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املستدام



هل تعلم أن 80% من التجارة يف العامل يتم النقل فيها عرب السفن؟ تعرَّف عىل تأثري 
م مقرتحات تزيد من استدامة الشحن البحري.  الشحن علينا وعىل كوكبنا وقدِّ

 يف هذا النشاط ميارس طالبك ما ييل:

البحث يف التأثري البيئي للشحن البحري. 	

تصميم منوذج لسفينة تحقق االستدامة وتكوينه واختباره. 	

ما الوسائل املطلوبة إلنجاز ذلك؟

ا. 	 كرتون، وغراء كحول البويل فينيل )PVA( وغريهام من املواد الالزمة لتكوين السفينة يدويً

وعاء كبري مملوء باملاء أو حوض مايئ. 	

الشحن
ما معلوماتك عن أنواع النقل التجاري األكرث شيوًعا يف العامل؟

يعتمد معظم الشحن البحري )الشحنات املنقولة عرب البحار واملحيطات( عىل الوقود الحفري “زيت الوقود 

الثقيل” )املعروف أيًضا باسم “وقود الخزانات”(.  وبالرغم من ذلك، يُعترب الشحن البحري أحد أقل أنواع النقل 

التي ترض بالبيئة. فقد أوضحت دراسة تم إجراؤها عىل شحنة تم نقلها إىل بلدان أوروبية ويف أرجاء هذه 

البلدان أن انبعاثات الغازات الدفيئة لكل طن من الشحنة قليلة جًدا مقارنًة باألشكال األخرى للنقل.

CO املنبعثة لكل طن من الشحنة، فنظرًا لحدوث الشحن مبقدار هائل، يظل تأثريه 
2
ورغم انخفاض كمية غاز 

ا من إجاميل انبعاثات  ا من البضائع عرب البحار، ويشكل ذلك 3% تقريبً كبريًا عىل البيئة – يتم نقل 80% تقريبً

CO العاملية.
2
غاز 

ما الذي تعرفه بالفعل؟
ناقش مع طالبك املعلومات التي يعرفونها بالفعل عن الشحن.

ماذا تحمل السفن عىل متنها؟ )مأكوالت، وأثاث، وأجهزة إلكرتونية، ولُعب، كل يشء!( 	

هل تعرف أسامء أي أجزاء من السفينة؟ وباألخص سفينة الحاويات؟ توجد هنا أشكال توضيحية ترتاوح  	

صعوبتها من األشكال البسيطة حتى األشكال املعقدة ميكنك االطالع عليها ملقارنة معلوماتك بها: 

 bit.ly/3K1FNFa )يوجد خيار يتيح الرتجمة يف الجزء العلوي األمين من الصفحة(

ما مقدار الحمولة التي تستطيع السفينة حملها؟ قد تندهش من هذه املعلومة! إليك مقالة من  	

 Google مرتجم بواسطة  bit.ly/3N5S7pA( :تتناول حجم السفن واملقدار الذي تستطيع حمله BBC

) bbc.in/32PTTZO إىل اللغة العربية، يوجد النص األصيل باللغة اإلنجليزية عىل

ري السفن؟ ما الذي يجعلها تتحرك؟ 	 ما الذي يُسِّ

مرشوع صغري
يختار كل طالب غرفة يف بيته )غرفة نومه عىل سبيل املثال( ويُجري مسًحا. ويجمع 

معلومات عن كل عنرص يف الغرفة مكتوب عليه مكان املنشأ )يف ملصق عليه نص “صنع يف...” عىل 

سبيل املثال( لإلجابة عن السؤال من أين ورد العنرص؟ قم بفرز النتائج املجمعة يف الفصل ووضحها 

بعالمات عىل رسم بياين. ما نسبة هذه البضائع التي من املرجح أن يكون قد تم نقلها عرب البحار 

لتوصيلها إليك؟

معلومات إضافية
إن انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن ليست االحتامل الوحيد لحدوث مشكلة. ما األخبار 

األخرى حول السفن والبيئة التي ميكنك العثور عليها؟ إليك مثال عىل سفينة تنسكب منها مواد 

bit.ly/3GptvKo :2021 كيميائية يف مياه رسيالنكا يف عام

التعرف عىل املزيد

يوجد عىل Wikipedia مقالة جيدة حول السفن وتاريخ الشحن إذا كنت تريد تكليف مجموعتك  	

bit.ly/3JvN9QD :بالقراءة والبحث ملعرفة املزيد من املعلومات

الشحن املستدام

متوسط انبعاثات الغازات الدفيئة الصادر عن وسائل النقل التي تعمل مبحرك لشحن البضائع، 

