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 لإنتاج النفايات الصلبة المنزلية في مدينة تكريت وتأثير حجم األسرة ومستوى الدخل على معد
 اإلنتاج

  خضيرحنين أحمد  م.م.                                    د محمد شيت العبدربه                ولي د.م.أ.
 مدرس مساعد                                                                     أستاذ مساعد       

 جامعة تكريت –قسم هندسة البيئة
 خالصةال

على مدار من أربعة أحياء سكنية مختلفة في تكريت ( عينة 0022جمع وتحليل )في هذا البحث تم 
النفايات معدل إنتاج بلغ وقد  .في معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية الفصليةلتغطية التغيرات فصول السنة 

أن أكثر فصول السنة إنتاجا للنفايات الصلبة  النتائجبينت كما  .( كغم/شخص/يوم264.2الصلبة المنزلية )
في حين أن أدنى معدل إنتاج  ( كغم/شخص/يوم،26400المنزلية هو فصل الصيف إذ بلغ معدل اإلنتاج فيه )

معدل إنتاج للنفايات الصلبة المنزلية سجل  أعلى في حين بينت النتائج أن .( كغم/شخص/يوم شتاء  26400كان )
 النتائج أظهرتكما  ( كغم/شخص/يوم على التوالي.0..26( و )26.00خالل يومي الجمعة والسبت وبمعدل )

تأثير الطابع الريفي لمنطقة العلم في خفض معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية إذ بلغ معدل اإلنتاج لألحياء 
أما لألحياء المدروسة ماعدا منطقة العلم فقد بلغ معدل اإلنتاج  ( كغم/شخص/يوم،.2.64األربعة المدروسة )

لدراسة تأثير كل  SPSSتم اعتماد طريقة التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج وقد ( كغم/شخص/يوم.26400)
 جم األسرة تأثيرا  حيث أظهرت النتائج أن لح من حجم األسرة ومستوى الدخل لها على معدل اإلنتاج في المدينة.

كما أن أدنى معدل أنتاج كان لألسر ذات  ،على معدل إنتاج الفرد الواحد من النفايات الصلبة المنزلية عكسيا  
 الدخل الجيد.

   .النفايات الصلبة المنزلية ،معدل اإلنتاج  -الكلمات المفتاحية:
 

Generation of Domestic Solid Waste in Tikrit City and The Effects of 

Family Size and Incomes Level on the Rate of Generation 
Abstract 

          This research included collection and analysis of (2800) samples from four 

different neighborhoods in Tikrit over the seasons of the year to cover seasonal 

changes in the generation rate of domestic solid waste. The generation rate of 

domestic solid waste is (0.460 kg / person / day). The results also showed that 

summer season is the most season that produced solid waste (0.487 kg / person / day). 

While winter is the lowest season (0.422 kg / person / day). The results indicated that 

Friday and Saturday are the most producing days (0.629 , 0.557 kg / person / days), 

respectively. The results showed the impact of rural character of Aalam region in 

reducing the rate of generation of domestic solid waste as the rate of generation of the 

neighborhoods of the four studied areas was (0.460) kg / person / day. SPSS program 

using has been adopted as a method of statistical analysis to study the effect of family 

size and income level have on the generation rate in the city, where the results showed 

that family size adversely affects the generation rate of solid waste, also the lowest 

generation rate was recorded for families with high income level.                                  

                                                                                                 

Key Words:- Generation Rate , Domestic Solid Waste. 
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 المقدمة
فايات الصلبة المنزليـة هي الفضالت إن الن       
يوميـة التي تمثل الحركة ة عن األنشطة الالناجم
وتشمل كل البقايا  ة لحياة اإلنسان في المنزلالمألوف

الناتجة عن عمليات االستعمال التي يتخلص منها 
كمواد ليست بذات  حائزها أو ينوي التخلص منها

بها وان كان من الممكن أن  قيمة تستحق االحتفاظ
ة في مكان آخر أو ظروف أخرى ـتكون لها قيم

