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  أشارة بخصوص التحریر
  

ن         
ارف و        . اروق       السید ا 

  .أخرون بمراجعة المحتوى الفنى للوثیقة
  

 الذى یتضمن قائمة ١-راجع ملحق ( و تجدر االشارة الى أن الوثیقة قد روجعت أیضا أثناء أجتماعات الخبراء 
  ). األعضاء بالمركز و سكرتاریة األتفاقیةاسماء المشاركین من الدول العربیة
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  تقدیم

  
أعداد مجموعة من "المركز األقلیمى للتدریب و نقل التكنولوجیا للدول العربیة فى أطار تنفیذه لمشروع 
  الممول من قبل -" الوسائل ألختیار و تصمیم و تشغیل  مدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شدیدة الجفاف

احد المخرجات الهامة له : أعد -بازل الدولیة للتحكم فى و نقل المخلفات الخطرة عبر الحدودسكرتاریة اتفاقیة 
  :مجموعة من االدلة األرشادیة  ذات الصلة 

األدلة األرشادیة الختیار المواقع و تقییم األثر البیئى لمدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شدیدة  •
  الجفاف

  مخلفات الخطرة بالمناطق شدیدة الجفافاألدلة األرشادیة لتصمیم مدافن ال •
األدلة األرشادیة لتشغیل و مراقبة أداء و العنایة الالحقة  لمدافن المخلفات الخطرة بالمناطق شدیدة  •

  الجفاف
  

هذه األدلة األرشادیة تم أعدادها بهدف الترویج للممارسات و األدارة البیئیة السلیمة للمخلفات الخطرة فى 
حیث تتناول هذه األدلة بصفة خاصة المشاكل  الشائعة للمخلفات الخطرة  و الحاجة الملحة المنطقة العربیة، 

حیث توفر األدلة االرشادیة التوجیه فیما یتعلق بأختیار أماكن و كیفیة تقییم . ألحتوائها و التخلص السلیم منها
كما تحذر من التخلص . الجفافاألثر البیئى و كیفیة التصمیم و التشغیل و الرصد و ذلك للمناطق الشدیدة 

العشوائى و الممارسات الخاطئة و التى تؤدى الى عواقب بیئیة و صحیة  وخیمة تضاعف تكالیف مجابهتها 
  .لتفوق كثیرا ما یمكن انفاقه فى الممارسة السلیمة ألدارة المخلفات الخطرة و التخلص األمن منها

  
جمت الى اللغة العربیة و اضیف الى كل دلیل الفهرس الخاص أعدت األدلة األرشادیة باللغة األنجلیزیة و تر

لقد صممت هذه األدلة األرشادیة لكى تستخدم . به و بعض اللوحات السهلة األستخدام لدعم اتخاذ القرارات
بواسطة هؤالء المتعاملین مع المخلفات الخطرة ادارتها و التخلص منها و مصممى المدافن و الكیمیائیین و 

عملیات و مسؤولى أنظمة المعالجة و موظفى العموم المسؤولین عن التخطیط الدارة المخلفات و مهندسى ال
مخططى العمران و كذلك لهؤالء العاملین بالقطاعات الحكومیة المسؤلة عن ادارة المخلفات الخطرة و التحكم 

لى أنها وسیلة اضافیة لتعزیز و على هذا فانه البد و أن ینظر لهذه األدلة األرشادیة ع. فى التلوث الكیمائى
األنفاذ الدارة المخلفات الخطرة بشكل سلیم بواسطة الهیئات و المحلیات، هذا و الیجب استخدامها كبدیل 

  .لالستشارات التى یمكن ان تؤدیها الجهات المتخصصة و األستشاریین الفنیین
  

الحالیة  صفة النهائیة بمعنى أنها تمت و تحمل البیانات التقنیة و التوصیات المدرجة باالدلة االرشادیة 
مراجعتها من قبل هیئة من الخبراء تم ترشیحهم من قبل المركز األقلیمى للتدریب و نقل التكنولوجیا و 
الخبراء العرب الذین شاركوا فى أجتماعات الخبراء التى عقدت فى اطار المشروع  هذا باالضافة الى 

و مع ذلك فأن هذه األدلة االرشادیة سوف تخضع للتحدیث بشكل . قیةالمساهمة الفنیة من سكرتاریة األتفا
مستمر كلما جد جدید و توافرت معلومات و استحدثت تقنیات و اصبحت متاحة لالستخدام بجدوى اقتصادیة 

  .مناسبة فى منطقتنا العربیة
  

 قبل أثناء أجتماعات انه لمن دواعى سرورى أن یتم توزیع هذه النسخة لتحل محل المسودات التى أطلقت من
  .  الخبراء

  
  
  مرتضى مراد العارف. د .أ

  مدیر المركز األقلیمى للتدریب و نقل التكنولوجیا للدول العربیة
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  مهیدت

  
.  العديد من بالد املنطقة العربية     مازالت السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بإدارة النفايات اخلطرة رهن التطوير ىف         

 Land)د تركز ىف تعاملها مع النفايات اخلطرة على خيار التخلص بالـدفن األرضـى   ورغم أن معظم تلك البال

disposal option) البدائل التكنولوجية األكثر نظافة،  فغالباً مـا تكـون   االعتبار إال إن قلة منها فقط تأخذ ىف 
  .ات أو توجيهات سياسية فوريةإجراءالغلبة ملشكلة التمويل عندما يتعني على املؤسسات واألجهزة التنظيمية تنفيذ 

ويقدم العديد من الدول املاحنة مساعدات قيمة باجتاه تطوير سياسات واستراتيجيات فضالً عن التدريب بغرض بناء                
  .ا ىف ذلك البنية التحتية األساسيةالقدرة الفنية وأحياناً إدارة النفايات اخلطرة مب

أو ناجحة إلدارة النفايات ىف املنطقة العربيـة ىف ثـالث           / عالة و    ف واستراجتياتوتتمثل املشكلة ىف تنفيذ سياسات      
  :قضايا رئيسية 

   إىل املوارد املاليةاالفتقار -١
 ية إىل الدراية الفنية واملوارد التقناالفتقار -٢
 وترتيب األولويات/ مقابل الوعى ة السياسية اداإلر -٣

  
فيمكننا مثالً أن جند التقنية الراقية والوحدات الصناعية الـىت          وتتباين املشكلة املتعلقة باملوارد املالية من بلد إىل آخر          

تلتزم باملقاييس البيئية الدولية ىف بعض الدول اخلليجية نظراً لوضعها اإلقتصادى اجليد إال أن ختصيص األموال املناسبة       
شكلة بارزة ىف البالد الـىت  لتنفيذ سياسات محاية البيئة مبا ىف ذلك اإلدارة السليمة للنفايات اخلطرة مازالت تشكل م 

  ! ىف املنطقة وما أكثرها اقتصاديةتعاىن مشاكل 
  

 صناع القرار ىف البالد النامية خاصة فالعديـد منـهم يعطـى احلـوافز               اهتماموالتقنية كلمة زاهية وبراقة جتتذب      
ثـاً عـن التنميـة    كمى حب التقنية وذلك حتت إغراء التحسني الكيفى وال   استريادللمستثمرين بغرض تشجيعهم على     

  .رح حتديات عدة ىف البالد الناميةإال أن تقييم مدى نظافة التقنية املستوردة مازال قضية مستعصية تط. االقتصادية
  

وجدير بالذكر أن فشل تلك التقنيات وماصاحبها من حوادث مت تسجيلها على مدى العقدين املاضيني ىف كل مـن      
اهظة وأحياناً خسائر ماديـة  وكنتيجة لذلك الحظنا تكلفة بشرية ب   . راً بيئية سلبية  قدمة قد أحلق آثا   البالد النامية واملت  

  monopolizationدائما ما ترتبط التقنية والدراية الفنية باملوارد الفنية واملالية وغالباً ما ترتبط باالحتكـار           . شاملة
 جيب أن تتعامل مع التقنيات الصناعية حبذر بـالغ          الىت تتمتع باملوارد املالية ىف املنطقة     ) العواصم  ( ولكن حىت البالد    

وتنبع تلك املخاوف من أن تكلفة تشغيل وصيانة التقنية ىف غياب الدراية الفنية ميكن        .  إىل املوارد الفنية   لالفتقارنظراً  
النـشاط  ق  أن تكون مبالغاً فيها بدرجة كبرية مما يرهق امليزانيات بدرجة تؤدى ىف بعض احلاالت إىل إغالق أو تعلي                 

  .وفقدان املبالغ املستثمرة
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وىف ظل تفهم املتغريات املختلفة الىت تعيق التحول احلماسى حنو التقنية املتقدمة واإلدارة السليمة للنفايات اخلطـرة                 
 بازل بالقاهرة حال وسطاً فيما يتعلق بإدارة النفايات اخلطرة من خالل تنـاول خيـار                تفاقيةإل  اإلقليمى ركزاملقدم  
ويشجع املركز خيار التخلص من النفايـات كـسياسة قـصرية أو            . من النفايات عن طريق الدفن األمن     لص  التخ

  .سابق ذكرهامتوسطة األمد وهو خيار يلقى شعبية ىف املنطقة ىف ظل الظروف ال
، بعـد أخـذ     SBC بـازل    اتفاقيةبالتعاون مع أمانة     BCRC-Cairo بازل جبامعة القاهرة     اتفاقيةوقد قرر مركز    

 تطوير اخلطوط اإلرشـادية     –ظروف املنطقة واملمارسات احلالية غري احملددة ىف التعامل مع أنواع النفايات املختلفة             
 وذلك سعياً لتحسني املمارسات احلالية للتخلص من        الصحياخلاصة بالتخلص من النفايات اخلطرة عن طريق الدفن         

ويعد العمل املقدم ىف هذه الوثيقة .  بازلالتفاقيةرة كهدف أمسى    النفايات ومسامهة ىف اإلدارة السليمة للنفايات اخلط      
 جامعة للتدريب ونقل التكنولوجيا الذى تستضيفه  اإلقليمىركزامل بازل اتفاقيةنتاجاً للمشروع الذى كلفت به أمانة       

  .القاهرة
  

. ملنطقة االقتصادية واجلغرافيـة   ف ا  إىل اخلطوط اإلرشادية الفنية املالئمة لظرو      االفتقارويتعامل املشروع مع مشكلة     
) ١٩٩٦( بازل   اتفاقيةة  ي كما أوردت دراسة اجلدوى الىت أجرا سكرتار       -وقد عربت عدة دول أعضاء من املنطقة        
عن احلاجة لتطوير خطوط إرشادية فيما يتعلق        BCRC-Cairo التكنولوجياإلقامة املركز اإلقليمى للتدريب و نقل       

  .قصرية األمد كسياسة الصحيخبيار الدفن 
  

شـكل  ( و التحت سـطحية واجليومورفولوجيـة       )  الدميوغرافية  ( وبعد أخذ ظروف املنطقة اجلغرافية والسكانية       
طبيعيـة  ركز املشروع على تطوير مقاييس خليار الدفن األمن ىف املناطق الشديدة اجلفاف بصفتها الصفة ال               ) رضاأل

  .الرئيسية املميزة للمنطقة
  

 بازل ىف اجلزء األخري من عام       التفاقيةقدمي تصور للمشروع للتمويل إىل جمموعة العمل الفىن التابعة          وقد مت إعداد وت   
  .٢٠٠٤بدأ تنفيذه ىف مطلع مارس ، و  ٢٠٠٣  وقد متت املوافقة عليه ىف اجلزء األخري من عام .٢٠٠٢

  
  :الشديدة اجلفاف مبا ىف ذلك وكان املشروع يهدف إىل تطوير خطوط إرشادية خليار الدفن األمن ىف املناطق 

  قع وتقييم األثر البيئى للمدافن املوالختيارخطوط إرشادية  §
 خطوط إرشادية لتصميم املدافن §
 اإلغالقخطوط إرشادية لتشغيل املدافن ومراقبتها والعناية ا فيما بعد  §

  
 شـهر وقـد   ١٤قدت على مدى  مؤمترات للخرباء عثالثوقد مت إعداد هذه اخلطوط اإلرشادية واملوافقة عليها ىف    

أسهمت تلك املؤمترات بشكل كبري ىف بناء القدرات و تبادل املعلومات بني دول املنطقة الىت شـاركت يف هـذه                    
  .ما يتعلق بإدارة النفايات اخلطرة كما ساعدت هذه االجتماعات  أيضا على رفع مستوى الوعى في.االجتماعات

  .ثائق  يتم نشرها من خالل املشروعو ثالث وثيقة  ضمن  من مأيديك بني ومتثل اخلطوط اإلرشادية الىت



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

ى للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة قلیمالمركز اإل

ها تلك اخلطوط اإلرشادية هى نتيجة عمل شاق متواصل من جانب فريق عمل املـشروع منـذ          ابنتواملقاييس الىت ت  
ص تمحـي وأخرياً نتيجة للتدقيق وال.  تنفيذ املشروعأثناءبدايته واملناقشات احلامية خالل مؤمترات اخلرباء الىت عقدت  

  .من جانب االستشاريني املرموقني
  

 وأيـضا  من قبل الفنيني وغـري الفنـيني         استخدامهاوقد قصد أن تكون هذه الوثائق شاملة ىف بساطة حبيث ميكن            
ومن اجلدير بالذكر هنا أن هذه الوثائق ستظل ملفات مفتوحة للتحديث والتحسني والتنقيح مع               .ألغراض التدريب 

 يرحب دائماً بتلقى أى مالحظات مرتدة من قبل        BCRC اإلقليمى كما إن مركز القاهرة      .رفةتزايد املعلومات واملع  
  .ن الطبعات املستقبلية أكثر إفادةمستخدمى تلك اخلطوط اإلرشادية حبيث تكو

  
يري  مث املعـا األساليب اىل فصول مستقلة تبدأ باملفاهيم و تعرب اىل         اإلرشادية األدلةو قد قسمت كل وثيقة من وثائق        

 مجيع الوثائق على قائمة مراجع ملن يرغب ىف التوسع ىف           احتوتو قد   . الفنية و ذلك لتسهيل عملية القراءة  و الفهم        
  .البحث ىف املوضوعات ذات الصلة

  
  سعيد دحروج. د

  مدير املشروع
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AACCRROONNYYMMSS  
 
ACAP Alternative Cover Assessment Program 
AFC Alternative Final Cover 
ALCD Alternative Landfill Cover Demonstration 
BCRC Basel Convention Regional Centre 
BOD Biological Oxygen Demand 
CB Capillary Barrier  
CERCLA Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 
CCL Compacted Clay Liner 
CL Clay Liner 
COD Chemical Oxygen Demand 
CQA Construction Quality Assurance  
CQC Construction Quality Control  
EIA Environnemental Impact Assessment   
EIA-R Ethylene Interpolymer Alloy-reinforced 
EPA Environment Protection Agency   
ET Evapotranspiration 
EPS Expanded Polystyrene  
FIDs Flame Ionization Detectors  
FML Flexible Membrane Liner 
GC Geocomposite  
GCL Geosynthetic Clay Liner  
GM  Geomembrane  
GN  Geonet 
GT Geosynthetic Textile  
HDPE High-density Polyethylene 
HELP Hydrologic Evaluation of Landfill Performance 
HW Hazardous Waste 
LCRS Leachate Control and Removal System 
LFG Landfill Gas, Including any Volatile Organic Compounds. 
MSWLF Municipal Solid Waste Landfill 
MSW Municipal Solid Waste 
NA Natural Attenuation  
NMOCs Non-Methane Organic Compounds  
PCB Polychlorinated Biphenyl 
PET Potential Evapotranspiration 
PIDs Photoionization Detectors  
PI Soil Plasticity Index  
PVC Polyvinyl Chloride 
RCRA Resource Conservation and Recovery Act 
SBC Secretariat of the Basel Convention 
TDS Total Dissolved Salts 
TOC Total Organic Carbon or Total Organic Compound  
VOC Volatile Organic Compound 
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  مقدمة - ١
  
ىل احلد األدىن من املتطلبات للتصميم السليم بيئياً الذى يأخذ ىف االعتبـار مجيـع         احلالية إ   اخلطوط اإلرشادية    تشري

ورغم أن إنشاء مدافن صحية بالغة التقدم الـتقىن          . )اجلفافوخاصة اجليولوجيا و  ( الظروف اخلاصة باملوقع حتديداً     
ليس ضمن نطاق الوثيقـة احلاليـة إال أن     ) تخدم املبطنات االصطناعية الراقية     مبعىن تلك الىت تس   ( للنفايات اخلطرة   

معايري التصميم واخلطوط اإلرشادية املقدمة ىف هذه الوثيقة توىل تركيزاً خاصاً لتصميمات األنظمة الىت ال حتقق احلد                 
وتشغيلية وتتناول هـذه الوثيقـة      األدىن من املتطلبات التنظيمية فحسب بل تضفى محاية بيئية بأدىن تكلفة إنشائية             

املعايري الىت جيب أخذها ىف االعتبار عند تصميم مدفن صحى للنفايات اخلطرة ىف موقع جمدب تابع لإلقليم العـرىب                   
 و إتباع تصميمات     على ولذلك فإن اهلدف الرئيسى للخطوط اإلرشادية املقدمة هنا هو حتسني القدرة على التعرف            

   .ة مع التصميمات والبدائل النمطية باملقارنه ملحوظة ولكنها مع ذلك اقل كلفوبدائل أكثر بساطة بدرجة
  

واألسـس  .  مبوجبـها   التصميمية الىت سيتم إنشاء املدفن      التصميم هى حتديد األسس    إستراتيجية يفواخلطوة األوىل   
شكل مرضى لكـى تنجـز      التصميمية هى عبارة عن جدولة للمتطلبات العامة لألداء الىت جيب أن حتققها املنشأة ب             

ويشمل سعة املنشأة ومعدالت تدفق     ) اإلدراكى  ( أهداف املشروع وهو ما ميكن أن نطلق عليه التصميم التصورى           
  . البيئيةلتحكم ىف املرورية واواإلحصاءاتالنفايات 

  
) لتنظيميـة   مثل إخصائى املراجعة ا   ( فريق تصميم املشروع وغريهم     ل يوفروجدولة األسس التصميمية ذا الشكل      

نظر ىف حالة تسبب    الوقد تتطلب األسس التنظيمية إعادة      . طبيعة وحجم املدفن الصحى املقترح    معلومات قيمة عن    
  . املدفن تطويرظروف غري متوقعة ىف تغريات ملحوظة ىف خطة

  
 واألنظمـة  تقدم هذه الوثيقة توجيهاً قيماً للمهندسني فيما يتعلق بتصميم منشآت التخلص من النفايـات اخلطـرة             

 الوثيقة  أداه عمل أساسية وال غىن عنها بالنسبة ملهندسى مدافن النفايات      هذه. شديدة اجلفاف املرتبطة ا ىف املناطق     
ى  الالزمة للتصميم التفصيل   واإلجراءاتفهى تتعرف على املكونات الرئيسية ملدافن النفايات اخلطرة وتقدم الوسائل           

  .لكل جزء من أنظمة االحتواء تلك
  

 أقسام رئيسية تسمح للقارئ بالقراءة السريعة وهى املقدمة وخطوات التصميم ومسات            مخسةتنقسم هذه الوثيقة إىل     
  . سم من جمموعة من األقسام الفرعيةويتكون كل ق.  البديلة واملواد وتقرير التصميمالتصميم واملفاهيم

  
هتمة بالنفايات اخلطرة مثل مـصممى  املهنية املاالت ا تستخدم بواسطة العاملني ىف لكى الوثيقة و قد صممت هذه 

