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 الخالصة :

وكٌفٌة  عنها الناجمةالمشاكل وكمٌاتها وتناول البحث المخلفات االنشائٌة من حٌث انواعها    

وفصلها ،  معالجتها او بعد حالتها على وذلك التدوٌر اواعادة االستخدام باعادة سواء معها التعامل

علٌها ,اضافة الى بعض  والعوامل المإثرة التدوٌر اعادة وطرق انواع الى التعرض تم كما

 ضوابط االعتبار بنظر االخذ ضرورة الدراسات المتعلقة بادراة هذه المخلفات فً دول مختلفة ،مع

 البٌئة عناصر ومراعاة البٌئً التوازن على المحافظة تضمن بطرق االنشائٌةالمخلفات  ادارة

ان مخلفات المواد االنشائٌة  الى وتم التوصل . والهدم البناء التعامل معمخلفات عند المستدامة

بدأت باالزدٌاد نتٌجة حدوث الحروب والكوارث وان الكلٌة وتمثل حجما كبٌرا ومإثرا من المخلفات 

 ادارة التعامل مع هذه المخلفات بشكل جٌد ٌحقق الكثٌر من االهداؾ اهمها العٌش فً بٌئة انظؾ

معلوماتٌة تقوم على تجمٌع وتحلٌل المعلومات عن كمٌة ونوعٌة  تطوٌر وتنفٌذ انظمةان  . واسلم

واماكن تولد النفاٌات بصورة مستمرة ٌعد العمود الفقري لوضع خطة للتعامل مع المخلفات 

دعم الدولة لهذا المشروع من خالل سن القوانٌن وفرض  ابرز البحث اهمٌةكما  . االنشائٌة

تناول البحث فً نهاٌته عدة توصٌات لتحقٌق  . الؽرامات والدعم المالً والتؤهٌل والتوعٌة

 وتطوٌر ادارة المخلفات االنشائٌة.

 

 الفصل االول

 المقدمة :

المخلفات الصلبة هً مواد بالحالة الصلبة ناتجة من فعالٌات االنسان المختلفة فً المجاالت 

ن وارتفاع مستوى كبٌرا ، ونتٌجة الزدٌاد عدد السكاالمختلفة وهً ذات حجم وتشؽل حٌزا 

المعٌشة والتقدم الزراعً والصناعً وؼٌرها ، ازدادت كمٌاتها باالضافة الى انتاج نوعٌات خطرة 

البٌئة فؤصبحت عملٌة جمعها ونقلها والتخلص منها فً جمٌع دول العالم من االمور المهمة  على

وٌمكن تصنٌؾ المخلفات الصلبة حسب مصدرها الى منزلٌة ، للمحافظة على الصحة والبٌئة . 

صناعٌة ، زراعٌة ، تجارٌة وكذلك مخلفات البناء والهدم ، حٌث تعانً الدول تداعٌات ظاهرة 

ظ فً عدد وحمع التزاٌد الملخلفات البناء والهدم والطرق والمخلفات االنشائٌة بالتزامن انتشار م

والتصاعد فً نسبة االحتٌاجات من المبانً والمنشات والمشارٌع االستثمارٌة والسكنٌة السكان 
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فً مصادره ومواده بشكل ملحوظ باالعتماد على نوع ونوعٌة هذه المخلفات ٌتباٌن وان حجم 

  الذي تتولد منه . المشروع

 

 

 العمرانٌة المساحات فً او الطرق جوانب على للمبانً االنشائٌة المخلفات من المواد ترك ان

 .المدنً والمجتمع للفرد وحضارٌة واقتصادٌة اجتماعٌة ومخاطر مشكالت فً ٌسهم الفارؼة

 

البٌئٌة فً العالم ومنها العراق  المشكالت أهم من كواحدة برزت اإلنشائٌة المخلفات مشكلة ان

وازدٌاد نسبة المخلفات االنشائٌة نتٌجة للظروؾ التً مر بها نتٌجة ارتفاع معدالت النمو السكانً 

 ، نشاء مشارٌع انشائٌة جدٌدة العادة اعمار العراقالعراق من حروب ، والذي ادى الى التوجه ال
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ازدٌاد المخلفات االنشائٌة وعدم وجود اجراءات وعلى المستوى العام ٌجب ان تإخذ ظاهرة وكذلك 

انتشار المخلفات  ظاهرة للحد من عشوائٌتها  بجدٌة ، فقد اوضح العلماء وجود عالقة مباشرة بٌن

 األرضٌة الكرة فً البناء عملٌات أن المختصون ٌقدر إذاالنشائٌة وظاهرة االحتباس الحراري ، 

 خالل من لها المعالجة تتم ان وٌفترض . العالم فً الطاقة ( من01 - 11%نسبته ) ما تستهلك

 بؽرض"  المبانً مخلفات استخدام واعادة علٌها" تدوٌر ٌطلق التً المناسبة العلمٌة الطرٌقة

 التصنٌع . اومعادة جدٌدة مواد تصنٌع فً استخدامها

 

 نوعٌة وحجم المخلفات بعد الكوارث :4.4

ٌتولد أثناء وعقب الكوارث سواء طبٌعٌة أو فنٌة او صناعٌة او الحروب عادة الكثٌر من الدمار    

 فً المنشآت من مبانً وطرق ، وٌختلؾ كم ونوع المخلفات الناتجة عن ذلك بحسب:

ائه سواء كان من المبانً المبنى االصلً وطرٌقة انش وضع اوال :

 Bearing Wall Buildingsالجدران الحاملة  مبانًاو Buildingsskeletonةالهٌكلٌ

ٌإثر على كٌفٌة  وكل ذلك الخرسانة المسلحة او المنشآت الحدٌدٌة باإلضافة الى مواد انشائه من

.  successiveاالنهٌار ووضعه سواء  كان جزئٌا محدودا او انهٌارا كلٌا او انهٌارا متتابعا 

ٌة او الكلٌة و كٌفٌة قابلٌته لالصالح او االزالة الجزئ حالة المبنى بعد الكارثة و كما ٌإثر ذلك على

وٌختلؾ ذلك من موقع الى اخر ومن بناء الى اخر ومن كارثة الى اخرى ذلك عملٌا، 

 ان ٌحكم على السالمة االنشائٌة )انفجاراوحرٌق او زالزل او فٌضان او اعاصٌر(. و ٌلزم

structural safety فاحصة . وؼنً عن الذكر أن عاٌنة استشارٌون متخصصون بعد م

بالكوارث من ون اكثر تحمال واقل عرضة للتؤثر طبقا للمواصفات الفنٌة تكالمنشؤت المبنٌة اصال 

االعتبار كوسٌلة للوقاٌة الناتج عن الكوارث وٌدخل ذلك فً  ؼٌرها و بذلك تقلل من االثر البٌئً

preventative measure  اخطار الكوارثمن. 

