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 :الممخص
التي تقـك بيا  البمدية  ُيعنى ىذا البحث بتسميط الضكء عمى اىـ الخدمات

كما المرتبطة بالنفايات الصمبة  كمديرية بمدية الفمكجةمديرية بمدية الرمادم 
يتطمب اعداد دراسة  تسببو مف مشاكؿ في كفاءة اداء الخدمات البمدية فييا

الستعماالت االرض في المدينة بكافة قطاعاتيا االمر الذم سيقكد  ةتفصيمي
الى معرفة حجـ ككمية كنكعية النفايات لغرض جمعيا كمعالجتيا كتعد 

ؽ السكنية كالمناطؽ التجارية كالمناطؽ الصناعية كالمستشفيات المناط
كالمستكصفات الصحية كالحدائؽ كالمتنزىات مف اكثر مناطؽ المدف التي 
تخمؼ النفايات الصمبة , كتتنكع الكظائؼ داخؿ مدينتي الرمادم ك الفمكجة 
بشكؿ كبير نتيجة لتنكع النشاطات كالتي تشيد تداخؿ في النشاط السكني 

التجارم في كال المدينتيف كما ينتج عنو مف مخمفات ذات طبيعة تتعمؽ ك 
 القطاعيف . فبياذي
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Abstract: 

This research sheds light on the most important services 

performed by the municipality in the cities of Ramadi 

and Fallujah associated with solid waste and the 

problems caused by the efficiency of the performance of 

municipal services in it requires a detailed study of the 

uses of land in the city in all sectors, which will lead to 

know the size, quantity and quality of waste for 

collection Residential and commercial areas, industrial 

areas, hospitals, health clinics, parks and parks are 

among the most urban areas that generate solid waste. 

Jobs within Ramadi and Fallujah vary considerably due 

to Activities which are experiencing interference in the 

residential and commercial activity in both cities and the 

resulting residue nature related Bhaven sectors 
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 المقدمة
تعد مشكمة النفايات الصمبة كالتخمص منيا مف اىـ المشاكؿ التي تكاجو المدف اذ اف 
الكميات الناتجة مف المجتمعات الحضرية في العالـ كمنيا مدينتي الرمادم كالفمكجة اخذ 

الدخؿ كتحسف الكضع المعاشي مما بالتزايد يكما بعد اخر في ظؿ الزيادة السكانية كزيادة 
يؤدم الى زيادة استيالؾ السكاف كينتج عنو ىذه الزيادة تراكـ كميات اكبر مف النفايات 
الصمبة في ظؿ ضعؼ الخدمات البمدية الخاصة بالنفايات الصمبة كعدـ شمكؿ مساحات 

 كاسعة مف المدينتيف بيذه الخدمات .
 مشكمة البحث :

المؤسسات البمدية  ذات اىمية كبيرة لما ليا منف تماس  تعد الخدمات التي تقدميا
مباشر مع حياة السكاف , اف المشكمة االساسية التي تعاني منيا كال المدينتيف ىي ضعؼ 
الخدمات البمدية التي تغطي مساحة كال المدينتيف في مجاؿ ادارة النفايات الصمبة  خاصة اف 

%( 73مف عدد سكاف مدينة الرمادم كمعدؿ )%( 75خدمة جمع النفايات حاليا ما معدلو )
مف عدد سكاف مدينة الفمكجة االمر الذم يترتب عمى رمي النفايات الصمبة بشكؿ عشكائي في 

 المناطؽ التي ال تصميا خدمة جمع النفايات الصمبة .
 فرضية البحث :

 تنطمؽ الدراسة مف فرضية رئيسة مفادىا تحسيف الخدمات البمدية الخاصة في ادارة
النفايات الصمبة في مدينتي الرمادم كالفمكجة ككضع الخطط الالزمة لتكسيع نطاؽ ىذه 
الخدمات ليصؿ الى كؿ احياء المدينتيف كاستخداـ التقنيات كاالليات الحديثة في جمع النفايات 
 الصمبة كتخزينيا كطرؽ معالجتيا كتدكيرىا يقكد ىذا الى كفاءة الخدمات البمدية في المدينتيف.

 
 
 

 هدف البحث :
تيدؼ الدراسة الى كضع الحمكؿ المناسبة في ظؿ االمكانات المتكفرة الحالية لتحسيف 
خدمات كادارة قطاع النفايات الصمبة في مدينتي الرمادم كالفمكجة كاستخداـ الطرؽ االمثؿ 

 لمعالجتيا كالتخمص منيا .
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 منهجية البحث :
المنيج االحصائي كالكصفي في عممية اعتمد البحث عؿ البحث الميداني كاستعماؿ 

 معالجة المعمكمات كالبيانات الخاصة بمكضكع الدارسة .
 حدود الدراسة :

تتمثؿ حدكد الدراسة بمدينتي الرمادم ك مدينة الفمكجة كتحتؿ مدينة الرمادم 
 °(33 -ˉ41ك) ° ( 32-ˉ25اإلحداثيات الجغرافية التالية كتقع  فمػػػكيا  بيف دائػرتي عػرض  )

 شرقا .°( 43 -ˉ38ك )°( 42 -ˉ27شػماالن  كخطي  طكؿ  ) 
مدينة الرمادم التي تمثؿ مركز محافظة االنبار التي تعد مف أكبر محافظات العراؽ 

لتمثؿ نسبة  2( كـ 137808يا  ) ( إذ تبمغ مساحت1مساحة كما يبدك مف الخريطة رقـ )
اد يككف ىندسيان بالنسبة لمحدكد %( كالذم يالحظ مف الخريطة أف مكقع المدينة يك 31ر7)

الدكلية الدكؿ المجاكرة , كيظير مف الخريطة أف المحافظة تقع في القسـ الغربي األكسط مف 
العراؽ كتحيط بيا محافظات نينكل كصالح الديف كبغداد كبابؿ ككربالء مف الشماؿ كالشرؽ 

شماؿ الغربي كالجنكب كالجنكب الشرقي , ككؿ مف األردف كسكريا كالسعكدية مف الغرب كال
الغربي , كىذه المميزات المكقعية كميا تعطي لممدينة نطاقان كظيفيان إقميميان يعمؿ عمى جذب 

 السكاح الى المدينة التي تتمتع بمكقع كمكضع ال يتييأ لكثير مف مدف العالـ .
( شماال كخػػػط طكؿ 40̊,33 – 33̊تقع مدينة الفمكجة فمكيا  بيف دائرة عرض ) 

(  شرقا كيشكؿ مكضعيا في ىذا المكاف إحدل النقاط التي يقترب فييا نير  44,20̊ -44  ) 
( .كتنحصر 1كـ )الخارطة رقـ ) 57الفرات مف نير دجمة إذ ال تتجاكز المسافة بينيما عف )

( ) ( ىكتار 4000الحدكد المكانية لمدينة الفمكجة ضمف حدكد بمدية مدينة الفمكجة بمساحة )
( متران فكؽ مستكل سطح البحر, تميز 50 – 42مف األرض بمغ ارتفاعو بيف ) احتمت مكضعان 

بانبساطو كخمكه مف التعقيدات التضاريسية , إال مف بعض المنخفضات التي ال تمثؿ عائقان 
حقيقيان في إمكانية تكسع المدينة, كىذا االنبساط في مكضع المدينة كاف لو األثر االيجابي في 

كتكسعيا كبقاء نسيج أحيائيا متكامالن ككأنو كتمة عمرانية كاحدة مترابطة ما سيكلة نمك المدينة 
 بيف أجزائيا.

 ( موقع مدينة الرمادي ومدينة الفموجة من محافظة االنبار والعراق1خريطة رقم )
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المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى كزارة الرم, الييئة العامة لممساحة خارطة 

 .العراؽ االدارية
 اوال : كفاءة الخدمات البمدية في مدينتي الرمادي والفموجة:

اف كفاءة الخدمة تقاس عمى اساس تكفيرىا لكؿ شخص كفؽ المكاصفات كدكف 
مشاكؿ , ام بكمية كافية كفؽ ما تتطمبو التطكرات التي تشيدىا المدينة التي تحتاج الى زيادة 

كيرباء في زيادة مستمرة فاذا كانت الطمب عمى الخدمات مثال حاجة الشخص الى الماء كال
المؤسسات التي تدير تمؾ الخدمة قادرة عمى تمبية حاجات السكاف كمكاكبة التطكر المستمر 
في زيادة الطمب عمى تمؾ الخدمات الناتج عف الزيادة السكانية الطبيعية كالطمب الناتج عف 

اساس عالي مف الكفاءة  زيادة حصة الفرد مف الخدمات كؿ ىذا يعني اف الخدمة تقدـ عمى
كبدكف مشاكؿ كما اف كفاءة ىذه الخدمة تقاس عمى اساس نكع التقنيات المستخدمة في 

 .(1)دارتيا كتكفيرىاا
تعد مديرية بمدية الرمادم ىي البمدية االكلى مف بمديات محافظة االنبار التي ترتبط 

يات العامة عمى عكس بمدية بكزارة البمديات كاالشغاؿ مباشرة فيي ال ترتبط بمديرية البمد
الفمكجة التي ترتبط مع المديرية البمديات العامة في االنبار كعمى الرغـ مف ذلؾ فاف اليدؼ 
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لكالىما كاحد ىك تقديـ الخدمات البمدية لسكاف مدينتي الرمادم كالفمكجة كإدارة النفايات 
ككذلؾ اعماؿ البناء الصمبة كمتابعة تنفيذ المخططات الخاصة بالتصميـ االساس لممدينة 

. كتكلي مديرية بمدية الرمادم كبمدية الفمكجة 2كالتطكير داخؿ المدينة كانشاء الطرؽ كصيانتيا 
اىمية كبيرة بالنفايات الصمبة كتخصص ليا كادر كبير مف ميندسيف كحرفيف كمكظفي 

الصمبة كاختيار خدمات كتجييز المناطؽ كاالحياء التابعة ليا بالمعدات كاليات جمع النفايات 
( يكضحاف الكادر الخاص 2( ك)1مكاقع لمطمر الصحي لمتخمص مف ىذه النفايات الجدكليف )

