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ABSTRACT 
    Presently, generated solid wastes are considered a beneficial good and not merely 
unwanted materials that to be disposed of solid waste. A new type of industry began 
to emerge in the developed countries called -Solid Waste Industries -. This industries 
are worthy to be adapted in Iraq and other Arabic countries is dealing  in proper way 
to generated solid waste. 
   Mosul city produces as much as (915 Tons) a day. This amount is likely to increase 
to (1620 Tons) a day in year 2020. 
   Composition and characteristics of  Mosul city is approximately similar to those 
predominated in other countries . Food solid waste constitutes 68.17%, paper 9.6%, 
glass, plastic and aluminum cans represents 2.61%, 5.29%, and 2.27% respectively. 
Other residuals waste such as yards, rubber, wood, do not exceed 1%.  
   Land filling of this huge amounts of generated solid waste will need large areas for 
disposal. This study stresses on introducing integrated solid waste management 
components -4 Rs- i.e., reducing, reusing, recycling, recovery energy and 
composting. These components -when applied- will save huge financial, economic, 
healthy, and social benefits. Area needed for land filling will turned very small. 
Besides, employment of people and improve their livings are considered. 
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  لتفعیل اإلدارة المتكاملة للنفایات الصلبة في مدینة الموص
 

  الخالصة
بدأ العالم ینظر إلى النفایات الصلبة المتولدة یومی"ا عل"ى إنھ"ا ث"روات وس"لع مفی"دة یمك"ن االس"تفادة منھ"ا ولیس"ت    

ف"ي مختل"ف البل"دان الص"ناعیة  -صناعھ النفای"ات –فقد تطور ما أصبح یسمى , مجرد مخلفات ینبغي التخلص منھا
لع""راق أن یح"ذو مث""ل ھ""ذا التوج""ھ ویتعام""ل م""ع النفای""ات الص""لبة وم""ا أح""رى ب""الوطن العرب""ي وا. وال"دول المتقدم""ة

  . المنتجة یومیا وفق األسالیب العلمیة الصحیحة ولتحقیق تنمیة رائدة
وف"ي ك"ل منطق"ة ت"م . تمت الدراسة على مدینة الموصل باختیار س"تة من"اطق ف"ي ك"ل جان"ب م"ن ج"انبي المدین"ة    

می"ة للنفای"ات المنزلی"ة والتجاری"ة م"ن األس"واق المحلی"ة ولم"دة س"تة اختیار خمسة عشر موقعا لی"تم جم"ع عین"ات یو
  .    أشھر ابتداء من شھر شباط ولغایة شھر تموز

ومن المتوق"ع أن , من النفایات البلدیة الصلبة) طن 915(بینت الدراسة أن مدینة الموصل تنتج یومیا ما مقداره     
حی"ث تت"زامن الزی"ادة ف"ي  . دین"ة االقتص"ادیة واألمنی"ة خصوص"اتزداد إنتاجیة ھذه النفای"ات م"ع تحس"ن أوض"اع الم
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 1620(لیصبح مق"دار اإلنت"اج الی"ومي للمدین"ة ) سنویا % 3(إنتاج الفرد بنسبة تقارب نسبة النمو السكاني والبالغة 
  . 2020في العام) طنا
تشبھ إلى ح"د م"ا الخص"ائص كما بینت نتائج الدراسة إن تركیبة وخصائص النفایات الصلبة في مدینة الموصل     

إذ تمث"ل الفض"الت الغذائی"ة النس"بة األكب"ر م"ن . الموجودة في بقیة الدول م"ع اخ"تالف النس"ب الوزنی"ة لك"ل عنص"ر
بینم"""ا یمث"""ل البالس"""تك والن"""ایلون , %2.61والزج"""اج % 9.6وال"""ورق والك"""ارتون % 68.17المكون"""ات وبواق"""ع 

% 2.01أما المنسوجات فكان"ت نس"بتھا, أغلفة المأكوالت % 1.65مضافا لھا , %2.27وعلب األلمنیوم % 5.29
والم"واد المطاطی"ة فل"م % 1.13ومخلفات الح"دائق والزرائ"ب فكان"ت نس"بتھا % 3.47وحفاضات األطفال القطنیة 

بینما بقیة المكونات مثل المعادن واألخشاب والمواد الجلدیة ومخلفات البناء فق"د كان"ت نس"بھم اق"ل %. 1.0تتجاوز 
  .%1.0من 
أن طمر ھذه الكمیات الھائلة سوف یستھلك مساحات شاس"عة م"ن األراض"ي الت"ي یمك"ن اس"تثمارھا ف"ي می"ادین     

ل""ذلك ف""ان ھ""ذه الدراس""ة تش""دد عل""ى تطبی""ق اإلدارة المتكامل""ة للنفای""ات الص""لبة بطرقھ""ا المختلف""ة ك""ي ی""تم . أخ""رى
ة م"ن الفض"الت العض"ویة الس"ریعة التحل"ل ل"ھ كما إن إنتاج محسنات الترب, استخدام بعضھا وتدویر البعض اآلخر

وعن"د اس"ترجاع الطاق"ة الحراری"ة أو الكھربائی"ة ف"ان كمی"ات ض"ئیلة م"ن النفای"ات ستص"ل إل"ى مواق"ع . فوائد كثیرة
مثل ھ"ذه اإلج"راءات س"یعود عل"ى المنطق"ة والمدین"ة بالمن"افع . الطمر الصحي بحیث تشغل مساحات صغیرة نسبیا

 . خلق فرص عمل لألفراد العاطلین ورفع مستویاتھم المعاشیة المادیة والمعنویة والى
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


