
 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ادارة المخلفات االنشائية 

 

 اعذاد

 اقدم ينرئيس مهندس
 صالح مهدي غليم

 المهندس
 علي فيصل عبد نور

 

  



 2 

 المحتويات
 

 رقم الصفحة         الموضوع 
 3 ................................................................................................................ :انمقذمت  -1

 4 ........................................................................................................ :هذف انذراست  -2

 5 .................................................................االسس انعهميت انمعتمذة في ادارة مخهفاث انبىاء وانهذو -3

 5 ................................................................................... :خصائص مخهفاث انبىاء وانهذو  -3-1

 7 ..................................................................... نمارا يشكم حطاو االوشاءاث وانهذو مشكهت ؟ -3-2

 7 .................................. :انمىافع انمتىقعت مه اعادة استخذاو او اعادة تذوير مخهفاث انبىاء وانهذو  -3-3

 7 ................................................................................................. معىقاث اعادة انتذوير -3-4

 7 .................................................................. انعىامم انتي تؤثر عهى اعادة تذوير مىاد انبىاء -3-5

 8 ..................................................................... تطىير خطت ادارة مخهفاث االوشاءاث وانهذو -3-6

 8 ............................................................... اعادة استخذاو واعادة تذوير مخهفاث انبىاء وانهذو -3-7

 10 ................................................................ كيف بامكاوىا ان وذير حطاو انهذو واالوشاءاث ؟ 8 -3

 10 ................................................. كيف وعمم عهى تقهيم انىفاياث االوشائيت مه انمصذر ؟ 3-8-1

 11 ........................................... كيف وعمم عهى اعادة االستخذاو نحطاو االوشاءاث وانهذو ؟ 3-8-2

 11 ........................................................ كيف باالمكان تذوير مخهفاث انهذو واالوشاءاث ؟ 3-8-3

 11 ...................................................... كيف وتمكه مه طمر مخهفاث االوشاءاث وانهذو ؟  3-8-4

 13 ................................................. رق انمتبعت الدارة انمخهفاث االوشائيت في انعراقطعرض حىل ان -4

 14 ..................................................................................................................... انتىصياث-5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 :المقدمة  -1
 

تتولد فً البلد مالٌٌن االطنان من مخلفات سكان واالنشاءات بسبب التزاٌد السرٌع لعدد ال
طبقا الى المعلومات المتوفرة من امانة بؽداد ووزارة والهدم وان هذه المخلفات تتزاٌد االنشاءات 

البلدٌات واالشؽال العامة وٌجب التخلص منها وان السماح لهذه المواد التً من الممكن اعادة 
تذهب الى المدافن لٌس فقط فقدان فً الموارد وانما زٌادة االنفاق فً  اناو تدوٌرها استخدامها 

مرتٌن مرة عندما ٌجهزون المواد واخرى عندما ٌزٌلون  ٌنفقوناالموال ، البناءون والمقاولون 
 فً امرٌكا  طبقا للمعلومات الخاصة بالجمعٌة الوطنٌة لبناء المساكنواالنقاض للتخلص منها 

National Association of home Builders (NAHB)  لتخلص افان معدل اجور
دوالر امرٌكً هذا الرقم من  50000مسكن تقدر بـ( 100)عن بناء النفاٌات الناتجة من 

 .جدٌد طمر صحً موقع وانشاء موقع الطمر الصحً ؼلق  بسبب تهزٌادالمتوقع 
ٌادة فً كلفة التخلص من ز هنالك فانبالرؼم من كفاءة وخبرة البناؤون فً استخدام المواد    

التقلٌص  خٌاراتالمخلفات باستخدام فعالة الدارة  خطةالحاجة لوضع تطلب ت ممامخلفات الهدم 
  .واعادة التدوٌر

 عنالبناء والهدم مع معلومات ادارة مخلفات  فً ممٌزاهتمام نطمح ان تقدم هذه الدراسة    
 وانماالدراسة لم تعرض كل الحلول  ان. قع الستخدام والتدوٌر فً المواكفاءة التقلٌل واعادة 

 .الى مواقع الطمر الصحً قبل ذهابها تقلٌص المخلفات واعادة تدوٌرها تعطً افكار فً 
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 :هدف الدراسة  -2
 

 

  تهااالسالٌب واالسس المعتمدة فً ادارونوعٌة مخلفات البناء والهدم التعرؾ على . 

 ٌل واعادة استخدام وتدوٌر مخلفات البناء والهدم اعطاء فكرة عن تقل. 