نوعٌة المواد المستخدمة وما قد ٌحتوٌه المنشؤ من مواد ) خرسانة ، رمال ، احجار ،   ثانٌا :

ارضٌات ، ابٌك ، بالط ، االسبستوس، بٌاض ، اخشاب ، سٌرامٌك ، مواد عزل ، رخام ، شب

 المنٌوم ..............الخ( .

 .واحد اوعدة طوابقابقه سواء من طابق حجم المنشؤ االصلً , موقعه , مساحته وعدد طو ثالثا :
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 : الناتجة من مخلفات الكوارث المخاطر و االثار 7.4

و خالفه  environmental hazardousوٌنتج عن االنهٌار اثار مادٌة و مخاطر بٌئٌة    

 اهمها :

 

تشبع الهواء لمٌاه وتلوث اراض والقوارض والحشرات الضارة واالماحتماالت تفشً االوبئة و

فسٌة و التؤثٌر على مدى الرإٌة الؽبار العالق فً الجو مما ٌسبب ازمات تنباالتربة  والدخان و

اهتزازات مواكبة لالنهٌار او اثناء االزالة او الهدم او رفع المخلفات وسالمة العٌون وضوضاء و

تحدٌا بٌئٌا للسلطات المسإولة وٌنتج عنه  خلص منهاترفعها او الوتمثل االنقاض والتعامل معها و.

مما   negative environmental impactسلبً على البٌئة المحٌطة  اتؤثٌراضرار و

ٌتطلب ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة للحد من اثار ذلك فً محاولة للحصول على بٌئة مستدامة 

sustainable environment  و المحافظة على المصادر الطبٌعٌةnatural 

resources conservation تصادٌة لمواد االنشاء و قٌم البٌئة و التنمٌة وعلى القٌمة االق

 . sustainable or green building constructionالمستدامة 

 

 هدؾ الدراسة :  1.4

 التعرؾ على نوعٌة مخلفات البناء والهدم واالسالٌب واالسس المعتمدة فً ادارتها .4-

 التعرٌؾ بكمٌات وحجوم المخلفات االنشائٌة وتؤثٌرها على البٌئة ومخاطرها. 7-

 تقلٌل واعادة استخدام وتدوٌر مخلفات البناء والهدم . كٌفٌة اعطاء فكرة عن1-

 التطرق الى اهم المحاور االساسٌة التً قد تساهم فً حل مشكلة المخلفات االنشائٌة. 1-

 لمخلفات االنشائٌة.ا ادارة  رفع مستوىالتعرٌؾ بؤبرز المنافع التً ٌمكن تحقٌقها عند  0-

 اعطاء العاملٌن او المهتمٌن فً مجال البناء واالنشاء توعٌة ومعرفة لمفتاح موضوع 4-

 االنشائٌة. خلفاتالتنمٌة المستدامة وعالقته مع تجهٌز وادارة الم

 استخالص مجموعة من التوصٌات لؽرض تحقٌق ادارة جٌدة للمخلفات االنشائٌة. 7-
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 الفصل الثانً

 المخلفات االنشائٌة وطرق ادارتها

 :المخلفات االنشائٌة  أنواع 4.7

االعمال الترابٌة من حفر وقطع فً  الناتجةعنالتربة الفائضة و وهى - : التربة أنقاض4-

 المشارٌع االنشائٌة والطرق.

 تتم االتى ىسواء الخرسان الخلط عملٌات عن الناتجة الخرسانٌة : وهى الخلطات أنقاض7-

 . الموقع فى أو الجاهزة الخلطات مصانع فى

 ًوالكاش الدٌكور من واإلزالة الهدم أعمال عن الناتجة الترمٌم : وهى أعمال أنقاض1-

 .كثٌرة ألنقاض فٌها تكون الترمٌم من النوع وهذا الترمٌم بعدها وٌتم واالثاث والسٌرامٌك

 إعادة أو الطرق توسعات فى العملٌات عن الناتجة وهى: األسفلتٌة األعمال أنقاض1-

 الشوارع. من إزالتها أو الطبقات

 واألسقؾ الخشبٌة والدٌكورات الخشبٌة األبواب عن الناتجة وهى : الخشب أنقاض0-

 أٌضا.  المسامٌر ورائها تخلؾ انهاباالضافة الى  ، الخشبٌة والقواعد واألعمدة

 واألسقؾ والقواطع والشبابٌك األلمنٌوم أبواب أعمال عن الناتجة وهى : األلمنٌوم أنقاض4-

 الصناعٌة . 

حدٌد تسلٌح الخرسانة عند هدم االبنٌة او تؤثرها  عن الناتجة االنقاض وهى : الحدٌد أنقاض7-

باألعمال المستخدم والحدٌد الصناعً بالكوارث او الحروب وكذلك الحدٌد التالؾ من حدٌد التسلٌح 

 االنشائٌة. 

