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 الملخص                                                                     

تحول إلى مخلفات صلدة مما یترتب علیھ جزء كبیر من الخرسانة في حالتھا الطازجة والزائدة عن الكمیات الفعلیة المراد صبھا ت
ً بعد الماء علیھ فمن المھم االستفادة منھا وتكلفة عالیة إلعادة تدویرھا في ھذه الحالة،  إذ تعتبر الخرسانة ثاني أكثر مادة استھالكا

من مخلفات الخرسانة اغلب الدراسات إلى ضرورة االستفادة  تشیرأو إعادة تدویرھا وھي في حالتھا الطازجة. حیث قبل تصلدھا 
 یقومونمصانع الخرسانة الجاھزة في مدینة طرابلس ال  اغلبولكن أو حالتھا المتصلدة، في حالتھا الطازجة سواء كانت 

نتیجة لعدم درایتھم درایة كافیة بتقنیات إعادة تدویر الخرسانة في حالتھا الطازجة أو إعادة تدویر أو ھذه المخلفات االستفادة من ب
بل یتم وضعھا في األماكن المخصصة للمخلفات ومن تم التخلص منھا بنقلھا إلى المقالب العمومیة، مما یترتب  ،ناعھم بھاعدم اقت

 علیھ إھدار في الموارد وزیادة في تكالیف التشغیل ناھیك عن األضرار البیئیة الناجمة عن ذالك.
لطازجة سواء استخدامھا فادة من مخلفات الخرسانة في حالتھا االستاألسالیب ل أفضلتحدید ھو علیھ فإن الھدف من ھذه الورقة 

أو في إنتاج بعض المنتجات الخرسانیة األخرى أو إعادة تدویرھا إلنتاج ركام خشن واستخدامھ فیما بعد في إنتاج مباشرة 
 بطرقالطازجة ومقارنتھا  الخرسانة، وتشمل الورقة دراسة الجدوى االقتصادیة من إعادة استخدام مخلفات الخرسانة في حالتھا

لتخلص من ھذه المخلفات. وبناًء عل ذلك فإن إعادة تدویر أو استخدام مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة قد یوفر في تكالیف ا
 إنتاج الخرسانة الجاھزة وكذلك الحفاظ على الموارد الطبیعیة والتقلیل من اإلضرار بالبیئة.

   الكلمات الدالة:
 إعادة تدویر، أسالیب االستفادة. حالتھا الطازجة، مخلفات، سانة فيالخر

 المقدمة 1

ً  حول العالم تعتبر الخرسانة من المنتجات األساسیة التي تستخدم في قطاع اإلنشاءات صل تحیث یتم إنتاجھا بكمیات كبیرة سنویا
 إلنتاج حسب ما تشیر لھ بعض الدراساتمن إجمالي ا %1.5وحیث أن نسبة المخلفات تقدر بــ  .[1] متر مكعبملیار  3.8إلى 
ً  253 إلىكمیة مخلفات الخرسانة وھي في حالتھا الطازجة تصل أن ، و[3] وبالنظر إلى ھذه الكمیة فانھ  .ملیون متر مكعب سنویا

خفض مستوى االستفادة من مخلفات الخرسانة وھي في حالتھا الطازجة أو إعادة تدویرھا لما لھا من نتائج ایجابیة تساھم في یجب 
والحفاظ على الموارد الطبیعیة وغیرھا. إن اغلب الدراسات السابقة والمتعلقة بموضع الدارسة تشیر إلى ضرورة البیئي التلوث 

أو ھذه المخلفات االستفادة من ب یقومونة طرابلس ال مصانع الخرسانة في مدین أغلباالستفادة أو التقلیل من المخلفات، وحیت أن 
ال یستفیدون االستفادة المثلى من مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة نتیجة لعدم درایتھم درایة كافیة  ھماغلبأن و ،ھاإعادة تدویر