 بجمع النفايات الصمبة في مديرية بمدية الرمادم كبمدية الفمكجة .
كتتكزع ككادر جمع النفايات في مدينة الرمادم كمدينة الفمكجة عمى احياء المدينتيف  

( 5( ميندس )17مدينة الرمادم تتككف مف ميندسيف يبمغ عددىـ )المتفرقة حيث انيا في 
ميندس مقسميف عمى احياء مدينتي الرمادم كالفمكجة لغرض االشراؼ عمى عمميات جمع 
النفايات الصمبة بشكؿ منظـ مف المناطؽ السكنية كالدكر كالمناطؽ التجارية اضافة الى 

لحجـ تحتاج احياف الى استخداـ اليات اكبر المناطؽ الصناعية كما تخمفو مف مخمفات كبيرة ا
 كابعادىا عف المركز الحضرم لممدينة الى المطامر الصحية  

 2018( كوارد جمع النفايات لمديرية بمدية الرمادي لعام 1جدول رقم )

المصدر: كزارة البمديات كاالشغاؿ , مديرية بمدية الرمادم ,شعبة البيئة  , بيانات غير 
 .2018منشكرة, 

 2018( كوارد جمع النفايات لبدلية الفموجة لعام 2جدول رقم )

 المؤقت الدائم عنوان الكادر ت

  17 مهندس 1
  11 فني 2
  29 رئيس حرفين +حرفي 3
  36 سائق 4
  16 خدمات + حارسموظف  5
 500  عامل غير ماهر 6

 المؤقت الدائم عنوان الكادر ت
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المصدر: كزارة البمديات كاالشغاؿ , مديرية بمديات االنبار , شعبة البيئة / بمدية 
 .2018الفمكجة  , بيانات غير منشكرة, 

( في مدينة الفمكجة ينحصر عمميـ 4( فني في مدينة الرمادم ك )11اضافة الى )
عمى تجييز اليات كصيانتيا ألغراض ادامو جمع النفايات الصمبة مف داخؿ المدينة , اضافة 

( في مدينة 21( في مدينة الرمادم ك)29الى رئيس حرفيف اك ما يسمى كبير عماؿ الحرفيف )
يادات المتكسطة ك االعدادية الذيف كاجبيـ ىك االشراؼ كالسيطرة الفمكجة  اغمبيـ حممة ش

 .(2)عمى عمؿ العماؿ في عممية الجمع لتسير عمميات رفع كجمع النفايات بطريقة سمسمة 
( في مدينة الفمكجة يتكزعكف بيف 10( سائؽ في مدينة الرمادم ك)36الى جانب )

صحية كسائؽ كريدر كسائؽ قالب سائؽ كابسة كسائؽ تركتر كسائؽ شفؿ في المطامر ال
( عامؿ في مدينة 500حمؿ لنقؿ النفايات الى مكاقع الطمر كالتخمص مينا , اضافة الى )

( عامؿ في مدينة الفمكجة  غير ماىر أم مف غير حممة الشيادات يعممكف 280الرمادم ك)
كدكائر الدكلة في جمع النفايات مف الحاكيات البالستيكية كالحديدية داخؿ االحياء السكنية 

كالمناطؽ التجارية كبعض الصناعات داخؿ المدينة مثؿ الصناعات الغذائية كالغزؿ كالنسيج 
 كصناعة االثاث كايضا مف المراكز الترفييية كمدف االلعاب  كالحدائؽ العامة .

مف خالؿ المقاءات التي اجريت  مع المسؤكليف في مديرية بمدية الرمادم مسؤكؿ 
. تبيف اف خدمة جمع (3). كمقابمة مدير بمدية الفمكجة (2)مديرية بمدية الرمادم شعبة البيئة في 

%( مف عدد 73%( مف عدد سكاف مدينة الرمادم كمعدؿ )75النفايات حاليا ما معدلو )
سكاف مدينة الفمكجة االمر الذم الذم يترتب عمى رمي النفايات الصمبة بشكؿ عشكائي في 

جمع النفايات الصمبة , كما اف المناطؽ التي تصميا الخدمة  المناطؽ التي ال تصميا خدمة

  5 مهندس 1
  4 فني 2
  21 حرفين +حرفيرئيس  3
  10 سائق 4
  5 موظف خدمات + حارس 5
 280  عامل غير ماهر 6
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تعاني مف عدـ ثبات الخدمة كالدكرة المتبعة في جمع النفايات كىذا االمر يؤدم الى تراكـ 
 النفايات في الحاكيات إلياـ عديدة .

 Solid Wastesثانيا : ادارة النفايات الصمبة في مدينتي الرمادي والفموجة 
Management  

مصطمح يعبر عف العمميات الخدمية التي تعد مف الفعاليات الخدمية كتقكـ بيا     
المؤسسات كالمنظمات كالدكائر البمدية بالمدف بتقديـ ىذه الفعاليات كالخدمات الى السكاف مف 
شرائح المجتمع كلكافة نشاطاتيـ منيا السكنية التجارية كالصناعية كالطبية كالزراعية كالمراكز 

 .(3)ييية كالثقافية كالبنى االرتكازية كالخدمات االخرل الترف
 :  Generation Rateثالثا : معدل النفايات الصمبة المطروحة :

يتغير معدؿ النفايات الصمبة مف بمد الى اخر كمف مدينة الى اخرل كمف حي     
ألخر كذلؾ يرجع الى المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة اضافة الى عمميات الفرز 
المستمرة كقياـ السكاف بمختمؼ فعالياتيـ كنشاطاتيـ  بالتقميؿ مف حجـ ككمية النفايات 

ر المكشكؼ اك الحرؽ العشكائي لمنفايات مما يجعؿ معدالت المطركحة اما عف طريؽ الطم
النفايات اقؿ مف المحسكب مف المعدؿ الطبيعي ليذا يتـ التكقع المستقبمي لمنفايات المطركحة 

 .(4)لكي يتـ تحقيؽ اقصى قدر مف كفاءة ادارة النفايات الصمبة 
اليكمية عدة عكامؿ  كيؤثر عمى معدؿ ما يطرحو الفرد مف  النفايات الصمبة في حياتو

 ميمة اىميا :
مستكل الدخؿ : ىناؾ عالقة طردية بيف مستكل دخؿ الفرد كعدؿ نصيب الفرد -1

مف انتاج النفايات أم كمما زاد المستكل المعاشي لمسكاف زادت كمية انتاج النفايات المنتجة 
 .(5)المنتجة  كذلؾ يمعب االختالؼ الثقافي كاالقتصادم بيف السكاف دكر في معدؿ النفايات

عدد افراد االسرة : ىناؾ عالقة كترابط بيف انتاج االسرة لمنفايات الصمبة كعدد -2
افرادىا كما اف عدد السكاف ككمية النفايات الصمبة فكمما ازداد نمك السكاف ازداد معدؿ 

 النفايات المطركحة .
رب االسرة  مستكل التعميـ رب االسرة : ىنالؾ عالقة طردية بيف مستكل تعميـ    

كمعدؿ انتاج الفرد مف النفايات الصمبة فكمما كاف مستكل تعميـ رب االسرة عالي كاف لو االثر 
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في تقميؿ مف معدؿ انتاج النفايات كالعكس فيما كاف مستكل تعميـ رب االسرة متندم فانو يزيد 
 مف معدؿ انتاج النفايات الصمبة  .

اعية مف العكامؿ الميمة كالمؤثرة التي العامؿ االجتماعي : تعد العكامؿ االجتم-3
تسيـ في زيادة كمية انتاج النفايات الصمبة فالعادات كالتقاليد كالمناسبات كاألعياد كشير 

 .(5)رمضاف كمناسبات االعراس تزيد مف كمية النفايات 
فصكؿ السنة : ىناؾ تبايف في كمية النفايات الصمبة بيف فصؿ كاخر خالؿ -4

الشتاء حيث انيا ترتفع في فصؿ الصيؼ حيث يزداد انتاج المحاصيؿ فصمي الصيؼ كفصؿ 
الزراعية كالخضركات كاستيالؾ المشركبات كالعصائر التي تنتج بقطع بالستيكية اك كرقية اك 

 زجاجية كتقؿ في فصؿ الشتاء .
المكقع الجغرافي : كالذم ينتج عنو اختالؼ في الظركؼ المناخية مف تغير في -5

 ة كاتجاه الرياح السائدة ككمية االمطار .درجات الحرار 
تكاتر عمميات جمع النفايات الصمبة سكاء خالؿ اليكـ الكاحد اك خالؿ االسبكع اك -6

 خالؿ شير كامؿ .
استخداـ التقنيات الحديثة في تقطيع كثـر النفايات الصمبة مما يؤدم الى تقميؿ -7

 حجـ ككمية النفايات الصمبة المطركحة .
سكاف : أم اختالؼ المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي بيف خصائص ال-8

 .(6)سكاف البمد الكاحد كالمدينة كبيف حي كاخر داخؿ المدينة الكاحدة 
عممية االلتقاط كاعادة التصنيع : اف عممية العزؿ كااللتقاط كاعادة التصنيع لبعض -9

 الصمبة المطركحة .المكاد كاستخداميا مف جديد لو اثر عمى معدؿ النفايات 
القكانيف كالتشريعات كاالنظمة كاالجراءات البمدية  التي تتعمؽ بإدارة النفايات -10

الصمبة كما مدل استجابة كتقبؿ السكاف ليا مما يتطمب اشراؾ السكاف بيذه القرارات كالكقكؼ 
 .(6)عمى آرائيـ كاشراكـ في عممية ادارة النفايات الصمبة 
 
 

 اء مدينة الرمادي( احي2خريطة رقم )
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المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى كزارة الرم, الييئة العامة لممساحة خارطة 

 العراؽ االدارية.
 ( احياء مدينة الفموجة3خريطة رقم )

 
المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى كزارة الرم, الييئة العامة لممساحة خارطة 

