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 الرتبوة للعلوم اإلنسانوة كلوة  –جامعة األنبار 

 ستخلصامل

 03750توصمت الدراسة الى ان معدل ما يطرحو الفرد من النفايات المنزلية الصمبة 
، وىذا يعني ان مجموع النفايات المطروحة يوميا من مركز قضاء كغم / شخص / يوم

المناطق الحضرية % من حجم النفايات مصدرىا 0385طنًا / يوم ،  538353الرمادي بمغ 
% من  5533% مصدرىا المناطق الريفية كما توصمت الدراسة الى ان  0358اما الباقي 

% تستخدم وعاء  2232الوحدات السكنية تستخدم اكياسًا بالستيكية في جمع النفايات، و 
 % تستخدم وعاء صفيح 3 3.35بالستيكيًا، و 

Abstract 
The synopsis of Research. 

the study reached to the medium of the one person of home trashes which 
is 0.730 K.g /person/ day, which means the whole daily trashes of a person from 
the center of Ramadi arrived to 356848 Ton % from the country side area, so the 
study discovered that 43.8% from the home's person using plastic pockets in 
collecting trashes and 22.2% using plastic vessel, and 19.3% using metal 
barrmel.   

 املقدمة:

نتيجة الزيادة السكانية اليائمة التي تحققت في السنوات االخيرة ادت الى ضغط شديد 
والفضالت التي رافقت زيادة عدد السكان وما رافقو عمى العناصر البيئية نتيجة حجم النفايات 

 في زيادة في استيالك السمع والمواد3
كما صاحب التطور الصناعي والعمراني في مركز قضاء الرمادي الى زيادة حجم 

 النفايات الناجمة عن االنشطة البشرية المختمفة3
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 مشكلة الدرادة:

بسبب النفايات الصمبة تركت يعاني مركز قضاء الرمادي من تدىور بيئي كبير؛ 
 آثارىا السمبية عمى السكان وحياتيم المختمفة3

 فرضوة الدرادة :

 ىل مركز قضاء الرمادي يعاني فعال من مشكمة النفايات الصمبة3
 هدف الدرادة :

مركز قضاء  تيدف الدراسة الى تحديد مشكمة النفايات الصمبة التي يعاني منيا
 3وراء ىذه المشكمة ودرجة تأثيرىا لتي تكمن، مع تحديد االسباب االرمادي

 اهموة الدرادة:

تنموية تعد دراسة مشكمة النفايات الصمبة وتحميميا ذات اولوية عند وضع اي خطة  -3
 3لتطوير المنطقة

 تعد ىذه الدراسة باكورة دراسات الحقة تيتم بالبيئة3 -2
 حدود منطقة الدرادة

تقع منطقة الدراسة في الجزء االوسط من العـراق، والجـزء الشرقي من محـافظة 
 ، 54 42شماال وبين خطي طول  ´33 23´  ،33 33االنبار، وفمكيا بين دائرتي عرض 

مقاطعة ريفية اي انيا  21شرقا3 تضم منطقة الدراسة مـركـز مدينـة الرمادي و 46 43
والبوعبيد3 يحدىا قضاء ىيت من جية الشمالية الغربية، محصورة بين مقاطعة ابو طيبان 

الحافة  وتحدىا ناحية الحبانية من الجية الجنوبية الشرقية، اما من جية الشمال والشرق تحدىا
الشرقية ليضبة الجزيرة وناحية الصقالوية، اما من جية الغرب والجنوب تحدىا الحافة الشرقية 

 لميضبة الغربية3
  النفاوات الصلبة:

ىي عبارة عن خميط من بقايا االطعمة والخضراوات والفواكو، فضال عن الزجاج 
الصفيح واالثاث المنزلي المستغنى عنو، وىي مواد معقدة  وعمب واالقمشةوالبالستك والورق 

التركيب وغير متجانسة، ويعتمد وجودىا كما ونوعا عمى سموكيات السكان ومستواىم 
 3 (3)المعاش



 الراوي ليحممود ع صباحأ.د. 

