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مشكلة النفايات الصلبة في مدينة الطليعة وتأثيراتها البيئية

ملخص البحﺚ :
تعاين مدينة الطليعة شاهنا شأن باقي املدن العراقية من مشكلة تكدس

النفايات والتي تعد من ابرز مصادر التلوث البيئي  ،ونعتقد بوجود جمموعة عوامل
مشرتكة يف تفاقم هذه املشكلة أبرزها التحﴬ وارتفاع وترية الزيادات السكانية
داخل احليز احلﴬي  ،فضال عن ارتفاع معدل دخل العائلة الشهري الذي تتأثر به

هذه الظاهرة طرديا  ،والترصف غري احلضاري من قبل سكان املدينة  ،إذ يتم رمي
النفايات يف الساحات و الفضاءات املكشوفة وحتويل األرصفة اىل مكبات للنفايات

 ،ﳑا يؤدي اىل خلق أجواء غري صحية و جتمع القوارض وحرشات القاممة التي تؤثر
يف الواقع الصحي لسكان املدينة  ،وما يعظم املشكلة هو قلة املوارد البرشية لقطاع
اخلدمة البلدية فضال عن قلة اآلليات البلدية املتخصصة بنقل القاممة واجلهد اهلنديس

املكمل هلا .
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Abstract
Al-Talei`aa District as in other regions in Iraq suffers much from
heaping waste considered as the main source of the environmental contamination ، it is inferred that there are certain concomitant
factors help exacerbate such a problem : urbanization، increasing
population number in the urbanized orbit and، the increase of the
family income as pertinent to such a phenomenon and also the uncivilized conducts people take in throwing the waste in not their
proper places leading the pavements to be waste dumps that aggravates the health state of people and attracts amphibians ،rodents
and insects to the city life ، in time there is brevity in the municipal
efforts and logistics to transmit these wastes to the dump places.
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املقدمة :
تعد مشكلة النفايات الصلبة من املشاكل التي تعاين منها مدينة الطليعة ومعظم

املدن يف العراق  ،فقد أخذت تزداد يف كمياهتا ونوعيتها باملدن من سنة ألخرى وما

هلا من آثار سلبية عىل صحة اإلنسان والبيئة املحيطة به  ،لذا فان دراسة الظاهرة
ومعرفة آثارها وطرق معاجلتها أصبحت من األمور املهمة وامللحة السيام وإهنا
حتتاج اىل إمكانات مالية وإدارية وتقنية يف معاجلتها والتخلص منها.
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مشكلة البحﺚ :
تتمثل مشكلة البحث ببعض التساؤالت التي يعتقد يف حالة اإلجابة عنها

سنتوصل اىل حلول أو معاجلات هلذه املشكلة  ،وهي كاألﰐ :

 -1هل تعاين مدينة الطليعة من بروز وانتشار هذه املشكلة ؟ وهل تتباين

كمياهتا مكانيا ؟

 -2ما هي املشاكل البيئية التي ظهرت جراء هذه الظاهرة  ،وهل أثرت يف بيئة

املدينة وسكاهنا ؟

فرضية البحﺚ :
تعاين املدينة من تكدس النفايات الصلبة يف أرجاء ﳐتلفة منها  ،وﲣتلف

يف كميتها ونوعيتها من مكان آلخر تبعا الختالف احلجم السكاين  ،حيث يظهر

تكدسها يف شوارع وأزقة املدينة  ،ﳑا يؤﴍ خطرا بيئيا تكون له آثار عىل صحة
اإلنسان والبيئة احلﴬية .
هدف البحﺚ :
ﳞدف البحث احلاﱄ اىل إلقاء الضوء عىل حجم هذه املشكلة وآثارها السلبية

واألساليب الـالزمة ملعاجلتها  ،ودور اجلغرايف يف حتسني صورة املدينة  ،السيام وان

منطقة الدراسة واحدة من املدن الصغرية التي متثل بيئة سكنية صحية وسليمة يف
نواح عديدة (اجتامعية  ،اقتصادية  ،بيئية ،عمرانية) ﳑا يعول عليها ان تكون مركز
ٍ
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استقطاب السكان يف املدن الكﱪى للمزايا السابقة التي تتمتع هبا  ،األمر الذي

يستوجب احلفاظ عىل الواقع البيئي من خالل الوقوف عىل أهم املشكالت التي

تعاين منها بغية معاجلتها واحلد منها.
منهجية البحث :

سلكت الدراسة منهجا حتليليا لالستدالل عىل جذور املشكلة  ،ولتحقيق ذلك

جلأت اىل توظيف األسلوب الكمي واملعاجلات احلسابية يف حتليل املؤﴍات التي
وفرهتا الدراسة امليدانية .
حدود البحث :
تتمثل احلدود املكانية ملنطقة الدراسة بمدينة الطليعة ضمن ﳐططها األساس

واملحدث يف عام  ،2012والتي تضم ثامنية أحياء سكنية  ،وعدد سكاهنا بلغ (

)8077نسمة وفقا لتقديرات 2014وتقع ناحية الطليعة يف الطرف اجلنويب الرشقي
ملحافظة بابل الواقعة يف وسط العراق كام يتضح من اخلريطة ( )1ومتثل موقعا
جغرافيا ﳛده من الشامل مركز قضاء القاسم  ،ومن اجلنوب والرشق ناحيتا السنية
والدغارة  ،أما من جهة الغرب فتحدها ناحية احلرية ضمن حمافظة النجف ،كام

موضح يف اخلريطة ( ، )2وفلكيا فأهنا تقع بني دائرﰐ عرض ()32،19 –31،12

شامال ،وخطي طول ()44 – 43ﴍقا.
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اخلريطة ( )1موقع منطقة الدراسة بالنسبة ملحافظة بابل

املصدر  :من عمل الباحثني باالعتامد عىل مديرية املساحة العامة،اخلريطة اإلدارية ملحافظة بابل،
بمقياس  ، 250000 :1بغداد 2010
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تقع مدينة الطليعة عىل امتداد طريق (حلة ديوانية) الذي أصبح مصدر ًا جلذب

األنشطة البرشية كاالستعامالت التجارية والصناعية واخلدمية  ،فضال عن وجود

جمموعة من الطرق األخرى التي تربطها مع املحافظات املجاورة ،األمر الذي ساعد

عىل سهولة وصول السكان والبضائع واخلدمات ﳑا ينعكس عىل واقعها البيئي ،بينام
متثلت احلدود الزمانية بدراسة واقع املشكلة يف عام  2015مع مراعاة ان املشكلة هلا
جذور زمنية متتد اىل فرتات سابقة .