 فضالً عن املهندسني العاملني بالصناعات الكيماوية واملعاجلة ومـديرى أنظمـة معاجلـة               و املؤمنة  املدافن الصحية 
 احلكوميني املهتمني بتخطيط أو تصميم أو إنشاء أو إدارة منـشأة إلدارة النفايـات          واملسئولنيالنفايات ومصمميها   

  . شكل سليمب
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ورغم أن املعلومات املقدمة ىف هذه الوثيقة تعترب دقيقة وموثوق ا إال أا مقدمة بدون أى ضمانات من أى نـوع                     
علومات الىت حتتويهـا هـذه    ودقة املاكتمالسواء صرحية أو ضمنية مبا ىف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ضمانات    

  . الوثيقة
  

ج الفنية املقدمة ألى معلومات أو توجيهات ىف هذه الوثيقة بشكل واسع تبعاً للحقـائق       وقد تتباين املالبسات والنتائ   
  . تشارين احملترفني من ذوى الكفاءة كبديل للرجوع إىل املساستخدامهااحملددة املعنية وال ينبغى 

  أهداف التصمیم  ١-١
  

ل احلد األدىن للمتطلبات إال أنه البـد مـن          لنفايات اخلطرة متث   آمنة ل  مدافن ية املقدمة هنا لتصميم   رشاداخلطوط اإل 
  :التاليةااللتزام ا لتحقيق األهداف 

  لنطاق حمدد من النفايات  السليمالتخلص §
 واملراقبة والتحليل النموذجيإمكانية التوصيف والتصنيف  §
  وإطالة عمر املوقع بقدر املمكناستخدام حيز املدفن بكفاءة §
 )التفريغ الرشيحى (  الرشيح زالةبإية محاية اجلودة النوعية للمياه اجلوف §
 محاية اجلودة النوعية للهواء  §
 املوقع وذلك للتخفيض من الظروف املـضايقة        ملستخدمي) الطمر  ( التقليل للحد األدىن من زمن اإللقاء        §

 للجرياناحملتملة بالنسبة 
 كلفةقل  أقل صعوبة فنياً وأواإلغالقجعل اإلنشاء والتشغيل  §
 الزمة للتطوير والبدائلرونة التوفري امل §
 تخدام األرض مبجرد إغالق املوقعتقدمي خطة الس §

 

  لمناهج التصمیمیة ا ٢-١
  
ذلت حماوالت لتحديد مواقع دفن ىف مناطق تتوىل فيها آليات طبيعية إما التخفيف مـن أو معاجلـة      بادئ األمر ب   يف

ة مدافن النفايات بشكل أكرب حنو االحتواء بدالً الرشيح ولكن حبلول الثمانينات من القرن املاضى حتولت فلسفة إدار      
وهو نظام عاىل التقنيـة      ) أو املغطس اجلاف  ( وينطوى املدفن احلديث    . حملكوممن أى شكل من أشكال اإلطالق ا      

 فطاملا أنشئت املدافن الصحية من طـراز      . خطيط املكثف التصميم قبل اإلنشاء     مراحل متعددة من الت    علىاهلندسية  
 النفايات اخلطرة فسيكون من الضرورى عند تصميمها وإنشائها وتـشغيلها وخاصـة بعـد               اف لدفن املغطس اجل 
  .)Lee and Jones-LeE 1993  (حتواء نفايات املدفن  لنظام ا األخذ ىف االعتبار الفشل احملتملإغالقها

  
ومقاييس التصميم القائمة على     رئيسيني ومها مقاييس التصميم اهلندسي       اجتاهنيوميكن تقسيم املناهج التصميمية إىل      

 وعلى الرغم من أن املقاييس اهلندسية تقدم أداًء متقدم تقنياً إال أـا  .(Stephens and Coons 1994) األداء 
  بازل  وهـى  اتفاقية أصدرتوقد . عالية إا تكلفتها   عادة ما تكون فرضية وال تقدم أى مرونة تذكر باإلضافة إىل          
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فنية حول مـدافن النفايـات       إرشاديةأدلة    اخلطرة لنفاياتل  السليمة اإلدارة التحكم ىف و     معاهدة عمالقة ىف جمال   
 للبالد الـىت تـبىن   والتوجيه اإلرشاد دف إىل تقدمي  )٢٠٠٢ بازل سكرتاريةأمانة ( اخلطرة ذات اهلندسة اخلاصة   

  . وسليمة بيئياًكفئةقدرا على إدارة النفايات بطريقة 
  

خرى فإن املقاييس التصميمية القائمة على األداء تسمح مبرونة التصميم بشرط االلتزام باملقـاييس              وعلى الناحية األ  
 أنـواع بعـض     وتتطلب مستوى معني من التحكم البيئي فضالً عن مساحها بإعادة استخدام             اقل كلفة    كما إا   

   .ن من النفايات إحتياطى املخزو ومواد التشغيل مما يوفر سوقاً لبعض اإلنشاءالنفايات ىف 
  

 إىل  ٢٥ بني    يتراوح عمق اىل الصخور التحت سطحية      التربة و  يعةوعموماً فإن معايري التصميم يتم تكييفها تبعاً لطب       
 والتـصميمات العاليـة    والتقنيات اهلندسـية    إمكانية تطبيق األنظمة    و مدى     اجلفاف وبة و  الرط  متر وظروف  ٥٠

  -:وهى  Blight, 1996)( أنواع من مدافن النفايات٣لتصميمية توجد األسس ا ذلك و على بناء علىو .التكلفة

ة علـى   التربة منخفضة النفاذي   (  للموقع الطبيعيةفات   الص  ذات التحكم الطبيعى والىت تعتمد على      مدافن §
   مدافن النفايات الرشيح والغاز منتدفقللتحكم ىف ) سبيل املثال 

) كأنظمة جتميع الرشـيح والغـازات       ( م أنظمة هندسية     والىت تستخد  هندسياصممة  مدافن النفايات امل   §
  الطبيعية للموقع للحد من التأثريات البيئية خارج املوقع أوجه القصور املوجودة ىف اخلصائصللتعويض عن

 فمدافن النفايات اخلطرة اآلمنة ىف ،  تستثىن من العديد من املتطلبات    قد  والىت ه املستثنا اجلافةملناطق  امدافن   §
 ونات من كل منهما ال تتبع أى من هذين النوعني حتديداً ولكنها تشمل مكشديدة اجلفافق املناط

  هذا وال يأخذ تصنيف مدافن النفايات اخلطرة احلجم ىف االعتبار ولكنه يستند إىل تصنيف درجة اخلطورة للنفايـة                 
 الختيـار   اإلرشـادية ثيقة األدلة    أيضا راجع و   -)١٩٩٤ جبمهورية جنوب أفريقيا       إدارة الشئون املائية والغابات   (

  يئىاملواقع و دارسة تقييم األثر الب

  الطبیعي التحكم  ذاتمدافنال ١-٢-١
وتقع خلية النفايـات القاعيـة علـى      . وهى مدافن ال تعتمد على أنظمة لالحتواء والتجميع والتخلص من الرشيح          

تؤخذ ىف االعتبار أعماق فاصلة أكـرب تبعـاً          متراً على األقل من أعلى منسوب مومسى للماء على أن            ١,٥ارتفاع  
 املنخفـضة  لى أقل تقدير من التربة متر ع ٢فالبد من وجود طبقة يبلغ مسكها       . لية التجدد للرشيح  لنفاذية التربة وقاب  

 كل من خاليـا النفايـات   أسفل)  الطفل أو الطمى مثل( ثانية أو أقل  / سم ٦-)١٠( تقدر بـ    نفاذيةالنفاذية ذات   
وقد ميكن املوافقة على مسك طبقى أقل للتربة املنخفضة النفاذية أو االستغناء عنها كلية بناء على إمكانيـة                  . القاعية

توليد الرشيح والعمق غري املشبع والنفاذية وقدرة الرشيح على التجدد ىف التربة املوجودة واجلودة النوعيـة للميـاه                  
  .اااجلوفية واستخدام
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٤  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

   المستثناة الجافة مناطق الفي دافن النفایاتم ٢-٢-١
 قليـل أو    إىل النفايات املدفونة مبوقع ىف منطقة جافـة       تخلل   ت أن ميكن   ار  الىت  مطية األ  سائد بأن كم   افتراضهناك  

 و الىت تكـون   الىت حتتوى على نطاق رطوىب غري مشبع مسيك          كما يعتقد أن املناطق      .  مناسباً وقعاملمنعدم إذا كان    
 . اجلوفيـة امليـاه  الرشيح أو امللوثات إىل  انتقال من خطر    و حتد  حركة املاء    تبطئ اجلفافشديدة  شائعة ىف األقاليم    

 رشيحاً مـن    اخلطرة يقع ىف منطقة مناخية جافة      فمن املمكن أال ينتج مدفن للنفايات        االفتراضنيواستناداً إىل هذين    
 ففى بيئة كتلك قد يتبخـر       .التخلص ىف زمن    خبالف ذلك املوجود داخل النفايات     ) كهطول املطر ( مصادر املياه   

   .املاء بسرعة كافية حبيث ال ينتج كميات مؤثرة من الرشيح وبالتاىل ال تتطلب معاجلة
تـبني أن   جـاف شبة الو اجلاف أن احلسابات اهلندسية ىف املناخ and Blight1999) (Fouriوقد زعم كل من 

 نعدمة إىل درجة الصفر مما ال يستدعى معه إنشاء أنظمـة          إمكانية توليد الرشيح ميكن أن تكون منخفضة للغاية أو م         
  .رشيحالدارة إل مكلفة

   
   كيفيـة إيقـاف تـدفق رشـيحى صـغري بـشكل كامـل بزيـادة الـسعة املائيـة               املؤلفـان  أوضـح كما  

ـ  االقتراحات ويوجد حالياً العديد من   .للمدفن بدرجة طفيفة  ) الرطوبية  (  ة  الىت تؤيد أسلوباً أو منهجاً أكثـر عملي
العتماد  التساهل فيما يتعلق باملقاييس اخلاصة باملبطنات وأنظمة إدارة الرشيح ىف تلك املناطق مع ا              هونفعية يتم مبوجب  

شـديدة  لعزل امللوثات ىف مواقع دفن النفايـات باملنـاطق          )  اجليولوجية للموقع    اخلصائص( على النظام الطبيعى    
   .اجلفاف

  ) المهندسةلمدافن  ا(لنفایات ل  الهندسىمدفنال ٣-٢-١
ــصممة   ــى م ــيوه ــه    لك ــتخلص من ــه وال ــيح وجتميع ــواء الرش ــة الحت ــا أنظم  ــون   . يك

ــدنيا ملبطنــات أنظمــة  ــواء أمــا املواصــفات ال ــة احت    املدكوكــة الرشــيح فهــى مــبطن مــن الترب
% ٢ للمـبطن فهـو   الإلحنـدار القـاعى   أما احلـد األدىن  .ثانية أو أقل/ سم٧-)١٠(قدرها و نفاذية م ١بسمك  

  .بالنسبة لباقى املنحدرات % ٠,٥للمنحدرات احلاكمة و 
 واملبطنات املركبة الىت تتكون من غشاء أرضى       أرضيةملصنعة من مواد     الطبيعية منخفضة النفاذية واألغشية ا     التربةأما  
فقة على   هذا وميكن املوا   . الرشيح فبدائل مساوية ومقبولة    احتواءوطبقة تربة والىت توفر نفس مستوى       ) جيولوجى  ( 

األعلى تبعاً إلمكانية توليد الرشيح والعمق غري املشبع والنفاذية وقدرة الرشيح على التجدد ىف     النفاذية  املبطنات ذات   
 قـدرها  نفاذية متر وب  ٠,٣ واملواصفات الدنيا ألنظمة جتميع الرشيح هى طبقة صرف رملية بسمك            .التربة املوجودة 

  . مساوية بديالً مقبوالًنفاذيةالصرف االصطناعية الىت تقدم ثانية أو أكرب وتعد شبكات / سم٢-)١٠(
 فالبد من تصميم انسداد تسبب ترسيب مكونات الرشيح ىف مشكلة  أن من احتمالوىف حالة ما إذا كان هناك أى        

 احنـدار د من تصميم طبقة الـصرف بـدرجات          والب .نظام جتميع الرشيح حبيث مينع حدوث هذا الترسيب أصالً        
  . متر ىف أى وقت٠,٣اهليدروليكى للرشيح على املبطن ) املنسوب ( ميع مناسبة حبيث ال يتجاوز العلو وأنابيب جت
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    الجفاف البالد النامیة بالمناطقفياالستراتیجیات الخاصة بتصمیم مدافن النفایات  ٣-١
  

معايري أو  غياب   عن   فضالًثقة  املو عن إدارة النفايات صعوبات كبرية نتيجة لنقص املعلومات          املسئولنييواجه معظم   
 ولوائح مـن    تنظيمية خطوط إرشادية أو     وىف بعض األحوال جند ميالً لتطبيق      .املوضوعخطوط إرشادية متاحة عن     

 .  مما يتسبب ىف معظم األحوال ىف تعـسر املـشروعات          ظروف احمللية قبل الدول الصناعية دون تعديل أو تكييف لل       
 للتخلص من النفايات    الشائع مبنطقتنا العربية   هو   ىف املقالب و املكبات املكشوفة     وحىت اآلن يعد التخلص الغري آمن     

 وعادة ما تكون مواقع الطمر أو املدافن غري الصحية سيئة االختيار    .اخلطرة على حد سواء   و  احمللية والنفايات الصلبة    
  .ة سلبية بيئية وصحي  آثار تؤدى اىل  وقاصرة التصميم ومفتقرة إىل التقنية اهلندسية

  
شديدة  حماولة لبناء مدافن آمنة للتخلص من خمتلف النفايات وخاصة ىف البالد النامية              يفذلت جمهودات عديدة    بوقد  

  .)Al-Yaqouti and Townsend 2001 (اجلفاف
  الطبيعيـة  التربة معملية وميدانية على     اختباراتعلى تصنيف مدافن النفايات وإجراء       اهودات تلك   اشتملتوقد  

 فعالية النماذج التصميمية لألدوات األوليـة       اختبارلتحديد إمكانية االنتفاع ا كمبطنات وكأنظمة تغطية وأخرياً         
ويعىن التقييم اهليدرولوجى أو املائى ألداء مدافن (  HELP و )Pollute vمثل (باستخدام برامج حاسوبية خمتلفة 

  . وهى شائعة االستخدام حالياً، اخل) املخلفات 
 ) املدكوك( مت والطفل املص ) HDPE(  إثيلني العاىل الكثافة – وتقييم إمكانية استخدام البولىي      اختبارقد أظهر   و

 شديدة اجلفاف أن تلك االختيارات ال يوصى ا بصفة عامة ىف تصميم مدافن النفايات باملناطق        ،كمبطنات وأغطية 
)Lee and Jones-Lee 1995(،ـ  اقتـصاديا دائل أخرى جمدية  على أن تستخدم خيارات وب تحكم  تـستغل ال

كما ، ياتافيض التكلفة العالية ألنظمة حاوية للنفوستساعد تلك البدائل ىف خت   .الطبيعي كأدوات إلنشاء مواقع آمنة    
  و إىل املدافن اآلمنـة هاملكشوف املكبات على أن تتحول من انتقاليةستشجع البالد ذات االقتصاديات الىت متر مبرحلة  

  . ية احملكومةالصح

  Conceptual Design العامالتصمیم   ٤-١
 والبد أن   .ميم املدفن صالبد من إدراج تصميم تصورى ضمن إطار خطة تنمية املوقع الىت تضع األهداف الشاملة لت              

 التقنيات الىت تستوىف متطلبات     واختيار الالزمة لوضع معايري مناسبة      واإلجراءاتيصف التصميم التصورى الوسائل     
 رسـوم مفـصلة    إعداد وهلذا يتطلب التصميم العام   .األداءنشاء والتشغيل واملراقبة البيئية السليمة وحتقق أهداف        إلا

  . جلميع مكونات املدفن
  

الطبقات والسمك واحلد األدىن والبد أن تبني الرسوم قطاعات عرضية منطية لنظام التبطني املقترح مبا ىف ذلك أنواع          
   .كل طبقة من التربة لحركية املياه وللميول

  
 -مبا ىف ذلك التربة واملواد اجليو     ) أو النظام املبطن    (  أيضاً بوصف مكونات نظام التبطني       اتوالبد أن تقوم الرسوم   

 كما ينبغى أن يقوم التـصميم العـام  .لواملصادر احملتملة لتلك املواد وأساس التصميم كك  ) geotextiles(صناعية  
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من حيث األسس التصميمية مبا ىف ذلك الفرضيات اجلوهرية ومعايري           )LCRS(شيح  بوصف نظام جتميع وإزالة الر    
   . الرشيح تكونأعماق للوصول إىل (LCRS)التصميم فيما يتعلق بكيفية حتكم نظام 

 ملخطـط  مسقط أفقـى  ويتضمن رسوم تبني قطاعات عرضية منطية و(LCRS) لنظام  عاموالبد من إعداد تصميم     
  . وأنابيب التنظيف واملضخات وأحواض التجميعهتات بالوعاعالنظام وكو

  
 الىت تبني مسات نظام التحكم ىف غازات املـدفن مثـل   املبدئية على الرسوم اهلندسية    عاموالبد أن يشتمل التصميم ال    

مواقع آبار استخالص الغاز واملسافات الفاصلة بينها وأنابيب صرف الكثيف فضالً عن وسائل التخزين واملعاجلـة                
  .مع املعدات امليكانيكيةوجم
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   خطوات التصمیم- ٢
 التصورى ىف مـستهل مرحلـة   عامالبد من إعادة تقييم وتنقيح فرضيات ومعايري التصميم الرئيسية املوضوعة أثناء ال        

 املواد  اختبارة عن املوقع ونتائج     ي إضاف توصيفيهالتصميم التفصيلى وهى املرحلة الىت يتم فيها تضمني التصميم بيانات           
   .واملدخالت الواردة من أجهزة املراجعة ومتطلبات الترخيص فضالً عن املعلومات املتاحة األخرى

  ت وصفات وخصائص النفایات الخطرة د وكمیامعدل تول ١-٢
د النفايات اخلطرة وكمياـا وخصائـصها ىف   يانات املوجودة واملتوقعة عن تولالغرض من هذا البيان هو مراجعة الب    

 ومن بالغ األمهية أن تستند األرقام املبينة على نفس تعريفات وتصنيفاته فئـات   .سيخدمها املدفن املقترح  املنطقة الىت   
 والتصنيف الشائع االستخدام هو قائمة النفايات اخلطرة الذى هو جزء مـن فهـرس النفايـات                 .النفايات اخلطرة 

صناعى عامل هام ىف تفسري التنوع  الوبصفة عامة فإن التطور) EU Environment Agency 2003(األوروىب 
ىف كميات النفايات اخلطرة ىف خمتلف البالد واملناطق وبعد التعرف على نوع النفاية  ميكـن توصـيف وتـصنيف            

  .النفايات اخلطرة حسب درجة اخلطورة الىت تشكلها
  -:وهى ) Misra and Pandey 2004 حسب(  فئات ٣وتنقسم تلك النفايات إىل 

أو املتراكمـة  ؤثرة من املكونات عالية السمية أو املتحركة    طورة وحتتوى على تركيزات م    نفايات عالية اخل   §
حيوياً مثل املذيبات املعاملة بالكلور والنفايات السيانيدية والنفايات الناجتة عن إزالة الـشحوم املعدنيـة               