 العراؽ االدارية.
 . 2018الصمبة المطروحة في مدينة الرمادي والفموجة لعام  معدل النفايات-1
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بناء عمى المعمكمات التي تـ استحصاليا مف مديرية بمدية الرمادم كدائرة بمدية 
الفمكجة  مف خالؿ المقابمة الشخصية لمميندس عماد عكدة صميبي مسؤكؿ شعبة البيئة في 

مدير بمدية الفمكجة كالحصكؿ عمى مديرية بمدية الرمادم كالميندس باسـ ضارم محمكد 
بيانات  بينت معدؿ النفايات الصمبة التي يـ طرحيا يكميا مف مدينة الرمادم تتراكح بيف 

( طف يكميا كىك 750 – 680( طف يكميا كفي مدينة الفمكجة تتراكح بيف )800 – 700)
ل المعيشي معدؿ عالي جدا كذلؾ يرجع لمكثافة السكانية داخؿ المدينة كارتفاع المستك 

كاالجتماعي كالثقافي كتعدد النشاطات التي يمارسيا السكاف مف نشاطات تجارية متمثمة في 
السكؽ المركزم الذم يتكسط مدينة الرمادم كالمحاؿ التجارية لتجارة الجممة كالمفرد سكاء 
داخؿ السكؽ اك عمى الشارع العاـ كشارع عمر عبد العزيز كالتكسع العمراني الذم شيدتو 

لضفة الشمالية لنير الفرات ) سدة البك عمكاف (  كانتشار المطاعـ كالمقاىي كاالسكاؽ ا
التجارية اضافة الى تحكؿ جزء كبير مف شارع المستكدع الى مراكز تجارية كمستشفى 
الرمادم العاـ كمستشفى االطفاؿ كالمستكصفات كالمراكز الصحية كعيادات االطباء 

 . (2)عاىد كفي جامعة االنباركالمختبرات كفي المدارس كالم
النفايات في مدينة الفمكجة تنتشر االسكاؽ التجارية خاصة السكؽ التجارم المركزم 
القريب عمى الحضرة المحمدية كاالسكاؽ كالمطاعـ كالمكاتب التجارية الممتدة عمى طكؿ 

الحدائؽ الطريؽ الرابط الفمكجة ببغداد كاالسكاؽ القريبة مف محكمة الفمكجة كالمقاىي ك 
كالكازينكىات عمى طكؿ ككرنيش الفمكجة كمستشفى الفمكجة كمستشفى النسائية كاالطفاؿ 
كالمستشفيات االىمية كالعيادات الطبية التخصيصية , اضافة الى الحي الصناعي كمعامؿ 

 .(3)انتاج العمؼ كحتى دكائر الدكلة كالمدارس كجامعة الفمكجة
يقدر معدؿ المخمفات التي ينتجيا الفرد الكاحد في مدينة الرمادم في اليكـ الكاحد 

( غراـ , كفي مدينة الفمكجة تتراكح معدؿ المخمفات التي ينتجيا 1750- 1250تتراكح بيف )
( غراـ لمفرد الكاحد , كىي كمية كبيرة جدا مقارنة كىك 1500الى  – 1150الفرد الكاحد بيف )
( غراـ الذم حددتو منظمة االمـ 900ينتجو الفرد في الدكؿ النامية البالغ ) معدؿ يفكؽ ما

 .(7)المتحدة 
كىذه النفايات التي يتـ رفعيا كنقميا الى المطامر الصحية التي تقع خارج التصميـ 
االساس لمدينة الرمادم كلمدينة الفمكجة لمحددات بيئية سيتـ ذكرىا الحقا, حيث  تتكزع بيف 
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لصمبة كرفع االنقاض خاصة لمدكر الميدمة في اغمب احياء المدينتيف بسبب النفايات ا
االعماؿ العسكرية كمخمفات الصرؼ الصحي  كرفع السكراب كمف خالؿ االرقاـ المذككرة مف 
نصيب الفرد مف النفايات الصمبة كضربيا في عدد اياـ الشير كمف خالؿ اعتماد اف عمميات 

كاحدة كؿ يكـ كفي بعض االحياء كالمناطؽ تجرم اربع مرات  الرفع كجمع النفايات تجرم مرة
باليكـ كالبعض مرتيف في اليكـ اك مرتيف خالؿ اسبكع كاحد يتـ استخراج ما تنتجو المدينة 

( الخاص بكمية النفايات 3كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ ) 2018شيريا  عمى مدار عاـ 
م يبيف حجـ ككمية النفايات المتكلدة في مدينة ( الذ4الصمبة في مدينة الرمادم كالجدكؿ رقـ )

 الفمكجة .
 2018( اف حجـ النفايات الصمبة في مدينة الرمادم لعاـ 3يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

( طف سنكيا , كىي تتكزع بيف النفايات الصمبة المنزلية ك 391233بمغ معدؿ عالي جدا بمغ )
نشاطات الصناعية خاصة االنشائية المتكزعة النشاط التجارم كالمطاعـ كالمقاىي الجديدة كال

( 293670عمى اطراؼ المدينة خاصة قرب جامعة االنبار كاالستخدامات الطبية التي بمغت )
( طف خاصة 93221طف متكزعة عمى احياء المدينة , اضافة الى االنقاض التي بغمت )

دمار جراء االعماؿ انقاض البيكت بعد اعادة اعمار اغمب احياء المدينة التي اصابيا ال
العسكرية كالتجديد الذم حصؿ في معظـ مجارم الصرؼ الصحي كاعادة اكساء الشكارع , 

 .(2)( طف 4342السكراب مف باقي ايضا الدكر كالمنازؿ كسكراب السيارات بمغت )
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 رفع السكراب  رفع االنقاض  رفع النفايات  الشهر  ت
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,  2018المصدر: كزارة البمديات كاالشغاؿ , مديرية بمدية الرمادم ,شعبة البيئة , 
 بيانات غير منشكرة.

( حجـ كمعدؿ تكلد النفايات الصمبة  4اما في مدينة الفمكجة يكضح الجدكؿ رقـ )
( طف , 372355بمغ ىك االخرل معدالت مرتفعة بمغت ) 2018داخؿ مدينة الفمكجة لعاـ 

مف نفايات صمبة ناتجة عف االستعماؿ المنزلي كالنشاط التجارم الكبير في اسكاؽ المدينة 
سعة كالمطاعـ كالمقاىي كمدف االلعاب كالحي الصناعي كاالستخدامات الطبية فقد بمغت كتك 
( طف , اضافة الى 79933( طف في حيف كانت االنقاض التي رفعت حكالي )289846)

. اف ىذه (3)( طف 576السكراب المنتشر في اغمب الحي الصناعي الذم بمغت كمياتو )
لدة في كؿ مف مدينة الرمادم كمدينة الفمكجة  ىي كميات الكميات مف النفايات الصمبة المتك 

كبيرة جدا قياسا بما يتـ تكلده في دكؿ العالـ النامي كدكؿ العالـ المتقدـ لذا يجب اف تستغؿ 
ىذه الكميات في عممية انتاج الطاقة كانشاء محطات تحكؿ النتاج الطاقة كفي عممية اعادة 

 180 5865 14730 كانون الثاني  1
 196 5458 14125 شباط 2
 362 7568 22785 اذار  3
 358 7525 25129 نيسان  4
 381 8524 27178 ايار  5
 339 8851 26436 حزيران  6
 422 8623 26321 تموز  7
 497 8254 26580 اب  8
 483 8121 25112 ايمول  9

 311 7249 27541 تشرين االول  10
 452 8248 28258 تشرين الثاني  11
 361 8935 29475 كانون االول  12

 4342 93221 293670 المجموع : 
 طن سنويا 391233 المجموع الكمي 
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ذه الكميات كما تخمفو مف اثار بيئية كصحية عمى حياة التدكير كايضا تخميص المدينتيف مف ى
 السكاف اضافة الى الجانب الجمالي لممدينتيف .

 2018( كمية النفايات واالنقاض والسكراب المرفوعة في مدينة الفموجة لعام 4جدول رقم )

المصدر: كزارة البمديات كاالشغاؿ , مديرية بمديات االنبار , شعبة البيئة / بمدية 
 , بيانات غير منشكرة. 2018الفمكجة , 
 الرمادي والفموجة :المكونات االساسية لمنفايات لمصمبة في مدنيتي -2

بناءا عمى المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ مديرية بمدية الرمادم     
كمديرية بمدية الفمكجة فاف النفايات الصمبة تتككف بشكؿ اساسي مف مكاد عضكية كالمعادف 
كزجاج كبالستيؾ كمخمفات كرقية كمكاد اخرل مف انقاض الدكر كالمنازؿ كسكراب حديد جراء 

 رفع السكراب  رفع االنقاض  رفع النفايات  الشهر  ت

 57 3060 5730 كانون الثاني  1
 63 2951 6125 شباط 2
 66 7500 25014 اذار  3
 28 7013 27510 نيسان  4
 42 7352 29300 ايار  5
 63 7251 28500 حزيران  6
 68 7621 29065 تموز  7
 49 7200 27500 اب  8
 37 6750 26000 ايمول  9

 32 7600 28560 تشرين االول  10
 23 7825 29000 تشرين الثاني  11
 48 7810 29542 كانون االول  12

 576 79933 291846 المجموع : 
 طن سنويا 372355  المجموع الكمي 
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 2016الى عاـ  2014لعمميات العسكرية التي تعرضت ليا كال المدينتيف خالؿ الفترة مف ا
 ( .6( كالجدكؿ رقـ )5كعمميات اعادة االعمار كما ىي مبينة في الجدكؿ رقـ )

 ( مكونات النفايات الصمبة في مدينة الرمادي ونسبتها المئوية5جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  2018المصدر: كزارة البمديات كاالشغاؿ , مديرية بمدية الرمادم ,شعبة البيئة , 
 بيانات غير منشكرة

 (1شكل رقم )

 
 (5اعداد الشكؿ , باالعتماد عمى الجدكؿ رقـ )المصدر تـ 

 
 ( مكونات النفايات الصمبة في مدينة الفموجة ونسبتها المئوية6جدول رقم )

   

  

  

  

  

   

                                        
                                   

            

      

               

              

       

 مئوية )%( نسبتها ال النفايات الصمبة ومكوناتها ت

 %55 مواد عضوية 1
 %5 زجاج 2
 %7 مواد بالستيكية 3
 %5 مخمفات ورقية 4
 %5 معادن 5
 %23 مواد اخرى 6

 %100 المجموع 

 نسبتها المئوية )%(  النفايات الصمبة ومكوناتها ت
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المصدر: كزارة البمديات كاالشغاؿ , مديرية بمديات االنبار , بمدية الفمكجة/ شعبة 
 , بيانات غير منشكرة. 2018البيئة, 

 (2شكل رقم )
 
 

 
 
 

                      
 

 (6المصدر مف عمؿ الباحث , باالعتماد عمى الجدكؿ رقـ )
اما النفايات الصمبة الزراعية فيي قميمة جدا بسبب التكسع السكني كالعمراني في     

مناطؽ متعددة في مدينتي الرمادم كالفمكجة حيث اقتصرت عمى المخمفات الزراعية مف 
 تنظيؼ كادامة الشتالت الزراعية في الحدائؽ العامة كالجزرات الكسطية لمشكارع العامة .

