية في فصل الصيف تبلغ نحو 

حدوث وفيات وانتشار إلىمن ذلك قد يؤدي أكثرعدالت درجات الحرارة يتحملها وزيادة مأن

تفتك حاليا بنحو والمال رياالبكتيرية األمراضكانت وإذاكالمال رياالمعدية األمراضبعض 

فان ارتفاع درجة الحرارة  بدرجة  مئوية واحدة سوف يضاعف إفريقياالف شخص في 150

2.هدا الرقم

üمثل نا في السنوات الماضية ازدياد معدالت الظواهر المناخية العنيفةشهد عالم:االقتصاد

ارتفاع حجم التكاليف المباشرة للخسائر العالمية وتتفاوت إلىأدىمما واألعاصيرالفيضانات 

قيمة الخسائر التي clineكالين السلبية للتغيرات المناخية على االقتصاد فقدر اآلثارتقديرات 

مليار دوالر سنويا عند ارتفاع درجة الحرارة ب 61.1مثال بنحو األمريكييتحملها االقتصاد 

.222:عيسى، جمعة، إبراهيم، مرجع سابق، ص.حسن،إبراهيم،ألمهندي.نوزاد،عبد الرحمن،الهيتي  1

.226-225:المرجع السابق،ص ص 2
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مليار دوالر 55.5بنحو بfankhawzerفانكهاوزر في حين قدرها ،درجة مئوية 2.5

للتطور درجة مئوية وبطبيعة الحال تتفاوت الخسائر تبعا3مع زيادة درجات الحرارة بواقع 

التأثيرالتي يعتمد اقتصادها على الناتج الزراعي سوف يكون االقتصادي للدول فالدول النامية

بنسبة أيمليار دوالر سنويا 89.1مضاعفا ويقدر فانكهاوزر خسائر الدول النامية بنحو 

والتعاون التنميةبينما مجموعة دول منظمة .اإلجماليالناتج المحلي إجماليمن 1.6%

. الناتج المحليإجماليمن %1.3أيمليار دوالر180.5سوف تتكبد oecdاالقتصادي 

تلوث البحار:ثانيا

وكذلك عن طريق حوادث .1يتولد عن طريق ملحقات السفن التي تفرغ حمولتها ومياهها الملوثة بالزيت

وترمى  الفضالت الملقاة من السفن .الغواصاتناقالت البترول والسفن وكذلك الزيت المتسرب من 

مل مخلفات صناعية وقطعا ضخمة من الماكينات وبعض أنواع المخلفات غالبا في المياه الدولية وتش

أوعيةوفضالت تلقى وقد وضعت في . المنزلية وأوعية األطعمة المحفوظة والزجاجات الفارغة 

اإلشعاعمحكمة وهي عادة تلقى في المياه الدولية وتكون سامة وضارة ومنها المواد المشعة ذات 

الحياة البحرية ويعرض الكائنات البحرية لخطر الموت والبعض منها إن هذا يؤثر على .2المخفف

،وحيوانات أخرى كعجول البحر 3لالنقراض كسمك البهلوان الذي بدأت تتناقض أعداده نتيجة التلوث 

.والبطاريق 

1 René، JOATTON. Référence précédente، p ;85.

.128- 127:مرجع سابق، ص ص.خالد،مصطفى،قاسم 2

3 http//:www.aljazeera.net/doc. Date de visite،23-03-2011
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استخدامات األراضي وتلوثها:ثالثا

المواقف والمحطات يتطلب الهياكل القاعدية كالسكك الحديدية والمطارات والطرق وإنشاءإن

التخلي عن جزء من الغابات إماهذي الهياكل إقامةوغالبا ما يقتضي األرضمساحات شاسعة   من 

األراضيالتوسع على حساب بعض وإماتدمير ثروة غابية وحياة برية كانت قائمة بها وبالتالي

لى تدميره في بعض األحيان للحياة أثرية،و إقامة هذه الهياكل يخلف زيادة عالزراعية وتدمير منشات 

.النباتية والحيوانية فانه يحرف منظر الطبيعة الجميل ويشوهه

أناإلحصائياتأعطت;ناهيك عن هذه المنشات هنالك المخلفات الناتجة عن تضييع السيارات

1.اأوروبمليون سيارة سنويا في 12النفايات سنويا في فرنسا وإلىمليونين من السيارات ترمى 

50كانت أعداد السيارات 1950السيارات زيادة هائلة على مستوى العالم ففي عام أعدادوشهدت 

وهذا النمو العددي في السيارات يفوق نمو 2000مليون مركبة عام 600مليون مركبة مقارنة ب 

ات مليار6إلى1950مليار نسمة في عام 3.5المجتمعات البشرية حيث ازدادت أعداد البشر من 

.مليون سيارة260وفي الواليات المتحدة األمريكية فقط توجد .م2000نسمة عام 

وبلغت .في العالم تتعد لوس انجلوس وطوكيو وساو باولو ولندن اكبر أربع مدن تعج بالسيارا

2.مليون سيارة 8،4.4،4،2.7كثافة السيارات في هذه المدن على التوالي 

1 René، JOATTON. Référence précédente، p :82.

.10:،ص1429مجلة البيئة و المجتمع،العدد السابع،محرم .بيئة أفضل بدون سيارات.محمد،مشاري،الشامي 2
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التلوث السمعي :رابعا

إلىالذي تسببه وسائل النقل خاصة في المدن عند االزدحام تدفع بالشخص واإلزعاجالضوضاء نإ

القلق وتلحق لإلنسانهذه الوسائل تسبب أبواقبأصواتالمحركات ممزوجة فأصوات،الجنون 

.بالوظيفة السمعيةأضرارا

ألذنلمجال الوظيفي التي يسببها النقل خاصة في ااألضرارفي االعتبار هذه لألخذ لذلك و

1.(dB)الدسيبل يبوحدة قياس هأللوغاريتميوضع معلم للضوضاء على السلم ،اإلنسان

عادية الالتي تتسبب فيها سيارة فالضوضاء،ألخرىمن وسيلة نقل الصادر يختلفحجم الضجيج إن

.تكون في مستوى الضوضاء الصادرة عن الطائرةأنيمكن 

عن حجم الضوضاء التي تنجم عن كل وسيلة نقلأرقامايعطي 2رقم جدولالوفيما يلي 

(dB)أللوغاريتميالسلم نوع المركبة المسببة للضجيج

35مركب شراعي 

60مركب بمحرك

65سيارة في الشارع

85-المنبه-مزمار سيارة

95-هليكوبتر–مروحية 

100مترو

110قطار

1 René، JOATTON. Référence précédente، p : 97.
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120قليلةأمتارمحرك طائرة على بعد 

René JAOTTON، référence précédente، p98:المصدر

بعض إفرازالضوضاء تؤثر في زيادة أنإلى1956عام Selyeلقد خلصت دراسة سالي 

دراسة أماالمخ والجهاز العصبي وظائفبعض االضطرابات في بعض إلىوقد تؤدي الهرمونات

يؤثر على النسيج المعوي مباشرة مما يعرض العمال أنالصوت يمكن :أنقرروافقد وآخريندورنج 

1.لمشاكل معوية

إشكال الطاقة :المطلب الثاني

وخاصة تلك التي تعتمد على استيراد ،يشكل وقود السيارات هاجسا كبيرا لدى الكثير من الدول 

رات على ويعود ذلك إلى ارتفاع سعر الوقود الذي يجبر أصحاب السيا،مشتقات النفط مثل البنزين 

االقتصاد الشديد في استهالك الوقود وحصر استعمال السيارات في تغطية االحتياجات الضرورية 

إن مشكلة األسعار ليست المسالة الوحيدة المطروحة والتي تثير قلق الكثيرين بل القلق الكبير هو 2.فقط

القتصادي غير المتجدد نتيجة توفير الطاقة في المستقبل لتسيير المركبات فحقيقة تدهور رصيد المورد ا

تثير قضية كيفية توزيع هذا الرصيد بين استهالك ،تجاوز تيار السحب من الرصيد تيار اإلضافة إليه 

3.الجيل الحالي واستهالك األجيال التالية 

أثاره على صحة الطفل النفسية و الجسمانية،ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع،مصر:ضوضائيمحمد،أحمد،عبد الهادي،التلوث ال  1

.47:،ص2003الجديدة،
2 http//:www.aljazeera.net/doc. Date de visite، 27-03-2011.

.143:مرجع سابق،ص.د، الفيلأسامة، أحمد، محم.محمد، عزت، محمد، إبراهيم، غزالن.أحمد،رمضان،نعمة اهللا.السيدة،ابراهيم،مصطفى 3
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واألكثراألمثلاالستخدام أنمهم الشك فيه حيث أمرترشيد استهالك الطاقة في هذا القطاع إنلذلك 

والتغير تتخذ لمواجهة تحديات امن الطاقةأنالسياسات التي يمكن أهملموارد الطاقة من بين كفاءة

.المناخي 

حماية البيئة:المطلب الثالث

إلىالتي تتعرض لها البيئة بدءا بالتلوث والتغيرات ووصوال األحداثنظرا لمساهمة النقل في 

يات تنادي بضرورة الحماية ومؤتمرات تنعقد الموارد التي تستنزف هناك منظمات وجمعإشكالية

.ألجلها

وسائل الحد من انبعاثات الغازات عن قطاع النقل:أوال

:الوسائل التقنية

انخفاض كفاءة التشغيل إلىيؤدي تدني مستوى صيانة المركبات :تحسين صيانة المركبات·

ضبط المحركات لذا يمكن للبرامج الدورية لفحص المركبات و،وارتفاع استهالك الوقود

عمر إطالةإلىإضافة،رفع الكفاءة وخفض استهالك الوقود إلىتؤدي أنوالصيانة العامة ،

.المركبة مما ينتج عنه خفض كبير في انبعاثات غاز الدفيئة

بما ،لتحسين نوعية الوقود المستخدم في المركبات أساليبتتوفر حاليا :تحسين نوعية الوقود·

:طرق التحسينأهمومن بين ،غازات الدفيئةخفض انبعاثاتإلىيؤدي 

في اعلياستخدام الجازولين المحسن والمصنع بمزج كميات اقل من المواد الهيدروكربونية مع كفاءة -

;االحتراق  
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الناتجة عن تبخر المواد الهيدروكاربونية وضع حدود لتبخر الجازولين وذلك للحد من االنبعاثات -

;رقالسامة من الوقود المحت

يقلل من انبعاث الجزيئات أنالذي من شانه األمروضع حدود على مادة الكبريت في وقود الديزل -

;الهوائية والملوثات الجوية السامة من الوقود المحترق

إلىوتؤدي ،األكسجينمن إضافيةمواد تؤمن كميات بإضافةالذي ينتج باألكسجينالوقود الممزوج -

.Coانبعاثات احتراق كلي للوقود وخفض 

:اإلداريةاإلجراءاتالسياسات و 

المرور على الطرق خيارا ذا تكلفة محدودة إدارةأساليبيعد تحسن :المرورأنظمةتحسن ·

وعالية المردود في تخفيض الملوثات البيئية المرتبطة بقطاع النقل خاصة في المدن المزدحمة 

يتضمن ذلك على سبيل المثال أنمكن وي،نظرا لما ينتج عنه من تحسين في انسياب المرور 

تحويل سير المرور على الطرق ،المرور أحاديةطرق إلىتحويل بعض الطرق ثنائية المرور 

.الرئيسية خالل ساعات الذروة

تنظيم ،المرورإشاراتأنظمةتصميم إعادة،زيادة عدد الممرات في اتجاه االنسياب الكثيف ·

.األجرةة ركوب سيارات مواقف السيارات وكذلك تشجيع مقاسم

إن توفر :والحد من ملكية السياراتتشجيع استخدام النقل العام والحد من ملكية السيارات·

وسائل نقل عام مريحة وعملية مع وضع قيود على استخدام وملكية السيارات الخاصة  يمكن 

هلك والغازات وبالتالي خفض الوقود المست،تقليل االعتماد على تلك السيارات إلىيؤدي إن

.المنبعثة

:االقتصادي للسيطرة على التلوثاألسلوب
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فهذا موضوع مستحيل تحقيقه من جهة ويعارض ،االتلوث كليإزالةال يهتم علم االقتصاد بمسالة 

إذاللتلوث ذلك المستوى الذي األمثلالمستوى إلىمون بالوصول تيهيينلكن االقتصاد.الفلسفة العامة 

هناك شعورا أنوحيث ،كلفة اجتماعية اكبر من الرخاء االجتماعي الممكنإلىه يؤدي فانأكثرانخفض 

فان هذا يعني حاليا بان ،األمثلعاما بارتفاع معدل التلوث الذي تبتعد فيه البيئة الحضرية عن الوضع 

االقتصادية لتحقيق ذلك جعل الوفوراتاآلليةتشترط أخرىهناك حاجة  لتخفيض التلوث وبعبارة 

فتحديد .ظل تعكس التكاليف االجتماعية التي تفرضها أسعارإعطاءهاأووفورات داخلية ،الخارجية

ن قوى العرض والطلب يمكن أسلعة وأيةسعر مالئم للوفورات الخارجية فانه يمكن مقايضتها مع 

التي الظلأسعاروضع تسعيرة الستخدام الطريق هو نوع خاص من إن[األمثلتركها لتحيد الناتج 

1.]تعكس الكلف االجتماعية لالزدحام التي تسببه وسائل النقل

لكن ،الطريقلم تكن المشكلة بهذه البساطة فهناك صعوبة واضحة في تحديد السعر المالئم الستعمال 

عن باألساسوتتمخض المشكلة .نوعا ما تتعلق بمن يتحمل كلفة تحسين البيئة أهميةأكثرهناك مشكلة 

.أخرىوهي منفعة لمجموعة ،فورات هي كلف لمجموعة ما حقيقة كون الو

ما يطرح في الجو أو،بتعبير المسبب للتلوث كالدخان إمايمكن تحليل التلوث :فكما يقول بيكرمان

.2بتعبير البيئة الحضرية النظيفة التي تم تلويثها وتم استغاللها من قبل المسبب للتلوثأو،والضوضاء 

يتحمل مسبب التلوث الكلف أنهل يجب :للوفورات تفرض السؤال التاليالطبيعة المزدوجة إن

الخارجية التي يفرضها هو على بقية المجتمع من خالل النشاطات التي يقوم بها ؟ وهل يجب عليهم 

أفرادتعويضه لكي يقلل من الضرر البيئي الذي يسببه من اجل تحقيق المنافع التي يحصل عليها 

.173:،ص1،2008نظرية و سياسة،دار الصفاء للنشر و التوزيع،عمان،ط:االقتصاد الحضري.سهام،صديق،خروفة.عادل،عبد الغني،محبوب 1

.174:المرجع السابق،ص 2
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على مواقف إماحول األبدالبسيطة لهذا التساؤل فعادة ما تقوم المناقشات إجابةليست هناك .المجتمع 

.توزيعيةأسسعلى أوأخالقية

بالنسبة لمسبب التلوث استنفاد البيئة النظيفة التي أخالقياالخطأمن بأنهالناس يشعرون الكثير منإن