اخلريطة ( )2املخطط األساس ملدينة الطليعة

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل خارطة التصميم األساس ملدينة الطليعة.
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املبحﺚ األول
النفايات الصلبة( مفهومها – مصادرها – طرق ﲨعها ومعاجلتها)
أوال -مفهوم النفايات الصلبة :
تعرف النفايات الصلبة بأهنا املواد الصلبة وشبه الصلبة النامجة عن أي نشاط

استهالكي اوغريه يرتك ﳐلفات جيب معاجلتها أو التخلص منها ،وهي مواد فائضة

عن حاجة اإلنسان يرغب مالكها بالتخلص منها  ،بحيث ان يكون مجعها ومعاجلتها
من مصلحة املجتمع).)1وتتمثل بجميع املواد الناجتة عن النشاط البرشي التي يتم

االستغناء عنها النتهاء املنفعة أو زيادهتا عن احلاجة  .وقد ينتج عنها ﴐر باإلنسان
أو البيئة بشكل مباﴍ أو غري مباﴍ إذا ﱂ يتم التخلص منها بطرق سلمية  ،ومعظم

هذه املواد قابلة للتدوير وإعادة االستفادة واالستخدام كمواد خام لصناعات
جديدة ).)2وتكون النفايات الصلبة عبارة عن مواد مرتاكمة باحلالة الصلبة ناجتة

عن فعاليات اإلنسان املختلفة يف املجاالت احلياتية املختلفة  ،وهي ذات حجم
وتشغل حيزا لذا جيب العمل دائام عىل إجياد أماكن للتخلص منها).)3وقد أكد ذلك

تعريف منظمة الصحة العاملية للنفايات الصلبة التي يقصد هبا القاممة والقاذورات
واملخلفات وبعض األشياء التي أصبح صاحبها ال يريدها يف مكان ما ووقت ما

وأصبحت ليست هلا أﳘية أو قيمة).)4
ثانيا -مصادر النفايات الصلبة :

يمكن تصنيفها بحسب طبيعتها اىل نفايات عضوية وغري عضوية  ،نفايات

قابلة للتعفن وأخرى عري قابلة للتعفن  ،ونفايات قابلة للحرق وغري قابلة للحرق
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 ،أو بحسب مصدرها مثل نفايات بلدية والتي تشمل (نفايات صناعية  ،ونفايات
منزلية  ،ونفايات جتارية ومكاتب)) .)5ونفايات غري بلدية والتي تشمل (رماد
احلرائق ،نفايات الشوارع  ،نفايات اهلدم والبناء ،نفايات التعدين  ،نفايات زراعية

 ،نفايات هياكل املركبات )).)6لذلك سوف نعتمد التصنيف الثاين كونه األقرب

ملوضوع الدراسة :

 -1النفايات املنزلية  :هي املخلفات الناجتة عن املنازل واملطاعم وغريها ،

وهذه النفايات تتكون من مواد معروفة مثل اخلضار والفواكه والورق والبالستك

التي جيب التخلص منها برسعة لوجود مواد عضوية تتعفن وتتصاعد منها الروائح
وتسبب تكاثر احلرشات) .)7وتتباين كمياهتا زمانا ومكانا استنادا لرتكز السكان

ومستوى الدخل اليومي والشهري والوعي البيئي ،إذ كثريا ما تزداد وتتعاظم يف

فصل الصيف تبعا لكثرة األغذية وتنوع املحاصيل اخلﴬية والفواكه والتي تكون
ذو حساسية شديدة وعرضه للتلف مع ارتفاع درجات احلرارة خالل هذا الفصل .
-2النفايات الصناعية  :هي املخلفات الناجتة عن األنشطة الصناعية املختلفة

كالصناعات الغذائية والكيامئية والتعدين وصناعات مواد البناء ،إذ إهنا تولد نفايات
خطرة تؤثر سلبا عىل صحة اإلنسان ومكونات البيئية والبد من التخلص املستمر

منها يف أماكن ﳐصصة).)8

 -3النفايات الزراعية :ويقصد هبا بقايا املخلفات التي تنشأ من األنشطة

الزراعية واحليوانية ونفايات املسالخ وحمالت القصابني ومن أهم النفايات فضالت
احليوانات وبقايا األعالف وغريها).)9

ثالثا -طرق مجع النفايات الصلبة :
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هناك طرق عدة جلمع النفايات الصلبة منها:
 -1طريقة احلاويات املنقولة  :وتتمثل بأحواض حديدية صغرية أو كبرية

احلجم  ،ويمكن ان تدفع باليد أو ترفع بسيارات خاصة بذلك تسمى ( الكابسات) ،
وتوزع هذه احلاويات يف مناطق حمددة من احلي السكني وال سيام تقاطعات الشوارع
واألزقة  ،حيث ترفع بعد ملئها ألجل إفراغها يف مناطق الطمر املخصصة هلا .

 -2طريقة احلاويات الثابتة  :وتكون عبارة عن أوعية بالستيكية أو حديدية

توضع من قبل األهاﱄ عند أبواب املنازل لتجميع النفايات اليومية  .وتعتمد عىل
اجلهد اليدوي لعامل القطاع البلدي املرافقني للسيارات الكابسة لتفريغها ومن ثم

اىل مواقع الطمر ،وعادة ما يتكرر هذا اجلهد مرتني أو أكثر أسبوعيا  ،وهي طريقة
شائعة ومعتمدة يف منطقة الدراسة .

 -3طريقة األنابيب  :وهي من الطرق غري التقليدية حيث يتم نقل النفايات

باستخدام شبكة من األنابيب  ،عن طريق االستفادة من ﲣلخل ضغط اهلواء داخل
األنابيب يف عملية مجع ونقل النفايات  ،وتسمى هذه بالطريقة اجلافة وهي مطبقة

يف الواليات املتحدة األمريكية ويف السويد ،وتعد من انجح األساليب املستخدمة
يف نقل النفايات  ،إذ أهنا تنقل النفايات ملسافة تصل من ( 1،6اىل  3،2كم)  ،أما
الطريقة الثانية فهي الطريقة الرطبة وتتم باالستعانة بالسوائل يف نقل ومجع النفايات

باألنابيب  ،وتستخدم عندما تكون املسافة أكثر من ( 3.2كم)  ،وعندما يكون
حجم النفايات اكﱪ من قطرات األنابيب املستعملة يتم نقلها باستخدام الرداغ
(الطني السائل) وهذه الطريقة حتتاج اىل جهاز لتقليص حجم النفايات ).)10
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رابعا -معاجلة النفايات الصلبة :
 -1الطمر  :وهي من الطرق القديمة املستعملة للتخلص من النفايات الصلبة

وهي عملية رص النفايات املخصصة للدفن ووضعها يف حفر ثم تغطيتها بالرتاب
إذ حتفر يف األرض حفرة يعتمد عمقها وسعتها عىل طبيعة وكمية النفايات املتوقعة

 ،ويف بعض األحيان تستعمل مقالع احلجر املهجورة لطمر النفايات إذ تتوفر فيها
الرشوط الصحية والبيئية املطلوبة  ،بحيث توفر تلك املقالع تكاليف احلفريات ،
وبعد جتهيز احلفرة يتم عزهلا عن املياه اجلوفية بطبقة عازلة من االسمنت أو من
املعادن أو بنوع خاص من البالستيك حلامية املياه اجلوفية من التلوث). )11

