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 ملخص البحث

فيه االقتصاد العالمى تواجه مصادر الطاقة المتجددة ضغوط متزايدة و بالرغم من  فى الوقت الذى ينمو

القاء الضوء عليها بشكل كبير كأحد  يتم وجود جدوى واضحة من استخدامات الطاقة النووية اال انه لم

العديد من الدول االعتماد على الطاقة النووية اقليميا  بدأت.الحلول االساسية لمشاكل الطاقة الالزمة للتنمية 

 .و محليا كنواة للتنمية المستدامة المستقبلية

برنامج نووي يعنى  وجودكانت مصر من أوائل الدول النامية، التي فطنت منذ بداية الستينيات إلى أهمية 

ليات التنمية و النمو ميدة لعمصر فى صراعات  متزا أصبحتو. باستخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية

 ا المستقبلية من الطاقة كركيزةوية خيار اساسى لموازنة احتياجاتهاالقتصادى و اصبحت الطاقة النو

 .استراتيجية  للتنمية المستدامة 

 تقييم موقع الضبعة ،مستهدفاتنمية العمرانية المستدامة لو يتناول البحث اشكالية الخيار النووى كركيزة ل

 مستعرضا الجانب النظرى على عمليات التنمية المستدامة و مستقبل العمران فى مصر ،  تأثيرهمن خالل  

مقارن لخمس تجارب عالمية التحليل بال لمعايير و التجارب العالمية فى انشاء المحطات النوويةو التحليلى ل

 انشاء المحطة النووية  ثم يتناول االطار التطبيقى  التجربة المصرية فى فى المحطات النووية العاملة 

من حيث اختيار الموقع و محددات و عناصر تخطيط و تصميم بالساحل الشمالى  الضبعة و موقع 

مع اهمية مراجعة من اهم نتائج البحث صالحية موقع الضبعة النشاء المحطة النووية المقترحة و  المشروع

 .لمقترح بحيث يالئم خصائص الموقع و الهوية المصرية و الثقافية لدى مجتمع المحافظةالتصميم ا

 تمهيد

 قررت الدولة البدء فى تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة و يجب علينا كمخططين 

و مدى من خالل اهميته للمجتمع المصرى للمشروع التحليل ين عمرانيين ان نتوجه بالدراسة وو محلل

 على عمليات استدامة العمران  تأثيرهمن امكانيات الموقع و  ىالقصوحية الموقع و مدى االستفادة صال

 .المشروع ذ هذاتنفياستكمال  د و مستقبل العمران المحلى بع

  ساهمتهى التى بتعدد مصادرها فالطاقة  البشريتعد الطاقة بصورها المختلفة من أهم عوامل التقدم 

علي تامين  التنمويةالخطط  في حيث أرتبط تقدم الدول  العصورير من الحضارات على مر فى نهوض كث

يعتبر امتالك التكنولوجيا النووية واحداً من أبرز عناصر و  .التنمية عمليات إلتمام الالزمة الطاقةمصادر 

وربما . لما تحققه هذه التكنولوجيا من فوائد علمية وسياسية واقتصادية الحديثالتقدم للدول فى عصرنا 

يتمثل التأثير األبرز هنا فى أن امتالك مثل هذه التكنولوجيا أصبح واحدا من عناصر تعزيز المكانة 

ت السياسية للدول المالكة لهذه التكنولوجيا على الساحة الدولية،باعتبارها دوال قادرة على ارتياد المجاال
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مما يمنحها نفوذا ومكانة متميزة، حتى مع اقتصار برامجها  والتكنولوجيةاألكثر تطوراً من النواحى العلمية 

 . فقطالنووية على االستخدامات السلمية 

 تاقة النووية فى الفترات التى كانبقضية بناء محطات الط النخبة العلمية فى مصرالقيادة السياسية واهتمت 

هذا االهتمام مع اكتشاف ، ثم تقلص  نادة وقاصرة عن تلبية احتياجاتمصر من النفط محدو احتياطيبدو فيه ي

ولوال االكتشافات البترولية الجديدة التى حققتها مصر خالل الثمانينيات والتسعينيات، . جديد نفطي مخزون

نه كلما تأخرت والمالحظ أ.لكانت مصر اآلن فى وضع صعب للغاية من حيث توفير احتياجاتها من الطاقة

 .، تحملت تكاليف أكبر  الدول فى دخول عصر محطات القوى النووية

 االشكالية البحثية

استدامة على  تأثيرهالمحطة النووية المصرية و  إلنشاءتقييم موقع الضبعة المقترح  بإشكاليةيهتم البحث 

من خالل مدخل مقترح لنموذج معلوماتى لدعم  اتخاذ القرار العمرانى محلى العمران على المستوى ال

 االشكالية البحثية[ 1]شكل                         .للمحطات النووية

 

 

 

 

 أهداف البحث

اقتراح مدخل لنموذج معلوماتى لدعم اتخاذ القرار العمرانى للمحطات النووية بالتطبيق  : يهدف البحث الى 

 :و ذلك من خالل االهداف الفرعية التالية. على مشروع الضبعة

 أهم اشتراطات و محددات تصميم المواقع تحديد و تدقيق المفاهيم االساسية و تحليل -1
تحليل التجارب العالمية الرائدة فى مجال انشاء و المنشات لمحطات الطاقة النووية من خالل   

 .المحطات النووية 
 اهدافه االستراتيجية و التنموية من خالل موقع مشروع الضبعة تقييم  -2

 .على المستوى القومىات استدامة العمران على عملي تثيرهو و البيئية  

 حثيةبالمنهجية ال

 المنهجية البحثية 2 شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعايير و االشتراطات التخطيطية و التصمية
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 نحو تخطيط وتصميم منشات الطاقه النووية في مصر

  لتقييم موقع و تخطيط مشروع الضبعةنموذج مقترح 

SWOT Analysis 

مستقبل عمران مصر....التوجه النووى   

مدخل مقترح لنموذج معلوماتى لدعم 

التنمية العمرانية قرارخطط  
المحطة النووية 

 المقترحة

التاثير المتوقع على 

 استدامة العمران 
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 حتمية التوجه النووي: النظرى  اإلطار -1

 التنمية المستدامة  1-1

هى التنمية التي تستوفي احتياجات الحاضر من المصادر الطبيعية دون خفض قدرة  التنمية المستدامة

عادة يكون العمر اإلفتراضي . األجيال المستقبلية في الحصول على إحتياجاتهم من المصادر الطبيعية

يل للعمران عدة عقود وأحياناً قرون لذلك فإن كل قرار في مرحلة التصميم العمراني قد يكون له تأثير طو

 (Andrews,2012). المدى على البيئة

 نشأة و ماهية....الطاقه النوويه 1-2

عناصر الجدول لى وبقذف نو 1391عام ى ف" فيرمى"  يبدأ تاريخ الطاقة النوويه حين بدأ العالم اإليطالى

الدورى بالنيترونات، وأكتشف أن عنصر اليورانيوم ينقسم إلى نواتين متوسطي الكتلة وأصدر تعريفأ 

انقسام نواة ثقيلة إلى نواتين : "وهو"  إدا نوداك"العالم األلمانى ك معه باالشتراو قام  للطاقة النووية حينها 

 , Carelli ) (2003 تيجة تفاعل نووى   هائلة من الطاقة نوانتاج كميات ،  الكتلة متوسطتي

  

  

 ول مفاعل نوورى بجامعة كاليفورنياأ[ 1]شكل          
 

 االنشطار النووى  [9]شكل                               

  
 المتجددةتامين مصادر طاقه واالعتماد علي المصادر  مستدامةمن أهم متطلبات تحقيق مجتمعات مستقبليه 

  . وأيضا خفض معدالت التلوث

 إن كمية الوقود النووي الالزمة لتوليد كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية هي أقل بكثير من كمية الفحم 

كما أنه لو تم االعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد معظم حاجة العالم  .أو البترول الالزمة لتوليد نفس الكمية

 Carelli ) (2003 ,. بكثير من كلفة الطاقة النووية من الطاقة لكانت كلفتها أكبر

وتنتج محطات الطاقة النووية جيدة التشغيل أقل كمية من النفايات بالمقارنة مع أي طريقة أخرى لتوليد 

الطاقة، فهي ال تطلق غازات ضارة في الهواء مثل غاز ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد النتروجين أو ثاني 

 .التي تسبب االحتباس العالمي والمطر الحمضي والضباب الدخانيأكسيد الكبريت 

 ةالمستدام العمرانية للتنمية يةالتصميماالسس و المعايير    1-3

تصميماتهم إلى استخدام أحد ثالثة توجهات في  المخططون الذين يهتمون بالبيئة والحفاظ عليهايتوجه 

 .المالئم لمستخدميهللتعامل مع البيئة الطبيعية في إنتاج العمران 

 

 نتائج وتوصيات البحث
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يلجأ الى استخدام خامات ومواد بناء من األرض في إنشاء العمران مثل الطين والتربة  :التوجه األول

يلجأ الى توظيف التقنية العالية في إنشاء العمران مع مراعاة الظروف :التوجه الثاني . واألخشاب وغيرها

 :ما التوجه الثالث. وتوظيف الطاقات المتجددة إيجابياً  دامالمناخية وتوفير إمكانيات التدوير أو إعادة االستخ

كال التوجهين تبعا لطبيعة الموقع الذي يبني فيه وطبيعة المشروع وكل من  مبادئفيتبنى الدمج بين 

تهدف إلى إنشاء عمران صديق للبيئة يستخدم أقل قدر من الطاقة  مبادئالتوجهات الثالثة يتبنون عدة 

 )Nuclear Engineering International. 2013.). التلوث للبيئة الطبيعية أقل قدر من ويسبب 

  توفير البيئة الصحية الداخلية من خالل استخدام مواد بناء ال ينبعث منها ما يضر اإلنسان أو البيئة
انتاج المحلية ويحقق التهوية الجيدة باإلضافة الستخدام النباتات والمزروعات التي تساعد على 

استخدام مواد بناء صديقة للبيئة يمكن اعادة ، مع  التخلص من ثاني اكسيد الكربونجين و األكسي
 (Nuclear_Regulation_Authority, 2013) .استخدامها 

  الجغرافي والظروف المناخية المختلفة حتى مالئمة التشكيل العمراني للبيئة المحلية من حيث الموقع
يمكن تقليل الحاجة الى الطاقة لتحقيق البئة الحرارية المحلية المناسبة لراحة اإلنسان الحرارية، كما 

