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املستخلص

ُيعشى ىحا البحث بتدميط الزػء عمى اىع الخجمات البمجية التي تقػـ بيا مجيخية بمجية
الخمادي كمجيخية بمجية الفمػجة السختبصة بالشفايات الرمبة كما تدببو مغ مذاكل في كفاءة اداء

الخجمات البمجية فييا يتصمب اعجاد دراسة تفريمية الستعساالت االرض في السجيشة بكافة
قصاعاتيا االمخ الحي سيقػد الى معخفة حجع ككسية كنػعية الشفايات لغخض جسعيا كمعالجتيا

كتعج السشاشق الدكشية كالسشاشق التجارية كالسشاشق الرشاعية كالسدتذفيات كالسدتػصفات
الرحية كالحجائق كالستشدىات مغ اكثخ مشاشق السجف التي تخمف الشفايات الرمبة  ,كتتشػع

الػضائف داخل مجيشتي الخمادي ك الفمػجة بذكل كبيخ نتيجة لتشػع الشذاشات كالتي تذيج

تجاخل في الشذاط الدكشي كالتجاري في كال السجيشتيغ كما يشتج عشو مغ مخمفات ذات شبيعة
تتعمق بياذيغ القصاعيغ .

الكمسات السفتاحية :الشفايات الرمبة ،الخجمات البمجية ،السحطات التحهيمية ،معالجة

الشفايات الرمبة.
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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
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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.
Key words: solid waste, Municipal services, Transfer stations Solid
waste treatment.
السقجمة
تعج مذكمة الشفايات الرمبة كالتخمز مشيا مغ اىع السذاكل التي تػاجو السجف اذ اف
الكسيات الشاتجة مغ السجتسعات الحزخية في العالع كمشيا مجيشتي الخمادي كالفمػجة اخح

بالتدايج يػما بعج اخخ في ضل الديادة الدكانية كزيادة الجخل كتحدغ الػضع السعاشي مسا

يؤدي الى زيادة استيالؾ الدكاف كيشتج عشو ىحه الديادة تخاكع كسيات اكبخ مغ الشفايات
الرمبة في ضل ضعف الخجمات البمجية الخاصة بالشفايات الرمبة كعجـ شسػؿ مداحات

كاسعة مغ السجيشتيغ بيحه الخجمات .
مذكمة البحث :

تعج الخجمات التي تقجميا السؤسدات البمجية ذات اىسية كبيخة لسا ليا مشغ تساس

مباشخ مع حياة الدكاف  ,اف السذكمة االساسية التي تعاني مشيا كال السجيشتيغ ىي ضعف
الخجمات البمجية التي تغصي مداحة كال السجيشتيغ في مجاؿ ادارة الشفايات الرمبة خاصة اف

خجمة جسع الشفايات حاليا ما معجلو ( )%75مغ عجد سكاف مجيشة الخمادي كمعجؿ ()%73
مغ عجد سكاف مجيشة الفمػجة االمخ الحي يتختب عمى رمي الشفايات الرمبة بذكل عذػائي في

السشاشق التي ال ترميا خجمة جسع الشفايات الرمبة .
فرضية البحث :

تشصمق الجراسة مغ فخضية رئيدة مفادىا تحديغ الخجمات البمجية الخاصة في ادارة
الشفايات الرمبة في مجيشتي الخمادي كالفمػجة ككضع الخصط الالزمة لتػسيع نصاؽ ىحه

الخجمات ليرل الى كل احياء السجيشتيغ كاستخجاـ التقشيات كاالليات الحجيثة في جسع الشفايات

الرمبة كتخديشيا كشخؽ معالجتيا كتجكيخىا يقػد ىحا الى كفاءة الخجمات البمجية في السجيشتيغ.
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هجف البحث :
تيجؼ الجراسة الى كضع الحمػؿ السشاسبة في ضل االمكانات الستػفخة الحالية لتحديغ

خجمات كادارة قصاع الشفايات الرمبة في مجيشتي الخمادي كالفمػجة كاستخجاـ الصخؽ االمثل

لسعالجتيا كالتخمز مشيا .
مشهجية البحث :

اعتسج البحث عل البحث السيجاني كاستعساؿ السشيج االحرائي كالػصفي في عسمية

معالجة السعمػمات كالبيانات الخاصة بسػضػع الجارسة .
حجود الجراسة :

تتسثل حجكد الجراسة بسجيشتي الخمادي ك مجيشة الفمػجة كتحتل مجيشة الخمادي
اإلحجاثيات الجغخافية التالية كتقع فم ػػكيا بيغ دائػختي عػخض ( ) °32-ˉ25ك( )°33 -ˉ41

شػساالً كخصي شػؿ (  )°42 -ˉ27ك ( )°43 -ˉ38شخقا .

مجيشة الخمادي التي تسثل مخكد محافطة االنبار التي تعج مغ أكبخ محافطات العخاؽ

مداحة كسا يبجك مغ الخخيصة رقع ( )1إذ تبمغ مداحتيا (  ) 137838كع 2لتسثل ندبة

(7ر )% 31كالحي يالحظ مغ الخخيصة أف مػقع السجيشة يكاد يكػف ىشجسياً بالشدبة لمحجكد
الجكلية الج كؿ السجاكرة  ,كيطيخ مغ الخخيصة أف السحافطة تقع في القدع الغخبي األكسط مغ

العخاؽ كتحيط بيا محافطات نيشػى كصالح الجيغ كبغجاد كبابل ككخبالء مغ الذساؿ كالذخؽ
كالجشػب الذخقي  ,ككل مغ األردف كسػريا كالدعػدية مغ الغخب كالذساؿ الغخبي كالجشػب

الغخبي  ,كىحه السسيدات السػقعية كميا تعصي لمسجيشة نصاقاً كضيفياً إقميسياً يعسل عمى جحب
الدػاح الى السجيشة التي تتستع بسػقع كمػضع ال يتييأ لكثيخ مغ مجف العالع .

 )43,33شساال كخ ػػط شػؿ
̊
– 33
̊
تقع مجيشة الفمػجة فمكيا بيغ دائخة عخض (

 ) 23شخقا كيذكل مػضعيا في ىحا السكاف إحجى الشقاط التي يقتخب فييا نيخ
( ̊ , 44- 44
الفخات مغ نيخ دجمة إذ ال تتجاكز السدافة بيشيسا عغ ( 57كع (الخارشة رقع (. )1كتشحرخ
الحجكد السكانية لسجيشة الفمػجة ضسغ حجكد بمجية مجيشة الفمػجة بسداحة ( ) ( )4333ىكتار

احتمت مػضعاً مغ األرض بمغ ارتفاعو بيغ ( )53 – 42مت اًخ فػؽ مدتػى سصح البحخ ,تسيد

بانبداشو كخمػه مغ التعقيجات التزاريدية  ,إال مغ بعس السشخفزات التي ال تسثل عائقاً

حكيكياً في إمكانية تػسع السجيشة ,كىحا االنبداط في مػضع السجيشة كاف لو األثخ االيجابي في
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سيػلة نسػ السجيشة كتػسعيا كبقاء نديج أحيائيا متكامالً ككأنو كتمة عسخانية كاحجة متخابصة ما
بيغ أجدائيا.

خريطة رقم ( )1مهقع مجيشة الرمادي ومجيشة الفمهجة من محافعة االنبار والعراق

السرجر :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ك ازرة الخي ,الييئة العامة لمسداحة خارشة
العخاؽ االدارية.

اوال  :كفاءة الخجمات البمجية في مجيشتي الرمادي والفمهجة:

اف كفاءة الخجمة تقاس عمى اساس تػفيخىا لكل شخز كفق السػاصفات كدكف

مذاكل  ,اي بكسية كافية كفق ما تتصمبو التصػرات التي تذيجىا السجيشة التي تحتاج الى زيادة
الصمب عمى الخجمات مثال حاجة الذخز الى الساء كالكيخباء في زيادة مدتسخة فاذا كانت

السؤسدات التي تجيخ تمظ الخجمة قادرة عمى تمبية حاجات الدكاف كمػاكبة التصػر السدتسخ
في زيادة الصمب عمى تمظ الخجمات الشاتج عغ الديادة الدكانية الصبيعية كالصمب الشاتج عغ

زيادة حرة الفخد مغ الخجمات كل ىحا يعشي اف الخجمة تقجـ عمى اساس عالي مغ الكفاءة

كبجكف مذاكل كسا اف كفاءة ىحه الخجمة تقاس عمى اساس نػع التقشيات السدتخجمة في

ادارتيا كتػفيخىا(.)1
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تعج مجيخية بمجية الخمادي ىي البمجية االكلى مغ بمجيات محافطة االنبار التي تختبط

بػ ازرة البمجيات كاالشغاؿ مباشخة فيي ال تختبط بسجيخية البمجيات العامة عمى عكذ بمجية

الفمػجة التي تختبط مع السجيخية البمجيات العامة في االنبار كعمى الخغع مغ ذلظ فاف اليجؼ

لكالىسا كاحج ىػ تقجيع الخجمات البمجية لدكاف مجيشتي الخمادي كالفمػجة كإدارة الشفايات

الرمبة كمتابعة تشفيح السخصصات الخاصة بالترسيع االساس لمسجيشة ككحلظ اعساؿ البشاء

كالتصػيخ داخل السجيشة كانذاء الصخؽ كصيانتيا  .2كتػلي مجيخية بمجية الخمادي كبمجية الفمػجة
اىسية كبيخة بالشفايات الرمبة كتخرز ليا كادر كبيخ مغ ميشجسيغ كحخفيغ كمػضفي

خجمات كتجييد السشاشق كاالحياء التابعة ليا بالسعجات كاليات جسع الشفايات الرمبة كاختيار
مػاقع لمصسخ الرحي لمتخمز مغ ىحه الشفايات الججكليغ ( )1ك( )2يػضحاف الكادر الخاص
بجسع الشفايات الرمبة في مجيخية بمجية الخمادي كبمجية الفمػجة .