.لفةيتحمل الكأنمن الواجب عليه لذلك،للجميعتعتبر تركة ملك 

يسرا في المجتمع المستفيدة األقلفوجهة النظر هذه تتجاهل مشكلة التوزيع التي عادة ما تكون الشرائح 

الجمالية للحياة لكنهم يقدرون كثيرا باألموراقل اهتماما وألنهمالضرر ببيئة مدننا إللحاقنتيجة األكبر

عبأ ثمن يتحملواأناألخالقفهل من لهمالحاجات الضرورية الرخيصة التي تقدمها الصناعة الحديثة

؟ أنظفغنى في مدن األكثرالسلع التي يقتنونها لكي تعيش الشرائح أسعارالتلوث من خالل رفع 

.األخالقيةعنه من خالل الجوانب اإلجابةال يمكن إذنالسؤال عن الذي يتحمل دفع رسوم التلوث 

كن قوله لصالح فكرة تحمل مسبب التلوث دفع الرسوم الكفاءة البحتة هناك الكثير مما يمألسسبالنسبة 

جديدة أساليبالتلوث فسيكون هناك حافز البتكار أنواعمفروضة على جميع أسعاركانت هناك فإذا

تم تعويض المسبب فسيختفي دور الحوافز في إذاأما.البيئيتتميز بتخفيض الضرر اإلنتاجفي 

وهو سيكون سعيدا في جني ثمار . بتخفيض الضرر البيئيتتميزاإلنتاججديدة في أساليباستحداث 

.التعويض

كان مسبب التلوث يتحمل تكلفة الضرر الذي يلحقه بالبيئة يعني هذا وجود حافز ليس البتكار إذا

فان .في حقل النقللتغيير طبيعة التلوث الذي يسببهأيضاوإنما.فقطلإلنتاججديدة من قبله أساليب

يخفض من مشكلة الضوضاء لكن على حساب خلق مشكلة أنلبيئية الحضرية يمكن استخدام الحواجز ا

.االعتبارات البيئيةأنواعيتضمن جميع أنأسلوبأليوبالتالي يكون من الضروري .ريصالتلوث الب

:االتفاقيات والمبادرات العالمية
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;والخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط1654اتفاقية لندن -

البحار في حاالت الكوارث الناجمة عن التلوث وقد عالجت أعاليبشان التدخل في 1969اتفاقية -

ناشئة أضرارهذه االتفاقية القواعد المنظمة لإلجراءات الضرورية لحماية الشواطئ في حاالت وقوع 

;البحارأعاليفي من كوارث نفطية

بهدف رفع 1971النفط سنة التلوث بأضرارصندوق دولي للتعويض عن إلنشاءاتفاقيات دولية -

التلوث بالنفط من السفن وتامين التعويض في حالة انتفاء مسؤولية أضرارللتعويض من األقصىالحد 

;مالك السفينة

;النفايات من الطائرات والسفنإلقاءمع التلوث البحري من خالل بشأن1972أوسلواتفاقية -

ويعتبر بمثابة اعتراف واضح بان عناصر البيئة هي من 1972العالمي للبيئة في ستوكهولم اإلعالن-

;اإلنسانلرخاء وحياة األساسيةالعوامل 

;م1979المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونة عام األبيضاتفاقية حماية البحر -

الطبيعة عام العالمية للمحافظة على اإلستراتيجيةاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة تقريرا بعنوان إصدار-

;بين االقتصاد والبيئة بالمصالحةويعد هذا التقرير رائدا في مجال المقاربات الراهنة المتعلقة 1980

;1985في فيينا عام األوزوناتفاقية حماية -

التنظيمات حيث كانت توحي بضرورة العمل على أهموالتي تعتبر من 1997اتفاقية كيوتو عام -

;الحد من انبعاث الغازات
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القاطعة األدلةفي هذا المؤتمر جليا التغيرات المناخية وتوافر وقد ظهر2003مؤتمر ميالنو عام -

1.األرضعن ارتفاع حرارة كوكب اإلنسانعلى مسؤولية 

:الحلول التكنولوجية

الجيل الجديد من سيارات الديزل التي تحرق الوقود هي نظيفة جدا وذات كفاءة إن:سيارة الديزل*

أنهاكما أوروبيةشركات إنتاجومعظمها من األخرىاقتصاد الوقود بالمقارنة مع بعض السيارات في 

.2ذات انبعاثات منخفضة نظرا لزيادة كفاءة احتراق الوقود

تشتغل بخلية وقود هيدروجيني وتصدر الماء فقط وقد قامت شركة جنرال :السيارة الهيدروجينية*

ميل 160إلىتصل سرعتها (hydrogène 3)3اركة هيدروجينبصنع شاحنة صغيرة مموتورز 

.3في الساعة

مختلفة من الوقود بأنواعسير تمختلفة من المحركات وأنواعوهي سيارة تعتمد على :السيارة الهجينة*

4.وتعتبر صديقة للبيئة

رامواي التالمتروالسكك الحديدية مكان الطرقات والتنقل باستعمال إحالل:التحويل النمطي*

.بدل الحافالت والسيارات TGVوال

اإلطاراتمن % 1من الوقود واحتكاك دوران اقل ب % 5يوفر استهالك :األخضراإلطار*

5.العادية

1 http : / /www.startimes.com
2 http ; / /www.hybrid-advisor.com

تحول الشركات إلى األخضر،وزارة الخارجية:د أصحاب المصالح في الشركات المساهمةصعو.بات.فاسا نثاكومار أن  3

.9:،ص11،العدد13،المجلد 2.0.08األمريكية،نوفمبر
4 http ; / /www.hybrid-advisor.com

5 http; / /www.ubc-lb.com
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:العودة الى البساطة

اتبعت دول كثيرة هذا األقدام وقداستخدام النقل العذب والمتمثل في الدراجات الهوائية والتنقل على 

مكان إشكالكراء الدراجة بدل شرائها وهذا ما يحل مبدأهاتجربة وهيvélibربة تجالدرب وخاضت 

وتعود ملكية هذه الدراجات للبلدية وتقوم بوضعها تحت تصرف المستهلكين .وصيانتهاوضع الدراجة 

.ويكون التواصل عبر االنترنت

بدائل البترول :ثانيا

زيادة كمية الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة لىإتقود التقدمات التكنولوجية الشركات األمريكية 

.الرياح المجدية اقتصاديا

تقنية حديثة بشكل مبعثر وتحتاج إلىليناانضب ولكنها تصل توهي طاقة ال :الطاقة الشمسية.1

غازات أيمنها وهي مصدر نظيف فال ينتج عن استعماله واالستفادةخاليا شمسية لتجميعها 

التقنية المستعملة تبقى أنكما .األخرىالوقود أنواعلبيئة كما هو الحال في نواتج ضارة لأو

.                                األخرىبسيطة نسبيا وغير معقدة بالمقارنة مع التقنية المستخدمة في مصادر الطاقة 

وتعتبر طاقة طاقة كهربائية بواسطة توربينات عمالقةإلىحيث يتم تحويل الرياح :طاقة الرياح.2

ألمانياوتحتل .الجديدةعلى المستوى العالمي في الطاقات واألسرعنموا األكثرالرياح الطاقة 

العالمي من الكهرباء اإلنتاجويبلغ .الرياحمركز الصدارة عالميا في مجال استغالل طاقة 

".75منها حواليأوروباالف ميغا واط ويبلغ نصيب 40المولدة بطاقة الرياح حوالي 

إلنتاجامها المواد المشتقة من النبات التي يمكن استخدأنواعوهي كل :طاقة الكتلة الحيوي.3

.  الخشب والنباتات العشبية والمحاصيل الزراعية و مخلفات الغاباتbions engerالطاقة مثل 
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تهاء وبعد انونغازا كيبعد الهجوم بالمتفجرات النووية على مدينتي هيروشيما :النووية الطاقة .4

واتجه .الثانية بات واضحا على المستوى الدولي القدرة الهائلة للطاقة النووية لمية االحرب الع

المفاعالت العمالقة وتطويرها بإنشاءالشرقي أوكر الغربي سالتفكير بعد ذلك سواء في المع

حياة في المجاالت الصناعية المدنية لتحسين نمط لتطويع هذه الطاقة بما يسمح باستخدامها

1954وقد أعلن عن تشغيل أول غواصة نووية أمريكية عام .السالم الدوليوتدعيم اإلنسان

واستمرت الدراسات في الخمسينات والستينات على نماذج من المفاعالت في الواليات المتحدة 

.األمريكية مثل المفاعالت التي تختلط فيها المبرد والمهدئ والوقود معا

مفاعالت الماء إلىردة بالسوائل العضوية وغيرها من النماذج حتى توصلت وكذلك المفاعالت المب

وهي مفاعالت عملية في التشغيل وممكنة اقتصاديا وبذلك انطلقت صناعة جديدة تماما على :الخفيف 

الطاقة الكهربائية ويعتبر اليورانيوم الوقود إلنتاجالمستوى العالمي وهي صناعة المفاعالت العمالقة 

المستقبل وم في يكون هناك زيادة في الطلب على اليورانيإنفي الطاقة النووية ومن المتوقع ياألساس

.نظرا لزيادة الطلب على الطاقة وخصوصا الكهرباء منها 

من %75زادت النسبة الىإذالدول اعتمادا على الطاقة النووية في توليد الكهرباء أكثروتعتبر فرنسا 

1.ة للطاقة الكهربائيإنتاجها

الطاقات أنظفالطاقة وتعتبر من إلنتاجالمياه ومتساقطوهي استخدام الماء الجاري :طاقة الماء.5

يأتيالكهرباء في العالم إنتاجمن %19وحاليا فان .الكهرباءالنتهاجكفاءة األكثرالمتجددة ذو 

2.من استغالل طاقة المياه 

1 http ; / /www.Aou.jo/userfiles.com
2 http ; / /www.almohandes.org
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والتي تقدر من األرضتحت قشرة وهي الحرارة الهائلة الكامنة:األرضطاقة حرارة جوف .6

وتبرز نفسها من خالل .ومتجددمصدرا هاما جديد درجة مئوية وتعتبر) 1000- 200(

أبار حفر مبدآوتقوم على .الجيولوجيةالبركانية و الينابيع الحارة وبعض الظواهر االنفجارات

وحاليا .تعمل على البخار وتربينات الحرارة العالية التي يمكن استغاللها لتدوير إلطالقعميقة 

وهذه الطاقة غير واعدة /0.3هذا النوع من الطاقة في توليد الكهرباء ال يتعدى مساهمفان 

.عالميا

:من الطاقات وهيأنواعأربعةوتظهر من خالل :المحيطاتطاقة .7

üارتفاع منسوب مياه البحر وانخفاضه يمكن استغالله كمصدر هام أنحيث :طاقة المد والجزر

صادر الطاقة المتجددة وقد استخدم المد والجزر لتوليد الطاقة في التاريخ القديم في من م

المد إثناءبريطانيا وفرنسا حيث كانت تتوفر طواحين لطحن الحبوب تعمل بتدفق مياه البحر 

تستخدم لتوليد الكهرباء باستخدام توربينات تديرها مياه تصب من فإنهاأالنأما.والجزر 

.دالسدوأعالي

üوتكمن الفكرة من استغالل الفارق في الحرارة بين سطح المحيط :طاقة الحرارة من المحيطات

درجة مئوية وتلك التي على عمق واحد كلم وتكون 25من المناطق االستوائية والتي تقدر ب

التي يمكن استغاللها طاقة مساحة المحيطاتوتقدر .مئويةدرجات 5درجة الحرارة فيها حوالي 

.ين حرارة سطحها وعمقهاالفارق ب

ü لم يتم االهتمام بها نظرا للكلفة العالية للتقنية المستخدمة فيها:الملوحةطاقة االختالف في.
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:ولاألخالصة الفصل 

إلىمسالة تدعوأنهارغم ;كثيرابشأنهانقلق نأمشكلة الطاقة ونفاذها ليست هي التي علينا أنيبدو 

لكن يظهر أن هناك هاجس .في كيفية استغاللنا للموارد الطبيعيةوإعادة النظرالتوقف عندها للحظة

الى وهو التغيرات المناخية ;وشبح آخر يجب أن نوليه اهتماما أكثر ونقلق بشأنه من اآلن فصاعدا

.الحاصلة و ارتفاع درجة الحرارة التي تدفع بكوكب األرض إلي تغيير تشكيلته 

زوال الغابات المطرية ،القطبيتينتساهم في ذوبان جليد القارتين حد العوامل التي أإالوما قطاع النقل 

.وتذبذب فصول السنة ،والكوارث الطبيعيةاألعاصيروحدوث ،سهول السافانا إلىوتحولها 

.الحلولإليجادأدمغتناأذكىنحاول جهدنا لترقيع ما تسببنا في دماره وتوجيهإنناولكن يبدو 

...!!!هي النهاية؟هذهماذا لو كان هذا غير كاف؟
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:الثانيالفصلمقدمة

و محاولة المزاوجة بين التطور و الحفاظ على البيئة حاول أصحاب مجال األخطاءتدارك إطارفي 

من األرض و تصميم سيارات إلهامهمبصفة عامة و صانعوا السيارات بصفة خاصة استقاء النقل 

للتنفيس عما يعانيه و يالقيه كوكب األرض من زخم وسائل - صح التعبيرإن-تكون هي الترياق

.سيارة المستقبل من أجل مستقبل أفضل;هذه السيارات هي ما تعرف بالسيارات الهجينة;النقل

سبب كون البنزين واحد من الملوثات الكبيرة ، وار البترول نتيجة لظروف مختلفةفمع ازدياد أسع

للبيئة فقد ظهرت الحاجة لمثل هذا النوع من السيارات التي تصادق البيئة و ال تكلف مصاريف متجددة 

.كل مرة

ه هذا ما يتناول–هذا الفصل يناقش تاريخ ظهور هذه السيارة و األحداث التي صاحبت ظهورها 

من مبدأ عمل هذه السيارة و كيفية ;،أما المبحث الثاني فهو يخص الدراسة التقنية-المبحث األول

تشغيلها إلى كبرى الشركات التي بدأت في إنتاج هذا النوع الجديد و ما تتميز به هذه األخيرة عن 

تعلق بالمبحث الثالث و فيما ي.نظيرتها التقليدية،و ما الذي يقف في طريقها لتكون سيارة الفرد اليومية

كم تكلف صناعة هذه السيارة؟;فسنخصصه للدراسة االقتصادية
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دراسة تاریخیة:المبحث األول

اآلن مصنعيناألوائل و ما للمصنعينعلى ما يبدو أن السيارة الهجينة ليست بفكرة جديدة،و قد خطرت 

.ألخيرةمطورين لهذه اإال

بكميات كبيرة في كل إنتاجهاسيارة؟و ما الذي حدث ليتوقف لكن ما الذي وقف في طريق تعميم هذه ال

لكن قبل كل هذا،ماذا نعني بالهجينة؟.مرة يبدأ فيه اإلنتاج؟

.هذا ما سنحاول توضيحه من خالل هذا المبحث

تعريف السيارة الهجينة:المطلب األول

وسيلة نقل هجينة ألنها فالدراجة المزودة بمحرك .درجة ماإلىالكثيرون منا امتلكوا سيارات هجينة 

و السيارات الهجينة في الواقع تحيط بنا من .تجمع بين طاقة محرك البنزين و قوة التبديل بقدم الراكب

كل الجوانب،و منها على سبيل المثال المحركات التي تسحب القاطرات،التي تجمع بين طاقة الديزل و 

ونعني بذلك التي ‚تي نجدها في بعض المدن الالحافالت أنواعومنها كذلك بعض ،الطاقة الكهربائية

ناقالت أيضاوالغواصات ،علوية أسالكتجمع بين طاقة الديزل والطاقة الكهربائية التي تستمدها من 

ونخلص ‚أخرىأحياناهجينة تجمع بين الطاقتين النووية والكهربائية حينا وطاقتي الديزل والكهرباء 

لتحصل منها على قوة الدفع تعد أكثرأون من مصادر الطاقة ناقلة تجمع بين مصدريإنإلىمن هذا 

عا هي تلك التي تجمع بين البنزين والطاقة والسيارات الهجينة شيأنواعوأكثر.ناقلة هجينة 

1.الكهربائية

1 http ; / /www. aljazirah.com
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والتي تعني خليط ‚المشتقة من الكلمة اليونانية هبريدا hybridوتعبير هجين هو ترجمة لكلمة هبريد 

1.مة هبريد على تشارك عدد من عناصر معينة في تشغيل عملية واحدة ال كلويدل استعم.

