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 :الممخص
تيدف الدراسة , الى دراسة مواقع الطمر الصحي في مدينة الرمادي       

مشكمة النفايات الصمبة ىي المشكمة الرئيسة التي تحظى باىتمام , كون أن 
بسبب ضيق رقعة األرض  , إدارة المجالس البمدية جميعيا وخاصة المدن

الصحة عمى , والتبعات السمبية  , وكمية وحجم النفايات الصمبة اليائل
 ةربط استعماالت السكان بكميات النفايات المتولدة في مدين, العامة

 ةالرمادي  واوضحت التوزيع الجغرافي لمواقع الطمر الصحي في مدين
الرمادي  و شممت الدراسة الدراسات  ةالرمادي  والتأثير البيئي عمى مدين

اتجة من الخاصة باستخالص الطاقة من النفايات الصمبة وكمية الطاقة الن
)القيمة  الرمادي  اْذ بمغت حسب المعادلة التالية ةالنفايات الصمبة في مدين

بمغت القدرة الحرارية  اذْ ( ,   10-3 × [ (kj/kgالحرارية لممادة = )
 (kW.h/year)  202264.000522لمنفايات الصمبة في مدينة الرمادي
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Abstract: 

The study aims to study sanitary landfill sites in the city 

of Ramadi, as the problem of solid waste is the main 

problem that is of concern to the management of all 

municipal councils, especially cities, due to the narrow 

land area, the amount and size of massive solid waste, 

and negative consequences, on public health, linking the 

uses of the population The quantities of waste generated 

in the city of Ramadi, and showed the geographical 

distribution of landfills in the city of Ramadi and the 

environmental impact on the city of Ramadi. The study 

included studies on extracting energy from solid waste 

and the amount of energy generated from solid waste in 

the city of Ramadi Y reached by the following equation 

(thermal value of the material = (kj / kg)] × 10-3), as the 

total heat capacity of solid waste in the city of Ramadi 

525,097.333105 (kW.h / year) kWh. 
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 منيجية البحث :
     :  المقدمة

تعد المدينة من اىم الظواىر البشرية التي شيدت عمى يد االنسان باعتبارىا انشطة 
وظيفية فاعمة عمى سطح االرض اال ان ىذه االنشطة وتعددىا ولدت مجموعة من المشكالت 
البيئية الخطرة عمى  النظام البيئي وعمى صحة االنسان ومن ىذه المشاكل النفايات الصمبة 

في مدينة الرمادي ومن خالل استخدام االساليب  وواثارىا عمى البيئة واالنسان وىذا نالحظ
القديمة لطمر النفايات والتخمص منيا وايضا امكانية تحويل ىذه الكميات من النفايات الى 

 وجاءت ىذه الدراسة عمى النحو التالي :طاقة كيربائية ,  
  مشكمة البحث :

  من الصمبة النفايات لمتخمص منساليب االعدم استخدام  فيتتجسد مشكمة البحث 
 البيئة وعمى صحة االنسان عمى  يالسمب التأثير زيادةمما يؤدي الى الرمادي قبل مديرية بمدية 

, وىو ما يستدعي البحث عن حمول مناسبة ليذه  وذلك في ظل اإلنتاج المتزايد لمنفايات
 :  االسئمة التالية خالل  نطرح مشكمة البحث م  نويمك,  القضية

عالجة النفايات الصمبة تتوافق مع المعايير البيئية  وىل يوجد ىل ان اساليب م -5
 ادارة سميمة ومتكاممة لمتعامل مع النفايات الصمبة ؟

 ىل تتوافر فييا امكانات انتاج الطاقة من النفايات الصمبة ؟- 0
 فرضية البحث :

تعتمد الدراسة عمى العديد من الفرضيات التي تيدف الى االجابة عن تساؤالت 
 راسة وىي :الد

في ظل التخبط وقمة  يوجد ادارة سميمة ومتكاممة لمتعامل مع النفايات الصمبة  ال-5
 ؟الدعم الحكومي 

 تتوفر امكانات انتاج الطاقة من النفايات الصمبة ؟-0
 ىدف البحث :

تيدف الدراسة الى وضع الحمول المناسبة في ظل االمكانات المتوفرة الحالية لتحسين  
الرمادي واستخدام الطرق االمثل لمعالجتيا والتخمص  ةادارة قطاع النفايات الصمبة في مدين
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لممعايير البيئية  من خالل استحداث مواقع طمر صحي لمنفايات الصمبة تكون ضمنمنيا 
 ة  .العالمية والعراقي

 منيجية البحث :
اعتمد البحث عل البحث الميداني واستعمال المنيج االحصائي والوصفي في عممية 

 معالجة المعمومات والبيانات الخاصة بموضوع الدارسة .
 حدود الدراسة :

 مركز محافظة االنبار تحتل مدينة الرماديحيث الرمادي   ةتتمثل حدود الدراسة بمدين
)   طول  وخطي  شـماالً ( °00 -ˉ15) و(  °00-ˉ02وتقع  فمـــكيا  بين دائـرتي عـرض  )

 . شرقا( °10 -ˉ05) و( 10° -ˉ04
لعراق مدينة الرمادي التي تمثل مركز محافظة االنبار التي تعد من أكبر محافظات ا

ثل نسبة ) لتم 0( كم 504525( إذ تبمغ مساحتيا  ) 5مساحة كما يبدو من الخريطة رقم )
% ( والذي يالحظ من الخريطة أن موقع المدينة يكاد يكون ىندسيًا بالنسبة لمحدود  05ر4

المجاورة , ويظير من الخريطة أن المحافظة تقع في القسم الغربي األوسط من  والدولالدولية 
 العراق وتحيط بيا محافظات نينوى وصالح الدين وبغداد وبابل وكربالء من الشمال والشرق
والجنوب الشرقي , وكل من األردن وسوريا والسعودية من الغرب والشمال الغربي والجنوب 
الغربي , وىذه المميزات الموقعية كميا تعطي لممدينة نطاقًا وظيفيًا إقميميًا يعمل عمى جذب 
السواح الى المدينة التي تتمتع بموقع وموضع ال يتييأ لكثير من مدن العالم  , ويظير من 

 ( 5طة رقم )الخري
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)5022 ) 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

 Approvedاوال: المعايير العممية المعتمدة لمواقع طمر النفايات الصمبة : 
Scientific   standards for landfills 

أن عممية اختيار مواقع الطمر ليست بالعممية اليينة فإيجاد افضل المواقع يتطمب 
وضع منطقة جغرافية قيد دراسة مستفيضة من دراسة جيولوجية من نوع الصخور المكونة 
لمموقع ودراسة درجة االنحدار ودراسة المياه الجوفية والمناخ من درجة الحرارة والرطوبة 

وسرعتيا , اضافة الى الدراسات اليندسية والتخطيط لو والمعايير  واالمطار واتجاه الرياح
الصحية والبيئية , ومن الواضح في التخطيط انو ال يوجد شيء يتسم بالمثالية فال يمكن ان 
نجد موقعا لمطمر تتوافر فيو كل االيجابيات ويخمو من السمبيات , كما يتطمب االمر وجود 

سعة من المختصين الجغرافيين والميندسين ومختصين في اشخاص اكفاء ذو خبرة ومشاركة وا
مجال الكيمياء والتربة والقانون  والدوائر والييئات ذات العالقة , من ذلك كمو تعد عممية 
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اختيار مواقع الطمر لمنفايات الصمبة ىي عممية تخطيط مستقمة عن استعماالت االرض ذات 
 . (5)الت التجارية و الصناعية القيمة العالية كاالستعمال السكني واالستعما

 وتقسم ىذه المعايير الى االتي :
 :The standard of planning placingالمعايير التخطيطية المكانية :  -1

ان فيم طبيعة المعايير التخطيطية المكانية يعد امر غاية في االىمية في تخطيط     
مواقع الطمر النفايات الصمبة لتحقيق مبدا التوازن في توزيعيا وتوفرىا لكل السكان وتجاوز 
كل العقبات والمشكالت بيا وفقا لإلمكانيات المادية والبشرية لتحقيق اليدف االىم ىو 