  التعرؾ على االنظمة الخاصة بادارة مخلفات الهدم واالنشاء. 

 تقلٌل كمٌة نفاٌات البناء والهدم فً الموقع بواسطتها التً ٌمكن  الطرق. 

  فً مجال البناء واالنشاء توعٌة ومعرفة لمفتاح موضوع  المهتمٌناعطاء العاملٌن او
 .ة المستدامة وعالقته مع تجهٌز وادارة المواد االنشائٌةالتنمٌ
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 االسس العلمية المعتمدة في ادارة مخلفات البناء والهدم  -3
 

 :خصائص مخلفات البناء والهدم  -3-1
 

لهدم ا،تتولد من نشاطات البناء مخلفات صلبة ؼٌر خطرة  بانها: تعرؾ المخلفات االنشائٌة 
االرض ،  ٌؾظتنجسور ، الطرق ، التصلٌح ، هدم المنشات واالبنٌة ، والاالنشاء والتطوٌر ،

اسفلت ، كونكرٌت ، طابوق  :المواد المتخلفة فً المواقع تتضمنوان ، زلابالممجاري ، انشاء ال
 سقوؾ، عوازل انابٌب المراجل ، اسالك ، حدٌد ، عبوات الصبػ ، ، خشب ، زجاج ، المنٌوم 

 .وؼٌرهاثانوٌة 
الى اخر ولكن المنافع فً التقلٌل واعادة االستخدام واعادة  بناء هذه المخلفات تختلؾ من موقع   

 .تبقى كما هً  التدوٌر
دراسات على كمٌة النفاٌات المدورة التً تتولد من مشارٌع انشاء المنشاات والبناٌاات اجرٌت    

ولاااد ٌقاادم مرباااع ( 500)انشااااء ان اناات نتائجهاااا وك فاااً الوالٌااات المتحااادة االمرٌكٌاااة السااكنٌة
 الموادقدم مربع هذه المخلفات تتضمن /باوند (2.46)اي بمعدل باوند من المخلفات ( 12344)

(  500( )الااواح جبسااٌة)باونااد ، جاابس  (1.414)ورق مقااوى  باونااد، (7440)خشااب: التالٌااة
 باوند 
واعادة استخدام هذه المخلفات بطرٌقة ممكان  ادارة المخلفات االنشائٌة والهدم ٌعنً تدوٌران     

 . المتولدة تقلٌل كمٌة المخلفاتلهً ممارسة و ، االستفادة منها فً اعمال انشائٌة اخرى
اتنمٌاااة اعاااادة اساااتخدام او تااادوٌر المخلفاااات االنشاااائٌة والهااادم هاااً احاااد اكبااار مكوناااات ان     
  .ستدامةالم
ملٌاون طان مان االنقااض الخاصاة بالبنااء  (136)ان قدرت وكالاة حماٌاة البٌئاة االمرٌكٌاة با    

الجزء االعظم من هذه المخلفات ٌااتً  انو1996 الوالٌات المتحدة خالل عامتولدت فً والهدم 
المتبقاً ٌااتً ،( Building Demolition and Renovation)من هدم المباانً وترمٌمهاا 

 .من البناء الجدٌد 
ولادة عان قطاعاات انشااء االبنٌاة التجارٌاة والساكنٌة بنساب تقدر كمٌاات مخلفاات البنااء المت -   

باونااد  2.8بااـ 1996كمٌااة مخلفااات البناااء بالنساابة لعاادد السااكان لعااام  قاادرتومتساااوٌة تقرٌبااا 
 .ٌوم /شخص /

د علاى ناوع المشاروع اتماباالع ظالخاصة بالبناء والهادم بشاكل ملحاو المخلفاتتركٌب ٌتنوع    
 بنااءماادة ال علاىمان االبنٌاة القدٌماة الناتجة االنقاض تحتوي لمثال على سبٌل ا. الذي تتولد منه 

انقااض االبنٌاة الحدٌثاة علاى كمٌاة مان المحتمال ان تحتاوي بالجص وانابٌاب رصاصاٌة ، بٌنماا 
  .وصفائح جبسٌة جاهزة بالستكالة من ظملحو
 US environmental)بالنساابة لمخلفااات البناااء ، قاادرت وكالااة حماٌااة البٌئااة االمرٌكٌااة    

protection agency EPA  )ةالتالٌ التنسب المواد فً مخلفات البناء والهدم بالمعد : 
 %50-40  وخٌط كسر حجارةخرسانة 
 %30-20     خشب

