
الطريق  متهيد 

إشراقًا أكثر  ملستقبل 

كيـــف خدمـــت املصنعـــات األرضيـــة املجتمـــع علـــى مدى 

نصـــف قرن



العالم تغذية 

بيئتنا حماية 

االقتصادى النمو  معًا العيش 

الطبيعية  الكوارث 

الشعوب التواصل بني 

املياه النظيفة و

الصرف الصحى

املدن واملجتمعات

 املستدامة

السالم والعدل و

املؤسسات القوية

الشراكة من

أجل األهداف 

الصناعة واإلبتكار واملساواة بني اجلنسني تعليم ذو جودة

البنية التحتية

العمل الالئق و

النمو االقتصادى
ال للفقر

تقليل عدم املساواه

اإلستهالك و

اإلنتاج املسئوالن

طاقة نظيفة

 بسعر إقتصادى

الصحة اجليدة و

املزدهرة

احلياة على األرض
إتخاذ تصرف

 نحو املناخ

احلياة حتت املاء

القضاء

 على اجلوع

مياه ذات جودة للجميع

األفضل أجل  من  قوة  األرضية:  املصنعات    

املصنعات األرضية ليست فقط إختراع هندسى متميز، هى أيضًا إختراع 

إنسانى عظيم.

يستفيد املجتمع بأكمله من فاعلية إستخدام املواد األرضية املصنعة. فهى 

تساهم فى رفع كفاءة الزراعة، الوقاية من تلوث املياه، حماية املناطق 

الساحلية والتمتع باألمان داخل وسائل النقل احليوية التى نعتمد عليها 

جميعًا.  

 

بإستخدام األفكار الواردة مبحاضرة جيرو 2018 :

املصنعات األرضية كحلول لتعافى العالم - للمؤلفة الدكتورة/ ناتالى توز، 

سيوضح هذا الكتاب اإللكترونى كيفية مساعدة املصنعات األرضية فى 

مواجهة بعض أكبر حتديات العالم:

2

سيوفر هذا الكتاب اإللكترونى أيضًا نظرة متكاملة للجمعية الدولية 

للمصنعات األرضية والقيم التى ترتكز عليها.

P.3      العالم تغذية 

P.4      للجميع جودة  ذات  مياه 

P.5      الطبيعية الكوارث 

P.6      الشعوب بني  التواصل 

P.7       االقتصادى النمو 

P.8      بيئتنا حماية 

P.9       العيش معًا: قيم اجلمعية الدولية 

للمصنعات األرضية
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حتتل الزراعة ما بني ٪40 و ٪50 من سطح األرض ،

ومع منو عدد سكان العالم يزداد الطلب.

بني عامي 1961 و2009 ، زاد اإلنتاج الزراعي بنسبة ٪300 .فهو ميثل 

اآلن ما يصل إلى ٪12 من إجمالى إنبعاثات غازات اإلحتباس احلرارى 

البشرية، و٪50 من انبعاثات امليثان و٪60 من إنبعاثات أكسيد النيتروس 

العاملية.

ومن املتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم 10 مليارات نسمة بحلول عام 

2100، فإن زيادة الكفاءة الزراعية والسيطرة على الغازات الضارة املنبعثة 
من العمليات الزراعية أمر حيوى لعالم صحى.

املصنعات األرضية من أجل الزراعة:

* احلماية من تآكل التربة عن طريق إستخدام ألياف جوز الهند واجلوت 
التى تتحلل، وفى حالة اجلوت متنع املبيدات احلشرية من اإلنطالق في مياه 

الرى

* حماية أنابيب الصرف ومساعدة املزارعني فى احلفاظ على تشبع مناسب 
باملياه وتثبيت التربة

* العمل كغطاء أرضى من أجل: 

- ضبط منو احملاصيل. ميكن أن تسمح مواد النسيج األرضى غير 

املنسوجة بالتدفق احلر للمياه والهواء واألسمدة واملغذيات ، مع توفير 

بيئة متنع الزيادة مع تسريع منو احملاصيل

- احلماية من اآلفات والرياح الشديدة والشمس أثناء النمو والتخزين

* تثبيت األرض وحمايتها، ومنع إصابة احليوانات

* تقليل من تسرب والنحر لضفاف املجارى مائية حتسني جودة املياه  فى 
املزارع  السمكية 