 .يجب ان يحقق إنسجاما مع الموقع ومحيطه سواء كان طبيعيا أو من انتاج اإلنسان
 طلبات مستخدميه واحتياجاتهم اإلجتماعية والدينية المعماري الذي يحقق مت العمرانى و  كفاءة التصميم

 . هالروحية التي يجب دراستها حتى يصبح العمران مالئما لمتطلبات قاطني والمبادئوكذلك القيم 

 Carelli ) (2003 , االتجاه العالمي لبناء المفاعالت النووية 1-4

عاما وبمستويات تراوح ما بين أقل من عشرة  14يبلغ عمر االحتياطي النفطي العالمي في الوقت الحاضر 

وهذا مؤشر إلى أن حجم واردات النفط . عاما في الشرق األوسط 39أعوام في أوروبا الغربية وأكثر من 

 .النفط خالل العقد المقبل احتياطيسيرتفع بصورة كبيرة مع نضوب 

من المراكز النووية في العالم بينما % 13الواليات المتحدة وفرنسا واليابان تمتلك وحدها  ثالث دول هي

مفاعالت  3مراكز نووية تضّم  4من طاقتها الكهربائية، ولديها % 24تُنتِج المفاعالت النووية في أسبانيا 

 3مراكز تضم  5كندا  نووية، لكن معظم مفاعالتها النووية هرمت وجرت إطالة عمرها مدداً إضافية، وفي

مفاعالً نووياً  21مراكز تضم  1وفي كوريا الجنوبية . من كهرباء البالد% 15مفاعالت نووية ال تنتج إال 

 .  Backgrounder on New Nuclear Plant Designs)– 2013.(2919للعام % 23أنتجت 

 .المفاعالت النووية العاملة في العالمأعداد [ 5]كل ش

 electricity-uk-of-19-for-accounts-www.neimagazine.com/news/newsnuclear-:المصدر 

generation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2112العسيرى،  )حتمية انشاء المحطة النووية المصريةأهمية و   1-5

 تقنية و اقتصادية ألسبابفقط  حعدم امكانية االعتماد على الطاقة الشمسية و الريا. 

  الطاقة االخرى بأنواعانخفاض تكاليف انتاج الطاقة من المحطات النووية مقارنة. 

المحطات العاملةاعداد   

 الصين

 روسيا

 الهند

 كوريا

 اليابان

 سلوفاكيا

 اوكرانيا

 باكستان
 االرجنتين

 البرازيل

 فنلندا

 فرنسا

 االمارات العربية

 الواليات المتحدة

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Regulation_Authority
http://www.neimagazine.com/news/newsnuclear-accounts-for-19-of-uk-electricity
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 اقل وسائل انتاج الطاقة تلويثا للبيئة. 

 زيادة االستثمار و االرتفاع بمستوى الصناعة المحلية. 

 تشجيع السياحة. 

 استمرار .البديل الوحيد لسد العجز الحالى و توليد االحتياج المستقبلى من الطاقة الكهربية

 .سنويا% 7نمو الطلب على الكهرباء بمعدل 
 

 بين المعايير والتجارب: االطار التحليلى  -2

 المنشأ النووى أنواع  2-1

يستخدم االول الجراء االبحاث  ، ينقسم المنشأ النووى السلمى الى نوعين مفاعل بحثى و مفاعل توليد طاقة

  .الطبية النتاج النظائر المشعة او الغراض صناعية اما الثانى فهو لتوليد الطاقة الكهربية 

US Department of Homeland Security. 2008 

مفاعل  –مفاعل االندماج النووى  –مفاعل الماء المغلى المضغوط االقل تكلفة و االكثر امانا:و تنقسم الى 

مفاعل الغاز  –مفاعل الماء الثقيل  –مفاعل حرارى  -مفاعل بحثى   -مفاعل االزاحة الطبقية   –االختبار 

 .المبرد 

        مان العالميةمعايير األ 2-2

US Department of Homeland Security. 2008            

 تصميم، وإصدار الترخيص لبناء المحطة النووية  اعتبار عندالموقع المناسب للمفاعل له أعظم  اختيار

وللعواقب التى تنجم على البيئة والرأى العام فى حالة وقوع أى  النوويلخطورة موقع المفاعل و ذلك 

 .الكثافة السكانيةحادث نووي مع اختالف التأثير من موقع ذى كثافة سكانية عنه فى موقع ناء عن 

ً لتنظيمات األمان  اختيارمان عند اعتبارات لألو نستعرض فيما يلى  مواقع المفاعالت النووية، وذلك طبقا

 :التى وضعتها لجنة التنظيمات النووية األمريكية

  تقييم موقع المفاعل ومعايير األمان. 

 تقدير التأثيرات البيئية الناتجة عن تشغيل المفاعل. 

  مشكالت ناتجة بأستمرارمراجعة هيئة األمان النووي لمعدالت عمل المفاعل ومراجعة أى. 

 تكوين هيئة للمراجعات ومتابعة أى تطورات أو مراحل خطرة. 

 بعد الموقع عن مناطق الزالزل أو البراكين، أو أى عوامل كوارث طبيعية، أو مخرات السيول. 

  معرفة إتجاه حركة المياه الجوفية بالمنطقة، لتجنب احتمال تلوث هذه المياه بأية مواد مشعة من

 .المفاعل

 الصخرية والتراكيب الجيولوجية فى المنطقة مالئمة التكوينات. 
(Nuclear_Regulation_Authority, 2013) 

 ,etal, 2012 )  (Kubanyiالموقع مكوناتمعايير و  2-4

 العنصر المكانى 

، المحددات (البيئيه  –الصحيه  –من الناحية األمنيه ) المكانى طبيعة الموقع ومقوماته ويشمل العنصر 

موقع، والشكل والمحيطات وأثرها على الموقع،والعوامل الطبوغرافية والجيولوجيه، ومحددات تنسيق ال

 .الكتلى للموقع العام

 طبيعة الموقع ومقوماته -أ

، وجميعها من موروثات الموقع بحيث يتم التعامل )لمقياس ويشمل كل من مورفولوجية وشكل األرض ، ا

على توزيع واستعماالت  مباشرة معها دون تعديل أو تغيير بالحذف أو باألضافة وبالتالى فإنها تؤثر 

 .وترجمتة من خالل الفكر التصميمى

 Federal Emergency Management   المعايير الموضوعة الختيار مكان المفاعل -ب

Agency,2008   

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Regulation_Authority
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 (Reactor site selection)اختيار موقع المفاعل النووي 

لخطورة موقع المفاعل النووي، وللعواقب التى تنجم على البيئة والرأى العام فى حالة وقوع أى حادث 

نووي مع اختالف التأثير من موقع ذى كثافة سكانية عنه فى موقع ناء عن الكثافة السكانية وضعت عدة 

مان عند أختيار مواقع المفاعالت النووية، وذلك طبقاً لتنظيمات األمان التى وضعتها لجنة اعتبارات لأل

 تقييم موقع المفاعل ومعايير األمان :التنظيمات النووية األمريكية

 .تقدير التأثيرات البيئية الناتجة عن تشغيل المفاعل -
 .ستمرارمشكالت ناتجة بامفاعل ومراجعة أى مراجعة هيئة األمان النووي لمعدالت عمل ال -
 .تكوين هيئة للمراجعات ومتابعة أى تطورات أو مراحل خطرة -
على أساس مدى تحمل المنشأت الخاصة بالمفاعل وخاصة  وقع عن مناطق الزالزلبعد الم -

األجزاء التى تحتوى على الوقود النووي، أو أية مواد مشعة أخرى، أو البراكين، أو أى عوامل 
 .خرات السيول، والفيضانات المفاجئةطبيعية،أو م كوارث

معرفة إتجاه حركة المياه الجوفية بالمنطقة، لتجنب إحتمال تلوث هذه المياه بأية مواد مشعة من  -
 .المفاعل

 .فى المنطقة مالئمة التكوين الصخري والتركيب الجيولوجي -
 .متر من مركز المفاعل( 1999)افة يجب وضع حرم للمنطقة ال يقل بأى حال عن مس -

Nuclear_Regulation_Authority, 2013 

يجب مراجعة إجراءات إختيار الموقع، ومراعاة موافقة سكان المنطقة لتواجد المفاعل فى منطقتهم، لذلك  

يرفض مجلس الحكماء بها تواجد المفاعل، هذا ألنه حيث تحرم هيئة األمان النووي بناء المفاعل فى منطقة 

يجب أن يكون المفاعل محل ترحيب نفسى من قاطنى المنطقة، خاصة وأنه يتم تدريب قاطنى المنطقة على 

 .برامج معينة لألمان فى حاالت الطوارئ

 Andrews,etal.,2012) )لموقعالعمرانى ل صميمتال -ج

ث أن حركة تدفق الوقود النووي تتم طبقا لقواعد وأصول ثابتة، مما يعد من أهم قرارات مبنى المفاعل، حي
جانب قرب كل جزء من المبنى من المخزن الخاص به، سواء كان هذا الى يؤثر على القرار التصميمى،

مراعاة إتجاة الرياح خاصة فى  معالمخزن للمواد المشعة، أو لليورانيوم، أو لمياه التبريد، أو للماء الثقيل 
حاالت الحوادث النووية، وحاالت حدوث تسرب للبخار النووي وهو ما يتطلب توجية المبنى بحيث ال 

 .يحدث أنتقال لهذا البخار فى إتجاة المناطق السكنية

  

التوجية العمرانى لمسارات الحركة داخل المشروع، حيث يجب حساب عملية حركة السيارات والمشاه  - أ
داخل الموقع، لغرضين، الغرض األول هو أعمال التأمين خاصة فى مكان المفاعل وغرف التحكم 

ء المكان والسيطرة وهو ما يتطلب تحديد المسارات حول هذه المبانى، الغرض الثانى ألعمال الحماية وإخال
 بسرعة فى حالة الحوادث الكبرى، وهو ما يتطلب وجود اكثر من مسار للخروج، مع إحكام السيطرة عليهم 

المخازن أو إلى خارج الموقع، وبالمثل  الىتوجية المسارات الخاصة باعمال نقل النفايات النووية، سواء   - ب
ر على قرارات أختيار الموقع عموما قبل أعمال إدخال الوقود النووي إلى أماكن تخزينة، وهو ما يؤث

