
تمرين دورة الحياة باستخدام أداة اإلدخال واإلخراج )الطاقة المضمنة وطاقة التشغيل( السريعة لتقدير الطاقة الناتجة عن 
 إنتاج المنتج.

 
أحد أهداف محاضرة االستدامة هو تعليم المشاركين كيفية قياس االستدامة باستخدام األدوات العلمية للتأكد من تحقيق خط األساس 

(. وينشئ هذا النشاط مقارنة بين منتجين، ويقيم المواد المطلوبة وموارد الطاقة، فضالً عن االنبعاثات البيئية TBLالثالثي )
وتُقي ِّم هذه األداة سلعة أو خدمة ما بسهولة وتقدم إرشادات حول التأثيرات النسبية ألنواع . الناتجة عن صناعة هذه المنتجات

 فيما يتعلق باستخدام الموارد واالنبعاثات عبر سلسلة التوريد. ،أو الصناعات الخدمات،و أ ،أو المواد ،مختلفة من المنتجات
 

ال يتضمن تأثير إنتاج سيارة التأثيرات الحادثة في منشأة التجميع النهائي فحسب، بل يشمل كذلك التأثير الناتج على سبيل المثال، 
 صناعة النوافذ، وما إلى ذلك، والالزمة ألجزاء بناء السيارة.عن تعدين خامات المعادن، وصنع األجزاء اإللكترونية، و

 
نة واالنبعاثات المرتبطة بت  :صنيع سيارة مقارنة بدراجة هوائيةسيستكشف المشاركون في هذا التمرين الطاقة الُمضمَّ

 
 http://www.eiolca.netانتقل ألداة عبر اإلنترنت:  .1
 في الزاوية اليسرى العليا. [”Use the Tool“]اضغط على "استخدم األداة"  .2
 بمجرد أن تفتح الصفحة الجديدة، يجب أن تبدو كما يلي: .3

 

 
 

"مشتري الواليات لغرض هذا التمرين، يُرجى تحديد نموذج  ،توجد عدة نماذج مختلفة يمكنك االختيار من بينها .4
سيشمل هذا النموذج جميع  [،”US 2002 (428 sectors) Purchaser“]قطاًعا("  428) 2002المتحدة 

 المدخالت حتى شراء المنتج، على عكس مرحلة اإلنتاج فقط. 
 معلومات إضافية عن كل قاعدة بيانات. [“(Show more details)”يوفر الرابط "عرض تفاصيل أكثر" ]

 Vehicles and Other Transportation“] يُرَجى اآلن تحديد قطاع "المركبات ومعدات النقل األخرى" .5
Equipment”[ "و"تصنيع السيارات ]“Automobile Manufacturing”.ل  [ في القطاع المفصَّ

 مليون دوالر. 0.03ألف دوالر أي ما يعادل  30تبلغ قيمة السيارة  .6
 النموذج.[ ”Run“[ في فئة النتائج لعرض و"تشغيل" ]”Energy“وأخيًرا، يُرَجى تحديد "الطاقة" ] .7

 

http://www.eiolca.net/


 
 

من إجمالي الطاقة  0.218دوالر وبيعها للمشتري، نستخدم  30000وإلنتاج سيارة بقيمة  ،تُعَرض النتائج في الجدول .8
والبترول  ،تيرا جول( 0.063والغاز الطبيعي ) (،تيرا جول 0.065وتأتي هذه الطاقة من الفحم ) (،)تيراجول

 تيرا جول(. 0.036والكهرباء ) ،تيراجول( 0.010والنفايات )المخلفات( الحيوية ) ،تيرا جول( 0.044)
 [.Sectorتُقسَّم الطاقة الكلية إلى قطاعات في العمود الذي يسمى القطاع ] .9

[ )في الزاوية اليسرى العليا( إلى "غازات االحتباس ”Change the Input“يُرَجى اآلن "تغيير المدخالت" ] .10
 [.”Greenhouse gas“الحراري" ]

ن النتائج. .11 ِّ  دو 
 يُرَجى تكرار التحليل للدراجة الهوائية. .12
 Vehicles and Other Transportation“] يُرَجى تحديد قطاع "المركبات ومعدات النقل األخرى" .13

Equipment”[ "و"تصنيع الدراجات النارية والدراجات وقطع غيارهما ]Motorcycle, bicycle and 
parts manufacturing”“ ].ل  في القطاع المفصَّ

 .مليون دوالر 0.002دوالر أي ما يعادل  200تبلغ قيمة الدراجة الهوائية  .14
 النموذج.[ “Run”]في فئة النتائج لعرض و"تشغيل" [ “”Energyوأخيًرا، يُرَجى تحديد "الطاقة" ] .15

 

 
 
 

نة وانبعاثات غازات االحتباس  .16  الحراري لكل من السيارة والدراجة الهوائية.قارن وفاضل بين الطاقة الُمضم 



 
 

 األسئلة:
 ما هو مدى التشابه واالختالف بين المدخالت؟ )مع األخذ بعين االعتبار إجمالي الطاقة والفئات(.  .1
 ناقش الفرضيات المتعلقة بالسيارة والدراجة الهوائية. .2
  على عمر المنتج؟اً هل تتغير النتيجة بناء .3

 
نة يعتمد األمر عل -نعم  ى مدة استخدامك للسيارة أو الدراجة الهوائية. فإذا اشتريت سيارة كل خمسة أعوام، فستكون الطاقة الُمضمَّ

 عاًما. 15أو  10سنويًا أعلى مما لو اشتريت سيارة كل 
 

نة للسيارة الواحدة هي   ؛تيرا جول على مدار عمر السيارة 0.218بافتراض أن الطاقة الُمضم 

 كيلو واط ساعة 121,111.11 أعوام = 5فاظ بهذه السيارة لمدة تيرا جول /عام، بشرط االحت 0.436=  5/  0.218 
كيلو  6,055.555555556 أعوام =  10تيرا جول /عام، بشرط االحتفاظ بهذه السيارة لمدة  0.0218= 10/ 0.218 

 واط ساعة
 كيلو واط ساعة 4,027.77عام =  15بهذه السيارة لمدة  تيرا جول /عام، بشرط االحتفاظ 0.0145= 15/ 0.218 
 

 كيلو واط ساعة كل عام.10,766  واطن العادي في الواليات المتحدةيستهلك الم