كتتػزع كػادر جسع الشفايات في مجيشة الخمادي كمجيشة الفمػجة عمى احياء السجيشتيغ

الستفخقة حيث انيا في مجيشة الخمادي تتكػف مغ ميشجسيغ يبمغ عجدىع ( )17ميشجس ()5
ميشجس مقدسيغ عمى احياء مجيشتي الخمادي كالفمػجة لغخض االشخاؼ عمى عسميات جسع

الشفايات الرمبة بذكل مشطع مغ السشاشق الدكشية كالجكر كالسشاشق التجارية اضافة الى
السشاشق الرشاعية كما تخمفو مغ مخمفات كبيخة الحجع تحتاج احياف الى استخجاـ اليات اكبخ

كابعادىا عغ السخكد الحزخي لمسجيشة الى السصامخ الرحية

ججول رقم ( )1كهارد جسع الشفايات لسجيرية بمجية الرمادي لعام 8118
الجائم

ت

عشهان الكادر

1

مهشجس

17

8

فشي

11

3

رئيس حرفين +حرفي

89

4

سائق

36

5

مهظف خجمات  +حارس

16

6

عامل غير ماهر

السؤقت

511

السرجر :ك ازرة البمجيات كاالشغاؿ  ,مجيخية بمجية الخمادي ,شعبة البيئة  ,بيانات

غيخ مشذػرة.2318 ,
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ججول رقم ( )8كهارد جسع الشفايات لبجلية الفمهجة لعام 8118
السؤقت

الجائم

ت

عشهان الكادر

1

مهشجس

5

8

فشي

4

3

رئيس حرفين +حرفي

81

4

سائق

11

5

مهظف خجمات  +حارس

5

6

عامل غير ماهر

881

السرجر :ك ازرة البمجيات كاالشغاؿ  ,مجيخية بمجيات االنبار  ,شعبة البيئة  /بمجية

الفمػجة  ,بيانات غيخ مشذػرة.2318 ,

اضافة الى ( )11فشي في مجيشة الخمادي ك ( )4في مجيشة الفمػجة يشحرخ عسميع

عمى تجييد اليات كصيانتيا ألغخاض ادامو جسع الشفايات الرمبة مغ داخل السجيشة  ,اضافة

الى رئيذ حخفيغ اك ما يدسى كبيخ عساؿ الحخفيغ ( )29في مجيشة الخمادي ك( )21في مجيشة
الفمػجة اغمبيع حسمة شيادات الستػسصة ك االعجادية الحيغ كاجبيع ىػ االشخاؼ كالديصخة

عمى عسل العساؿ في عسمية الجسع لتديخ عسميات رفع كجسع الشفايات بصخيقة سمدمة (.)2

الى جانب ( )36سائق في مجيشة الخمادي ك( )13في مجيشة الفمػجة يتػزعػف بيغ

سائق كابدة كسائق تخكتخ كسائق شفل في السصامخ الرحية كسائق كخيجر كسائق قالب

حسل لشقل الشفايات الى مػاقع الصسخ كالتخمز ميشا  ,اضافة الى ( )533عامل في مجيشة

الخمادي ك( )283عامل في مجيشة الفمػجة غيخ ماىخ أي مغ غيخ حسمة الذيادات يعسمػف
في جسع الشفايات مغ الحاكيات البالستيكية كالحجيجية داخل االحياء الدكشية كدكائخ الجكلة

كالسشاشق التجارية كبعس الرشاعات داخل السجيشة مثل الرشاعات الغحائية كالغدؿ كالشديج

كصشاعة االثاث كايزا مغ السخاكد التخفييية كمجف االلعاب كالحجائق العامة .

مغ خالؿ المقاءات التي اجخيت مع السدؤكليغ في مجيخية بمجية الخمادي مدؤكؿ

شعبة البيئة في مجيخية بمجية الخمادي ( .)2كمقابمة مجيخ بمجية الفمػجة ( .)3تبيغ اف خجمة جسع

الشفايات حاليا ما معجلو ( )%75مغ عجد سكاف مجيشة الخمادي كمعجؿ ( )%73مغ عجد
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سكاف مجيشة الفمػجة االمخ الحي الحي يتختب عمى رمي الشفايات الرمبة بذكل عذػائي في

السشاشق التي ال ترميا خجمة جسع الشفايات الرمبة  ,كسا اف السشاشق التي ترميا الخجمة

تعاني مغ عجـ ثبات الخجمة كالجكرة الستبعة في جسع الشفايات كىحا االمخ يؤدي الى تخاكع

الشفايات في الحاكيات إلياـ عجيجة .

ثانيا  :ادارة الشفايات الرمبة في مجيشتي الرمادي والفمهجة Solid Wastes

Management

مرصمح يعبخ عغ العسميات الخجمية التي تعج مغ الفعاليات الخجمية كتقػـ بيا

السؤسدات كالسشطسات كالجكائخ البمجية بالسجف بتقجيع ىحه الفعاليات كالخجمات الى الدكاف مغ
شخائح السجتسع كلكافة نذاشاتيع مشيا الدكشية التجارية كالرشاعية كالصبية كالدراعية كالسخاكد

التخفييية كالثقافية كالبشى االرتكازية كالخجمات االخخى (.)3

ثالثا  :معجل الشفايات الرمبة السطروحة : Generation Rate :

يتغيخ معجؿ الشفايات الرمبة مغ بمج الى اخخ كمغ مجيشة الى اخخى كمغ حي

ألخخ كذلظ يخجع الى السدتػى االجتساعي كاالقترادي لؤلسخة اضافة الى عسميات الفخز
السدتسخة كقياـ الدكاف بسختمف فعالياتيع كنذاشاتيع

بالتقميل مغ حجع ككسية الشفايات

السصخكحة اما عغ شخيق الصسخ السكذػؼ اك الحخؽ العذػائي لمشفايات مسا يجعل معجالت
الشفايات اقل مغ السحدػب مغ السعجؿ الصبيعي ليحا يتع التػقع السدتقبمي لمشفايات السصخكحة

لكي يتع تحقيق اقرى قجر مغ كفاءة ادارة الشفايات الرمبة (.)4

كيؤثخ عمى معجؿ ما يصخحو الفخد مغ الشفايات الرمبة في حياتو اليػمية عجة عػامل

ميسة اىسيا :

-1مدتػى الجخل  :ىشاؾ عالقة شخدية بيغ مدتػى دخل الفخد كعجؿ نريب الفخد

مغ انتاج الشفايات أي كمسا زاد السدتػى السعاشي لمدكاف زادت كسية انتاج الشفايات السشتجة
كحلظ يمعب االختالؼ الثقافي كاالقترادي بيغ الدكاف دكر في معجؿ الشفايات السشتجة (.)5

-2عجد افخاد االسخة  :ىشاؾ عالقة كتخابط بيغ انتاج االسخة لمشفايات الرمبة كعجد

افخادىا كسا اف عجد الدكاف ككسية الشفايات الرمبة فكمسا ازداد نسػ الدكاف ازداد معجؿ

الشفايات السصخكحة .
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مدتػى التعميع رب االسخة  :ىشالظ عالقة شخدية بيغ مدتػى تعميع رب االسخة

كمعجؿ انتاج الفخد مغ الشفايات الرمبة فكمسا كاف مدتػى تعميع رب االسخة عالي كاف لو االثخ

في تقميل مغ معجؿ انتاج الشفايات كالعكذ فيسا كاف مدتػى تعميع رب االسخة متشجي فانو يديج
مغ معجؿ انتاج الشفايات الرمبة .

-3العامل االجتساعي  :تعج العػامل االجتساعية مغ العػامل السيسة كالسؤثخة التي

تديع في زيادة كسية انتاج الشفايات الرمبة فالعادات كالتقاليج كالسشاسبات كاألعياد كشيخ

رمزاف كمشاسبات االعخاس تديج مغ كسية الشفايات (.)5

-4فرػؿ الدشة  :ىشاؾ تبايغ في كسية الشفايات الرمبة بيغ فرل كاخخ خالؿ

فرمي الريف كفرل الذتاء حيث انيا تختفع في فرل الريف حيث يدداد انتاج السحاصيل
الدراعية كالخزخكات كاستيالؾ السذخكبات كالعرائخ التي تشتج بقصع بالستيكية اك كرقية اك

زجاجية كتقل في فرل الذتاء .

-5السػقع الجغخافي  :كالحي يشتج عشو اختالؼ في الطخكؼ السشاخية مغ تغيخ في

درجات الح اخرة كاتجاه الخياح الدائجة ككسية االمصار .

-6تػاتخ عسميات جسع الشفايات الرمبة سػاء خالؿ اليػـ الػاحج اك خالؿ االسبػع اك

خالؿ شيخ كامل .

-7استخجاـ التقشيات الحجيثة في تقصيع كثخـ الشفايات الرمبة مسا يؤدي الى تقميل

حجع ككسية الشفايات الرمبة السصخكحة .

-8خرائز الدكاف  :أي اختالؼ السدتػى االجتساعي كاالقترادي كالثقافي بيغ

سكاف البمج الػاحج كالسجيشة كبيغ حي كاخخ داخل السجيشة الػاحجة (.)6

-9عسمية االلتقاط كاعادة الترشيع  :اف عسمية العدؿ كااللتقاط كاعادة الترشيع لبعس

السػاد كاستخجاميا مغ ججيج لو اثخ عمى معجؿ الشفايات الرمبة السصخكحة .

-13القػانيغ كالتذخيعات كاالنطسة كاالجخاءات البمجية التي تتعمق بإدارة الشفايات

الرمبة كما مجى استجابة كتقبل الدكاف ليا مسا يتصمب اشخاؾ الدكاف بيحه الق اخرات كالػقػؼ

عمى آرائيع كاشخاكع في عسمية ادارة الشفايات الرمبة (.)6

( (8

م.م .صالح عدنان جمول

النفايات الصلبة وعالقتها بكفاءة اخلدمات

أ.د .نظري صبار محد احملمدي

البلدية يف مدينيت الرمادي والفلوجة

خريطة رقم ( )8احياء مجيشة الرمادي

السرجر :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ك ازرة الخي ,الييئة العامة لمسداحة خارشة

العخاؽ االدارية.