مصانع الخرسانة الجاھزة داخل  كلبطرق االستفادة أو عدم اقتناعھم بھا أو لعدم وجود الجدیة  للتقلیل من التأثیرات البیئیة. إن 
مخلفات إما مباشرة بمواقع الصب في حال الكمیات الصغیرة أو بوضعھا في األماكن المخصصة نطاق الدراسة یتخلصوا من ال

للمخلفات داخل المصانع ومن تم التخلص منھا بنقلھا إلى المقالب العمومیة في حال الكمیات الكبیرة، مما یترتب علیھ تكالیف 
ددة (اسمنت، ركام خشن،ركام ناعم، ماء) ناھیك عن التلوث تشغیل زائدة وتأثیرات سلبیة وإھدار للموارد المحلیة غیر المتج

لالستفادة من مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة سواء  األسالیب أفضلتحدید البیئي. علیھ فإن الھدف من ھذه الورقة 
ذلك في إنتاج  استخدامھا مباشرة في بعض األعمال أو المنتجات الخرسانیة أو تدویرھا إلنتاج ركام خشن واستخدامھ بعد

الخرسانة، والجدوى من إعادة استخدام مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة ومقارنتھا باألسالیب الحالیة المستخدمة للتخلص من 
عدد وأماكن لصورة جویة  یوضح) 1والشكل ( ،، وقد قمنا بإجراء مسح لمواقع مصانع إنتاج الخرسانة الجاھزةھذه المخلفات

 .سانة بمدینة طرابلسمصانع إنتاج الخر



 

 ) صورة جویة توضح عدد وأماكن مصانع إنتاج الخرسانة بمدینة طرابلس1شكل (

 منھجیة البحث 2

 مراحل: خمسةتم تقسیم ھذا البحث إلى 
 .لحصرھا وجمع المعلومات والبیانات مصانع إنتاج الخرسانةمیدانیة ل المرحلة األولى: زیارة
 .ومقارنتھا بالدراسات السابقة وتحلیلھا المتحصل علیھا والبیانات المعلوماتالمرحلة الثانیة: دراسة 

 األسالیب المثلى لالستفادة من مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة.حصر المرحلة الثالثة: 
 مقارنة األسالیب المتبعة.والجدوى االقتصادیة من الدراسة  المرحلة الرابعة:

 .والتوصیات الخالصة المرحلة الخامسة:

 مدینة طرابلسالطازجة بفي حالتھا مصادر مخلفات الخرسانة  3

ففي كل مرحلة من ھذه  ،للخرسانة مخلفات تنتج عند كل عملیة إنتاج، ابتداء من عملیة الخلط تم النقل وانتھاء بعملیة الصب
 المراحل قد ینتج بعض المخلفات لألسباب التالیة:

نتیجة لعدم مطابقة الخرسانة الموردة للزبون للمواصفات المطلوبة أو المتفق  :كمیات الخرسانة المرفوضة من الزبائن    1.3
في ھذه وھذه الكمیة تمثل نسبة صغیرة من إجمالي كمیة المخلفات الطازجة  رفض الشحنة وإعادتھا إلى المصنع، تم علیھا ي

وان جل المشاریع  ،علیھا ن بإجراء االختباراتیقوموال أن اغلبھم الفترة باعتبار أن اغلب كمیات الخرسانة تورد للمواطنین حیث 
 الخرسانة الموردة لھذه المشاریع تخضع لالختبار قبل صبھا من قبل المھندسین. اغلب ، إذ أناإلسكانیة والخدمیة وغیرھا متوقفة

لصعوبة تقدیر الكمیة اغلب ھذه الكمیات ناتجة إما كمیات الخرسانة التي زادت عن الكمیة الفعلیة المراد صبھا للزبون:    2.3
ً من تأخر الشحنات األخیرة وحدوث فواصل  ،طلب كمیة اكبر من الكمیة الفعلیة عن قصدلالمطلوبة أو  نتیجة لبعد المسافة وخوفا

 في الصب، وتمثل ھذه الكمیات النسبة األكبر إذ تحدث عند كل عملیة صب تقریباً مع التفاوت في الكمیة من عملیة إلى أخرى.