 
 On Site Satorage:  ت الصمبة في اماكن تكوينهاخزن النفايا -رابعا
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي ترتكز عمييا عممية خزف النفايات الصمبة في      

 اماكف تجمعيا اك تككينيا اك تكلدىا ىي :

 %51 مواد عضوية 1
 %4 زجاج 2
 %8 مواد بالستيكية 3
 %6 مخمفات ورقية 4
 %11 معادن 5
 %20 مواد اخرى 6

 %100 المجموع 

    

   
8  

6  

    

 0  

                                     ج                  
                     

             

       

                

               

        



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1492 ) 
 

يختمؼ نكع كحجـ الحاكية  نوع الحاوية المستخدم في عممية الخزن الموقعي :-1
صمبة عمى حسب نكع النفايات كخصائصيا كتكرار عمميات المستخدمة في خز النفايات ال

الجمع كاالماكف المخصصة لمحاكيات , فتككف الحاكيات في االحياء السكنية في الدكر 
كالمنازؿ خفيفة الكزف كصغيرة الحجـ كذلؾ ليسيؿ مف عممية رفعيا كتفرغييا كىي تتنكع عمى 

 :(8)الشكؿ التالي 
ىي لالستخداـ مرة كاحدة تستخدـ في الدكر كالمنازؿ كتتعرض  االكياس الورقية :-أ

الى التمؼ كالتمزؽ بسبب نضكح السكائؿ كممئيا بالنفايات عف الحد المخصص ليا مما يؤدم 
 الى تبعثر النفايات مما يكلد صعكبة في نقميا اضافة الى كمفتيا العالية .

رقية اال انيا تمنع تسرب ليا نفس خصائص االكياس الك  االكياس البالستيكية :-ب
 السكائؿ كتبعثر النفايات اذا احكـ غمقيا .

يتـ استخداميا في الدكر كالمنازؿ السكنية اال انيا قد  االوعية البالستيكية :-ج
تتعرض الى الكسر نتيجة لمضغط مف خالؿ عممية رفعيا لتفريغيا مف النفايات كنقميا اضافة 

المرتفعة كانخفاض درجات الحرارة االمر الذم يؤدم الى  الى انيا تعرضيا الى درجات الحرارة
 تشققيا كالتمؼ .

تستخدـ االكعية الحديدة في الدكر كالمنازؿ كالمناطؽ السكنية  االوعية الحديدية :-د
ذات الكثافة السكانية كالساحات كالشكارع كقرب الدكائر الحككمية كالمراكز التجارية كالمراكز 

كمف مضارىا انيا تصدر اصكات مزعجة عند رفعيا لتفريغيا كاعادتيا الطبية كالمستكصفات , 
 الى مكانيا كىي بأشكاؿ متعددة .

 ( متر مكعب .30 – 4*حاكيات مفتكحة السقؼ يتراكح استيعابيا بيف )
 *حاكيات ذات كيس ذاتي .

 لتر .  220 – 200*براميؿ حديدة سعة 
دكر كالمنازؿ اك خمفيا كالكحدات تكضع الحاكيات عادة بجانب ال موقع الحاوية :-2

السكنية كفي اماكف تسيؿ مف عممية جمعيا كتفريغيا كفي الكراجات كالساحات العامة 
 .كالحدائؽ , كفي المناطؽ التجارية كالصناعية تكضع في المجاالت المتكفرة 

مف االمكر اليامة لعمميات الخز المكقعي لمنفايات  الصحة العامة والجمالية :-3
ة ىي تنظيؼ الحاكيات بشكؿ يكمي لمنع تكاثر الحشرات كالذباب كانتشار الفئراف الناقمة الصمب
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لؤلمراض كاالكبئة المعدية كازالة االحياء المجيرية التي تساعد عمى عمميات التحمؿ الحيكم 
اياـ في االجكاء كالمناطؽ الحارة , اضافة الى استخداـ  8خاصة اذا خزنت النفايات لمدة 

ذات الغطاء لمنع كتقميؿ الركائح المنبعثة خاصة اذا تعرضت لمتحمؿ فنيا تطرح  الحاكيات
 .(9)غازات مثؿ غاز الميثاف 

 )الية خزن النفايات الصمبة في مدينتي الرمادي والفموجة( :-خامسا
مف خالؿ الدراسة الميدانية لمدينتي الرمادم كالفمكجة كاالطالع عمى النشاط اليكمي 

ة الرمادم كمديرية بمدية الفمكجة التي يعؽ عمى عاتقيا ادارة النفايات الصمبة لعمؿ مديرية بمدي
في كال المدينتيف حيث تسخر دكائر البمدية في مدينة الرمادم كمدينة الفمكجة ذات المسؤكلية 
كؿ المعدات كاليات كالككادر المختصة مف ميندسيف كحرفيف كالعماؿ لعممية جمع النفايات مف 

كتككينيا كنقميا الى مكاقع الطمر الصحي خارج حدكد المدف كتتركز ىذه العممية  اماكف تكلدىا
داخؿ االحياء السكنية كالمراكز التجارية كاالسكاؽ كالمناطؽ الصناعية كالمستشفيات كالمراكز 
الصحية كالمختبرات كالمراكز الترفييية كالحدائؽ العامة , كىي عممية تتـ تحت اشراؼ الدكلة 

 .ائرتيف في ادارة النفايات الصمبةالقطاع الخاص مف كال الددكف تدخؿ 
تعد عممية الخزف المكقعي لمنفايات اكلى عمميات ادارة النفايات الصمبة ام كضع 
النفايات في اكعية الخزف قبؿ الجمع كنقؿ النفايات الى مكاقع الكمر , كقد تشمؿ حمؿ ىذه 

 الجمع المختمفة  حسب الطريقة المتبعة . االكعية المحممة بالنفايات كتفريغيا في اليات
اف طابع الكحدات السكنية في كؿ مف مدينة الرمادم كمدينة الفمكجة ىك الطابع 
االفقي حيث ال يتجاكز عدد طكابؽ الكحدة السكنية اكثر مف طابقيف لذلؾ تككف عممية الخزف 

االكعية لتفريغيا  المكقعي سيمو نسبيا حيث تتـ مف خالؿ خزف النفايات بشكؿ يكمي داخؿ
بأكعية اك حاكيات اكبر تكضع في مساحات اكبر , كغالبا ما تككف ىذه االكعية صغيرة 
معدنية اك بالستيكية كتستخدـ مديرية بمدية الرمادم كمديرية بمدية الفمكجة كسائؿ خزف متعددة 

فيات كالمراكز تـ تكزيعيا عمى الدكر كالمساكف كالمناطؽ التجارية كالمناطؽ الصناعية كالمستش
 الصحية كالترفييية اىميا :

: تستخدـ ىذه  كيمو غرام 660كيمو غرام وسعة  120االوعية البالستيكية سعة -أ
االكعية البالستيكية في الدكر كالكحدات السكنية كالدكائر الحككمية كالمستشفيات بشكؿ اقؿ 

 دائؽ العامة .كالمراكز الصحية كالمراكز الترفييية كالمؤسسات التعميمية كالح
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: ىي اكياس خفيفة الكزف يتـ شراءىا مف االسكاؽ لذلؾ االكياس البالستيكية -ب
فيي مكمفة ماديا , اف استخداميا يكفر الجيد كالكقت في عممية جمع النفايات الصمبة كىي 
ايضا عرضة لمتشقؽ كالتمؼ كتسرب الركائح كالسكائؿ منيا بفعؿ تعرضيا لمحرارة كالبركدة 

 بث الحيكانات .كايضا ع
كىي كيمو غرام : 1100كيمو غرام وسعة  660الحاويات الحديدية سعة  -ج

حاكيات مصنكعة مف الحديد المغمكف تحرؾ بكاسطة عجالت مثبتة في اسفميا تستخدميا كؿ 
مف مديرية بمدية الرمادم كمديرية بمدية الفمكجة كتكضع في الشكارع الرئيسية كالدكائر 

التعميمية كفي بعض االحياء السكنية ذات الكثافة السكانية القميمة  الحككمية كالمؤسسات
 كالمراكز التجارية كالمناطؽ الصناعية كالمستشفيات كالمراكز الصحية .