 

 كمٌة المخلفات االنشائٌة : 7.7

 موضحة فً الجدول ادناه : 4كمٌة المخلفات الناتجة عن االنواع المختلفة من المنشات

 ٌوضح معدل كمٌة مخلفات البناء والهدم المتولدة حسب نوع المشروع (7-4جدول رقم )

                                                           
1

  us environmental protection agency EPAالمصدر 
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وزن المخلفات      نوع المشروع ت
 باوند /قدم مربع

قدم 0111 طن لكل 
 مربع من المشروع

 41.00 1..1 بناء المنشآت السكنٌة 4

 41.10 1.17 بناء المنشآت ؼٌر السكنٌة 7

)مساكن منفردة هدم المنشآت السكنٌة  1
 لكل عائلة(

444.1 77..70 

)البنٌة تحتوي  هدم المنشآت السكنٌة 1
 على مساكن متعددة(

477 147.0 

 1.7.0 400 مخلفات الهدم للمنشات ؼٌر السكنٌة 0

 11.70 47.7 مخلفات الترمٌم للمنشات ؼٌر السكنٌة 4

تختلؾ حسب نوع  مخلفات ترمٌم ألمنشؤت السكنٌة 7
 المشروع

 محددةؼٌر 

 

 المشاكل التً تسببها مخلفات البناء والهدم :1.7 

 وعدٌمة تالفة ، زائدة وتكون البناء نهاٌة بعد بقٌت التً البناء مواد تتجمع عندما لمشكلة تكمنا   

 بالعمل تلحق التً التؤثٌرات من وؼٌرها والمال والبٌئة المكان على تؤثٌرها فٌكون الموقع فً النفع

 وهً: مشاكل

 انها ،  كما الشوارع فً او الساحات فً منه االستفادة ٌمكن حٌزا إلشؽالها المكان : وذلك 4-

 الطمرالصحً. مواقع ملئ تسبب

 التؤثٌرعلى الصحة. وبالتالً  البٌئة تلوث الى المخلفات هذه تراكم ٌإدي البٌئة : حٌث 7-

 فً تكلفة األكثر الجانب هً اإلنشائٌة المخلفات ان الدراسات أكدت اقتصادٌة : حٌث تؤثٌرات 1-

 المالك. على التكالٌؾ وٌزٌد األرباح ٌقلص الموارد فقدان وان البناء مشارٌع مواقع

 علٌهم.ٌن لمواقع البناء بحٌث تشكل خطرا قد تكون عرضة لعبث األطفال المجاور 1-
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 : لمشكلة حال فى تساهم قد التى المحاور 1.7

 من كان سواء األطراؾ جمٌع قبل من الجهود تكاتؾ ٌجب لحل مشكلة المخلفات االنشائٌه 

 األماكن تلوث من للحد األفراد أو البٌئة فى المتخصصة أوالجمعٌات البلدٌة أو المنفذة الشركات

 المشكلة تتمثل بما ٌلً : حل فى تساهم قد التى البناء، والمحاور علٌها ٌقام التى

 محورالدولة :4.1.7

 االنشائٌة . المخلفات مع التعامل عملٌة تنظم قوانٌن سن 4-

 المخلفات . بإدارة المعنٌة الحكومٌة للجهات الدولة دعم 7-

 المخلفات . بمعالجة تقوم التً للشركات المادي الدعم 1-

 المخالفة . الجهات على ضرائب فرض1- 

 

 المحوراإلقتصادى : 7.1.7

 تدوٌرها . واعادة األنقاض مكونات فصل 4-

 باستمرار . تستخدم التى األنقاض بعض بٌع من المالٌة اإلستفادة 7-

 العلم . تطور مع وتطوٌرها وتطبٌقها الحلول لدراسة سنوٌة خطة عمل 1-

 األنقاض . تدوٌر إعادة مجال فً الصناعٌة الشركات تشجٌع 1-

 

 والبٌئى : المحورالصحى 1.1.7

 البناء . أنقاض خطورة مدى لدراسة متخصصة طبٌة مإتمرات إقامة 4-

 تكون قد والتً الموقعٌة األماكن فى أنقاض ورائه ٌترك الذى المقاول بمحاسبة البلدٌة قٌام 7-

 علٌهم . خطرا تشكل بحٌث األطفال لعبث عرضة

 المحوراإلعالمً :1.1.7

 وموقعٌا . بٌئٌا األنقاض بخطورة المواطنٌن لتوعٌة والمرئى السمعى اإلعالم االستفادة من4-

 ؼٌرالمكلؾ . البناء الصحٌح مجال فى متخصصة للمواطنٌن تدرٌبٌة دورات عمل 7-

 المشكلة . عامةلحل إستراتٌجٌة عمل 1-
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 : واالنشاءات الهدم حطام ادارة كٌفٌة 0.7

 التقلٌص هو  االعتبار بنظر ٌإخذ الذي االول الخٌار فان واالنشاءات الهدم مخلفات ادارة عند

 المخلفات بادارة الخاصة الخٌارات التالً المخطط وٌوضح الصحً الطمر هو االخٌر والخٌار

 :والهدم االنشائٌة

 

 التقلٌص:0.7 .4

 بتقدٌر االهتمام بواسطة وذلك المصدر من تتولد التً والهدم االنشاءات حطام كمٌة تقلٌل باالمكان

 تجلب التً المواد كمٌة من التاكد بعد الموقع فً النشاط النشاء نحتاجها التً الخام المواد كمٌة

 .وطرق التقلٌص تتضمن ما ٌلً : الموقع الى

 قٌاسٌة.  حجوم ذات مواد باستخدام البناٌة مصمم تبلٌػ التصمٌم: ٌتم4-

 الالحقة . المشارٌع الى الفائضة اوالمواد التجهٌزات خزن7-

 واستعمالها نقلها قبل والمواد التجهٌزات عن التؽلٌؾ بازالة المجهز ابالغ التؽلٌؾ : ٌتم تقلٌل1-

 الى المواد تسلٌم بعد التؽلٌؾ مواد اواعادة استخدامها معاد قماش من قطع واستخدام الموقع فً

 المجهز.
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 المقاولٌن  من الطلب , حٌث ٌتم والمزاٌدات المناقصات فً النفاٌات من التخلص كلؾ تضمٌن1-

 المخلفات. انتاج تلك لتحفٌزهم على تقلٌل فً المناقصات المخلفات ازالة كلؾ تضمٌن والمتعهدٌن

 

 :التدوٌر  7.0.7

 التً المواد لكمٌة وتقل المالٌة المصروفات تقلل واالنشاءات الهدم مخلفات تدوٌر اعادة عملٌة ان

سٌتم التوسع فً هذا  الفقرات التالٌة , وفً الصحً الطمر موقع فً منها التخلص ٌتطلب

 .الموضوع النه ٌعتبر محور اهتمام البحث 

 

 : التدوٌر إعادة طرق  4.7.0.7

 االتً: متضمنة المخلفات تدوٌر العادة االنشاءات حقل فً للمقاولٌن ممكنة طرق ثالثة هنالك

 وتفصل ، العمل موقع من تنقل تدوٌرها اعادة باالمكان التً المواد المخلوطة : المواد جمع4-

