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 :الممخص
تعد عممية تدوير النفايات المنزلية ذو أىمية بالغة لممحافظة عمى 
البيئة والتقميل من ىدر المواد الخام األولية والحد من التموث البيئي 
فضال عن توفير فرص عمل لمسكان ، وبما ان مدينة الفموجة كغيرىا 

النفايات المنزلية قامت الباحثة من المدن العراقية تعاني من مشكمة 
وتم قياس  إدارتياالمدينة من نفايات وطرق  وتنتج بدراسة كمية ما

المدينة من نفايات من خالل جمع النفايات من قبل  وتنج كمية ما
وعدد  االقتصاديعينة مكونو من عشر عوائل مختمفة في مستواىا 

ينة من النفايات تنتجو المد أفرادىا لمدة أسبوع ، حيث بمغت كمية ما
ل انتاج الفرد من النفايات ( كغم /يوم وبمغ معد 64848) 
( غم / يوم وىذه الكميات الكبيرة من النفايات يتم ىدرىا  46.684)

دون معالجة حيث يتم التخمص منيا  في مكب النفايات التابع لمدينة 
الفموجة )خمف المخازن المبردة ( وأن أكبر كمية من النفايات التي 

 االستفادةتم التخمص منيا تتمثل بالمخمفات العضوية والتي يمكن ي
السماد  إلنتاجمنيا ألغراض الزراعة لذا قامت الباحثة بأجراء تجربة 

تنتجو المدينة من النفايات  العضوي من النفايات ، حيث إن كمية ما
/يوم وىي كمية تكفي لسد حاجة  ( كغم 84246العضوية بمغ )

وحاجة  ةاألسمدألراضي الزراعية من ( دونم من ا 6228)
 ( رأس من األبقار/يوم .0938( رأس غنم /يوم و) 28888)
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Abstract: 

The process of recycling household waste is of great 

importance to preserve the environment and reduce 

waste of raw raw materials and reduce environmental 

pollution as well as providing workers with opportunities 

for the population, and since the city of Fallujah, like 

other Iraqi cities, suffers from a problem of household 

waste, the researcher has studied the amount of waste 

produced by the city Its quantities were measured by the 

amount of city waste from waste through the collection 

of waste by a sample consisting of ten different families 

in their economic level and the number of their members 

for a week As the amount of waste produced by the city 

reached (84,646) kg / day and the per capita waste 

generation reached (48,875) g / day and these large 

quantities of waste are wasted without treatment as they 

are disposed of in the landfill of the city of Fallujah 

(behind the refrigerated warehouses) and that The largest 

amount of waste that is disposed of is organic waste that 

can be used for agricultural purposes, so the researcher 

conducted an experiment to produce organic fertilizer 

from the waste, as the amount of what the city produces 

from organic waste reached (64248) kg / day, which is 

enough to meet the need (8220) Acres of agricultural 

land of fertilizer and tablet Jeh (26667) sheep / day 

and(1390) cows.    
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 المقدمة 
 اىتماماتعد مشكمة النفايات الصمبة من المشكالت البيئية الكبرى والتي تولييا الدول 

متزايدًا وتسعى لمتخمص من بمختمف الطرق والوسائل ، فبعضيا نجح في إدارة النفايات 
وتحويميا من قطاع خاسر الى قطاع رابح ومنيا من  فشل في ذلك حيث أتبعت الدول 

إلدارة المتكاممة لمنفايات والمتمثمة  في خفض انتاج النفايات من المصدر المتقدمة أسموب ا
عادة  عادة التدوير االستخداموا  في حين بقيت الدول النامية تتبع األساليب القديمة في  وا 

الطاقة وينطبق  استرجاعمعالجة النفايات والمتمثمة بالطمر والردم المكشوف والحرق من دون 
الردم المكشوف في معالجة  أسموبة حيث أتبعت دائرة بمدية الفموجة ذلك عمى مدينة الفموج

دارتيا بطرق غير  نفايات المدينة حيث تعاني مدينة الفموجة من تراكم لمنفايات المنزلية وا 
واالجتماعية المترتبة عمييا لذا تعد عممية تدوير  واالقتصاديةاألثار البيئية   فضال عنصحية 

منيا ألغراض الزراعة  واالستفادةل لمتخمص من النفايات العضوية النفايات األسموب األمث
تدويرىا النتاج أعالف حيوانية وأسمدة زراعية  فضال عن االستفادة منيا بتوفير  بإعادةوذلك 

مواد جديدة  وتوفير الطاقة  من خالل إعادة  إلنتاجمواد خام أولية لبعض الصناعات أو 
زجاجية والمعدنية والورقية مما يؤدي الى الحفاظ عمى البيئة من تدوير النفايات البالستيكية وال

 التموث .
 :االتيمشكمة البحث : تتمثل مشكمة البحث بالتساؤل 

 ؟ لإلنسانىل يمكن تدوير النفايات واالستفادة منيا ألغراض نافعة 
 :  فرضية البحث

 .لإلنسانفييا ألغراض نافعة  الموجودةمن المواد  واالستفادةيمكن تدوير النفايات 
 : هدف البحث

تدوير النفايات المنزلية  إلعادةييدف البحث الى التعرف عمى االمكانيات المتاحة  
 لألغراض الزراعية في مدينة الفموجة .

 حدود منطقة الدراسة :
لمدينة الفموجة في محافظة األنبار تمثل  اإلداريةتتمثل حدود منطقة الدراسة بالحدود 

(  288364ينة الفموجة ثاني اكبر مركز حضري في محافظة االنبار بتعداد سكاني بمغ  )مد
وتعد مدينة الفموجة البوابة الشرقية لمحافظة االنبار نحو  2803نسمة حسب تقديرات عام 
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كم وتتوسط المدينة قضاء الفموجة الذي تديره  48العاصمة بغداد التي تبعد عن مركزىا نحو 
عيا عدد من االقضية  والنواحي منيا قضاء العامرية من جية الجنوب كمركز قضاء يتب

والجنوب الغربي ويحدىا قضاء الكرمة من جية الشمال الشرقي وناحية الصقالوية من جية 
  . (1)الشمال الغربي والغرب

يعد تولد ونشوء المخمفات جراء األنشطة البشرية قديما قدم األنسان نفسة إال إن نوعية 
خمفات وطرق إدارتيا تغيرت عمى مدار التاريخ بل انيا تتباين في ذات الوقت بين ىذه الم

موقع وأخر ليس فقط بين الدول ولكن داخل كل مدينة وحتى داخل أحياء المدينة نفسيا وبين 
البيوت واألفراد أنفسيم ففي الوقت الذي تنظر فيو دول العالم الثالث والدول النامية الى ىذه 

مباالة تحاول دول أخرى أن تجعل منيا مصدرا ميما لزيادة الدخل حيث تمكنت المشكمة بال 
  استخدامياالمواد وتدويرىا أو إعادة  استردادىذه الدول من 
. وبسبب التزايد المستمر لنمو  (2)الطاقة الناتجة عنيا لشتى األغراض استغمتكما 

 المختمفةالسكان زادت معيا كمية استيالك المواد التي يحتاجيا االنسان في استخداماتو 
 وبالتالي زيادة كمية النفايات مما أدى الى ىدر في المواد األولية والطاقة.

