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 الجريدة الرسمية

 تعليمات املتطلبات الفنية والبيئية إلنشاء
 2021وتشغيل مكبات النفايات الصحية يف اململكة لسنة 

 2005سنة ل 27( من نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 7ة مبوجب احكام املادة )درالصا

 

 (:1المادة ) 

المتطلبات ال نية والبيرية إلنشاء وهشغيه مكبات الن ايات الةحية هعليمات هسمى ه ه التعليمات ) 

 .عتباراغ من هاريخ نشرها  ي الجريدة الرسميةا( ويعمه بها  2021 ي المملكة لسنة 

 

 (:2المادة )

عليمات المعاني المصةةة لها أدناه ما لم يكون للكلمات والعبارات التالية ييثما وردت  ي ه ه الت

 :هدل القرينة على غير ذلك

 . : قانون يماية البيرة ونــــــــــالقان

 .: نظام إدارة الن ايات الةلبة النا   امــــــــــــالنظ

  .: وزارة البيرة وزارةـــــــــال

  .: وزير البيرة رــــــــــالوزي

لنهاائي مان الن اياات  اي باا ن االرض أو علاى ساطحها وبةاورة مكب الن ايات : موقع التصلص ا

غ.   منة بيريا

 

 (3المادة )

مكباات الن اياات  ء وهشاغيه نياة والبيرياة عناد إنشااهقوم الجهات ذات العالقة بتطبيت المتطلباات ال 

غ للماليت رقم ) ماا ، المر قاة بها ه التعليماات وب (4) و (3( و )2)  و (1الةحية  ي المملكة و قا

 ال يتعارض مع التشريعات ذات العالقة. 

 

 (4المادة )

 .للوزير بناءغ على هنسيب لجنة هشكه له ه الغاية هعديه ه ه التعليمات يسب مقتضى الحال

 

 ــةـــــوزيـر البيئ
 اروهـــنبيــل مص
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 الجريدة الرسمية

 ( االشرتاطات العامة1احمللق رقم )
 

ي ه ه المتطلبات ال نية  والبيرية المعاني يكون  للكلمات والعبارات التالية ييثما وردت     -أ

 المصةةة لها ادناه ما لم هدل القرينة على غير ذلك :

غ  الن ايات الحيوية القابلة للتحله: هعني أي ن ايات قادرة على أن هتعّرض للتحله هوائيا أو الهوائيا

 مثه  ضالت الطعام ون ايات الحدائت والورق والكرهون المقّوى.

 

صاملة: هي الن ايات التي ال هتعّرض ألية هحوالت  يزيائية أو كيميائية أو بيولوجية. وال الن ايات ال

ه وب أو هحترق أو هتغير  يزيائيا أو هت اعه كيميائيا أو هتحله من النايية الحيوية أو هؤثر سلبا 

على أي مادة أخرى بحيث  ي يال مالمستها هتسبّب بتلوث بيري أو إضرار بةحة اإلنسان. 

يجب أن يكون  التسرب الكلي للعةارة ومحتوى التلوث  ي الن ايات ومقدار الُسّمية  ي و

 ، وهحديدا ال يُسبب مصا ر  ي نوعية المياه السطحية و/أو الجو ية. العُةارة  ضريال

 غازات المكب:  هي جميع الغازات المستصرجة من الن ايات المطمورة.

ت الموضوعة  ي المكّب أو ينشأ عن أو يكون  محتوى يتسرب من الن ايا العُةارة:هي أي سائه 

 ضمن  المكب.

ال هشمه  والن ايات السائلة:هي أي ن ايات بالحالة السائلة بما  يها  مياه الةرف الةحي، 

 الحمأة.

التصزين الجو ي: هو مر ت هصزين ن ايات دائم  ي هجويف جيولوجي عميت مثه منجم ملن أو 

 بوهاسيوم.

يوية: هي ن ايات يدائت و ضالت قابلة للتحله ييويا، ومصل ات  عام ومطبخ من الن ايات الح

المنازل والمطاعم ومزودي الطعام وشركات التجزئة، والن ايات الشبيهة الناهجة عن مةانع 

 التةنيع الغ ائي.

لى التجميع: يعني جمع الن ايات، ويشمه ال رز األولي والتصزين األولي للن ايات ألغراض النقه إ

 مر ت المعالجة.

الن ايات المنزلية: هي الن ايات التي هنتج من المنازل، إضا ة إلى أي نوا  خر من الن ايات 

 الشبيهة لها بسبب  بيعتها أو هركيبتها.

التجميع المستقه:يعني هجميع الن ايات على أسال إبقاء كه نوا مستقال عن األنواا األخرى 

 المعالجة المحددة.ويسب  بيعتا وذلك لتسهيه عمليات 

 الن ايات غير الصطرة هي أي نوا ن ايات غير م كور ضمن هعري ات الن ايات الصطرة.

غ له ه التعليمات.  الطمر الةحيص: التصلص من الن ايات  ي مكّب هم إنشاؤه وهشغيلا و قا

 منطقة الصدمةص: هي المنطقة / اإلقليم / البلديات المصدومة من قبه مكّب معيّن.
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 الجريدة الرسمية

قانون اال اري التمد التعاريف والمعاني المصةةة لها الواردة  ي قانون يماية البيرة وهع -ب

الدارة الن ايات والتشريعات ذات العالقة بتطبيت ه ه المتطلبات ييثما وردت عليها النص  ي 

 ه ه المتطلبات. 

 

 لنطاقأوالغ: ا

أصناف الن ايات الثالثة   هطبت ه ه المتطلبات ال نية على  المكبّات الةحية للن ايات وهشمه

 : التالية

 الن ايات الةلبة المنزلية غير الصطرة .1
 الن ايات الصاملة .2
 الن ايات الصطرة .3

 

وه ا يتضمن التدابير واإلجراءات واإلرشادات المقدمة لمنع أو خ و اآلثار السلبية على البيرة 

والتربة والهواء، وعلى  ما أمكن، وعلى وجا الصةوص هلوث المياه السطحية والمياه الجو ية

البيرة، بما  ي ذلك هأثيرات االيتبال الحراري وأية أخطار ناشرة هؤثر على صحة اإلنسان من 

  مر الن ايات خالل دورة يياة المكب.

 

غ ألنواا الن ايات التي يمكن استقبالها  غ: هةنيف مكبات الن ايات الةحية و قا  ثانيا

 طرةمكبّات الن ايات الةحية غير الص (1

 ي يال لم هكن الن ايات من النوعين الصطرة أو الصاملة، عندئ  هعتبر ن ايات غير خطرة، ويجب 

 إرسالها إلى مكّب الن ايات غير الصطرة.

ن ايات غير الصطرة هي الن ايات المنزلية، ييث الإن أنواا الن ايات التي يمكن استقبالها  ي مكب 

تي يتم جمعها بشكه من ةه من البلديات والناهجة عن يتضمن ه ا النوا من الن ايات األجزاء ال

المساكن والحدائت واالنشطة التجارية  وهشتمه ه ه الن ايات على ن ايات ييوية قابلة للتحله، 

مواد التغليف والتعبرة، ألبسة، ن ايات خضراء، أهربة ويجارة، ن ايات ذات أيجام كبيرة والتي 

رم، كبس(. كما يمكن استقبال ن ايات غير خطرة من هعّرض  ألنواا معالجة لص و يجمها ) 

 منشأ غير منزلي دون  حةها  ي المكّب والتأكد أنها غير خطرة.

 من الُم ّضه أن هتعّرض الن ايات إلى معالجة مسبقة وذلك من أجه:

 استرجاا  المواد الممكنة 
 خ و الحجم والكتلة 
 .التقليه من ه اعلها  و وجود أية مواد ضارة 
صلص من مواد الجبس غير الصطرة  قل  ي  مكبات الن ايات غير الصطرة وضمن خاليا ال يتم الت

يتم  يها استقبال ن ايات ييوية قابلة للتحله أما الن ايات الصطرة المستقرة، غير المت اعلة يمكن 

ة استقبالها  ي مكبات الن ايات غير الصطرة. ويمكن أن هكون الن ايات على شكه ُيبْيبات ُمتراصّ 

ة المستقرة غير الت اعلية هعني أن سلوك هرّشن ه ه الن ايات ا)مواد كيماوية ثابتة ُمطّوعة(. االد

شبيا بسلوك المواد غير الصطرة ولن هتغيّر عكسيا على المدى البعيد يسب ظروف هةميم المكّب 

 أو الحوادث التي يمكن التكهن بها: 

 وي( ي الن ايات ويدها )مثال: من خالل التحله الحي 
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 الجريدة الرسمية

  ب عه هأثير الظروف المحيطة  ويلة األمد )مثال: المياه، الهواء، الحرارة، الُمعيقات

 الميكانيكية(، 
 .أو ب عه هأثير ن ايات أخرى بما  يها منتجات الن ايات مثه العُةارة و الغاز 

 

 األنواا التالية من الن ايات لن يتم استقبالها  ي مكب الن ايات  الةحية غير الصطرة:

لن ايات الصطرة وأنواا الن ايات األخرى التي هُةنّف  ي المكب على أنها مت جرة أو ا .أ 

 مت كلة، متأكسدة، شديدة االشتعال، أو قابلة لالشتعال.

ن ايات المستش يات والن ايات الطبية األخرى التي هنشأ  ي المستش يات والعيادات   .ب 

 والمؤسسات البيطرية والتي هكون ُمْعدية.

 لسائلةالن ايات ا .ج 

اإل ارات المستعملة باستثناء اإل ارات المستصدمة كمواد هندسية، وإ ارات مستصدمة  .د 

 مقطعة 

الن ايات الصاملة )ن ايات الردم والطمم واإلنشاءات( بكميات كبيرة، مع مراعاة وجود أو  .ه 

 عدم وجود مكب للن ايات الصاملة. 

و كمواد يشوة  ي اإلنشاءات  ي يجوز استصدام الن ايات الصاملة المعالجة كغطاء مؤق  أ -

 يال أنها هتوا ت مع المواص ات المحددة  ي الدراسات ال نية المعتمدة للمكبات. 

 

 مكبّات الن ايات الصاملة ( 2

 .سابقايتم  ي مكبات الن ايات الصاملة التصلص من الن ايات الصاملة  قل  ويسب التعريف الوارد 

طة البناء والردم مثه أعمال هةميم الحدائت وزينتها، هدم هنتج الن ايات الصاملة غالبا من أنش

 المباني / وهشييد أبنية جديدة ومشاريع البُْنية التحتية.

واألمر األكثر هحديدا أن مواد الن ايات الصاملة ال هشتمه على مواد ييوية قابلة للتحله )أربطة 

وغيرها( أو هكون قليلة المحتوى األعشاب، هقليم الشجر / الن ايات الصضراء / ج وا النباهات، 

من أنواا المواد األخرى )مثه المعادن، البالستيك، أهربة، أخشاب، مطا ، وغيرها(. هاليا قائمة 

 المواد التي يمكن شمولها من ضمن الن ايات الصاملة: 

 مواد الزجاج والتغليف المستند إلى الزجاج ومواد الصيو  واأللياف 
  الصرسانة 
  الطوب 
 السيراميكالبال  و 
 .مزيج من جميع ما ذكر أعاله 
 لمواقع الملوثة الناهجة عن ا االهربة والحجارة أهربة ويجارة باستثناء . 
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 الجريدة الرسمية

 مكبّات الن ايات الصطرة  ( 3

(  ي مكب الن ايات الصطرة و ي يال 2( و )1ال يجوز استقبال أنواا الن ايات الم كورة  ي )      

رت محتوياهها أو خروج ُعةارة يحتمه أنها هشمه على مكونات خطرة كبيرة لدرجة أنها أظه

هشّكه مصا ر مهنية أو بيرية قةيرة األمد أو من أجه منع هركيز ن ايات كاف خالل  ترة الحياة 

 المتوقعة للمكب،   نا يجب معالجتها هبعا ل لك. ومن الطرق األساسية للمعالجة مما يلي:

 / كيميائية  يزيائية 

 بيولوجية 

 يرارية 

 

 ي يال لم هحقت الن ايات الصطرة معايير التصلص منها  ي مكّب الن ايات غير الصطرة،        

عندئ  يجب هحديدها  يما إذا كان  هحقت معايير استقبالها  ي مكب الن ايات الصطرة أم ال وذلك 

إلدارة الن ايات، و ي يال هحقيقها هلك و قاُ لة ات الن ايات الصطرة الواردة  ي القانون اإل اري 

 المعايير، عندئ  يجوز وضعها  ي مكب ن ايات خطرة. 

 

 

غ: إجراءات هحديد خةائص الن ايات  ثالثا

يجب معر ة هركيبة الن ايات التي سيتم  مرها، وقابليتها لتكوين ُعةارة، وسلوكها  -1

ستند استقبال الن ايات  ويه األمد، وخةائةها العامة بشكه دقيت ما أمكن. ويجب أن ي

 ي المكب إلى قوائم ن ايات مقبولة أو مر وضة، والتي هم هعري ها و قا لطبيعتها وقيم 

يدود خةائص الن ايات التي يتم استقبالها. هشمه معايير القبول عدداغ من المتغيرات 

)المعايير الهامة( األساسية الختبار االمتثال )هحاليه كيميائية وغيرها( وهطبيت 

 إجراءات هوصيف كامه للن ايات بما يتوا ت مع التشريعات الو نية الصاصة.

 يجب  حص الن ايات للتأكد هه هم هةني ها كن ايات خطرة أم ال. -2

 ي يال أن الن ايات غير خطرة عندئ  يجب  حةها والتأكد أنها ليس  ن ايات خاملة،  -3

ن ايات خاملة، عندئ  يجوز أما إذا كان  هلبي معايير الن ايات الواجب  مرها  ي مكب 

  مرها  ي مكب ن ايات خاملة.

يجوز بالتناوب  رح ن ايات خاملة  ي مكبات ن ايات غير خطرة شريطة عدم وجود  -4

 خيار  خر  ويتم استصدامها كمادة غطاء أو هعبرة  الهيكه.

 هصضع الن ايات الواردة لعملية التوصيف استناداغ إلى ما يلي: -5

 الن ايات المحددة . وثيقة هثب  منشأ  شحنة -
 وثيقة هثب   مكونات شحنة الن ايات.  -
 هقرير ه تيش المعاينة الحسية خالل دخول الحمولة إلى المكب. -

 

غ   اشترا ات إقامة وإدارة المكب:    : رابعا
يجب على الجهات ذات العالقة المسؤولة عن إقامة وهشغيه المكبات الةحية   - أ

ن الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى  يما هطبيت التشريعات النا  ة والةادرة ع

يتعلت باختيار الموقع المناسب إلقامة المكب وبنوا هقييم األثر البيري ال ي يجب 

 إعداده له ه المكبات. 
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هلتزم الجهات ذات العالقة المسؤولة عن إقامة مكبات الن ايات الةحية بتو ير ما  -ب

 يلي:

 هو ير خدمات ومرا ت الةرف الةحي.  .1
 أماكن مصةةة لسكن العمال.هو ير  .2
هو ير منا ت عازلة وضوابل هشغيلية للتعامه مع الضوضاء والرائحة  .3

 والغبار، وك لك هلبية االيتياجات الجمالية المتوا قة مع الضوايي المحيطة.

هأمين الوصول ، والطرق الداخلية وأنظمة إدارة يركة المرور من أجه هد ت  .4

 لمر ت ، وك لك داخلها.لحركة المرور من وإلى ا ؤ من وك 

 هو ير  رق ه ري   منة و عالة من جمع و / أو نقه المركبات القادمة للمكب. .5
هو ير أنظمة الجمع والمعالجة والتةريف للعةارة المتسربة من أجه هلبية  .6

 متطلبات التةريف الصاصة بالمياه
تلبية هو ير التجميع والتهوية ، وأنظمة الحرق لجميع غازات مطامر الن ايات ل .7

 .ايتياجات البيرة والةحة والسالمة للعمال والمجتمع السكني المحيل
هو ير مرا ت مكتبية وي ظ السجالت لمشر ي الموقع والموظ ين ،  ضال عن  .8

 أماكن التدريب واالجتماعات.
هو ير مرا ت التحكم بالسياج والبوابات والمواقع اآلمنة ومراقبة جميع  .9

 المركبات الواردة.
ت وقوف السيارات للمعدات المستصدمة  ي مواقع  مر الن ايات هو ير مرا  .10

 المستصدمة.
 هو ير مرا ت الغسيه لمعدات مواقع الطمر ومركبات الجمع والنقه. .11
سنة  25هةميم األعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية بحيث يكون عمرها  .12

 المتوقعة.على األقه وهكون قادرة على هحمه األيداث الزلزالية والمناخية 
بناء خاليا  مر الن ايات ، وغطاء التربة ، ومعالجة العةارة ، أن يكون  .13

غ.  وإدارة الغاز ، وأنشطة ي ظ السجالت ، وأنشطة اإلغالق بطريقة سليمة بيريا
 .إجراء البحوث البيرية وهدابير التنمية لمعالجة نتائج األثر البيري .14
والزوار أثناء البناء  هطوير إجراءات الةحة والسالمة لحماية العمال .15

 والتشغيه واإلغالق وهو ير المراقبة البيرية المستمرة.
 مراقبة نوعية مةادر المياه السطحية والجو ية  ي منطقة المكب. .16

هلتزم الجهات  ذات العالقة المسؤولة عن إقامة مكاب الن ايات الةحية بتقديم  -ج

العالقة لدراستها قبه  المواص ات ال نية له ه المكاب للوزارة والجهات ذات

 إنشائها،على أن هشمه ه ه المواص ات ما يلي:

 الدراسات ال نية إلقامة المشروا. .1
 هباعها ضمن المشروا.ااألعمال ال نية المقرر  .2
 المعّدات واآلليات المستصدمة. .3
شرح ه ةيلي لدورة يياة الصاليا  الطمر داخه المشروا ) أعمال البناء،  .4

شغيه، أعمال اإلغالق،  رق إعادة التأهيه، العناية الاليقة بعد عمليات الت

 اإلغالق/ معّدات استصراج الغاز الناهج من الصاليا وإدارة العةارة الناهجة(.
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( املتطلبات الفنية والبيئية إلنشاء وتشغيل املكبات الصحية للنفايات الصلبة غري 2امللحق رقم )
 اخلطرة

 ايات غير الصطرة:اوالغ : هةنيف مكبّات الن 

 هنقسم مكبات الن ايات غير الصطرة إلى ثالث  رات:

الحد األدنى، وهشمه بشكه أساسي مكبات صغيرة الحجم )يتم هعري ها بكمية الن ايات  .1

غ(، هقع  ي المنا ت النائية ذات أعداد سكانية محدودة وهستقبه  التي هستقبلها  يوميا

 كميات قليلة من الن ايات .