 التدوٌر.  اعادة عملٌات الى وترسل نظافتها حسب

نوعٌتها  وحسب العمل موقع فً االخرى المخلفات من تفصل نفسها المصدر : المواد عند فصل7-

 التدوٌر . اعادة عملٌات الى )مثل : الخشب،المعادن،الكونكرٌت ( ترسل

 جاهزة فتكون العمل موقع فً تصنٌعها ٌتم تدوٌرها ٌعاد التً الموقع : المواد فً التصنٌع1-

 االستخدام . العادة

 :تدوٌرال اعادة على تإثر التً العوامل7.7.0.7 

 المنتجة . المواد حجوم4-

 العملٌات . تصمٌم7-

 العمالة.1-

 المواد . تجهٌز مصدر1-

 الطاقة .0-

 المنتجة . المدورة المواد مواصفات4-
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 المخلفات االنشائٌة :العادة تدوٌر  دارةاالخطة  1.7.0.7

خطة إدارة النفاٌات هً الوثٌقة التً تحدد استراتٌجٌة البداٌة إلى النهاٌة إلعادة التدوٌر فً موقع 

الجزء األكثر أهمٌة فً إدارة مخلفات البناء ،ومثل أي شًء آخر فً البناء ٌكون العمل وتعتبر 

اذا لم ادراجه  ولكنه ٌصبح أكثر صعوبةإعادة التدوٌر واضح ومباشر إذا كان لدٌنا خطة جٌدة ، 

 ضمن خطة العمل .وٌتم إعداد الخطة مباشرة من الرسومات والمواصفات لهذا العمل ، وٌنبؽً

 النفاٌات ان تشٌر بوضوح الى ما ٌلً :  إدارة لخطة

 .العمل مراحل من مرحلة كل خالل المتولدة والهدم البناء نفاٌات وكمٌات انواع تقدٌر 4-

 النفاٌات وتسوٌقها . كل إدارة ستتم كٌؾ تحدٌد 7-

 التدوٌر . إعادة ومنافع تكالٌؾ تقٌٌم1-

 وموقعة مكتوبة النفاٌات إدارة خطة قبل عملٌتً الهدم والبناء ،حٌث تكون ٌتم ان ٌجب هذا كل   

 حجر وضع من أكثر أو شهر والمقاول( قبل المعماري األطراؾ )المالك،المهندس جمٌع قبل من

 الهدم . من األول الٌوم أو االساس

 : التدوٌر إلعادة المساعد التصمٌم متطلبات 1.7.0.7

 وحماٌة التدوٌر إلعادة واالقتصادٌة والتقنٌة البٌئٌة المتطلبات تحقٌق فً منتوج أي نجاح لضمان

, والتً تشمل ما ٌلً المتطلبات هذه كل مراعاة ٌجب األخرى واالقتصادٌة الفنٌة والمتطلبات البٌئة

: 

 : البٌئٌة المتطلبات اوال :

 بٌئٌا التشؽٌل ( مالئمة الثانوٌة ) مواد المواد على الحصول لؽرض التدوٌر إعادة عملٌة تعتبر

 أثناء منها أقل والتربة والهواء الماء وتلوث واإلنبعاثات والمواد الطاقة استهالك ٌكون عندما

 المواصفات . بنفس جدٌده مواد إنتاج

 : التقنٌة المتطلباتثانٌا : 

 إنتاج خاللها من ٌمكن والتً المناسبة التقنٌات عن البحث ٌجب تدوٌرها وإعادة المخلفات لمعالجة

 إلنتاج المخلفات أواستخدام ، المواصفات ناحٌة من الجدٌدة المواد مع تتساوى تشؽٌل مواد
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 والقبول التسوٌق إمكانٌة تواجد حالة ( فً downcyclingنوعٌة )  درجة أقل أخرى منتوجات

 المستهلك. لدى

 

 : االقتصادٌة المتطلباتثالثا : 

 ألن االعتبار فً أخذه ٌجب هاما عنصرا التدوٌر إعادة لعملٌة االقتصادٌة التكلفة مسؤلة تعتبر

الرتفاع نظرا تجنبها ٌتم المتاحة واإلمكانٌات التقنٌات من العدٌد  بشكل تعتمد . وهً تكلفتها ً 

 التفكٌك درجة ازدادت صناعته. فكلما فً الداخلة والمواد المنتوج وتركٌبة شكل على رئٌسً

 . تحقٌقه ٌمكن الذي الربح انخفضو تكالٌفها ازدادت والمواد للمكونات والفرز

 

 :للتصمٌم وإرشادات قواعد 0.7.0.7

 المواصفات استخالص ٌمكن واالقتصادٌة والتقنٌة البٌئٌة المتطلبات استعراض خالل من

 هً: خواص عدة فً والمتمثلة التدوٌر إلعادة المساعدة والمتطلبات

 

 : والتطوٌر التؽٌٌر خاصٌة 4-

 وتكلفة. ومع وطاقة خام مواد بالتالً وٌوفر جدٌد من تصنٌعه الٌجب استخدامه إعادة ٌمكن كلما

 المنتوج استخدام ومزاٌا فوائد،ومن  المخلفات كمٌة تقل االستعمال مدة وطول المنتوج عمر زٌادة

 تدوٌرالمنتوج(: )إعادة  طوٌلة لمدة

 الزمن .المستعملة /  المواد كمٌة من التقلٌل4-

 . / الزمن لمخلفاتا كمٌة من التقلٌل7-

 . أطول لمدة المنتوج قٌمة على الحفاظ1-

 . البٌئة تلوث من التقلٌل1-
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 : التفكٌك خاصٌة 7-

 فً الداخلة للمواد كلٌا المنتوج تفكٌك فً والمواد المكونات وفصل التفكٌك أهمٌةخاصٌة تتمثل

 فً مراعاتها ٌجب التً النقاط أهم , ومن  تصنٌعها إلعادة البعض بعضها عن وفصلها صناعته

 : هً ذلك

 . التفكٌك تكالٌؾ من األدنى الحد 4-

 . التكالٌؾ من األدنى الحد مراعاة مع التدوٌر إلعادة القابلة المواد من األقصى الحد 7-

