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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
االستدامة أصبحت توجه عالمي وتطبيقها في كل مجاالت الحياة أصبح ضروري لتلبية احتياجات 

ستقبل في الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، لذلك فإنه من المهم الحاضر مع الحفاظ على حق الم

التركيز على كيفية مراعاة االستدامة في العملية التصميمية، لما لقرارات المصممين من أهمية في 

التأثير على البيئة، ومن أهم المجاالت التصميمية التي ال غنى عنها هي تصميم وحدات اإلضاءة 
ة الدراسة في أن سوء اختيار الخامات يسبب خلل بالنظام البيئي وبمبادئ الصناعية. تكمن مشكل

االستدامة حيث أنه يتسبب في آثار بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية ضارة، ويتسبب كذلك في 

اهدار الموارد الطبيعية، ولذلك من الضروري اطالع المصممين على أهم الخامات المستدامة 

حو اإلنتاج األنظف وتصميم وحدات اإلضاءة الصناعية المستدامة، لمساعدتهم على التوجه ن
واستهدفت الدراسة التعرف على أكثر الخامات استدامة في مجال تصميم وحدات اإلضاءة 

الصناعية، وعرض نماذج الستخدام هذه الخامات في تنفيذ المنتجات، ومنهج البحث المنهج 

راجع العلمية، والمنهج الوصفي التحليلي للتعرف على االستقرائي من خالل الدراسات السابقة والم
الخامات المستدامة في مجال تصميم وحدات اإلضاءة الصناعية، وتتضح أهمية البحث في مالئمة 

وحدات اإلضاءة الصناعية للبيئة بشكل أكبر عن طريق اختيار خامات مستدامة، ويعرض البحث 

المستدامة، ثم الخامات المستدامة واعتبارات اختيار المفاهيم الضرورية مثل االستدامة والتنمية 
الخامات المستدامة )التي تشمل كون الخامات طبيعية وذات عمر افتراضي طويل وقابلة إلعادة 

التدوير واألفضل أن تكون خامة ُمعاد تدويرها وكونها خامات غير ضارة للبيئة أو الكائنات الحية 

دود ومحلية(، ويليه تصنيف الخامات المستدامة الممكن وأن تكون خامة ذات استهالك طاقة مح

استخدامها في تصميم وتنفيذ وحدات اإلضاءة الصناعية، والتي تشمل أنواع من المعادن، وأنواع من 
األخشاب، والزجاج، وبعض المخلفات الزراعية، وبعض الخامات المعاد تدويرها، والخامات 

ع من القماش والجلد، ويشمل البحث عرض ألمثلة لوحدات المستخدمة في الطالء أو التغطية، وأنوا

 اإلضاءة المستدامة التي تم مراعاة فيها اختيار الخامات المستدامة.

 الخامات المستدامة  
Sustainable Materials  

 اإلضاءة الصناعية

 Artificial Lighting  
 االستدامة 

Sustainability  

 وحدات اإلضاءة

 Lighting Units 

 

Paper received 19th March  2022,  Accepted 11th May  2022,  Published 1st of July 2022 
 

  Introductionمقدمة 

االستدامة تعني االستمرارية، وتطبيق مفهوم االستدامة في جميع 
مجاالت الحياة أصبح ضرورة حتمية للحفاظ على االستمرارية 

ارد المتاحة بشكل متوازن اإلنسانية، حيث حسن استغالل المو
يضمن لنا سد حاجات البشر في الحاضر والمستقبل، وحيث أن 
العملية التصميمية والقرارات التي يتخذها المصممون تؤثر على 

 بالتركيزالمستقبل البيئي واالقتصادي واالجتماعي، وجب االهتمام 
على أهم الخامات المستخدمة في تنفيذ المنتجات عامة وفي وحدات 

إلضاءة الصناعية خاصة، وذلك لما له من أهمية في الحفاظ على ا
الموارد المتاحة وعدم إهدارها، وذلك عن طريق التركيز على 