ه المكبات الواقعة  ي بيرة يساسة مثه المواقع القريبة من مةادر يساسة، وهشم .2

المياه )جو ية، ُمسطحات مائية( سواء مأهولة بالسكان أو منا ت زراعية، هتطلب 

 يماية عالية استثنائية.

 .2و1عادية، وهشمه مواقع المكبات غير هلك الواردة  ي ال رتين .3

 

غ: معايير هامة لتةنيف المكبات  ثانيا

غ(يجم ا -1  لمكب )يتم هحديده و ت كمية الن ايات التي هستقبلها يوميا

يمكن هشغيه مكبات صغيرة الحجم هستقبه  كميات ن ايات قليلة يوميا هصدم منا ت خدمة محدودة 

)مثه هجمعات سكانية من ردة نائية( كمكب الهوائي يعمه على هكوين هركيزات ُعةارة قليلة، 

ي هكون المصا ر منص ضة أو مهملة على التربة والمياه السطحية وإنبعاثات غاز ميثان أقه وبالتال

/ شبا السطحية وعلى الهواء. و ي ه ه الحالة يمكن خ و المتطلبات ال نية لإلنشاءات بشكه 

 كبير مقارنة مع المكبات الكبيرة.

 مسا ة المياه الجو ية -2

شين ـ والزمن( هي ـ التر هعتبر مسا ة المياه الجو ية )هُقال عادة بمعادلة انتقال العُةارة

 ي يماية أي نظام يواجز مكبّات. إن دوالغ مثه األردن ذات المنا ت القايلة  الموضوا الرئيس

واجا مصا ر شبيهة. وبالتالي، يجوز ه)وبالتالي مسا ات  ويلة للوصول إلى المياه الجو ية( ال 

منص ضة بسبب المسا ة وضع متطلبات  نية مصتةرة ومحددة هعكس يقيقة مستوى المصا ر ال

غ كبيرا  ي المياه، ل ا   ن  الطويلة ما بين المكب ومةدر المياه. بالمقابه، يواجا األردن ُشّحا

مةادر المياه الجو ية والتي هي ُمعّرضة لوصول انبعاثات وهسريبات المكب إليها، بحاجة إلى 

 التةني ات الثالثة.يماية غير عادية. ل لك،   نا يمكن له ا المعيار أن يقود ألي من 

 مسا ة المياه السطحية -3

عادة ما ي رض بُْعد المسا ة إلى المياه السطحية )يتى الموسمية منها( جهودا إضا ية بصةوص 

 نبعاثات  ي مجرى المياه. الايتواء ا
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 استقبال كميات من الن ايات غير الن ايات الةلبة غير الصطرة  -4

ة  ي ه ه المشكلة بسبب ضعف أنظمة الحواجز، قد هساهم بعو المنا ت  ي المواقع الحالي

والتي يجب أن ه رض هدابير يماية أشد على التوسع  ي مسايات المكبات. وه ا هو الحال ذاها 

عندما يستقبه  مكب معيّن كميات كبيرة من أنواا ن ايات أخرى )ن ايات صناعية غير خطرة، 

 يمأة، وغيرها(.

غ، ل لك 1 ي الجدول ) إن معايير هةنيف المكبات محددة      ( هي المعايير المتعارف عليها عالميا

يؤخ  بعين االعتبار  بيعة األراضي  ي المملكة ونوعية التربة و بقات األرض والمواقع التي 

يتم اختيارها إلقامة مكبات الن ايات الةحية الموا ت عليها من قبه الجهات ذات العالقة، ييث 

اا المكبات صالحد األدنىص و صيسالص  قل، أما المكبات التي ال يشير ه ا الجدول إلى  رتي أنو

هندرج هح  أي من هاهين ال رتين،   نها هُةنّف على أنها صعاديةص، وعند التصطيل إلقامة مكب 

 ي المملكة   نا يؤخ  بعين االعتبار التشريعات الناظمة الختيار مواقع ه ه المكبات وأنواعها مع 

 رد  ي الدراسات البيرية ذات العالقة. ضرورة االلتزام بما و

 : معايير هةنيف مكبات الن ايات الةلبة المنزلية الةحية1الجدول 

 

 معايير التةنيف

 نوا المكب

 يسال الحد األدنى

كمية الن ايات التي يتم 

 استقبالها

   ن / يوم 30> 

 مسا ة المياه الجو ية

 

زمن وصول العُةارة 

 )الترشين(

 متر 100< 

 

 سنة 1< 

 متر 10> 

 

 شهر 1> 

 ال مصاوف من المياه السطحية:  عوامه خطورة محددة

 الحد األدنى للمسا ة إلى:

  :متر 2000أي مسطن ماء 
  :منا ت هزويد مياه الشرب

 متر 5000

  المسا ة إلى المياه

السطحية القريبة من 

 1000الموقع )> 

 متر(
  المسا ة إلى األراضي

الزراعية الرئيسية 

 1000)> القريبة 

 متر(
  نسبة الن ايات الةلبة

غير المنزلية > 

% )إذا كان األثر 20

 السلبي متوقعا(
 وجود هسريب ُعةارة 
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% همثه عامه خطورة  ي يال هوقع 20 لىإن نسبة الن ايات الةلبة غير المنزلية التي هزيد ع

 قد يكون ه ا هو الحال على وجود أثر سلبي من أجزاء و تات ه ه الن ايات على اإلنبعاثات، 

يمأة الح ر االمتةاصية، يمأة الن ايات غير المستقرة، الزيبار، بقايا السوائه من العمليات 

 الةناعية، بقايا صناعات التعدين، والمواد الملحية، وغيرها.

 

غ: إجراءات هةنيف المكب واختيار المتطلبات ال نية المناسبة  ثالثا

طلبات ال نية المناسبة للمكب المنوي التصطيل لا أو هةميما من ثالث هتكّون عملية اختيار المت

 خطوات هي: 

 ي الصطوة األولى يتم هحديد نوا المكب و قا للصطة المحلية بما  ي ذلك إجراء هحليه  .1

 مصا ر، ييث أن ه ه الصطوة جزء من مريلة المراقبة  ي دراسة هقييم األثر البيري. 

كب من قبه الجهات المصتةة، وهتم دراسة األثار المترهبة على هتم مراجعة اختيار نوا الم .2

عملية التصلص من الن ايات المعنية  يما يتعلت بالزيادة المحتملة لالنبعاثات مقارنة مع 

 الن ايات الةلبة المنزلية  )هوليد الغاز، هركيزات العُةارة(.

ت ال نية المناسبة لتةميم وبناءغ على اختيار نوا المكب، يتم بيان المتطلبات والمواص ا .3

 المكب ومكوناها.

غ: شكه المكب  رابعا

( كوم  وق 2( ي رة هح  سطن األرض و )1(: )1يوجد خياران إلنشاء مكب الن ايات )الشكه 

سطن األرض. ال رق الرئيسي بين الصيارْين أن العُةارة هنساب من مكبات األكوام ب عه الجاذبية، 

يقة استصدام المضصات لسحب العُةارة. وبالنسبة  ألنواا ي ر بينما هتطلب مكبات الح ر العم

المكبات  ي األردن   نها هسمن ب نشاء مكبات من نوا صالحد األدنىص و صعاديص  قل، وذلك 

 لعدم وجود هحديات ُعةارة من أنواا المكبات هلك.

 (: شكه المكب1الشكه )

 
 

 شرو    بقات التربة  ي الموقع -1

ويُشار (بطانة أسال المكب ينتج من األثر المشترك لتربة با ن األرض،  إن الحاجز الناجم عن

غ بمسمى ص ص ومن نظام بطانة المكب  mineral barrier"الحاجز الطبيعي   إليها غالبا

 (.artificial barrierاالصطناعي )الحاجز االصطناعي 
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 يجب أن هكون هربة با ن األرض:

لى األيمال المستقبلية ) اره اا كميات الن ايات ذات قدرة هحّمه كا ية والتي هعتمد ع .أ 

 المطمورة(
 مناسبة.و ذات قابلية ن اذ منص ضة  .ب 

 

إن التربة السلتية )المليرة بالطمي( والملحية، وهي أكثر أنواا التربة انتشاراغ  ي األردن ال هكون 

ة، وذلك عادة مناسبة إلنشاء يواجز   بيعية دون استصدام مواد إضا ية أو بطانة اصطناعي

 ألنها: 

غ للحواجز الطبيعية. .1  ذات قابلية ن اذ ال هحقت عادة المتطلبات المتعار ة عليها عالميا
 ذات قيمة عالية نظرا ألهميتها الزراعية. .2

هربة با ن األرض  م تتة  كان  ة  م يدة ومطلوبة ال سيما  ي يالهعتبر الحواجز الطبيعي

يمنع هشييد مكب من نوا صيسالص  ولكنسرعة. )صصرية(، والتي قد هسمن بتسّرب العُةارة ب

 . على هربة با نية صصرية  م تتة

 المتطلبات العامة المرهبطة بت اعه الن ايات  -2

 المكبات الت اعلية وغير الت اعلية  2-1

 يتم همييز المكبات بأنها ه اعلية أو غير ه اعلية و قا لما يلي : 

تي هستقبه مواد عضوية مستقّرة مثه هربة المكبات غير الت اعلية هي هلك المكبات ال .1

)ملوثة(، ن ايات إنشاءات و  مم و ردم، والرماد والصبث الناهج عن عمليات الحرق، 

مصرجات مةانع المعالجات البيولوجية والميكانيكية، االسبستول، المعادن الناهجة عن 

 العوازل، وغيرها.
 ير معالجة  .هي هلك المكبات التي هستقبه مواد عضوية غالت اعلية المكبات  .2

هنتج كتلة الن ايات عن عملية التحله، وبالتالي هةنف و قا لكمية وهركيز غاز المكب الُمْنتج. و  

يمكن التحكم بكتلة الن ايات والغاز الناهج عن عملية التحله من خالل معالجة المادة العضوية. 

ية بيولوجية( أو من يمكن معالجة المادة العضوية   خارج المكب ) ي مةنع معالجات ميكانيك

 خالل التسميد .

 المتطلبات الناهجة عن ه اعه كتلة الن ايات 2-2

إن المتطلبات العامة المتعلقة بأعمال وعمليات المكب ــ مثه  بقة هةريف الغاز،  -

استصراج غاز المكب، كبس الن ايات، معالجة العُةارة، والغطاء اليومي ــ مرهبطة 

 بت اعلية كتلة الن ايات.

ا يتعلت بمكبات الن ايات غير الصطرة،   ن كتلة الن ايات الت اعلية هعد من متطلبات  يم -

، بينما الم هوم ال ني للمكبات من نوا   المكبات من نوا صعاديص و صيسالص 

صعاديص يناسب كتلة الن ايات شبا الهوائية مع ه اعالت بيوكيميائية مص  ة. ييث 

ن خالل التكويم البطيء  والكبس الُمص ّو وال ي هتحقت الشرو  شبا الهوائية للمكب م

يسمن للهواء بعبور الطبقات العليا للن ايات. سوف هنتج عمليات التحله المص ف اليقا 

 هركيزات ُعةارة أقّه. 

بالنسبة لمكبات الن ايات الصطرة والصاملة،   ن كتلة الن ايات غير ه اعلية، وبالتالي  -

  ة.يتوقع يدوث ه اعالت بيوكيميائي
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غ الرهبا ها مع ه اعه  2يُلّصص الجدول  المتطلبات العامة لعمليات وأعمال محددة  ي المكبات و قا

 كتلة الن ايات.

 

غ الرهبا ها مع ه اعه كتلة 2الجدول  : المتطلبات العامة لعمليات وأعمال محددة  ي المكبات و قا

 الن ايات

عمليات / 

 أعمال المكب

الن ايات  ية غير الصطرةأنواا مكبات الن ايات المنزل

 الصاملة

الن ايات 

 الصطرة
 يسال عادي الحد األدنى

ه اعه كتلة 

 الن ايات

 ه اعلي شبا هوائي

 )ال هوائي(

 ه اعلي

 )ال هوائي(

 ال ه اعلي ال ه اعلي

 بقة هةريف 

 الغاز

 غير مطلوبة.

اعتمادا على 

كميات الغاز 

المنتج 

 المتوقعة

 ال ال نعم نعم

 استصراج غاز

 المكب

 غير مطلوبة.

اعتمادا على 

كميات الغاز 

المنتج 

 المتوقعة

 نعم

نشل أو غير 

 نشل

 نعم

 نشل

 ال ال

 بالمديلة بالجرا ة بالمديلة بالمديلة بالجرا ة كبس الن ايات

معالجة 

 العُةارة

 إعادة دوران  إعادة دوران

+ معالجة 

محددة  ي 

 الموقع

معالجة + 

 إعادة دوران

 غير مطلوبة.

هرسيب خزان 

لإلبقاء على 

المواد الرملية 

 قبه هةري ها

معالجة + 

 إعادة دوران

الغطاء 

 اليومي

غطاء يومي 

)بالتربة 

ومواد خاملة 

أخرى(.  

لت ادي التناثر 

 ب عه الرياح

 غطاء يومي

)هربة سماكة 

 سنتمتر( 10

 غطاء يومي

)هربة سماكة 

 سنتمتر( 10

 غطاء يومي ال

)هربة سماكة 

 سنتمتر( 10
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 د موقع المكبهحدي -3

للجهة المسؤولة عن إنشاء المكبات اهباا الصطوات التالية لتحديد موقع المكب وذلك قبه    

 اختيار الموقع النهائي وعرضا على الجهات ذات العالقة للحةول على الموا قات الالزمة: 

عتبار يجب أن يراعي موقع المكب المتطلبات ذات الةلة بـما يلي، على أن يؤخ  بعين اال 3-1

 التشريعات ذات العالقة الناظمة الختيار مواقع المكبات:

  ،المسا ات من يدود موقع المكب يتى المنا ت السكنية والتر يهية، والةرف الةحي

 ومنا ت هجمعات المياه والمواقع الزراعية والحضرية األخرى.

 .وجود مياه جو ية، مياه سايلية أو محميات  بيعية  ي المنطقة 

 لجيولوجية والهيدرو جيولوجية  ي المنطقة.الظروف ا 

 .مصا ر ال يضانات، االنصساف، انهيارات أرضية، انهيارات جليدية  ي الموقع 

 .يماية الطبيعة أو اإلرث الثقا ي  ي المنطقة 

 

يمكن اختيار موقع المكب  ي يال كان  مواص ات الموقع هتوا ت مع المتطلبات الم كورة     3-2

ير هةحين هم اهصاذها بحيث هشير أن المكب ال يُهدد أو ي رض مصا ر بيرية أعاله أو أن هداب

 شديدة.

 

 يتم هحديد موقع المكب على مريلتْين:  3-3

( أدناه، ويتم 3يتم  حص المواقع المقترية ومقارنتها مع المعايير الم كورة  ي الجدول رقم )

قة بثواالستراهيجيات والصطل المنمراعاة المسا ات و قا لما هو محدد  ي التشريعات النا  ة 

 عنها. 
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 : المعايير الرئيسية لتحديد موقع المكب3الجدول 

 المعايير #

 المسا ة من أقرب مسكن أو يدود منطقة سكنية أو متنزهات  .1

 المسا ة من يدود المنا ت األثرية  .2

والمحميات،  المسا ة من يدود موائه األيياء البيرية، والمنا ت الحساسة البيرية،  .3

 والمنا ت ذات االهتمام الصاص بيريا

 المسا ة من هجمعات المياه السطحية  .4

 المسا ة من اآلبار / أماكن الح ر الستصراج المياه  .5

 المسا ة من المطارات  .6

 المسا ة من الطرق السريعة  .7

 المسا ة من خطو  الكهرباء  .8

 مكب هناك ممنواالمنا ت الُمعّرضة لصطر ال يضانات: هحديد موقع ال  .9

 وجود صدا جيولوجي نشل هح  المكب:  .10

 ممنوا إنشاء مكب ألي من األنواا التالية: .أ 

 مكب ن ايات غير خطرة ــ عادي 

 مكب ن ايات غير خطرة ــ يسال 

 مكب ن ايات خطرة 
يجوز إنشاء مكب بموجب شرو  هحددها دراسة جيولوجية  نية لألنواا التالية  .ب 

 من المكبات:

 خطرة ــ الحد األدنى مكب ن ايات غير 

 مكب ن ايات خاملة 

 أو هشكيالت صصرية مكسرة: karsticوجود هشكيالت صصرية كارستية   .11

  ممنوا إنشاء مكب ألي نوا من األنواا التالية: .أ 

 )جميع مكبات الن ايات غير الصطرة )الحد األدنى، عادي، يسال 

 مكب ن ايات خطرة 
جيولوجية  نية لمكبات يجوز إنشاء مكب بموجب شرو  هحددها دراسة  .ب 

 الن ايات الصاملة

 المنا ت المتأثرة باالنهيارات األرضية: ممنوا هحديد مواقع مكبات  .12
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هصضع المواقع التي هجتاز عملية ال حص إلى هحليه مقارن لصةائص كه منها )هحليه  3-4

النسبية  متعدد المعايير(، ويتم اختيار الموقع األنسب. ويمكن اليقا استصدام المسا ات

 للمعايير المطبقة كدرجات لتطبيت ه ه الطريقة.

إلى جانب ما ذُكر أعاله، يمكن استصدام المعايير التالية للمقارنة ما بين المواقع المقترية مع 

 ضرورة االلتزام بما ورد  ي الدراسات البيرية ذات العالقة:

   ن اذية صصور األسال 

  ُعْمت الصزانات الجو ية واستصداماهها 

 ظروف مناخية أخرى )صقيع، هطول أمطار، وغيرها(و اهجاه الرياح السائدة وشدهها 

 كثا ة ونوا المزروعات الموجودة 

 شدة التأثير على النطاق الحيوي  الموجود 

 األنشطة القريبة 

 امكانية هو ر مواد هغطية  مؤقتة 

 انحدارات سلسة  ي التضاريس الطبيعية 

 هضاريس م ضلة لسعات أكبر 

 الك األرضكل ة استم 

 القُرب من منا ت الصدمة 

 

 ال ترة التشغيلية للمكب  -4

يتم هقدير ال ترة التشغيلية )السعة( للمكب  ي دراسة هةميم المكب بناءغ على بيانات   4-1

 السكان  ي منطقة الصدمة وبيانات هوليد الن ايات  ي الصطل الو نية واإلقليمية والبلدية.

