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(1ملحق رقم )  

اآلمنة بيئياً في المملكة البلدية الصلبة واالشتراطات الفنية إلنشاء مكاب النفاياتالمتطلبات   

 : هدفال 1

 ضمن منظومة قطاع إدا
ً
رة النفايات البلدية يهدف هذ امللحق إلى تنظيم اإلجراءات الخاصة بإقامة وإنشاء وتأهيل مكاب النفايات البلدية الصلبة اآلمنة بيئيا

اقع املتطلبات واالشتراطات على أي موقع للتخلص من النفايات الصلبة من املصادر البلدية واملنز تراعى هذه و  الصلبة، مكبات النفايات لية باستثناء مو

 لحجم املنشأة واملوقع واألثر البيئي املحت
ً
املكب  مل عند تصميمالخطرة، بحيث يسمح هذا املفهوم بتطوير الحد األدنى من املتطلبات التي يتم تصميمها وفقا

.ومنع املكاره الصحية وحماية البيئة والصحة والسالمة العامةفضل املمارسات املحلية والعاملية تطبيق أ لضمان      

  إعدادتم ي بشكل عام
ً
اقع املكبات وفقا ا عن قد ف، وبالتالي ، اململكةفي  لطبيعة الظروف املحلية املتطلبات الفنية ملو

ً
ل بها تلك املعمو تختلف املعايير أحيان

 
ً
افيا والجيولوجيا  هنالك اختالفأن  ، خاصة عامليا  املمكلة تعد جافة جدأن أجزاء كبيرة من حيث   األخرى بين األردن والدول في املناخ والجغر

ً
واملعدل السنوي  ا

 ومستويات املياه الجوفية ملم   150للهطول املطري يقل عن 
ً
د. وبالتالي ، فإن تعد عميقة نسبيا

ّ
تلوث املياه احتمالية و من النفايات املدفونة  العصارة  تول

 وأنظمة التبطين العزل القاعدياستخدام ومواصفات  بتخفيض معايير ت( ا يسمح )في معظم الحاال م، مفي أغلب األحيانهو التحدي الرئيس ي  ال يّعدالجوفية 
اقع املكبات  . في مو

 الوظائف واالختصاص 2

 املصدر حسبأنواع النفايات  2.1

اقع املكبات  يجب مراعاة  مو
ً
اقع التخلص النهائي من النفايات البلدية الصلبة ) تحديدا   تطبيق هذه التعليمات واإلجراءات فقط في مو

ً
وليس  ،(اآلمنة بيئيا

اقع  التخلص التي تكون مخصصة الستقبال أنواع معينة ذات طبيعة خاصة من النفايات مثل الخطرة أو البناء والهدم أو الحمأة.   مو

البلدية هي النفايات الصلبة غير الخطرة التي تقوم البلدية بتجميعها من املصادر السكنية مثل املنازل والبيوت النفايات  يمكن فهم أناق هذه الوثيقة ، في سي
 وتكون متشابه في التركيبة واألصل.  الناتجة من األسواق واملحالت التجارية واملطاعم والفنادق واملكاتبمثل  والتجارية

، إذا كانت تتكون بشكل أساس ي من مادة ، والتي تكون من نوع أو مصدر مثل النفايات الصلبةالبلدية شبيهة بالنفايات عير الخطرة تعتبر النفايات الصناعية 
 تشمل النفايات الصلبة أيضو التغليف ، إلخ(. نفايات الصلبة  )على سبيل املثال ، بقايا من تصنيع املنسوجات ، 

ً
تجديد املباني ناتجة عن  جزء بسيط ا

 والسيراميك وما إلى ذلك(.  لحجر )الخشب وامثل  والديكورات

صة أو التشريعات املحددة على أنها نفايات بلدية ال ُينظر إلى النفايات ذات الخصائص الخا، و من النفايات البلدية الصلبة الهدم والبناء جزءً   تعتبر نفاياتال 
النفايات  التي تخضع لتشريعات خاصة مثل نفايات الطبية، أو الزيوت املستعملة، أو النفايات املشعة، أو النفاياتال، أو ، مثل السيارات الخردةصلبة

 .  التغليفنفايات اإللكترونية و 

 بشكل عام ، يمكن ملكب النفايات و 
ً
ال تندرج  قدالتي من النفايات أخرى أنواع إلى حد معين  أن يستقبلللنفايات البلدية الصلبة  الذي تم تصميمهاآلمن بيئيا

افقة على إصدار  الجهات املختصة، يتعين على  غير املصمم لهذه الغاية من هذه النفايات في املوقعكبيرة حالة التخلص من أجزاء في و. تحت هذا التصنيف املو
 التخلص منها.

 للنفايات الصلبة  صنيفوالت ختيار اال  معايير  2.2

عايير تم م تم تحديدفإنه ت من املواد الخطرة ما إذا كانت النفاياولتحديد ، نفايات غير خطرة تعتبر النفايات البلدية الصلبة فإن ، أعاله حسب التعريف
اختيار نوع امللوثات في عينة من النفايات غير الخطرة للتخلص منها في مكب النفايات البلدية الصلبة في األردن من مرسوم املكب لذلك فقد تم  التصنيف عليها

 جميع القيم التي تم إعدادها وفقبحيث تشير ، (1الجدول )حسب األملاني 
ً
املتعلقة  والتوجيهاتإلى املبادئ  BMU2009 للمكب قانون األملانيالمن  4 للملحق ا

 . (2رقم )بأخذ العينات في امللحق 

 

 

 

 



 

 معايير االختيار والتصنيف للنفايات الصلبة غير الخطرة: 1جدول 

 نوع املكب تحديد  3

 املفهوم   3.1

اقع ال يتيح وضع إدارة النفايات في األردن تحديد  . التي تتوزيع في جميع مناطق اململكة  مكبات النفايات الصلبةارشادات ومعايير فنية موحدة تصلح لجميع مو
 ضرورية لتغطية ما يلي:  دمتطلبات محددة تعهنالك  يوجد، على وجه الخصوصولكن 

  اقع  .محدودسكان ناطق نائية ذات عدد مفي  املواصفات، ويفضل أن تكون االشتراطات و الحد األدنى من  املكبات ذاتمن ناحية مو
  مكبات النفايات 

ّ
اقع التي تحتاج إلى ذات طبيعة خاصة من ناحية أخرى ، إن املياه  مصادر غير اعتيادية مثل)و  وعزل عاليةحماية أنظمة مثل املو

اقع التي ال تمتثل السطحية و   (.2015املحلية ، )وزارة اإلدارة  الوطنية االستراتيجيةاملوص ى بها في  للمناطق اآلمنةالجوفية ، واملناطق الزراعية( واملو
 ختلفة من املكب:تم تحديد ثالثة أنواع محيث درج في أحد التعريفين املذكورين أعاله، ي ال ينت، والمواصفات عادية ذات اتكبم 

 
o  (والنائية  الصغيرة ذات املساحة املواصفات )بشكل رئيس ي للمناطقاالشتراطات/ذو حد أدنى من نفايات مكب 
o  (وعزل قاعدي خاص عالية غير عاديةيحتوي أنظمة حماية خاصة ) ذو طبيعة  نفاياتمكب 
o  ما عدا املذكور أعاله(ذو مواصفات عادية  نفاياتمكب( 