رات الهجينة دعنا في البداية نوضح الفرق بين سيارات البنزين اولتكتمل معرفتنا بهذا النوع من السي

ومن ثم يشغل ‚سيارات البنزين مزودة بخزان وقود يزود المحرك بالبنزين ;رات الكهربائية اوالسي

فمزودة بعدد من السيارات الكهربائية أماالعجالت إلىالذي ينقل الحركة ‚اقل الحركة المحرك ن

إلىومنه تنقل الحركة ;ومن ثم يشغل المحرك ناقل الحركة .البطاريات التي تمد المحرك بالكهرباء 

على والهدف من هذا التهجين هو محاولة التغلب‚السيارة الهجينة من هذين النوعين وتتألف.العجالت

.عيوب كال النوعين 

:السيارة الهجينة من الجزاء التالية وتتألف

وهو يشبه المحركات التي نجدها في السيارات العادية والمحرك هنا اصغر :محرك البنزين

.حجما ويستخدم تقنيات عالية لتقليل االنبعاثات وزيادة الكفاءة 

حد إلىجينة محرك متطور جدا ومعقد المحرك الكهربائي في السيارة اله:المحرك الكهربائي

.عمل المحرك والمولد في وقت واحدبأداءحيث تسمح االلكترونات المعقدة فيه ‚كبير 

.الطاقة الكهربائية فقطإنتاجيشبه المحرك ولكن وظيفته تنحصر في :المولد

هي وحدات تخزن الوقود في السيرة الهجينة الستعمال المحرك الكهربائي :البطاريات

طاقته من البطاريات ولكنه في نفس الوقت يأخذالمحرك الكهربائي في السيارات الهجينة و.

.يستطيع تزويد البطاريات بالطاقة 

.يؤدي ناقل الحركة في السيارة الهجينة نفس الوظيفة التي تؤديها السيارة التقليدية:ناقل الحركة

1http ; / /www.wikipedia.org
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التوصيل على التوازي والتوصيل على :ويمكن وصل مصدري الطاقة في السيارة الهجينة بطريقتين 

بينما تزود البطاريات ‚على التوازي يزود خزان الوقود المحرك بالبنزين وفي التوصيل.التوالي

كل من المحرك الكهربائي ومحرك البنزين تشغيل ناقل الحركة وبإمكان‚المحرك الكهربائي بالطاقة 

الذي يقوم بدوره بشحن ‚رك البنزين المولدفي التوصيل على التوالي يشغل محو .في نفس الوقت 

أنويعني هذا ‚ويدير المحرك الكهربائي ناقل الحركة ‚تزويد المحرك الكهربائي بالطاقةأوالبطاريات 

.دور في تزويد السيارة بالطاقة أيمحرك البنزين ال يؤدي 

ظهور السيرة الهجينة:المطلب الثاني 

هناك أنمنذ وقت طويل غير بدأتورحلتها ‚مئات السنين إلىتاريخ ظهور السيارة الهجينة يعودإن

.أواللذلك سنلقي نظرة على تاريخ هذه السيارة .سيارة سبقتها هي السيرة الكهربائية 

أولأسماءوال زالت ‚تاريخ البطاريات إلىتاريخ السيارات الكهربائية هو اقرب :المخترعينأوائل:أوال

الطاقة أنبايطاليا 1800اليساندرو فولتا الذي اظهر سنة من بينهم ;يومحد الإلىالمخترعين تستعمل 

وقد راودته هذه الفكرة من خالل اطالعه على ما يكفي من ‚كيميائيتخزن بشكل أنبإمكانهاالكهربائية 

فقد الحظ لويجي بعد قيامه بتجربة على .بكلية الطبأستاذاالذي كان "فالفانيلويجي "التجارب القديمة ل

في سنة .هذا ما عرف الحقا بالتيار الكهربائي.تصاب بتشنج عند وخزها ساق هذا الحيوان أنفدع ض

بنتائج فرادايعرج 1831قواعد عمل المحرك الكهربائي وفي سنة "بريتون مايكل فرادايبين1821

1.عن وجود عالقة قريبة بين الكهرباء والمغنطيسكهرومغناطيسيةتأثيرتوضح قواعد 

1 Karl Georg Høyer. The history of alternative fuels in transportation: The case of electric and hybrid
cars، science direct، Technology، Design & Environment، Oslo University College، P.O. Box 4، St. Olavs Plass، N-0130 Oslo،
Norway، 25 November 2007،p :63.
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تجربة وأول‚رة الكهربائية االمحرك الكهربائي وشهدت لظهور السيأساسوضعتالعالقة هذه إن

.1830و بريطانيا وهولندا بمنتصفاألمريكيةلسيارة كهربائية خفيفة كانت بالواليات المتحدة 

ايطالي 1861سنة أسيدبصنع بطارية رصاص "بلقان قاستو بلونتي"قام 1859في 

في وقد اتخذ هذا المحرك كمصدر للطاقة ‚رع الحلقة محرك ذو تيار مباشر اخت"انطونيو باسيني"أخر

.وفي نفس السنة تم صنع أول قارب كهربائي.1881سيارة كهربائية بفرنسا سنة أول

في هاته فرصة رائعةرأىفقد ،هؤالء النخبةإلىوانضم أديسونفيما بعد جاء توماس 

جاء ببطارية 1901ففي سنة ،تطوير قوة البطاريات رائعة من اجل إضافاتأعطىالسيارات وقد 

في اإلشكالمن بطارية الرصاص لكن كان أكثرمن الطاقة % 40تخزن أنحديد التي تستطيع –نيكل 

.تكاليف تصنيعها

العصر الذهبي للسيارة الكهربائية:ثانيا

وكانت فترة لصنع واستعمال السيارة الكهربائيةأفضل1900- 1880اعتبرت الفترة من 

.1920بداية العصر الذهبي الذي انتهى سنة 

من أنواعالمعرض العالمي للسيارات في شيكاغو حيث قدمت ستة أقيم1893وفي عام 

عن حماسهم اتجاه هذه السيارات أنفسهماألجرةسيارات اوقد عبر سائقو.السيارات الكهربائية 

»المتحركة«  إلىم تغير هذا االسم ث»عربة الحصان«  عليها اسم اطلقوأوقد .الجديدة

automobile.
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كانت 1897وبحلول سنة .1895مرة من قبل جريدة لندن عام ألولوقد استعمل هذا اللفظ 

1.بنيويورك13كهربائية في لندن وأجرةسيارة 15هناك 

رة السيا:في هذه الفترة كان هناك ثالثة أنواع من السيارات في جدال ونزاع مع بعضها البعض

4000كانت نيويورك تمتلك سجالت ل 1903في سنة .ولينزو سيارات الجا، البخاريةالكهربائية

1990و1899من ابتداءالكن . كهربائية%20جازولين، %27بخارية، سيارات % 53سيارة 

إلىاليات المتحدة األمريكيةفي الواآلخرينمن النوعين اعليعرضت السيارة الكهربائية بسعر 

.سيارة30.000وة حيث بلغ العدد الذر

والهدف .عديدةخالل هذه الفترة ظهرت العديد من االختراعات وشهدت التكنولوجيا تطورات 

شبكات أقيمتفيما - اآلنه هواجنانه نفسه التحدي الذي -هو شحن البطارية في اقل وقت ممكن

ومع انتشار .شارها متواصلةانتإمكانيةكانت المناقشات والمحاورات حول .البطارياتمحطات شحن 

.الهياكل القاعدية الجديدةإلىكان من الصعب التحول إقامتهامحطات الغاز والبنزين وانخفاض تكاليف 

لقرب نهاية العصر الذهبي األولىالوقت العالمات وإشكالمحطات الشحن إقامةكان ارتفاع تكاليف 

أولهيماء ف- سيارته الهجينة جازولين.1900نة العالمة الثانية فكانت سيارة فرديناند بورش سأما،

في كولومبيا ، والحقا1901مرة في باريس سنة ألولوقد عرضت .الساحة إلىسيارة هجينة تقدم 

.’راحة ورفاهيةأكثر،ثقةأكثر،أماناأكثر:‘تحت شعار1902حيث عرضت للبيع سنة 

1 Karl Georg Høyer. The history of alternative fuels in transportation: The case of electric and hybrid
cars، science direct، Technology، Design & Environment، Oslo University College، P.O. Box 4، St. Olavs Plass، N-0130 Oslo،
Norway، 25 November 2007،p :64.
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حد ما حتى مع ظهور إلىاصلة ومزدهرة في هذا الوقت الزالت صناعة  السيارات الكهربائية متو

فالوقود الموجود في كل من ،اإلنتاجعلى زيادة أوروباوقد شجعت الحرب في .سيارة بورش الهجينة

.و فرنسا والذي كانت تسير به السيارات العادية قد وجه لتلبية مطالب الحربألمانيا،بريطانيا 

سيارة كهربائية ألف50تمتلك األمريكيةت المتحدة كانت الواليااألولىومع نهاية الحرب العالمية 

المبيعات بدأت1920انه وخالل سنة إالوواصلت الشركات المصنعة في طرح موديالت جديدة ،

اإلغالقإلىفاضطرت بعض المصانع ،1929ة سنةالكساد العالميأزمةتنخفض نسبيا  خاصة مع 

صناعة هذه السيارات في األمريكيةلواليات المتحدة فلم تعاود ا.ترك مجال هذه الصناعة إلىوأخرى

.أوروباكانت سائدة في األوضاعونفس ،تلك الفترة وحتى الفترة الممتدة للحرب العالمية الثانية 

المجال اكبر الشركات إلىصناعة السيارات الكهربائية ثانية وعادت عشتلكن مع بداية الستينيات انت

صلت صناعتها خالل فترة السبعينات والثمانينات وحتى وتوا;كفورد و جنرال موتورز

صفر انبعاثات لذا ستكون مالئمة للبيئة وحل ب عودتها في تلك الفترة تميزها بوكان سب،التسعينيات

من % 2سنت مدينة كاليفورنيا قانونا يقضي بان نسبة 1998ففي سنة .1الطاقةإلشكاليةأفضل

ر أن بعض الشركات المصنعة للسيارات حاربت هذا القانون السيارات الجديدة تكون كهربائية غي

فقامت شركت جنرال موتورز بسحب سياراتها ،وقامت برفع دعوة قضائية وتمكنت من ربح القضية 

1.من السوقالكهربائية

1 Karl Georg Høyer. The history of alternative fuels in transportation: The case of electric and hybrid
cars، science direct، Technology، Design & Environment، Oslo University College، P.O. Box 4، St. Olavs Plass، N-0130 Oslo،
Norway، 25 November 2007،p :65.
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إن« يجيب احد الخبراء.البعض عن عدم بقاء السيارات الكهربائية في السوق لمدة طويلة يتساءل

»رات الكهربائية انطلقت في االتجاه الخاطئصناعة السيا 1.

في كل مرة تعود بقوة أنهاإال.رحلة هذه السيارات تبدو متذبذبة بين ظهور واختفاء أنعلى الرغم من 

.2011لسنة أوروبيةسيارة أفضلوجودها وانتزعت لقب أثبتتيف نيسان الكهربائية ول،

عصر السيارة الهجينة :ثالثا

:األولىالحقبة 

كانت هذه السلسلة ،1903هذه السيارة من قبل شركة كريجير سنة إنتاجأبعد سيارة بورش الهجينة بد

ومحركان كهربائيان مرتبطان مباشرة بالعجالت ،بائيرمولد كه،بطاريات،تشمل محرك بنزين صغير 

ربائية عدة نماذج  قدمت شركة ميلد للسيارات الكه1906-1901في الفترة الممتدة من .األمامية

،أمامقاعد في السيارة ووزنها يعادل وزن السيارة الكهربائية أربعةوكان يمتاز نموذجها بوجود 

عند إضافيةونظام الدفع الكهربائي استعمل كقوة ،محرك البنزين فقد وضع تحت مقعد السائق 

.المرتفعات

إلىطرحت 1916ففي سنة ذهبت صناعة السيارات الهجينة بعيدا 1920-1910في السنوات 

اسطوانات بأربعوهي سيارة هجينة « woods gasoline-electric car »األمريكيةاألسواق

.صغيرة موصلة مباشرة بمحرك كهربائي

وقد بلغت ،السوق إلىالهجينة هابتقديم سلسلة سيارات1914بكندا فقامت شركة غالت موتورز سنة أما

السرعة أنبالرغم من .كلم 100/ لترات4واستهالك الوقود بلغ ،سا/كلم 50سرعة هذه السيارات 

من نموذج أفضلمعدل استهالك الوقود يعد أنإالالعالية ليست جيدة جدا من وجهة النظر المعاصرة 

2011-3-23قناة الجزيرة الوثيقية،برنامج سيارة شحن، 1
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ال يدعو لالستغراب أمرانه ‚شيءلالتنتج أخرىسيارة هجينةأيضا لكن هذه .الحاليتويوتا بريوس 

.تقريبا تزامن مع انتهاء العصر الذهبي للسيارة الكهربائيةاألولجين فنهاية العصر اله

األمريكيةخصوصا في الواليات  المتحدة ‚هجينة جديدة ثانية مبادرات عدة أخرجتفي السبعينات 

في ف.التغيرات المناخية ‚تلوث هواء المدن ‚الطاقة أزمة;التي كانت تلم بها األزماتوهذا في سياق 

إدارة الطاقة األمريكية للبحث والتطوير برنامجا حكوميا لتطوير تقنية السيارة الهجينة بدأت 1975

مفاده انه بحلول سنة 1976والكهربائية وقد اصدر الكونغرس قانونا سيارة كهربائية هجينةعام

ذلك صرفت جينرال موتورز إطارفي . كهربائية أوهجينة إماستكون األمريكيةكل السيارات 2000

واستنتج ‚لكن هذا االهتمام تالشى في نهاية العقد .طائلة في تطوير السيارة الهجينة والكهربائية واالأم