تنتج كمیات من المخلفات لعدم جاھزیة العناصر المراد  :التنسیق مع الزبون لسوءسال الخرسانة إلى موقع الصب إر   3.3
 أو عوارض أخرى عدم صالحیة موقع الصبوكذلك نتیجة إرسال مضخة خرسانة ال تصل إلى العناصر المراد صبھا  صبھا أو

 وھذا السبب یعزى لعدم التنسیق الجید.

لألعطال المیكانیكیة والحوادث المروریة نصیب في التسبب بوجود كمیات من  :نیكیة وحوادث مروریة عارضةأعطال میكا  4.3
إذ قد تحدث مرة أو مرتین في العام الواحد  ،، تحدث ھذه األعطال والحوادث بشكل قلیل جداً مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة

، وقد یتسبب حدوثھا في تلف حلة خلفات الخرسانة وھي في حالتھا الطازجةإال أن حدوتھا یتسبب في إنتاج كمیة كبیرة من م
 الشاحنات الناقلة للخرسانة.

في جمیع الحاالت التي تتطلب استخدام مضخة الخرسانة لعملیة الصب یتبقى  كمیات متبقیة في حوض مضخة الخرسانة:   5.3
وطول خرطوم  على حسب حجم الحوض 3م 125.0إلى  1.0جزء صغیر من الخرسانة في حوض المضخة تتراوح كمیتھ من 

 .المضخة

للتأكد من جودة الخرسانة یتم اخذ عینات منھا إلجراء االختبارات علیھا وھي في  كمیات ناتجة عن أخد عینات االختبارات:   6.3
 حالتھا الطازجة ومن تم التخلص منھا كمخلفات.

رى كاألسباب األمنیة واالجتماعیة وجراء العوامل الطبیعیة كاألمطار قد تنتج مخلفات لعدة أسباب أخ مصادر أخرى:   7.3
 الغزیرة وغیرھا.

 مدینة طرابلسب الطازجةفي حالتھا األسالیب الحالیة المستخدمة للتخلص من مخلفات الخرسانة  4

 االستفادة المباشرة:   1.4

لكمیات الراجعة إلى المصانع یتم إعادة توجیھھا جزء صغیر من اإعادة توجیھھا لمواقع أو عناصر أو أصناف أخرى:   1.1.4
 أغلبن إإلى مواقع أخرى قریبة من موقع الصب، إذ ال یوجد تواصل وتنسیق كافي مع مصانع الخرسانة بعضھا البعض. و

المصانع ال تمتلك إال مضخة واحدة. حیث یتم  أغلبمصانع الخرسانة ال یقومون بعملیتي صب في وقت واحد، نظراً ألن 
ً ما لحل مشكلة المخلفات من ھذا األسلوب ستفادة اال ً نوعا التي تضمن عدم تكون  بالصورة الصحیحةاستغاللھ یتم إذ لم جزئیا

 .المخلفات

بتصنیع بعض المنتجات الخرسانیة  ونقومت زیارتھم یالقلیل من المصانع التي تمتصنیع بعض المنتجات الخرسانیة:   2.1.4
. إال أن ھذه )2كما ھو موضح بالشكل ( ت الحدائق وبالطات تغطیة القبور وحواجز خرسانیةمثل بردورات الطرق وبردورا

المنتجات لم ترتقي للمستوى المطلوب الذي یغطي كمیات كبیرة من المخلفات الزائدة عن الحاجة، إذ یلجأ اغلبھم لعمل قوالب 
ین على التشغیل. إال أن ھذه القوالب ال تكفي وال تلبي صغیرة الحجم كمحاوالت خجولة من بعض المھندسین أو المشرفین القائم

المتطلبات أو ال ترتقي للمستوى المطلوب من حیث الجودة. إذ أن المخلفات الصلدة بالمصانع تكاد تكون ھي نفسھا عند الذین 
 یتبعون ھذا األسلوب أو الذین ال یتبعونھ.

