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الخالصة
ركز الجانب الحقلٍ والمختبرٌ فيٍ الدراسية الحالَية عليً اَجياد كمَيات وتحدَيد خصياال النااَيات الصيلبة المنزلَية
المطروحة ،اذ بلغ معدل انتاج الشيخل الواحيد مين النااَيات الصيلبة المنزلَية فيٍ مدَنية الموصيل  69496كغم/شيخلَ/وم
شكلت األغذَة النسبة األعلً من بَن المكونات الداخلة فٍ تركَبتها ،اذ بلغت نسبتها  %76969من الوزن الكلٍ للنااَات9
وقد برز بشكل واضي التغياَر األسيبوعٍ والاصيلٍ فيٍ معيدل انتياج النااَيات الصيلبة المنزلَية ،اذ سيجلت ععليً قيَم
اإلنتاج فٍ عَام الجمعة من فصل الصَف  69519كغم/شخلَ/وم 9وبلغ اإلنتياج الكليٍ للنااَيات الصيلبة المنزلَية فيٍ المدَنية
 4249541طنَ/وم9
الكلمات الدالة :النااَات الصلبة المنزلَة ،الخصاال ،معدل االنتاج ،التركَب ،تغاَر االنتاج9

Determination of the Composition and Generation Rates of Residential
Solid Wastes in Mosul City
Abstract
The field and laboratory works of present study are focused on determination of the
composition and generation rates of Residential solid wastes. The residential solid waste
generation rate was found to be 0.496 kg/capita/day. Food waste comprises the highest
percentage among other component about 76.688% from total weight of the solid waste.
The study also examined the weekly and seasonal variation of residential solid
waste generation rate. It was clearly obvious. the maximum generation rate was recorded on
Fridays of summer 0.519 kg/capita/day. Thus. the total daily amount of Residential solid waste
which will be received at landfill will be 424.541 ton/day.
Key words: Residential solid wastes, Composition, Generation rates, Variation of generation.

المقدمة
عسييهمت التطييورات االقتصييادَة واالجتماعَيية واتسييا
النشييياطات المختلاييية فيييٍ الميييدن الراَسييية خييي ل السييينوات
األخَيرة فييٍ رهييور عنمياط وممارسييات معَشييَة جدَييدة عدت
الً زَادة متطلبيات اإلنسيان وتنوعهيا 9ورافيق ايذا التطيور
تزاَييد كمَيية النااَييات المتولييدة وتنوعهييا كاسييتجابة طبَعَيية
للتسيار الكبَيير الحاصييل فييٍ وتَيرة النمييو االقتصييادٌ ومييا
َرافقهيييا مييين طييير كمَيييات ااالييية ومتزاَيييدة مييين النااَيييات
المتنوعيية كالنااَييات الصييلبة المنزلَيية والتييٍ تعنييٍ جمَييع
النااَات الناتجة عن المنازل ،واذه النااَات عبارة عن مواد
معروفة مثل فض ت الخضار والاواكه والورق والب سيتك
وَضييياف الَهيييا النااَيييات الصيييناعَة والحرفَييية التيييٍ َمكييين
جمعهيييا ومعالجتهيييا ميييع النااَيييات الصيييلبة المنزلَييية دون عن
تشكل خطر علً الصحة والس مة العامة] 9[1ومن األمور
المعروفيية جَييدا ان الخصيياال والكمَييات للنااَييات الصييلبة
المنزلَييييية المتوليييييدة تعتميييييد عليييييً المسيييييتوي االقتصيييييادٌ

