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الممخص7
ىدف الدراسة ىو معرفة دور أحد مداخل االستدامة ،وىي ت ْقنية تدوير األنقاض
المعوقات التي تُشكل
الخرسانية في توفير التكاليف  -بالذات البيئية منيا ،-وكذلك تحديد أىم ُ

صممت استمارة
حجر عثر أمام االستفادة من ىكذا تقنية في ليبيا؛ ولتحقيق ىدفي الدراسة؛ ُ
الميندسين
المحاسبين و ُ
استبيان ،و وزعت عمى عينة بمغت( )01مفردة ،من مجتمع تمثل في ُ

ـاء عميو فقد أُثبت بالتحميل
الفنيين العاممين بأً ْشير شركات الخرسانة الجاىزة بمدينة طبرق ،وبن ـ ً
المجمعة من عينة الدراسة ،وبمستوى داللة (،)%2
الال معممي ( )Fredman Testلمبيانات ُ
أن تطبيق تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا سيكون ليا دو اًر معنوياً في تحقيق م ـِـيزة

المعوقات ،والتي من
توفير التكاليف  -وبالذات البيئية منيا ،-كما كشفت الدراسة عمى عدد من ُ
المتوقع ستقف حجر عثر أمام تطبيق ت ْقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا ،والتي كانت
ُ
المعوقات القانونية والثقافية والتمويمية.
تتمثل فيُ 7
وتوصي الدراسة بما يمي 7ضرورة تبني تطبيق تقنية تدوير االنقاض الخرسانية ،ألنيا

مدخالً من مداخل االستدامة ،وليا انعكاساتيا االيجابية عمى التكاليف بشتى أنواعيا ،كما يجب
المعوقات التي ُحددت في االعتبار ،ألجل
المستثمرين األخالقيين ،والمسئولين أخذ كافة ُ
عمى ُ
نشر ثقافة تدوير وتسويق االنقاض الخرسانية في ليبيا.

الكممات الدالة 7تدوير األنقاض الخرسانية ،التكاليف التقميدية والبيئية ،شركات تجييز
الخرسانات.
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ِ
المعوقات
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اإلطار العام لمدراسة7

أوالًُ 7مقدمة الدراسة7
نواجـو فـي الوقـت الحـالي الكثيـر مـن األثـار البيئيـة فـي المنـاطق الحضـرية ،لعل أىميا أنشطة

ىدم األبنية؛ ففي ليبيا ىدم األبنية ِ
المخمفات أصبح أمر مألوف ،شوه
وتولد ماليين األطنان من ُ
ّ
المتعارف عميو ،ىو أن التخمص منيا يتم
بذلك المنظر الجمالي ،وألحقت أض ار اًر بيئية ،ألن ُ
بشكل عشوائي إما في مكبات ُمتفرقة كمصبات الوديان ،وعمى ُمستوى جريان المياه السطحي
في فصل الشتاء أو عمى األراضي الزراعية ،وعمى جوانب الطرق ومداخل المدن" ،وىى

ُمخمفات تحتوي ُمعظميا عمى مادة اإلسمنت بشكل كبير ،وعمى عناصر كيميائية تحتوي عمى
األكاسيد والسمكيات مثل أكاسيد الكالسيوم والتي تصل نسبتيا إلي ( )%51حسب نوع
المرتبطة بالصخور الجيرية
الممكن أن تحتوي عمى أكاسيد السمكيات الترابية ُ
اإلسمنت ،كما من ُ
وغيرىا ،وىي نسبياً تكون أكاسيد حية ليست ُمطفأة ،تتفاعل بوجود الرطوبة واليواء ،ألنيا تكون

غير ُمكتممة التفاعل ،وىي ضارة جدًا بالتربة و المياه الجوفية في حال تسربيا ،ألنيا تُغمق
مسامات التربة ،وتفقدىا خصوبتيا ،كما تُفقد المياه الجوفية مواصفاتيا الصالحة لالستخدام
(بشارات ،)2019 ،ومن ىنا جاءت أىمية موضوع تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا ،من
ِ
المعوقات التي تواجيا بالنسبة لكافة
حيث م ــيزة توفير التكاليف بشتى أنواعيا وتصنيفاتيا ،و ُ
قطاع األعمال الصناعية وبالذات المقاوالت ،والتي عكستو الدراسات والبحوث التي تناولت ىذا
الموضوع من لحظة ظيوره ،والى اآلن لم يتم إشباعو بشكل واف ،وبالذات في جانب مِــيزة
توفير التكاليف ،والمعوقات التي تكتنفيا ،السيما في البيئة الميبية ،ألنو ُيمكن القول؛ عمى
لمخمفات ىدم األبنية،
صعيد البيئة الميبية؛ أنو ال يوجد أرقام دقيقة لمدى وحجم عمميات التدوير ُ
عمى الرغم من أن بعض مواد البناء واليدم يتم إعادة استخداميا وتدويرىا بدرجة محدودة،

ومخمفات اسفمت الطرق ،واألتربة ،الخشب ،الحديد،
وتشمل مواد ناتج عن عمميات الحفرُ ،
االلمنيوم ،الكابالت واألسالك الكيربائية ،واالنابيب البالستيكية؛ ُمقابل ذلك يمكن القول؛ ىناك
انعدام شبو تام في مسألة التدوير واالستثمار االخالقي في الخرسانة العادية ،الخرسانة المسمحة،

المستدام-
والطوب االسمنت عمى صعيد البيئة الميبية  -إي ً
غالبا ما يتم تجاىل عممية البناء ُ
عمى الرغم أن تاريخ اعادة تدوير مخمفات البناء واليدم اصبح زمنو ليس بالقريب؛ فالفكرة

ظيرت فوائدىا جمياً في سنوات ( )0605-0601أثناء الحرب العالمية األولى ،عندما

المتضررة كمصدر بدل لمركام الطبيعي -بسبب نقصو -إلنشاء خرسانات جديدة
استغمتيا الدول ُ
مرة أُخري ،كما استغمت بعد الحرب العالمية الثانية ،إلعادة اعمار بريطانيا وألمانيا ،ومن ثم

بدأت عممية اعادة التصنيع أو ما ُيطمق عميو اآلن عممية التدوير لمخرسانة (فجال،
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ع ـ ـزام ،)2:...،وىذا حفز الكثير من الحكومات والسمطات المحمية والمؤسسات وشركات البناء

في السنوات األخيرة إلى تبني ىذا التطبيق الواعد" ،في السنوات العشر األخيرة ،تُستغل في
المدمرة في زلزال عام 0101م ،حيث يقوم التطبيق عمى مزج أنقاض
إعادة بناء واعمار ىايتيُ ،

المعاد تدويرىا من المباني بالمواد المواد الخام األصمية (The American Ceramic
الخرسانة ُ
).Society,2011

ثانياًُ 7مشكمة الدراسة7
ايدا بشأن استنزاف
المفرط لمركام الطبيعي ( )NAلو أثار ،واصبح ُيشكل قمقًا ُمتز ً
االستخدام ُ
المعاد
الموارد والتدىور البيئي ،ولمواجية ىذا التحدي ،حظي استخدام ُمجمعات ُمخمفات اليدم ُ

تدويرىا باىتمام كبير( ،)Kurad, 2017والتي تمتاز باختالف نسب ُمخمفات ىدم األبنية من
حيث ُمكوناتيا من بمد إلى آخر باختالف طريقة التشييد أو باألحرى الطبيعة الجغرافية؛ "فطبقاً

لتصنيف وكالة حماية البيئة االمريكية فإن نسب ُمخمفات البناء واليدم تتراوح ما بين (%11
إلى  )%21لمخرسانة )%01( ،كسر الحجارة )%01( ،خشب )%01( ،مواد عازلة واسفمت،

( )%2لممعادن ،و( )%2لمطوب (المحسن ،")2016 ،ومن النسب السابقة عندما نأخذ في

االعتبار أن ُمخمفات الخرسانة تشمل بصورة عامة خرسانة ُمسمحة و عادية  ،وكسر الحجارة
والطوب اإلسمنتي والركام الخشن (حصى) ،فسنجد أن الخرسانة تُشكل ( )%42من ىذه
المخمفات؛ وىنا نالحظ ،أن نسبة الخرسانة عمى وجيو الخصوص لمدولة الميبية من منظور
الطبيعة الجغرافية ،والتمتع بإطاللتيا عمى البحر االبيض المتوسط؛ فإنو يمكن استنباط نسبتيا؛

بشكميا العام في مخمفات اليدم والبناء ،بأنيا لن تكون بعيده ُمقارنة بدولة اليونان التي بغمت
( ،)%11وايطاليا التي كانت( )%51وكذلك اسبانيا التي بمغت (( )%41الدسوقي وآخرون)،
المستغمة ىي نسبة عالية ُمقارنة بباقي ُمخمفات
وىذا نسبة تعني أن نسبة ُمخمفات الخرسانة غير ُ
البناء واليدم األُخرى ،وىذا يتطمب منا ،كباحثين توجيو المستثمرين ومسئولي الدولة الميبية،
وبالذات بالبمديات إلى االىتمام بتقنية تدوير ُمخمفات األنقاض الخرسانية ،ىو موضوعنا ىنا
من حيث التعريف بمـِــيزة توفيرىا لمتكاليف ،وما يكتنفيا من ُمعوقات" ،وألنو من جانب آخر أن