 ( الموقع الجغرافي لمدينة الفموجة من العراق ومحافظة االنبار.0خارطة رقم )

 
 (Gis) Arcالمصدر : من عمل الباحثة باألعتمادعمى برنامج 

تمثل عممية اعادة تدوير النفايات العنصر الثالث ضمن التسمسل اليرمي الذي   
يصف خيارات ادارة النفايات بما ىو أفضل بيئيا ، وتمثل النفايات مصدر دخل لمكثير من 
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المدن بأنيا مناطق لمتجمع السكاني  . تتميز (3)دول العالم عن طريق عمميات اعادة التدوير
البشري  االستيالكوكمما زادت أىمية المدينة زاد جذب السكان الييا مما يعني زيادة كمية 

ومن ثم زيادة في النفايات الصمبة المطروحة وبذلك فأن عدد السكان لو عالقة طردية مباشرة 
( 268808ان منطقة الدراسة ). بمغ عدد سك (4)بكمية النفايات الصمبة المطروحة في المدن

% ويتبين من ذلك ان منطقة الدراسة تشيد تباين في 9.4م بمعدل نمو بمغ 2803نسمة عام 
مما يترتب عمية تباين كمية النفايات حيث ان زيادة اعداد  ألخرىاعداد السكان من سنة 

 السكان يرافقيا زيادة كمية النفايات التي تطرحيا المدينة.
 عدد سكان مدينة الفموجة حسب األحياء السكنية .( 8جدول رقم )

 عدد السكان الحي التسمسل
 24,265 القادسية 1
 19,513 الضباط 2
 23,467 الشرطة 3
 17,980 المعممين 4
 13,464 الجميورية 6
 8,916 الوحدة 7
 37,948 الجوالن 8
 16,312 الخضراء 9

 25,389 اليرموك 10
 1,425 االمين 11
 379 السالم 12
 3,109 المنصور 13
 10,730 المعتصم 14
 5,183 الرصافي 15
 11,127 االندلس 16
 24,836 الرسالة 17
 24,212 نزال 18
 330 الصناعة 19
 17,757 التأميم 20
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 عمى بيانات دائرة احصاء الفموجة. باالعتمادالمصدر من عمل الباحثة 
 مدينة الفموجة.(  عدد السكان / نسمة في 0خارطة )

 
 (.0عمى جدول رقم ) باالعتمادالمصدر: 

 ألية جمع النفايات.
( موزعة عمى 28قسمت دائرة بمدية الفموجة المدينة الى ثمانية أقسام  جدول رقم ) 

جميع احياء المدينة يضم كل قسم عدد من االحياء السكنية ويشرف عمى ادارتيا مجموعة من 
.يتم جمع النفايات من قبل دائرة البمدية  (5)النفايات من مختمف االماكنالعاممين يقومون بجمع 

)عمال النظافة ( من جميع االحياء مرتين اسبوعيا  ويتم الجمع بواقع شفتين صباحا ومساءا 
( دورات يوميا أما الشفت المسائي فمكل كابسة 9ويتضمن الشفت الصباحي كل كابسة )

ات من المنازل واالحياء السكنية ونقميا مباشرة الى موقع مكب دورتين يوميا ، ويتم جمع النفاي
النفايات )ال يوجد محطة وسطية لتجميع النفايات ( حيث يتم استخدام نظام الجمع من الباب 

موظفًا موزعين بين  44الى الباب ويتم الجمع بواسطة السيارات الكابسة بمغ عدد العاممين 
 483ني وحارس  اما عمال األجر اليومي فبمغ ميندس وحرفي وسائق وموظف خدمات وف

دينار شيريأ ،أما عدد االليات المستعممة  298,888عامال ويتقاضون اجور شيرية  قيمتيا 
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( سيارة كابسة تستعمل لنقل النفايات المنزلية الى موقع الطمر 84لجمع النفايات فبمغ عددىا )
موزعة عمى جميع اقسام البمدية بواقع  ( سيارة كابسة08اما االليات المؤجرة فبمغ عددىا )

 488الف دينار اي حوالي  24سيارتين كابسة لكل قسم وبمغت االجور اليومية لكل كابسة 
 الف دينار شيريا لمجموع الكابسات في جميع االقسام. 

 .0289( أقسام بمدية الفموجة موزعة حسب االحياء السكنية لعام  0جدول رقم )
 اسم الحي القسم البمدي التسمسل

 الضباط ، الشرطة ،العسكري ، الجغيفي االولى. القسم البمدي األول 1

نيسان ، الجميورية ،مثمث الشفاء 8المعممين ،الوحدة ، الميندسين ، القسم البمدي الثاني 2
 الى تقاطع قيس.

 الجوالن ، المعتصم ، واطئة الكمفة ،السكنية ، دور السكك القسم البمدي الثالث 3
 نزال ، الرسالة ، التأميم . القسم البمدي الرابع 4
 جبيل ، الشيداء ، الحي الصناعي . القسم البمدي الخامس 5
 التجاري بكافة محاوره. القسم البمدي السادس 6
 االندلس ، الجميورية جامع الراوي ، النساف ،البزارة . القسم البمدي السابع 7

العام، شارع الفرقان ،شارع ستين ،شارع السد شارع المنجزات الشارع  القسم البمدي الثامن 8
 ،شارع نير فميح ،شارع العباسي

 .2803المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات دائرة بمدية الفموجة لعام 
 ( عدد العاممين و االليات وانواعها ومقدار ايجارها حسب قطاعات البمدية.3جدول رقم ) 

 
 القسم البمدي

 
عدد العمال 
 )االجور اليومي(

 
مجموع االجور 

 الشهرية لمعمال

 
 نوع االليات

 
 عدد األليات

 
عدد األليات 

 المؤجرة

مقدار ايجارها 
 اليومي

 50,000 2 8 سيارة كابسة 21,160,000 92 القسم البمدي األول
 50,000 2 8 سيارة كابسة 13,110,000 57 القسم البمدي الثاني

 50,000 2 8 سيارة كابسة 15,640,000 68 الثالثالقسم البمدي 
 50,000 2 8 سيارة كابسة 15,410,000 67 القسم البمدي الرابع

القسم البمدي 
 50,000 2 8 سيارة كابسة 13,110,000 57 الخامس

القسم البمدي 
 50,000 2 8 سيارة كابسة 7,590,000 33 السادس

 50,000 2 8 سيارة كابسة 13,800,000 60 القسم البمدي السابع
 50,000 2 8 سيارة كابسة 8,050,000 35 القسم البمدي الثامن