  (PCB)والنفايات ذات األصل الديوكسيىن ونفايات الفينول الثنائى املتعدد الكلورة 
فيمـا عـدا هيدروكـسيد      (  للهيدروكسيدات املعدنية    ة الراسب  احلمأة نفايات متوسطة اخلطورة وتشمل    §

واملعادن السامة من هذه الفئة غـري  ) الكروم الذى يندرج حتت فئة النفايات عالية اخلطورة لسميته البالغة         
                      ها                           ذوبان نسبياً فضالً عن ضعف تنقلقابلة لل

وبعض النفايـات القابلـة     بأحجام كبرية   نفايات منخفضة اخلطورة وتشمل النفايات منخفضة اخلطورة         §
 )راجع قوائم املخلفات اخلطرة الصادرة عن إتفاقية بازل الدولية (للتعفن

 وميكن إضافة النفايات بالغة اخلطورة هلذا التصنيف §
  

 : مثلتصميمية هامة وتقدم خصائص النفايات معلومات 
   درجة خطورة النفايةالفتبإخ ختتلف  و الىتمتطلبات التخلص §
   النفايات والىت قد تستخدم ىف عمليات التغطية اليومية  أنواعاطق ختزين خاصة ألنواع معينة من من §
 النهائية أو
  لدفن بالتخلص  تناسب طرق اإعداد النفايات ل §
  ر نوع النفاية على أساليب التداوليؤث §
  ؤثر نوع النفاية على إجراءات التشغيل اليوميةي §
   حجم التشغيل وبالتاىل على التصميم النفاية علىيؤثر حجم تدفق §
 يحدد سعة املـدافن املزمـع   د النفايات حالياً ومستقبالًتول معدل أن املطلوبة حيث   االستيعابحتدد سعة    §

  التشغيل أسلوب و إقامتها



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٨  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  طيةيؤثر نوع النفاية على متطلبات التغ §
  قد تصبح معاجلة الرشيح أكثر تعقيداً نتيجة للتنوع الواسع ألنواع ومكونات النفايات §
  )مثل ألياف اإلسبستوس (أخرى املواد اخلطرة تغطية فورية نتيجة لتطايرها أو ألسباب  بعضقد تتطلب §
  ا    يتم عزل النفايات عادة حسب النوع واخلصائص الكيماوية ملنع حدوث تفاعالت غري مرغوب فيه §

  املدفنبداخل 
  قبل يةاساس ال تستجيب إلزالة السميات قد يتم تغليفها بكبسولة من مادة اليتبعض النفايات  §

   - بوىل(  املدفن وتشمل مواد التغليف اخلرسانة واالسفلت املصهور والبالستيك يفالتخلص منها 
  )إثيلني 

   مع المعلومات عن المواقع المقترحةج ٢-٢
  

ارنة مجيع املعلومات التصميمية ذات الصلة عن املواقع احملتملة باإلضافة إىل وضع أولويات إختيار              البد من مجع ومق   
املوقع وذلك لتحقيق إختيار مرضى ألحد املواقع املرشحة إستناداً إىل قضايا إختيار املوقـع والقـضايا التـصميمية              

  .والنموذج التصورى املقترح
إقصائية بالنسبة ملوقع املدفن املقترح وهى معايري تؤثر خاصة على تـصميم مث             والبد أن حتدد خريطة األساس معايري       

  .عامالتنفيذ النموذج 
جلنـة  ( عرف املعيار اإلقصائى على إنه معيار يستبعد أى منطقة مقترحة من املزيد من الدراسة كمنطقة مرشحة                 وي

راجع األدلة   (لبات والسياسات الدولية واحمللية   وتعكس املعايري االقصائية كل من املتط      ) ٢٠٠٣املدافن االستشارية   
   .) الختيار املواقعاإلرشادية

  -:ى وتشمل تلك املعلومات األت
  

  ولها المواقع وحفي للظروف الموجودة مرجعیةإعداد خرائط  ١-٢-٢
ق والـسمات   نية والطر اعات السك تجمد النفايات احمليطة وال   األساس موقع املدفن بالنسبة لتول    عادة ما تظهر خرائط     

  .األخرى
التخلص املقترحة والىت   مخة  ملواقع    ا الصرف املت  ظهر أمناط رائط الكونتورية الىت ت   كذلك فالبد من إعداد أو شراء اخل      

مباشر حمتمل   سطحى البد أيضاً من التقييم املتأىن للمناطق بالغة االحندار أو الىت قد تكون مسرحاً لتدفق                .متر خالله 
  :ه السطحية وتشمل خريطة أساس املوقع النمطية املعلومات والسمات التالية من املوقع إىل امليا

  م١سم و ٥٠خطوط كونتورية مرسومة على مسافات تتراوح بني  §
 حدود عقارية واضحة الترسيم §
 ممرات املرافق واملباىن واآلبار والطرق وغريها من السمات األخرى §
  الصرفقنوات §
 املياه السطحية واألراضى الرطبة §
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٩  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

   جیولوجیةجمع المعلومات الهیدرو ٢-٢-٢
 بالغة التعقيد والبد من متابعـة احملتـوى         شديدة اجلفاف إن حركة املياه ىف املنطقة غري املشبعة من التربة ىف املناطق            

  . حركة املاءواجتاهاتاملائى واإلمكانيات املائية والرطوبة وغريها من املتغريات لكى حندد معدالت 
يتحرك املاء خالل التربـة ىف احلـالتني   ملاء ومدى متسك التربة باملاء حيث  حركة ااجتاهاتائى إىل ويشري احملتوى امل 

 و معدالت التغري  أو كليهما معاً بشكل متزامن كنتيجة لإلمكانية املائية أو للجهد املائى والرطوبة              كبخارالسائلة أو   
  .احلرارى ىف التربة

 والبالغـة   شديدة اجلفـاف   موقع مدفن النفايات وعلى مقربة منه ىف املناطق           تقييم الظروف املائية العامة ىف     ويرجح
ل ألسفل ملسافة غلاملاء من التغ  أن متوسط سنوى منخفض هلطول األمطار ومتوسط سنوى مرتفع للبخر مينع             اجلفاف

ية مل تأخذ ىف     حتت سطح األرض إال أن هذه الفرض       )ىف غياب التشققات الرأسية و الفوالق      ( أو حنوه  ترم١تزيد عن   
وقد بينت بعض مناذج التوازن     . ا بني الفصول ىف املناخ الصحراوى      التباين املناخى البالغ على مدى السنة وم       االعتبار

ل العميق موجودة بالفعل على الرغم من متطلبات       غل أن إمكانية التغ   اجلفاف والبالغة   شديدة اجلفاف املائى ىف املناطق    
وقـد أظهـرت   ) Nichols 1987( حتت ظروف معينة من حيث املناخ ورطوبة التربة البخر السنوية العالية وذلك

 و  تـر م١٠ وخاصة على أعماق تتراوح بـني        اجلفاف والبالغة   شديدة اجلفاف مراقبة ومتابعة حركة املاء ىف املناطق       
  . ألعلى بشكل ثابتتتجه أن حركة املاء سواء كسائل أو كبخار ترم٥٠

 أن تدفق خبار املاء ألعلى خالل املنطقة السميكة غري املشبعة قد يعمل كمـسار إلطـالق                 وتشري األدلة املبدئية إىل   
وهلذا فالبد من األخذ ىف االعتبار أمهية تـدفق  ) and Prudic, 1994 and Prudic, 1994 Striegl (امللوثات 
ن املائى أثناء عملية تقييم موقـع  كآلية نقل حمتملة وكمسار إلطالق امللوثات عند عمل مناذج للتواز     ألعلى   خبار املاء 

  .شديدة اجلفافالنفايات املقترح ىف منطقة 
 ولذلك يوصى بتطوير جمموعة واقعية من       .وميكن استخدام عمليات احملاكاة العددية احلاسوبية للتنبؤ بالتوازن املائى         

 فضالً  فة إىل قيم مستمدة من املراجع     باإلضااإلحداثيات املدخلة لعمليات احملاكاة بناء على قياسات من التربة الفعلية           
 حماكاة عددية شائعة االستخدام إلجراء حتليالت التـوازن   EPA-HELPويعد النموذج احلاسوىب     .ءاعن أراء اخلرب  

ويتطلب تصميم مـدفن  )Schroeder et al 1994(ز اهليدروليكى التقليدية املائى باإلضافة إىل أنظمة تغطية احلاج
 املعلومات اجليولوجية التالية وتشمل على سـبيل املثـال ال احلـصر             ىف موقع شديد اجلفاف   للنفايات اخلطرة    أمن

  .خصائص التربة واملياه اجلوفية واألساس الصخرى
  

  خصائص التربة 
 وغالباً  . جافة بال نباتات أو حشرات وبالتاىل فموادها العضوية ضئيلة ولذلك ال تتكون تربة             شديدة اجلفاف املناطق  

   .بة األراضى اجلافة غري ناضجة مما جيعل من الصعب التعرف عليها ىف السجل الصخرىما تكون تر
 أقل فهماً وتوثيقاً بكثري مـن        تكون  عديدة لألراضى اجلافة فإن التربة ىف حميط كهذا        ألوجهوكما هو احلال بالنسبة     

م )١( من املوقع بعمق فداناألقل لكل  على اختبارنظرياا ىف املناطق املعتدلة والرطبة ولذلك فالبد من عمل حفرتى        
  . للتأكد من صالحيتها لتحمل املنشأة التربةاختبارمع 

 %٣٠ إال أنه عندما يزيد معامل لدانة التربة عـن  %١٠البد أن يتجاوز  (PI)على الرغم من أن معامل لدانة التربة        
 ذات معامل اللدانة املرتفع جافة أكثر مما        وعندما تصبح التربة  .تصبح متماسكة ولزجة مما يصعب العمل امليداىن فيها       
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١٠  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  يلية حول الكتل الطينية ممـا      ض وقد تتكون مسارات تدفق تف     عملية الدك  أثناء   فتيتهاكون كتالً يصعب ت   ينبغى فقد ت
      ـ           يزيد نفادية املبطن كما ميكن أن ت يلية هـى   ضكون ذرات التربة الكبرية أو الفتات الصخري مسارات تـدفق تف

  .األخرى
  

   الصخريس األسا
هامة ىف عملية التـصميم     حمددات   التشققات و الفوالق  وتعد خواص األساس الصخرى مثل العمق والنوع ووجود         

تصميمي ومينح أى عمق يتراوح بني      النظور  امل العمق إىل األساس الصخرى كلما كان املوقع أفضل من           ارتفعوكلما  
  .)راجع أدلة اختيار املواقع(إىل األساس الصخرى  إىل املوقع عند تقييم العمق امتيازم مرتبة ١٥إىل ١٠
  

  المیاه الجوفیة 
 بياناتوتؤثر ظروف املياه اجلوفية على املالمح التصميمية للمدفن فيما يتعلق بنظام جتميع الرشيح ومتطلبات املبطن ف               

 فضالً     ،)السريان  ( لتدفق   ا ومعدل اجتاه  و  اهليدروليكى واالحنداراملياه اجلوفية كمتوسط العمق والتقلبات املومسية       
 ويعد أعلى مـستوى     . بالغة األمهية عند تصميم املدفن      البيانات تعترب  هذهكل  ، عن نوعية املياه اجلوفية واستخداماا    

 سنوات لتنمية اإلمداد املائى احلـاىل  ١٠ أعوام فضالً عن منطقة شحن املياه على مدى ١٠للمياه اجلوفية على مدى    
من الضرورى أن يصمم املدفن     و   . بالغة األمهية لتحديد العمق إىل اخلاليا القاعية  األكثر إخنفاضاً          اتبيانواملستقبلى  

التيار عنـد احلـد    عند مهبطحبيث يكون تأثري ميل تدفق املياه اجلوفية واجتاه تدفق املياه اجلوفية على القرى الواقعة               
ملياه اجلوفية قد ال تؤثر بشكل مباشر على تصميم املدفن إال أنه      ورغم أن نوعية ا    )ىف حالة فشل النظام املبطن    (األدىن  

 على املياه اجلوفية فقد ميكن املوافقة على قدر مـن            أو مياه الرى   عندما ال تنطبق املقاييس اخلاصة جبودة ماء الشرب       
   .التساهل فيما يتعلق بالنظام املبطن

  

  تجمیع البیانات المناخیة   ٣-٢-٢
 هامة ىف تصميم مدافن النفايات فالتحكم ىف املياه السطحية يعتمد بشكل مباشر علـى    باراتاعتتعد أحوال الطقس    

هطول املطر والترشيح والبخر كما يتأثر التحكم ىف الرشيح بشكل مباشر طول املطر جنباً إىل جنب مـع البخـر          
 بالضباب والبد أيـضاً مـن أخـذ    كما قد تتأثر إمكانية الوصول إىل املوقع بظروف الطقس املطري أو امللبد        .والنتح

  . ه املتطايرمة مصدات هوائية للتحكم ىف املخلفات عند إقااالعتبار الرياح ىف جتاهاتا
وميكن احلصول على البيانات املناخية عادة من مراقىب الطقس سواء على املستوى احمللى أو القومى ومن املهم بصفة                  

 هلطول األمطار حبيث تكون ممثلة ملوقع املدفن ومعربة عنه حيـث            خاصة أن يتم احلصول على بيانات حديثة ودقيقة       
على هذه املعلومات وتشمل البيانات املناخيـة        أساسىية والرشيح بشكل    حيعتمد تصميم منشآت إدارة املياه السط     

  :اهلامة ما يلي 
  )الترسيب ( هطول املطر  §
 البخر  §
 احلرارة درجة  §
  الرياح اجتاه §
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١١  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

   المحلیة ةالتصمیمیالتنظیمیة والمقاییس التعرف على اللوائح  ٣-٢
 املدافن على سبيل املثال ال احلصر  التغطية واملسافة الفاصـلة            إلنشاء ةالتصميميوتشمل اللوائح التنظيمية واملقاييس     

عن املساكن والطرق واملياه السطحية واملطارات ومراقبة مقاييس اجلودة النوعية للمياه اجلوفيـة وقـوانني البنـاء                 
  .املعنية) اإلدارة ( تويات طلبات احلصول على التراخيص مما يستدعى التشاور مع الوزارة وحم

  Site Layout Development للموقع التصمیميتطویر المخطط  ٤-٢
نيـة وتـشمل    تق للموقع جبيولوجية املوقع ويبدأ املخطط التصميمى للموقع مبعلومات جيو         التصميميويتأثر املخطط   

 ويتم مجع هذه البيانات عـادة خـالل   .ية املوقع احمليط فضالً عن دراسة مياه وتربة املوقع احمليطبيانات عن جيولوج  
 حفر التربة وغريها من     بيانات املوقع مع استيفائها خالل التحقيق التاىل ويتم عمل رسم ختطيطى يشمل             انتقاءعملية  

 وذلك لتفسري الظروف حتت السطحية ىف املوقع البيانات الىت تصف التكوينات حتت السطحية وظروف املياه اجلوفية     
   .موضع التخطيط
 كل تكوين ما بني ثقوب احلفر فـضالً عـن األعمـاق إىل              استكمال حفر التربة على تبيان مدى       وتساعد بيانات 

 كما يتطلب األمر العديد من احلفر واملقاطع العرضـية اإلضـافية علـى     .األساس الصخرى ومنسوب املياه اجلوفية    
لتحديد موقع منطقة التخلص بشكل مناسب بـداخل  )  حبد أدىن  اجتاهني (اجتاهاتت إحداثية منتظمة ىف عدة      مسافا

  .املوقع قيد التطوير

  تصمیم منطقة الدفن  ٥-٢
  :االعتبار يف التايلالعمل أخذ  جبهةويتطلب تصميم 

  أسلوب الدفن  §
ء املؤقت ومسك التربة ومسك غطـاء        والغطا ة املبطن  الطبقة طول وعمق وعرض اخللية وعمق املدفن ومسك       §

 التربة النهائى
  الغطاء واحلاجة إىل تربة مـن خـارج املوقـع          مسات التشغيل مثل استخدام تربة التغطية وأسلوب وضع        §

 .األفرادواملعدات املطلوبة ومتطلبات 
 املدفنومعدات ) يوم / مركبة ( وحجم حركة املرور ) يوم / طن ( الكمية اليومية  §
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١٢  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 ةالتصمیمیالسمات  - ٣
 

  .  أهم السمات التصميمية اليت جيب توافرها يف مدافن املخلفات) ١(يوضح الشكل رقم 

  
   تصميم املدفنأوجه مبسط ملدفن نفايات يبني خمتلف عرضي قطاع :)١(شكل     

  

   الرشیح فيالتحكم  ١-٣
 Sharma( التربة التحتية خصائص النفايات وخصائص سطح املدفن ويعتمد تولد الرشيح على توفر املاء وظروف

and Sangeet 1994 (  
لرشيح إىل نوعني مها صنف املدافن حسب إمكانية تولد اوت:-  

   للرشيح مؤقتأود ظرىف مدافن ذات تول §
  للرشيحد ملحوظمدافن ذات تول §
 احلالـة يـتم     د املتقطع للرشيح هو نتيجة لفترات مطرية بشكل غري معتاد أو لسوء الصرف باملوقع وىف هذه               والتول

 وعلى اجلانب اآلخر ففى      أخرى بدالً من تركيب نظام مكلف إلدارة الرشيح        اقتصاديةالتحكم ىف الرشيح بوسائل     
   .د كميات مؤثرة من الرشيح ميثل نظام إدارة الرشيح حداً أدىن للمتطلبات ىف تصميم املدفنحالة تول

   ( B=R-E )ح من عدمه نستخدم املعادلة التالية ولتقرير ما إذا كان املدفن سيولد كميات مؤثرة من الرشي
  التوازن املناخى املائى   ( B ) حيث 
       ( R )    املطر  
       ( E )      البخر من السطح املغطى للمدفن  

 نتجاهل املاء املنطلق من سطح املدفن كما نفترض باملثل أن سعة ختـزين النفايـة   شديدة اجلفاف وبالنسبة للمناطق   
الحتوى الكـثري مـن املـواد       صفر حيث أن النفاية ليست نفاية بلدية وإمنا نفاية صلبة خطرة            ) = املاء  ( ة  للرطوب
  .العضوية
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 موجبة ألقل من سنة على مدى اخلمس        (B) مطراً فإذا كانت قيمة      عن املوسم املطري ىف السنة األكثر      (B)وحتسب  
  .(-B)ويصنف املوقع ولد الرشيح بشكل متفرق ومتناثر سنوات الىت يوجد عنها بيانات متاحة نعترب أن املدفن ي

 موجبة ألكثر من عام على مدى اخلمس أعوام الىت يوجد عنها بيانات متاحة نعتـرب أن املـدفن       (B)أما إذا كانت    
  .(+B)ويصنف املوقع يولد كميات مؤثرة من الرشيح 

    أخرى وحساباتاسوىب لتقييم امليزان املناخى املائىاحلربنامج الراجع (

   شدیدة الجفاف مدافن نفایات المناطق في الرشیح إمكانیات تكون  ١-١-٣
كثـر   هو أقل بشكل عام من املناطق األ       شديدة اجلفاف الرشيح املتولد ىف املدافن الواقعة ىف املناطق        كمية  نظراً ألن   

الرشـيح  تركيب نظام جتميـع      إمكانية االستغناء عن     افتراض تصميمية بناء على     مناذج يعد مصمموا املدافن     ،مطراً
 ال تولد  شديدة اجلفاف  أن املدافن الواقعة ىف املناطق       -عن خطأ - وحىت عن املبطن القاعى و يزعم مصمموا املدافن         

رشيحاً وهى مزاعم كثرياً ما تقوم على حتليل غري سليم للتوازن املائى بالنسبة للمدفن الذى يتم فيه حساب صـاىف                    
 مـن الطبقـات   شديدة اجلفاف التدفق املائى السنوى الصاىف ىف املناطق اجتاهادة ما يكون    التدفق املائى السنوى وع   

 ومع ذلك فحىت املناطق الىت تتلقى ىف املتوسـط بـضعة   )Lee et al 1995(السطحية للتربة إىل الغالف اجلوى 
طر على مدى فترة زمنية قصرية    من املطر ىف العام متر بفترات زمنية تسقط عليها فيها كميات كبرية من امل              مليمترات

 لكميات مؤثرة من املطر الساقط على سطح التربة إىل املياه اجلوفية وهو أمـر              انتقاالوخالل هذه الفترة الزمنية جند      
  .)Lee et al 1995(دوث تلوث ىف املياه اجلوفية ن أن يكون سبباً مؤثراً للغاية ىف حميك
  

 إمكانية تسبب مدفن نفايات خطرة ىف تلوث املياه اجلوفيـة باملنـاطق       وهناك خطأ آخر يرتكب كثرياً خالل حتليل      
 املاء بالنسبة للنفايات قبل حدوث توليد للرشيح        احتواء أو   استيعاب ضرورة جتاوز سعة     افتراض هو   شديدة اجلفاف 

ت ونظـام  وهو منهج يتجاهل هطول األمطار العرضى والنقل غري املشبع ملكونات مشتقة من الرشيح بداخل النفايا             
 ملكونات النفايات اخلطرة بسرعة ىف النفايـات  انتقالمستودعات املاء اجلوىف فوق منسوب املياه إذ ميكن أن حيدث       

 Lee et al( املشبع وىف مستودعات املياه اجلوفية دون جتاوز سعة استيعاب املاء بالنسبة للنفايات املرتبطة بالنقل غري

1995( .  