ية عن  ترات الحياة الموضحة  ي الجدول التالي مع ضرورة يجب أال هقه ال ترة التشغيل 4-2

 االلتزام بما ورد  ي الدراسات البيرية ذات العالقة: 
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 : ال ترة التشغيلية للمكب4الجدول 

مكب الن ايات  أنواا مكبات الن ايات المنزلية غير الصطرة  ترات الحياة

 الصاملة

مكب الن ايات 

 الصطرة
 اليس عادي الحد األدنى

الحد األدنى 

لل ترة 

التشغيلية 

للمكب 

 بالسنوات

 

10 
 

20 
 
20 

 

10 
 

20 

الحد األدنى 

لل ترة  

التشغيلية 

للصلية الوايدة 

 ضمن إنشاءات

بصطوة وايدة 

 بالسنوات 

 

5 
 
5 

 
5 

 

5 
 

5 

 

 

 التةميم الهندسي -5

ما ورد  ي يشمه التةميم الهندسي ألي نوا من أنواا المكبات ما يلي مع ضرورة االلتزام ب

 الدراسات البيرية ذات العالقة: 

 )هةميم هضاريس المكب )نماذج ثالثية األبعاد،يساب السعة 

  التحققات والحسابات الجيولوجية والجيو  نية، هحليه االستقرار، هةميم الحاجز

 االصطناعي

 )هةميم هشغيه المكب )المصطل العام للمكب والمباني اإلضا ية 

 ال يضانات هةميم أعمال الوقاية من 

 )إدارة العُةارة )الجمع والمعالجة 

 )إدارة غاز المكب )ييثما لزم 

 هةميم شبكة الطرق الداخلية والربل مع شبكة الطرق الصارجية 

 دراسة المرور 

 التةميم المعماري والهيكلي للمباني والهياكه 

 هةميم الغطاء االخضر 
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 التةميم الم اهيمي لإلغالق وإعادة التأهيه 

 ج الرعاية الاليقةهةميم برنام 

 خطة هشغيه وإدارة المكب 

 .خطة إدارة البيرة والةحة والسالمة 

 

و ي يال كان هناك انحراف عن المتطلبات ال نية الواردة  ي ه ه التعليمات، يجب أن يُثب       

التةميم ال ني المقّدم أن التكنولوجيا المصتارة ههدف إلى هحقيت الغرض من االستصدام بشكه 

 أو أ ضه، كما يجب أال هتعارض مع التشريعات ذات العالقة.ُمكا ئ 

 

غ: المتطلبات ال نية لموقع  المكبات الةحية للن ايات  الةلبة غير الصطرة  خامسا

 البُنية التحتية ـ مصطل المكب -1

 لوية المعلومات  1-1

 يتم هركيب لوية معلومات عند مدخه المكب هتضمن المعلومات التالية:

 نوا المكب 

  ُشغّهالم 

 أرقام الهاهف لالهةال مع الُمشغّه 

 المالك 

 ساعات التشغيه 

 منطقة االنتظار 1-2

يجب هصةيص منطقة معينة قريبة من جسر التوزين لوصول الشاينات القادمة إليها وذلك 

لالنتظار  يها قبه التوزين وقبه دخول المكب. ويجب أن هكون ه ه المنطقة واسعة و سيحة بحيث 

ال هتشكه  وابير الشاينات خارجها  ي ساعات ال روة ويبقى السير على هتسع للشاينات و

 الطريت العام الرئيسي متواصال دون انقطاا.

 

 جسر التوزين 1-3

يجب هوزين جميع الشاينات القادمة والمغادرة وذلك لتسجيه الكميات ومنشأ الحموالت. يتم 

سليمها إلى سائت بيانات الميزان وههركيب سجه إلكتروني  ي غر ة القبان ، ويتم  باعة نسصة 

 للبروهوكوالت المعمول بها.  ايتم معايرة جسر التوزين و ق الشاينة، على أن
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 منطقة أخ  العينات 1-4

يتم هشييد منطقة أخ  عينات  ي منطقة المدخه قريبة من غر ة القبان وجسر التوزين بحيث 

شف البةري وأخ  عينات. سوف هستصدم هستطيع الشاينات ه ري  الحمولة كاملة من أجه الك

ه ه المنطقة خةيةا للشاينات القادمة من منشأ غير معلوم أو لوجود شك أن الحمولة ال هتقيّد 

بمعايير استالم الن ايات. يتم هعبيد منطقة أخ  العينات إما بالصرسانة أو بطبقتين من األس ل  

األرض. هكون ه ه المنطقة منحدرة نحو  بحيث ال هرشن العُةارة أو أية سوائه أخرى إلى با ن

 المركز من أجه أن يتم جمع العُةارة  ي مجرى مرهبل مع شبكة إدارة العُةارة.

 منطقة غسيه اإل ارات 1-5

يجب  انشاء محطة غسيه إ ارات  ي مدخه المكب  ي المسرب المغادر للطريت، بحيث أن جميع 

وصولها إلى شبكة الطريت العام.  ويتم ربل الشاينات هغسه إ اراهها قبه مغادرهها المكب و

 المحطة مع شبكة إدارة العُةارة. 

 غر ة القبان ــ مبنى اإلدارة 1-6

 يجب أن يشتمه  المبنى على ما يلي من الغرف على األقه:

   غر ة القبان : وهحتوى   هركيب الحواسيب والطابعات، وإجراءات التوزين، وهسجيه

 النتائج 

 ام الموظ ينغر ة يمام الستصد 

 غر ة يمام الستصدام الزوار 

 يجرات استحمام للموظ ين 

 مكتب مدير 

 مكتب إضا ي مزّود بمعدات اإلسعاف األولي 

 ي يال أن المكب المطلوب كبير )نوا صعاديص و صيسالص( والغر ة المطلوبة لإلجراءات 

كاهب والحمامات اإلدارية واسعة، يجوز هشييد مبنيْين من ةلْين يحتويان عددا أكبر من الم

غ  ي مبنى اإلدارة.  والغرف وغيرها. و ي يال المكبات األكبر يجما، يكون وجود مصتبر ضروريا

أما  ي يالة المكبات الةغيرة،  هكون غر ة القبان قريبة   من جسر التوزين   ويضم مكتبا وايدا 

إلدارة. على أية يال، ويماما ويجرة استحمام على األقه. أما بقية الغرف   نها هوجد  ي مبنى ا

يُبيّن المصطل المعماري عدد المكاهب ومنا ت الحمامات ويجرات االستحمام و قا لعدد الموظ ين 

 العاملين  ي المكب.
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 إضا ية  مبان 1-7

اعتمادا على كمية الن ايات الواردة يوميا إلى المكب، أو  ي يال أن لدى المالك أسطوال من 

 هشييد مبنى أو أكثر مما يلي  ي موقع المكب وهي: شاينات نقه الن ايات، يجوز

 مستودعات / أماكن هصزين 

 ورشة ميكانيك 

  مر ت غسيه السيارات والحاويات 

 محطة هزويد وقود 

 هناجر / مظلة وقوف سيارات 

 يتم هشييد وهشغيه كه هلك المباني / المرا ت و قا أليكام التشريعات ذات العالقة  لضمان : 

 مواد الكيميائية الصطرة والمت جرة التصزين اآلمن لل 

  المناولة الح رة، والجمع والتصلص اآلمن لمواد التشحيم والزيوت المعدنية والوقود

 وغيرها.

 خزانات ذات جدران متعددة من أجه جمع أي هسريبات وقود محتملة 

 هدابير الوقاية من الحريت 

 هدابير يماية البيرة 

 هدابير الةحة والسالمة 

 البوابةالسياج و 1-8

يجب إيا ة كه مكب بسياج كامه من كا ة الجوانب وذلك لضمان سالمة الجمهور ومنع الدخول 

ى الموقع يُقله ايتمالية الطمر والتصلص من الن ايات غير الُمةّرح  بها . إن مراقبة الوصول إل

 غير المشروا للن ايات الصطرة، كما يُقله مصا ر نشوب الحرائت.

متر مع هركيب أسالك شائكة  2,5ه اا السياج  ي جميع أنواا المكبات عن يجب أن ال يقّه ار

متر  3مليمتر على األقه مع قوائم معدنية ُمغل نة بمسا ة  اصلة  يما بينها هبل  3ُمغل نة بسماكة  

 كحد أقةى. ويتم دعم القوائم المعدنية بأساسات خرسانية مع دعامات مغل نة. 

 شبكة الطرق ونقا  الربل 1-9

متر ومسرب وايد لكه اهجاه  6يكون الوصول إلى موقع المكب عبر  ريت ُمعبّد باألس ل  بعرض 

على األقه. يتم هشييد الطريت و قا للمتطلبات المحددة  ي التشريعات الو نية ويربل المكب مع 

 شبكة الطرق العامة.
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األس ل  بمسرب وايد هكون الحركة داخه الموقع ويول كتلة الن ايات ممكنة عبر  ريت معبد ب

%. يتم هشييد الطريت على أرض صلبة خارج يدود 8متر على األقه وانحدار أقةاه  3بعرض 

 يوض الن ايات و قا للمتطلبات المحددة  ي التشريعات الو نية بصةوص أعمال إنشاء الطرق.

ابية أما الحركة  وق كتلة الن ايات )ضمن يدود يوض المكب(  تكون ممكنة من خالل  رق هر

مؤقتة. وال يُسمن بالمسير  وق  بقة التةريف خالل السنوات األولى لتشغيه كه خلية ييث ال 

هوجد ن ايات موضوعة  يها، وذلك ألنا قد يتسبّب بتلف بطانة المكب. وهكون الحركة ضمن يدود 

 متر. 2الحوض مسموية  قل بعد وضع  بقة ن ايات غير مرصوصة اره اعها 

رق الداخلية والصارجية باإلشارات واليا طات المرورية الضرورية و قا يتم هزويد شبكة الط

 لدراسة هةميم المرور.

 هدابير مكا حة الحريت 1-10

 يجب اهباا هدابير مكا حة الحريت  ي جميع أنواا المكبات:

  متر من يدود الموقع. 30يكون يوض الن ايات على بُْعد 

  متر  10الحريت محيطة بالموقع عرضها يتم اإلبقاء على منطقة عازلة للسالمة من

 على األقه. هقع ه ه المنطقة داخه السياج وخارج المنطقة المزروعة المحيطة.

  يتم الح اظ على كمية كا ية من مواد التربة )غطاء يومي( بشكه دائم وذلك هحسبا  ي

 يال نشوب يرائت  ي المكب )يوادث الحريت ضمن كتلة الن ايات(.

 مكا حة الحريت وشبكة ضغل لمكا حة الحريت  ي الموقع.يتم هركيب خزان ل 

 .يتم وضع لويات هح يرية بشأن منع التدخين 

 .يجب هو ير   ايات يريت  ي جميع منا ت ومباني المكب 

  يتم هعليت خطة مكا حة الحريت  ي الموقع وهدريب جميع الموظ ين عليها. ويتم

 هو ير أدلة مكا حة الحريت.

  حة الحريت يتكّون من موظ ين من المكب وذلك للتعامه مع يتم هنظيم  ريت مكا

 يوادث نشوب الحريت قبه انتشار الحريت وذلك بالتنسيت مع الجهات ذات العالقة. 

 .يتم عقد همارين مكا حة الحريت بشكه سنوي 

 .هوضع قوائم أرقام الهاهف للحاالت الطارئة  ي مواقع واضحة  ي كا ة المباني 

  ي المنا ت المحيطة زراعة األشجار 1-11

يتم زراعة المنطقة المحيطة بموقع المكب باألشجار واألعشاب المستو نة  ي المنطقة )زراعة 

على األقه(. إن الغرض من ذلك هو أن هعمه بمثابة يزام عازل  امتار 10منطقة عازلة بعرض 

وانتشار يُص ّف من اإلزعاج البةري إضا ة إلى خ و هناثر الرياح، واألهربة، والضجيج، 

 الروائن.
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 األعمال الكهربائية والميكانيكية 1-12

 يتم هن ي  التمديدات الكهربائية والميكانيكية و قا أليكام التشريعات الو نية. -

 يتم هأمين ربل الهاهف واالنترن . -

 أن يتو ر مولد كهرباء الستصداما  ي يال انقطاا التيار الكهربائي. -

خه و ي منطقة العمه وذلك  ي يال لزم العمه  ي هو ير إنارة كا ية  ي منطقة المد -

 المكب خالل الليه أو  ي يال الحاجة لمواجهة يادثة معينة.

 شبكة هزويد المياه والةرف الةحي 1-13

يكون للمكب شبكة من ةلة لمياه الشرب التي هُزّود المكاهب والحمامات ويجرات االستحمام 

ممكنا الربل مع شركة هزويد المياه، يتم هركيب خزان  بالماء لالستهالك البشري. و ي يال لم يكن

 ماء نظيف.

وسيكون هناك شبكة من ةلة للمياه لالستصدامات الةناعية )غسيه األرص ة والشاينات، 

مكا حة الحريت، إعادة الدوران إلى كتلة الن ايات  ي يال لزم كميات إضا ية من المياه لتعزيز 

 أن يكون الماء الُمزّود له ه الشبكة إما: الت اعالت البيوكيميائية(. يُنةن

  هم جمعا من نظام الوقاية من ال يضانات  ي يال وجود متسع كاف لتصزينا )مثه جمعا

  ي بركة ماء، هنقيتا واستصداما كمياه صناعية( أو

  جمعا من مصارج ويدة معالجة العُةارة،  ي يال أن ه ه الويدة هحقت جودة مناسبة

 لمتد قة له ا االستصدام.للن ايات السائلة ا

 هشكيه يوض المكب وإنشاء بطانة المكب -2

 متطلبات التةميم 2-1

من أجه ضمان استقرار يوض /جسم المكب خالل المرايه المصتل ة لبناء وهشغيه المكب، يجب 

هن ي  برنامج كامه من االختبارات الجيولوجية والجيوهقنية والدراسات والتي هقدم بيانات لتحليه 

 رار. ويتشكه البرنامج و قا للشرو  الصاصة  ي منطقة الدراسة.االستق

إن هةميم المكب سوف يضمن استقرار هضاريس الحوض وذلك مراعاة للصةائص الميكانيكية 

والمور ولوجية )علم التشكه( لألرض  ي منطقة موقع المكب. ك لك، هةميم وضع الن ايات  ي 

الهياكه المرهبطة األخرى، خةوصا ما يتعلت الموقع سوف يضمن استقرار كتلة الن ايات و

بتجنّب االنزالق. ييثما يتم بناء جدار اصطناعي، يجب التأكد أن األساسات الجيولوجية، مراعية 

 لمكونات المكب، مستقرة بشكه كاف بحيث همنع هرسبات قد هضر وهتلف الحاجز.

يراعي خةائص  بقات  يتم هقدير استقرار سطن الموقع من خالل إجراء كشف جيومور ولوجي

األرض والمعمار، وهد ت المياه السطحية والجو ية، وانحدارات التضاريس الطبيعية، والظواهر 

 الةصرية الكارستية الممكنة، وغيرها.
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سوف هحدد أعمال الكشف الجيوهقني مدى و/أو مصا ر الترسبات، والظواهر الجيولوجية، 

 لسائدة  ي المنطقة.والصةائص الطبيعية والميكانيكية للتربة ا

ومن أجه هحليه االستقرار، يجب مراعاة المعايير التالية مع ضرورة االلتزام بما ورد  ي 

 الدراسات البيرية ذات العالقة:

 الصةائص الجيوهقنية للتربة البا نية. .1

 نوا الن ايات ووزنها. .2

 انحدارات التضاريس. .3

 خةائص  بقات الحوض ومواد الغطاء. .4

مكبات، يجب بيان أن الطبقة األسال الطبيعية و/أو االصطناعية قادرة على بالنسبة ألي نوا 

 دعم المكب دون التأثير على متانة نظام البطانة كنتيجة الختال ات الترسيب.

يتم إجراء هحليه االستقرار مرة كه خمس سنوات على األقه  خ ين باالعتبار الحالة ال علية 

 للتضاريس.

 ألة مهمة  ي هةميم وهشغيه المكب. وهعود أهمية ذلك إلى ما يلي:إدارة المياه الجو ية مس

 .عدم التأثير السلبي للمياه الجو ية على المكب، وهحديدا على  بقة البطانة 
 .عدم التأثير السلبي للمكب على التد ت الطبيعي للمياه الجو ية 
 .غ من قبه المكب  ال هتأثر جودة المياه الجو ية سلبا

ال كشف الموقع بوضوح هد قات المياه الجو ية  ي منطقة الموقع، والمدى يجب أن هحدد أعم

األقةى لمستويات المياه الجو ية. يجب أن يكون أسال المكب ونظام البطانة  وق جدول المياه 

 سنتمتر. 2الجو ية. ويُ ّضه أن هكون  بقة غير مشبعة مباشرة هح  البطانة بمسا ة 

 األسالالحاجز االصطناعي ـ بطانة  2-2

 أسس عامة   -

إن العنةر األسال  ي المكب هو الحاجز االصطناعي وذلك لمنع هلّوث التربة أو المياه الجو ية 

أو المياه السطحية، وضمان التجميع الك ؤ للعُةارة. وهتحقت يماية التربة والمياه الجو ية 

الحاجز الطبيعي والمياه السطحية من هسريبات العُةارة والغاز الحيوي من خالل مزيج من 

وبطانة س لية خالل مريلة التشغيه ، ومن خالل مزيج من الحاجز الطبيعي و/أو )اعتمادا على 

نوا المكب( بطانة علوية خالل المريلة السلبية / ما بعد اإلغالق. يتحدد الحاجز الطبيعي من 

يو ر قدرة خالل الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية أس ه و ي محيل موقع المكب، بحيث 

هص يف كا ية لمنع مصا ر محتملة على التربة والمياه الجو ية. وبسبب الظروف الجيولوجية 

والمناخية السائدة  ي األردن )شن المواد ال صارية، قلة كمية العُةارة الناهجة، والمسا ات 

 المكب.الكبيرة يتى جداول المياه(، يجب أن يكون لدى المهندسين المرونة الكا ية  ي هةميم 
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 متطلبات اإلنشاء -

يتألف الحاجز الةناعي من بطانة وياجز  بيعي. ولّما كان المكب من نوا صعاديص سيتم 

هشغيلا على أنا مكب خا و لالنبعاثات،   ن ياجزا صناعيا وايدا كاف، بينما هحتاج أنواا 

طانة من مواد المكبات األخرى إلى  بقتين. و ي يال الحاجة إلى بطانة ثانية، يجب إنشاء الب

(. و ي المكبات من نوا صعاديص و صيسالص، بدال من GCLمعدنية/  بيعية ) صارية أو 

استصدام األغشية األرضية أو البطانة الطبيعية، يمكن استصدام  بقتْين من الصرسانة واإلس ل  

مصتل ة ( هاليا المتطلبات ال نية لألنواا ال5سنتمتر، ويُلصص الجدول ) 6سماكة كه  بقة  0/11

 من المكبات. 

