القننننننننننننننننني البيتيننننننننننننننننن
واة حصنننننننننننننننننننننننننننننننننناةي
للمسنننناحا الب ننننرام
الد ري  :ة اسن حالن
(هونج كونج)
يسننننل هنننناا المقننننال ال ننننوم بلنننن المسنننناهما
ا يجابيننننن للمسننننناحا الب نننننرام الد نننننري ننننن
أه اق الحنمي المسح ام ل م المحد ف.

أ .ياسمي هشام بي

مسااعدة بةأيااة فاي منظمااة إيراتااموس ألبةااث اقم اااديال السااعادة.
ح لت على درجة الماجسمير في اقم اديال المنمية م جامعة بااريس 1
بانأيون السوربون وجامعة الياهرة في عام .2022

اة حصاة ببرنامج
م س مساب
جام لن ن -األكاةيمي ال ربي لل لوم
والح نولوجيا والنقل البدري

تُشنير المسناحا
الد

الغابا

ننرام الد

الب

ري  ،وتحنوع هاه المساحا

الشوا ع ،والمحناها

الد

القي البيتي للمساحا
تُ َ نن المسننناحا

الب

وتدسيناا ،سوام
الد ننا

نري إلن األ اضن النباتين ةاينل المننافد الد
الب

رام ما بي األسطح الب

ري  ،والد ائد ،والمالبب ،وكال

الب

رام ،والمنا ر الطبي ين  ،وأشنجا

األ اض الرفب .

رام:

ننرام واحننن ف مننن أكثننر األةوا
البل ان أو الم ن أو ال

ّ اليننن مننن حيننث الح ل ننن للد نننا

واح  ،يم

بل ن جننوةف المينناه م ن يننالل تقليننل ترشننيح نحننرا

لااه المساحا

الملو ننا السننام ب ي ن ف ب ن المجننا ي المائي ن ؛ المنننافد ذا
ن أتالنحنا أن المسناحا
إزال الملو ا  ،و أ ار ة اس ُأجري
أبل

كننال

نرام ،بلن سنبيل المثنال،
المينناه ،كمننا يم ناننا إبق نام

الب

ننرام ال بيننرف باننا م ن ة

الب

نرام تاينل ندنو  3.2أفننان

الب

ننرام أن تقلننل م ن جريننان مينناه األمطننا ؛ حيننث تُق ّي ن األشننجا كمي ن هائل ن م ن

مظالتاا يحببر المام وة يصل إل األ

 .وتج

ا شا ف هنا إلن أننت كلمنا زاة بن ة المسناحا

الب

ننرام ،زاة تننوا ر مسنناح المظل ن والمسنناح األ ضنني المسننحب م

الد

ري .
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بلنن جنننوةف الديننناف

ل ل ميل مرب سنويًّا؛ ما يرةي إل تدسي الجوةف البيتي .

يم ن للمسنناحا

األمطا

الب

الحرب ن إل ن إم ن اةا
المسنناحا

م الجسيما

ننري  ،والحن بنناةف منا تسننم
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ن جم ن وم الج ن مينناه ال واوننف

با ضا

الب

إلن ذلن  ،ن ت منل المسناحا

نرام بلن تدسني جنوةف الانوام ببنر إزالن الغبنا

والملو ننا وال ن يان م ن يننالل النباتننا  ،وبص ن ياو ن األشننجا  ،الح ن تقلننل م ن كمي ن الغننازا
ن الغنالق الجنوي؛ حينث أ بحن ة اسن ن هناا المجنال أن ن انًا واحن ً ا من األشنجا
والجايتا
يم نت إزال ما م لت ًّ 13
فنا م الغازا والجايتا سنويًّا .كما أ ار ة اس أير ى ُأجري بل
األشجا الد

ري

م ين وس

كالي و نيا أن م

ة

ال ال السنوي تبلغ ندنو  35ف ًلنا من

ان أكسي ال ربون ل شجا الصغيرف ،وندو  800فل م ل شجا األكبر.