 

 شكلة النفاوات الصلبة يف قضاء الرماديم

 د. صباح عبود محد الشجريي

 

) 537 ) 
 

 
 

  

 

 (3)خريطة رقم 
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وتعد دراسة مشكمة النفايات الصمبة في مركز قضاء الرمادي خاصة ومحافظة االنبار 
وذلك لعدم توفر مؤسسات متخصصة تسجل بيانات الظواىر  عامة من االمور الصعبة؛

المختمفة المتعمقة بالنفايات الصمبة من جية، ومن جية اخرى فان العوامل التي يمكن ان 
تضم طيفا واسعا من المتغيرات البيئية الطبيعية منيا او البشرية التي  تسيم في ىذه المشكمة

تؤدي دورا ميما في موقع انتشار حجم ومستوى تأثير ىذه المشكمة3 لذلك تم اعتماد استمارة 
استبيان لغرض الحصول عمى المعمومات التي تستند الييا الجوانب التحميمية ليذه الدراسة 

 الدوائر ذات العالقة3 والتي تم الحصول عمييا من
لقد تم تحديد العينات المشمولة بالدراسة باستعمال المعاينة العشوائية البسيطة، وبما 

%( كأفضل حجم لمعينة يمكن 3يضمن تمثيل ىذه العينات لمجتمع الدراسة وقد اخذت نسبة )
خذت عمى ان يعكس صفات مجتمع الدراسة وبالرغم من ان ىذه النسبة قد تبدو كبيرة اذا ما أ

اساس حجم السكان، اال ان في سياق ىذه الدراسة اعتمدت الوحدات السكنية وبالتالي فان 
 الحجم يمكن السيطرة عميو ومعالجتو احصائيا3 

وقد اعتمدت ىذه االسر في تسجيل البيانات الخاصة بالنفايات الصمبة ولما كانت كل 
تمد اختيار اسموب المكررات )اي اسرة تتباين في معدل طرحيا لمنفايات الصمبة لذلك اع

معاينة نفس االسرة في اكثر من وقت( والذي يمكن من خاللو تجاوز مشكمة التباين في 
 المطروح اليومي من النفايات الصمبة لألسرة الواحدة وقد تم دراسة مشكمة النفايات وكما يأتي:

 معدل الوزن الوومي للنفاوات املنزلوة : -1

لوزن النفايات اليومي لممقاطعات السكنية وتبين ان ىذا  تم حساب المعدل العام
( كغم لمعائمة الواحدة، جدول 73535المعدل المسجل لموحدات السكنية المشمولة بالعينة ىو )

( ان ىذا المعدل إذا ما اخذ عمى اساس مجموع الوحدات السكنية لمنطقة الدراسة فأنو 3رقم )
، كما سيالحظ ذلك عند الحديث عن تطرح يوميا بير من النفايات التيسيتحول الى كم ك

( 3المعدل الوزني لمنفايات اليومية المحسوبة عمى اساس االشخاص ، ويبدو من جدول رقم )
مستوى مقاطعات ( ان ىناك تباينًا كبيرًا في حجم النفايات المنزلية عمى 2وخريطة رقم )
طروحة يوميا حسب الوحدات ايات الم، اذ يمكن تحديد ثالثة مستويات لوزن النفمنطقة الدراسة

( كغم ، ويتمثل في مقاطعة ) المشييد 8.00 - 5300، فالمستوى االول يتراوح بين )السكنية
 والطالعة والطرابشة والبوعبيد والموح والقطنية والدوار وزويغير وابو طيبان (3 
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 2035( معدالت وزن النفايات في مركز قضاء الرمادي لعام 3جدول رقم )

م المقاطعة اس
 السكنية

معدل وزن النفايات 
لموحدة السكنية كغم 

 / يوم

معدل وزن النفايات 
لمفرد الواحد كغم / 

 يوم

عدد السكان لعام 
3102 

كمية النفايات 
المطروحة لممقاطعة 
 السكنية كغم / يوم

 3380452 342951 10911 00811 الرمادي
 9052 00041 10831 20211 المشيهد
 2918 4300 10041 00041 الحامضية
 08201 32821 10801 80311 الصوفية
 3120 3304 10931 80211 الجرايشي
 01229 02504 10241 00411 البوفراج
 4140 4200 10941 80211 البوذياب
 0802 05300 10441 20041 الطالعة

 00348 04100 10041 00241 البوعمي الجاسم
 4581 0839 10011 00511 البوعساف
 5593 2900 10241 40211 الطرابشة
 5321 4103 10841 20011 البوعبيد
 0130 3238 10581 40911 الموح