الدول السبعة وعرشون األعضاء يف االتحاد األورويب، يف الفرتة 2014-2018. تم استخدام مقياس 

لوغاريتمي يف الشكل التوضيحي املوجود عىل اليسار، ويبني الشكل التوضيحي املوجود عىل 

CO بالجرامات الناتج عن نقل شحنة بوزن طن واحد ملسافة كيلومرت واحد 
2
اليمني غاز 

)شاحنات البضائع الكبرية = شاحنة، IWW = مجرى مايئ داخل اليابسة(

مقتبس مع التعديل من 

https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport، توجد 

bit.ly/3N76eLj :إىل اللغة العربية هنا Google الرتجمة بواسطة

CO لكل طن-كيلومرت
2
جم من انبعاثات  CO لكل طن-كيلومرت

2
جم من انبعاثات 

الشحن الجوي

HGV شاحنات

IWW النقل يف مجرى

الشحن عرب السكك 
الحديدية 

الشحن البحري

https://bit.ly/3K1FNFa
http://bit.ly/3N5S7pA
http://bbc.in/32PTTZO
http://bit.ly/3GptvKo
http://bit.ly/3JvN9QD
https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport
http://bit.ly/3N76eLj


السفن املستدامة

يشهد مجال الشحن جهودًا مبذولة للوصول باملجال إىل االنبعاثات الصفرية للكربون عن 
طريق استخدام الطاقة املتجددة ويركز القامئون عىل ذلك عىل بعض األمور اللطيفة.

مفهوم الطاقة املتجددة
تعرب الطاقة املتجددة عن طاقة يتم الحصول عليها من موارد طبيعية تتجدد عىل مدار عمر اإلنسان. وال تشمل معظم مصادر الطاقة املتجددة إجراءات حرق، ومن ثم ال ينتج عنها ثاين أكسيد الكربون وغريه من 

الغازات الدفيئة. هل يستطيع طالبك ذكر بعض مصادر للطاقة املتجددة؟ هل بإمكانهم ذكر طاقة متجددة تؤدي إىل انبعاث الغازات الدفيئة؟ أو مصدر لطاقة غري متجددة ال تؤدي إىل ذلك؟1 

1  تتضمن املصادر النظيفة للطاقة املتجددة ضوء الشمس، والرياح، واملطر، واملد والجزر، واألمواج، ومساقط املياه )الطاقة الكهرومائية(، والتدفئة األرضية. إن الكتلة الحيوية )القابلة للحرق مثل الخشب( مصدر للطاقة املتجددة ينبعث عنه غازات دفيئة، أما الطاقة النووية 

فهي مصدر للطاقة غري املتجددة التي ال ينبعث عنها ذلك.

طاقة الرياح
 إن السفن التي تسري بفعل الرياح ليست جديدة – تم استخدام هذه الطريقة قبل اخرتاع املحركات. ورغم 

ذلك فإن استخدام رشاع للحصول عىل القوة الدافعة املناسبة لتسيري سفينة حاويات ضخمة أمر صعب 

ا. ومع ذلك ليس من املفرتض أن تحتفظ األرشعة بنفس املظهر التي كانت عليه يف القرن الثامن عرش –  حًق

يعتمد تأثري ماغنوس عىل السارية الدوارة للحصول عىل القوة الدافعة. يوجد رشح رائع عىل YouTube، هنا: 

bit.ly/3tnDq9w

إليك بعض النامذج األخرى الحديثة لسفن تسري بفعل الرياح وتجسد هذا املفهوم: )bit.ly/3GnWFcJ  مرتجم 

) bit.ly/3n6M1d7 إىل اللغة العربية، يوجد النص األصيل باللغة اإلنجليزية عىل Google بواسطة

السفن التي تسري بفعل الطاقة الشمسية
ميكن تحويل الطاقة املستمدة من الشمس إىل كهرباء لتشغيل محرك يدفع سفينة يف املاء. هذا أمر عظيم إذا 

كان الجو مشمًسا طوال الوقت، ولكن رمبا اقتضت الحاجة بعض املساعدة عندما ال يكون الجو كذلك. وبناًء 