ال ربنون؛ نظنرًا ألن األشنجا ذاتانا

تقلينل انب ا نا
و ف هاا ،اناك يالق حول و ي الغابا الد ري
الليل وبن ما تُدرَق أو ُتد َّلل ،يُط َلد ال ربون المبان مرف أينرى ن
تنب ث مناا فازا ان أكسي ال ربون
الاوام .وه اا ،ي حم ةو األشجا
تماشيًا م ذل  ،يم
تظلينننل أحنننوا
بانب ا

الد م اةنب ا ا

أن تحسبب المساحا

الب

رام

ال ربوني بل
انب ا

روق ز اب األشجا ونموها.
الصيف من ينالل

ة ج حرا ف الاوام

الدنننرا ف مننن ينننالل المبنننان البرسننناني ؛ حينننث نجننن أن كنننل  %10إضنننا ي مننن األشنننجا تنننرتب

ة ج الدرا ف بمق ا  1ة ج  .وبش ل بنام ،ا ابن األشنجا هن إحن ى أكثنر الطنرق

الح ل ن للحب يننف م ن تننأ ير الجننا الدرا ي ن الد
المنشأ والمبان

المنافد الد

ّ الين من حينث

ننري  ،والح ن تنشننأ كنحيج ن لل ثا ن ال الي ن للدننرا ف البشننري

ري  .وهنا ،يوضح الج ول ( )1تأ ير المساحا

الب

رام بل ة ج الدرا ف.

172

ج ول 1
الب

تأ ير المساحا

رام بل ة ج الدرا ف

حالة الغطاء النباتي

مقارنة بت

درجة حرارة الجو

بساتين األشجار

منطقة مفتوحة

 9درجات أكثر برودة

مساحات الزراعة المروية

أرض جرداء

 6درجات أكثر برودة

ضاحية بها أشجار

ضواح جديدة بدون أشجار

 4إلى  6درجات أكثر برودة

مساحات العشب الرياضية

ساحة انتظار سيارات

 2إلى  4درجات أكثر برودة

Source: Vegetation cooling effects (from Maco & McPherson 2003, McPherson 1998).

القي اةجحمابي واة حصاةي للمساحا
للمساحا

رام تأ يرا

الب

الب

رام:

إيجابي بل الصد الب ني ؛ حيث يم ناا تو ير منافد للحمنا ي الب ي ن الحن

ب و ها أن تقلل من مرشنر كحلن الجسن وتاين من فنول بمنر المنوافني بغنى النظنر بن ال وامنل
يم
ن ًلا بن ذلن  ،ان تنو ر للنناس رون للح نا
والن يل.
اةجحمابي واة حصاةي  ،مثل :ال منر والجنن
م البيت الد
با ضا

ري المجا ف ،ما ي ن أن وائ المسناحا

إل ذل  ،إن زياةف المساحا
المسحش يا

المرض
 ٪ 8.5م أولت
الح ننا

الاي لي

ذا

الب

رام الد

يمن أبلن

ري يم

أن تقلل م ا جااة الدرا ي بني النناس؛

الغرق المطل بل المساحا

ل ش ام أسنرع بندنو

ل يا هاا المنظر .و

بسننبب المسنناحا

الب

نرام ن ت نون ذا

ن المن ن.

الب

الب

رام ل يا م

ة اس ُأجري

الوةيا

المحد ف أن تقليل أو نا

ننرام يم نننت أن يقلننل م ن ت نناليف الرباي ن الصنندي بمق ن ا  93مليننون ةوة

الاي ي يشنون بنالقرب من هناه المننافد يسنح ي ون من النحنائج
أمري سنويًّا .بجانب ذل  ،األشبا
ا يجابي الح ل ت ي ه دسب ،بل سح ي أي ً ا شركا الحأمي ومق م الرباي الصندي ن اة حصناة.
نحيج لااا ،اناك بال

إيجابي بي الظروق الصدي الجي ف والمساحا

ب ائ ف كبيرف بل ال تا

ال يل المنب ى.

المساحا

الب

اةجحمابي ذا

رام الد

الب

رام الد

ري  ،والحن ت نوة

ري لاا أي ً ا آ ا إيجابي بل البشر؛ وجوة األشنجا يم ن أن ي ناز جنوةف الديناف

والصنند ال اف ي ن وال قلي ن ونقننص اةنحبنناه ،ويقلننل م ن ا جانناة النناي ن يننرةي إل ن انب ننا
اةكحتنناب ومسننحويا
الب
وُ ج

رام الشاس

أ ل بمق ا  13.3مرف م المنافد ذا

لن ن أن شجرف إضا ي ل ل كيلومحر

آلةق األشبا
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ال ننو تياول.