   (LCRS)جمیع وإزالة الرشیح معاییر تصمیم نظام ت  ٢-١-٣
تبعاً حلساب التوازن املائى املناخى أو       سعتهحدد  تعندما يكون تركيب نظام جتميع وإزالة الرشيح ضرورياً فالبد أن           

يقع على أقل حبيث رصد و مراقبة والبد أن يشتمل نظام إدارة الرشيح على نظام       . ألى أسلوب هندسى مقبول آخر    
 وخالهلا ملراقبة أى تصاعد أو تراكم للرشيح كما ينبغى باإلضافة لذلك أن تكون وحـدات    ىف منطقة املدفن   ارتفاع

 وال بد أن يشتمل تصميم النظام إعداد توازن مائى ومضخات وأنابيب ذات أقطار كافية               .التنظيف جزًء من النظام   
مقاومة لإلجهادات امليكانيكية   إلزالة الرشيح والسماح بالتنظيف كما ينبغى تصنيع األنابيب والتجهيزات من مادة            

أو الىت قد يتسبب فيها الرشـيح  ) مبا ىف ذلك اهلبوط ( واحليوية واحلرارية والكيماوية والىت قد حتدث ىف بيئة املدفن          
 نظام جتميع وإزالة الرشـيح      يستوىف  والبد أن  . األنابيب انسداد لتفادى) الفالتر   (  املرشحات استخدامكما ينبغى   
   -:لية املعايري التا
  .٢٠٠ متر خالل منخل %٥طبقة صرف حبيىب نسبة الدقة أو الدقائق املئوية  §
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١٤  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 ثانية/  سم٢-١x١٠:  اهليدروليكية لطبقة الصرف احلبيىب نفاذيةال §
 خاىل من الكربونات حاد األحرفينبغى أن تتكون مادة الصرف احلبيىب من حصى مستدير أو صخر غري  §
  أدىن بوصة كحد٦مجع الرشيح بقطر أنبوب  §
 اخلاصة بتصميم أنابيب    املواصفات بعد اهلبوط املتوقع ويتطابق مع       %١: احلد األدىن مليل أنابيب التجميع       §

 ) التدفقميل كاىف للمحافظة على سرعة  ( اارى
  األساسثبات هبوط بعد %٢ لطبقة صرف الرشيح االحنداراحلد اإلدىن من  §
البد من توفري   و مع معدات التنظيف املتاحة وكحد أدىن        فقةالبد أن تكون متوا   ) التفتيش  (غرفة التنظيف    §

 هاتنظيف مجيع أنابيب جتميع الرشيح وكيعان الكنس لسهولة حيز تنظيف عند ايىت
  

  لبيئية بوالية أورجيون باإلجراءات التصميمية التالية لنظام جتميع وإزالة الرشيح لالنوعيةوقد أوصت إدارة اجلودة 
 ) DEQ 1998( :  
  

 اإلنشاءوتفاصيل ) ٢( رسوم مصغرة حسب مقياس رسم حمدد ملخطط نظام جتميع الرشيح شكل ادعدإ §
§ تربـة  ال نوعيـة   التجـانس و   حدد خواص وخصائص ومعايري أداء طبقات الصرف احلبيىب مبا ىف ذلك          ت

ـ       حلبيباتا )مقاس  ( لحبيبات واحلد األقصى حلجم     لوالتوزيع احلجمى    ر  والنسبة املئوية القصوى الـىت مت
 املقاسة ميدانياً اهليدروليكية نفاذية والسمك وال٢٠٠خالل منخل رقم 

§ مبا ىف ذلك نوع البوليمر     الصناعية  حدد خواص وخصائص ومعايري أداء طبقات الصرف        ت)(polymer أو 
  ودالئل التوافق الكيماوى السوائل النتقالتها اللدائن املستخدمة و مدى مساح

  لتحدد اخلواص املسموح اGeosynthetic)( ةاجليو صناعيدة الصرف  ملاتحدد املتطلبات اخلاصة §
§ حبيبية مبا ىف ذلك تصنيف التربة املوحدة وتوزيـع أحجـام       صرفحدد خواص وخصائص أى طبقات      ت

 احلبيبات والسمك
  الـتحكم ىف  ىف سـواء ستخدمةامل (Geosynthetic) ةاجليو صناعيطبقات  ال تحدد خواص وخصائص     §

 الصرفد اخلواص املسموح ا للحماية أو طبقات يدحت  يتم بواسطة التحليلية املبطن مثأو محا الصرف
 سـعة حلـل   ي واألبعاد واخلواص اخلاصة بأنابيب جتميع الرشـيح مث           و الوضع الشكلى   صف الترتيب يو §

 )البنيوية ( األنابيب وقوا التكوينية 
 والتجميع بالنسبة لطبقات الصرف ) امليل( تعرف على احلد األدىن ملواصفات االحندار ال §
 سعة حوض جتميع الرشيححساب  تصميم وادعدإ §
 قدرات معدات التنظيفل  طبقاًاد تفاصيل تصميم فتحة دخول غرفة التفتيشعدإ §
  فتحة دخول البالوعة واحلد األدىن حليزهاالتعرف على مكان §
   نظام جتميع وإزالة الرشيحكفاءةلتقيم إجراء حتليل  §
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١٥  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  
  ).Kmet, P ١٩٩٤:املصدر (خمططاً منطياً لنظام جتميع الرشيح : )٢( شكل 

  

  خزانات احتواء الرشیح وأنابیب النقل ٣-١-٣
متصلة بنظام أنابيب الرشيح حيث جيمع حيناً من الوقت          ) احتجازية( خزانات احتواء الرشيح هى خزانات حتفظية       

  وتتمتع خزانات جتميع    .ة االستخدام إعادأو  لنهائى  لتخلص ا ا الرشيح حيث    ةجلامعقبل أن يتم نقله ثانية إىل وحدة        
اً ميع الرشيح ومتثل هذه األخرية ديـد      الرشيح باملزيد من املزايا مقارنة ببحريات تبخري الرشيح التقليدية أو برك جت           

  .للجودة النوعية للهواء والتربة واملياه اجلوفية
 وعادة ما   .ثار سلبية على التنوع احليوى وخاصة الطيور      كما ميكن أن يكون لبحريات تبخري الرشيح وبرك جتميعه آ         

  .تصمم أنابيب النقل وفقاً لنفس اخلطوط اإلرشادية اخلاصة بتصميم أنابيب اارى التقليدية
  

  -: الرشيح وأنابيب النقل حبيث تكون تصمم خزانات احتواء
  ) حمكمة ( مانعة لنفاذ املاء  §
 ن والرشيحمتوافقة مع كل من املدفمكونة من مواد  §
  و ثابت ومستقر على أساس مستوىواقعة §
  وممارسات إدارة الرشيحLCRSذات حجم كاف لتحمل نظام  §
 إدارا ألنابيب اارى وكيفية متماشية مع املواصفات القياسية §
 شغالواإلجهاداتواألجيب أن تكون األنابيب قادرة على حتمل ظروف اخلدمة  §
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١٦  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  زینو حیز التخمعالجة الرشیح  ٤-١-٣
  -:ية الستيفاء املعايري التال و حيز التخزين معاجلة الرشيح وحدةتصمم
  ) الىت مت تبنيها ( يؤخذ ىف االعتبار السعة التخزينية املتاحة الىت تعكس ممارسات إدارة الرشيح املتبعة  §
 لتأمني لتصميم مبطنات املدفن أو تفوقها من حيث إجراءات االبد أن تكون بطانة خزان الرشيح مماثلة  §
 ملراقبة السوائل الىت تتواجد بأعمـاق    بطانة خزان الرشيح   البد من تركيب نظام الكتشاف التسرب حتت       §

 كبرية بداخل تلك املخازن االحتجازية
الحتواء ومنع أى طفح     (Freeboard)خبلوص كاىف فوق سطح السائل      خزانات الرشيح   البد أن تتمتع     §

 نتيجة للعواصف العرضية

  الجة الرشیح مع نظام   ٥-١-٣
   .داخل املوقع أو خارجةب إماًميكن أن يكون نظام معاجلة الرشيح 
مبـا   (effluent)ج  ة لتحقيق األهداف املرجوة طبقاً ملدى تلوث السائل اخلار        البد أن يصمم نظام التخلص واملعاجل     

يتم تـصميم   . شأة معاجلة أخرى   إىل من  شر أو املعاجلة األولية قبل التصريف     املبا) التفريغ   ( ى الطرد  التصريف يالئم
  .عامعملية معاجلة الرشيح بناء على نتائج دراسات تصنيف املوقع ودراسة اجلدوى وتقرير التصميم ال

  -:ة اخلاص بالرشيح مراعاة التاىلوعلى تصميم نظام التخلص واملعاجل
   معدالت التدفق و الرشيحمكونات §
وقع حتديداً قبل االلتزام بأى عملية أو تقنيـة بعينـها           إجراء دراسات قابلية املعاجلة على رشيح خاص بامل        §

 ملعاجلة الرشيح
متفقـة مـع   ) رج وكفاءة املعاجلة   اكنوعية السائل اخل  ( ري التصميمية   البد ألهداف معاجلة الرشيح واملعاي     §

 و الصرف على الشبكات العموميةمتطلبات التخلص النهائى 
 رشيح وقابليته للمعاجلة إضافية لتقييم تنوع الاختباراتاحلاجة إىل  §

  Liner System التبطیننظام  ٢-٣
ـ  تحت السطحيةال  و املياه التربة الرشيح إىل     تسرب فن لكى تقلل للحد األدىن    تصمم مبطنات املدا   ة أسـفل  الواقع

  ة غازات املدفن إىل خـارج املوقـع       املدفن وذا نستبعد إمكانية تلوث املياه اجلوفية وىف ذات الوقت حتد من حرك            
)Tchobanoglous and et al(.  

ا مبـبطن   كما جيب أن تزود الوحدات اجلديدة ملدفن النفايات اخلطرة والتوسعات اجلانبية للوحدات القائمة فعالً إم              
 ىف وثائق تـصميم   والبد أيضاً أن تراعى.ء البيئىصيصاً للموقع ويستوىف معايري األدا مركب أو تصميم بديل معد خ     

  : ارات الفنية التالية  االعتبنظام التبطني
 

  معايري األداء  §
  ) واالختراقاتالتثبيت ( تفاصيل اإلنشاء  §
 خواص املواد  §
 األبعاد  §
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١٧  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 اجلانبية القاع واجلدران احندار §
 عمليات املوقع خاصة تسلسل ملء اخلاليا والترتيب الوضعى §
  ملكونات نظام املبطنالبيىنخواص االحتكاك  §
 والبد أن تشمل أنظمة التبطني التقليدية       .املياه اجلوفية وخواص التربة   الظروف املتوسطة مثل مستويات        §

  أرضى- غشائى)إصطناعى (ومكون )تربة(طبيعي على مكون 
 

  
   التصميمية ألنظمة التبطني التقليديةاألوجه :)٣(الشكل 

(Philip O’Leary and Patrick Walsh: 2002) 

  

  Soil Liner Component الترابي ةنابط مكون ال:المبطننظام  ١-٢-٣
اعاة خـصائص   فالبد من مرطبقة ولتحديد مسك ال املدكوكة طبقات سلسلة من ال   من ةبياالبد أن تنشأ املبطنات التر    

( ة   إىل األجزاء السفلي   دكفاذية املبطن والبد أن يصل ال      ون دك وخصائص األساس ومتطلبات ال    دكالتربة ومعدات ال  
حبيبـات   وتعد أساليب االختبار مثل التوزيع احلجمى لل       . جيد متجانس  ارتباط ةإلقام طبقةمن ال ) األكثر أخنفاضاً   

ىب ا ويتم تصميم املـبطن التـر  . املبطنةالتربة والكثافة ضرورية لتصنيف       بني الرطوبة       ةوالعالق" آتربرج  " وحدود  
  :لمعايري التالية ل طبقاً
  ثانية/  سم ٧-)١٠(  القصوى نفاذيةال §
 شديدة اجلفاف للمناطق ميكن التساهل بالنسبة §
 سم على األقل٦٠السمك املدمج األدىن  §
 %١٠ رونةمعامل امل" آتربرج " حدود  §
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١٨  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 ٢٠٠ متر خالل غربال رقم %٥٠ : لحبيباتالنسبة املئوية ل §
  منها%١٠ )٤(حيتجز غربال رقم : لمادة اخلشنة ل املئوية نسبةال §
 سم٥ إىل ٢,٥ من احلجم اجلسيمى األقصى مبا ىف ذلك الكتل الطينية يتراوح §

  

  Geomembrane Liner Componentللمبطن  ) الجیولوجي ( األرضيمكون الغشاء  ٢-٢-٣
متطلباً ضرورياً للتعرف على وظيفة الغـشاء األرضـى ولتحديـد           ) اجليولوجى  ( تعد مواصفات الغشاء األرضى     

مقاومة تغـريات درجـة     ( ء اخلدمة   اخلواص املطلوبة ىف الغشاء األرضى لكى يؤدى وظيفته املقصودة ولتحديد أثنا          
  .) فوق البنفسجية والرشيح واإلجهاد امليكانيكىواإلشعاعاتاحلرارة 

  -: فن حبيث يستوىف املعايري التاليةملبطن املد) اجليولوجى (  الغشاء األرضى صمم ي أن جيب و
§ إثيلني العاىل الكثافة   –اء البولىي   ركب غش ي   (HDPE) حبيث تكـون    كحد أدىن ) سم  ٠,١٥( سمك  ب 

 ميكن النظر ىف مبطنات غشائية أرضية أقـل         .ىب الواقع أسفلها  امنتظم مع املبطن التر    و  مباشر اتصالعلى  
   تبعاً إلمكانية تكوين الرشيحشديدة اجلفافاملناطق ب للمدافن عنها بالنسبة االستغناءمسكاً أو حىت 

وغاز املدفن وغريها من الظروف البيئية املتوقعة   البد أن يكون الغشاء األرضى متوافقاً كيماوياً مع الرشيح           §
 داخل املدفن

 و الردمالبد أن يكون الغشاء األرضى متوافقاً فيزيقياً مع خواص التربة الوسيطة املقترحة وخواص امللء  §
البد أن يكون الغشاء األرضى قادراً على حتمل ومقاومة االجهادات املتوقعة على املدى القصري والطويـل      §

 إلنشاء وتشغيل املنشأةنتيجة 
 خالل الغشاء األرضى و آبار الرصد  األنابيباختراقاتالبد من التقليل ألدىن حد ممكن من عدد  §
 للغشاء األرضى متوافقة مع غريها من مكونات النظام املبطن وذلـك           االحتكاكيةالبد أن تكون اخلواص      §

 مكونللتقليل إىل احلد األدىن من اإلجهادات امليكانيكية على أى 
  

  -:مبطنات األغشية األرضيةد فيما يلى اإلجراء الشائع لتصميم ر ونو
  
  . املرتبطة ا الصناعيةةألغشية األرضياولألغشية األرضية ) الفيزيقية( الطبيعيةدد معايري األداء واخلواص حت §
 ديد خواص الغشاء األرضى املقبولةحت §
 ملنحدرة جانبياًبطن ىف املناطق ا وثبات النظام املاستقرارل يلحت §
  مع إعداد تفاصيل التصميمةوتثبيتا إحننائة أو متطلبات األرضيالغشاء  انسيابل يلحت §
   اخل ......امليكانيكية األنابيب والوصالت واختراقات تفاصيل تصميم أحواض التجميع ادعدإ §
 (CQC) اإلنشائية اجلودة ومراقبة (CQA)د متطلبات توكيد اجلودة اإلنشائية يدحت §
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١٩  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

    منطقة شدیدة الجفاففي (FML)إمكانیة االنتفاع بالمبطنات الغشائیة المرنة  ٣-٢-٣
شـديدة  ىف املناطق )  مئوية ٥٧ºأكثر من   (  درجات احلرارة غري االعتيادى خالل فصل الصيف         ارتفاعقد يتسبب   

رضى وهلذا فالبـد     فضالً عن التغري ىف الطقس خالل فصل الشتاء ىف حتوالت تطرأ على خواص الغشاء األ               اجلفاف
  وتتكون املبطنـات الغـشائية املرنـة   .من احلفاظ على سالمة الغشاء األرضى على مدى العمر التصميمى للمدفن

(FML)                  من بالستيك مت تطويره من عدة أنواع من البوليمرات وتشكيلة واسعة من اإلضافات إلضفاء خـواص
  .خاصة على املبطن

  - :(Forseth and Kmet, 1983)للمبطنات الغشائية املرنة وفيما يلى سنورد األنواع الرئيسية 
  ( Butyl Rubber )مطاط البيوتيل  §

   Chlorinated Polyethylene ( CPE ) إثيلني املكلور –البوىل  §

  Chloro-Sulphonated Polyethylene ( CSPE ) إثيلني –كلورو سلفونيتيد بوىل  §

  Elasticized Polyolefin ( ELPO )رن  املأليفني البوىل §

  بروبلني–مطاط إثيلني  §

 Neoprene نيوبرين §

 ( LDPE )  إثيلني منخفض الكثافة –بوىل  §

  ( HDPE ) إثيلني عاىل الكثافة  - -بوىل  §

   ( PVC )     كلوريد بوىل فنيل §
   عند إختيار الغشاء االعتبار العوامل الرئيسية الىت ينبغى أخذها ىف فيما يلىو