الموضوع يأخذ أىمية استثنائية لمدول التي تُعاني من الحروب واألزمات التي تنتج أطناناً من
ُمخمفات البناء واليدم؛ وبالذات الخرسانية منيا ،نتيجة القصف بمختمف األسمحة" ،وحيث أن
منطقتنا العربية وليبيا عمى وجو الخصوص ،أخذت من الحروب حصة األسد ،كان لزاماً عمينا

المخمفات الخرسانة ،إن عممية إعادة التدوير
أن ُنفكر بالحمول السميمة لمخمفات اليدم وبالذات ُ
المحددات االقتصادية ،وبالتالي يجب األخذ بنظر االعتبار القيمة االقتصادية
تكتنفيا بعض ُ
لمتدوير وأيضاً العمل عمى توفر التقنية الالزمة إلعادة التدوير لمخرسانة بالذات ،والتي تُراعي
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خواص المادة المراد إعادة تدويرىا فإعادة تدوير الخرسانة ُيعد مدخالً ُميماً؛ ألنو ينعكس ايجابياً
عمى البيئة ويضمن تحقيق ُمتطمبات نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة؛ كما يتبنى أحد

المستدامة (األجندة العالمية) 2030؛ والتي أقرت بواسطة األمم
األىداف السبعة عشر لمتنمية ُ
المستدام لممواد االولية
بمتطمبات ضمان االستيالك ُ
المتحدة ،وىو اليدف الثاني عشر والخاص ُ
لمبناء ،من خـالل ادارة واســترجاع مخمفات البناء واليدم ،أي تطوير االمـدادات العكسية (the

وبناء عميو ُيمكن صياغة عناصر
)،)Sobotka,2016:3( development of reverse logistics
ً
المشكمة في ضوء التساؤالت اآلتية7
ُ
ِ
ومساىمة تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا في تحقيق م ــيزة توفير
 ما ىو دور ُ
التكاليف-وبالذات البيئية منيا.-
المعوقات التي تُشكل حجر عثر أمام االستفادة من تقنية تدوير األنقاض
 ماىي ُ
الخرسانية في ليبيا .

ثالثاً 7أىمية الدراسة 7

تكمن أىمية الدراسة في األُمور التالية:

 .0تعكس الدراسة أىميتيا من اىتماميا وتبنييا أحد األىداف األجندة العالمية0101م السبعة

عشر لمتنمية المستدامة؛ والتي أقرت بواسطة األمم المتحدة ،وىو اليدف "الثاني عشر"

المستدام ،عبر تطوير االمدادات العكسية ،كاستغالل
بمتطمبات ضمان االستيالك ُ
الخاص ُ
مفيوما
وتدوير األنقاض الخرسانية ،ألجل انشاء خرسانات جديدة؛ والذي ُيعد كما اسمفنا
ً
بتكر يراعي الحاجة إلى تقميل البصمة البيئية لمنشاط البشري.
ُم ًا

 .0كما تنبع أىميتيا من كونيا فرصة لمتعريف بمفيوم تقنية تدوير األنقاض الخرسانية ،مع
اظيار ميزة تأثيرىا اإليجابي عمى البيئة وتوفير التكاليف التي تحظي بيا؛ ألنيا تقنية ُنفذت
المتقدمة ولقت النجاحات ،وليذا يجب العمل باستمرار ألجل تحسينيا
بالفعل في الدول ُ
واالحتفاظ بالخبرة التي تم جمعيا في ىذه العممية لدعم األنظمة التي يتم إنشاؤىا في الدول

النامية.

 .0ستساىم الدراسة في توجيو انظار المسؤولين في الدولة الميبية ،لمتعريف بالمزايا اإلستدامية
المعوقات التي قد تعترض ىكذا
التي تجنى من تدوير األنقاض الخرسانية؛ والتعريف بأىم ُ
تقنية ،لما ليا من دور في التحول لالقتصاديات الخضراء.
 .1كما أن الموضوع يأخذ أىمية استثنائية لمتفكير بالحمول السميمة لمدول التي تعاني من

الحروب و األزمات؛ التي تنتج أطناناً من ُمخمفات البناء واليدم ،والتي يمكن إعادة تدويرىا
بنسبة تصل ( )%61-51منيا(المحسن.)2016،
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رابعاً 7أىداف الدراسة7
تيدف الدراسة بصورة رئيسة إلى الوصول إلي ما يأتي:
المتطمبات.
 .0التعرف بتقنية تدوير األنقاض الخرسانية من حيث المفيوم واألىداف و ُ

 .0توضيح دور تقنية األنقاض الخرسانية في خمق ُمخرجات ذات قيمة عالية ،تحقيق م ـ ــيزة
توفير التكاليف– بالذات البيئة منيا ،-إضافة إلى أثارىا االيجابية عمى البصمة البيئية في
ليبيا.

المعوقات التي تُشكل حجر عثر أمام تفعيل تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا
 .0تحديد ُ
المستقصي منيم.
من وجية نظر ُ
خامساً 7فرضيات الدراسة7

في ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا فقد تم صياغة فرضيتين ،ىما:

 7H0ال يوجد فروق فروقات جوىرية ذات داللة احصائية في آراء (أحكام) المبحوثين حول
الدور المتوقع وااليجابي لتقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا في تحقيق مِــيزة توفير
التكاليف -وبالذات البيئية منيا -في ليبيا.

: H0ال يوجد فروقات جوىرية ذات داللة احصائية في آراء (أحكام) المبحوثين حول
المعوقات التي يرونيا تُشكل حجر عثر أمام االستفادة من تقنية تدوير األنقاض الخرسانية
ُ
في ليبيا.

سادساً 7منيج الدراسة7

أستخدم في الدراسة المنيج االستقرائي فيما يخص الجانب النظري لدراسة النتائج والدراسات

السابقة ،أما في جانبو التطبيقي فقد أُستخدم المنيج الوصفي؛ الذي يعتمد عمى الطريقة العممية
في البحث؛ من حيث جمع البيانات وتحمييا وتحديد النتائج ومن ثم تفسيرىا الستخالص

بناء عمييا.
ومقترحات ً
تعميمات منيا؛ وتقديم توصيات ُ
سادساً 7المفاىيم و المصطمحات7

المصطمحات األكثر تداوالً بيذه الدراسة ،تمثمت في اآلتي:
المفاىيم و ُ
 توفير التكاليف 7في إطار ىذه الدراسة؛ يمكن تعريف توفير التكاليف ىنا ،بأنو" :حقيقة
توفير المال ،أو إنفاق األموال بأقل مما كان ُمخططاً ،وليذا تُعد مسألة توفير التكاليف في
حيويا لمربحية (.")Cambridge Dictionary,2020
المناخ االقتصادي الحالي ًا
أمر ً



التكاليف البيئية 7وعرفتيا وكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة األمريكية (Environmental

) Protection Agencyبأنيا اآلثار النقدية وغير النقدية التي تُحدثيا المنشأة أو المنظمة
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نتيجة أنشطة تؤثر عمى جودة البيئة ،وتتضمن ىذه النفقات كالً من التكاليف التقميدية

المستترة المحتممة ،والتكاليف الممموسة بدرجة أقل(إسماعيل.)2015،
(المعروفة) والتكاليف ُ
ِ
الحائِطُ :لغة ،وىي اليَ َّد َم (قاموس المعاني ،)2020 ،أي ىي
اض َ
 االنقاض الخرسانية" 7ا ْنقَ َ
المسمحة و العادية ،
جـ ــزء من ُمخمفات البناء واليدم ،وتتمثل بصورة خاصة في الخرسانة ُ
وكسارة الحجارة والطوب اإلسمنتي و الركام الخشن (الحصى).

األنقاض الخرسانية 7إطار مفاىيمي
أوالً 7ماىية األنقاض الخرسانية ُمكوناتيا 7عرفت االنقاض الخرسانية ،أنياُ 7مخمفات البناء
الناتجة عن عمميات البناء أو اليدم أو التجديد لألبنية والطرقات والجسور(مدونة ميندس
نت ،)2020،وبخصوص ُمكونات األنقاض الخرسانة ،فيي 7مزيج ُمتجانس من جسيمات
حبيبة صمدة متنوعة المقاسات كـ ـ (الرمل ،كسر الصخور) مدفونة في مادة الحمة تتمثل في:
الماء واالسمنت والرمل وفي بعض األحيان تضاف مادة كيماوية ،تسمى المضافات ،إضافة

إلي شبكة حديد التسميح مصنوعة من أسالك عالية القوة ذات توزيع منتظم(.)BAODI,2019

ثانياً 7سيناريوىات التخمص من األنقاض الخرسانية"ُ 7يعد الحطام الخرساني أحد أكثر
شيوعا لعمميات اليدم واعادة البناء ،ولكن عند التخمص بشكل مسؤول  ،يمكن
المنتجات الثانوية
ً

أن تكون ىذه المواد ُمفيدة( ،)Junk King Blog, 2018فقد وجد أن( )%32من مخمفات
البناء واليدم ىي عبارة عن مخمفات خرسانية وركام خشن (حصى) ،وىذا يعني توجيو االىتمام

إلى ايجاد طريقة أو طرق لمحد من استنزاف المواد األولية لصناعة الخرسانة(المحسن،)2016،

فمن استقراء دراسة الباحث ) (Lotfi . 2016:4الخاصة بالتجربة األُوربية في مجال التخمص

من ُمخمفات البناء واليدم (األنقاض الخرسانية) تقوم في الوقت الحاضر عمى أساس()0
سيناريوىات ،وتعتمد في الغالب وتستند عمى سيناريوين )0(،)0( ،من أصل ال ـ ـ ـ()0

سيناريوىات يوضحيا الشكل( )0التالي:
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شكل( 7)0سيناريوىات ُمعالجة األنقاض الخرسانية*
الرمي والدفن األمن لألنقاض للخرسانية دون تدويرها،
السيناريوال
( )1وهذا السيناريو أصبح غير مفضل في الوقت الحالي.
السيناريو
()2

السيناريو
()3

االستعمال الجزئي لألنقاض في طبقة أساس الطرق بعد
 ....تدويرها إلي كتل صغيرة .
االستعمال الكلي لألنقاض الخرسانية ،بعد تدويرها في
 .تطبيقات خرسانية جديدة ،وبهدف إغالق حلقة دورة المواد.

