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علىقتصاديةواالواالجتماعيةالبيئيةللتنميةخارطةالمتحدةاألممهيئةبهرسمتأممي،اجتماعياقتصاديمصطلحهوالمستدامةالتنمية

إلىتؤديالطرقبوإدارتهاوأساليبه،اإلنتاجوسائلوتطويرالمجتمع،فيفردلكلالمعيشيةظروفتحسينهواألولهدفهاالعالم،مستوى

تياجاتاحتلبية)الموارد،هذهمنالقادمةاألجيالنحرموالطاقته،فوقالكوكبنحملالحتىالطبيعية،األرضكوكبموارداستنزاف

.كوكبناعلىالمتبقيةالطبيعيةالموارداستخدامفياإلفراطودون،(القادمةاألجيالحقوقإهداردونالحاليالجيل

وخاصة،(متجددةرغي)فهيباستمرار،مصادرهاتتناقصبالدنافيالشاملةالتنميةخدمةفينسخرهاالتيالطبيعيةالمصادرمنكثيرا ًإن

الخاطئقاداالعتظلبينماالصناعية،الثورةمنذمضطردبشكللهاالعالماستهالكيتضاعفالتياألوليةوالموادوالمياهالطاقةمصادر

.[1]المحدودةلطاقةومورد ًللثروات،ينضبالمصدرهياألرضبأنالسائد

عماؤولةالمسهياإلنسانأنشطةأنالمناخ،لتغيرالدوليّةاللجنةفيالخبراءتقاريرأكدتعندماوذلكبالخطر،دقاالنذارجرسلكن

األرضية،الكرةةحراروارتفاعالجويالغالففيالغازيةواالنبعاثاتللهواءتلوثمنبرّمتها،البشريةمستقبلعلىاألخطارإليهوصلت

.الخطورةبالغةطبيعيةبكوارثيهددمماالبحارمياهمنسوبارتفاعيصاحبهوالذيالقطبين،فيالجليدذوبانومظاهر

وعددالمتحدةاالممدجهواستنفرتفقدلذا.نستخدمهاالتيالسائدةالتنميةأنماطعاتقعلىتقعالمخاطرتلككلفيالمسؤوليةأنيعنيذلك

وتبنيواقع،اللهذاالتصديمهمةلمواجهةوالدولالحكومية،غيروالمنّظماتالمتخصصةالدوليّةوالوكاالتاإلقليميةالمنّظماتمنكبير

أنماطتغييرر،الفقعلىوالقضاءالعالمية،التحدّياتكللمواجهةمتضامنإنسانيعالميمجتمعإقامةنحوالمستدامةالتنميةأهدافتطبيق

التنوععوتراجالعالمية،البيئةتدهورومنع،إدارتهاوحسنالطبيعيةالمواردوحمايةالمستدامة،المصادرغيرفيواالستهالكاالنتاج

.والبحاروالهواءالمياهتلوثومعالجةوالتصحر،البيولوجي



منالنفاياتدفنمواقعفيتنتهيالورقنفاياتاكثر,اخرىناحيةمنو.المتجددةغيرالموادمنكبيرةكميةتستهلكالبناءمواد

التنميةنحوةخطوتشكلالبناءموادضمنالستخدامهاالورقنفاياتتدويرلذلكنتجية.اقتصاديايكلفوهذا,تدويرهااعادةتلك

كلفةالىةباالضافالكاربوناوكسدثنائيغازمنعاليةنسبةتنبعثالسمنتتصنيععمليةخاللاخرىناحيةمنو.المستدامه

ordinary)اديةاالعتيخرسانهتصنيعلغرضللسمنتجزيئبشكلبديلهمواداستعمالنحوالتوجهجعلمامن.السمنتلتصنيع

concrete),تلبيالميكانيكيةالخواصفيجيدةبالمواصفاتوالبناءوالتصنيعفيمنخفضةكلفةذاتوالبيئةعلىضررااقللها

الخرسانهللحجمالمضافةكمادة(الورقنفايات)الورقاالليافاستخدامتمبحثهذافي.المجتمعحاجة

فياثاالثوالزهوراحواضوالمحالتلبناءمناسبكذلكالكلفةالمنخفضةالبيوتبناءفيالخرسانهمننوعهذايدخل

.البناءمجالمتخصصيمناكثرقبواليلقىمالئةكجدرانالورقيةالخرسانةاستخدامان.العامةالساحات