 .[1,0]رــدويـخدام أو التـادة االستــــإعــات ليـتشجع عم
تختلف النفايات الصلبة المنزلية في كمياتها وطبيعة 
ونسب مكوناتها وكذلك معدالت إنتاجها من قبل 

يعزى  .بينا   الفرد الواحد من مجتمع إلى آخر اختالفا  
هذا االختالف إلى عدة أسباب منها : متوسط دخل 
الفرد الذي يحدد القدرة الشرائية لذلك الفرد والكثافـة 
السكانيـة والسلوك االجتماعي والمناخ والتغيـرات 
الموسمية واإلنتاج الصناعي إضافة إلى درجة 
مكانيات الرفاهية المتاحة التي تنعم بها  التحضر وا 

 .[1,3]لفة بدرجات شديدة التفاوتالمجتمعات المخت
يعتبر معدل إنتاج النفايات الصلبة المؤشر الدقيق 

المتولدة  من مصادرها  تلحساب كمية النفايا
وهو األساس الرئيس لتصميم مفردات  المتعددة،

تقاس كمية النفايات . [4]نظام إدارة النفايات الصلبة
 ويستخدم الوزن المتولدة بداللة الحجم أو الوزن،

ألن تغيره اقل  بكثير من تغير الحجم خالل  عادة،
لسبب بسيط هو أن الوزن  ( Handling) المناقلة

التي  (compaction)ال يتأثر بدرجة االنضغاط  
تم تخمين معدل إنتاج  .[.,.]تتعرض لها النفايات

م من قبل ـة حول العالـالنفايات الصلب
((UNCHS,2002

 200 ادل ـــا يعـبم [0]
 0.547) 2001لعام ص ـم/شخـكغ

 [0](Mair et. al.,2003أما ) .كغم/شخص/يوم(
فقد توصلوا في دراسة قاموا بها لمقارنة كمية 
النفايات الصلبة المنتجة بين المناطق الريفية 

والحضرية التي تخدمها بلدية مانيال في الفلبين إلى 
في معدالت اإلنتاج بين تلك  أن هناك اختالفا  

معدل اإلنتاج في المناطق  فقد بلغ المناطق،
في حين تراوح  ،(كغم/شخص/يوم  (0.4الريفية
 – ..16)اإلنتاج في المناطق الحضرية بين  معدل
 [0](Nguyen,2004)بين. (غم/شخص/يومك .363

 0.4أن معدل اإلنتاج في فيتنام بلغ 
كغم/شخص/يوم من النفايات الصلبة المنزلية حيث 

 0.3 ىـإل ا  ــوية مساـيـق الريفـي المناطـكان ف
أما المناطق الحضرية فقد كان  كغم/شخص/يوم،

كغم/شخص/يوم؛ ويعزى   0.7 معدل اإلنتاج فيها
ذلك إلى التباين في أنماط المعيشة والمستوى 

ان ـبين سك والعادات الشرائيةاالقتصادي والتقاليد 
 ارـن أشـي حيــف ق.ـتلك المناط

(Alfayez,2008)
معدل إلى وجود تباين في  [12]

إنتاج النفايات الصلبة البلدية في األردن فقد بلغ 
 (1)معدل اإلنتاج في المدن الكبيرة 

كغم/شخص/يوم، أما في المدن الصغيرة والمناطق 
 0.6الريفية كان معدل اإلنتاج مساويا  إلى 

كغم/شخص/يوم، وهذا يعزى إلى استرداد بعض 
مخلفات الطعام واستخدامها كغذاء للحيوانات في 

في دراسة مقارنة قام بها و  .مناطق الريفيةال
(Bawazeer & Hassan,1999) [11]  بين ثالث

مدن رئيسية في اليمن، وهي صنعاء وعدن وتعز، 
توصل الباحثان إلى ارتفاع نسبة المواد العضوية 
الموجودة ضمن النفايات الصلبة المنزلية في مدينة 