فايات الصمبة المتولدة في المدن الناتجة عن االنشطة المتعددة الستعماالت التخمص من الن
االرض وما يحقق جانب من الراحة والصحة العامة واالىتمام بالناحية الجمالية لممدينة 
والحفاظ عمى المصادر الطبيعية  من ماء وىواء وتربة وتحقيق التوازن البيئي, ىنالك عدة 

اعاتيا عند اختيار مواقع النشاء مواقع الطمر لمنفايات الصمبة معايير يجب االخذ بيا ومر 
 : (0)والتخمص منيا التي يمكن االشارة الييا باالتي 

 :  المعايير التخطيطية العالمية الختيار مواقع طمر النفايات الصمبة-1
وضعت منظمة الصحة العالمية العديد من الخطط والتوجييات واالرشادات     
الطمر المستخدمة لردم النفايات الصمبة والتخمص منيا من قبل البمديات وابرز  لتطوير مواقع

 :(0)ىذه المعايير ىي 
اختيار منطقة ال تصمح الستخدام اخر او اي استعمال  في الوقت الحاضر اال  -أ

بعد بذل الموارد المالية والجيد الجسدي لتغيير االستخدام او االستعمال ليذه االرض من 
مواقع التعدين السطحية ومواقع استخراج الرمل والحصى والحجر ومواقع استخراج امثمتيا 

 التربة لصناعة الطابوق بعد استنفاذ اىمية ىذه المواقع .
ان تكون بعيدة عن التجمعات السكانية والمجمعات السكنية المخطط ليا مستقبال  -ب

كم( 2ر النفايات ال تقل عن )وقد حددت منظمة الصحة العالمية ان تكون المسافة لمواقع طم
 عن اقرب تجمع سكاني .

يفضل ان يكون موقع الطمر في اماكن تكوين وتولد النفايات وىو ما ال يمكن -ج
تطبيقو عمميا بمعنى ان تكون مواقع الطمر ضمن الوحدات السكنية وان يكون الموقع قدر 

تجميع ونقل الى مواقع الطمر, االمكان قريب لممدينة لتخفيض كمفة ادارة النفايات الصمبة من 
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كم( في كل رحمة ذىابا وايابا بين 0الن زيادة كيمو متر واحد بعيدا عن المدينة يعني زيادة )
مواقع التولد ومواقع الطمر , لكن يجب ان يكون موقع الطمر بعيدا عن حدود المدينة بين 

 .(1)كم( 52 – 52)
لطرق الرئيسية بمسافة ال تزيد عن تكون مواقع طمر النفايات الصمبة قريبة من ا -د

كم( االمر الذي يجنب اليات جمع النفايات ونقميا الى مواقع الطمر المرور داخل 0.2)
التجمعات السكنية و االبتعاد عن االزدحامات المرورية مما يقمل من وقت النقل الضائع الذي 

 . (2)يقمل من كمفة نقل النفايات الصمبة 
تصميم الطرق السريعة والشوارع الشريانية بشكل يالئم اليات نقل النفايات الصمبة  -ه

الكابسات والشاحنات والساحبات والجرافات حيث يجب ان تكون ىذه الشوارع واسعة وليا 
طن( من 0.05 – 0قابمية استيعاب االوزان الثقيمة لتمك اليات التي تتراوح حمولتيا بين )

 النفايات الصمبة .
ان تكون مواقع طمر النفايات بعيدة عن االراضي الزراعية بمسافة ال تقل عن  -و

 كم( لتجنب تموث التربة واليواء والمياه سواء السطحية منيا او الجوفية.0)
ان يصمم موقع الطمر لمدة طويمة حيث يجب ان تكفي عممية الطمر فيو لـــمدة  -ي

 المساحة المطموبة لمعمل .سنة( وذلك من خالل حساب الحجم و  02 – 02)
ان يصمم موقع الطمر بعيدا عن المطارات وخطوط الطيران , الن مواقع الطمر  -ك

 .(3)تجذب الطيور التي تسبب الحوادث خاصة اثناء الطيران في ارتفاعات منخفضة 
   . المعايير التخطيطية العراقية الختيار مواقع طمر النفايات الصمبة-2

اية البيئة وتحسين البيئة في العراق في وزارة البيئة العراقية عام اصدرت دائرة حم    
كراسا بيئيا لممشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والمقررة من قبل مجمس حماية  5665

وزارة الصحة العراقية التعميمات والمعايير الخاصة بمواقع طمر النفايات  51/6البيئة بالجمسة 
 : (4)رالصمبة واىم ىذه المعايي

 المعايير الموقعية :-أ
كم( باتجاه  1اقامت المواقع طمر النفايات خارج الحدود البمدية بمسافة ال تقل عن )-

 كم( في االتجاىات االخرى لمرياح . 0الرياح السائدة ومسافة )
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يفضل اختيار المواقع الميجورة كالمنخفضات الطبيعية ومقالع الحجر والرمل -ب-
 والحصى.
 الراضي الزراعية الغير صالحة لمزراعة عن طريق خفر الخنادق .استغالل ا-
 يجب تجنب المواقع التي تكون فييا مناسيب المياه الجوفية عالية .-
يجب ان تكون مواقع الطمر بعــيدة عن الطرق العامة والرئيـــــسية بــــــــــــــمسافة ال تقل -

 كم( .  0عن )
 : (5)المعايير البيئية -ب

ان المعايير البيئية النيائية الختيار مواقع طمر النفايات الصمبة ىي عممية تقنية      
تحتاج التصميم الدقيق ووجود اشخاص اكفاء ذو خبرة عممية وعممية باإلضافة الى المشاركة 

 نالفاعمة الواسعة لمعديد من القطاعات ذات الشأن كالجغرافيين والميندسين والجيولوجيي
وغيرىم ليكمل بعضيم عمل االخر اضافة الى مشاركة  نوالكيميائيين واإلداريي والقانونين

العديد من الييئات خاصة التنفيذية , حيث تعتبر مواقع طمر النفايات سميمة اذا لم تضر 
بالصحة العامة والبيئة , لذلك يجب التخطيط السميم لتحديد مواقع الطمر بشكل سميم وىذه 

( لسنة 04الصحة العراقية ضمن قانون حماية وتحسين البيئة رقم)المعايير وضعتيا وزارة 
 وىذه المحددات والمعايير ىي كاالتي : 0226

كم(  0ان تكون المسافة بين التجمعات السكنية ومواقع الطمر مسافة ال تقل عن )-
 كم( عن محرمات الطرق العامة . 5ومسافة ال تقل عن )

 عممية معالجة النفايات الصمبة .العمل وفق االسس العممية المتبعة ب-
تسيج مواقع طمر النفايات الصمبة بسور قبل المباشرة باالستغالل مع ضرورة -

 تشجير جوانب الموقع .
 انشاء الطرق داخل وخارج مواقع الطمر لتسييل عمل وحركة اليات .-
توفير المعدات واليات الالزمة في مواقع الطمر لتسيير عممية الطمر بالشكل -

 صحيح.ال
سنة(  02ترك المواقع التي استخدمت في ردم النفايات الصمبة لمدة )-و-ب

واستخداميا بعد تسويتيا بالتربة واعادة استخداميا الستعماالت اخرى كمناطق خضراء او 
 استعماالت خفيفة كساحات لمسيارات او مخازن لممواد المختمفة .
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التربة نتيجة تسرب العصارة وما المعالجة بين فترة واخرى مشكمة انخفاض سطح -
 تخمفو من مشاكل لمتربة والمياه الجوفية .

تجييز المواقع بأنابيب التصريف لتصريف الترشيح المتكون من تحمل النفايات مع -
 تبطين موقع الطمر بطبقة غير نافذة .