 : المتطلبات ال نية إلنشاء يواجز مكبات ن ايات غير خطرة5الجدول 

 يسال عادي الحد األدنى األسال والحواجز

 كوم ) وق السطن( الح رة مسموية الح رة مسموية شكه المكب

هةريف العُةارة ب عه 

 الجاذبية
 يالة التربة البا نية

 )ياجز  بيعي(
   

صور  ي يال أن الة

 مكسرة:

 متر هربة، 3

k < 10-6 m/s 
 متر هربة، 3

k < 10-7 m/s 
 غير مسموح

إذا كان  هربة با نية 

 أخرى:

 متر هربة، 1 ال شيء ال شيء

k < 10-8 m/s  أو ما(

يعادلها( ما لم يكن مستوى 

 المياه الجو ية عال

  بقتان  بقتان  بقة وايدة الحاجز ال ني

 ملم 2,5غشاء أرضي  1الطبقة 

 أو

 سم، 30 صار 

 k <1x10-9 m/s 
 )ما يعادلها(  GCLأو 

 أو

 0/11أس ل  خرسانة 
 بقتان سماكة كه  بقة 

 سم 6

 ملم 2,0غشاء أرضي 

 )ما يعادلها(  GCLأو 

 أو

 0/11أس ل  خرسانة 
 بقتان سماكة كه  بقة 

 سم 6

 ملم 2,5غشاء أرضي 

 )ما يعادلها(  GCLأو 

 أو

 0/11أس ل  خرسانة 
 6كه  بقة   بقتان سماكة

 سم

 سم، 30 صار  ال ينطبت 2الطبقة 

 k <1x10-9 m/s 

 )ما يعادلها(  GCLأو 

 ملم 2,5غشاء أرضي 

 أو

 سم، 50 صار 

 k <1x10-9 m/s 

 )ما يعادلها(  GCLأو 

 800نسيج أرضي   بقة يماية
g/m2

 

 800نسيج أرضي 
g/m2

 

g/m2 1200نسيج أرضي 
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ملم،  16/32يةى   بقة هةريف

 سم 30

k > 10-3 m/s 
 أو 

  بقة هةريف صناعية

ملم،  16/32يةى 

 سم 30

k > 10-3 m/s 
 CaCo3محتوى 

<10%, 
 أو 

  بقة هةريف صناعية

 سم 30ملم،  16/32يةى 

k > 10-3 m/s 

 ,CaCo3 <10%محتوى 
 أو 

  بقة هةريف صناعية

 DN 200, PE-HD أنابيب هةريف
Drainage 

 متر 50المسا ة: > 

DN 300, PE-HD 
drainage  

 متر 50المسا ة: > 

DN 300, PE-HD 
drainage  

 متر 30المسا ة: > 
 %1محوري:<  منحدر أسال

 %2جانبي:  < 

 %1,5محوري:< 

 %3جانبي:  < 

 %2محوري:< 

 %4جانبي:  < 

 

بداية، يجب إزالة التربة العلوية. ثم يتم إنشاء  بقة السطن الجو ي ) رشة أسال( التي       

قة األولى للحاجز، ويتم هنظي ها من الةصور أو أية مواد صلبة أخرى )أغةان سيبنى عليها الطب

 20الشجر وغيرها( وذلك لتقليه مصا ر إهالف الحاجز. يجب وجود  بقة هربة  بيعية سماكتها 

سم. ثم يتم كبس ه ه الطبقة )معدل  5 لىسم على األقه خالية من أي أجسام يزيد سماكتها ع

من أجه هحقيت االنحدارات المصطل لها. ثم يتم إنشاء الطبقة  ( وهسويتهاDPr>0.98كبس 

، عندئ  يجب وضع نسيج ا بيعي ااألولى من الحاجز الطبيعي.  ي يال لم هكن الطبقة األولى ياجز

 أرضي واقي.

و ي يال إنشاء ياجز  صاري، يجب إجراء عدد مناسب من ال حوصات للتحقت من مدى       

 ر كميات كا ية من المواد، أو لم هتو ر مواد ذات خةائص جودة موصولية الحاجز.إذا لم هتو

مناسبة للحاجز الطبيعي وهعزيزها باستصدام بينتوناي  أو مواد بديلة ثب  أنها ذات موصولية 

غ ب جراء  حوصات مصبرية لدى  وخةائص ميكانيكية مكا رة. يتم التحقت من كه ما ذكر سابقا

لمصبرية على األقه على هحليه الغربلة، محتوى الر وبة، مصتبرات معتمدة. هشتمه ال حوصات ا

نسبة المواد ال صارية والعضوية، يدود الكثا ة، أشكال الكبس، مقاومة القّص، معّدل الكبس، 

 الموصولية الهيدروليكية.

متر، وهتم أعمال الكبس  0,25يتم إنشاء الحواجز الطبيعية  ي الطبقات بسماكة أقةاها     

% كحد أقةى من معدل الكبس 98سات ثابتة أو رّجاجة يتى هحقت ما نسبتا باستصدام كاب

الجاف. ويتم إنشاء الطبقات المتعددة خالل  ترات زمنية  اصلة قةيرة بحيث أن األرض ال 

 هتعّرض إلى الشمس. ومن أجه هحقيت الكبس األمثه، يجب هر يب سطن البطانة بشكه دوري.

جاه  بقات الجدار ال صاري باهجاه الجزء الداخلي للحوض، و ي منحدرات الحوض، يكون اه     

الوثائت الالزمة التي هؤكد منشأه وخةائةا الميكانيكية. كما  HDPEويجب أن يرا ت غشاء 

يجب إثبات مالءمتا من قبه مصتبر معتمد، كما يجب هثبي  الغشاء األرضي ال ي سيتم هركيبا  ي 

 منحدرات الحوض بشكه يضمن عدم انزالقا.
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وخالل عملية التركيب، يتم  حص األغشية والتأكد من عدم وجود أية أعطال ظاهرة )ثقوب، 

وغيرها( وأن العرض والسماكة مناسبان، وخالل عملية لحام األغشية، يجب أن هكون األسطن 

مستوية. وهتم عملية اللحام باهجاه متواز مع المنحدر األقةى. هكون عملية اللحام مع  اصلْين 

ملم على األقه. ويتم إجراء اختبار همدد وهحّمه لألغشية  5توازيْين ه ةه بينهما مسا ة م

 الُملحمة.

و ي يال عدم إمكانية هركيب األغشية مباشرة بعد هسليمها، يجب العمه على خزنها وذلك      

ا ال هتضّرر جّراء هعّرضها ألشعة  وق البن سجية أو للقوارض، كم للمحا ظة على جودهها كي

 يجب هثبي  األغشية الموضوعة على منحدرات الحوض وذلك هجنّبا النزالقها.

سم مع  10يتم يماية الغشاء األرضي بنسيج أرضي يوضع  وقا و بقة من الرمه بسماكة      

، ويجب أن هتقا ع ص ائن النسيج األرضي  وق CaCo3محتوى قليه من كربونات الكالسيوم 

ى األقه، ويجب أن يترا ت النسيج األرضي بوثائت هوضن سم عل 50بعضها البعو بمسا ة 

منشأه وخةائةا الميكانيكية، كما يجب التأكد من مالءمتا من قبه مصتبر معتمد. وخالل عملية 

التركيب، يتم  حةا والتأكد من عدم وجود أية أعطال ظاهرة )ثقوب، وغيرها( وأن العرض 

 والسماكة مناسبان.

% 20إما  بيعية )يةى مع محتوى قليه من كربونات الكالسيوم ــ هكون  بقة التةريف       

، أو صناعية مع الصةائص المعادلة، 5كحد أقةى( ويسب السماكة الموضحة  ي الجدول 

ويجب مراعاة أوزان  بقات الن ايات ال وقية إضا ة إلى التأثيرات الكيميائية للعُةارة، على أال 

هالف الحاجز / البطانة، كما يجب إيالء اهتمام خاص خالل هُشّكه مواد  بقة التةريف خطراغ إل

 عملية هركيب  بقة التةريف بحيث ال يتم إهالف البطانات.

عالوة على ما سبت، يجب غسه مواد التةريف للتصلص من الشوائب وذلك قبه التركيب،        

المناسبة، و ي  بحيث هتةف بالحجم المناسب للجزيرات وذلك لتزويد الموصولية الهيدروليكية

أو أي مادة معادلة أخرى الستصدامها  ي الحاجز الةناعي، يجب  األس ل يال كان  البطانة من 

هو ير دراسة ه ةيلية من خالل  حوصات مصبرية هُثب  أن الحه المقترح يتةف بالصةائص 

إلى الجهة المناسبة )الترشين والقوة / المقاومة الميكانيكية والكيميائية( وال ي يجب هقديما 

 المسؤولة / المشر ة للموا قة عليا.

 ضمان جودة اإلنشاءات  2-3

 اعداد خطة جودة االنشاءات  -

يعتبر إعداد وهن ي  خطة ضمان جودة اإلنشاءات ضرورية لتُثب  للجمهور ولهيرات التنظيم أن 

ت خالل المكب ال ي يتم إنشاؤه يُحقت متطلبات التةميم. يجب إعداد خطة ضمان جودة اإلنشاءا

هةميم المكب وأن هتم الموا قة عليها من قبه الجهة المسؤولة / المشر ة. وخالل مريلة 

اإلنشاء، يجب على المقاول أن ين   الصطة ويقدم نتائجها بشكه دوري إلى الجهة المسؤولة / 

 المشر ة.
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 يجب على خطة ضمان جودة اإلنشاءات أن هؤكد ما يلي:

 المتطلبات  أن المواد المستصدمة هتقيد ب 

  وأن  ريقة اإلنشاء / التركيب مناسبة، وبالتالي كنتيجة ل لك  قد هم هحقيت متطلبات

 التةميم.
 

 محتوى خطة ضمان جودة اإلنشاءات -

يجب أن هتضمن خطة ضمان جودة اإلنشاءات مواص ات المواد / اإلنشاءات، وأساليب ال حص، 

 ت التوثيت المناسبة.وعدد مرات ال حص، وأعمال التةويب، وهقديم إجراءا

غ          هتضمن خطة ضمان جودة اإلنشاءات ال حوصات الضرورية التي ي ضه إجراؤها و قا

 للممارسات البيرية العالمية  ي أداء هلك ال حوصات من ييث النوا وعدد مرات التكرار، ومنها: 

  حوصات  رشة أسال المكّب )سطن  رشة األسال أس ه الحاجز( -

 المعدنية غير الن اذة للمكبّ  حوصات الطبقة  -

  حوصات وقاية النسيج األرضي -

  حوصات مواد هةريف العُةارة -

 إدارة مياه األمطار -3

 أسس عامة  3-1

 إن الغايات الرئيسية إلنشاء أعمال الوقاية من ال يضانات هي ما يلي:

  هجنّب هد ت مياه المطر إلى داخه يوض المكب / كتلة الن ايات، مما يقله من إنتاج

 ةارة.العُ 

 .هجنّب دخول مياه المطر إلى الموقع، مما يحمي االستقرار الهيكلي للمكب 

 .يماية منحدرات وهياكه الموقع من الت كه ب عه مياه المطر 

 متطلبات اإلنشاءات   3-2

 يجوز أن هتألف أعمال الوقاية من ال يضانات  ي الموقع ما يلي:

األقه مع أقسام متقا عة إما متعامدة سم على  30خنادق محيطية /  وقية )ُعْمت القاا  -

م على األقه(. وهمتد س 10أو شبا منحر ة( يتم هشييدها بالصرسانة المسلحة )سماكتها 

ه ه الصنادق بشكه هحيل بكتلة الن ايات وهمنع مياه المطر من الدخول، إضا ة إلى أنها 

 هعمه على جمع مياه المطر من سطن الجزء النهائي.
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أخاديد / خنادق / أنابيب / مناهه هعمه على جمع مياه المطر من شبكة من هةريف /  -

 ، وغيرها(.متعددة  ي موقع المكب ) رق، مباناألسطن / المنا ت ال

و ي األماكن التي هنتهي عندها  بقة هةريف الجزء النهائي، يتم وضع أنابيب ُمثقّبة  -

 لتةريف مياه خندق الرسو. 

 الحسابات 3-3

مياه المطر، يمكن مراجعة ودراسة البيانات المائية المتو رة، بحيث يتم ومن أجه هقدير كمية 

يساب هةميم هةريف نظام أعمال الوقاية من ال يضانات وإدارة مياه المطر بناءغ على منحنيات 

الكثا ة / المدة / عدد المرات ل ترة العشرين سنة الماضية. وهتم الدراسات المائية باستصدام أي 

لية معتمدة )الرسومات البيانية المائية، الطريقة الحةي ة، وغيرها(. هكون وسيلة علمية دو

م/ث و ي الصطو  غير  6السرعة القةوى للمياه  ي األنابيب الصرسانية والصنادق المتةلة 

 م/ث.  1,5المتةلة 

 جمع مياه المطر 3-4

قع قبه من الموصى با أن يتم جمع مياه المطر  ي خزان / بركة  ي أس ه المجرى  ي المو

هةري ا إلى مكان االستقبال النهائي. ثم يتم خزن مياه المطر المجّمعة لالستصدامات العديدة  ي 

مجاالت الةناعة ومكا حة الحريت، شريطة أنها هحقت المعايير الضرورية لتلك االستصدامات. 

تتبعها  ي ويتم إجراء ال حص الكيميائي لمياه المطر المجمعة بشكه منتظم للكشف عن الملوثات ل

 الوق  المناسب  ي هسريبات العُةارة.

 إدارة العُةارة -4

 أسس عامة  4-1

يوضع نظام جمع العُةارة وإزالتها عند أسال المكب  وق الحاجز االصطناعي. وهكون وظي ة 

 نظام جمع العُةارة وإزالتها ما يلي:

   ي المكب.إزالة العُةارة من أجه معالجتها و/أو التصلص منها أو إعادة دورانها 

 .ومراقبة يجم العُةارة على نظام البطانة وذلك لص و كمية هسريب العُةارة 

 يجب اهصاذ التدابير المناسبة  يما يتعلت بصةائص المكب والظروف الجوية وذلك من أجه: 

 .مراقبة مياه الترسيب القادمة إلى كتلة الن ايات 

 لمطمورة.منع المياه السطحية و/أو الجو ية من دخول الن ايات ا 



70 
 
 

 الجريدة الرسمية

  جمع المياه الملوثة والعُةارة. و ي يال أن المكب من نوا صالحد األدنىص، يتم إجراء

. إذا أظهر التقييم أن المكب استقبالهاهقييم بناءغ على موقع المكب ونوا الن ايات التي يتم 

ال يعرض أية مصا ر محتملة على البيرة، يجوز للسلطة المعنية أن هقرر عدم سريان ه ا 

 لبند.ا

  معالجة المياه الملوثة والعُةارة الُمجّمعة من المكّب للوصول إلى المواص ة المناسبة

المطلوبة لتةري ها )مرة أخرى باالستثناء المبني على هقييم المكب من نوا صالحد 

 األدنىص.

 يتألف النظام النموذجي لجمع العُةارة من العناصر التالية:

 أم يةى. كان  رمالألة للن اذ سواء  بقة هةريف ذات مواد هجميع قاب 

 .شبكة أنابيب مثقبة همتد عبر  بقة يةى التجميع 

 .بقات ُمة ّيات من الحةى أو النسيج األرضي ييثما لزم لمنع االنسداد  

 .بالوعة أو بالوعات  ي المنا ت المنص ضة  ي النظام ييث يمكن جمع العُةارة 

إلى مر ت المعالجة  ي يال أن الكمية قليلة )أنظر بعد جمعها، يجوز خزن العُةارة من أجه نقلها 

 المكب نوا صالحد األدنىص( أو معالجتها  ي الموقع.

ويمكن إلعادة دوران العُةارة أن هقّدم منا ع مهمة  ي خ و قوة العُةارة بصةوص محتوى 

 وعدد من هركيزات أيونات معادن. ومن المنا ع األخرى إلعادة دوران BODاألكسجين الحيوي 

 العُةارة ما يلي:

 زيادة معّدل استقرار وهرسيب الن ايات 

 زيادة كمية ونوعية إنتاج غاز الميثان 

 .هو ير  ريقة ييوية إلدارة العُةارة  ي الموقع 

هتم إعادة دوران العُةارة  قل  ي المكبات الُمةّممة والُمجّهزة ببطانة وجهاز جمع العٌةارة 

ق البطانة. إن أنظمة إعادة دوران العُةارة هتطلب ملم  و 300يشتمه على ُعةارة بعُْمت 

 هةميما دقيقا للتعامه مع المشكالت المحتملة المرهبطة بـ : 

 هسّربات العُةارة والتوقّف / االنقطاا على المنحدرات الجانبية 
 زيادة كمية العُةارة الم قودة عند قاا المكب 
 الزيادة األولية  ي شدة العُةارة 
 لمكب والروائن الكريهةزيادة إنتاج غاز ا 
 الترسبات المتباينة 
 استقرار كتلة الن ايات 
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يتم التصلص من العُةارة المعاد دورانها عادة من خالل أنبوب مثقوب  ي التربة يمتد على  ول 

الصندق هح  سطن الحشوة وبعيد عن نظام هجميع العُةارة، وذلك لتعظيم مسا ة الترشين. هحتاج 

مراقبة وهحكما دقيقا لضمان أن منا ت الن ايات ال هةبن ُمْشبعة، إذ قد معدالت إعادة الدوران 

يؤدي ذلك إلى هشققات السطن، وبالتالي ايتمالية التأثير  ي استقرار منحدر المكب وهعريضا إلى 

الصطر. يجب اختيار معدالت ومنا ت إعادة الدوران بعناية، وه ا يتطلب هعديالت موسمية 

  ألمثه للمكب.للمحا ظة على األداء ا

 متطلبات اإلنشاءات 4-2

كمية العُةارة على عملية يساب التوازن الهيدروليكي إلى المستوى السنوي. وهعتمد  هستند

عملية الحساب على معدل الهطول المطري )شهري / يومي(، والموصولية الهيدروليكية لمادة 

ت،  والتبصر بالرشن الغطاء المؤق ، وسرعة هرشين الن ايات، وقدرة امتةاص الن ايا

evapotranspiration. 