ا باستخدام تصميامت تجمع بني استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح –  عىل ذلك، تُجري الرشكات تجاربً

bit.ly/3IrAWv4

السفن الهيدروجينية
ا، ميكن تسيري سفن شحن باالعتامد عىل الهيدروجني أيًضا. إليك أحد  رمبا سمعت عن السيارات التي تسري بفعل الهيدروجني كبديل للسيارات التي تسري باالعتامد عىل البطارية الكهربائية… حسًن

bit.ly/37OEGKz :التصميامت التي من املحتمل استخدامها يف ديب يف املستقبل

 ميكن استخدام الهيدروجني لتشغيل محرك مبارشًة، ولكن يشيع استخدام ذلك أكرث لتشغيل ما يُسمى بخلية الوقود، التي تحوِّل الهيدروجني إىل كهرباء )bit.ly/3qlJBJc(. ويصدر عن كٍل من حرق الهيدروجني يف محرك، 

أو استخدامه يف خلية وقود ناتج ثانوي عبارة عن ماء نظيف، ومن ثم ال تُصدر املركبات الهيدروجينية انبعاثات ضارة يف موضع استخدامها.

 وبالرغم من ذلك، يتطلب الحصول عىل الهيدروجني يف املقام األول مقدار كبري من الكهرباء. ومن ثم، تحتاج السفينة التي تسري باالعتامد عىل الهيدروجني إىل الحصول عىل الهيدروجني باستخدام مصدر للكهرباء خاٍل 

ا. من االنبعاثات حتى تصري السفينة صديقًة للبيئة حًق

ما رأيك يف ذلك؟
ما مزايا وعيوب كل طريقة من طرق تسيري سفينة ضخمة؟ هل لديك أي أفكار تتعلق بأي طرق أخرى تجعل 

سفينة الحاويات صديقة للبيئة بدرجة أكرب؟

مبا أن سفن الحاويات ضخمة بالفعل، من الصعب تسيريها دون إصدار أي انبعاثات عىل اإلطالق، ولكن كل ما 

ميكن أن يقلل من استخدام الوقود الحفري سيحقق فائدة.

 ”L’ ENERGY OBSERVER“ :مجهزة بألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح – الصورة Energy Observer سفينة 

من تصويرPatrice Calatayu Photographies مصنفة يف فئة .CC BY-SA 2.0 لالطالع عىل الرشوط، تفضل بزيارة 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=openverse

إن سفينة E-Ship 1 سفينة من نوع فليترن: تشتمل عىل أربعة أرشعة دوارة ضخمة ترتفع عىل سطح السفينة وتدور بفعل اتصالها 

ا بوحدات دفع السفينة. ميكانيكيً

Alan Jamieson من مدينة “أبردين”، يف اسكتلندا، <CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0، من خالل 

Wikimedia Commons

http://bit.ly/3tnDq9w
http://bit.ly/3GnWFcJ
http://bit.ly/3n6M1d7
http://bit.ly/3IrAWv4
http://bit.ly/37OEGKz
http://bit.ly/3qlJBJc
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=openverse
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0


قم بتصميم وصنع سفينة حاويات خاصة بك

حان الوقت لتصمم وتصنع سفينتك الخاصة.

ابدأ يف الرسم
ابدأ برسم تخطيطي لتصميامتك الخاصة بسفن الحاويات.

ما طريقة تسيريها؟ 	

ما املواد التي ستستخدمها يف صنعها؟ 	

كيف ستجعلها مقاومة للامء؟ 	

أين سيتم وضع الشحنة؟ 	

كيف ستجعلها تستقر وتتحرك بسالسة يف املاء عىل نحو فعال؟ 	

تصنيع سفينتك
بعد وضع كل أفكارك عىل الورق، حدد أفضلها لتجربتها من أجل تصنيع السفينة ووضع خطة لخطوات 

تكوين النموذج.

إليك بعض الدروس التوضيحية لتصنيع سفينة بسيطة من الكرتون:

سفينة منحنية األطراف – bit.ly/36yYGBw  )مرتجم بواسطة Google إىل اللغة العربية، يوجد النص  	

) bit.ly/339iSXC األصيل باللغة اإلنجليزية عىل

مركب بقاعدة مسطحة – bit.ly/3JwN7Gc  )مرتجم بواسطة Google إىل اللغة العربية، يوجد النص  	

) bit.ly/3JNgsyJ األصيل باللغة اإلنجليزية عىل

نصيحة – إذا أردت الحفاظ عىل بساطة مناذجك، احرص عىل تصنيع منوذج لسفينة تسري بفعل الرياح، فلن 

يتطلب ذلك أي عنارص كهربائية. ولكن إذا أردت تجربة منوذج يعمل مبحرك، فإليك مثال ملركب بسيط يسري 