 . ومعالجتها الخطرة المواد من التخلص تكالٌؾ من األدنى الحد 1-

 : المواد خاصٌة 1-

 استعمال وبدون وسرٌع بسٌط بشكل بعضها عن فصلها ٌمكن مواد استعمال الخاصٌة هذه تتطلب

 مادة من مصنعة منتجات إنتاج على والعمل اإلنتاجٌة العملٌة مدخالت تعدد وتجنب خطرة مواد

 فقط. واحدة

 المنافع المتوقعة من اعادة تدوٌر المخلفات االنشائٌة : 4.7.0.7

 المحافظة على الموارد النادرة كاتجاه للتنمٌة االقتصادٌة المستدامة اذ ان عملٌة التدوٌر  4-

 سوؾ توفر الكثٌر من الموارد التً ٌمكن ان تستخدم بدل الموارد النادرة اذ ان المشكلة    

 االقتصادٌة تشٌر الى ندرة الموارد النسبٌة مع تعدد الحاجات وان ذلك سوؾ ٌعمل على    

 الحفاظ على الموارد للجٌل الحاضر واالجٌال القادمة وان ذلك سوؾ ٌكون اتجاها للتنمٌة    

 المستدامة .   

 توفٌر فرص عمل جدٌدة وفرص صناعٌة جدٌدة . ان هذه العملٌة توفر مواد اولٌة لكثٌر  7-

 من الصناعات مما سٌإدي الى فتح صناعات جدٌدة وتوفٌر فرص عمل جدٌدة والتقلٌل من   

 البطالة .   

  تقلٌل الحاجة الى مساحات ردم النفاٌات ,  وذلك ألن نسبة كبٌرة من مخلفات هدم المبانً  1-

 ٌتم اعادة استخدامها , وهذا من شؤنه توفٌر هذه المساحات ألؼراض أخرى .   



14 
 

 حماٌة البٌئة من المواد واالنبعاثات السامة وان اعادة التدوٌر سوؾ تعمل على تقلٌل الكثٌر  1-

 من التكالٌؾ المصاحبة لعملٌة التلوث وكذلك تكالٌؾ الضرر وكلفة المعالجة .    

 ابة االنسان باالمراض النفسٌة واالجتماعٌة نتٌجة لوجود الملوثات البٌئٌة ٌجنب التدوٌر اص 0-

 والبصرٌة مما ٌإثر سلبا على انتاجٌة الفرد حٌث اثبتت الدراسات ان انتاجٌة الفرد الذي    

 ٌعٌش  فً بٌئة نظٌفة تزٌد عن انتاجٌة الفرد الذي ٌعٌش فً بٌئة ؼٌر نظٌفة   

 لمدافن النفاٌات واجور النقل واالجور االخرى .تقلٌل الكلؾ المدفوعة  -4

 تقلٌل االعتماد على االستٌراد حٌث ان عملٌة اعادة التدوٌرتوفر الكثٌر من المواد الخام  7-

 .جدٌدة التً كانت تستورد من الخارج اضافة الى خلق فرص استثمارٌة   

 

 اعادة االستخدام:1.0.7

 وتتضمن ما ٌلً:

 بتربة تؽطٌتها ٌتم اذ االمالء طبقات فً كمواد النظٌفة واالنشاء الهدم مخلفاتامكانٌة استخدام  4-

 خضراء.   مناطق لزراعة كافٌة ملوثة ؼٌر

 .التربة تاكل لمنع استخدامه باالمكان تسلٌح حدٌد بدون المكسر الكونكرٌت7-

 اخرى مشارٌع فً استخدامها اعادة لؽرض وتصنٌفها فصلها باالمكان والهدم االنشاء مواد1- 

 والشبابٌك وؼٌرها.  كاالبواب

 من هائلة ( كمٌات المختلفة البناء مجاالت فً الحجرالجٌري )المستخدم وتقطٌع تهٌئة عن ٌنتج1-

 البٌئة ,  وعلى المعامل هذه اصحاب على ٌشكل عبئا مما المعامل مواقع فً المخلفات

 عمل الؼراض الطبٌعً الرمل عن بدٌال مختلفة وبنسب المخلفات هذه مسحوق استعمل ولهذا

 الذي الطبٌعً الرمل مع المقارنة عند االقتصادٌة الناحٌة من مجدٌا ٌكون والذي االسمنتٌة المونة

 قد والتً عضوٌة ومواد الحدٌد ومركبات واالمالح الطٌنٌة المواد مثل ضارة مواد على ٌحوي قد

 الخلطات فً االسمنت كمٌة لتقلٌل محاوالت جرت , كما والخرسانة المونة خواص على سلبا توئر

 استعمالان .الجٌرٌة االحجار بمسحوق عنه والتعوٌض القٌاسٌة المواصفة فً المحددة النسبة عن

 اعطت حٌث للمونة االسمنتٌة االضافات نسب لكافةمالئما  ٌكون الجٌرٌة االحجار مخلفات مسحوق

 تزٌد ال ان ٌجب االضافة نسب ان اال المطلوبة المواصفات مع مقارنة جٌدة وشد انضؽاط مقاومة

 انضؽاط مقاومة عطًت لكً المواصفات فً محدد هو عما االسمنت كمٌة تقلٌل % عند 01عن 

 . مقبولة
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 : لطمر الصحًا1.0.7 

 :  ماٌلً مراعاة مع الناقل بواسطة المرخصة االماكن الى تنقل والهدم االنشاءات مخلفات

 . الموقع فً المخلفات هذه من بالتخلص القٌام على المبدئٌة الموافقة على الحصول ٌجب4-

 االساس ذات الدهانات االسبستوسو مثل المخلفات بعض مع والتعامل معالجة ان مراعاة ٌلزم7-

 خطٌرة مواد وجود نتٌجة ضارة ومواد ابخرة ٌطلق قد lead based paints الرصاص من

hazardous materails من التخلص ضوابط مراعاة ٌجب ورصاص. وعلٌه زئبق من 

للراشح  السمٌة الخاصٌة بطرٌقة بالمختبر االصباغ مخلفات فحص ٌجب كما ، المخلفات

((Toxicity characteristic leachate procedure (TCLP )الدفن  بان العلم مع

(land fillلبعض ) ممنوعا ٌكون قد معالجة دون المخلفات banned ًالدول )مثل بعض ف 

 [ ( .7هولندا ]