 %15-5    قواطع جاهزة
 %10-1    اسفلت السطوح

 %5-1     معادن
 %5-1     طابوق
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 %5-1     بالستك
تولاد مان انشااءات الطارق والجساور وكاذلك ٌالبنااء انقااض الهادم وهنالك جزء اضافً مهم من 

 تنظٌؾ المواقع الخاصة بالمنشات والمواقع الحربٌة او العسكرٌة 
 .1معدل كمٌة المخلفات الناتجة عن االنواع المختلفة من المنشات( 1)وٌوضح الجدول رقم 

 
 مشروع حسب نوع الوالهدم المتولدة  لبناءٌوضح معدل كمٌة مخلفات ا( 1) جدول رقم  

    وزن المخلفات  نوع المشروع  ت
 قدم مربع /باوند 

قدم 5000لكل طن 
 مربع من المشروع

 10.95 4.38 المنشات السكنٌة بناء 1

 10.05 4.02 المنشات ؼٌر السكنٌة بناء 2

 ةدفرنمساكن م)هدم المنشات السكنٌة  3
 (لكل عائلة

111.3 278.25 

ي تحتوالبنٌة )هدم المنشات السكنٌة 4
  (متعددة مساكنعلى 

127 317.5 

 387.5 155 مخلفات الهدم للمنشات ؼٌر السكنٌة  5

 44.25 17.7 مخلفات الترمٌم للمنشات ؼٌر السكنٌة  6

تختلؾ حسب نوع  السكنٌة  ترمٌم ألمنشأت مخلفات 7
 المشروع

 ؼٌر محددة
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 المتولدة موزعة  2ء والهدم لكل قدمٌبٌن وزن مخلفات البنا( 1) شكل رقم

   حسب نوع المشروع

 مشكلة ؟حطام االنشاءات والهدم  يشكل لماذا -3-2

فاً المساتقبل المواقاع  ؼلاقلاة اوفاً ح مواقاع الطمار الصاحً  ملا تسبب مخلفات البناء والهدم 
اضاافة  ٌهااف القرٌب فمن المستحسن اٌجاد خٌارات اخارى ؼٌار دفان مخلفاات الهادم واالنشااءات

 اوسبب مخاطر صحٌة فً المستقبل ٌ قدلمخلفات االنشاءات والهدم ؼٌر النظامً  الطمران  الى
 .زالتها وتنظٌفها ال عالٌة كلؾاوتترتب تقلٌل قٌمة االراضً 

امواال ،  تساعد فً توفٌرتقلٌل كمٌة مخلفات االنشاءات والهدم المتولدة لمناسبة الدارة االان 
 .البٌئة فظ علىاحتورد المواصون وكذلك ت

 

 : المتوقعة من اعادة استخدام او اعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المنافع -3-3

 .النفاٌات واجور النقل واالجور االخرى  لمدافنتقلٌل الكلؾ المدفوعة  -
 .تقلٌل نسبة نضوب الموارد والتاثٌرات السلبٌة على البٌئة -
 الكلؾ ادخار فً تجهٌز الطاقة وتوفٌر  -
لتجنب كلؾ النقل  كطرٌقةعملٌة اعادة التدوٌر موقعٌا شائعة فً تنفٌذ مشارٌع االنشاء الكبٌرة  -

 .المواد المتخلفة والتخلص من 
 .تتولد من بٌع مواد مختارة ٌعاد تدوٌرها  مادٌة عوائد -
  .ة على البٌئ ظالطمر الصحً ذات القٌمة فً المساحات وكذلك الحفا واقعلى مظ عالحفا -
 

 معوقات اعادة التدوير -3-4

 .التصمٌم ؼٌر المالئم وكذلك المعدات وكفاءة المشؽلٌن  -
 .قصور فً التجهٌز بما ٌنسجم مع تؽذٌة الموقع بالمواد االنشائٌة  -
 .راس مال عالً  -
 .اسناد عام ؼٌر متالئم   -
 .نوعٌة االدراك اوالمشاكل   -
 

 تدوير مواد البناء العوامل التي تؤثر على اعادة  -3-5

 .حجوم المواد المنتجة  -
 .تصمٌم العملٌات  -
 .العمالة -
 .مصدر تجهٌز المواد  -
 .الطاقة  -
 .طبٌعة البنى التحتٌة  -
 .مواصفات المواد المدورة المنتجة  -
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 تطوير خطة ادارة مخلفات االنشاءات والهدم  -3-6

لٌسات ولكان ، مخلفات االنشااءات والهادم هناك خمسة خطوات للمساعدة فً تطوٌر خطة ادارة 
 .الحاالت ن والمقاولٌن اختٌار افضل ئٌالبناوبامكان كل الخطوات من الممكن تطبٌقها 