*المصدر(Lotfi . 2016:4)7
ثالثاً 7تقنيات تدوير األنقاض الخرسانية7
بتكر ُيراعي الحاجة في تقميل البصمة
تُعد تقنية إعادة تدوير األنقاض الخرسانية مفيوماً ُم ًا
المتقدمة ،وليذا يجب
البيئية لمنشاط البشري ،وىو من النظم البيئية التي ُنفذت بالفعل في الدول ُ
العمل بيا وأن نعمل باستمرار في تحسينيا واإلحتفاظ بالخبرة التي تم جمعيا في ىذه العممية

لدعم األنظمة التي يتم إنشاؤىا في الدول النامية ( ،)Maio,2019وقد عممت العديد من

الشركات لمبيئة-عمى الصعيد العالمي والعربي في السنوات األخيرة عمى تقديم خدمات تصميم

لمعالجة أنقاض المباني "،وفقاً لمعايير نظام الريادة في تصميمات
المتكاممة ُ
وتنفيذ برامج اإلدارة ُ
الطاقة والبيئة ( )LEEDالصادرة عن المجمس األمريكي لألبنية الخضراء (SEPCO ( )SGC
 ،)Environment,2017وتشمل ىذه الخدمات ُمعالجة المجاميع الخرسانية في مواقع تنفيذ
تُحقق شروط السالمة البيئية والصحية لمجو واألرض ،-تنسجم مع معايير األبنية الخضراء
المتطمبات ،يجب توفيرىا قبل تدوير
(مركز البيئة لممدن العربية ،)2012 ،تُراعي عدد من ُ
االنقاض الخرسانية ،وىي 7أن تكون خالية من القمامة ،والخشب ،والورق  ،وغير ذلك من المواد

األخرى ،وتُقبل المعادن وبالذات حديد التسميح ،ألنيا يمكن إزالتيا بالمغناطيس وأجيزة الفرز
األخرى ،وتصبح بذلك وجو استثمارية أُخرى ،ووفقاً السيناريوين ال ـ( ،)0وال ـ( ،)0يمكن إعادة
تدوير االنقاض الخرسانية بصرف النظر عن الموقع بإحدى طريقتين ،ىما7

الطريقة األولي 7فكرتيا تقوم عمى تقطيع األنقاض الخرسانية إلي ُكتل أصغر واعادة استخدام
الخرسانة بشكميا األصمي كحصى خرسانة في طبقة أساس الطرق ،لكونو تُمثل حالة أفضل من

المتعمق بذلك" ،كما قد
دفن الطرق بمادة الحصى الخابط (السبيس) ،وذلك مع ُمراعاة (الكود) ُ
تستخدم في بناء األرصفة ،وجدران الحدائق ،وبناء المقاعد والجنائن ،وكفرش لألنابيب لتكون
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بمثابة قاعدة ثابتة أو أساس متين لوضع المرافق تحت األرض (The Balance Small

) ،"Business,2017وىي طريقة تتناسب مع السيناريو ال ـ( )0أي تقوم عمى استخدام ُمخمفات
الخرسانة في الطرق ،وىي أكثر شيوعاً من استخداميا في إنشاء خرسانة جديدة

(.)SEPCOEnvironment,2017

أما الطريقة الثانية 7بدالً من استخدام ُمخمفات الخرسانة في امالئيات الطرق سوف يتم
فصل مكونات الخرسانة إلى حصى رمل واسمنت ،وبالتالي سوف يتم رفع قيمة ُمخمفات

الخرسانة ،وفقاً لتقنية تم تطويرىا من قبل جامعة ) (Delft University of Technologyعمى يد

باحثييا ( ،)Maio,2019ىدفيا رفع قيمة ُمخمفات الخرسانة بتحويل األنقاض الخرسانة إلى
مكوناتيا األساسية :الكالسيوم والسيميكا ،وىى قابمة لمتنقل وتتناسب مع السيناريو ال ـ( ،)0ألنيا

تُركز عمى فكرة التكسير والسحق الناعم لألنقاض الخرسانة )،(Concrete demolition waste
وتحويميا إلي مواد خام ُمدارة بجودة عالية نسبتيا ( ،)٪011ووفقاً ليا يتم الرفع من قيمة

ُمخمفات الخرسانة بتحويميا إلي عنصرين اإلسمنت والركام( )C2CAعن طريق آلة ُمبتكرة،
المتقدم ) ،)ADR( (Advanced Dry Recoveryتعمل وفقاً لممراحل
تسمى االسترداد الجاف ُ

التالية:

المرحمة األولى 7تتعمق بالتكسير وتقطيع االنقاص الخرسانية إلي ُكتل صغيرة ،أما المرحمة

الثانية 7تعمل عمى فصل نفايات الخرسانة التي تنتيي في تدفقين ( ،)Two Streamsاألول7
يتألف من حصى نظيف وجاىز لالستخدام ف ــو اًر في تجييز خرسانات جديدة ،أما التدفق الثاني7

المعالجة 7وىي ) ،)"ADR" Advanced Dry Recoveryتحت
فيو ركام يدخل في رحمة ثالثة من ُ

سيطرة آلة تُسمى نظام تصنيف اليواء الساخن(،)Heating Air classification System()HAS
المعاد تدويره ،ويعنى ىذا ،أن التقنية
وميمتيا فصل الركام في مادتينُ ،ىما 7الرمل واإلسمنت ُ
ُ
في الطريقة الثانية؛ مدتنا بالمكونات الثالث األصمية لمخرسانة" الحصى والرمل واإلسمنت"،

والتي يمكن استخداميا ُمباشرةً في خالطة اإلسمنت لبدء حياة جديدة لخرسانة ُمسمحة -إي
نالحظ أن العممية تبدأ بالخرسانة وتنتيي بخرسانة ُمعاد تدويرىا -تتماشي مع الخصائص

المطموبة لياُ ،متميزة بتكمفة ُمنخفضة ،وبالتالي إغالق حمقة دورة المواد.

رابعاً 7فوائد ومزايا إعادة تدوير األنقاض الخرسانية 7تُشير عدد من الدراسات واالبحاث
الميتمة بتدوير االنقاض الخرسانية كــدراسة (فجال ،عزام،(Lotfi. 2016:4) )2:...،
والمواقع ُ

((،)Jain,2012:2المحام ،)5:2017،ومؤسسة)،The Balance Small Business, 2017
( ،(Abdollahnejad .et aL, 2017) ،)Cuoco,…( )Junk King Blog 2018والميني في
االنقاض الخرسانية ( ،(Kurad .et aL, 2017) )Maio,2019إلي أن ىناك مجموعة من الفوائد
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المحافظة عمى البيئة،
البيئية واالقتصادية ُيمكن جنييا ،وىي فوائد تتركز بالدرجة األولى عمى ُ
المستدام ،فمن مزاياىا وفوائدىا:
والبناء األخضر ُ
المستدام لمركام الطبيعي ( 7)NAإن تقنية تدوير ومعالجة مكونات االنقاض
 االستخدام ُ
الخرسانة ليا فوائد استدامية ،ألنيا تُساىم في استغالل االنقاض الخرسانة بعد تدويرىا في
خمطات خرسانية أو إسفمتية جديدة ،تقمل من الطمب واالستنزاف لمموارد األولية والخامات

(الحصى ومياه والفحم والنفط والغاز) ،وىذ ُيعد ُمتغير من ُمتغيرات الحفاظ عمى الطبيعة
،وىو أحد أىم ُمتطمبات العصر الحالي ،وبيذا ساىمت في تحقيق اليدف األكبر المراد

المساىمة في تمبية احتياجات الجيل الحاضر من مواد
الوصول إليو من ىذه التقنية ،وىو ُ
المقبمة عمى تمبية
البناء(حصى ،رمل ،اسمنت) ،دون المساس واالستنزاف لقدرة األجيال ُ
ىكذا احتياجات" ،ألن نياية المطاف إلعادة تدوير الخرسانة ليست سوى البداية؛ وستصبح

المعاد تدويره ( ،)RCAسيجد حياة جديدة في
ً
مكونا لمادة أقوى تعرف باسم ركام الخرسانة ُ
عدد ال يحصى من التطبيقات( ،)Cuoco,2020باإلضافة إلى ذلكُ ،يمكن لعممية إعادة

التدوير إزالة الفوالذ من الخرسانة ،مثل حديد التسميح ،والذي يمكن بيعو كخردة معدنية؛
وىذا يعني أن عممية جمع الخرسانة المستصمحة أتاحت العديد من الفرص االستثمارية

المعاد تدويرىا ،عمى عكس
الجديدة؛ وىناك وفورات في التكمفة عند استخدام الخرسانة ُ
الركام البكر.

