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نتاجية تركيبة  مقارنة بين عقدين النفايات الصلبة في مدينة الموصل وا 

 طـه احمد الطيار                           ساطع محمود الراوي     
 مدرس                                        أستاذ مساعد  

 جامعه الموصل - مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث
 

 ةلخالصا
لتحديد تركيبة وجمع العينات المطلوبة ميداني المسح ال إجراء ولمدة ستة أشهر متواصلة  لبحثا اهذتم في 

هيمنددة مددع  تركيبددة النتايددات الصددلبة  تشددع النتددا    أظهددرت دينددة الموصددن مومعدددن نشددوء النتايددات الصددلبة فددي 
الدور  للد   افة إلد  المدواد الغذا يدة إضداشدتملت تركيبدة النتايدات   بقيدة المكونداتالمواد الغذا ية والعضدوية للد  

المنسدوجات و  المعدادن بأنوالهداو أغلتدة المدأكو ت و للد  اللمنيدوم و البالستك والنايلون و الزجاج و والكارتون بأنواله 
 إضافة إل  التربة   المطاط والمواد الجلديةو الخش   و مخلتات الحدا   و  الطتان اتوحتاظبأنوالها 

ومعددن نشدوء النتايدات  ونسد  المكوندات الوزنيدة مدن حيدث التركيبدة المستحصلةنتا   مقارنة ال أيضاتم كما 
 تبدددين مدددن تحليدددن النتدددا   وجدددود اختالفدددات واضدددحة بدددين  مدددع نتدددا   دراسدددة سدددابقة جدددرت زبدددن لقددددين مدددن الدددزمن

  ةسابقالفي الوزت الحاضر لن مثيلتها  ها الوزنيةنسبو  المكونات
 إنتددددداجفدددددي والتدددددي يمكدددددن اسدددددتخدامها  %( 71.86) تايدددددات العضدددددويةالنالتضدددددالت الغذا يدددددة و بلغدددددت نسدددددبة 

%( ممدا يدد  02كما بلغت نسبة المواد التي يمكدن تددويرها  أو إلدادة اسدتخدامها )  أو مكيتات للتربة اليةب  دمواد   
    % (88.13ض يال فقط  للطرح في موازع الطمر الصحي وبنسبة   تتجاوز ) جزءا  

النتايات الصلبة والتي أثبتت أن ا نحدرا  المعيدارل للتضدالت  مكونات ي لنتا   تم إجراء التحلين اإلحصا
 الغذا ية والور  كانت هي الكبر بسب  تباين النتا   وتشتتها لن المعدن الحسابي  

كغم/فدددرد( ي فددي حدددين وصددن المعددددن  0.305 (بلددم معدددن اإلنتددداج اليددومي للنتايدددات الصددلبة المنزليدددة فقددط 
للتنبددب بالزيددادة  ت الرياضدديةمعدداد   اسددتخدمت بعدد  ال(/فددردكغم 78 2لنتايددات بمختلدد  أنوالهددا )الكلددي إلنتدداج ا

زيددادة إنتاجيدددة التددرد مدددن ومدددا يصدداحبها مدددن  كميددة النتايدددات الصددلبة التدددي سددتنت  مسدددتقبال مددع زيدددادة السددكانفددي 
  النتايات 

 لنتايات ي مدينة الموصنالنتايات الصلبة ي تركيبة النتايات ي إنتاجية االكلمات الدالة : 
    

Two Decades Comparison of   Solid Waste Composition and 

Generation in Mosul City 
 

Abstract 

Survey and sampling collections on municipal solid waste (MSW) composition 

and generation rate of Mosul city was conducted for more than six months with daily 

repetition .The results revealed the variation of solid waste components with the 

domination of food and organic waste. Other components as paper, glass, plastic, 

metal, tin can, textiles and wood were clearly shown. Also small percentages of 

rubber, leathern materials, trimming and others were founded also. 

 The percentages of different solid waste components with those dominated in 

the 1988 were made. The apparent differences were attributed to changes of 
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consumption style and living of Iraqi families. Organic matter which constituted 

(68.17%) can be using to produce soil conditioners. Recycled and reused matters 

comprised (20.0%) could also be advantageously used. The remaining small 

percentages which amounted (11.83%) could be sent to landfill.  

Statistical analyses were done to represent the scatter of each component about 

the mean value.  

The daily per capita generation rate of solid waste in the city as pure residential 

generation amounted to (0.305 Kg/capita per day). The Gross generation of various 

types of solid waste was calculated as (0.61 Kg/capita per day). Some mathematical 

relations were used to forecast the future generation rate and composition of the city 

solid waste. 

Key Words:  Solid waste, Composition, Generation, Mosul City 

  

 المقدمة
النتايات كلمة مرندة تتحمدن العديدد مدن المعداني  
وتنسدد  إلدد   مددادة مسددتهلكة أو ناتجددة لددن نشدداط أو 
لمليدددددة مدددددا والتدددددي بسدددددب  خصا صدددددها التيزيا يدددددة أو 

 البيولوجيدددة تصدددبح مدددادة لديمدددة التا ددددةأو الكيميا يدددة 
  لهذا يتم إهمالها ويعتزم التخلص منها 

ع لدددددددادة إن التصددددددني  الدددددددر يب للنتايدددددددات يتبددددددد
لبدددارة  تسدددتخدم  فقدددد   النشددداط الموللدددد لهدددذت النتايدددات

النتايدددددددددات المنزليدددددددددةي النتايدددددددددات البلديدددددددددةي النتايدددددددددات 
الصددددددناليةي النتايددددددات النوويددددددةي النتايددددددات الزراليددددددة 
ونتايددات الرلايددة الصددحية والنتايددات الطبيددة وهددذا مددا 

مددددن ناحيدددة أخدددر  فدددد ن    ُيعدددر  بالتصدددني  الولدددي
نتايدددات يسدددتعمن لندددد اسدددتهدا  التصدددني  الثدددانول لل

لهدذا الغدر   يطبيعدة أو صدتة خاصدة مدن النتايدات 
غازيددددةي أو صددددلبة أو تسددددتخدم لبددددارة نتايددددات سددددا لة 

نتايددات خطددرةي نتايددات غيددر خطددرةي ونتايددات مسددببة 
 آخدددددرلألمددددرا  ونتايدددددات سدددددامة   وهندددداك تصدددددني  

حسدددددددد  الطبيعددددددددة الكيميا يددددددددة للنتايددددددددات إذ تصددددددددن  
 لضدددددوية وغيدددددر لضدددددوية ت نتايدددددا  إلددددد النتايدددددات  

   [1]يمرية لفضال لن النتايات التلزية والبو 
تختل  النتايات الصدلبة فدي تركيبتهدا ومحتواهدا 

بددددددن  ي بدددددداختال  الدددددددون ومراحددددددن التطددددددور البشددددددرل
مدددن شدددخص سخدددر وحسددد  نشددداطات  كدددذلك تختلددد 

كمدددا   اإلنسدددان المختلتدددة والمدددواد والمدددوارد المتاحدددة لددده

ا ن التدددي يسدددتخدمها تختلددد   بحسددد  الدوات والوسددد
   [2] وما ينت  لنها من مخلتات وفضالت صلبة

تندددددت  النتايدددددات الصدددددلبة مدددددن كدددددن فعاليدددددة مدددددن 
لذلك ستنعكب التعاليات المختلتة   فعاليات اإلنسان 

تتكدون فدي والتدي  لل  خدواص وتركيبدة هدذت النتايدات
فدددي   أبسدددط صدددورها مدددن مخلتدددات الطعدددام ومدددا يندددت 

لمالبددب الباليددة وحطددام ا للدد  منتالمطدداب   كمددا تشدد
طددددددارات السدددددديارات المسددددددتهلكة والسدددددديارات  الثدددددداث وا 

واللشدددددا    القديمدددددة المتروكدددددة ومخلتدددددات الحددددددا  
فضدددددال لددددن النتايدددددات   يوالحيوانددددات الميتدددددة والنافقددددة

 يوضددددددح الطبيددددددة والنتايددددددات الخطددددددرة وغيرهددددددا كثيددددددر 
  المكوندددددددددات المختلتدددددددددة لتركيبدددددددددة (8الجددددددددددون رزدددددددددم )

   وحس    العالم  دون   لمختل    المنزلية  النتايات
   [3]للدون   ألمعاشي  المستو  
 مافددي دراسددته [4] (أوضددح )اصددترل والمشددعان 

لددون الن تركيبة النتايات الصدلبة المنزليدة لعددد مدن 
العربيدددة إن المدددواد الغذا يدددة هدددي المهيمندددة للددد  بقيدددة 