كىي براميؿ كانت تستخدـ سابقا الحتكاء الزيكت  لتر : 200براميل سعة  -د
مدينتي الرمادم كالفمكجة , كالمشتقات البتركلية تستخدـ في الكثير مف الدكر كالمنازؿ في 

, د ازالة الغطاء تترؾ ركائح كرييةحيث  يتـ ازالة الغطاء كاستخداميا لخزف النفايات كغالبا عن
اضافة الى ثقؿ كزنيا مما يصعب عمى عماؿ الخدمة تفريغيا مباشرة مما يضطرىـ الى 

 الصمبة المختمفة .تفريعيا عمى االرض كاعادة تفريغ محتكاىا في اليات جمع النفايات 
كىي الحاكيات الكبيرة ذات السعة الكبيرة  طن : 16- 8الحاويات الكبيرة سعة  -د

يتـ نقميا بشاحنات مزكدة برافع ىيدركليكي لسحب كنقؿ الحاكيات عمى ظير الناقالت 
كتفريغيا في مكاقع الطمر, تستخدـ في مدينتي الرمادم كالفمكجة في االحياء السكنية الكبيرة 

لمراكز التجارية كالمناطؽ الصناعية كالمستشفيات التي يتـ فييا خزف النفايات الصمبة بشكؿ كا
يكمي مف خالؿ جمع النفايات مف مناطؽ تككينيا عبر اليات اصغر ذات سعة اقؿ يتـ 

 تفريغيا مرة اك مرتيف كؿ اسبكع كاعادتيا الى مكاف خزف اك تكلد النفايات .
 

 Garbage Collection  : جمع النفايات الصمبة-سادسا
مف المناطؽ ذات االستعماالت المختمفة الصمبة يقصد بيا عمميات تجميع النفايات 

المستخدمة لتمؾ العمميات مف عماؿ كمشرفيف كاليات كعدد  كالكسائؿكاالنشطة االخرل 
ؽ كالكسائؿ  ائؽ كاف ىذه الطر ائحسب تمؾ الكسائؿ كالطر بكمستمزمات عبر مراحؿ انتقالية 

ك المساحة اك المنطقة المعينة أثر بمعطيات عديدة كمتشعبة منيا الكاقع االجتماعي لممدينة أتت



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1495 ) 
 

ؽ جمع نفايات ائالتي يتـ فييا الجمع كذلؾ التصميـ الحضرم لتمؾ المناطؽ , فمثالن اف طر 
كذلؾ المناطؽ التي تقع في المدف  االبنية العمكدية يختمؼ عف المناطؽ االفقية المفتكحة  ,

كيات كالعبكات في المناطؽ ذات حالعربية التقميدية ذات االزقة الضيقة  كطرؽ تكزيع الا
 .(10)ع خالؿ النيار اك الميؿ ماالستعماالت المختمفة كذلؾ اكقات الج

 ىنالؾ عدة امكر ترتبط بعممية جمع النفايات الصمبة ىي كاالتي :
كىي ال تعني تجميع النفايات الصمبة مف  نوع خدمات جمع النفايات الصمبة :-1

مصادر تكلدىا اك تككينيا سكاء سكنية اك تجارية اك صناعية اك طبية اك زراعية كغيرىا بؿ 
 تشمؿ عمميات تفريغ النفايات كنقميا كشحنيا كتفريغيا مرة اخرل في مناطؽ الطمر الصحي .

 معيا اك تكلدىا ىي :كىنالؾ عدة طرؽ لخدمة لجمع النفايات الصمبة مف اماكف تج
كفي ىذه الطريقة يقكـ اصحاب الدكر المنازؿ بكضع  الجمع من حافة الرصيف :-أ

حاكيات خزف النفايات عمى االرصفة في اكقات محددة معمكمة لغرض تفريغيا في اليات 
 الجمع المختمفة كاعادة الحاكيات الى االرصفة كالى اصحاب الدكر ك المنازؿ .

تعتمد  فريغها من النفايات الصمبة وأعادتها الى مواقع الخزن :رفع الحاويات وت-ب
ىذه الطريقة عمى قياـ عماؿ الخدمة برفع ك تفريغ الحاكيات الممتمئة بالنفايات  في سيارات 

 التجميع  مف مكاقع الخزف سكاء السكنية اك التجارية اك الطبية كحتى الصناعية .
قة التي تعتمد عمى دخكؿ الطاقـ الجمع كىي الطري جمع النفايات من الساحات :-ج

المسؤكؿ الى ىذه الساحات كجمع النفايات سكاء كانت مرمية بشكؿ عشكائي اك بحاكيات 
كبيرة بعضيا قد يزكد بآالت كبس النفايات خاصة في المجمعات السكنية كالمراكز التجارية 

ارات الجمع كتفرغ اما كالمستشفيات مزكدة ببكرات اسالؾ لغرض دفعيا كايصاليا كربطيا بسي
 .(10)يدكيا اك ميكانيكيا 

 
 انواع انظمة جمع النفايات الصمبة :-2

مف االليات  ةنكاعان كأشكاال متعددأتستخدـ ادارة البمديات في معظـ انحاء العالـ 
ية كتصنؼ ىذه االنظمة الى اضافة الى نكع الحاك  كجمعيا بعممية رفع النفايات ةالخاص
 :التالي
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يستخدـ ىذا النظاـ في االماكف التي تنتج كتتككف فييا  الحاوية المحمول :نظام -أ
النفايات الصمبة بكميات كبيرة حيث يتـ تجييزىا بحاكيات كبيرة مثؿ الكحدات السكنية 
كالمراكز التجارية كالمناطؽ الصناعية حيث يتـ شحف الحاكية المخصصة لخزف النفايات الى 

 . (11)دتيا الى نفس المكاف اك مكاف اخرمكاقع الطمر كتفرغ كيتـ اعا
: كىي االكعية المعدة لخزف النفايات الصمبة التي تبقى ثابتة نظام االوعية الثابتة -ب

في اماكنيا كنقميا لمسافة صغيرة لغرض تفريغيا في اليات التجميع كاعادتيا الى مكانيا 
فريغيا كاعادتيا , كيستخدـ كيستخدـ في ىذا النظاـ عامؿ خدمة كاحد لغرض رفع الحاكية كت

 200في ىذا النظاـ انكاع مختمفة مف الحاكيات منيا الصغيرة كمنيا المتكسطة كبراميؿ سعة 
 كيمك . 1100كيمك كحاكيات سعة  600لتر كحاكيات سعة 

: حيث يتـ تحديد ك تسقيط التي تسمكيا اليات مسارات جمع النفايات الصمبة  -ج
الصمبة مف اماكف الخزف الى اماكف طمرىا لكي تسيؿ عممية كسيارات جمع كشحف النفايات 

 جمع كالنفايات الصمبة كنقميا الى مكاقع الطمر الصحي .
: ىنالؾ التقنيات واالليات والمعدات المستخدمة في جمع ونقل النفايات الصمبة -د

اقع مك عدة عكامؿ تؤثر عمى اختيار نكع كحجـ المعدات الخاص بتجميع كنقؿ النفايات الى 
كسيارات افات ك النيائية كىي انكاع الكابسات كالساحبات كالقالبات كالجر أالجزئية  ةالمعالج

 ةكادارة النفايات الصمب ةفي تحقيؽ عممية النظاف ةنكاع االليات المساعدأنقؿ الحاكيات كبقية 
 اىميا 

 *معدؿ تحميؿ النفايات .
كمكاقع المعالجة كمكاقع الطمر  *طكؿ المسافة المقطكعة بيف مراكز التخزيف كالتجميع

 الصحي .
 * طبيعة الطرؽ التي تربط اماكف تخزيف كتجميع النفايات كمراكز معالجتيا كطمرىا .

كما تحتاج ىذه اآلليات الى تييأت مجمكعة عديدة مف المفاىيـ التي تجعميا     
 عمر الزمني لتمؾ االليات  كىي  :تؤدم كفاءة االداء المطمكبة ضمف ال

السائؽ ككؿ ما يخص المركبة مع العمؿ ككؿ ما يتعمؽ بالحالة الكظيفية مف ركاتب -
 كمحفزات كحماية صحية كبالت كمستمزمات أخرل .

 الصيانة الدكرية كالصيانة الطارئة كالتصميحات كالمكاد االحتياطية كاالطارات .-
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 .سيكلة الدخكؿ في المحالت السكنية التي تقـك بخدمتيا تمؾ االليات -
 .سيكلة الكصكؿ الى مناطؽ التفريغ كطرؽ مكاصالتيا -
 االليات ) الكراجات ( . ؾالمكاقؼ التي تسيؿ عممية االنطالؽ كااليكاء اليكمي لتم-
 االدارة الفنية كبرامج عمؿ تمؾ االليات كخطة التكزيع ككفاءتيا كمتابعتيا .-

الصمبة مف اماكف تكلدىا تستخدـ العديد االليات كالمعدات كالكسائط لجمع النفايات 
 لنقميا الى مكاقع الطمر كاىميا :

*الجرارات الزراعية : كتستخدـ الجرارات الزراعية في اغمب الدكؿ النامية كذلؾ 
لكثرتيا , كتككف ىذه الجرارات ذات عربة سحب يتـ تفريغ النفايات اما يدكيا عف طريؽ عماؿ 

 يرافقكف الجرار اك عف طريؽ قمب النفايات .
لكابسات : كىي سيارات ذات جسـ مغمؽ يتـ تفريغ النفايات فييا اما مف الخمؼ اك *ا

( 20الجانب اك مف االعمى كيتـ تفريغ النفايات فييا اما يدكيا اك ميكانيكيا كتبمغ حمكلتيا )
 متر مكعب .

*الشاحنات )القالب( : تستخدـ ىذه االليات في نقؿ المكاد الكبيرة الحجـ كالرماؿ 
كقطع السكراب  اك نقؿ كميات كبيرة جدا ال قدرة لمكابسات عمى استيعابيا كتتميز  كاالنقاض

 بقدرتيا العالية في السير في الطرؽ غير المعبدة .
الجرافات )الشفؿ( : ىي اليات ميمة كعادة ما يصاحب عمميا القالبات الكبيرة  *

طات التحكيمية كمناطؽ كالعاممة داخؿ المناطؽ المفتكحة في البمديات اك في مناطؽ المح
 الطمر الصحي كمكاقع االنقاض كالمناطؽ الزراعية.