نن هولننن ا ،يالحنن

أن م نن ل اةكحتنناب نن المنننافد ذا

.
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المساحا

الب

المسنناحا

رام األ ل .با ضنا

الشا ع ترةي إل تقليل  1.18وو

فبين م

م ن ة
إلن ذلن ،

ناةف لالكحتناب

هاا وتر ر المساحا

الب

رام بل تركيا األف ال المصابي باضطراب رط الدرك ونقص اةنحبناه ))ADHD؛

حيث نج  ،بل سبيل المثال ،أن األف ال المصنابي باضنطراب نرط الدركن ونقنص اةنحبناه والناي يمشنون
لم ف بشري ة يق

ح يق  -ي ون تركياه أ

ل م األف ال اآليري .

وبالحركيا بشن ل أكبنر بلن القني اة حصناةي للمسناحا
بلننن

ننني ال قنننا ا

السننن ني والحجا يننن ؛ إذ إن المسننناحا

ال شري بامً ا الماضي  ،يم ناا زياةف يم ال قا ا
م المساحا

الم حوح والمحناها

با ضا

تر ر المسناحا

نننرام ،بننننامً بلننن ال

الب

بنسب ٪7

يننن مننن ال اسنننا

الب

الب

رام

ننن

المحوس  ،كمنا أن ني المننازل القريبن

أبل بنسب  %8إل  ٪ 20م المنازل المما ل

بام ،اياةف أس ا المساك بالقرب م المساحا
إل ذل ،

الب

نرام ،يُالحَ ن

أن هناه المسناحا

الب

نرام تنر ر

اهرف تسم " يم المح

أماك أيرى .وبش ل
".

نرام بلن السنياح ؛ حينث ت حمن هناه الصنناب بناةف بلن الجنوةف
ننري األيننر ى،

البيتي ن  ،وت مننل الغابننا الد ننري بل ن تدسنني مظاننر الم ن ن الح ن ت مننل بوامننل الجنناب الد
المساحا الب رام أي ً نا ن النشناط
حجاب الماي م السيام .كال تُسا المارجانا وال ّ اليا

اة حصاةي المدل ،
بائ ا

لن سنبيل المثنال :يُن

ها  98.5مليون ةوة أمري

مارجنان "أزهنا ال نرز" السننوي ن الوةينا

المحدن ف األمري ين

للبالة.
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كمننا تُسننا المسنناحا
ومساحا
لي

نباتي ي

الب

ننرام ن زينناةف الرضننا الننو ي

؛ حيننث يواجننت المو

ً
ضغطا و ي يًّنا أ نل ،و ن ًا أ نل من الصن اع واألمنرا
رام

ننون النناي ل ن يا منننا ر
 ،مقا نن بنالمو

ل يا هاه المنا ر.

كال  ،تُ ِّاز المساحا
تو ر المساحا

الب

الب

رام إنحاجي ال مال؛ و ًقا ل لمام الن
ننرام بالمنننافد الحجا ي ن

تصو ًا إيجابيًّا للمنطق الح تجاب ال مالم إل الشركا .
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،

إحساسا بالراح يحيح لا أن ي وننوا
ً
رام لل مال

أكثننر إنحاجي ن  ،كمننا ت ط ن زينناةف المسنناح الب
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ي الناي

هونج كونج والمساحا

الب

رام:

تُ َ ن هننونج كننونج واح ن ف م ن أكثننر الم ن ن كثا ن
ال ننننال  ،والحنننن تواجننننت ال

ن

ينننن منننن الحدنننن يا  ،نننن

مق ن محاا :الاينناةف ال بيننرف نن ب ن ة س ن ان الد
والايننناةف المسنننحمرف ننن إجمنننال انب ا نننا
اةححبنناس الدننرا ي،
الناج ب انب ا ا

فنننازا

ن ًلا ب ن ا ت نناع ت ل ن ال

وه األ

ننر

ان أكسني ال ربنون النناتج بن

اسنننحب ام الو نننوة األح نننو ي بلننن منننر السنننني
الننبالة ،وانب ننا

ننر،

ننن

نسننب األ اض ن الصننالد للا اب ن ،

الح يم

حر اا وز ابحاا.