 (Austin , 2004).التفكير فى عملية إنشاء المفاعل

 توجية المفاعل النووي مع إستغالل عنصر المياة  [4]شكل 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Regulation_Authority
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مسارات حركة السيارات البد أن توضع فى االعتبار  عندما يقوم المصمم بتقدير عدد السيارات التى سوف  - ت

الدوليين، والسيارات تدخل حرم المبنى سواء التى يستخدمها العاملين أو الزيارات، أو سيارات المفتشين 
 .م بنقل النفايات والمواد المشعةالتى سوف تقو

و التى تم ( انجلترا  )و من التجارب العالمية فى انشاء محطات الطاقة النووية تجربة المملكة المتحدة
من  المتحدة  بالمملكة النتاج الطاقة  و هى اولى المحطات النووية 2919الموافقة عليها فى شهر اكتوبر 

 Nuclear Power in the United ).الل تصميم صينى و شركة تشييد فرنسية باستثمارات صينيةخ
Kingdom, 2012) 

و يتضح من التصور المقترح للمحطة توزيع مسارات الحركة بالمشروع فى اتجاهات موازية للكتلة و فى 

 .الءاتجاه لخارج المبنى لتامين حركة المشاة و السيارات و  لسرعة عملية االخ

  
اتجاهات مسارات الحركة لضمان سرعة  [8]شكل 

 اخالء المبانى
التشكيل العمرانى المقترح لواجهة  [3]شكل 

 المحطة النووية على البحر
 تشكيل و تكوين كتلى عمرانى جيد  

 
  تحليل مقارن بين التجارب العالمية  العاملة فى انشاء محطات الطاقة النووية 2-5

  يستعرض الجدول التالى تحليل مقارن للتجارب العالمية العاملة  فى انشاء محطات الطاقة النووية
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 بالهند( كايجا)مفاعل  مفاعل بوشهر بأيران

بجنوب ( كوبرج)مفاعل 

 أفريقيا
 بالبرازيل(  أنجرا)مفاعل  باألرجنتين( اتوتشا)مفاعل 

 
    

1-
ع
وق

لم
ر ا

يا
خت

ا
 

1-

الطبوغرافيه 

 والمناسيب

ارض منبسطه ممهده اليوجد 

بها اختالف كبير في الكنتور 

 .والمناسيب

كفاءة عالية فى التعامل الكنتور الطبيعى 

 للموقع ، وإستغالل سالسل الجبال

ارض منبسطه ممهده اليوجد 

في الكنتور  بها اختالف كبير

 .والمناسيب

القرب من النهر ، ساهم فى إعطاء 

إنطباع عن سوء اختيار الموقع ، 

خاصة وأن األرجنتين تملك ساحل ممتد 

 على المحيط

كفاءة عالية فى التعامل الكنتور 

الطبيعى للموقع ، وإستغالل سالسل 

 الجبال الخضراء

المتغيرات -2

البيئيه 

 الطبيعيه

البيئية ، وعدم تجاهل للنواحى 

إستغالل جيد للموقع المميز 

للمفاعل ، مع التركيز األكبر 

 .على النواحى الوظيفية 

إستغالل جيد للنواحى البيئية ، خاصة 

إستخدام العناصر الخضراء ، والواجهة 

البحرية ، مع إستغالل لموقع المفاعل 

لوقوعة فى منخفض بين مجموعة جبال 

. 

إهتمام متوسط بالناحية 

يئية وجود محطة لتحلية الب

مياة البحر لتزويد العديد من 

القرى السياحية بالمياة 

 .الصالحة للشرب 

وجود المفاعل قريبا من النهر ، إال ان 

إستخدام مياة النهر فى التبريد يعد أحد 

 .عوامل الضعف بالمشروع 

إستغالل جيد للنواحى البيئية ، إلى 

جانب الكشف الدورى الدائم على 

ات البيئية المحيطة ، مع المفرد

مساهمة دائمة من المفاعل فى تطوير 

 عمليات حماية البيئة المحيطة 

 النشاط الزالزالي ال يعوق عمل المفاعل الزالزل-3

البعد عن -4

الكتل 

 العمرانيه

متر حرم للمنشاه  1111احترام 

 النوويه

متر حرم للمنشاه  1111احترام 

 النوويه

متر حرم  3111احترام 

 للمنشاه النوويه
 متر حرم للمنشاه النوويه 1111احترام 

متر حرم للمنشاه  3111احترام 

 النوويه

العالقه -5

بالدول 

 المحيطه

استياء دول الخليج العربي من موقع 

 المفاعل
 عدم اعتراض الدول المحيطه علي الموقع
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مصادر  -6

 المياه
 المفاعل يعتمد علي مياه الخليج العربي

يعتمد علي مياه المحيط المفاعل 

 الهندي

المفاعل يعتمد علي مياه 

 المحيط االطلنطي
 . نهر الاالعتماد علي مياه 

المفاعل يعتمد علي مياه المحيط 

 االطلنطي

الوظيفة -2

 الرئيسية
 .مفاعل ألنتاج الطاقة ، أبحاث نووية ، طبية، تحلية مياة البحر 

مفاعل ألنتاج الطاقة ، أبحاث نووية ، 

 .طبية

مفاعل ألنتاج الطاقة ، أبحاث نووية ، 

 .طبية، تحلية مياة البحر 

 

9-
يه

ط
طي

خ
الت

ة 
ري

ظ
الن

 

الموقع -1
 العام

 تصميم مركزي تصميم اشعاعي تصميم خطي تصميم خطي تصميم خطي

التجربه -2
 البصريه

تجربة بصرية مميزة ، 
ويرجع تميزها إلى التركيز 
على الشكل واألهتمام به 

 األعالمفى وسائل 

تجربة بصرية جيدة ، 
وملفتة خاصة مع إستخدام 
 عناصر التصميم التخطيطي

تجربة بصرية فقيرة نسبياً، 
نتيجة للتكرار والملل فى 

 .إستخدام بعض العناصر 

تجربة بصرية ناجحة ، ومميزة ، 
اال أنها أتسمت بالتداخل وعدم 

 الوضوح أحيانا 

تجربة بصرية غنية ومميزة 
العناصر ، أتسمت بثراء 

 .والمفردات 

1-
يه

يم
صم

الت
ر 

يي
عا

لم
ا

 

الحفاظ -1
 علي البيئه

تجاهل للنواحى البيئية ، 
وعدم إستغالل جيد للموقع 
المميز للمفاعل ، مع 
التركيز األكبر على 

 .النواحى الوظيفية 

إستغالل جيد للنواحى البيئية 
، خاصة إستخدام العناصر 
الخضراء ، والواجهة 

إستغالل البحرية ، مع 
لموقع المفاعل لوقوعة فى 

منخفض بين مجموعة جبال 
. 

إهتمام متوسط بالناحية البيئية 
، مع مالحظة وجود محطة 
لتحلية مياة البحر لتزويد العديد 
من القرى السياحية بالمياة 
الصالحة للشرب ، مع 

مالحظة الحفاظ على الشواطئ 
 ، وعدم تلويثها

وجود المفاعل قريبا من النهر ، 

وعلى الرغم من عدم التأثير على 
المياة نتيجة األداء الجيد داخل 
المفاعل ، إال ان إستخدام مياة النهر 
فى التبريد يعد أحد عوامل الضعف 

 .بالمشروع 

إستغالل جيد للنواحى 
البيئية ، إلى جانب الكشف 
الدورى الدائم على 
المفردات البيئية المحيطة ، 
مع مساهمة دائمة من 

فى تطوير عمليات المفاعل 
 حماية البيئة المحيطة 

مرونه -2
وسهوله 
 الحركه

 

تحقق عامل المرونه 
وسهوله الحركه طبقا 
لتقارير الوكاله الدوليه 

 للطاقه الذريه

تحقق عامل المرونه 
وسهوله الحركه طبقا 
لتقارير الوكاله الدوليه 

 للطاقه الذريه

تحقق عامل المرونه وسهوله 
لتقارير الوكاله الحركه طبقا 

 الدوليه للطاقه الذريه

تحقق عامل المرونه وسهوله 
الحركه طبقا لتقارير الوكاله الدوليه 

 للطاقه الذريه

تحقق عامل المرونه 
وسهوله الحركه طبقا 
لتقارير الوكاله الدوليه 

 للطاقه الذريه
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الحمايه -9
من 

 االشعاع

تحقق عامل الحمايه من 
االشعاع طبقا لتقارير 
الوكاله الدوليه للطاقه 

 الذريه

تحقق عامل الحمايه من 
االشعاع طبقا لتقارير 
 الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

تحقق عامل الحمايه من 
االشعاع طبقا لتقارير الوكاله 

 الدوليه للطاقه الذريه

تحقق عامل الحمايه من االشعاع 
طبقا لتقارير الوكاله الدوليه للطاقه 

 الذريه

الحمايه من تحقق عامل 
االشعاع طبقا لتقارير 
الوكاله الدوليه للطاقه 

 الذريه

الفكر  -9
 المسيطر 

 إقتصادى –فكر وظيفى  إقتصادى –فكر وظيفى 
الي -إقتصاد –فكر وظيفى 

 االبداعجانب 
 إقتصادى –فكر وظيفى 

 –إبداعى  –فكر وظيفى 
 فلسفى

موقع  -1
فراغ 

 المفاعل

يقع كمركز رئيسي لجميع 
 مفردات المشروع 

عالقة خطية بأستخدام 
مركزين لمفاعلين ، ساهمت 
فى ربط كتل مبانى المفاعل 

 ، فتظهر كوحدة واحدة 

عالقة خطية بين مركزى 
المفاعلين ، ويظهر المبنى 
كوحدة واحدة ، مع ظهور 

 متالحم لفراغات المشروع

ظهور متفرد لفراغ المفاعل ، يؤكد 
كان المفاعل أسفل القبة على م

 المميزة له 

ظهور متفرد لفراغ المفاعل 
، يؤكد على مكان المفاعل 

 أسفل القبة المميزة له

   1- 
يم

صم
لت
 ل
يه

اب
ج

الي
 ا
ب

ان
و
ج

ال
 

    

التوظيف الجيد للعناصر 

 .والمكونات فى إطار متكامل 

األهتمام بعمليات التامين  -

للمفاعل من خالل تغيير 

تأكيد الشكل المسارات ، مع 

العام للتصميم بالقبة المميزه 

 .له

التوظيف الجيد للعناصر  -

 .والمكونات فى إطار متكامل 

األهتمام بعمليات التامين  -

للمفاعل من خالل تغيير 

المسارات ، مع تأكيد الشكل 

العام للتصميم بالشكل 

 .األسطوانى المميز له 

فصل العناصر الوظيفية لكل  -

فصل مفاعل ، مع إمكانية ال

 .الكامل 

األهتمام بأستخدام العناصر 

األشجار ، )الطبيعيه 

( المسطحات الخضراء

والعناصر الصناعية 

فى فصل المبانى ( التبليطات)