خريطة رقم ( )3احياء مجيشة الفمهجة

السرجر :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ك ازرة الخي ,الييئة العامة لمسداحة خارشة

العخاؽ االدارية.
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العدد (  2مج)2
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-1معجل الشفايات الرمبة السطروحة في مجيشة الرمادي والفمهجة لعام . 8118
بشاء عمى السعمػمات التي تع استحراليا مغ مجيخية بمجية الخمادي كدائخة بمجية
الفمػجة مغ خالؿ السقابمة الذخرية لمسيشجس عساد عػدة صميبي مدؤكؿ شعبة البيئة في

مجيخية بمجية الخمادي كالسيشجس باسع ضاري محسػد مجيخ بمجية الفمػجة كالحرػؿ عمى
بيانات بيشت معجؿ الشفايات الرمبة التي يع شخحيا يػميا مغ مجيشة الخمادي تتخاكح بيغ

( )833 – 733شغ يػميا كفي مجيشة الفمػجة تتخاكح بيغ ( )753 – 683شغ يػميا كىػ

معجؿ عالي ججا كذلظ يخجع لمكثافة الدكانية داخل السجيشة كارتفاع السدتػى السعيذي
كاالجتساعي كالثقافي كتعجد الشذاشات التي يسارسيا الدكاف مغ نذاشات تجارية متسثمة في

الدػؽ السخكدي الحي يتػسط مجيشة الخمادي كالسحاؿ التجارية لتجارة الجسمة كالسفخد سػاء

داخل الدػؽ اك عمى الذارع العاـ كشارع عسخ عبج العديد كالتػسع العسخاني الحي شيجتو

الزفة الذسالية لشيخ الفخات ( سجة البػ عمػاف )

كانتذار السصاعع كالسقاىي كاالسػاؽ

التجارية اضافة الى تحػؿ جدء كبيخ مغ شارع السدتػدع الى مخاكد تجارية كمدتذفى

الخمادي العاـ كمدتذفى االشفاؿ كالسدتػصفات كالسخاكد الرحية كعيادات االشباء

كالسختبخات كفي السجارس كالسعاىج كفي جامعة االنبار(.)2

الشفايات في مجيشة الفمػجة تشتذخ االسػاؽ التجارية خاصة الدػؽ التجاري السخكدي

القخيب عمى الحزخة السحسجية كاالسػاؽ كالسصاعع كالسكاتب التجارية السستجة عمى شػؿ

الصخيق الخابط الفمػجة ببغجاد كاالسػاؽ القخيبة مغ محكسة الفمػجة كالسقاىي كالحجائق
كالكازيشػىات عمى شػؿ كػرنير الفمػجة كمدتذفى الفمػجة كمدتذفى الشدائية كاالشفاؿ
كالسدتذفيات االىمية كالعيادات الصبية التخريرية  ,اضافة الى الحي الرشاعي كمعامل

انتاج العمف كحتى دكائخ الجكلة كالسجارس كجامعة الفمػجة(.)3

يقجر معجؿ السخمفات التي يشتجيا الفخد الػاحج في مجيشة الخمادي في اليػـ الػاحج

تتخاكح بيغ ( )1753- 1253غخاـ  ,كفي مجيشة الفمػجة تتخاكح معجؿ السخمفات التي يشتجيا
الفخد الػاحج بيغ ( – 1153الى  )1533غخاـ لمفخد الػاحج  ,كىي كسية كبيخة ججا مقارنة كىػ

معجؿ يفػؽ ما يشتجو الفخد في الجكؿ الشامية البالغ ( )933غخاـ الحي حجدتو مشطسة االمع

الستحجة (.)7

( (13

م.م .صالح عدنان جمول

النفايات الصلبة وعالقتها بكفاءة اخلدمات

أ.د .نظري صبار محد احملمدي

البلدية يف مدينيت الرمادي والفلوجة

كىحه الشفايات التي يتع رفعيا كنقميا الى السصامخ الرحية التي تقع خارج الترسيع

االساس لسجيشة الخمادي كلسجيشة الفمػجة لسحجدات بيئية سيتع ذكخىا الحقا ,حيث تتػزع بيغ

الشفايات الرمبة كرفع االنقاض خاصة لمجكر السيجمة في اغمب احياء السجيشتيغ بدبب
االعساؿ العدكخية كمخمفات الرخؼ الرحي كرفع الدكخاب كمغ خالؿ االرقاـ السحكػرة مغ

نريب الفخد مغ الشفايات الرمبة كضخبيا في عجد اياـ الذيخ كمغ خالؿ اعتساد اف عسميات

الخفع كجسع الشفايات تجخي مخة كاحجة كل يػـ كفي بعس االحياء كالسشاشق تجخي اربع مخات
باليػـ كالبعس مختيغ في اليػـ اك مختيغ خالؿ اسبػع كاحج يتع استخخاج ما تشتجو السجيشة

شيخيا عمى مجار عاـ  2318كسا ىػ مبيغ في الججكؿ رقع ( )3الخاص بكسية الشفايات
الرمبة في مجيشة الخمادي كالججكؿ رقع ( )4الحي يبيغ حجع ككسية الشفايات الستػلجة في مجيشة

الفمػجة .

يتبيغ مغ خالؿ الججكؿ ( )3اف حجع الشفايات الرمبة في مجيشة الخمادي لعاـ 2318

بمغ معجؿ عالي ججا بمغ ( )391233شغ سشػيا  ,كىي تتػزع بيغ الشفايات الرمبة السشدلية ك

الشذاط التجاري كالسصاعع كالسقاىي الججيجة كالشذاشات الرشاعية خاصة االنذائية الستػزعة
عمى اشخاؼ السجيشة خاصة قخب جامعة االنبار كاالستخجامات الصبية التي بمغت ()293673
شغ متػزعة عمى احياء السجيشة  ,اضافة الى االنقاض التي بغمت ( )93221شغ خاصة
انقاض البيػت بعج اعادة اعسار اغمب احياء السجيشة التي اصابيا الجمار جخاء االعساؿ

العدكخية كالتججيج الحي حرل في معطع مجاري الرخؼ الرحي كاعادة اكداء الذػارع ,
الدكخاب مغ باقي ايزا الجكر كالسشازؿ كسكخاب الديارات بمغت ( )4342شغ (.)2
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ججول رقم ( )3كسية الشفايات واالنقاض والدكراب السرفهعة في مجيشة الرمادي لعام 8118
ت

الذهر

رفع الشفايات

رفع االنقاض

رفع الدكراب

1

كانهن الثاني

14731

5865

181

8

شباط

14185

5458

196

3

اذار

88785

7568

368

4

نيدان

85189

7585

358

5

ايار

87178

8584

381

6

حزيران

86436

8851

339

7

تسهز

86381

8683

488

8

اب

86581

8854

497

9

ايمهل

85118

8181

483

11

تذرين االول

87541

7849

311

11

تذرين الثاني

88858

8848

458

18

كانهن االول

89475

8935

361

السجسهع :

893671

93881

4348

السجسهع الكمي

 391833طن سشهيا

السرجر :ك ازرة البمجيات كاالشغاؿ  ,مجيخية بمجية الخمادي ,شعبة البيئة , 2318 ,

بيانات غيخ مشذػرة.

اما في مجيشة الفمػجة يػضح الججكؿ رقع ( )4حجع كمعجؿ تػلج الشفايات الرمبة

داخل مجيشة الفمػجة لعاـ  2318بمغ ىػ االخخى معجالت مختفعة بمغت ( )372355شغ ,

مغ نفايات صمبة ناتجة عغ االستعساؿ السشدلي كالشذاط التجاري الكبيخ في اسػاؽ السجيشة
كتػسعة كالسصاعع كالسقاىي كمجف االلعاب كالحي الرشاعي كاالستخجامات الصبية فقج بمغت

( )289846شغ في حيغ كانت االنقاض التي رفعت حػالي ( )79933شغ  ,اضافة الى

الدكخاب السشتذخ في اغمب الحي الرشاعي الحي بمغت كسياتو ( )576شغ ( .)3اف ىحه
( (12

م.م .صالح عدنان جمول

النفايات الصلبة وعالقتها بكفاءة اخلدمات

أ.د .نظري صبار محد احملمدي

البلدية يف مدينيت الرمادي والفلوجة

الكسيات مغ الشفايات الرمبة الستػلجة في كل مغ مجيشة الخمادي كمجيشة الفمػجة ىي كسيات

كبيخة ججا قياسا بسا يتع تػلجه في دكؿ العالع الشامي كدكؿ العالع الستقجـ لحا يجب اف تدتغل

ىحه الكسيات في عسمية انتاج الصاقة كانذاء محصات تحػؿ النتاج الصاقة كفي عسمية اعادة

التجكيخ كايزا تخميز السجيشتيغ مغ ىحه الكسيات كما تخمفو مغ اثار بيئية كصحية عمى حياة

الدكاف اضافة الى الجانب الجسالي لمسجيشتيغ .

ججول رقم ( )4كسية الشفايات واالنقاض والدكراب السرفهعة في مجيشة الفمهجة لعام 8118
ت

الذهر

رفع الشفايات

رفع االنقاض

رفع الدكراب

1

كانهن الثاني

5731

3161

57

8

شباط

6185

8951

63

3

اذار

85114

7511

66

4

نيدان

87511

7113

88

5

ايار

89311

7358

48

6

حزيران

88511

7851

63

7

تسهز

89165

7681

68

8

اب

87511

7811

49

9

ايمهل

86111

6751

37

 11تذرين االول

88561

7611

38

 11تذرين الثاني

89111

7885

83

 18كانهن االول

89548

7811

48

السجسهع :

891846

79933

576

السجسهع الكمي

 378355طن سشهيا

السرجر :ك ازرة البمجيات كاالشغاؿ  ,مجيخية بمجيات االنبار  ,شعبة البيئة  /بمجية

الفمػجة  , 2318 ,بيانات غيخ مشذػرة.