   

استخدام الخرسانة في تصنیع بردورات 
 دائقالطرق والح

استخدام الخرسانة في تصنیع بالطات 
 تغطیة القبور

 استخدام الخرسانة في تصنیع حواجز خرسانیة

 بعض المنتجات الخرسانیة) استخدام الخرسانة في تصنیع 2شكل (



 :"إعادة التدویر بالطرق المیكانیكیة" االستفادة غیر المباشرة   2.4

 استخدام مصنعین للطرق المیكانیكیة إلعادة تدویر الخرسانة في حالتھا الطازجة تبینالجاھزة من خالل زیارة مصانع الخرسانة 
في  إال، حیث أن محطات التدویر المستخدمة تنتج ركام خلیط بین الخشن والناعم وال یمكن استخدامھ )3كما ھو موضح بالشكل (

 جود الصیانة والمتابعة الدوریة.، وھي شبھ متوقفة عن العمل أو تعمل بنصف طاقتھا لعدم والخرسانات العادیة

   

 في احد المصانع ) محطة تدویر الخرسانة الطازجة بالطریقة المیكانیكیة3شكل (

 التخلص من مخلفات الخرسانة الطازجة   3.4

ً من المخلفات الطازجة تقوم بالتخلص منھا كل بنقلھا بعد  مصانع إنتاج الخرسانة الجاھزة بما فیھم المصانع التي تستفید جزئیا
 قتصادياال الجانبوبالنظر إلى ھذه العملیة ودراسة نتائجھا على ، )4كما ھو موضح بالشكل ( تصلدھا إلى المقالب العمومیة

تكلفة التخلص من  أثبتت بعض الدراسات أن، حیث من جمیع النواحي كبیرة یتضح أن لھا تأثیرات سلبیة والبیئي واالجتماعي
 .[3]إلى المقالب العمومیة ضعف تكلفة إعادة استخدامھا أو تدویرھا  مخلفات الخرسانة بنقلھا

   

 ) التخلص من مخلفات الخرسانة الطازجة وذلك بوضعھا على األرض حتى تصلدھا ومن ثم نقلھا إلى المقالب العمومیة4شكل (

 
 

 :الطازجة في مدینة طرابلسفي حالتھا مخلفات الخرسانة  نتائج المسح لكمیات 5

بناء مصنع إلنتاج الخرسانة الجاھزة، و 74حصر مصانع إنتاج الخرسانة الجاھزة في مدینة طرابلس حیث یوجد عدد حوالي تم 
كل نع إلنتاج الخرسانة الجاھزة تم حصر ن مصعشریالذي تم إجراءه على (االستبیان والمقابلة الشخصیة) على المسح المیداني 

وتم  ).1كما ھو موضح بالجدول رقم (مصنع  20لعدد حسب مصدرھا انة الطازجة مخلفات الخرساإلنتاج وكمیات كمیات من 
ً  وفقتقدیر كمیات مخلفات الخرسانة الطازجة في مدینة طرابلس  كما ھو موضح  مصنع 74لعدد المصادر المشار إلیھا سابقا

 ).2بالجدول رقم (
 
 
 



 نع بمدینة طرابلسمص 20د لعد الطازجةفي حالتھا كمیات مخلفات الخرسانة  )1الجدول رقم (

 الموقع ر.م

متوسط 
كمیة إنتاج 
 الخرسانة

كمیات 
الخرسانة 
المرفوضة 
 من الزبائن

كمیات 
الخرسانة 
التي زادت 
عن الكمیة 
 الفعلیة

كمیات ناتجة 
عن إرسال 

الخرسانة إلى 
موقع الصب 
 لسوء التنسیق

كمیات ناتجة 
عن أعطال 
میكانیكیة 
وحوادث 
 مروریة

كمیات 
 متبقیة في
حوض 
 المضخة

كمیات 
ناتجة عن 
أخد عینات 
 االختبارات

إجمالي 
كمیة 

المخلفات 
 لكل مصنع

نسبة 
 المخلفات

من 
إجمالي 
 اإلنتاج

ً 3م ً 3م /سنویا ً 3م /سنویا ً 3م /سنویا ً 3م /سنویا ً 3م /سنویا ً 3م /سنویا ً 3م /سنویا  % /سنویا