التخلصالتكاليفارتفاعبسبب.البالدانحاءجميعفيالنفاياتمدافنمنالعديدفيالنفاياتمنالتخلصفيخطيراتحدياالعراقيواجه

اخذهاتمالذيالورقيةنفاياتاستخدامتمالبحثهذافي.لذلكالمبذولينالوقتوالجهدوالمحتملهالبيئيةالمشاكلوالنفاياتهذهمن

.[2]البناءمشاريعفيالستخدامهاالخرسانيةالخلطاتفيالورقتقطيعااللهمنوالمكتباتوالمدراسمن

الخرسانةبرتُعت.أطوللفترةدائمةلجعلهاالخرسانة،تصنيعفيللبيئةصديقةمواداستخدامعنيعبرمفهومهوالخضراءالخرسانة

عبءلتجنبنتلإلسمجزئيكبديلالنفاياتمنتجاتتُستخدمالمثالسبيلوعلىألناالنتاج،فيأيضا  ورخيصةجدا  شائعةالخضراء

يمكن.نهابلوالخرسانةهذهربطيجبوال.متانةأكثرأنهاكمااالنتاج،عمليةأثناءالطاقةاستهالكمنوللتقليلالنفايات،منالتخلص

لالستغاللةقابلوتجعلهاالطبيعيةالمصادراستخداممنتحدحيثكإضافاتاستخدامهايمكنأوجديدةمنتجاتإلنتاجالمخلفاتاستخدام

.المخلفاتمنالتخلصعنالناتجةاألضرارمنالبيئةحمايةيتموبذلكأكبر؛بكفاءة [3]

(الليفيةالخرسانهتدعىمستمرةغيرمنفصلةاالليافوخشنوناعمركام,الماء,اسمنتعلىالحاويةالخرسانة Fiber

Reinforced Concrete).الصبمسبقةالخرسانه,الطرقرصف,السقوفانشاءفيواسعاانتشاراالليفيةالخرسانهاكتسبت.

الخرسانةتكونولكي.الناتجالتشققخاصيةتحسينوالشدمقاومة,المتانةالزيادةهوالخرسانةالىاالليافالضافةالرئيسيالسبب

.ذاتهبالوقتالكفاءةواالقتصاديةمتطلباتتحققانيجبناجحةمادةالليفية [4]



منبرتعت.خشنوناعمالركامواالسمنتمعالورقاالليافنفاياتعجينهمنتتكونانشائيةمادةهيالورقيةالخرسانة

.ةمنتوعبخصائصورقيةخرسانةانتاجالىمختلفةبنسبالمكوناتخلطيساهم,الورقتدويرعمليةبسببللبيئةصديقةالمواد

ثم.ايامثالثةلمدةماءفيالورقنقعيجباذ.الماءمنكبيرةكمياتالىالورقيةالخرسانةتحتاجحيثبسيطةجداانتاجهاعملية

تحتبالجفافلهايسمحثمقوالبفيبدورهيصبالذيو.الورقعجينهلهتضافمزيجلتكوينالماءمعالجافةالمكوناتنخلط

وبسبب.ملحوظةبصورةقويةورطبةولوكانتشكلهاتحفظ.جيدحراريعازلوالوزنخفيفةتصبحتتصلبفعندماشمس

.الضغطمقاومةالىمضافاجيدةالشدمقاومهذاتفهيالورقاليافعلىاحتواءها [3]

الخلطنسبه,الخرسانيةالخلطاتفيالخرسانهحجممن)٪1و٪0.8،٪0.6)اضافيةكمادةالورقاالليافاالستخدام

الماءنسبةمعالتواليعلىالحصىوالرملواالسمنتمن(1:1.6:2.37)التقليديالكونكريتفياستخدامهاتمالتيالوزنية

امتصاص,الحراريالتوصيل,االنضغاطمقاومه,الجافةالكثافة,التشغيلقابليةفحصاجراءتم.(0.48)االسمنتالى

,7)االعمارفيقياسيةعيناتباستخدام.الماء 14 , .يوما(28



الخرسانيةالخلطةتصميم

العملذالهالمطلوبةالكثافةمعتتوافقالتيالمتاحةللمواداقتصاديمزيجنسبعلىالحصولهوالمزيجتصميممنالغرضإن