 -2طريقة احلرق  :وهي من الطرق القديمة املستخدمة للتخلص من النفايات

إذ تستعمل حمارق ميكانيكية خاصة مزودة بأجهزة المتصاص الغازات واألبخرة
امللوثة للهواء إذ ان استخدام هذا األسلوب يؤدي اىل تقليل احلاجة اىل األراﴈ

لغرض الطمر الصحي  ،وتقلل حجم النفايات بعد احلرق بام يعادل ( )%90وتقلل

الوزن اىل حواﱄ ( )%85فضال عن إمكانية االستفادة من الطاقة احلرارية الناجتة
لﻸغراض املختلفة يف التدفئة والتﱪيد وغريها).)12

 -3طريقة الرمي املكشوفة  :وهي من الطرق الشائعة يف البلدان النامية إذ

تتضمن رمي النفايات يف املناطق املكشوفة بعيدا عن املناطق السكنية وتركها يف
العراء وهي من الطرق املحظورة من قبل منظمة الصحة العاملية ملا تسببه من تلوث

للهواء واملياه السطحية واجلوفية والرتبة إذ إهنا تصبح مرتعا لتكاثر الذباب واجلراثيم
وهذا ما هو معمول به يف منطقة الدراسة.
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 -4طريقة الطمر باملياه  :وهي من الطرق املتبعة يف املدن الساحلية الواقعة عىل

البحار واملحيطات والبحريات حيث يتم ألقاء كميات كبرية من النفايات الصلبة

وعىل بعد حواﱄ أكثر من ( )1000كم عن الساحل من اجل إبعادها عن األماكن
الساحلية وقد تنتج عن طمر هذه النفايات بكميات كبرية اىل إتالف األنظمة

االيكولوجية يف املياه). )13

 -5طريقة التدوير :وهي إعادة استخدام بعض املواد التي يمكن اسرتجاعها

بطريقة اقتصادية كالورق والبالستيك والزجاج واملواد املعدنية كاحلديد واألملنيوم
وغريها والتي يمكن االستفادة منها.

 -6إحالة النفايات اىل غذاء للحيوانات  :حيث يتم عزل بعض مكونات

النفايات وخاصة فضالت الطعام واملطابخ واملطاعم وبعض املواد النباتية الطعامها

للمواﳾ والطيور.
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املبحﺚ الثاين
التحليل املكاين للنفايات الصلبة يف مدينة الطليعة
أوال – املوقع والسكان ملدينة الطليعة :
تعد مدينة الطليعة من املدن املهمة إذ إهنا واقعة عىل الطريق الرئيس الذي يربط

بني حمافظة القادسية وحمافظة بابل و بموقعها متثل ﳑرا رئيسا للمركبات القادمة من

اجلنوب أو الشامل .بلغ عدد سكان املدينة ما يقارب ( )8077نسمة) ، )14وتتكون

من ( )8أحياء سكنية كام يف اخلريطة ( ، )3ويتباين أعداد سكان هذه األحياء
وكثافتها تبعا للقرب و البعد عن مركز املدينة التجاري املتمثل بسوق املدينة الرئيس

والشوارع التجارية التي تصب فيه .ويبدو ان حي (األمري) حقق اكﱪ حجم سكاين
حيث وصل اىل ()2017نسمة بنسبة تبلغ ( )%25من سكان املدينة  ،ويأﰐ يف املرتبة

الثانية حي (احلسني) بحجم ( )1200نسمة ،يف حني ﱂ يتجاوز عدد السكان يف حي

(احلكيم) عن ( )505نسمة .اجلدول ( )1والشكل ()1

اجلدول ( )1عدد السكان ملدينة الطليعة لعام 2015
اسم
احلي

عدد
السكان
النسبة

األمري

احلسني

احلسينية

زونة

أبو نويرص

شالل

االنتفاضة

احلكيم

املجموع

2017

1200

996

990

948

749

672

505

8077

%25

%14،85

%12،33

%12،25

%11،73

%9،27

%8،32

%6،25

%100

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل مركز متوين الطليعة ،املرقم ( )34لسنة 2014
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م  .م  .علي حمزة الجوذري

الشكل ()1احلجم السكاين ألحياء مدينة الطليعة لعام 2015

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل اجلدول ()1
اخلريطة ( )3االحياء السكنية يف مدينة الطليعة

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل خارطة التصميم األساس ملدينة الطليعة.

١٩٢
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ثانيا-التباين النوعي والكمي للنفايات الصلبة يف مدينة الطليعة:
من خالل الدراسة امليدانية لوحﻆ ان املواد التي تتكون منها النفايات الصلبة

تتباين من حيث الكمية والنوعية بني املحالت السكنية واملناطق التجارية  ،وحسب

نوع االستخدام احلﴬي لتلك املنطقة  .اذ استحوذت بقايا الطعام مثال عىل نسبة
))%46عن بقية النفايات الصلبة  ،اجلدول( . )2وقد شكلت املخلفات الورقية
والبالستيكية املرتبة الثانية بعد ﳐلفات الطعام  ،اذ وصلت اىل ( ، )%15.1وكالﳘا

ﳜتلف من منطقة اىل اخرى  ،اذ زادت املخلفات الورقية والبالستيكية يف املنطقة
التجارية بينام تنخفض يف االحياء البعيدة عن املنطقة التجارية.
نوع املادة
بقايا الطعام
ﳐلفات ورقية
ﳐلفات بناء
ﳐلفات بالستيكية
ﳐلفات حدائق
ﳐلفات زجاجية
ﳐلفات اخرى
املجموع

اجلدول ( )2مكونات النفايات الصلبة يف مدينة الطليعة

النسبة %
46
15.1
4.5
11.1
9.2
8.1
6
%100

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

ويظهر ارتباط بني كمية النفايات الصلبة وحركة التسوق باعتبار ان معظم

النفايات املطروحة والتي بلغت نسبتها ( )%46هي بقايا الطعام وهذا مرتبط

بالتسوق اليومي للخﴬاوات واملواد الغذائية الذي أضفى بدوره عىل زيادة
النفايات  ،كام يف الشكل ( .)2وتبني استامرة االستبيان وشكل ( ، )3ان التسوق
١٩٣
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م  .م  .علي حمزة الجوذري

اليومي سجل أعىل نسبة بلغت ( )%58يف حني كانت نسبة التسوق كل يومني هي
) )%29فيام كان التسوق كل أسبوع اقل تلك النسب وسجل حواﱄ (. )%13
الشكل ( )2نسب مكونات النفايات الصلبة يف مدينة الطليعة

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل اجلدول ()2

١٩٤

مشكلة النفايات الصلبة في مدينة الطليعة وتأثيراتها البيئية

الشكل ()3نسب التسوق للسكان يف مدينة الطليعة

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

ثالثا – كمية النفايات الصلبة املنقولة حسب األحياء السكنية .
بعد معرفة مصادر ونوعية النفايات الصلبة البد من معرفة التوزيع املكاين هلا

عىل مستوى األحياء السكنية يف املدينة  .ومن خالل معطيات جدول ( )3وشكل
) ، )4تبني ان املناطق األكثر طرحا للنفايات متثلت بحي (األمري) وحي احلسينية