1.تنافس السيارة العاديةأنبإمكانهاال السيارة الهجينة وال السيارة الكهربائية أنالجميع 

بهدف تطوير "تلشراكة من اجل جيل جديد من السيارا"مبادرة دعت كلنتن إدارةاعلنت 1993وفي 

بليون وإنفاقبضعة سنوات بعد .كلم100/لتر4حوالي إلىسيارة نظيفة بمستوى استهالك وقود يعود 

مستوى إلىبدا وصل أشيءحال ال أيةعلى .دوالر قدمت ثالثة نماذج بهذا االنجاز كانت كلها هجينة 

في ،مقاعد األربعذات ريوساطلقت نموذج ب1997هذه الشراكة وفي سنة إلىلم تنظم تويوتا .اإلنتاج

لكن بدون نجاح ‚السوق إلىالذي طرح سيارة هجينة األولاألوروبيكانت المصنع أودينفس السنة 

األمريكيةالسوق إلىسيارة هجينة إطالقفي األولىهوندا كانت 1999في.اإلنتاجتجاري انتهى 

ليلة سوقت هوندا سيارتها الهجينةبعد سنوات ق.ببابين حققت نجاحا فوريا insight كانت نموذج ;

1 Karl Georg Høyer. The history of alternative fuels in transportation: The case of electric and hybrid cars،

science direct، Technology، Design & Environment، Oslo University College، P.O. Box 4، St. Olavs

Plass، N-0130 Oslo، Norway، 25 November 2007،p :70.
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الكتساح جاهزةفكانت Priusتويوتا أما.مدني وهو نموذج.Civicكهرباء  هوندا -الثانية بنزين

نجاح المبيعات اكبر بكثير مما توقعته شركة أصبحمنذ ذلك الحين .2000سنة األمريكيةالسوق 

motor trendمن طرف مجلة موتور تراند ربحت تويوتا بريوس سيارة العام 2004في سنة .تويوتا 

.اليومإلىمتواصل اإلنتاجالشمالية للسيارات والزال أمريكاوفي معرض 

.الكهرباء من المصدر المناسبتأتيأنشرط إليهتحقق الهدف الذي تطمح أنالسيارة الهجينة بإمكان

هذا هو سبب تعثر رحلتها للبقاء هو تكلفة االقتناء لعلأخرإشكالالمصدر يطرح إشكاليةوبعيدا عن 

.في الميدانأطول

دراسة تقنیة:المبحث الثاني

إضعافزواله يهدد تعافي قطاع السيارات عبر إشكاليةارتفاع سعر النفط العالمي بغض النظر عن إن

لب الستهالكها المرتفع للوقود على الرغم انه يعزز الطمبيعات الشاحنات الخفيفة والسيارات الرياضية 

.1على السيارات الهجينة

تتسارع في طرح موديالت فأخذتللتنافس عليه أخرلذلك فقد وجدت شركة صناعة السيارات مجاال 

.جديدة لهذا النوع من السيارات 

لكن كيف تعمل هذه السيارات ؟وما الذي يحدث في محرك السيارة لتزداد سرعتها مقارنة بسرعة 

.العاديةالسيارات 

1 http ; / /international.daralhayat.com
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مبدأ عمل السيارة الهجينة:المطلب األول

التقنياالستعمال :أوال

حركة إلىتعتمد السيارة الهجينة على نظام حركي مؤلف من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة وتحويلها 

جانب محرك احتراق داخلي كطريقة لتحويل إلىعلى سبيل المثال يتم استخدام محرك كهربائي .

كهربائية باإلضافة إلى وقود معتاد كطريقتين لتخزين الطاقة وهي تستخدم بطارية.حركةإلىالطاقة 

.حركةإلىوتحويلها 

منفصل على أوتشغيل السيارة يكون من الممكن استخدام كال المحركين بشكل متتابع متواز أثناء

على الطريق حيث تكون البطارية مشحونة األولىفيقوم المحرك الكهربائي بقطع المسافات .بعضهما

.ضارة بالبيئةوال ينتج عن ذلك غازات ،القيادة أولل في بالكاب

وغالبا ما يتم .محرك االحتراق الداخلي عمله المعهود لمواصلة الطريقيبدأوقبل نفاذ الطاقة الكهربائية 

على األخيرويعمل هذا .جانب بطارية كهربائية ومولد كهربائي إلىاستعمال محرك احتراق داخلي 

.السيرأثناءة في البطارية تخزين طاقة كهربائي

بطارية إلىوتستند الحركة إلى تحويل قسم من طاقة الحركة المولدة بواسطة محرك االحتراق الداخلي 

المحرك الكهربائي بواسطة مولد كهربائي ويتم تخزينها في البطارية ويمكن بعد ذلك استخدامها عند 

ه تولي دور المحرك العادي بشكل كلي في حالة اللزوم كطاقة لتشغيل المحرك الكهربائي الذي بإمكان

.السرعات المتوسطة

التحكم في السيارة الهجينة:ثانيا

من أصبحفي الحاسوب المحمول أوالواستخدامه عاما بعد ابتكار المعالج الدقيق االلكتروني 40نحو 

نتظم كما يستخدم في تنظيم فهو يستخدم للتحكم في الكبح الم.غير الممكن للسيارة الحديثة االستغناء عنه 
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إلى1980عام % 5وقد زادت قيمة االلكترونيات في السيارة من .تنقية العادم من الغازات الضارة 

1.وعليها يقع عبء كبير في تشغيل السيارة المهجنة2010من ثمن السيارة عام % 20

:نوعينإلىفي السيارة الهجينة االلكترونيات المستخدمة أنواعوتنقسم 

الكترونيات القدرة والكترونيات التحكم

وتنطوي وظيفة االلكترونيات القدرة على تنظيم توزيع التيارات الكهربائية العالية وتنظيم الجهد 

يصل أنيكون ذلك بكفاءة عالية ووزن وسعر مناسبين حيث من الممكن أنعلى .الكهربائي في السيارة

وتحتوي الكترونيات القدرة على.كيلوغرام 20نحو إلىفي سيارة عاديةإلىوزن الكترونيات القدرة 

تيار متناوب لتشغيل المحرك إلىمن البطاريةالمستمر القادمبتحويل التيار ممحول كهربائي يقو

.الكهربائي

محرك االحتراق الداخلي والمحرك الكترونيات التحكم فهي تعمل على تنظيم العمل المتبادل بين ماأو

يعمل محرك االحتراق الداخلي في نطاق قدرة أنيفتهاظوومن .ولد الكهربائي والبطاريةالكهربائي والم

إلىقل التشغيل من جزء من حركة محرك االحتراق الداخلي نسير السيارة وعليها أثناءمناسبة 

جزء من حركة محرك البنزين لتوليد تيار استخداموتنظيم ،المحرك الكهربائي في الوقت المناسب 

وبشان تنظيم شحنة البطارية .ويعتمد ذلك التحكم على مقدار شحنة البطارية،ئي لشحن البطارية كهربا

»بغرض شحنها خالل عملية كبح قادمة « يوجد توافق بين شحنة منخفضة للبطاريةنأفينبغي 

ت بدء مثل تشغيل المحرك الكهربائي وعمليا،في السيارة الهجينة أخرىشغالأبوشحنة مرتفعة للقيام 

فعند السير ;ويجري هذا التنظيم بحسب حالة السير الواقعية ويتوافق معه باستمرار .السير والتوقف 

تستفيد (عملية كبح قادمة إثناءحيث يمكن شحنها  .بسرعة عالية مثال  حالة منخفضة لشحنة البطارية 

1 http ; / /www.wikipedia.org
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طاقة كهربائية إلىئي من طاقة الكبح وتحول جزء منها عن طريق المولد الكهرباالعربة المهجنة 

ويقوم المعالج االلكتروني الدقيق بكل هذا التنظيم معتمدا على برمجية الحاسوب .)تخزن في البطارية

عن طريق ربط التحكم االلكتروني لألداءكفاءة أعلى إلىكما يمكن التوصل .وعلى خبراته الماضية 

أولمرتفعات مثل الجبال على الطريق حيث تستعد السيارة عندئذ لصعود ا،بنظام مالحة بالسيارة 

.الهبوط على منخفضات

بطارية السيارة الهجينة:ثالثا

بطارية عالية (تتميز بطارية السيارة الهجينة بكثافة عالية للطاقة كي تستطيع قطع مسافات  طويلة 

رة خالل وقت تخزين طاقة كهربائية كبيأويكون في استطاعتها تقديم قدرة عالية أنكما يجب )الطاقة 

.التفريغوإعادةحمل عدد كبير من مرات الشحن تتأنكما البد لبطارية السيارة الهجينة .قصير 

طوارقفولكس فاغنوتويوتا بريوسسيارات معدن في –وتستخدم بطاريات من نوع بطارية نيكل 

وتتفوق يبريده400مرسيدس اس كما تستخدم بازدياد بطارية ليثيوم ايون التي تستخدم في سيارات 

شحن و كثافة قدرة تبلغ ضعف ما تنتجه بإعادةمعدن –بطارية الليثيوم ايون على بطارية النيكل 

.من نفس الوزن األخيرة

قدرا تأخذوتجري مصانع السيارات بحوثا للتخفيف من حجم وثقل البطاريات المستعملة حاليا حيث 

الكهربائية بحيث تنخفض الضوضاء حركاتتطوير المكذلك تعمل على .السيارةكبيرا من حمولة 

وبالنسبة للبطارية الكهربائية فهناك التفكير في االستغناء عنها .الصادرة منها في السرعات العالية 

والهيدروجين لتوليد األكسجينالتي تعتمد على تفاعل جديدة تعمل بخاليا الوقود تكنولوجيةبوساطة 
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ال تنتج مواد ضارة بالبيئة نهاأالكهربائية التي تعمل بالهيدروجين ومن مزايا الخاليا.الكهربائيةالطاقة 

1.م فيها عبارة عن ماءدالعاوإنماسامة أو

استغالل الحدافة في السيارة الهجينة:رابعا

وقد استخدم نظام الحدافة هذا في ،طاقة الحركة وتخزينهاإعطاءوسائل أسرعيعتبر نظام الحدافة من 

وتحتوي على محرك احتراق داخلي خلفي ومحركين ،وهي سيارة هجينة بريدهي911بورش سيارة 

وعند كبح السيارة تستغل طاقة الكبح في تشغيل محرك األماميةيشغالن العجالت أماميينكهربائيين 

وبذلك تخزن طاقة الكبح في الحدافة حيث تدير ،بسرعة إدارتهاكهربائي متصل بالحدافة يعمل على 

احتيجت طاقة لتسيير السيارة عمل المحرك كمولد فإذا،دورة في الدقيقة 40.000تبلغ بسرعة الحدافة 

وتنخفض سرعة دوران الحدافة وتتميز الحدافة عن ،للكهرباء عن طريق استمداد طاقة حركة الحدافة 

ولكن الحدافة .من البطارية عمرا طولأوهي بذلك ،الشحن والتفريغ إعادةالبطارية في عدد مرات 

طي تلك الطاقة العالية لمدة ثوان قليلة الن كثافة الطاقة فيها منخفضة بينما تزيد تكلفتها عن تكلفة تع

.البطارية

الشركات المصنعة :المطلب الثاني

بدأت.سوف تبقى تبحث عن طرق لخفض نفقاتها .طالما بقيت لدى الشركات سلع لتصنيعها « ‘

عليها اختيار سياسات األسهللوجيا باتت تجعل من التطورات في حقل التكنوإنالشركات تدرك 

»متزايدة أرباحتحقيق إلىلكي تقود )ودية اتجاه البيئة (خضراء 

ليدر وهي مجلة تنشر على االنترنتناشر ومدير مجلة انفيرومانتلبول ناتسو

1 http ; // www.0wikipedia.org
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شركة تويوتا :والأ

بسوق السيارات الهجينة لكنها لم ريادةالحققت شركة تويوتا اكبر شركة لصناعة السيارات في العالم 

وركزت على خطط .السوق إلىتسرع في ما مضى في دفع السيارات التي يمكن شحن بطارياتها 

كل طرازاتها بحلول عام إلىتكنولوجيا السيارات الهجينة التي تستخدم الوقود والكهرباء معا إلدخال

2020.1

بأسعارالسيارات التي يمكن شحن بطارياتها ستباع أنمادا نائب رئيس تويوتاتاكيشو اوشياوقال 

وتستطيع سيارة .دوالر 22400الهجينة حاليا بالواليات المتحدة بمبلغ بريوسوتباع سيارة .معقولة 

أنكلم كسيارة كهربائية تشحن مرة واحدة قبل 23.4بريوس التي يمكن شحن بطارياتها السير مسافة 

وفي المستقبل تستطيع السيارة قطع مسافة .يستخدم الكهرباء والوقود معاتشغيل نظام الهجين حيثيبدأ

.الواحد من الوقودباللتركلم 57

سيارة هجينة يمكن شحنها من مصدر كهرباء أولإنتاجقريبة من أصبحتأنهاوقالت شركة تويوتا 

واليات المتحدة اختبارات للسيارة على الطرق في اليابان والإلجراءتخطط أنهاوأضافتمباشر 

إعادةمما يسهل آخرمكان أيأولكن السيارة الجديدة مزودة ببطارية ويمكن شحنها بالبيت .وأوروبا

وقد استطاعت تويوتا .شحن بطارياتها إعادةبخالف السيارات الهجينة التقليدية التي يمكن ،استخدامها 

تنافس عدد من شركات صناعة السيارات قبل فتحإنتاجهامن مليون سيارة هجينة منذ بدء أكثرتسويق 

في العالم للسيطرة على الجيل القادم من السيارات التي تعمل بالكهرباء وفتح الباب لبدء معركة جديدة 

.حول الجهة التي ستتحكم في السوق المربحة لتوفير الشحن الالزم

1 http//:www.aljazeera.net/doc. Date de visite،13/4/2011
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ثانول والبنزين بالبرازيل حيث سيارات تعمل بااليإنتاجتعتزم أنهاشركة تويوتا اليابانية أعلنتكما 

ببيع ستبدأأنهاوقالت وحدة تويوتا بالبرازيل . مل بخليط من الوقودينعالتي تالعرباتتزداد شعبية 

التي الكوروال تحقق السيارة الجديدة نجاحا اكبر من أنالتي تعمل بالوقودين وتتوقع كوروالسيارة 

سيارة 750وكوروال فليكسسيارة من طراز 2500تسوق أنوتتوقع الشركة .تعمل فقط بالبنزين 

الموديالت أنإلىالشركة أشارتوقد .فليكس وهي موديالت تعمل بالخليط كوروال فيلدرمن طراز 

تعمل بوقود االيثانول الحيوي أنالتي تستطيع األولىوتمثل السيارة اإلقليميةالجديدة تلبي الحاجة 

.  1%100بنسبة 

ازدهرت أخرىمن قصب السكر والذرة ومحاصيل إنتاجهااليثانول الذي يمكن صناعة أنإلىيشار 

ويفضل السائقون في .تسويق عربات تعمل بالوقود الجديد إلىفي البرازيل ويتسابق منتجو السيارات 

ل السيارات التي تعمل وتمث.نصف سعر البنزين إلىالبرازيل االيثانول الذي يصل سعره 

.ة العربات التي يتم بيعها حاليا بالبرازيل من نسب% 80بااليثانول

GMجنرال موتورز:ثانيا

سيارة كهربائية جديدة صديقة للبيئة تهدف إنتاجإلىكشفت جنرال موتورز النقاب عن خططها الرامية 

مواجهة ريادة شركة تويوتا للسيارات المهجنة التي تعمل بالكهرباء والوقود معا والتي إلىمن ورائها 

.2األمريكيةا في السوق طرحته

في GMوالمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز اإلدارةرئيس مجلس » ريك واغنر«وقد صرح

هو تنوع كما نراه في شركة جنرال موتورز األساسيالمفتاح «2007للسياراتمعرض جنيف 

1 http//:www.aljazeera.net/doc. Date de visite،13/4/2011
2 http//:www.aljazeera.net/doc. Date de visite، 13/4/2011



.السیارة الھجینة 2الفصل 

55

يجب علينا . دة للطاقةسيارات يمكن تشغيلها من مصادر متعدلعمالئنانوفر أنالقدرة على أي.الطاقة 

مصادر بديلة للطاقة من اجل تلبية إلىالدفع باالستناد آلليةنطور مصادر بديلة أنألعمالناكضرورة 

»الطلب العالمي المتزايد على سياراتنا وشاحناتنا  1.

