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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. 
 
Keywords: Integrated solid waste management, Solid waste, Mosul waste, Recycle 
and reuse                   

  لتفعیل اإلدارة المتكاملة للنفایات الصلبة في مدینة الموص
 

  الخالصة
بدأ العالم ینظر إلى النفایات الصلبة المتولدة یومیا على إنھا ثروات وسلع مفی دة یمك ن االس تفادة منھ ا ولیس ت         

في مختلف البلدان الص ناعیة   -صناعھ النفایات –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          وما أحرى ب الوطن العرب ي وا  . والدول المتقدمة

  . المنتجة یومیا وفق األسالیب العلمیة الصحیحة ولتحقیق تنمیة رائدة
وف ي ك ل منطق ة ت م     . تمت الدراسة على مدینة الموصل باختیار ستة مناطق في كل 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 لیتم جمع عینات یو
  .    أشھر ابتداء من شھر شباط ولغایة شھر تموز

وم ن المتوق ع   ، من النفایات البلدی ة الص لبة  ) طن ٩١٥(بینت الدراسة أن مدینة الموصل تنتج یومیا ما مقداره     
حیث تتزامن الزیادة ف ي   . دینة االقتصادیة واألمنیة خصوصاأن تزداد إنتاجیة ھذه النفایات مع تحسن أوضاع الم
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 ١٦٢٠(لیصبح مقدار اإلنتاج الیومي للمدینة ) سنویا % ٣(إنتاج الفرد بنسبة تقارب نسبة النمو السكاني والبالغة 
  . ٢٠٢٠في العام) طنا
تشبھ إلى حد ما الخصائص 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 مع اختالف النسب الوزنی ة لك ل عنص ر   
بینم  ا یمث  ل البالس  تك والن  ایلون   ، %٢.٦١والزج  اج % ٩.٦وال  ورق والك  ارتون  % ٦٨.١٧المكون  ات وبواق  ع  

أم    ا المنس    وجات فكان    ت   ، أغلف    ة الم    أكوالت  % ١.٦٥مض    افا لھ    ا  ، %٢.٢٧وعل    ب األلمنی    وم  % ٥.٢٩
والمواد % ١.١٣ومخلفات الحدائق والزرائب فكانت نسبتھا % ٣.٤٧وحفاضات األطفال القطنیة % ٢.٠١نسبتھا

بینما بقیة المكونات مثل المعادن واألخش اب والم واد الجلدی ة ومخلف ات البن اء فق د       %. ١.٠المطاطیة فلم تتجاوز 
  .%١.٠كانت نسبھم اقل من 

أن طمر ھذه الكمیات الھائلة سوف یستھلك مساحات شاسعة من األراضي 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 من الفضالت العضویة السریعة التحل ل ل ھ   كما إن إنتاج محسنات الترب، استخدام بعضھا وتدویر البعض اآلخر
وعند استرجاع الطاقة الحراری ة أو الكھربائی ة ف ان كمی ات ض ئیلة م ن النفای ات ستص ل إل ى مواق ع           . فوائد كثیرة

مثل ھذه اإلجراءات سیعود 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

   
  

  المقدمة 
ل ذلك ت نعكس   . تعد النفایات الصلبة نتاج یومي لكافة األف راد وم ن كاف ة األنش طة والفعالی ات الت ي یمارس ونھا           

كم ا  . اتھ ا المنتج ة  االختالفات الفردیة والفعالیات المختلفة لألفراد على خواص وتركیبة ھ ذه النفای ات وعل ى كمی   
تختلف ھذه النفایات باختالف الظروف االقتصادیة والمعاش یة والثقافی ة ومس توى ال وعي البیئ ي والت زام األف راد        

فض  ال ع  ن ذل  ك تحم  ل  الدول  ة ومنظم  ات المجتم  ع الم  دني      ، ب  القوانین والتش  ریعات الص  ادرة م  ن قب  ل الدول  ة   
كما تختلف النفایات بحسب األدوات والوسائل التي یس تخدمھا   .امسؤولیاتھا إزاء القوانین الصادرة ومدى تطبیقھ