 Soil Contamination التربة تلوث على للردم المدى ٌقصٌروبعٌد البٌئ التؤثٌر مراعاة1- 

 . leachingالنضح نتٌجة التربة الى والتسرب والجو والمٌاه

 مواقع ملئ فً تتسبب كونها االنشائٌة المخلفات ادارة عند االخٌر الخٌار الصحً الطمر ٌمثل

 اخر خٌارات اٌجاد المستحسن فمن القرٌب المستقبل فً المواقع ؼلق حالة وفً الصحً الطمر

 االنشاءات لمخلفات النظامً ؼٌر الطمر ان الى اضافة فٌها واالنشاءات الهدم مخلفات دفن ىؽٌر

 الزالتها عالٌة كلؾ تترتب او االراضً قٌمة تقلٌل او المستقبل فً صحٌة مخاطر ٌسبب قد والهدم

 . وتنظٌفها

 

 الفصل الثالث

 واستخدام المخلفات االنشائٌة تدوٌرامثلة على اعادة 

 اعادة تدوٌرالطرق : 4.1

 صٌانة على الطلب تزاٌد فمع الطرق مهندسل المشكلة الوحٌدة الجدٌدة الطرق أنشاء عدن لم   

 هندسٌة حلول عن لبحث أصبحا المرور حركة وتزاٌد وعٌوبها مشاكلها وظهور القدٌمة الطرق

 هذه الطرق صٌانة مهندسً ماٌشؽل هً لصٌانتها البٌئة على تؤثٌرا وأقل التكلٌؾ قلٌلة تكون

  .االٌام
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 من جدٌدة طبقة أضافة أعادة ٌعد فلم وطبقاتها الطرق لصٌانة حدٌثة طرق عدة ظهرت لقد

 الطرٌق لصٌانة االنجح أو وحٌد الحالل هو الشارع تعبٌد واعادة قشط أو الرصؾ فوق االسفلت

 تنمٌة على للعمل منه البد تفكٌر هو البٌئة على بالحفاظ التفكٌر أن كما الهندسٌة مشاكله وحل

 القادمة . االجٌال مستقبل على والحفاظ للموارد مستدامة

 الٌتم حٌث دٌةٌالتقل الطرق عن ) تختلؾ التدوٌر بطرٌقة الطرق لصٌانة حدٌثة طرق عدة هنالك

 جلبأو  نقل فال ٌتم بمكانها وهً فٌها الموجودة الطرٌق مواد تستخدم وأنما أنشاء أعادة فٌها

 (،ومن هذه الطرق :  قلٌال تحسٌنها ٌتم قد ولكن جدٌدة مواد

 الرصؾ : طبقات كامل أوإصالح الرصؾ طبقات كامل التدوٌر إعادة

 طبقات تدوٌر إعادة خالل من األسفلتٌة األرصفة بناء إعادة خاللها من ٌتم عملٌة عن عبارة هو

 علٌها ٌطلق خاصة آلة باستخدام تفكٌكها ٌتم الحالٌة واألساسٌة األسفلتٌة فالمواد , الحالً الطرٌق

 من األمثل المستوى لعلى للحصو المفككة المادة فوق مٌاه إضافة . تتم الطرٌق  راصفة اسم

 الجاؾ ألسمنت مثال المواد من متنوعة مجموعة تضاؾ الضؽط ،ثم بهدؾ المحتوى رطوبة

 راصفة جهاز استخدام االستقرار. ٌتم إلحداث أسفلتً مستحلب دمج أوٌتم المتطاٌر والرماد والجٌر

 الجدٌدة األساسٌة المادة ضؽط ٌتم والتدرٌج التشكٌل المواد . بعد هذه كل لخلط أخرى مرة الطرٌق

 أواألسمنتً . األسفلتً للسطح ومتٌنة قوٌة أساسٌة مادة إلنتاج

ا     أوسحب الخلٌط لجلب حاجة هناك مكانها ،فلٌست فً المواد تدوٌر تعٌد الطرٌقة هذه ألن نظر 

 على إلجبارها حاجة السٌارات ،والتوجد حركة هوتقلٌل المطلوب منها . كل للتخلص القدٌمة المادة

 ٌجعلها ،مما  العادٌة المرور حركة أثناء إنجازها ٌمكن العملٌة هذه إن حٌث بدٌلة طرق من السٌر

 المحلٌٌن . اللسكان إزعاج   أقل

 نفس فً المحافظة المال ،مع –األسمنت  باستخدام -الرصؾ  طبقات كامل إصالح عملٌة توفر   

 لم التً البناء مواد وادخار بالفعل الموجودة المواد االستخدام منخل المصادرالطبٌعٌة على الوقت

 قبل . من استخدامها ٌسبق

 للتصمٌم حٌاة دورة الرصؾ طبقات كامل إصالح عملٌة توفر الهندسٌة بالطرق االلتزام خالل من

 االمد . طوٌلة 
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 إلنتاج الخردة االلمنٌوم استؽالل اعادة خاللها من ٌتم عملٌة   األلومنٌوم : تدوٌر إعادة 7.1

 تكلفة أقل اآلن هً ،والتً  المعادن صهر اعادة مجرد على العملٌة وتنطوي جدٌدة منتجات

من بدال اللطاقة واستهالك  ألوكسٌد الكهربائً التحلٌل طرٌق عن جدٌد ألمنٌوم تحضٌر ً 

 األلومنٌوم الخطوات التالٌة : تدوٌر ، وتتضمن إعادة AL1O7 األلومنٌوم

 عزل قطع االلمنٌوم عن باقً المواد . 4-

 اآللة . بواسطةالفصل  ولتسهٌل من الحجم للتقلٌل ومتساوٌة صؽٌرة قطع إلى ٌقطع االلمنٌوم 7-

 كٌمٌائٌا / مٌكانٌكٌا . القطع تنظٌؾ ٌتم 1-

 سطح كمٌتها )عنداالنصهار ٌتحول فً الخسارة من للتقلٌل بشًء إحاطتها أو القطع حظر ٌتم 1-

 ألوكسجٌن( . تعرضهل عند األلمنٌوم أوكسٌد إلى بسهولة االلمنٌوم

 المصهور . األلمنٌوم إلنتاج للفرن القطع تحمٌل ٌتم 0-

 بسهولة األلمنٌوم مصهور )ٌفصل الهٌدروجٌن وؼاز الشوائب من كل إزالة تتم 4-

 الهٌدروكربونٌة( . والملوثات الماء بخار من بالهٌدروجٌن

  ( لتحدٌد درجة  نقاوةspectroscopic analysisالطٌفً ) للتحلٌل لعٌنات أخذا ٌتم 7-

 المنتج

 النهائً . 