 مفهوم اخلامات املستدامة اليت حتقق مبادئ االستدامة.توضيح 
 Statement of the problemمشكلة البحث 

االستدامة  سوء اختيار الخامات يسبب خلل بالنظام البيئي وبمبادئ
ضارة،  واجتماعيةحيث أنه يتسبب في آثار بيئية وصحية واقتصادية 

ويتسبب كذلك في اهدار الموارد الطبيعية، ولذلك من الضروري 
اطالع المصممين على أهم الخامات المستدامة لمساعدتهم على 
التوجه نحو اإلنتاج األنظف وتصميم وحدات اإلضاءة الصناعية 

 المستدامة.

 Objectives األهداف

التعرف على أكثر الخامات استدامة في مجال تصميم وحدات 

 .الصناعيةاإلضاءة 

 Methodologyمنهج البحث 

المنهج االستقرائي من خالل الدراسات السابقة والمراجع العلمية، 
والمنهج الوصفي التحليلي للتعرف على الخامات المستدامة في 

 مجال تصميم وحدات اإلضاءة الصناعية.

 Significance of the studyأهمية البحث 

اإلضاءة الصناعية للبيئة بشكل أكبر عن طريق  وحداتمالئمة 
 .مستدامةاختيار خامات 

 Theoretical Frameworkاإلطار النظري 

 مفهوم االستدامة
إن مفهوم االستدامة يعني االستغالل االمثل للموارد المتاحة سواء 

ً وعمرانياً كانت بشرية أو مادية أو طبي عية بشكل متوازن بيئيا
، حيث أن لضمان االستمرارية دون اهدار حقوق األجيال القادمة

االستدامة هي سد حاجات الناس في الحاضر دون التأثير على 
 .األجيال القادمة لسد احتياجاتهم في المستقبل

 التنمية المستدامة
لى أن صدر تقرير عن األمم المتحدة والذي أكد ع 1987في سنة 

التنمية يجـب أن تلبـي الحاجـات الملحـة الحاليـة دون التفـريط في 
الحاجـات المـستقبلية والتوزيـع العـادل للثروات وتحسين الخدمات 
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وتجذير مناخ الحريات والحقوق، دون إضرار بالمعطيات والموارد 
الطبيعية والبيئيـة، إنها بهذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة اإلنسان 

لمجتمـع والبيئـة، مـع األخـذ بعين االعتبـار حاجـات وحقوق وا
 األجيال القادمة وهذا ما يجعلنا نصفها بطابع االستدامة.

 الخامات المستدامة
هي تلك الخامات التي تم استخدامها في التصنيع وتراعي 

حيث أنها تلك  االعتبارات الثالث البيئية واالجتماعية واالقتصادية،
إلعادة  وقابلةتستخرج من الطبيعة، وتكون متجددة المواد التي 

التدوير، وقد تكون خامة غير طبيعية ولكن يجب التأكد من أنها 
خامات غير سامة أي ليس لها ضرر على البيئة أو صحة الكائنات 

وكلما كانت الخامات محلية كلما زادت استدامتها، ويجب أن الحية، 
الهالك والتكلفة ومقبولة  تكون قليلة االستهالك للطاقة وقليلة

 اجتماعياً.

 اعتبارات اختيار الخامة المستدامة

 خامة طبيعية  -1
حيث أن الخامات الطبيعية قابلة للتجدد وال تسبب ضرر بالبيئة إذا 

 تمت إدارتها جيداً.
 خامات ذات عمر افتراضي طويل -2

وهي الخامات المعمرة حيث تتطلب صيانة أقل، وتساهم في تقليل 
 فايات الصلبة، حيث أنها قابلة إلعادة االستخدام.الن
 القابلية لإلعادة التدوير والخامات المعاد تدويرها  -3

استخدام المواد القابلة إلعادة التدوير، واستخدام المواد المعاد 
تدويرها حيثما أمكن ذلك، يساعد على حماية البيئة عن طريق تجنب 

البيئي وذلك عن طريق أو تقليل بأكبر قدر ممكن من التلوث 
استراتيجيات إدارة المخلفات والتي ترتكز على مبادئ: استخدام 
ً من  تقنيات إنتاج نظيفة، وإعادة التدوير، والتخلص المالئم بيئيا

 المخلفات والنفايات.