بااقً فاً مقار العمال بٌنماا او المكتاب  فاًفاً الطرٌقاة كبٌار ر ٌتؽٌتطلب تبعض هذه الخطوات 
  .قلٌلبشكل ولكن  هاتتؽٌرالخطوات باالمكان 

 كبٌاارة وثمٌنااة كمٌاتهاااهااً مااواد ، التااً ٌتطلااب اسااترجاعها  المسااتهدفةواد الماا :الخطوووة االولووى
 :وٌتطلب ما ٌلً

 تلاك العطااء فكارة عان تادوٌرها المطلاوب تحدٌد كمٌة الماواد المساتهدفة فاً الموقاع والماواد
 .المواد
العاادة تادوٌرها لعادة ٌمكان وضاع برناام  اختٌاار احادها  وٌاتمد الماواد المساتهدفة ٌحدت ٌجب
 .ٌتم بناءها فً نفس الوقت  اتمنش
  ( .اللبخ)االنهاءات عملٌة خالل تتولد مخلفات اكثر ، مثال متى تتولد هذه المواد تحدٌد 
 معرفة نوعٌة المخلفات وهل هً بحالة تسمح باعادة استخدامها وتدوٌرها . 

وذلك من خالل  هدفةواعادة تدوٌر المواد المستاد االوجه االقتصادٌة لتقلٌل ٌحدت :الخطوة الثانية
  :ما ٌلً 
  وهال المتبع فً الاتخلص مان النفاٌاات االعتٌادٌاة  وضع برنام  العادة التدوٌر مثل البرنام

 .ٌحتاج االمر الى عمالة اضافٌة او عمالة قلٌلة 
  لمواد المستهدفة لٌقوم باعادة التدوٌر لتحدٌد الكلؾ والقٌمة  بمناالتصال 
 ٌ ًعاد تدوٌرها من الكلؾ الكلٌة الخاصة بالتخلص من النفاٌاات لتحدٌادطرح كمٌة المواد الت 

 .مقدار االدخار 
 وذلك عن طرٌقالمواد المستهدفة خالل البناء او الهدم التوقٌتات لتولد تقٌٌم  :الخطوة الثالثة

ماثال الاذي تتولاد فٌاه هاذه النفاٌاات لازمن مطابقاا ماع ابحٌث ٌكاون تطوٌر برنام  اعادة التدوٌر 
 .تولد فً فترة قرٌبة من نهاٌة االنشاء عندما ٌتم نصب التجهٌزات والتاثٌث ٌارتون الك

 :ما ٌلً تحدٌد  بعضها ٌتطلبحٌث ان المستهدفة التعرؾ على حدود المواد  :الخطوة الرابعة
  مساحة الخزن. 
عادة تدوٌرها اللنقل المواد المطلوب  المطلوبة مقدار المسافة. 
 باعتباار )من قبل السكان العادٌٌن او ؼٌر المقاولٌن مشروعه بطرٌقة ؼٌر  المواد التً تطمر

 . (ةلمقاول معروفاان طرٌقة 
 وهذا ٌتم عن طرٌقتطوٌر خطة تقلٌص النفاٌات  :الخطوة الخامسة

ونوعٌتها المواد وقت تولد وقتصادٌة اال من الناحٌةالمواد المستهدفة  خصجمع المعلومات التً ت
  .النفاٌات فً المستقبللتقلٌص عمل خطة ٌر وتطوتنفٌذ  لؽرض

 

 اعادة استخدام واعادة تدوير مخلفات البناء والهدم  -3-7

اعتمادهاا قبال تنفٌاذ الخطاة الخاصاة  الدارة مخلفات البناء والهدم من الممكن اتخٌار هنالك عدة
لخٌاارات ا( 2)الجادول رقام وٌوضاح فوائد ومحاسن وكذلك  خاصهمتطلبات بالتنفٌذ ولكل خٌار 

 .الممكنة الدارة المخلفات
كال الخٌاارات وان مقااول او بنااء  الي ممكنة التطبٌقلٌس كل تقنٌة  بانٌجب ان نضع فً الحس
 .خلق خٌارات جدٌدة  باالمكانالخاصة ، وعلٌه  االحتٌاجاتممكن تعدٌلها لتناسب 
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 ٌمثل الخٌارات الممكنة الدارة المخلفات االنشائٌة( 2)جدول رقم 