*ناقالت الحاكيات الكبيرة : تستخدـ ىذه الناقالت لنقؿ حاكيات الخزف الكبيرة 
المتكاجدة في الكحدات السكنية كالمراكز التجارية كالصناعية كىي مزكدة برافع ىيدركليكي 

 ت كتفريغيا في مكاقع الطمر . لسحب كنقؿ الحاكيات عمى ظير الناقال
 تعمؿ عمى مبدأ السحب بالضغط السالب  أليات كىي  : سيارات كنس الشكارع *

لتنظيؼ الشكارع الميمة في المدينة بدالن مف العماؿ , كمبدأ لتقميؿ االيدم العاممة كالتخمص 
 . مف الخطكرة التي يتعرض ليا العماؿ خاصة في الطرؽ السريعة

الممحقة الصغيرة )القالبات الصغيرة( : ىي اليات صغيرة الحجـ تستخدـ *المركبات 
في جمع النفايات مف االزقة الصغيرة كالشكارع الضيقة  كالمحالت القديمة ذات الكثافة 
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السكانية المنخفضة حيث يتـ جمع النفايات بيذه المركبات الصغيرة كتفريغيا باألليات ذات 
 انيكيا .الحجـ االكبر ما يدكيا اك ميك

عمميات تنظيؼ المكاقع تقكـ ب*معدات التسكية ) الكريدرات ( : ىي االليات التي 
تستخدـ ايضا في مكاقع الطمر الصغيرة كالكبيرة  كتسكيتيا بعد جمع النفايات منيا ك كالساحات

 كذات االىمية التنظيمية إلعداد االشكاؿ النيائية لتمؾ المكاقع .
الكميات  دفع في مكاقع الطمر الصحي الميمة لغرض*البمدكزرات :تستخدـ عادة 

النظيفة  تربةكتسكيتيا كتجانسيا كفرش االليات االالناقمة لمنفايات  الكبيرة التي تكدسيا االليات 
 التي تغطى بيا كالمحافظة عمى سمؾ معيف ليا .

ت ك عماؿ النظافة اك االعماؿ البمدية : ىي االلياأ*االليات االخرل التي تستخدـ في 
السيارات كالمضخات التي ال تستخدـ في عمميات مباشرة لمنظافة , كانما ىي ذات صمة 
مباشرة بيذه العمميات مثؿ سيارات الرككب لممشرفيف الميدانييف كسيارات نقؿ العماؿ كاالدارييف 

خرل خاصة لمطكارئ كالناقالت أنكاع كثيرة أنكاع مف الحفارات كمضخات رش المبيدات ك أك 
 عماؿ الطمر الصحي .أخاصة في الضخمة 

 انظمة جمع النفايات الصمبة في مدينتي الرمادي والفموجة :
تعد عممية جمع النفايات مف الخطكات كالعمميات اليامة في ادارة النفايات الصمبة 
التي تحدد كفاءة معالجة كادارة النفايات الصمبة كالتخمص منيا كعممية الجمع ىي عممية جمع 
النفايات مف اماكف تككينيا كتكلدىا كتخزينيا كتفريغيا باليات كسيارات خاصة لنقميا الى مكاقع 

تدكيرىا اك التخمص منيا في مكاقع الطمر , كفي كؿ مف مدينة الرمادم كمدينة الفمكجة اعادة 
يتـ جمع النفايات الصمبة مف قبؿ مديرية القسـ البيئي التابع لكال المديريتيف تحت اشراؼ 
الدكلة بالكامؿ دكف تدخؿ القطاع الخاص في ادارة النفايات الصمبة  كتستخدـ كؿ مف مديرية 

مادم كمديرية بمدية الفمكجة العديد مف اليات كالمعدات الخاصة بجمع النفايات بمدية الر 
الصمبة يتـ جمع النفايات بشكؿ يكمي بمعدؿ مرة الى اربعة مرات في بعض المناطؽ بمعدؿ 

طف في مدينة الفمكجة يكميا لكف قبؿ ذلؾ  785طف يكميا في الرمادم ك 850تكلد يصؿ الى 
تـ تقسيـ كؿ مف مدينة الرمادم  كمدينة الفمكجة الى اربع قطاعات  البد مف االشارة الى انو

بمدية حيث يتـ جمع النفايات الصمبة مف كال المدينتيف لتسييؿ عممية جمع النفايات بشكؿ 
 سمس كما يأتي نبدأ اكال مف مدينة الرمادم :
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كائر القطاع البمدم االكؿ المناطؽ التجارية كالصناعية كاالحياء السكنية كالد-أ
%( كيكجد في ىذا القطاع دكرة عمؿ مسائية لجمع 35الحككمية كالمستشفيات كتشكؿ نسبة )

 النفايات الصمبة .
القطاع البمدم الثاني : تشمؿ المناطؽ التجارية كالصناعية كالدكائر الحككمية -ب

 %( .25كتشكؿ ما يبمغ نسبة )
اطؽ الصناعية كاالحياء القطاع البمدم الثالث : يشمؿ المناطؽ التجارية كالمن-ج

%( 30السكنية كالدكائر الحككمية كالمستشفيات كالمراكز الصحية كالمختبرات كتشكؿ نسبة )
 كيكجد في ىذا القطاع دكرة عمؿ مسائية لجمع النفايات الصمبة .

القطاع البمدم الرابع : يشمؿ المناطؽ التجارية كالمناطؽ الصناعية كاالحياء  -ق
 %( .10لحككمية كالمناطؽ الترفييية كالثقافية كتشكؿ ما نسبتو )السكنية كالدكائر ا

 15%( مف كامؿ كمية النفايات الصمبة يكميا بمعدؿ 3.2كتنتج المستشفيات حكالي )
طف يكميا حيث يتـ جمعيا ثالث مرات اسبكعيا عف طريؽ نقؿ حاكيات المخمفات الصمبة مف 

 كؿ مستشفى الى مكاقع الطمر مباشرة .
 نة الفمكجة الى اربعة قطاعات بمدية تشمؿ التالي :تقسـ مدي

القطاع البمدم االكؿ المناطؽ التجارية كالصناعية كاالحياء السكنية كالدكائر -أ
%( كيكجد في ىذا القطاع دكرة عمؿ مسائية لجمع 30الحككمية كالمستشفيات كتشكؿ نسبة )

 النفايات الصمبة .
ؽ التجارية كالصناعية كمعامؿ انتاج العمؼ القطاع البمدم الثاني : تشمؿ المناط-ب

 %( .23الحيكاني كالدكائر الحككمية كتشكؿ ما يبمغ نسبة )
القطاع البمدم الثالث : يشمؿ المناطؽ الصناعية خاصة الحي الصناعي في -ج

مدينة الفمكجة كما تعرض لو مف دمار نتيجة العمميات العسكرية ك المناطؽ التجارية كاالحياء 
كالدكائر الحككمية كالمستشفيات كالمراكز الصحية كالمختبرات كالمراكز الطبية السكنية 

%( كيكجد في ىذا القطاع دكرة عمؿ مسائية لجمع النفايات 36التخصصية كتشكؿ نسبة )
 الصمبة .
القطاع البمدم الرابع : يشمؿ االحياء السكنية كالدكائر الحككمية المناطؽ  -ق

 %( .11ية كالثقافية كتشكؿ ما نسبتو )التجارية كالمناطؽ الترفيي
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اما اىـ اليات كالمعدات التي تستخدميا مديرية بمدية الرمادم كمديرية بمدية الفمكجة 
 ( .8( كجدكؿ رقـ )7بالجدكؿ رقـ )في جمع النفايات الصمبة فيي مكضحة 

 2018(  االليات والمعدات لجمع النفايات في بمدية مدينة الرمادي 7جدول رقم )

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

( اف مديرية بمدية الرمادم تستخدـ اليات كمعدات 7يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
عربة عبارة عف  12كايضا  3ـ 8كابسة نفايات سعة  56بيف متنكعة الحجـ كالسعة تتنكع 

مؤجرة  12ك 3ـ 4بسعة  4سيارات مؤجرة مف قبؿ مديرية بمدية الرمادم كساحبات عدد 
لجمع  3ـ 2سعة  2لسحب الحاكيات كنقميا الى مكاقع الطمر الصحي  كدنبر صغير عدد 

 4ك 8كبر , كجرافات شفؿ عدد النفايات مف االزقة كالمناطؽ الضيقة كنقميا الى حاكيات ا
مؤجرة  في مراكز الطمر الصحي , كقالبات  2اضافة الى  5مؤجرة , ككريدر تسكية عدد 

مؤجرة لجمع كنقؿ النفايات الصمبة  5مع  4كلكرم عدد  3ـ 16مؤجرة سعة  12ك 13عدد 
ات لجمع المخمف 9ذات الكميات الكبيرة خاصة الصناعية كالتجارية , كترتكر زراعي عدد 

الناتجة عف كنس الشكارع كالجزرات الكسطية . اضافة الى اليات مكاقع الطمر الصحي 
كسائقيف  2كناقالت حاكيات كبيرة ىيدركليكية عدد  3كتنكر سحب عدد  3بمدكزر عدد 

لتشغيؿ االليات كالمعدات ك كعمى الرغـ مف ىذا العدد   5كمشغميف عدد  67معدات كسيارات 
نو مف خالؿ المسح الميداني لمدينة الرمادم تبيف اف النفايات الصمبة الكبير لؤلليات اال ا

ترمى كتخزف في بعض المناطؽ السكنية كالمناطؽ التجارية كالمناطؽ الصناعية كالمستشفيات 
كيمك غراـ كحاكيات  660كالدكائر الحككمية كالجكامع كالمدارس كالجكامع  لتكفر حاكيات سعة 

 .كائي بسبب النقص في عدد الحاكياتف النفايات ترمى بشكؿ عشكيمك غراـ فقد تبيف ا1100
%( مف سكاف مدينة 75كما اف عممية جمع النفايات الصمبة تخدـ ما يعادؿ )

الرمادم كىذا يؤدم الى رمي النفايات بشكؿ عشكائي في االراضي الخالية في المناطؽ التي 
محطات كافية قادرة عمى تغطية حاجة ال تصميا خدمة ىنا تظير الحاجة الى تطكير كانشاء 
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المدينة بالكامؿ , كما اف المناطؽ المغطاة تعاني مف عدـ ثبات الدكرات المتبعة في طريقة 
 الجمع التي تعاني مف التقمب كعدـ الثبات .