  ومة التعرية امق §
  التربة توافق §
 مقاومة اهلجوم احليوى §
 الفيزيائيةاملالئمة  §
 التوافق مع النفاية  §

يعد مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق باملبطنات الغشائية هو ما إذا كانت تستطيع احلفاظ على نفاذيتها املنخفـضة                  
 Merry ا يتفق مع بيانالغشاء وهو م) تكسر ( طوال عمر املدفن إذ ميكن أن تزداد النفاذية بسبب متزق أو الك 

) Bray ومفاده أن من املتوقع تشوه املبطنات الغشائية نتيجة هبوط املادة الواقعة أسفلها فضالً عن تعرضها )١٩٩٧ 
لظروف التعرية أثناء اإلنشاء وهى أيضاً عرضة للضوء فوق البنفسجى ولدرجات احلرارة القصوى احملتملـة وهـو                 

ملبطن وعلى مواد املبطن املختارة أن تقاوم تلك اآلثار أو يتم تغطيته بطبقة مـن               األمر الذى ميكن أن يسبب الك ا      
) Forseth, and Kmet 1983( املبطنات الغـشائية  واحنطاطوقد تتسبب بعض مكونات التربة ىف الك .التربة

لتربـة احلمـضية    وتشمل تلك املكونات أكاسيد الفلزات واملركبات الكلوريدية والكربيتية واملركبات العضوية وا          
  )النفطية (  املنتجات البترولية ن أو املخلقة مواملركبات املصنعة
فالبـد    > ٥pH   األس اهليدروجيىنتويات غري عادية أو إذا كان املوقع حتتوى تلك املركبات مبسةفإذا كانت ترب

  .لتلك التأثرياتمقاومة من إزالتها أو تغطيتها كما ميكن استخدام أغشية 
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٢٠  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  -:واص الفيزيقية الىت البد أن يتمتع ا املبطن الغشائى ما يلى وتشمل اخل
 كافية) شد ( قوة توتر  §
 التمدد/التسييلب يثقتلتمزق والامقاومة  §
 مسك كاىف §
 كافية استطالةخواص  §
 )التدرز ( قوة عالية عند خطوط االلتئام  §
 نفاذية منخفضة §
  امليدانيةااللتئامأساس خطوط  §

ثر  ملم ألن األغشية األكثر مسكاً رغم كوا أقوى وأك         ٢نسبة لسمك املبطنات الغشائية هو      احلد األدىن املطلوب بال   
 مبطنات أكثر أو    باستخدام القرارات اخلاصة    اختاذ الكيماوى إال أا أكثر تكلفة وبالتاىل فالبد من          لالحناللمقاومة  

 بالغـة   االلتئام وقوة خط    .ل موقع حتديداً  أقل مسكاً من احلد األدىن املطلوب ىف كل حالة على حدة وبعد دراسة ك             
 والبد أن يشتمل إختيار مبطن النظر ىف األساليب الفنيـة           .األمهية حيث أا هى غالباً احللقة الضعيفة ىف بنية املبطن         

اليب الغشائية إال أا أس   ) األلواح  (  امليدانية ففيما يوصى املصنعون باألساليب الفنية لربط الصفائح          االلتئامخلطوط  
 وتشمل املشاكل الشائعة احلدوث القيود اخلاصـة  .البد من تقييمها للتأكد من توافقها مع الظروف امليدانية املتوقعة       

  .)امليدان ( بدرجات احلرارة ووجود األتربة والغبار ىف موقع العمل 
 

   النهائينظام التغطیة  ٣-٣
رشيح وذلك بالتقليل إىل احلد األدىن من ترشح املاء من املطر  تصمم أنظمة التغطية للتقليل إىل احلد األدىن من تولد ال         

 Sharma( تولد حامالت األمراض من احلشرات احلد من غري احملكوم لغازات املدفن والساقط وباحلد من اإلطالق

and Sangeeta (.   
يا التصميمية اهلامـة     وتشمل القضا  .املدفنوتتكون أنظمة املبطن والتغطية من مكونات خمتلفة ختدم أسلوب تصميم           

 غازات املدفن والسيطرة عليها باإلضافة للهبوط والتآكل ومتطلبات         احتواءاألخرى املتعلقة بتصميم الغطاء النهائى      
  -: والبد أن يستوىف تصميم نظام التغطية النهائى املعايري التالية .املنحدر ) استقرار( الصيانة طويلة املدى وثبات 

 %٣٠ والقصوى %٢ الدنيا االحندارات §
 التكيف مع اهلبوط املتوقع §
  الغازواستعادة غاز املدفن ودعم جهود مجع احتواء §
  التقليل من التآكل إىل احلد األدىن §
 حلد األدىن من ترشح املاء السطحىالتقليل إىل ا §
 على املنحدرات اجلانبية)  االستقرار( احلفاظ على الثبات  §
  املوقع ليمجت  §
v ية التالتجراءاإلئى بأتباع ية النهايصمم نظام التغط   
   بالنسبة للقمة واملنحدر اجلانىب مقاطع عرضية منطية لتصميم نظام التغطيةادعدإ §
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٢١  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 ن املـدف ألداءللتقيـيم املـائى    لربنامج احلاسوب النسخة األحدث) كلما كان ذلك متاحاً  ( استخدام §
(HELP) حوذلك لتقدير الترش وكالة محاية البيئة األمريكية الصادر من 

 املنحدرل ثبات يلحت §
 احملتملل اهلبوط يلحت §
v ف كل طبقة من نظام التغطية مبا ىف ذلك يتوص  
 طبقة األساس §
 الطبقة منخفضة النفاذية §
 الصرفطبقة  §
 )الواقية ( الطبقة احلامية  §
 طبقة التربة السطحية §
 اخلضراءالطبقة  §

  طبقة األساس  ١-٣-٣
 النفاذية وإما لطبقة غشائية أرضية والبد لطبقـة األسـاس أن          تعمل طبقة األساس كقاعدة إما لطبقة تربة منخفضة       
  .تتحمل وحتمى الغطاء خالل مرحلة اإلنشاء وبعدها

  طبقة منخفضة النفاذیة  ٢-٣-٣
 غـاز املـدفن   احتـواء ولتحسن من ) املاء ( تصمم الطبقة منخفضة النفاذية لتقلل للحد األدىن من ترشح الرطوبة          

التربـة  ) مـاء  (  ويبدو ختـزين رطوبـة   .روف بيئية وفيزيقية خاصة باملوقع حتديداًوالسيطرة عليه وللتكيف مع ظ  
 خصوصاً كما أن لزيـادة      شديدة اجلفاف د الرشيح أمر بالغ القيمة ىف املناطق         لتخفيض تول  ح البخر والنت  واستخدام

ح والبخر الفعلـيني يقتربـان مـن     عمق التربة والسعة املائية املتاحة آثار ملموسة على التوازن املائى ألا جتعل النت            
   .املعدالت العالية املعتادة بالنسبة هلذا املناخ

   Drainage Layer  السطحیةالمیاهلصرف  الحاملة طبقةال  ٣-٣-٣
د الرشيح ومشاكل ثبات املنحدرات والتآكل ولتحسني       دىن من الترشح وتول   تصمم طبقة الصرف لتقلل إىل احلد األ      

  :التاليةرف نظام التغطية النهائى بإتباع اإلجراءات املذكورة ص وتصمم طبقة .انة معدات الصيحركةإمكانية 
§ حدد خواص ومعايري أداء طبقات الصرف احلبيىب مبا ىف ذلك تصنيف التربة املوحد والتوزيع احلجمـى                 ت

 والـسمك   ٢٠٠للحبيبات وأقصى حجم للجسيمات والنسبة املئوية القصوى الىت متر خالل منخل رقم             
  اهليدروليكيةنفاذيةوال
§ ذلك نوع البوليمر وقابلية النقل مبا ىف االصطناعيةحدد خواص ومعايري أداء طبقات الصرف األرضية ت 
خواص طبقات املرشح احلبيىب مبا ىف ذلك تصنيف التربة املوحد والتوزيـع احلجمـى للحبيبـات                حتديد   §

 والسمك
§ الطبقات الواقية وطبقات الترشيح املستخدمة ىف الصناعيةاألرضيةاالغشية حدد خواص ت  
§ داء طبقة الترشيحأحلل ي 
§ التجميعحدد تشكيل وأبعاد وخواص نظام أنابيب ت 
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§ طور تصميم املصرف اخلارجي 
§ حلل أداء طبقة الصرفي 

  Protective layerالطبقة الواقیة  ٤-٣-٣
ــف ال  ــة مــن التل ــة الطبقــات منخفــضة النفاذي ــة إضــافية حلماي ــستخدم طبقــة ترب ــقــد ت    ىفيزيق

د أبعاد وخصائص الطبقة الواقية مبا ىف ذلك تصنيف التربة املوحد والتوزيع احلجمى             يدحت  يتم .أو البيئى ) الطبيعى  ( 
الطبقة الواقية فوق طبقة الغـشاء األرضـى        وضعت   إذا   .ات واحلجم األقصى للحبيب   نفاذيةللحبيبات والسمك وال  

  :يري التالية مباشرة فالبد أن تستوىف الطبقة الواقية املعا
  . كافيني للنبتات املختارةتوفري عمق للجذور النباتية وختزين مائى §
 . والتجفيف واجلفافاجلذور اختراقلنفاذية من محاية الطبقة منخفضة ا §
   . من الثقب والتلف الفيزيقى أو الطبيعىاالصطناعيةمحاية الطبقات األرضية  §

  Topsoil layerطبقة التربة السطحیة  ٥-٣-٣
 وميكن تعـديل  .تات املرغوبة النبيفة األولية لطبقة التربة السطحية تتمثل ىف توفري وسط منوذجى أو مثاىل لنمو ا             الوظ

 بطريقـة    سـليمة و   مبعدالت زراعية   أو بالسماد ىف حالة وضعه     ة السطحية بنفايات اخلشب أو احلماءة       طبقة الترب 
    مليـاه   ا نوعيـة ة أو ملوثات حممولة جواً ومشاكل متس        سبب تعديالت التربة تلك روائح كريه     مالئمة و على أال ت

يـة واملتطلبـات    يل دقيق ومتمهل للبـدائل النبات     السطحية والبد من حتديد خصائص التربة السطحية بناء على حتل         
  .التسميدية

  Vegetative layer طبقة اإلستنبات ٦-٣-٣
 والصيانة طويلة املدى وزيادة البخر تعرية التربة من لتقليل إىل احلد األدىن هى ا  للغطاء النباتى    والوظائف األساسية 

 . متوافقة مع مكونات نظام التغطية األخرى وسهلة الصيانة والبد أن تكون الطبقة اخلضراء     . إىل احلد األقصى   حوالنت
  -:تات املراد زرعها املعايري التالية اوالبد أن تتوافر ىف النب

  ور اجلذأن تكون قصرية و سطحية §
 لياًحم متوافقة §
 مقاومة للجفاف ودرجات احلرارة القصوى §
  ىف تربة منخفضة العناصر الغذائية مع احلد األدىن من اإلضافة الغذائية أو النمولالزدهارقابلة  §
 )عام  / فدان/ طن ٢د املقبول اليزيد عن احل(  التربة يث تقلل إىل احلد األدىن من تعريةكثيفة النمو حب §
 فتها ىف ظل صيانة حمدودة أو معدومةقابلة للبقاء والقيام بوظي §

  Alternative to vegetative layer )النباتيالغطاء  ( االستنباتیةبدیل الطبقة  ٧-٣-٣
 فإذا بدأ التخطيط .قد ال تكون الطبقة االستنباتية متوافقة مع الظروف املناخية للموقع أو مع خطة استخدامه النهائية          

 .التربة ومتطلبات الصيانة طويلة  املدى والتوافق مع مكونات نظام التغطية األخرى         تعريةلطبقة بديلة البد من تقييم      
  : والبد للمادة احملددة أن 

  سلباًتتكيف مع اهلبوط دون تأثر وظيفتها  §
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  طاء لدعم الصرف السطحى بعيداً عن الغ  اإلجياىباالحندارعمل على حتسني ت §
  القوةبالغ الغزارة و الرياح البالغة  أثناء املطر التعريةأن تكون ثابتة ومقاومة لل §
 عام / فدان/  طن ٢ التربة حبيث ال يزيد عن تعريةحتد من  §

   لنظام التغطیة النمطيالتصمیم  ٨-٣-٣
ويتكون نظام تغطية مدافن النفايات اخلطرة الذى أوصت به وكالة محاية البيئة األمريكية ىف توجيهها الصادر عـام                  

  -:  من التاىل ١٩٨٩
  -:حية ذات مكونني مها طبقة سط §

 ولتحسني الصرف بعيداً عن      احلد األدىن من تعرية التربة      إىل يتم اختياره للتقليل   سطح استنباتى    .١
   )اإلمكانقدر ( الغطاء 

يشتمل على تربة سطحية أو تربـة       ) بوصة  ٢٤( سم  ٦٠عن  قدره  ابية بسمك ال يقل      تر طبقة   .٢
 على األقـل علـى أال   %٣  مبقدارنتظام حبيث ينحدر سطحها با    -حسبما اتفق   ) ملء( حشو  

 %  ٥ يزيد عن 
)  بوصـة  ١٢(سم ٣٠بسمك ال يقل عن ) ومبطن غشائى مرن كطبقة واقية      ( حصوىإما طبقة صرف     §

رشح املـائى داخـل     حلد األدىن من ال   ثانية مما يقلل عملياً ا    /  سم ٢-)١٠( هيدروليكية دنيا قدرها     نفاذيةو
 على األقل بعد اهلبوط والرسوب أو طبقة صرف مكونة          %٣ ائى قدره    رواحنداالطبقة املنخفضة النفاذية    

   خبصائص أداء معادلةاصطناعيةمن مواد أرضية 
رشح املاء إىل النفايات الواقعـة       وتقوم بالتقليل للحد األدىن من       مركبة من طبقتني  طبقة منخفضة النفاذية     §

 -:بأسفل وتتكون من 
  ) ملم ٠,٥( مل ٢٠   ال يقل عنطبقة مبطن غشائى مرن بسمك .١
 موضعية مشبعة قـدرها   نفاذيةوب)  بوصة   ٢٤( سم  ٦٠ بسمك أدىن قدره     ية مدكوكة با تر طبقة .٢

 ثانية/  سم ٧-)١٠(

  

 الغطاء
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٢٤  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  جى لغطاء املدفنذ يبني الطبقات املختلفة ىف نظام منوقطاع:)٤(شكل 
  ١٩٩٧ أكتوبرنشر ىف  Landfill Cap: Environmental Expert article: املصدر

  
  ) (DEQ 1998 ومواصفات تصميم نظام تغطية ائى منطىواحندار مسك )١(خص اجلدول رقم ويل

املادة   الطبقة
  اإلنشائية

  املواصفات  االحندار  السمك

ومتكيفـة  ) القحط  ( مقاومة للجفاف     ---  سم١٥  عضوية
   اجلدورقصريةمع الظروف احمللية و

  
الطبقة 
تربة داعمة   السطحية

  علوية
  ) عام / فدان / طن ٢ < التعرية معدل  ≤%٢   سم٤٥

خليط ( تربة 
من رمل 
  )وحصى 

    ثانية /سم٢-١٠<نفاذية التربة   ≤%٢  سم٣٠ ≥
  

  طبقة الصرف 
أرضية 
  اصطناعية

 اهليدروليكيـة   األداء معادل النفاذيـة     ≤%٢  متغري
  ثانية /٢م٥-١٠ X ٣ >للتربة 

 أخرى للمبطنات الغشائية املرنة     ألنواع  ≤%٢  غشاء أرضى
 ملم علـى    ٠,٥على أن يكون مسكها     

  .األقل

  
  

طبقة منخفضة  
تربة منخفضة   النفاذية

  النفاذية 

  
≤ ١,٥ 

  ملم
 ٦-١٠ أقــل مــن النفاذيــة املــؤثرة  ≤%٢

  .ثانية/سم
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٢٥  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  

   Gas Controls اتالغاز التحكم فى ٤-٣
من النفايات العضوية فـان إمكانيـة      ) كر  ال يذ  ( جتاهلهنظراً ألن مدافن النفايات اخلطرة تعريفاً حتوى قدراً ميكن          

 إذ ختـتلط النفايـات   . ومع ذلك فإن خلط فئات النفايات املختلفة ممارسة شـائعة ،حمدودحدوث إنبعاثات غازية   
غري قصد بالنفايات البلدية الصلبة ىف العديد من ممارسات التخلص مـن النفايـات              عن  اخلطرة سواء عن قصد أم      

 وقد ختتلط النفايات البلدية بدرجة أقل مع النفايات املصنفة كنفايات خطرة وهلذا السبب              .وخاصة ىف البالد النامية   
 والبـد ألى   . وارد احتمالأو العضوية ليس مضموناً وبالتاىل فإن اإلنبعاثات الغازية         / النفايات البلدية و   استبعادفإن  

وىف ضوء هذا الفرض فالبد     . املمارسة الشائعة  بلد نامى أن يأخذ ىف اعتباره هذه         مصمم  ملدفن للنفايات اخلطرة ىف     
   . طن١٠٠,٠٠٠من إقامة نظام الستعادة وإدارة الغازات ألغراض حتفظية وخاصة ىف حالة جتاوز سعة املدفن الكلية 

) نامليثا(حملتملة لغاز اإلستصباح     ا نبعاثاتلإلوبالنسبة للمدافن الىت تتجاوز سعتها الكلية هذه القيمة يتم إجراء تقييم            
 املركبـات العـضوية الغـري       انبعاثوىف حالة    (NMOC.'S))  ميثانية -الغري(املركبات العضوية الإلستصباحية    و

 وإدارة غازات املدفن    ستعادةالسنة يصبح إقامة وتشغيل أنظمة      /طن١٥٠ يتجاوز أو يتوقع جتاوزه       مبقدار إستصباحية
  .أمراً واجباً

الغازات الىت مت مجعها إىل اهلواء مباشـرة مـع       تسريب  ت فالبد من جتنب     وحيثما أقيم نظام الستعادة وإدارة الغازا     
 املباشر إىل الغالف اجلوى وذلك لتخفـيض  سريب على التوتفضيله أو اإلشعال   لترميد حىت ولو با   االحتراقتشجيع  

   . احلرارىاالحتباسالروائح الكريهة وإنبعاثات غازات 
زات املدفن مع نطاق واسع من املتغريات البيئية والتشغيلية ومقاومـة  والبد أن يتكيف أى تصميم لنظام حتكم ىف غا     

 والبد أن تكـون التقنيـات   .وحتمل الظروف الطبيعية والبيئية القاسية حبيث يؤدى وظيفته طاملا كان ذلك ضرورياً   
  -:مالئمة وحمققة للمتطلبات التاليةاملطبقة ىف نظام التحكم ىف غازات املدافن 

  غيلمرنة من حيث التش §
 والتعديلسهلة اإلنشاء  §
 )فيزيقياً وكيماوياً ( متينة  §
 املراقبةسهلة  §
 واإلصالحسهلة الصيانة  §

  -:والبد أن يستوىف تصميم نظام التحكم ىف غازات املدفن املعايري التالية 
  ازى مت التنبؤ به بالنسبة للمدفنالتعامل مع أقصى معدل للتدفق الغ §
 تغريات وغريها من املمركباا ود الغازاتالتكيف مع التنوع ىف تول §
  ميع الغاز من اخلاليا املستقبليةالتوسع حسب احلاجة لتج §