( نسدد  مكونددات 0يوضددح الجدددون رزددم )ي و المكونددات
ة المنزليدددة لعددددد مدددن لواصدددم الددددون النتايدددات الصدددلب

 . المجاورة
إن تصددددددددددني  النتايددددددددددات ألصددددددددددلبة وبمختلدددددددددد  

والمنتجدددددة مدددددن نشددددداط إنسددددداني معدددددين يدددددتم  مكوناتهدددددا
 أوالتمددددادا للدددد  الخددددواص ألتيزيا يددددة أو ألكيميا يددددة 

البيولوجية ي حيث يختل  كدن مكدون لدن اسخدر فدي 
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طبيعدددددة النتايدددددات التدددددي ينتجهدددددا  وبالتدددددالي سدددددتختل  
والتددي  ية النتايددات التمددادا للدد  هددذت الخددواصتركيبدد

ستنعكب لل  طريقدة ا سدتتادة أو الدتخلص مدن كدن 
اسمدن  مكون من مكونات النتايدات وبالتدالي الدتخلص

    [5]من النتايات ألصلبة ألمنتجة والصحيح
يشددير الدددراول  فدددي دراسدددته أن مشدددكلة النتايدددات 
الصددلبة لددم تكددن واضددحة المعددالم فددي مدينددة الموصددن 
لغايدددة التسددددعينات مددددن القدددرن المنصددددرم حيددددث كانددددت 
البلديدددة ب مكانياتهدددا المتواضدددعة تتعامدددن مدددع النتايدددات  
الصددددددلبة  وتجمعهددددددا وتنقلهددددددا خددددددارج مركددددددز المدينددددددة 
لطرحهدددا فدددي موازدددع مكشدددوفة  إ  أن التغيدددرات التدددي 
حدددثت فددي العددرا  منددذ تسددعينات القددرن الماضددي ومددا  

ادث السددددل  رافدددد  الغددددزو الميركددددي للعددددرا  مددددن حددددو 
والنهدد  أد  إلددد  شدددلن فددي إمكانيدددات البلديدددة وسدددرزة 
سددددياراتها ومعددددداتها ممددددا أضددددع  زدددددرتها للدددد  أداء 
الخددددددمات المطلوبدددددة بدرجدددددة كبيدددددرةي وبددددددأت مشددددداكن 
النتايددددددددددددات الصددددددددددددلبة تتتددددددددددددازم وبسددددددددددددرلة تعجيليددددددددددددة 

  [6]تصالدية
  أوضدددح

[7]
(Al-Wattar) فدددي دراسددددته لددددن

ن النتايدددددات مديندددددة الموصدددددن أن إنتاجيدددددة المديندددددة مددددد
طدن فدي اليدوم   022الصلبة المنزلية فقط يصن إل  

وان نسدددبة كبيدددرة منهدددا تبقددد  متجمعدددة فدددي  المنددداط  
السددكنية وزددد تصددن لددن طريدد  شددبكة المجددارل  إلدد  
ضددتا  نهددر دجلددة مكونددة مصدددرا جديدددا لتلددوث ميددات 

 النهر بالمواد العضوية   
فددي هددذا المجددان  [8]ويشددير )السددماول وآخددرون(

إنتدداج التددرد اليددومي مددن النتايددات  فددي مدينددة  إلدد  أن
ي ومدع زيدادة  0227كغدم( لعدام  2.73بغداد زدد بلدم )

% 0.2مرتقبة سدنوية  فدي إنتداج النتايدات تصدن إلد  
 2.60ليصددددن اإلنتدددداج اليددددومي مددددن النتايددددات  إلدددد  )

   0282كلغم( في لام 
         أمدددددا فدددددي مديندددددة الكدددددوت العرازيدددددة فقدددددد أجدددددر 

دراسددتهم لددن المدينددة  وتبددين  [9]ن() سددليمون وآخددرو 
مددن نتددا جهم أن اإلنتدداج اليددومي للنتايددات الصددلبة لددم 

% مثلتها 62.13كغم ( لكن فرد وان  3..2يتجاوز )
المواد الغذا ية  كما أوضحوا أن لملية تولد النتايدات 
تتدددددأثر بمعددددددن النمددددددو السدددددكاني والمدنيدددددة والمسددددددتو  

 ا جتمالي  
فقدددددددد أشدددددددارت وللددددددد  صدددددددعيد الددددددددون العربيدددددددة 

إلددد  تذبدددذ  إنتاجيدددة التدددرد العربدددي مدددن بلدددد  [4]دراسدددة
ترد في لا ية(  إنتاج3يوضح الجدون رزم )إل  آخر  

 بعدددد  الدددددون العربيددددة مددددن النتايددددات الصددددلبة يوميددددا 
ويالحدددظ مدددن الجددددون أن إنتاجيدددة المدددواطن التونسدددي 
تقتدددددر  مدددددن إنتاجيدددددة المدددددواطن العرازدددددي فدددددي بغدددددداد 

  [8] توصن إليهاكغم / فرد ( كما  2.73)
أن مديندددددة القددددداهرة لوحددددددها وبسدددددب  اإلنتاجيدددددة 

المرتتعدددددة للمدددددواطن المصدددددرل وزيدددددادة لددددددد سدددددكانها   
طندددا منهدددا  0.22تندددت  مدددن النتايدددات مدددا يقدددر  مدددن 

  [10]طنا كنتايات مدنية .310
يهدددددد  هددددددذا البحددددددث إلددددد  تشددددددخيص تركيبددددددة  

النتايدددات الصددددلبة المتولدددددة فدددي مدينددددة الموصددددن فددددي 
اضدددددر ومقارندددددة ا ختالفدددددات بينهدددددا وبدددددين الوزدددددت الح

تركيبة النتايات الصدلبة فدي المديندة  زبدن لقددين مدن 
تددأثير التبدداين للدد  نسدد  وجودهددا  مددع دراسددة  الددزمن

وأسددددددبا  هددددددذا التبدددددداين  كمددددددا تحدددددداون هددددددذت الدراسددددددة  
احتسددا  مقدددار النتايددات المتولدددة لكددن فددرد فددي اليددوم  

دينددددة مددددن فددددي المدينددددة واحتسددددا  إنتاجيددددة التددددرد والم
 في المستقبن  و النتايات الصلبة حاليا 
 المواد وطرائق العمل 

بغيدددة تقيددديم الوازدددع الحدددالي والمسدددتقبلي للنتايدددات 
الصددددلبة فددددي مدينددددة الموصددددن فقددددد تددددم إجددددراء دراسددددة 

جدددددر     ومسدددددح ميدددددداني لحيددددداء المديندددددة المختلتدددددة
بعنايدة فدي كدن جاند  مدن جدانبي  انتخا  ستة أحيداء

لتمثددددددن مديندددددددة  ها نهددددددر دجلدددددددةالتددددددي يقسدددددددم المدينددددددة
وزدددد رولدددي أن تشدددتمن الحيددداء المختدددارة  الموصدددن 

للددد  مختلددد  أطيدددا  المديندددة مدددن الناحيدددة الثقافيددددة 
  كمدا وا زتصدادية وا جتمالية والمسدتويات الوظيتيدة

جدددر  انتخدددا  الددددور بشدددكن لشدددوا ي بحيدددث تحتدددول 

27 



 (43-52، )2212 اذار/ 1/العدد 19مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد 

 

 

للدد  لدددد مختلدد  مددن الفددراد وبمختلدد  اللمددار   
( يمثددن أحيدداء مدينددة الموصددن والتددي 8والشددكن رزددم )

 تم انتخابها إلجراء الدراسة    
جدددر  توزيدددع اسدددتمارة اسدددتبيان والموضدددحة فدددي 

( للددددد  العوا دددددن المشدددددمولة بالمسدددددح 0جددددددون رزدددددم )
تحتدددددول للددددد  معلومدددددات تتيدددددد فدددددي والتدددددي الميدددددداني 

احتسا  إنتاج التدرد الواحدد مدن النتايدات الصدلبة فدي 
النتايدات المنتجدة  كمدا  اليوم واحتسا  نس  مكونات

تددم توزيددع أكيدداب خاصددة بجمددع النتايددات للدد  الدددور 
 ي ليدددتم وضدددع النتايدددات المنتجددددة فيهدددا وبشدددكن كامددددن 

ليصار إل  جمعها فدي اليدوم التدالي ووزنهدا ثدم فرزهدا 
لادة وزن كن مكون من مكوناتها   كما تم حسدا   وا 