افق كل نوع من  الحد مكب ذو )النوع: " وفني منخفض للمناطق الصغيرة والنائية مكبات النفايات مع متطلبات فنية محددة تسمح بمستوى تقنيأنواع يتو
اقع التي تحتاج لحماية أعلى )النوع: " مستوى أعلى من املواصفات"( ويتطلب املواصفاتاالشتراطات و من  األدنى "(. يتم تصنيف مكب ذو طبيعة خاصةللمو

اقع أخرى غير هذين النوعين على أنها  ة.عادي مكبات ذات مواصفات مو

 التطبيق  3.2

لى ، سيتم تحديد نوع اختيار املتطلبات التقنية املناسبة ملكب النفايات املراد تخطيطه أو تصميمه على أساس هذه الوثيقة هو نهج من خطوتين. في الخطوة األو 
 
ً
 للتشريعات النافذة منه( (. يجب ربط هذه املهمة بمرحلة تحديد نطاق تقييم األثر البيئي )أو حتى جزء3البند املحلي )ا لحالة التخطيط املكب وفق

ً
، وهو وفقا

 .الجهات الرسمية املعنيةمثل تحديد الفئات املستهدفة ،الخ..... باإلضافة إلى ذلك ، يمكن مراجعة اختيار نوع املكب بواسطة  مرتبط بمشروع املكب

 .(4 لبندومكوناتها من هذه الوثيقة )ا ، سوف يأخذ مهندس املكب املتطلبات الفنية واملواصفات لتصميم املنشأةاالستخدام وغاية نوع املكب تحديدناًء على ب

 التصنيف 4

 جية التصنيف همن 4.1

اقع املكما هو موضح أعاله، تم تصنيف  مكب ذو طبيعة ،  أنواع: مكب ذو الحد األدنى من املواصفاتفي األردن في ثالثة  الصلبة النفايات للتخلص مناملحتملة و
 يتم التصنيف وفق .ةخاصومكب ذو طبيعة ،  ةعاديومواصفات 

ً
 :لثالثة معايير مختلفة ا

  حجم املكب 

Phenols  50 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  الفينول  
Arsenic 0.2 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  االرسينيك  

Lead  1 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  الرصاص  
Cadmium  0.1 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  الكادميوم  

Copper 5 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  النحاس  
Nickel 1 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  النيكل  

Mercury 0.02 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  الزئبق  
Zinc 5 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  الزنك  

Chloride الكلورايد   1,500 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  
Sulfate الكبريتات   2,000 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  

  0.5 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر   الساينيد، سهل التحرر 
Fluoride  50 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  الفلورايد  

Barium  30 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  الباريوم  
  7 ≥ بوحدة ميلي غرام لكل لتر  الكروم، الكلي



 

مختلفة عن مكبات النفايات ذات الطبيعة العادية أو الخاصة. حيث  قد يتم بناؤها بطريقةحقيقة أن مكبات النفايات ذات الحد األدنى، يعكس هذا املعيار 
شبه هوائي النفايات بشكل عن طريق طمر أو البعيدة عن مراكز املدن واملحافظات  ، التي تخدم املناطق النائيةالنفايات ذات الحد األدنىيمكن تشغيل مكبات 

 .بشكل كبيرهنا تقليل مستوى املتطلبات في املواصفات الفنية يمكن امليثان. وبالتالي  ز غا اتالعصارة  وتقليل انبعاث مما يؤدي إلى انخفاض تركيز 

 املسافة من قاعدة املكب إلى املياه الجوفية 

 الهدف الرئيس ي لنظام 
ّ
املكب في املناطق  العزل القاعديتفترض املتطلبات الفنية ألنظمة و . املياه الجوفيةمصادر هو حماية  مكب النفاياتالعزل في إن

بيئية محتملة كبيرة. الطبيعية الرطبة بشكل أساس ي في أوروبا ، أن طبقات املياه الجوفية تقع على مسافة رأسية قريبة من قاعدة املكب ، مما يؤدي إلى مخاطر 
محددة تعكس حقيقة  ، يمكن صياغة متطلبات فنية  مخاطر مماثلة. وبالتالياحلة  باملياه الق طبيعةال تواجه بلدان مثل جنوب إفريقيا أو األردن ذات ال

اعتبار العوازل الطبيعة والجيولوجية أسفل قاعدة السطحية والجوفية. كما يجب  الكبيرة بين املكب ومصدر املياه انخفاض مستوى املخاطر بسبب املسافة
  املكب عند وضع املتطلبات الفنية للمكب. 

 عوامل الخطر الخاصة باملوقع 

خاصة وبالتالي معايير  حمايةعلى الرغم من املعيارين العامين املوصوفين أعاله ، قد تكون هناك مخاطر محددة ناجمة عن موقع الطمر ، األمر الذي يتطلب 
، ما الذي للمكبات املناسبةو  منةآل في حالة عدم تأمين املناطق اوأو البيئة ،  االنسانعلى واالجتماعي البيئي  املكب األثر  مصممييجب أن يتوقع و تقنية أعلى. 

  يمكن أن يكون حقيقة بالنسبة للمواقع
ً
 التي سيتم توسيعها. نظر و  القائمة حاليا

ً
الصلبة البلديةالفنية تشير إلى التخلص من النفايات  التعليماتألن  ا

 ير الخطرة ، النفايات الصناعية والتجارية غمثل ، فقد تتطلب أجزاء كبيرة من النفايات األخرى )التقليدية
ً
 خاصة. الحمأة وما إلى ذلك( جهودا

 املعايير 4.2

على  سوف يتم تصنيف املكباتدون ذلك فقط.  ذات الحد األدنى وذات الطبيعة الخاصة  ويشير إلى مكبات معايير تصنيف مكبات النفايات (2) يوضح الجدول 
 عادية.ذات مواصفات مكبات  أنها

 لتصنيف مكبات النفايات الصلبة :عوامل 1جدول 

 ذات الحد األدنى من املواصفات نوع املكب

(Minimum) 

 خاصةالطبيعة الذات 

  (Sensitive) 

   معايير التصنيف

  طن/ يوم 30>  كمية النفايات الواردة

املياه مستوى عن  املسافة الرأسية
 الجوفية

 اختياري 
د 

ّ
 من النفايات العصارةتول

 متر 100>
 

 سنة واحدة> 

 متر 10> 
 

 < شهر

 :ال يوجد مياه سطحية  عوامل الخطر

قل مسافة الى اي مسطح مائي: أ

 متر 2000
 5000مناطق إمداد مياه الشرب: 

 متر

 

 عوامل. 5تطابق عاملين من 

  لل  واآلمنة العازلة املناطقلم تتحقق 
ً
 ستراتيجية الوطنية وفقا

 ياه السطحية القرب عن امل 
 متر( 1000)أقل من 

 ( 1000قل من أالقرب من األراض ي الزراعية .)متر 

  تأثير سلبي متوقع(.20أكثر وجود نفايات غير صلبة( % 

  العصارة املوجودةمياه تسرب. 