إن الكمية الُمنتجة هتغيّر على مدى السنوات وذلك نتيجة هراكم كميات الن ايات وزيادة النشا  

الحيوي. يتم هةميم نظام جمع العُةارة بناءغ على أعلى كمية هقديرية يومية للعُةارة ل ترة 

 رة،   نا من الُم ترض وجود خزان معزول.عشرين سنة. ومن أجه هةميم  ريقة معالجة العُةا

أيام.  5-4يجب بناء خزان معزول من أجه جمع العُةارة لاليت اظ بأقةى كمية إنتاج ل ترة 

 ويجب هغطية الصزان وههويتا لمنع انتشار الروائن.

ع قياسات قُْطر والحد األدنى النحدار أنابيب التجميع. يجب هثقيب أنابيب التجمي 5يُوّضن الجدول 

لتسهيه عملية جمع العُةارة من  بقة التةريف. يجب أن من سطن األنبوب يجب هثقيبا(  2/3)

هكون أنابيب جمع ونقه العُةارة مقاومة ألي هأثير كيميائي وأي انسداد  يزيائي أو كيميائي أو 

من ييوي. كما يجب أن هكون أيجام األنابيب متناسبة مع الكميات التقديرية المتوقع جمعها 

العُةارة و ت التقديرات التي يددهها نماذج هوازن المياه. أخيرا يجب أن هكون قادرة على هحّمه 

 وزن الن ايات مع معدات الكبس دون هكسير.

ولكي هكون أنابيب الجمع قابلة للت تيش عليها وهنظي ها وصيانتها، يجب ضمان الدخول إليها من 

لمكب بالن ايات واكتمال بناء الغطاء النهائي. له ا يا ة يوض الن ايات يتى بعد امتالء يوض ا

السبب، يجب أن هةه جميع أنابيب التجميع إلى مناهه الجمع الموجودة عند يا ة يوض 

  الن ايات.

 معالجة العُةارة 4-3

ونظراغ ألن العُةارة هتضمن مستويات عالية من الملّوثات العضوية وغير العضوية،   نها هتطلب 

 ادة استعمالها  ي الموقع أو هةري ها إلى البيرة.معالجة قبه إع
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كما أن المياه المستصدمة  ي غسيه المركبات واإل ارات هحتاج إلى معالجة وإدارة هماما مثه 

 العُةارة.

إن خيارات المعالجة هي هلك التي يقتريها المجتمع العلمي العالمي والتي ثبت   عاليتها )معالجة 

المعالجة الالهوائية،المعالجة الكيميائية، الضغل األسموزي العكسي، هوائية، الحمأة النشطة، 

، برك MBBR البراميه الدوارة،  ه اعالت المجموعات التسلسلية، هقنية معالجة مياه الةرف 

 التبصر، وغيرها(.

 التةريف النهائي 4-4

مة وهطبيت يمكن القيام بالتةريف النهائي للعُةارة بعد المعالجة وإجراء ال حوصات الالز

 التشريعات واالشترا ات ذات الةلة ب يدى الطرق التالية:

 التبصر 

  مع التةريف إلى شبكة الةرف الةحي العامة  ي يال أنها هحقت المعايير الضرورية

 ضرورة االلتزام بما ورد  ي الدراسات البيرية والتشريعات ذات العالقة. 

 الري السطحي خارج منطقة التصلص من الن ايات 

 ماد األهربة  ي المكب أوإخ 

 مكا حة الحريت أو أي استصدامات صناعية أخرى 

هحتاج برك العُةارة إلى التهوية الميكانيكية من أجه هجنّب الروائن، وييثما يتم هبّصر العُةارة، 

 يجب أن يتم ذلك ضمن نظام مغلت بحيث ال هصرج العُةارة إلى البيرة المحيطة.

 إدارة غاز المكبّ  -5

 مةأسس عا 5-1

ضمن كتلة الن ايات المضغو ة، يحدث التحله الحيوي للمواد العضوية بشكه هدريجي وذلك هح  

ظروف هوائية والهوائية مما يعمه على إنتاج غاز المكب. قد هتسبّب اإلنبعاثات الغازية من 

 المكب بما يلي :

 الروائن الكريهة 

 مصا ر على الةحة العامة 

 تراق العشوائيان جارات ويرائت بسبب ياالت االي 

  المصا ر على الغطاء النباهي  ي المنطقة المحيطة. هعمه الغازات الموجودة  ي غاز

 المكب على إزالة األكسجين من ج ور النباهات مما يؤدي إلى ذبولها.  
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له ا السبب، يجب اهصاذ هدابير مناسبة بحيث هعمه على التحكم والتص يف من هراكم وانتقال 

وضع الن ايات وكبسها بموجب الصطة التشغيلية للمكّب، وإجراء  حوصات غازات المكب. يجب 

 متكررة.  و إنشاء  بار الستصراج غاز المكب. 

 متطلبات اإلنشاءات 5-2

 يجب أن يراعي نظام إدارة غاز المكّب األمور التالية:

 هقديرات اإلنتاج السنوي واإلنتاج التراكمي. .1

 .1.5أمان  هةميم أنظمة إدارة غاز المكب بمعامه .2

يجب إدارة غاز المكب من جميع الن ايات القابلة للتحله  ي المكبات اعتمادا على كمياهها.  ي يال 

إنتاج  كمية قليلة من الغاز الحيوي )المكب نوا صالحد األدنىص(،   ن استصراج الغاز قد يكون 

عمه على االيت اظ بمعظم سلبيا ويتم معاملتا من خالل همريره عبر ُمة ّيات ييوية ) الهر( التي ه

 انبعاثات الغازات الد يرة .

وبالنسبة للمكبات من نوا صعاديص و صيسالص،   ن غاز المكب ال ي يتم جمعا سواء كان 

بالتن يس السلبي  بواسطة اآلبار و بقات جمع الغاز الحيوي أو من خالل الضخ النشل من هلك 

كان ُمجديا اقتةاديا، يتم استصداما. و ي يال ال اآلبار والطبقات. عندئ  يتم معالجتا، و ي يال 

 يمكن استصدام الغاز الُمجّمع إلنتاج الطاقة، يجب يرقا.

يجب أن هتم عمليات جمع ومعالجة واستصدام غاز المكب بطريقة هعمه على هقليه األضرار أو 

 أو األخطار على صحة اإلنسان.هدهور يالة البيرة 

على هشييد اآلبار و/أو مةارف  ةه و/أو  بقات  passive ventingستند التن يس السلبي  ي

ملم،  16/32هةريف غاز المكب. يتم مهء  بار ومةارف و بقات  ةه الغاز بحةى يجم 

لت ادي . يجب إيالء اهتمام خاص k > 10-3 m/s سم، و CaCo3  <10 ،%30ومحتوى 

الل إضا ة أنابيب أ قية دخول مياه المطر عبر هجهيزات  ال ةه. يمكن هعزيز التهوية من خ

ملم  250وعمودية. ويتم وضع  الهر ييوية عند  وهاهها، بحيث يكون قُطر األنابيب العمودية 

 على األقه.

، يمكن ضخ غاز المكب من  ب كبيرة والتن يس السلبي غير كافعندما هكون كميات غاز المك

ابيب األ قية مع األنابيب العمودية. خالل هركيب مضصات عند  وهات األنابيب األ قية. يتم ربل األن

 16/32سم هقريبا مع يةى بحجم  30هكون جميع األنابيب داخه  بقة هةريف المكب بسماكة 

. وهكون األنابيب هح  الغطاء النائي k > 10-3 m/s%، و CaCo3  <10ملم، ومحتوى 

هكون  % وذلك ألغراض التنظيف وإزالة السوائه، كما يجب أن7موضوعة بدرجة ميالن 

 متر، والتأكد من إزالة المياه / السوائه من األنابيب. 60المسا ة القةوى ما بين اآلبار العمودية 
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هكون األنابيب مقاومة للمواد الكيماوية الموجودة  ي العُةارة والغاز الحيوي، على أال هزيد 

د النقا  الس لية / ثانية، كما يجب هنظيف األنابيب عن امتار 10 علىسرعة الغاز داخه األنابيب 

 لمنع دخول األكسجين إلى النظام.

يتم هةميم ويدة شعلة االيتراق و قا لتقديرات االستهالك من غاز المكب. يتم هشييد الويدة على 

أرض صلبة. سوف هشتمه على هرهيبات إزالة أو ر وبة، االيت اظ بالشعلة، مراقبة التةريف، 

تحكم اآللي. يكون المحرك الكهربائي وكا ة المعدات أخ  عينات الغاز، هعديه يجم الشعلة، وال

 درجة مروية. 850مقاومة لالن جار.وهكون درجة الحرارة الدنيا للشعلة 

البد من  هشييد ي ر للمراقبة والكشف عن أي هسريب غاز ييوي و مراقبة الغاز الحيوي  ي 

كب، ومن أجه عدم امتةاص المباني و ي المياه الجو ية و ي اآلبار و ي المنطقة المحيطة بالم

 .hPa 100-50الهواء المحيل، يجب أن يكون الضغل السلبي  أقه ما يمكن: 

تم مراقبة ويدة الشعلة إلكترونيا هحسبا ألية مشاكه ممكنة. ويتم هركيب مانعات اللهب  ي كا ة ه

يوي المنا ت الممكنة ييثما يحتمه أن يكون اشتعال الغاز، ويتم الكشف عن شبكة الغاز الح

  ومراقبتها بانتظام من قبه موظ ين مؤهلين خةيةا له ه المهمة.

 إغالق المكّب وإعادة هأهيلا والرعاية الاليقة -6

 أسس عامة  6-1

 هبدأ إجراءات إغالق المكب أو جزء منا:

 عند هحقيت الشرو  ذات الةلة المحددة  ي الرخةة، أو 

 لُمشغّه، أوبموجب ه ويو من السلطة المعنية، بناءغ على  لب من ا 

 .بقرار ُمعلّه من السلطة المعنية 

غ  عليا بعد قيام الجهة المسؤولة بالت تيش النهائي على الموقع،  ويعتبر المكب أو جزء منا مغلقا

وهقييم جميع التقارير المر وعة من قبه الُمشغّه، وإبالغ الُمشغّه موا قتها على اإلغالق. إن ه ا 

 ؤولية الُمشغّه المحددة بموجب شرو  الرخةة.ال يُقله بأي شكه من األشكال مس

وبعد إغالق المكب بشكه نهائي، يكون الُمشغّه مسؤوال عن أعمال الةيانة والمراقبة والسيطرة 

 ي مريلة الرعاية الاليقة لكامه ال ترة التي هحددها الجهة المسؤولة، مع األخ  باالعتبار ال ترة 

 لصطر.الزمنية التي يبقى  يها المكب مةدرا ل

يقوم الُمشغّه ب عالم الجهة المسؤولة يول أي هأثيرات بيرية سلبية جوهرية قد هظهر أثناء 

إجراءات السيطرة، كما يتابع قرار الجهة المسؤولة يول  بيعة وهوقي  اإلجراءات التةحيحية 

 التي ستتص .

يبقى ُمشغّه الموقع و الما بقي  الجهة المسؤولة هعتبر المكب مةدرا محتمال للصطر على البيرة، 

مسؤوال عن مراقبة وهحليه غاز المكب والعُةارة من الموقع ونظام المياه الجو ية  ي محيل 

 الموقع.
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 هةميم اإلغالق وإعادة التأهيه 6-2

إن كثيراغ من التأثيرات السلبية لطمر الن ايات هحدث بعد  ترة  ويلة من إغالق المكب، وبالرغم 

هلك األضرار من خالل التةميم والتشغيه الجيدين للمكب،   ن من أنا يمكن التص يف من 

الممارسة المثلى  ي إعادة التأهيه والرعاية الاليقة  ويلة المدى هزيد من هص يف إمكانية أي 

هأثرات رئيسية قد هنتج من المكب، وهعتبر الممارسة المثلى  ي إعادة التأهيه والرعاية الاليقة 

 ريلة هةميم وهشغيه المكب.ضمن الصطوات المبكرة من م

خالل مريلة التةميم األولي للمكب، يتم هصةيص قسم خاص  ي الدراسة )خطة م اهيم إعادة 

 التأهيه( لتةميم  كي ية :

 غلت المكب  .1

 إنشاء الغطاء النهائي .2

 إعادة هأهيه المكب وإعطاؤه لالستصدامات األخرى .3

 ضعها موضع التن ي .هنظيم هرهيبات وإجراءات ومراقبة الرعاية الاليقة وو .4

يتم إعداد خطة الرعاية الاليقة واإلغالق وإعادة التأهيه كجزء من التةميم األولي للمكب وخالل 

اإلغالق. ويجب هحديث هلك الصطة و قا للظروف ال علية، وهعزيزها بالت اصيه )هةميم ه ةيلي 

ق للموا قة عليها من قبه لإلغالق(. يتم إرسال التةميم الت ةيلي لكا ة إجراءات وأعمال اإلغال

السلطة المصتةة قبه إغالق الموقع. يجب أن هتناول خطة إعادة التأهيه إلى خيارات االستصدام 

 المستقبلي للموقع، وأن هعطي خار ة للصطو  الكونتورية النهائية ولتةميم غطاء المكب.

 هتضمن خطة الرعاية الاليقة واإلغالق وإعادة التأهيه: 

 مستقبلية المقترية للموقع،  خ ين باالعتبار التوجهات  ي المنطقة االستصدامات ال

 المحيطة.

 .المتطلبات التشغيلية لضمان أعلى قيمة يمكن هحقيقها ما بعد االستصدام 

 .الصطو  الكونتورية للسطن قبه الترهيبات وبعدها 

 .التةميم الت ةيلي والمواد المقترح استصدامها  ي الغطاء النهائي 

 لي لكا ة االعمال والبُنية التحتية الضرورية  ي  ترة الرعاية الاليقة.هةميم ه ةي 

  .هةميم هرهيبات اإلغالق وبرنامج عمه الرعاية الاليقة 

 .المحا ظة / هركيب نظام مراقبة أداء ورصد بيري 
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ات يجب إرسال الصطة النهائية لإلغالق وإعادة التأهيه والرعاية الاليقة و للحةول على الموا ق

 الالزمة عليها قبه سنة وايدة على األقه من موعد إغالق المكب.

 وبالنسبة إلعادة هأهيه المكب، يعتبر ما يلي الصياران األكثر مالءمة وهما:

 ،هغيير االستصدام مثه هشييد مواقف سيارات، متنزهات، مرا ت هر يهية خ ي ة، وغيرها 

 يام الجمهور باستصدام الموقع.إعادة اإلدماج  ي الطبيعة )زراعة نباهات( دون ق 

خرسانية مسلحة أو أية إنشاءات ضصمة على الموقع، ل لك يجب ضمان  ال يمكن هشييد مبان

وجود  ريت عام  ي أي خيار من الصيارين أعاله يتم اعتماده وذلك من أجه مواجهة أي أيداث 

 غير متوقعة. 

 الغطاء النهائي 6-3

بنود الدراسات البيرية المعتمدة للمكب والموا ت عليها بناءغ يتم هركيب غطاء نهائي و قا ل     

 مع ضرورة االلتزام بما ورد  ي الدراسات البيرية ذات العالقة. على نوا المكب وشرو ا، 

بعد أن هةه الن ايات إلى مستوياهها النهائية و قا للتةميم، والبدء بأعمال إنشاء الغطاء      

من كميات كتلة الن ايات قد  امهم االغطاء النهائي أن يكون جزء النهائي، من المهم قبه هركيب

أخ  شكلا النهائي، بحيث هعتمد خةائص غطاء السطن كثيرا على نوا المكب، ويمكن هغطية 

المكب من نوا صالحد األدنىص بتربة سماكة متر وايد، ييث يتوقع أن هكون اإلنبعاثات المتبقية 

دا. وبالنسبة للمكبات من نوا صعاديص و صيسالص،   ن من ه ا المكب شبا الهوائي قليلة ج

المتطلبات أعلى بكثير. هوضع  بقة هةريف الغاز عندما هكون انبعاثات الغاز المتبقية كبيرة. ه ا 

هو الحال بالنسبة لغالبية المكبات من نوا صعاديص، بينما يجب وجود  بقات هةريف غاز  ي 

 (. 6الجدول ) المكبات من نوا صيسالص باستمرار ويسب

إن الهدف الرئيس من هركيب غطاء المكب هو هقليه هوليد العُةارة وذلك من خالل منع      

الترشين من دخول أماكن هجميع الن ايات، وإن خ و كمية العُةارة سوف يضمن ه ادي 

 اإلنبعاثات  ويلة األمد، يتى  ي يال لم يعد هناك إشراف على المكب المغلت.
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 غطاء المكب (: 6الجدول )

 

 يسال عادي الحد األدنى مكونات غطاء المكب

غطاء مؤق  )أو 

  بقة هسوية(

يسب خةوصية 

 الموقع

 سم 30 سم 30

وجود  بقة لتةريف    بقة هةريف غاز 

الغاز إذا أثبت  دراسة 

مبنية على القياسات 

ونماذج المعايرة أن غاز 

المكب ذو متبقيات قليلة، 

يجوز إلغاء  بقة 

لغاز من خالل هةريف ا

 إصدار رخةة خاصة.