 400,000 16 64  107,870,000 469 المجموع
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 .2803المصدر:من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات دائرة بمدية الفموجة 
( مميون دينار شيريًا 8مقداره ) يتبين مما سبق ان بمدية مدينة الفموجة تنفق شيريًا ما

( مميون دينار اجور 088لألليات المستخدمة في جمع النفايات فضال عن انفاق ) كإيجار
( مميون دينار عمى عممية جمع النفايات ونقميا 004عمال فيكون مقدار األنفاق الشيري )

ق الشيري الكبير وعمى الرغم من حجم اإلنفا اعادة تدويرىا. خارج المدينة دون معالجتيا او
يعد حاًل أو معالجة لمنفايات فما زالت  من قبل البمدية عمى عممية جمع النفايات اال إن ذلك ال

 تشكل تموثا وخطرا عمى البيئة واألنسان.
  :كمية النفايات

تشكل النفايات تحديا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا اذ ينتج العالم اليوم كميات من 
الكمية تتضاعف  ىذهبميون طن سنويا وتشير التوقعات الى ان  0.9النفايات تصل الى 

عمى  ،مما يعني زيادة انتاجية النفايات لمفرد الواحد 2824بميون طن في عام  2.2لتصل الى 
كغم،اما في دول االتحاد االوربي ينتج الفرد الواحد من 0.42كغم الى 0.2مستوى العالم من 
تبعا  ألخرظير التباين في كمية النفايات من بمد كغم يوميا وبذلك ي0.4النفايات معدل 

وثقافية وادارية، وفي العراق  اجتماعيةالختالف المستوى االقتصادي ونمط الحياة وعوامل 
 ازدادتازدادت كمية النفايات بشكل متسارع بسبب النمو السكاني واالقتصادي المتسارع  فقد 

كغم عام  8.6م الى 0334كغم عام  8.4يطرحو الفرد الواحد من النفايات من  كمية ما
الف طن من النفايات يوميا. ان طرح  90. وتشير التقديرات الى ان العراق ينتج  (6)م2802

النفايات بالكميات الكبيرة وعدم وجود ادارة مالئمة لمعالجتيا وتدىور البنى التحتية الالزمة 
مواقع عشوائية وبدون رقابة  ليذا الغرض ادى الى انتشار مواقع طمر النفايات وخزنيا في

. يقدر حجم المخمفات (7)فضال عن الحرق العشوائي لمنفايات مما ادى الى حدوث تموث بيئي
كغم  0.6-8.8المنزلية الالزم التخمص منيا من كل فرد في اليوم في الدول الصناعية بين 

وجة من المدن التي كغم  تعد مدينة الفم 8.3-8.4أما في الدول النامية فتتراوح الكمية بين 
تعاني من مشكمة النفايات المنزلية والتي ىي محور اىتمام بحثنا الحالي ومن أجل الوصول 

تنتجو المدينة من النفايات لوضع الحمول الالزمة  المشكمة يجب معرفة كمية ما ليذهالى حمول 
لدراسة من لحل مشكمة النفايات او الحد منيا وبذلك تم حساب كمية النفايات في منطقة ا

( عوائل مختمفة في عدد افرادىا ومستواىا المعاشي وتم 08عمى )  االستبيانخالل استمارة 
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توجيو العوائل لفصل نفاياتيم حسب النوع لمدة اسبوع اذ يتم وضع كل نوع من أنواع النفايات 
ميزان رقمي  باستخدامفي كيس منفرد لمدة اسبوع ومن ثم تم وزن كل نوع من انواع النفايات 
 وبعد اجراء عممية قياس كمية النفايات تم حساب الكمية الكمية لمنفايات.

( كغم/ يوم اما النفايات 84246وبمغت الكمية الكمية لمنفايات العضوية لمدينة الفموجة )
( كغم/ يوم وبمغت النفايات  2238( كغم / يوم وبمغت النفايات الزجاجية ) 4040الورقية فبمغت )

( كغم/ يوم اما النفايات االخرى 0044( كغم / يوم وبمغت النفايات المعدنية ) 4808تيكية ) البالس
 ( كغم/ يوم .8682فبمغت ) 

 ( كمية النفايات المنزلية )كغم / يوم( لمدينة الفموجة حسب النوع. 4جدول )

 اسم الحي ت
كمية النفايات 

العضوية 
 لمحي/كغم

كمية 
النفايات 

البالستيكية 
 لمحي/كغم

كمية 
النفايات 
الورقية 

 لمحي/كغم

كمية 
النفايات 
الزجاجية 
 لمحي/كغم

كمية 
النفايات 
المعدنية 
 لمحي/كغم

كمية 
النفايات 
االخرى 

 لمحي/كغم
 661 97 194 352 425 5,386 القادسية 1
 532 78 156 283 341 4,331 الضباط 2
 639 94 188 340 411 5,209 الشرطة 3
 489 72 144 260 314 3,982 المعممين 4
 367 54 108 195 236 2,989 الجمهورية 5
 243 36 71 129 156 1,978 الوحدة 6
 1,034 152 304 550 664 8,424 الجوالن 7
 445 65 130 237 285 3,621 الخضراء 8
 692 102 203 368 444 5,636 اليرموك 9

 39 6 11 21 25 315 االمين 10
 10 2 3 5 7 84 السالم 11
 85 12 25 45 54 690 المنصور 12
 292 43 86 156 188 2,382 المعتصم 13
 141 21 41 75 91 1,150 الرصافي 14
 303 45 89 161 195 2,469 االندلس 15
 677 99 199 360 435 5,513 الرسالة 16
 660 97 194 351 424 5,416 نزال 17
 9 1 3 5 6 733 الصناعة 18
 484 71 142 257 311 3,941 التأميم 19
 7,802 1,145 2,290 4,151 5,010 64,248 المجموع 

 المصدر من عمل الباحثين باالعتماد عمى نتائج الدراسة الميدانية
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 ( كمية النفايات المنزلية موزعة عمى أحياء مدينة الفموجة. 3خارطة )

 
 (.4عمى جدول ) باالعتمادالمصدر : 

  لمحة تاريخية عن نشأة اعادة التدوير.  
بدأت فكرة اعادة التدوير اثناء الحرب العالمية االولى والثانية حيث كانت الدول تعاني 

 إلعادةمن نقص في المواد االساسية مثل المطاط مما دفعيا الى تجميع  المواد من المخمفات 
ىم االساليب المتبعة في ادارة استخداميا وبعد سنوات اصبحت عممية اعادة التدوير من أ

النفايات الصمبة وذلك لمفوائد البيئية العديدة التي تحققيا ولسنوات عديدة كان الشكل االساسي 
التدوير ىو التدوير المباشر عن طريق منتجي مواد المخمفات ) الخردة ( وبعد ذلك  إلعادة