 .(6)تجييز الموقع بأنابيب الستخراج الغازات الناتج عن التحمل العضوي لمنفايات -
ىناك ايضا معايير عمى اساس مقررات ) اتفاقية بازل( وىي اتفاقية دولية تضع     

المعايير القياسية لمتجارة العالمية في النفايات الخطرة والنفايات البمدية والمحارق , وايضا 
معايير البنك الدولي ووكالة حماية البيئة االمريكية وتوجييات االتحاد االوربي فيما يخص 

نفايات الصمبة الخطرة والنفايات البمدية وحسب اتفاقية بازل فانو يوجد ما يزيد عن ادارة ال
( معيارا يجب االخذ بيا عند اختيار مواقع طمر النفايات والتخطيط ليا وتصميميا , وقد 02)

استخدمت العديد من الدول ىذه المعايير اساس في عممية اختيار الموقع المناسب لمتخمص 
 ( .5صمبة وىي موضحة في الجدول )من النفايات ال

 
 ( المعايير التي تعتمدىا الدول في اختيار مواقع الطمر الصحي حسب اتفاقية بازل1جدول )

 المقاييس المعايير الفرعية المعايير
 
 
 
 

 ةالمعايير المكاني
 واالقتصادية

 
 
 
 

الغير صالحة االرض البور والمناطق الممحية والصخرية  استخدامات االرض 
لمزراعة تعد مواقع ممتازة لطمر النفايات بينما المناطق 

 الزراعية الكثيف مواقع سيئة
المسافة بين موقع الطمر 

 والطرق الرئيسية السريعة
 متر(500مسافة ال تقل عن )

يبعد عن المناطق السكنية والمناطق المخطط ليا مسافة ال  البعد بين المناطق السكنية 
 متر( 1500تزيد عن )

البعد عن مصدر تولد 
 النفايات

كمما قمت المسافة عن مركز تولد النفايات كانت المسافة 
مقبولة وتخدم التركز السكاني ويقمل منن تكاليف نقل 

 النفايات الصمبة
 االراضي ذات القيمة الزراعية القميمةتفضل  القدرة االنتاجية لألرض 

 اختيار التربة ذات نفاذية قميمة التربة المعايير الجيولوجية 
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%( يعد انحدار 5اختيار االراضي ذات االنحدار الخفيف ) الطبوغرافية ودرجة االنحدار  والجيومرفولوجية
 %(25مثالي وال يزيد عن )

 
 
 

 المعايير البيئية

ان تكون المسافة بين موقع الطمر واقرب بئر ماء مسافة  االبار المستعممة 
 متر(360ال تقل عن )

ان تكون المسافة عن المجاري المائية مسافة ال تقل عن  البعد عن المجاري المائية 
 متر(100)

ان تكون المسافة عن الينابيع مسافة ال تقل عن  البعد عن الينابيع 
 متر(360)

يفضل االحواض ذات المخزون القميل ومناسيب المياه  الجوفيةاالحواض المائية 
 االعمق 

يفضل حجب مواقع الطمر عن الرؤيا والسفوح الواقعة  اتجاه السفوح الجبمية  المعايير المناخية 
 عكس اتجاه الرياح 

تفضل المناطق االقل مطرا لمتقميل من العصارة الناتجة من  كمية االمطار الساقطة
 تحمل النفايات 

تفضل المناطق االعمى في درجات الحرارة مما يترتب عميو  درجة الحرارة ومعدالت التبخر 
 زيادة في معدالت التبخر لمعصارة

دراسية لبعض المدن  (: ىيثم شاىين , معايير اختيار مواقع ردم النفايات الصمبة , حالة10المصدر )
 .3السورية , العيد العالي لبحوث البيئة , جامعة تشرين , سوريا , ص 

 
 في مدينة الرمادي  : ةثانيا : التوزيع الجغرافي لمواقع طمر النفايات الصمب

لغرض اعادة التخطيط لمواقع طمر النفايات الصمبة بصورة متجانسة تمبي     
متطمبات السكان والمعايير البيئية العالمية والعراقية يجب دراسة التوزيع الجغرافي والمكاني 
لمواقع الطمر الذي ىو من الموضوعات الميمة في اطار دراسة النفايات الصمبة وكيفية 

لمواقع طمر النفايات الصمبة مواضع الخمل  ةلخارطة التخطيطيالتخمص منيا اذ تبرز ا
والنقص وما تحتاجو لكي تمبي حاجة السكان و تتالئم مع اعدادىم وكثافتيم وحجم النفايات 
التي تنتج عن نشطات السكان المختمفة السكنية والتجارية والصناعية والصحية والزراعية 

وتعميم ومراكز ترفييية ونقل واتصاالت , فضال  والخدمات المرتبطة بحياة السكان من صحة
عن ارتباطيا بمتغيرات طبيعية واقتصادية واجتماعية تتداخل ىذه المتغيرات في شكل مترابط 

. ان دراسة  (2)معقد لتبدو ىذه المواقع ىي نتاج النظم الحضارية واالقتصادية واالجتماعية 
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حسب مواقعيا ومساحتيا وبعدىا وقربيا من التوزيع الجغرافي لمواقع طمر النفايات الصمبة 
التصميم االساس لممدينة وبعده عن الطرق الرئيسية واالراضي الزراعية وارتباطو بدراسة 
السكان ونموىم وكثافتيم خاصة في ظل المتغيرات الزمانية والمكانية التي تصيب دراسة 

طمر النفايات الصمبة وكمية التي يمارسونيا االمر الذي يؤثر عمى مواقع  مالسكان ونشاطاتي
 النفايات الصمبة المتولدة .

تتوزع مواقع طمر النفايات الصمبة في مدينة الرمادي  في مواقع تقع خارج     
الحدود البمدية وىو امر جيد ويقع ضمن المعايير البيئية العالمية والعراقية اال انيا ال تخضع 

بدون تخطيط منظم لذلك تكون عشوائية في  لمتخطيط البمدي ألنيا مواقع مؤقتو غير رسمية
 طرق الردم والمعالجة .

 تتوزع مواقع طمر النفايات الصمبة في مدينة الرمادي  عمى النحو التالي :
تضم مدينة الرمادي مواقع عديدة لطمر النفايات الصمبة وذلك لكونيا المركز     

االداري لمحافظة االنبار الحجم السكاني الذي تتميز بو وحجم النشاطات التي يمارسيا سكانيا 
من نشاط سكني وتجاري وصناعي وزراعي وخدمات تعممية وصحية ونقل وغيرىا وما ينتج 

كبيرة تحتاج الى مواقع طمر كبيرة خاصة بعد ان شيدت المدينة  من نفايات صمبة بكميات
عمميات تيجير وعمميات عسكرية داخل المدينة وما خمفتو من مخمفات سواء كانت نفايات 

 صمبة او انقاض الدور والمنازل التي ىدمت نتيجة لألعمال العسكرية .
قع الجريشي القديم اول مواقع طمر النفايات الصمبة في مدينة الرمادي ىو مو     

كم عن الحدود البمدية لمدينة الرمادي  وىو غير محدد  5الواقع شمال مدينة الرمادي يبعد 
المساحة وغير مخطط لو من قبل بمدية الرمادي وغير خاضع لممعايير البيئية العالمية 

( 5عمال اضافة الى المعدات التي تتكون من جرافة شفل عدد ) 1والعراقية يعمل فيو 
( ومسيج بجدار ترابي , يتم ردم النفايات الصمبة بشكل عشوائي اما 5بمدوزر تسوية عدد )و 

طريقة التخمص من النفايات فيي اما طريقة االكوام المكشوفة او الحرق المباشر او من قبل 
النباشين المحميين مما يؤدي الى تموث اليواء في موقع الطمر والمنطقة المحيطة بالموقع 

الغازات السامة المطروحة منو خاصة في وجود المكونات العضوية لمنفايات الصمبة بالروائح و 
,  ومن خالل المقابمة الشخصية لمميندي منعم عودة صميبي مسؤول شعبة البيئة  اوضح ان 
ىناك مشروع انشاء موقع طمر لمنفايات في نفس المنطقة يقع خارج التصميم االساس لمدينة 
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لى وزارة البمديات من اجل استحصال موافقة عمى إقامتو بمساحة الرمادي  قدمت دراسة ا
كم(  يكون ضمن المعايير  5دونم( ويبعد عن الحدود البمدية لمدينة الرمادي مسافة ) 563)