1 
طریق الكریمیة 

 السواني -

78000 67.5 936 15 22.5 130 58 1229 1.6 
2 54000 0 360 7 8 90 38 503 0.9 
3 42000 7 96 3 9 70 9 194 0.5 
4 24000 0 180 4 9 40 9 242 1.0 
5 

مشروع الھضبة 
شارع  -

 الخالطات

54000 15 624 16 16 90 26 787 1.5 
6 48000 0 312 8 7 80 9 416 0.9 
7 27000 0 720 3 4 45 9 781 2.9 
8 30000 0 156 4 7 50 9 226 0.8 
9 39000 8 360 3 8 65 9 453 1.2 

 0.9 418 9 75 3 3 312 16 45000 سوق األحد 10
11 

طریق وادي 
 الربیع

21000 0 156 3 8 35 9 211 1.0 
12 36000 0 720 7 9 60 15 811 2.3 
13 24000 0 312 3 4 40 9 368 1.5 
14 46200 9 120 16 16 77 19 257 0.6 
15 36000 9 360 4 7 60 2 442 1.2 
 1.3 302 19 40 8 7 120 108 24000 عین زارة 16
17 

 -الغیران 
 النجیلة -جنزور 

28800 0 312 4 8 48 9 381 1.3 
18 42000 0 360 4 8 70 9 451 1.1 
19 36000 0 180 3 9 60 9 261 0.7 
20 60000 0 360 4 8 100 25 497 0.8 

 9235 315 1325 178.5 121 7056 239.5 795000 /سنویا)3اإلجمالي (م
%1.2 

 461.7 15.7 66.3 8.9 6.1 352.8 12.0 39750 /سنویا)3المتوسط (م

 

 مصنع 74) تقدیر كمیات مخلفات الخرسانة الطازجة في مدینة طرابلس لعدد 2الجدول رقم (

 مصادر مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة
عدد مصانع إنتاج 
ھزة الخرسانة الجا

 في مدینة طرابلس

متوسط كمیة مخلفات 
الخرسانة الطازجة سنویاً  
 لمصنع واحد من واقع الدراسة

إجمالي الكمیة التقدیریة 
لمخلفات الخرسانة الطازجة 
 السنویة في مدینة طرابلس

 م3 / سنوي م3 / سنوي
 كمیات الخرسانة المرفوضة من الزبائن

74 

12.0 886.2 
 26107.2 352.8 زادت عن الكمیة الفعلیة المراد صبھا كمیات الخرسانة التي

 447.7 6.1 كمیات ناتجة عن إرسال الخرسانة إلى موقع الصب لسوء التنسیق مع الزبون
 660.5 8.9 كمیات ناتجة عن أعطال میكانیكیة وحوادث مروریة عارضة

 4902.5 66.3 كمیات متبقیة في حوض مضخة الخرسانة
 1164.5 15.7 أخد عینات االختبارات كمیات ناتجة من

 34169 461.7 /سنوي)3الكمیة التقدیریة لمخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة في مدینة طرابلس (م

 



، وفي بعض الدراسات [3] اإلنتاجمن نسبة  % 1.5تشیر الدراسات إلى أن نسبة مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة حوالي 
تبین أن متوسط نسبة مخلفات الخرسانة في حالتھا  الدراسةھذه من إجمالي إنتاج الخرسانة. ومن خالل  [5] % 0.5-0.4األخرى 

) یوضح نسبة كمیة مخلفات الخرسانة الطازجة 7شكل (المن إجمالي إنتاج الخرسانة، و % 1.2الطازجة في مدینة طرابلس بلغت 
میات مخلفات الخرسانة الطازجة حسب مصدرھا من إجمالي ) نسب ك8الشكل ( من إجمالي إنتاج الخرسانة، كما یوضح

 .المخلفات

 

 
 

 

 األسالیب الواجب إتباعھا لالستفادة من مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة 6

