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الجامعة األميركية في بيروت أقامت المؤتمر والمعرض الدولي األول لتصميم البناء 
 الفعال

 أبحاثها ُتظهر فوائده للتوفير والبيئة والصحة

بدعوة من معهد منيب وأنجال المصري للطاقة والموارد الطبيعية في الجامعة األميركية 

لجمعية األميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء افي بيروت، مع 

(ASHRAE)،المؤتمر والمعرض الدولي  أقيم ، ودائرة الهندسة الميكانيكية في الجامعة

 .يومينالمؤتمر  واستمراألول لتصميم البناء الفعال في مبنى وست هول في الجامعة. 

 أكثر منة الفعالة. وشارك فيه في المؤتمر أحدث  تقانات تصميم األبني ترضقد ع  و

أربعين عرضاً ألوراق بحثية حول الطاقة  ابلداً قّدمو 51مئة خبير محلي ودولي من 

ة الهواء داخل األبنية واستعمال الطاقة الشمسية واستراتيجيات توفير البديلة ونوعيّ 

عية رونالد جرناغن من الجم الئحة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وشملتالطاقة. 

 .وكامل غالي من الجامعة وأيمن التالوني من األمم المتحدة

"تنال قضايا الطاقة وقال رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورمان في حفل االفتتاح: 

واالستدامة اهتماماً متزايداً مع تنامي الطلب على الطاقة وارتفاع االستهالك إلى جانب 

المناخ أصبح من الحيوي إيجاد حلول لهذه موارد الوقود األحفوري. ومع تغيّر تضاؤل 

 دة." يات المعقّ التحدّ 

وقال وليد شكرون ممثل الجمعية: "من المهم جداً تأسيس شبكة عالمية لضمان التعاون 

 والتشارك والتوجيه لضمان تلبية االحتياجات المطلوبة في هذا المجال". 

ع البناء له دور حيوي في وقال عمر المصري، من المجلس االستشاري للمعهد: "إن قطا

الحد من استهالك الطاقة، والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون، وابتكار مواد 

البناء. إن هذه المفاهيم ال تزال مغمورة في منطقتنا، وسيمكننا التقدم من خالل الجمع بين 

 المحترفين واألكاديميين الرائدين في هذا المجال لتحقيق أفضل النتائج". 



ما آرتور نظاريان، وزير الطاقة والموارد المائية، فقال: "لقد استثمرت الوزارة الكثير أ

من الجهود ودعمت جميع االبتكارات القائمة على أسس تقنية متينة. وتهدف سياساتنا 

 الوطنية إلى توفير الطاقة وتحسين نوعية الحياة." 

  

 دراسات بحثية

 

عة األميركية في بيروت نتائج ست دراسات رض باحثون من الجامعوخالل المؤتمر، 

بحثية أشرفوا عليها. ومن بين هذه الدراسات دراسة للكلفة التي تتكبّدها في لبنان األ سر 

 التي 

الستخدام مولدات للطاقة مبّذرة  ر للتيار الكهربائي فتضطرّ تعاني من االنقطاع المتكرّ 

رغد فرحات والطالب غيث الطيبي  وملّوثة. وقد تشارك في إجراء هذه الدراسة الطالبة

كامل غالي. وتّم أوالً استبدال المواد العازلة المستوردة  الدكتورنسرين غدار و الدكتورةو

من خارج لبنان والباهظة الثمن نسبياً بمواد تتوفّر محليا مثل الحجر الطبيعي، وكتل 

ال هذه المواد في التربة المرصوصة، والقش، باالضافة إلى الطاقة الشمسية. وتم استعم

إلى أن استخدام المواد بناء على الطراز الريفي اللبناني، من طابقين. وخلص الباحثون 

ر على  ّّ المحلية يخفّض االستهالك السنوي للطاقة الكهربائية بما يناهز النصف، ويوّف

حثون إلى أن استبدال مولدات ادوالر بالمتر المربع. كما خلص الب 15أصحاب المنازل 

ت زل بوسائل توليد الكهرباء وتسخين المياه بالطاقة الشمسية يزيد من التوفير. وتمّ الدي

 تغذية شبكة الكهرباء بكميات الطاقة التي جرى توفيرها.