 من الناحية االقتصادية 7لتقنية معالجة االنقاض الخرسانية ثمة فوائد اقتصادية تتمثل ،في:
(أ) خمق فرص تجارية وأعمال استثمارية اخالقية جديدة ،فقد تبين عممية إعادة التدوير فييا
العديد من فرص العمل ،ألن ىذه العممية تطمب إنشاء العديد من مصانع إعادة التدوير،
مما يعني سمسمة طويمة من االستثمار االخالقي في عمميات جمع النفايات وتدويرىا ،والذي

يحتاج ىذه إلى أيد عاممة إضافية( ،ب) كما تُساىم في زيادة الجدوى االقتصادية لممصانع
المرتبطة باألنقاض الخرسانية
الميتمة بعممية إزالة وتدوير حديد التسميح والمعادن األُخرى ُ
ُ
،والتي يمكن بيعيا كخردة معدنية ،كما لتدوير االنقاض الخراسانية فائدة ،وىو أنو سيتم بيع

المستردة من البناء واليدم بسعر سوقي مخفض ُمقارنة بسعر المواد الجديدة ،أي
العناصر ُ
ُيساىم في تحقيق ريع اقتصادي باالستفادة من المنتج واعادة استخدامو في اإلعمار ،فقد

بين الباحثون ) (Kurad .et aL, 2017أن ىناك اىتمام ،وطمب عالمي ُمتزايد عمى الركام
المعاد تدويره ( ،)RCAفالتقديرات تُشير إلى أن الطمب العالمي عمى الركام
الخرسانة ُ
سيرتفع بمعدل سنوي يبمغ حوالي()٪2.0ويصل إلى ( )20.46مميار طن متري في عام
0106م "وىذا من المتوقع أن يؤدي إلى إنخفاض الطمب عمى الموارد (الركام) الطبيعية
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وتقميل استخداميا؛ واصبح بذلك ُيقدم حالً ُمحتمالً لطمر النفايات في اآلونة األخيرة
) ،"(Abdollahnejad .et aL, 2017وىذا أكده بالقول الميني ( )Maio,2019أن الخرسانة

المعاد تدويرىا نظيفة وأرخص من المواد البكر ،وأنو إذا سار كل شيء وفقاً لما ىو ُمخطط
ُ

لو ،ستتبنى مدن االستقالب الحضري ) ،(The study of urban metabolismوتحول نفسيا
إلى اقتصادات دائرية((Circular Economies؛ فتكنولوجيا تدوير الخرسانة تتيح تقميل

استيراد وتصدير الموارد ،وستصبح المدن ُمكتفية ذاتياً ،وسيتم استخراج الموارد األساسية
عند الضرورة فقط" ،وىذا يعني إذخار ح ـ ــيز من الطاقة بتحفيض تكمفة المدفوعات لمدافن
النفيات وتقميل أُجور النقل بفعل إعادة التدوير االنقاض الخراسانية في مواقعيا ،وخمق

مخرجات ذات قيمة عالية تحقق عوائد مادية ،ويعني ىذا أن إعادة تدوير ُمخمفات النفايات
الخرسانية ُيعد مورداً ُمتجدداً ،مما يوفر ويحد من تكمفة مواد البناء ،إي إنيا ُمفيدة لتعزيز
إدارة تكمفة دورة حياة المشروع الكاممة.

 من ناحية حماية البيئة 7في جميع األحوال؛ يمكن لتقنية تدوير االنقاض الخرسانية؛ تحقق
مزايا بيئية عده قبل ميزة توفير التكمفة ،فمن منظور ىدف االستيالك المستدام التي تتبناه

المتحدة ،فقد أجمع العديد من الباحثين )،)Abdollahnejad .et aL, 2017
األُمم ُ
( )Jain,2012:2والمينيين ( )Maio,2019في ىذا المجال عمى أن المزايا البيئية تمكن في

دور في حماية البيئة والحفاظ عمى توازنيا ،فيي أداة ستُحافظ عمى
اآلتي( :أ) كونيا تُمثل ًا
البيئة من التموث البصري والبيئي ،الناتج عن ىذه المخمفات خاصة التي التصل إلى
مكبات النفايات العمومية(،ب) كما ليا دو اًر في الحد من الجرف والتشويو اليومي لسطح

االرض الغنية باألعشاب واألشجار إلنتاج اطنان من الحصى ،وكذلك تشويو الشواطئ

بيدف الحصول عمى الرمال( ،جــ) التُقميل قدر االمكان من التموث البيئي بفعل انبعاثات
المتراكمة  -التي ُيعد االسمنت مكوناً
ثاني أُوكسيد الكربون المنبعث من مخمفات الخرسانية ُ

رئيساً فييا – والناتجة كذلك عن مصانع االسمنت بفعل الحد من الطمب عمي انتاجيا؛

فمادة االسمنت تُساىم وبنسبة( )%2من االنبعاث السنوي العالمي لثاني أكسيد الكربون
الميتمة بإعادة تدوير أن تدوير
( ،)CO2فقد بينت مؤسسة (ُ )Junk King Blog, 2018
جالونا من الماء ،و( )611كجم من ثاني
طن واحد من اإلسمنت ،يمكن أن يوفر ()0031
ً
أكسيد الكربون( .جــ) كما لمتقنية فائدة ،وىي التقميل من كمية االنقاض الخرسانية ،وتقميص

االستقالب الحضري ،ىو 7المجموع الكمي لمعممية التقنية واالقتصادية واالجتماعية التي تجري في المدن ،وينتج عنيا
النمو وانتاج الطاقة والتخمص من النفايات بطريقة ال تؤثر عمى البصمة البيئية.
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مساحات مكباتيا التي تشوه المظير العام( ،د) ستُساعد تقنية التدوير عمى فتح مناطق ردم
الخرسانية القديمة ،وىذا يؤدي إلى إعادة تأىيل مساحات من االراضي ،والحد من المواد

التي تحول إلى أماكن الطمر مما ُيساىم في الحد من تموث المياه واألراضي( ،ىــ) ىذه
لممستيمكين نحو البناء
التقنية صديقة لمبيئة ،وستجعل من قطاع البناء والتشييد جاذب ُ

األخضر.

 من ناحية توفير التكاليف – بالذات البيئة منيا 7يوضح اآلدب أن ىناك عالقة وثيقة بين
مفيومي التكاليف البيئية  ،و تدوير االنقاض الخرسانية ،فما يميز اعادة تدوير االنقاض
الخرسانية بالذات ىو ارتباطيا بم ـِـيزة توفير التكاليف التقميدية ()conventional costs
المتعمقة بالقضايا البيئية ) (costs related to environmental issuesعمى وجو
والتكاليف ُ
الخصوص( ،أ) فمن ناحية التكاليف التقميدية 7ففي ظل إن أىم ىدف لتقنية تدوير
سيساىم حتماً في توفير
االنقاض الخرسانية ىو خمق مخرجات ذات قيمة عالية ،فيذا بدوره ُ
مواد بديمو ألساس الطرق وبناء األرصفة ،والخرسانات الجديدة مع مرور الزمن ،كما
سيساىم في الحد من الطمب عمى المواد االولية االساسية لمبناء كالحصى والرمل
ُ
المتغير سيكون لو نتائج ايجابية تتمثل في :التقميل وبقدر االمكان من
واالسمنت ،وىذا ُ
تكاليف التأمين والشراء الالزم لممواد األولية االساسية السابقة ،فقد اتضح من دراسة

( )Jain,2012:2أنو يمكن النظر إلى أىمية تكمفة المواد من حقيقة أن مكون تكمفة المواد

تساوي ما يقرب من(  )٪ 31 - ٪ 11من تكمفة بناء إي مشروع ،كما تمعب إعادة التدوير

كبير في الحد من تكاليف استيالك الطاقة( كيرباء ،قود ،زيوت) ،ومصاريف استيالك
دور ًا
ًا
اآلت نقل النفايات ،كما تجعل عممية اإلنتاج لممواد االولية االساسية أقل تكمفة( .ب) أما
من ناحية التكاليف البيئية 7ففي ضوء تعريف مجمع المحاسبين القانونيين التكاليف البيئية،

المتخذة أو المطموب اتخاذىا إلدارة اآلثار البيئية التي
أنيا" 7تكاليف تشمل جميع اإلجراءات ُ
تترتب عمى نشاط مؤسسة ما ،فضالً عن التكاليف األخرى التي تستدعييا األىداف
المتطمبات البيئية لممؤسسة (مدونة المحاسب العربي ،)2015 ،ومن منظور أكثر ُعمق
وُ
المرتبطة بدورىا مع
نجد أن التعريف "يرتبط بعالقة" مع مجموعة كبيرة من التكاليف البيئية ُ
حياة نظام اعادة تدوير االنقاض الخرسانية ،فجمب األنقاض الخرسانية إلي موقع التدوير،