-8السكهنات االساسية لمشفايات لمرمبة في مجنيتي الرمادي والفمهجة :
)) 13
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بشاءا عمى السعمػمات التي تع الحرػؿ عمييا مغ قبل مجيخية بمجية الخمادي

كمجيخية بمجية الفمػجة فاف الشفايات الرمبة تتكػف بذكل اساسي مغ مػاد عزػية كالسعادف
كزجاج كبالستيظ كمخمفات كرقية كمػاد اخخى مغ انقاض الجكر كالسشازؿ كسكخاب حجيج جخاء

العسميات العدكخية التي تعخضت ليا كال السجيشتيغ خالؿ الفتخة مغ  2314الى عاـ 2316

كعسميات اعادة االعسار كسا ىي مبيشة في الججكؿ رقع ( )5كالججكؿ رقع (. )6

ججول رقم ( )5مكهنات الشفايات الرمبة في مجيشة الرمادي وندبتها السئهية
ت

الشفايات الرمبة ومكهناتها

ندبتها السئهية ()%

1

مهاد عزهية

%55

8

زجاج

%5

3

مهاد بالستيكية

%7

4

مخمفات ورقية

%5

5

معادن

%5

6

مهاد اخرى

%83
%111

السجسهع

السرجر :ك ازرة البمجيات كاالشغاؿ  ,مجيخية بمجية الخمادي ,شعبة البيئة , 2318 ,

بيانات غيخ مشذػرة

شكل رقم ()1

السرجر تع اعجاد الذكل  ,باالعتساد عمى الججكؿ رقع ()5
( (14

م.م .صالح عدنان جمول

النفايات الصلبة وعالقتها بكفاءة اخلدمات

أ.د .نظري صبار محد احملمدي

البلدية يف مدينيت الرمادي والفلوجة

ججول رقم ( )6مكهنات الشفايات الرمبة في مجيشة الفمهجة وندبتها السئهية
ت

الشفايات الرمبة ومكهناتها

ندبتها السئهية ()%

1

مهاد عزهية

%51

8

زجاج

%4

3

مهاد بالستيكية

%8

4

مخمفات ورقية

%6

5

معادن

%11

6

مهاد اخرى

%81
%111

السجسهع

السرجر :ك ازرة البمجيات كاالشغاؿ  ,مجيخية بمجيات االنبار  ,بمجية الفمػجة /شعبة

البيئة , 2318 ,بيانات غيخ مشذػرة.

شكل رقم ()8
ج

0

6
8

السرجر مغ عسل الباحث  ,باالعتساد عمى الججكؿ رقع ()6
اما الشفايات الرمبة الدراعية فيي قميمة ججا بدبب التػسع الدكشي كالعسخاني في

مشاشق متعجدة في مجيشتي الخمادي كالفمػجة حيث اقترخت عمى السخمفات الدراعية مغ
تشطيف كادامة الذتالت الدراعية في الحجائق العامة كالجدرات الػسصية لمذػارع العامة .
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رابعا -خزن الشفايات الرمبة في اماكن تكهيشها On Site Satorage :

ىشاؾ مجسػعة مغ العػامل التي تختكد عمييا عسمية خدف الشفايات الرمبة في

اماكغ تجسعيا اك تكػيشيا اك تػلجىا ىي :

-1نهع الحاوية السدتخجم في عسمية الخزن السهقعي  :يختمف نػع كحجع الحاكية

السدتخجمة في خد الشفايات الرمبة عمى حدب نػع الشفايات كخرائريا كتكخار عسميات

الجسع كاالماكغ السخررة لمحاكيات  ,فتكػف الحاكيات في االحياء الدكشية في الجكر

كالسشازؿ خفيفة الػزف كصغيخة الحجع كذلظ ليديل مغ عسمية رفعيا كتفخغييا كىي تتشػع عمى

الذكل التالي (:)8

أ-االكياس الهرقية  :ىي لالستخجاـ مخة كاحجة تدتخجـ في الجكر كالسشازؿ كتتعخض

الى التمف كالتسدؽ بدبب نزػح الدػائل كممئيا بالشفايات عغ الحج السخرز ليا مسا يؤدي
الى تبعثخ الشفايات مسا يػلج صعػبة في نقميا اضافة الى كمفتيا العالية .

ب-االكياس البالستيكية  :ليا نفذ خرائز االكياس الػرقية اال انيا تسشع تدخب

الدػائل كتبعثخ الشفايات اذا احكع غمقيا .

ج-االوعية البالستيكية  :يتع استخجاميا في الجكر كالسشازؿ الدكشية اال انيا قج

تتعخض الى الكدخ نتيجة لمزغط مغ خالؿ عسمية رفعيا لتفخيغيا مغ الشفايات كنقميا اضافة

الى انيا تعخضيا الى درجات الح اخرة السختفعة كانخفاض درجات الح اخرة االمخ الحي يؤدي الى
تذققيا كالتمف .

د-االوعية الحجيجية  :تدتخجـ االكعية الحجيجة في الجكر كالسشازؿ كالسشاشق الدكشية

ذات الكثافة الدكانية كالداحات كالذػارع كقخب الجكائخ الحكػمية كالسخاكد التجارية كالسخاكد
الصبية كالسدتػصفات  ,كمغ مزارىا انيا ترجر اصػات مدعجة عشج رفعيا لتفخيغيا كاعادتيا

الى مكانيا كىي بأشكاؿ متعجدة .

*حاكيات مفتػحة الدقف يتخاكح استيعابيا بيغ ( )33 – 4متخ مكعب .
*حاكيات ذات كيذ ذاتي .

*بخاميل حجيجة سعة  223 – 233لتخ .
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-8مهقع الحاوية  :تػضع الحاكيات عادة بجانب الجكر كالسشازؿ اك خمفيا كالػحجات
الدكشية كفي اماكغ تديل مغ عسمية جسعيا كتفخيغيا كفي الكخاجات كالداحات العامة

كالحجائق  ,كفي السشاشق التجارية كالرشاعية تػضع في السجاالت الستػفخة

.

-3الرحة العامة والجسالية  :مغ االمػر اليامة لعسميات الخد السػقعي لمشفايات

الرمبة ىي تشطيف الحاكيات بذكل يػمي لسشع تكاثخ الحذخات كالحباب كانتذار الفئخاف الشاقمة

لؤلمخاض كاالكبئة السعجية كازالة االحياء السجيخية التي تداعج عمى عسميات التحمل الحيػي
خاصة اذا خدنت الشفايات لسجة  8اياـ في االجػاء كالسشاشق الحارة  ,اضافة الى استخجاـ
الحاكيات ذات الغصاء لسشع كتقميل الخكائح السشبعثة خاصة اذا تعخضت لمتحمل فشيا تصخح

غازات مثل غاز السيثاف (.)9

خامدا(-الية خزن الشفايات الرمبة في مجيشتي الرمادي والفمهجة) :
مغ خالؿ الجراسة السيجانية لسجيشتي الخمادي كالفمػجة كاالشالع عمى الشذاط اليػمي

لعسل مجيخية بمجية الخمادي كمجيخية بمجية الفمػجة التي يعق عمى عاتقيا ادارة الشفايات الرمبة

في كال السجيشتيغ حيث تدخخ دكائخ البمجية في مجيشة الخمادي كمجيشة الفمػجة ذات السدؤكلية
كل السعجات كاليات كالكػادر السخترة مغ ميشجسيغ كحخفيغ كالعساؿ لعسمية جسع الشفايات مغ
اماكغ تػلجىا كتكػيشيا كنقميا الى مػاقع الصسخ الرحي خارج حجكد السجف كتتخكد ىحه العسمية

داخل االحياء الدكشية كالسخاكد التجارية كاالسػاؽ كالسشاشق الرشاعية كالسدتذفيات كالسخاكد
الرحية كالسختبخات كالسخاكد التخفييية كالحجائق العامة  ,كىي عسمية تتع تحت اشخاؼ الجكلة

دكف تجخل القصاع الخاص مغ كال الجائختيغ في ادارة الشفايات الرمبة.

تعج عسمية الخدف السػقعي لمشفايات اكلى عسميات ادارة الشفايات الرمبة اي كضع

الشفايات في اكعية الخدف قبل الجسع كنقل الشفايات الى مػاقع الكسخ  ,كقج تذسل حسل ىحه
االكعية السحسمة بالشفايات كتفخيغيا في اليات الجسع السختمفة حدب الصخيقة الستبعة .

اف شابع الػحجات الدكشية في كل مغ مجيشة الخمادي كمجيشة الفمػجة ىػ الصابع

االفقي حيث ال يتجاكز عجد شػابق الػحجة الدكشية اكثخ مغ شابقيغ لحلظ تكػف عسمية الخدف
السػقعي سيمو ندبيا حيث تتع مغ خالؿ خدف الشفايات بذكل يػمي داخل االكعية لتفخيغيا
بأكعية اك حاكيات اكبخ تػضع في مداحات اكبخ  ,كغالبا ما تكػف ىحه االكعية صغيخة

معجنية اك بالستيكية كتدتخجـ مجيخية بمجية الخمادي كمجيخية بمجية الفمػجة كسائل خدف متعجدة
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تع تػزيعيا عمى الجكر كالسداكغ كالسشاشق التجارية كالسشاشق الرشاعية كالسدتذفيات كالسخاكد
الرحية كالتخفييية اىسيا :

أ-االوعية البالستيكية سعة  181كيمه غرام وسعة  661كيمه غرام  :تدتخجـ ىحه

االكعية البالستيكية في الجكر كالػحجات الدكشية كالجكائخ الحكػمية كالسدتذفيات بذكل اقل
كالسخاكد الرحية كالسخاكد التخفييية كالسؤسدات التعميسية كالحجائق العامة .