نتداجمعدن نشوء  النتايدات لكدن فدرد ولعمدوم المديندة   وا 
 بكن أصنافها ومكوناتها    و 

مذجدددة وجمدددع النتايدددات سدددتة ن  ل  ااسدددتمرت لمليدددة 
 ولغايدددة 0221لعدددام شدددباط  شدددهرأشدددهر ابتدددداءا مدددن 

 (0.0)مدددن نتدددب السدددنة  فقدددد تدددم جمدددع تمدددوز  شدددهر
التدددي مدددن مختلددد  منددداط  المديندددة السدددكنية و  ا  نموذجددد

 ي فقدددددد جدددددر  توزيدددددع تجاريدددددة  يضدددددم بعضدددددها أسدددددوازا  
جمولددة أحيدداء سددكنية وبوازددع م للدد  ة النمدداذج زسدديم

لتمثددددن  لكددددن جاندددد  مددددن جددددانبي المدينددددة سددددتة أحيدددداء
  اختيدددرت هدددذت التتدددرة الزمنيدددة كونهدددا   رمتهددداالمديندددة ب

تجمدددع  خصدددا ص فصدددون السدددنة المختلتدددة  مدددا بدددين 
اسددتهالك  الحددر والبددرد والجتددا  والرطوبددة واخددتال 

  نتايدددددددداتالطعمددددددددة والتعاليددددددددات وبالتددددددددالي سددددددددتكون ال
عدددا للحالدددة السدددا دة وزتهدددا ممثلدددة لظددددرو  المنتجدددة تب

 همذجدة كاندت يوميدن  ل  اوفصدون السدنة  كمدا إن لمليدة 
 التغيددددر اليددددومي فددددي إنتدددداج النتايددددات إلدخددددان لامددددن

 واحتسا  مكوناتها 
م إجدددراء التحليدددن اإلحصدددا ي للنتدددا   لمعرفدددة تددد

النتددددا   المستحصددددلة لددددن   مددددد  تشددددتت أو ازتددددرا 
    معد تها

 
 

 قشـة النتـائـج والمنا
تنددو  النتايددات المنتجددة فددي أل مجتمددع بددين  إن

النتايدددددات المنزليدددددة والتجاريدددددة والصدددددنالية والزراليدددددة  
واخدددتال  مكوندددات كدددن ندددو  منهدددا مدددع تبددداين نسدددبها 
 بددددداختال  إنتاجيتهدددددا مدددددن السدددددبا  الر يسدددددة ل تعدددددذر
إلطددداء وصدددد  ثابددددت لخصددددا ص وتركيبددددة النتايددددات 

 لتمددداد معيندددة وفدددي وزدددت محددددد با منطقدددةلالصدددلبة 
  فقدددط للددد  التنبدددبات أو للددد  منددداط  أخدددر  غيرهدددا

 المنددا  يدبثر فدي ذلددك لوامدن لديددة لعددن مدن أهمهددا
لددددد و محتدددو  رطوبددة النتايددات  والوزددت مددن السددنة و 

  إضدافة المرات التي يتم فيها جمدع النتايدات المتولددة
ونمدددددط   المنطقددددة العددددادات ا جتماليدددددة لسددددكان إلدددد 

ة أو فدددددرد مدددددن مدددددع خصوصدددددية كدددددن لا لددددد معيشدددددتهم
الددددخن و والغدددذاء الدددذل يتناولونددده  العا لدددة أو المجتمدددع

  استخدام مدواد طازجدة أو معلبدة فدي التغذيدةو  التردل
اسدددددتخدام وسدددددا ن طحدددددن النتايدددددات فدددددي  ناهيدددددك لدددددن

المطددددداب  وطرحهدددددا إلددددد  المجدددددارل ووجدددددود ضدددددوابط 
ممدددا يبكدددد ضدددرورة وتشدددريعات ذات صدددلة بالنتايدددات  

جدددراء  عمدددوم المنددداط ات المطلوبدددة لحو سدددإجدددراء المُ  وا 
بوصدته بدايدة للقيدام ب لدداد أل دراسدة  الدالزم التحلين

       إلدارة النتايات الصلبة في مدينة ما  
إللطددددداء فكدددددرة كاملدددددة لدددددن مكوندددددات النتايدددددات 
ألصددددلبة ألمنزليددددة لمندددداط  مدينددددة الموصددددن والمعدددددن 

ونسدددبة تغددداير كدددن  مكددونوالحدددود الددددنيا والعليدددا لكدددن 
  حدودت الدنيا والعليدا يمكدن مالحظدة منها بالنسبة إل

ندددو  مكوندددات تمدددن الجددددون  يتبدددين ( .جددددون رزدددم )ال
وبنسددد  متتاوتدددة     مكوندددا 80النتايدددات والتدددي بلغدددت 

مدددن النمدددوذج  مكدددونكدددن ل الوزنيدددة  نسدددبةالفقددد كاندددت 
للددددد  وجدددددود بقيدددددة  دعتمدددددتو  ةالكلدددددي للعا لدددددة متذبذبددددد

مدددواد   فقدددد بلغدددت نسدددبة التغددداير للوأوزانهددداالمكوندددات 
%ي  بينمددددددددددددا حصددددددددددددلت مخلتددددددددددددات 022  الغذا يددددددددددددة

المنسوجات بأنوالها لل  ألل  نسبة تغاير إذ بلغت 
%  أمدددا حتاظدددات الطتدددان ومخلتدددات الحددددا   001

والشدددياء الخدددر  مثدددن التربدددة ومخلتدددات البنددداء فلدددم 
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تكدددددددن موجدددددددودة ضدددددددمن مكوندددددددات النتايدددددددات لدددددددبع  
النمدددددداذج  وتبقدددددد  فضددددددالت الغذيددددددة هددددددي المكددددددون 

% 12بلغدت  وزنيدة  في كن النماذج وبنسدبة الساب
فددي % 02ولددم تقددن لددن لددبع  النمدداذج كحددد أللدد  

مددن النسدد  الوزنيددة  %71.86وبمعدددن نمدداذج أخددر  
إن النسدد  الموضددحة فددي الجدددون   للنمدداذج المنتخبددة

( يصن  المجتمع الموصدلي المندت  لهدا للد  انده .)
  [3]من المجتمعات التقيرة 

يدددر فدددي نسددد  ومكوندددات إن سدددب   التبددداين الكب
النتايددات الصددلبة  يعددود إلدد  تبدداين المسددتو  الثقددافي 
وا جتمدددددالي وا زتصددددددادل للعا لددددددة العرازيددددددة ونظددددددرة 
العا لدددددة إلددددد  النتايدددددات الصدددددلبة كمدددددادة تالتدددددة يجددددد  
الدددتخلص منهدددا أو مدددادة يمكدددن ا سدددتتادة منهدددا  فقدددد 

بددين  بالدراسددة واخددذ العيندداتتباينددت السددر المشددمولة 
الجدددامعي والطبيددد  ا ختصاصدددي مدددن جهدددة السدددتاذ 

والعوا دن متوسددطة المسدتو  الثقددافي وا زتصدادل إلدد  
 والتدددددي تسدددددكن فدددددي دور أومحددددددودة الثقافدددددة العوا ددددن 
التبدددداين يمثددددن هددددذا ا خددددتال  و  بسدددديطة ي مجمعددددات

الموصدددددلي أو العرازدددددي  مجتمدددددعالحقيقدددددي لمكوندددددات ال
( مكوندددات 0بشدددكن لدددام   كمدددا يوضدددح الشدددكن رزدددم )

النتايات الصلبة ونس  كن منها  حيث يظهر نماذج 
وزنيدددددددة  بلغدددددددت هيمندددددددة النتايدددددددات الغذا يدددددددة وبنسدددددددبة 

%ي بينمددا مثلددت بقيددة المكونددات الثالثددة لشددر 71.86
 % وبنس  متتاوتة   38.1نسبة 

 السددددنواتتعددددد سددددنوات العقدددددين الخيددددرين مددددن 
الصعبة في تاري  العا لدة العرازيدة  مدن حيدث تذبدذ  

لدددبع  العوا دددن  اإلسدددرا فثيدددرا   أسدددلو  المعيشدددة ك
 كاندت الصدتة الغالبدةالمترفة والتقتير للعوا ن الخر  

بسددب  تددوفر المددواد الغذا يددة  – خددالن لقددد الثمانينددات
  تالهددددددددا لقددددددددد -وبأسددددددددعار مدلومددددددددة مددددددددن الدولددددددددة 

التسدددعينات والحصدددار ا زتصدددادل الدددذل سدددب  تددددني 
بيدر لعا لة العرازية وا رتتا  الكل ا زتصادل مستو ال