 3388 2504 10201 00911 الصهاالت
 0395 0300 10841 80411 سطيح
 2580 9100 10031 010211 طوي
 0241 3311 10041 00541 الجبل
 8494 01003 10841 80241 زنكورة
 3018 2108 10541 50911 القطنية
 5021 0110 10491 40211 الدوار
 3110 2008 10451 50811 زويغير
 2298 0998 10811 20911 ابوطيبان
 242858 531598 10021 كغم 00585 المجموع

 3/8/20353 الى 3/3/2035المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية من 
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( كغم ويتمثل في كل من: 73300 - 83.03والمستوى الثاني يتراوح بين )
، اما المستوى الثالث يتراوح بين بوعمي الجاسم والبوعساف والجبل()الحامضية والبوفراج وال

والبوذياب ، فاكثر ويتمثل في المقاطعات األتية: )الرمادي والصوفية والجرايشي ( كغم73303)
%( من المقاطعات السكنية يقل .503والصياالت وسطيح وطوي وزنكورة(3 وعميو فان نسبة )

%( من 2237( كغم و)83.00معدل وزن النفايات المنزلية لموحدة السكنية الوحدة عن )
( كغم، بينما 83300 - 83.03المقاطعات السكنية يتراوح معدل وزن النفايات اليومية بين )

 ( كغم733033ن المقاطعات السكنية تزيد عن )%( م5835)
 معدل وزن النفاوات الوومي على اداس الشخص الواحد : -2

بعد حساب معدل وزن النفايات اليومي عمى اساس الوحدات السكنية، وكي نقرب 
ذا المعدل عمى اساس الشخص الصورة اكثر من حجم المشكمة المدروسة سيتم حساب ى

( 03750( ان معدل حجم النفايات في منطقة الدراسة بمغ )3رقم )ويبدو من جدول  3الواحد
كغم / شخص / يوم، وىو معدل مقارب لمعدل ما يولده الشخص في الدورة الثانية والبالغ 

، والمعدل اعاله يتباين توزيعو المتحدة ( غم / شخص / يوم الذي حددتو منظمة االمم00.)
%( من االحياء السكنية 5333دول ايضا نسبة )المكاني حسب المقاطعات3 كما يبدو من الج

%( من االحياء يتراوح المعدل 30، وان )( غم / شخص / يوم830 - 530يتراوح فييا من )
( .33، وان النسبة الباقية يزيد فييا المعدل عن )( كغم / شخص / يوم330 - 833بين )

المشكمة بصورة اوضح ( ولبيان حجم 5، وىذا ما توضحو خريطة رقم )كغم / شخص / يوم
، والذي (3، جدول رقم )يومية المطروحة لكل مقاطعة سكنيةفقد تم حساب كمية النفايات ال

تبين من خاللو ان مجموع النفايات اليومية التي تطرح من مركز قضاء الرمادي بمغ 
 ، وىذا وحده يمكن ان يعكس حجم المشكمة البيئية التي يمكن ان تنجمًا يوميا( طن538353)

%( من حجم 85جراء تراكم ىذا الكم من النفايات، ويبدو من الجدول ايضا ان نسبة )
 3( فأن مصدره المناطق الريفية%58، اما الباقي )النفايات مصدرىا المناطق الحضرية

 ادلوب مجع النفاوات داخل املنزل:  -3

تختمف طرق جمع النفايات في مركز قضاء الرمادي من عائمة الى اخرى بحسب 
مع  ، ولغرض التعرف عمى طبيعة التعاملمستوى الثقافي واالجتماعي لمسكانالرغبة وال

 % من الوحدات السكنية 5533( بان 2، يوضح جدول رقم )النفايات داخل الدور السكنية
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، وان نسبة الوحدات التي تستعمل وعاء بالستيكيًا تتستخدم أكياسًا بالستيكية في جمع النفايا
، اما %3.35، وان نسبة الوحدات السكنية التي تستعمل وعاء صفيح بمغت %2232بمغت 

، اذا ان اعمى نسبة ىي تخدم برميل حديد في جمع النفايات% تس3537النسبة المتبقية وىي 
ة حمميا اال انيا ال تحفظ النفايات التي تستعمل االكياس البالستيكية؛ لكونيا متوفرة ولسيول

 3الحيوانات لوقت طويل لسيولة تمزيقيا وتبعثرىا من

ويبدو من خالل الدراسة الميدانية ان استعمال الوعاء البالستيكي ىو الطريقة 
، وان ىناك رغبة كبيرة من السكان في استعماليا، وتبين ياتالصحيحة في التعامل مع النفا