لو انعكاسو عمى التكاليف البيئية ،تتمثل في" 7تخفيض البقشيش( )tippageورسوم الشحن
ذات الصمة ) ،(The Balance Small Business,2017التي وجد أن تكمفتيا تتراوح في
الوقت الحاضر عمى الصعيد الدولي ما بين ( 3إلى  )$ 00لمشحنة ،حسب مسافة موقع

اليدم عن موقع الطمر ،كما تُساىم في الحد من حطام البناء واليدم (،)C&Dالذي ُيشكل
861
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وبشكل ُمتكرر( " ،)Jain,2012:2( )٪01-01كما تعمب دو اًر في الحد والتخفيض من
مصروفات الضرائب نظير الدفن في مكبات النفايات ،ففي اليند ،كمثال 7تسمح البمديات

لمشركات بالتخمص من العناصر التي ال يمكن إعادة استخداميا من مخمفات ( (C&D
برمييا في مدافنيا ،دون فرض ضريبة عمى ذلك ،كما ستحد تقنية تدوير االنقاض

المخالفين عممياً؛ وان كان
الخرسانية من تعرض الشركة لتكاليف اإلجراءات الجنائية ضد ُ
غير مأخوذة بو حالياً لألسف في ليبيا ،كما لتقنية التدوير فائدة تكمن في الحد من تكاليف
المموثات ،كما ليا دور
الممثمة في تكاليف األنشطة التي تنفذىا الشركة لمنع انتاج ُ
الوقاية و ُ
المرتبطة باألنشطة التي تنفذىا الشركة ،لتحديد ما إذا كانت
في تحفيض تكاليف االكتشاف ُ
الخدمات والعمميات والنظم داخل الشركة تتطابق وتتناسب مع المعايير البيئية ،مثل 7الرقابة

عمى ُمعدالت التموث وتطوير مقاييس األداء البيئي ،كما أن نظام إعادة التدوير لألنقاض
الخرسانية لو فوائده الحتمية ،في الحد والتخفيض لتكاليف الفشل البيئي (الداخمي

والخارجي)؛ فمن أمثمة تخفيض تكاليف الفشل الداخمي :ىو من الحد الغرامات والجزاءات
التي تفرض عمى شركات البناء نتيجة عدم التزاميا بالتشريعات البيئية والضرر البيئي الذي

تُحدثو ،أما أمثمة فائدة الحد من تكاليف الفشل الخارجي فتتمخص في :تحفيض التكاليف
المترتبة عمى ُممارسة األنشطة التي تؤدييا شركات البناء ،بسبب انتاجيا المموثات أو
البيئية ُ

المدركة بسبب خدماتيا،وىذا يؤكده الباحثان( & Yahya
النفايات كتكاليف الفشل ُ
 )Boussabaine,2004بالقول إن نفايات البناء تحتوي عمى كمية كبيرة نسبياً من النفايات

الكيميائية  ،وىذا يتطمب تخفيض التكمفة الناجمة عنيا ،لما لذلك من فائدة تعود بصورة

المتعاممين في مشاريع البناء ،مثل 7تكاليف تنظيف التربة المموثة
ُمباشرة عمى ُمعظم ُ
المدركة ،وىي تكاليف تُمارس خارج شركات
ومساحات األراضي ،وتكاليف الفشل غير ُ

البناء وتتحمميا أطراف خارج الشركة ،مثل 7التكاليف التي يتحمميا المجتمع لعدم إدراك
المتسبب الحقيقي لمتموث والضرر البيئي.
الشركة إنيا ُ

عدة دراسات حول
سادساًُ 7م ِّ
تحديات إعادة تدوير األنقاض الخرسانية 7لقد أجرت ّ
عوقات و ّ
عمميات إعادة التدوير مخمفات البناء واليدم ،وبالذات االنقاض
التحديات التي تُواجو
المعوقات و ّ
ّ
تحوليا إلي مواد خام ُمدارة بجودة عالية ،كدراسة الميني في مجال
الخرسانية ،والتي تحول دون ُّ
تدوير االنقاض الخرسانية( ،)Maio,2019والباحثين كمثال (،(Wildermuth,2008

عوقات
الم ِّ
(( ،(FU .et aL,2014 ( ،)Jain,2012:3المحام )17:2017،والتي تبين في العموم و ُ
لتنظيمية اضافة
الثقافية ،والبيئية واالقتصادية وا
التحدياتُ ،متأصمة وليا ارتباطات بالعوامل
و ّ
ّ
ّ
التحديات ما يأتي )0( :ندرة الثقافة وقمة الوعي في
الم ِّ
عوقات ،و ّ
لمقيود السياسية ،ومن أبرز ىذه ُ
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المحميين،
المقاولين ُ
صناعة تدوير النفايات(الخرسانية) ُيعد العائق الرئيسي في الصناعة بين ُ
وعمال البناء والميندسين المعماريين )0( .ندرة ثقافة وقمة الوعي لدي العمالء بممارسات الحد
من النفايات وادارتيا في مشاريعيم ،وكذلك ال يدعمون العمالء تمك األنشطة رغم ما تُقدمو ليم
اء عمى مستوى
المعوق موجود سو ً
من فوائد ممموسة )0( .قمة التدريب والتعميم المناسبين ،وىذا ُ

اتحادات المقاولين والمعاىد المينية في الدولة ،والتي يمكن أن تُساىم بشكل ممحوظ في نشر
المحتممة والعواقب االجتماعية ليا ،كما
الوعي بين العمالء والمقاولين حول الفوائد االقتصادية ُ
تكمن قمة التعميم والتدريب كذلك ،عمى مستوى شركات البناء التي يجب أن تتحمل المسؤولية

المناسب لمعمالة غير الماىرة حول التقنيات المناسبة تقنيات لتقميل نفايات البناء.
لتقديم التدريب ُ
ىذه خطوة لتقميل من النفايات عند المصدر )1( .نقص الخبرة في التدوير األنقاض الخرسانية
المعاد تدويرىا )2( .نقص العمالة الماىرة؛ الجزء األكبر من عمال البناء في
وبالحصويات ُ
المناولة اإلستدامية)3( .عدم وجود منافسة في
الصناعة غير ماىرة؛ ألنو ال يتم اعتماد طرق ُ
السوق بين المقاولين ،حيث أن اىم متغير يخمق المنافسة ىنا ىي الوفورات الجيدة في التكاليف

المتخصصة و الخبرة وغياب الكادر
يجنييا المشروع وتزيد من ىامش ربحو )4( .نقص المعرفة ُ
الم َّ
ؤىل؛ في مجال التكنولوجيا وعمميات االسترداد لمخمفات البناء المختمفة)5( .غياب الكادر
ُ

الم َّ
ؤىل؛ ان عممية إعادة التدوير تكتنفيا بعض المحددات االقتصادية كخواص المادة المراد
ُ
إعادة تدويرىا )6( ،كما بين الميني في تدوير االنقاض الخرسانية (ُ )Maio,2019مشكالت غير
إضافيا أثناء التطوير ،وكميا ُمرتبطة بتضارب المصالح ،وعدم األخذ بعين
متوقعة تتطمب وقتًا
ً
االعتبار القيمة االقتصادية لمتدوير ،وأيضاً الحاجة إلى توفر التقنية الالزمة إلعادة التدوير.

()01عدم االىتمام من قبل الجيات المعنية بتحديد األماكن أو المواقع التي تشجع عمى

التخمص من مخمفات البناء واليدم؛ والتي غالباً ما يتم التخمص منيا في مكبات عشوائية دون
ُمعالجة ،رغم ما يحممو ذلك من زيادة في مستوى التموث البيئي وىدر لموارد قابمة لالستغالل
بشكل ُمفيد)00( .انعدام دور الميندس المعماري ،إي يجب عمى المصممين تصميم المباني مع

ومراعاة استخدام األبعاد واألحجام القياسية لمحد من إنتاج
أخذ تقميل النفايات بعين االعتبارُ ،
النفايات وبشكل كبير في المواقع ،كما أن الميندسين المعماريين ال ييتمون بالتوصية وارشاد

الممثمة أما في
المعاد تدويرىا)00( .غياب التدخالت الحكومية الفاعمةُ ،
العمالء باستخدام المواد ُ
عدم سن السياسات أو التشريعات والموائح الوطنية الكافية ،المتعمقة بنفايات البناء واليدم أو في
وجدودىا لكنيا ال تؤخذ بمحمل الجد كالمتعمقة ،مثالً 7بضريبة المكبات أو الوفورات في التكاليف

بفعل الحوافز الضريبية ( ،)Jain,2012:3وىذه لألسف عمى صعيد البيئة الميبية ىي متوفر الى

حد ما ،وتحاج أداه قوية لمتنفيذ ،فقد بينت الالئحة التنفيذية لمقانون رقم( )06لسنة 0100م في
863
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شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالتو في المادة ( )04من الفصل الرابع الخاص برقابة
االداء والرقابة الوقائية ،أن من ميام الديوان التحقق من حسن استغالل الموارد الطبيعية والثروة
النفطية بشكل خاص مع مراعاة االستدامة والمحافظة عمى البيئة ،كما أن مكتب االعالم

والتعاون الدولي بديوان المحاسبي الميبي قد أحال نشر دليل ومعايير وارشادات االنتوساي