ب-االكياس البالستيكية  :ىي اكياس خفيفة الػزف يتع شخاءىا مغ االسػاؽ لحلظ

فيي مكمفة ماد يا  ,اف استخجاميا يػفخ الجيج كالػقت في عسمية جسع الشفايات الرمبة كىي
ايزا عخضة لمتذقق كالتمف كتدخب الخكائح كالدػائل مشيا بفعل تعخضيا لمح اخرة كالبخكدة

كايزا عبث الحيػانات .

ج -الحاويات الحجيجية سعة  661كيمه غرام وسعة 1111كيمه غرام  :كىي

حاكيات مرشػعة مغ الحجيج السغمػف تحخؾ بػاسصة عجالت مثبتة في اسفميا تدتخجميا كل
مغ مجيخية بمجية الخمادي كمجيخية بمجية الفمػجة كتػضع في الذػارع الخئيدية كالجكائخ

الحكػمية كالسؤسدات التعميسية كفي بعس االحياء الدكشية ذات الكثافة الدكانية القميمة

كالسخاكد التجارية كالسشاشق الرشاعية كالسدتذفيات كالسخاكد الرحية .

د -براميل سعة  811لتر  :كىي بخاميل كانت تدتخجـ سابقا الحتػاء الديػت

كالسذتقات البتخكلية تدتخجـ في الكثيخ مغ الجكر كالسشازؿ في مجيشتي الخمادي كالفمػجة ,

حيث يتع ازالة الغصاء كاستخجاميا لخدف الشفايات كغالبا عشج ازالة الغصاء تتخؾ ركائح كخيية,
اضافة الى ثقل كزنيا مسا يرعب عمى عساؿ الخجمة تفخيغيا مباشخة مسا يزصخىع الى

تفخيعيا عمى االرض كاعادة تفخيغ محتػاىا في اليات جسع الشفايات الرمبة السختمفة .

د -الحاويات الكبيرة سعة  16- 8طن  :كىي الحاكيات الكبيخة ذات الدعة الكبيخة

يتع نقميا بذاحشات مدكدة بخافع ىيجركليكي لدحب كنقل الحاكيات عمى ضيخ الشاقالت
كتفخيغيا في مػاقع الصسخ ,تدتخجـ في مجيشتي الخمادي كالفمػجة في االحياء الدكشية الكبيخة

كالسخاكد التجارية كالسشاشق الرشاعية كالسدتذفيات التي يتع فييا خدف الشفايات الرمبة بذكل
يػمي مغ خالؿ جسع الشفايات مغ مشاشق تكػيشيا عبخ اليات اصغخ ذات سعة اقل يتع

تفخيغيا مخة اك مختيغ كل اسبػع كاعادتيا الى مكاف خدف اك تػلج الشفايات .
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سادسا-جسع الشفايات الرمبة Garbage Collection :
يقرج بيا عسميات تجسيع الشفايات الرمبة مغ السشاشق ذات االستعساالت السختمفة

كاالنذصة االخخى كالػسائل السدتخجمة لتمظ العسميات مغ عساؿ كمذخفيغ كاليات كعجد
كمدتمدمات عبخ مخاحل انتقالية بحدب تمظ الػسائل كالصخائق كاف ىحه الصخائق كالػسائل

تتأثخ بسعصيات عجيجة كمتذعبة مشيا الػاقع االجتساعي لمسجيشة أك السداحة اك السشصقة السعيشة
التي يتع فييا الجسع كحلظ الترسيع الحزخي لتمظ السشاشق  ,فسثالً اف شخائق جسع نفايات
االبشية العسػدية يختمف عغ السشاشق االفكية السفتػحة  ,كحلظ السشاشق التي تقع في السجف

العخبية التقميجية ذات االزقة الزيقة

كشخؽ تػزيع الحاكيات كالعبػات في السشاشق ذات

االستعساالت السختمفة كحلظ اكقات الجسع خالؿ الشيار اك الميل (.)13

ىشالظ عجة امػر تختبط بعسمية جسع الشفايات الرمبة ىي كاالتي :

-1نهع خجمات جسع الشفايات الرمبة  :كىي ال تعشي تجسيع الشفايات الرمبة مغ
مرادر تػلجىا اك تكػيشيا سػاء سكشية اك تجارية اك صشاعية اك شبية اك زراعية كغيخىا بل

تذسل عسميات تفخيغ الشفايات كنقميا كشحشيا كتفخيغيا مخة اخخى في مشاشق الصسخ الرحي .
كىشالظ عجة شخؽ لخجمة لجسع الشفايات الرمبة مغ اماكغ تجسعيا اك تػلجىا ىي :

أ-الجسع من حافة الرصيف  :كفي ىحه الصخيقة يقػـ اصحاب الجكر السشازؿ بػضع

حاكيات خدف الشفايات عمى االرصفة في اكقات محجدة معمػمة لغخض تفخيغيا في اليات
الجسع السختمفة كاعادة الحاكيات الى االرصفة كالى اصحاب الجكر ك السشازؿ .

ب-رفع الحاويات وتفريغها من الشفايات الرمبة وأعادتها الى مهاقع الخزن  :تعتسج

ىحه الصخيقة عمى قياـ عساؿ الخجمة بخفع ك تفخيغ الحاكيات السستمئة بالشفايات في سيارات

التجسيع مغ مػاقع الخدف سػاء الدكشية اك التجارية اك الصبية كحتى الرشاعية .

ج-جسع الشفايات من الداحات  :كىي الصخيقة التي تعتسج عمى دخػؿ الصاقع الجسع

السدؤكؿ الى ىحه الداحات كجسع الشفايات سػاء كانت مخمية بذكل عذػائي اك بحاكيات
كبيخة بعزيا قج يدكد بآالت كبذ الشفايات خاصة في السجسعات الدكشية كالسخاكد التجارية

كالسدتذفيات مدكدة ببكخات اسالؾ لغخض دفعيا كايراليا كربصيا بديارات الجسع كتفخغ اما

يجكيا اك ميكانيكيا (.)13

)) 19

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانوة

(حزيران) 2222

-8انهاع انعسة جسع الشفايات الرمبة :
تدتخجـ ادارة البمجيات في معطع انحاء العالع أنػاعاً كأشكاال متعجدة مغ االليات

الخاصة بعسمية رفع الشفايات كجسعيا اضافة الى نػع الحاكية كترشف ىحه االنطسة الى

التالي:

أ-نعام الحاوية السحسهل  :يدتخجـ ىحا الشطاـ في االماكغ التي تشتج كتتكػف فييا

الشفايات الرمبة بكسيات كبيخة حيث يتع تجييدىا بحاكيات كبيخة مثل الػحجات الدكشية

كالسخاكد التجارية كالسشاشق الرشاعية حيث يتع شحغ الحاكية السخررة لخدف الشفايات الى
مػاقع الصسخ كتفخغ كيتع اعادتيا الى نفذ السكاف اك مكاف اخخ

()11

.

ب-نعام االوعية الثابتة  :كىي االكعية السعجة لخدف الشفايات الرمبة التي تبقى

ثابتة في اماكشيا كنقميا لسدافة صغيخة لغخض تفخيغيا في اليات التجسيع كاعادتيا الى مكانيا

كيدتخجـ في ىحا الشطاـ عامل خجمة كاحج لغخض رفع الحاكية كتفخيغيا كاعادتيا  ,كيدتخجـ
في ىحا الشطاـ انػاع مختمفة مغ الحاكيات مشيا الرغيخة كمشيا الستػسصة كبخاميل سعة 233

لتخ كحاكيات سعة  633كيمػ كحاكيات سعة  1133كيمػ .

ج -مدارات جسع الشفايات الرمبة  :حيث يتع تحجيج ك تدكيط التي تدمكيا اليات

كسيارات جسع كشحغ الشفايات الرمبة مغ اماكغ الخدف الى اماكغ شسخىا لكي تديل عسمية
جسع كالشفايات الرمبة كنقميا الى مػاقع الصسخ الرحي .

د-التقشيات واالليات والسعجات السدتخجمة في جسع ونقل الشفايات الرمبة  :ىشالظ

عجة عػامل تؤثخ عمى اختيار نػع كحجع السعجات الخاص بتجسيع كنقل الشفايات الى مػاقع
السعالجة الجدئية أك الشيائية كىي انػاع الكابدات كالداحبات كالقالبات كالجخافات كسيارات نقل
الحاكيات كبكية أنػاع االليات السداعجة في تحقيق عسمية الشطافة كادارة الشفايات الرمبة اىسيا
*معجؿ تحسيل الشفايات .

*شػؿ السدافة السقصػعة بيغ مخاكد التخديغ كالتجسيع كمػاقع السعالجة كمػاقع الصسخ

الرحي .

* شبيعة الصخؽ التي تخبط اماكغ تخديغ كتجسيع الشفايات كمخاكد معالجتيا كشسخىا .

كسا تحتاج ىحه اآلليات الى تييأت مجسػعة عجيجة مغ السفاليع التي تجعميا

تؤدي كفاءة االداء السصمػبة ضسغ العسخ الدمشي لتمظ االليات كىي :
( (23
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-الدائق ككل ما يخز السخكبة مع العسل ككل ما يتعمق بالحالة الػضيفية مغ ركاتب

كمحفدات كحساية صحية كبالت كمدتمدمات أخخى .

الريانة الجكرية كالريانة الصارئة كالترميحات كالسػاد االحتياشية كاالشارات .سيػلة الجخػؿ في السحالت الدكشية التي تقػـ بخجمتيا تمظ االليات .-سيػلة الػصػؿ الى مشاشق التفخيغ كشخؽ مػاصالتيا .

السػاقف التي تديل عسمية االنصالؽ كااليػاء اليػمي لتمظ االليات ( الكخاجات ) .-االدارة الفشية كبخامج عسل تمظ االليات كخصة التػزيع ككفاءتيا كمتابعتيا .