 0223فدددددددي أسدددددددعار المدددددددواد   وبعدددددددد أحدددددددداث لدددددددام 
الخدددارجي  ا سدددتيراد للددد  غيدددر المددددروب نتتددداح  وا

ووصدددددون مختلددددد  السدددددلع بأسدددددعار مناسدددددبة وتحسدددددن 
للعا لددددة وتحسددددن زيمددددة  النسددددبي  المسددددتو  ألمعاشددددي

الددددينار العرازدددي  فدددان  هدددذت السدددبا  أحددددثت طتدددرة 
مددع  نوليددة كبيددرة فددي أسددلو  معيشددة العا لددة العرازيددة

بقدداء تددأثير الظددرو  السددابقة ممددا يشددجع للدد  دراسددة 
ومعرفددددددة تددددددأثير تلددددددك الظددددددرو  للدددددد  تغيددددددر إنتدددددداج 

 ومكونات النتايات الصلبة  
والحددود الحددود الددنيا  (7الجدون رزدم )يوضح 

 لنسدد  مكونددات النتايددات زبددن لقدددين والمعدددن  العليددا
 دراسدددددددة ومدددددددن خدددددددالن 8811وبالتحديدددددددد فدددددددي لدددددددام 

الوحيدددة الموثقددة لددن  انددت الدراسددةوزددد ك [11])فددوزل(
أن  ألددالت  يظهددر الجدددون مدينددة الموصددن فددي حينهددا

    مكوندات فقدط 82 مكونات النتايات الصدلبة  كاندت
مدددن  فدددي حينهدددا النتايدددات الصدددلبةمكوندددات فقدددد خلدددت 

لل  اللمنيوم وأغلتة المأكو ت و حتاظات الطتان 
 منتشددددرة لددددم تكددددن هددددذت المكوندددداتوالمددددواد المطاطيددددة و 

فددي مدينددة فددي حينهددا ومسددتخدمة للدد  نطددا  واسددع  
  كمدددددا إن كدددددن المكوندددددات لددددددا النتايدددددات الموصدددددن 

الغذا ية لدم تكدن موجدودة فدي بعد  النمداذج  ي بينمدا 
لدددددم تحتدددددو بعددددد  نمددددداذج النتايدددددات إ  للددددد  المدددددواد 

   مدددددن تلدددددك النمددددداذج %822 نسدددددبة  الغذا يدددددة لتمثدددددن
ة ( مكونددددات النتايددددات الصددددلب3يوضددددح الشددددكن رزددددم )

ونسددددبها الم ويددددة الوزنيددددة حيددددث يالحددددظ  8811لعددددام 
 % 18 بمعدنالهيمنة الواضحة للتضالت المنزلية و 

إن التبدداين الكبيددر فددي نسدد  ومكونددات النتايددات 
العقددددين المنصدددرمين يعدددود إلددد  أسدددبا   بدددينالصدددلبة 

لديددددددة   فقدددددد كدددددان المجتمدددددع العرازدددددي  فدددددي نهايدددددة 
ن جهددة مددن التندداز  ي فمدد الثمانينددات  يعدديل حالددة 

كاندددددت المدددددواد وبخاصدددددة الغذا يدددددة متدددددوفرة وبأسدددددعار 
رخيصة ومدلومدة مدن زبدن الدولدة ممدا حدد  بدبع  
العوا دددن إلددد  طدددرح أكيددداب مدددن هدددذت المدددواد أو بقايدددا 
المدددواد الغذا يدددة وبكميدددات كبيدددرة  كنتايدددات صددددلبة أو 
داخدددن المجدددارل  وهدددذا مدددا كندددا نالحظددده فدددي الززدددة 

كدان ازتصداد ومدن جهدة أخدر   ولل  جوان  الطر  
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العا لددة العرازيددة بشددكن لددام والموصددلية بشددكن خدداص  
ضدددددعيتا وكددددددان دخدددددن العا لددددددة العرازيدددددة  زلدددددديال ممددددددا  
اضددطرها إلدد  ا كتتدداء بالضددروريات وبعدد  اللدددوازم 
الترديددددة الخددددر  ممددددا انعكددددب للدددد  تتدددداوت النسدددد  
الم ويدددددة للمكوندددددات بشدددددكن واضدددددح وكمدددددا مبدددددين فدددددي 

 نسدددددددددبة تصدددددددددنو  لجددددددددد  أن  ( 7الجددددددددددون رزدددددددددم )
الغذا يدددددددددددددة فدددددددددددددي النتايدددددددددددددات الصدددددددددددددلبة   التضدددددددددددددالت

النتايات المنزليدة  إلجمالي( كمعدن % 18.2)للمدينة
 أو المدنية 

مدددن جهددددة أخدددر   وجددددراء الوضدددع ا زتصددددادل 
العرازيدددة حاليدددا وا دددن الع   بعددد  الصدددع  الدددذل تعيشددده

وظهددور متطلبددات معيشددية جديدددة وانتتدداح آفددا  لمددن 
المدددددرأة إلددددد   جديددددددة ي اضدددددطرت ر  السدددددرة وحتددددد 

العمددن لسددالات طويلددة وبدددأت العددا الت نمطددا جديدددا 
مددددن الحيدددداة إذ بدددددأ الطعددددام الجدددداهز  والمشددددتر  مددددن 
السددوا  يدددخن البيددوت ولددم يبدد  للمددرأة الوزددت الددالزم 
للقيدددام بصددديانة وتجديدددد التدددال  مدددن اللبسدددة والثددداث 
وصدددارت النتايدددات المتولددددة لدددن الطدددب   أزدددن بكثيدددر 

حولدددت إلددد  أصدددنا  أخدددر  مدددن ممدددا فدددي السددداب  وت
النتايدددات مثدددن الدددور  والكدددارتون والبالسدددتك والندددايلون 
وللدد  اللمنيددوم والمعددادن والمنسددوجات  وهددذت الحددان 

أنتدددددداج النتايددددددات الغذا يددددددة  نسددددددبة أدت إلدددددد  ختدددددد 
بشكن واضح في  كأحد مكونات التضالت والعضوية

 اللوام الخيرة  
الم للدد  صددعيد آخددر وبسددب  ا نتتدداح للدد  العدد

وتحسدددددن القددددددرة الشدددددرا ية وازديددددداد المدددددواد المسدددددتوردة 
لمختلدددد  الحاجيددددات  مددددن السددددوا  الخارجيددددة والتددددي 

وبددأت  ي غالبا ما يجرل تغليتها  بالور  أو الكدارتون
حلويددددات الطتددددان وأنددددوا  الجددددبب تطددددرح بكثددددرة إلدددد  
السدددوا  المحليدددة وصدددار طعدددام السدددرة يشدددتر  مدددن 

هدددذا أد  إلدد  زيدددادة المطددالم ويغلدد  بدددالورا   كددن 
 نسبة الور  في النتايات 

المسددددتخدمة فددددي الجهددددزة والمعدددددات أن معظددددم 
الوزددددددت الحاضددددددر فددددددي الدددددددور والمنشدددددد ت والمحددددددان 

المختلتددددددة مصددددددنولة مددددددن مددددددواد تجاريددددددة معددددددادة و  
تسددددتخدم لتتددددرات طويلددددة    وطبيعيددددا أن هددددذت المددددواد 
ليست كالمواد الصدلية فدي تحملهدا وكتاءتهدا  وطدون 

بعدددددد اسدددددتخدامها  إذ   تلبددددث أن تتقدددددد ميزاتهددددا فتددددرة 
زصيرة وتطرح لل  أنهدا نتايدات صدلبة  مرور فترات 

وبمختلدددددددد  مكوناتهددددددددا المعدنيددددددددة أو البالسددددددددتيكية أو 
الخشدددبية أو الجلديدددة  مدددن جهدددة أخدددر  فقدددد انتشدددرت 
الكيداب البالسددتيكية بشددكن  واضددح  بحيددث   يخلددو 
 دار أو محدددددددددن أو منشدددددددددأة وبكافدددددددددة النشدددددددددطة مدددددددددن

ي ممدا يسدتدلي الدتخلص  استخدامها لشت  الغرا 
  من الزا د منها  

للددددد  صدددددعيد آخدددددر بددددددا التجدددددار فدددددي اسدددددتيراد 
أو  المشدددروبات الغازيدددة المعبدددأة فدددي زندددان بالسدددتيكية

زددددام بعضددددهم ب دخددددان صددددنالة هدددددذت  كمددددا ي معدنيددددة
المشدددروبات داخدددن القطدددر ممدددا لمدددن للددد  انتشدددارها 