 المصهور للحصول على المنتج النهائً والذي ٌكون بشكل سبائك ،  األلمنٌوم ٌصب .-

 كبٌرة . او ألواح قضبان

 

 الزجاج : 1.1

 مرة استخدامها إعادة فً التفكٌر ٌلزم كبٌرة نسبة تمثل والمعٌب المكسور الزجاج مخلفات أن

 وتعطً الزجاج تصنٌع إعادة فً أساسٌة مادة المخلفات هذهوتعتبر  لالستخدام صالح كمنتج أخرى

 المثمرة االقتصادٌة النواحً من المخلفات هذه من االستفادة فً التفكٌر كان ولهذا، ممتازا إنتاجا

المنتجات . والشكل التالً ٌبٌن مراحل اعادة  جودة لزٌادة متطورة تكنولوجٌا ىإل تحتاج ولكنها

 تدوٌر الزجاج:
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 ٌبٌن مراحل اعادة تدوٌر الزجاج (1-4)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بواسطة صغٌرة حبٌبات الى كسرالزجاج تحوٌل
 الكسارة

 حجرجٌري+  رمل+  التنقٌة بعد الزجاج كسر طحن
 موادكٌمٌائٌة+  الصوداأش+  الدولومٌت+

 الخاصة باالفران المخلوط صهر

 التشكٌل ماكٌنات الى المصهور نقل

 التدرٌجً التبرٌد فرن

 النهائً لمنتج وتعبئةا تغلٌف

 التخزٌن
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 :الحفر نواتج 1.1

 طبقالألعمال االنشائٌة  حفرال أعمال عن الناتجةو الفائضة  التخلص من التربة أعمال تتم أن ٌجب

 الضجٌج مستوٌات حٌث ،من بحماٌة البٌئة المختصة الجهات عن الصادرة التعلٌمات و للشروط

ٌفضل استخدام نواتج  من التلوث المائٌة المصادر ،وحماٌة والؽبار واالهتزازات الهواء وتلوث

 مطابقة استخدامها ٌتقرر التً المواد تكون أن ٌجب فً اعمال المشروع ما امكن ذلك ولكنالحفر 

 ومإشر السٌولة وحد التصنٌؾ حٌث من استخدامها فٌها سٌتم التً األعمال مواد لمتطلبات

 علٌها تنص ما ،حسب الحبٌبً والتدرج واالنتفاخ ألمالحا اونسب كالٌفورنً تحمل ونسبة اللدونة

 على الالزمة االختبارات كافة إجراء قبل الحفر نواتج باستخدام المعتمدة. الٌسمح لمواصفات

 فٌه . استخدامها المقرر للعمل المطلوبة للمواصفات مطابقتها من للتحقق للمواد ممثلة عٌنات

ٌ انه اعتمادها وٌتم أولٌة موافقة الحفر نواتج من مادة أي استخدام على المهندس موافقة تعتبر  ائ

 العمل موقع اإلى لافع الموردة المواد عٌنات على إجراءها ٌجب التً االختبارات أساس على

 فٌه . استخدامها المقرر

مجاري  فً ،أو الحضرٌة المناطق حدود ضمن تجمٌعها أو الحفر نواتج من بالتخلص الٌسمح

 .العامة والخاصة بالممتلكات أضرار أٌة إلى ذلك ٌإدي أال ،وٌجب المنخفضة والمناطق الودٌان

 الفصل الرابع

 دراسة المخلفات االنشائٌة فً بعض الدول

 دراسة المخلفات االنشائٌة فً العراق : 4.1

 كمٌات حول دقٌقه معلومات على الحصول الصعوبة من ٌجعل البلد ٌعٌشه الذي الراهن الظرؾ ان

 عن معلومات قاعدة وجود وانعدم والمحافظات بؽداد فً والهدم االنشاءات مخلفات ونوعٌة

 المخلفات تلك الدارة البٌئً الواقع عن واضحة صورة اعطاء الصعب من ٌجعل المذكور الموضوع

 بدائٌة طرق هً والهدم البناء مخلفات الدارة المتبعة الطرق ان الى تشٌر المتوفرة المعلومات ،ان

 لتلك الصحً الطمر ٌعتمد حٌث المخلفات تلك مع التعامل فً الحدٌثة العلمٌة الطرق الى الترتقً

 المخلفات لتلك استخدام اواعادة تدوٌر اعادة من بسٌط هامش الى اضافة رئٌسٌة كطرٌقة النفاٌات

 .7110 لعام والهدم البناء مخلفات كمٌة نسب التالً الجدول وٌوضح
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عدا امانة  7110كمٌات المخلفات الناتجة عن جمٌع محافظات العراق لعام ( ٌبٌن 1-4جدول)

 بؽداد

 

 كمٌة النفاٌات )طن(

 مخلفات السكراب  المخلفات االنشائٌة المخلفات البلدٌة 

740.147 44447.. 11017 

 

 7110 لعام القطر محافظات جمٌع عن الناجمة المخلفات لتوزٌع المئوٌة النسب (ٌبٌن1-4شكل )

 .بؽداد امانة عدا

 

 وطنٌة سٌاسات والتوجد أخرى مشارٌع فً استخدامه واعادة بٌعهؤ ٌتم المخلفات هذه من قسما ان

 االنظمة ؼٌاب عن فضال والهدم البناء مخلفات استخدام إلعادة مدعومة حكومٌة برامج أو

 وإعادة والهدم البناء مخلفات استخدام اعادة جهود وتدعم تشجع التً والتشرٌعات والقوانٌن

 تدوٌرها.