   المیاه السطحیةفيالتحكم  ٥-٣
  -: املاء السطحى املعايري التاليةالبد أن يستوىف تصميم نظام التحكم ىف

  املـدفن   مـن    داية التـشغيل علـى األجـزاء املـستغلة أو غـري املـستغلة              مع ب  منع التدفق السطحى   §
  )  حتدث مرة واحدة كل مخسني سنةأن  من السيول العاصفة الىت ميكنمياه كمية أعلى حساب بافتراض(
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٢٦  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 حـدوث سـيول     بافتراض(  من األجزاء العاملة وغري العاملة من املدفن والسيطرة عليه           مجع املاء املتدفق   §
 )  حتدث مرة واحدة كل مخسني سنة أن ساعة و الىت ميكن ٢٤عاصفة تدوم 

  مياه العاصفة صرفأدلةالتطابق مع  §
 لقة كلما كان ذلك ضرورياًاعواسب وإزالة املواد الصلبة الالتحكم ىف نقل الر §
  والتحكم فيهالنشطةمجع مياه العاصفة امللوثة بالرشيح الىت تتراكم ىف مناطق املدفن ا §
 . أكثر إخنفاضاً و معدل حمكالذروة حىت يتسىن طرده مب الزائد من تدفقات التخزين املؤقت للماء املتدفق §
  املوقعتعريةالتقليل للحد األدىن من  §
 محاية سالمة وفعالية نظام تغطية املدفن §
 التقليل للحد األدىن من متطلبات الصيانة بعد اإلغالق §

  المؤدیةطرق الوصول  ٦-٣
فة إىل نظام طرق داخـل       من وإىل املوقع باإلضا    للدخول و اخلروج  يعترب وجود طريق مالئم جيد اإلنشاء والصيانة        

  مجيع املركبات الىت تقوم بنقل النفايات من املتطلبات  اهلامة أثنـاء العمـر              واستيعابموقع املدفن قادر على حتمل      
 اإلرشادية الصادرة عن جهاز النقل احمللى متاحـة  األدلةووالبد من أن تكون املواصفات املختلفة  . التشغيلى للمدفن 

 كما ينبغى توفري طريق وصـول صـاحل         .ء طرق وصول صاحلة جلميع األحوال املناخية      للمساعدة ىف تصميم وإنشا   
احلجـم  ، بشكل آمـن ،  ليناسبمصمميكون ذلك الطريق وأن  .لطريق العام إىل املوقعجلميع األحوال اجلوية من ا  

  .وقوة كافيني حلمل مركبات التوصيلاملتوقع حلركة مرور املركبات من حارتني ذات عرض 
 أو أقل كما جيب تصميم تقاطعه مع الطريق العمومى القائم حبيث            %٨ عند    الطريق افظة على نسبة إشغال   ب احمل جي

 األرشادى لتصميم مدافن النفايات الصلبة الصادر عـن         الدليل(  وأحجام احلركة املرورية     يعكس متطلبات األمان  
اطع احلركة املرورية وما ينتج عنـها مـن        كما جيب ختطيط الطرق الستبعاد تق     ) ١٩٨٧إدارة واشنطن لعلوم البيئة     

 وساحات انتظار الستقبال مركبـات املـوظفني         الوزن أماكن بالقرب من    انتظارري حيز    كما ينبغى توف   اختناقات
   .ومعدات املدفن

 ورمبا يتم إنشاء طرق مؤقتـة       .التوصيل أو منشأة أخرى ملراقبة       مواقع الوزن  وينتهى طريق الوصول بصفة عامة عند     
 تربة من املوقع مع طبقـة       باستخدامغل ىف نقل النفايات من هذه النقطة إىل منطقة التفريغ على أن يتم اإلنشاء               لتست

 املهشم أو الرماد أو اخلرسانة املكسورة أو نفايـات اهلـدم   )الدبش  ( سطحية من مادة مالئمة كاحلصى أو الركام      
 للحفاظ على الثبات والسيطرة على الغبار       الصقةكمادة   اجلري أو أمسنت بورتالند أو األسفلت        استخدامكما ميكن   
  .واألتربة

  Fencing  and Sign رشادیةوحات اإللل اووضع) التسویج (  بسیاج اإلحاطة ٧-٣
 السياج فيعتمد على    وامتدادجيب عمل سياج حول حميط املدفن للحد من إمكانية الوصول إىل موقع املدفن أما نوع                

جيـب   كما   .هلذا الغرض ) جرتير (السالسل السياج ادول أو     استخدامكان من الشائع    السمات الطبوغرافية وإن    
جيب أن يكون املدخل مصمم بشكل جذاب فضالً عن مساحات          . تزويد مجيع نقاط االقتراب ببوابات ذات أقفال      

 فضالً عن أى موالرسوف مبوقع املدفن وساعات التشغيل     يخضراء منسقة مع وجود لوحة إشارة ىف مكان بارز للتعر         
                                                                                         .قبل دفنها أو املواد الىت يعلى مستخدمي املدفنقيود 
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  Buffer Zoneمنطقة حرم الموقع  ٨-٣
 اقتـراب مخة وللحد مـن     ارات املتا للعق تصميم املوقع منطقة حول حميط موقع املدفن كعازل          خمططشمل  البد أن ي  

األشخاص غري املصرح هلم وملنع تلوث املوقع بالقمامة أو الغبار أو الضوضاء كما ينبغى فصل منطقة العمل باملدفن                  
 السواتر الترابيـة   بشكل مرئى عن العقارات واألراضى ااورة بواسطة اخلضرة الطبيعية أو باستخدام الغرسات أو              

  .ض مشاكل القمامة والضجيج والغباربتخفيوالىت تقوم أيضاً 

   المنشآت ٩-٣
لموظفني ىف معظم املدافن إال أن عدد ضئيل للغاية من املواقع قد ال يتطلب هـذه                لومرافق  لإلدارة  جيب توفري مبىن    

 للمعدات املستخدمة باملوقع  وقد يستخدم مـبىن أو سـقيفة            جراج-خمزن/عنربالبد من توفري    .املرافق والتسهيالت 
  . نة وختزين املعدات وكمكاتب أيضاًواحدة لصيا

 املراحيض الكيماويـة هلـذا      استخداموالبد أيضاً من توفري مرافق صحية مالئمة ملوظفى ومستخدمى املوقع وميكن            
قـد  . وغرفة طعـام ) دوش ( حجماً محاماً  وقد تشمل املرافق الواجب توفريها للموظفني ىف املواقع األكرب      .الغرض

 البد أيـضاً أن     . سنوات ذات طابع مؤقت وقد تكون متحركة       ١٠ىن ىف املواقع الىت ستستخدم ألقل من        تكون املبا 
  . الرياحاجتاهيم وموقع مجيع املنشآت حركة و  تصم ىفيراعى

  Utilities المرافق الخدمیة  ١٠-٣
وجودة ىف  انة وتشغيل املعدات امل   تزود مدافن النفايات اخلطرة بالكهرباء واملاء واخلطوط اهلاتفية فالكهرباء الزمة لصي          

واملـاء أيـضاً   . لكهرباء إىل املوقـع  قد يتم تركيب مولد كهربائى بدالً من مد خطوط ا         . املوقع وألغراض اإلضاءة  
 والسيطرة علـى الغبـار       ىف حالة احلريق وصيانة املعدات     لالستخدام وبكميات كافية وحتت ضغط كاف       ضرورى

  .لالتصاالتيكون متاحاً ألفراد املوقع كما جيب توفري هاتف أو السلكى فضالً عن ماء الشرب الذى جيب أن 
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 البدائل للمواد المستخدمةوالبدیلة المفاهیم الفرضیات و - ٤
  

ات حول البدائل التصميمية وخيارات التشغيل القابلة للتطبيـق ىف  مقترح تقدميهو أحد األهداف اهلامة هلذه الوثيقة    
  . األداء الناجح و وذلك لتحقيق اجلدوى من ناحية التكلفةشديدة اجلفافاخلطرة ىف املناطق مدافن النفايات 

  
 خيارات معينة وذلك لتقليل عدد البـدائل   استبعاد من تطوير البدائل احملتملة قد يكون من الضرورى          االنتهاءمبجرد  

م البدائل من حيث الفعالية وقابليـة التنفيـذ          تقيي  اإلقتصادى نتقائىإل ا االستبعاد وتنطوى عملية    .الىت سيتم حتليلها  
 لتقيـيم البـدائل   الالزمـة  على أسس عامة ومبوارد حمدودة ألن املعلومات    اًوالتكلفة وغالباً ما تتم هذه العملية بناء      

  . كتملة ىف هذه املرحلة من العملية متكون البشكل كامل قد 
  

كونـات معينـة لنظـامى     مل مواد إنشائية وتشغيلية بديلة      باستخداموجارى اآلن تطوير وتبىن مناهج بديلة تسمح        
 تنفيذهذا وقد قامت معامل سانديا الوطنية األمريكية ب       . شديدة اجلفاف التغطية النهائية والتبطني وخاصة ىف املناطق       

رح ويط .سني أنظمة تغطية املدافن احلالية    وهى تقنية قيد التطوير بغرض حت      (ALCD)بيان عملى لغطاء مدفن بديل      
 لتصميمات أنظمة تغطية املدافن املقترحة من قبل وكالة محاية البيئة األمريكيـة وهـى بـدائل             بدائلهذا املشروع   

  . هافاجل  وشبهشديدة اجلفافستعمل بشكل أكثر فعالية وسهولة وأقل تكلفة عند التركيب ىف األجواء 
  

اً ملحوظاً فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل ومراقبـة        وقد شهدت العملية التنظيمية الدولية على مدى العقد املاضى نضج         
 وقد بدأت احملليات    .املدافن مبا يسمح باملزيد من املرونة وخاصة ىف املدافن املوجودة ىف مواقع نائية وىف مناطق جمدبة               

  .ر مرونة قائمة على مقاييس األداء ىف التحول إىل لوائح تنظيمية أكثاندجهزة الشئون البيئية ىف بعض البلوأ
  

ولكن تنفيذ وتطبيق مقاييس قائمة على األداء يتطلب طاقم عمل تنظيمى قادر على مراجعة التقارير التفصيلية عـن                
  . لمقاييس الدولية واحمللية طبقاً ل باملدفناالحتواء نظام صالحيةالدراسات اجليولوجية املائية والنماذج املقدمة إلثبات 

 قد  املدافن وأنظمة التغطية النهائية    اخلطرة وخاصة مبطنات     نفاياتعلقة مبدافن ال   املت املواد اإلنشائية أن   وجدير بالذكر 
وجيب األخد ىف اإلعتبار استغالل مواد ومفاهيم بديلة عنـد          . خالل العقد املاضى  طراء عليها حتسن وتطور مستمر      

 من ة الوارد املخزونةالنفاياتض   مواد بديلة قد توفر سوقاً لبع      استخداموهذه القدرة على    . إنشاء املدافن ىف املستقبل   
   .السكنيةبرامج إعادة التدوير باتمعات 

  
بوالية نيويورك إىل توفري   " يسون  مد" لصرف األوىل مبدفن مبقاطعة     فمثالً أدى استخدام كسر الزجاج إلنشاء طبقة ا       

 اإلطارات الكاوتـشوك ىف   ألف دوالر للفدان الواحد كما أدى استخدام حناتة  ٣٥ىف التكاليف اإلنشائية يقدر بـ      
  .الغازى إىل ختفيض التكاليف أيضاًتصنيع نظام جتميع وإزالة رشيح املدفن وطبقة التنفيس 

  - :وختتلف املفاهيم التصميمية البديلة عن التصميمات ذات احلواجز اهليدروليكية وحدها ىف تأكيدها على اآلتى
   اهليدروليكية غري املشبعة ملكونات التربةنفاذيةال §



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٢٩  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

التربة دقيقة احلبيبات عند درجات التـشبع العاليـة         ) أو طبقات   (  اهليدروليكية املنخفضة لطبقة     نفاذيةال §
 للتربة

التربة دقيقة احلبيبات مع إزالة املاء ىف وقت الحق   ) طبقات  ( السعة التخزينية املرتفعة نسبياً للماء ىف طبقة         §
  بشكل أساسىحبواسطة البخر والنت

 حملية نبتات متنوعة أصلية أو استخدامخالل  من زيادة النتح §
  املواد املتاحة حملياًاستخدام  ىف التكاليف من خاللمؤثر ملموسأو توفري / سهولة اإلنشاء و §

  
 احتياجـات  لتالءمونقدم ىف هذا القسم الفرعى بعض املعايري البديلة الىت تقوم بشكل أساسى على بعض التعديالت       

القضايا بالغة األمهية الىت جيب مراعاا ىف مع تعمل بشكل حمدد    ري املعاي هذه و   .اقتصادياى  اتمع النمطى ىف بلد نام    
وقد قصدنا من املناهج    .  إىل جنب مع املوضوعات ذات الصلة      تصميم وتشغيل ومراقبة مدافن النفايات اخلطرة جنباً      

وير منهج ثابت ىف التقييم واملوافقة التنظيمية       وغريهم ىف تط  ) واضعى اللوائح التنظيمية    ( البديلة أن نساعد املنظمني     
  . ونشر تقنيات حمددة ىف مواقع بعينها

  األغطیة الخارجیة للمدفن   ١-٤
٦ -)١٠(معظم مستلزمات تغطية املدفن والىت تشمل طبقة أساس وطبقة حاجز ذات نفاذية قدرها      

وطبقـة  ثانية /سم 
جد أن غطاء املدافن الواقعة حتت ظروف مناخية جمدبة قد جفت            فقد و  .اجلاف جيداً ىف املناخ     تعمل ال غطاء نباتى 

وأن الطبقة احلاجزة ذات النفاذية املنخفضة كانت باهظة التكلفة اإلنشائية وقد تنهار تلك الطبقة وتـصبح عدميـة              
طق  سنوات من خالل دورات البلل واجلفاف املتعاقبة بل أن بعض املنشآت املوجـودة ىف منـا  ٤ أو   ٣الفعالية بعد   

 وعادة ما تكـون   .  الذى كان مقصوداً ىف بادئ األمر      جمدبة واملطابقة للوائح الدولية مل تعد تؤدى وظيفتها بالشكل        
وميكن أن تكون الطبقة احلاجزة من      .  أكثر مكونات غطاء املدفن اخلارجى أمهية      الطبقة احلاجزة وطبقة الصرف هى    

 فـوق  مث يوضع غشاء أرضى مـرن  (GCL's) أرضية ناعيةاصطأو مبطنات طفلية  /منخفض النفاذية و  ) هطفل(تربة  
ـ       (geomembrane) رد األغشية األرضية  وتو. الطبقة احلاجزة سالفة الذكر    برية متعـددة    عادة ىف هيئة لفائف ك

 فطويلة ومنها كلوريد    االستخدامشائعة  ال املستخدمة ىف الصرف و     أما قائمة البوليمرات    . السمك والعرض والطول  
 (EIA)بروبلني وسبيكة بوليمر االثيلني البـيىن   -إثيلني متنوعة الكثافة والبوىل- وأنواع البوىل  (PVC)ل  البوىل فني 

  .وغريها كثري
 هيدروليكية التتجـاوز    نفاذية للحصول على    خدمة كمواد حاجزة هى طفلة مدكوكة      املست التربةوبصفة عامة فإن    

سـم وذلـك   ١٥ ال يقل عـن  ذات مسك طبقات كاملدكوكة التربة وغالباً ما يتم وضع طبقات  .ةثاني/سم٦-)١٠(
 األرضى مستغال خواص  املركب كالً من التربة والغشاء    ويستخدم الغطاء . سم أو أكثر  ٦٠ره  قدائى  لتحقيق مسك   

نع ات التربة متب فإن مكوناساً إال أنه ىف حالة حدوث التسر    على الرغم أن الغشاء األرضى غري منفذ أس       . كل منهما 
الىت حتدث عنـد    " املغطس" وتصمم مجيع األغطية ملنع ظاهرة      . هأسفلب ملحوظ إىل النفايات الواقعة      حدوث تسر 

 فوق مبطن قاعى أو تربة حتت سطحية طبيعية أقل إنفاذاً وعندئـذ ميتلـئ املـدفن باملـاء                 وضع غطاء أكثر نفاذية   
  .كاملغطس
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٣٠  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  Alternative Landfill Caps  المدافنألغطیةبدائل  ٢-٤
إختيـار معـايري   ) ١(وهـى   (ITRC,2003) خطوات ٥ا يكون تصميم غطاء خارجى بديل عملية ذات  عادة م 
عمـل النمـاذج     / حتليل دقة التصميم  ) ٤ (،وتوصيف املوقع تصنيف  ) ٣ (،)عام  ال/ ( التصميم األوىل ) ٢(، األداء

  .التصميم النهائى) ٥(، احلاسوبية
 املنشأة والقائمني علـى تـشغيلها   أصحاباً أو مطلوباً فمثالً على زمإال أن املرور على مجيع تلك اخلطوات ليس ال    

واملستشارين واملنظمني حتديد مدى احلاجة إىل عمل النماذج ىف وقت مبكر من عملية التصميم وىف بعض املواقـف             
  .قد جتعل بيانات املوقع املوجودة أو البيانات املتاحة عن مواقع مشاة عمل النماذج أمر غري ضرورى

ة لقـانون محايـة املـوارد        التابع DوC  من طراز   هى األغطية اخلارجية   استخداماحالياً فإن أوسع أغطية املدافن      و
 وعادة ما تكون هذه األنظمة متعـددة الطبقـات   (RCRA)  األمريكيةواسترجاعها الصادر عن وكالة محاية البيئة  

 و  فـدان  دوالر لل  ١٧٥,٠٠٠ D التقريبيـة للطـراز      صنيعيةباهظة التكلفة مقارنة حبلول بديلة إذ تبلغ التكلفة الت        
   .C  بالنسبة للطرازفدان دوالر لل٢٢٥,٠٠٠

وقد أدت األحباث إىل جمموعة متنوعة من أغطية املدافن اخلارجية جيرى حالياً اختبارها ميدانياً للحصول على املوافقة           
 واملكونات مبا ىف ذلك املبطنات الطفلية       وهلذه األغطية اخلارجية العديد من التصميمات     .)١٩٩٢ALCD(التنظيمية  
 احملسن أو التربة أو البخر والنتح املنطلق أو املاء غشية األرضية أو األغطية النباتية   أو األ  (GCL) االصطناعيةاألرضية  

  والبد من التعامل مع أسئلة هامة عند تـصميم . أو جمموعات مؤلفة من املكونات السالفة الذكر الشعريهأو اخلاصية 
  .طبقة حاجزة بديلة ومنها

  ما هى املواد الواجب استخدامها ىف إنشاء احلاجز ؟ §
 كم جيب أن يكون مسك احلاجز لكى خيزن القدر املطلوب من املاء ؟ §
ـ              هل املواد متجانسة   § يلية ض وهل مت حتديد أساليب وضع مالئمة للتقليل إىل احلد األدىن من املسارات التف

 للتخلل ؟ 
  ؟تعرية للسيطرة على الجيب تطبيقهاسطحية الىت ما هى املعاجلات ال §
 أى النباتات جيب وضعها لدعم النتح وتثبيت سطح التغطية ؟ §
 ؟)ها تكرار( ما معدل تواترها وكيف جترى صيانة احلاجز  §
  وبأى معدل ؟استخدامهاما نوع املراقبة الىت ينبغى  §

 وتتطلب قدراً أقل من توكيـد اجلـودة         اًسهل بناء  أ  البد و أن تكون    األغطية البديلة  أن   االعتبارمع الوضع ىف    
(QA)ومراقبة اجلودة  (QC.)أثناء اإلنشاء من التصميمات التقليدية ذات احلواجز اهليدروليكية .   