 

اقع التي تقل فيها كمية النفايات عن  :(2) مالحظات على الجدول  طن في اليوم، مع  30قد يتم تطبيق الحد األدنى من املتطلبات الفنية إلنشاءات املكب للمو
 للمكباتفي املقابل ُيسمح . + م(، فقط5000اد مياه الشرب )< م( ومناطق إمد 2000م(، املسطحات املائية املفتوحة )<  100مسافة كافية عن املياه الجوفية )< 

 لإلستراتيجية الوطنية ) ذات املواصفات
ً
ن تكون أمتوقعة  م(. هذه املكبات التي تصنف كحد أدنى من املواصفات 3000-1000العادية بمسافة عازلة أقل وفقا

والبعيدة عن مراكز املدن  النائيةذات املساحة الصغيرة و  غوار الجنوبية، وغيرها من املناطقلرويشد الجديدة، واأل في ا الوطنية االستراتيجية حسب
 .واملحافظات

أمتار(، وما قد يكون  10على جميع مكبات النفايات القريبة من طبقات املياه الجوفية )أقل من قة املطبّ تطلبات الفنية امليتم زيادة مستوى ن أ في املقابل، يجب
( بالنسبة 

ً
فقط. باإلضافة إلى ذلك، مطلوب مستوى فني عالي، إذا  ينابيع وأنهار وسدود ومجاري أوديةملصادر املياه السطحية من عليه الحال في األردن )موسميا

  5أصل من  2تم مطابقة 
ً
اقع الحالية، التي ال تمتثل للمناطق العازلة وفقا عوامل خطر محتملة. على سبيل املثال، سيكون هذا هو الحال بالنسبة للمو

 من حقل النفط  ان املوقع قريبالزراعية. بمعنى آخر: إذا كا يض ااملياه السطحية أو األر  منلحد األدنى للمسافة اتلتزم بلإلستراتيجية الوطنية، وحيث ال 
ً
جدا

 .ةعادي ذات مواصفات مكبتصنيف املوقع على أنه  سوف يتم، ملياه السطحية واألراض ي الزراعيةعن ا يبعدلكنه و ، متر( 3000)أقل من 



 

. قد يكون هذه النفاياتمن الناتجة  اإلنبعاثات ، إذا من املتوقع حدوث تأثير سلبي من خاللغير الصلبة عامل خطر النفايات٪ من 20يمثل الجزء الذي يتجاوز 
، العمليات الصناعية، أو مخلفات التعدينلة الناتجة عن ، أو املخلفات السائ)الزيبار( الزيتون مياه عصر ، غير املعالجةحمأة ال، هو الحال بالنسبة للحمأةهذا 

املعيار من  اذمن أجل الغاء همعين مخاطر عمل تحليل  يجب  الجهات الرسمية املعنيةقبل أو املواد املحتوية على امللح ، إلخ. أثناء مراجعة إجراء التصنيف من 
دمحتملة لالنبعاثات مقارنة بنفايات النفايات الصلبة النقية ) . يجب أن تتناول املراجعة عواقب التخلص من النفايات املتعلقة بزيادةالجدول 

ّ
من  الغاز  تول

 .(العصارة تراكيز مياه،  النفايات

 الفنية تطلباتامل 5

 املفاهيم 5.1

  أنواع مختلفة من مكبات النفايات بشكل عام، تنطبق املتطلبات الفنية املختلفة على ثالثة
ً
أو  قد يكون لدى نوعين. بالنسبة لبعض املعايير، املذكورة سابقا

اقبة )3( التشغيل )2) مكبات النفايات( بناء 1) وهي:  تغطي املتطلبات الفنية املهام الهندسية الرئيسية، حيث نفس املتطلبات نواعأثالثة  حتى العناية ( 4( املر
 املكب. قإغال و الالحقة 

 منهجية تطوير املكب 5.2

ملكبات  هندس ي. ليس الهدف من هذا املقترح تقديم مخطط أو تصميم النفايات كباتمب بشكل عام هي نفسها لكل أنواع املكموقع منهجية تطوير تعد 
 النفايات، هذا هو مجال العمل الحقيقي ملصمم املكب. يجب على املتطلبات الفنية توجيه مصممي املكب للقيام بالتخطيط املناسب.

  20كب النفايات عن التخطيط الشامل مل إطار يجب أال يقل 
ً
واحدة. سيتم  مرحلةيتم بناؤها في التي واحدة اللخلية لسنوات  5للموقع بأكمله وال يقل عن  عاما

 وفقالتفريغ  نطقةملاحتساب املساحة املطلوبة 
ً
، يمكن د النفايات غير معروفمعدل تول في منطقة الخدمة. إذا كاناملتولدة النفايات  كميةلعدد السكان و  ا

 ستخدام أرقام ابتقدير كميات النفايات 
ّ
، كغم/فرد/يوم 0.7-0.6د النفايات للفرد في املناطق الريفية إلى ، يصل تولعلى الخبرةللفرد. بناًء بالنسبة لنفايات اد تول

تطبيق معدل نمو  يجب. أو حسب ما تم اإلشارة إليه في االستراتيجية الوطنية والخطط اإلقليمية للشمال والوسط يومكغم /فرد/ 1.0ما في املناطق الحضرية أ
 د النفايات.لى أساس البيانات اإلحصائية وتولكاٍف للسكان ع

 ي ملكبات النفايات ما يلي:بجانب مكونات املكب القياسية، والتي تعتبر ضرورية لتشغيل املكب، يجب أن يتضمن التصميم الهندس ي التفصيل

 .سهولة الوصول إلى شبكة الطرق العامة 
 املحيطة باملكب لعامةالشكل النهائي واملناظر ا 
   غطاء النهائي )بما في ذلك استكمال التدابير الفنية(.التصميم 
 .)تصميم مفصل للمنشآت، والتي ليست مطلوبة في بداية تشغيل املكب )مثل نظام إستخراج الغاز 

 رفق التصميم التفصيلي ملكب النفايات بالوثائق التالية:أن يُ يجب 

  .خطة تشغيل وإدارة مكبات النفايات 
  العامة.  اإلدارة البيئية والصحة والسالمةخطة 
  

ّ
 للمشغ

ً
 .ل أو خصائص املنشآت جديدة: خطة تنمية املوارد البشريةفي حال كان املوقع جديدا

 املكبات إنشاء  5.3

 شكل املكب 5.3.1

)الحفرة( أو فوق السطح )الكومة(. الفارق الرئيس ي يأتي األرضسطح (: أسفل 1مكب النفايات )الشكل  املكب، يوجد خياران أساسيان إلنشاء من حيث شكل
ية االعنك الطاقة وجهود ستهالانظام أنابيب. فيما يتعلق ب، في حين أن الحفر العميقة تتطلب بشكل انسيابيالعصارة تتدفق من الكومات من حقيقة أن 

املنظر بشكل رئيس ي ألسباب  تشجيع نظام الكومات، ال يتم الكومات. ومع ذلك، في العديد من البلداننظام أفضلية تشير لوائح املكب بشكل عام إلى  الالحقة
  ذات الحد األدنى من املواصفاتبنظام الحفر فقط للمكبات  لنسبة ألنواع املكبات األردنية، ُيسمح. باالعام

ً
مياه تسرب  من مخاطر ألنه ال ُيتوقع حدوث  نظرا

 العصارة.