 ئالمساو المحاسن الطرق الخيارات

تقلٌص من 
 المصدر 

ماااااان :تنظٌااااااؾ الموقااااااع *
عدم قطع واوراق االشجار 

 االشجار كلما امكن 
تحسٌن  الخطاة الخاصاة * 

بتعدٌل االرضٌات لتناساب 
 زٌادات القطع 

تااوفٌر فااً االمااوال *
نتٌجااة لااتقلص كلااؾ 

اد ، وتقلاااااٌص الماااااو
اجااااااااااور العمالااااااااااة 
والاااااااااتخلص مااااااااان 

 المخلفات

الكلااؾ المسااتقطعة *
 من المشترٌن 

 فنٌاااٌن فاااًتاااوفٌر *
الزراعااااااة  اعمااااااال

الاااادٌكور ومراقااااب 
 عمل 

اعادة 
 االستخدام 

اعاااادة اساااتخدام القطاااع *  
 .فً البناء للجدران 

اعااادة اسااتخدام الطااابوق * 
 .لسقوؾ امالءات الكمواد 

 قااادالمشااارٌع التااً تهاادم *
تحتوي مواد ٌمكان انقاذهاا 

مؽاسااااال المطااااابخ ،  مثااااال
االنابٌاااااااااااااب اخشااااااااااااااب 

 .االرضٌات وؼٌرها

تااااااااااوفٌر كلااااااااااؾ *
 التخلص المواد

تقلٌاااااااال الكلااااااااؾ * 
 االولٌة للمواد 

تشاااااااجٌع كفااااااااءة * 
 االستخدام فً المواد

 تدرٌب طاقم البناء

استرجاع 
المواد 

 المخلوطة 

فصااال الماااواد المساااتهدفة *
ماااااان المخلفااااااات العااااااادة 

  مهااستخدا
وضاااااااع كااااااال الماااااااواد * 

فاااااً  المطلاااااوب تااااادوٌرها
 .حاوٌة واحدة لنقلها 

وضع حاوٌات عدٌدة فً * 
 .الموقع 

عالقاااااة البناااااااؤون *
 قلٌلة 

ٌحتاااج الااى تاادرٌب *
 . قلٌل لطاقم العمل

نقصاااان فاااً قٌماااة *
 .المواد

الفصل فً 
 موقع العمل

تجهٌاز حاوٌااات لنقاال كاال *
 .المواد المطلوب تدوٌرها

جااااب ان طاااااقم البناااااء ٌ* 
ٌكااون مسااؤول عاان وضااع 
المواد فً الحاوٌة الخاصة 

 .كل مادة ل

قٌمااة اعلااى للمااواد *
 .المعاد تدوٌرها 

منظااورة للمشااترٌن *
 .المتوقعٌن 

جماااااااااع جااااااااادول * 
 ٌوضاااااعلمخلفاااااات ا

 . على  اسس الحاجة

ٌتطلااااااب تاااااادرٌب *
 .اكثر لطاقم البناء 

حاوٌات كثٌرة فً *
 . الموقع

قساااام ماااان  تلااااوث*
ت المواد فً الحاوٌا
 .ٌقلل من تسوٌقها 
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سٌاسة 
 االسترجاع

الجهااة المصاانعة تسااترجع 
المخلفااات مثاال الكارباات ، 

حشوات لٌعاد والواالثاث ، 
 . تدوٌرها فً انتاج جدٌد

تقلٌااااال المخلفاااااات * 
 .من الموقع

تحملهااا تالمسااؤولٌة *
 . الجهة المصنعة 

علااى عااادة تكااون * 
 . كبٌرة فقط الكمٌات

المااااواد ٌجااااب ان * 
ٌماااااة تكاااااون لهاااااا ق

 .عالٌة

  
 
 

 ؟حطام الهدم واالنشاءات  كيفية ادارة 8 -3

عند ادارة مخلفات الهدم واالنشاءات فان الخٌاار االول الاذي ٌؤخاذ بنظار االعتباار هاو التقلاٌص 
الخٌااارات الخاصااة بااادارة ( 2)الطماار الصااحً وٌوضااح المخطااط رقاام والخٌااار االخٌاار هااو 

 .المخلفات االنشائٌة والهدم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح الخيارات الخاصة بادارة مخلفات االنشاءات والهدم( 2)مخطط رقم 

 ؟ تقليل النفايات االنشائية من المصدر كيفية 3-8-1 

تقلٌال كمٌاة حطاام االنشااءات والهادم التاً تتولاد مان المصادر وذلاك بواساطة االهتماام باالمكان 
لموقع بعد التاكد من كمٌاة الماواد التاً بتقدٌر كمٌة المواد الخام التً نحتاجها النشاء النشاط فً ا