 ؛اال مضطرين لتر ال يرغب السكان في استعماليا 200والبرميل سعة ايضا ان وعاء الصفيح 
يو نوع من بسبب انيا كبر حجميا وثقميا مما يجعل عممية تفريغيا في آليات نقل النفايات ف

، فضال عن ان ىذه االنواع من االوعية عادة بدون اغطية محكمة مما يساعد عمى الصعوبة
مل المواد العضوية الموجودة وانبعاث الروائح الكريية بسبب تحتبعثر النفايات وتكاثر الذباب 

 3   فييا
 ثانوا: أدباب تلوث الرتبة يف مركز قضاء الرمادي:

تـتـعدد االسـبـاب الـتـي تـؤدي الـى تـموث الـتـربة فـي مـركـز قضـاء الـرمادي الـى درجـة 
لـكبير بين تمك عن الـتداخل ا ، فضالدد االنـشطة الـبشـرية والمسبباتيـصعـب حصرىا لـتع

 -، لذا يمكن ايضاح اىم تمك االسباب بما يأتي:الـمسببات
 دوء إدارة النفاوات يف مركز قضاء الرمادي: -1

تقـتصر إدارة النفايات مـن جمع ونقـل وطمر النفـايات عمى حدود مدينـة بـمدية الرمادي 
مـن ىـذه الـخدمة3 وتـعد مـديـرية بـمـدية فـقط، اما الـمقاطعات الـريفية فـال تنال أي نصيب 

الـرمادي الـجية الـمسؤولة عـن ادارة الـنفايات الـصمبة فـي الـمـدينة ضمن حدود الـتصميم 
االسـاس ليا، فضال عن تقديم الخدمات الـبمدية االخـرى من فتـح وتسوية الـشـوارع وردم 

ات عن طريق الـتنفيذ المبـاشر بكـوادرىا الـمستنقعات وتنظيم الحدائق، إذ يتم ادارة النفاي
ومعداتيا والياتيا المتخصصة في الوقت الحاضر، وىي تعاني من قصور واضح في ادارة 

 -الـنفايات من خالل ما يأتي:
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( النسب المئوية الستخدام االوعية المختمفة في مركز قضاء الرمادي لعام 2جدول رقم )
2035 

 برميل حديد وعاء صفيح وعاء بالستيكي ةاكياس بالستيكي اسم المقاطعة
 ـــ 2 2 2 الرمادي
 3 3 0 2 المشيهد
 0 2 2 0 الحامضية
 3 2 2 5 الصوفية
 0 3 3 0 الجرايشي
 0 ـــ 2 4 البوفراج
 3 2 5 8 البوذياب
 3 2 5 9 الطالعة

 5 2 3 2 البوعمي الجاسم
 2 4 2 04 البوعساف
 3 3 5 2 الطرابشة
 3 0 4 5 البوعبيد
 5 2 5 4 الموح

 2 2 2 4 الصهاالت
 ـــ 0 0 2 سطيح
 0 0 ـــ 5 طوي
 3 ـــ 2 5 الجبل
 0 5 2 2 زنكورة
 5 2 5 00 القطنية
 3 3 3 2 الدوار
 2 0 2 0 زويغير
 0 3 3 5 ابوطيبان
 52 04 24 039 المجموع

 % 0500 % 0902 % 3303 % 5208 النسبة المئوية
 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان3 
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 قلة الكوادر البشروة: -أ

ان نجاح عممية الـتخمص مـن النفايات الصمبة تـعتمد الى حد فـي بعيد عمى اختيار 
وتدريب ومتابعة عمل الكوادر البشرية العامـمة3 وقـد عانت بمدية الرمادي من نقص فـي 

لقمة الـرواتب الـمخصصة وطول ساعات العمل وصعوبتو وعدم رغبة المواطنين الـكوادر وذلك 
فـي االنخراط فـي ىـذا الـنوع من الـعمل ألسباب اجتماعية؛ وليذا الـسبب استعانت الـبمدية 

، وجدول ك بقي الـعجز واضـحا نسبياومع ذلـ ببعض الـكوادر الـوقـتية لسد الـحاجة الـممحة لـيا،
 183ان عـدد الكوادر العاممة فـي ادارة الـنفايات الـصمبة لمدينة الرمادي بمغ  ( يبين3رقم )

 عاماًل دائميًا، وباقي العاممين وقتي3 99عاماًل منيم 
 الكوادر العاممة في بمدية الرمادي (5جدول رقم )