 خامات غير سامة لمنع التلوث -4
خامات آمنه على صحة الكائنات الحية، حيث أنها ال ينتج منها أي 

ات سامة على مدار دورة حياتها، سواء أثناء التصنيع أو بعد انبعاث
التصنيع، وتكون قابلة للتحلل وبالتالي ضمان سالمة الصحة العامة 

 والمنظومة البيئية.
 استهالك طاقة محدود -5

خامات تستهلك طاقات أقل في مرحلة التصنيع، حيث تكون خامة 
 سهلة التطويع والتشكيل بأقل قدر من الطاقة.

 خامات محلية -6

 حيث أن استخدام خامات محلية يقلل من تكاليف النقل.

 تصنيف الخامات المستدامة الممكن استخدامها في وحدات اإلضاءة

 المعادن المستدامة -1
جميع المعادن تقريباً قابلة إلعادة التدوير، وعليه فإنها تعتبر من أكثر 

ً في صناعة ، ومن أكثر المعادن اساستدامةالخامات الطبيعية  تخداما
 المنتجات المختلفة هما األلومينيوم والصلب.

 Aluminumاأللومنيوم  -1-1
يمتاز األلمنيوم بالمتانة وخفة الوزن، ويمكن استخدامه في هيئة 
شرائح أو أنابيب ألومنيوم بسماكات وقطاعات مختلفة في صناعة 

يعتبر من ، ونظراً لقابليته المرتفعة إلعادة التدوير اإلضاءةوحدات 
 أهم المعادن المستدامة.

 Steelالصلب  -1-2
يمتاز الصلب بالمتانة وتحمل العوامل الجوية المختلفة والقابلية 

في صناعة وحدات اإلضاءة الخارجية، ويعتبر  مثاليللتلوين فهو 
الصلب من أهم خامات تصميم وحدات اإلضاءة الصديقة للبيئة، 

ا ال نهاية، وال يتطلب الكثير من حيث أنه قابل إلعادة التدوير إلى م
 الطاقة لتشغيله، وال تصدر عنه أي انبعاثات ضارة.

 
 لوحدة إضاءة معلقة مصنوعة من الصلب 2شكل           لوحدة إضاءة حائطية مصنوعة من األلومنيوم 1شكل 

 األخشاب المستدامة -2

بيعي تعتبر األخشاب من أهم المواد الخام المستدامة كونها مورد ط

متجدد، ومع ذلك يجب مراعاة أن تعد إزالة الغابات واحدة من أكبر 
التحديات التي نواجهها في محاولة لبناء مستقبل صديق للبيئة 

ويتم لكوكبنا، وعليه يجب التحكم في الغابات وإدارة قطع األخشاب، 

 Forestقياس استدامة الغابات من خالل مجلس رعاية الغابات 

Stewardship Council (FSC) هي منظمة دولية توضح ، و
معايير اإلدارة السليمة للغابات وطرق قطع األشجار واستخالص 

األخشاب بصورة أفضل دون حدوث خلل بالنظام البيئي، مما يضمن 

تحقيق التكامل بين مكونات االستدامة االجتماعية والبيئية 
ضرار واالقتصادية، ويضمن تلبية احتياجات الجيل الحالي دون اال

على سبيل المثال أخشاب الصنوبر بحاجات األجيال المستقبلية، ف

أكثر استدامة من أخشاب البلوط، حيث أن الخشب الذي يأتي من 

نوع األشجار سريعة النمو يميل إلى أن يكون أكثر استدامة من 
األشجار بطيئة النمو، ومع ذلك فإن األنواع بطيئة النمو إذا أديرت 