%( بينما كانت  40صنعاء التي بلغت نسبتها )
%( و  1061) بتها في مدينتي عدن وتعزنس
%( على التوالي. وقد عزا الباحثان سبب 0260)

هذا التباين في نسبة المواد العضوية إلى تربية 
سكان مدينتي عدن وتعز للحيوانات المنزلية التي 
تتغذى من هذه المواد العضوية، وهذا يظهر تأثير 
 الطابع الريفي في خفض كمية الفضالت العضوية

أما التالي خفض معدل إنتاج النفايات المنزلية.وب
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  ،توصل )النجارفقد الدراسات المحلية على صعيد 

(1998
إلى أن معدل إنتاج النفايات الصلبة  [10]

 26442المنزلية في مدينة كركوك بلغ )
 [13](2005)خان ،كما استنتج كغم/شخص/يوم(. 

 26402أن معدل اإلنتاج في النجف بلغ )
2008)، توصلت )سليمان،(، و كغم/شخص/يوم

[14] 
معدل  في دراسة أجرتها في مدينة الموصل إلى أن

 0.496) إنتاج النفايات الصلبة المنزلية بلغ
أكثر أشهر  كما توصلت إلى أن كغم/شخص/يوم( 

صلبة المنزلية هو شهر الدراسة إنتاجا للنفايات ال
  . (كغم/شخص/يوم(0.591   تموز بمعدل 

 
 أهداف البحث

ب معدل إنتاج الفرد الواحد للنفايات حسا .1
مدار  الصلبة المنزلية في منطقة الدراسة على

ودراسة تغاير ذلك المعدل خالل فصول  السنة،
 السنة.

ثير حجم األسرة ومستوى الدخل لها دراسة تأ .0
 معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية. ىعل

 

 المواد و طرائق العمل
ف أحياء سكنيـة تضمنت خطة العمل تعري       
اجتماعية  –والتي تمثل مستويات اقتصادية  عدة،

)األسر(  جمختلفة من السكان. إذ تم اختيار النماذ
 ةالتي جمعت منها النفايات الصلبة المنزلية في ثالث

على الحالة  أحياء سكنية من مدينة تكريت، اعتمادا  
المعلومات التي تم  ضاالقتصادية لتلك األسـر وبع

باإلضافة إلى  عليها من عملية االستبيان،الحصول 
مدى التعاون الذي أبدته تلك األسر، وكانت األحياء 

 والزهور األولى والقلعة. المدروسة هي القادسية
شملها البحث في  يإلى بعض األسر الت ةباإلضاف

ناحية العلم التي تتميز بطابعها الزراعي. ويبين 
 ( بعض المعلومات الخاصة بمسح1الجدول)
( فيوضح المواقع 1أما الشكل ) اء المدروســة.األحي

 السكنية التي جمعت منها النفايات الصلبة المنزلية.

تمثلت طريقة العمل بتوزيع أكياس بالستيكية على 
 .الدور السكنية التي تقرر التعامل معها مسبقا

إنتاج  لغرض تغطية االختالفات الموسمية فيو 
د تم جمع العينات على ، فقالنفايات الصلبة المنزلية

مدار المواسم األربعة للسنة، وبواقع أسبوع لكل 
تم  إذموسم في كل حي من األحياء المدروسة. 

ت بما يتناسب مع اختيار أوقات جمع العينا
وبعد االنتهاء من عملية توزيع  الفصول األربعة.

األكياس البالستيكية يتم جمع تلك األكياس بعد 
مل ( من توزيعها وبواقع ساعة ) يوم كا 24مرور 

أيام  7مرة واحدة يوميا عند وقت ثابت ولفترة تستمر 
متتالية ) أسبوع ( لتغطية التغاير في معدل إنتاج 

بعد و النفايات الصلبة المنزلية خالل أيام األسبوع.  
إكمال عملية جمع أكياس النفايات الصلبة المنزلية 

 ية حساب معدل إنتاج تلك النفايات،تبدأ عمل
 وتضمنت العملية ما يلي :

عزل األكياس البالستيكية الخاصة بكل أسرة  .1
 وفقا لألرقام الملصقة على تلك األكياس.