الخصائصعلىيحتويمناسبمزيجلتحديدالتجريبيةالخلطاتمنالعديدإجراءتم.القالبفيلوضعهاكافيةتشغيلقابليةولديها

.(1)رقمجدولفيموضوحهوكما.والمتعززةالجديدةالحالةفيفيهاالمرغوب

رموزًالخلطاتًالخرسانية:( 1)الجدول 
Mix symbol Details

A Conventional Mix

P-0.6 Conventional Mix+0.6% paper

P-0.8 Conventional Mix+0.8%paper

P-1 Conventional Mix+1%paper



:الخرسانةرصوالخلطعملية

االسكانواالعماروزارةاالنشائيةللمواد,الوطنيمركز\بغدادمختبرفيالخرسانهمختبرداخلالخرسانهالخلطعمليةانجازتم

فيوضعهاواالسمنتوالرملوحصىوضعتتمخلطةلكلالمطلوبةاالوزانتحضيربعد.3م(0.1)سعةذاتخالطةباستخدامالعراقية

ميتحتىماءثممنوالبديلةالمادةاضافةثممنوالقوامتجانسعلىللحصولدقيقةلمدةجافةهيوالموادخلطثممنوالخالطة

,(100*100*100)االبعادذاتمعكبةالحديديةالقوالبفيالخرسانةصبيتمذلكبعد.جيدةبصورةالورقنفاياتتوزيعوالخلطتجانس

للقوالبالداخليالسطحدهنبعد),معكبمليمتر*(100*100*400)االبعادذاتالمواشيرو(100*200)االبعادذاتاالسطوانيةو

8لمدةوالكهربائيةالمنضدةبواسطةطبقةكلرصتمحيث,طبقاتثالثةشكلعلى(فرشاةبواسطةخفيفةبطبقةوالمحركاتبدهن

.ستومسطحعلىللحصولبالمالجالنماذجالسطحالمعالجةتمتالخرسانهرصوصباتمامذلكبعد.االخرىالطبقةصبقبلثواني



السمنت

ابقالمطو,(بازيانالماساالسمنت)بمحلياالمعروفوالبحثفي(االولالنوع)االعتياديالبورتلنديالسمنتاستعمالتم

الجدوالفيللسمنتالكيميائيةالخواصوالفيزيائيةالخواص.]5[1984\5ع.ق.مالبورتلنديباالسمنتالخاصةالعراقيةللمواصفات

.بغدادمختبر\العراقيةاالسكانوزارةاالنشانيةللمختبراتالوطنيالمركزفيالفحوصاتاجراءتم.(3)و(2)



(الرمل)الناعمالركام

تدرجوالنعومهمعاملمنالفحوصاتاجريت.االخيضرمنطقةمنتجهيزهتمالذيالطبيعيالرملاستخدامتم

تم.[6]العراقيةالقياسيةللمواصفاتمطابقةكانتو(4)رقمجدولفيموضحا,الكبريتاتمحتوىوالحبيبي

فيموضحللرملالفيزيائيالتدرج.بغدادمختبر\االنشائيةللمختبراتالوطنيالمركزفيالناعمالركامالفحصاجراء

.(5)رقمالجدول



(الحصى)الخشنالركام

والحصىتنظيفتم.بغدادمحافظةشمالالنباعيمنطقةمنتجهيزهتم,مم(19-5)بمقاسالمكسرالحصىاستخدامتم

)العراقيةالمواصفةحسبالخشنللركامالفيزيائيةالخواصيظهر(7)جدول.الخلطقبلتجفيفهوالشوائبواالتربةمنغسله

للمختبراتالوطنيالمركزفيالناعمالركامالفحصاجراءتم.(6)رقمجدولفيموضحالحصىتدرج.[6](1984\45رقم

.بغدادمختبر\االنشائية

الماءً

.الخلطوالمعالجةعملياتاثناءالخلطاتلجميعبغدادلمدينةاالعتياديالشربماءاستعمل



1 .االلياف الورق

ملمً( 0.1*2*8) بابعادتمًتقطيعهاًالىًقطعًصغيرةً. منًالمدراسًوًالجامعاتًًفيًبغدادً( ورقًالطباعةً) تمًتجميعًًنفاياتًالورقً