 المجموع الكوادر الوقتية عدد الكوادر الدائمية نوع العمل
 80 23 75 سائق 

 35 20 15 العملمراقب 
 68 59 9 عامل تنظيف

 183   المجموع
، القسم ، بمدية الرماديالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى: وزارة الداخمية، مديرية البمديات العامة

 الفني3
 

 عدد اآللوات:  -ب

بمدية الـرمادي كـباقي بـمديات الـقطر تعاني مـن نـقص حـاد في عدد اآللـيات بـسبب 
الـظروف االستثنائية التي يمر بيا القطر، وان قسما من االليات العاممة فـي الـوقت  الحاضر 

( يوضح عـدد االليات، وىـذا 5، جدول رقم )يمكة تجاوزت اعـمارىا الـتصميميةىي اليات مست
 228546والسيما ان الـمدينة تطرح يوميا  الـعدد الـمتوفر من االليات ال يسد الـحاجة الـفعمية،

 طـنًا من الـنفايات الـصمبة3
 ختلف ادالوب وطرق معاجلة النفاوات املنزلوة يف منطقة الدرادة: -2

من خالل الـجوالت الـميدانية اتضح ان ىناك طريقتين يتم اتباعيا من سكان منطقة 
 الدراسة لمتخمص من النفايات وىي:
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 2013عدد االليات بأنواعيا في بمدية الرمادي لعام  (4جدول رقم )
 عددها االلية

 58 كابسات ضاغطة
 17 قالبة
 5 شفل
 7 تنكر

 5 كانسه طرق
 1 ناقل حاويات
 1 حادلة خمفية

 1 بمدوزر
 6 تنكر ماء

 4 حاويات مستشفيات
 200 2م 1حاوية سعة 
 150 2م 16حاوية سعة 

  
باالعتماد عمى: وزارة الداخمية، مديرية البمديات العامة، بمدية الرمادي، قسم المصدر: من عمل الباحث 

 االليات3
 

 الطمر املكشوف: -أ

بـسبب الـنقـص الـحـاصل فـي عـدد عـمال الـنظافة وااللـيات واالربـاك فـي عـممـية جـمع 
وقت الـمحـدد3 مما ونقـل الـنفـايات، تـعـاني بـعض االحـياء مـن خدمة رفع الـنفايات فـي الـ

اضطـر الـسكـان الـى الـتخـمص مـن نفاياتيم بـأسموب غـير مـرخص بإلـقائيا في الـقطع الـسكنية 
غير المشيدة والـفضاءات الـخالية مكـونين بـذلك اكداسًا متـناثرة من الـنفـايات كما فـي الـصورة 

واصـبحت بـيئة لـتكاثر الـذبـاب  ( مما جعـل ىـذه الـتجمعات مـصدرا مـن مصـادر الـتـموث،3)
والـحشرات الـناقمة لألمراض3 اما فيما يخص لبمدية الرمادي فأن االسموب المتبع في الـتخمص 

( 2من الـنفايات ىو الـطمر الـمكشوف وبدون تطبيق لقواعد الـطمر الـصحي كما في الـصورة )
، إذ تتخذ من منـطقة الـجرايشي الـتي  تبعـد ية طمرا مفـتوحا الـى حد مامما جعـل من ىذه الـعمم

اما الموقع الـثاني في  3ال المديـنة مكانا لمطمر المكشوفكم شم  8عـن الحدود البمـدية مسـافـة
، إذ تـم استعمالو حـديثا؛ بسبب تدىور 4)منـطقة الـحميرة جنوب مدينة الـرمادي، خريطة رقم )
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ا بالنسبة لممقاطعات الريفية التي تقع خارج حدود الظروف االمنية في مدينة الـرمادي3 ام
الـبمدية، فيي محرومة من الخدمات الـبمدية، لذلك تعتمد عمى جيودىا الذاتية في الـتخمص من 
نفايات الـمقاطعات الـسكنية، والطريقة الـمتبعة ىـي طمر الـنفـايات بالـمبازل الـزراعـية والسيـما 

3 تستغميا (2)( كم254تـرقيا الـمـبازل الـرئيسية والـفرعية بطول )ان الـمقـاطعات الـريفية تـخـ
الـعوائل في الـتخمص من النفايات؛ بسبب قـربيا وسيـولة الـوصول الـييا حيث تستقبل الـمبازل 