 قد يكون من الصعب 
ً
رفع هذا  لجهات املختصة، يجوز لعن طريق كومة إضافية. في هذه الحالةموقع حفرة موجود  عتوسياالمتثال "لحظر الحفر" في حالة  فنيا

 املكب.وقع مطور  من املطلب بناًء على طلب



 

 

 : شكل املكب1الشكل 

 املكب وقعم الطبيعية أسفل حالة التربة  5.3.2

األرضية التي يشار إليها غالًبا باسم "الحاجز الجيولوجي" ونظام بطانة املكب الطبيعيةينشأ تأثير الحاجز لبطانة القاعدة ملكب النفايات من التأثير املشترك للتربة 
 مناسبة(، ونفاذية منخفضة الطمراالصطناعية )الحاجز(. يجب أن يكون للتربة التحتية قدرة تحمل كافية، والتي تعتمد على الحمل املستقبلي )ارتفاع 

ً
 . عادة

 ال يأتي كال العاملين 
ً
 ، والتي في املقابل تكون ضعيفة في قدرة التحمل.(نة )الطيننفاذية أقل من املواد الليّ  لديها وية مثل الرمل والصخور ، ألن املواد القمعا

ذات  (clayذات البنية الغضارية )، تعتبر التربة حواجز الجيولوجية. باألضافة الى ذلكاملستخدم عادة للالطبيعية يتوفر نوع التربة ن أفي األردن، من الصعب 
 .بهذا الشأن ال يمكن الوصول إلى املتطلبات األوروبيةفي معظم مناطق اململكة قيمة ألنها ضرورية للزراعة. مع التربة الرملية السائدة 

صعبة كما في أوروبا أن متطلبات مماثلة  على االنفاق، تم ذات الحد األدنى من املواصفات واملكب ذات املواصفات العاديةاملكبات ، بالنسبة ألنواع وبالتالي
بسرعة. بالنسبة  تتيح تسرب العصارةمن ذلك على العكس ، والتي التربة املفككة )صخور(. تعتبر الحواجز الجيولوجية مفيدة ومطلوبة فقط في حالة التحقيق

 إلى طبقة املياه  ، يجب أنالنسبة ألي تربة تحتية أخرى . باملفككةيتم حظر اإلنشاءات فوق التربة السفلية  لنوع املكب الخاص
ً
تكون النفاذية املكافئة وصوال

ر امتأ 10بطبقة . يمكن الوصول إلى نفاذية مكافئة على سبيل املثال م/ث( 9 -10، ك>ترم1) للمكباتتحاد األوروبي توجيهات األالجوفية مماثلة ملا هو مطلوب في 
 م/ث. 8-10مع نفاذية اقل من 

 العزل الفني  5.3.3

بينما   Barrierحاجز واحدنظام حماية أو عزل ذو  تحتاج إلى  ذات الحد األدنى من املواصفات  كباتاملحيث أن .بالعزل الفنيفي املكب هو ما يسمى  أهم عنصر 
 يكون هناك، حاجزالفيما يتعلق بنوع حاجزين، و تتطلب األنواع األخرى 

ً
لتربة الطينية أن ابعض املرونة في التصميم ملهندس ي املكب. بالنظر إلى حقيقة  عادة

 بطانة من مواد معدنيةبناء ، فيجب بةمطلو البطانة الثانية تظام. إذا كانت انن، فمن املستحسن وضع غشاء أرض ي ببالكاد متوفر في األرد ذات بناء غضاري 
 من  (.بطانة الطين االصطناعيةو أ طبيعي )طين

ً
ص تلخ، و ام طبقتين من األسفلتستخدااألرض ي والبطانة املعدنية، يمكن الغشاء مزيج من استخدام بدال

 .3املواصفات الفنية ألنواع املكبات املختلفة في الجدول 

 للمعايير  الدولية املعمول بها.  بالكامل  الحاجز /يتم تحديد املواصفات الفنية ملكونات البطانةمالحظة:  
ً
وفقا



 

 : املواصفات الفنية لبناء مكب النفايات2جدول 

 

 ذات الحد األدنى من املواصفات  القاعدة والحواجز
(Minimum) 

 ةعاديذات مواصفات 
 (Regular) 

 ةخاصذات طبيعة 
(Sensitive) 

 املرجع

 م 2)عمق املكب( ال يزيد عن حفرة  مسموح بالحفرة شكل املكب
 الجاذبية يتم بفعلالعصارة  تصريف مياه

 االرضية.

 الكومات )فوق السطح(
 الجاذبية يتم بفعلالعصارة  تصريف مياه

 االرضية.

 يتم بفعلالعصارة  تصريف مياه
 االرضية. الجاذبية

 بشكل عام    ةحالة التربة التحتي

 م/ث 9-10متر من التربة، ك >  1 غير مسموح م/ث 7-10متر من التربة، ك >  3 م/ث  6-10متر من التربة، ك >  3 تربة مفككة
أنواع أخرى من التربة 

 التحتية
 

 ال يوجد
 

 ال يوجد
 
 م/ث 8-10م تربة، ك >  1

 ما لم يكن مستوى املياه الجوفية مرتفع

 

 حاجزان /بطانتين حاجزان/بطانتين حاجزان/بطانتين حاجز واحد  /بطانة واحدة الحاجز الفني
 مم 2.5غشاء أرض ي  البطانة األولى

 او 
 م/ث x 10-10 5سم طين، ك >  30
 او 

 بطانة الطين الصناعية )او ما يعادلها(

 مم 2غشاء أرض ي 
 

 مم 2.5غشاء أرض ي 
 أو

مثتجانس )على سبيل املثال: طبقتين 
 أسفلت(

 مم 2.5غشاء أرض ي 
 أو

مثتجانس )على سبيل املثال: طبقتين 
 أسفلت(

  البطانة الثانية
 ال يمكن تطبيقه

 م/ث x 10-10 5سم طين، ك >  30
 او 

 بطانة الطين الصناعية )او ما يعادلها(

 م/ث x 10-10 5سم طين، ك >  50
 او 

 بطانة الطين الصناعية )او ما يعادلها(
 او

 )طبقتين من األسفلت( ُمتجانس

 م/ث x 10-10 5سم طين، ك >  50
 او 

 )طبقتين من األسفلت(متشابه 

   طبقتين من األسفلت  نظام بديل
 غير محدد  2غم/م 800جيوتكستيل  2غم/م 800جيوتكستيل  2غم/م 800جيوتكستيل  طبقة حماية

 سم 30رمل/الحص ى  طبقة تصريف
 م / ث 4-10ك< 
 أو

 textileيسمج بالتصريف   نسيج 

 سم  30مم،  8/16الحص ى 
 م / ث  4-10ك< 

 

 سم  30مم،  16/32الحص ى 
 م / ث  3-10ك< 

 

 سم  30مم،  16/32الحص ى 
 م / ث 3-10ك< 

 )او اقل باألثبات(

 DN 200, PE-HD النوع:  انابيت تصريف
 م 50مسافة التصريف:< 

 DN 300, PE-HD النوع: 
 م  50مسافة التصريف:< 

 DN 300, PE-HD النوع: 
 م  30مسافة التصريف:< 

 غير محدد

 %1محوري: < امليالننسبة 
 % 1.5جانبي: < 

 %1محوري: <
 % 1.5جانبي: < 

 %1محوري: <
 % 1.5جانبي: < 

 غير محدد



 

 املكب داخل عملياتال 5.4

 بيئة املكب التفاعلية 5.4.1

. املعلومات أكثر منها متطلبات فنية إلستخدام نوع املكب املناسب وهي توصياتيوفر هذا الجزء معلومات تتعلق بطريقة التشغيل للمكبات الصحية. 
 ال تخضع للتنظيم القانوني. النها املرجعية من الدول الغربية غير متوفرة