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٣١  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 Evapotranspiration (ET) Coverنتح  ال ولبخر ل  الداعم الغطاء ١-٢-٤
 ويتكون هذا الغطاء أساسـاً  .ء التقليدى متعدد الطبقات   وهو أبسط أنواع األغطية البديلة املستخدمة بدالً من الغطا        

مها ا من نوعني من التربـة احـد       -تصورياً-ويتكون الغطاء    ). لىاحمل( من طبقة أحادية مكونة من الطمى األصلى        
طبقة تربة سطحية لدعم النمو اخلضرى وختفيض إمكانية التعرية بواسطة املاء أو الريح وهى طبقة مبطنة من أسـفل            

 نتحى إستناداً إىل املبدأ القائل بأن طبقة  – ويعمل الغطاء البخر     .قة حاجزة مسيكة مكونة من تربة دقيقة احلبيبات       بطب
 فإذا كانت طبقة التربـة تتمتـع   (ET)باملطر الوارد حىت تتم إزالته بواسطة النتح والبخر     ) حتتفظ  ( التربة تتمسك   

 ,Hauser, and et al 2001 and Chadwick(لتخلل العميق بسعة ختزينية كافية فلن خيترق الغطاء بواسطة ا

and et al 1999(.تلك األغطية عادة طبقة من التربة فوق املدفن حيث تنمو احلشائش والشجريات  ىفستخدم وت 
 وتشري الدراسات الىت أجريت مؤخراً أنه ىف املنـاطق          .واألشجار بغرض السيطرة على التعرية وإزالة املاء من التربة        

شديدة اجلفاف قد تكون األغطية أحادية الطبقة أكثر فعالية ىف عزل النفايات من األغطية متعددة الطبقـات كمـا       
تعزل النفايات بفاعلية من املاء املترشح عن طريق البخر والنتح معيداً إياه إىل الغالف اجلوى حىت أثنـاء األعـوام                    

  ).Levitt, and et al 1996 and Schmeltzer, and et al 1996(مطاراً من املتوسط كثر ااأل

    Capillary Barrier cover غطاء حاجز الخاصیة الشعریة ٢-٢-٤
طبقة من التربة الدقيقة فوق طبقة من مادة أكثـر خـشونة كالرمـل أو    : ويتكون احلاجز الشعرى من طبقتني مها  

 لنوعى التربة وينشأ احلاجز ىف هذا النوع      وقد اشتق االسم من اختالف املسام الذى ينتج عند السطح البيىن           .احلصى
 Ankeny, and et al 1997 (من األغطية بسبب التغري الكبري ىف أحجام املسام بني طبقىت املادة الدقيقة واخلشنة

and Stormon, 1997 and Gee and Ward 1996(  واخلاصية الشعرية هى الىت جتعل طبقة التربة الدقيقـة 
سيمات بـني   لو مل يكن هناك تباين ىف حجم اجلكثر خشونة تتمسك بقدر أكرب من املاء عما الىت تقع فوق املادة األ    

الطبقتني فالطبقة الدقيقة احلبيبات حتتفظ باملاء بفعل القوى الشعرية حبيث ال ينتقل إىل الطبقة خشنة احلبيبات حـىت              
 Stormont, 1997 and Jury, and et al (تقترب الطبقة دقيقة احلبيبات من التشبع بالقرب من السطح البيىن

وميكن أن يفشل هذا احلاجز ىف حالة تراكم ماء أكثر مما ينبغى ىف الطبقة الدقيقة احلبيبات أو ىف حالة افتقاد             ) 1991
ـ   احلـاجز وتعد مراقبة اجلودة أثناء إنشاء طبقة. ين الكبري املطلوب ىف حجم املسام     بعض املناطق للتبا   شعرى ذات ال

 لضمان عدم فشل الـسريان ىف طبقـة   نع اختالط الطبقة اخلشنة احلبيبات مع الطبقة الدقيقة احلبيبات    أمهية خاصة مل  
  ). Morel-Seytou.1996(تعطل النظام  احلاجز الشعرى و

ضـح بـني الطبقـتني الدقيقـة واخلـشنة       وا انفـصال  الشعرى على احلفاظ علـى       احلاجز ةويعتمد ثبات وظيف  
)Stormont.1997 (  لك طبقة من النسيج األرضـى     وقد يتطلب ذ )(geomembrane )تـدرج ىف حجـم      أو 

احلبيبـات   بني الطبقات للحيلولة دون اخـتالط  )القمة اخلشنة عند القاع والدقيقة على  حبيث تكون   التربة حبيبات
  . املطلوبة طوال الفترة الزمنية ة اخلشن احلبيبات معةالدقيق
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٣٢  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

    االسفلتىيالخراسانلغطاء   ا٣-٢-٤
طاء فعال أحادى الطبقة مكون من اخلرسانة أو األسفلت البيتوميىن ويستخدم لعمل سطح حاجز بني املـدفن                 هو غ 
   .اخلرساىن خيفض الرشيح/  فالغطاء اخلارجى األسفلىت  اخلارجيةوالبيئة

  
  )أ ( )                        ب)                                  (ج                           ( 

  تبخريى-غطاء نتحى) ج(،  بديلة حبواجز أغطية) ب(و ) أ( : )٥(شكل 

  األنظمة المبطنة البدیلة  ٣-٤

  Natural Attenuation (NA) الطبیعي   التخفیف ١-٣-٤
 على قـدرة البيئـة      االعتماد مية ولذلك فإن    تعد قضية إنشاء مبطن قاعى قضية صعبة بالنسبة لعدد من الدول النا            

أو التخفيف الطبيعى للرشيح بدرجة كافية لتفادى تلويث املياه اجلوفية مايزال           / الطبيعى و  االحتواءية على   اجليولوج
  . دوى التكلفةقاً فيما يتعلق جبيشكل قلقاً عمي

 حتديد صالحية التخفيف الطبيعى كبديل ملبطن املدفن على ما إذا كانت الظروف البيئية املالئمـة كافيـة                  يتوقفو
 حبماية املياه اجلوفية خالل فترة زمنية معينة كمـا يعتمـد   االلتزاملضمان كبرية من التدهور البيئى    ت  لتحمل معدال 

 .ذلك أيضاً على درجة الثقة ىف إمكانية قيام آليات التخفيف حبماية صحة اإلنسان وسالمة البيئة بـشكل كـاف                  
 احليويـة   -الكيماوية و ،مجيع الوسائل الفيزيقية التخفيف الطبيعى البد من القيام بتحليل   استخداموالختبار إمكانية   

االحنالل  ويشمل التخفيف آليات متعددة مثل ختفيف التركيز أو التشتيت أو            .لحط من امللوثات أو ختفيفها    لاملتاحة  
ىف مسية امللوثات   ملحوظ   فيض تلك اآلليات تؤدى إىل خت     ومجيع.  للرجوع  الغري قابل  أو القابلنتشاف  احليوى أو اإل  

 طبقة مبطنة موجـودة ىف الطبيعـة   استخداموجند ضمن البدائل األخرى   . ر الذى تشكله على اإلنسان وبيئته     اخلطو
 نأما نفاذيته فالبد أ   ) على األقل (سم  ١٢٠ والبد أال يقل مسك املبطن الترىب الطبيعى عن          .نفذم  الغري كطبقة الطفل 

ت ص تكلفة كمبطنات قاعيـة مثـل الطفـال        ية أرخ  مواد طبيع  استخدام وقد مت    .ثانية/سم٦-)١٠(تكون أقل من    
 نوع خاص من النفايات إما بشكل مباشـر أو بعـد   استخداماملمزوجة مع اجلري بل أنه ىف احلاالت القصوى ميكن         
  .معاجلة مناسبة كمادة منخفضة النفاذية ىف مبطن قاعى



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٣٣  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  (BM) ) رانیة القط(  والغشائیة البتومینیة (DAC)المبطنات الخرسانیة األسفلتیة  ٢-٣-٤
نظراً للخواص املتعددة والواسعة التنوع لألسفلت من متانة ومرونة ومقاومة للماء على سبيل املثال ال احلصر فأنـه                  
يستخدم على نطاق واسع ىف مجيع الصناعات احلديثة وخاصة ىف اإلنشاء واهلندسـة املدنيـة حـىت أن املبطنـات            

 DACا حالياً بالسبق كمبطنات للمدافن إذ أن كالً من          بيتومينية معترف   فة والغشائية ال  اخلرسانية األسفلتية الكثي  
  . مقارنة بالطفل واملواد التقليدية ممني والقائمني على التشغيل واملشرفني يتيحان مزايا كبرية للمصBMو 

  .كمبطنات للمدافن BM و DAC  استخداموفيما يلى نورد مزايا 
  األقصىإىل احلد ) لدفن ا( رقته اإلنشائية تزيد حجم امللء  §
  حركة هندسية رأسية وأفقية حريةيتيح §
 املستوردةحركة نقل أقل ألنه يتطلب حجماً منخفضاً من املواد  §
 )الدفن ( اليتطلب صيانة إثناء امللء  §
  وحركة  النقل–ال استثمارات مهدرة على طرق النقل  §
 غري منفذ ومقاوم للهيدروكاربونات §
 قوى القص الناجتة عن اهلبوطدات ويقاوم ويتحمل اإلجها §
 بطن تضمنه التصميم املعدل للموادداء متفوق كمأ §
 ياًجمدى تكلف §
  BM  البتومينيـة  ةالطبقة الغشائي و  DAC املبطنات اخلرسانية األسفلتية    مقارنة بني  )٢( رقم   دولاجل يبني  

  .من حيث التركيب واخلواص
  

  بيقاالستخدام والتط  واخلواص) التركيب(التكوين   املادة
  األغشية البيتومينية 

  )القطرانية ( 
BM  

  

   طبقات دقيقة وحمكمة مائياً من القطران -
  . ترش أو تنشر يدوياً-
   بالنسيج األرضى مقواه -
   غري منفذة-
 حتضر ىف املوقع أو تورد ىف هيئة لفائف    سـابقة         -

  .التجهيز

  مبطنات ملدافن النفايات 

ــفلتية  ــانة األس اخلرس
  DACالكثيفة

 مزيج من احلجارة املكسورة أو احلصى أو الرمل         -
  باإلضافة إىل حشو

 تصبح الفجوات مملـؤة بـالقطران       اإلدماج بعد   -
   )%٣حمتوى الفجوات أقل من (بشكل كامل تقريباً 

   غري منفذ-
  . ثابت حىت على املنحدرات احلادة-
   غري صاحل لالستعمال حتت املاء أو ىف منطقة مد -

  فايات مبطنات ملدافن الن

  



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٣٤  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  
  DACاخلرسانة األسفلتية الكثيفة   لبطانة من التصميماصيليبني تف فطاع  :)٦(شكل 

  )انظر الوصلة االلكترونية ىف قائمة املراجع (Hesselberg Hydro2002: املصدر
  

   DAC  الخرسانة األسفلتیة الكثیفةباستخدامتبطینات رأسیة لمواقع مدافن النفایات  ٣-٣-٤
 كمدافن نفايـات  واحملـاجر   لالستخدام غري املستخدمة بشكل متزايد ىف البحث عن مواقع أساسية        تستغل احملاجر 

وانب شبه رأسية وتقدم الرسوم التشغيلية عموماً منطقة أفقية كبرية ذات ج      . الئمة بشكل خاص للتبطني باألسفلت    م
 وغري منفذة وهى بطانة يسهل بناؤهـا        وميكن إنشاء بطانة أسفلتية رأسية ومرنة وقوية ومتينة       . سيتم سدها بإحكام  

  -: ويتمتع هذا األسلوب التقىن بامليزات التالية .على مراحل
  ملم٨٥ بسمك DACيتم تسوية أرضية احملجر باألسفلت الرابط مث تبطن باخلرسانة األسفلتية الكثيفة  §
 ملم أو أكثر لتحمل قوى القص٣٠٠مسك املبطن الرأسى عادة هو  §
 )على الساخن ( حام أسفلىت ساخن  بلملحومهألغشية الرأسية واألفقية ني ا بجيدةمفصل أو وصلة  §
  مزوده بدعامه لوضع حشو رقيق ومادة إنتتقاليةمادة أسفلتيه §
 ملم ىف اليوم٢٠٠ طبقات ذات مسك ٣يتم وضع عدد يصل إىل  §
 -: إقتصادى ىف التركيب والتشغيل لألسباب التالية DACوالـ 
 اقتـصادية ملم وهلذا فهى تقنيـة  ٦٠٠ وبارتفاعم يومياً كحد أقصى  ٥٠٠يبتركميكن للراصفة الواحدة     §

 بالنسبة لألطوال أو املسافات الطويلة نسبياً
 ٦يتحقق احليز التجويفى املثاىل برفع البطانة على مراحل يوفر كل منها حجماً يكفى مدة تتـراوح بـني     §

بطن على عدة سـنوات ممـا يـساعد       أشهر إىل سنة من التشغيل وهكذا يتوزع االستثمار املخصص للم         
 دفقات املاليةالت



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٣٥  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

أو ىف حالة وجـود مـصنع       /ويبدو اخليار األسفلىت أكثر جاذبية ىف حالة وجود صخر مناسب باحملجر و            §
 وغالباً ما يقوم القائمني على املشروع بإقامة مصنع أسفلت خاص م ىف املوقع سواء               .أسفلت على مقربة  

  بدرجة كبرية  حىت ميكنهم توفري املادة مما يقلل تكلفة املبطنأكان حمجراً عامالً أو سابقاً
  
 

  
  

  اخلرسانة األسفلتية الكثيفة لبطانة من باستخداميبني التبطني الرأسى قطاع  :)٧(شكل 
  )انظر الوصلة االلكترونية ىف قائمة املراجع (Hesselberg Hydro 2002: املصدر

  

    بدیل التربة الطبیعیة كمبطناستخدام  ٤-٣-٤
 التربـة  التربة الطبيعية كمبطن ملدافن النفايات الصلبة اخلطرة من املمارسات الشائعة فقد تتمتع تلك               استخدامعد  ي 

 قد تكون موجودة بشكل منتظم فوق املوقع        ةبنفاذية منخفضة وسعة إدمصاص عالية بالنسبة مللوثات معينة وهى ترب         
  .جها الجناز تصميم املبطن القياسىها وإدماإعادة قولبتألمر أكثر من تدرجيها و اال يتطلبوبكاملة 

 تربات املوقع ىف حالتها الطبيعية مناسبة أو قد تكون مركزة ىف إحدى منـاطق        تكون الولكن ىف بعض احلاالت قد      
  .ة إضافيةبرضية بعد القيام بعمليات إعادة قول مالتربةاملدفن مما يتطلب عمليات حفر ووضع وقد تصبح تلك 

 مناسبة من خارج املوقـع  ةىف حالة عدم استيفاء تربات املوقع احلد األدىن للمعايري التصميمية فيمكن استرياد ترب        أما  
  .  بعد إعادة القولبة واإلدماج لسريانلحبيث تكون طبقة معوقة 

لكن يفـضل  و .خارجهوهكذا فهناك مصدرين حمتملني للتربة الالزمة ملبطن املدفن سواء من املوقع أو مستوردة من           
  . املستمدة من املوقع لسببنيالتربة
  . عن الوفر اهلائل ىف نفقات النقل فضالًيها لعدم احلاجة إىل أرض إضافية للحصول علاقتصاديا أوفر إا  -:أوالً
 أو مناطق للـتخلص مـن        بديلة للتربة  استخدامات مستمدة من املوقع يستبعد احلاجة إلجياد        ة ترب استخدام -:ثانياً
  .ض منهاالفائ

 عادى



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٣٦  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 من خارج املوقـع مـع مراعـاة أن    اهل  ذات خصائص مالئمة ىف املوقع يتعني إجياد مصدراًة حالة عدم توافر ترب    يف
  .القرب من املوقع عامل هام ىف ختفيض نفقات النقل

مل  ومن املهـم أن تـشت      .وتستند التقديرات اخلاصة بأحجام التربة املطلوبة إىل مسك املبطن ومساحة املدفن العامل           
 متر ١٤٧٥ من مساحة املدفن العامل يلزم فداناحلسابات على املبطنات اجلانبية أيضاً مع األخذ ىف االعتبار أنه لكل     

 وميكن حساب حجم التربة املتاح مـن املعلومـات         .سم ٣٠ىب قدره   ايق مسك تر   لتحق املدكوكة من التربة    مكعب
 وحيسب  .نيا على املقاطع العرضية الرأسية خالل املنطقة املعنية       وعادة ما ختطط املعلومات اجليولوجية بيا      .اجليولوجية

   .احلجم بناء على مسك التكوين املشار إليه وتقدير ملدى مساحته
للتقدير أو املعلومات   ) احلفر  (  عمل عدد كاف من التجويفات        يوجد ا تنوع ملحوظ للتربة     اليتاطق  وتتطلب املن 

 املدكوكة التربة بني   م والبد من مراعاة الفروق ىف احلج      . جيولوجى ذو خربة   لحجم وهو ما ميكن أن يقرره     الدقيق ل 
  . للمواد املستخدمةاملنحلو احلجم لحجم املدمج الفروق التقريبية  ل)  ٣(ل رقم  اجلدو ويبنيواملفككة

  ارمتعدد األ
  نوع املادة

  املفككة  املدكوكة
  ١,١٤  ٠,٨٢  الطينة الرملية الطفلية 

  ١,٣١  ٠,٨٢  الطفل
  ١,٠١  ٠,٨٧  الرمل

 منقوصـة   ات الطفلية إىل تقدير   جم نتيجة لإلدماج بالنسبة للتربة     ىف التعويض عن النقص ىف احل      اإلخفاقوقد يؤدى   
 ذى مـبطن مـدكوك مسكـة     فدان ٣٠ وبالنسبة ملدفن مساحته     %١٠لألحجام املطلوبة ىف املوقع بنسبة تزيد عن        

 وميكـن حتديـد     متر مكعـب   ٨١٠٥طلوب باملوقع مبا يزيد عن       ميكن أن حيدث نقص ىف تقدير احلجم امل        سم٦٠
 .وقياسـات النفاذيـة   " أتربرج"اخلصائص الفيزيقية اهلامة للمبطنات التربية من التوزيع احلجمى للحبيبات وحدود           

ق عرف الدقائ  وت .وتشري منحنيات التوزيع احلجمى للحبيبات إىل متاثل وانتظام حجم جسيمات التربة ونسبة الدقائق            
" أتربـرج   "  وتعد حـدود     ).٢٠٠ رقم    غربال قياس  متر من  و  ملم ٠,٠٧٤بأا جسيمات تربة ذات قطر أقل من        

 ومن اجللى أيضاً أن للنفاذيـة  . الطفلية النوع واملستخدمة كمواد مبطنة  التربة جوهرية وهامة ىف تقييم سلوك       عوامل
   .اشر على قدرة املبطن الترىب على احتواء الرشيحاعتباراً هاماً ىف تقييم مواد التربة نظراً لتأثريها املب

والبد من إجراء قياسات النفاذية عنـد كثافـات         ،  اخلصائص اهلندسية للتربة   اختبارومن الناحية األخرى البد من      
   .وحمتويات مائية ميكن حتقيقها ميدانياً

لتجنب حدوث أخطاء كـبرية ىف التنبـؤ    بقدر اإلمكان وذلك ضاهاة الظروف املعملية وامليدانية   ومن املهم للغاية م   
  .بنفاذيات التربة