طن من الـنفايات، لـذلك تحولت الـمبازل من ميمتيا االساسية وىـي  128302)يـوميا )
ـن الـمياه الـزائدة اصبحت مكان لـطمر الـنفـايات لـذلك اصـبحت تخمـيص االراضي الـزراعـية م

الـمبازل بيئـة لـتجمع الـحيـوانات الـسائـبة والـقـوارض والـحشـرات الـناقمة لألمراض، فضال عـن 
 مشكـمة اخرى وىـي ردم الـمبازل بـالمخمفات بـحيث اصبحت تعيق جريان المياه الزائدة3

 2013/5/25فتوح )العشوائي( التقطت بتاريخ ( الطمر الم1صورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013/6/1( موقع الطمر في الجرايشي التقطت بتاريخ 2صورة رقم )
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 :حرق النفاوات -ب

تعد عـممية حرق الـنفايات مـن الـطرق الـشائعة لمـتخمص مـن النفايات فـي منـطقة 
لمتخمص من النفايات المتراكمة بحرقيا ، حيـث يضطر سـكان المنطقة بين حين واخر ةالدراس

وذلك لمتقميل من حجميا3 وتتم عممية الـحرق اما في براميل حفظ الـنفايات نفسيا، او فـي 
الـساحات المكشـوفة واالرصفة3 وحرق اكـداس الـنفايات بيـذا االسموب يؤدي الى انبعاث دخان 

قـد تـكون سـببا في اصابتو كثيف يحتوي عمى غازات متعددة تؤثر عمى صحة االنـسان و 
بـأمراض خـطيرة فضال عـن الـروائح الـكريية واالتربة الـدقيقة والـدخان الذي تنقمو الـرياح من 
مكان اكداس الـنفايات الى المناطق الـسكنية، مما سـبب االصابة ببعض امراض الجياز 

 التنفسي والعيون3
 األثار السلبوة للنفاوات الصلبة:

اىر واسباب التموث البيئي في مركز قضاء الرمادي، ولغرض اكتمال بعد دراسة مظ
اىداف البحث فمن الضروري دراسة اآلثار السمبية لمنفايات الصمبة، والسيما تشويو المظير 

 العام لممدينة وانبعاث الروائح الكريية3 
 التلوث البصري ) تشووه منظر املدونة (: -1

ر المتعمقة بالمباني ومجاوراتيا الخالية من يمثل التموث البصري كل المناظر والصو 
القيم الجمالية، والتي تؤذي المتمقي او المشاىد ليذه االعمال، إذ يبرز تأثير الممارسات عمى 
البيئة العمرانية من خالل احداث تشويو لمصورة البصرية، وانعدام القيم الجمالية بسبب 

م عمى اساليب بسيطة وقديمة في التعامل التصرفات غير المسؤولة من قبل السكان، واعتمادى
مع البيئة الحضرية، فضال عن ضعف المستوى االقتصادي لمسكان والخمفية االجتماعية 
الريفية في الغالب التي قدموا منيا، فضال عن ضعف التخطيط والمتابعة من البمدية3 والجدير 

قع طمر النفايات، إذ تبين ان بالذكر االنتشار العشوائي لمواقع توزيع حاويات النفايات وموا
اغمب القطع السكنية غير المشيدة اصبحت مكبًا لطمر النفايات، وتحويل االرصفة الى مكان 

 (53( و)5لتصريف النفايات كما في الصورة رقم )
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 (4صورة رقم ) (3صورة رقم )

  
 2013/5/13( توضيحية تشويو منظر المدينة، التقطت في حي االندلس بتاريخ 5( و)5صورة رقم )

 

 :انبعاث الروائح الكروهة -2

من ابرز اآلثار السمبية لمتدىور البيئي في مركز قضاء الرمادي ىي انبعاث الروائح 
الكريية، الناجمة عن تجمع وطمر النفايات المنزلية، والتي تشكل نسبة كبيرة فييا مواد 
عضوية، قابمة لمتحمل والتعفن، والسيما ان اغمب الـمقاطعات الـريفية اتخذت من المبازل التي 

طق السكنية مكبًا لطمر النفايات المنزلية، وىذا يعني ان سكان المنطقة عمى تخترق المنا
تماس مباشر مع ىـذا المصدر الـمزعج، فضال عن وجود اكبر موقع لطمر نفايات المدينة في 
منطقة الجرايشي، الذي يقع شمال منطقة الـدراسة، والمعروف ان الـرياح الـسائدة ىي الـشمالية 