على  )امللوثة( ، تتميز املكبات بأنها إما متفاعلة أو غير متفاعلة. مكبات النفايات غير املتفاعلة هي التي تستقبل املواد العضوية غير املستقرةبشكل عام
(، MBTالناتج عن عمليات الحرق، مخرجات معامل املعالجة البيولوجية امليكانيكية ) الخبثثال التربة ومخلفات البناء والهدم، الرماد و سبيل امل

ب نتيجة ملك(. إن بيئة النقيةالنفايات من املواد العضوية غير املعالجة )ا مكباتيتم بناء في املقابل، األسبستوس، املعادن من العوازل وما إلى ذلك. 
من خالل معالجة  عملية التحلل وتوليد الغاز  ومن ثمغاز املكب الذي يتم توليده. يمكن التحكم في بيئة املكب من تتميز بكمية وتركيز لعمليات التحلل 

املعالجة موقع ( أو في MBTوحدات املعالجة البيولوجية امليكانيكية طريق املعالجة خارج املوقع )في  املادة العضوية. يمكن تثبيت املادة العضوية عن
 ، حيث تهدف السياسات الدولية ذات الصلة إلى تقليل كمية النفايات العضوية املوردة إلى املكبات.(لتقليب الهوائيواالتكويم )

 املكبات ابالنسبة ألنواع  
ً
مكبات ل بيئة من أجخاصة العادية وال ذات املواصفات  كباتاملألنواع  الخصائص الفنية، تم تصميم في األردن آلمنة بيئا

سوف تفاعالت كيميائية حيوية مخفضة. هوائية مع -ذات بيئة شبه املكبات ذات الحد األدنى من املواصفات  ملالئمة  لفني، في حين أن املفهوم اتفاعلية
، مما يسمح للهواء إلى املوقع( وتقليل الضغط توريدهامن خالل تراكم بطيء )بسبب كميات صغيرة يتم  نفاياتهوائية للالى حالة شبه  يتم الوصول 

مكبات التي تشير إلى بيئة ، املتطلبات 4يلخص الجدول  العصارة.خفضة إلى زيادة تركيزات نامل النفايات العليا. تؤدي عمليات التحللبدخول طبقات 
 .املعنيةالنفايات 

 : متطلبات تشغيل املكب3جدول 

 اإلنبعاثاتمعالجة  5.4.2

 اإلنبعاثاتة بشكل عام، يجب معالج .وبخار املاء وغازات دفيئة أخرى  العصارةمياه و يثان املالرئيسية املتولدة في مكب النفايات هي غاز  اإلنبعاثاتإن 
 .عتماد على تصنيف وبيئة املكبباإل  اإلنبعاثاتاملتطلبات الفنية ملعالجة  4ل ريقة ال تؤدي إلى التلوث. يحدد الجدو بط

أن يتطابق التصميم ختيار وتصميم أنظمة معالجة مناسبة ذات سعة مناسبة. يجب أ الصحية كباتامل خططيمكن مل متثال لتلك املتطلباتمن أجل اال 
 مع املتطلبات العامة التالية:

 )امليثان( املكب غاز  5.4.2.1

از ذات التهوية الفعالة . تعمل أنظمة استخراج الغلخالياسطح ا علىستخراج غاز املكب بطريقة تقلل من انبعاثات الغاز املتبقية يجب تصميم نظام إ
أن ينتج عن نظام التهوية ضغط تفريغ متر. يجب  50ال يبلغ ستخالص الفعّ بافتراض أن قطر اإل السطح بالكامل ، إذا كانت آبار الغاز تغطي بشكل جيد

 السحبلتجنب تأثيرات  تجاه واحد فقطإمائلة بأنابيب نقل الغاز تكون ملي بار في أقص ى نقطة في نظام االستخراج. يجب أن  20- ه بإذا تم دعمفعال 
 تاملاء املبخار الناتجة عن 

ّ
 ف.كث

 من النفايات العصارةمياه  معالجة 5.4.2.2

التخزين الكافي لتجنب أي تسرب أو تفريغ طارئ. يجب حساب سعة التخزين مدى القدرة على  الشرط األساس ي ألي نظام لجمع ومعالجة العصارة هو 
املكب، يجب وضع خطة لالحتفاظ بالعصارة إلثبات أن األحواض  فيمرة أخرى  تجمعت العصارةمياه  انبناًء على بيانات األرصاد الجوية املحلية. في حالة 

 
ً
 .سطح الخالياملم / يوم لكامل  0.2بمقدار العصارةأشهر لتخزين  ، يجب أن تكون سعة التخزين كافية لثالثةلديها سعة كافية. عادة

املكبات ذات الحد األدنى من  عمليات املكب
 (Minimum) املواصفات 

 املكبات ذات الطبيعة الخاصة العادية ذات املواصفات  كباتامل
(Sensitive) 

 (ةهوائيظروف ال  مفاعل ) (ةهوائيظروف ال  مفاعل ) ظروف شبة هوائية بيئة املكب
 يوجد غير قابل للتطبيق غاز املكبإستخالص 

 سلبي او إيجابي
 يوجد
 إيجابي

على طبقات  النفاياتدمك 
 مرصوصة

افة مزودة بسلسة معدنية  )تقليل الحجم( دمك والرصآليات ال )تقليل الحجم( دمك والرصآليات ال جر

 دورة الحوض دورة الحوض معالجة العصارة
معالجة خاصة باملوقع )عند 

 الحاجة(

 )الهوائي ، اإلنضاج(حوضان 
 معالجة + دورة الحوض
 تصريف املياه الزائدة

 سم من التربة( 10تغطية يومية ) خاص باملوقع غير قابل للتطبيق غطاء وسيط



 

، والتي يتم املوص ى بها في املواصفات ذات الصلة دود التركيز أن تحقق املعالجة ح مائي. يجب مسطحإلى أي  العصارةإذا تم تفريغ العصارة معالجة  يجب
 . العصارةمياه  لتصريفقبولها 

 ملكب منتجيعتبر ا
ً
افق مع معايير تأن  ويجب، الصرف الصناعيطبيعة مياه بشكل كبير ل شبيه عادمة ملياه  ا  العادمة للمياه املواصفة القياسية االردنيةتو

 بأن تكون تراكيز  هذه املواصفةتسمح حيث  . 202/1991 رقم   المستصلحة الصناعية
ً
تركيز و  ملغم/لتر  50(< BOD)األكسجين املستهلك حيويا

 األكسجين املستهلك 
ً
 تراكيز على )أالى البحر وضعت حدود  . لغايات التصريفملغم/لتر  150(< COD)كميائيا

ً
تركيز  بدون حد و  األكسجين املستهلك حيويا

 األكسجين املستهلك 
ً
 . ملغم/لتر( 150<  كميائيا

 التناضح العكس ي ونظام  ،القابلة للتحلل للعصارة الالهوائية-املعالجة الهوائيةعدة أنظمة في املنشأة ومن أهمها من الشائعة هي مزيج  املعالجةتقنيات 
طريقة متبعة في  املنزليةالصرف الصحي  اتفي محط األنظمة ملياه العصارةمتعددة تعتبر املعالجة و القابلة للتحلل.  للعصارةالفحم املنشط نظام و 

 .كشرط أساس ي سبقة في موقع املكبتتطلب معالجة ُم لكن ، أوروبا

 الُبنية التحتية 5.4.2.3

 تحتاج أنواع مكبات النفايات املختلفة إل
ً
القائمة  5يوضح الجدول لطبيعة حجمها وأهميتها البيئية وخطة التشغيل.  ى بنية تحتية ومعدات مختلفة نظرا

 بالبنية التحتية واملعدات املطلوبة.