وجود  بقة لتةريف 

 الغاز 

غشاء أرضي )أو ما  ال هنطبت البطانة

،  ي يال أن شابا( 

 الغطاء أخضر

 غشاء أرضي

 نسيج أرضي نسيج أرضي ال ينطبت وقاية الغشاء األرضي

 للغطاء األخضر  قل للغطاء األخضر  قل ال ينطبت  بقة هةريف

بة سماكة متر هر إعادة الزراعة 

 وايد

 0,5جاف: هربة سماكة 

 متر

أخضر: هربة خةبة 

 سماكة متر وايد

جاف: هربة سماكة 

 متر وايد

أخضر: هربة خةبة 

سماكة متر وايد ) ي 

يال القُْرب من 

أراضي زراعية، 

هجمعات مائية 

م توية أو هجمعات 

 بشرية(

 

ي المكب كامال، يجب أن يكون ومن أجه إقامة غطاء نهائي  ي جزء / خلية مغلقة أو        

السطن النهائي مستقرا وسلسا )بدون نتوءات ظاهرة(. وبسبب الهبو ات المصتل ة الرئيسية 

المتوقعة  ي مواقع كته الن ايات،   نا من الموصى إقامة الغطاء النهائي ضمن خطوهْين )مؤقتة 

نتمتر )إضا ة إلى الغطاء س 30ونهائية(. الصطوة المؤقتة هي هغطية الن ايات بتربة سماكتها 

سنتمتر( يتى يمر الوق  لحدوث الهبو ات ، به ا هتم يماية الن ايات  بشكه  10اليومي بسماكة 

ا ضه من  االنكشاف، وينص و إنتاج العُةارة للحد األدنى . وينتهي الجزء األكثر أهمية  ي 

ألدنى ما بين الصطوهْين الهبو ات بعد انقضاء  ترة سنتين إلى أربع سنوات )سنتان هي الحد ا

األولى والثانية(. وقبه بدء أعمال الغطاء النهائي، يتم إجراء الكبس باستصدام أثقال ثابتة على 

السطن المستكمه بالغطاء المؤق ، ويتم إجراء هحليه استقرار جديد. لكن االستثناء لما سبت هو 

ايات النهائية المنص ضة جدا،  ي المكبات من نوا صالحد األدنىص ذات اره اعات هضاريس الن 

 ييث هبدأ أعمال الغطاء النهائي مباشرة بعد إغالق المكب.
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% وذلك لضمان  5-3يجب أن هكون منحدرات الهضبة العلوية للغطاء النهائي بنسبة     

)االره اا / الطول( ما لم  1/3التةريف الكا ي لمياه المطر. ولن هزيد المنحدرات الجانبية عن 

كشف ودراسة جيولوجية  نية محددة هثب  أن المنحدرات ذات االره اعات األعلى  يتم إجراء

مستقرة، ويجب هشييد  بار مراقبة المياه الجو ية )برر  ي أعلى المجرى وبرران  ي أس ه 

المجرى( ومجاري مراقبة الغاز الحيوي )إذا لم هكن ُمشيّدة مسبقا خالل مريلة اإلنشاء األولية 

مه أعمال إنشاء  غطاء المكب بناء و/أو هركيب كا ة الهياكه اإلضا ية للمكب(، وسوف هش

 الضرورية للرعاية الاليقة. 

 الرعاية الاليقة 6-4

هبدأ هدابير الرعاية الاليقة مباشرة بعد استكمال األعمال االعتيادية لعمليات المكب، وبما      

جب هحقيقا هو أن المكب المغلت قد يحقت اإلدارة البيرية السليمة ويكون الشر  الرئيسي الوا

نبعاثات القليلة والتي ال هتطلب مزيدا من اإلشراف. وخالل  ترة الرعاية الوصه إلى يالة ا

الاليقة، يجب أن يستمر ُمشغّه المكب  ي رصد ومراقبة وإدامة المكب. وكلما اره ع المستوى 

أصبح  أكثر شموال. ويجب القيام زادت التزامات المشغه وواجباها واهسع  وال ني للمكب، 

بزيارات ه قدية متكررة إلى المكبات من نوا صالحد األدنىص، بينما هكون المكبات من نوا 

صعاديص مزودة بموظ ين دائمين. أما مواقع المكبات من نوا صيسالص  هي هتطلب إدارة 

عُةارة، استصراج نشطة مع موارد بشرية كا ية  الما أن صيانة المنش ت المعنية )معالجة ال

 الغاز ومعالجتا( موجودة وعاملة.

هتطلب مواقع المكبات من نوا صالحد األدنىص هدقيقا على كميات العُةارة  قل  الما أن         

هركيزات العُةارة المتوقعة قليلة جدا بسبب العمليات شبا الهوائية، ويمكن التصلي عن الموقع 

% من يجم يوض العُةارة. سوف يسمن ه ا 10أقه من يالما يةه معدل هوليد العُةارة إلى 

من النايية النظرية لتصزين العُةارة المتبقية ل ترة عشر سنوات،  ي يال لم يتم ايتساب 

موضوا التبّصر )وال ي يكون كبيراغ(. هكون المكبات النشطة القديمة )من نوا صعاديص و 

ي عنها وإع اؤها من الرعاية الاليقة صيسالص( مجاال لمزيد من المتطلبات قبه أن يتم التصل

نبعاثات المتبقية هكون عادة أعلى وأكثر ديمومة. يجب أن هكون كميات العُةارة  ي الوذلك ألن ا

% 10/ متر مربع / يوم. إن ه ه النسبة همثه نحو 1-0,05المكب من نوا صعاديص أقه من 

غطاء المكب  عال. بالنسبة للمكب  من هوليد العُةارة خالل هشغيه المكب وهكون بمثابة مؤشر أن

 من نوا صيسالص،   ن ه ه القيمة ذاهها هنطبت. 

هكون هركيزات العُةارة المتبقية مقبولة عادة عندما يةه  متطلب االكسجين الحيوي      

(BOD ) 20إلى أقه من ( ملغم / لتر ويةه  متطلبCOD)  األوكسجين الكيميائي أقه من

ن التركيزات هي الُمعامه األكثر صلة، إنما إجمالي يمولة الملوثات ملغم / لتر، وال هكو 200

الموجهة إلى مر ت التةريف. وبالتالي،   ن كميات قليلة من العُةارة ذات هركيز عال للمتبقيات 

قد يكون مساويا  ي الحمولة مقارنة مع كميات أكبر مع هركيزات أقه. على أية يال،   ن 

ون ممكنة التطبيت من قبه ُمشغّه المكب وإثبات أن وسائه الحماية القرارات الصاصة بالمكب هك

 غير متضررة. 
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 ي األنواا األخرى من المكبات صعاديص و صيسالص، هحدث عملية التحله ل ترة زمنية  ويلة  

% )خالل 50مما ينتج عنها انبعاثات غاز المكب، وعلى مدى الزمن، ينص و هركيز الميثان من 

ثان المستقر( إلى مستوى أقه، مما يوجد  مشكالت  نية  ي معالجة الغاز )هحويه الغاز مريلة المي

%، عندئ  يستحيه استغاللا. 8إلى  اقة، االيتراق(. و ي يال انص اض غاز التهوية إلى أقه من 

)عند التسريبات(  ppm 1000إن هلك التركيزات المنص ضة قد هنتج هركيزات سطحية بحد أقةى 

 ارة )ال خطورة من يدوث ان جارات(.وهي غير ض

إجراءات الرعاية الاليقة، بدءاغ من إقامة الغطاء المؤق ، وإقامة غطاء المكب، يتم هحدد       

عدد مرات اختبارات مراقبة العُةارة )الحجم والمكونات(،عدد مرات اختبارات مراقبة المياه 

ارة، مستوى المياه الجو ية، مكونات السطحية )الحجم والمكونات(، يدود كميات وهركيز العُة

المياه الجو ية، عدد مرات اختبارات مراقبة غاز المكب )الحجم والمكونات(، وهركيز الغازات 

(CH4, CO2, O2, H2S, H2 etc )(، لجميع أنواا المكبات )الحد األدنى، عادي، يسال.

 ضمن الدراسة ال نية التي سيتم هقديمها. 

 

 

 رة والمياه السطحيةمراقبة العُةا  6-4-1

أخ  عينات  يجب أخ  عينات العُةارة والمياه السطحية )إن وجدت(  ي نقا  مصتارة. ويجب

العُةارة وقياسها )الحجم والتركيب( بشكه من ةه عند كه نقطة يتم هةريف العُةارة من 

 الموقع.

ى من المكب ويتم مراقبة المياه السطحية عند نقطتين على األقه، إيداهما  ي أعلى المجر

 والثانية  ي أس ه المجرى.

يعتبر أمر مراقبة المياه أداة  عالة لتقييم  يما إذا كان  العُةارة هتجّمع  ي جسم المكب أم أن      

 ي الموقع هسريبا، ومن الموصى با أن يتم جمع البيانات  ي الجدول التالي من عملية مراقبة 

لتزام بما ورد  ي الدراسات البيرية والتشريعات  مع ضرورة االالمكب أو من أقرب محطة رصد، 

 ذات العالقة به ا الصةوص. 

 

 (: المعايير الضرورية لمراقبة المياه7الجدول )

 

 مريلة الرعاية الاليقة المعايير

 يومي، هضاف إلى القيم الشهرية يجم الترسيب

 المعدل الشهري درجة الحرارة )الدنيا، القةوى(

 غير مطلوبة ااهجاه الرياح وشدهه

 يومي، هضاف إلى القيم الشهرية التبصر )مقيال النتن(

 المعدل الشهري ر وبة الجو
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 مراقبة المياه الجو ية  6-4-2

أن هتم القياسات بطريقة من أجه هو ير معلومات يول المياه الجو ية المحتمه أن هتأثر من  يجب

 ي منطقة هد ت المياه الجو ية القادمة، هةريف الن ايات، بحيث هكون نقطة وايدة على األقه 

وهكون نقطتان على األقه  ي منطقة هد ت المياه الجو ية الصارجة. ويمكن زيادة ه ا العدد من 

النقا  على أسال دراسة هيدروجيولوجية والحاجة إلى هعريف مبكر لحالة االن الت العرضي 

 للعُةارة  ي المياه الجو ية.

من ثالثة مواقع على األقه قبه مباشرة عمليات الطمر من أجه هحديد قيم يجب أن يتم أخ  العينات 

 مرجعية ألعمال أخ  العينات مستقبال.

ويجب استنبا  المعايير المراد هحليلها  ي العينات من المكونات المتوقعة للعُةارة ونوعية المياه 

مام بالحركة  ي منطقة المياه الجو ية  ي المنطقة. وعند اختيار المعايير للتحليه، يجب إيالء اهت

الجو ية،  قد هتضمن المعايير معايير هأشيرية من أجه ضمان التعرف المبكر للتغيير  ي نوعية 

 مع ضرورة االلتزام بما ورد  ي الدراسات البيرية والتشريعات ذات العالقة. المياه، 

ةحيحية ما بين عمليات ويجب أن يرهكز عدد مرات أخ  العينات على ايتمالية اهصاذ إجراءات ه

أخ  العينة وذلك  ي يال الوصول إلى المستوى المحدد، بمعنى يجب هحديد عدد المرات على 

أسال معر ة وهقييم سرعة هد ت المياه الجو ية. وعند الوصول إلى المستوى المحدد، يكون 

اا ذلك بصطة هباالتحقت ضروريا وذلك من خالل هكرار أخ  العينات. وعند هأكيد المستوى، يجب 

(، الكربون العضوي الكلي ph وارئ. يتم مراقبة معايير المياه الجو ية: الرقم الهيدروجيني )

(TOCال ينول، المعادن الثقيلة،  لورايد، الزرنيخ،  زيوت / هيدروكربونات ،)  مع ضرورة

 االلتزام بما ورد  ي الدراسات البيرية والتشريعات ذات العالقة.

ر هحليه عينة المياه الجو ية هغيّرا كبيرا  ي نوعية المياه، يجب مراعاة و ي يال أظه     

التأثيرات البيرية السلبية الشديدة التي يمكن يدوثها  ي المياه الجو ية. يجب هحديد مستوى معين 

 خ ين باالعتبار التشكيالت الهيدروجيولوجية  ي موقع المكب ونوعية المياه الجو ية. ويجب 

غ. بيان المستوى  المعيّن  ي الرخةة كلما كان ذلك ممكنا

يجب هقييم المشاهدات باستصدام لويات هحكم ذات قواعد ومستويات هحكم ُمثبتة لكه برر من 

 اآلبار المنحدرة. ويجب هحديد مستويات التحكم من التغيرات المحلية  ي نوعية المياه الجو ية.

  وبوغرا يا الموقع: بيانات جسم المكب 6-4-3

المكبات   settlementsسبة للمكبات من نوا صعاديص و صيسالص، يجب مراقبة هبو ات بالن

بشكه سنوي باستصدام شبكة  من المؤشرات، إضا ة إلى ذلك، يجب الكشف الحسي والعيني 

للغطاء النهائي للمكب بحثا عن أية أضرار )هشققات، عيوب( أو أي ظروف أخرى غير متوقعة 

 ها(.)هشوهات، انحرا ات، وغير
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 مراقبة الغاز 6-4-4

أن هكون مراقبة الغاز ممثلة  بكه مقطع  ي المكب، باإلضا ة إلى أخ  العينات و حص  يجب

 مكونات وهراكيز الغاز الناهج.  

 رّي وزراعة الغطاء النهائي 6-5

 خةائص التربة 6-5-1

ص هو ر يعتبر امتالك هربة جديدة أساسيا لنجاح إعادة الزراعة، ويجب أن هتةف بصةائ

غ هكون من خاللا قادرة على التج ّر، 1للنباهات:  ( قدرا كا يا 3( قدراغ كا يا من المياه، 2( وسطا

 ( قلة السمية.4من الُمغ يات، و 

( يتم اختبارها كلما دع  2( ذات  بقة سليمة قريبة من السطن، 1يجب أن هكون التربة: 

، النيتروجين، ال س ور، الموصولية، pHالضرورة  يما يتعلت بـ: درجة الرقم الهيدروجيني 

 ( هتم معالجتها كلما يلزم.3الكثا ة الكلية، المادة العضوية، وأية ُمغ يات أخرى، و 

 هاليا هي اإلرشادات الصاصة بشأن التربة العلوية:

 60 – 45، ويُ ّضه أن يكون ما بين سنتمتر 30 لىيجب أن يزيد ُسْمك التربة العلوية ع 

سنتمتر كحد  50ْمك التربة العلوية  ي الموقع المعاد هأهيلا بحدود سنتمتر. ويكون سُ 

أدنى. وه ا يضمن نجاح زراعة النباهات المقترية )مسموح زراعة أنواا ذات ج ور غير 

عميقة(، كما يضمن يماية ايتمالية انجراف التربة، ويسمن لمزيد من العمت لمنع 

 وصول الر وبة إلى الغطاء النهائي.

 التربة ذات درجة يموضة شديدة بمادة الجبس قبه نثرها على سطن الغطاء  يجب معاملة

النهائي. وهعتبر التربة ذات الصةائص الحيادية أو القاعدية البسيطة مالئمة إلعادة 

 التصضير. 

 ( هتةف التربة العادية  ي األردن بوجود نسبة قليلة من المادة العضويةc. 2% )

ية الزراعة. ويمكن هعديه التربة من خالل إدخال مادة وبالتالي يجب معالجتها قبه عمل

عضوية معالجة  ي الجزء العلوي ل ترة زمنية همتد من أسبوا وايد ويتى عدة أسابيع 

 قبه الزراعة.

  غ. ويتم االستعاضة الُمغ يات: يجب بداية إضا ة األسمدة، إنما ال يعتبر ذلك إجراءغ دائما

غ بتغطية ياجتها إلى المواد ا  لغ ائية بشكه  بيعي مع هطور نمو النباهات.اليقا

 .بُنية )قوام( التربة: يجب إزالة الحةى والحجارة من التربة قبه المباشرة بالتطبيت 
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يجب هوزيع سطن التربة النهائي بشكه سلس خالل عملية هنسيت سطن األرض، ويجب عدم 

هباا أسلوب ا. ويوصى بكبسها بالمعدات الثقيلة. يجب التوزيع بالتساوي  وق مساية السطن

 هقسيم السطن إلى أيزمة كونتورية خةوصا عندما يكون هزويد التربة العلوية محدوداغ. 

 

 اختيار النباهات  6-5-2

 ومن أجه اختيار النبات المنوي زراعتا  ي الموقع، يجب مراعاة األمور التالية:

 .قابلية التكيّف للظروف البيرية المحلية 

 لمعرو ة. وبالرغم من إمكانية زراعة أنواا عديدة من النباهات على هجنّب األنواا غير ا

سطن المكب، ي ضه استصدام أنواا أصيلة محلية ما أمكن. مثه ه ه األنواا األصيلة 

المحلية هي األكثر مقاومة لالضطرابات والتغير المناخي. ويجوز استصدام أنواا غير 

معالجة النباهية الضوئية عند ضارة من منا ت مصتل ة ذات خةائص قدرة على ال

 الضرورة.

 .)هُعطى األ ضلية إلى األنواا الني هستطيع اإلنبات  ي هربة جديدة )أنواا رائدة 

 .قابلية التكيف مع ظروف التربة الالهوائية 

 .عدم اختيار األنواا سريعة االشتعال 

 وب با  ي عدم اختيار األنواا ذات قدرة هنا سية وذلك  من أجه هحقيت التنوا المرغ

 المنطقة المعاد هأهيلها.

 .يُ ّضه استصدام األنواا سهلة يةاد الثمر 

 .كما يُ ّضه استصدام األنواا ذات معدالت النمو السريع 

 التشغيه ــ المراقبة -7

 التشغيه 7-1

بعد دخولها موقع المكب، يتم هوزين شاينات الن ايات والكشف عليها من أجه التحقت من مطابقة 

الن ايات. ثم هنطلت الشاينات لت ري  يمولتها  ي موقع استالم الن ايات،  استقبالير يموالهها معاي

 ييث يتم كبس الن ايات و قا للبنود الموصو ة  ي ال قرة التالية.