 يوزن تلك األكياس باستخدام ميزان الكترون .0
( والميزان ذي Mod.727حساس موديل )
 النابض الحلزوني.

من النفايات  حساب معدل اإلنتاج اليومي .3
لعام في ذلك الحي ) المعدل ا الصلبة المنزلية

لكل موسم تجمع فيه العينات ( بتطبيق 
 ة :ــة التاليـالمعادل

 

 7اج = ) ب ( / ) أ ( / ـــدل اإلنتـمع
 )كغم/شخص/يوم(        

 حيث أن : 
  أ  : عدد األفراد ضمن األسر المدروسة لكل حي  

 )شخص(.
يا ب : كمية النفايات الصلبة المنزلية المنتجة أسبوع

لكــل فصــل مــن  مــن األحيــاء المدروســةفــي كــل حــي 
 الفصول األربعة )كغم/أسبوع(. 
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 النتائج والمناقشة

 معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية
بلغ معدل إنتاج الفرد الواحد من النفايات       

الصلبة المنزلية لألسر المدروسة ضمن األحياء 
 األربعة التي شملتها الدراسة الميدانية ، وهي :

سية والزهور والقلعة وناحية العلم، بعد تحليل القاد
من شهر تم جمعها خالل المدة ( عينة 2800)

 2010وحتى شهر تموز 2009   تشرين الثانـي 
  (0.460 ،لتغطيـة الفصـول األربعــة للسنـة

وبمقارنة هذه القيمة مع دراسات  .(كغم/شخص/يوم
محلية وعالمية نجد أن معدل اإلنتاج الذي تم 

ل إليه يتفق مع تلك الدراسات. حيث اعتمد التوص
((Alsamawi et. al.,2008

في دراسة لهم  [.1]
كغم/شخص/يوم كمعدل نفايات متولدة  0.63قيمة 
في مدينة بغداد، وقد وضعت هذه  2006لعام 

 الدراسة العراق في خانة الدول متوسطة الدخل.
دول ـي الـوهذا يتفق مع مدى معدل اإلنتاج ف

 ل الذي يتراوح بينـمتوسطة الدخ
الل ـ. من خ[16]( كغم/شخص/يوم 0.35 - 0.65)

مدار أيام  ىتحليل العينات في األحياء المدروسة عل
األسبوع للفصول األربعة فقد سجل أعلى معدل 
إنتاج للنفايات الصلبة المنزلية خالل يومي الجمعة 
والسبت، إذ بلغ معدل اإلنتاج فيهما 

 وم على التوالي( كغم/شخص/ي0.557)(و0.629)
في حين تراوحت قيم معدل اإلنتاج خالل بقية أيام 

غم/شخص/يوم ك 0.413) - 0.401األسبوع بين )
ويعزى ارتفاع معدل  .(0كما هو موضح في الشكل)

؛ لكونهما من اإلنتاج خالل يومي الجمعة والسبت
أيام العطل الرسمية حيث يزداد إقبال الناس على 

ي زيادة كمية وبالتال ،التبضع والتسوق األسبوعي
2005)رج،ـ)الف ةـالنفايات الصلبة المطروح

[3]، 
إضافة إلى بعض الممارسات واألنشطة التي اعتاد 
أفراد األسرة القيام بها في منازلهم خالل تلك األيام، 

وهذا  مثل أعمال التنظيف وترتيب الحدائق المنزلية.

الدراسة التي أجرتها  جيتفق مع نتائ
2008))سليمان،

حيث  ،في مدينة الموصل [14]
كان يوم  أعلى معدل إنتاجأن الدراسة نتائج أظهرت 

كغم/شخص/يوم يليه يوم  0.519)الجمعة بمعدل )
كغم/شخص/يوم. كما  0.482)السبت بمعدل )

يظهر تباين في معدل إنتاج النفايات الصلبة 
المنزلية خالل أيام األسبوع لفصول السنة  بين 

ت منها، وكما هو ع العينااألحياء التي تم جم
نالحظ أن أعلى قيم إذ  (..-3)موضح في األشكال
تكون في يومي الجمعة والسبت  لمعدل اإلنتاج دائما  

 للعينات المدروسة ضمن األحياء األربعة.
 