.التي يمكن شحن بطاريتهاشيفروليه فولتسيارة ألفوتعتزم الشركة صناعة ستين 

Citroën-Peugeotسيتروان شركة بيجو :ثالثا

سيارة ديزل هجينة مزودة "ايه بيجو سيتروان.اس.يب"طورت شركة صناعة السيارات الفرنسية

فقط لكل لترات3.4لتر حيث تقول الشركة انه يستهلك وقود بمعدل 1.6سعته أياتش د ي بمحرك 

.مئة كيلومتر

رشح دقيق ونظام توقف وانطالق يمكن بدء هذه السيارة المجهزة بمأنالشركة الفرنسية وأضافت

ويجري حاليا اختبار المحرك الهجين في . تشغيلها حتى عندما تكون مجموعة البطاريات مستنفذة تماما

بيجومن سيارة الكربونأكسيدوينبعث غاز ثاني .)  4سي (سيتروانوسيارة )307(بيجو سيارة 

كما يعاد شحن . النسبة للسيارات المتوسطة الحجمغراما لكل كيلومتر وهو رقم قياسي ب90بمعدل 

تشغيلها بصورة كلية بالطاقة الكهربائية على سرعات تقل أيضاويمكن البطاريات خالل توقف السيارة

إلىإضافيةكيلومتر في الساعة وتوفر تكنولوجيا الشركة استخدام المحرك الكهربائي بصورة 50عن 

لقيادة على الطرق الوعرة بما يزيد من قدرة السيارة بواقع جانب محرك االحتراق خالل تسريع ا

35.%

بر تحول الشركات األمريكية إلى األخضر،وزارة الخارجية األمريكية،نوفم.أقوال مسئولين في شركات مساهمة حول التحول إلى األخضر 1

.97:،ص11،العدد13،المجلد 2008
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على نطاق واسع شريطة التوصل »د ي اي اتش «السيارة الهجينةإنتاجيمكنها أنهاوقالت الشركة 

الفرق حاليا في إنعدد ممكن من العمالء وقالت ألكبرحلول مقبولة اقتصاديا لجعل السيارة جذابة إلى

1.مازال كبيرا جدااتش د ي ايرة الديزل العادية والسيارة الهجينة السعر بين سيا

شركة فورد :رابعا

وتتيح تكنولوجيا فورد وقف .شركة تقوم بتجميع سيارة هجينة بكندا أولستصبح بأنهافوردقالت 

طاريات شحن البإمكانيةإلى،باإلضافةعندما تتحرك السيارةأوتوماتيكيةمحرك الوقود التقليدي بصورة 

الشركة بان مصنعها في اوكافيل بوالية اونتاريو الكندية وأوضحت.من خالل نظام الستعادة الطاقة

ولتنفيذ هذه الخطة تقو م.lincoln MKXلنكولن ام كي اكسو edgeادج سيقوم بتجميع طرازي 

.مليون دوالر لتطوير مصنعها في اوكافيل860الشركة باستثمار مبلغ 

والمدير التنفيذي لشركة فورد للسيارات خالل اإلدارةرئيس مجلس »ن مواللياال«وقد صرح 

شركة فورد للسيارات ملتزمة بإنتاج مجموعة كاملة من «  :قائال2007معرض جنيف للسيارات 

السيارات الكفؤة لناحية الوقود والتي تصدر نسبة  اقل من غازات االحتباس الحراري،من دون المساس 

نركز اهتمامنا على حلول .ائننا فيما يتعلق بالمساحة الداخلية للسيارة أو أدائها أو سالمتها بخيارات زب

تكنولوجيا مستدامة ال يمكن استعمالها لمئات أو أالف السيارات فحسب بل وأيضا لماليين السيارات 

2.»بذلك نستطيع أن نحقق فرقا حقيقياألننا 

1 http//:www.aljazeera.net/doc. Date de visite، 13/4/2011

تحول الشركات األمريكية إلى األخضر،وزارة الخارجية األمريكية،نوفمبر .أقوال مسئولين في شركات مساهمة حول التحول إلى األخضر 2

.97:،ص11،العدد13،المجلد 2008
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شركتا رينو ونيسان:خامسا

الفرنسية للسيارات خططا لتصنيع سيارات صديقة للبيئة بالتعاون مع حليفتها شركة ينورشركةأعلنت

وستزود السيارة التي تستخدم تقنية خاليا الوقود .بمحرك كهربائي مزودةسيارة بإنتاجاليابانية نيسان 

الطاقة من للسير داخل المدن ببطاريات تعمل بايونات الليثيوم مع استعادة بعض من أساساوالمصممة 

.خالل قوة المكابح

وذلك بالتوفيق بين التطوير في Co2النبعاثبة لرينو فهي تتجه نحو التقليص المكثف سالنبف

إطالقالتحالف بين رينو ونيسان من اجل إطارالمحركات الحرارية والمحركات الكهربائية وفي 

.1بحث والتطويرمليون يورو سنويا من اجل ال200سخرت رينو ،سلسلة هذه السيارات 

الميزات والتحديات:المطلب الثالث

الالمحدود ورغبته الملحة في التطوير اإلنسانهو نتيجة تفكير السياراتميالد هذا الجيل الجديد من إن

هذا ما يجعل السيارة المرتقبة ذات خصائص مميزة لكن ;القديم أخطاءوما يميز الجديد هو تدارك ‚

.قها لتحل محل السيارة القديمة هناك تحديات ال بد من تخطيها وفي طري

الميزات:أوال

:تتميز السيارة الهجينة بمجموعة من الخصائص 

؛العاديةمن السيارة /50نسبة إلىتوفير ممتاز للوقود يصل .1

؛التقليل من تلوث البيئة بسبب تقليل انبعاثات الغازات .2

؛بمحركات السيارات العادية التقليل من الضوضاء والضجيج مقارنة.3

1 http ;/ /www.renault.com
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بحجم اقل يمكننا الوصول لنفس النتائج بمحرك اكبر للسيارة ‚التقليل من حجم المحرك .4

؛العادية

عند السير بسرعات أوالضوئية اإلشاراتال حاجة لعمل محرك البنزين عند الوقوف على .5

؛قليلة

ح المركبة وذلك عن طريق المحرك الكهربائي يساعد في سرعة كب;الكبحآليةأداءتحسين .6

سرعة الحركة بطريقة سريعة وعملية؛تقليل 

عادة الطاقة وتخزينها بشكل مستمر؛استإمكانية.7

؛التقليل من مقاومة الهواء عند السير على الطرق السريعة.8

؛عن طريق تقليل االضطرابات الميكانيكيةالسيارةثباتية لحركة إعطاءالمساعدة على .9

رفاهية دوناألعلىة التي تمكن المستهلك من شراء السيارات االجتماعيالرفاهية.10

.الخوف من المصروف الزائد للوقود

:التحديات: ثانيا

تثبت أنولكن ال بد ‚ربما تكون السيارة الهجينة سلسة وتحدث قدرا اقل من الضجيج وصديقة للبيئة

بداية ربما تكون أعلى من السيارات أن أسعارها في الإلىبالنظر قادرة على التوفير في التكلفة أنها

فقد ذكرت دراسة لجامعة كاليفورنيا أنه ;و التحدي اآلخر الذي تواجهه هو بنية أساسية للشحن.التقليدية

مليار دوالر على البنية األساسية للشحن على مدى العقدين 320إلىما يصل إنفاقسيجري 

مليار دوالر في صورة منح متعلقة بالسيارات 2.4و قدمت وزارة الطاقة األمريكية مؤخرا .القادمين

و يجري تطوير التكنولوجيا الالزمة لخفض الوقت الذي يستغرقه شحن سيارة من ساعات .الكهربائية

دقيقة،و لن يكون هذا متاحا في أغلب المنازل و لكنه سيجعل السفر لمسافات 45و 10ما بين إلى
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الجهة التي يمكن أن تمتلك تلك المحطات على سبيل المثال كثيرة بشأنأراءو هناك .أطول مسألة أيسر

يمكن للشركات المصنعة للمعدات نفسها أن تقيم المحطات،و يمكن لساحات االنتظار،و أصحاب :

شبكات أكبر بإقامةالمطاعم شراء المحطات لتكون جزءا من ممتلكاتهم،و ربما تقوم شركات مستقلة 

.جارة أوسع نطاقا لتقديم الخدمات ألصحاب هذه السياراتلتجعل من شحن السيارات جزءا من ت

و تحاول رونو أن تجعل هذه السيارة في متناول الجميع بتخفيض تكاليف التصنيع من أجل تخفيض 

سعرها ليكون مماثال للسيارة العادية،و أن تحل إشكال البطارية عن طريق االستئجار بدل 

.شحنها في البيتشرائها،تخفيض تكاليف الصيانة،و إمكانية 

.فتسعى إليجاد طريقة يمكن بها استبدال البطاريات أوتوماتيكياbetter place أما شركة

دراسة اقتصادیة:الثالثالمبحث 

من أجل تقدير تكلفة إنتاج السيارة الهجينة سنعتمد في دراستنا هاته على سيارة هجينة مدنية مصممة 

.محرك كهربائي صغيرلالستعمال اليومي،بمحرك احتراق داخلي و 

السيارة الهجينةإنتاجتكلفة :المطلب األول

.كل جزء منهاإنتاجهذه األخيرة على حساب تكاليف إنتاجيعتمد تقدير تكلفة 

المحرك الكهربائي:أوال

معظم السيارات الهجينة الموجودة اآلن في األسواق تعتمد على محرك واحد و محول بسيط للتواصل 

.مع العجالت

، المراقبالمحرك بحد ذاته:يتكون المحرك الكهربائي الرئيسي من ثالثة أجزاء:اإلنتاجة تكلف

و لحساب .المصمم خصيصا للمحرك الكهربائي) gear box(علبة التروس، وااللكتروني
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بوضع معادالت،و هذا عندما يتراوح Delchi دلشيهذه المكونات الثالثة قام إنتاجتكاليف 

و بناءا على عدد مبيعات السيارات الهجينة .سنة/وحدة200.000و 20.000بين اإلنتاجحجم 

و 2007عام ما بين /سيارة300.000التي وصلت بالواليات المتحدة األمريكية لوحدها 

سنة /وحدة200.000تكاليف ، وسنة كأعلى حد/وحدة20.000،فقد تم اتخاذ تكاليف 2008

1.كأدنى حد

و من الواضح أن التكاليف الثابتة تكون .تقديرية للمحرك الكهربائيإنتاجيحوي الجدول رقم  تكاليف 

brushlessالفرشاة المغناطيسية الثابتة للمحركات إلنتاجاإلجماليةذات مساهمة هامة في التكاليف 

permanent magnet (BPM).

1 Oscar P.R. van Vliet ∗، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno-economic

comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010 ،p :3.
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المحرك الكهربائيإنتاجتكاليف 3:جدول رقم

Oscar P.R. van Vliet ∗، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno-المصدر: economic

comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010،p :2.

electric motor)لمحرك الكهربائي مراقب اإنتاجفيوضح تكاليف أما الجدول رقم controller). و

.صغيرااإلنتاجمرة أخرى تلعب التكاليف الثابتة دورا كبيرا عندما يكون حجم 

EMC مراقب المحرك الكهربائيإنتاجتكاليف 4 :جدول رقم 

تكاليف 

متغيرة 

€/kw

تكاليف 

ثابتة

€

8.6 1205 AC>20k

تكاليف متغيرة

Kg/kw

ابتةتكاليف ث

kg

تكاليف متغيرة

/€kw

تكاليف ثابتة

€
النوع

1 5 13.0 −

1 5 17.0 107

1 5 15.1 −

0.7 − 8.0 −

AC

BPM

BPM<200k

المراقب الشامل

النوع
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9.2 376 AC>200k

5.8 964 BPM>20k

8.3 316 BPM>200k

19.0 − مراقب شامل

economic Oscar P.R. van Vliet ∗، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno- : المصدر

comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010، p ;3.

لتها في السيارات في السيارة الهجينة هي بسيطة و خفيفة مقارنة بمثي(gear box)علبة التروسإن

إلىكغ في سيارة كهربائية رياضية بمحرك تصل قوته 45و يمكن أن تزن هذه العلبة .العادية

200kW. الناقل إنتاجو يوضح الجدول الموالي تكاليفtransmissio.
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المحولإنتاجتكاليف 5 :جدول رقم

تكاليف 

متغيرة

kg/kW

تكاليف ثابتة

kg

تكاليف 

متغيرة

/€kW

تكاليف ثابتة

€
النوع

0.4 − 19.3 971 k 20>علبة تروس

0.4 − 11.3 565 k 200>علبة تروس

− 30 − 2630
Hybrid drive

adaptation

Oscar P.R. van Vliet ∗، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno- :المصدر  economic

comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010، p :4.

باالعتماد على متوسط ، وضعت74kWمحرك كهربائي إنتاجليف أما الجدول الموالي فيوضح تكا

.المكونات الثالثةإنتاجتكاليف 
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74kWالمحرك الكهربائي الرئيسي إنتاجتكاليف 6 :جدول رقم

kgالوزن €التكاليف

12±74 281±1000
محرك كهربائي

kW74

₋ 355±1324 مراقب الكتروني

30 652±2144 لتروسعلبة ا

12±104 1288±4467 المجموع

Oscar P.R. van Vliet ∗، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno- : المصدر economic

comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010، p :4.