واالجتماعٍ للسكان وتختلف من حٍ الً عخير ومين فصيل
الً عخر وغالبا ما تصل نسيبة النااَيات المنزلَية فيٍ اليدول
النامَييية اليييً حيييوالٍ  %75مييين اجميييالٍ النااَيييات الصيييلبة
المتولدة]9[2
الدراسات السابقة
عجري الوتار] ،[3دراسة حول النااَيات الصيلبة
المنزلَيية فييٍ  16حَييا ميين عحَيياة مدَنيية الموصييل اييدفها
تقييدَر كمَيية النااَييات الصييلبة المنزلَيية المتولييدة فييٍ تلييك
األحَاة 9واعتمدت الدراسة عليً جميع النااَيات مين عيدة
مسياكن فييٍ عحَياة مختلايية فيٍ مدَنيية الموصيل 9وتوصييل
الباحييث الييً عن معييدل النااَييات المطروحيية لكييل شييخل
تمتد بَن ( )6955-6915كغم/شخلَ /وم وبمعدل 693
كغم/شييخلَ/وم 9فَمييا بلغييت الكمَيية اإلجمالَيية للنااَييات
المطروحة َومَا فٍ المدَنة  466طنَ/وم9
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واستعرضت الباحثية َوسيف] ،[4عسيالَب اإلدارة
المتبعيية فييٍ المدَنيية وتحدَييد التقسييَمات اإلدارَيية الحالَيية
للتجمَييع وطرااييق معامليية النااَييات ،ووجييدت بييان معييدل
انتاج الشخل الواحيد مين النااَيات متذبيذب ولكين َمكين
تحدَيييييده بييييي مقدار  6945كغم/شيييييخلَ/وم ل غيييييرا
التصييمَمَة وتتكييون اييذه النااَييات فييٍ غالبَتهييا ميين مييواد
3
عضييوَة وورق وب سييتك وبمعييدل كثافيية  197كغييم/م
عند طرحها9
اختار الراوٌ] ،[5منطقة المنصور عُنموذج لتقيوَم
ادارة النااَات الصلبة فٍ مدَنة الموصل وبيَن ان معيدل
انتاج النااَات الصلبة َقل كثَرا عما او علَيه فيٍ بعي
الدول المتقدمة 9واذا االخت ف عااد الً ارتاا مسيتوي
المعَشة فٍ الدول المتقدمة 9وقد بلغ معدل انتاج النااَيات
الصييلبة فييٍ منطقيية الدراسيية بحييدود  11طنَ/ومَييا مييع
ارتاييا فييٍ نسييبة المييواد الغذااَيية بالمقارنيية الييً مكونييات
الميييواد األخيييري اذ تصيييل نسيييبتها اليييً  %93وتتجييياوز
 %76فيٍ معرييم العَنييات المنتخبيية عشييوااَا واييذا َعييود

الً عادة التبذَر فيٍ المككيل السياادة ليدي غالبَية السيكان
كمييييييا عن الكثَيييييير ميييييين المييييييواد الغذااَيييييية وخصوصييييييا
الخضييييراوات تتطلييييب ازاليييية الزوااييييد الموجييييودة فَهييييا
كالقشور مث اٍ تشكل وزنا مهما عند تصنَف النااَات
الصلبة9
المواد وطرائق العمل

اوال :العمل الحقلي
االستبيان
تم عجراة عملَة استبَان لقسيم مين سيكان حيٍ النيور
ولجمييع المعلومييات ال زميية عيينهم واختَييار النميياذج التييٍ
سوف َتم التعاميل معهيا 9اعتميد ايذا االسيتبَان عليً عسيا
التغييييياَر فيييييٍ عيييييدد عفيييييراد األسيييييرة والمسيييييتوي الثقيييييافٍ
واالجتمييياعٍ والمعاشيييٍ وقيييد تيييم ذليييك بتوزَيييع اسيييتمارات
خاصة تم من قبل كل عسرة 9اذ بلغ عيدد النمياذج التيٍ تيم
تحلَلها  156عُنموذجا واٍ موضحة فٍ الجدول ()1

جدول ( )1مُدد اجراة الدراسة الحقلَة
الاصل
الشهر
مدة اخذ األُنموذج
عدد العواال الممسوحة