مما يساهم فى عمليات 

 تأمينها

التوظيف الجيد للعناصر  -

 .والمكونات فى إطار متكامل 

األهتمام بعمليات التامين  -

للمفاعل من خالل تغيير 

مع تأكيد الشكل  المسارات ،

العام للتصميم الشكل 

 .األسطوانى المميز له 

رغم إستخدام وحدتين لتوليد  -

الطاقة ، أال أن الربط بينهما فى 

مبنى واحد ساهم فى تقليل 

تكاليف أقامة اكثر من مبنى مع 

دعم التعامل مع الوحدتين عن 

 .طريق مبنى واحد 

 

التوظيف الجيد للعناصر والمكونات 

 .كامل فى إطار مت

األهتمام بعمليات التامين للمفاعل من  -

خالل تغيير المسارات ، مع تأكيد 

الشكل العام بأستخدام القبة المميزة 

التى تغطى قلب المفاعل مما يمنح 

 .المفاعل تفردا خاصا 

تالصق وحدات الخدمة بالقرب من  -

قلب المفاعل لم يقلل من قوة التصميم 

، بل ساهم فى جعل مبنى المفاعل 

 .حدة واحدة يسهل ربطهاو

تغيير شكل المفاعل الثانى عن  -

المفاعل األول ، ميز المفاعل الثانى 

 .  وجعله ظاهراً ومتفردا فى التصميم

دقة التصميم ، ووضوح الممرات ، مع 

التوظيف الجيد للخدمات ،إلى جانب 

استغالل المناظر الطبيعية ساهما فى 

 جمال التصميم

التوظيف الجيد للعناصر  -

 .والمكونات فى إطار متكامل

األهتمام بعمليات التامين  -

للمفاعل من خالل تغيير 

المسارات ، مع تأكيد الشكل 

العام بأستخدام القبة المميزة 

التى تغطى قلب المفاعل مما 

 .يمنح المفاعل تفردا خاصا

تالصق وحدات الخدمة  -

بالقرب من قلب المفاعل لم 

يقلل من قوة التصميم ، بل 

جعل مبنى المفاعل ساهم فى 

 .وحدة واحدة يسهل ربطها

تجهيز مكان مناسب للتوسع  -

المستقبلى ، مع إضفاء نفس 

األتجاة التصميمى عند 

 .  تصميم المبنى الثانى
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الجوانب  -2

 السلبيه

 

 للتصميم

التوزيع غير الجيد لمبانى  -

النفايات ومخازن اليورانيوم 

، إلى جانب القرب الشديد 

 بين المفاعلين 

اعتراض دول الخليج العربي  -

 علي موقع االنشاء

 

قرب الموقع من منطقه  -

 عسكريه بحثيه ايرانيه

التوزيع غير الجيد لمبانى  -

النفايات ومخازن اليورانيوم 

، إلى جانب القرب الشديد بين 

 .المفاعلين 

 

بعد مخازن النفايات نسبيا  -

 .عن المفاعل 

 

تغيير شكل المفاعل الثانى عن االول ،  -

فى طمس التصميم األول وعدم  تسبب

ظهورة نظرا لقوة التصميم لمبنى 

 ( .2أنجرا)

 

عدم توزيع الخدمات بعيدا عن قلب  -

المفاعل، وهو عدم إستغالل للمساحات 

 المتوفرة

العشوائية فى توزيع المبانى  -

خاصة مبانى مراكز )الملحقة 

األبحاث ، ومعامل فصل 

، وقد ( وتجهيز اليورانيوم

لعدم تنفيذ المبانى يرجع هذا 

الملحقة أثناء بناء المفاعل ، 

بل تم تنفيذها بعد بناء المفاعل 

 .على فترات متباعدة 

إستخدام مياة النهر كمصدر  -

المياة الرئيسي لتبريد المفاعل 

، أسهم فى تشكيل خطورة على 

المجال المحيط ، إلى جانب 

قرب المفاعل من الرقعة 

 .الزراعية

 

 التحليل المقارن بين التجارب العالمية فى انشاء محطات الطاقة النووية  ]  1 [جدول 
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ملخص اهم االسس و المعايير التخطيطية و التصميمية و مجال تاثيرها على : نتائج التحليل المقارن  2-6

  استدامة العمران

 

نشات الطاقة النووية م اسس و معايير مبادىء االختيار و التخطيط

 الستدامة العمران

الطبوغرافيه -1 .في الكنتور والمناسيب ةكبير ض منبسطه ممهده اليوجد بها تبايناتار

 والمناسيب

اسس 

اختيار 

 الموقع

اصر الخضراء ، جيد للنواحى البيئية ، خاصة إستخدام العنالستغالل اإل

 والواجهة البحرية المائية

اانواحى  -2

 البيئية

 . الطبيعيةو 

خبراء ).مالئمة التكوين الصخري والتركيب الجيولوجي فى المنطقة

 (جيولوجيا 

بعد الموقع عن مناطق الزالزل على أساس مدى تحمل المنشأت الخاصة 

بالمفاعل وخاصة األجزاء التى تحتوى على الوقود النووي، أو أية مواد 

 طبيعية، كوارثتسبب  مشعة أخرى، أو البراكين، أو أى عوامل 

 .والفيضانات المفاجئةاأو مخرات السيول، 

جيولوجية 

الموقع و 

نطاقات 

 الزالزل

مراعاة إتجاة الرياح خاصة فى حاالت الحوادث النووية، وحاالت حدوث 

تسرب للبخار النووي وهو ما يتطلب توجية المبنى بحيث ال يحدث أنتقال 
 .لهذا البخار فى إتجاة المناطق السكنية

 متر ( 2111 - 1111)للمنطقة ال يقل بأى حال عن مسافة حرم 

 من مركز المفاعل

  -العوامل المناخية  -4

 البعد عن الكتل العمرانيه

 ان يكون الموقع بعيدا عن حدود الدولة خاصة 

 و ان كانت دول غير صديقة
 العالقه بالدول-5

 المجاورة

لتجنب إحتمال تلوث هذه معرفة إتجاه حركة المياه الجوفية بالمنطقة، 

 .المياه بأية مواد مشعة من المفاعل

مصادر المياه  -6

 ومنسوب  المياة الجوفية

يجب أن يكون المفاعل محل ترحيب نفسى من قاطنى المنطقة، خاصة 

وأنه يتم تدريب قاطنى المنطقة على برامج معينة لألمان فى حاالت 

 .الطوارئ

تاريخ و تراث و  -7

 بالموقعثقافة السكان 
 

 .مناطق عمرانية ذات كثاقات عمرانية منخفضة
  الكثافات السكانية -8

  -طبية  -أبحاث نووية    -مفاعل ألنتاج الطاقة الكهربية: نوع المفاعل 

 .تحلية مياة البحر 
 الوظيفة الرئيسية -9

حركة تدفق الوقود النووي تتم طبقا لقواعد وأصول ثابتة، مما يؤثر على 

التصميمى،الى جانب قرب كل جزء من المبنى من المخزن الخاص القرار 

به، سواء كان هذا المخزن للمواد المشعة، أو لليورانيوم، أو لمياه 

 .التبريد، أو للماء الثقيل

اسس  الموقع العام-11

 التخطيط

و 

 ابداعى  –وظيفى  –تشكيلى  فكرة التصميم العمرانى  التصميم

مركزى اوخطى او اشعاعى مع االهتمام بتصميم  و ان يكون  التخطيط  

تجربة بصرية غنية ومميزة ، و استخدام  للعناصر والمفردات العمرانية 

الفكر التصميمى و  -11

 التجربه البصريه
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 .و المعمارية

الدوليه  الوكالةمن االشعاع طبقا لتقارير  الحمايةضرورة تحقق عامل 

 ةالذري للطاقة

كم و عدم السماح بإنشاء  3زلة بمسافة تصل الى حتمية وجود منطقة عا

 اى كتل سكنية داخل هذا الحرم

 -الحفاظ علي البيئه -12

 الحمايه من االشعاع

اعمال تأمين الموقع و سهولة و سرعة اخالء الموقع طبقا الشتراطات 

 التخطيط و معايير االمان

مرونه وسهوله -13

 الحركه

 

المشروع كون   او ان عالقة خطية  يقع كمركز رئيسي لجميع مفردات

 بأستخدام مركزين لمفاعلين ، تساهمت فى ربط كتل مبانى المفاعل ،

 فتظهر كوحدة واحدة

موقع مبنى مركز  -14

 المفاعل

 

 مستقبل العمران في مصر..... التوجه النووى   :االطار التطبيقى -3

 

 (2119الدميرى، ) المصرية النووية المحطات  النشاء  التطور التاريخى 3-1

 (ET-RR-1)المفاعل النووي البحثي األول   -ا

، بمساعدة االتحاد السوفيتي السابق، وهو مصمم إلنتاج النظائر المشعة وتدريب العاملين 1341بدأ العمل به عام 
 والفنيين، وهو مفاعل تجارب فقط، 

 ( MRR)المفاعل النووي البحثي الثاني متعدد األغراض  -ب

ميجاوات  22، بقدرة 1338بالتعاون مع األرجنتين وتم افتتاحه في فبراير فى انشاص بمحافظة االسماعيلية أقيم 
ويعد إضافة تقنية جديدة في االستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وال يستخدم في األغراض العسكرية، ويحقق 

ية، ويؤهل طبيقات الطبية والزراعية والصناعالمطلوبة للت ظائر المشعة،مردوداً اقتصادياً بإنتاج عديد من الن
 ستخدامات السلمية للطاقة النوويةفي مجاالت اال مصر لالعتماد الذاتى

 .وهو ما كون بنية أساسية جيدة للتصنيع  تمكن المصانع المصرية من المشاركة فى تجهيز مفاعل القوى بالمستقبل
 المشروع المصرى األول إلنشاء محطات قوى نووية 3-2

سنوات من  8، أي بعد حوالي 1349بدأت خطوات أول مشروع لمحطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر في عام 

، وبعد عامين من تشغيل مفاعل البحوث األول، وكان (هيئة الطاقة الذرية اآلن)إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية 
خلته دول نامية أخرى، مثل الهند، الهدف هو ضرورة الدخول في هذا المجال الجديد من التكنولوجيا الذي د