إنمابما أنه ال يعتمد على المحرك الكهربائي في كل مراحل السير و :تكلفة الصيانة و التصليح

، فمن)ICEمحرك البنزين (ط مقارنة بالمحرك الحرارييعتمد عليه في مراحل معينة فق

كذلك محرك العجالت الكهربائي بسيط في .ساعة6000المتوقع أن تدوم مدة صالحيته ل 

أعلى من % 15إلى، لذلك يتوقع أن تصل تكلفة الصيانة و التصليح ICEتركيبه مقارنة ب 

عندما يزيد عدد المختصين % 50ىإلأن تنخفض بإمكانهالكن .تكلفة صيانة المحركات العادية

.هذه المحركاتإصالحبمجال 
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rwheel electric motoمحرك العجالت الكهربائي:ثانيا

-لونرو أول تصميم وضع في سيارة  .محرك العجالت هو محرك كهربائي مصنوع داخل العجالت

المحرك ، permanet magnet motorsالمغناطيس الثابتة في معظم محركات.1902سنة بورش

أن دوران إذ:الكهربائي يبقى ثابتا و الفتيل المركزي بداخله،أما بمحركات العجالت فالوضعية معكوسة

.فيوضع في محور العجالتstatorالمحرك الكهربائي يبقى داخل الحافة أما 

اإلطاراتتزن العجالت و بداخلها محرك أكثر من العجالت العادية،لذا فان :اإلنتاجتكلفة 

أجزاء أخرى تدخل في إلىباإلضافةهذا .وية توضع لدعم محرك العجالت و للكبح فقطالثان

.،و أجزاء أخرى مساعدة)الكابالت(تركيب هذا المحرك كاألسالك

.€17.245مقاعد 5في سيارة ب58kWمحرك عجالت إنتاجفي الوقت الحاضر تبلغ تكلفة 

:و التكاليف موضحة في الجدول التالي
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(07 ) رقمجدول

100k<

€سنة/مجموعة

100

€مجموعة

مجموعة 

€واحدة

228±810 6488 110714
محرك 

العجالت

47±116 680 1228
األجزاء 

المساعدة

82±292 1194 2156
اإلطارات 

الثانوية

61±1066 1189 2147 المراقب

362±2335 9551 17.245 المجموع

Economic : Oscar P.R. van Vliet ∗، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno :المصدر

- comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010، p : 6

يختلف محرك العجالت عن المحرك المغناطيسي المعروف في الحجم و الشكل فقط،لذا نفترض أن 

و .محرك المغناطيسإنتاجمجموعة من محركات العجالت هي نفسها تكاليف 100.000إنتاجتكاليف 

كل من إنتاجتكلفة إنتاجهاالثانوية تساوي تكاليف اإلطاراتاألجزاء المساعدة و تم افتراض أن 

.المراقب و المحرك الكهربائي
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و كما تم .محرك العجالت هو صعب التخمينإصالحتكلفة صيانة و إن:تكلفة الصيانة و التصليح

ة و التصليح مع مرور التقدير فيما يخص المحرك الكهربائي، فمن المتوقع أن تنخفض تكلفة الصيان

1.الوقت بازدياد عدد الخبراء و المختصين

المولد: ثالثا

.المحرك مباشرةإلىالبطارية أو إلىإمامن المولد المولدةتوزع الكهرباء 

-diesel engine)في الوقت الحاضر،يكلف مولد محرك ديزل:اإلنتاجتكلفة 

generator)42بkW إنتاج المحرك الكهربائي في لو استخدمنا تكاليف .€3143حوالي

محرك االحتراق الداخلي في المولد ستبلغ تكلفته ICEالحسابات المستعملة سابقا، فان 

1500€ +25/kW€. لمعالج €730من أجل تكاليف خزان الوقود،و €125تضاف إليه

.غازات العادم

إلمكان افتراض أن مولد محرك باستخدام هذه المعطيات ،و التقديرات السابقة في المحرك الكهربائي،فبا

.€4800±200سيكلف 46kWلديزل

، ألف ساعة وتتضمن صيانته تغيير الزيت15يصل عمر المولد إلى :تكلفة الصيانة

يورو  فتصبح التكاليف اإلجمالية للصيانة 140وهذا يكلف تقريبا  )المصفاة (المرشحات

قدرة للتحول ICEك االحتراق الداخليفي السيارات العادية البد أن يملك محر. يورو1540

لذا فان هذا التحول ،الحالة الطبيعية إلىثوان عديدة ثم العودة إلىمن العدم إلى القوة القصوى 

1 Oscar P.R. van Vliet، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno-economic comparison

of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht University،

Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht، The

Netherlands. 20 May 2010، p :7.
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السريع يولد حرارة تخلق ضغطا داخل المحرك خاصة في الوسط الحضري في حالة االزدحام 

في أما،كاليف صيانته وتصليحه يقصر من عمر المولد ويزيد من تأنويمكن لهذا ،المروري 

حالة محركات االحتراق الداخلي بمولد كهربائي فيكون الضغط اقل الن قدرة التحمل والشحن 

.تكاليف اقل من اجل الصيانةإلىوهذا بالضرورة يؤدي ،مراقبان الكترونيا 

خزان الكهرباء:رابعا

electricity storage devicesرباء خزن الكهأجهزةومهمة تحدد جاذبية أساسيةعوامل أربعهناك 

ESD: بالكيلوواطالطاقة ،القوة بالكيلوواط لكل كيلوغرام ،العمر بالساعة ،تكلفة كل وحدة باليورو

ساعي على الكيلوغرام

وهناك جدال ألجله السيارةيتوقفان على الهدف الذي صممت ESDلاإلجماليالوزن والسعر إن

صمودا عند وأكثرن تكون البطارية مقاومة أمن يطالبون بفهناك،البطاريةصمود إمكانيةحول 

من جهة .يتسارعالمحرك عندمامن اجل مساعدة مولد أخرىقليلة وصولها لذروة التحمل لثواني 

فانه يحتاج قدرة ،مثال عند تسلق تلة طويلة أطولكانت السيارة تملك موزع يتحمل لمدة إذاأخرى

.التلقمة إلىللوصول ألقلاعلى التخزين تدوم على 

.شحن البطارية من شبكات الكهرباءوإمكانية،أطوليطالبون بمجال قيادة آخرونوهناك 

ة لذلك فمعظم السيارات الهجينة فيال تمتلك طاقة كا(lead-acid)حامض –رصاص بطارياتأنتبين 

مرتبط ومحدد اإلنتاجلكن مستقبل تخفيض تكاليف(NIMH)المعاصرة تستخدم بطاريات نيكل معدن 

ويتعلق سبب استعمل هذه البطاريات بدل بطاريات الليثيوم بالسالمة لكن في الجيل ،النيكل بأسعار

مواد جديدة وبذلك صار لدينا إضافةالخطر عن طريق إزالةتم األخيرةمن هذه البطاريات األخير

.أخرخيار 
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في مجال صناعة البطاريات استعمال ئيينواألخصاالعديد من الخبراء يفضل :بطارية الليثيوم

وطاقة عالية w/kg،2000فهي تمتلك قوة .بطارية الليثيوم في السيارة الهجينة المتالكها تقنية هائلة 

.مناسبة بأسعاراألسواقتتواجد البطارية في أنلكن بالرغم من هذا فال بد .400wh/kgتقدر ب 

معدن فبطارية الليثيوم ال تحوي مواد - ف بطاريات نيكلعلى خال:بطارية الليثيومإنتاجتكلفة 

وعلى الرغم من ذلك فان اكبر تحدي تواجهه هو تطوير بطارية ليثيوم سليمة وبأسعار ،نادرة 

.سنوات10منخفضة  وبمدة صالحية على األقل 

.   3000w/kgوقوة 110wh/kgبسعة طاقة .يورو 800وقد تم تقدير كلفته بحولي 

الليثيوم بحد ذاته فمن إنتاجارتفاع تكاليف إلىيرجع ارتفاع تكلفة بطارية الليثيوم األرجحعلى 

كما .ترتفع اإلنتاجاحتوت المحاليل الملحية على نسبة عالية من المغنيزيوم فان تكلفة إذاالمعروف انه 

كبير في تكلفة شكل المشاكل اللوجستية  سوف تؤثر بكان موقع المحاليل الملحية بعيد فان إذاانه 

والصيانة اللوجستيةالليثيوم ناتجة من العوامل كربوناتإنتاجمن ثلث تكلفة أكثرحيث يقدر اإلنتاج

1.والعمالة

Clay »ويبين الجدول التالي التكلفة التقديرية لكل طن من كربونات الليثيوم منتج من الطين 

leaching ».

27/10/2010-25ليبيا ،المؤتمر العربي الحادي عشر للثروة المعدنية،.355:ص 1
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ة لكل طن كربونات  الليثيوم منتج من الطين بطريقة تصفية الطينالتكلفة التقديري:(08) جدول رقم

طن/تكاليف دوالراإلنتاجمراحل 

480استخراج الطين

100طحن الطين

800عزل المغنيزيوم

546تصفية

0غسل

336كربوناتإلىالتحويل 

Plant  amortiration1000

3262المجموع 

2،662التكلفة المتغيرة لكل طن

555:ص،27/10/2010-25ليبيا ،المعدنيةالمؤتمر العربي الحادي عشر للثروة :المصدر

سيارة البنزين،سيارة الديزل،الهجينةمقارنة بين السيارة :المطلب الثاني

سيارة ،في الدراسة السابقة اعتمدنهامن السيارات السيارة الهجينة التي أنواعسنقوم بمقارنة ثالثة 

.وسيارة بنزينلف ديزلغو

2Coغازوانبعاثاتالوقود المستهلك :أوال

الموالي قيمة الوقود الذي تستهلكه كل سيارة )09(رقم الجدوليوضح

األولية الطاقة kmالمدى الوقود المستهلك الوقودالمركبة
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MJ/kmالمستعملةMJ/km

0.4±1.77202.01ديزلسيارة ديزل

0.55±1.90192.19نبنزيسيارة بنزين

0.44±1.51241.74بنزينسيارة هجينة

economic Oscar P.R. van Vliet، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno- : المصدر

comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010، p : 10.

الجدول التالي يوضح انبعاثا ت غازات االنبعاث الحراري من سيارات الديزل البنزين والهجينة وكمية 

ات تعتمد على نوع المركبة االنبعاث

كمية االنبعاثات الصادرة عن كل سيارة)10(جدول رقم 

g/kmاالنبعاثات الوقودالمركبة

156±5ديزلالديزل

163±6بنزينالبنزين

129±4بنزينالهجينة

Oscar P.R. van Vliet، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno- :صدرالم  economic

comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010، p : 10.
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اإلنتاجتكاليف :ثانيا

لكل مكون في السيارة وكذا التكلفة اإلجماليةالتكاليف )04(والصورة رقم )11(يظهر الجدول رقم 

اإلجمالية

كل سيارةإنتاجتكاليف :)11(جدول رقم

platformالمركبة
التوجيه 

الكهربائي
Ice/generator/fc*البطارية

المجموع  

يورو

1572505635021360ديزل

1543503725019160بنزين

28262490610±15435366229830هجينة

fuel cell=خلية الوقود Fc*=

economic: Oscar P.R. van Vliet، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno- :المصدر
comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010، p : 10.
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اإلنتاج تكاليف: )04(شكل رقم

Oscar P.R. van Vliet، Thomas Kruithof، Wim C. Turkenburg، André P.C. Faaij. Techno-:economic :المصدر

 comparison of series hybrid، plug-in hybrid، fuel cell and regular cars، Journal of Power Sources، Utrecht

University، Copernicus Institute، Science، Technology and Society Group، Heidelberglaan 2، 3584 CS Utrecht،

The Netherlands. 20 May 2010, p :14،.

بسبب ICEمن الواضح آن تكاليف إنتاج السيارة الهجينة ستبقى اعتلى من إنتاج تكلفة السيارة العادية 

.المكونات اإلضافية وعلى األغلب بسبب المحرك الكهربائي
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:انيخالصة الفصل الث

وهكذا فان البيئة غدت ،متزايدة أرباحاتعني أنالخيارات الخضراء تستطيع أنالشركات تدرك بدأت

ويقول احد مدراء كبرى ،مشروع تجاري أيوتقع في جوهر األرباحفرصة مناسبة لزيادة 

أعمالرة التركيز على التكنولوجيا البيئية قد يشكل مبادأنوأدركنانظرنا عبر شركتنا «:الشركات

هو األخضرالقائل بان المبدأفالمفهوم الذي عملنا عليه في ذلك الوقت كان ،تجارية كبيرة للشركة 

.»اخضر 

،وتوضبيهاإنتاجهااقل ضررا على البيئة من ناحية تأثيرهاالمستهلك يرغب في شراء سلع أنصحيح 

.تفعةمربأسعارإياهالكن هذا ال يعني بيعه واستعمالها،وتسويقها

،البيئةتبدي حماسا للدفاع عن هذه السيارات الأسعارإن«:السياراتاستعاريقول احد المتذمرين من 

.» للبيئةأنصارافشكرا لكل التشجيع والدعم ودمتم ...معهاتهتم لعقد صفقات وال

....
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:مقدمة الفصل الثالث

ت،له تأثير مهم على السياسة البيئية،فاستنادا المستهلك بصفته ناخب و مشتري للمنتجات و الخدماإن

10من كل 8،يعتبر أكثر من 2007في مارس إيهاستطالع غالوب أجرته مجلة ي واس إلى

.أمريكيين أن السجل البيئي للشركة يجب أن يشكل عامال مهما عند تقرير شراء منتجاتها

ئة استجابة للضغوط الصادرة عن و البد أن شركات السيارات اتجهت لتصنيع سيارات صديقة للبي

.المواطنين، والعمالء، ومجموعات حماية البيئة، والحكومات و المستثمرين

كان رد فعلهم؟هؤالء، ماذالكن بعد تنفيذ رغبات 

هذا ما خصصنا ألجله هذا الفصل ،حيث أردنا معرفة رأي كل من الزبون األمريكي ،و الزبون 

لكن ها يعرف مواطن .رأيهإبداءأننا لم نستثني مواطن مدينة باتنة من ،و الزبون العربي،كمااألوروبي

.هذا ما حاولنا معرفته من خالل االستبيان الذي قمنا به.مدينة باتنة السيارة الهجينة 

ماذا یقول الزبون في ھذه السیارة؟:المبحث األول

الزبون األمريكي:المطلب األول

مريكية ما قد يؤرق شاري هذه السيارة،و قد خرج االستطالع رصد استطالع بالواليات المتحدة األ

على هذه اإلجابةبنتيجة مفادها أن هناك هموما أساسية تدور في أذهان الزبائن،كما حاول االستطالع 

.األسئلة

هو تعقيد التكنولوجيا السيارات الهجينة ما يجعل تصليحها مكلفا و صعبا،و في الواقع فكل :الهم األول

ت اليوم فيها تكنولوجيا معقدة و السيارات الهجينة ال تختلف عنها غير أن المشكلة الجدية هي السيارا

هذه السيارات،على أن األمر ال يشكل أزمة إصالحعلى المدربينعدم وجود عدد كبير من التقنيين 
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ع لتصليحها،و لدى الموزإيداعهاكبيرة باعتبار أن لهذه السيارات كفاالت طويلة األمد،و يمكن للمالك 

و الهم .حين تصبح شعبية و منتشرة فان تصليحها و قطع غيارها سيكلفان مالكها أقل مما هو متوقع

الثاني أن بطاريات السيارة الهجينة محدودة الصالحية،و لكن هذا ال يعيبها،فبعكس بطارية الهاتف أو 

من طاقة المحرك العامل على فان بطاريات السيارة الهجينة تقوم بشحن نفسها الكمبيوتر المحمول