( اف مديرية بمدية الفمكجة تستخدـ تقريبا 8اما في مدينة الفمكجة يبيف الجدكؿ رقـ )
كابسة نفايات سعة   32اليات كمعدات متنكعة الحجـ كالسعة تتنكع بيف تشكيالت مشابيو  مف 

مؤجرة  18ك 3ـ 4بسعة  2مركبة عبارة عف سيارات مؤجرة , كساحبات عدد  8كايضا  3ـ 8
لجمع  3ـ 2سعة  2لسحب الحاكيات كنقميا الى مكاقع الطمر الصحي , كدنبر صغير عدد 

 5ك 4يا الى حاكيات اكبر , كجرافات )شفؿ ( عدد النفايات مف االزقة كالمناطؽ الضيقة كنقم
مؤجرة  في مراكز الطمر الصحي , كقالبات  2اضافة الى  3مؤجرة , ككريدر تسكية عدد 

مؤجرة لجمع كنقؿ النفايات  3مع  3كلكرم عدد  3ـ 14كسعة   3ـ 16مؤجرة سعة  4ك 8عدد 
ع المخمفات الناتجة عف كنس لجم 4الصمبة بكميات كبيرة مف الساحات , كترتكر زراعي عدد 

الشكارع كالجزرات الكسطية كالمخمفات الزراعية منيا , اضافة الى اليات مكاقع الطمر الصحي 
كسائقيف  1كناقالت حاكيات كبيرة ىيدركليكية عدد  2كتنكر سحب عدد  2بمدكزر عدد 

الميداني  لتشغيؿ االليات كالمعدات , مف خالؿ المسح 3كمشغميف عدد  64معدات كسيارات 
لمدينة الرمادم تبيف اف النفايات الصمبة ترمى في بعض المناطؽ السكنية كالمناطؽ التجارية 
كالمناطؽ الصناعية كالمستشفيات كالدكائر الحككمية كالجكامع كالمدارس كالجكامع  اف النفايات 

لصمبة ترمى بشكؿ عشكائي بسبب النقص في عدد الحاكيات , كما اف عممية جمع النفايات ا
%( مف سكاف مدينة الفمكجة كىذا يؤدم الى رمي النفايات بشكؿ عشكائي 73تخدـ ما يعادؿ )

 في االراضي الخالية في المناطؽ التي ال تصميا خدمة . 
ىي مكاقع تنشأ كتستخدـ لتفريغ النفايات مف المركبات الصغيرة التي تقكـ بجمع 

ي المدف التقميدية ( الى مركبات كبيرة ذات الضيقة ) كخاصة ف ةزقالنفايات مف المناطؽ كاأل
ك معامؿ اعادة تدكيرىا أسعة اكبر حجـ اكبر لغرض نقميا الى مكاقع الطمر الصحي 

(13)(Recycling Stationary )  كالمحطات التحكيمية ىي حؿ كسط لعممية الجمع كالنقؿ
عات النفايات التي جؿ تخميص مناطؽ معينة داخؿ المدينة مف تجمأمعا لمنفايات الصمبة مف 

 .(14)ة طكيمة تسبب الركائح كالحشرات ككؿ ما يضر بيئة تمؾ المناطؽ مداذا ما بقيت 
تستخدـ المحطات التحكيمية مع ام نظاـ مف انظمة جمع النفايات كخاصة في 

 : (15)الحاالت التالية 
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تستخدـ عندما يككف طرح النفايات عشكائيا في مكاقع غير مسمكح بيا في -1
 احات كعمى جانبي الطريؽ .الس

تستخدـ المحطات التحكيمية عندما يككف مكقع الطمر الصحي بعيد عف مكاقع -2
 التككيف كالتكلد لمنفايات الصمبة .

تستخدـ عندما يتـ استخداـ مركبات كنقاالت لمنفايات صغيرة ال تزيد حمكلتيا عف -3
 متر مكعب ( .15)

 ت السكنية المتناثر القميمة الكثافة .تستخدـ المحطات التحكيمية في الكحدا-4
تستخدـ في المراكز التجارية كالمناطؽ الصناعية كالمراكز الصحية التي تستخدـ -5

 الحاكيات المتكسطة الحجـ .
تستخدـ في حاؿ استخداـ الضغط الييدركليكي اك نظاـ اليكاء المضغكط في -6

 .(16)عممية نقؿ النفايات الصمبة 
التحكيمية حسب سعتيا فمنيا الصغيرة كىي تصؿ الى سعة  يمكف تصنيؼ المحطات

( كمنيا المحطات التحكيمية المتكسطة تتراكح سعتيا بيف 100استيعاب تصؿ الى ) طف/يـك
 500الى اكثر مف ) طف/يكـ( كمنيا المحطات الكبيرة التي تصػػػػػػػػؿ 500 – 100)

 .(17)طف/يـ(
عمى تمؾ المحطات كاالخذ بنظر  ءانشايجب اتباعيا عند  مكاصفات فنيةكىنالؾ 

 -االعتبار فييا كىي  :
 المستخدمة الداخمة الى المحطات كالخارجة منو . االلياتنكع -أ

 الحجـ كالكميات التي تستكعبيا تمؾ المحطات . سعة-ب
 المعدات المستخدمة كالمساعدة في العمؿ .-ج
 متطمبات الصحة العامة كالبيئة .-ب
 اختيار مكاقع المحطات التحكيمية . المعايير المكانية في-د
 .(18)المكاصفات البصرية كالمعمارية لممحطة -ق

  المحطات التحويمية في مدينتي الرمادي والفموجة :-ثامنا
كما كضحنا سابقا مفيكـ المحطات التحكيمية عمى انيا مكاقع تنشأ كتستخدـ لتفريغ 

الضيقة )  ةزقػػػػمع النفايات مف المػػػػػػػػػػػػناطؽ كاألالنفايات مف المركبات الصغيرة التي تقكـ بجػػػػػػػػ
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كخاصة في المدف التقميدية ( الى مركبات كبيرة ذات سعة اكبر حجـ اكبر لغرض نقميا الى 
 .(12)ك معامؿ اعادة تدكيرىا أمكاقع الطمر الصحي 

تضـ مدينة الرمادم محطتاف تحكيميو لجمع النفايات الصمبة مف مختمؼ احياء 
المدينة حسب المعمكمات التي حصمت عمييا مف مقابمة الميندس منعـ عكدة صميبي مسؤكؿ 
شعبة البيئة في مديرية بمدية الرمادم تحكيؿ تشكؿ ىذه الساحات مكاقع مؤقتة المكقع االكؿ 
خمؼ سكة القطار في منطقة الكسير القريبة مف حي الممعب كالذم تسمؾ المركبات اك معدات 

عماؿ , اما المكقع 5الطريؽ العاـ لشارع ستيف كىك مسيج كفيو كرش تضـ جمع النفايات 
االخر فيكجد في منطقة التأميـ )طريؽ السيراميؾ ( في المنطقة الصناعية  قرب الجامعة 

عماؿ  كىك ساحة مؤقتو لجمع النفايات كىي ال تتكفر فييا المحددات البيئية   5يعمؿ فيو 
 يؽ شارع ستيف كالسيراميؾ لمكصكؿ اليو .حيث تسمؾ المعدات كالكابسات طر 

اما في مدينة الفمكجة مف خالؿ مقابمة مدير بمدية الفمكجة الميندس باسـ ضارم 
محمكد تبيف اف مدينة الفمكجة تضـ ساحتاف عمى شكؿ محطة تحكيمية لمنفايات الصمبة االكلى 

لسكنية كايضا بسبب التكسع تقع جنكب مدينة الفمكجة اال انو اغالقيا ككنو يؤثر عمى االحياء ا
العمراني الذم حصؿ في المدينة حسب الكتاب المكجو الى مديرية بيئة االنبار في 

, اما المكقع االخر فيك شرؽ المدينة خمؼ المخازف المبردة ك يككف عمى شكؿ  1/11/2017
 كـ . 5كادم كبير يبعد عف المدينة مسافة 

 ي الرمادي والفموجة :معالجة النفايات الصمبة في مدينت–تاسعا 
تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية كمف خالؿ المقابالت الشخصية مع المسؤكليف في 
كؿ مف بمدية الرمادم كبمدية الفمكجة اف طرؽ معالجة النفايات الصمبة متشابية تقريبا نظرا 

ب كمترابط لككنيما ضمف الحدكد االدارية لمحافظة االنبار كالنسيج االجتماعي كالثقافي متقار 
الى حد بعيد فاف طرؽ التعامؿ كمعالجة النفايات تتشابو فقد اعتمدت كال المدينيف طريقة 
الطمر المكشكؼ كالطمر الصحي  كالحرؽ كالعزؿ حيث اعتمد اسمكب المعالجة عمى عكامؿ 
عديدة تتعمؽ بالمنطقة كعادات السكاف كنكع النفايات الصمبة ككفاءة طريقة الجمع مف قبؿ كال 

 لبمديتيف  .ا
 :Open Dumpطريقة الطمر المكشوف : -أ
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اف تدني كفاءة خدمة جمع النفايات الصمبة في كؿ مف مدينة الرمادم كمدينة الفمكجة 
%( مف 73%( مف سكاف مدينة الرمادم ك)75خاصة اذا عممنا اف ىذه الخدمة تصؿ الى )

سكاف مدينة الفمكجة دفع السكاف الى رمي المخمفات في الساحات الفارغة مف مناطؽ سكناىـ 
ضمف التصميـ االساس كمناطؽ خاصة اف ىذه الساحات مخصصة عمى شكؿ اككاـ متناثرة 

كيمك   5, كما نرل في مدينة الرمادم منطقة الحفرية كبعض ساحات منطقة التأميـ ك خضراء
طقة الحي الصناعي كجنكبي كفي مدينة الفمكجة في بعض مناطؽ ككرنيش الفمكجة كمن