   الوسطي المرحليالغطاء   ٤-٤
ع النفايات املكشوفة عند اية اليوم على أن يكون عمق الغطـاء             على مجي  وسيط/إنتقاىل) يومى  (ب وضع غطاء    جي

) العمـق  ( أن يكـون ذلـك    تربة أو مادة شبيهة فالبد استخدام مت فإذاكافياً لتغطية مجيع النفايات بشكل كامل  
ومادة .  الغطاء وطبقات النفايات اجلديدةالنفايات بشكل متقن قبل إضافة    دك   جيب أن يتم     كما .سم على األقل  ١٥

  -: التاليةلألغراض وتتم عملية التغطية اليومية . الرمليةالتربة وهالتغطية املثالية هى مزيج من الطفل



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٣٧  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  التحكم ىف ناقالت األمراض §
 والد البعوض والذبابالتحكم ىف ت §
  النفاية جسماحلد من إمكانية وصول الطيور والقوارض وغريها من احليوانات إىل §
 التقليل من تعرض النفاية إىل عوامل التعرية والتحكم ىف إلقاء القمامة §
 التقليل من الروائح الكريهة إىل احلد األدىن §
  حال حدوثها والسيطرة عليها ىف احلرائقمنع حدوث §
 ) ر الساقط واملاء املنطلق واحلبيسمن املط (جسم النفايةمية املاء الذى يصل إىل تقليل ك §

 
 سطحاً صلباً وآمناً للمركبات مما يتيح للمركبات سهولة احلركـة علـى             املدكوكة غطاء التربة    استخدامكما يوفر   

سم أكثر مجالية من مدفن   ١٥ تالف اإلطارات ، وأخرياً فإن املدفن املغطى بطبقة تربة مسكها         إسطح العمل وحيد من     
   .بال غطاء

ن هناك نفايـات إضـافية   ك غطاء وسيط منخفض النفاذية لتغطية مجيع أسطح املنشأة املليئة إذا مل ي           استخدامينبغى  
 .سـم ٣٠ الوسيط بـسمك     يوماً على أن تستخدم التربة أو أى مادة مشاة لعمل الغطاء           ٣٠سيتم إيداعها خالل    

  . وتكون الربكتعريةالملنع غطاء بشكل مناسب  وتدريج الكوالبد من د

  تصمیم آبار المراقبة   ٥-٤
 أما الغرض من املراقبة فهـو       .اخلطرةعد مراقبة املياه اجلوفية متطلباً فنياً هاماً إلدارة منشآت التخلص من النفايات             ت

   .ع حتتها وبأى كيفيةتقييم ما إذا كانت منشأة التخلص من النفايات تؤثر على نظام املياه اجلوفية الواق
يـاه   للسماح بقياس مستوى املاء وأخذ عينات من الرشيح وامل         وحولهوهلذا يتم إقامة آبار مراقبة داخل موقع املدفن         

مـم  ٥٠ املقوى بقطر قـدره      ية من أنبوب بالستيكى من ألياف كلوريد البوىل فنيل        جذنشأ اآلبار النمو   وت .اجلوفية
  .ومزود مبصاىف

 بشكل كاف لنظام هليدروليكية وما إذا كانت حساسة     التكوين ا  نفاذيةبار الىت مت إنشاؤها لتحديد       اآل ستخدمميكن ا 
   . عليهااالعتمادالتدفق اهليدروليكى حبيث تقدم معلومات مراقبة ميكن 

   اإلنشاء  ١-٥-٤
ختيار املادة اإلنـشائية  تمد ا ويع. مواد إنشاء بئر املراقبة عند إختيارنوعه من البد من اعتبار كل برنامج مراقبة فريداً      

  -:على األتى
ــوفرة  ــة وال ــوة والتوالتكلف ــها     والق ــوب حتليل ــادة املطل ــع امل ــى م ــاوى والفيزيق ــق الكيم     اف

ـ .املياه اجلوفية والرشيح وضع و ) الكتشافهالعنصر أو املركب الذى جيرى االختبار    (  ة مـن   وهناك جمموعة متنوع
يار األكثـر    هو االخت  (.PVC)فنيل  - ويعد كلوريد البوىل   .رها بشكل واسع   ىف أسعا  املواد ىف السوق الىت تتفاوت    

 االدمصاص وإطـالق املركبـات    الختباردراسات الىت أجريت مؤخراً  إال أن ال  القليلة  وتكلفته شيوعاً نظراً لتوفره  
وعة مـن   مواد مـصن  باستخدام توصيوكالة محاية البيئة األمريكية     جعلت   اليابس   PVCالعضوية بواسطة مركب    

 اآلبار إلنشاء (.PVC)فنيل - الصلب غري القابل للصدأ بدالً من كلوريد البوىل   أو (PTFE)إثيلني  -تترافلورو-بوىل
 أضعاف وبعـشرة  سبعة هى أعلى خبمسة إىل      (PTFE)ولكن لسوء احلظ أن تكاليف الصلب غري القابل للصدأ و           



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٣٨  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 أكثر مـن نـوع مـن املـواد     استخدامأنه قد يكون  إال (.PVC) ضعفاً على التواىل من تكاليف مخسة عشر إىل  
اإلنشائية لتصميم بئر مفيداً ونافعاً ىف حاالت معينة فقد يكون الصلب غري القابل للصدأ على سبيل املثال مفضالً ىف                   

  . ىف األجزاء غري اهلامة بشكل حاسمPVC باستخدامات ماوية حمددة مع التوفري ىف النفقبيئة كي
 وتقييم التلوث سواء احملتمل أو      باكتشافية آلبار مراقبة املياه اجلوفية حبيث تقوم بشكل فعال           مواقع أساس  ٣وهناك  

  .اجلوفيةالقائم فعالً باملياه 
 امليـاه   منسوبو من املدفن لتحديد جودة املياه اجلوفية اخللفية         األعلى االحندارئر واحد على األقل على      ب §

أن  على الرغم من .هداخل املدفن أو أسفل املياه اجلوفية سواء     تحديد تدفق  اهليدروليكى ل  االحندارودرجات  
نشاء بئرين إلعطاء فكرة عـن   يوصى بإ من املدفن هو احلد األدىن إال أنه       األعلى االحندار بئر واحد على    

  نوعية املياه اجلوفية اعلى املدفنالتغري ىف

  
  وفية اجلاملياه يبني تصميم آبار مراقبة و قياس منسوب :)٨(شكل 

  Bagchi 1994: املصدر
  



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٣٩  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 منسوب املياه حبيث ميكـن      العتراض االدىن من منطقة الدفن مع مصفاه        االحندار بئر جماور مباشرة حلافة      §
مصدر امللوث ولقياس مستويات الـسوائل  ة عند أخذ عينات من الرشيح اخلام لتحليل املكونات الكيماوي    

 يةحبيث ميكن حتديد وضعية الرشيح بالنسبة للنفا
االدىن من املدفن وعمودية على تدفق املاء اجلوىف ىف املستوى األفقـى    آبار ىف اجتاه االحندار ٣جمموعة من    §

 رشيحية ولتقييم مستويات املياه اجلوفية واجتاهـات تـدفقها           بؤرة لكشف وحتديد مدى وتركيزات أى    
 ار اإلمداد واملياه املستقبلةآبك -ومعدالت تدفقها ولتقييم آثار أو تأثريات الرشيح على املستقبالت 

  
ا إقامـة   ميكنن) م  ٥٠تزيد عن    ( ه اجلوفية على أعماق كبرية    جد مستوى امليا  اوت حيث ي  شديدة اجلفاف وىف املناطق   

 اآلبار القريبة القائمة استخدام على مسافات أكرب من حافة املدفن وبالتبعية ميكن        االحندار أسفلاآلبار املوجودة على    
  . ملراقبة التلوث بواسطة الرشيح الصادر من املدافن امليلب مهبطفعالً على جان

 إىل كل طبيعى قبـل وصـوله  م فمن املتوقع أن يتم ختفيف الرشيح بش١٠٠أما إذا كان عمق املياه اجلوفية أكرب من   
ـ . عدم وجود كسور أو جمارى ىف الطبقات حتت السطحية أسفل املدفنبافتراضذلك العمق   ن  وىف حالة كهذه ميك

  .إعفاء املوقع من آبار مراقبة املياه اجلوفية

  بدائل آبار المراقبة   ٢-٥-٤
 اآلبار املوجودة   مااستخدهناك عدة بدائل ممكنة ملتطلبات مراقبة املياه اجلوفية الكاملة وتشمل كما هو مذكور عاليه               

  املواد غري املشبعة    نطاق أخذ عينات من   و تهامراقبية وختفيض قائمة املكونات املراد      فعالً ألخذ عينات من املياه اجلوف     
 كتلة من اجلبس    واستخدام ،ة الكهربية للتربة أسفل املدفن    ي املقاوم مسحو النطاق الغري مشبع  مجع عينات غازية من     و

 من اخليارات الىت ميكن اختيارها تبعاً للظـروف         دفن وهذه البدائل جمموعة  فرعية        رطوبة  حتت امل    الكتشاف أى   
  .احمللية
  -:مل املكونات البديلة املمكنة ملراقبة املياه اجلوفية ما يلي وتش
الصوديوم والبوتاسـيوم والكالـسيوم واملنجنيـز والكلوريـدات         :  للماء ةالنوعي عناصر تعرب عن اجلودة    §

  .الكربوناتووالكربيتات والنترات 
 واألكـسجني   (BOD) األكسجني املستهلك ىف العمليات احليويـة   : دالة على وجود الرشيح   مؤشرات   §

 والكالـسيوم والنظـائر     (TOC) الكلى    والكربون العضوى  (COD) املستهلك ىف العمليات الكميائية   
غـاز  ( يلى ىف املدافن املولـدة للميثـان        ضكاهليدروجني اخلفيف الذى يؤيض بشكل تف     (  املشعة الثابتة 
 واألس نفاذيـة  والوم الـديوتري  اه اجلوفية الىت حتتوى على كميـات متفاوتـة مـن          وكاملي) االستصباح  

فعلى سبيل املثال تشري األحباث إىل أن تكسري امللوثات العضوية تسبب محـضية امليـاه               ( دروجيىن  األهي
الذى قد يكون مرتبطاً بزيادة احلمضية الناجتة عن تكـسر املـادة            ( والعسر  ) اجلوفية ىف البيئة املؤكسدة     

واألمـالح  )  احلمضية الناجتة عن تكسر املادة العضوية        الىت قد تكون مرتبطة بزيادة    ( والقلوية  ) العضوية  
 . والفوسفات واألمونيا والسمية اجلرثومية(TDS)الذائبة الكلية 



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٤٠  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 تقریر التصمیم - ٥
  

  :ميم حبيث يشمل املعلومات التاليةيعد تقرير التص
  وتوصيات واستنتاجات تنفيذيملخص  §
 صميمية وقيود املوقعاألسس التصميمية والفرضيات الرئيسية واملعايري الت §
 وظائفها التصميميةووصف مكونات املدفن األساسية اهلامة  §
 شرح مكتوب للرسوم التصميمية التفصيلية واملواصفات التصميمية §
  أن مكونات املدفن ستؤدى وظيفتها كما ىف التصميمإلثباتبيان عملى  §
 نتائج اختبار املواد املرتبطة بالتصميم §
 د اإلنشائية للموااملبدئيةاملواصفات  §
 التحاليل اهلندسية واحلسابات املستخدمة ىف تطوير التصميم §

 
صـفات  فالبد أن يكون خلطط التصميم وتقارير التصميم واملوا       احملليات أو   سات شئون البيئة  مؤس اجعةولتسهيل مر 

 لة بشكل كاف  ة مفص ة نفس الصيغة التنظيمية كما ينبغى أن تكون الوثائق التصميمي         وغريها من الوثائق ذات الصل    
  . ومعايري األداء قد حتققتد ما إذا كانت املقاييس الالزمةاحمللية من حتدي) السلطات ( لتمكني األجهزة 

احلـد    RSA جبمهورية جنوب إفريقيـة      DWFإدارة املوارد املائية والغابات      املعدلة من    ٦، ٥، ٤اجلداول  ومتثل  
  .غطاء املدفن اخلارجى ونيبطتاألدىن ملتطلبات التصميم ومكونات نظام ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٤١  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  )٤(جدول 
  الحد األدنى لمتطلبات تصمیم مدفن النفایات مأخوذ عن إدارة الموارد

  )١٩٩٨( المائیة والغابات بجمهوریة جنوب إفریقیا 
 نظام التصنیف 

 
               H 

 النفایات الخطرة             
 

G 
 النفایات العامة                                      

 
 L      

            مدفن كبیر   
M        

  دفن متوسط
S          

 مدفن صغیر
C           

      مدفن مشاع

                     الرمز 
  -B     ال رشیح مؤثر      
 +B      رشیح مؤثر       
  R             مطلوب       
   N       لیس مطلوبًا      

   F   خاص مناهتمام       
  قبل خبیر أو مندوب الوزارة 

درجة الخطورة 
1-4 

 

درجة الخطورة  
3 & 4 
 B+

 B-
 B+

 B-
 B+

 B-
 B+

  B-
  الحد األدنى من المتطلبات  

 

R  R  R  R  R  R   R  R  R  R  عین شخصًا مسئوًال 
 

R  R  R  R  R  R   R  R  R  R  
  التصمیم التصورى

 الموقع  تأكید تصنیف 
 

R  R  R  R  R  R  R  R  N  N قیم حجم الغطاء  
 

R  R  R  R  R  R  R   R  N  N 
  أشر إلى المنطقة غیر المشبعة

   بعد الحفر 
 

R  R  R  R  R  R   R   R  N  N حدد المجال الجوى المتاح 
 

R  R  R  R  R  R  R  R  N  N  قدر استخدامات المجال الجوى
 

R  R  R  R  R  R  R  R  N  N  قدر عمر الموقع 
 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  
  تعامل مع أى آثار تعرف

   علیها التحقیق 
 

R  R  R  R  R  R   R   R  N  N  التصمیم التخطیطى للموقع 
 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  تصمیم الصرف السطحى 
 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  خطة التطویر 
 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  إعادة التأهیل  / اإلغالق  
 

R  R  R  N  R  N  R  N  N N تصمیم نظام إدارة الرشیح 
 

R  R  R  R  R  R  R  N  R N تصمیم المصارف المائلة  
 

R  R  R  R  R  R   R  F  N N  تصمیم نظام المراقبة  
 

R  R  R  R   R  R  R   R  N  N 
 نهائى خطة االستخدام ال

 

F F F F F  
 F F N N     N  اختبار التربة والمواد 

 

R  R  R  R  R  R  F  N N  N 

  التصمیم الفنى
تصمیم الصرف الجیولوجیة 

  المائیة السطحیة 
 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  إلى متطلبات التبطین فى ورقة ارجع 
  )٢(ورقة التشغیل 

R  R  R  R  R  R   R   N    F  N   
  نوعبةنظام مراقبة 

   للماء 
 

N N  N R  N  R  N  F F  N نظام اكتشاف الرشیح  
 

R  R  R  N  R  N   
F  N N  N  نظام معالجة الرشیح 

 

R  R  R  N F N  
R N F N  نظام إدارة ومراقبة الرشیح 
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٤٢  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

R  R  R  R  R  R  
 
N N N  N 

 نظام إدارة ومراقبة الغازات 
 
 

R  R  R  R  R  R   R  R  R  R   
 إلى متطلبات التغطیة فى ورقة ارجع

  )٣(جدولالتشغیل 
 

R  R  

 
R 
 
 

F F F 

 
F F N N 

  ثبات المنحدرات

R  R  R  R  R  R   
F F N N تعریةتصمیم التحكم فى ال 

 

R  R  R  R  R  R   
N N N  N رسوم التصمیم والمواصفات 

 

R   R  R  R  R  R  R  N N  N تصمیم الفنى الموافقة على ال  
 
 
 



        في المناطق الجافةن المخلفات الخطرةاإلدلة األرشادیة لتصمیم مداف

٤٣  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

  )٥(جدول 
  لحد األدنى لمتطلبات مكونات النظام المبطنالمقاییس الدولیة ل

 نظام التصنیف

H 
 نفایات خطرة             

G 
  النفایات العامة

 
L 

    مدفن كبیر
M 

  مدفن متوسط
S 

   مدفن صغیر  
C 

  مدفن على المشاع  

                     الرمز   
  -B       ال رشیح مؤثر    
 +B       رشیح مؤثر      

  R       مطلوب             
   N       لیس مطلوبًا      

   F       اهتمام خاص من  
  قبل خبیر أو مندوب الوزارة

 

H:H 
 درجة الخطورة      
رتیب الخطورة          

٤-١    
 

H:h 
  درجة الخطورة   
 ترتیب الخطورة 
٢٫٣     

 
B+

 B-
 B+

 B-
 B+

 B-
  B+

  B-
 الحد األدنى للمتطلبات  

 

R R R R R R R R R R )بدن النفایة) ١٢ 
 

N N N R N R N N N N )الحمایة من التخفیف) ١١ 
 

R R R N R N R N N N )طبقة تجمیع الرشیح ) ١٠ 
 

R R N N N N N N N N )طبقة وسادیة) ٩  
 

R R N N N N N N N N 
   ملم ١٫٥غشاء أرضى 

  ملم٢أو 
 

R R R N R N N N N N )المبطن الطفلى المدمج)  ٧ 
 

R R R N R N N N N N )طبقة النسیج األرضى) ٦  

R R R N R N N N N N )طبقة اكتشاف الرشیح) ٥  
 

N N N N N N N N N N )طبقة وسادیة ) ٤  
 

N N N N N N N N N N 
  مبطن غشائى) ٣(

  ملم١ – أرضى 
 

R R R R R R R R N N )ى مدمج مبطن طفل) ٢ 
 

R R R R R R R R N N )طبقة إعداد القاعدة ) ١ 
 

  . إلى ترتیب اإلنشاء١٢ إلى ١ تشیر األرقام من -:ملحوظة 
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٤٤  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم

 
  )٦(جدول 

   حد األدنى لمتطلبات الغطاء الخارجى للمدفنلل المقاییس الدولیة 
 

  نظام التصنیف
 

H 
  نفایات خطرة          

 

G 
 النفایات العامة 

 
        L  

 مدفن كبیر     
M 

  مدفن متوسط 
S 

  مدفن صغیر     
C 

مدفن على المشاع         

LEGEND 
B- = No 
significant leachate 
produced 
B+ = Significant 
leachate produced 
R = Requirement 
N = Not a requirement
F = Flag: special 
consideration to be 

تعطى اعتبار خاص من قبل خبیر 
 أو مندوب وزارى 

 

H:H 
ترتیب الخطورة 

 

H:h          
 ترتیب الخطورة 

  ٣و٢
 

B+
 B-

 B+
 B-

 B+
 B-

  B+
  B-

 مكونات الغطاء الخارجى 
 

R  R  R  R  R  R  R   R  R  R  )طبقة تربة سطحیة ) ٥  
R  R  R  R  R  R  R   R  N  N  )طبقة طفلیة مدمجة) ٤ 
R  R  R  N  R  N  N N  N  N  )طبقة نسیج أرضى) ٣  
R  R  R  N  R  N  N N  N  N  )طبقة صرف غازى) ٢  
R  R  R  R  R  R   R  R  R  R  )سطح نفایات ) ١  

       مشكلة ومدمجة 
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٤٥  للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة ىالمركز اإلقلیم
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