 درة على أن تكون من الموارد المستدامة.بشكل صحيح تصبح قا

 أخشاب البامبو أو الخيرزان -2-1
أحد أنواع الخشب الصديق للبيئة هو الخيزران أو البامبو حيث أنه 

قوي ومتعدد االستخدامات، ومن السهل صيانته وتنظيفه، ويمكن 

حصاد الخيزران في فترة زمنية قصيرة نسبيًا تتراوح من سنة إلى 

وال يتطلب األمر أرًضا جديدة لزراعة المزيد، ألنه خمس سنوات، 

ينمو نبتًا جديدًا من جذر موجود، ويمكن أن ينمو في أي تضاريس 
 تقريبًا، ومضاد للبكتيريا، مما يجعله أكثر متانة.

 
 لوحدات إضاءة مصنوعة من البامبو 3شكل 



Mohamed Ahmed & Toka Hussien 237 

 

International Design Journal, Volume 12, Issue 4, (July 2022) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 النخيل )الخشب والجريد( -2-2

ي أكثر من شيء مفيد، خشب النخيل وجريده يمكن استخدامها ف

العتبارهم مادة خشبية جيدة يمكن إعادة تدويرها بسهولة، تسحب 
األلياف الخشبية عـلى حدي وتحبك معا مثل القش المستخدم لتغطية 

األسقف، وتعليق األراجيح الشبكية، ولتصنيع السجاد، وتستخدم 

أيضا ألياف الخشب أو الجريد في صناعة القـبعات، وعمل 

 والخـشب نفسه يُستخدم في تصنيع األثاث من الخوص.األرضيات، 
 

 

 
 وحدات إضاءة من جريد النخيل 4شكل 

 
مصباح طاولة فرنسي من الحجر الجيري مع قواعد من  5شكل 

 خشب النخيل
 الزجاج المستدام -3

الزجاج مادة مستدامة وقابلة إلعادة التدوير بالكامل توفر فوائد بيئية 

التخفيف من تغير المناخ، كما في حالة  كبيرة مثل المساهمة في
الزجاج العازل للنوافذ والواجهات، ويساهم الزجاج في توفير 

الموارد الطبيعية الثمينة حيث أنه مصنوع من مواد خام طبيعية 

وفيرة مثل الرمل والنفايات الزجاجية، كما أنه يحظى بتقدير كبير في 

ومساهماته في حماية  العديد من التطبيقات نظًرا لطبيعته الخاملة
صحة األشخاص، حيث أنه يضمن عدم تلوث األطعمة والمشروبات 

 الموضوعة في عبوات زجاجية بالتغليف.

 
 وحدة إضاءة معلقة مصنوعة من الزجاج 6شكل 

 المخلفات الزراعية -4

تعرف المخلفات الزراعية بصورة عامة على أنها كل ما ينتج 

يات إنتاج المحاصيل الحقلية بصورة عرضية أو ثانوية خالل عمل
سواء أثناء الحصاد أو أثناء عمليات اإلعداد للتسويق أو التصنيع 

لهذه المحاصيل، كما تعرف المخلفات النباتية الحقلية بأنها عبارة عن 

 األجزاء المتبقية بعد حصاد المحاصيل الرئيسية.

 قشور األرز -4-1
، Resystaهي يوجد خامة تم تصنيعها باستخدام قشور األرز و

٪ أمالح 22٪ من قشور األرز، و60وهي تتكون من حوالي 

 ٪ زيت معدني، ومن أهم مميزات هذه الخامة:18صخرية وحوالي 

 .مقاومة للماء والطقس 

 .مقاومة ضد المياه المالحة والمياه المضاف اليها كلور 

 .مقاومة لألشعة فوق البنفسجية 

 لسباحة مقاومة لالنزالق )مثالية ألسطح حمامات ا
 والتراسات(.