بكمية بلغت حواﱄ ( )3طن يوميا وبنسبة ( ، )%20أما األحياء السكنية االقل طرحا
للنفايات فتمثلت بـحي(أبو نويرص) وحي (االنتفاضة) وحي (احلكيم ) بكمية

بلغت حواﱄ ( )1طن يوميا أي ما يعادل (. )%7ويمكن القول ان كمية النفايات
الصلبة (املنقولة) تتباين من مكان آلخر بني االحياء السكنية من حيث الوزن
١٩٥
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والنوعية  ،وهذا يعود اىل جمموعة أسباب منها حجم العائلة  ،واملستوى احلضاري،
والدخل اليومي لﻸرسة ،والتطورات االقتصادية واالجتامعية التي حدثت خالل

السنوات املاضية والتي تسببت يف ظهور أنامط معيشية جديدة ساﳘت بشكل أو

بﺂخر يف زيادة متطلبات اإلنسان وتنوعها  ،وهذا األمر أدى اىل زيادة كمية النفايات

املتولدة يوميا وتباينها من مكان آلخر تبعا لتباين عواملها .

جدول ( )3كمية النفايات الصلبة املنقولة حسب االحياء السكنية طن  /يوم

اسم احلي
ت
األمري
1
احلسني
2
احلسينية
3
زونة
4
أبو نويرص
5
شالل
6
االنتفاضة
7
احلكيم
8
املجموع
9

عدد العوائل
231
217
222
202
114
107
110
102
1305

كمية النفايات  /طن
3
2
3
2
1
2
1
1
15

النسبة %
20
13
20
13
7
13
7
7
%100

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل مديرية بلدية الطليعة ،قسم البيئة .2015،
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شكل ( )4كمية النفايات الصلبة املنقولة وحسب األحياء السكنية طن  /يوم

املصدر  :من عمل الباحثني باالعتامد عىل اجلدول ()3

رابعا  -أوقات رمي النفايات ومجعها يف املدينة :
يعد الزمان واملكان املناسبان من العناﴏ األساسية يف مشكلة النفايات  ،حيث

ان كثري ًا من األرس ال تلتزم بذلك ﳑا يشكل صعوبة أمام اجلهات البلدية يف مهمة

رفعها ونقلها اىل مواقعها املخصصة .ويظهر ان كثريا من األرس تريد التخلص من

تلك النفايات املتواجدة يف البيت يف أي وقت ،ونظرا لعدم وجود تعليامت تلزم
األرس وأرباب العمل بالوقت املناسب لرميها نجدها مرتاكمة ومتكدسة يف األزقة

والشوارع  .ومن خالل املسح امليداين تبني ان الرغبة يف التخلص من النفايات
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اختلفت زمنيا  ،حيث يظهر ان ( )%61من السكان يرغبون يف رمي نفاياهتم صباحا

ونسبة ( )%24يرغبون يف رميها ظهرا بينام أظهرت معطيات جدول( )4وشكل()5
وجود نسبة( )%15يرغبون يف رميها مسا ًء.

جدول ( )4أوقات رمي النفايات يف مدينة الطليعة

النسبة %
61
24
15
100

الوقت
صباحا
ظهرا
مسا ًء
املجموع

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل استامرة االستبيان.
شكل( )5نسب أوقات رمي النفايات يف مدينة الطليعة

املصدر  :من عمل الباحثني باالعتامد عىل اجلدول ()4
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أما بالنسبة جلمع النفايات يف املدينة  ،حيث ﲣتلف الرغبة يف مجعها من قبل

البلدية  ،لتبلغ نسبة مجع النفايات صباحا ( )%56أما يف وقت الظهرية فقد سجلت

نسبة ( ، )%18بينام كانت النسبة يف املساء( )%26وكام يظهره شكل ( . )6ويفضل

القائمون بعملية مجع النفايات صباحا كوهنا بداية العمل و يتزامن مع رغبة السكان
يف رمي نفاياهتم يف فرتة الصباح .أما فرتة الظهرية فال يفضلها بعض العاملني
الرتفاع درجات احلرارة  ،ومسا ًء النتهاء مدة العمل.

شكل ( )6نسبة أوقات مجع النفايات الصلبة يف مدينة الطليعة

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل استامرة االستبيان.
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خامسا  -النظام املتبع يف إدارة النفايات الصلبة يف مدينة الطليعة:
تعد بلدية الطليعة اجلهة املسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة  ،وان النظام

املتبع يف إدارة النفايات التي تقوم هبا البلدية يتم عن طريق التنفيذ املباﴍ بكوادرها
ومعداهتا والياهتا املتخصصة يف الوقت احلاﴐ ،ويتكون هذا النظام من عنرصين

أساسيني ﳘا :

 -1الكوادر البرشية  :عىل الرغم من احلجم السكاين البالغ ( )8077نسمة

واتساع املدينة وضمها أكثر من ( )8أحياء سكنية ومنطقة جتارية  ،إال ان العاملني يف
جمال رفع النفايات اغلبهم من العامل الوقتيني (األجر اليومي) حيث يشكلون نسبة

) )%65من إمجاﱄ العاملني  .وبعبارة اخرى ان لكل ()230نسمة من سكان املدينة

عامل نظافة واحد ًا  ،وهذا يتناقض مع املعايري العاملية للخدمات البلدية  ،وهنا يمكن
القول ان عملية مجع النفايات ال يكتب هلا النجاح إال بزيادة عدد الكوادر البرشية
العاملة يف قطاع اخلدمات البلدية وتدريب الكوادر البرشية وتأهيلها  .فقد عانت
مدينة الطليعة من إرباك وقصور واضح يف أدائها نتيجة لضعف الكوادر البرشية

ألسباب اجتامعية  ،منها عدم رغبة الكثري من املواطنني يف االنخراط هبذا النوع
من العمل  ،وقلة الرواتب املخصصة  ،وطول ساعات العمل وصعوبته  ،وهلذه
األسباب استعانت بالكوادر الوقتية لسد احلاجة امللحة هلا ،إذ إهنا ال تعمل بالشكل

املطلوب نتيجة لعدم املراقبة عىل العمل األمر الذي انعكس عىل تراكم النفايات
داخل أزقة وشوارع املدينة ولفرتات طويلة.

٢٠٠
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نوع العمل
مراقب عمل
سائق آلية
عامل تنظيف
املجموع

جدول ( )5عدد الكوادر البرشية يف بلدية الطليعة لعام 2015

عدد الكوادر الوقتية
ال يوجد
1
22
23

عدد الكوادر الدائمة
2
5
5
12

املجموع
2
6
27
35

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل بلدية مدينة الطليعة ،قسم البيئة 2015 ،

 -2اآلليات  :يتضح من معطيات جدول ( )6ان املشكلة ال تبدو يف اآلليات

مجيعها بل يف بعضها  ،فضال عن سوء اإلدارة وعدم الرغبة يف العمل وعدم وجود
وقت حمدد لرمي النفايات ﳘا املسؤولة عن تراكم النفايات يف املدينة.