التغاااير الفصاالي فااي معاادل إنتاااج النفايااات الصاالبة 
 المنزلية

ظهـــرت اختالفـــات فـــي قـــيم معـــدل اإلنتـــاج 
إذ بلــــغ أعلــــى معــــدل إنتــــاج  ربعــــة.بــــين الفصــــول األ

ـــــاء  للنفايـــــات الصـــــلبة المنزليـــــة )كمعـــــدل عـــــام لألحي
المدروســـة( فـــي فصـــل الصـــيف وكـــان مســـاويا إلــــى 

( كغم/شـــخص/يوم، أمـــا أدنـــى معـــدل إنتـــاج 0.487)
( كغم/شـــــــخص/يوم فـــــــي فصـــــــل 0.422فقـــــــد بلـــــــغ )

ـــاج خـــالل  الشـــتاء. ـــيم معـــدل اإلنت فـــي حـــين كانـــت ق
 0.473)والخريــف( هــي )الفصــول االنتقاليــة )الربيــع 

ويعــزى  ( كغم/شــخص/يوم علــى التــوالي.0.457و )
هـــذا التبـــاين فـــي قـــيم معـــدل إنتـــاج النفايـــات الصـــلبة 
المنزلية خالل فصول السـنة إلـى التغيـرات الموسـمية 

ــــين الفصــــول. ــــات المناخيــــة ب ــــث انــــه مــــن  والتقلب حي
البـــــديهي أن يكـــــون فصـــــل الصـــــيف أكثـــــر الفصـــــول 

ألنـــه يمثـــل فصـــل  ؛المنزليـــة إنتاجـــا للنفايـــات الصـــلبة
ويوضــح الشــكل  .النمــو ألبلــب الفواكــه والخضــروات

( معــدل إنتــاج النفايــات الصــلبة المنزليــة لألحيــاء 0)
 المدروســة فــي تكريــت خــالل فصــول الســنة األربعــة.
وبمقارنــــة هــــذه النتــــائج التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا مــــع 

لك ـــدراسات سـابقة نجـدها تتوافـق مـع مـا جـاءت بـه ت
Guven,2001)) اتالدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  [17]
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[3])الفرج،

 0)سليمان، و  [13](2005)خان،  2005)

(200
البــاحثون أعــاله ســبب ارتفــاع   أعــزى وقــد .[14]

إنتــــــــاج الفواكــــــــه إلــــــــى دورة  معــــــــدل اإلنتــــــــاج صــــــــيفا  
أمــا  .والخضــروات وتغيرهــا وتنوعهــا فــي هــذا الفصــل

ــــــات 0الشــــــكل ) ــــــاج النفاي ( فيوضــــــح قــــــيم معــــــدل إنت
في كل حي من األحيـاء  المدروسـة الصلبة المنزلية 

حيـــث يظهـــر بعـــض  لكـــل فصـــل مـــن فصـــول الســـنة
التفــاوت فــي قــيم معــدالت اإلنتــاج بــين الفصــول لكــن 

لفصــول تبقــى القيمــة األعلــى لمعــدل اإلنتــاج مــابين ا
األربعـــــة التـــــي هـــــي فـــــي فصـــــل الصـــــيف ولألحيـــــاء 

والعكــس صــحيح فــي فصــل الشــتاء  شــملتها الدراســة،
ــــت ــــى قيمــــة فقــــد كان ــــي فصــــل ل أدن ــــاج ف معــــدل اإلنت