 . واألرجنتين
 حادثة تشرنوبل وإيقاف مشروع المحطات النووية

وفي ضوء الدراسات التي قامت بها الوكالة الدولية لتأكيد ، بعد حادثة انفجار مفاعل تشرنوبل وما أثير حولها

ة للبت فيه والتخاذ قرار بشأن تم عرض الموضوع علي القيادة السياسي، عوامل األمان في المحطات النووية

 .موضوع المحطة النووية بالضبعة

 يناير وتعطيل مشروع الضبعه 25ثوره 

تحويل   فيفي أعقاب ثوره يناير عند التحضير لبدء المشروع النووي المصري تم استغالل االنفالت االمني 

 .الى مزرعة اضافة الى طمس معالم المشروع النووي  محطة الضبعة النووية

 أسباب تراجع البرنامج النووي المصرى

لم تستطع مصر خالل هذا الفترة الطويلة من بناء مفاعلها النووي، والذى لو تحقق من خالل المشروعات العديدة 

 .التى طرحت لبناؤه، لتغيرت الخريطة السياسية واألقتصادية والعمرانية لمصر فى العديد من النواحى
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 تطور الفكر المصرى فى امتالك مفاعل نووى

 ت الطاقه النووية في مصرنحو تخطيط وتصميم منشأ -  4

 

 أزمة الكهرباء في مصر 4-1

يعنى استمرار األزمة مما ٪ من اإلنتاج، 29آالف ميجاوات بما يعادل  1ل العجز فى الشبكة ألكثر من وص 
ات ضخمة، مثل محطة محط 1سنوات على األقل، ألن تعويض العجز يحتاج لبناء  5وانقطاع التيار ألكثر من 

 .شمال القاهرة
 
 

01شكل   

 

[92]مصر وامتالك المفاعل االول :(  

  إقامة مشروع المفاعل الثانى
( 99)بأنشاص بقدرة 

ميجاوات وأفتتاحه عام 
0221 

  أختيار موقع الضبعة
بالساحل الشمالى ألقامة 

 المفاعل المصري
  توقف البرنامج المصرى

مرة أخى بسبب حادث 
 .0211تشرنوبل فى العام 

 نوويإعادة إحياء البرنامج ال 
 9112أخرى فى العام  مرة

بسبب أهميته فى زيادة 
 .معدالت التنمية األقتصادية

  توقف المشروع في اعقاب
 ثوره يناير

 

 

  الواليات المتحدة تطرح
ة لنشر المفاعالت خط

النووية فى 
، وفشل وإسرائيلمصر

للظروف الخطة نتيجة 
 .السياسية

 إحياء البرنامج  مصر تعيد
النووي بالتعاون مع 

 الواليات المتحدة 

  فشل جهود أحياء البرنامج
النووي نتيجة للظروف 

السياسية والتعنت 
 األسرائيلى  

  إعادة إحياء البرنامج
مرة أخرى فى فى  نوويال

 0210نهاية العام 

 

 

إعادة إحياء 

 البرنامج

 

 مصر وحلم إمتالك المفاعل النووي

البرنامج 

 وخطوات التنفيذ

  بناء المفاعل البحثى األول
( 1)بأنشاص وتشغيلة بقدرة 

 ميجاوات 
  طرح بناء مفاعل القوى

 ميجاوات  ( 011)بقدرة 

  إنشاء هيئة الطاقة الذرية 
  طرح مناقصة عالمية لتزويد

 مصر بالمفاعل 
  ( سيدى كرير)أختيار موقع

بشمال مصر ألقامة المفاعل 
 .األول

  نوويالبرنامج التوقف 
 .12نتيجة لنكسة 

 

بداية تطوير 

 البرنامج

البدء فى وضح خطة ألنشاء 

مفاعل قوى نووي يساهم فى 

 توفير مصادر بديلة للطاقة   

  اإلصرار على أمتالك
التكنولوجيا النووية خاصة 

مع وجود العديد من الكوادر 
الواليات المتحدة  ،  القادرة

تطرح خطة لنشر 
 مفاعالت النووية فىال

 نتيج مصروإسرائيل
  مصر تعيد إحياء

البرنامج النووي بالتعاون 
 مع الواليات المتحدة 

  فشل جهود أحياء
البرنامج النووي نتيجة 

للظروف السياسية 
 والتعنت األسرائيلى  

  إعادة إحياء البرنامج
مرة أخرى فى  نوويال

 0210فى نهاية العام 

 على تنفيذ البرنامج 

البرنامج النووي المصرى 

يحتاج إلى دعم سياسي 

لتطويره، مع وضع خطة 

لتوعية الرأى العام بأهمية 

 تطوير البرنامج النووي وأثره
 األقتصادى

 العديد من القوى المؤثرة على إتخاذ قرار إقامة المنشأ النووي

.المفاعلتخاذ قرار إحياء بناء مشرو  إل السياسي رار السيادىالق :اهمها   

 األسكندرية
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 خصائص اختيار الموقع  4-2

القديم لها الي توجه االنظار الي الطاقه النووية منذ عقود سابقه وتوالت الدراسات تفاقم المشكله واالستقراء ادى 
 .للمساهمة فى توليد الكهرباء حول العديد من االماكن المقترحه النشاء المفاعل المصري االول

 .منطقة الزعفرانة علي خليج السويس• 
 .منطقة سفاجا علي البحر األحمر• 
 .لشماليمنطقة الضبعه بالساحل ا• 
 : هى عمرانيةخالل عناصرتمت المفاضلة بين تلك المواقع من وقد  

 التربة للبناءمالئمة نوعية  -درجات الحرارة و نسبة سطوع الشمس  - النشاط الزلزالي

توزيع وخصائص  -خصائص الطبوغرافية  ال  - المياه الجوفية - الجيولوجيا – الخصائص والظواهر البحرية
 .الحيوي والتنوع البيولوجي الطبيعىالمحتوي  - السكان

 : تياآلالدراسة  استخلصت و
  .موقع الضبعة أفضل المواقع الثالث• 
موقع الزعفرانة صالح من كافة الجوانب فيما عدا ارتفاع مستوي النشاط الزلزالي وما يترتب عليه من ارتفاع • 

 .التكلفة
 .وعدم مالئمة التربة لألساساتموقع سفاجا تم استبعاده لوجود فوالق نشطة • 

 

 دراسات موقع الضبعه 4-3
 (1122دراسة افتراضية هندسة االسكندرية ،)التصور المقترح لتصميم المحطة النووية   -أ

 المكونات األساسية لمبني المفاعل

 مركز المفاعل الرئيسي -1
 مبنى التأمين الرئيسي -2
 مبنى التحكم والسيطرة -9
 مبنى التوربينات -1
 البحر محطة تحلية مياة -5
 منطقة تسريب البخار -4

 مبنى النفايات النووية والتخزين -7
 (المستخدمة فى التبريد)مدخل مياة البحر  -8
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 [11]   كلش

 موقع مشروع الضبعه
 ( DABAA1( )1ضبعة )المفاعل المصرى المقترح 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموقع المقترح للمفاعل النووي 

(0ضبعة )المصرى   

ميجاوات ( 0111)بقدرة 

بمنطقة الضبعة على الساحل 

.الشمالى الغربى لمصر  

( الساحل الشمالى)الضبعة   

( العاصمة)القاهرة   

 مدخل المفاعل 

 طريق الساحل الدولى
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 .مركز المفاعل الرئيسي -1

 .مبنى التأمين الرئيسي -2

 .مبنى التحكم والسيطرة -9

 .مبنى التوربينات -1

 

 تصور للتصميم المقترح

 [12]شكل  

 جزاء المفاعل المصرى بالضبعةالتصور المقترح أل

 
  

 

 

 

 

 

 الفكرة التصميمية

 .منه مراكز لبقية الفراغات تعتمد على مركز رئيسي يعتبر مركزا إشعاعيا لبقية المشروع، وويتفرع

مه
مي

ص
لت
 ا
يه

ظر
لن
ا

 

  التصميم المركزي

 
 .سهولة األدراك -
 . االنتشار -
 .االتزان -
 التدرج -
سيطره الكتله الرئيسيه وسهوله  -

 ادراكها

 

 
 الفكرة التصميمية لمفاعل الضبعة  2جدول 

 

5 

4 

3 

8 

1 

6 

2 

7 

 .محطة تحلية مياة البحر -5

 .منطقة تسريب البخار -4

 .مبنى النفايات النووية والتخزين -7

 (.المستخدمة فى التبريد)مدخل مياة البحر  -8
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موقع الضبعة بالساحل  ىعلالتصميمية التخطيطية و األشتراطات تطبيق النموذج المقترح لتقييم الموقع و 4-4

 :الشمالى

 الموقعاختيار و تخطيط  –أ 

 :عاً للشروط التاليةبتقييم الموقع تبيتم اختيار و تخطيط الموقع باستخدام المدخل المعلوماتى المقترح 
اسس و معايير منشات الطاقة  مبادىء االختيار و التخطيط