فصل الخرَف
تشرَن األول
عسبوعان
()16/19-16/6
24

فصل الشتاة
شباط
كانون األول
خمسة عسابَع
عسبوعان
3/8-2/3
12/14-12/1
66
24

ثانيا :العمل المختبري
نمذجة الفضالت المنزلية
باالعتميياد علييً معلومييات االسييتبَان تييم تييوفَر عييدد
كبَر من األكَا الب ستَكَة وترمَزاا ب صق َكتب علَه
اسيييم صيييينف النااَييية (نااَييييات األغذَييية و نااَييييات الييييورق
والكييارتون و نااَييات الزجيياج و نااَييات الب سييتك و نااَييات
المعيييادن و نااَيييات األنسيييجة و نااَيييات ميييواد عخيييري) وتيييم
توزَعها علً النماذج ميع توصيَتهم بوضيع كيل صينف مين
عصناف النااَات حسيب الكيَ المخصيل ليه ،ثيم تيم جميع
عكَييا الَييوم األول فييٍ صيييبا الَييوم التييالٍ واكييذا تعييياد
العملَيية علييً مييدي عسييبوعَن وتكييرر فييٍ األشييهر األربعيية
لتبَان التكثَر المناخٍ9

تحديد مكونات النفايات الصلبة المنزلية
تييم حسيياب النسييبة الماوَيية الوزنَيية ألنييوا النااَييات
ال صييلبة المنزلَيية بعييد اَجيياد كمَيية كييل صيينف ميين عصييناف
النااَييات الصييلبة المنزلَيية الناتجيية ميين كييل عُنمييوذج ،وقيييد
اسييييتعمل مَيييييزان الكترونييييٍ حسيييييا عييييدد ( )2مودَيييييل
( 9)HYACS-32 Size 378×145×416mmوقييد
ععَدت عملَيات الجميع واليوزن لميدة خمسية اشيهر متقطعية
(تشيييرَن األول وكيييانون الثيييانٍ وشيييباط ونَسيييان وتميييوز)
وبمعدل عُسبوعَن من كل شهر9

قياس كثافة النفايات الصلبة المنزلية
تم قَا الكثافية الوزنَية للنااَيات الصيلبة المنزلَية
حس ب الطرَق ة الت ٍ اقترحه ا فلنتوف] ،[2وذلك بكخ ذ

فصل الربَع
نَسان
عسبوعان
()4/19-4/6
24

فصل الصَف
تموز
عسبوعان
()7/19-7/6
24

اسطوانة معدنَة معلومة الحجم والوزن وملاها جَيدا بيالنو
المعَن من النااَات الصيلبة ،ثيم اعيادة وزنهيا وايٍ ممليوةة
بهذه النااَات 9ععَدت العملَة عدة مرات علً عَنات عخري
ميين نا ي نييو النااَييات للحصييول علييً نتيياا دقَقيية ،وتييم
حساب الكثافة الوزنَة بتطبَق المعادلة التالَة:
الكثافة(كغم/م(( =)3ع – ب)  /ج )
ع :وزن االسطوانة والنااَات
ب:وزن االسطوانة فارغة
ج :حجم االسطوانة

قياس محتوى الرطوبة للنفايات الصلبة المنزلية
َعيرف محتيوي الرطوبيية للنااَيات الصييلبة عليً انييه
كمَيية الميياة الموجييودة داخييل عَنييات اييذه النااَييات 9وقييد تييم
قَا المحتوي الرطوبٍ لمكونات النااَات الصلبة المنزلَة
وتم القَا حسب من خ ل تجاَف وزن معيَن منهيا وذليك
بوضييعه داخييل فييرن كهربييااٍ ميين نييو ()Griffin-196
بدرجيية حييرارة ( )103-100ماوَيية لمييدة سيياعة] ،[6ثييم
اعيييادة اليييوزن بعيييد التجاَيييف باسيييتعمال مَيييزان الكترونيييٍ
حسييا ميين نييو ( 9)BS1003وَمكيين اإلفييادة ميين قَييا
محتييوي الرطوبيية للنااَييات الصييلبة فييٍ معرفيية قابلَيية رل
النااَييات فييٍ موقييع الطميير وحسيياب محتييوي الرطوبيية َييتم
بتطبَق المعادلة اِتَة-:
النسبة الماوَة لمحتوي الرطوبة= ((ع – ب)/ع)×166
ع= وزن عَنة النااَات قبل التجاَف9
ب= وزن عَنة النااَات بعد التجاَف9
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ثالثا :العمل المكتبي
حساب كمية النفايات الصلبة المنزلية
بعييد اَجيياد كمَيية كييل صيينف ميين عصييناف النااَييات
الصلبة المنزلَة الناتجة من كل عُنموذج تم حساب معيدل ميا
َنتجييه الشييخل الواحييد فيييٍ الَييوم الواحييد خيي ل األشيييهر
المذكورة9
النتائج والمناقشة