اقع امل إنشاء محطة أو املقاولون من القطاع الخاص، فإن  )النباشون األفراد( رسميالغير كب سواًء التي يقوم بها القطاع فيما يتعلق بفرز النفايات في مو
معينة من  جزاءلى أإ إمكانية الوصول قد يتم منح ملتقطي النفايات  املكبات ذات الحد األدنى من املواصفات ختالف نوع املكب. في فرز في املوقع يختلف بإ

 .كبات العاديةاملمحدودة للغاية )أقل من شاحنة واحدة في الساعة(. في تكون ، ألن حركة املرور في املوقع منطقة التفريغ

. يجب للقيام بالتفقاط املواد املستعادة لجامعي النفايات أو املقاولين الخاصينرة زمنية معينة تحديد فتو  حددةيجب وضع عالمات على املناطق امل 
من  . يجب تأمين الصحة والسالمة للعاملين وتوفير حمايةوالصحة العامة تنظيم حركة املرور في هذه املناطق بشكل صارم ألسباب تتعلق بالسالمة

لباس خاص، أحذية السالمة،  ،الشخصية )قفازاتالحمايةر معدات سقف. تتطلب أفضل املمارسات توفيأتركيب عن طريق التظليل أو  الظروف الجوية
 الطبية املتكررة )مرة واحدة في السنة(. اتالفحوصإجراء و  أخذ املطاعيم الصحية، قناع الوجه( و العاكسة

، إلخ. في حالة حدوث على تطايرها في املوقع الرياحتعمل ، أو نفايات الحرائقل عاتال ُيسمح بأنشطة فرز النفايات في املكبات الخاصة لتجنب أي خطر إلش
 .محكمة يجب توفير هناجر فرز فرز للنفايات، 

املكبات أو  املكبات ذات املواصفات  العادية( فإن أنواع عن آليات دمك النفايات في املوقعفيما يتعلق بالبنية التحتية واملركبات األخرى )بصرف النظر 
 ال تختلف كثير  ذات الطبيعة الخاصة

ً
 فقط.محدودة للغاية  خصائصلديها  املكبات ذات الحد األدنى من املواصفات بينما ،  ا

 البنية التحتية -: متطلبات تشغيل املكب 4جدول 

املكبات ذات الحد األدنى من  عمليات املكب

 (Minimum) املواصفات 

 العادية ذات املواصفات  كباتامل
(Regular) 

 املكبات ذات الطبيعة الخاصة
(Sensitive)  

غير  فرز النفايات / القطاع

 رسميال

السماح بالوصول الى مناطق محجوزة 

 مفتوحة )ساحة التفريغ(

 إنشاء مناطق فرز محددة

 )يفضل ان تكون مسقوفة(

 ومحكمة في هناجر فرز خاصة

    بنى تحتية أخرى 

 يوجد، حماية من هبوب الرياح يوجد )مواقع محددة( موقع محدد  خارجي سياج

أو وحدة توزين  قّبان

 للمركبات

 يوجد يوجد غير قابل للتطبيق 

 يوجد يوجد اإلستعانة بمصادر خارجية لآلليات ورشة صيانة

 تحميل ذو عجالت ودلو أمامي لودر يوجد تحميل ذو عجالت ودلو أمامي لودر أخرى  معدات متنقلة

 لنقل أتربة التغطية اليومية  قالب تنك مياه جرافة دفع نفايات أو ترنش  

 قالب رفع الحاويات  صهريج مياه متنقل 

 صهريج مياه متنقل  لنقل أتربة التغطية اليومية قالب 



 

 يجب أن يكون وضع البنية التحتية مناس
ً
 قللموقع املحدد. وف با

ً
 ، يجب أن تحتوي املكونات على التالية:العامليةألفضل املمارسات  ا

 خارجي محيط باملوقع  سياج 
o  :متر لتوفير رؤية للزوار. 1.5م. يسمح للجدران بارتفاع يصل إلى  2االرتفاع 
o  :متر )صافي( في اتجاه الريح. 3.5إذا كانت هناك حاجة إلى تحصين من الرياح 

  لمركبات القادمة والخارجة( ل ن يصلحقّبا) وحدة توزين املركبات 
o ت وجميع املحاور في وقوزن منفصل للرأس واملقطورة إمكانية إعطاء مع شاحنات ومقطورات متعددة املحاور تناسب مع يجب أن ي

 واحد. 
o كجم أو أفضل 50، ودقة طن 30عن للقبان ب أال تقل السعة القصوى م. يج 3×  9 قّبانتم تحقيقه مع مساحة ي. 

 الالحقةعناية إغالق املكب وال 5.5

 غطاء املكب 5.5.1

 نظر  والجهات املختصةعناية الالحقة بين مشغلي املكب غالًبا ما يتم الخالف بين إجراءات إغالق املكب وتدابير ال
ً
ة في ت املطلوبلحقيقة أن االستثمارا ا

ب وضع ، يج"استثمارات ضائعة". بناًء على ذلك نهاأعلى  ليفالتكا، يميل مشغل املكب إلى اعتبار هذه . وبالتاليبعد إغالق املكباملنشأة ال تسدد 
 متطلبات فنية واضحة وتطبيقها بصرامة.

 تاإلنبعاثا، حيث من املتوقع أن تكون متر فقط من التربة 1يمكن تغطية املكبات ب تغطية األسطح بدرجة كبيرة على نوع املكب.  مواصفاتتعتمد 
لنهائي ملخطط ا، قد يخضع ان املتطلبات أعلى بكثير. ومع ذلك، تكو خاصةوال كبيرةال للمكباتخفضة للغاية. بالنسبة منهوائي املتبقية من املكب شبه 

 ، نظر ملزيد من املناقشة
ً
ة نية واحدألن القوانين األوروبية واألملانية تختلف في هذا الصدد. في حين أن توجيه االتحاد األوروبي يتطلب بطانة معد ا

 ت فقط، ولكن يتطلب تصريف الغاز في بعض الحاال اني يتطلب بطانة مركبة )طبقتان(، فإن قانون طمر النفايات األملطبقة تصريف الغازباإلضافة إلى 

ولد تيضمن الحد من  .الخاليامن الدخول إلى والفيضان السطحي  األمطار مياه عن طريق منع  العصارةد هو تقليل تول من غطاء املكب الفعليالغرض 
اقبة املطويلة األجل اإلنبعاثاتتجنب و  العصارة مياه  .ذلكاملغلقة بعد  اتكب، حتى في حالة عدم مر

 نظر 
ً
 الى  األردنبذات الصلة لبات تطامل، فقد تقل ية واألوروبية تشير إلى مناخ رطبألن اللوائح األملان ا

ً
 نظرا

ً
غيرة لصلتسربات اا، ألن مناخه الجاف قليال

 يكون لها تأثير أقل على 
ّ
 العصارة مما هو متوقع في أوروبا.مياه د تول

كون تنبعاثات كبيرة من الغاز املتبقي فقط طبقة تصريف الغاز في حالة وجود إ فيما يتعلق بطبقة تصريف الغاز، فإن املتطلبات األملانية من وضع
 دائًما على طبقات لتصريف الغاز.ةاملكبات ذات الطبيعة الخاص، بينما يجب أن تحتوي املكبات ذات املواصفات  العاديةكافية