باالعتامد عىل الطاقة الشمسية: bit.ly/36anLBM   )مرتجم بواسطة Google إىل اللغة العربية، يوجد النص 

) bit.ly/337G8Fs األصيل باللغة اإلنجليزية عىل

اخترب منوذجك
مبجرد أن تنتهي من تصنيع سفينتك، ينبغي عليك اختبارها ملعرفة إذا ما كانت تستطيع:

الطفو.. 1

التحرك لألمام باالعتامد عىل نظام الدفع الذي اخرتته.. 2

حمل أي شحنة.. 3

من األفضل أن تخترب سفنك يف وعاء كبري يحتوي عىل املاء داخل الفصل، أو حوض مايئ. ميكن اختبار املراكب 

التي تسري بفعل الرياح باستخدام مروحة صغرية محمولة، واختبار املراكب الشمسية باستخدام مصباح جيب 

قوي إذا كان الطقس املحيل لديك غري مشمًسا بالقدر الكايف أو إذا كان “البحر” الخاضع لالختبار يف منطقة 

داخلية.

بالنسبة للشحنة، ميكنك التجربة ملعرفة العدد الذي ميكن لكل سفينة حمله من قطع الفاكهة، وإذا مالت 

عىل الجانب اآلخر، يأكل الفريق الشحنة.

قم بتنفيذ مسابقة
ا، فلم ال تقيم هذه املسابقة؟ وميكنك منح هدايا يف الحاالت التالية: إذا كان الطالب أكرب سًن

 استطاعت السفينة نقل أثقل حمولة عرب “البحر” لديك دون الغرق أو التوقف عن الحركة. 	

 أرسع سفينة تتحرك يف الظروف القياسية. 	

 قد يهتم الطالب يف املراحل الدراسية املتقدمة أيًضا بتطوير سفينة يتم تسيريها عن بُعد وتعمل بالطاقة املتجددة. ميكن أيًضا استخدام جهاز كمبيوتر صغري مثل   raspberrypi-arabic.com( Raspberry Pi( لتصنيع 

ا. سفينة تسري يف مسار محدد مسبًق

كن عىل دراية باملستجدات
 JaneGoodallUAE@ باسم Twitter أو عىل facebook.com/RootsnShoots.ae عىل Facebook باإلضافة إىل املوقع اإللكرتوين، ميكنك أيًضا العثور علينا عىل

DP World ورشكة JGI معهد
عقد معهد “جني جودل” عالقة رشاكة مع رشكة DP World لدعم تطوير برنامج Roots & Shoots. إن DP World رشكة رائدة تقدم لوجستيات شاملة وذكية وعاملية لسلسلة التوريد، وتوجد فروعها يف 55 بلد، مام يتيح تدفق 

ا وتدعم كذلك توسع مجموعات Roots & Shoots لتشمل شتى أنحاء العامل. األنشطة التجارية يف أنحاء العامل. وتدعم هذه الرشاكة الشيقة إيجاد موارد يف النظام البيئي البحري األوسع نطاقً

Unsplash ومتاحة عىل Janis Fasel الصورة: من تصوير

http://bit.ly/36yYGBw
http://bit.ly/339iSXC
http://bit.ly/3JwN7Gc
http://bit.ly/3JNgsyJ
http://bit.ly/36anLBM
http://bit.ly/337G8Fs


 أخربنا مبدى إنجازك للمرشوع
عندما تنتهي من مرشوعك، نود التعرف عىل ما أنجزته. إذا كان لديك حساب بالفعل، فيمكنك تحميل 

أخبارك بالصور عىل املوقع اإللكرتوين باإلمارات العربية املتحدة الخاص بربنامج Roots & Shoots التابع ملعهد 

“جني جودل” )uae.rootsandshoots.community( لعرض صور ومقاطع فيديو لسفنك حتى يطلع عليها 

ا بالفعل، فام عليك سوى كتابة البيانات يف النموذج املوجود  عدد أكرب من الجامهري. إذا مل يكن لديك حسابً

عىل املوقع اإللكرتوين وسنتوىل الرتتيبات الالزمة من أجلك.

كن عىل دراية باملستجدات
باإلضافة إىل املوقع اإللكرتوين، ميكنك أيًضا العثور علينا عىل Facebook عىل 

   JaneGoodallUAE@ باسم Twitter أو عىل facebook.com/RootsnShoots.ae

http://uae.rootsandshoots.community
http://twitter.com/JaneGoodallUAE
http://twitter.com/JaneGoodallUAE
http://facebook.com/RootsnShoots.ae