اجلدول ( )6عدد ونوع اآلليات العاملة لبلدية الطليعة لعام 2015

نوع السيارة
سيارة كابسة لرفع النفايات
كانسة شوارع
سيارة لرفع احلاويات
قالبات
شفل
حادلة
املجموع

عددها
4
ال توجد
1
3
1
ال توجد
9

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل بلدية مدينة الطليعة ،قسم البيئة2015 ،
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سادسا  -طرق مجع النفايات يف مدينة الطليعة :
 -1طريقة احلاويات املنقولة  :تستخدم يف املناطق السكنية  ،إذ توضع

احلاويات يف أماكن حمددة ويتم إلقاء النفايات فيها من قبل السكان  .وتوجد يف
املدينة ) )65حاوية موزعة عىل االحياء السكنية املختلفة  ،وتبلغ سعة احلاوية ( )1مرت

مكعب  ،وبعد امتالئها تقوم سيارة رفع احلاويات باملرور عليها بشكل دوري  .إال
ان مديرية البلدية عمدت اىل رفع بعض احلاويات من االحياء السكنية لعدة أسباب

منها ان بعضها تتعرض للحرق بني حني وآخر من قبل بعض السكان  ،وعزوف

بعض االحياء عن رمي نفاياهتم فيها .

 -2طريقة األوعية الثابتة  :تستخدم هذه الطريقة يف املناطق السكنية اذ تقوم

سيارات رفع النفايات (الكابسات) بالدور األكﱪ يف هذه العملية  ،إذ تتنقل هذه
السيارات بالشوارع واألزقة وتقوم الكوادر املختصة بالتوقف بتفريغها يف السيارات

ومن ثم إعادة هذه األوعية اىل مواقعها األصلية وحتدث أحيانا يف األسبوع مرة
واحدة أو مرتني .

وقامت مديرية البلدية بتوزيع حواﱄ أكثر من ( )1500حاوية بالستيك

عىل املواطنني املتقدمني بالتسجيل إليها وبنسبة تغطية بلغت بمقدار ( )%83من
ارس املدينة .ويالحﻆ ان هذين األسلوبني املستخدمني يف املدينة ال يؤديان الكفاءة
املطلوبة يف عملية اجلمع وذلك لقلة اآلليات يف املدينة.

 -3طريقة مجع النفايات داخل الدور السكنية  :ﲣتلف طرق مجع النفايات

داخل الدور السكنية من بيت آلخر ومن حي آلخر حسب املستوى الثقايف .و

يتضح من خالل املسح امليداين جدول ( )7االختالف الواضح يف كيفية التعامل مع

النفايات السكنية حيث يظهر هناك نسبة ( )%20،88من األرس تستخدم األوعية
٢٠٢
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البالستيكية  ،وان نسبة الوحدات السكنية التي أجابت باستخدام أكياس بالستيكية

هي ( )%27،1و نسبة الوحدات السكنية التي تستخدم الﱪاميل هي ()%24،18
واالرس التي تستخدم الصفيح هي ( . )%27.47من ذلك يظهر ان اعىل نسبة هي

التي اجابت باستعامل الوعاء البالستيكي وهي الطريقة الصحيحة يف التعامل مع
النفايات اما املرتبة الثانية فيأﰐ استعامل اكياس بالستيكية لكوهنا متوفرة ولسهولة

محلها ورميها اال اهنا ال حتفﻆ النفايات لسهولة متزيقها وتبعثرها من قبل احليوانات

 ،كام ان بعض األرس ال يستخدموها يف مجع النفايات ولكن يف أغراض اخرى مثل
مجع املالبس وغريها ،وهنا عمدت بلدية الطليعة اىل احلد من عملية توزيع االكياس
البالستيكية عىل بعض االحياء السكنية متخذة االسباب اعاله مسوغ ًا يف ذلك .
جدول ( )7النسب املئوية الستخدام األوعية املختلفة داخل املسكن

اسم احلي وعاء
بالستيكي
السكني
٣
االمري
احلسني

احلسينية

زونة
ابو نويﴫ
شالل
االنتفاضة
احلكيم
املجموع

٢

٤

٢
٤
٢
١
١
١٩
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اكياس
بالستيكية
٣

برميل

صفيح
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٢

٣

١٠

٤

٢

٥

٢
١
٣
٢
٥
٢٥

%٢٧،٤٧

٣

٣
٢
١
٤
٥
٢٢

%٢٤،١٨

١١

١

٤

٤
٣
٥
٤
١
٢٥

٢٧،٤٨

١٤

١١
١٠
١١
١١
١٢
٩١

%١٠٠

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل استامرة االستبيان

٢٠٣

أ.د .عامر راجح نصر

م  .م  .علي حمزة الجوذري

املبحﺚ الثالﺚ
معاجلة النفايات الصلبة يف منطقة الدراسة
ان معاجلة النفايات الصلبة أصبحت من أكثر املواضيع اهتامما يف إدارة

النفايات يف املدن وذلك ألهنا أصبحت مشكلة هتدد البيئة بمكوناهتا (اهلواء واملاء
والرتبة) ،وعليه فان اختيار املكان املناسب لطرحها ومعاجلتها خارج املدن أصبحت
حاجة ملحة  ،ويف مدينة الطليعة التي تطرح كميات كبرية من النفايات الصلبة يوميا

يتم معاجلتها بثالث طرق :

 -1طريقة الرمي املكشوفة  :ان النقص احلاصل يف اخلدمات البلدية تزامن مع

نمو وتوسع املدينة الذي أدى اىل عدم رفع النفايات من أماكنها ﳑا اضطر السكان
اىل التخلص منها بأسلوب غري مرخص وذلك بإلقائها يف الساحات اخلالية الصورة

) )1مكونني بذلك جتمعات متناثرة من النفايات أصبحت مصدرا للتلوث ومكانا
مالئام لتكاثر الذباب واحلرشات فضال عن منظرها غري املرغوب فيه  .ويف املدينة

فان الطريقة املتبعة يف معاجلة النفايات هو الرمي العشوائي وبدون تطبيق ابسط
قواعد الطمر الصحي ﳑا جعل هذه العملية طمرا مفتوحا اىل حد ما .
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الصورة ( )1رمي النفايات يف الساحات العامة الفضاءات املكشوفة يف املدينة

وترتكز هذه الظاهرة غرب املدينة وشامهلا بالقرب من الطريق العام (طريق

الطليعة – القاسم) الصورة ( )2حيث نالحﻆ أكداس النفايات التي تغطي املنطقة

ﳑا يعكس انطباعا سيئا عن املدينة.

 -2طريقة العزل  :هناك الكثري من النفايات الصلبة وخصوصا املنزلية التي

يمكن االستفادة منها عن طريق (التدوير) مثل الكارتون والبالستيك  ،العلب
الزجاجية  ،التي يمكن االستفادة منها كحافظات يف املطبخ عند اغلب ربات البيوت

وقناين املرشوبات الغازية التي تباع بأسعار معينة سيام وان العاملني هبذا العمل هم
من ذوي الدخل املنخفض املحدود  ،ويبدو ان العملية أخذت طورا جديدا من قبل
جامعي القاممة الذين يتخذون من مواقع جتميع النفايات عند أطراف املدينة مقرا

هلم يف بيئة مفتقرة للرشوط الصحية متاما  ،حيث يقومون بفرز املواد ذات القيمة
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االقتصادية من ﳐلفات (بالستيك ومعادن وزجاج) وبيعها اىل جتار متخصصني

بجمعها وهؤالء بدورهم يزودون املعامل التي تقوم بتدويرها لصناعات سلع
جديدة منها لقاء مبالغ معينة.