ساعةًفييًدرجيةًحيرارةًالغرفيةًمينًاجيلًمنيعًاليورقًمينً( 24) تمًتقنيعًقطعًالورقًصغيرةًفيًالماءًلمدة. بواسطةًجهازًتقطيعًالورقً

كًبعدهاًيتمًتصفيةًالورقًمنًالماءًوًوضعهاًعلىًسطحًخاليًمنًالرطوبةًوًتتر( . 1)كماًواضحًفيًشكلً, امتصاصًماءًخلطًخرسانة

حاًفييًطريقةًًتحضييرًااللييافًاليورقًموضي,  دقائقًًحتىًتصبحًقطعًالورقًًفيًحالةًسطحًمشبعًجافً( 10) فيًالهواءًًالىًلمدةًًًًً

( . 1)الشكلً



(  الهطول) فحص قابلية التشغيل 

االساسالعينةمنلكل(7)رقمشكلفيموضحكما,مباشرةالخلطعمليةاكمالبعدالخرسانةعلىالهطولفحصاجراءتم

فحصكان,(%1,%0.8,%0.6)النسبالثالثعندالورقاالليافالحاويةالخرسانيةالخلطات,(اضافةايبدون)

الخرسانةلحجممضافةكمادةالورقاالليافاستخدامعندحينفي.ملم90االساسلعينةالهطول
النوذلك,(%0.48)اسمنت\ماءنسبةعندملم(70-55)الهطولنسبةتتراوحالهطولنسبةتقل

24مدةلماءفيالورقاالليافتقنيعتم,لذلك.الخلطةماءمنيتمصعضويةموادعلىيحويالورق
.الخرسانةالخلطماءمنالورقاالمتصاصنسبةلتقليلتجفيفهثمساعة



الكثافة

B.S)البريطانيةلمعايروفقا.بالهواءتجفيفهابعدبوزنهامعكباتباستخدامالخرسانةكثافةتحديدتم 1881: part 114: نتائجاخذتم,[7](1989

28)بالماءمعالجةاعماربثالثخلطةلكلعيناتثالث , 14 , الورقاالليافعلىالحاويةالخرسانيةالخلطاتالكثافةفحصيوضح,(8)الشكليوم(7

%1)الحجميةبالنسب , 0.8% , بسببذلكوبالماءمعالجةعمرمعالكثافةزيادةالنتائجاظهرتحيث.االساسبالخلطةمقارنااللخرسانة(0.6%

مضافةكمادةالورقاالليافمن(%0.6)استخدامعند(%0.56)بنسبةكثافةزادت.للخرسانةكاملةمتانةعلىللحصولاالماهةعمليةاستمرارية

بالنسبةلكثافةانقصانالنتائجاظهرتحينفي.الكثافةزيادةبالتاليومساماتتقليلنتجيةالزيادةهذةتعتبرو.يوم(28)معالجةبعمرالخرسانةللحجم

كثافةليلتقعلىتعملقليلةالورقكثافةفينقصانهذايعتبرو.التواليعلىالورقاالليافمن(%1)و(%0.8)استخدامعند(%2.64)و(0.24%)

.الخرسانةكثافةتنخفضالورقاليافاستخدامعندللخرسانةحجميةنسباضافةزادتماكلانحيث.الخرسانيةالخلطات



فحص امتصاص الماء 

لكليةاالكميةعلىتعتمدالتيو،الخرسانةمتانةلقياسالمؤثرةالفيزيائيةالفحوصاتاكثرمنواحدهوالماءامتصاصفحص

االعمارمنعمرلكلمم(100*100*100)بأبعادالشكلمعكبةنماذجثالثعلىالمختبريالفحصاجري.الخرسانةفيالماءالمتصاص

ASTM)االمريكيةالمواصفةبموجبلمعرفةالخرسانيةالخلطاتلجميعيوم(7,14,28)بالماءالمعالجة C642-06)[8].تم

.االسكانوزارةفياالنشائيةالموادواللمختبراتالوطنيمركز⧵بغدادمختبر⧵الخرسانةمختبرفيالماءامتصاصالفحصاجراء

%1)الحجميةبالنسبالورقاالليافعلىالحاويةالخرسانيةالخلطاتاالمتصاصفحصيوضح,(8)الشكل , 0.8% , 0.6%)

كمادةالورقاالليافمن(%0.6)استخدامعند(%5.484)بنسبةالماءامتصاصانخفاضالنتائجاظهرت.االساسبالخلطةمقارنة