 .ال شقوق أو انقسامات 

 .مقاومة ضد العفن الفطري 

 .مقاومة النمل األبيض والطفيليات األخرى 

 .ذات القابلية المنخفضة لالشتعال 

 .مستدامة وقابلة إلعادة التدوير 

 
  Resystaمقاعد خارجية مصنوعة من  7شكل 

 قش القمح -4-2

حبوب القمح، في المعتاد  قش القمح هو القصبة المتبقية بعد حصاد
يتم التعامل معها على أنها نفايات، ويحرقه المزارعون مما يساهم 

في تلوث الهواء وخلق مخاطر على الصحة العامة، لكن حديثا 

أصبحت هذه السيقان لها قيمة حيث يتم استصالح هذه المواد 
واستخدامها في صنع منتجات قش القمح، والتي تمتاز بالمتانة 

 ها للتحلل.وقابليت

 
 يوضح دورة حياة أدوات مائدة مصنوعة من قش القمح 8شكل 

 خامات ُمعاد تدويرها -5

إعادة تدوير الخامات أو المواد تعني االستفادة من مواد تم استخدامها 

بالفعل في احدى الصناعات في صناعة منتجات جديدة سواء كانت 

اعاة اعتبارات مماثلة أو مختلفة بعد فصل المواد عن بعضها مع مر
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 حماية البيئة.

 الكرتون أو الورق المقوى -5-1

يتم إنتاج وتصنيع الكرتون أو الورق المقوى عن طريق إعادة تدوير 
الورق، ويمكن استخدامها في صناعة وحدات اإلضاءة الخفيفة 

وبعض أنواع األثاث الخفيف، ويمتاز الكرتون بإمكانية إعادة تدويره 

مره االفتراضي مما يجعله خامة صديقة مرة أخرى عند انتهاء ع
 للبيئة.

 الخشب البالستيكي  -5-2

يُستخدم الخشب البالستيكي في صناعة إطارات الشبابيك واألبواب 
وتصنيع األثاث الداخلي والخارجي، حيث أنه يمتاز بالقدرة على 

تحمل العوامل الجوية المختلفة، ويمتاز أيضاً بمقاومة الحشرات وهو 

ميزات الخشب والبالستيك، حيث أنه يمكن أن يتم إعادة يجمع بين م

استعمله أو إعادة تدويره ثانية، وهو أكثر مرونة من الخشب 

الطبيعي، ويوجد منه الكثير من األلوان، ويساعد تصنيعه على 
االستفادة من نفايات البالستيك، وكذلك يمتاز بكونه ليس له أي 

 ضرر على صحة اإلنسان.

لخشب البالستيكي: النوع األول خشب بالستيكي يوجد نوعان من ا
% بالستيك معاد تدويره، والنوع الثاني خشب 100عبارة عن 

% راتينج بالستيكي بولي 50بالستيكي مركب وهو مكون من 

% نشارة خشب، والنوع الثاني يمتاز بكونه أكثر صالبة 50إيثيلين و
 من النوع األول.

          

       

   
وحدة إضاءة تم تنفيذها باستخدام  9شكل 

      الكرتون

استخدام الخشب البالستيكي في  11شكل  بعض ألوان الخشب البالستيكي      10شكل 

 األرضيات

 
 الطالء أو التغطية المستدامة -6 

أدى الطلب المتزايد على المنتجات األكثر استدامة، إلى دفع الجهود 

والصناعية لتطوير حلول طالء البحثية في األوساط األكاديمية 
جديدة، واستكشاف الفرص لتطوير مثل هذه الطالءات التي تدمج 

عناصر االستدامة في تصميمها من خالل استخدام مواد أو عمليات 

خضراء مع تقديم األداء المطلوب في مجموعة متنوعة من 
 التطبيقات.