( ،)ISSAIوالتي تضمنت المعيار ( )ISSAI 511الخاص بتوجييات إجراء عمميات مراجعة
األنشـطة ذات المنظور البيئي والمعيار( )ISSAI 5120الخاص بالرقابة البيئية والرقابة

النظامية والمعيار( )ISSAI 5140المتعمق بكيفية تعاون االجيزة العميا لمرقابة في رقابة
االتفاقيات البيئية الدولية(ضيف اهلل...")3:2016،

وصف وتحميل ُمتغيرات الدراسة واختبار فرضيتيا7

بحكم أن من أىداف الدراسة الرئيسة تقييم دور تقنية األنقاض الخرسانية في خمق ُمخرجات

ذات قيمة عالية تحقيق م ـ ــيزة توفير التكاليف – بالذات البيئية منيا ،-إضافة إلى أثارىا

المعوقات التي تُشكل حجر عثر أمام
االيجابية عمى البصمة البيئية في ليبيا ،وكذلك تحديد ُ
المستقصي منيم ،لذا فإن ىذه الجزئية من الدراسة تتضمن المنيج
تفعيميا من وجية نظر ُ

الوصفي لتحقيق األىداف أعاله ،وفقاً لمخطوات التالية:

ومجتمعيا 7قامت ىذه الدراسة االستطالعية عمى استقراء وجية
أوالً 7وصف مجال الدراسة ُ
المحاسبين والميندسين الفنيين العاممين بشركات تجييز الخرسانات في ليبيا ،والتي تمتمك
ُ

بمتغيرات الدراسة ،إضافة إلى إنيا ستصبح في
البيانات والمعمومات التنفيذية ذات الصمة ُ

لمستقبل القريب أىم مؤسسات التي ستكون في أمس الحاجة لتطبيق تقنية تدوير األنقاض
اُ
الخرسانية  ،بحكم طبيعة عالقتيا بالدرجة األولى بالجانب االستدامي المتعمق بالمواد االولية

بحكم بحثيا عن فرص لتخفيض تكمفة المواد األولية الخاصة بتجييز
لمخرسانات ،وكذلك ُ
الخرسانات.

ثانياً 7عينة الدراسة 7ركزت الدراسة عمى عينة استطالعية تجسدت في أشير ( )1شركات

لتجييز الخرسانات ،والتي تم الوصول إلييا بواسطة تقنية عينة كرة الثمج ،وىي 7شركة وادي

السيل الخرسانات الجاىزة ،شركة بالخاثر لممقاوالت العامة  ،شركة المجموعة اإلفريقية لمخرسانة

وبنــاء عميو ،وزعت ( )01استمارة استبيان
الجاىزة طبرق ،شركة العوامي لتجييز الخرسانات،
ً
الميندسين الفنيين القائمين عمى تجييز خمطة الخرسانات ورقابة جودتيا،
المحاسبين و ُ
عمى ُ
والذين بحكم عمميم يمكن االستئناس بآرائيم لتحقيق أىداف الدراسة ،نظ اًر لما يممكونو من

بمتغيرات الدراسة.
البيانات و المعمومات التنفيذية ذات الصمة ُ
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المجسد في اإلجابة عمى
ثالثاً 7وصف وتشخيص ُمتغيرات الدراسة 7لتحقيق ىدف الدراسة
ُ
سؤالييا الرئيسيين ،فقد استخدم االختبار الال معممي ( ،)Fredman Testوالذي ُنفذ عمى البرنامج

االحصائي ( ،)SPSSبيدف تحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب أراء

المستقصي منيم ،والذين بمغت عينتيم (ُ )20مفردة ،ويستند
وتصورات(أحكام) المبحوثين ُ
الباحثان في استخدام ىذا النوع من التحميل االحصائي عمى قول الكاتب(كانا فوس

وميمر )828-826 :2004،أنو يمكن تطبيق اختبار (فردمان) ،عندما نرغب في ُمقارنة ثالثة
مواقع لممعالجات أو أكثر وتكون البيانات ذات النوع الترتيبي -كمقياس لكرت ،-واستناداً كذلك

عمى وجيو نظر الكاتب (مصطفى ،)233:2020 ،التي أكد فييا أن اختبار (فريدمان) ُيعد من
االساليب االحصائية االستداللية الال معممية ( )Non-parametric methodsأو الطرق حرة

التوزيع ( ،)Distribution free methodsوالتي تمتاز بكونيا ال تتطمب معرفة صيغة التوزيع

المشاىدة ،
االحتمالي لممجتمعات التي سحب منيا منو العينة العشوائية أو العينات العشوائية ُ
والتي غالباً ال تفي بالشروط المطموبة لتطبيق االساليب المعممية ،ويمكن استخداميا تحت
شروط عامة لمغاية ،وتعفينا من القمق عن صحة االفتراضات فيي تتميز بعدة أُمور ،منيا7

سيمة الفيم والتفسير  ،ال تُشترط أن تكون البيانات كمية(عددية) ،بل ُيمكن أن تكون نوعية أو
ترتيبية ،وليذا شاع استخداميا.
المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرئيس األول لمدراسة ،وىو" 7ما ىو دور
رابعاً 7النتائج ُ
ومساىمة تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا في تحقيق مـِــيزة توفير التكاليف -بالذات
ُ

البيئية منيا." -

تُشير نتائج تحميل ( )Fredman Testالمقرونةً بمدى وجود أو عدم وجود فروقات معنوية
بينيا.
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المعوقات
ت ْقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا بين م ــيزة توفير التكاليف  -بالذات البيئية منيا -و ُ

د .عبدالرزاق جبريل ضيف اهلل ؛ أ .إبراىيم كامل ابريدان  /كمية االقتصاد والعموم السياسية – جامعة طبرق.

جدول( 7)0نتائج اختبار ( )Fredman Testالخاصة اختبار الفرضية األولى

 : H0ال يوجد فروق فروقات جوىرية ذات داللة احصائية في آراء(أحكام) المبحوثين حول
الدور المتوقع وااليجابي لتقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا في تحقيق م ـِـيزة توفير
التكاليف -وبالذات البيئية منيا -في ليبيا.
متوسط الرتب

االحصائية االختبارية

ت

الفقـــــــــــــرات(األحكام)

الختبار

الختبار

-0

أعتقد أن شركة البناء ستُحقق وفـ ـ ـ اًر مالياً عند استخدام أو
المعاد تدويرىا بدالً من شراء الموارد الطبيعية
شراء لممواد ُ

5.167

-0
-0
-1

عند استخدام تقنيات تدوير االنقاض الخرسانية ستُحقق توفي اًر
في تكاليف نقميا إلى أماكن طمرىا..
ستعمب تقنية التدوير دو اًر في التخفيض من مصروفات
الضرائب نظير دفن وطمر االنقاض الخرسانية.

استخدام تقنية التدوير ستتحقق لنا ايرادات من بيع خردة حديد

8.500

-3

كبير في الحد من تكاليف
دور ًا
أرى أن إعادة التدوير ستعمب ًا
استيالك الطاقة ( كيرباء  -قود  -زيوت) .

9.333

-4

كبير
دور ًا
أرى أن إعادة التدوير لالنقاض الخرسانية ستعمب ًا
في الحد من مصاريف استيالك اآلت نقل النفايات.

6.833

-5
-6

من وجية نظري ستنخفض البقشيش )(tip-pageورسوم
الشحن ذات الصمة.
استخدام تقنية تدوير االنقاض الخرسانية تحد من تعرض
المخالفين.
الشركة لتكاليف اإلجراءات الجنائية ضد ُ

10.667

>>>>>>)Df =(K-1=13

10.667

>>>>>>>>>>N=20

تكاليف التأمين والش ـ ـراء الالزم لممواد األولية األساسية.

8.000

Asymp. Sig=0.896> 0.05

المرتبطة باألنقاض الخرسانية.
التسميح والمعادن ُ
أعتقد أن تقنية تدوير الخرسانية ستُقمل وبقدر اإلمكان من

9.833

>>Chi-Square=10.167

-2

البكر المأخوذة من المحاجر .

)(fredman

()fredman

10.677

اعتماد تقنية تدوير االنقاض الخرسانية ستحد من الغرامات

 -01و الجزاءات التي تفرض عمى شركات البناء نتيجة عدم
إلتزاميا بالتشريعات البيئية والضرر البيئي الذي تُحدثو.

-00

ستنخفض تكاليف األنشطة التي تنفذىا الشركة لمنع انتاج

المموثات.
ُ

10.667

10.667

 -00ستحد من تكمفة اختيار اآلت لمنع حدوث التموث.

8.265

المتعمقة بالتعويضات عن األضرار
 -00ستنخفض التكاليف ُ

8.167
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البيئية.
ستنخفض تكاليف االكتشاف الممثمة في معرفة كون الخدمات
 -01والعمميات والنظم داخل الشركة تتطابق وتتناسب مع المعايير
البيئية.

8.167

باستخدامنا تقنيات تدوير االنقاض الخرسانية سنتمتع بميزة أن
المستقبل ستمنحنا فرصة دفن العناصر التي ال
 -02البمديات في ُ
يمكن إعادة استخداميا برمييا في مدافنيا ،دون فرض

10.467

ضريبة.
-03
-04

ستساىم في الحد من تكاليف

تنظيف التربة المموثة

ومساحات األراضي(ستخفض تكاليف التخمص من النفايات).