متر، وعند اللزوم يمكن هجاوز ه ا الشر ، إنما يجب  25 لىيجب أال يزيد اره اا كتلة الن ايات ع

 .Stability analysisلى هحليه االستقرار الحةول على إذن خاص استنادا إ
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 وخالل التوسع العمودي للمكب، يتم إيالء اهتمام خاص لنشر  وربل أنابيب شبكة الغاز الحيوي.

يجب أن يبدأ وضع الن ايات من أس ه المجرى، ويجب  ةه  بقات أعلى المجرى بحواجز مؤقتة 

مطر العابرة لكتلة الن ايات. يمكن ضخ يتم هشييدها من مواد صلةالية، بحيث يتم خ و مياه ال

مياه المطر المجمعة أعلى المجرى ضمن الحاجز المؤق  إلى الصارج عبر خندق هةريف 

 محيطي.

وقبه بدء هشغيه المكب، على الُمشغّه هقديم الوثائت التالية إلى السلطة المعنية العتمادها. ويجب 

 هحديث ه ه الوثائت بانتظام.

هُوّضن ه ه الوثيقة بالت ةيه هسلسه عمليات  مر الن ايات: كي ية  برنامج هطوير المكب. .1

 التعامه مع أكوام الن ايات أ قيا وعموديا بالطريقة األكثر أمانا وجدوى اقتةاديا.

برنامج التشغيه )يومي، أسبوعي، ُرْبع سنوي، سنوي(. ه ةيالت موظ ي المكب،  .2

الةيف والشتاء، إجازات  مراعاة اعتبارات موسمية خاصة )التشغيه خالل شهور

الموظ ين، وغيرها(. إجراءات هقدير كميات الن ايات الواردة، وإعطاء ه سيرات يول 

كي ية التعامه مع التغيرات  ي الكميات. صيانة الشاينات وغسيلها.   برامج المرا ت   

 األخرى )مر ت معالجة العُةارة، إدارة الغاز الحيوي، وغيرها(.

ه ةيلي لوضع الن ايات وعمليات الكبس. برنامج التغطية اليومي برنامج الطمر. وصف  .3

)  ريقة الحةول على مواد التغطية وهقديرات الكميات اليومية المطلوبة(. يركة 

 المركبات داخه موقع المكب.

خطة للحوادث الطارئة. خطة للعديد من الحوادث مثه: ورود كميات كبيرة غير اعتيادية  .4

عتيادية، يوادث، اشوب يريت  ي المكب، ظروف  قس غير من الن ايات  للمكب، ن

 أعطال األجهزة والمعدات، وغيرها.

خالل التشغيه، يتم إجراء عمليات ه قد وهشغيه دورية  ي المرا ت واألنظمةالداخلية: مر ت 

معالجة العُةارة، نظام إدارة الغاز الحيوي، أعمال إدارة الوقاية من ال يضانات / مياه المطر، 

مة المراقبة، هشغيه المعدات واألجهزة، عمليات االستقبال. يتم االيت اظ بسجه نتائج كا ة أنظ

 أعمال الت قد والتدقيت.

 

 الكبس 7-1-1

 هعتبر أعمال كبس الن ايات بشكه مويد و عال أمراغ بال  األهمية لألسباب التالية:

 خ و مصا ر الحريت ونشوب الحرائت  ي المكبات. .1

  ايات بشكه أ ضه وخ و مصا ر الحوادث.استقرار كتلة الن .2

 هسوية مويدة هعمه على يماية كا ة المنش ت المستقبلية لكتلة الن ايات. .3

 أوضاا أ ضه لحركة السير. .4
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 هقييد مساية وكميات الطعام المتاية للحشرات واآل ات. .5

 هحسين مراقبة هد قات المياه. .6

 هحسين مراقبة إنتاج الغاز وهقليه أخطار الروائن. .7

 تقرار أسرا للن ايات.اس .8

 هقليه كمية غطاء التربة المطلوبة لسطن مستو. .9

 هقليه الكمية المتطايرة. .10

يتم وضع الن ايات على شكه  بقات رقيقة ما أمكن من القاا يتى األعلى وذلك لتحقيت أ ضه 

 1 -0,5كبس. المواص ة العملية الموصى ب هباعها هي الطبقات الم ردة، سماكة كه  بقة ما بين 

متر. وهعتبر هنا أن الن ايات هتعّرض لعملية كبس دنيا ألن شاينات جمع الن ايات هسير  وقها. 

على أية يال  ي المكبات من نوا صعاديص و صيسالص، يتم الكبس من قبه معدات كبس 

مرة(  25. بعد الكبس )يجب أن همّر الكابسة يتى 2-4-1 ي ال قرة  2متصةةة )أنظر الجدول 

متر. ثم هضاف الطبقة التالية يتى هكتمه  0,3إلى  0,2د هم كبسها بحدود هكون الطبقة ق

متر. ويجب أن هتسع منطقة العمه شيرا  3-2مجموعات الطبقات المكبوسة باره اا إجمالي نحو 

متر. وبعد نهاية كه يوم،  3-2 شيرا كه يوم هبعا ل لك يتى يةه اره اا الن ايات اإلجمالي إلى 

متر على األقه. وباستصدام  0,10المطمورة يديثا بطبقة هربة بسماكة  يجب هغطية الن ايات

كابسات خاصة ذات أسنان معدنية على اإل ارات، هكون كثا ة  بقة الن ايات المكبوسة بسماكة 

متر(،   ن  2,5 ن / متر مكعب. وبالنسبة للطبقات األكثر سماكة ) 0,95 – 0,9متر هي  0,5

 %.20تر مكعب(. ومع مرور الزمن، هزداد كثا ة الن ايات بنسبة  ن / م 0,85الكثا ة أقه )~ 

متر لكه شاينة، بالرغم  5 – 4يمكن هقدير عرض منطقة القالب النشطة وذلك بايتساب يوالي 

من أن الشاينة المقطورة هحتاج مساية أكبر. وخالل أوقات ال روة، يحتاج عرض واجهة القالب 

 على ت. مع ذلك،   ن مساية منطقة القالب لن هزيدالموازنة مع  ترات انتظار الشاينا

 متر. 30×  30 

هوضع الن ايات عادة عند قاعدة الوجا، مع وجود  لة كبس هعمه على د ع الن ايات إلى األعلى، 

وهقوم بالكبس  ي  بقات رقيقة. ومن أجه كبس أ ضه، يجب وضع الن ايات من القاا إلى األعلى 

 موجود سابقا. وليس ه ريغها على قمة كوم ن ايات

 الغطاء اليومي والغطاء المؤق  7-1-2

 ي نهاية كه يوم عمه، يجب أن هغطى جميع كميات الن ايات المودعة بمادة غطاء يومي بسماكة 

متر على األقه )للمكبات من نوا صعاديص و صيسالص(. وبالنسبة للمكب من نوا  0,10

االستعانة بصيارات أخرى مناسبة لت ادي  صالحد األدنىص، واعتمادا على الظروف المحلية، يمكن

هناثر الن ايات  ي يال هبوب الرياح. إن الغطاء اليومي مهم جدا الستقرار هضاريس الن ايات، 

 وخ و انتشار الطمم المتطاير والروائن، إضا ة إلى الحد من انتشار اآل ات والقوارض.
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لن ايات والمساعدة  ي إهمام عملية يجب أن يسمن الغطاء اليومي للمياه بالعبور خالل كتلة ا

التحله الحيوي، إضا ة إلى عدم التراكم  ي المنطقة األمامية للعمه وهكوين بحيرات  ينية. له ا 

السبب، يمكن استصدام المواد الصاملة المتبقية من اإلنشاءات والهدم ذات الحجم المتوسل كغطاء 

 مؤق .

جه منع اإلبقاء على المياه  ي التجاويف. ويجب يجب ههيرة األسطن الحرة لتكون منحدرة من أ

هجنّب المنا ت المسطحة  ي المكب، والعمه على هةريف المياه إلى األماكن البعيدة عن مكان 

 العمه باستمرار.

 )اره اا : عرض(. 3:1يجب أن يكون منحدر الجوانب العمودية للصلية اليومية بحد أقةى  

يةه كوم الن ايات إلى المستوى النهائي ال ي يحدده  عندما ويجب استصدام نوا غطاء ثان

متر ويستصدم  ي اإلغالق المؤق  للصاليا  0,30التةميم. يكون ه ا الغطاء المؤق  بسماكة 

الممتلرة، وبعد اإلغالق المؤق  للصلية، ستبقى ل ترة أقلها سنتان مع الغطاء المؤق  يتى هتمكن 

يجب أن يكون ه ا الغطاء المؤق  أسمك ومةنوعا بشكه  غالبية الهبو ات بالتشكه. له ا السبب،

أ ضه من الغطاء اليومي وذلك ليكون مقاوما للت كه بشكه أ ضه، ويقله من دخول الماء إلى كتلة 

 الن ايات.

 المعدات المحمولة لالستصدام  ي المكب 7-1-3 

ي المنطقة األمامية اعتمادا على كه من قدرة المكب وأسلوب الكبس وبرنامج العمليات اليومي  

للمكب، يتم اختيار المعدات التي ستستصدم  ي المكب وذلك أثناء هةميم عمليات المكب. أنواا 

 المعدات األساسية هي:

 )مديلة ن ايات ذات إ ار معدني )اإل ارات مزودة بش رات / نتوءات 

 لودر مجنزر بحمالة أمامية 

  ي ارة مجنزرة 

 جرار مجنزر / بلدوزر 

  جرا ةbackhoe loader 
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 كاشطة وممهدة  ريت 

 صهريج رش مياه 

 شاينة قالب 

 كانسة  ريت 

 )را عات شوكية ) ي يال  مر رزم ن ايات 

 شاينات نقه ومركبات نقه 

يجب أن هكون جميع المعدات المتنقلة  ي المكب متوا قة مع معايير الةحة والسالمة الو نية 

 والعالمية.

 ت كه.يتم  الء كا ة المعدات بطالء مقاوم لل

 يلتزم مورد المعدات بتقديم ما يلي على األقه: 

 برنامج هدريبي )باللغة العربية( .1

 مجموعة قطع غيار هك ي لثالث سنوات هشغيه على األقه .2

 دليه هشغيه وصيانة باللغتين العربية واإلنجليزية .3

 دليه قطع غيار باللغتين العربية واإلنجليزية .4

 

 المراقبة 7-2

ث بشكه كبير هبعا لنوا المكب.  المكب من نوا صالحد األدنىص يتابع  قل يت اوت مراقبة االنبعا

هطور كميات العُةارة. أما المكبات من نوا صعاديص و صيسالص  يكون لديها برنامج أكثر 

شمولية وال ي يشير إلى الت اعالت البيولوجية الكيميائية التي هحدث  ي هلك المواقع، وإلى 

قائمة التزامات  8لمواقع المكبات من نوا صيسالص. يُوّضن الجدول األخطار الشديدة بالنسبة 

المراقبة بالنسبة لُمشغّه المكب، وهي هعتبر متطلبات الحد األدنى، كما يجوز للجهات ذات العالقة 

 أن هطلب قياسات إضا ية.  
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 : التزامات المراقبة والةيانة أثناء التشغيه 8الجدول 

 

 يسال عادي دنىالحد األ المراقبة، الةيانة

    مراقبة االنبعاث

عدد مرات  حوصات 

 مراقبة العُةارة )يجم(

 شهري شهري شهري

عدد مرات  حوصات 

مراقبة العُةارة 

 )مكونات(

 شهري ُرْبع سنوي المقترح سنويا

عدد مرات  حوصات 

مراقبة المياه السطحية 

 )يجم ومكونات(

 ُرْبع سنوي ُرْبع سنوي ُرْبع سنوي

 نةف سنوي نةف سنوي سنوي مياه الجو يةمستوى ال

 خاص بالموقع: ال ينطبت نوعية المياه الجو ية

غير ضروري إذا كان 

 يوض الماء عميقا

 نةف سنوي

التحكم صيانة وهشغيه 

 أعمال جمع العُةارة 

 هنظيف مرة سنويا هنظيف مرة سنويا ال ينطبت

الكشف على أنابيب جمع 

العُةارة مواقعها 

 وأضرارها

 سنوي سنوي ينطبتال 

قياسات يرارة الحاجز 

االصطناعي ضمن 

 أنابيب جمع العُةارة

 سنوي سنوي ال ينطبت

عدد مرات  حوصات 

مراقبة غاز المكب )يجم 

 ومكونات(

 نةف سنوي نةف سنوي ال ينطبت

استقرار سلوك جسم 

المكب )القيال و ت 

مؤشرات / شواهد 

 االستقرار(

 سنوي سنوي ال ينطبت

اث الغاز على قيال انبع

 السطن

 نعم، بعد التغطية نعم، بعد أعمال الغطاء ال ينطبت

 هركيزات الغازات

CH4, CO2, O2, 
H2S 

 أسبوعي شهري ال ينطبت
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 مراقبة العُةارة والمياه السطحية 7-2-1

يتم أخ  عينات العُةارة والمياه السطحية الُمجّمعة، إن وجدت،  ي نقا  ممثلة. ويجب أن يتم أخ  

ينات العُةارة وقياسها )الحجم والمكونات( بشكه من ةه عند كه نقطة يتم  يها هةريف ع

العُةارة من الموقع، ويتم مراقبة المياه السطحية  ي نقطتين على األقه إيداهما  ي أعلى 

 المجرى من المكب والثانية  ي أس ه المجرى.

لعُةارة هتجّمع  ي جسم المكب أم يوجد وهعتبر مراقبة المياه أداة  عالة لتقييم  يما إذا كان  ا

هسريب  ي الموقع. ويُنةن بجمع البيانات التالية سواء من المكب أو من اقرب محطة أرصاد، 

   الما هي مطلوبة من قبه الجهة المسؤولة.

مع ضرورة االلتزام بما ورد  ي يجب قيال المؤشرات التالية  ي العُةارة و ي المياه السطحية 

)بالنسبة للمياه السطحية ـ أول هسعة معايير  قل يتم  بيرية والتشريعات ذات العالقةالدراسات ال

 قياسها بانتظام، و ي يال كان  النتائج غير اعتيادية، عندئ  يتم قيال بقية المعايير(:

  الرقم الهيدروجينيpH 

 موصولية الكهرباء 

 درجة الحرارة 

 األكسجين الم اب 

  األمونيا(NH4) 

 الكلور 

 تالسل ا 

 مركبات ال س ور 

 مركبات النيتروجين 

 ال لور 

 TOC 

 ينول  

 سيانيد 
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 معادن ثقيلة 
 زرنيخ 
 هايدرو كربونات 

 

 مراقبة المياه الجو ية 7-2-2

يجب أن هتم القياسات بطريقة هسمن بتقديم معلومات يول المياه الجو ية التي من الممكن هلوثها 

نقطة قيال وايدة على األقه  ي منطقة هد ت  جراء القيام بعمليات التصلص من الن ايات وذلك من

المياه الجو ية ومن نقطتين  ي المنطقة الصارجة. ويمكن زيادة عدد نقا  القيال على أسال 

دراسة مسحية هيدروجيولوجية محددة، والحاجة إلى هحديد مبكر ألي هسرب عرضي للعُةارة 

  ي المياه الجو ية.

اقع على األقه قبه البدء بعمليات الطمر وذلك من أجه يجب أن يتم أخ  العينات  ي ثالثة مو

هأسيس قيم للعينات المستقبلية. وهتم هسمية هلك المواقع التي ستستصدم إلعطاء قيم مرجعية، ثم 

يتم بناء هلك المواقع  ي أعلى المجرى من المكب بمسا ة  ويلة نسبيا، وذلك الستكمال الةورة 

لة. وبناءغ على هد قات المياه الجو ية، ربما يلزم هأسيس الهيدروجيولوجية لمنطقة المكب كام

 مزيد من  تحات الح ر.

يجب بناء  تحات ي ر المراقبة أقرب ما يمكن للمكب وأن هكون  تحتان على األقه أس ه المجرى 

 و تحة وايدة أعلى مجرى المكب.

مكونات المتوقعة إن المعايير التي سيتم هحليلها  ي العينات المستصرجة هكون مشتقة من ال

للعُةارة ونوعية المياه الجو ية  ي المنطقة. وعند اختيار معايير التحليه، هتم مراعاة الحركة  ي 

منطقة المياه الجو ية. وهشمه هلك المعايير ما يُساعد على الكشف المبكر عن أي هغيّر  ي نوعية 

 المياه.

حية ما بين كه عينتين  ي يال هم يستند عدد مرات التحليه إلى إمكانية إجراء خطوات هةحي

الوصول إلى الحد المعيّن، بمعنى يتم هحديد عدد المرات على أسال معر ة وهقييم سرعة جريان 

وذلك من خالل هكرار  االمياه الجو ية. عندما يتم الوصول إلى الحد المعيّن، يكون التحقت ضروري

ئ، ييث أن معايير المياه الجو ية التي هباا خطة  واراأخ  العينات. عندما يتأكد المستوى، يتم 

يتم مراقبتها هي: الرقم الهيدروجيني، الكربون العضوي الكلي،  ينول، المعادن الثقيلة،  لورايد، 

 الزرنيخ، الزيوت / هيدروكربونات.

عند إجراء أي هحليه يجب مراعاة التأثيرات البيرية السلبية الشديدة الممكن يدوثها  ي المياه 

 ي يال أظهرت أي من العينات هغيرا واضحا  ي نوعية المياه. يتم هحديد مستوى الحد الجو ية 

المعيّن مع األخ  باالعتبار التشكيالت الهيدروجيولوجية  ي موقع المكب ونوعية المياه الجو ية. 

 ويتم ذكر مستوى الحد المعين  ي الرخةة كلما كان ممكنا.

لتحكم مع وضع قواعد هحكم ُمثبتة ومستويات لكه برر. يتم هقييم المشاهدات باستصدام لويات ا

 كما يجب هحديد مستويات التحكم من متغيرات محلية  ي نوعية المياه الجو ية.

  وبوغرا يا الموقع: بيانات يول جسم المكب 7-2-3

بالنسبة للمكبات من نوا صعاديص و صيسالص، يجب مراقبة هبو ات المكب سنويا باستصدام 

لكه  1/ او مشاهدة عينية، ييث هكون مؤشرات / المشاهدة للهبو ات بمعدل  شبكة مؤشرات

 متر. 20متر مربع، وهتم القياسات ضمن شبكة  قطرها  40000 – 20000

إضا ة إلى ما سبت، يجب الكشف العْيني على المكب المؤق  )إن وجد( بحثا عن أية أضرار 

 )هشوهات، يركات، وغيرها(.)اهتراءات، هشققات( أو أي ظروف غير متوقعة أخرى 
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 مراقبة الغاز 7-2-4

. أما بالنسبة للعُةارة والماء، هؤخ  الغاز ممثلة  ي جميع مقا ع المكبيجب أن هكون مراقبة 

 عينات للمراقبة هكون ممثلة لمتوسل مكوناهها.