 راريطالء البالستيك الحأو  طالء مسحوق اللدائن الحرارية -6-1

 Thermoplastic Powderتعتبر الطالءات البالستيكية الحرارية 

Coatings  جزًءا من حياتنا اليومية، حيث إنها طالءات تمتاز
بكونها سميكة ومرنة، ويمكنك أن تجدها على أغلب المنتجات ذات 

األسطح المعدنية حيث أنها توفر حماية ممتازة ضد التآكل ومقاومة 

تميل الطالءات سية واألشعة فوق البنفسجية، القا للعوامل الجوية
البالستيكية الحرارية إلى أن تكون سميكة مما يعطيها متانة جيدة، 

ولذلك يمكن استخدامها لعدد كبير من األشياء من المعادن وقطع 

 .غيار السيارات وحتى الثالجات
يتم أوالً تسخين جسيمات الطالء أو سطح المعدن إلى درجة الحرارة 

وبة، ثم تتسبب عملية التبريد الالحقة في تصلب الطالء المطل

طالء مسحوق اللدائن والمتانة، وعند تسخين  واكتساب القوة

الحرارية يصبح سائل وناعم جدًا بسبب إزالة الترابط الكيميائي، 
وتجعل هذه العملية مسحوق الطالء قابالً لعكسه وقابل إلعادة 

 .االستخدام

 الورنيش الشفاف -6-2
وهو مادة  Resinصناعة الورنيش الشفاف من الراتنجات  يتم

صبغية تخلط مع الزيت، ويتم استخدامه في حماية الخشب حيث أنه 

يتسبب في سد مسام األلياف وحمايتها، ومن الممكن مزجه 

بالصبغات الطبيعية المختلفة إلعطاء الخشب لون محدد، ومثال لذلك 
يث تم مزجه مع اللون كان يستخدم في األثاث المصري القديم ح

األصفر واألحمر، ونتيجة الستخدام الراتنجات له نسبة انبعاثات 

 منخفضة جدا للمركبات العضوية المتطايرة.
 القماش المستدام -7

عندما تختار القماش، من الضروري التفكير فيما إذا كان سيستمر 

سماد لسنوات عديدة، أو ما إذا كان يمكن إعادة تدويره أو تحويله إلى 

في نهاية المطاف عندما ال يمكن ارتداؤه بعد اآلن، وإذا تم الحصول 

على قطعة من القماش ومعالجتها بطريقة صديقة للبيئة ولديها 
إمكانات تتجاوز وظيفتها كقطعة مالبس، فإنها تجتاز االختبار 

 ويمكن اعتبارها اختياًرا مستداًما.

 القطن -7-1
ً في صناعة يعتبر القطن من األلياف الطبيعي ة األكثر استخداما

األقمشة، ولذلك وجب تحديد األثر البيئي لمراحل معالجة وإنتاج 

القطن، تتضمن الزراعة تحضير نباتات القطن وغرسها ورعايتها، 

والتي تشمل الموارد المعنية البذور )التي لها متطلباتها الخاصة من 
اآلفات واألسمدة )التي تستخدم الموارد(، والمياه )للري(، ومبيدات 

مرة أخرى الموارد في إنتاجها الخاص(، واآلالت )على سبيل 

المثال، للري والرش والحصاد(، والطاقة )على سبيل المثال، 
لتشغيل الماكينة(، والمواد )مثل مواد التعبئة الخاصة بكبس القطن(، 

ية وكذلك العمالة، وتشمل األنواع األخرى من التأثيرات البيئ

االنبعاثات والتلوث المحتمل )على سبيل المثال، من استخدام 
المبيدات الحشرية(، وبناًء على ذلك يعتبر القطن العضوي أكثر 

مالئمة للبيئة من القطن العادي، حيث أن زراعة القطن العضوي تتم 

بطريقة ال تستخدم المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية، وإذا كنا 

ضل من ذلك، فإن القطن المعاد تدويره يعد خياراً أكثر نريد ما هو أف
 استدامة. 