زبددددان الندددداب للدددد  شددددرا ها وبالتددددا لي زيددددادة كميددددات وا 
المطروحددة أو التالتدددة   والمعدنيدددة  المددواد البالسددتيكية

يكتددددد  معظدددددم العدددددرازيين بطدددددرح هدددددذت العبدددددوات  لدددددمو 
والتحسدددد   حتمددددان تدددددويرها أو ا سددددتتادة منهددددا بددددن 

إصددددالحها   يعمدددددون إلدددد  ضددددغطها بحيددددث   يرجدددد
وا سددتتادة منهددا  هددذت العبددوات فيمددا لددو طرحددت إلدد  

  [12]ة لتتحلنسن 022البي ة يلزمها 
انختضت نسبة مخلتات الحدا   في هذا القرن 

وزبن لقددين مدن  لما كانت لليه في القرن المنصرم
جددراء زيددام أصددحا  الدددور إلدد  تبلدديط  الددزمن تحديدددا

أجزاء من حدا قهم  ست جارها كمحان وبذلك يعملون 
لل  زيادة دخلهم  كما إن صغر مساحات الراضدي 

لبنددداء الدددور لليهددا جعلهدددا ا  حقددألموزلدده للمددواطنين 
ونظرا لعدم دخدون الخشد   خالية تقريبا من الحدا   

مددادة أساسددية فددي بندداء الدددور والعمددارات ي لددذلك   ك
فدددددي نسدددددبتها خدددددالن العقددددددين  كبيدددددريوجدددددد اخدددددتال  

 .المنصرمين
( التبدددداين الكبيددددر فددددي 6يوضددددح الجدددددون رزددددم )

ندة مكونات النتايات الصدلبة المنزليدة المتولددة فدي مدي
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فعلددد  الدددرغم    0221والعدددام  8811الموصدددن للعدددام 
مددن ا خددتال  الواضددح فددي نسدد  ومكونددات النتايددات 

وظهدددور بعددد   ذكورتينالمددد تتدددرتينألمنزليدددة خدددالن ال
المكوندددات التدددي لدددم تكدددن موجدددودة سدددابقاي مثدددن للددد  
اللمنيدددددوم وأغلتددددددة المدددددأكو ت و حتاظددددددات الطتددددددان 

هدددددددي إ  أن فضدددددددالت الغذيدددددددة تبقددددددد   يوالمطددددددداطي
المهيمنددددةي وان معظددددم المكونددددات تقددددع نسددددبها ضددددمن 

( 8تصني  الدون التقيدرة الموضدح فدي الجددون رزدم )
دو ر  6.2التددددددي يقددددددن دخددددددن التددددددرد السددددددنول لدددددددن 

 أمريكي  
مكونددددددات  نسدددددد  فددددددي إن ا ختالفددددددات الكبيددددددرة

فدي الشدكن رزدم  تتضدح تترتين ألدالتالنتايات خالن ال
نددددددددت هددددددددي (ي و ن نسددددددددبة النتايددددددددات الغذا يددددددددة كا0)

 % فقددد تددم تجاوزهددا فددي71.86 -% 18.2المهيمنددة 
لشددكن إلظهدددار بقيدددة نسدد  مكوندددات النتايدددات بشدددكن ا

فقدددد ازدادت نسددد  معظدددم المكوندددات لعدددام   واضدددح  
بسدددددب  انختدددددا  نسددددد    8811  لدددددن لدددددام 0221

فضددالت الغذيددة لددنتب التتددرة مددن الدراسددة   وكددذلك 
فضدالت المعددادن وفضددالت الحددا   التددي انختضددت 

   الخمب والنص  لل  التوالي  إل
لمعرفدددة مدددد  تشدددتت النتدددا   المستحصدددلة لكدددن 

النتايدددات الصدددلبة لدددن معدددد تها  مكونددداتمدددن  مكدددون
لمعرفدة التذبدذ  فدي كميدة كدن مكدوني فقدد   الحسابية

المستحصددددلة تددددم إجددددراء التحليددددن اإلحصددددا ي للنتددددا   
والددذل اثبددت أن نتددا   النتايددات الغذا يددة هددي الكثددر 

ث بلغدددددت زيمدددددة ا نحدددددرا  المعيدددددارل لهدددددا تشدددددتتا حيددددد
وحتاظدددددددات  88.37وكدددددددذلك الدددددددور  بقيمدددددددة  0..80

مقارنددة بنتددا   الخشدد  الددذل   ي8.77الطتددان بقيمددة 
 8.33انختضدددددددت زيمدددددددة ا نحدددددددرا  المعيدددددددارل إلددددددد  

( يوضح القديم 1والجدون رزم )  8.13إل   والمطاط 
الددددددنيا والقددددديم العليدددددا والمعددددددن الحسدددددابي وا نحدددددرا  

  رل للنتا  المعيا
 
 

 إنتاج النفايات 
السددددددر  مسددددددتوياتإن ا خددددددتال  الكبيددددددر فددددددي 

العرازيدددددة   يدددددبثر للددددد  مكوندددددات النتايدددددات الصدددددلبة 
فحسدددد  بددددن للدددد  إنتاجهددددا للتضددددالت   وزددددد أثبتددددت 
النتدددا   أن معددددن إنتددداج النتايدددات الصدددلبة فدددي مديندددة 

وا ددددددددن المختلتددددددددة بددددددددين الع   ا  متذبددددددددذب كددددددددان الموصددددددددن
وفصددون السددنة  فقددد بلغددت أللدد  وبدداختال  الشددهر 
للعوا ددددددددن المترفددددددددة وذات المسددددددددتو  إنتاجيددددددددة للتددددددددرد 

كغدددددم وانختضدددددت إلددددد    .2.13ا زتصدددددادل العدددددالي 
وبمعددن  للعوا ن ذات الدخن ألمعاشي المنخت  كغم

 منزليددددة فقددددطالنتايددددات ال مددددنكغددددم لكددددن فددددرد  .2.32
أن حسدددددا  بقيدددددة أندددددوا  النتايدددددات  لعمدددددوم المديندددددة  

حاليدددددا بسدددددب  توزددددد  المعامدددددن  سددددديكون غيدددددر دزيددددد 
سددوحات المطلوبددة لهددا ي وصددعوبة إجددراء المُ  واإلنتدداج
باإلمكان حسا  مقاديرها مدن خدالن اسدتخدام  هإ  إن

النتايات المنزلية  أنالذل يعتبر  [13](8الجدون رزم )
% مددددن إجمددددالي النتايددددات 2.تشددددكن مددددا يقددددر  مددددن 

الصددددلبة المتولدددددة فددددي الدددددون الناميددددة  والعددددرا  لدددديب 
سددددتثناء مددددن ذلددددك  وللدددد  هددددذا السدددداب تددددم التبددددار ا

معددددددن مدددددا ينتجددددده التدددددرد فدددددي مديندددددة الموصدددددن مدددددن 
كغددددددم (ي  78 2النتايددددددات الصددددددلبة  يوميددددددا يسدددددداول )

بسدب  الهدددر الددذل كددان يحدددث سددابقا فددي بقيددة أنددوا  
النتايددات والتددي مددن المتوزددع أن يسددتمر إلدد  حددد أ ن 

فددي  سددواء فددي النتايددات التجاريددة أو الصددنالية وحتدد 
   الرسمية  سساتب لملالنتايات الصلبة 

وللددددد  الدددددرغم مدددددن أن إنتاجيدددددة التدددددرد العرازدددددي 
)الموصلي( زليلة في الوزت الحاضري إ  أن انتشار 
النتايددددات فددددي كددددن مكددددان يجعددددن منهددددا ظدددداهرة غيددددر 

 و نالجددددديوضددددح الددددتخلص منهددددا   يجدددد حضددددارية و 
إنتاجيدددة التدددرد الموصدددلي مدددن النتايدددات ( 88و) (82)

  لددددد  المنددددداط  التدددددي تمدددددت الدراسدددددة فيهدددددا فدددددي مخت
انددددد  ويالحدددددظ ارتتدددددا  نسدددددبة تولدددددد النتايدددددات فدددددي الج

كغم/فدرد فدي  .2.13اليسر مدن المديندة لتصدن إلد  
منطقدددددة الكتددددداءات الولددددد  ذات المسدددددتو  ألمعاشدددددي 
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والثقددددافي المرتتددددع والتددددي غالبيددددة سددددكانها مددددن أسدددداتذة 
كغم/فدددرد فدددي منطقدددة  2.03الجامعدددة ولتدددنخت  إلددد  