وو ًقا لن و ف )  ،(Rationale, Objectives, Appraisal, Monitoring, Evaluation and Feedback, ROAMEFوهن
ةو ف حياف السياس المقسنم إلن 6مراحنل :األسناس المنطقن  ،واألهن اق ،والحقن ير ،والمرا بن  ،والحقيني ،
والحغاي ال
ال

سي  ،تب و هونج كونج حالن مناسنب للحن يل الد نوم  .و ن هناا السنياق ،أحن المشنروبا

نننبم الحننن ا حرححانننا الد ومننن لحدسننني يننن ما

والحماس

اةجحماب  ،والق ف بل الح يف م الحغير المناي والوض اة حصاةي لاونج كونج -هو مشروع

"تنمي ن األسننطح الب
الد

النظنننام البيتننن  ،والحننننوع البيولنننوج  ،والصننند ال امننن ،

ننرام" ) ،(Green Deck Development, GDوالنناي يا ن ق إل ن تغييننر الواجا ن والبيت ن

ري الدالي م يالل بنام مساحا

ي

رام مح

ةف الو ائف.
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يقننن المشنننروع نننوق ن ننند

(Hung Hom Cross

) Harbourوبنالقرب من منصن مدطن
) ،MTRوللحنبر بحأ يرا
األمننر تطبينند البطننوا

(Hung Hom

المشنروع وتقييمانا ،يحطلنب
األ بن

جننرام تدليننل الح ل ن

وال ائن ( )CBAالحن تدن ة وائن المشننروع وت الي نت،
وتقينني هنناه ال وائ ن  ،وتطبينند بامننل البص ن وإجننرام
تدليل الدساسي بل الحوال بالح صيل.
أن الد ومنننننن هنننننن

نننننن هنننننناه الدالنننننن  ،سننننننن حر
ُ
سح ْ حبَر جمي ال وائ والح ناليف،
المسحثمر ،ولال ،
مثنننل :ت ننناليف الحشنننغيل والصنننيان وت ننناليف البننننام
ُ
سح ْ حبَر تل
حي
وا يراةا  ،أناا "ت ل ياو "،
الحننننن يحقاسنننننماا األ نننننراة واألفنننننراق أنانننننا "ت ل ننننن
اجحمابي ".

م ناحي أيرى،
إن ال وائ الباو لاناه المرحلن هن ا ينراةا
و يمننننننن الممحل نننننننا  ،ننننننن حننننننني أن وائننننننن ها

اةجحمابينننن هنننن الدنننن منننن ال

وضننننام وتلننننوث

الاوام ،و يم الممحل ا  ،وبال فاز ان أكسي
ال ربننننننون ،وي نننننننى ة جننننننن الدنننننننرا ف والجرينننننننان
السطد  ،وتقلينل و ن

السن ر وكنال

تدسني

الصد ال ام .
هاا السياق ،م المحو
منننننننن الحلننننننننوث ال

أن يقلل المشنروع

وضننننننننائ المننننننننرو ي بندننننننننو

 2 - 1.5ة جننن بشننن ل بنننام ،ويقلنننل مننن مسنننحوى
الملو ا

السام

الاوام وياو الجسنيما

بنسنننب  ،٪48 - ٪38ومننن المحو ننن أن يننننب ى
يطننر ا ونناب بالسننرفان بنسننب تاي ن بل ن ٪50
ل وجوة األسطح الب
م جانب آينر ،يُالحَ ن
ترةيت وناب السياح

رام.

أننت فن الن و المان الناي
ن هنونج كنونج بابحبا هنا

ئيسننننا نننن الننننناتج المدلنننن ا جمننننال
ً
مسنننناهمً ا
اةسننم  ،نننإن تطنننوير منننافد الجننناب السنننياح
ً
ل المساحا
تبافرا
بالم ين ما زال يواجت
المد وةف؛ األمر الناي ينر ر بلن النمنو المسنح ام

لاننننونج كننننونج ومياتاننننا الحنا سنننني بلنننن النننن ول
اآلسيوي األيرى.