العالمية والعراقية وفيو معمل تدوير ومعالجة النفايات الصمبة يبعد عن الطريق السريع مسافة 
متر( ويبعد عن اقرب مصدر مائي )نير الفرات(  52و )كم( وعمق المياه الجوفية في 3)

الغرين والطين والرمل الناعم , وان نسبة الطين كم( اما طبيعة االرض فيي من  2مسافة )
وىذا النوع من الترب ترتفع فييا المواد الكمسية  %( من مكوناتيا70-50فييا تتراوح مآبين )

مستوى المياه الباطنية اذ ترتفع كمما ابتعدنا عن كما ترتفع فييا نسبة االمالح نتيجة الرتفاع 
م  , اما الموقع الثاني ىو منطقة الحميرة   (2-3ضفتي النير حيث تنخفض االرض بحوالي )

دونم  53كم وىو ايضا موقع مؤقت تقدر مساحتو ب  0ىو يقع جنوب مدينة الرمادي بمسافة 
رت في مدينة الرمادي من واستمر ىذا وتم استحداثو حديثا ابان العمميات العسكرية التي دا

الموقع باستقبال النفايات الصمبة المتولدة من المدينة حتى بعد ىذه االعوام  تمقى بو مخمفات 
متنوعة وطريقة التخمص من النفايات ىي ايضا طريقة عشوائية  طريقة الحرق المباشر 

طن يوميا من  522اكثر من  واالكوام المكشوفة وتستقبل كال الموقعين كمية نفايات تصل الى
 داخل مدينة الرمادي .

 ( مواقع طمر النفايات الصمبة في مدينة الرمادي2خريطة )

المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة الري , الييئة العامة لممساحة فيرس مقاطعات قضاء 
 . 1989الرمادي 

  الحميرةموقع 

 موقع الجريشي 
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  مواقع طمر النفايات الصمبة في مدينة الرمادي :تقييم خصائص -ثالثا
لضرورة تقييم مواقع طمر النفايات الصمبة في مدينة الرمادي وقياس مدى اثرىا     

عمى استعماالت االرض ومدى مطابقتيما لممعايير العالمية والعراقية او عدم مطابقتيا 
ئة المحيطة بيما فيجب دراسة كل ومطابقتيا لمعايير اتفاقية بازل واالثار البيئية عمى البي

 الخصائص ليذه المواقع .
 – 2فبعدىا اوال عن التصميم االساس ىو ضمن المحددات العالمية التي حددت) -5

كم( حيث يقع موقع طمر الجريشي في مدينة 1 -0كم( وضمن المحددات العراقية )52
كم( كما  0كم( عن المدينة وموقع طمر النفايات في الحميرة مسافة ) 5الرمادي عمى بعد )

 انيا تبعد عن الحدود البمدية لممدينة بنفس المسافة وعن اي تجمع سكني  .
ادر المياه في مدينة الرمادي يبعد الجريشي وتبعد مواقع طمر النفايات عن مص -0

كم(  وىي ضمن  0كم( عن اقرب مصدر لممياه ىو نير الفرات وموقع الحميرة مسافة ) 2)
المحددات والمعايير العالمية والعراقية وضمن معايير اتفاقية بازل التي حددت مسافة 

 متر( لذلك يكون تاثيرىا بعيدا عن المصادر المائية .522)
انيا بعيدة عن طرق النقل السريعة والرئيسية حيث يبعد موقع الجريشي في  كما-0

كم( ويبعد موقع الحميرة مسافة  3مدينة الرمادي عن الطريق السريع والطرق الرئيسية مسافة )
 5كم( والمحددات العراقية ) 0.2كم( وىي ضمن الحدود والمعايير العالمية التي حددت ) 0)

 كم( .
مواقع طمر النفايات الصمبة بعيد عن المناطق الزراعية فقد  يجب ان تخطط  -1

كم( اال ان المعايير العراقية واتفاقية بازل لم تشر ليذه  0حدد المعايير العالمية المسافة ب)
المحددات لذ ان نجد ان مواقع الطمر في مدينة الرمادي في موقع الجريشي فيو بعيد عمى 

لذا فيو ضمن المحددات المعايير , اما موقع الحمير فيو كم(  1المناطق الزراعية بمسافة )
كم( فيو خارج المعايير  5عمى العكس من ذلك قريب من االراضي الزراعية بمسافة )

 العالمية.
ومن ناحية الترب فان افضل اختيار لمتربة إلنشاء مواقع طمر النفايات الصمبة   -2

التي تتصف بضعف مساميتيا تؤدي الى تقميل  ىي الترب الطينية ذات النفاذية القميمة والترب
التسرب الغازات كما تستخدم التربة لتغطية النفايات الصمبة في مواقع الطمر لتقميل تسرب 
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الغازات الناتجة من تحمل النفايات ويقمل من تعرية النفايات جراء الرياح كما ان النفاذية العالية 
الصمبة الى المياه الجوفية , ان التربة في مواقع تسيم بتسرب العصارة المترشحة من النفايات 

الطمر في مدينة الرمادي ىي ترب احواض االنيار والتي ىي جزء من السيل الرسوبي وىي 
بقية الترب الرسوبية في وسط وجنوب العراق , اخذت تعاني في الفترة االخيرة من ارتفاع مثل 

الري التقميدية , وعدم وجود نظام صرف  نسبة التممح نتيجة النظام الزراعي السائد وطرائق
طبيعي او اصطناعي كفؤ , كل ىذه االسباب يضاف الييا ارتفاع نسبة التبخر تحت ظروف 
الجفاف ادت الى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتتراكم االمالح عمى سطح التربة . وان نسبة 

من الترب ترتفع فييا المواد وىذا النوع   %( من مكوناتيا70-50الطين فييا تتراوح مآبين )
الكمسية كما ترتفع فييا نسبة االمالح نتيجة الرتفاع مستوى المياه الباطنية اذ ترتفع كمما 

 م . (2-3ابتعدنا عن ضفتي النير حيث تنخفض االرض بحوالي )
من جانب المياه الجوفية ان انشاء مواقع طمر النفايات الصمبة بالقرب من  -3

فية يؤدي الى تموث المياه الجوفية بالعصارة المترشحة من النفايات الصمبة مواطن المياه الجو 
 موتموث المياه بالمواد الكيميائية مما يؤثر عمى نوعية المياه التي يستخدميا السكان لنشاطاتي

المختمفة وعمى الصحة العامة , لم تحد المحددات والمعايير العالمية واتفاقية بازل اي معيار 
متر( عمق المياه  52حدد لممياه الجوفية بينما المحددات العراقية حددتيا ب)او مقياس م

الجوفية فنجد ان مواقع الطمر في مدينة الرمادي في الجريشي والحميرة تتباين حيث نجدىا 
متر( لذا فيو ضمن المعايير العراقية اما موقع الحميرة بمغ 52في موقع الجريشي تصل الى )

متر( وىو خارج المعايير العراقية فيو يؤثر عمى المياه الجوفية في  2عمق المياه الجوفية )
 تمك االراضي .