البكدددددددر ذات المسددددددددتو  ألمعاشدددددددي المددددددددنخت  حدددددددي 
وليصدددددن المعددددددن العدددددام فدددددي الجانددددد  اليسدددددر إلددددد  

 كغم في اليوم  2.336

أمددددا فددددي السدددداحن اليمددددن مددددن المدينددددة والددددذل 
يتميددز سددكانها بانختددا  المسددتو  ألمعاشددي والثقددافي 

كغددم  فددي حددي  ...2فقددد بلغددت أللدد  إنتاجيددة للتددرد 
منطقددددة  كغددددم  فددددي 2.088الطيددددران ولتددددنخت  إلدددد  

ليددددددنخت  المعدددددددن العددددددام فددددددي اإلصددددددالح الزرالددددددي 
  كغم في اليوم 2.063الساحن اليمن  إل  

تعتمددددد اإلنتاجيددددة الكليددددة للمدينددددة مددددن النتايددددات 
للددد  إنتاجيدددة التدددرد وللددد  لددددد السدددكان ونشددداطاتهم 
المنتجدددة للنتايدددات   و حتسدددا  ا نتاجيدددة المسدددتقبلية 

 تصدددنللسدددكان  ن الزيدددادة المتوزعدددة مدددن النتايدددات  فددد
  ([15-14])الجهددددداز المركدددددزل ل حصددددداء %سدددددنول0.1

 فدي تزايدد مسدتمر  التدرد مدن النتايداتكما إن إنتاجية  
  إن سددددب  %3.2 بنسددددبة سددددنوية تتترضددددها الدراسددددة

% هي أن غالبيدة المجتمدع 3.2افترا  زيادة سنوية 
الموصدددلي يصدددن  حاليدددا للددد  انددده مدددن المجتمعدددات 

المسدتو  ألمعاشدي فدان ي وفدي حالدة تحسدن [3]التقيرة 
إنتاجيتدددده مددددن النتايددددات سددددتزداد حتمددددا وبالتددددالي فددددان 
اإلنتددددداج اإلجمددددددالي للنتايدددددات  فددددددي المديندددددة سدددددديزداد 

السدددددماول )أيضدددددا  وهدددددذا يتتددددد  مدددددع مدددددا ذهددددد  إليددددده 
الدددذين افترضدددوا أن الزيدددادة المرتقبدددة فدددي  [8]وآخدددرون(

المسددتو   تحسددنخصوصددا لنددد % 0.2مدينددة بغددداد 
كمددددا أن حسددددن الوضددددع العددددام   وت ألمعاشددددي للسددددكان

مكونددات النتايددات مددن المتوزددع أن تتغيددر لتددزداد أكثددر 
نسبة الور  والكارتون وخصوصا مما هي لليه أ ن 

 والمواد البالستيكية والمنسوجات بأنوالها 
ولحسددا  اإلنتاجيددة المسددتقبلية لل سددنة  حقددة 
فمن الممكدن تطبيد  المعادلدة الرياضدية التاليدةي وهدي 

حسدددددابية بسددددديطة تصددددد  حسدددددا  الزيدددددادات معادلدددددة 

المحتملددددة فددددي لدددددد السددددكان والزيددددادة المحتملددددة فددددي 
 استهالك الترد  

 النات  اإلجمالي السنول للنتايات في سنة البحث 
  المرجع( أو) الساب 

إنتاج الفرد السنوي  ×عدد السكان تلك السنة   
 =Poًً ×Wo                            (  8) 
 

  إن الزيادة السنوية في لدد السكان وبافترا  
(R تساول )وان الزيادة السنوية في إنتاج  %0.1

% المعادلة  في السنة 3.2( تساول Cالنتايات )
 :التالية لسنة الساب مثال ستكون كما يأتي
)لدد  النات  اإلجمالي السنول للنتايات الصلبة=

 نسبة الزيادة السكانية (  × السكان+لدد السكان

نسبة  × اإلنتاج السنول السنول +  إلنتاجا×)
  (اإلنتاجالزيادة في 

السنول للسنة التالية بعد  اإلجماليالنات   أن أل
 = سنة الساب

 (C x Wo +Wo) × (R*Po+Po) 
=( C+ 1 )Wo ×  (R+ 1) Po       (    0) 

ولل سنة مستقبلية بعد سنة الساب يكون النات  
 اإلجمالي

 =n
(C+ 1 )Wo  × 

n
(R+ 1) Po      (  3) 

 :حيث تمثن 
Po  لدد السكان الحالي لمدينة الموصٍن في سنة

 نسمة(   80.2222الدراسة )

حس  وزارة  2.201نسبة الزيادة السنوية ) Rو 
 ( يUNEPالتخطيط  و 

فتمثن اإلنتاج  السنول الحالي للنتايات  Woأما   
 )كغم/شخص/سنة( 

 ( 2.23نسبة الزيادة السنوية ) Cو

 لدد السنوات المستقبلية لحسا  النتايات   nو 
اإلنتاج اليدومي المتوزدع  (.رزم )يوضح الشكن 

فمدددن   للنتايدددات الصدددلبة فدددي مديندددة الموصدددن لكدددن فدددرد
 إلددددد  اليدددددومي إنتددددداج التدددددردمعددددددن المتوزدددددع أن يصدددددن 
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كغدددم  8 8ليرتتدددع إلددد    0282كغدددم فدددي لدددام  706 2
يدددادة   هدددذت الزيدددادة فدددي اإلنتددداج مدددع ز  0201فدددي لدددام 

السدددكان سدددتزيد مدددن إنتاجيدددة المديندددة مدددن النتايدددات مدددن 
 8222إلد   0221  فدي سدنة الدراسدة طن يوميدا 110

طدن  2770 وستزداد لتصدن 0282طن يوميا في لام 
  يوضح ذلك (7)  والشكن رزم  0201يوميا في لام 

إن اإلنتاج الحالي للنتايات مع الزيادة المستمرة 
سددديبد  إلددد  السدددكان فدددي الزيدددادة المتوزعدددة باإلنتددداج و 

زيددددادة تصددددالدية فددددي إنتدددداج المدينددددة   ممددددا يتطلدددد  
اسدددددتخدام أسدددددالي  اإلدارة المتكاملدددددة للدددددتخلص منهدددددا 

الجمع النظامي ومن ثدم العدزن وا سدتتادة ابتداءا من 
لدددبع  المكوندددات  ب لدددادة ا سدددتخدامالقصدددو  منهدددا 

والتددددوير للدددبع  اسخدددري كمدددا يمكدددن ا سدددتتادة مدددن 
ية ب نتاج المدواد الدباليدة والمكيتدة للتربدة المواد العضو 

وبالتدددالي التقليدددن مدددن كميدددات المدددواد والمكوندددات التدددي 
   ستصن إل  موازع  الطمر الصحي

 
 االستنتاجات 

 فدددددرو وجدددددود  الدراسدددددة الحاليدددددةأظهدددددرت نتدددددا     8
 والنس  الوزنيدة واضحة  بين  تركيبة ومكونات

ن مددلقدددين حاليددا لنهددا زبددن لنتايددات الصددلبة  ل
   السنين

للدد  تركيبددة  هيمنددة المددواد الغذا يددة والعضددوية   0
للددددد  اسدددددتخدام النتايددددات الصدددددلبة ممدددددا يشدددددجع 

الطدددر  العلميدددة للدددتخلص وا سدددتتادة منهدددا مثدددن 
   استخدام طريقة التخمير أو التسميد

فدددي تركيبددده النتايدددات  ظهدددور بعددد  المكوندددات  3
ألمنزليده التدي لدم تكدن موجدودة سدابقا مثدن للد  

 المطاطيدددة وأغلتدددة المدددأكو توالمدددواد اللمنيدددوم 
يإ  أن معظدددددم المكوندددددات تقدددددع نسدددددبها ضدددددمن 
تصددددني  الدددددون التقيددددرة التددددي يقددددن دخددددن التددددرد 

 دو ر أمريكي   6.2السنول لن 

 فدي مكوندات النتايدات ألمنزليدده الواضدح  التبداين  0
يشددجع للدد  اسددتخدام السددالي  العلميددة  ي ممددا 

  للنتايددات ة للددتخلص اسمددن والمتيدددفددي المعالجدد
مثدددن  التددددوير أو إلدددادة ا سدددتخدام  أو الحدددر   

بقيددة  أمددا  إضددافة إلدد  تخميددر المددواد العضددوية
فتدددردم فددددي  التدددي   يمكدددن معالجتهدددا المكوندددات