تدتخجـ العجيج االليات كالسعجات كالػسائط لجسع الشفايات الرمبة مغ اماكغ تػلجىا

لشقميا الى مػاقع الصسخ كاىسيا :

*الج اخرات الدراعية  :كتدتخجـ الج اخرات الدراعية في اغمب الجكؿ الشامية كذلظ

لكثختيا  ,كتكػف ىحه الج اخرات ذات عخبة سحب يتع تفخيغ الشفايات اما يجكيا عغ شخيق عساؿ
يخافقػف الجخار اك عغ شخيق قمب الشفايات .

*الكابدات  :كىي سيارات ذات جدع مغمق يتع تفخيغ الشفايات فييا اما مغ الخمف اك

الجانب اك م غ االعمى كيتع تفخيغ الشفايات فييا اما يجكيا اك ميكانيكيا كتبمغ حسػلتيا ()23
متخ مكعب .

*الذاحشات (القالب)  :تدتخجـ ىحه االليات في نقل السػاد الكبيخة الحجع كالخماؿ

كاالنقاض كقصع الدكخاب اك نقل كسيات كبيخة ججا ال قجرة لمكابدات عمى استيعابيا كتتسيد

بقجرتيا العالية في الديخ في الصخؽ غيخ السعبجة .

* الجخافات (الذفل)  :ىي اليات ميسة كعادة ما يراحب عسميا القالبات الكبيخة

كالعاممة داخل السشاشق السفتػحة في البمجيات اك في مشاشق السحصات التحػيمية كمشاشق
الصسخ الرحي كمػاقع االنقاض كالسشاشق الدراعية.

*ناقالت الحاكيات الكبيخة  :تدتخجـ ىحه الشاقالت لشقل حاكيات الخدف الكبيخة

الستػاججة في الػحجات الدكشية كالسخاكد التجارية كالرشاعية كىي مدكدة بخافع ىيجركليكي
لدحب كنقل الحاكيات عمى ضيخ الشاقالت كتفخيغيا في مػاقع الصسخ .
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* سيارات كشذ الذػارع  :كىي أليات تعسل عمى مبجأ الدحب بالزغط الدالب
لتشطيف الذػارع السيسة في السجيشة بجالً مغ العساؿ  ,كسبجأ لتقميل االيجي العاممة كالتخمز
مغ الخصػرة التي يتعخض ليا العساؿ خاصة في الصخؽ الدخيعة .
*السخكبات السمحقة الرغيخة (القالبات الرغيخة)  :ىي اليات صغيخة الحجع تدتخجـ

في جسع الشفايات مغ االزقة الرغيخة كالذػارع الزيقة

كالسحالت القجيسة ذات الكثافة

الدكانية السشخفزة حيث يتع جسع الشفايات بيحه السخكبات الرغيخة كتفخيغيا باألليات ذات

الحجع االكبخ ما يجكيا اك ميكانيكيا .

*معجات التدػية ( الكخيجرات )  :ىي االليات التي تقػـ بعسميات تشطيف السػاقع

كالداحات كتدػيتيا بعج جسع الشفايات مشيا ك تدتخجـ ايزا في مػاقع الصسخ الرغيخة كالكبيخة
كذات االىسية التشطيسية إلعجاد االشكاؿ الشيائية لتمظ السػاقع .

*البمجكزرات :تدتخجـ عادة في مػاقع الصسخ الرحي السيسة لغخض دفع الكسيات

الكبيخة التي تكجسيا االليات الشاقمة لمشفايات كتدػيتيا كتجانديا كفخش االليات االتخبة الشطيفة

التي تغصى بيا كالسحافطة عمى سسظ معيغ ليا .

*االليات االخخى التي تدتخجـ في أعساؿ الشطافة اك االعساؿ البمجية  :ىي االليات ك

الديارات كالسزخات التي ال تدتخجـ في عسميات مباشخة لمشطافة  ,كانسا ىي ذات صمة

مباشخة بيحه العسميات مثل سيارات الخكػب لمسذخفيغ السيجانييغ كسيارات نقل العساؿ كاالدارييغ

كأنػاع مغ الحفارات كمزخات رش السبيجات كأنػاع كثيخة أخخى خاصة لمصػارئ كالشاقالت

الزخسة خاصة في أعساؿ الصسخ الرحي .

انعسة جسع الشفايات الرمبة في مجيشتي الرمادي والفمهجة :

تعج عسمية جسع الشفايات مغ الخصػات كالعسميات اليامة في ادارة الشفايات الرمبة

التي تحجد كفاءة معالجة كادارة الشفايات الرمبة كالتخمز مشيا كعسمية الجسع ىي عسمية جسع
الشفايات مغ اماكغ تكػيشيا كتػلجىا كتخديشيا كتفخيغيا باليات كسيارات خاصة لشقميا الى مػاقع

اعادة تجكيخىا اك التخمز مشيا في مػاقع الصسخ  ,كفي كل مغ مجيشة الخمادي كمجيشة الفمػجة

يتع جسع الشفايات الرمبة مغ قبل مجيخية القدع البيئي التابع لكال السجيخيتيغ تحت اشخاؼ

الجكلة بالكامل دكف تجخل القصاع الخاص في ادارة الشفايات الرمبة كتدتخجـ كل مغ مجيخية
بمجية الخمادي كمجيخية بمجية الفمػجة العجيج مغ اليات كالسعجات الخاصة بجسع الشفايات
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الرمبة يتع جسع الشفايات بذكل يػمي بسعجؿ مخة الى اربعة مخات في بعس السشاشق بسعجؿ

تػلج يرل الى  853شغ يػميا في الخمادي ك 785شغ في مجيشة الفمػجة يػميا لكغ قبل ذلظ

البج مغ االشارة الى انو تع تقديع كل مغ مجيشة الخمادي كمجيشة الفمػجة الى اربع قصاعات
بمجية حيث يتع جسع الشفايات الرمبة مغ كال السجيشتيغ لتدييل عسمية جسع الشفايات بذكل

سمذ كسا يأتي نبجأ اكال مغ مجيشة الخمادي :

أ-القصاع البمجي االكؿ السشاشق التجارية كالرشاعية كاالحياء الدكشية كالجكائخ

الحكػمية كالسدتذفيات كتذكل ندبة ( )%35كيػجج في ىحا القصاع دكرة عسل مدائية لجسع

الشفايات الرمبة .

ب-القصاع البمجي الثاني  :تذسل السشاشق التجارية كالرشاعية كالجكائخ الحكػمية

كتذكل ما يبمغ ندبة (. )%25

ج-القصاع البمجي الثالث  :يذسل السشاشق التجارية كالسشاشق الرشاعية كاالحياء

الدكشية كالجكائخ الحكػمية كالسدتذفيات كالسخاكد الرحية كالسختبخات كتذكل ندبة ()%33

كيػجج في ىحا القصاع دكرة عسل مدائية لجسع الشفايات الرمبة .

ق -القصاع البمجي الخابع  :يذسل السشاشق التجارية كالسشاشق الرشاعية كاالحياء

الدكشية كالجكائخ الحكػمية كالسشاشق التخفييية كالثقافية كتذكل ما ندبتو (. )%13

كتشتج السدتذفيات حػالي ( )%3.2مغ كامل كسية الشفايات الرمبة يػميا بسعجؿ 15

شغ يػميا حيث يتع جسعيا ثالث مخات اسبػعيا عغ شخيق نقل حاكيات السخمفات الرمبة مغ

كل مدتذفى الى مػاقع الصسخ مباشخة .

تقدع مجيشة الفمػجة الى اربعة قصاعات بمجية تذسل التالي :

أ-القصاع البمجي االكؿ السشاشق التجارية كالرشاعية كاالحياء الدكشية كالجكائخ
الحكػمية كالسدتذفيات كتذكل ندبة ( )%33كيػجج في ىحا القصاع دكرة عسل مدائية لجسع

الشفايات الرمبة .

ب-القصاع البمجي الثاني  :تذسل السشاشق التجارية كالرشاعية كمعامل انتاج العمف

الحيػاني كالجكائخ الحكػمية كتذكل ما يبمغ ندبة (. )%23

ج-القصاع البمجي الثالث  :يذسل السشاشق الرشاعية خاصة الحي الرشاعي في

مجيشة الفمػجة كما تعخض لو مغ دمار نتيجة العسميات العدكخية ك السشاشق التجارية كاالحياء
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الدكشية كالجكائخ الحكػمية كالسدتذفيات كالسخاكد الرحية كالسختبخات كالسخاكد الصبية
التخررية كتذكل ندبة ( )%36كيػجج في ىحا القصاع دكرة عسل مدائية لجسع الشفايات

الرمبة .

ق -القصاع البمجي الخابع  :يذسل االحياء الدكشية كالجكائخ الحكػمية السشاشق

التجارية كالسشاشق التخفييية كالثقافية كتذكل ما ندبتو (. )%11

اما اىع اليات كالسعجات التي تدتخجميا مجيخية بمجية الخمادي كمجيخية بمجية الفمػجة

في جسع الشفايات الرمبة فيي مػضحة بالججكؿ رقع ( )7كججكؿ رقع (. )8

ججول رقم ( )7االليات والسعجات لجسع الشفايات في بمجية مجيشة الرمادي 8118

نفايات

كابدات

ساحبات

دنبر

كريجر

العجد

الدعة

18 + 56مؤجر

8م
3

العجد
 18 + 4مؤجرة

3

الدعة

8

4م

العجد

الدعة
8م
3

 4 + 8مؤجر

8 + 5مؤجرة

شفل
العجد

العجد

العجد
18 + 13مؤجر

قالب
الدعة
 16م
3

 5+ 4مؤجر

9

لهريات
العجد

العجد

العجد
3

تركتر

بمجوزر

حاويات
تشكر
سحب
العجد
3

8

ناقمة
العجد

سائق
67

الكادر
مذغل
5

السرجر :وزارة البمجيات واالشغال  ،مجيرية بمجية الرمادي ،شعبة البيئة ، 8118 ،

بيانات غير مشذهرة.
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ججول رقم ( )8االليات والسعجات لجسع الشفايات في بمجية مجيشة الفمهجة 8118
نفايات

كابدات

ساحبات

دنبر

شفل

العجد

الدعة

 8+ 38مؤجرة

8م

3

العجد
 18 +8مؤجرة

3

الدعة

8

4م

العجد

الدعة
8م

3

3

العجد
 5 + 4مؤجر

 8 + 3مؤجرة

م 4 +8مؤجرة

قالب

كريجر
العجد

العجد

الدعة
 16م 3و 14

 3 +3مؤجر

4

لهريات
العجد

العجد

العجد
8

تركتر

بمجوزر

حاويات
تشكر
سحب
العجد
8

1

64

الكادر

ناقمة
العجد

سائق

مذغل
3

السرجر :وزارة البمجيات واالشغال  ،مجيرية بمجيات االنبار  ،بمجية الفمهجة /شعبة

البيئة ، 8118 ،بيانات غير مشذهرة.