لمباشر وىذا يعني تصنيع مواد ومع بداية التسعينات اصبح التركيز عمى اعادة التدوير غير ا
مواد أخرى تعتمد عمى نفس المادة الخام مثل تدوير الزجاج و الورق  إلنتاجالمخمفات 

والبالستك وغيرىا . اذ ان مشروع اعادة التدوير يمعب دورا ميما في التقميل من حجم 
 . (8)د من التموثالمخمفات مما يساىم في الحفاظ عمى المواد الخام االولية وحماية البيئة والح

 مفهوم التدوير: 
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التدوير: ويعني إعادة الدمج المباشر لمنفاية ضمن دورة االنتاج التي انتج منيا اي 
. ويعرف تدوير النفايات عمى انو : اعادة (9)يصبح كبديل جزئي او كمي لممادة االولية الخام

الزراعية وذلك لتقميل تأثير ىذه تصنيع واستخدام المخمفات سواء المنزلية أو الصناعية او 
المخمفات وتراكميا عمى البيئة وتتم ىذه العممية عن طريق تصنيف وفصل المخمفات عمى 
أساس المواد الخام الموجودة فييا ثم اعادة تصنيع كل مادة عمى حده لتتحول الى منتجات 

  . (10)قابمة لالستخدام
  : (11)من تدوير النفاياتاىم المنافع البيئية واالقتصادية التي تتحقق 

الحفاظ عمى الموارد الطبيعية : يؤدي تزايد الطمب عمى موارد البيئة الطبيعية  -0
 الموارد مما ليذهالى تناقصيا وخاصة مع تطور االنتاج الصناعي وحاجة الصناعات المختمفة 

توفر  يؤدي الى تناقصيا وتصبح ميددة لمنضوب خالل مدة زمنية ،وبذلك فان عممية التدوير
 الموارد التي يمكن ان تستخدم بدال من الموارد النادرة.

ان عممية اعادة التدوبر توفر استثمار الطاقة األحفورية لكونيا  توفير الطاقة: -2
توفر الوقت والجيد والكمفة كونيا تستخدم المواد المعاد تدويرىا بدال من المواد الخام وبذلك 

 تعمل عمى توفير وتخفيض الطاقة 
:ان اساس عممية اعادة التدوير ىو تقميل االثار عمى البيئة التي  حماية البيئة-9

تحدثيا النفايات الصمبة ولمتغمب عمى المشاكل الصحية والبيئية التي تسببيا النفايات ولتقميل 
 كمية النفايات المرسمة الى مكبات النفايات 

تسيم عممية اعادة التدوير في تقميل نسبة البطالة وتوفير فرص  البعد االقتصادي:-4
كما تساىم في تقميل  كثيرة ويحسن مستواىم المعاشي، ألسرعمل لمعاطمين وتوفير دخل 

االعتماد عمى  استيراد المواد االولية فضال عن التقميل من االحتباس الحراري فعمى الرغم من 
نيا بشكل عام اقل من الطاقة المستيمكة من صنع المواد ا ان اعادة التدوير تستيمك طاقة اال

 ،مما يقمل في النياية من كمية الغازات الناتجة عن عمميات التصنيع . االولية الخام
  :طرق تدوير النفايات المنزلية 

 االعالف : إلنتاجتدوير النفايات الغذائية  -0
تختمف طرق صناعة األعالف الحيوانية حسب نوعية الفضالت الغذائية التي يتم  
منيا بتحويميا الى أعالف وان  عممية انتاج األعالف الحيوانية يجب أن تراعي عدة  االستفادة
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أمور وىي نوعية الفضالت الغذائية و نوع الحيوان المستفيد من األعالف المنتجة منيا  
كل نوع من األعالف حسب نوع  إلنتاججن ( ومراعاة الطريقة المناسبة وأغنام ، دوا )أبقار

تشجيع السكان عمى عممية فرز الفضالت الغذائية مقابل أجور  عن فضالالحيوان المستفيد 
 مادية لكي يتم التخمص من الفضالت الضارة األخرى .

 : يما يأتى األعالف ال جلإلنتاتصنف الفضالت الغذائية التي يمكن االستفادة منيا 
:وتتمثل بالقشور والبذور والثمار التالفة  والتي تنتج عن  والفاكيةفضالت الخضر -0

وتختمف كمياتيا ونوعيتيا حسب فصول السنة ، فمثال مخمفات والفاكية استخدام الخضر 
%( من كمية  28 -04فراولة( تتراوح كمياتيا بين )–تين  –مشمش  –موز  –) تفاح الفاكية 
( وغنية بالكاربوىيدرات .أما مخمفات الحمضيات التي Bلرئيسية وتعد غنية بفيتامين )الخامة ا

%( 88 -44رارنج ، ليمون وغيرىا( مخمفات بقدر ) –تنتج عن تناول الحمضيات )برتقال 
من استخداميا وىي مخمفات غنية بالطاقة الحيوية و وفيرة بمحتواىا من البروتين ويمكن 

ل مباشر. أما مخمفات الطماطم الناتجة فتتراوح نسبة البروتين فييا لمماشية بشك استخداميا
السماد العضوي ،  إلنتاجتدويرىا  %( ويمكن استخداميا في تغذية الدواجن او28 -04)

 .(12)فضال عن بقية أنواع الخضراوات األخرى
% من 00مخمفات الخبز والمعجنات : تحتوي مخمفات الخبز والمعجنات عمى -2
عمف  جلإلنتا استخداميا. ويمكن (13)% من البروتين وتستخدم لمتغذية الحيوانية04واأللياف 

حيواني بطريقة سيمة وغير مكمفة تتمثل بجمعيا وعزليا عن بقية المخمفات الغذائية ثم تجفيفيا 
) يتم االستفادة من الطاقة الشمسية لتجفيفيا ( لتحسين عممية الحفظ والتخمص من الرطوبة 

الى تمفيا ثم طحنيا وتخزينيا . أما بقايا الطحين األسمر الخشن ) نخالة الطحين ( التي تؤدي 
كعمف لمحيوانات بعد  واستخداميامن بقايا األرز  االستفادةفيت حفظيا مباشرة ، وكذلك يمكن 

عزليا عن بقية الفضالت وتجفيفيا وخزنيا .قامت الباحثة بأجراء تجربة النتاج عمف حيواني 
 المنزلية وفق الخطوات األتية:من الفضالت 

فرز فضالت الطعام والمتمثمة ببقايا الخبز والرز وبقايا الطحين األسمر  -0
( كغم من 4الخشن ) نخالة الطحين ( وفصميا عن بقية النفايات ومن ثم وزن كمية )

 الفضالت الغذائية )بقايا الرز والخبز( .
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الطاقة الشمية لمتخمص من الرطوبة وامكانية  باستخدامتجفيف الفضالت  -2
ومن ثم طحن بقايا الخبز بعد التجفيف و وزن الفضالت بعد تجفيفيا حيث بمغت )  الحفظ
 كغم من العمف الحيواني. 2.4كغم من الفضالت الغذائية ينتج  4( كغم ، اي ان كل 2.4