لمرياح دور كبير في مواقع النفايات الصمبة اذ تتصاعد الغازات الناتجة من تحمل  -4
النفايات الصمبة من مواقع الطمر مما تشكل مضار عمى البيئة المحيطة بمواقع الطمر وتموث 

ار صحية عمى صحة االنسان عند تعرضو الى ىذه الغازات بتراكيز عالية اليواء الجوي ومض
ولفترة زمنية طويمة مما يزيد من احتمال االصابة بأمراض الجياز التنفسي والتياب القصبات 
وحتى االمراض السرطانية , وتسيم الرياح بنقل ىذه الغازات والروائح الكريية من مواقع طمر 

ناطق السكنية ولم تحد المعايير العالمية وال اتفاقية بازل اي محدد ليذا النفايات الصمبة الى الم
العامل , ونجد ان مواقع الطمر في مدينة الرمادي ىي بعيدة عن المناطق السكنية وان الرياح 
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السائدة ىي الشمالية الغربية  في مدينة الرمادي مما يبعد خطر حمل الرياح لمروائح الكريية 
ناطق السكنية عدى عن ذلك موقع الحميرة الذي يقع جنوب مدينة الرمادي والغازات الى الم

الذي تحمل الرياح معيا الروائح والغازات الخطر المتولدة من النفايات الصمبة الى المناطق 
 السكنية .
اما قرب وبعد مواقع الطمر عن خطوط الطيران والمطارات وما تخمفو من اثار  -5

الصمبة وتجمع الطيور ما ليا من تأثير عمى حركة الطيران لم  خاصة في ظل تجمع النفايات
تشر المحددات والمعايير العالمية واتفاقية بازل وحتى المعايير العراقية اي محدد او مقياس 
ليذا العامل ومن خالل الدراسة الميدانية لمواقع الطمر في مدينة الرمادي وجد انيا بعيدة عن 

 يران .مطار او تأثير عمى خطوط الط
ومن جانب الطبوغرافية ودرجة االنحدار تمثل كال المنطقتين جزءا من السيل -6

الرسوبي الذي يتميز بانبساطو وقل انحداره إن المظير الطبوغرافي لموضع مدينة الرمادي 
تقع مدينة الرمادي في اقميم يتسم باالستواء واالنبساط مع وجود بعض المرتفعات البسيطة و 

 30 – 13يتراوح ارتفاع المناطق الثالث المكونة ليا من)  در نحو الشرقسيمي منبسط ينح
 م( فوق مستوى سطح البحر .

     طرق نقل النفايات الصمبة لمواقع الطمر في مدينة الرمادي  :-رابعا
تمثل المسافة التي تقطعيا اليات ومعدات نقل النفايات الى مواقع الطمر الصحي     

والعودة الى مكان العمل من الفعاليات الميمة والرئيسة لنجاح عممية ادارة النفايات الصمبة 
فكمما كانت المسافة بين اماكن تولد النفايات واماكن الردم قصيرة كان ليذا االمر اثر كبير في 

ل تكاليف ادارة النفايات الصمبة وتكاليف , يصل مجموع اطوال الطرق المعبدة داخل تقمي
كم( شوارع ثانوية 17كم( من الطرق الرئيسية ومنيا )34كم( منيا )564مدينة الرمادي )

 ( اصناف واطوال في مدينة الرمادي . 0ويوضح الجدول ) كم( طرق محلية71و)
 الرمادي ( اطوال شبكة الطرق في مدينة2جدول )

 
 

  

 الطول اصناف شبكة طرق النقل ت
 66 رئيسية شوارع 1

 

 63 ثانوية شوارع 2

 

 56 محلية شوارع 3

 

 كم  196  المجموع
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 برنامج بواسطة والنسب األطوال استخراج وتم( 3) خريطة على باالعتماد الباحث عمل من: المصذر

:(ARC GIS 9.2) 

 ي( شبكة الشوارع في مدينة الرماد3)خريطة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محافظة االنبار , مديرية التخطيط العمراني , الشعبة الفنية , التصميم األساسي لمدينة الرمادي 
 . 1993( لسنة 693برقم )

اذ تقطع الكابسات واليات جمع النفايات في مدينة الرمادي وصوال الى مواقع الطمر 
النفايات الصمبة الموقع االول في منطقة الجرايشي شمال مدينة الرمادي الصحي الجل تفريغ 

كم من مناطق جمع النفايات والموقع االخر الذي استحدث في منطقة الحميرة تقطع  5مسافة  
 كم عن مناطق التكوين وجمع النفايات . 0الكابسات واالليات مسافة 

 الحركة المرورية:-خامسا
ىي من العناصر الميمة والمؤثرة في عممية نقل النفايات الصمبة من مراكز     

المدن الى مواقع طمر النفايات والتخمص منيا ويعد االزدحام المروري عقبة تواجة عممية ادارة 
. فيالحظ انتشار غالبية الحاويات الثابتة عمى طول الشوارع الرئيسية  (55)النفايات الصمبة  

ضافة الى تراكم كميات كبيرة ليست بالقميمة عمى الشوارع واالزقة واالرصفة , حيث والفرعية ا
تظير مشكمة تفريغ الحاويات مع حركة الكابسات واليات جمع النفايات الصمبة االمر الذي 
بدوره يؤثر عمى وصول الكابسات والشاحنات الى مواقع الطمر ويعيق عمميا بشكل صحيح 

وقات في اوقات الذروة المرورية اي اوقات الدوام لمدوائر الحكومية وغالبا ما تكون ىذه اال
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والعمل واوقات الدوام لممدارس والجامعات والمعاىد . لقد حددت المعايير العالمية والعراقية 
ومعايير اتفاقية بازل العديد من المحددات البيئية والفنية لتطوير مواقع الطمر فقد حددت ىذه 

 52لمسافة بين موقع التكوين لمنفايات الصمبة و موقع الطمر مسافة بين )المعايير ان تكون ا
كم( , نجد من ىذه المعايير ان  1 – 0كم( فيما حددت المعايير العراقية مسافة بين ) 52  –

مواقع الطمر في مدينة الرمادي تخضع ليذه المحددات العالمية منيا. كما اشارت المعايير 
كون تصميم الشوارع الرئيسية والثانوية بما يالئم اليات ومعدات الجمع العالمية والعراقية ان ي

)الكابسات , الساحبات , والجرافات , والشاحنات القالبات( اذ ينبغي ان تكون واسعة وليا 
قابمية عمى استيعاب االوزان الثقيمة لتمك االليات وقد وجد من خالل الدراسة الميدانية لمدينة 

 ىي ضمن المعايير العالمية والعراقية .  الرمادي ان الشوارع
 رماديال ( جمع النفايات الشوارع في مدينة 2صورة رقم)                ( جمع النفايات الشوارع في مدينة الرمادي1صورة رقم)

 
               عرض الشوارع 2019/ 2/ 26المصدر : الدراسة الميدانية في مدينة الرمادي بتاريخ  

  

 . 2018معدل النفايات الصمبة المطروحة في مدينة الرمادي  لعام  : سادسا
بناء عمى المعمومات التي تم استحصاليا من مديرية بمدية الرمادي  شعبة البيئة      

في مديرية بمدية الرمادي والحصول عمى بيانات  بينت معدل النفايات الصمبة التي يم طرحيا 
( طن يوميا وىو معدل عالي جدا وذلك 522 – 422بين )يوميا من مدينة الرمادي تتراوح 

يرجع لمكثافة السكانية داخل المدينة وارتفاع المستوى المعيشي واالجتماعي والثقافي وتعدد 
النشاطات التي يمارسيا السكان من نشاطات تجارية متمثمة في السوق المركزي الذي يتوسط 

مة والمفرد سواء داخل السوق او عمى الشارع العام مدينة الرمادي والمحال التجارية لتجارة الجم
وشارع عمر عبد العزيز والتوسع العمراني الذي شيدتو الضفة الشمالية لنير الفرات ) سدة 
البوعموان (  وانتشار المطاعم والمقاىي واالسواق التجارية اضافة الى تحول جزء كبير من 
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دي العام ومستشفى االطفال والمستوصفات شارع المستودع الى مراكز تجارية ومستشفى الرما
 والمراكز الصحية وعيادات االطباء والمختبرات وفي المدارس والمعاىد وفي جامعة االنبار. 

يقدر معدل المخمفات التي ينتجيا الفرد الواحد في مدينة الرمادي في اليوم الواحد     
نة وىو معدل يفوق ما ينتجو ( غرام , وىي كمية كبيرة جدا مقار 5422- 5022تتراوح بين )

وىذه النفايات , ( غرام الذي حددتو منظمة االمم المتحدة 622الفرد في الدول النامية البالغ )
التي يتم رفعيا ونقميا الى المطامر الصحية التي تقع خارج التصميم االساس لمدينة الرمادي 

االنقاض خاصة لمدور الميدمة في لمحددات بيئية, حيث  تتوزع بين النفايات الصمبة ورفع 
اغمب احياء المدينة بسبب االعمال العسكرية ومخمفات الصرف الصحي  ورفع السكراب ومن 
خالل االرقام المذكورة من نصيب الفرد من النفايات الصمبة وضربيا في عدد ايام الشير ومن 

وفي بعض االحياء  خالل اعتماد ان عمميات الرفع وجمع النفايات تجري مرة واحدة كل يوم
والمناطق تجري اربع مرات باليوم والبعض مرتين في اليوم او مرتين خالل اسبوع واحد يتم 

( 0كما ىو مبين في الجدول رقم ) 0255المدينة شيريا  عمى مدار عام  واستخراج ما تنتج
 الخاص بكمية النفايات الصمبة في مدينة الرمادي .