مندددددداط  الطمددددددر الصددددددحي المتموجددددددة لتصددددددبح 
غداز الميثدان تولدد يحدا   غناء  ولندما تتحلن 

الدددددددذل يمكدددددددن اسدددددددتخدامه فدددددددي توليدددددددد الطازدددددددة 
   الكهربا ية

 بلم إنتاج الترد الموصلي من النتايات الصلبة  .
  (كغدددددم  .32 2)فدددددي اليدددددوم   المنزليدددددة فقدددددط

 ليصددن اإلنتددداج اليدددومي مددن مختلددد  النشدددطة
فضددددالت القطالددددات )الصددددنالية والتجاريددددة و و 

( إضدددددافة إلددددد  النتايدددددات المبسسدددددات الرسدددددمية
 كغم  2.78إل    المنزلية

               مددددددددوردإن لدددددددددم ا سددددددددتتادة مددددددددن النتايددددددددات ك  7
يجعدددن منهدددا مهدددم وذو زيمدددة ازتصدددادية  طبيعدددي
للددد  المدددواطن والدولدددة وذات تدددأثير بي دددي لب دددا 
    سيئ

بخطددددورة النتايددددات  الددددولي البي ددددي انتشدددداريلعدددد    6
مدددددن ناحيدددددة وزيمتهدددددا ا زتصدددددادية مدددددن     الصدددددلبة

فدددددي معالجدددددة مشدددددكلة دورا بدددددارزا  ناحيدددددة ثانيدددددة 
 النتايات وظهور التروزات في النتا    

 
 المـصـادر

(" معالجددددة النتايددددات 0221بنددددود لبددددد الحكدددديم)  -8
الصددددلبة" مديريددددة المطبولددددات الجامعيددددة / منشددددورات 

  007 يكليدة الهندسدة المدنيدة  سدوريا -جامعدة حلد 
   صتحة

2-  Zeng , Y. (2005) "Estimation  of 

Solid Waste Composition Using Two 

Ways Stratification and Optimum 

Sample Size; Theory and Case Study 

Jour. of Solid Waste Technology and 

Management, Vol.31, No. 4,Novemb. 

 3- Tchobanoglous, G. ,Theisen , H. 

and Vigil , S. (1993) "Integrated Solid 
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Waste Management , Engineer. 

Principles and Management Issues"  

McGraw-Hill, Inc, 978pp. 

( 0220اصدددددترل ي احمدددددد والمشدددددعان يمشدددددعن ) -0
"إدارة النتايدددات الصدددلبة فدددي بعددد  الددددون العربيدددة " 
منشددددورات مكتبددددة الكويددددت الوطنيددددة للنشددددر ب شددددرا  

  صتحة 837ي الجمعية الكويتية لحماية البي ة
5- Zavodska, A. (2003) "Residential 

Solid Waste Composition and      

Management in A Selected Developing 

Country" Jour. Of Solid       Waste 

Technology and Management, Vol.29, 

No. 1, February. 

6- Al-Rawi ,S. M. (2007) , "Selection, 

Design and Management of Solid 

Waste Land Fill Side(S)in Mosul City"  

Proposed Presented to ASTF meeting, 

250 pp. 

7- AL-Watter , O. M. (2006)  

"Population,  Residential  Solid  Waste 

 Generation    and  Containers  Needed  

in  Mosul  City "  Jour. Of Solid   

Waste Technology and Management, 

Vol.32, No. 2 May. 

8- Al-Samawi A, Abdul-Razzak T, and 

Anmar, A. (2009)" Estimation of  

Baghdad Municipal Solid Waste 

Generation Rate"  Eng. & Tech. Journal 

Vol. 27., No.1. 

9- Sulaymon A., Ibraheem J., and 

Graimed B., (2010) "Household 

Behavior on Solid Waste Management  

   (0226لبد السالم  للي زين العابدين )  -82

لوث البي ة ثمن للمدنية" سلسلة العلوم " ت 
الهي ة المصرية العامة  للكتا  ي  –والتكنولوجيا 

 .صتحة 077ي  جمهورية مصر العربية

( " أدارت وطرح 8811يوس ي وفاء فوزل ي) -88
الموصن" رسالة  النتايات ألصلبه ألمنزليه في مدينه

 803ي ماجستير يكليه الهندسة ي جامعه الموصن
   صتحة

12- UNDP (2005) “Solid waste 

Management” Vol. (1), Calrecovery, 

USA, 526 pp . 

13- Hickman, HL. Jr (1999) " 

Principles of Integrated Solid Waste 

Management"  American Academy of 

Environmental Engineers , USA, 688pp  

الجهاز المركزل ل حصاء ي وزارة التخطيط  -80
  ( :إحصا يات لن السكان0221ي )

15- UNEP (2003)"Disc Study on the 

Environment in Iraq: UNEP Progress 

Report" Kenya , 96 pp. 
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( : خارطة مدينة الموصل موضحًا عليها األحياء السكنية للمدينة والمخدومة من قبل 1شكل رقم )
 واألحياء التي جرت فيها الدراسة  البلدية

 

 الحياء السكنية في الساحن اليسر من المدينة :
 الكتاءات الول   8

 الحدباء   0

 الصدي  والبلديات  3

 المصار   0

 البكر  .

 الوحدة  7

الساحن اليمدن مدن المديندة الحياء السكنية في 
: 

 الجوس الطيران و   88

 وادل حجر  80

 المنصور  83

 اليرموك  80

 اإلصالح الزرالي  .8

 ريبيالعُ   87
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 2228ت النفايات الصلبة لعام (: مكونا2شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1988 ( : مكونات النفايات الصلبة لعام3شكل رقم )
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 2228و 1988دراستي عامي بين  المنزلية( : تغاير مكونات النفايات 4شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في  إنتاج الفرد  اليومي من النفايات)كغم/شخص(معدل (: التنبؤ بتغاير 5شكل رقم )
 ي سنة مستقبليةأ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتاج اليومي المتوقع من النفايات الصلبة في مدينة الموصلمعدل ( :6شكل رقم )
 في أية سنة مستقبلية )طن (
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 [3]نسبة مئوية وزنية ( ) ةلمنزليانتاج العالمي لمكونات النفايات اإل  :(1جدول )

 ت %() المكونات الدون التقيرة ةلمتوسطاالدون  الدون الغنية
  ةلعضوياالمواد    

 8 فضالت غذا ية 40-85 20-65 6-30
 0 ور  1-10 8-30 20-45
 3 كارتون - - 5-15
 0 بالستك ونايلون 1-5 2-6 2-8
 . منسوجات 1-5 2-10 2-6
 7 المطاط 1-5 1-4 0-2
 6 الجلود - - 0-2
 1 فضالت الزرا   1-5 1-10 1-4
 8 الخش  - - 1-4

  ير لضويهالمواد الغ   
 82 الزجاج 1-10 1-10 4-12
 88 العل  المعدنية - - 2-8
 80 اللمنيوم 1-5 1-5 0-1
 83 معادن أخر  - - 1-4

 80 ا تربه والرماد 1-40 1-30 0-10
 
 

 [4]مكونات النفايات الصلبة المنزلية في بعض المدن العربيةل المئوية الوزنية  نسبال(: 2جدول )

 القاهرة الكويت الريا  تونب المنامة نلما )%( المكونات
 76.2 2.2. 30.2 71.2 8.26. ..0. مواد غذا ية
 81.2 02.7 38.2 82.2 80.1 80.2 ور  كارتون

 3.0 80.7 0.2 88.2 6.00 83.0 بالستك
 0.0 0.7 87.2 0.2 .0.2 0.0 معادن
 ..0 3.3 3.2 --- 3.38 0.1 زجاج
 --- 0.1 82.2 --- --- --- خش 

 ..2 0.1 0.2 0.2 7.80 0.6 سوجاتمن
 7.0 8.3 0.2 3.2 8.08 7.2 أخر 
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   ( :إنتاجية الفرد الواحد من النفايات الصلبة في الوقت الحاضر3جدول )
[4]

  
 ) كغم( إنتاج الفرد من النفايات الصلبة في اليوم القطر

 2.8 المملكة الردنية الهاشمية
 0.8  دولة اإلمارات العربية

 2.70 تونب

 8.01 المملكة العربية السعودية

 2.01 السودان

 2.08 سوريا

 8.0 مصر

 
 ( : استمارة استبيان النفايات الصلبة4جدول )

 لدد المنازن: الشار : اسم المنطقة:

 تاري  جمع النتايات الصلبة: لدد الفراد:

 معدن إنتاج الترد)وزن(: وزن النتايات الصلبة:
 معدن إنتاج الترد)حجم(: )زبن الضغط(:  ةحجم النتايات الصلب