ستحد من التكاليف التي يتحمميا المجتمع لعدم إدراك الشركة
المتسبب الحقيقي لمتموث والضرر البيئي.
إنيا ُ

13.500
10.667

أن آراء (أحكام) أفراد عينة الدراسة حول كل عبارة (فقرة) ُمتعمقة بالدور االيجابي المتوقع
الستغالل واستخدام تقنية تدوير االنقاض الخرسانية في توفير التكاليف -بالذات البيئية منيا-
كانت جميعيا تميل نحو التوافق(أي األحكام ُمتساوية)؛ فقد لوحظ من النتائج الواردة الجدول
( )0أَعاله ذي درجات حرية ( ،)K-1=16أن القيمة االحصائية ( ،)Chi-Squareوقيمة
المرافقة ليا ،كانت عمى التوالي ((،)01.034
مستوى المعنوية المحسوبة (ُ )Asymp. Sig
)1.563؛ وىي أكبر من مستوى داللة (- )%2عن كل العبارات(األحكام) – إي تُقدم دليل
ُمقنع عمى عدم وجود فروق جوىرية في اآلراء (األحكام) في الواقع و تدعونا إلى قبول فرضية

العدم : H0 ،ال يوجد فروق فروقات جوىرية ذات داللة احصائية في آراء(أحكام) المبحوثين
حول الدور المتوقع وااليجابي لتقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا في تحقيق مـِــيزة
توفير التكاليف -وبالذات البيئية منيا -في ليبيا ،باستخدم ( )Fredman Testوبمستوى داللة

( ،)%2وت ْفسير ىذا القبول 7ىو أن آراء وتصورات (أحكام) أفراد العينة قيد الدراسة كانت
ُمتساوية؛ ودلت بيذا عمى أن :تطبيق تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا سيكون ليا دو اًر
ومساىمةً فعالة في تحقيق مِــيزة توفير التكاليف -وبالذات البيئية منيا ..وىذا النتيجة ،ىي
ُ
بمثابة تحقيقاً ألحد أىداف الدراسة الرئيسة.

المعوقات التي
المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني لمدراسة" 7ماىي ُ
خامساً 7النتائج ُ
تُشكل حجر عثر أمام االستفادة من تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا"
دلت جميع تقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات ىذا المجال وعددىا ( )12فقرة الموضحة في

الجدول ( )0التالي:
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أن جميعيا تميل نحو التوافق(أي األحكام ُمتساوية)؛ فقد لوحظ من الجدول أَعاله وبدرجات
حرية ( ،)K-1=11أن القيمة االحصائية ( ،)Chi-Squareوقيمة مستوى المعنوية المحسوبة

المرافقة ليا ،كانت عمى التوالي ()1.450 (،)5.103؛ وىي أكبر من ُمستوى
)ُ (Asymp. Sig
داللة (- ،)%2عن كل العبارات(األحكام)– إي قدمت دليل ُمقنع عمى عدم وجود فروق في
(اآلراء)األحكام في الواقع؛ و تدعونا كذلك إلى قبول فرضية العدم : H0 ،ال يوجد فروقات

المعوقات التي يرونيا تُشكل
جوىرية ذات داللة احصائية في آراء(أحكام) المبحوثين حول ُ
حجر عثر أمام االستفادة من تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا ،باستخدم ( Fredman

 )Testوبمستوى داللة ( ،)%2وىذ النتيجة يمكن تفسـيرىا بالقول 7أنو تحقق اليدف الرئيس
المعوقات التي تُشكل حجر عثر أمام االستفادة من
األخير لمدراسة؛ وىو أن ىناك العديد من ُ
تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في البيئة الميبية  ،كان ابرزىا )0( :تقنية أعادة تدوير االنقاض

الخرسانية ُمتطورة ،وتحتاج إلى رأس ضخم لتدخل السوق الميبي في الوقت الحاضر )0( ،عدم

المقاولين ،ألنو أىم ُمتغير يخمق المنافسة
وجود ُمنافسة في سوق تدوير االنقاض الخرسانية بين ُ
ىو تحقيق الوفورات الجيدة في التكاليف التي يجنييا المشروع و تزيد من ىامــش ربحتيا ()0
تضارب المصالح ،وعــدم األخـ ـ ـ ــذ
نتائج اختبار ( )Fredman Testالفرضية الثانية
المعوقات
 :H0ال يوجد فروقات جوىرية ذات داللة احصائية في آراء(أحكام) المبحوثين حول ُ
التي يرونيا تُشكل حجر عثر أمام االستفادة من تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا.

ت

الفقـــــــــــــرات(األحكام)

متوسط الرتب

االحصائية االختبارية

)(fredman

()fredman

الختبار

الختبار

ندرة الثقافة و قمة الوعي بصناعة تدوير االنقاض

-0

قمة التعميم والتدريب عمى مستوى شركات البناء وتحمميا

-1
-2
282

المناسب لمعمالة غير الماىرة حول
لمسؤولية تقديم التدريب ُ
المناسبة لتقميل نفايات البناء.
التقنيات ُ
عدم وجود ُمنافسة في سوق تدوير االنقاض الخرسانية بين

6.667

Asymp. Sig=0.782> 0.05

المناسبين ،سـ ـواء عمى مستوى
قمة التدريب والتعميم ُ
اتحادات المقاولين والمعاىد المينية في الدولة.

5.833

>>>>>>> )df=(K-1=10

تدوير االنقاض الخرسانية .

>>>>Chi-Square=8.036

-0

ندرة الثقافة التسويقية لممواد األولية الناتجة عن صناعة

4.567

>>>>>>>>>> N=20

-0

المحميين  ،وعمال البناء
المقاولين ُ
الخرسانية في أُوساط ُ
والميندسين المعماريين ُيعد العائق الرئيسي ليذه الصناعة.

6.667

8.670
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المقاولين  ،ألنو أىم ُمتغير يخمق المنافسة في تحقيق
ُ
الوفورات الجيدة في التكاليف التي يجنييا المشروع و تزيد

من ىامش ربحو.

-3

-4

الم َّ
ؤىل؛
المتخصصة والخبرة وغياب الكادر ُ
نقص المعرفة ُ
في مجال التكنولوجيا وعمميات االسترداد لمخمفات البناء
المعاد تدويرىا.
المختمفة و معاينة الحصويات ُ
عدم االىتمام والرقابة من قبل الجيات المعنية بتحديد
األماكن أو المواقع التي تشجع عمى التخمص من ُمخمفات
البناء واليدم؛ والتي غالباً ما يتم التخمص منيا في مكبات

8.667

6.667

عشوائية دون ُمعالجة.

-5

المصممين في تصميم
الميندس المعماري و ُ
انعدام دور ُ
ومراعاة استخدام
المباني مع تقميل النفايات بعين االعتبارُ ،

األبعاد واألحجام القياسية لمحد إنتاج النفايات وبشكل كبير

في المواقع.
-6

-01
-00

7.167

الممثمة في :سن
غياب التدخالت الحكومية الفاعمةُ ،
السياسات التشريعات والموائح المعايير الوطنية المتعمقة

5.411

تقنية أعادة تدوير االنقاض الخرسانية ُمتطورة وتحتاج إلى

8.467

باألضرار والتدوير لمخمفات لبناء واليدم.
رأس ضخم لتدخل السوق الميبي في الوقت الحاضر..

تضارب المصالح ،وعدم األخذ بنظر االعتبار القيمة
االقتصادية لمتدوير..

8.667

ضياع الوقت :ألنيا تقنية تتطمب إنشاء أنظمة جديدة وان
غالبا ما يكون ىذا
إيصاليا لمموظفين يستغرق وقتًا
ً
وجيداً ،
-00
ىو العائق األول أمام التنفيذ تقنيات تدوير االنقاض

6.000

الخرسانية.

المتخصصة والخبرة وغياب الكادر
بنظر االعتبــار القيمة االقتصادية لمتدوير()1نقص المعرفة ُ
الم َّ
ؤىل؛ في مجال التكنولوجيا وعمميات االسترداد لمخمفات البناء المختمفة و معاينة الحصويات
ُ