د قني الجاف، . في املناخ األردتشجير مناسبةن يتم زراعة املكبات املغلقة بعد إغالقها عن طريق وضع طبقة من التربة والقيام بأنشطة أفي أوروبا، يجب 
 نوع يكون هذا نهج طموح

ً
ء الجاف ( الغطا1، )املواصفات الفنية خيارين تعرض، وبالتالي .املقيد العصارة ألغراض الري مياه ما لم يتم استخدام   ما،ا
الجة ة من النفايات املع)التربة الخصبة ذات الري املرتشح(. يمكن استخالص التربة الخصب )التشجير( ( الغطاء األخضر 2)التربة غير الخصبة( و )

 
ً
 يتطلب الغطااملكبات ذات الطبيعة الخاصة(. بالنسبة 2شكل )البيولوجيا

ً
  ء األخضر تصريحا

ً
 محددا

ً
 ، بيئيا

ً
ناطق العازلة في حالة عدم مطابقة املوأيضا

 .البطانة، يتم قبول الغطاء األخضر كبديل لنظام . بالنسبة للمكبات الكبيرةاملياه املفتوحة مسطحاتلألراض ي الزراعية أو 
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املكبات ذات الحد  غطاء املكب
  األدنى من املواصفات 

 املكبات ذات الطبيعة الخاصة العادية ذات املواصفات  كباتامل

(تطبقة تصريف الغاز )
َ
 طبقة التقاط الغاز  عاثات للغازباذا تبقى ان  حدد الحقا

 )ما لم يكن تصريح خاص(
 1 1 1 عدد البطانات الصناعية

 رض ي )او ما يشبه(أ-غشاء غير قابل للتطبيق البطانة
 الغطاء األخضرال ش يء، في حالة 

 رض ي )او ما يشبه(أ-غشاء
 

 للغطاء األخضر فقط للغطاء األخضر فقط غير قابل للتطبيق طبقة التصريف
 التشجير وزراعة األشجار الحرجية

)
ً
 )تحدد الحقا

 متر من التربة 0.5جاف:  متر من التربة
 متر من التربة الخصبة 1أخضر: 

 متر من التربة 1جاف: 
 التربة الخصبةمتر من  1أخضر: 

 ذا كانت املناطق املعزولة متطابقة(إ)



 

 بعد إغالق املكب الالحقة العناية 5.5.2

تستمر فترة الرعاية الالحقة إلى أن و التخلص من النفايات(. أسلوب )دفن النفايات بمجرد إنتهاء عمليات للموقع ة الالحقة العنايوإجراءات  تبدأ تدابير 
 أمن املمكن إلتزاماته. مسؤولياته و مشغل املكب من املختصة البيئية  الجهاتتعفي 

ً
عندما يكون املكب املغلق قد وصل إلى حالة من ي يكون ذلك سريعا

لما ارتفع املنخفضة، األمر الذي ال يتطلب املزيد من اإلشراف. خالل فترة الرعاية الالحقة، ال يزال يتعين على مشغل املكب اإلشراف عليه. ك اإلنبعاثات
. بالنسبة الفني للمكب املستوى 

ً
تكون عمليات الفحص  إلى املكبات ذات الحد األدنى من املواصفات ، كلما كانت التزامات املشغل ومهامه أكثر شموال

، بشرية كافيةإدارة نشطة بموارد  املكبات ذات الطبيعة الخاصة. تتطلب املكبات ذات املواصفات  العاديةان تكون دائمة املتكررة كافية، في حين يجب 
 .توفرةتزال مستخراج الغاز واملعالجة( ال العصارة وإ)معالجة  حطاتالصيانة املتعلقة باملألن 

مشغل املكب. الفكرة العامة هي أن املكب  إنتهاء مسؤوليةي ظرف ستنتهي بها إجراءات الرعاية الالحقة و بأتحدد اللوائح الفنية األملانية واألوروبية ال 
  ةقليل والعصارةالغاز أنبعاثات  في حال اصبحتاملغلق ال يحتاج إلى أي متابعة مستمر، 

ً
حت أي البيئة دون تأثير سلبي. تالى  تحررها، بحيث يمكن جدا

 . إلنهاء مسؤولية املشغل ، يجب بناء غطاء املكب قبل أي طلبظرف من الظروف

منخفضة للغاية بسبب  العصارة، حيث من املتوقع أن تكون تركيزات فحص كميات العصارة فقط بات ذات الحد األدنى من املواصفات املكتتطلب 
  وهذا سوف يسمح. العصارة٪ من حجم حوض 10إلى أقل من  تولد العصارةاملوقع بمجرد انخفاض  إغالق. قد يتم الهوائي التشغيل شبه

ً
بتخزين  نظريا

 مكبات النفايات املتفاعلة(. تخضع يحدثمن املتوقع ان )الذي األخذ باإلعتبار عملية تبخر العصارة  مفي حال عد، سنوات 10تبقية ملدة العصارة امل
 املكبات ذات الطبيعة الخاصةو  املكبات ذات املواصفات  العادية)

ً
  إعفاء هذه، قبل أن يتم ( ملتطلبات أكثر شموال

ً
اقع من الرعاية الالحقة نظرا املو

  اإلنبعاثاتلحقيقة أن 
ً
 وتدوم أطول.  املتبقية أعلى عموما

د تول٪ من 10يوم. تمثل هذه القيمة حوالي  /2لتر/ م 0.05أقل من  املكبات ذات املواصفات  العادية الناتجة من من العصارةيجب أن تكون كميات 
، في حالة عدم مطابقة فعال. بالنسبة إلى املكب الخاص تنطبق نفس القيمة. ومع ذلكأثناء تشغيل املكب وتعمل كمؤشر على أن غطاء املكب العصارة 

 املائية املصادر التجمعات السكنية و و  ي الزراعيةض ااألر  مناآلمنة املنطقة العازلة ذات الصلة )املسافة وارتدادات  معايير 
م
، يلزم إجراء يّ عن( في املوقع امل

 العصارة املتبقية.مياه كمية  ضبط، مما قد يؤدي إلى املختصة ضافي محدد من قبل السلطة البيئيةتقييم إ

 )عندما يصل  بشكل عاماملتبقية مقبولة  العصارةتعتبر تركيزات 
ً
ملغم/لتر واألكسجين املستهلك  20(  الى اقل من BODاألكسجين املستهلك حيويا

( 
ً
  ليست تالتركيزا ومن الجدير بالذكر أنلتر. ملغم/ 200أقل من  الى (CODكيميائيا

ً
 .في التصريفالحمل الكلي للملوثات  بل، هي العامل األكثر تاثيرا

، شكل عامب ذات التركيز املنخفض. ةر الكبيمساوية في الحمل مقارنة بالكميات  املرتفعذات التركيز املتبقي  العصارة، قد تكون كميات صغيرة من وبالتالي
 مؤذية. عن عدم وجود عناصر مشغل املكب إثبات عند  التطبيق ممكنةكب يجب أن تكون القرارات الخاصة بامل

ستحدث لفترة  املكبات ذات الطبيعة الخاصةو  املكبات ذات املواصفات  العاديةفي عمليات تحلل  املكبات ذات الحد األدنى من املواصفات بخالف 
مما ، ة امليثان الثابت( إلى مستوى أقل٪ )خالل مرحل50سينخفض تركيز امليثان من  (. بمرور الوقتLFGانبعاثات غاز املكب املتبقي ) طويلة مما ينتج عنه