 2018واالنقاض والسكراب المرفوعة في مدينة الرمادي لعام ( كمية النفايات 3جدول رقم )

 , بيانات غير منشورة. 2018واالشغال , مديرية بمدية الرمادي ,شعبة البيئة , المصدر: وزارة البمديات 

 رفع السكراب  رفع االنقاض  رفع النفايات  الشير ت

 161 5665 14631 كانون الثاني  1

 196 5456 14125 شباط 2

 362 6566 22665 اذار  3

 356 6525 25129 نيسان  4

 361 6524 26166 ايار  5

 339 6651 26436 حزيران  6

 422 6623 26321 تموز  7

 496 6254 26561 اب  8

 463 6121 25112 ايمول  9

 311 6249 26541 تشرين االول  10

 452 6246 26256 تشرين الثاني  11

 361 6935 29465 كانون االول  12

 4342 93221 293661 المجموع : 

 طن سنويا 391233 المجموع الكمي 
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 سابعا : الخصائص الفيزيائية والقيمة الحرارية لمنفايات الصمبة في مدينة الرمادي :
 : Physical Compositinالتركيب الفيزيائي : -5

في مدينة الرمادي  اعتمدت الطريقة لمتعرف عمى التركيب الفيزيائي لمنفايات الصمبة 
لتر( ممئ بعينة من النفايات من احدى كابسات النفايات في  022باستخدام برميل سعة )

مدينة الرمادي  ومتابعتيا الى حين وصوليا الى مواقع الطمر في الرمادي في منطقة 
الجريشي حيث تم وزن محتوى البرميل ثم تم فصل النفايات الى مكوناتيا سواء كانت فضالت 

م او ورقية وكارتون او بالستيكية او معدنية او فضالت اخرى كالجمود والخشب تم وزن طعا
كل مكون عمى حدى , لقد تم تحميل مكونات النفايات من العينة المختارة لمدة معنية لمدة 
سبعة اشير لتغطية االختالفات الموسمية بين فصمي الشتاء والصيف التي تنشا بسبب الدورة 

, الجدول  0256الى تموز  0256قة امتدت ىذه الفترة من شير كانون الثاني المناخية لممنط
 ( يوضح يبين التركيب الفيزيائي لمنفايات الصمبة لمدينة الرمادي .1)

 ( التركيب الفيزيائي لمكونات النفايات الصمبة لمدينة الرمادي4جدول رقم )
 0256تموز/ حزيران 0526ايار/ 0256نيسان/ 0256اذار/ 0256شباط/ 0/0256ك التاريخ

 درجة الحرارة
4.01 44011 4101 1.01 1101 8101 8.01 

 النسبة المئوية من الوزن % المكونات

 74.45 73.57 71.32 68.13 67.89 69.59 69 فضالت الطعام

 3.21 3.86 4.87 5.66 4.82 4.56 5.13 البالستيك

 3.42 3.24 3.68 3.6 3.56 3.21 3.1 الورق والكارتون

 6.31 6.45 6.5 6.85 6.31 7.21 7.15 المعادن

 2.32 2.53 3.22 3.33 4.72 4.28 4.13 الزجاج

 2.49 2.42 2.63 3.65 3.25 3.28 3.39 الجمود

 3.2 3.33 2.95 3.28 3.78 2.38 2.6 الخشب

مواد غير 
 4.6 4.6 4.83 5.5 5.67 5.49 5.5 عضوية

 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 المصدر : الدراسة الميدانية لمواقع الطمر الصحي في مدينة الرمادي 
 
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)5052 ) 
 

 : Moisture Contentمحتوى الرطوبة : -2
ىي النسبة المئوية لوزن الماء الذي يوجد في عينة من النفايات الى الوزن الكمي 
لمنفايات وىذه النسبة تختمف حسب نوعية وطبيعة النفايات الصمبة النفايات وباختالف فصول 

, تعبر  (50)السنة كما انو يتغير بتغير الزمان والمكان وتبعا لمظروف االجتماعية واالقتصادية 
ن نسبة الماء الموجود في المادة فالنفايات الصمبة نجد انيا تحتوي عمى كمية من الرطوبة ع

المياه بحيث ان المحتوى االجمالي من المياه يتغير اساسا مع نسبة الماء في مركبات النفايات  
 :(51)وىي تحسب حسب القانون التالي 

 100×لكمي ( محتوى الرطوبة % )وزن الماء الموجود في العينة /وزن النموذج ا
لقد اعتمدت الدراسة عمى حساب عينات عشوائية في مناطق مختمفة  )عمل     

تجربة( من مدينة الرمادي  من ساحات رمي النفايات واوعية ثابتة ومتحركة وسيارات كابسة 
لمنفايات خالل فترات متقطعة من السنة خالل فصول السنة المختمفة  حيث تم اخذ اربع 

مدينة الرمادي حجم العينة الواحدة ما تحممو الكابسة من  سيارات كابسات نفايات صمبة في
كيموغرام ( حيث تم فصل المكونات  0022( ومعدل كتمة ىذه العينة ىو )0م 5نفايات )سعة

التي تتكون منيا كل عينو و وزن كل مكون من المكونات وىي رطبة قبل التجفيف كل مكون 
باالعتماد  اىذه المكونات لتجف طبيعي عمى حدى في فصل الشتاء شير كانون الثاني وتركت

عمى اشعة الشمس في شير تموز اعيد وزن العينة , حيث بينت النتائج ان محتوى الرطوبة 
يزداد خالل فصل الشتاء وخاصة في ازدياد نسبة االمطار السنوية وانخفاض درجات الحرارة 
وتزداد ىذه النسبة ايضا بازدياد فضالت الطعام كون اغمبيا يحتوي عمى نسبة عالية من 

( محتوى الرطوبة في النفايات الصمبة من العينات في مدينة 2ة ويوضح الجدول )الرطوب
 الرمادي .
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 ( محتوى الرطوبة في النفايات الصمبة لمدينة الرمادي5جدول رقم )
 محتوى الرطوبة % درجات الحرارة  الشير

 2ك
1104 55 

 50 11025 شباط

 61 1206 اذار

 52 2605 نيسان

 42 2602 ايار

 36 3206 حزيران

 31 3606 تموز

  46061المعذل   

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية في موقع الطمر الصحي في مدينة الرمادي
 ( التركيب التقريبي ونسب النفايات الصمبة في مدينة الرمادي6جدول رقم )

كتمة  المكون 
 المكون كغم

نسبة 
 الرطوبة 

الرطوبة كتمة 
 كغم

نسبة المواد 
 الجافة

كتمة المواد 
 الجافة كغم

نسبة المادة الجافة 
من النسبة الكمية 

 لمعينة
فضالت 

 0.9542 698.3 0.86 402.2 0.31 915 الطعام

 0.1299 252.8 0.958 61.65 0.314 329 البالستيك

الورق 
 0.0985 95.53 0.9658 45.62 0239 231 والكارتون

 0.2365 586.52 0.53 41.47 0.214 535 المعادن

 0.0561 35.36 0.965 2.35 0.063 63 الزجاج

 0.0114 19.36 0.523 1.85 0.028 31 الجمود

 0.0215 41.55 0.57 1.96 0.369 33 الخشب

مواد غير 
 0.012 74.36 0856 37.23 0.578 113 عضوية

 1.5201 1803.78  594.33  2250 المجموع

 الطمر الصحي في مدينة الرمادي   الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية في مواقعالمصدر : من عمل 

 : Density of waste كثافة النفايات :-3
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تتكون النفايات الصمبة من مكونات مختمفة ولكل مكون منيا كثافة مختمفة بحسب 
محتوياتيا ومدة التخزين ووقت قياس كثافتيا خالل اختالف الفصول في الشتاء والصيف 

. وطريقة اختيار النماذج لمدراسة فقد تم  (52)وايضا درجة كبسيا ورصيا ومحتوى الرطوبة 
ختيرت لمعرفة التركيب الفيزيائي لمعرفة كثافة النفايات الصمبة استخدام نفس العينة التي ا

لتر(  لنفس المدة من شير كانون الثاني الى شير  022اخذت نفسن المكونات من البرميل )
بدون ان يتم رص النفايات وردميا بالتربة حيث تم حساب كثافة كل مكون  0256تموز لسنة 

ت , وبعدىا تم حساب حجم المكونات االساسية لمنفايات الصمبة وقياس وزن كل المكونا
(  يوضح 4لمنفايات الصمبة وقياس وزن كل مكون وايجاد الكثافة ليذه المكونات والجدول )

قيمة الكثافة لممكونات التي تتكون منيا النفايات الصمبة لمدينة الرمادي  وتقدر قيمة ىذه 
 الكثافة بالكيمو غرام ليذه النفايات .