الوقود في السيارة،و هي تقوم بتفريغ هذه الطاقة فورا أثناء السير،لذا فهي مصممة لتدوم دوام السيارة 

و .استبدال البطارية عند الحاجةبالتاليأن جميع قطع السيارة مضمونة و يمكن إلىكما يشار .نفسها

ة كثيرا ما تنطفئ أو تصدر أصوات منها،و ذلك نجم شكا بعض الزبائن من أن محركات السيارة الهجين

عن عطل في البرمجة أوقف محركها أثناء القيادة بسرعات عالية على أن األمر ال يعدو كونه خطأ تم 

غير أن كل السيارات الهجينة تتوقف محركات االحتراق الداخلي فيها في لحظات .تصحيحه الحقا

.سيارة متوقفة عند تقاطعات الطرقمعينة مثل األوقات التي تكون فيها ال

من ارتفاع أثمان السيارات الهجينة و هذه المقولة تقترب من الحقيقة نوعا ما آخرونو يشكو 

.فهذه السيارات مرتفعة الثمن بسبب تكاليف تصنيعها و استهالكها السريع

فيما يتذرع .لقيادة األمثلالسيارة الهجينة ال تقدم أداء اأنفيقولون الرياضيونأما هواة األناقة و 

بيعها،و نسبيا يبقى هذا األمر صحيحا لذلك إعادةسعر هذه السيارة سيتهاوى عند محاولتك بأن آخرون

تقوم الشركات المصنعة بصنعها بكميات قليلة في مسعى منها للحفاظ على سعرها السيما و أن هذه 

.السيارات ال تصنع بتصاميم مميزة

ن معدل األميال التي تقطعها السيارات الهجينة بالغا لون أقل من األرقام و المختصون يقولون أ

المعلنة،و يرد المصنعون بأن كل السيارات بشكل عام ال تفي بالمعدل األميال التي تقطعها بالغا لون 

أي الواحد و لكن على المشتري أن ال يأخذ أضال باألرقام التي تحددها وكالة حماية البيئة األمريكية أو 
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من المعدل المعلن عنه %15أرقام أخرى بل يتوقع معدل استهالك الوقود في الميل الواحد أعلى 

1.رسميا

الزبون األوروبي:المطلب الثاني

يعاني الفرنسيون من ارتفاع نسبة المصابين بينهم بأمراض الربو،و االلتهابات المزمنة،و 

و 50ثبتت الدراسات أن المدن الفرنسية بين غيرها من األمراض بفعل هواء المدن الملوث،و قد أ

لذلك تلقى السيارات الجديدة الصديقة للبيئة .من تلوث الهواء بها تتسبب فيه حركة السيارات70%

رواجا كبيرا لدى الفرنسيين،و يقول جين ديلسي عضو معهد العلوم و تكنولوجيا النقل و البيئة و تهيئة 

تحدثه السيارات من تلوث سوف يقل استعمالها شيئا فشيئا،و أنه بسبب ما"IFTTARالشبكات بفرنسا 

سيارات ذات محركات بنزين %50إلى 40ستكون حظائر السيارات تتكون من 2050أنه في 

2.ستكون سيارات هجينة%40إلى 30سيارات كهربائية ببطاريات الليثيوم،و الباقي بين %25عادية،

سيارة هجينة إلى السوق من أجل 50السيارات بطرح لصناعةBMW أما بألمانيا فقد قامت شركة 

و قد بلغت تكلفة الشحن .االختبار،و قد القت هذه التجربة نجاحا كبيرا بسبب تقبل األلمان لهذه السيارة

3.لكل كيلومتر4€

1 http : / /www.alrai.com
2 http : //www. tv5monde.com

2011-4- 23الجزيرة الوثائقية،برنامج سيارة شحن، 3
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الزبون العربي:المطلب الثالث

الزبون الخليجي:أوال

يج،و ال رواجا عند الزبون الخليجي لم تلقى السيارة الهجينة انتشارا واسعا في دول الخل

:لألسباب التالية

vاستهالك إن.فوائد تخفيض استهالك البنزين و التوفيرات المالية قليلة،مقارنة بأمريكا و أوروبا

السيارات الهجينة للبنزين في دول الخليج سيكون األعلى في العالم تقريبا بسبب ارتفاع درجات 

إلىباإلضافةركات تصنيع السيارات عن استهالك الطاقة فاألرقام التي تنشرها ش.الحرارة

.رخص سعر البنزين في هذه الدول

v توفير استهالك البنزين بالشكل الذي تعلنه شركات السيارات ال يتضمن السرعات العالية التي

فكمية االستهالك التي تعلنها شركات السيارات على الطرق .نراها على الطرق الخليجية

120قيادة السيارة الهجينة بسرعة إن.كيلومتر في الساعة72ة على سرعة السريعة مبني

.كيلومتر في الساعة سيلغي أغلب التوفيرات التي تتكلم عنها شركات السيارات

v و أن سعر السيارة الهجينة أعلى من السيارة المماثلة بمحرك احتراق داخليإلىتشير البيانات،

كان الهدف هو التوفير عن طريق تخفيض فإذاأالف دوالر،5أالف و 3هذا الفرق يتراوح بين 

.استهالك البنزين،فان فارق السعر ال يحقق وفورات مالية للمستهلك في النهاية

v تنخفض قيمة السيارات الهجينة بعد استعمالها بشكل أسرع من السيارة المماثلة غير

.الهجينة،بسبب ارتفاع تكاليف استبدال البطارية

vب انتشار السيارات الهجينة في الواليات المتحدة األمريكية و بعض الدول أحد أسباإن

للشركات و المستهلكين،فضرائب الضريبيةلها،هو الحواجز اإلعالميةاألوروبية و التغطية 



الزبون والسیارة الھجینة 3الفصل 

80

هذه .األولىدوالر في السنة 600و400الشخص األمريكي الذي يشتري سيارة هجينة تقل بين 

.يجالحوافز غير موجودة في الخل

vإضافة إلى .نظرا لحداثة تكنولوجيا السيارات الهجينة،فان تكاليف قطع الغيار مازالت مرتفعة

ذلك فان عدد الفنيين المتخصصين في إصالحها قليل جدا،ما يضطر صاحب السيارة إلى 

شحنها إلى أماكن معينة لإلصالح،األمر الذي يزيد من تكاليف صيانة السيارة مقارنة بالسيارة 

1.لة غير الهجينة ،و التي يمكن تصليحها في أي مكانالمماث

السيارة الهجينة في الجزائر:انيثا

نحو السيارات أكد المدير العام لمؤسسة تويوتا الجزائر، السيد نور الدين حسايم، أن الذهاب

مرتبط هذا النوع من السياراتإال أن تطوير. الهجينة أضحى أكثـر من ضرورة في الجزائر

. فير عدد من اإلمكانيات والظروفبتو

أوضح المدير العام لتويوتا الجزائر، أنه بالرغم من األهمية الكبيرة التي يكتسيها توفير سيارات 

هجينة وكهربائية من حفاظ على البيئة وتوفير للطاقة، إال أن تسويق هذا النوع من السيارات في 

يابانية في الجزائر بإمكانه االنطالق في تسويق مؤكدا أن ممثل السيارة ال. الجزائر لم يحن بعد

.سنوات القادمة5أو 3السيارات الهجينة في 

وأكد السيد نور الدين حسايم خالل الندوة التي نظمتها المؤسسة بالتعاون من مركز تطوير 

الطاقات المتجددة، بمناسبة عرض أول سيارة هجينة في الجزائر، خالل الصالون الدولي للسيارات

المنعقد حاليا بقصر المعرض، أن السوق الجزائرية اآلن ليست مستعدة الستقبال هذا النوع من 

دراسة عن السيارة الهجينة،مديريات الدراسات و البحوث و الشؤون :سلسة الدراسات الفنية.فاطمة المحمد.أريج،عبدو.ريحان،خطاب 1

.26:،ص2009البيئية،سوريا،أوت 
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السيارات والبد حسب حسايم من القيام بعمليات تحسيسية لفائدة المواطنين حول فوائد استعمال 

.السيارات الهجينة والكهربائية

قات المتجددة من أجل القيام بهذه وأشار ذات المتحدث أن تويوتا تتعامل مع مركز تطوير الطا

. العمليات

وأشار السيد حسايم أن تويوتا الجزائر قررت هذه السنة عرض سيارتين هجينتين من أجل 

تضافرمشيرا إلى أنه يجب . الستقبالهااالستعدادتحرك السوق وخلق نقاش حول الموضوع من أجل 

لطات العمومية التي يجب، حسب حسايم، أن جهود الجميع من أجل الوصول إلى هذا الهدف خاصة الس

وفي هذا السياق، أوضح السيد بلهامل . تقدم تسهيالت مالية القتناء السيارات الهجينة التي تكلف الكثير

مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة، أنه يجب على السلطات العمومية التفكير في اإليجار المالي كحل 

.هربائية، كما قامت به عدد من الدول ولكن مع نسبة فوائد مدعمةالقتناء السيارات الهجينة والك

وشدد السيد بلهامل على ضرورة البداية في تفكير تغيير طريقة التعامل مع الطاقة والبيئة 

والتوجه نحو الطاقات النظيفة لما تقدمه من أشياء جيدة للبيئة وللمستقبل، من خالل التخلص من التبعية 

كالبنزين والمازوت في السيارات والتي باإلضافة إلى تلويثها للبيئة، فإنها تعرف للطاقات القديمة 

.ارتفاعا مستمرا في األسعار والتلويث

وأكد ذات المتحدث أن السيارات الهجينة تدخل تماما في البرنامج الذي وضعته السلطات 

مشيرا في هذا الصدد إلى 2030العمومية من أجل تطوير الطاقات المتجددة والذي يمتد إلى غاية سنة 

مشروع لتصنيع األلواح الشمسية في مصنع بالرويبة بالعاصمة والتي ستسمح بتخفيض قيمة االستثمار 
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في هذه التكنولوجيا وبالتالي إمكانية استعمالها في توفير آالت لتعبئة المحركات الكهربائية في مختلف 

1.محطات البنزين عبر التراب الوطني

استخالص نتائج الدراسةو، رتصمیم، تحلیل، تفسی: انيالمبحث الث

أردنا من خالل االستبيان الذي وضعناه أن نعرف أين نحن من هذا ؟و ان كان الفرد الجزائري 

بصفة عامة و مواطن مدينة باتنة بصفة خاصة متابع لما يجري في ميدان تكنولوجيا النقل و 

.المواصالت

لميدانيةتصميم الدراسة ا:المطلب األول

أهداف الدراسة:أوال

و يمكن تحديد .تكشف أهداف الدراسة عن مدى مساهمة البحث في حل المشكلة المطروحة

:على األسئلة التاليةاإلجابةأهداف الدراسة في 

هل يعرف الناس السيارة الهجينة؟

و إن كانوا يعرفونها فهل هم على استعداد لشراءها؟

اإلعراض عنها؟ما الذي يدفعهم لشراءها أو 

فرضيات الدراسة:ثانيا

;لم تصل مثل هذه السيارات إلى األسواق الجزائرية و بالتالي فاألفراد ال يعرفونها

.كان الفرد يعرف هذه السيارة فهو ليس على استعداد لشراءهاإنحتى و 

1 http:/ /www.elkhabar.com
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حدود الدراسة:ثالثا

من أواسط شهر أفريل إلى منتصف استغرقت هذه الدراسة مدة زمنية قاربت الشهرين،:الحدود الزمنية

.2011شهر جوان 

رغم رغبتنا باجراءها بعدد من واليات الوطن ،لكن .جرت هذه الدراسة بمدينة باتنة:الحدود المكانية

.لسوء الحظ تعذر علينا ذلك نظرا لقصر الوقت

عينة الدراسة :رابعا

.100أما الحجم فبلغ . تملك سيارةانحصرت دراستنا على عينة معينة من المجتمع ،و هي العينة التي 

عرض محتوى االستمارة:خامسا

عنوان الدراسة و الجامعة المعتمدة و ا، تضمنتاالستمارة في شكلها النهائي في صفحتينإخراجتم 

:خمسة محاورإلىسؤال مقسمة 19أسئلة االستبيان في إلىة، باإلضافالغرض من الدراسة

;بيانات شخصية:المحور األول

;الفرد و السيارة الشخصية:محور الثانيال

;نظرة الفرد لمستقبل الطاقة:المحور الثالث

;الفرد و البيئة:المحور الرابع

.رأي الفرد في السيارة الهجينة:المحور الخامس

.و قد تم االعتماد على أسئلة بإجابات مغلقة يتخللها سؤال واحد مفتوح

طريقة توزيع االستبيان:سادسا

.باليد و بمساعدة اآلخرينتم توزيعه
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تحليل و تفسير النتائج:المطلب الثاني

:سيتم في هذه المرحلة تحليل نتائج االستبيان و تفسيره و تتم هذه العملية حسب المجموعات التالية

:علىو الذي يتضمن األسئلة الشخصية لمعرفة مزايا عينة البحث و قد اشتملت :المحور األول

:أعمار أفراد العينة

)05( :شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر 

30إلى 18الفئة األولى من :العمرالبحث إلى فئتين حسب أفراد عينةمن الشكل يتضح أنه تم تقسيم 

.الثانية فوق الثالثينياتة، الفئسنة

ب نسبة أخذت فئة الشباثمتساويتين، حيبحيث يتضح من تحليل النتائج أن الفئتين أخذتا تقريبا نسبتين 

%.49الفئة الموالية بنسبة ا، تليه51%

في يعود هذا التوزيع المتقارب بين الفئتين لتجاوب األفراد من مختلف األعمار مع الباحثة :التفسير

.إطار إعدادها لهذه الدراسة
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: المستوى التعليمي

)06(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

فئة األميين و فئة :ألفراد العينة مقسم إلى ثالث فئات يتضح من الشكل رقم أن المستوى التعليمي

الثانوي أو أقل و فئة المستوى التعليمي العالي و التي احتلت أكبر نسبة من المستقصى منهم و المتمثلة 

%.1بعدها فئة األميين ب % 44تليها نسبة المستوى الثانوي أو أقل ب % 55في 

كفاءة أفراد العينة في موضوع إلىئة المستوى التعليمي العالي يشير تمركز أفراد العينة في ف:التفسير

الدراسة و التعامل مع األسئلة بشكل يجعلهم يقدمون أجوبة مقنعة و تعود قلة فئة األميين ذلك أنهم 

.رفضوا اإلدالء بإجاباتهم
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:مستوى الدخل

فئة يقل دخلها عن األجر :فئتين إلىيالحظ أنه تم تقسيم مستوى الدخل )07(الشكل رقمإلىبالنظر 

يساوي % 54و أوضحت النتيجة أن .دج15000دج،و الفئة الثانية يساوي أو يعلو 15000القاعدي 

.دج15000دج أو أكثر،و النسبة المتبقية يقل دخلهم عن 15000دخلهم 

أو أكثر ذلك أن أغلب ممن يمتلكون سيارات 15000يفسر وجود أكبر نسبة لذوي الدخل :التفسير