ھذه الكمیات إما بإعادة توجیھھا إلى  یجب االستفادة منإعادة توجیھ الخرسانة لمواقع أو عناصر أو أصناف أخرى:    1.6
ى في نفس الموقع أو إلى مواقع أخرى قریبة إن أمكن، فھذا األسلوب ال یحتاج إال إلدارة منظمة تتبع أسالیب اإلدارة عناصر أخر



الحدیثة للتواصل، باستغالل جمیع وسائل االتصال المتاحة للحد من المخلفات قدر اإلمكان، وإنشاء الخطط البدیلة للمخاطر 
 ا أدناه كخطط بدیلة.باالستعانة بأحد األسالیب المشار إلیھ

على مصانع الخرسانة تجھیز قوالب لبعض المنتجات الخرسانیة ذات أحجام مختلفة تصنیع بعض المنتجات الخرسانیة:    2.6
مرات الستخدامھا في تصنیع بعض المنتجات الخرسانیة مثل المقاعد الخرسانیة والطاوالت وبردورات الطرق والحدائق وم

نیة وأغطیة غرف التفتیش وغیرھا. وعدم االقتصار على المنتجات الصغیرة فقط، وزیادة االھتمام والحواجز الخرسا المشاة
بالقوالب واالستعانة بالمھندسین المعماریین لخلق أشكال ونماذج ترتقي للمستوى العالمي. إذ أن سعر تكلفة طاولة القھوة 

من الخرسانة  3م 0.125إذ ال تستھلك أكثر من  ،[4]أمریكي دوالر  880المصنوعة من الخرسانة حسب موقع األمازون یقدر بـ 
 لتصنیعھا.

تطورت صناعة اإلضافات الكیمیائیة المحسنة لخواص الخرسانة استخدام اإلضافات الكیمیائیة لضبط عملیة التمیوء:    3.6
ساعة  72زمن الشك لفترة تصل إلى والتي من بینھا إضافات تستخدم إلعادة االستفادة من الخرسانة الزائدة عن الحاجة بتبطئة 

، الستخدامھا فیما بعد بخلطھا مع كمیات من الخرسانة المنتجة حدیثاً، وھذه اإلضافات ال تؤثر سلباً على الخواص المیكانیكیة [5]
م أخدھا . قد تحدث ھذه اإلضافات فارق كبیر في كمیة المخلفات إذا ما ت[7,6,5]ومقاومة أعلى  أطولللخرسانة وتعطي زمن شك 

 .بعین االعتبار واستغاللھا االستغالل األمثل

احد األسالیب الواجب إتباعھا إلعادة التدویر لالستفادة من المخلفات، استخدام اإلضافات الكیمیائیة إلنھاء عملیة التمیوء:    4.6
ى أي معدات أخرى، وتخلط لزمن بعملیات رطبة حیث یتم إضافة المواد الكیمیائیة إلى شاحنات نقل الخرسانة بدون الحاجة إل

محدد حسب نوع المادة المضافة ومن تم تفریغ الشحنة ومعالجتھا، حیث تقوم ھذه المواد بإیقاف التفاعل بین االسمنت والماء 
في الخرسانة  %100، وھذا الركام یمكن استخدامھ بنسبة [8,5] كجم من الركام الجاف 2400من الخرسانة إلى  3م 1وتحویل 
كما ھو  [8]بدون تأثیرات سلبیة على خواص الخرسانة نشائیة وبنسب أقل في الخرسانة المسلحة، حسب درجة الخرسانة غیر اإل

 ).5موضح بالشكل (

   

 ) استخدام اإلضافات الكیمیائیة إلنھاء عملیة التمیوء إلنتاج ركام خشن5شكل (

حد األسالیب المھمة للحد من تكون المخلفات الخرسانیة، فإذا لم یتم ھذا األسلوب اإعادة التدویر بالطرق المیكانیكیة:    5.6
ً فإنھ ال خیار إال اللجوء إلى األسلوب المیكانیكي لفصل مكونات الخلطة  االستفادة من المخلفات بتطبیق األسالیب المشار إلیھا أنفا