  .تجلب الى الموقع
 :ٌؤدي الى ( تقلٌل من المصدر)تقلٌل كمٌة النفاٌات المتولدة  ان
 تقلٌل فً كلؾ التخلص من النفاٌات  -
 .بسبب قلة المواد المستعملة والمتقطعة العمل المصروفة جورا تقلٌل -
 . ةخلفتالمفً المواد قلة  بسببعلى المواد  هالمصروفالمبالػ تقلٌل  -

مثاال مقااطع علاى سابٌل الاستخدام مواد ذات حجاوم قٌاساٌة بلبناٌة اٌتم تبلٌػ مصمم : التصميم* 
 . قدم وؼٌر ذلك من المواد( 4x8)للجدران الجاهزة 

  :عن طرٌق لمجهزٌن المحلٌٌنع لضوالمسارالمووضع خطة مستقبلٌة بحٌث تقلل :  التخطيط* 
 . ق المجهزٌن المحلٌٌنالتجهٌز عن طرٌ -
 .ع الالحقة ٌرالتجهٌزات او المواد الفائضة الى المشاخزن باالمكان  -
قبل نقلها واساتعمالها عن التجهٌزات والمواد  ؾلٌؽزالة التباالمجهز ٌتم ابالغ : ف يلغتقليل الت *

الاى م المواد بعد تسلٌ ؾلٌؽالتاعادة مواد استخدام قطع من قماش معاد استخدامها او و وقعفً الم
 .المجهز

 Reductionتقليص 

 اعادة استخذام 

reuse 

 recycleتذوير 

Land fill 

 موقع طمر

 صحي
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 تضمٌن كلؾ التخلص من النفاٌات فً المناقصات والمزاٌدات * 
لتحفٌزهم على الطلب من المقاولٌن والمتعهدٌن لتضمٌن كلؾ ازالة المخلفات فً المناقصات 

 .قلٌل انتاج تلك المخلفاتت
 

 ؟اعادة استخدام حطام االنشاءات والهدم كيفية 3-8-2

 :النشاء المواد النظٌفة التالٌة تتضمن مخلفات الهدم وا
 .الكونكرٌت المكسر بدون حدٌد التسلٌح  -
 الطابوق  -
 حجر  -
 صخر  -
 االسفلت االكساء المسترجع  -
 االوساخ والرمل المتولد من نشاط االنشاء والهدم -

  :ٌتم تقلٌل المخلفات االنشائٌة والهدم عن طرٌق اعادة االستخدام وكما ٌلً
 النظٌفة باالمكان استخدامها كمواد فً طبقات االمالء اذ ٌاتم تؽطٌتهاا  مخلفات الهدم واالنشاء

   .بتربة ؼٌر ملوثة كافٌة لزراعة مناطق خضراء بعد ثالثٌن ٌوما من االمالء
 ان الاى اضاافة . باالمكان اساتخدامه لمناع تاكال الترباة الكونكرٌت المكسر بدون حدٌد تسلٌح

 ن اعادة استخدامها اباالمكزات مواد الهدم ، االبواب ، الطابوق تجهٌ
  فاً مشاارٌع اخارى اعادة اساتخدامها مواد االنشاء والهدم باالمكان فصلها وتصنٌفها لؽرض

 .او باالمكان تصنٌفها الستخدامات اخرى 
 

 تدوير مخلفات الهدم واالنشاءات ؟ يةكيف 3-8-3 

المالٌة وتقلل كمٌة المواد تقلل المصروفات ان عملٌة اعادة تدوٌر مخلفات الهدم واالنشاءات 
 .التً ٌتطلب التخلص منها فً موقع الطمر الصحً 

االلواح وباالمكان اعادة تدوٌر الخشب وااللمنٌوم والمعادن االخرى ، االسفلت ، الكونكرٌت 
 .الكارتونٌة 

متضاامنة المخلفااات عااادة تاادوٌر هنالااك ثالثااة طاارق ممكنااة للمقاااولٌن فااً حقاال االنشاااءات ال
  :االتً
، ماان موقااع العماال  تنقاالالمااواد التااً باالمكااان اعااادة تاادوٌرها :مااع المااواد المخلوطااة ج -

  .تفصل حسب نظافتها وترسل الى عملٌات اعادة التدوٌرو
المواد نفسها تفصل من المخلفات االخرى فً موقع العمل وحساب : فصل عند المصدر  -