  . [1]كل فرد وما ینتج عنھا من مخلفات وفضالت صلبة فھي تختلف من شخص آلخر
عل ى كاف ة المس تویات الص حیة والبیئی ة       ھ ا تأثیرات  انعك اس اإلنتاج المستمر والمتزاید  للنفایات س یالزمھا   إن    

تزاید مخاطر وخصوصا المتقدمة منھا تقلق  الكثیر من الدول  كانت فمن المشاكل التي. واالجتماعیة واالقتصادیة
مم ا ح دى بالمجتمع ات إل ى ض رورة       . المختلف ة  بس بب اإلنت اج المس تمر والمتن وع لھ ا       النفایات الصلبة بأنواعھا

الق ة ومنظم ات المجتم ع    لدول ة ذات الع اودوائر  األشخاص یتبعھامعینة  استراتیجیات وإتباعخاص مج ابر إیجاد
االستفادة من تلك النفایات،  وعلى نفس الوتیرة یتم التفكیر بكیفیة .مناالمدني للتخلص من النفایات بشكل علمي و

  .ال یجوز التفریط فیھا" قیمة اقتصادیة كبیرة"إھدارھا باعتبارھا  وعدم
بعی دة   وأخ رى  األم د قص یرة   أھ داف تحقی ق  عن ي  تلنفای ات الص لبة   ا لل تخلص م ن    هالجیدة والكفوء اإلدارة إن    

م ن جم ع    یبت دئ ص حیح   وعمل ي علم ي   بأس لوب للحمایة من خطر النفایات  شامالھي بذلك تعد برنامجا و. األمد
حمای ة البیئ ة م ن التل وث     ، ویجب تحقیق التوازن ب ین العناص ر التالی ة    .للتخلص منھاالنفایات ثم النقل والمعالجة 

متطلب ات  إض افة إل ى   ، واالقتص اد باس تھالك الطاق ة والم وارد الطبیعی ة      ص م ن النفای ات  والكلفة المطلوب ة لل تخل  
جم ع   أس لوب و، یجب معرفة كمیة ونوعیة الفضالت المنتج ة  األھدافولتحقیق ھذه  .الجمھور أو األفرادوحاجة 

أماكن  أوكن المعالجة أماالمحطات الوسیطة وإلیصالھا إلى طریقة النقل و، خارجھا أو إنتاجھا أماكنالنفایات في 
 اآلم ن طریق ة ال تخلص   إض افة إل ى   ، تقلیل حجم النفایات وخصوص ا الفض الت الخط رة منھ ا    فضال عن  .الطرح

  .النظاميالعلمي للطمر الصحي  األسلوبوأخیرا ، لتحقیق ھدف التقلیل
ومن تلك . النفایات الصلبةاستخدام  كثیر من دول العالم لالھتمام بعملیة التدویر وإعادةالعوامل عدیدة  دفعت    

البیئة، وإیقاف الھدر المستمر للموارد الطبیعیة، ودرء  العوامل أیضا تزاید الوعي بأھمیة المحافظة على سالمة
 الناجمة عن النفایات، وتنامي وعي قطاعات مختلفة من الناس بأھمیة النفایات كمصدر المخاطر الصحیة والبیئیة

فالیابان . للنفایات الصلبة مشجعا" إعادة االستخدام"كثیر من دول العالم تكون فكرة  ففي .للعدید من المواد الخام
وفي كثیر من دول  .وتدفن الباقي% ٤٠إلنتاج الطاقة، وتعید تدویر نحو  من نفایاتھا الصلبة% ٤٠تستخدم نحو 

 %22 تدویر على نحومن األوعیة الزجاجیة، وفي أمریكا استحوذت صناعة ال% ٩٠استخدام نحو  ُیعاد أوروبا
تدویر البالستیك والورق  من النفایات الصلبة، وتم استخدام ثلث تلك الكمیة في صناعة السماد، والباقي في

  .  [2]وغیرھما
تواجھ مشكلة إدارة النفایات الصلبة في مدینة الموصل  عدة تحدیات منھا الزیادة المستمرة في عدد السكان مع     