حينيف.الخرسانةالكثافةزيادةعندالماءاالمتصاصفياالنخفاضسببيعود.االساسالخلطةمعمقارنةالخرسانةللحجممضافة

.االساسبالخلطةمقارناالتواليعلى،(%1),(%0.8)استخدامعند(%63.81),(%38.8)بنسبةالماءاالمتصاصنسبةزادت

.اطوللفترةبهتحتفظوبسهولةماءتمتصالسليلوزيةمادةالورقاالليافنتيجةالماءاالمتصاصفيزيادةسببيعود



الحرارةالتوصيلفحص

ثالثلىعالمختبريالفحصاجريحيث.الحراريالتوصيلبواسطةاليهيشيرمهمعاملالبناءلموادالحراريةالخواصتعتبر

ASTM)االمريكيةالمواصفةبموجبالخرسانيةالخلطاتلجميعيوم28عمرفيمم(100*100*100)بابعادالشكلالمعكبةالنماذج

C-1113)[9].جهازباستخدامQTM-500 نتائجيوضح,(10)الشكلو.(9)الشكلفيموضحكماالحرارةالتوصيللفحص[10]

⧵بغدادمختبر⧵الخرسانةمختبرفيالحراريالتوصيلالفحصاجراءتمالخرسانةللحجممضافةالورقاالليافالحرارةالتوصيلالفحص

.االسكانوزارةفياالنشائيةالموادواللمختبراتالوطنيمركز



%1)الحجميةبالنسبالورقاالليافعلىالحاويةالخرسانيةالخلطاتالحراريالتوصيلفحصيوضح,(14)الشكل , 0.8% ,

االليافمن(%0.6)استخدامعند(%12.72)بنسبةالحراريالتوصيلازديادالنتائجاظهرت.االساسالخلطةمعمقارنة(0.6%

الحرارةالتوصيلفياالزديادسببيعود.االساسالخلطةمعمقارنةيوم(28)معالجةبعمروالخرسانةللحجممضافةكمادةالورق

،(%1),(%0.8)استخدامعند(%12.23),(%5.54)بنسبةالحرارةالتوصيلنسبةانخفضتحينفي.الخرسانةكثافةزيادةبسبب

.للخرسانةحرارةالالتوصيلفتنخفضالكثافةتنخفضالورقاالليافنسبةزيادةعندسببيعود.االساسالخلطةمعمقارنةالتواليعلى



االنضغاطمقاومةفحص

,7)بالماءالمعالجةاالعمارمنعمرلكلملم(100*100*100)بأبعادالشكلمعكبةنماذجثالثعلىالمختبريالفحصاجري

BS)البريطانيةللمواصفةوتخضع,الخرسانيةالخلطاتلجميعيوم(14,28 1881 , Part 116 : جهازباستخدام,[11](1989

مقاومةالفحصنتائجيوضح,(12)الشكلو.(11)شكلفيموضحكمامنشاااليطالي(Control)نوعكيلونيوتن2000سعة

فياطاالنضغمقاومةالفحصاجراءتم.(اضافةايبدون)االساسالخرسانةكذلكوالخرسانةللحجممضافةالورقاالليافاالنضغاط

.االسكانوزارةفياالنشائيةالموادواللمختبراتالوطنيمركز⧵بغدادمختبر⧵الخرسانةمختبرفي



بالنسبالورقاالليافعلىالحاويةالخرسانيةالخلطاتاالنضغاطالمقاومةفحص,(19)الشكلفيموضحهوكماالنتائجاظهرت

%1)الحجمية , 0.8% , عمرمعاالنضغاطالمقاومةزيادةالنتائجاظهرتحيث.االساسالخلطةمعمقارنةللخرسانة(0.6%

(%22,57)بنسبةاالنضغاطمقاومةزادت.للخرسانةكاملةمتانةعلىللحصولاالماهةعمليةاستمراريةبسببذلكوبالماءمعالجة

الورقاالليافكونالىزيادةسببيعود.االساسبالخلطةمقارنةيوم(28)معالجةبعمرالورقاالليافمن(%0.8)استخدامعند

مةمقاوزيادةوالفجواتتقليلعلىتعمللذلكالخرسانةمكوناتربطزيادةعلىتعملوالكونكريتفيمساماتوفجواتتمال

.الخرسانةاالنضغاط
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