 .ات اعادة التدوٌر ترسل الى عملٌ( كونكرٌت ال،معادن ال،خشب ال :مثل )نوعٌتها 
الماواد التااً ٌعااد تاادوٌرها ٌاتم تصاانٌعها فاً موقااع العمال فتكااون : التصانٌع فاً الموقااع  -

 .جاهزة العادة االستخدام 

  ؟ طمر مخلفات االنشاءات والهدم يةكيف  3-8-4 

  :مع مراعاة ما ٌلً مرخصة بواسطة الناقلال االماكنمخلفات االنشاءات والهدم تنقل الى 
 .حصول على الموافقة المبدئٌة على القٌام بالتخلص من هذه المخلفات فً الموقعالٌجب  -

ل علااى ساابٌ) ماان مخلفااات ؼٌاار منزلٌااة  ٌااتم ازالتهااااذا كاناات هناااك اصااباغ ورصاااص  -
 ٌجاب فحاص كماا  (مثال االصباغ المزالة مان طبقاات االسااس فاً الماواد المصابوؼة ال

 .لسمٌة للراشح طرٌقة الخاصٌة ابمخلفات االصباغ بالمختبر 
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Toxicity characteristic leachate procedure (TCLP)  قبال عملٌاة الادفن
 . 2خاصة بطرٌقةتدار هذه المخلفات حٌث 

 
 انظمة او تعليمات الدارة مخلفات االنشاءات والهدم  -3-9

وتعازل فاً  االخارى لمخلفاتتفصل مخلفات االنشاءات والهدم من ابان  تشترطبعض السلطات 
  .، لتشجٌع اعدة التدوٌر او اعادة االستخدامموقع الطمر الصحً 

 :المخلفات االنشائٌة الى اربعة اصناؾ  مسار تقسمالتعلٌمات 
 نفاٌات الهدم  -1
 نفاٌات قشط التربة -2
  (ؼٌر نشطة)هامدة مخلفات  -3
 مخلفات الحدائق  -4

  :التصرؾ بهذه المواداتباع الطرق التالٌة فً بوتوصً 
اعاادة  الممكناعادة تدوٌرها ومواد مان ؼٌارٌمكن مخلفات البناء والهدم ٌجب فصلها الى مواد  -

 .تدوٌرها 
( كونكرٌت ، طابوق ، كتل كونكرٌتٌة ، تربة ؼٌر ملوثاة ، حصاى ، صاخور) مخلفات هامدة  -

 وهذه ٌمكن اعادة استخدامها او اعادة تدوٌرها كمواد لالمالءات 
ٌجاااب اعاااادة تااادوٌرها او اعاااادة ( قشاااط االرضاااٌات) مخلفاااات الحااادائق وتنظٌاااؾ االرضاااٌات 

 .استخدامها كمواد فراش للفواكه او تحت االشجار او استخدامها كسماد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Iuinois Environmental Protection Agency 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدارة المخلفات االنشائية في العراق رق المتبعةطعرض حول ال -4

ول دقٌقاه حامان الصاعوبة الحصاول علاى معلوماات ٌعٌشاه البلاد ٌجعال  الذيرؾ الراهن الظان 
عدم وجود قاعدة معلومات  انومخلفات االنشاءات والهدم فً بؽداد والمحافظات كمٌات ونوعٌة 

الواقاع البٌئاً الدارة تلاك عن من الصعب اعطاء صورة واضحة  ٌجعلعن الموضوع المذكور 
هاً الطرق المتبعة الدارة مخلفات البناء والهادم ان الى  ،ان المعلومات المتوفرة تشٌر المخلفات
حٌااث ٌعتمااد  المخلفاااتبدائٌااة ال ترتقااً الااى الطاارق العلمٌااة الحدٌثااة فااً التعاماال مااع تلااك طاارق 

اعاادة تادوٌر او اعاادة اضافة الى هامش بسٌط من طرٌقة رئٌسٌة كالطمر الصحً لتلك النفاٌات 
نساب كمٌاة مخلفاات البنااء والهادم الاى (  4)و(3)قام استخدام لتلك المخلفات وٌوضح الجادول ر

 .2006والنصؾ االول لعام  2005الكمٌة الكلٌة للنفاٌات لعام 
 

عدا  2005لعام  يمثل كميات المخلفات الناتجة عن جميع محافظات العراق (3)جدول رقم
 امانة بغداد

 ت السكراب مخلفا المخلفات االنشائٌة المخلفات البلدٌة  ( طن)كمٌة النفاٌات 

2158367 1111788 44932 

65%

34%

1%

المخلفات البلدية 

المخلفات االنشائية

مخلفات السكراب 

 