جدیدة وبنفس كفاءة الركام العادي وإما االستفادة إما كلي وإما جزئي، الستخدام ما قد تم فصلھ من ركام خشن إلنتاج خرسانات 
من الركام الناعم في إنتاج خرسانات ذات جودة منخفضة، أو االستفادة من الماء مباشرة للخلط أو بخلطھ بكمیات أخرى. ومن 

ة بنقلھا إلى المقالب خالل الدراسة یتضح أن عملیة التدویر المیكانیكیة مكلفة ولكنھا أقل تكلفة من التخلص من مخلفات الخرسان
 ) یوضح بعض محطات تدویر الخرسانة في حالتھا الطازجة.6العمومیة. والشكل (



   

 ) إعادة تدویر الخرسانة في حالتھا الطازجة بالطرق المیكانیكیة6(شكل 

 
 الخالصة: 7

ً أن  ا الطازجة بنقلھا بعد تصلدھا إلى مصانع الخرسانة الجاھزة تتخلص من مخلفات الخرسانة في حالتھ اغلبكما اشرنا سابقا
المقالب العمومیة مما یترتب علیھ مجموعة من التأثیرات االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة، حیث أن متوسط التكلفة التقدیریة لنقل 

أن ھذه )، وبالرغم من 3د.ل/سنوي لكل مصنع كما ھو موضح بالجدول ( 5,550مخلفات الخرسانة إلى المقالب العمومیة حوالي 
القیمة لیست كبیرة إال أن االستفادة من المخلفات في حالتھا الطازجة بأحد األسالیب المشار إلیھا ینتج عنھ أرباح إضافیة كبیرة كما 

 ).8،7،6،5،4ھو موضح بالجداول (
 

 ) تكلفة نقل مخلفات الخرسانة بعد حالة تصلدھا إلى المقالب العمومیة في مدینة طرابلس3الجدول رقم (

 مصادر مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة

كمیة مخلفات 
الخرسانة 

الطازجة في 
 مدینة طرابلس

متوسط 
تكلفة 

تشوین 
 المخلفات

متوسط تكلفة نقل 
المخلفات الخرسانة 

الطازجة من المصنع 
 إلى المقالب العمومیة

ضریبة 
المقالب 
 العمومیة

إجمالي 
التخلص 

من 
 المخلفات

 إجمالي تكلفة نقل المتر
المكعب من المخلفات 
الخرسانة الطازجة من 
المصنع إلى المقالب 

 العمومیة
 د.ل د.ل / م3 د.ل / م3 د.ل / م3 د.ل / م3 م3  

 12 كمیات الخرسانة المرفوضة من الزبائن

0.455 11.111 0.455 12.020 

143.942 
 4240.727 353 كمیات الخرسانة التي زادت عن الكمیة الفعلیة المراد صبھا
كمیات ناتجة عن إرسال الخرسانة إلى موقع الصب لسوء 

 72.722 6 التنسیق مع الزبون

 107.280 9 كمیات ناتجة عن أعطال میكانیكیة وحوادث مروریة عارضة
 796.338 66 كمیات متبقیة في حوض مضخة الخرسانة
 189.159 16 كمیات ناتجة من أخد عینات االختبارات
 5,550.169 إلى المقالب العامة  تكلفة التقدیریة لنقل مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجةال

 

 ) قیمة األرباح من إعادة توجیھ الخرسانة كأحد أسالیب االستفادة من مخلفات الخرسانة الطازجة4الجدول رقم (

 صافي التوفیر * سعر البیع كمیة الخرسانة

 د.ل/سنوي 3د.ل/م 3م
371 150 60,081 

 * صافي التوفیر عبارة عن إجمالي قیمة بیع الخرسانة المعاد توجیھھا باإلضافة إلى توفیر تكلفة نقل المخلفات إلى المقالب.