 الصوف -7-2

الصوف هو نسيج طبيعي ومتجدد وقابل للتحلل، يتم إنتاج الصوف 
من قبل العديد من الحيوانات المختلفين، وأكثرهم شيوعاً هم األغنام 

ألنها من األنواع القابلة لالنقياد والمستأنسة على نطاق واسع، 

تخدم الصوف في صناعة السجاد، كما يدخل في صناعة الخيوط ويس

التي تُستخدم في فن المكرمية، ويمتاز فن المكرمية بكونه من أهم 
المنسوجات العربية التقليدية القديمة التي تعتمد على العقد بدال من 

النسج، ولذلك يمكن استخدامه في تصميم بعض قطع األثاث أو 

 وحدات اإلضاءة.
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 يوضح وحدة إضاءة من خيوط الصوف 13يوضح كرسي معلق من خيوط الصوف                        شكل  12شكل 

 الكتان  -7-3

يُصنع الكتان من نبات الكتان، وهو نبات مزهر باللون األزرق 
واحدة واألرجواني ينمو جيدًا بشكل خاص في شمال أوروبا، إنها 

من أقدم المنسوجات وأكثرها شهرة في العالم وقد تم استخدامها لعدة 

قرون، ويتطلب نبات الكتان كمية أقل من المياه للزراعة مقارنة 

بمحاصيل النسيج األخرى مثل القطن، ويمكن زراعته بدون 
مبيدات، ويمكن استخدام المنتجات الثانوية من نبات الكتان في 

جاالت، مثل صنع زيت بذر الكتان مجموعة واسعة من الم

والدهانات من البذور، أو حبل من األلياف الزائدة، حيث أن الكثير 
من األشياء التي نراها من حولنا كل يوم مصنوعة في الواقع من 

 الكتان.

 
 وحدة إضاءة مصنوعة من الكتان الطبيعي والصلب 14شكل 

 الجلد المستدام -8

ام من حيث األصل ألنها منتج ثانوي الجلود في حد ذاتها منتج مستد

من صناعة اللحوم، وتخلق صناعة الجلود مادة فريدة من الجلد كان 

من الممكن أن ينتهي بها األمر في الغالب في مكب النفايات، 
والحقيقة هي أن الجلد المصنوع بشكل صحيح هو مادة مستدامة 

وي )إعادة حقًا، حيث أن الجلد باإلضافة لكونه مصنوعة من منتج ثان

ً مادة طويلة األمد )متينة(، وهما جانبان مهمان  التدوير(، فهو أيضا
للغاية من جوانب االستدامة، ولذلك يمكن أن يكون الجلد مادة 

 مستدامة وقابلة للتحلل عند استخدام المواد الكيميائية المناسبة.

 
وحدة إضاءة مصنوعة من غطاء خفيف من الجلد  15شكل 

 حاسالطبيعي مع الن

 أمثلة لوحدات إضاءة مستدامة

 Hookالخطاف  -1
 Faro Barcelonaهو مصباح من إنتاج شركة  Hookالخطاف 

وهو مكتب لتصميم المنتجات  Okioاإلسبانية، تم تصميمه بواسطة 

-Jose F. Lópezو Salva Codinachوتحليل األثر البيئي أنشأه 
Aguilarلبيئي كعامل تميز ، تجمع إبداعاته بين التصميم وااللتزام ا

وقدرة تنافسية، وهو مصباح صديق للبيئة ألنه مصنوعة من أغطية 

بالستيكية معاد تدويرها وقابل إلعادة التدوير بالكامل، ويحقق 
التضامن حيث أنه يتم تجميعه من قبل أشخاص ذوي إعاقات مختلفة 

)برشلونة(، ومع بيع كل مصباح،  Fundació El Maresmeمن 

ل أفريقي لمدة عام دراسي كامل بفضل تعاون الشركة يتم إطعام طف

 .Mary's Mealsالُمصنعة مع المنظمة غير الحكومية 
عبارة عن مصباح أسود مصنوع من البالستيك  Hookالخطاف 

المعاد تدويره وهو متعدد االستخدامات للغاية حيث يمكن أن يعمل 

كمصباح مكتب أو مصباح ُمعلق بفضل الخطاف الموجود في 
أمتار من السلك، مما يجعله مثاليًا  5ألعلى، ويتضمن المصباح ا

إلضاءة أي نوع من المساحات دون الحاجة إلى قابس قريب، ويعمل 

مرفقة وتوفر إضاءة لطيفة للغاية بفضل ناشر  E27مع لمبة 
 مصنوع من األوبال، ولديها مفتاح في المقدمة.