وقد وجد الباحثون أن استبدال مولدات الديزل جزئياً بمولدات تعمل بالطاقة الشمسية 

ة ثالثة آالف دوالر تقريباً في السنة. دوالر، يوفّر على األسر 9,400وبكلفة اجمالية تبلغ 

  00633بدلت مولدات الديزل كلياً بمولدات تعمل بالطاقة الشمسية، وبكلفة  أما إذا است  

دوالر، فعندها يبلغ التوفير السنوي لألسرة حوالي أربعة آالف وخمسمئة دوالر، وتوفّر 

 بالمئة من استهالكها المنزلي للطاقة. 501األسرة 

"الكثير من الناس ال يتمّكنون من الحصول على ن ظم للطاقة فرحات: وقالت رغد 

ا يبنون منازلهم. ولكن إذا است عملت األساليب التي طّورناها، لوفّرت عليهم المتجددة عندم

المال على المدى المتوسط والطويل، ولسمحت أيضاً بتطوير الصناعات المحلية على 

رات المناخية حساب الصناعات  األجنبية، ناهيك عن الفوائد البيئية الناجمة عن كبح التغيّ 

مولدات الديزل في المناطق السكنية". ولفتت إلى أن نسبة  والحد من التلوث المنبعث عن

 التوفير قد تكون أكبر من التقديرات.

 

الطالب في الجامعة األميركية في بيروت محمد كنعان واألساتذة غّدار وغالي وقد أجرى 

وجورج عرج دراسة تناولت كيف يمكن استخدام األشعة فوق البنفسجية مع وحدات 

اء على البكتيريا الم عدية المتواجدة في أعالي الغرف قبل انتقالها مع تكييف الهواء للقض



الهواء المكيّف إلى المناطق السفلى حيث يتواجد السكان. وبما أن ضوء األشعة فوق 

البنفسجية يشّكل خطراً على البشر، استخدم الباحثون لمبات أشعة مغطاة  في أعالي 

 اشرة.ها إلى السكان مبالغرف كي ال  يصل ضوء  

وفي االختبار ذاته، أبدل الباحثون أقنية التهوئة بأقنية جديدة ع ّرضت لألشعة فوق 

ضي عليه. وانخفض استهالك بالمئة من البكتيريا فيها قد ق   03البنفسجية فتبين أن 

 55بالمئة إلى  03البنفسجية من  قالكهرباء لتنظيف الهواء مع استعمال األشعة فو

 بالمئة.

 

الماجيستر خضر كنيار مع األستاذين غّدار وغالي دراسة بحثية تناولت و أجرى طالب 

امتصاص الرطوبة من الهواء داخل الغرف العادة استعماله فيها. واستعملت هذه 

قالطريقة كبديل عن الطرق التقليدية المتصاص الرطوبة، وهي  مبّذرة للطاقة  ط ر 

 وتستعمل التبريد لمكافحة الرطوبة.

جديدة، تم امتصاص الرطوبة من الهواء داخل الغرف عبر استعمال وفي الطريقة ال

ومكّون من األمالح. وت ستعمل مادة جديدة غشائية تفصل بين مجفِّف محلول سائل 

والهواء، وتسمح فقط  بدخول ذرات الهواء ليجفّفها المحلول ويعيدها مجفِّف المحلول ال

 الغرفة. خارجاً، دون أي احتكاك بين المحلول وبين أجواء 

يفقد قدرته على امتصاص المزيد من  الرطوبة من الهواء بعد مجفِّف وألن المحلول ال

تشبّعه بما امتصه، يتم تسخينه بالطاقة الشمسية ليتجّدد. ويعاد استخدام الهواء داخل 

بالمئة من استهالك الكهرباء  01ر هذه الطريقة الغرف بعد امتصاص الرطوبة منه. وتوفّ 

 مقارنة بطرق التكييف التقليدية.في المكاتب 

ويقول البروفسور غالي: "بهذة الطريقة نحّد من استهالك الطاقة. في الماضي كنا نلجأ 

الذي تجّدده الطاقة مجفِّف إلى التبريد المتصاص الرطوبة واآلن نعتمد على المحلول ال

الغرفة فهذه الشمسية. كما أن للغشاء فوائد صحية إذ يعزل المحلول المجفّف عن بقية 

 المحاليل خطرة على الصحة البشرية اذا انتشرت في كل أجواء الغرفة".

معهد منيب وأنجال المصري للطاقة والموارد الطبيعية في الجامعة هذا وقد تأسس  

ركية لمهندسي التدفئة والتبريد يالجمعية األم. أما 0330األميركية في بيروت في العام 

  .5981ي العام وتكييف الهواء فقد تأسست ف
 
   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8500   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    600  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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