 



 ) قیمة األرباح من تصنیع المنتجات الخرسانیة كأحد أسالیب االستفادة من مخلفات الخرسانة الطازجة5الجدول رقم (

 صافي التوفیر * عدد البردورات المنتجة سعر البیع لمنتجتكلفة تصنیع ا كمیة الخرسانة

 د.ل/سنوي قطعة/سنوي د.ل/قطعة د.ل/قطعة /سنوي3م
462 1.813 6 8795 42,378 

 * صافي التوفیر عبارة عن إجمالي قیمة بیع المنتجات الخرسانیة باإلضافة إلى توفیر تكلفة نقل المخلفات إلى المقالب.

 كأحد أسالیب االستفادة من مخلفات الخرسانة الطازجة ألرباح من استخدام اإلضافات الكیمیائیة لضبط عملیة التمیوء) قیمة ا6الجدول رقم (

 صافي التوفیر * سعر البیع تكلفة اإلضافات الكیمیائیة كمیة الخرسانة

 د.ل/سنوي 3د.ل/م د.ل/سنوي /سنوي3م
380 4,747 150 56,780 

 لي قیمة إعادة بیع الخرسانة باإلضافة إلى توفیر تكلفة نقل المخلفات إلى المقالب.* صافي التوفیر عبارة عن إجما

 كأحد أسالیب االستفادة من مخلفات الخرسانة الطازجة ) قیمة األرباح من استخدام اإلضافات الكیمیائیة إلنھاء عملیة التمیوء7الجدول رقم (

 كمیة الخرسانة
تكلفة اإلضافات 
 الكیمیائیة

 ام المتحصل علیھكمیة الرك
قیمة المتر المكعب من الركام الخشن المعاد 

 تدویره
 صافي التوفیر *

 د.ل/سنوي 3د.ل/م /سنوي3م د.ل/سنوي /سنوي3م
380 1,899 380 20 10,261 

 المخلفات إلى المقالب.* صافي التوفیر عبارة عن إجمالي قیمة الركام الخشن الناتج من إعادة تدویر الخرسانة باإلضافة إلى توفیر تكلفة نقل 

 ) قیمة األرباح من إعادة التدویر بالطرق المیكانیكیة كأحد أسالیب االستفادة من مخلفات الخرسانة الطازجة8الجدول رقم (

 تكلفة االستثمار كمیة الخرسانة
مصاریف 
 الصیانة

 قیمة الركام المعاد تدویره كمیة الركام المعاد تدویره
 صافي التوفیر *

 الركام الناعم الركام الخشن الركام الناعم م الخشنالركا
 د.ل/سنوي 3د.ل/م /سنوي3م د.ل/سنوي د.ل/سنوي /سنوي3م

453 8,000 800 362 181 25 12 7,980 
 مخلفات إلى المقالب.* صافي التوفیر عبارة عن إجمالي قیمة الركام الخشن والناعم الناتج من إعادة تدویر الخرسانة باإلضافة إلى توفیر تكلفة نقل ال

 

 والتوصیات: االستنتاجات 8

في حالتھا الطازجة سواء باستخدامھا مباشرة أو استخدامھا في وھي االستفادة من مخلفات الخرسانة تبین من خالل الدراسة أن 
 نقاط التالیة:التي یمكن تضمینھا في الاالیجابیة  النتائجأو بتدویرھا لھ العدید من یع المنتجات الخرسانیة األخرى تصن

 .استخراج الركامإنتاج االسمنت وعن طریق الحد من الحاجة إلى غیر المتجددة على الموارد الطبیعیة  ةحافظالم •
 خلق المزید من فرص العمل. •
، مما یترتب علیھ المقالب العمومیةإلى  المخلفاتنقل تكلفة ل من یقلبذلك التو ،ل من تكلفة شراء المواد الخامیقلالت •

 .ي المصروفاتتوفیر ف
 المستخدمة لدفن المخلفات. يمن مساحة األراضالمحافظة على البیئة بالتقلیل  •
 من الغبار الناتج عن تدویر مخلفات الخرسانة المتصلدة.التقلیل  •
 لتر من الماء. 200حوالي متر مكعب من مخلفات الخرسانة في حالتھا الطازجة ینقذ  1باالستفادة من  •
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