)الجرايشي، الـموح، الحامضية، البوعبيد، الصياالت،  يعني ان مقاطعات:الـغربية، وىـذا 
من اكثر المناطق تأثرا بالروائح الـكريية الـتي تنقميا الـرياح من مـوقع  البوذياب، البوفراج(

( حقـل دواجن موزعة عمى منطقة الدراسة، ليا تأثير عمى 336 فضال عن وجود )(5)الطمـر
من  % 21قو من روائح كريية، إذ بينت الدراسة الميدانية ان صحة السكان بسب ما تطم

حجم العينة اجابت بعدم وجود روائح، وان نسبة الـوحدات الـتي اجـابت بوجود روائح خـفيفـة 
، اما نسبة % 28.2، ونسبة الـوحدات الـتي اجابت بوجود روائح متوسطة ىـي % 26.8ىـي 

( ان ىـذه الـنسب تعني وجـود 3جدول رقم ) 3% 17.6الـتي اجابت بوجود روائح شديدة فيي 
من الوحدات  % 79مشكمة انبعاث روائح تتـراوح بيـن الخفيفـة والمتوسطة حيث يقر بذلك 

السكنية المشمولة بالدراسة، ومن المعموم ان مشكمة انتشار الروائح الكريية تعكس اآلثار 
 الـسمبية لمحياة الـحضرية، ويزداد تأثيرىا مع ارتفاع الـكثافة الـسكانية وتخمف طرق الـمعالجة3
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 ( شدة تأثير الروائح على سكان منطقة الدراسة5جدول رقم )

 روائح شديدة روائح متوسطة روائح خفيفة توجد روائح ال اسم المقاطعة
 - 3 6 6 الرمادي
 - 3 3 2 المشيهد
 6 3 3 2 الحامضية
 - 5 4 3 الصوفية
 6 3 3 - الجرايشي
 5 3 1 - البوفراج
 9 4 3 1 البوذياب
 1 7 6 4 الطالعة

 2 4 6 3 البوعمي الجاسم
 2 3 14 10 البوعساف
 - 4 4 3 الطرابشة
 3 7 2 - البوعبيد
 6 4 4 2 الموح

 6 5 3 - الصهاالت
 - 1 1 3 سطيح
 - 1 1 4 طوي
 1 2 3 3 الجبل
 - 5 4 5 زنكورة
 3 3 9 10 القطنية
 - 3 6 - الدوار
 2 5 7 - زويغير
 - 5 4 - ابوطيبان
 52 83 97 62 المجموع

 %17.6 %28.2 %26.8 %21 النسبة المئوية
 

 الميدانيالمصدر: الدراسة 
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 االدتنتاجات:

 0.730اظيرت الدراسة ان معدل ما يطرحو الفرد الواحد من النفايات المنزلية الصمبة  -3
، وىذا يعني ان مجموع النفايات المطروحة يوميا من مركز قضاء كغم / شخص / يوم

 3/ يوم، مصدرىا المناطق الريفية طناً  356848الرمادي بمغ 
بالستيكية في  من الوحدات السكنية تسعمل اكياساً  % 43.8توصمت الدراسة الى ان  -2

، وعاء صفيح تستعمل % 19.3تسعمل وعاء بالستيكيًا، و % 22.2، جمع النفايات
 3برميل الحديد في جمع النفايات من الوحدات السكنية تستعمل%  14.7و

ن حيث وال مان ادارة البمدية غير كفؤة في القيام بمياميا ال من حيث تقديم الخدمات  -5
، حيث نالحظ اىتمامًا واضحًا ومفرطًا من حيث الخدمة التي تقدميا المتابعة لكوادرىا

لبعض االحياء دون االحياء االخرى، فضال عن قيام سائقي االليات المكمفة بنقل 
ي البيئية والجمالية النفايات برمييا في المناطق غير المحددة ليم وىذا يؤثر عمى النواح

 3لممدينة
يح مع وعي لدى سكان منطقة الدراسة عموما فيما يتعمق بالتعامل الصحضعف ال -5

، إذ يمجأ الى معالجة النفايات عن طريق الحرق وىذا يموث ىواء منطقة النفايات الصمبة
 3 لروائح الكريية الناتجة من الحرقالدراسة من جراء الغازات وا

ابية لمرمي المكشوف، اذ الطرق المش االسموب المتبع حاليا في مواقع الطمر ىو احد -3
لضوابط الخاصة بموقع الطمر الصحي، وال سيما في منطقة فييا الشروط وا تستخدم