 
 ( انتاج اعالف حيوانية من تدوير الفضالت الغذائية.0صورة ) 

 
 االسمدة العضوية. إلنتاجتدوير النفايات 

تعود فكرة االستفادة من المخمفات النباتية والعضوية الى  زمن بعيد نحو االف السنين 
فقد عرف االنسان اىمية االستفادة من المخمفات النباتية بتحويميا الى اسمدة عضوية ) 

لمتربة تساعد عمى تحسين خواص  بإضافتياكمبوست ( لمميزاتيا االيجابية لمتربة حيث ان 
التربة الفيزيائية والكيميائية حيث ان ىذة الطريقة تساعد عمى تقميل حجم النفايات العضوية 

. (14)الى تقميل في مدخالت االنتاج والحد من تموث البيئة فضال % 84بنسبة تصل الى 
ندما بدأ االنسان بممارسة يعود استخدام االسمدة بصورتيا الطبيعية الى تاريخ الزراعة نفسيا ع

االف سنة في منطقة اليالل الخصيب وبالد الشام بينما  08الزراعة كنظام منظم ودوري قبل 
بدأت طالئع استخدام االسمدة الصناعية في القرن التاسع عشر مع بدأ الطفرتين الصناعية 

 . (15)ةوالزراعية ثم أخذت صناعة االسمدة طابع تجاري بعد الحرب العالمية الثاني
 : الكمبوستمفيوم 

مصطمح الكمبوست : ىو مصطمح التيني يعني خميط او مجموعة مواد  -0
   .(16)متعددة ومختمفة المصادر

اطمق مصطمح كمبوست عمى السماد العضوي الناتج من اعادة تدوير  -2
سماد عضوي )دبال( من خالل عممية التحمل  إلنتاجالنفايات العضوية التي يمكن استغالليا 

  . (17)الحيوي
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الكمبوست : عبارة عن مادة عضوية بنية المون ذات جزيئات مفككة ليا  -9
رائحة التراب ناعمة المممس ناتجة عن تخمر وتحمل المخمفات النباتية والعضوية بفعل 

  . (18) الكائنات الحية الدقيقة
  :هوائي(السماد العضوي الهوائي )الكمر ال

ىذه الطريقة احدى وسائل المعالجة البيولوجية )الحيوية( لممخمفات العضوية   تعتبر
سماد عضوي عالي الجودة وتتم عممية  إلنتاجفعممية الكمر اليوائي ىي الطريقة المثمى 

المعالجة بواسطة البكتريا النافعة التي تعمل عمى تحمل ىذه المواد عند توفر البيئة المناسبة 
درجة مئوية فنحصل عمى سماد عضوي  88-88%( ودرجة الحرارة المثمى 88من الرطوبة )

المخمفات العضوية  جيد. وقد يضاف محمول )بادىء بكتيري( كمنشط يساعد في سرعة تحمل
فيرتفع محتواىا من الدبال الذي يعمل عمى اثراء التربة بالكائنات الحية عند اضافتو لمتربة 
فيقوم بتثبيت النتروجين )نتروجين اليواء الجوي( واذابة الفسفور والبوتاسيوم فتكون ميسرة 

 . (19)لمنبات الذي يمتصيا بانتظام فينمو بكفاءة عالية
السماد العضوي بطريقة الكمر اليوائي واتبعت  إلنتاججراء تجربة قامت الباحثة بأ

 : (20)كاالتيالباحثة في ذلك العديد من الخطوات وىي 
فصل النفايات العضوية عن بقية النفايات والتأكد من عدم وجود اي بقايا  -0

كيمو غرام من النفايات  4غير عضوية تؤثر عمى عممية االنتاج. وقامت الباحثة بوزن 
 عضوية تقطيع بقايا المخمفات الى قطع صغيرة لتسييل عممية التحمل ال

فرش المخمفات العضوية بعد تقطيعيا عمى ارض ذات سطح مستوي ويفضل  -2
 الالزمة لعممية التحمل. بالحرارةان تكون االرض اسمنتية الن ذلك يساعد عمى االحتفاظ 

 اجراء عممية التقميب والترطيب اليومي لممخمفات . -9
ت التجربة لمدة شيرين ونصف وذلك لكون وقت التجربة  كان في استمر  -4

بعد  نياية الصيف وبداية الشتاء وتستغرق مدة التحمل فترة اقصر في فصل الصيف الحار.
 مرور شيرين تم الحصول عمى السماد العضوي )الكمبوست( .
 مواصفات السماد العضوي الناتج بطريقة الكمر اليوائي:

 الكريية خالي من الحشرات واألدغال الضارة .خالي من الروائح  -0
 لونو بني داكن يحتاج الى الغربمة. -2
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 رائحتو شبيية برائحة التراب اثناء نزول المطر) التراب الرطب(. -9
 ( نتائج التحميل المختبري لعينة النفايات المتحممة هوائيا .5جدول ) 
1- 

 ds.m-1 (Ec ) 9.61التوصيل الكهربائي *    

 Bh 7.03درجة تفاعل المخمفات  -2
3- o.m% 69.19 ( ( المادة العضوية 
 1.866 النتروجين الكمي  )%( -4
 0.156 تركيز الفسفور   )%( -5
 1.3175 تركيز البوتاسيوم )%( -6
 7.75 تركيز الكالسيوم  )%( -7

 المصدر : من عمل الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل المختبري.
( وىي ضمن الحدود 83.03( أن قيمة المادة العضوية ىي )4يتبين من الجدول ) 

%( أما قيمة النتروجين الكمي 38 -%24الكيميائية لتركيبة الكمبوست والتي يجب أن تكون )
%(  وىي ضمن حدود التركيب 8.048%(  أما تركيز الفسفور فبمغ )0.688فبمغت )

%( وىي ضمن الحدود 0.9084وتاسيوم فيي )%( أما قيمة الب9.4 -8.9الكيمائي ) 
%( وىي تعد مثالية  8.84%( في حين بمغ تركيز الكالسيوم ) 0.6 -8.4الكيميائية ) 

فبمغت  ph%( أما درجة تفاعل المخمفات  8.8 -0.4ومقاربة لحدود التركيب الكيميائي ) 
 وتعد درجة متوسطة (  ديسمينز/م 3.80(  وتعد درجة متعادلة وبمغت درجة المموحة  )8.89)

 ( الحدود الكيميائية لتركيبة الكمبوست .6جدول ) 
 القيمة المكونات 

 % 90 -25 مادة عضوية  -1
 %  8 - 50 كاربون -2
 %  0.4 - 3.5 أزوت  -3
 % 3.5 -0.3 فسفور -4
 % 1.8 - 0.5 بوتاسيوم -5
 %  7.0-1.5 كالسيوم  -6
 %  60 - 20 رماد 7
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الباحثة / باالعتماد عمى ايمن محمد الغمري، االدارة المتكاممة لمنفايات ، الجدول من عمل 
 .044ص