ـــاج ( 0(أمـــا الشـــكل  .الشـــتاء ـــيم معـــدل إنت فيوضـــح ق
النفايـــات الصـــلبة المنزليـــة خـــالل أيـــام األســـبوع لكـــل 
فصل من فصول السنة لألحياء المدروسة في مدينة 

 تكريت.
التغاير في معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية 

 بين األحياء المدروسة    
بلغ أعلى معدل إنتاج للنفايات الصلبة  

المنزلية خالل الفصول األربعة  للعينات التي تم 
( 0.523تحليلها في األحياء المدروسة )

كغم/شخص/يوم في حي القادسية في حين سجل 
أدنى معدل إنتاج للنفايات الصلبة المنزلية في ناحية 

بينما  ( كغم/شخص/يوم.0.408العلم، فقد بلغ )
وحي  مة معدل اإلنتاج في حي الزهوركانت قي

( كغم/شخص/يوم 0.447و ) 0.463)القلعة هي )
 .(12)وكما هو موضح في الشكل  على التوالي،

ويعزى هذا التفاوت إلى عدة أسباب أهمها المستوى 
حيث أن معظم األسر التي تم  االقتصادي لألسرة.

اختيارها في حي القادسية تتمتع بمستوى اقتصادي 
المستحصلة من على المعلومات  تمادا  جيد )اع

أما في ناحية العلم فقد تميزت  االستبيان(، عملية
معظم األسر المدروسة باهتمامها بتربية الحيوانات 
وكان هذا احد األسباب التي أدت إلى انخفاض 

معدل اإلنتاج على الربم من المستوى االقتصادي 
 بسبب ما تقوم به وذلك الجيد لمعظم تلك األسر،

تلك األسر من استرداد واسترجاع بعض بقايا 
.وعلى هذا لحيواناتلالطعام التي تستخدم كغذاء 

اختيار بعض األسر في ناحية األساس فقد تم 
والسيما تلك األسر التي تسكن المنطقة  ،العلم

الريفية وذلك لبيان تأثير الحياة الريفية على معدل 
 إنتاج النفايات الصلبة المنزلية. 

طابع الزراعي لناحية العلم واهتمام ابلب إن ال 
األسر التي تم اختيارها بتربية الحيوانات كان له 
 األثر في تقليل النفايات الصلبة المنزلية المنتجة،
حيث أن المعدل العام لألحياء المدروسة ومن 

 0.460)  غ )ــلــم قــد بضمنها ناحية العل
حياء في حين أن معدل اإلنتاج لأل كغم/شخص/يوم.

 الزهور الثالثة في مدينة تكريت ، وهي : القادسية ،
( كغم/شخص/يوم. وهذا 0.478والقلعة ، قد بلغ ) ،

يظهر مدى تأثير الطابع الزراعي والريفي لناحية 
الصلبة المنزلية.  تالعلم على معدل إنتاج النفايا

ومن استقراء بعض الدراسات السابقة نجد أن النتائج 
فقد  يها تتفق مع تلك الدراسات.إل التي تم التوصل

 (Tsatsarelis & Karagiannidis,2009بين )
على سبيل المثال، أن معدل إنتاج النفايات  ،[10]

الصلبة المنزلية في اليونان في المناطق الحضرية 
المناطق الريفية. أما حي الزهور فان  أعلى من

معظم األسر فيه تميزت بمستوى اقتصادي متوسط. 
األسر التي تم اختيارها في حي القلعة  في حين أن

كانت ذات مستوى اقتصادي اقل من بقية األحياء 
وهذا يتفق مع العديد من الدراسات في  األخرى.