 ( كثافة النفايات الصمبة لمدينة الرمادي7جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية في مواقع الطمر الصحي في مدينة الرمادي  

 حساب القدرة الحرارية والقيمة الحرارية  لمنفايات الصــــمبة في مدينة الرمادي  :-4
ام القدرة الحرارية ىي كمية الحرارة المنبعثة من احتراق وحدة كتمة النفايات الصمبة الخ

وكقاعدة عامة فانو بقدر ما يزداد الماء في النفايات بقدر ما تنخفض القدرة الحرارية , ان 
حماًل ثقياًل يفوق إمكانيات المدن والبمديات بسبب  النفايات الصمبةالتخمص من  عممية

الكميات اليائمة التي يخمفيا سكان المدن وراءىم محممين عمال النظافة ميمة جمعيا 

 كثافة النفايات الصمبة في مدينة الرمادي كيمو غرام  الشير
 2ك

665 

 556 شباط

 596 اذار

 536 نيسان

 528 ايار

 547 حزيران

 590 تموز

 576.85 المجموع
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باإلضافة  .(3) والتخمص منيا دون أدنى مساعدة منيم رغم كونيم ىم منتجي ىذه المخمفات
ة والتقنية لمحصول عمى المعدات المتطورة إلى ما تعانيو ىذه البمديات من قمة اإلمكانات المادي

وتأمين اليد العاممة الالزمة إلنجاز األعمال المطموبة بصورة جيدة واختيار الطرق األنسب في 
عمميات التخمص من ىذه المخمفات منذ تولدىا وحتى التخمص النيائي منيا, مع األخذ بعين 

والصناعية والتجارية والطبية والخطرة  االعتبار أنواع ىذه المخمفات مثل المخمفات المنزلية
االستنزاف غير المرشد . كما ان (15) والتي يجب أن تعامل بطريقة خاصة مناسبة ليذا النوع

لمثروات الطبيعية غير المتجددة في العقود األخيرة إلى صعوبة في ايجاد بدائل لمطاقة 
 . والمعادن التي تغذي الصناعات القائمة ومتطمبات العصر

ضافة الى البحث عن مصادر طاقة جديدة صديقة لمبيئة وبتكاليف اقل لذلك نرى باإل
. لذلك  (16)التوجو الجديد في العديد من دول العالم الى انتاج الطاقة من النفايات الصمبة 

يجب معرفة كمية الحرارة والقيمة الحرارية المتولدة من النفايات الصمبة في مدينة الرمادي  
نتيجة االىم حول امكانية إنشاء محطات إلنتاج الطاقة الكيربائية تعمل عمى لموصول الى ال

النفايات الصمبة الذي بدورة سينعكس بشكل ايجابي عمى نظافة المدن بالمرتبة االولى وايضا 
التخمص من الكميات اليائمة من النفايات التي ليا االثر الكبير عمى بيئة المدن وصحة 

كمية النفايات والمكونات المختمفة لمنفايات في مدينة الرمادي , ( 5جدول )السكان ويوضح 
( ان لكل مكون من مكونات النفايات الصمبة قيمة حرارية خاصة بو , 6كما يتضح الجدول )

التي  يبين كمية الحرارة الناتجة عن حرق مكونات النفايات الصمبة (52كما ان الجدول )
 بائية في مدينة الرمادي .ممكن ان تستغل في انتاج الطاقة الكير 

 ( كمية النفايات والمكونات المختمفة لمنفايات في مدينة الرمادي8جدول )
 كمية النفايات في مدينة الرمادي

 طن سنويا 391233
 المكون

 109582.4 فضالت الطعام

 64255.92 البالستيك

 79058.45 الورق والكارتون

 98525.65 المعادن

 9589.654 الزجاج

 11157.16 الجمود

 10138.56 الخشب
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 , بيانات غير منشورة. 2018المصدر: وزارة البمديات واالشغال , مديرية بمدية الرمادي ,شعبة البيئة ,     
 ( مكونات النفايات الصمبة لمدينة الرمادي1شكل )

 الحرارية لمكونات النفايات الصمبة لمدينة الرمادي( القيمة 2شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 ( .8المصدر : تم اعداد الشكل باالعتماد عمى جدول رقم )

 
 ( القيم الحرارية لمكونات النفايات الصمبة9جدول)

 
 (kj/kgالقيمة الحرارية ) المكون

 فضالت الطعام
14000 

 24000 البالستيك
 15000 الورق والكارتون

 15000 الجمود
 16800 الخشب

 
 Alberto Bahillo,et al,2006,"No-x and N20,Emissions During Fluidized-17-المصدر: 

Bad Combustion of Leather Wastes",Journal of Energy Resources 
Techology,Vol.128.Issus2,99,pp5. 

شبكة الصين,اول محطة لتوليد الطاقة الكيربائية  من النفايات الصمبة في الصين في غوانغتشو , -55
0222, .52 – 02. 

 

 8925.216 مواد غير عضوية

 391233 المجموع
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 ( كمية الحرارة الناتجة عن حرق مكونات النفايات الصمبة10جدول )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( وباالعتماد عمى المعادلة الرياضية كمية 9( وجدول )8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول رقم )
 ( kg) ×الحرارة = كتمة المادة

 ( القيمة الحرارية لمكونات النفايات الصمبة لمدينة الرمادي2شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10المصدر : تم اعداد الشكل باالعتماد عمى جدول رقم )                          
 ( كمية الحرارة الناتجة عن حرق مكونات النفايات الصمبة11جدول )

 (kW.h/yearالقدرة ) (MJكمية الحرارة الكمية ) المدينة
 202264.000522 4599852638 الرمادي

 ( باالعتماد عمى المعادلة الرياضية 10المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول رقم )
 10-0 × [( kj/kg)=  القيمة الحرارية لممادة

KW) واط (  و  5222( تعني كيمو واط  وىو يساويYear     تعني  سنةh  تعني
  الساعة

 كمية النفايات في مدينة الرمادي
 طن سنويا 726977

 MJالقيمة الحرارية  المكون
     1534148600 فضالت الطعام

     1542142080 البالستيك

     1185876750 الورق والكارتون

     167357400 الجمود

     170327808 الخشب

     4599852638 المجموع
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وعميو فان الناتج من القدرة الحرارية من النفايات الصمبة في مدينة الرمادي  بعد 
 ساعة . 01يوم و  032تقسيم كمية الحرارة الكمية عمى 

الكيمو واط( عمى  KWميغا واط(  تقسم  )MWكيمو واط( الى )  KW )ولتحويل ال
كيمو واط فتكون مدينة الرمادي كمية الطاقة  5222الن الميغا واط الواحد يساوي  5222

 . (56)ميغا واط سنويا 202.5المنتجة من النفايات تساوي 
 

 : النتائج
تقع مواقع طمر النفايات الصمبة في مدينة الرمادي  في مواقع تقع خارج الحدود  -5