الصورة ( )2جانب من مواقع تفريغ النفايات خارج حدود البلدية

 -3طريقة احلرق  :ان النقص يف اآلليات وعدد العامل وتأخر عملية مجع

النفايات بني وقت وآخر للتخلص منها ألهنا تأخذ مساحة كبرية  ،لذلك تكون

عملية احلرق اما يف برميل أو حاوية احلفﻆ  ،أو يف الفضاءات اخلالية واألرصفة

واألزقة التي تتناثر فيها النفايات الصورة ( . )3ان إتباع هذا األسلوب يؤدي اىل
انتشار دخان كثيف ﳛتوي عىل ﳐتلف الغازات السامة التي من شاهنا ان تؤثر عىل

صحة اإلنسان  ،وقد تكون سببا يف إصابته بأمراض خطرية فضال عن الروائح
الكرﳞة واألتربة الدقيقة التي تنقلها الرياح من مكان النفايات والتي قد تسبب
٢٠٦
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اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفيس والعيون  ،وهذا ما نجده يف كثري من أحياء املدينة

سيام االحياء القريبة من منطقة احلرق.

الصورة ( )3جانب من حرق النفايات يف مدينة الطليعة
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املبحﺚ الرابع
اآلثار البيئية للنفايات الصلبة يف مدينة الطليعة
ينجم عن النفايات الصلبة املطروحة للبيئة دون معاجلتها أﴐار بيئية وصحية

تكون خطرية جدا يف بعض األحيان فهي تأوي مسببات األمراض وناقالهتا ،
فالقاممة املنزلية حتتوي عىل البكترييا التي تسبب امراضا عدة ابرزها التهاب الكبد
والتيفوئيد والكولريا واالمراض اجللدية وغريها .وقد أثبتت الفحوصات ان فعالية

ونشاط بكترييا التيفوئيد تبقى يف القاممة ملدة تزيد عن ( ) 40يوميا ،وان بكترييا
البارا تيفوئيد( ) B-وطفيليات الديزنرتي تبقى ملدة تزيد عن ) )80يوما  ،وتأوي

القاممة أعداد كبرية من احلرشات والقوارض ويف مقدمتها الرصاصري التي تنقل

لﻺنسان ( )26مرضا والذباب الذي ينقل لالنسان حواﱄ اكثر من ( )42مرضا
معظمها امراض وبائية خطرية  ،كام تعد ملجا للجرذان التي تنقل لالنسان حواﱄ
اكثر من ( )16مرضا واخطرها مرض الطاعون).)15

وتتمثل اآلثار البيئية الناجتة من النفايات الصلبة يف مدينة الطليعة من خالل

النتائج اآلتية :

 -1انبعاث الروائح الكرﳞة  :ان تأخر عملية مجع ونقل النفايات وتركها

مكدسة يف ساحات وفضاءات مدينة الطليعة املكشوفة تعمل عىل انبعاث روائح

كرﳞة نامجة من تعفن وتفسخ بقايا األطعمة واملواد العضوية األخرى السيام يف
فصل الصيف عند ارتفاع درجات احلرارة  ،ومن خالل الدراسة امليدانية يظهر
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ان نسبة الوحدات السكنية التي تأثرت بالروائح الشديدة هي (، )%13.5ونسبة
الوحدات السكنية التي تأثرت بالروائح اخلفيفة هي ( ، )%26.1يف حني يظهر ان

نسبة الوحدات السكنية التي اجابت بعدم وجود روائح كرﳞة هي (، )%25.3
ان هذه النسب تعني وجود مشكلة انبعاث روائح تتدرج بني اخلفيفة واملتوسطة
والشديدة حيث يقر بذلك ( )%35.1من الوحدات السكنية املشمولة بالدراسة

،وبعبارة اخرى هناك ما يقارب ()%74،7من عوائل املدينة تتعرض للغازات
واالبخرة وبنسب ﳐتلفة ،كام توجد شبكة من املبازل التي ﲣرتق بعض أجزاء املدينة
التي أصبحت عند اغلب سكان املدينة مكان ًا لرمي النفايات وهذا بحد ذاته يمثل

مشكلة بيئية تعمل عىل انتشار الروائح الكرﳞة التي تعكس اثارآ سلبية عىل الصحة

العامة ونوعية احلياة احلﴬية داخل املدينة .ويظهر من اجلدول ( )8ان أحياء زونة
 ،شالل ،االمري هي اقل االحياء تأثرا يف شدة الروائح ،يف حني تظهر أحياء احلسني
 ،احلسينية  ،أبو نويرص  ،االنتفاضة  ،احلكيم  ،هي اكثر تعرضا للروائح السامة

والكرﳞة.

اجلدول ( )8يمثل إجابات أفراد عينة الدراسة عىل سؤال التأثري بالروائح الكرﳞة املنبعثة

ت
1
2
3
4
5

اسم احلي
االمري
احلسني
احلسينية
زونة
ابو نويرص

عن النفايات

شدة تأثري الروائح عىل الساكنني يف االحياء السكنية
ال توجد
1
4
2
3

خفيفة
3
4
6
3
4

متوسطة
3
2
3
2
4

شديدة
1
2
2
2
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6
7
8
9

شالل
االنتفاضة
احلكيم
النسبة املئوية

4
1
2
%25.3

5
6
6
%26.1
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3
3
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2
2
1
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 -2انتشار الغازات واالبخرة السامة  :هناك العديد من املامرسات غري

الصحيحة التي يبدﳞا سكان مدينة الطليعة يف التعامل مع املخلفات املنزلية الصلبة

عن طريق جعل االرصفة والساحات املكشوفة مكانا لتجميعها وحرقها  ،وان
حرق هذه النفايات يعمل عىل تلوث جو املدينة من خالل انبعاث الغازات السامة
املتمثلة بغاز كلوريد وغاز البلوفنيل اللذين يعدان من اخطر الغازات التي تنترش يف

جو املدينة فضال عن انبعاث غازات اخرى من جراء عملية احلرق وأﳘها اكاسيد
الكﱪيت ( )SO4والكلور والفلور واكاسيد النرتوجني ( . )NaXوهناك غازات
اخرى تنبعث من مناطق جتمع النفايات وهي تعتمد يف تكوينها عىل كمية النفايات

وفرتة تركها  ،فكلام كانت الكمية اكﱪ والفرتة الزمنية أطول تنبعث بكميات اكﱪ ،

ومن هذه الغازات غاز امليثان ( )CH4وغاز ثنائي اوكسيد الكاربون ()16))CO2

والغبار الذي يمكن ان ﳛمل املواد الكيامئية السامة خصوصا عند هبوب الرياح
القوية اىل مسافات بعيدة تصعد هذه الغازات عند ضغط النفايات وبفعل عملية

الضغط تصبح هذه املواقع فقرية باألوكسجني ،كام تقوم الكائنات احلية الدقيقة

باستهالك األوكسجني املوجود يف مكان ترصيف النفايات خالل األسبوع األول
تقريبا ان هلذه الغازات السامة أثرا واضحا عىل صحة اإلنسان يف مدينة الطليعة اذ

سجلت بعض حاالت اإلصابة ببعض االمراض الناجتة من جراء الغازات املنبعثة
من القاممة  ،كام وان هلذه الغازات أثرا يف ارتفاع درجات احلرارة يف املدينة وتؤثر
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أيضا عىل نوعية اهلواء ﳑا يتطلب وضع احللول املناسبة للحد من هذه الغازات
داخل أحياء املدينة.