كما یودي تغیر أنماط  العیش ، دي والذي یودي إلى االختالف في المكونات وزیادة اإلنتاجزیادة النشاط  االقتصا
ویلع ب نم و ال وعي البیئ ي وتزای د اإلدراك      . لألسر المختلفة إل ى تغ ایر نس ب مكون ات النفای ات والكمی ة المنتج ة       
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كم ا ال یمك ن إھم ال نظ رة     . نفای ات باآلثار السلبیة لتواجد وانتشار  النفای ات الص لبة ال دور الفاع ل للتعام ل م ع ال      
  .الحكومات المحلیة ودوائر البلدیة إلى النفایات على إنھا مورد اقتصادي ولیست عبئ بیئي أو فضالت فحسب

والصحیة واإلعالمیة االقتصادیة العدید من المنافع في تحقیق  أساسیاالمتكاملة للنفایات الصلبة دورا  اإلدارةتلعب 
اس تخدام النفای ات یعتب  ر ح افزا ومش  جعا     إلع  ادةالمردود االقتص ادي  ف  . [3] بیئی ة المختلف ة  ال المن  افع إل ى  إض افة 

عند التعامل مع النفایات سیحقق  اإلدارةوعلى النقیض من ذلك فان سوء ، للعاملین في حقل التخلص من النفایات
الت ي تخ ص    الھتمام ات عن بقی ة ا فضال في النواحي البیئیة والصحیة والنفسیة واالجتماعیة العدید من السلبیات  

ملی ار دین ار عراق ي م ن النفای ات ف ي        ١٤.١٧ت وفیر   إمكانیةعلى   [4] الراوي والطیار أكدفقد . الفرد والمجتمع
     .استخدامھا وإعادةتم تدویر  إذامدینة الموصل 

ب تل ك المكون ات   التعرف على مكونات عناصر النفایات الصلبة في مدین ة الموص ل ونس     إلىتھدف الدراسة     
االستفادة من بعض  إمكانیةمع  واآلمنالعلمي  المتكاملة لكي یتم التخلص لإلدارةوضع خطة  إلىوكمیاتھا لیصار 

  .ة ولتقلیل العبء على عملیات الطمر الصحيیمواد ذات قیمة اقتصادیة ونفع إلنتاجالمكونات 
  

  المواد وطرائق العمل
تقی  یم الواق  ع الح  الي للنفای  ات الص  لبة ف  ي مدین  ة     تقتض  ي  (ISWM)الص  لبة إن اإلدارة المتكامل  ة للنفای  ات      

ت م إج راء    ھ ذه االعتب ارات  وعل ى  . وطرق تجمیعھا ومعالجتھالمعرفة كمیة النفایات المنتجة ومكوناتھا  الموصل
س   تة  ع  دة أحی  اء ف   ي المدین  ة وبواق  ع     حی  ث ج  رى انتخ   اب   ،دراس  ة ومس  ح می   داني ألحی  اء المدین  ة المختلف   ة    

وقد روعي أن تشتمل  .في كل جانب من جانبي المدینة التي یقسمھا نھر دجلة لتمثل مدینة الموصل )مناطق(یاءأح
كم ا ج رى   . األحیاء المختارة على مختلف أطیاف المدینة من الناحیة الثقافیة واالجتماعی ة والمس تویات الوظیفی ة   

وك ذلك المواق ع   ، ف راد وبمختل ف األعم ار   بشكل عشوائي بحی ث تحت وي عل ى ع دد مختل ف م ن األ       انتخاب الدور
  .  یمثل أحیاء مدینة الموصل والتي تم انتخابھا إلجراء الدراسة) ١(والشكل رقم . التجاریة في كل منطقة

  
         
  من المدینة األیمنالسكنیة في الساحل  األحیاء    من المدینة      األیسرفي الساحل السكنیة  األحیاء       

 وادي حجر - ١٢    غزالنيالطیران وال -١١                     الحدباء -٢  األولىلكفاءات ا      1-
  الیرموك -١٤                المنصور -١٣          المصارف -٤      الصدیق والبلدیات -٣  

     ریبيالُع -١٦      الصالح الزراعي -١٥             الوحدة -٦                     البكر -  5 
  