.وح دخولهم في ذلك المستوىتترا

)07:( شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

دراسة طبيعة استخدام الفرد لسيارته إلىتم التطرق في هذه المجموعة :المحور الثاني

:الشخصية،و تتضمن هذه المجموعة

هل تستخدم وسائل النقل العمومي؟- 1

يستخدمون النقل العمومي و نسبة من األفراد المستجوبين ال% 41يتضح أن ) 08(من الشكل رقم

.النسبة المتبقية فأحياناايتنقلون بواسطته، أم% 26
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تفسر هذه النتائج بأن المجيبين بال يقولون أنه ال داعي الستخدام النقل العمومي و أنا أمتلك :التفسير

.فيجيبون بنعم رغم امتالكهم لسيارات % 26سيارة،أما نسبة 

)08:( شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

هل تستخدم السيارة الشخصية داخل المدينة؟- 2

)09:( شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر
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يستعملونا % 28من األفراد يتنقلون بواسطة سياراتهم داخل المدينة،و % 50أن )09(يبين الشكل رقم 

.يتخلون عنها داخل المدينة% 22أحيانا ،و النسبة المتبقية أي 

لنتائج بانخفاض جودة خدمات النقل العمومي مما يدفع الفرد الستعمال سيارته حتى مع تفسر ا:التفسير

أما النسبة التي تتخلى عنها داخل المدينة فيعود السبب إلشكال .احتمال مصادفته الزدحام مروري خانق

.ركن السيارة و االزدحام الذي قد يضطره للتأخر عن وجهته

افات طويلة؟هل تستخدم سيارتك للتنقالت لمس- 3

اإلجابة بال فقد حصلت ا، أم%63تعود إلى المجيبين بنعم بنسبة النسبة األكبرأن )10(يبين الشكل رقم 

.ذهبت إلى اإلجابة أحيانا% 7النسبة المتبقية و، %29على 

يستخدم غالبية األفراد سياراتهم الشخصية عند السفر و التنقل لمسافات طويلة خاصة بوجود :التفسير

حافلة بوجود عائلته إلىالتهم،و هذا يرجع لثقافة الجزائري و طبعه، فهو ال يحب التنقل من حافلة عائ

.معه،هذا من جهة ،من جهة أخرى يعود السبب النخفاض جودة خدمات النقل العمومي

)10(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر
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هل أسعار البنزين مناسبة لك؟- 4

.أجبوا بنعم% 36النسبة المتبقية و، %64بال نأكبر نسبة للمجيبيتبرز) 11(من خالل الشكل رقم

حسب المجيبين بأن أسعار البنزين غير مناسبة لهم فهم يرون أن بلدنا بلد البترول و يجب أن :التفسير

.أما المجيبين بنعم فهم يقولون بأن األسعار جيدة مقارنة بالدول األخرى.يكون الوقود مجانا

)11(:شكل رقم

نظرة الفرد لمستقبل الطاقة:المحور الثالث

ركزت هذه المجموعة على معرفة مستوى إدراك الفرد إلشكالية البترول و زواله،و أننا من أوائل 

.الدول المتضررين بنفاذ هذا األخير

هل تعلم بأننا من أكبر الدول المنتجة للبترول؟- 1

ال يدرون بأن بلدهم من أكبر منتجي % 19ومن األفراد لديهم علم بهذا، %81يوضح الشكل أن 

.البترول
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)12(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

هل تعلم أن البترول ثروة زائلة؟- 2

.أجابوا بال% 6وبنعم، أجابوا % 94( )جاء في الشكل رقم 

طبيعة الى المجيبين بنعم الى% 94يعود هذا الفرق الكبير في النسب و ذهاب أغلبية النسبة :التفسير

الباقين فمن خالل استجوابنا لهم فقد % 6أما .المستجوبين فغالبيتهم متعلمين ، لذلك لديهم هذه المعلومة

.!!!مفادها أن البترول ال يمكن أن ينفذ ،دون أن يوضحوا السبب أو يعطوا تفسيرإفادةأعطوا 
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)12(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

قبلنا بدون بترول؟هل يقلقك كيف سيكون مست- 3

)13(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

يقلقهم مستقبل البلد عند نفاذ البترول،أما النسبة المتبقية % 83إلى أن نسبة )13(يشير الشكل رقم 

.فال يهمهم األمر% 17
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جود إن كانت أوضاعنا هكذا بو:إن الفئة التي يقلقها زوال البترول هي الفئة التي تطرح سؤال:التفسير

أما التي ال يهمها األمر فترجع السبب إلى أنه حتى حصول ذلك فقد ال .البترول، فكيف ستكون بدونه؟

.انه تفكير بالذات و ال وجود لحس المسؤولية باألجيال القادمة;تكون هي موجودة

هل تعتقد أن لدينا مصادر أخرى للطاقة غير البترول؟- 4

)14(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

و ذهبت النسبة المتبقية .يقولون أن هناك مصادر أخرى بديلة للبترول% 87نسبة رقم أنيبين الشكل 

.عدم وجود هذه المصادرإلى% 13

.هي طاقة بديلة للبترولالثروة الشبابيةذهب المجيبون بنعم إلى أن الطاقة الشمسية و :التفسير

الفرد و البيئة:المحور الرابع

قد زاد حدة في السنوات األخيرة؟برأيك هل التلوث - 1
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)15(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

إلىفذهبت % 2أما %.98أن أغلبية اإلجابة كانت بنعم حيث أخذت نسبة )15(يبين الشكل رقم 

.المجيبين بال

ون أما المجيبين بال فيقول.إن هذه النسبة تدل على وجود وعي بيئي و إحساس بما يحدث للبيئة:التفسير

.ليس هناك مقياس لمعرفة إن كان التلوث قد زاد أم ال

هل تعلم أن النقل يساهم بنسبة معتبرة في التلوث؟- 2
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)16(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

،و الذين ال يعلمون %96أن من يعلمون أن النقل يساهم في التلوث يمثلون نسبة )16(يبين الشكل رقم 

%.4بذلك يمثلون 

إن هذه النسبة الكبيرة تدل على أن األفراد لديهم علم بأن الوسيلة التي تساعدهم على جعل :سيرالتف

.فهي خطيرة عليهم أيضايحياتهم سهلة قد تشكل خطرا على المحيط الذي يعيشون فيه و بالتال

هل أنت مستعد للتخلي عن سيارتك من أجل التقليل من التلوث؟- 3

للتخلي عن سياراتهم من أجل الحفاظ على البيئة، فيما أبت % 24تعداد اسإلى)17(يشير الشكل رقم 

.النسبة المتبقية عن ذلك

حسب النتائج -الساحقةةاألغلبيمن األفراد التخلي عن سياراتهم رغم علم % 74رفض : التفسير

:بما يسببه النقل من أضرار على البيئة،و يعود ذلك الى أسباب عديدة أهمها-السابقة

;اض جودة خدمات النقل لعموميانخف-
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في السنوات القليلة إالالفرد الجزائري لم يصبح قادرا على امتالك سيارة خاصة به إن-

.!!!فكيف يتخلى عنها و هي كانت حلم بالنسبة له.الماضية

و % 24أما النسبة المتبقية .هل توقف األمر علي أنا فقط؟:- على لسان المستجوب–و السبب اآلخر هو 

أن التخلي عن هذه األخيرة يوفر ىالبيئة، فترهي على استعداد للتخلي عن السيارة حفاظا على التي

.راحة البال

)17(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

رأي الفرد في السيارة الهجينة:المحور الخامس

ال، و إن هو يسلط هذا المحور الضوء على معرفة إن كان مواطن مدينة باتنة يعرف هذه السيارة أم 

.على استعداد لشراءها

البنزين و الكهرباء؟:هل تعرف السيارة الهجينة التي تشتغل بمحركين- 1
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)18(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

.ال يعرفونها% 47و، يعرفون هذه السيارة% 53أن نسبة إلى) 18(رقميشير الشكل 

متتبعي الجديد في مجال السيارات كما أن وسائل على أن هؤالء األفراد من% 52تدل النسبة :التفسير

.،لعبت دورها في الترويج لهذه السيارة....د، الجرائت، االنترنالتلفاز:اإلعالم

إذا علمت أنها صديقة للبيئة فهل أنت مستعد لشرائها حتى لو كان ثمنها أعلى من السيارة العادية؟- 2

)19(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر
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الذين يعرفون هذه السيارة هم على استعداد لشراءها % 53من %41.5أن نسبة )19(لشكل رقم يبين ا

.فيعرضون عن الشراء% 58.5أما .رغم غالء ثمنها

مستعدون %23.4، فبعد تعريفهم بها %47أما الذين ال يعرفون هذه السيارة و الذين يمثلون 

.فال يرغبون بشرائها% 76.6لشراءها،أما الباقي 

يعود سبب رغبة هؤالء األفراد في شراء هذه السيارة ألنها جديدة و يرغبون في مواكبة كل :فسيرالت

أما الذين  يأبون شراء هذه السيارة فيعود السبب .السبب الثاني فحبا في البيئة و حفاظا عليهااجديد، أم

.الرتفاع سعرها

ب بارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى إذا كانت إجابتك بال  فإذا علمت بأن سيارتك العادية تتسب- 3

االحتباس الحراري،فهل ستغير رأيك؟

الذين ال يرغبون في شراء هذه السيارة قد غيروا % 58.5من %35.4نسبة أن) 20(رقميبين الشكل 

.فبقوا متمسكين بعدم الشراء%  64.6أما .بعد علمهم بمستوى الضرر الذي تسببه سياراتهمإجاباتهم

التي تعبر عن تغيير رأي األفراد من عدم الشراء الى الشراء على مدى % 35.4ل نسبة تد: التفسير

.الفرد لخطورة الوضع بعد علمه به،و أن مساهمته قد تكون مفيدةإدراك
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)20(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

هل تعتقد أن لك الحق في التلويث؟- 4

فيرون أن ليس لهم هذا % 71أما .حق في التلويثيرون أن لهم ال% 29ف) 21(حسب الشكل رقم 

.الحق

إن النسبة التي ترى أن ليس لها الحق في التلويث هي التي تقول أن البيئة ليست ملك لها :التفسير

و التي ترى أن لديها % 29أما نسبة .وحدها ،كما أن لها مسؤولية اتجاهها و اتجاه الكائنات األخرى

ن أنهم مجبرون على التلويث،هذا من جهة و من جهة أخرى فهم يضعون هذا الحق في التلويث فيقولو

مجاال للمقارنة بينهم و بين الفرد األوروبي و األمريكي،فهم يرون أن هذا الفرد هو من يسمم البيئة فلما 

.ال يكون لي نفس الحق؟
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)21(:شكل رقم

إعداد الباحثة:المصدر

ما رأيك بفكرة هذه السيارة؟- 5

.أن نرى أراء أفراد العينة في هذه السيارةالسؤال المفتوحبهذا أردنا 

االحتباسهذه السيارة هي فكرة جيدة،و حل مناسب للحد من التلوث و ن أإلىذهب البعض 

:الحراري و مواجهة مشكل الطاقة،كما أنها تعكس التطور في مجال النقل،و لكن

üقتناءهاحتى يتمكن الجميع من اأن تتواجد بأسعار معقولة;

üأن يتمكن المصنع من تطويرها لتنافس السيارة لعادية;

üعلينا أن نفكر بمحركات كهربائية للمركبات الضخمة باعتبارها أكثر تلويثا و استهالكا للطاقة;

ü وقت طويل لنتمكن من تعميمها في المجتمع الجزائري نظرا لغياب الثقافة إلىنحن بحاجة

.البيئية

.و بالتالي فهم يفضلون سياراتهم العادية.نجاحها ضئيلةهناك من يرى أن نسبة 

.هناك من يقول أنه البد من التفكير في حل أحسن منها
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تواجدها  في األسواق الجزائرية،ألنه حسب رأيهم أن الدول المتقدمة فيرفضونآخرونأما 

در للبترول بمعنى نحن بلد منتج و مص.تقوم بتشجيع هذا النوع من السيارات كنوع من السياسة

الوقود مرتفعة  أما هذه الدول و باعتبار أن أسعار .كذا نوع من السيارات؟إلىفلماذا نحتاج 

.فقد لجأت إلى مثل هذه الخطط إلجبارنا على تخفيض أسعار البترول
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خالصة الفصل الثالث

نالمعنييأنمن وعلى الرغم.الخطاباتيغادران أوراقالدعم والتشجيع يقفان عند الحدود المعنوية وال 

تخفف من إجراءاتأليدعمهم الصريح والشديد إظهارإلىوالمسؤولين يبادرون في كل مناسبة بيئية 

تلوث البيئة ويبدون حماسهم للقوانين التي خفضت الرسوم على السيارات الهجينة والكهربائية لتفتح 

.رض الواقعاقتنائها يتجاهلون تماما ما يحدث على اأمامالباب على مصراعيه 
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الخاتمة

عن انحن ال نصبح حكماء بذكريات ماضينا و إنما بمسؤوليتن:ٌكتب جورج  برنارد  شو قائال 

.و من المنظور البيئي يضع تغير المناخ الماضي و المستقبل معا.ٌ مستقبلنا

الطاقة، كما يعتمد تغير المناخ بالطريقة التي ننتج بها الطاقة و سبل استخدامنا لهذه أثاريتعلق الحد من 

و بالطبع لقد تغير الزمن،فهناك قوة دافعة .على أن نعيش ضمن االستدامة االيكولوجيةشيءقبل كل 

،و األكثر من ذلك ،هو األخضرإلىجديدة لدى الشركات للقيام بخيارات تؤمن كفاءة الطاقة أو التحول 

و بذلك قد تحرر .تغييرات في عملهااءبإجرالرأي العام يبدو قد تحول و أخذ الناس يطالبون الشركات 

فالهدف في الماضي كان بناء .تقنية القرن الحادي و العشرين كوكبنا من االحتباس الحراري و التلوث

ع، تتراجمدن تسير بها السيارات بسرعة أما اآلن فهو بناء مدن حيث الهواء نظيف و الشوارع نظيفة

.فيها السيارات لتفسح المجال للناس

.هل سنلتزم بها؟ فمستقبلنا كبشر يعتمد على فهمنا لكوكبنا نلك،أيديناننا نملك حلوال في متناول يبدو أ

:الباحثةاقتراحات 

؛علينا تحضير طرق جديدة للتكيف مع التحوالت التي يعيشها كوكبنا

أو وسيتم تقبلها عاجال أم آجال إما بطريقة إرادية ،حملة غزو السيارة الهجينة ليست ببعيدة 

ومن لم يتقبل ،فمع الوقت ستتحول كل شركات السيارات إلى تصنيع النوع الهجين فقط ;إجبارية

م مشاكل النقل كالتلوث واالزدحام؛هذه السيارة سيستخدم النقل المستدام وبهذا تحل  أه

إذا كان سعر السيارة الهجينة اآلن إشكاال فسيغدو مع مرور الوقت مناسبا هكذا كانت السيارة 

؛األولبخارية في ظهورها ال
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يحل الليثيوم والطاقة أن وباإلمكان ،تكون مفيدة للجزائرأنهذه التكنولوجيا الجديدة بإمكان

؛الشمسية محل البترول

سنتخلى كليا عن الوقود والطريق ونكسر قوانين الجاذبية باستعمال قوى افقريب،هنالن نتوقف 

.مغناطيسية
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سيارة هوندا سيفيك الهجينة
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