* إدارة ومنع التلوث من فضالت احليوانات و غاز امليثان

* العمل مبثابة حواجز مقاومة للماء فى إنشاء بيئات الزراعة احلضرية

العالم تغذية 
اإلنبعاثات  جميع  واقعيًا، 

إلى  منسوبة  الزراعية 

إلطعام  الغذائى  اإلنتاج 

املتزايدون،  العالم  سكان 

بأكثر  يزيد  أن  يقدر  والذى 

املتوقع  فمن   ،50٪ من 

 10.8 عددهم  يتجاوز  أن 

2100 فى  نسمة  مليار 

 
Porter and Reay 2015
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نقص املياه فضيحة عاملية. فى عام 2015، كشفت األمم املتحدة أن خمسى 

سكان العالم تأثروا بنقص املياه. وهو رقم تتوقع األمم املتحدة إرتفاعه.

التلوث، وخطر تغير املناخ والظروف املروعة داخل “حزام العطش” يهدد 

بأكملها. مجتمعات 

يكمن احلل فى سيطرة أكبر على تخزين وتوزيع املياه.

ميكن أن تلعب املصنعات األرضية دورًا أساسيًا فى حتقيق هذا الهدف.

 تساعد املصنعات األرضية فى منع ندرة املياه:

* وذلك بزيادة الكفاءة الزراعية كما مت توضيحه فى الصفحة السابقة     

* من خالل إيقاف التسرب عند إستخدام األغشية األرضية كبطانة وعازل 
مائى للقنوات – تبني أن بطانة األغشية األرضية تسرب أقل من 10 أمرات 

ما تسربه بطانة اخلرسانة األسمنتية

* من خالل مساعدة نقل املياه فى األنفاق الهيدروليكية 

* باحملافظة على جودة املياه وإمدادها ومبنع التلوث عند إستخدامها فى 
تبطني وتغطية اخلزانات

* وكذلك تلزم إنتاج املواد األرضية املصنعة كمية أقل من املياه فى حني أن 
صناعة اخلرسانة هى ثانى أكبر مستهلك للمياه بعد الزراعة

للجميع جودة  ذات  مياه 
األرضية  األغشية  وباألخص  األرضية،  املصنعات 

وتخزينها  ونقلها  العذبة  املياه  إحتجاز  على  تعمل 

للسدود  كحواجز  إستخدامها  عبر  وتوزيعها 

األنابيب.  وخطوط  األرضية  واخلزانات  والقنوات 

Koerner et al. 2008
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األرضية قد تتسبب الفيضانات و اإلنهيارات و اجلفاف فى املوت والدمار. 

ومع منو املستوطنات البشرية والتوسع السكانى السريع وتغير املناخ، 

ستواجه األرض ضغوطات لم تشعر بها من قبل.

ميكن أن تساعد اإلدارة الفعالة للمياه بإستخدام املصنعات األرضية فى 

منع الكوارث البشرية الناجتة عن الفياضانات واجلفاف. كما ميكن أن 

يلعب التحكم فى النحر وإدارة املياه أيضًا دورا حيويًا فى منع وتخفيف 

الفيضانات واإلنهيارات األرضية. 

املصنعات األرضية:

* حتمى من تأكل السواحل وذلك باملساعدة فى إنشاء وحدات خارج املناطق 
الساحلية تكون ذات كتلة كبيرة ومتزنة هيدروليكيًا متتص الطاقة ومتكاملة 

إنشائيًا  

* توفر املنسوجات األرضية بيئة شعب مرجانية إصطناعية آمنة للبشر 
وجاذبة للنباتات البحرية واألحياء املائية بعد فترة وجيزة من اإلنشاء

* حتمى من الفيضانات كجزء أساسى من السدود املعاد تأهيلها واجلديدة، 
وتعمل كحواجز مرشحة أفقية أو رأسية، وكتدعيم للحواجز املائية وحماية 

األسطح من التآكل ومنع الضرر الناجم عن احليوانات احلفارة 

* توفير حلول سريعة ضد الفيضانات باستخدام جدار بحرى طبيعى ومحلى

* احلماية من اإلنهيار األرضية  مبنع عوامل التعرية وتقوية وتثبيت وتدعيم 
امليول التى قد تكون عرضة للزالزل أو الرياح العاتية أو التعرية من جداول 

املياه أو األنهار

* ميكن أن تعمل كحلول تقنية للرصد املستمر أثناء األحداث املناخية 
القاسية، على سبيل املثال، ميكن أن يساعد اجلمع بني األنسجة األرضية 

ومعدات قياس احلرارة باأللياف الضوئية فى الكشف املبكر عن املناطق غير 

املستقرة

الطبيعية الكوارث 
ميكن  ال  الطبيعية  الكوارث  أن  حقيقة  تعني  ال 

للتخفيف  شىء  أى  فعل  ينبغى  ال  أنه  جتنبها 

عواقبها. من 

.