 

 

                                                           
 المصدر وزارة البلديات واالشغال العامة 

65% 

34% 

1% 

 المخلفات البلدٌة 

 المخلفات االنشائٌة

 مخلفات السكراب 
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 دراسة المخلفاتاالنشائٌة فً الوالٌاتالمتحدةاالمرٌكٌة :7.1 

 والبناٌات المنشات انشاء مشارٌع من تتولد التً المدورة النفاٌات كمٌة على دراسات اجرٌت

ٌولد  مربع ( قدم011انشاء ) ان نتائجها وكانت االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً السكنٌة

 المواد تتضمن المخلفات هذه مربع ( باوند/قدم7.14بمعدل ) اي المخلفات من باوند( 47111)

 جبسٌة( . جبس )الواح مقوى، : خشب،ورق التالٌة

 االنشائٌة فً فلسطٌن: المخلفات دراسة 1.1

 محورٌن على التركٌز ٌمكن اإلنشائٌة النفاٌات مع فلسطٌن فً حالٌا المتبعة األسالٌب دراسة عند

 واإلجراءات القوانٌن الثانً ،وٌتناول اإلنشائٌة المخلفات مع للتعامل الراهن الوضع األول ،ٌصؾ

 النفاٌات . بهذه التعامل تحكم التً

 شكلت اإلنشائٌة المخلفات أن 7144 لعام الفلسطٌنً لإلحصاء المركزي الجهاز تقارٌر تشٌر

 األراضً فً االقتصادٌة النشاطات لمجموع الصلبة النفاٌات مجموع % من 77 مانسبته

 .الفلسطٌنٌة

 كلما متابعة عن  المسإولة الجهات القروٌة المجالس أو والبلدٌات المحلً الحكم وزارة تعتبر

 صفة اكتسبت البناء مخلفات مع التعامل وطرٌقة. اإلنشائٌة المخلفات ومنها بالنفاٌات ٌتعلق

 المادة ومنها 44 لسنة 70 رقم والتنظٌم البناء قانون ،وهو القانون فً علٌها منصوص رسمٌة

 أثناء والعمال الناس حٌاة على تشمل: المحافظة ،والتً البناء موقع فً باألشؽال الخاصة 77

 القوانٌن األنقاض.  ولتطبٌق إزالة إلى ،إضافة والشوارع األرصفة على ،والمحافظة التشٌٌد

 البناء شروط جمٌع واستٌفاء الالزمة التراخٌص تقدٌم توجب هً ان هللا رام بلدٌة ،تإكد السابقة

 كما. والقوانٌن بالشروط ٌلتزم لمن البناء عملٌة من االنتهاء عند تعاد مالٌة تؤمٌنات لدفع باإلضافة

 ٌبلػ او مناسب البلدٌة ماتراه حسب والمخلفات األنقاض من للتخلص معٌن ومكان موقع تحدٌد ٌتم

 زٌادة فً ،تتمثل المخالفٌن بحق إجراءات تتخذ أنها البلدٌة أكدت كما بذلك. أوالمقاول المالك

 اإلنشائٌة . المخلفات إلقاء على كعقوبة المخصصة المالٌة الؽرامة

 المخلفات االنشائٌة فً الكوٌت: دراسة1.1 

قامت بلدٌة الكوٌت بطرح مشروع معالجة النفاٌات اإلنشائٌة واالستفادة منها والذي ٌهدؾ الى 

استقبال ومعالجة النفاٌات اإلنشائٌة وأنقاض البناء واالستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها 
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راضً والتخلص من النفاٌات المرفوضة عدٌمة الفائدة بؤسالٌب سلٌمة بٌئٌا للحد من استؽالل األ

ألعمال ردم النفاٌات وحماٌة البٌئة من أخطار التلوث.هذا وقد تم تنفٌذ مصنعٌن لمعالجة النفاٌات 

 اإلنشائٌة واالستفادة منها، وذلك من قبل كل من:

 .7111الشركة الصناعٌة لحماٌة البٌئة، حٌث تم تشؽٌل المصنع فً ابرٌل عام  4-

 اعٌة، حٌث تم تشؽٌل المصنع فً الشركة العربٌة الدولٌة للمشروعات الصن 7-

 .7117 اكتوبر عام 

 ،«اإلنشائٌة األعمال مواقع فً السالمة»بعنوان  كتٌب 7114 عام فً الكوٌت بلدٌة عن صدرو

 صعوبة وأكثرها األعمال أخطر من ،بصفتها الهدم أعمال فً بالسالمة خاصا بندا تتضمن حٌث

 كبٌرة . فنٌة ومهارة خبرة تتطلب وهً

 التوصٌات

تطوٌر وتنفٌذ انظمة معلوماتٌة تقوم على تجمٌع وتحلٌل المعلومات عن كمٌة ونوعٌة واماكن 4-

تولد النفاٌات بصورة مستمرة وذلك لالستفادة منها فً عمل مشارٌع ذات طبٌعة مستدامة تقوم 

 على اساس االستفادة من هذه المخلفات فً شتى المجاالت .

وتاهٌل كوادر من قبل الدولة لتطوٌر  االنشائٌة. المخلفات مع التعامل عملٌة تنظم قوانٌن سن 7-

 سبل ادارة المخلفات االنشائٌة والتً تم التطرق الى ابرزها فً بحثنا هذا.

اعتماد مبدا االستدامة والبناء االخضر لكل عملٌات البناء من اختٌار الموقع الى المراحل 1-

د تدوٌرها بدال من اختٌار مواد تذهب الى مواقع النهائٌة وذلك باختٌار مواد تصنع من مواد معا

 .الطمر الصحً والتً تحتل مساحة فً موقع الطمر الصحً وتستنزؾ الموارد

 المجال هذا فً التطورات ومتابعة البٌئة على المحافظة لصالح البناء مواد على تعدٌالت عمل1-

 بالقش   Polyurethaneالبولٌورثٌن من المصنوعة العزل مواد الستبدال توجه هناك ،فمثال

 المضؽوط.

 خطة وضع على والعمل اإلنشائٌة للمخلفات مخصصة أماكن أو مجمعات تخصٌص على العمل0-

 .لمعاملتها استراتٌجٌة

 وموقعٌا . بٌئٌا األنقاض بخطورة المواطنٌن لتوعٌة والمرئى السمعى اإلعالم االستفادة من 4-

 البناء . أنقاض خطورة مدى لدراسة متخصصة طبٌة مإتمرات إقامة 7-

 األنقاض . تدوٌر إعادة مجال فً الصناعٌة الشركات تشجٌع .-