 النووية الستدامة العمران

الطبوغرافيه -1 .ارض منبسطه ممهده اليوجد بها تباينات كبيرة في الكنتور والمناسيب

 والمناسيب

اسس 

اختيار 

 الموقع

اإلستغالل الجيد للنواحى البيئية ، خاصة إستخدام العناصر الخضراء ، 

 والواجهة البحرية المائية

 واحى البيئيةالن -2

 الطبيعيةو

 خصائص تربة التأسيس 

 199طبقة من الحجر الجيري  بسمك أكثر من : صخر شديد الصالبه 

متر وبذلك يكون الحمل اإلنشائي للمحطة في أمان تام حيث يكون الحمل 

 .مترا99صفرا عند عمق ال يتعدي بأي حال من األحوال 

  بعدالموقع عن النشاط الزلزالى، والذى يقترب من سلسلة جبال

لمصر، فى حين تتمتع صحراء  البحر األحمر بالصحراء الشرقية

 .مصر الغربية باألستقرار الزلزالى

جيولوجية الموقع و  - 9

 نطاقات الزالزل

  الرياح السائدة تأتي من الشمال الغربي وجغرافيا تكون في اتجاه محافظة

كم من الموقع طبقا لبيانات 499المنيا وبني سويف وهما علي مسافة حوالي 

الجوية ومحطة األرصاد الجوية التي أنشأتها الهيئة منذ الهيئة العامة لألرصاد 

 9مترا وتسجل مختلف البيانات المناخية علي  49بصاري بارتفاع  1382عام 

 ( .مترا من سطح األرض 49، 99 ،19)ارتفاعات 

  كم حيث تم إجراء  29انعدام أي أثر من االنبعاثات من المحطة بعد مسافة

وثبت انعدام الكشف أسوأ الظروف الجوية  ع الضبعة تحتتجارب حقلية بموق

 .عن أي أثر في عينات الهواء

 العوامل المناخية-1

البعد عن الكتل 

 العمرانيه

 خاصة أن العديد من الدول قد : بعد المفاعل عن الحدود مع دول الجوار

 .تبدى إعتراضها فى حالة تشييد المفاعل قرب حدودها

العالقه بالدول -5

 المجاورة

  المفاعل من ساحل البحر المتوسط يوفر المياة الالزمة للتبريد أثناء قرب

 .عمل المفاعل

  منطقة الصحراء الغربية صالحة ألقامة العديد من المشروعات التنموية

والسياحية، مما يتطلب وجود مصادر رئيسية للتغذية بالطاقة، إلى جانب 

ات األقتصادية، أن المفاعل النووي هو نواة ألقامة العديد من المشروع

 .الزراعية والصناعية الالزمة للتطور األقتصادى

  على (نهر النيل)إبتعاد المفاعل عن شريان التنمية الرئيسي فى مصر ،

الرغم من طرح منطقة توشكى بجنوب الوادى كأحد المناطق المقترحة 

 .ألقامة المحطة النووية

 المالحة وهي مياه  نوعية المياه الجوفية مصدرها الرئيسي من مياه البحر

 .تميل إلي القلوية ومشبعة باألمالح 

مصادر المياه  -4

 ومنسوب  المياة الجوفية

منذ بداية مقترح المشروع و من قاطنى المنطقة، المفاعل محل ترحيبلم يكن 

 .تم تسليم الموقع للقوات المسلحة لكن بالمفاوضات و   2919حتى شهر اكتوبر 

 تاريخ و تراث  -7

 ثقافة السكانو 
 

 مناطق عمرانية ذات كثاقات عمرانية منخفضة. 

  المدن الرئيسية و العمران و المناطق ذات إبتعاد الموقع عن

األنشطة الحيوية بالدولة، وهو ما يقلل الكثافات السكانية المرتفعة و 

 .من أى تأثير أى حادث على البالد

  الكثافات السكانية -8

  نتاج الطاقة الكهربية اعل إلمف :نوع المفاعل 

  إنشاء مركز طبى ملحق، مع تجهيزة بما يلزم من عيادات امكانية
 الوظيفة الرئيسية -3
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، مع (اليود المشع)واجهزة خاصة للعالج بأستخدام النظائر المشعة 

مالحظة فصل المسارات الخاصة به عن المسارات الخاصة 

 بالوصول إلى المفاعل الرئيسي

  إلتمام عمليات التوسع المستقبلية، فى حاالت الرغبة قابلية الموقع

 .فى زيادة القدرة، أو إنشاء مفاعل جديد

  قابلية المفاعل لإلنهاء( التفكيكImmediate dismantling)، 

 .أو إنهاء الموقع ودفنه 

قابلية  الموقع العام-19

 التوسع المستقبلى

 او انهاء الموقع و دفنه 

اسس 

 التخطيط

و  

 التصميم

  ابداعى  –وظيفى  –فكرة التصميم العمرانى  تشكيلى 

و ان يكون  التخطيط مركزى اوخطى او اشعاعى مع االهتمام  

بتصميم  تجربة بصرية غنية ومميزة ، و استخدام  للعناصر 

 .والمفردات العمرانية و المعمارية

 الفكر التصميمى -11

 و التجربه البصريه

  إتجاهات الرياح، المناطق )البيئية مطابقة الموقع لألشتراطات

الزراعية القريبة، المياه الجوفية وتأثرها باألشعاع، البعد عن 

 مراكز الزالزل، والبراكين، والتأمين ضد الفيضانات واألعاصير

 -الحفاظ علي البيئه -12

 الحمايه من االشعاع

  طريقة نقل النفايات المشعة، وهل ستتم عن الطريق البرى، أو

البحرى، أو عن طريق تجهيز قطار لنقل هذه النفايات إلى أماكن 
دفنها، وتأمين وسائل نقل هذه النفايات، على جانب تصميم شبكة 

 .طرق خاصة

مرونه وسهوله -19

 الحركه
 

  ،تعتمد على مركز رئيسي يعتبر مركزا إشعاعيا لبقية المشروع

مالحظة التالصق وويتفرع منه مراكز لبقية فراغات المشروع، مع 

، مع إستخدام (Core Reactor)بين المبانى الخدمية وقلب المفاعل 

 .أكثر األشكال مالئمة لتصميم المفاعل

 الموقع العام  -11

تصميم مبنى مركز 

 المفاعل

 : تطبيق معايير األمان التصميمية

  نظام الحماية األول للمفاعل(First Reactor Protection System )

(FSS ) ويشمل انزالق قضبان الكادميوم أليقاف التفاعل، حيث تعمل

المغنطيسات الكهربائية، كما أن نظام الضغط داخل المفاعل يهيئ 

 inserts the control rods into the)القضبان للدخول داخل المفاعل 

core.) 

  نظام إغالق المفاعل األولthe First Shutdown System  ويشمل

 .تدفق الماء لتقليل درجة حرارة المفاعل

  نظام األحتواء وإلزالة أي طاقة منبعثة أو تقليلها(the Containment 

Energy Removal System) ويشمل السيطرة على األشعاعات ،

المنبعثة وتقليل أثارها سواء على العاملين داخل المفاعل، أو على المدنيين 

المبنى بالسرعة المناسبة، وهو امر مستبعد إال خارجه، مع مراعاة إخالء 

 .انه يظل دائماً فى الحسبان

  نظام الحماية الثانى للمفاعل(SRPS( )(Second Reactor 

Protection System : ويشمل عملية فصل منطقة المفاعل تماماً عن

 through)بقية مبانى المفاعل ويتم إغالق المفاعل فى ظرف ثانية واحدة 

the Second Shutdown System (SSS ) مع تأمين نقل الوقود إلى
 .البركة أسفل المفاعل

 

 معايير  – 15

و اشتراطات االمان 

طبقا لوكالة الطاقة 

 النووية
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يستلزم تخطيط الموقع تحديد مجموعة من الدوائر تمثل نطاقات التعامل مع االزمات و درجات الخطورة    -ب

  :حول المفاعل النووى  و يمكن تحديد تلك النطاقات باستخدام نظم المعلومات المكانية و تتمثل فى الشكل التالى 
 

 نطاقات التعامل مع االزمات ]19 [شكل

 
 يشترك فى تحديد مسافات النطاقات السابقة من خالل نظم المعلومات المكانية جميع المتخصصون

 :و الهيئات التالية 
 هيئة التخطيط العمرانى • 

  وزارة الدفاع المدنى• 
 وزارة البيئة ادارة المخاطر• • 

 .هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة• 
 . الهيئة العامة لتخطيط الطرق• 
 .وزارة الدفاع• 
 
 و ذلك الختيار نوعية الخطط التنموية الممكنة  SWOT analysisباستخدام  الضيعةاعادة تحليل موقع  

TOWS من خالل للمنطقة من النواحى العمرانية و االجتماعية و البيئية: 

 

تنقسم التأثيرات العمرانية المتوقعة من المحطة النووية على استدامة العمران و البيئة الى تأثيرات فى حالة 
 .(يختص بتحديدها المتخصصين)عاعى التشغيل اآلمن و تأثيرات فى حالة التسرب االش

يمكن تقسيم التأثيرات العمرانية المتوقعة على استدامة العمران و البيئة  الى تأثيرات سكانية و  .1

تأثيرات عمرانية و سياحية و تنموية . تتمثل فى تأثر معدالت النمو السكانى باالنخفاض 

 : مختلفة و متباينة تبعا للسياسة المستخدمة و تظهر بالشكل التالى

 

 ] SWOT Analysis 11[ل شك

اقصى نطاق 

كم 0للطوارىء   

اقل نطاق 

كم 9للطوارىء  
نطاق تطبيق 

االكواد الخاصة 

 بالتصميم 

اكثر النطاقات 

تعرضا للخطر 

كم  9-م111  

نطاقات متوسطة 

كم 3الخطورة  
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 التصميم العام -د

مبنى التحكم والسيطرة،  ، مبنى التوربينات، مبنى مبنى المفاعل)بحيث يحوى ( Plant)يمكن تصميم المفاعل 
مبنى المفاعل، مبنى )مبان ( 9)، فى حين يتكون مبنى مفاعل األبحاث من (النفايات، مركز األبحاث، مبنى الوقود

 : ولعل أهم محددات التصميم التى من الواجب مراعاتها( مركز األبحاث، مبنى النفايات
 Advanced fuel cycles -مرحلة إدارة الوقود بالمفاعل ( 1)

 Plant operations and controls)ت السيطرة على المفاعل مرحلة عمليا( 2)
 Probabilistic risk assessmentsتقديرات األخطار المحتملة ( 9)
 Human factorsالعوامل البشرية ( 1)
 Reactor technology and economicsتقنية المفاعل واقتصادياته ( 5)

   : أما تصميم المبنى فيجب أن يربط بين ثالث انواع من التصاميم هى
موقع، التصميم المعمارى والمدنى، وتشمل أعمال التصميم المعمارى، وإقامة المبانى والتشطيب، اعمال التنفيذ بال

 .أعمال التسليح والخرسانات

موقع و تم تقييم تاثيره بالجدول السابق تم دراسة عنصر التصميم المعمارى حيث ان ه يتاثر و يؤثر على ال -د
 .لتقييم الموقع المقترح و مرفق برنامج التصميم المعمارى المقترح للمحطة النووية بالمالحق 

 

 نتائج البحث -6

 
قرار أساسى الطاقة الشمسية و طاقة الرياح الى جانب فى مصر  الكهرباء إلنتاجصبح استخدام الطاقة النووية أ

 .اتخاذ قرار بالبدء فى التنفيذ  يستلزم ان سرعة
 :على مستوى حالة الدراسة مشروع الضبعة:اوال

 موقع الضبعة صالح إلنشاء مفاعالت الطاقة النووية

  محطات  إلنشاءاتضح من التحليل العمرانى باستخدام النموذج المقترح لتقييم صالحية الموقع انه مناسب
بين مواقع مختلفة و انما اهتم بتقييم الموقع المقترح من  لللتفاضالنموذج المقترح لم يستخدم .الطاقة النووية