 ت الصلبة المنزلية التي أوضحت أنمجال النفايا
معدل اإلنتاج يعتمد باألساس على المستوى 

  .االقتصادي للفرد
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تاج النفايات األسرة على معدل إن تأثير حجم

 الصلبة المنزلية
لبيان مدى تأثير حجم األسرة أي عدد   

كذلك نوعية أفرادها على كمية النفايات المنتجة و 
اإلحصائي  مكوناتها تم االعتماد على طرق التحليل

 Statistical Package forباستخدام برنامج 

Social Science (SPSS). تقسيم األسر تم إذ 
فئات حسب عدد أفرادها وكان المدروسة إلى أربع 

ومن  (.0الجدول ) توزيع الفئات كما هو مبين في
التحليل اإلحصائي للنتائج التي تم التوصل  خالل

على معدل  ا  عكسي ا  إليها تبين أن لحجم األسرة تأثير 
حيث بلغت أعلى  الصلبة المنزلية. إنتاج النفايات

قيمة لمعدل اإلنتاج لألسر ضمن الفئة األصغر 
قيم معدل اإلنتاج  ( فرد متغلبا بذلك على4–0)

بير أن هذا الفارق لم  لبقية الفئات وبفارق معنوي.
األسر  يصل حد المعنوية في معدل اإلنتاج  بين

ويمكن أن يعزى  (.12–0و) (12>ضمن الفئتين )
 واألنشطة تالفعاليا إلىالعكسي  سبب هذا التأثير

زل وترتيب المنا ألفراد األسرة مثل تنظيف المشتركة
الحدائق المنزلية والتي بدورها يمكن أن تقلل من 

كما  األفراد المنتجة كلما ازداد عدد النفايات كمية
                 [10](1001)زاهد وآخرون،أوضح 

وكما هو مبين في الجدول  .ذلك [3](.022)الفرج، و
بين الفئات  يوضح االختالفات المعنوية الذي (3)

علق بمعدل إنتاج النفايات الصلبة المذكورة فيما يت
  المنزلية.

تأثير مستوى الدخل على معدل إنتاج النفايات 
 الصلبة المنزلية

لبيان مدى تأثير مستوى الدخل لألسرة   
 اج النفايات الصلبة المنزلية ونسبعلى معدل إنت

 األسر المدروسة بحسبمكوناتها فقد تم تصنيف 
مات استمارات باالعتماد على معلو  ،مستوى الدخل

 بيان، إلــى مستـوى دخل واطئ ومتوسط  االست
 

وقد قسمت األسر حسب هذا التصنيف كما  وجيد.
(. يتبين من خالل 4هو موضح في الجدول )

النتائج أن أدنى معدل إنتاج للنفايات الصلبة 
المنزلية سجل لدى األسر ذات الدخل الجيد ويعزى 

ة العلم هي هذا إلى أن األسر المدروسة ضمن ناحي
من ذوات الدخل الجيد ولكونها من األسر المربية 
للحيوانات فقد أدى ذلك إلى خفض كمية فضالت 
الطعام وبالتالي خفض معدل اإلنتاج لتلك األسر 

( تأثير مستوى الدخل على 5ويوضح الجدول )
واالختالفات   معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية

لم  ليل النتائج إحصائيا  وبعد تح المعنوية بين األسر.
، مما يشير إلى عدم نالحظ وجود أي فروق معنوية

وجود تأثير لمستوى الدخل على معدل اإلنتاج، 
وهذا خالف ما توصل إليه باحثون آخرون وربما 
يعود السبب في ذلك إلى عدم دقة المعلومات 
المستحصلة من عملية االستبيان حول مستوى دخل 

جود مقياس وحدود معينة األسر المدروسة لعدم و 
بالنسبة لألسر العراقية  تفصل بين مستويات الدخل

يمكن الرجوع إليها، باإلضافة إلى أن اختيار أسر 
 فالحيه وأسر من فئات أخرى هو احد األسباب في
عدم ظهور تأثير واضح لمستوى الدخل على معدل 

 اإلنتاج.  
 