اوال :الكميات والخصائص
معدل إنتاج النفايات الصلبة المنزلية
بلغ معدل انتاج الارد الواحد من النااَات الصلبة
المنزلَيييييييييييييية فييييييييييييييٍ مدَنيييييييييييييية الموصييييييييييييييل بعييييييييييييييد
تحلَييييييييييل  156عُنموذجييييييييييا  69496كغم/شييييييييييخلَ/وم
كميييييييا تيييييييراو عوطيييييييك وععليييييييً معيييييييدل انتييييييياج بيييييييَن
( )19483 -69677كغم/شيييييييييخلَ/وم وايييييييييذا َتايييييييييق
مع ما وجده كيل مين كيونتراو] [7وروشيبروك] [8بالنسيبة
للييدول النامَيية 9عمييا اذا مييا قييورن اييذا الييرقم مييع الدراسييات
المحلَيية فنننييا نجييده ضييمن الحييدود التييٍ خييرج بهييا كييل ميين
الوتار] [3و َوسف] ،[4اذ بلغ معدل انتاج الارد الواحد من
النااَات الصيلبة المنزلَية فيٍ مدَنية الموصيل حسيب اياتَن

الدراسييتَن ( )19765 -6921كغم/شيييخلَ/وم و(69156
–  ) 6955كغم/شييييييخلَ/وم علييييييً التييييييوالٍ 9وتعييييييزي
الاروقيييات انايييا بيييَن الدراسييية الحالَييية والدراسيييات المحلَييية
السابقة اليً عياملٍ الوقيت والمكيان الليذَن عثيرا فيٍ النتياا
بشكل واض 9

تأأيثير التيأأاير اليأأومي فأأي معأأدل إنتأأاج النفايأأات الصأألبة
المنزلي
َوض الشكل ( )1معدل انتياج النااَيات الصيلبة
خ ل عَام ألسيبو  9وَبيرز بشيكل واضي التغياَر فيٍ
معييدل انتيياج النااَييات الصييلبة المنزلَيية بيياخت ف عَييام
األسبو  ،اذ نجد عن ععلً قَمية لننتياج كانيت فيٍ َيوم
الجمعيييييية  69519كغم/شييييييخلَ/وم وَلَييييييه السييييييبت
 69482كغم/شخلَ/وم ،وفٍ دراسة الراوٌ] [5بليغ
معدل انتاج الارد الواحد من النااَات فٍ َومٍ الجمعة
والسييبت  695و 6945كغم/شييخلَ/وم علييً التييوالٍ9
وقيييد َعيييزي ذليييك اليييً التقالَيييد االجتماعَييية فيييٍ ايييذَن
الَيييومَن عو كونهميييا مييين عَيييام العطيييل ،وليييم َ حييير
اخت ف كبَر فٍ معدالت انتياج النااَيات فيٍ بقَية عَيام
األسبو 9

0.6
0.519
0.48

0.5

0.38

الهنزلية(كغم/شحص/يوم)