الممثمة في سن السياسات التشريعات
المعاد تدويرىا )2(.غياب التدخالت الحكومية الفاعمة ُ ،
والموائح والمعايير الوطنية ،المتعمقة باألضرار والتدوير لمخمفات البناء واليدم )3(،ندرة الثقافة
التسويقية لممواد االولية الناتجة عن صناعة تدوير االنقاض الخرسانية.
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االسـتنتاجات والتوصيات7
أوالً 7االســتنتاجات
 -0االسـتنتاجات النظرية لمدراسة 7يتأشر من العرض النظري لمدراسة النتائج التالية:
 أصبحت تقنية تدوير األنقاض الخرسانية من المفاىيم الفكرية والفمسفية والعممية فيالمجال البيئي التي أخذت؛ ومازالت تأخذ حجم ىائل من االىتمام من قبل الباحثين والدراسين
الندرة و
في السنوات األخيرة ،ألنيا تمبي ُمتطمبات االستدامة؛ في الوقت الذي كان ىناك ُ
القصور في دراسة ىذا المفيوم ،ودوره في تحقيق مِــيزة توفير التكاليف -بالذات البيئية منيا-
في ليبيا.
المتطمبات االساسية والالزمة التي يجب
 اوضحت النتائج النظرية كذلك أن ىناك العديد ُوضعيا بعين االعتبار ،إذا أرادنا تكوين لبنو ميمة في تدوير االنقاض مخمفات البناء واليدم
وبالذات االنقاض الخرسانية.
المتعمق باإلجابة عن
 -0االستنتاجات الميدانية لمدراسة 7اشارت نتائج الجانب الميداني ُ
ومساىمة تقنية تدوير األنقاض
السؤال الرئيس األول لمدراسة ،والذي مفاده" 7ما ىو دور ُ
الخرسانية في ليبيا في تحقيق مـِــيزة توفير التكاليف-وبالذات البيئية منيا..-لقد اتضح من
المجيبون قيد الدراسة كانت ُمتوافقة؛ وايجابية وبدرجة كـبيرة فقد تراوح متوسط رتب آراء
تصور ُ
المتعمقة بتوفير التكاليف -بالذات البيئة منيا-؛ ما بين
المتغيرات ُ
المجيبين حول كل ُ
ُ
( ،)00.211-2.034وكانت ذات قيمة احصائية ( ،)Chi-Squareو مستوى معنوية
محسوبة )ُ (Asymp. Sigمرافقة ليا ،بمغت عمى التوالي ( - )1.563(،)10.167عن كل
العبارات(األحكام)– وتُعد نتيجة مقبولة ُمقارنة بمستوى معنوية ( ،)1.12وفقاً الختبار (فردمان)،
بل وتتفق مع وجية نظر الباحثان؛ وتُعد مؤش اًر ايجابياً عمى اىمية وصالحية تطبيق تقنية
تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا في تحقيق م ـِـيزة توفير التكاليف -بالذات البيئية منيا.-
المتعمق باإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني لمدراسة؛
كما اشارت نتائج الجانب الميداني ُ
المعوقات التي تُشكل حجر عثر أمام االستفادة من تقنية تدوير األنقاض
والذي مفاده" 7ماىي ُ
المجيبون قيد الدراسة متوافقة؛ وايجابية وبدرجة
الخرسانية في ليبيا 7".لقد كانت وجية نظر ُ
المجيبين حول كل معوق؛ ما بين(-3.11
كـبيرة ىي األخرى ،فقد تراوح متوسط الرتب آلراء ُ
 ،)5.434كما بمغت قيمة االحصائية ( ،)Chi-Squareومستوى المعنوية المحسوبة
المرافقة ليا ،عمى التوالي (- )1.450 (،)5.103عن كل المعوقات وتُعد
)ُ (Asymp. Sig
بمستوى داللة ( ،)%2وفقاً الختبار (فردمان) ،وىي نتيجة تُعد مؤش اًر عمى وجود
مقبولة ُمقارنة ُ
وتوقع ثمت ُمعوقات ستُشكل حجر عثر أمام االستفادة من تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في
المتوقعين في مجال االنقاض الخرسانية ،والمسئولين
ليبيا ،يجب عمى المستثمرين األخالقيين ُ
عنيا أخذىا في االعتبار ألجل نشر ثقافة تدوير االنقاض الخرسانية وتسويقيا في ليبيا.
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ثانياً 7التوصيات7
انطالقاً من اإلطار العام لمدراسة ،ومن النتائج التي تم توصل إلييا في جانبيا الميداني؛
يتضح أن تطبيق تقنية تدوير األنقاض الخرسانية في ليبيا؛ ىو تحدي حقيقي يحتاج إلى
دراسات وتمويل مالي عمى وجية الخصوص ،لتعزيزه والنيوض بو؛ نظ اًر ألثاره اإليجابية عمى
المستقبل ،في مقابل دوره االيجابي المتوقع عمى التكاليف بفعل ميزة توفيره
االستدامة في ُ
لمتكاليف بشكميا العام وبشكميا البيئي عمى وجيو الخصوص ،إذا ما طبقت التقنية بجودة عالية؛
وليذا يوصي الباحثان ،بما يمي7
 .0من حيث المجال العممي 7الحرص عمى تبني تقنية تدوير األنقاض الخرسانية ،ألنيا مدخل
ُميم من مداخل البصمة البيئية ،والتي تعني في جوىرىا ،قيام المنظمات بأفضل الميام
اإلستدامية؛ وفي رأي الباحثان أن ذلك يتحقق من خالل توفير بدائل ُمتعدد لتمويل مشاريع
تدوير االنقاض الخرسانية ،والعمل عمى خمق ُمنافسة في سوق تدوير االنقاض الخرسانية،
الممثمة في سن السياسات التشريعات والموائح
وضرورة التدخالت الحكومية الفاعمةُ ،
المتعمقة باألضرار والتدوير لمخمفات البناء واليدم ،لما لذلك من
المعايير الوطنيةُ ،
انعكاسات إيجابية ُمحتممة تُساىم انعاش ىذه النوع من المشاريع ذات الجدوى االقتصادية
البيئية.
 .0من حيث المجال العممي 7يوصي الباحثان بضرورة نشر الوعي العام ( Public
 ،)Awarenessوثقافة تسويق تدوير االنقاض الخرسانية والتشجيع عمى ُممارستيا بين
المستثمرين في المشروعات االنشائية والمسئولين عمى وجية الخصوص؛ ألنو أىم ُمتغير
ُ
لتطبيق التقنية ،فقد أكدت دراسة المعيد الياباني ) (IGES,2013الخاصة بقياس التوعية
العامة وتطبيقات ببرامج اعادة التدوير ،عمى أن الوعي بأىمية ممارسة إدارة النفايات
الصمبة ) ،(Waste Management Practicesىي ُنقطة االنطالق األساسية نحو كفاءة
استخدام المجتمع لموارده (تطبيق التنمية المستدامة) ،كما يوصي الباحثان باالىتمام والدعم

لممشاريع االبتكارية القائمة عمى اعادة تدوير مخمفات البناء واليدم ،ألن ليبيا في أمس
الحاجة ليكذا مشروعات ،خاصة في السنوات األخيرة.
 .0أخي ارً من حيث المجال البحثي 7يوصي الباحثان بتكثيف جيود الباحثين بإجراء دراسات
ومتغير ُميم في البناء
لمعالجة لنشر ثقافة التدويرُ ،
ُمستقبمية ُمماثمة؛ لكونيا أىم شق ُ
المتخصصة،
المستدام(األخضر) ،وىذا يتحقق بعقد الندوات وورش العمل واصدار النشرات ُ
ُ
إليضاح الجوانب المحاسبية التي تتأثر بتطبيق تقنية تدوير االنقاض الخرسانية ،والتي
ليست بالجديد عمى الصعيد العالمي ،ألن تاريخيا ُمرتبطاً بالحروب ،فيو يعود إلي الحرب
العالمية األولى والثانية.
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قائمة المراجع7
أوالً 7الكتب والدوريات العربية7
 .0إسماعيل ،أماني ،)2015( ،مفيوم التكاليف البيئية في العموم االقتصادية والقانونية
واإلدارية البيئية ،متاح عمى الرابط:؟؟http://kenanaonline.com/users/Amany2012
 .0المحام ،ليمي ،)2017( ،تقنية اعادة استخدام الخرسانة الناتجة عن ىدم االبنية؛ رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة االفتراضية السورية.
 .0بشارات ،ميساء ( ،)2019أكوام مخمفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفمسطينية في
غياب التشريعات الصارمة ،المجمة االلكترونية ،متاح عمى الرابطhttps://www.maan-:
.1
.2
.3
.4

.5

ctr.org/magazine/article/2340/

ضيف اهلل ،عبدالرازق جبريل محمد .)2016( .تقييم دور ديوان المحاسبة الميبي في خدمة
البيئة :دراسة استكشافية ،مجمة العموم والدراسات االنسانية -المرج العدد(.)284
فجال ،أحمد عاطف الدسوقى ،عزام ،مي ،محمود صالح( ،بال) ،تدوير مخمفات التشييد
والبناء والحفاظ عمى البيئة :امكانية التطبيق في مصر ،جامعة عين شمس ،كمية اليندسة.
كانافوس ،جورج و ميمر ،دون .)2004( .االحصاء لمتجاريين :مدخل حديث( ،ترجمة
سمطان محمد عبدالحميد ،محمد توفيق البمقيني) .السعودية :دار المريخ .
محمد المحسن ( ،)2016إعادة تدوير مخمفات الخرسانة ،مجمة منظمة المجتمع العممي
عمان متاح عمى الرابطhttps://arsco.org/article-detail-383-8-0 :
العربي ،سمطنة ُ
مصطفي ،عبدالحفيظ محمد فوزي .)2002( .االستدالل اإلحصائي ( :)2نظرية اختبار
الفرضيات ،مجموعة النيل العربية.

ثانياً 7المواقع العربية7
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 -2مؤسسة سبيكو ( ")SEPCOإدارة مخمفات اليدم والبناء ،متاح عمى الرابط:
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 -4مدونة ميندس نت ،)2020( ،الخمطات الخرسانية وأنواعيا وطرق تصميميا ُمتاح عمى الرابط التالي:
https://muhandes.net
 -5مدونة المحاسب العربي ،)2015( ،مفيوم التكاليف البيئية ،متاح عمى الرابط :
https://accdiscussion.com/acc14823.htmll
 ،)BAODI,2019( -6حديد التسميح ُمتاح عمى الرابط:
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