امر جيد ويقع ضمن المعايير البيئية العالمية والعراقية اال انيا ال تخضع البمدية لممدينة وىو 
لمتخطيط البمدي ألنيا مواقع مؤقتو غير رسمية بدون تخطيط منظم لذلك تكون عشوائية في 

 طرق الردم والمعالجة .
ان مواقع الطمر الصحية في مدينة الرمادي  ال تخضع لممعايير العالمية والعراقية -0

 ية حيث يتم التخمص من النفايات الصمبة بطريقة عشوائية والحرق المباشر .والبيئ
ال توجد في كل مواقع الطمر في مدينة الرمادي  معامل لفرز النفايات الصمبة  -0

واعادة تدوير النفايات سوى بعض الجماعات المحمية التي تبحث عن الورق والبالستيك 
 يرة لغرض اعادة استخداميا .وبعض المعادن لغرض بيعيا لممعامل الصغ

اتضح من الدراسة ان معدل تولد النفايات الصمبة في مدينة الرمادي لمفرد الواحد  -4
 .( 5422- 5022بمغ )

اظيرت الدراسة كفاءة طرق النقل تبعا لممسافة بين  اماكن تولد النفايات الصمبة  -2
العالمية والبيئية والعراقية التي حددت ومواقع الطمر في مدينة الرمادي وىي ضمن المعايير 

 كم( وان جميع الطرق مالئمة من حيث عرض الشوارع وسعتيا . 52 – 52المسافة مابين )
بينت الدراسة ان كمية النفايات المتولدة سنويا في مدينة الرمادي بمغت  -3

الحرارية  طاقة كيربائية في ظل القيمة إلنتاجطن سنويا( وىي كمية كبيرة تكفي  065000)
 لكل مكون من النفايات الصمبة .

كشفت الدراسة ان القدرة الحرارية من نفايات مدينة الرمادي بمغت  -4
5210200056 (k.W.h/year) . 
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انشاء محطات كيربائية تعمل عمى النفايات الصمبة  باإلمكانبينت الدراسة انو  -5
 . الكبيرة في المدينةالرمادي بالنظر الى كمية النفايات المتولدة  ةفي مدين

 التوصيات :
أنشاء مواقع طمر صحية لمنفايات تكون ضمن المعايير العالمية والبيئية والعراقية -5

مما يسيم من تقميل أالثار البيئية عمى التربة والمياه الجوفية وعمى البيئة المحيطة بمواقع 
 الطمر الصحي وعمى صحة االنسان .

النفايات الصمبة في مواقع الطمر الصحي لتقميل أنشاء معامل معالجة وتدوير -0
حجم وكمية النفايات الصمبة واألستفادة من بعض مكونات النفايات الصمبة خاصة الورق 

 والبالستيك وبعض المعادن .
األستفادة من المكونات العضوية لمنفايات الصمبة إلعادة استعماليا كسماد زراعي -0

 لتربة  .في النشاط الزراعي واعادة نشاط ا
أنشاء معامل لجمع الغازات المتولدة في مواقع الطمر الصحي وخاصة غاز -1

 الميثان وغاز االيثانول ألستغالليا في توليد الطاقة الكيربائية .
في ظل النقص الحاصل في معدل تجييز الطاقة الكيربائية وحجم الكميات الكبيرة -2

الفموجة وتعدد مكوناتيا والقيمة الحرارية لكل لمنفايات الصمبة المتولدة في مدينة الرمادي و 
مكون وتنتج عنيا من قدرة حرارية ىائمة ال بد من أنشاء محطات قريبة عمى مواقع الطمر 

 الصحي تستعمل النفايات الصمبة كوقود إلنتاج الطاقة الكيربائية .
أرى من الضروري أعطاء القطاع الخاص دورًا في عمميات جمع النفايات -3

مص منيا كما يجب فتح مجال األستثمار إلقامة محطات إلنتاج الطاقة الكيربائية والتخ
باستعمال النفايات الصمبة في مدينتي الرمادي والفموجة مما يفسح المجال لتشغيل عدد كبير 

 تثمارات الخارجية لممحافظة ككل .من العاطمين عن العمل جمب االس
 االحاالت

الخطيب , المعايير التخطيطية الواجب اتباعيا في المخططات الييكمية اسماعيل التالحمة , عصام  -5
االقميمية  لتحديد مواقع مكبات النفايات الصحية لمحافظة الخميل , المؤتمر العربي االول , جامعة النجاح  

 .065, ص 0225الوطنية , فمسطين , 
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2-George Tchobanolous and Hilary Theisen and Samul vigil" Integ solid waste 
manaygment ,Engineering principles and management issuss"MCGraw 
Hill,inc,New York and other ,1993,p372. 

بشرى ياسين عمي الدباس ,دور اساليب التعاقد عمى التموث الناتج من النفايات الصمبة )منطقة الدراسة  -0
, 0226لمعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي , جامعة بغداد , بمدية بغداد الجديدة ( رسالة ماجستير , ا

 .56ص 
سعاد عبد ميدي عكمة , تقييم االثر البيئي لموقع طمر صحي مفترض , بحث دبموم عالي , كمية -1

 .52ص  0252اليندسة , الجامعة التكنموجية , بغداد , 
طق الطمر الصحي في مدينة بغداد و تأثيرىا سارة صبيح فميح الخزاعي , التحميل الجغرافي لتوزيع منا-2

 .  60, ص ,  0251, جامعة االنبار ,   اآلدابعمى البيئة الحضرية , رسالة ماجستير , كمية 
 .40, ص 0225محمد عبد الواسع االرياني , دليل تأىيل واختيار مدافن النفايات  في اليمن , -3
 ط جيولوجية .وزارة الري , مديرية المساحة العامة , خرائ -4
, ص 5665وزارة البيئة , التعميمات البيئية لممشاريع الصناعية والزراعية والخدمية , جميورية العراق ,  -5

25. 
نعيم محمد عمي ابراىيم , جاسم طالب ميدي , دراسة عممية  وعممية  لردم النفايات البمدية , مجمة -6

 .561, ص0252, 0, العدد5كربالء العممية , المجمد 
: ىيثم شاىين , معايير اختيار مواقع ردم النفايات الصمبة , حالة دراسية لبعض المدن السورية , العيد -52

 .0العالي لبحوث البيئة , جامعة تشرين , سوريا , ص 
و ص  5656ابو بكر سالم ونبيل عبد المنعم , التموث المعضمة والحل , مركز الكتب الثقافية , لبنان,  -51

535-536. 
12- p. Burning soil condition in Iraq , ministry of Agriculture , Baghdad , 1960 , 
p ,151. 

محمد خميس الزوكو, التخطيط االقميمي وابعاده الجغرافية , مطبعة دار الجماعات المصرية , الطبعة  -13
 .00, ص 5651الثانية , مصر , االسكندرية , 

سيير النفايات الحضرية الصمبة في المدن الكبرى )حالة سطيف( , مذكرة عادل بودرياس , اشكالية ت  -14
 .01, ص 0224لنيل شيادة ميندس دولة , معيد تسيير التقنيات الحضرية , جامعة ام البواقي , الجزائر ,

عثمان, ادىم جمال الدين احمد وشحاتو, سموى مصطفى السيد, تقييم تجربة محافظة االسكندرية في  -15
مدخل لمتنمية العمرانية, قسم اليندسة المعمارية, كمية اليندسة, جامعة –دارة المخمفات الصمبة مجال ا

 .505,ص  0225المنوفية, 
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عبيد طمك فاضل , دراسة امكانية االستفادة من النفايات الصمبة في محافظة االنبار كوقود النتاج -16
, ص  0250,  5, العدد 1, جامعة االنبار , المجمد  الطاقة الكيربائية  , المجمة العراقية لدراسة الصحراء

0. 
17-Alberto Bahillo,et al,2006,"No-x and N20,Emissions During Fluidized Bad 
Combustion of Leather Wastes",Journal of Energy Resources 
Techology,Vol.128.Issus2,99,pp5. 

الكيربائية  من النفايات الصمبة في الصين في غوانغتشو , اول محطة لتوليد الطاقة  , شبكة الصين-18
0222, .52 – 02. 
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