 Brandl 2010, Yoo 2015
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فى عالم أصبحت فيه احلدود بشكل متزايد موانع، ميكن للبنية التحتية 

احلديثة والفعالة للنقل أن تكسر احلواجز بني اللغات والثقافات والفرص. 

العالم املتصل هو عالم أكبر.

سواء كان األمر يتعلق بتوحيد املناطق املعزولة من بقية العالم، أو فتح 

الفرص اإلقتصادية لألشخاص املستبعدين سابقًا، أو تعزيز اإلنتاجية من 

خالل تقليل أوقات النقل، ميكن أن تساعدنا املصنعات األرضية على اإللتقاء 

معًا.

املصنعات األرضية:

* املساعدة فى بناء الطرق عن طريق فصل الطبقات وتثبيت أساسات الطرق 
والطبقات السفلية الضعيفة، مع ضمان الصرف اجلانبى

* ميكن إستخدامها لفصل وتقوية الطبقات الداعمة أسفل هيكل مسار 
السكك احلديدية، مما يساعد على الصرف اجليد ، ومينع تلوث الهيكل 

احلجرى ويوزع الضغط الناجت عن حركة ووزن القطارات

* املساعدة فى تقوية اجلسور، مما يضمن عدم وجود مطبات عند اإلقتراب 
وعدم حدوث أضرار من التمدد أو اإلنكماش احلرارى املوسمى

الشعوب بني  التواصل 
تساعد  أن  يجب 

البنية  فى  اإلستثمارات 

إعادة  على  للنقل  التحتية 

املعزولني  األشخاص  توحيد 

التنقل  إمكانية  مع  سابقًا 

عى. إلجتما

 
Levita 2017

em
re

ca
n 

ar
ık 

\ U
ns

pl
as

h 
رة:

صو

International Geosynthetics Society متهيد الطريق ملستقبل أكثر إشراقا6



Jo
su

e I
sa

i R
am

os
 F

igu
er

oa
  \ 

Un
sp

las
h 

رة:
صو

تطبيقات  فى  األرضية  املصنعات  إلستخدام  يكون 

مالية،  فوائد  األحيان  من  كثير  فى  املدنية  الهندسة 

كمية  وتقليل  املستجلبة،  املواد  تكلفة  من  بالتقليل 

فعالية  أكثر  إستخداما  عام  بشكل  يوفر  كما  النفايات، 

التى  التقليدية  احللول  باستخدام  مقارنة  للموارد 

واحلديد.  واخلرسانة  التربة  تستخدم 

 
Jones 2015

7

نحن نعيش فى عالم ملىء بالتفاوتات اإلقتصادية. ال يزال اليوم أكثر من 

700 مليون شخص يعيشون فى فقر شديد 
 .)Norberg 2016(

تستخدم املصنعات األرضية فى إنشاء البنية التحتية للنقل التى تولد منوا 

اقتصاديًا مشتركًا. ميكن أن يؤدى إستخدام املصنعات األرضية أيضًا إلى 

توفير التكاليف التشييد و البناء.

ميكن أن يوفراإلختيار األنسب للمصنعات األرضية أيضا مزايا مالية كبيرة، 

مما يعنى أنه ميكن إعادة إستثمار األموال فى األماكن التى تشتد احلاجة 

إليها.

املصنعات األرضية:

* حتقق تخفيضات فى التكاليف من خالل:

- تقليل الكمية أو احلاجة ملواد التربة ضمن مشاريع الهندسة املدنية

- تسريع اإلنشاء

- حتسني األداء على املدى الطويل ، مع تقليل احلاجة إلى اإلصالح وما 

يرتبط به من أعطال

- حتسني اإلستدامة

* املساعدة فى حتقيق النمو االقتصادى كجزء من اإلستثمار األوسع فى 
للنقل البنية التحتية 

* حماية اإلقتصاد من خالل التخفيف من حدة الكوارث الطبيعية واألضرار 
اإلقتصادية الناجمة عنها

* توفير تخفيضات كبيرة فى التكلفة البيئية من تقليل إستخدام املواد ، 
وتسريع اإلنشاء وتقليل الصيانة

االقتصادى النمو 
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ليس هناك ما هو أقدس من بيئتنا الطبيعية

تعتبر اإلدارة املدروسة للنفايات وطرق اإلنشاء املعقواة واحلساسة ومنع 

تلوث املياه عن طريق التعرية والتسرب كلها ضرورية إذا أردنا عاملًا أكثر 

ازدهارا.