تصبح ستفادة منه اإل ، التهويةغاز في  ٪ 8انخفضت إلى أقل من  بمجرد انراق(. حتمعالجة الغاز )غاز إلى طاقة، اإل  في فنية مشاكل سوف يؤدي الى حدوث
ال يوجد ، وهو أمر غير ضار )املليون كحد أقص ى )عند التسربات(جزء في  1000. قد تؤدي هذه التركيزات الصغيرة إلى تركيزات سطحية تصل إلى مستحيلة
 (.نفجارخطر اإل 
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املكبات ذات الحد األدنى من  اإلغالق والرعاية الألحقة
  املواصفات 

 املكبات ذات الطبيعة الخاصة العادية ذات املواصفات  كباتامل

 تجرى بنشاط  فحوصات متكررة غالقإجراءات ما بعد اإل 
( إجراءات التحرر 

ً
    )تحدد الحقا

 يوجد يوجد يوجد غطاء املكب
 كميات العصارة

 سنوي 
 % من حجم الحوض10قل من أ

 يوم/2لتر/م 0.05من قل أ
 يوم/2لتر/م 0.05اقل من 

باألضافة الى تقييم معين للموقع 
 )مستنقعات التفريغ، املناطق املعزولة(

 تركيزات العصارة
 

 غير قابل للتطبيق

COD  ملغم/لتر 200اقل من 
BOD  ملغم/لتر 20اقل من 

 او املوقع الخاص

COD  ملغم/لتر 200اقل من 
BOD  ملغم/لتر 20اقل من 

 او املوقع الخاص
 تركيزات الغاز

 غير قابل للتطبيق
 %8( اقل من 4CHغاز امليثان )

 جزء في املليون  1000السطح اقل من 
 %8( اقل من 4CHغاز امليثان )

 جزء في املليون  1000السطح اقل من 



 

لألكسجين مستويات ملزمة ، والتي حددت 202/1999األردنية  القياسية   العصارة حسب املواصفة تختلف القيم املقدمة عن حدود التصريف مالحظة:
 
ً
 .يتم تطبيقهي عامل سوف أقد تقرر املختصة البيئية جهات ال، ولكن ملغم/لتر 150 > املستهلك كيميائيا

اقبة والصيانة 5.6  املر

اقبة وصيانة مكبات النفايات ضعيفة او مجزأة في العديد من البلدان بما فيها األردن. بدون وجود اقبة فعالة ملشغلي املكب لن يدركوا  ما زالت مر مر
  ما تكافح 

ً
الصيانة السيئة من ناحية كما أن البيئية للسيطرة الفعالة على مشغلي املكب.  الجهات الرقابيةالتأثير البيئي السلبي. في موازاة ذلك، غالبا

 الغاز.أخرى تؤدي إلى عجز وظيفي، خاصة فيما يتعلق بأنابيب تصريف العصارة وإستخراج 

اقبة  ا كبيًرا  اإلنبعاثاتتختلف الجهود املبذولة ملر
ً
تتبع تطور  انيجب  املكبات ذات الحد األدنى من املواصفات نوع املكب. في حين أن  حسباختالف

، حيثلديها برنامج أكثر شمو   املكبات ذات الطبيعة الخاصةو  املكبات ذات املواصفات  العاديةاما ، فقطكميات املادة املرتشحة 
ً
يشير إلى التفاعالت  ال

اقع  اقبة ملشغل املكب 8الجدول  . يمثل الكيميائية الحيوية التي تحدث في تلك املو ، والتي ينبغي فهمها على أنها الحد األدنى من املتطلبات. التزامات املر
اقع العادية ، قد يكون األمر قياسات إضافية. قياسات جودة املياه الجوفية إلزامية املختصة البيئية  لجهاتقد تطلب ا اقع الحساسة. في املو للمو

اقبة اآلبار عديمة الفائدة بسبب املسافة الكبيرة جًدا للمياه الجوفية.  كذلك ، أن مر

 : املراقبة والصيانة6جدول 

 

 التالية على األقل: عايير والقياساتفي حالة مراقبة آبار املياه الجوفية، يجب قياس امل

o نسبة الحموضة 

o املوصلية الكهربائية 

o درجة الحرارة 

o األوكسجين املذاب 

o ( األمونيومNH4) 

o اتكلوريدال   

o كبريتاتال 

 

 في حالة النتائج املشكوك بها يجب إجراء تحليل مخبري متقدم للبحث عن املعادن الثقيلة والكربونات املائية وما إلى ذلك.

 ل
ً
اقبة وفقا اقبة إلى هيئة البيئة املشرفة. يجب أن يشمل التقرير على نتائج املر . 8لجدول يجب على مشغل املكب تقديم تقرير سنوي عن نتائج املر

ا لنوع املكب كما هو موضح في ا
ً
ن أ. يجب 9لجدول باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يذكر التقرير سجالت التسليم وبروتوكوالت التفريغ ومكونات النفايات وفق

ار يحتوي تقرير حالة املكب ألي نوع من مكبات النفايات على بيانات الطقس وأي معلومات إضافية مثل الشكاوى وحاالت الطوارئ )الحريق، إنهي

 املنحدر( واألحداث املماثلة.

 

اقبة والصيانة املكبات ذات الحد األدنى من  املر
  املواصفات 

 املكبات ذات الطبيعة الخاصة العادية ذات املواصفات  كباتامل

    اإلنبعاثاتمراقبة 
 يوجد، بعد التغطية يوجد، بعد التغطية غير قابل للتطبيق أنبعاثات الغاز )السطحية(

 تراكيز الغاز
(S2H2, O2, CO4, CH) 

 مرة كل أسبوع مرة كل شهر غير قابل للتطبيق

 خاص باملوقع للتطبيق غير قابل جودة املياه الجوفية
)تعتمد على املسافة من املياه 

 الجوفية(

 أبار 3مراقبة 

 مرة بالشهر اشهر 3مرة كل   تركيز العصارة
 شهري  شهري  شهري  كمية العصارة

 ينظف مرة بالسنة خاص باملوقع غير قابل للتطبيق صيانة التصريف



 

 : التقارير7جدول 

املكبات ذات الحد األدنى من  التقارير
  ات املواصف

 املكبات ذات الطبيعة الخاصة العادية ذات املواصفات  كباتامل

 مرة في السنة مرة في السنة مرة في السنة تقارير حالة املكب
 (8املراقبة )جدول  (8املراقبة )جدول  (8املراقبة )جدول  سجالت البيانات

    سجالت الكميات الواردة
 األوزان سجالت انوز سجالت األ  عدد الشاحنات الوزن

 نوع النفايات  
 طبيعة النفايات
 مصدر النفايات 

 نوع النفايات
 طبيعة النفايات
 مصدر النفايات

 عينات فورية   التركيب
 مناطق التفريغ مناطق التفريغ  التفريغ

 هطول األمطار معلومات الطقس
 درجة الحرارة

 الرياح 

 شكاوي  معلومات متفرقة
 املكب حرائق النفايات

 السير واإلصاباتحوادث 
 إنهيار املنحدر

 العصارةمياه تسرب 
 حاالت الطوارئ األخرى 



 

 (: ارشادات وتعليمات إجراءات العينات ) أخذ العينات، تحضير العينات، وتحليل النفايات( 2امللحق )

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