 تاالستنتاجا
المنزلية  بلغ معدل إنتاج النفايات الصلبة. 1
ة في ـلألحياء الثالث ( كغم/شخص/يوم26400)

  ، والقلعة.ـة والزهورمدينة تكريت وهي القادسي
م في ـيظهر تأثير الطابع الريفي لناحية العل. 0

واضحا  خفض معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية 
القادسية )وهي  إذ بلغ معدل اإلنتاج لألحياء األربعة

( 264.2) (حية العلموالزهور والقلعة ونا
 . كغم/شخص/يوم

بينت النتائج أن أكثر أيام األسبوع إنتاجا . 3
 (26.00) ـدلة بمعـللنفايات هو يوم الجمع
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( 0..26دل )ـبت بمعـيليه يوم الس كغم/شخص/يوم
 .كغم/شخص/يوم

بينت النتائج أن أكثر فصول السنة إنتاجا . 4 
( 26400للنفايات هو فصل الصيف بمعدل )

ى معدل إنتاج كان ـن أن أدنـفي حي خص/يومكغم/ش
 . كغم/شخص/يوم (26400في فصل الشتاء إذ بلغ )

ل اإلحصائي أن لحجم ـج التحليـأظهرت نتائ. .
على معدل إنتاج الفرد الواحد  عكسيا   األسرة تأثيرا  

 ة.ـمن النفايات الصلبة المنزلي
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 صورة فضائية لمدينة تكريت مؤشرة عليها األحياء التي تم  جمع النفايات منها( 1شكل )
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سبو  على ( معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية خالل أيام األ2شكل )

 مدار فصول السنة في مدينة تكريت "األحياء المدروسة" )كغم/شخص/يوم(

 

 
( معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية خالل أيام األسبو  في حي 3شكل )

 القادسية )كغم/شخص/يوم(

 

 
( معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية خالل أيام األسبو  في حي 4شكل )

 وم(الزهور )كغم/شخص/ي
 
 
 
 
 
 

  

 
( معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية خالل أيام األسبو  في حي 5شكل )

 القلعة )كغم/شخص/يوم(

 

 
( معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية خالل أيام األسبو  في ناحية 6شكل )

 العلم )كغم/شخص/يوم(
 

 
روسة في ( معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية لألحياء المد7شكل )

 تكريت خالل فصول السنة )كغم/شخص/يوم(
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 (00-0، )2102 كانون األول /4 العدد/19 مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد

 
معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية في كل فصل من فصول  (8)شكل 

 السنة لكل حي من األحياء المدروسة في تكريت )كغم/شخص/يوم(

 

 
كل فصل ل خالل أيام األسبو معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية  (9)شكل 

 ألحياء المدروسة في تكريت )كغم/شخص/يوم(ا في من فصول السنة
 

 
( معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية خالل فصول السنة لكل 11شكل )

 حي من األحياء المدروسة )كغم/شخص/يوم(
 

 
 

 

 ( المسح الخاص باألحياء المدروسة1جدول )
األحياء 
ناحية  القلعة الزهور القادسية المدروسة

 المجمو  العلم

سر عدد األ
 المدروسة)أسرة(

40 25 20 15 100 

عدد األفراد 
ضمن األسر 
 المدروسة )فرد(

280 180 124 108 692 

 – – 405 422 212 رقم المحلة

 
 ( توزيع األسر المدروسة على فئات حسب عدد األفراد2جدول )  

 الفئات
 ) فرد(

 المجمو  10  > 10–8 7–5 4 – 2

عدد 
 األسر

80 188 76 56 400 

 
 ( االختالفات المعنوية في معدل اإلنتاج3) جدول

 الفئات
 ) شخص(

2 – 4 5–7 8 – 10 <  10 

معدل اإلنتاج 
 )كغم/شخص/يوم(

0.55 
c 

0.468 
b 

0.425 
a 

0.398 
a 

 
 ( توزيع األسر حسب مستويات الدخل4جدول )

 المجمو  جيد متوسط واطئ مستوى الدخل
 400 20 336  44 عدد األسر

 
 فات المعنوية في معدل اإلنتاج( االختال5جدول )

 جيد متوسط واطئ مستوى الدخل

معدل اإلنتاج 
 )كغم/شخص/يوم(

0.447 
a 

0.494 
a 

0.439 
a 
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