 -3االمراض  :تعد النفايات الصلبة خطرة جدا عىل صحة اإلنسان اذا ﱂ تتم

معاجلتها بصورة صحيحة  ،فهي تسبب اإلصابة بأمراض متعددة  ،مثل (مرض
الديزنرتي  ،مرض التيفوئيد  ،مرض الكولريا )وهنا يمكن القول ان السبب الرئيس

لتباين هذه االمراض او اإلصابات من حي آلخر هو بسبب تراكمها فضال عن
انتشار اجلهل وقلة الوعي البيئي وقيام بعض السكان بحرق النفايات وتراكمها

بالقرب من منازهلم  ،ومن خالل اجلدول ( )9يظهر ان هناك ) )56حالة اصابة بمرض
التيفوئيد يف منطقة الدراسة اي نسبة ( )%63،63من حاالت االصابة باألمراض
الطفيلية  ،يف حني هناك ( )25حالة اصابة بمرض الديزنرتي متثل ( )%28،4من

حاالت االصابة  ،كام يظهر ان اعىل حاالت االصابة بمرض التيفوئيد تظهر يف

أحياء زونة  ،أبو نويرص  ،شالل بسبب حرقها وتكدسها أمام املنازل أو يف املبازل
القريبة منها يف حني تظهر اعىل حاالت االصابة بمرض الديزنرتي يف أحياء االمري
 ،احلسني  ،احلسينية  ،شالل.

اجلدول ( )9حاالت االصابة ببعض االمراض االنتقالية يف أحياء مدينة

الطليعة لعام 2014

مرض
اسم احلي السكني مرض
التيفوئيد الديزنرتي
3
3
االمري
احلسني

احلسينية

9

4

5

4

مرض الكولريا

املجموع

2

8

-

8

-

14
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زونة
ابو نويرص
شالل
االنتفاضة
احلكيم
املجموع

10
15
12
2
1
56

2
1
3
2
5
25
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2
1
1
1
7

12
18
16
5
7
88

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل املركز الصحي يف مدينة الطليعة 2015،

 -4تشويه املظهر احلﴬي للمدينة  :تعد مدينة الطليعة إحدى املدن التي تعاين

من إرباك وقصور واضح يف أداء األجهزة البلدية  ،نتيجة قلة الكوادر البرشية ،
وقلة الوعي فضال عن الـالمباالة من قبل سكان املدينة يف كيفية التعامل مع
املخلفات املنزلية  ،وهذا بطبيعة احلال انعكس سلبا عىل مظهر املدينة من خالل

انتشار النفايات وجتمعها عىل االرصفة وداخل الساحات املكشوفة ﳑا يعطي املدينة

منظر ًا غري حضاري ال يتناسب مع تارﳜها .اذ تتكدس النفايات يف املنطقة التجارية
(السوق) التي تطرح أنواع ًا عديدة من امللوثات بفعل حركة التسوق املستمرة

وضعف اخلدمة املقدمة من قبل البلدية فضال عن عدم تعاون أصحاب املحال
التجارية يف مجع النفايات يف حاويات خاصة بكل حمل جتاري ومن ثم نقلها اىل
احلاويات املخصصة الصورة ( ، )4ويضاف اىل ذلك األدوار السلبية للنفايات وما

يمكن ان ﲣلفه من روائح كرﳞة ومنظر غري حضاري وتكوين بيئة لتجمع الذباب
والقوارض واحلرشات يف فصل الصيف ،اما يف فصل الشتاء فلها القدرة عىل التأثري
يف املدينة فتغلق فتحات ترصيف مياه املجاري عند سقوط األمطار.
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الصورة ( )4تكدس النفايات داخل الشوارع التجارية يف املدينة
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االستنتاجات:
 -1ان إدارة البلدية غري كفوءة يف القيام بمهامها يف تقديم اخلدمات وال من

حيث املتابعة لكوادرها  ،حيث يقوم سائقو االليات املكلفة بنقل النفايات برميها يف
املناطق غري املخصصة هلا وهذا يؤثر سلبا عىل النواحي البيئية للمدينة.

 -2تعاين مدينة الطليعة من إرباك وقصور واضح يف عملية مجع النفايات

نتيجة لضعف الكوادر البرشية ألسباب اجتامعية .

 -3أظهرت الدراسة ان املدينة تعاين من مشكلة الروائح املنبعثة من جراء طرح

النفايات والتي أثرت بشكل سلبي عىل البيئة وصحة اإلنسان يف املدينة.
التوصيات :

 -1العمل عىل تنظيف الساحات والفضاءات املكشوفة وحتويلها اىل حدائق

بد ً
ال من استعامهلا مناطق طمر للنفايات داخل االحياء السكنية .

 -2ﴐورة تطبيق املبادئ الصحيحة لعملية الطمر الصحي كنرش النفايات

ومن ثم تغطيتها بطبقة من الرتاب وبسمك (30سم).

 -3توظيف اكﱪ عدد ﳑكن من عامل النظافة لرفع معدل اخلدمة املقدمة من

قبل عامل النظافة لسكان املدينة.

 -4ﴐورة إلزام سكان املدينة بعدم رمي النفايات اال يف أماكنها املخصصة هلا

من خالل ترشيع أو تفعيل القوانني امللزمة.
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 -5ﴐورة إﴍاك وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة واملقروءة واملرئية يف

نرش الوعي البيئي وﳐاطر النفايات الصلبة.

 -6ﴐورة إجراء دراسات حول إمكانية االستفادة من النفايات بتحويلها اىل

أسمدة عضوية لﻸغراض الزراعية.