0.38

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

هعدل انتاج النفايات الصمبة

0.42

0.1

0
السبت

الجمعة

الخمَ

االربعاة

الث ثاة

االثنَن

االحد

ايام االسبوع

الشكل ( )1معدل انتاج النااَات الصلبة خ ل األسبو

تأأيثير التيأأاير الفصأألي فأأي معأأدل إنتأأاج النفايأأات الصأألبة
المنزلية
ميين المعلييوم عن للطق ي والمنيياً تييكثَرا فييٍ معييدل
انتاج النااَات والشكل (َ )2وض اذا التغاَر خي ل اشيهر
الدراسة ،اذ َ حير تبياَن فيٍ معيدل انتياج النااَيات الصيلبة
المنزلَة علً مدي فصول السنة ،ذلك عن تغَر المناً َيثثر
فييٍ نوعَيية المييواد الصييلبة وكمَتهييا التييٍ َسييتهلكها الاييرد9
وَتبَن من النتاا المستحصلة عن ععلً معدل انتاج للنااَات
المنزلَة او فٍ فصل الصَف وَعزي ذلك اليً الزَيادة فيٍ

اسييييته ك الخضييييراوات والاواكييييه والمشييييروبات المعلبيييية
وغَراا9

تيثير عدد أفأراد اسسأرف فأي معأدل إنتأاج النفايأات الصألبة
المنزلية
َبييَن الشييكل ( )3تغييياَر كمَيية ميييا َنتجييه الشيييخل
الواحد من النااَات مع عدد عفيراد األسيرة 9اذ َ حير نقيل
حصية الشييخل الواحييد ميين النااَيات المطروحيية مييع زَييادة
عييدد عفييراد األسييرة ،وَعييود ذلييك ربمييا الييً كييون السييلوك
الجماعٍ لهم عادات ونشاطات مشتركة9
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الشكل ( )2التغاَر الاصلٍ فٍ معدل انتاج النااَات الصلبة المنزلَة
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شكل ( )3تغاَر كمَة اإلنتاج مع تغاَر عدد عفراد األسرة

ثانيا" :تركيبة (مكونات) النفايات الصلبة المنزلية

محتوى رطوبة النفايات الصلبة المنزلية

معدل النسأب المئويأة الوزنيأة لمكونأات النفايأات الصألبة
المنزلية

َوض الجدول ( )3النتاا المستحصلة من قَيا محتيوي
الرطوبييية لكيييل مكونيييات النااَيييات الصيييلبة المنزلَييية ،ومييين
مقارنيية نتيياا الجييدول َتض ي عن محتييوي الرطوبيية لنااَييات
األغذَيية كييان  %65925واييو مقييارب لمييا توصييلت الَييه
َوسف] 9[4عما اليورق واألنسيجة فقيد بلغيت نسيبة الرطوبية
فَهما  %69365و  %79664واو مقارب لميا عشيار الَيه
دَاز]9[9

عمييا عوزان النااَييات الصييلبة المنزلَيية فانييه َتض ي ميين
الجييييدول ( ) 2عن نااَييييات األغذَيييية تمثييييل النسييييبة األعلييييً
َ % 769688لَهيييييا اليييييورق والمعيييييادن بنسيييييبة ،%6968
 %59258عليييً التيييوالٍ ثيييم الب سيييتك والنسيييَ والميييواد
األخيييير ي (كنااَييييات الحييييدااق واألتربيييية وغَراييييا) بنسييييبة
 %29624 ،%29662 ،%49841علييً التييوالٍ 9وشييكل
الزجاج النسبة األقل  %19833من بَن اذه المكونات9
ومييين اسيييتقراة الجيييدول ( )2نجيييد عن جمَيييع عصيييناف
النااَات تتكثر بتغَر المناً ولكن بيدرجات متااوتية اذ َحتيل
الزجاج المرتبة األولً9