    

         
 17شكل                                                                16شكل 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


240 Sustainable Materials in Artificial Lighting Units 

 

Citation: Mohamed Ahmed & Toka Hussien (2022), Sustainable Materials in Artificial Lighting Units, 
International Design Journal, Vol. 12 No. 4, (July 2022) pp 235-242   

 

 
 19شكل    18شكل 

 

 وحدة إضاءة خشبية لألطفال -2

وحدة إضاءة ُمعلقة من تصميم وتصنيع شركة 
Geschwisterbande Design  األلمانية، وهي مصنوعة يدويًا

المصنوعة من خشب القشرة المعتمد من مجلس رعاية الغابات، 

المصنوعة من الخشب الطبيعي تخلق جو خاص وحدة اإلضاءة 

 وتجلب الطبيعة إلى غرفة األطفال.
 Tisteaneوحدات إضاءة خارجية من شركة  -3

Tisteane  عالمة تجارية فرنسية مسؤولة بيئياً، أُنشئت في عام

من اإلرادة المشتركة لمؤسسيها من ليون إلنشاء منتجات  2014
وهكذا قامت الشركة بتطوير ذات تصميم وعملية ومسؤولة بيئياً، 

وتسويق مجموعة من اإلضاءة الخارجية، بناًء على تقنية مبتكرة 

 واقتصادية وبيئية.
أهمية الطاقة  Tisteaneنظراً لكثرة القضايا البيئية، تبرز شركة 

المتجددة وتنتج مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، ويتم تصنيعها من 

وير، حيث طورت الشركة كبسولة مواد متينة ومواد قابلة إلعادة التد

تعمل بالطاقة الشمسية يمكن تركيبها على أجزاء أو دعامات مختلفة 
)حلقات أو أغطية وما إلى ذلك( إلنشاء مصابيح تعمل بالطاقة 

الشمسية أو أغطية يتم استخدامها على برطمانات يمتلكها بالفعل 

حيث أن المستخدم وسوف يُعيد استخدامها بدالً من التخلص منها، 
 تلك األغطية الُمصنعة تتكيف مع جميع أنواع البرطمانات.

                   
 يوضح المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية 21يوضح األغطية التي تعمل بالطاقة الشمسية               شكل  20شكل 

، وفيما يلي 2018في مهرجان األضواء  Tisteaneولقد تم تكريم 

ذه التجربة حيث تم تسليط الضوء بشكل جيد على بعض صور ه

 التي تعمل بالطاقة الشمسية. Tisteaneمصابيح 

 

   
 23شكل                                                                       22شكل 

 :Resultsالنتائج 

يمكن تحقيق االستدامة في التصميم عن طريق االهتمام باختيار  -1

 خامات المستدامة وتوفير استهالك الطاقة.ال
تحديد اعتبارات الختيار الخامات المستدامة في تصميم وتصنيع  -2

طبيعية، وذات عمر  الخامات)والتي تشمل أن تكون المنتجات 

أن تكون ُمعاد طويل، وقابلة إلعادة التدوير، ومن األفضل 
الحية وأن  ، وكونها مواد غير ضارة بالبيئة أو الكائناتتدويرها

 .(تستهلك طاقة محلية بشكل محدود خامةتكون 

التعرف على تصنيف الخامات المستدامة التي يمكن استخدامها  -3
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 في تصميم وتنفيذ وحدات اإلضاءة الصناعية.

يوضح البحث نماذج لالستفادة من تعدد الخامات المستدامة في  -4

فها من خامة إثراء التصاميم نتيجة لتعدد القيم الجمالية واختال
 ألخرى.

يعرض البحث أمثلة لوحدات اإلضاءة المستدامة والتي تحقق  -5

 اختيار الخامات المستدامة مع توفير استهالك الطاقة.
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