يتزح مغ خالؿ الججكؿ رقع ( )7اف مجيخية بمجية الخمادي تدتخجـ اليات كمعجات

متشػعة الحجع كالدعة تتشػع بيغ  56كابدة نفايات سعة  8ـ 3كايزا  12عخبة عبارة عغ
سيارات مؤجخة مغ قبل مجيخية بمجية الخمادي كساحبات عجد  4بدعة  4ـ 3ك 12مؤجخة

لدحب الحاكيات كنقميا الى مػاقع الصسخ الرحي كدنبخ صغيخ عجد  2سعة  2ـ 3لجسع
الشفايات مغ االزقة كالسشاشق الزيقة كنقميا الى حاكيات اكبخ  ,كجخافات شفل عجد  8ك4

مؤجخة  ,ككخيجر تدػية عجد  5اضافة الى  2مؤجخة في مخاكد الصسخ الرحي  ,كقالبات

عجد  13ك 12مؤجخة سعة  16ـ 3كلػري عجد  4مع  5مؤجخة لجسع كنقل الشفايات الرمبة
ذات الكسيات الكبيخة خاصة الرشاعية كالتجارية  ,كتختكخ زراعي عجد  9لجسع السخمفات

الشاتجة عغ كشذ الذػارع كالجدرات الػسصية  .اضافة الى اليات مػاقع الصسخ الرحي
بمجكزر عجد  3كتشكخ سحب عجد  3كناقالت حاكيات كبيخة ىيجركليكية عجد  2كسائقيغ

معجات كسيارات  67كمذغميغ عجد  5لتذغيل االليات كالسعجات ك كعمى الخغع مغ ىحا العجد
الكبيخ لؤلليات اال انو مغ خالؿ السدح السيجاني لسجيشة الخمادي تبيغ اف الشفايات الرمبة

تخمى كتخدف في بعس السشاشق الدكشية كالسشاشق التجارية كالسشاشق الرشاعية كالسدتذفيات
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كالجكائخ الحكػمية كالجػامع كالسجارس كالجػامع لتػفخ حاكيات سعة  663كيمػ غخاـ كحاكيات
1133كيمػ غخاـ فقج تبيغ اف الشفايات تخمى بذكل عذػائي بدبب الشقز في عجد الحاكيات.

كسا اف عسمية جسع الشفايات الرمبة تخجـ ما يعادؿ ( )%75مغ سكاف مجيشة

الخمادي كىحا يؤدي الى رمي الشفايات بذكل عذػائي في االراضي الخالية في السشاشق التي
ال ترميا خجمة ىشا تطيخ الحاجة الى تصػيخ كانذاء محصات كافية قادرة عمى تغصية حاجة
السجيشة بالكامل  ,كسا اف السشاشق السغصاة تعاني مغ عجـ ثبات الجكرات الستبعة في شخيقة

الجسع التي تعاني مغ التقمب كعجـ الثبات .

اما في مجيشة الفمػجة يبيغ الججكؿ رقع ( )8اف مجيخية بمجية الفمػجة تدتخجـ تقخيبا

تذكيالت مذابيو مغ اليات كمعجات متشػعة الحجع كالدعة تتشػع بيغ  32كابدة نفايات سعة

 8ـ 3كايزا  8مخكبة عبارة عغ سيارات مؤجخة  ,كساحبات عجد  2بدعة  4ـ 3ك 18مؤجخة
لدحب الحاكيات كنقميا الى مػاقع الصسخ الرحي  ,كدنبخ صغيخ عجد  2سعة  2ـ 3لجسع

الشفايات مغ االزقة كالسشاشق الزيقة كنقميا الى حاكيات اكبخ  ,كجخافات (شفل ) عجد  4ك5

مؤجخة  ,ككخيجر تدػية عجد  3اضافة الى  2مؤجخة في مخاكد الصسخ الرحي  ,كقالبات

عجد  8ك 4مؤجخة سعة  16ـ 3كسعة  14ـ 3كلػري عجد  3مع  3مؤجخة لجسع كنقل الشفايات
الرمبة بكسيات كبيخة مغ الداحات  ,كتختكخ زراعي عجد  4لجسع السخمفات الشاتجة عغ كشذ
الذػارع كالجدرات الػسصية كالسخمفات الدراعية مشيا  ,اضافة الى اليات مػاقع الصسخ الرحي

بمجكزر عجد  2كتشكخ سحب عجد  2كناقالت حاكيات كبيخة ىيجركليكية عجد  1كسائقيغ

معجات كسيارات  64كمذغميغ عجد  3لتذغيل االليات كالسعجات  ,مغ خالؿ السدح السيجاني
لسجيشة الخمادي تبيغ اف الشفايات الرمبة تخمى في بعس السشاشق الدكشية كالسشاشق التجارية
كالسشاشق الرشاعية كالسدتذفيات كالجكائخ الحكػمية كالجػامع كالسجارس كالجػامع اف الشفايات

تخمى بذكل عذػائي بدبب الشقز في عجد الحاكيات  ,كسا اف عسمية جسع الشفايات الرمبة

تخجـ ما يعادؿ ( )%73مغ سكاف مجيشة الفمػجة كىحا يؤدي الى رمي الشفايات بذكل عذػائي

في االراضي الخالية في السشاشق التي ال ترميا خجمة .

ىي مػاقع تشذأ كتدتخجـ لتفخيغ الشفايات مغ السخكبات الرغيخة التي تقػـ بجسع

الشفايات مغ السشاشق كاألزقة الزيقة ( كخاصة في السجف التقميجية ) الى مخكبات كبيخة ذات
سعة اكبخ حجع اكبخ لغخض نقميا الى مػاقع الصسخ الرحي أك معامل اعادة تجكيخىا
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( )Recycling Stationary()13كالسحصات التحػيمية ىي حل كسط لعسمية الجسع كالشقل
معا لمشفايات الرمبة مغ أجل تخميز مشاشق معيشة داخل السجيشة مغ تجسعات الشفايات التي

اذا ما بقيت مجة شػيمة تدبب الخكائح كالحذخات ككل ما يزخ بيئة تمظ السشاشق (.)14

تدتخجـ السحصات التحػيمية مع اي نطاـ مغ انطسة جسع الشفايات كخاصة في

الحاالت التالية

()15

:

-1تدتخجـ عشجما يكػف شخح الشفايات عذػائيا في مػاقع غيخ مدسػح بيا في

الداحات كعمى جانبي الصخيق .

-2تدتخجـ السحصات التحػيمية عشجما يكػف مػقع الصسخ الرحي بعيج عغ مػاقع

التكػيغ كالتػلج لمشفايات الرمبة .

-3تدتخجـ عشجما يتع استخجاـ مخكبات كنقاالت لمشفايات صغيخة ال تديج حسػلتيا عغ

(15متخ مكعب ) .

-4تدتخجـ السحصات التحػيمية في الػحجات الدكشية الستشاثخ القميمة الكثافة .

-5تدتخجـ في السخاكد التجارية كالسشاشق الرشاعية كالسخاكد الرحية التي تدتخجـ
الحاكيات الستػسصة الحجع .

-6تدتخجـ في حاؿ استخجاـ الزغط الييجركليكي اك نطاـ اليػاء السزغػط في

عسمية نقل الشفايات الرمبة (.)16

يسكغ ترشيف السحصات التحػيمية حدب سعتيا فسشيا الرغيخة كىي ترل الى سعة

استيعاب ترل الى (133شغ/يػـ) كمشيا السحصات التحػيمية الستػسصة تتخاكح سعتيا بيغ
( 533 – 133شغ/يػـ) كمشيا السحصات الكبيخة التي ترػ ػ ػ ػػل الى اكثخ مغ (533
شغ/يع)(.)17

كىشالظ مػاصفات فشية يجب اتباعيا عشج انذاء عمى تمظ السحصات كاالخح بشطخ

االعتبار فييا كىي -:

أ-نػع االليات السدتخجمة الجاخمة الى السحصات كالخارجة مشو .

ب-سعة الحجع كالكسيات التي تدتػعبيا تمظ السحصات .
ج-السعجات السدتخجمة كالسداعجة في العسل .