 ر ع التقارير 7-3

المكب ر ع هقرير سنوي يول نتائج المراقبة إلى السلطة البيرية المشر ة،  يجب على ُمشغّه

يشتمه التقرير نتائج المراقبة وسجالت التسليم، وبرهوكوالت الرسوم ، ومكونات الن ايات و قا 

مع ضرورة االلتزام بما ورد  ي الدراسات لنوا المكب كما هي محددة بموجب الجدول التالي 

، كما يتضمن هقرير يالة المكب، مهما كان نوا المكب، بيانات الطقس وأي ةالبيرية ذات العالق

 معلومات إضا ية مثه الشكاوى، ياالت الطوارئ. 
 

 : ر ع التقارير 9الجدول 

 يسال عادي الحد األدنى ر ع التقارير

 سنوي سنوي سنوي هقرير يالة المكب

 المراقبة المراقبة  المراقبة  سجالت البيانات

    التسليم سجالت

 عدد الشاينات،  الوزن

 أرقام اللويات

 سجالت التوزين سجالت التوزين

 نوا الن ايات  

 منشأ الن ايات

 نوا الن ايات

 منشأ الن ايات

 عينات صغيرة   المكونات

 منا ت القالب منا ت القالب  استصدام القالب

 الترسيب بيانات الطقس

 درجة الحرارة

 الرياح

 الشكاوى ةمعلومات مت رق

 يرائت المكب

 انهيار منحدر

 انسكاب ُعةارة

 يوادث  وارئ أخرى

 

 التدقيت 7-4

يقوم  ريت مدققين من الجهات المسؤولة بالتحقت من واقع الحال  ي المكب، ييث يتم التحقت     

م  ي من مدى التقيّد بأيكام الدراسة البيرية والمتطلبات القانونية، وااللتزامات التعاقدية، كما يت

أعمال التدقيت هقييم الواقع الحقيقي  ي كا ة األقسام / األجهزة / المرا ت المهمة  ي المكب، 

منها: مر ت معالجة العُةارة، نظام إدارة الغاز الحيوي، أعمال إدارة الوقاية من ال يضان / مياه 

و ي يال ماليظة المطر، أنظمة المراقبة، هشغيه المعدات واألدوات، عمليات المنطقة األمامية، 

أي انحرا ات، يتم هسجيلها وإخطار المشغّه بصةوصها، و ي يال لم يتقيّد المشغّه، يتم اهصاذ 

غ للتشريعات السارية.   اإلجراء القانوني و قا
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 ( املتطلبات الفنية والبيئية النشاء وتشغيل املكبات الصحية للنفايات اخلاملة3امللحق رقم )

     

الملحت عدم هكرار أيكام ومتطلبات مكبات الن ايات الصاملة ألنها هي ذاهها سيراعي  ي ه ا      

أيكام ومتطلبات مكبات الن ايات غير الصطرة، ييث أن متطلبات المكب من نوا صالحد األدنىص 

يجوز هطبيقها لمكب الن ايات الصاملة، أما األيكام والمتطلبات الصاصة بمكبات الن ايات الصاملة 

غ. المصتل ة عن   هلك الصاصة بمكبات الن ايات غير الصطرة  هي م كورة هاليا

 استقبال الن ايات الصاملة -1

  ي مكبات الن ايات الصاملة، يتم  مرالن ايات الصاملة  قل. 

 المعالجة -2

 يجوز أن هصضع الن ايات الصاملة إلى نوا من المعالجة قبه التصلص منها وذلك من أجه:

 خ و يجمها .1

 لة للتدويرإزالة المواد القاب .2

 هسهيه التعامه مع الن ايات ذات األيجام الكبيرة. .3

 التةميم -3

 يتم هشييد مكب الن ايات الصاملة كما هو الحال  ي مكبات الن ايات غير الصطرة.

 الوقاية من ال يضانات -4

يتم إنشاء أعمال الوقاية من ال يضانات يول المكب بحيث همنع دخول هد قات المياه السطحية إلى 

ن ايات. عالوة على ذلك، و ي الصاليا الممتلرة أو بعد أن هأخ  الح رة شكلها النهائي، يتم كتلة ال

جعه السطن منحدرا بحيث يمنع دخول مياه المطر إلى كتلة الن ايات، إنما يتم هوجيها إلى الصارج 

 نحو  الصنادق المحيطة بالموقع.

 

 الحاجز االصطناعي -5

 بنود واأليكام الم كورة  ي الجدول التالي:يتم هشييد الحاجز االصطناعي و قا لل
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 : المتطلبات ال نية لبناء يواجز مكب الن ايات الصاملة 10الجدول 

 مكب الن ايات الصاملة األسال والحواجز

 الح رة مسموية شكه المكب

يالة التربة هح  السطن 

 )ياجز  بيعي( 

 

 k < 10-6 m/sمتر،  3هربة  إذا كان  الةصور مكسرة:
ا كان  التربة هح  السطن إذ

 من أنواا أخرى:

 ال شيء

  بقة وايدة الحاجز ال ني

 Geomembrane 2.5 mm 1 بقة 
or 
100 cm clay, k <1x10-7 m/s m/s  
or 
GCL (equivalent) 
Or 
asphalt concrete 0/11 2 layers-6cm thick each 

 ال ينطبت 2 بقة 
 نسيج أرضي     بقة وقاية

800 g/m2 
 يسب مواص ات الموقع قة هةريف ب

 يسب مواص ات الموقع أنابيب هةريف

 % 1< محوري  انحدار األسال
 % 2< جانبي 

 

 الوصول -6

 يجب وجود  ريت ُمعبّد مناسب للوصول إلى الموقع. 

 الكشف -7

يجب الكشف العْيني على جميع الحموالت القادمة والتأكد أن ما يرد إلى المكب هي ن ايات خاملة 

هكون اإلجراءات هي ذاهها اإلجراءات الموصو ة بالنسبة لمكبات الن ايات غير الصطرة.  قل. و

 يتم هسجيه الحموالت القادمة بحيث يتم مراقبة معدالت عمليات الطمر  ي المكب.

 اإلغالق والرعاية الاليقة -8

لسة بالنسبة إلجراءات اإلغالق، يجب أن هكون التضاريس النهائية للمكب مستقرة وس        

 بحيث يساعد  ي وضع الغطاء النهائي. يكون الغطاء النهائي من التراب بسماكة متر وايد.
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 ( املتطلبات الفنية والبيئية النشاء وتشغيل املكبات الصحية للنفايات اخلطرة4امللحق رقم )

         

الن ايات  إن أيكام المكب نوا صيسالص لمكبات الن ايات غير الصطرة هكون نا  ة لمكبات     

الصطرة، أما األيكام والمتطلبات الصاصة بمكبات الن ايات الصطرة المصتل ة عن هلك الصاصة 

غ.   بمكبات الن ايات غير الصطرة  هي م كورة هاليا

 استقبال الن ايات الصطرة -1

يراعى ما ورد  ي التشريعات ذات العالقة ب دارة الن ايات والن ايات الصطرة  ي استقبال      

ايات الصطرة  ي المكاب الصاصة بها و ي يال أظهرت محتوى كامال أو قابلية ممكنة لتوليد الن 

ُعةارة خطرة أو هُشكه خطورة عالية على السالمة المهنية أو البيرية قةيرة األمد أو همنع 

 استقرار الن ايات بشكه مرض ضمن  ترة يياة المكب المتوقعة عندئ  يجب معالجتها و قا ل لك. 

 ن المكب وإنشاء البطانةهكوي -2

ونظرا للظروف الجيولوجية والمناخية السائدة  ي المملكة )نقص المواد ال صارية، وقلة كميات 

جداول المياه( وبسبب ايتمالية عدم وجود مرونة  ي يالة لة المنتجة، والمسا ات الكبيرة العُةار

 مواقع المقترية أثناء عملية االختيار.الن ايات الصطرة، ل ا يجب التشديد على هركيبة التربة  ي ال

يتألف الحاجز االصطناعي من بطانة وياجز  بيعي. يُلّصص الجدول التالي المتطلبات ال نية لمكب 

 الن ايات الصطرة. 
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 : المتطلبات ال نية لبناء يواجز مكب الن ايات الصطرة 11الجدول 

 مكب الن ايات الصطرة األسال والحواجز

 شكه كوم ) وق السطن( على شكه المكب

 هةريف العُةارة ب عه الجاذبية

يالة التربة هح  السطن 

 )ياجز معدني( 

 

 غير مسموح إذا كان  الةصور مكسرة:
إذا كان  التربة هح  السطن 

 من أنواا أخرى:

 k < 10-9 m/sمتر،  5معادل هربة 
 متر 0.50الحد األدنى لسماكة الحاجز الجيولوجي 

 قتان ب الحاجز ال ني

 مليمتر على األقه  2.5غشاء أرضي  1 بقة 

  cm clay, k <1x10-9 m/s m/s 50 2 بقة 
or 
GCL (equivalent) 
Or 

asphalt concrete 0/11 2 layers-6cm thick each 
 أمتار 5من أجه هحقيت هربة سماكة  

k < 10-9 m/s,  
 يمكن استصدام مزيج من كه ما سبت ذكره.

أرضي   نسيج   بقة وقاية  
1200 g/m2 

 يةى   بقة هةريف

16/32 mm, 50 cm 
k > 10-3 m/s 

 أو  بقة هةريف اصطناعية

 DN 300, PE-HD أنابيب هةريف
  m 30 > : مسا ة التةريف

 % 2< محوري  انحدار األسال
 % 4< جانبي 

 

 إدارة مياه المطر -3

 :ما يليلباالضا ة يتم هطبيت ن س القواعد المطبقة  ي مكبات الن ايات غير الصطرة 

يجب أن هستند الحسابات الهيدرولوجية وهقديرات هةميم التةريف إلى منحنى الهطول  .1

 المطري ل ترة مائة سنة سابقة.

يتم خزن مياه المطر الُمجّمعة عبر شبكة هجميع مياه المطر  ي خزان  ي أس ه مجرى  .2

جميع المعايير الكيميائية المكب. ويتم  حص المياه المجمعة  ي ه ا الصزان بانتظام و قا ل

الم كورة  ي القسم المعني بمكبات الن ايات غير الصطرة، إضا ة إلى  حةها أثناء أو 

 مباشرة بعد يدوث مناسبات هطول مطري شديدة.
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هكون سعة الصزان مناسبة لكميات األمطار  ي غالبية األيام الما رة  ي السنة، كما هي  .3

 لشهرية. ُمستنبطة من معدالت هطول المطر ا

 

 إدارة العُةارة -4

 الن ايات الةلبة الناهجة عن مرا ت معالجة العُةارة  ي مكبات الن ايات الصطرة. استقباليجوز 

 يجب عدم  وضع أنابيب ٌعةارة هح  الحاجز االصطناعي.

 يتم ايتساب هةميم التةريف ل ترة إنتاج همتد لمائة سنة.

دراسة خاصة هضمن أن استصدام أ ضه التقنيات  بالنسبة لويدة معالجة العُةارة، يجب إعداد 

الك يلة بمكا حة والقضاء  على الملوثات أو أي مواد خطرة أخرى متوقع انتشارها  ي المكب 

 المحدد وبالتالي التصلص منها من العُةارة.

يجب اختيار مجموعة من  رق المعالجة المصتل ة بحيث هتم معالجة العُةارة ب عالية و قا 

 .لمكوناهها

 إدارة الغاز -5

اعتمادا على النوا المحدد للن ايات الصطرة ال ي سيتم استالما، يجب هوقّع إمكانية نشوء 

 انبعاثات غاز. وبالتالي إذا كان ه ا هو الحال، يجب هةميم وهركيب نظام إدارة غاز. 

 و  لترة الغازات مسموية  قل  ي يال كان  الكميات passive ventingإن التن يس السلبي 

المنتجة قليلة وأن إ القها  ي الجو ال يُشكه ههديدا وخطرا على صحة الجمهور أو العاملين  ي 

 المكب أو على الغطاء النباهي والحيواني  ي المنطقة.

 يجب إنشاء جميع أنظمة جمع الغاز بطريقة ال هُسبّب أية مصا ر على الحاجز الةناعي.

لصةائص النوعية والكمية للغازات الناهجة. ويجب يجب هحديد  ريقة معالجة الغاز بعد هحديد ا

 مراعاة استصدام  ريقة امتةاص الكربون النشل والترسيب الكيميائي.

 يجب أن يتم هشييد جميع ويدات معالجة الغاز على أرض صلبة. 

 

 اإلغالق وإعادة التأهيه والرعاية الاليقة -6

 الغطاء النهائي 6-1

 ي إقامة الغطاء النهائي، وباإلضا ة إلى  11نوا صيسالص هعتمد المتطلبات المحددة للمكب من 

على األقه،  k<10-9 m/sمليمتر   30النسيج األرضي، يتم هركيب ياجز جيولوجي بسماكة 

 % على األقه. 4ويكون انحدار الغطاء النهائي بنسبة 
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 اإلغالق 6-2

التعامه مع األمور  إضا ة إلى البنود الم كورة بصةوص مكبات الن ايات غير الصطرة، يجب

 التالية عند إغالق مكب ن ايات خطرة:

هراعي خطة اإلغالق الن ايات المطمورة  ي الموقع وجميع قضايا الرعاية الاليقة  .1

 والمراقبة وهرهيبات هص يف التلوث بحيث هكون مالئمة لمكونات كتلة الن ايات.

تها، كما يتم إعداد خطة عمه يتم هحديد يدود التحكم الصاصة بجميع المعايير المراد مراقب .2

 لتن ي ها  ي يال يدوث انحرا ات.

 يجب إر اق سجالت ه ةيلية وهقارير سنوية مع خطة اإلغالق.  .3

 الرعاية الاليقة 6-3

إضا ة إلى ما ورد بصةوص مكبات الن ايات غير الصطرة )نوا صيسالص(، يتم إجراء التدقيت 

لة وذلك للتحقت من التقيّد بالدراسة البيرية على المكب من قبه  ريت مندوبي الجهات المسؤو

 والمتطلبات القانونية وااللتزامات التعاقدية، ييث يتم  ي عملية التدقيت التحقت مما يلي:

  االستصدامات ال علية للموقع المغلت وقابليتها و قا لما هو موضن  ي الرخص ذات

 الةلة.

 لى الغطاء النهائي.وجود عالمات ه كه محتمه أو أي أضرار ظاهرة أخرى ع 

  الواقع ال علي  ي كا ة األجزاء / األجهزة / المرا ت الهامة  ي المكب مثه: مر ت معالجة

العُةارة، نظام إدارة الغاز، أعمال الوقاية من ال يضانات / إدارة مياه المطر، أنظمة 

 المراقبة.

 

ا إلى الُمشغّه. وإذا لم و ي يال ماليظة انحرا ات، يتم هسجيلها وإصدار م كرات هنبيا بشأنه

غ للتشريعات السارية.    يلتزم الُمشغّه، يتم اهصاذ اإلجراءات القانونية و قا

 التشغيه ــ المراقبة -7

 التةميم والصطل 7-1

الدراسات / التةاميم: يجب إرسال الصطل التالية كدراسات / هةاميم من ةلة وموا ت  .1

أيكام خاصة واردة  ي ه ه الصطل يجب مود أو المعنية. وإن أي  الجهةعليها من قبه 

 مراعاهها قبه إنشاء المكب بحيث يتم اهصاذ كا ة الترهيبات الضرورية.

خطة التحكم ومراقبة المكب: يتم متابعة الصطة الت ةيلية الصاصة بكه معيار بيري أو  .2

 عملياهي )المياه الةحية وهح  السطحية، العُةارة، انبعاثات الغاز، الروائن، الضجيج،

 الهبو ات، التشوهات( وكي ية هسجيلها  ي قاعدة البيانات.
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خطة هجاوز قيم يدود  خطة السالمة والطوارئ: ونظرا لحساسية النوا المحدد من  .3

المكبات، يتم اعتماد خطة ه ةيلية يول التدابير ال ورية والتةحيحية. يتم إعداد 

ة أخرى، ومعها هدابير سيناريوهات محددة يول يوادث التسرب وأي يوادث غير متوقع

هص يف / هةويب الواجب اهصاذها. ويجب هحديد وهحليه مدى الضرورة الملّحة لكه يادث 

محتمه، والتسلسه الزمني لإلجراءات الواجب اهصاذها من قبه الُمشغّه والجهات الرئيسية 

 المعنية كا ة.

 التشغيه 7-2

وضع  يا كه نوا من أنواا الن ايات يتم االيت اظ بسجه ه ةيلي يول المكان  ي المكب ال ي ه

الصطرة. ويتم االيت اظ بقاعدة بيانات مكانية هربل الحموالت الواردة مع منطقة التصلص المحددة 

 ضمن كتلة الن ايات، مع الزمن ال ي هم ه ري  الحمولة  يا. 

 المراقبة 7-3

غ لمنا ت الحماية المائية الواردة  بالنسبة لمراقبة المياه الجو ية  ي مكبات الن ايات الصطرة، و قا

غ لصةائص هد ت المياه الجو ية التي هتم بناء على دراسة   ي التشريعات ذات العالقة، وو قا

 هيدروجيولوجية ه ةيلية للمنطقة.

 

 ر ع التقارير  7-4

إضا ة إلى ما يتم هقديما بصةوص مكبات الن ايات نوا صيسالص، يجب إدراج العناصر التالية 

 مر وعة من قبه الُمشغّه إلى الجهات ذات العالقة: ي التقارير ال

 .سجالت هتضمن ه اصيه أنواا الن ايات المودعة  ي أي من أقسام المكب والزمن 

 .سجالت الن ايات التي هم استقبالها  ي المكب 

 .الصار ة الطبوغرا ية مع التضاريس ال علية للمكب  ي نهاية كه  ترة هقرير 

 قبة.ه اصيه نتائج برنامج المرا 