 .حيث اسس اختيار الموقع و متغيرات التخطيط و التصميم العمرانى 

  من اجمالى العناصر ( 19/15بواقع )جميع العناصر داخل نموذج التقييم المقترح بدرجة كبيرة الموقع  حقق
التصميم العمرانى ال يستغل النواحى البيئية و الطبيعية للموقع الى  فيما عدا عنصر النواحى الطبيعية وجد ان

جانب عنصر تاريخ و تراث السكان حيث انه لم يكن محل ترحيب من قاطنى المنطقة حتى وقت قريب من 
 . 2919 العام الحالى

سياسة االنكماش       •
 سياسة غير واردة

الن الموقع يحقق متغيرات •
قوة و فرص خارجية تؤهله 

 الستكمال المشرو 

سياسةالتطويرواالستفادة من •
الفرص الخارجية الماحة من 
استثمارات و مكاتب استشارية 

عالمية لوضح خطط بديلة       
و خطط ادارة االزمات          و 
الطوارىء و تفعيل اتفاقيات 

التعاون الثنائية مع الصين       
 و روسيا  للتدريب و التشغيل

 

سياسة الثيات و االكتفاء •
بمميزات  القوة بالمشرو  

و عدم انشاء اى 
 مشروعات تكميلية

 لتجنب المخاطر المتوقعة  •

 

سياسة  النمو و التوسع لتعظيم •
متغيرات القوة و االستفادة من 

 الفرص 

النمو و التوسع فى المشرو  •
النشاء مركز طبى و محطات 
تحلية مياة البحر لمواجهة 

 نقص مياة الشرب
Strenthe
ns متغيرات

 الفوة

Weaknes
ses متغيرات
 الضععف 

Threats 

المخاطر 
 الخارجية

 

opportuni
ties 

الفرص 
 الخارجية
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 ايجابيات و سلبيات التصور المقترح للمفاعل النووى المصرى 

 يجابية للتصميمالجوانب اإل

 التوظيف الجيد للعناصر والمكونات فى إطار متكامل. 

  األهتمام بعمليات التامين للمفاعل من خالل تغيير المسارات، مع تأكيد الشكل العام
 .بأستخدام الكره المميزة التى تغطى قلب المفاعل مما يمنح المفاعل تفردا خاصا

  التصميم، بل ساهم فى تالصق وحدات الخدمة بالقرب من قلب المفاعل لم يقلل من قوة

 .جعل مبنى المفاعل وحدة واحدة يسهل ربطها

  دقة التصميم، ووضوح الممرات، مع التوظيف الجيد للخدمات،إلى جانب استغالل
 .المناظر الطبيعية ساهما فى جمال التصميم

  الجوانب السلبية للتصميم

  المنشا الحيوي المميز ال يعكس الشخصيه المصريه 

  الكرة التى تغطى مركز المفاعل الثانى كشكل مميزمراعاة إستخدام. 

 برج التهويه مختلف عن التصميم الكالسيكي لهذا الجزء. 

  توفير يساهم الموقع و التخطيط المقترح للمحطة النووية فى تحقيق اسس التصميم العمرانى المستدام من خالل

منها ما يضر اإلنسان أو البيئة المحلية ، مع البيئة الصحية الداخلية من خالل استخدام مواد بناء ال ينبعث 

 .ااستخدام مواد بناء صديقة للبيئة يمكن اعادة استخدامه

  مالئمة التشكيل العمراني للبيئة المحلية من حيث الموقع الجغرافي والظروف المناخية المختلفة حتى يمكن تقليل
لراحة اإلنسان الحرارية، كما يجب ان يحقق إنسجاما  ة الحرارية المحلية المناسبةيالحاجة الى الطاقة لتحقيق البئ

 .مع الموقع ومحيطه

 :على مستوى التجارب العالمية : ثانيا

  كفاءة التصميم العمرانى و  المعماري الذي يحقق متطلبات مستخدميه واحتياجاتهم اتضح من التجارب العالمية
 أإلنشاءتاريخ  الموقعالتطبيقية من حيث المقياس، نماذج الدراسة  واختالفمع تفاوت . االجتماعية و الثقافية

 .فى كونها أقيمت بغرض إنتاج الطاقة الكهربيه كمحدد رئيسي للتطور فى دول  اشتركتالدولة، إال أنها جميعاً 

  ،ان التوجه السياسى كان له أثر كبير فى إقامة هذه المفاعالت، كما ان جميعها تدار بواسطة حكومات بلدانها
ان العديد من الدول المتقدمة أسندت إدارة المفاعالت إلى شركات متخصصة فى هذا المجال، مع فى حين 

 (.IAEA)إشراف الهيئات المحلية لألمان النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 عناصر التالية خالل المن حليل المقارن تنتائج ال:  

  النظريات التصميميه-أ 

من مشروعات المفاعالت النووية للوقوف علي النظريات التصميميه التي بنيت عليها ففي تناول بالتحليل العديد 
. التصميم المركزى يتميز الوضوح والبساطة سهولة اإلدراك  واإلتزان ووضوح الفراغ الرئيسى كمركز للمبانى

اغ الرئيسى كمركز وفي التصميم األشعاعى يتميز بالوضوح والبساطة وسهولة اإلدراك  واإلتزان ووضوح الفر
 .وفي التصميم الخطي يتميز بالوضوح والبساطة وسهولة اإلدراك  والتدرج وسهوله التوزيع. للمبانى

 البعد العمرانى-ب

حيث تم إستغالل المجال ( كايجا -أنجرا  –بوشهر )تم التعامل مع المحيط العمرانى بنجاح من خالل مشروعي 

على الشكل العام للمفاعل  –( أنجرا)خاصة فى مشروع مفاعل  – المحيط لخدمة التصميم، وانعكس تأثيره

 .ومفرداته، وتفاعله مع المجال المحيط

تعاملت بقية النماذج مع المجال المحيط بروح العزلة والغموض، وهو ما خلق فصالً واضحاً بين المبنى والمحيط، 
 يدين تبعاً لظروف الموقع وطبيعتهشدمع مالحظة ان كل النماذج تعاملت مع العناصر المناخية بدقة وحرص 

 لبعد الوظيفىا -ج

 : إلى ثالثة أنواع من المشروعاتنماذج الدراسة أنقسمت 
 (الهند –إيران )مشروعات المفاعالت بالدول الواقعة بقارة أسيا  - أ
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( بالهند)حيث أهتم التصميم فيها بتحقيق المعدالت المقبولة لنسب الفراغات واألبعاد، أال أن مشروع المفاعل  -

 .اهتم بتنسيق الموقع بنسبة أكبر، وفصل الفراغات والخدمات، مع االهتمام الشديد بعمليات التأمين
 .بالهند( كايجا)االهتمام بالعنصر النباتى، خاصة فى مشروع  -
 ...(.العنصر المائى، الغابات، التضاريس،)االهتمام بوجود العناصر الطبيعية بالمشروع  -
 (جنوب أفريقيا)المفاعل الوحيد بقارة أفريقيا ( جكوبر)مشروعات مفاعل  - ب
 االهتمام بنسب الفراغات -
 .سهولة األنتقال بين األنشطة إال أن المفاعل يعانى مشكالت فى عمليات التأمين -
 (البرازيل –األرجنتين )مشروعات المفاعالت بدول أمريكا الجنوبية  - ت

بالبرازيل فى ( أنجرا)للخدمات، مع نجاح مشروع مفاعل ظهر االهتمام بنسب الفراغات، والتوزيع الجيد  -
التوزيع الجيد، مع إضفاء روح األثارة على المشروع بأستخدام شكل جديد عند إضافة مفاعل جديد للمشروع، 
مع وضوح وسهولة التنقل بين األنشطة والمبانى، مع االهتمام الشديد بعمليات التأمين، أال أن المفاعل البرازيلى 

ان يكون صديقا للبيئة بأنشاء مركز للدراسات والبحوث البيئية داخل المفاعل، إلى جانب إنشاء محكى حاول 
 .يشرح للزوار كيف ان المفاعل يعمل من أجل تطور المنطقة

 .التوظيف الجيد للعناصر والمكونات بشكل متكامل -
( أتوتشا)ار األلوان والمواد فى مفاعل االختيار المدروس للمعالجات والمواد واأللوان، فعلى الرغم من ان اختي -

أستخدم ألوان متوافقة مع المجال المحيط أعطى ( أنجرا)أعطى أحساساً بالغموض والرهبة، أال أن مفاعل 
 .أنطباعاً محببا ً للمتعاملين مع المشروع

 
 بالضبعةالنموذج المعلوماتى المقترح لدعم اتخاذ القرار فى تخطيط و تصميم المحطة النووية :ثالثا 

الشكل التالى يوضح مدخل لنموذج معلوماتى يساهم فى دعم اتخاذ القرار باستخدام عناصر التقييم المقترحة 
الختيار الموقع و اسس التخطيط و رسم السيناريوهات المختلفة للهيئات و الجهات المختصة من خالل التعامل مع  

 .غيرات المستخدمةالمت
 

 41شكل 
 مقترح لدعم اتخاذ القرار فى  تخطيط و تصميم مدخل لنموذج معلوماتى

 المحطة النووية بالضبعة
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 متغيرات كمية

 سيناريوهات مقترحة

ابعاد 

نموذج ال

 المقترح

اختيار 

 الموقع

 طبوغرافية و جيولوجيا

و هيدروجيولوجيا الموقع   

 طرق نقل النقايات المشعة 

قابلية التوسع للموقع 

او االنهاء    

ابعاد 

نموذج ال

 المقترح

 معايير

التخطيط 

 التصميم

مدخل لنموذج معلوماتى مقترح لدعم اتخاذ القرار فى  تخطيط و تصميم 

المحطة النووية بالضبعة

 

القرب من مصادر 

 المياة المتاحة

الهيئات و الجهات المعنية  

 بالتخطيط و التصميم

 قرار انسب

لموقع ختياراال

التخطيط اسسو  

ت و 
ال
حتما

ا

بت
ت 

نؤا
 

 تقدير المخاطر

 احتماالت الفشل و الحوادث

و درجات االمانمعايير التعامل   
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 التوصيــــــــــــــات-7
 

فى إطار أهداف وتوجهات الدراسة، وفى ضوء النتائج التى انتهت إليها الدراسة النظرية والتحليليه، فإنه يمكن 
 .النوويةطرح مجموعة من التوصيات للعمل بها، واالستفادة بمحتواها فى مجال تصميم منشات المفاعالت 

 اهمية تبنى برامج توعية ثقافية و تعليمية بمسائل الطاقة النووية. 