ب-متصمبات الرحة العامة كالبيئة .
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د-السعاييخ السكانية في اختيار مػاقع السحصات التحػيمية .
ق-السػاصفات البرخية كالسعسارية لمسحصة (.)18

ثامشا-السحطات التحهيمية في مجيشتي الرمادي والفمهجة :
كسا كضحشا سابقا مفيػـ السحصات التحػيمية عمى انيا مػاقع تشذأ كتدتخجـ لتفخيغ

الشفايات مغ السخكبات الرغيخة التي تقػـ بجػ ػ ػ ػ ػ ػػسع الشفايات مغ السػ ػ ػ ػ ػ ػػشاشق كاألزقة الزيقة (
كخاصة في السجف التقميجية ) الى مخكبات كبيخة ذات سعة اكبخ حجع اكبخ لغخض نقميا الى

مػاقع الصسخ الرحي أك معامل اعادة تجكيخىا (.)12

تزع مجيشة الخمادي محصتاف تحػيميو لجسع الشفايات الرمبة مغ مختمف احياء

السجيشة حدب السعمػمات التي حرمت عمييا مغ مقابمة السيشجس مشعع عػدة صميبي مدؤكؿ
شعبة البيئة في مجيخية بمجية الخمادي تحػيل تذكل ىحه الداحات مػاقع مؤقتة السػقع االكؿ

خمف سكة القصار في مشصقة الكديخ القخيبة مغ حي السمعب كالحي تدمظ السخكبات اك معجات

جسع الشفايات الصخيق العاـ لذارع ستيغ كىػ مديج كفيو كرش تزع 5عساؿ  ,اما السػقع
االخخ فيػجج في مشصقة التأميع (شخيق الديخاميظ ) في السشصقة الرشاعية قخب الجامعة

يعسل فيو  5عساؿ كىػ ساحة مؤقتو لجسع الشفايات كىي ال تتػفخ فييا السحجدات البيئية
حيث تدمظ السعجات كالكابدات شخيق شارع ستيغ كالديخاميظ لمػصػؿ اليو .

اما في مجيشة الفمػجة مغ خالؿ مقابمة مجيخ بمجية الفمػجة السيشجس باسع ضاري

محسػد تبيغ اف مجيشة الفمػجة تزع ساحتاف عمى شكل محصة تحػيمية لمشفايات الرمبة االكلى
تقع جشػب مجيشة الفمػجة اال انو اغالقيا كػنو يؤثخ عمى االحياء الدكشية كايزا بدبب التػسع

العسخاني الحي حرل في السجيشة حدب الكتاب السػجو الى مجيخية بيئة االنبار في

 , 2317/11/1اما السػقع االخخ فيػ شخؽ السجيشة خمف السخازف السبخدة ك يكػف عمى شكل
كادي كبيخ يبعج عغ السجيشة مدافة  5كع .

تاسعا –معالجة الشفايات الرمبة في مجيشتي الرمادي والفمهجة :
تبيغ مغ خالؿ الجراسة السيجانية كمغ خالؿ السقابالت الذخرية مع السدؤكليغ في

كل مغ بمجية الخمادي كبمجية الفمػجة اف شخؽ معالجة الشفايات الرمبة متذابية تقخيبا نط اخ
لكػنيسا ضسغ الحجكد االدارية لسحافطة االنبار كالشديج االجتساعي كالثقافي متقارب كمتخابط

الى حج بعيج فاف شخؽ التعامل كمعالجة الشفايات تتذابو فقج اعتسجت كال السجيشيغ شخيقة
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الصسخ السكذػؼ كالصسخ الرحي كالحخؽ كالعدؿ حيث اعتسج اسمػب السعالجة عمى عػامل
عجيجة تتعمق بالسشصقة كعادات الدكاف كنػع الشفايات الرمبة ككفاءة شخيقة الجسع مغ قبل كال

البمجيتيغ .

أ-طريقة الطسر السكذهف :Open Dump :
اف تجني كفاءة خجمة جسع الشفايات الرمبة في كل مغ مجيشة الخمادي كمجيشة الفمػجة

خاصة اذا عمسشا اف ىحه الخجمة ترل الى ( )%75مغ سكاف مجيشة الخمادي ك( )%73مغ
سكاف مجيشة الفمػجة دفع الدكاف الى رمي السخمفات في الداحات الفارغة مغ مشاشق سكشاىع

عمى شكل اكػاـ متشاثخة خاصة اف ىحه الداحات مخررة ضسغ الترسيع االساس كسشاشق

خزخاء ,كسا نخى في مجيشة الخمادي مشصقة الحفخية كبعس ساحات مشصقة التأميع ك  5كيمػ

كفي مجيشة الفمػجة في بعس مشاشق كػرنير الفمػجة كمشصقة الحي الرشاعي كجشػبي

السجيشة.

ب -طريقة الطسر الرحي : Sanitary Landfill :
تعج شخيقة الصسخ ىي الصخيقة الستبعة في مجيشة الخمادي كفي مجيشة الفمػجة حيث يتع

جسع الشفايات بسا فييا السخمفات السشدلية كالرشاعية كالتجارية كمخمفات السدتذفيات دكف
فرميا اك معالجتيا ثع يتع شسخىا في مػاقع الكسخ السحجدة التي سيتع د ارستيا في فرل

مدتقل كتغصيتيا بصقة مغ التخبة (.)19

ج -الحرق : Incineration :
اف عجـ كفاءة عسميات جسع الشفايات كعجـ تغصيتيا كل مشاشق كاحياء مجيشتي

الخمادي كالفمػجة يزصخ الدكاف في الكثيخ مغ االحياف الى حخؽ نفاياتيع خاصة في
السشاشق التي ال ترل الييا خجمة جسع الشفايات مسا يخمف مغ ىحه العمسية انبعاث الخكائح
الكخيية كالجخاف كالخماد الستصايخ مدببا تمػث في ىػاء السجف كاضخار صحية لمدكاف (.)23
د-طريقة العزل : Separation :

ادى الحرار الحي فخض عمى العخاؽ بعج عاـ  1993الى ضيػر كركاج ضاىخة عدؿ

كالتقاط الشفايات  ,حيث ىشاؾ مجاميع اىمية في كل مغ مصامخ مجيشة الخمادي في الجخيذي

كالحسيخة كفي مصامخ مجيشة الفمػجة كىع في االغمب عساؿ مغ ابي غخيب يقػمػف بفخز
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كعدؿ ذات الكيسة التجارية مثل الدجاج كالبالستيظ كالسعادف كالػرؽ لبيعيا الى السعامل

الرغيخة (.)21

الشتائج :

-1خمرت الجراسة اف خجمة جسع الشفايات الترل الى كل االحياء كالسشاشق في

كال السجيشتيغ اذ شسمت خجمة جسع الشفايات حاليا ما معجلو ( )%75مغ عجد سكاف مجيشة
الخمادي كمعجؿ ( )%73مغ عجد سكاف مجيشة الفمػجة االمخ الحي يتختب عمى رمي الشفايات
الرمبة بذكل عذػائي في السشاشق التي ال ترميا خجمة جسع الشفايات الرمبة .

-2بيشت الجراسة اف معجؿ تػلج الشفايات الرمبة في مجيشة الخمادي لمفخد الػاحج بمغ

( )1753- 1253غخاـ كتتخاكح كسية الشفايات الستػلجة في مجيشة الفمػجة لمفخد الػاحج(1153
– الى  )1533غخاـ .

-3اضيخت الجراسة اف كسية الشفايات الستػلجة سشػيا في مجيشة الخمادي بمغت

( 391233شغ سشػيا) كبمغت في مجيشة الفمػجة ( 372355شغ سشػيا) كىي كسية كبيخة
تكفي إلنتاج شاقة كيخبائية في ضل الكيسة الح اخرية لكل مكػف مغ الشفايات الرمبة .

-4اكضخت الجراسة اف حجع الشفايات الستػلجة شيخيا في مجيشة الخمادي يتخاكح بيغ

( 833 – 733شغ يػميا) كتتخاكح كسية الشفايات الستػلجة في مجيشة الفمػجة بيغ (– 683
733شغ يػميا) كىي قابمة لمديادة الى الزعف .

-5التػجج في كل مػاقع الصسخ في مجيشة الخمادي كالفمػجة معامل لفخز الشفايات

الرمبة كاعادة تجكيخ الشفايات سػى بعس الجساعات السحمية التي تبحث عغ الػرؽ
كالبالستيظ كبعس السعادف لغخض بيعيا لمسعامل الرغيخة لغخض اعادة استخجاميا .

-6خمرت الجراسة الى اف كسائل جسع الشفايات الرمبة في كل مغ مجيشة الخمادي

كالفمػجة ىػ استخجاـ حاكيات  123كيمػ غخاـ كىي االكثخ كقمة الحاكيات سعة  663كيمػ

غخاـ كالحاكيات سعة  1133كيمػ غخاـ.

-7اضيخت الجراسة قمة الكادر البمجي الستخرز كالعامميغ اضافة الى استخجاـ

كابدات بتقشيات متػسصة .

-8اكضحت الجراسة قمة السحصات التحػيمية لمشفايات الرمبة في كال السجيشتيغ

كاستخجاـ االساليب البجائية لكبذ الشفايات كتقميل حجػميا .
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التهصيات
-1العسل عمى زيادة أعجاد العامميغ في الخجمات البمجية لدج الشقز الحاصل كلتذسل

الخجمات البمجية جسيع مشاشق كأحياء كل مغ مجيشة الخمادي كالفمػجة لكي ترل ندبة الخجمة

الى  % 133كاألىتساـ بعسميات جسع الشفايات كتكخار عسميات الجسع ألكثخ مغ مخة لبعس
االحياء كالسخاكد التجارية .

-2االىتساـ بػسائل خدف ك جسع الشفايات كزيادة اعجاد الحاكيات الكبيخة سعة 663

كيمػ غخاـ كسعة  1133كيمػ غخاـ كزيادة عجد الحاكيات الييجركليكية مسا يقمل مغ حجع

الشفايات الرمبة كيقمل جيج عسميات الخدف كالجسع كنقل الشفايات كيقمل مغ تكاليف أدارة

الشفايات الرمبة .

-3سج الشقز الحاصل لآلليات كالسعجات الخاصة بعسميات جسع الشفايات كخدنيا كنقميا الى
مػاقع الصسخ كاستعساؿ التقشيات الحجيثة في ىحا السجاؿ .

-4زيادة عجد السحصات التحػيمية في كل مغ مجيشة الخمادي كالفمػجة في ضل

الكسيات الكبيخة لمشفايات الرمبة الستػلجة مسا يقمل مغ حجع ىحه الشفايات فزال عغ استعساؿ

عسمية الفخز السيكانيكية بجؿ استعساؿ الفخز اليجكي مغ قبل نباشيغ محميغ .
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