٢١٥

أ.د .عامر راجح نصر

م  .م  .علي حمزة الجوذري

ملحق
استﲈرة املسح امليداين
أخي املواطن الكريم
ان املعلومات التي ستزودنا هبا هي ألغراض الدراسة العلمية لذا يرجى

تعاونكم معنا لﻺجابة الدقيقة عىل األسئلة التالية وال حاجة لذكر االسم والعنوان.
 .......مع التقدير..........
 -1اسم احلي .................:
 -2عدد أفراد األرسة .....................:
 -3هل تشعر بوجود روائح كرﳞة ناجتة عن النفايات؟ :
ال توجد روائح ( ) روائح خفيفة ( ) روائح متوسطة ( ) روائح شديدة ( )
 -4ما نوعية النفايات الصلبة التي يطرحها منزلك ؟:
بقايا طعام ( ) ﳐلفات ورقية ( ) ﳐلفات بناء( ) ﳐلفات بالستيكية ( )
ﳐلفات حدائق ( )ﳐلفات زجاجية ( ) ﳐلفات اخرى ( )
 -5ما حركة التسوق التي تقوم هبا:
كل يوم ( ) كل يومني ( ) كل أسبوع ( )
 -6ما هي أوقات رمي النفايات من املنزل :
٢١٦

مشكلة النفايات الصلبة في مدينة الطليعة وتأثيراتها البيئية

صباحا ( ) ظهرا ( ) مسا ًء ( )
 -7متى تقوم البلدية بجمع النفايات من احلي السكني الذي أنت فيه:
صباحا ( ) ظهرا ( ) مسا ًء ( )
 -8ما هو نوع الوعاء املستخدم جلمع النفايات داخل مسكنك هل هو :
وعاء بالستيكي ( ) اكياس بالستيكية ( ) برميل ( ) صفيح (

٢١٧
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أ.د .عامر راجح نصر

م  .م  .علي حمزة الجوذري

اهلوامش:
))1حممد إبراهيم الدغريي ،النفايات الصلبة تعريفها أنواعها طرق عالجها ،جامعة امللك سعود،
اجلمعية اجلغرافية السعودية ،سلسلة اجلغرافية ( ،2012 )3ص.3

) )2ساطع حممود الراوي ،طـه امحد الطيار ،تركيبة وإنتاجية النفايات الصلبة يف مدينة املوصل
مقارنة بني عقدين ،جملة تكريت للعلوم اهلندسية  ،املجلد ( )9العدد ( ، 2012، )1ص .13

) )3حممد إبراهيم الدغريي  ،املصدر السابق  ،ص .4
) )4سامح غرابية  ،ﳛيى فرحان ،املدخل اىل العلوم البيئية  ،الطبعة األوىل ،عامن  ،دار ﴍوق
للنرش والتوزيع  ،1987،ص203

) )5منى فائق عيل  ،دراسة مجع النفايات الصلبة ملدينة كربالء  ،جملة اهلندسة والتنمية  ،املجلد
) ، )13العدد ( ،2009 ، )3ص .20

))6ناﴏ واﱄ الركايب  ،التباين املكاين للنفايات الصلبة يف مدينة الكوت الواقع واملعاجلات
باستخدام  ،GISجملة واسط للعلوم االنسانية  ،العدد (، 2014 )25ص .141

) )7املصدر نفسه  ،ص.142
) )8وسام عبود درجال ،التباين املكاين للنفايات الصلبة يف مدينة العامرة ،جملة رس من رأى
،املجلد ( ، )10العدد ( ،2014 ،)37ص .278

) )9عيل تاج الدين فتح اهلل ،ضيف اهلل بن هادي الراجحي ،التلوث والبيئة الزراعية جامعة امللك

سعود للنرش العلمي ،الطبعة الثانية ،الرياض ،2004 ،ص .43

) )10كريم حسن علوان  ،دراسة ﲣطيطية للتخلص من النفايات الصلبة املطروحة من الدور
السكنية يف مدينة بغداد ،رسالة ماجستري (غري منشورة) مركز التخطيط احلﴬي واالقليمي ،

جامعة بغداد  ،1987 ،ص .28
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) )11حسني عبد املطلب محود عيل خان  ،نجم الدين عبد اللطيف العاين  ،تقويم وتطوير إدارة
النفايات الصلبة البلدية يف مدينة النجف  ،جملة اهلندسة  ،املجلد ( )11العدد ( ، 2005، )4ص

.69

) )12املصدر نفسه  ،ص .71
) )13كريم حسون علوان  ،املصدر السابق  ،ص .35
) )14مركز متوين الطليعة ،املرقم ( )34لسنة .2014
))15معن حميي حممد ﴍيف العبدﱄ  ،النفايات املنزلية الصلبة يف مدينة البغدادي واثارها البيئية،
جملة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  ،املجلد ( )20العدد ( ، 2013 ، )6ص.301

) )16املصدر نفسه  ،ص .302

٢١٩

أ.د .عامر راجح نصر

املصادر
 -1درجال  ،وسام عبود  ،التباين املكاين

للنفايات الصلبة يف مدينة العامرة ،جملة رس من
رأى ،املجلد ( ، )10العدد (.2014 ،)37

 - 2الدغريي  ،حممد إبراهيم  ،النفايات

الصلبة تعريفها أنواعها طرق عالجها ،جامعة
امللك سعود ،اجلمعية اجلغرافية السعودية،

سلسلة اجلغرافية (.2012 )3

 -3الراوي  ،ساطع حممود  ،الطيار،

طـه امحد  ،تركيبة وإنتاجية النفايات الصلبة
يف مدينة املوصل مقارنة بني عقدين ،جملة
تكريت للعلوم اهلندسية  ،املجلد ( )9العدد

).2012، )1

 -4الركايب ،ناﴏ واﱄ  ،التباين املكاين

للنفايات الصلبة يف مدينة الكوت الواقع
واملعاجلات باستخدام  ،GISجملة واسط

للعلوم االنسانية  ،العدد (.2014 )25

 -5العبدﱄ  ،معن حميي حممد ﴍيف ،

النفايات املنزلية الصلبة يف مدينة البغدادي
واثارها البيئية ،جملة جامعة تكريت للعلوم
االنسانية  ،املجلد ( )20العدد (. 2013 ، )6

٢٢٠

م  .م  .علي حمزة الجوذري

 -6علوان  ،كريم حسن  ،دراسة

ﲣطيطية للتخلص من النفايات الصلبة
املطروحة من الدور السكنية يف مدينة بغداد

،رسالة ماجستري (غري منشورة) مركز التخطيط
احلﴬي واإلقليمي  ،جامعة بغداد .1987 ،

 -7عيل  ،منى فائق  ،دراسة مجع النفايات

الصلبة ملدينة كربالء  ،جملة اهلندسة والتنمية ،

املجلد ( ، )13العدد (.2009 ، )3

 -8عيل خان  ،حسني عبد املطلب محود

 ،العاين  ،نجم الدين عبد اللطيف  ،تقويم
وتطوير إدارة النفايات الصلبة البلدية يف مدينة

النجف  ،جملة اهلندسة  ،املجلد ( )11العدد 4
2005،

 -9غرايبه  ،سامح ،الفرحان ،ﳛيى

،املدخل اىل العلوم البيئية  ،الطبعة األوىل ،عامن

 ،دار ﴍوق للنرش والتوزيع .1987،

 -10فتح اهلل  ،عيل تاج الدين ،الراجح

يضيف اهلل بن هادي  ،التلوث والبيئة الزراعية،

جامعة امللك سعود للنرش العلمي ،الطبعة
الثانية ،الرياض.2004 ،