كثافة النفايات الصلبة المنزلية
َوضييي الجيييدول ( )4نتييياا قَيييا الكثافييية للنااَيييات
الصييلبة المنزلَيية َ 9حيير ان نتيياا الكثافيية للنااَييات الصييلبة
المنزلَيية جيياةت ضييمن الحييدود المتوقعية فييٍ الييدول النامَيية
( )336-156كغم/م 3التٍ عشار الَها كيل مين فلنتيوف ][2
و كييييونتراو] [7و دَاييييز] 9[9كييييذلك َوضيييي الجييييدول ()4
الكثافة لكل مكون من المكونات التٍ كانت مقاربة لما عشار
الَه دَاز]9[9
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جدول ( )2النسب الماوَة لمكونات النااَات الصلبة
مكونات
النااَات
األغذَة
الورق
العلب المعدنَة
ب ستك
نسَ
زجاج
مواد عخري

تشرَن األول

كانون األول

نَسان

تموز

799552
69759
5924
49463
1917
6،63
29174

749435
59392
29367
49655
19465
69647
29431

769524
89156
59683
39966
29664
19282
49264

829241
69323
89343
69948
39675
49774
19629

حدود النسبة الماوَة
األدنً  -األعلً
969661-639145
139384-49785
119824-69511
99565-19628
4974-6
99365-6
89984-69419

المعدل
(ب)
769688
6968
59258
49841
29662
19833
29624

جدول ( )3محتوي الرطوبة للنااَات الصلبة المنزلَة
األشهر
النااَات
األغذَة
الورق
نسَ

تشرَن األول

كانون األول

نَسان

تموز

المعدل

78
8.356
7.138

7:
7.196
16.852

76
69572
69238

76
7.265
6.85

76.56
7.366
8.662

جدول ( )4كثافة النااَات الصلبة المنزلَة
تشرَن األول
النااَات الصلبة
مجتمعة
األغذَة
الورق
العلب المعدنَة
ب ستك
نسَ
زجاج

كثافة النااَات الصلبة (كغم/م)3
نَسان
كانون األول

تموز

المعدل

188.939

186.8:6

كثافة النااَات الصلبة بعد تصنَاها حسب مكوناتها (كغم/م)3
59:.898
596.:55
5:6.:76
59:.:89
:8.766
95.677
96.968
:8.297
98.529
96.85:
93.516
89.367
76.377
75.931
76.656
78.916
79.289
79.:66
7:.666
77.86:
1:6.721
1:2.93:
196.671
1:3.3:2

59:.173
:6.877
9396:7
75.83:
79.128
1:6.61:

186.966

187.563

االستنتاجات
 -1بلييغ معييدل انتيياج الشييخل الواحييد ميين النااَييات الصييلبة
المنزلَييية  69496كغم/شيييخلَ/وم كميييا تيييراو ععليييً
وعوطييييييييك معيييييييييدل انتيييييييياج بيييييييييَن ()19483-69677
كغم/شيييخلَ/وم فيييٍ حيييَن بليييغ معيييدل كثافييية النااَيييات
الصلبة المنزلَة  1759856كغم/م93
 -2بَنت نتاا الدراسة عن عكثر عَام األسبو انتاجا للنااَات
الصلبة المنزلَة او َوم الجمعة بمعدل  69519كغمَ/وم
َلَييه َييوم السييبت بمعييدل  69482كامَ/ييوم فييٍ حييَن كييان
عكثر اشهر الدراسة انتاجيا للنااَيات الصيلبة المنزلَية ايو
شهر تموز بمعدل  69591كغم/شخلَ/وم9
 -3شكلت األغذَة النسبة األعلً من بَن المكونيات الداخلية
فييٍ تركَبيية النااَييات الصييلبة المنزلَيية اذ بلغييت نسييبتها
 %76969من الوزن الكلٍ للنااَات البلدَة9
 -4بلغت نسبة الرطوبة فٍ النااَيات المنزلَية ضيمن حيدود
( )%259728 – 269216وبمعدل 9%229486
 -5بلييغ اإلنتيياج الكلييٍ للنااَييات الصييلبة البلدَيية فييٍ مدَنيية
الموصل  4249541طنَ/وم9

183.672
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