                                                 
  المصدر وزارة البلديات واالشغال العامة 
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يبين النسب المئوية لتوزيع المخلفات الناجمة عن جميع محافظات القطر لعام ( 3)شكل رقم 
 عدا امانة بغداد 2005

ٌمثل كمٌة المخلفات الناتجة عن جمٌع محافظات العراق عدا امانة بؽداد للفترة من ( 4)جدول 
1/1-30/6/20063  

 مخلفات السكراب  المخلفات االنشائٌة المخلفات البلدٌة  ( طن)كمٌة النفاٌات 

2149301 793 21246.5 

والنصاؾ االول مان عاام  2005من خالل المقارنة بٌن كمٌات المخلفات االنشائٌة المفرزة لعام 
ت الكبٌاارة ماان هااذه الكمٌاااكااون المخلفااات االنشااائٌة  فااً كمٌااةوجااود فااارق كبٌرتبااٌن  2006

 خااالل العااامٌن السااابقٌن تهااً مااا متااراكم ماان مخلفااات انشااائٌة تولااد2005فااً عااام المخلفااات 
وكذلك بسبب االرتفاع النسبً فً مستوع المعٌشة ادى الى حصول رؼبة لدى السكان فً ترمٌم 

 . الدور السكنٌة القدٌمة واالضرار التً نجمت عن الحرب
 
 

 

 صياتالتو-5

 :بما ٌلً نوصً الدراسة رد فً على ضوء ما و
 

تنفٌذ نظام نوعً الدارة مخلفات البناء والهدم لضمان وتطوٌر تقنٌات مختارة لفصل  5-1
 .المخلفات من المصدر 

 
 تنفٌذ سٌاسة البحوث والتدرٌب اضافة الى تطوٌر ادارة المخلفات االنشائٌة  5-2

 
مااات عاان كمٌااة تطااوٌر وتنفٌااذ انظمااة معلوماتٌااة تقااوم علااى تجمٌااع وتحلٌاال المعلو 5-3

ونوعٌااة واماااكن تولااد النفاٌااات بصااورة مسااتمرة وذلااك لالسااتفادة منهااا فااً عماال 
مشارٌع ذات طبٌعة مستدامة تقوم على اساس االستفادة من هذه المخلفاات فاً شاتى 

 .المجاالت 
 

المخلفات الساتخدامها تطوٌر ادوات تخطٌط محددة باالضافة الى معرفة كافٌة لسٌر  5-4
 .دارة مخلفات البناء والهدم فً وضع ستراتٌجٌة ال

 
اعتماد مبدا االستدامة والبناٌة الخضراء لكل عملٌاات البنااء مان اختٌاار الموقاع الاى  5-5

مع التاكٌد على اخذ االستدامة بالحسبان وذلك باختٌار ماواد تصانع المراحل النهائٌة 
لتاً من مواد معاد تدوٌرها بدال من اختٌار مواد تذهب الى مواقع الطمر الصحً وا

مساااحة فااً موقااع الطماار الصااحً وتسااتنفذ المااوارد وباالمكااان اسااتخدام هااذه  تحتاال
 .المواد مرة اخرى 
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 مذيريت انبهذياث انعامت / انمصذر وزارة انبهذياث واالشغال انعامت  



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :المصادر 

 
 

1- EPA (U.S. Environmental Protection Agency)(2003) EPA 
Constriction and Demolition (C&D)Debris, Basic Information. 
File://G.\ EPA Construction  

 
2- Iuinois Environmental Protection Agency(2002), Constriction 

and Demolition Debris, File://L:\Debris7htm  
 

3- Contra Costa County Community Development Department 
2004, construction and Demolition Debris Recovery 
Program. 

 
4- Division of Pollution Prevention and Environmental 

Assistance 2002, Construction and Demolition Debris 
Management, file:L:\ Construction and Demolition Debris 
Management. 

 
5- North Carolina Cooperative Extension Service 2002, 

Managing Construction and Demolition Debris A guide for 
Builders, Developers, and Contractors, file://L:\Debris 10htm. 

 
6- S.C. Energy Office & S.C Department of Health & 

Environmental Control's Office of Solid Waste Reduction and 
Recycling, 1999, Construction & Demolition Debris Guide 
Book. 

 

file://G.
file:///L:/Debris7
file:///L:/Debris


 16 

                                      2006/قسم البٌئة / وزارة البلدٌات واالشؽال العامة  -7
     