 3الجرايشي
 طن من النفايات يوميا3  128302تحول المبازل لمواقع الطمر النفايات، حيث تستقبل  -8
باالعتماد عمى معدل وزن النفايات الذي يطرحو الشخص الواحد يوميا فان  -7

 من الغازات تتصاعد في ىواء منطقة الدراسة عند معالجتيا بالحرق3 3م 46390240
، وفي ىذا السياق مصادر التأثير عمى صحة السكان تعد مشكمة الروائح الكريية احدى -3

وان نسبة  % 21لوحظ بأن نسبة الوحدات السكنية التي اجابت بعدم وجود روائح ىي 
اما نسبة الوحدات السكنية  % 28.2الوحدات التي اجابت بوجود روائح متوسطة ىي 

  3% 17.6التي اجابت بوجود روائح شديدة فيي 
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 التوصوات:

نشر الوعي البيئي بين المواطنين، وتوضيح ماىية البيئة والمشكالت الناجمة عن   -3
تموثيا وكيفية اسيام المواطنين في الحفاظ عمييا عن طريق وسائل االعالم ومحاولة 

 دراسية المختمفة3إدخاليا في المناىج ال
، وتقديم خدمة جمع النفايات الى جميع ن إدارة نظام التخمص من النفاياتتنظيم وتحسي -2

لضرورية لحفظ بيئة منطقة مناطق مركز قضاء الرمادي وحسب الشروط الصحية وا
 3الدراسة

 3مر الصحي وتجنب طمرىا في المبازلتطبيق المبادئ االساسية لعممية الط -5
لى اسمدة عضوية عممية حول امكانية االفادة من النفايات بتحويميا االقيام بدراسات  -5

 3منيا في توليد الطاقة الكيربائية، وامكانية االستفادة لألغراض الزراعية
 

 املصادر:

                                                 

محاضرة مرسي احمد السيد، النفايات الصمبة وطرق التخمص منيا وآثارىا عمى البيئة والصحة العامة، ( (3
 -.3، الكويت، سيا بأشراف برنامج االمم المتحدةفي ندوة النفايات الصمبة والمجتمعات الحضرية في غرب آ

22 ،3.333 
 ، ص2033ايمن سميمان مزاىرة وعمي فالح الشوابكة، البيئة المجتمع، جامعة البمقاء التطبيقية، االردن،  ((2

2273 
 2013/11/15. مقابمة شخصية مع عدد من اىالي المنطقة، بتاريخ  ((5

 
 استمارة االستبيان

 اسم المقاطعة السكنية  -3
 عدد افراد الوحدة السكنية -2
 وزن النفايات -5
 ىل تشعر بوجود رائحو كريية ناتجة عن النفايات المطروحة في حي المنطقة السكنية : -5

 ،ائح متوســـطة الشـــدة )      (رو  ،الشـــدة )      ( ائح خفيفــــةرو  ،(     ال توجد روائح )   
 3 (  روائح شديدة الشـــدة )     
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؟ ىل ىـــــو وعــــاء بالستيك؟ مستخدم لجمع النفايات داخل مسكنكما ىو نوع الوعاء ال -3
 3(   برميل حديد؟ )   ، (   ؟ )   وعاء صفيــــح ،(  ؟ )    (، أكياس بالســــتيك   )   

 
حسب المقاطعات ب( حجم العينة وعدد االسر المشمولة بعينة الدراسة موزعة 2ملحق )

 السكنية

 اسم المقاطعة ت
حجم 
 العينة

عدد 
 ت االسر

اسم 
 المقاطعة

حجم 
 عدد االسر العينة

 12 53 البو عبيد 12 16 75 الرمادي 1
 16 79 الموح 13 8 40 المشيهد 2
 14 59 الصهاالت 14 12 60 الحامضية 3
 5 17 سطيح 15 12 49 الصوفية 4
 6 24 طوي 16 12 49 الجرايشي 5
 9 39 الجبل 17 9 36 البو فراج 6
 14 59 زنكورة 18 17 69 البو ذياب 7
 25 87 القطنية 19 18 56 الطالعة 8
 9 33 الدوار 20 15 45 البوعمي الجاسم 9
 14 69 زويغير 21 29 86 البو عساف 10
 9 39 ابو طيبان 22 11 38 الطرابشة 11
     294  المجموع 

 