  االهتمام الخاص بسكان الضبعة و سرعة صرف التعويضات و التأكد من حصولهم على استفادة

 .مباشرة من المشروع  سواء بفرص العمل او الحصول على خدمات 
 (لمفاعلعند تصميم ا) بالتصيم العمرانىتوصيات خاصة : والأ

 همية مراجعه التصميم لعناصر التشكل و التكوين العمرانى حيث ان التصميم في مقترحه الحالي ال تعكس أ
خاصة  ان المشروع ، فكرته التاريخ أو الشخصيه المصرية العريقه وانما هو في ثوبه العالمي كمشروع عالمي 

 .سيصبح نواه لالمتداد المصري العمرانى بالصحراء الغربيه

  التناغم بين المبانى الموجودة بالموقع، وربطها بممرات واضحة ومؤمنة، تساعد العاملين على الحركة داخل

المبنى، مع تمييز الممرات وطبيعة العاملين المطلوب منهم العبور فى هذه الممرات، فالممرات الخاصة 
يح الخريطة العامة للمفاعل داخل بالعاملين، تكون مختلفة ومفصولة عن الممرات الخاصة بالتقنيين، مع توض

 .مبنى التحكم والسيطرة

  مجال االبداع ليس منعدما في التصميم في هذه المنشات الوظيفيه الحساسه كما كان واضحا في مفاعل كوبرج
 .بجنوب افريقيا

 ةالنوويالمعمارى للمحطة تصميم التوصيات خاصة ب: ثانيا

  على أنها وحدة واحدة مترابطة، يتحكم بها مبنى التحكم والسيطرة ضرورة التعامل مع مبانى المفاعل النووي
(Control Building) وتقوم هذه المبانى بخدمة المبنى الرئيسي الذى يحوى المفاعل ،(Reactor.) 

  ضرورة تحديد الدالئل والمؤشرات والمحددات التى من شانها الوصول لمقترح تصميمى أوفق يحقق التوازن
ات الموقع، والوظيفة المطلوب أداؤها، فيفضل األبتعاد عن المواقع التى تطل على النهر، أو بين ظروف وأمكان

المياة العذبة، واألبتعاد عن األماكن ذات النشاط الزلزالى، وذلك ليس لصعوبة إقامة المفاعل فى هذه المناطق، 
، وهو ما يسبب زيادة التكلفة، ولكن لزيادة المخاطر التى يمكن ان تقابل المصمم عند اختيار هذه المواقع

 .والحرص الشديد عند التنفيذ

  معالجة التصميم من منظور نسق محدد وواضح(Theme ) يهدف لتحقيق أهداف محددة تعتمد على بلورة قيمة
فى نطاق األمكانات المتوافرة، ألخراج منتج تصميمى متكامل ( Potential of the Site)المكان والزمان 
 .قاء بالبيئة المحيطةيسأهم فى األرت

  أهمية التوجه لتوظيف األساليب والمنهجية التكنولوجية المتطورة بداية من وضع الفكر المبدئى الرئيسي
ومروراً بتحديد األنشطة وتوزيعها واختيار العناصر والمكونات، وطرق المعالجة الجيده، وطرق اإلنشاء 

 .ه على أن يكون بنفس المستوى العالمى فى التصميمالمتوافقة مع التصميم، بهدف تطوير التصميم وقدرت

  رصد النماذج القائمة، مع دراسة العناصر المالئمة والتى يمكن األستعانة بها فى تصميم المفاعل فى البيئة
 .المصرية

  تطوير النماذج المالئمة لطرحها للتصميم فى مصر، مع األستعانة بالخبرات الدولية فى مجال تصميم المفاعالت
لنووية، مع طرح إمكانية التعاون فى هذا المجال على الدول، والمكاتب والشركات ذات الخبرة السابقة فى هذا ا

 .المجال

  وضع مقترح لبرامج الصيانة والتأمين بعد التشغيل، بصورة دورية، مع االستعانة بالخبراء والمختصين فى هذا

 .المجال، ألستمرار المفاعل فى أداء دورة بكفاءة
  خاصة بالتنفيذ  توصيات: ثالثا

  سرعه البدء في المشروع وذلك لحل األزمة الكهربيه التي تمر بها مصر حاليا وتتزايد مستقبليا 
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  مراجعه التصميم الخاص بمحطه الضبعة ليعكس الشخصيه المصرية والتاريخ المصري العريق خصوصا ان

 .مشروعات المطروحه للتنمية في الصحراء الغربيهالمشروع سيصبح نواه لخطه تنمية شعب باكمله في ضوء ال

 دراسة النماذج المستقبليه وتاثير نجاحها علي المشروع النووي المصري وعلي مشروع الضبعة. 
 .دراسات مستقبليه عن تفكيك واخالء المواقع النووية بعد انتهاء اعمارها االفتراضيه -
 .طبيعة البيئة المحيطة كيفية تطوير طرق تصميم مبانى المفاعالت لتتالئم مع -

 .إدارة مشروع المفاعل النووي، ووضع برنامج لتنظيم عمليات التنفيذ بالموقع -
 .التصميم الداخلى لفراغات مبانى المفاعل النووي، مع التركيز على طبيعة مواد التشطيب المالئمة -
 .نووية وتاثيرها العمرانيدراسات استراتيجيه الختيار المواقع المستقبليه الممكنة النشاء المفاعالت ال -
 .لتقييم مبانى المفاعالت النووية فى مصر معلوماتى  وضع برنامج  -
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 حقالمل

 توصيف التصميم المعمارى المقترح للمحطة النووية بمشروع الصبعة

 الفراغات المعمارية-أ

كاحد المفردات )على أن يتم تمييزة بتغطيتة اما بأستخدام القبة ( مترا  21بأرتفاع داخلى )فراغ المفاعل  -1
كرمز من رموز )أو إستخدام القبة الجيوديسية فى التصميم (  المعمارية المستوحاة من العمارة األسالمية

ليحتوى ( مترا 8.99)، بقطر داخلى (العمارة الحديثة ألعطاء إنطباع بدخول مصر إلى مجال هام ومتطور
المستخدم حاليا فى ( ABWR)وهو اكثر انواع المفاعالت المستخدمة حالياً، أو ( PHWR)مفاعل ماء ثقيل 

 .المفاعالت المتطورة بالواليات المتحدة

 .2م( 4×4)فراغات المتابعة والمراقبة  -2
 .2م( 15×12)معامل للتجهيز ومتابعة نشاط اليورانيوم ( 9) -9
 ( .أمتار 5بعمق )انيوم المستهلك أسفل المفاعل بركة التخزين لليور -1
 .معامل تخزين وتجهيز قضبان الجرافيت المهدئة للتفاعل -5
 ( .Yellow Cake( )اليورانيوم)معامل دراسة خمول ونشاط الكعكة الصفراء  -4
 .فراغات دراسة تحويل اليورانيوم إلى بلوتونيوم -7
 2م( 19×19)فراغات إمداد المفاعل بالماء الثقيل المجهز  -8

 :مبنى األبحاث ويشمل-ب

 االستقبال -
 .أماكن انتظار سيارات مراقبة ومؤمنة -
 .يالحظ أستخدام ثالث درجات لعمليات التأمين تبعاً لدرجة الزائر، او العامل)المداخل  -
 (.تحديد شخصية الزائر بأستخدام األشعة تحت الحمراء، وبصمة العين بالنسبة للعاملين)فراغات األمن  -
 .2م( 25×25)وقاعات كبار الزوار  األستراحات -
 .وتشمل الفراغات األدارية، وخدماتها: اإلدارة  -

 :المعامل وتشمل-ج

 2م( 29×12)معامل للفيزياء النووية بمساحات ( 5)عدد  - أ
 2م( 12×29)معامل للدراسات البيولوجية ( 5)عدد   - ب
 2م( 15×  29)معامل للكيمياء ودراسة سلوك الذرة ( 1)عدد  - ت
يتم التحويل بأستخدام اجهزة للطرد المركزى باحد )معامل دراسة تحويل الماء العادى إلى ماء ثقيل ( 5)عدد  - ث

 (المواقع القريبة من المفاعل
 2م( 15×12)معامل طبية ( 1)عدد  - ج

http://www.neimagazine.com/news/newsnuclear-accounts-for-19-of-uk-electricity-generation
http://www.neimagazine.com/news/newsnuclear-accounts-for-19-of-uk-electricity-generation
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Regulation_Authority
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/nuc-plant-des.html
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/United-Kingdom
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/United-Kingdom
http://www.nsr.go.jp/english/regulatory/index.html
http://mehanyon.net/topics/9454/index.ph
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المساحة الخاصة ( 1/9)فرد، ملحق به مطبخ على ( 199)مطعم مجهز إلعداد الوجبات السريعة يسع  -

 بالمطعم
 (IAEA)ب إدارية خاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية فراغات، ومكات -
 (2م199بمساحة ال تقل عن )مخازن مؤمنة للمواد المستخدمة فى األبحاث  -
 مخازن خاصة باجهزة المحاكاة والطرد المركزى -
 مخازن خاصة بالمالبس الواقية -
 فرد مجهزة، بخدماتها( 159)قاعة للمحاضرات تسع القاعة ( 2)عدد  -
 م( 2,1)الممرات، على ان ال يقل عرض الممر عن تأمين  -

من الممكن إنشاء مركز طبى ملحق، مع تجهيزة بما يلزم من عيادات واجهزة خاصة للعالج بأستخدام النظائر  -
، مع مالحظة فصل المسارات الخاصة به عن المسارات الخاصة بالوصول إلى المفاعل (اليود المشع)المشعة 
 .الرئيسي

 (Control building)والسيطرة  مبنى التحكم-د
 .2م( Control Room( )25×15)فراغ التحكم والسيطرة على المفاعل   - أ

 (.2م199)فراغ األستقبال واألمن  - ب
 .2م( 199)الفراغ األدارى  - ت

 2م( Simulator( )15×15)فراغات ومعامل المحاكاة  - ث
 .2م( 5.5×9.5)مكاتب متابعة هندسية  - ج
 (.الحرارية الناتجة إلى طاقة كهربية تحويل الطاقة)مبانى التوربينات  -
 