 ( الكمبوست الهوائي.0صورة رقم ) 

  
   :السماد العضوي الالهوائي ) الكمر الالهوائي(

يتم انتاج السماد العضوي الالىوائي بالردم تحت االرض او بواسطة مكمورة خاصة 
ويتم التحمل الالىوائي بغياب االوكسجين فتختنق البكتريا اليوائية النافعة وتموت  إلنتاجو

وتنشط بدال عنيا البكتريا الالىوائية التي تقوم بيدم المادة العضوية لكن بصورة بطيئة وتكون 
الحرارة الناتجة غير كافية لمقضاء عمى المسببات المرضية حيث تكون اكسدة المواد غير تامة 

ؤدي الى تكوين وتراكم االحماض العضوية وانطالق غاز الميثان وغاز االيدروجين مما ي
وغاز كبريت االيدروجين المسؤول عن الرائحة الكريية اثناء عممية التصنيع ان مدة تصنيع 
السماد بيذه الطريقة تحتاج الى وقت أطول من الطريقة اليوائية الن الطاقة الحرارية المنطمقة 

في ظروف  مل اليوائي تكون اعمى بكثير من مستويات الطاقة الحرارية الناتجةفي عممية التح
   ( . 20التحمل الالىوائي)

قامت الباحثة بأجراء تجربة لمحصول عمى السماد العضوي بطريقة الكمر الالىوائي 
 وفق الخطوات التالية: 

فصل المخمفات العضوية عن النفايات االخرى ثم وزن كمية من النفايات  -0
كيمو غرام وتتكون من مخمفات المطبخ مثل بقايا الخضراوات والفواكة وبقايا  4العضوية بمغت 

 من اوراق الشاي وغيرىا من مخمفات الطعام.
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( سم وضع كمية من ورق االشجار داخل 48حفر حفرة بعمق نصف متر ) -2
بطبقة من التراب كغم فوقيا وتم دفنيا  4الحفرة ومن ثم وضع كمية النفايات العضوية البالغة 

 الغالق الحفرة .
لمتأكد من نضج الكمبوست  الحفرةيوم تم فتح  04أشير و 9بعد مرور  -9
 .واستخراجو

 :مواصفات الكمبوست الناتج بطريقة الكمر الالهوائي
 خالي من الرائحة الكريية وخالي من الحشرات واألدغال والبقايا الضارة .-0
 يحتاج الى الغربمة -2
 كن مائل الى السواد ورائحتو شبيية برائحة التراب الرطب .لونو بني دا-9
 بعد اجراء عممية التحميل المختبري وجد انو ذو مواصفات جيدة .-4

 ( نتائج التحميل المختبري لعينة النفايات المتحممة الهوائيا. 7جدول )
 ds.m-1التوصيل الكيربائي *     -1

(Ec ) 4.06 

 Bh 7.11درجة تفاعل المخمفات  -2
3- o.m% 28.83 (( المادة العضوية 
 1.353 النتروجين الكمي  )%( -4
 0.135 تركيز الفسفور   )%( -5
 0.23 تركيز البوتاسيوم )%( -6
 3.50 تركيز الكالسيوم  )%( -7

 المصدر : من عمل الباحثين باالعتماد عمى نتائج التحميل المختبري.
%( وىي ضمن الحدود 26.69( أن قيمة المادة العضوية ىي ) 8يتبين من الجدول )

%( أما قيمة النتروجين الكمي 38 -%24الكيميائية لتركيبة الكمبوست والتي يجب أن تكون )
%(  وىي مقاربة لحدود التركيب 8.094%(  أما تركيز الفسفور فبمغ )0.949فبمغت )

%( وىي مقاربة  لمحدود  8.29ة البوتاسيوم فيي )%( أما قيم9.4 -8.9الكيمائي ) 
%( وىي  ضمن حدود  9.48%( في حين بمغ تركيز الكالسيوم ) 0.6 -8.4الكيميائية ) 

(  وتعد 8.00فبمغت ) ph%( أما درجة تفاعل المخمفات  8.8 -0.4التركيب الكيميائي ) 
 جة مثالية . (  ديسمينز/م وتعد در 4.88درجة متعادلة وبمغت درجة المموحة  )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0201اذار 

 

)886 ) 
 

 ( الكمبوست الالهوائي.3صورة ) 
 

 
 مقارنة بين االنتاج المدور من النفايات واالنتاج المصنع من حيث التكاليف .

كغم / لمفرد اي بنسبة  0.08بمغ معدل النفايات التي من الممكن تحويميا الى أسمدة 
% من وزن النفايات العضوية الكمية  أما معدل النفايات العضوية الممكن تحويميا الى  43.4

% من وزن النفايات العضوية الكمية وبذلك  48.4كغم / لمفرد  أي بنسبة  0.03أعالف بمغ 
كل حي من الفضالت الغذائية القابمة لمتدوير الى أعالف وأسمدة  وا ينتجمتم حساب كمية 

 :وكاآلتيعضوية 
( كمية النفايات العضوية التي يمكن تحويمها الى اعالف وأسمدة عضوية من 8جدول ) 

 الكمية الكمية لمنفايات العضوية .

 الحي ت
كمية النفايات 

 العضوية
 لمحي /كغم

 اعالف اسمدة

 2719.9 2666.1 5,386 القادسية 1
 2187.2 2143.8 4,331 الضباط 2
 2630.5 2578.5 5,209 الشرطة 3
 2010.9 1971.1 3,982 المعممين 4
 1509.4 1479.6 2,989 الجميورية 5
 998.9 979.1 1,978 الوحدة 6
 4254.1 4169.9 8,424 الجوالن 7
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 1828.6 1792.4 3,621 الخضراء 8
 2846.2 2789.8 5,636 اليرموك 9

 159.1 155.9 315 االمين 10
 42.4 41.6 84 السالم 11
 348.5 341.6 690 المنصور 12
 1202.9 1179.1 2,382 المعتصم 13
 580.8 569.3 1,150 الرصافي 14
 1246.8 1222.2 2,469 االندلس 15
 2784.1 2728.9 5,513 الرسالة 16
 2735.1 2680.9 5,416 نزال 17
 370.2 362.8 733 الصناعة 18
 1990.2 1950.8 3,941 التأميم 19

.31802 64248 المجموع 
8 32445.2 

 (.4المصدر من عمل الباحثين باألعتماد عمى جدول) 
مشروع لتدوير الفضالت الغذائية في مدينة الفموجة ىو:                                                                 إقامةأن اليدف من 

التقميل من حجم النفايات والتقميل من تموث البيئة وانتاج أسمدة وأعالف حيوانية تنافس السعر 
 :                      التيكاالمطروح لألسمدة واألعالف المنافسة ليا في السوق وىي 