نحيج لال ،
وجنننوة األسنننطح الب

نننرام سنننيو ر ال

بوامنننل الجننناب الج يننن ف ،مثنننل :م نننر
البطوف األول م تدليل الح ل

وال ائ )،)CBA

ت نننون الح ننناليف الباوننن لمرحلننن البننننام هننن ت ننناليف
البنننام واةسحشننا ا

يننن مننن
ال ننننون

وحن ائد األزهننا والندن  ،وواةي الم ينن  ،والمركننا
الرياضنننن النننناي سنننن ُي از السننننياح

نننن الم يننننن

والحصننمي  ،نن حنني سننح ون

والنمننننو المسنننننح ام .با ضننننا

إلننننن ذلنننن  ،مننننن

ال ربنون واةزةحنام

أن ت ون هناك زياةف

يم ال قا ا

الح اليف اةجحمابي ه انب ا نا

المحو

المننرو ي المر ن  .وم ن ذل ن  ،ننإن الح ل ن الباو ن

بمحوسنن

لمرحل ن الحشننغيل ه ن ت نناليف الحشننغيل والص نيان ،

القيمن ا جمالين للمح ن المسننحدق للمشنروع

والح ل
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اةجحمابي ه انب ا ا

ال ربون.
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 ٪7.33سنننويًّا .وبننننامً بلنن ذلنن  ،تقننن

بندو  130مليون ةوة هونج كونج.

وم ن المحو ن أي ً ننا أن تب ننى األسننطح الب
سطح األ

ننرام ة ج ن حننرا ف الاننوام بمق ن ا  2-1ة ج ن متوي ن وة ج ن حننرا ف

لحصل إل  20ة ج متوي  .واسحناةًا إل هاه الحق يرا
وا يراةا

القي النق ي للح اليف وال وائ وتشغيل تدليل الح ل

وتق يرا

ا ةا ا

األيرى ،أم

للمشروع كما هو موضح

حساب

الج ول .2

ج ول 2
وا يراةا

تدليل الح ل

لمشروع تنمي األسطح الب

رام

القيم السنوية

البيان

العناصر

تكلفة الم
خاصة

(مليون دودر هون مون )

ميد والمشاور

240

يانة

1200

تكلفة المش يل وال
تكلفة المشاور

1.6

التكلفة

تكلفة اد دحام المرور
اجتماعي

6500

انبعاثال الكربون م فعمال البناء

0.7

انبعاثال الكربون العملية

0.3

العوامد

7.5

قيمة الممملكال

186

خاصة

إنفاق الزامري

اإليرادات

اجتماعي

199

تيليل تلوث ال واء

6.5

عزل الكربون

0.02

تيليل الملوث الضو امي

7.1

تيليل الجريان السطةي

0.2

تيليل درجة الةرارة

2.9

ةة والرفاهية

78

ال

تيليل وقت السفر

0.29

قيمة الممملكال

130

Source: Hsu, M. S,The Hong Kong polytechnic university , (2016).

وبا حرا
وننا

أن حرف البص سح ون أكثر م  50سن وم

ل البص  ٪4حسنب منا تقحرحنت الد ومن  ،سني ون

القيمن الدالين موج ًبننا بقيمن  1.5مليننا ةوة هننونج كننونج ونسننب ت ل ن المن

ن  1.3مليننا ةوة هننونج

كونج؛ ما يُشير إل أن المشروع ابل للحطبيد ا حصاةيًّا ،وأن وائ ه ت وق ت الي ت.
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ً
يحاما،
يم

لاياةف المساحا

الب

نرام الد

نري أن ت ناز اةسنح ام

م يالل مساهمحاا ن جواننب مبحل ن من اة حصناة كمنا هنو
موضح أباله.
ويجب بل الد وم تشجي المشروبا

كاألسطح الب

رام

ن المننافد الد

هونج كنونج؛ لحدقيند ال

نر ي

ين من ال وائن ،

مثننل :الدن م ن تلننوث الاننوام والمننام ،وتدسنني الصنند الجس ن ي
والن سنننني  ،وتشننننجي السنننننياح  ،ومننننا إلننننن ذلنننن  .المسننننناحا
الب ننرام ،بش ن ل بننام ،م ن المم ن أن تسنناب أي ً ننا أي ا حصنناة
بلنن تدقينند النمننو اة حصنناةي والمسننح ام .لننال  ،يم نن ابحبننا
المسننناحا
الق

179

الب

نننرام الد

نننري أحننن الدلنننول الرئيسننن ل ثينننر مننن

ايا اة حصاةي واةجحمابي والبيتي

آفاق المناخ  -العدد األول  -نوفمبر 2022

أي بل .
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