 .المدينة
 

 : Sanitary Landfillطريقة الطمر الصحي :  -ب
تعد طريقة الطمر ىي الطريقة المتبعة في مدينة الرمادم كفي مدينة الفمكجة حيث يتـ 
جمع النفايات بما فييا المخمفات المنزلية كالصناعية كالتجارية كمخمفات المستشفيات دكف 
فصميا اك معالجتيا ثـ يتـ طمرىا في مكاقع الكمر المحددة التي سيتـ دراستيا في فصؿ 

 .(19)ا بطقة مف التربة مستقؿ كتغطيتي
 : Incinerationالحرق :  -ج

اف عدـ كفاءة عمميات جمع النفايات كعدـ تغطيتيا كؿ مناطؽ كاحياء مدينتي 
الرمادم كالفمكجة يضطر السكاف في الكثير مف االحياف الى حرؽ نفاياتيـ خاصة في 

ممية انبعاث الركائح المناطؽ التي ال تصؿ الييا خدمة جمع النفايات مما يخمؼ مف ىذه الع
 .(20)الكريية كالدخاف كالرماد المتطاير مسببا تمكث في ىكاء المدف كاضرار صحية لمسكاف 

 : Separationطريقة العزل : -د
الى ظيكر كركاج ظاىرة عزؿ  1990ادل الحصار الذم فرض عمى العراؽ بعد عاـ 

مدينة الرمادم في الجريشي  كالتقاط النفايات , حيث ىناؾ مجاميع اىمية في كؿ مف مطامر
كالحميرة  كفي مطامر مدينة الفمكجة  كىـ في االغمب عماؿ مف ابي غريب يقكمكف بفرز 
كعزؿ  ذات القيمة التجارية مثؿ الزجاج كالبالستيؾ كالمعادف كالكرؽ لبيعيا الى المعامؿ 

 .(21)الصغيرة 
 النتائج :
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كؿ االحياء كالمناطؽ في  خمصت الدراسة اف خدمة جمع النفايات التصؿ الى-1
%( مف عدد سكاف مدينة 75كال المدينتيف اذ شممت خدمة جمع النفايات حاليا ما معدلو )

%( مف عدد سكاف مدينة الفمكجة االمر الذم يترتب عمى رمي النفايات 73الرمادم كمعدؿ )
 الصمبة بشكؿ عشكائي في المناطؽ التي ال تصميا خدمة جمع النفايات الصمبة .

بينت الدراسة اف معدؿ تكلد النفايات الصمبة في مدينة الرمادم لمفرد الكاحد بمغ -2
 1150( غراـ كتتراكح كمية النفايات المتكلدة في مدينة الفمكجة لمفرد الكاحد)1750- 1250)
 ( غراـ .1500الى  –

اظيرت الدراسة اف كمية النفايات المتكلدة سنكيا في مدينة الرمادم بمغت -3
طف سنكيا( كىي كمية كبيرة  372355طف سنكيا( كبمغت في مدينة الفمكجة ) 391233)

 تكفي إلنتاج طاقة كيربائية في ظؿ القيمة الحرارية لكؿ مككف مف النفايات الصمبة .
اكضخت الدراسة اف حجـ النفايات المتكلدة شيريا في مدينة الرمادم يتراكح بيف -4

 – 680نفايات المتكلدة في مدينة الفمكجة بيف )طف يكميا( كتتراكح كمية ال 800 – 700)
 طف يكميا( كىي قابمة لمزيادة الى الضعؼ . 700

التكجد في كؿ مكاقع الطمر في مدينة الرمادم كالفمكجة  معامؿ لفرز النفايات -5
الصمبة كاعادة تدكير النفايات سكل بعض الجماعات المحمية التي تبحث عف الكرؽ 

 دف لغرض بيعيا لممعامؿ الصغيرة لغرض اعادة استخداميا .كالبالستيؾ كبعض المعا
خمصت الدراسة الى اف كسائؿ جمع النفايات الصمبة في كؿ مف مدينة الرمادم -6

كيمك  660كيمك غراـ كىي االكثر كقمة الحاكيات سعة  120كالفمكجة ىك استخداـ حاكيات 
 كيمك غراـ. 1100غراـ كالحاكيات سعة 

قمة الكادر البمدم المتخصص كالعامميف اضافة الى استخداـ اظيرت الدراسة -7
 كابسات بتقنيات متكسطة .

اكضحت الدراسة قمة المحطات التحكيمية لمنفايات الصمبة في كال المدينتيف -8
 كاستخداـ االساليب البدائية لكبس النفايات كتقميؿ حجكميا .

 التوصيات
ات البمدية لسد النقص الحاصؿ كلتشمؿ العمؿ عمى زيادة أعداد العامميف في الخدم-1

الخدمات البمدية جميع مناطؽ كأحياء كؿ مف مدينة الرمادم كالفمكجة لكي تصؿ نسبة الخدمة 
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%  كاألىتماـ بعمميات جمع النفايات كتكرار عمميات الجمع ألكثر مف مرة لبعض 100الى 
 االحياء كالمراكز التجارية .

 660فايات كزيادة اعداد الحاكيات الكبيرة سعة االىتماـ بكسائؿ خزف ك جمع الن-2
كيمك غراـ  كزيادة عدد الحاكيات الييدركليكية مما يقمؿ مف حجـ  1100كيمك غراـ  كسعة 

النفايات الصمبة كيقمؿ جيد عمميات الخزف كالجمع كنقؿ النفايات كيقمؿ مف تكاليؼ أدارة 
 النفايات الصمبة .

دات الخاصة بعمميات جمع النفايات كخزنيا كنقميا الى سد النقص الحاصؿ لآلليات كالمع-3
 مكاقع الطمر كاستعماؿ التقنيات الحديثة في ىذا المجاؿ .

زيادة عدد المحطات التحكيمية في كؿ مف مدينة الرمادم كالفمكجة في ظؿ -4
ؿ الكميات الكبيرة لمنفايات الصمبة المتكلدة مما يقمؿ مف حجـ ىذه النفايات فضال عف استعما

 عممية الفرز الميكانيكية بدؿ استعماؿ الفرز اليدكم مف قبؿ نباشيف محميف .
 المصادر:

خالص حنسي االشعب , صباح محمكد محمد , مكرفكلكجية المدينة , مطبعة جامعة  -1
 . 119, ص 1983بغداد , بغداد , 

غير منشكرة,  كزارة البمديات كاالشغاؿ , مديرية بمدية الرمادم ,شعبة البيئة  , بيانات 2
2018. 

كزارة البمديات كاالشغاؿ , مديرية بمديات االنبار , شعبة البيئة / بمدية الفمكجة  , بيانات  -3
 .2018غير منشكرة, 

األمانة العامة لمجمس الغرؼ السعكدية, الدكر الذم  -أدارة البحكث كالدراسات االقتصادية -4
لنفايات الصمبة, ندكة أدارة النفايات الصمبة يمكف اف يمعبو القطاع الخاص في التعامؿ مع ا

عادة االستخداـ, بنغازم   ـ.2003ديسمبر  9 -7الجماىيرية الميبية,  –القابمة لمتدكير كا 
كاقعو كحمكؿ معالجتو  –سيد عاشكر أحمد : التمكث البيئي في الكطف العربي  -5
 .56,  ص   2006)القاىرة :الشركة الدكلية لمطباعة , 1,ط
عثماف, ادىـ جماؿ الديف احمد كشحاتو, سمكل مصطفى السيد, تقييـ تجربة محافظة  -6

مدخؿ لمتنمية العمرانية, قسـ اليندسة –االسكندرية في مجاؿ ادارة المخمفات الصمبة 
 .2001المعمارية, كمية اليندسة, جامعة المنكفية, 
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ارة المركزية لممخمفات كالمكارد خياؿ, اميف السيد, ادارة المخمفات البمدية في المدف, االد -7
 . 26, ص 2009كالنفايات الخطرة, القاىرة, مصر, 

 5حيدر كمكنو ,سيؿ االستفادة مف المدف العربية التقميدية  , مجمة افاؽ عربية  , العدد   -8
 . 64, ص 1976, 
لنجؼ , حسيف عبدالمطمب حمكد , تقكيـ كتطكير ادارة النفايات الصمبة البمدية في مدينة ا -9

 .26, ص  2005رسالة ماجستير غير منشكرة , جامعة بغداد كمية اليندسة , 
كزارة  -الدليؿ العاـ إلدارة النفايات الطبية المعالجة في محطات المعالجة في سكرية   -10

 .124, ص  1990البيئة , 
المدينة. محمد اميف قدقجي , ادارة النفايات الصمبة مف قبؿ القطاع الخاص لجزء مف  -11

عادة االستخداـ,  كاقع النفايات الصمة في المدينة, ندكة أدارة النفايات الصمبة القابمة لمتدكير كا 
 ـ.2003ديسمبر  9 -7الجماىيرية الميبية,  –بنغازم 

محمد جاد السباعي , تحكيؿ القمامة المنزلية , الى سماد عضكم كتدكير المفرزات ,  -12
 .18ص  , 1999جامعة اسيكط  , مصر ,

المركز االستشارم الدكلي  – BOTمحمد سمير زكي , نظاـ تشييد كاالدارة كالتحكؿ  -13
 .20, ص  1999القاىرة  , مصر ,–لمبحكث 

نيركاف محمد دكلة , المكبات العشكائية كاثرىا السمبي عمى بيئة مناطؽ جباؿ فمسطيف   -14
منشكرة , جامعة بيرزيت , راـ اهلل ,  الكسطى ,محافظة راـ اهلل كالبيرة , رسالة ماجستير غير

 .63, ص  2007فمسطيف ,
سامي عبد الحميد كالغمرم , ايمف محمد حماد , البيئة كالتمكث , المكتبة المصرية  ,  -15

 .224, ص 2007المنصكرة ,مصر , 
فرانؾ فمنتكؼ , معالجة المخمفات الصمبة في الدكؿ النامية  " , ترجمة حسف متكلي ,  -16 

 .25, ص 1988ة الصحة العالمية , اإلسكندرية , مصر , منظم
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