كغم لمحنطة مخموطة درجة  0دينار عراقي. وسعر  448كغم لمحنطة صافية  0سعر 
دينار عراقي  688كغم من الحنطة مخموطة درجة أولى 0.أما سعر  دينار عراقي 848ثانية 

( دينار 439من تدوير الفضالت الغذائية ) ةالمنتجكغم من األعالف  0بينما يكون سعر 
 :كاالتيراقي عمى حساب كمفة المادة المدورة من الفضالت الغذائية والتي ىي ع

 ( ألف دينار عراقي .088طن من النفايات العضوية ) 0كل  ان سعر
كغم من الفضالت الغذائية )بقايا الخبز والرز وغيرىا( من  92,444.2وتم احصاء 

عميو يكون سعر مادة التدوير أحياء مدينة الفموجة و التي يمكن تدويرىا الى أعالف ، و 
( ألف دينار عراقي  وأضيف 624888( دينار عراقي أضيف ليا كمفة النقل ) 9,988,888)

( دينار عراقي وبتقسيم الكمفة الكمية لممشروع عمى كمية 0,848,888ليا أجور العمال )
 دينار عراقي . 439كغم من العميقة ىي 0العميقة المنتجة من التدوير تكون كمفة 
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الفضالت  أما أسعار األسمدة العضوية المشابية لمكمبوست الذي تم انتاجو من تدوير
 : كاالتيالغذائية والموجودة في األسواق فيي 
 2888غم من محسن التربة )بتموس عادي( ىو  0488سعر العبوة الواحدة بحجم 

ية )بتموس غم من محسن التربة درجة ثان 0488دينار عراقي وسعر العبوة الواحدة بحجم 
غم من محسن التربة  0488دينار عراقي .وسعر العبوة الواحدة بحجم  2488مخموط( ىو 

 0488دينار عراقي اما سعر العبوة الواحدة بحجم  4888درجة أولى )بتموس مخموط( ىو 
( دينار عراقي 426غم من محسن التربة الكمبوست المنتج من تدوير الفضالت الغذائية ىو) 

 : كاالتية المادة المدورة وىي عمى حساب كمف
وغيرىا(   والفاكيةكغم من الفضالت الغذائية )بقايا الخضراوات  90,689تم احصاء 

من أحياء مدينة الفموجة و التي يمكن تدويرىا الى أسمدة ، وعميو يكون سعر مادة التدوير 
ي  وأضيف ( ألف دينار عراق688888( دينار عراقي أضيف ليا كمفة النقل ) 9,288,888)

( دينار عراقي وبتقسيم الكمفة الكمية لممشروع عمى كمية 0,888,888ليا أجور العمال )
 دينار عراقي . 942كغم من األسمدة ىي 0األسمدة المنتجة من التدوير تكون كمفة 

 :احتياجات المحاصيل  الزراعية من األسمدة 
اعية الضرورية لنمو من األسمدة الزر  احتياجاتياتختمف المحاصيل الزراعية في 

كغم من األسمدة  038النبات وتزويده بالعناصر الغذائية ، فاليكتار الواحد من القمح يحتاج 
كغم من األسمدة / لميكتار  008)نتروجين ، فسفور ، بوتاسيوم ( أما محصول الذرة فيحتاج 

لميكتار كغم  924كغم /لميكتار أما البصل فيحتاج  988الواحد ويحتاج محصول البطاطا 
 .(22)الواحد

.أذن كل واحد  2م  2488دونم =  0.وكل  2م  08888ىكتار =  0وبما أن كل 
( دونم  من 0وبذلك يكون المعدل  الكمي لألسمدة التي تغطي حاجة ) دونم. 4ىكتار = 

 كغم. 46األراضي الزراعية 
يمكنيا سد ( كغم من األسمدة التي 04380.4وبما أن مدينة الفموجة تنتج يوميا ) 

( دونم من االراضي الزراعية من األسمدة باليوم الواحد ،  وسد حاجة )  284حاجة ) 
 ( دونم من االراضي الزراعية شيريا .6228
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 ( صافي كمية النفايات العضوية التي تم تحويمها الى اعالف وأسمدة عضوية .9جدول ) 

كمية النفايات العضوية  الحي ت
 لمحي /كغم

ت التي تحول كمية النفايا
 اسمدة/كغم

كمية النفايات التي حول 
 اعالف/كغم

 816.0 1333.0 5,386 القادسية 1
 656.1 1071.9 4,331 الضباط 2
 789.2 1289.2 5,209 الشرطة 3
 603.3 985.5 3,982 المعممين 4
 452.8 739.8 2,989 الجميورية 5
 299.7 489.6 1,978 الوحدة 6
 1276.2 2084.9 8,424 الجوالن 7
 548.6 896.2 3,621 الخضراء 8
 853.9 1394.9 5,636 اليرموك 9

 47.7 78.0 315 االمين 10
 12.7 20.8 84 السالم 11
 104.5 170.8 690 المنصور 12
 360.9 589.5 2,382 المعتصم 13
 174.2 284.6 1,150 الرصافي 14
 374.1 611.1 2,469 االندلس 15
 835.2 1364.5 5,513 الرسالة 16
 820.5 1340.5 5,416 نزال 17
 111.0 181.4 733 الصناعة 18
 597.1 975.4 3,941 التأميم 19
 9733.6 15901.4 64248 المجموع 

 (. 4المصدر : من عمل الباحثين باالعتماد عمى جدول )
 احتياجات األغنام واألبقار من األعالف .

األعالف  فاألغنام تختمف حاجتيا من االعالف تختمف حاجة األغنام واألبقار من 
حسب عمر الحيوان أما بالنسبة لألبقار فتختمف حسب معدل الوزن الحي . وكمعدل كمي 

( كغم / رأس  8,984( غم /يوم اي مايعادل )984لحاجة رأس غنم واحد من األعالف ىو )
كغم  088( كغم لكل  2,248-2. أما األبقار فتتراوح حاجتيا من األعالف بين )(23)/ يوم
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،  (24)كغم 488 – 048من الوزن الحي .وبما أن أوزان عجول األبقار )وزن حي ( تتراوح بي 
كغم ، لذلك تكون حاجة األبقار من األعالف )  924وعمى ذلك يكون معدل أوزان العجول 

عالف ( كغم /يوم من األ3899.8( كغم / يوم لمرأس الواحد .وبما أن مدينة الفموجة تنتج )8
( 0,938( رأس غنم / يوم وتكفي لسد حاجة )28,888فأن ىذه الكمية تكفي لسد حاجة )
 رأس من األبقار خالل اليوم الواحد.