من خالل احلماية من التلوث حتت سطح األرض وفوقه، واملساهمة فى 

حتسني طرق اإلنشاء باستمرار مع تقليل آثار الكربون، فإن املصنعات 

األرضية هى فى طليعة مساعدتنا فى احلفاظ على جودة بيئتنا.

املصنعات األرضية:

* منع التلوث من النفايات عند إستخدامها كبطانات فى مدافن النفايات 

* منع تسرب املياه وإنتقال الغاز من خالل العمل كأغطية ألغطية مدافن 
النفايات

* احلماية من التلوث بالنفايات املشعة؛ فى أعقاب زلزال 2011 قبالة 
ساحل احمليط الهادىء فى توهوكو فى اليابان، وما نتج عنه من أضرار 

حملطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية، هناك 1600 موقع  تخزين مؤقت 

باستخدام بطانات غشاء أرضى

* تقليل املخاطر البيئية لعمليات التعدين من خالل استخدامها فى أنظمة 
تبطني منصات الترشيح، ومرافق تخزين املخلفات، وتخزين النفايات وتبطني 

البرك والقنوات 

* املساعدة فى معاجلة مياه الصرف الصحى عند استخدامها كمرشحات 
ذات قاعدة من ألياف القصب

* ضمان نزح املياه من املواد الشبيهة بالروبة أثناء النقل عبر أنابيب 
النسيج األرضى  

* املساعدة فى التحويل اآلمن لألراضى امللوثة إلى مواقع للطاقة الشمسية 

* احلد من تلوث املياه أثناء مشاريع البناء

* احلد من إنبعاثات غازات اإلحتباس احلرارى من مشاريع البناء، من خالل 
السماح باستخدام املزيد من املواد الطبيعية احمللية فى إنشاء البنية التحتية

بيئتنا حماية 

في  ساهمت  التى  والنقل  اإلنتاج  فى  الزيادة  أدت 

من  كبيرة  كميات  إطالق  إلى  أيضًا  الفقر  من  احلد 

الوقود. على  إعتمادها  بسبب  الدفيئة  الغازات 

 
Touze 2020
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ال يكفى أن توفر املصنعات األرضية حلواًل للمجتمع؛  يجب أن تعمل 

صناعتنا كمثال لكيفية العيش والعمل واإلزدهار معًا.

بصفتها هيئة تعليمية، تلتزم اجلمعية الدولية للمصنعات األرضية بالقيم 

املشتركة التى تتمحور حول إحترام بيئتنا وبعضنا البعض، والتعلم املشترك، 

واحلرية، والتعليم، ومنع الضرر.

قيم اجلمعية الدولية للمصنعات األرضية تتضمن:

* اجلمال

* احلقيقة

* العدالة

* اإلحترام

* احلب

* احلرية 

الدولية  اجلمعية  قيم  معًا:  العيش 

األرضية للمصنعات 

مترابطون  نحن 

أى  من  أكثر  ومتواصلون 

لذلك  نتيجة  مضى.  وقت 

مسؤوليتنا  إزدادت   ،

بشكل  واجلماعية  الفردية 

. كبير

 
Potočnik 2017
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األرضية   للمصنعات  الدولية   اجلمعية  حول 

اجلمعية الدولية للمصنعات األرضية هى جمعية تعليمية  تهتم بالتطوير  

العلمى والهندسي لألنسجة األرضية، األغشية األرضية، املنتجات املتعلّقة 

بهما، والتقنيات املرتبطة بهما. 

تتمثل رؤية اجلمعية الدولية  للمصنعات األرضية فى االعتراف أن يتم 

اإلعتراف بأن املصنعات األرضية أساسية للتنمية املستدامة من خالل توفير 

احللول التكنولوجية والهندسية لإلستجابة إلى التحديات املجتمعية والبيئية. 

 www.geosyntheticssociety.org :للتعرف على املزيد، قم بزيارة
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