 كثافة النتايات: )بعد الضغط(:
 (3الكثافة )كغم/سم % (3الحجم  )سم % الوزن )كغم( الصن 

      فضالت غذا ية
      ور  وكارتون

      زجاج
      بالستيك ونايلون
      لل  ألمنيوم
      أغلتة مأكو ت

      معادن
      الهامنسوجات بأنو 

      حتاظات أطتان
      مخلتات حدا  

      خش 
      مواد مطاطية
      مواد جلدية
      أشياء أخر 
      المجمو 
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 ونسبها الوزنية الموصل ةفي مدين ةالمكونات ألرئيسه للفضالت ألمنزلي :(5جدول )
  المعدن

 نسبة وزنية
 يرانسبة التغ
% 

  المد 
 وزنيهنسبة  

 ت مكوناتال

 8 فضالت غذا ية 12 – 22 022 71.86
 0 ور  وكارتون 82 - 3.3 323 8.7
 3 زجاج 1.0 -8.1 ..0 0.78
 0 بالستك ونايلون 6.7 -. 0 312 08..
 . لل  ألمنيوم 0.0 -8.0 322 0.06
 7 أغلته مأكو ت 3.1 -8.2 068 .8.7
 6 معادن 0.8- ..2 002 2.11
 1 جات بأنوالهاالمنسو  80 -0.1 001 0.28
 8 حتاظات أطتان 86 -2 --- 3.06
 82 مخلتات حدا   0.1 -2 --- 8.83
 88 خش  0.1 -8.8 0.0 .2.1
 80 مطاط ..0 -2.6 3.6 8.2
 83 مواد جلديه 2.1-3.0 .00 2.01
 80 أشياء أخر  3.3 -2 --- 8..2

 
 [11](: تركيبه النفايات الصلبة في مدينة الموصل قبل عقدين6جدول )

 حدود النسبة المئوية المكونات ت
 الحد األعلى -الحد األدنى

 المعدل 
% 

 18.2   822-83 مواد غذا ية 8
 2.. 01-صتر ور  0
 8.2 02-صتر زجاج 3
 0.. ...8-صتر معادن 0
 8.0 03-صتر المنسوجات .
 0.0 81-صتر مخلتات الحدا   7
 3.2 02-صتر بالستك 6
 2.0 .0-صتر خش  1
 2.0 ..80-صتر جلدية مواد 8
 2.0 . -صتر أخر  82
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 عقدين  في مدينة الموصل بين( : تغاير تركيبة النفايات الصلبة 7) جدول
 ت المكونات )% ( 8811لام  )% (  0221لام 

 8 فضالت غذا ية 81.2 68.17
 0 ور  وكارتون 2.. 8.7
 3 زجاج 8.2 0.3
 0 بالستك ونايلون 3.2 08..
 . أغلتة مأكو ت فرغير متو  8.00
 7 لل  اللمنيوم غير متوفر 8.0
 6 معادن 0.. 2.81
 1 المنسوجات بأنوالها 8.0 28..
 8 حتاظات أطتان غير متوفرة 8.8
 82 مخلتات حدا   0.0 2.83
 88 خش  2.0 .2.1
 80 مطاط غير متوفرة 8.2
 83 مواد جلدية 2.0 2.01
 80 أشياء أخر  2.0 8..2

 التحليل اإلحصائي لنتائج مكونات النفايات الصلبة ( :8جدول )
 ا نحرا  المعيارل

S.D. 
 ت المكونات لدد النماذج الحد الدن % الحد اللل %

 8 فضالت غذا ية 0.0 22 80 0..80
 0 ور  وكارتون 0.0 3.3 82 88.37
 3 زجاج 0.0 8.1 1.0 3..3
 0 بالستك ونايلون 0.0 0.2 6.7 0.0
 . لل  ألمنيوم 0.0 8.0 0.0 7..0
 7 أغلته مأكو ت 0.0 8.2 3.1 3.88
 6 معادن 0.0 ..2 0.8 83..
 1 المنسوجات 0.0 0.1 80 ..3
 8 اظات أطتانحت   0.0 2 86 8.77
 82 مخلتات حدا   0.0 2 0.1 8..
 88 خش  0.0 8.8 0.1 8.33
 80 مطاط 0.0 2.6 ..0 8.13
 83 مواد جلديه 0.0 2.1 3.0 .0.0
 80 أشياء أخر  0.0 2 3.3 8.7
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 [13]النفايات في الدول النامية أنواعمختلف  إنتاج( : معدل 9جدول )

 المعدن )%( أنوا  النتايات الصلبة ت

 50 المنزلية / النتايات الصلبة السكنية 8

 25 النتايات الصلبة التجارية 0

 12.5 النتايات الصلبة الصنالية 3

 12.5 اتيةالنتايات الصلبة المبسس 0

 لمدينة الموص مناطق الجانب األيسر من يالنفايات الصلبة ف إنتاجية :(12جدول )
 اليوم( )كغم/فرد في 

رزم 
 النموذج

المنطقة 
الول  
 )الكفاءات(

المنطقة 
  الثانية

 )الحدباء(

المنطقة الثالثة 
الصديق و )

 (البلديات

المنطقة 
الرابعة 

 (المصارف)

 المنطقة الخامسة
 (البكر)

  المنطقة
 السادسة 

 (الوحدة)
8 2 086 2 .10 2 001 2 072 2 062 2 322 
0 2 072 2 06. 2 0.. 2 3.. 2 01. 2 07. 
3 2 311 2 0.2 2 332 2 0.1 2 030 2 302 
0 2 078 2 380 2 302 2 002 2 302 2 082 
. 2 .82 2 08. 2 00. 2 332 2 32. 2 387 
7 2 080 2 0.0 2 300 2 00. 2 0.2 2 387 
6 2 082 2 317 2 010 2 072 2 38. 2 01. 
1 2 .86 2 36. 2 37. 2 382 2 00. 2 080 
8 2 30. 2 301 2 0.2 2 382 2 383 2 062 
82 2 00. 2 .6. 2 01. 2 0.7 2 00. 2 002 
88 2 022 2 371 2 3.. 2 082 2.232 2 33. 
80 2 0.2 2 312 2 312 2 082 2 07. 2 01. 
83 2.835 2 062 2 012 2 31. 2 308 2 01. 
80 2 072 2 312 2 302 2 302 2 00. 2 03. 
8. 2 002 2 3.1 2 07. 2 0.. 2 0.7 2 08. 
لكل  المعدل
 منطقة

2 060 2 362 2 328 2 087 2 017 2 018 

 كغم / فرد يوميا 2.337 األيسر جانبالمعدل العام في ال
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 (43-52، )2212 اذار/ 1/العدد 19مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد 

 

 

   مدينة الموصل  من  األيمنمناطق الجانب  ( : إنتاجية النفايات الصلبة في11جدول )
 )كغم/فرد في اليوم(  

رزم 
 النموذج

المنطقة 
الطيران )الول  

 (والغزالني

المنطقة 
 الثانية 

 (وادي حجر)

 المنطقة 
الثالثة 

 (المنصور)

المنطقة 
الرابعة 

 (اليرموك)

المنطقة 
 الخامسة

 اإلصالح)
 (الزراعي

المنطقة 
السادسة 

 (ريبيالع  )

8 2 386 2 380 2 000 2 081 2 07. 2 382 
0 2 072 2 06. 2 00. 2 0.. 2 01. 2 0.8 
3 2 .02 2 0.2 2 032 2 0.1 2 010 2 332 
0 2 078 2 380 2 002 2 002 2 002 2 082 
. 2 382 2 08. 2 03. 2 031 2 03. 2 387 
7 2 380 2 0.0 2 030 2 00. 2 0.2 2 0.7 
6 2 082 2 007 2 010 2 072 2 081 2 01. 
1 2 386 2 06. 2 37. 2 382 2 00. 2 080 
8 2 00. 2 001 2 001 2 002 2 003 2 080 
82 2 30. 2 06. 2 01. 2 0.7 2 001 2 002 
88 2 022 2 071 2 0.. 2 382 2 002 2 03. 
80 2.552 2 012 2 03. 2 082 2 07. 2 01. 
83 2 002 2 062 2 382 2 07. 2 008 2 01. 
80 2 072 2 012 2 00. 2 002 2.211 2 032 
8. 2 002 2 001 2 0.2 2 000 2 3.7 2 012 
 المعدل
 لكل منطقة

2 337 2 076 2 0.7 2 0.0 2 0.0 2 063 

 كغم / فرد يوميا 063 2  اليمنالمعدن العام في الجان  
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