 .االستنتاجات
 قمة الوعي البيئي لدى سكان منطقة الدراسة باألثار التي تسببيا النفايات.-0
ساليب الصحيحة في كمما زاد الوعي البيئي لدى السكان أدى ذلك الى اتباع األ-2

 ادارة النفايات المنزلية.
 ضعف االجراءات والوسائل المتبعة من قبل البمدية في ادارة نفايات منطقة الدراسة -9
 االدارة العشوائية لمنفايات المنزلية وىدر في األموال الالزمة لمتخمص منيا.-4
ت الى موقع ردم التخمص من النفايات يتم بالطرق البدائية حيث يتم نقل النفايا-4

 مكشوف )مكب ( يفتقر لممعالجة.
يتم التخمص من كميات كبيرة من المخمفات العضوية والتي تشكل أعمى نسبة من -8

مكونات النفايات المنزلية وان ىذه اوان ىذه الكميات الكبيرة من المخمفات العضوية يمكن 
وخاصة ان منطقة الدراسة  تحويميا الى أسمدة عضوية واالستفادة منيا في الجانب الزراعي

 محاطة بأراضي زراعية خصبة.
ان التوسع العمراني وزيادة اعداد السكان التي تشيدىا المدينة واستحداث احياء -8

سكنية لمسكن مستقبال يؤدي الى زيادة كمية النفايات المطروحة من قبل السكان وبالتالي زيادة 
 المصروفات التي تصرف عمى قطاع النفايات.

 التوصيات.
تسببو  نشر الثقافة البيئية والوعي البيئي بأىمية فصل النفايات واعادة تدويرىا وما-0

 من أثار بيئية في حال تراكميا وانتشارىا.
توفير حاويات مخصصة لفصل النفايات من مصدرىا ) المنازل( حيث يتم فصل -2

 من النفايات.النفايات حسب النوع وتخصص كل حاوية ذات لون معين لنوع معين 
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الجمع اليومي لمنفايات من قبل كادر البمدية لمنع تراكميا وانتشارىا في شوارع -9
 المدينة.

تحديد أوقات معينة لجمع النفايات وتعاون االفراد مع البمدية في االلتزام بالمواعيد -4
 المحددة ألوقات الجمع.

وأن يكون الطمر في الموقع اختيار موقع مالئم لطمر النفايات الغير قابمة لمتدوير -4
 وفق المواصفات اليندسية والبيئية .

 االحاالت
احمد عمي حسين العيساوي ،التباين المكاني لمستويات الحرمان لخدمات البنى التحتية في مدينة  -0 

 03-06،ص2803جامعة االنبار، الفموجة ،رسالة ماجستير،
عاممة النفايات الصمبة في مدينة الموصل ومقارنة ( عمار ثامر حمد، محمد أحمد سعيد، أسموب جديد لم2

كمفتو مع األسموب الحالي لمعاممة النفايات ، جامعة الموصل ، قسم اليندسة المدنية ، مجمة تكريت لمعموم 
 .42م ،ص2883، 4، العدد08اليندسية ، المجمد 

اءة االنتاجية )بحث ( صدى مدحت مجيد الساىوكي ، اعادة تدوير النفايات ودورىا في تحسين الكف 9
تطبيقي في معمل سمنت بازيان بشركة الفارج الفرنسية ( اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، معيد التخطيط 

 .28، ص2808العالي لمدراسات المحاسبية والمالية ، 
مكانية تدوي –السكنية والتجارية  -( فؤاد خالد سعيد ، ، النفايات الصمبة  4 رىا من في مدينة السميمانية وا 

 .48، ص2804الناحية الصناعية، أطروحة دكتوراه ، جامعة كويا ، 
( دائرة بمدية الفموجة ، مقابمة شخصية مع الميندس محمد شكر محمود، معاون المدير لشؤؤن الخدمات ،  4

 م .04/3/2803دائرة بمدية الفموجة ،قسم البيئة.بتاريخ 
قتصادي من تدوير) اعادة استخدام النفايات المبة المنزلية ( ( روال عبد الخضر عباس وأخرون، المردود اال 8

 .98، ص  2804، 20،مجمد0دراسة احصائية ، الجامعة التكنولوجية، مجمة اتحاد الجامعات العربية ، العدد
( خالد عبد الوىاب، نوفل جوزيف زرقو،اثر معالجة النفايات الحضرية الصمبة عمى البيئة الحضري ،جامعة 8

 4،ص 9،2808،العدد 29مجمة اليتدسة ،مجمد النيرين،
  .8ه، ص0492( احمد متعب محمد الدوسري ، اعادة تدوير النفايات ، جامعة الممك سعود،6
( روان المصري ،طرق ادارة النفايات المنزلية الصمبة والتخمص منيا، رسالة ماجستير،جامعة بيرزيت ، 3

 .99، ص  2803
عيدان كريم ،استخدام اسموب البرمجة الخطية في تعظيم المنافع من اعادة ( محمد حسين كاظم ،حيدر  08

تدوير النفايات الصمبة في محافظة كربالء،بحث مستل من رسالة ماجستير،مجمة االدارة واالقتصاد ،العدد 
 289-282،ص8،2808،مجمد 24
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لألستعماالت الزراعية المنزلية في ( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ، دراسة تدوير المخمفات الزراعية  00
 .29م ، ص2888الوطن العربي، السودان ، الخرطوم ، أغسطس  ، 

(  احمد الفياض ، محمد العبداهلل ، تصنيع السماد العضوي ) الكمبوست ( من المخمفات العضوية ، 2 
 2،ص2888المركز الوطني لمبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ، وزارة الزراعة ، 

 .9. ص2806( خالد مصطفى ، االسمدة الزراعية استخداماتيا واضرارىا ، األرشيف العربي العممي  09
( ادىام عمي عبد واخرون ، تاثير طريقة التخمير والتجييز بالصخر الفوسفاتي في تدوير المخمفات  04

التاسع ، العدد الثالث  العضوية الصمبة لممنازل الى اسمدة عضوية ،  جامعة  االنبارلمعموم الصرفة، المجمد
 46،ص  2804،

سمطان بن محمد العيد، السماد المخمر الكمبوست ، المممكة العربية السعودية ، وزارة الزراعة ، مركز  -04
 .9أبحاث الزراعة العضوية بمنطقة القصيم ، ص

رز صنف عنبر، (  رحيم عموان ىمول جاسم ، تأثير السماد العضوي والنتروجيني في الحاصل ومكوناتو لم08
 004، ص2804، 4، المجمد 2جامعة المثنى ، مجمة القادسية لمعموم الزراعية ، العدد 

  ( العمل الميداني .08
( األسمدة وأستعماالتيا ، كتيب دليل لممرشدين الزراعيين ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة االتحاد 06

 .28-24، ص2889سفات ، الرباط ،الطبعة الرابعة ،الدولي لصناعة األسمدة ، المعيد الدولي لمفو 
( عبد األلو عرابة ، تربية األغنام ، وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري ، مديرية التعميم والبحث  03

 00-3م ، ص2888والتنمية قسم االرشاد الفالحي ، المممكة المغربية ، 
، وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري ،  ( الشافعي حسني ، أساليب تسمين العجول 28

 .29م ، ص2888مديرية التعميم والبحث والتنمية قسم االرشاد الفالحي ، المممكة المغربية ، 
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