  خارطة مدینة الموصل موضحًا علیھا األحیاء السكنیة للمدینة والمخدومة من قبل البلدیة) : ١(قم شكل ر
  واألحیاء التي جرت فیھا الدراسة

  
موقع تجاري  أوجرى توزیع استمارة استبیان على العوائل المشمولة بالمسح المیداني وبواقع  خمسة عشر عائلة 

تحتوي على معلومات تفید في احتساب إنتاج  ناطق الستة لكل جانب من جانبي المدینة بحیثمن الممنطقة في كل 
كما تم توزیع أكیاس خاصة . الفرد الواحد من النفایات الصلبة في الیوم واحتساب نسب مكونات النفایات المنتجة
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جرى . إلى جمعھا في الیوم التاليلیصار ، بجمع النفایات على الدور لیتم وضع النفایات المنتجة فیھا وبشكل كامل
  ).٢(احتساب خصائص وكمیة النفایات المنتجة وكما في الشكل التخطیطي رقم 

استمرت عملیة النمذجة وجمع النفایات من المناطق المختارة ستة أشھر ابتداء من منتصف شباط ولغایة تموز 
السكنیة وبعض المناطق التجاریة التي تم نموذج من مختلف مناطق المدینة ) ٣٦٠(فقد تم جمع  .من نفس السنة

اختیرت ھذه الفترة  الزمنیة كونھا  . تقسیمھا إلى مجموعة أحیاء سكنیة وبواقع ستة أحیاء لتمثل المدینة برمتھا
استھالك األطعمة   تجمع خصائص  فصول السنة المختلفة ما بین الحر والبرد  والجفاف والرطوبة  واختالف

كما إن .  ي  ستكون الفضالت المنتجة تبعا  للحالة السائدة  وقتھا ممثلة لظروف  وفصول السنةوالفعالیات  وبالتال
 .عملیة النمذجة كانت یومیة لمعرفة التغیر الیومي في إنتاج الفضالت

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  نفایات الصلبة التي تم جمعھارسم تخطیطي یوضح طریقة جمع وتشخیص نماذج ال): ٢(شكل رقم 
 

  النتائج والمناقشة
الصحیح للتخلص من مخاطرھا البیئیة والص حیة واالجتماعی ة    األسلوبالمتكاملة للنفایات الصلبة  اإلدارةتعد    

، لحمایة من أخطار النفایات بأسلوب علمي وعملي صحیحفھي عبارة عن برنامج شامل ل. واالقتصادیة والجمالیة
 إلى أن تتوارى عن األنظار بتحویلھا إلى مواد وموارد یعاد لجمع والنقل والمعالجة ا إنتاج النفایات ثمیبتدئ من 

 
 توزیع استمارات استبیانیھ على الدور والمحالت المشمولة بالدراسة

  تجمیع النفایات الخاصة بكل موقع منتخب في أكیاس خاصة تم توزیعھا

 ساعة ونقلھا إلى منطقة التصنیف   ٢٤جمع األكیاس بعد 

 وزن نموذج النفایات الموضوع باألكیاس

 تصنیف النفایات حسب نوع االستخدام

فصل مكونات النفایات المختلفة وقیاس 
 وزنھا وحجمھا

لمواد تجفیف النفایات الغذائیة وا
 ساعة ١٢-٦العضویة 

وزن النفایات الغذائیة والعضویة 
 وقیاس حجمھا

تجمیع نماذج النفایات والتخلص 
 بحذر منھا
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لتحقیق أعلى كفاءة في حمایة . وعدم تركھا مبعثرة في المحیط الحیوي لإلنسان، استخدامھا أو تدفن بشكل صحي
القوانین الخاص ة   ،)الناحیة الصحیة والبیئیة(  للبیئة األقل تلویثا، )الناحیة االقتصادیة(  الموارد الطبیعیة والطاقة

   .)واقع المدینة( االنسیابیة والیسر في التنفیذ ،)الناحیة القانونیة ( بحمایة البیئة ومدى تنفیذھا 
الموجودة  األحیاءالفرد الموصلي في المناطق التي جرت فیھا الدراسة وفي  إنتاجیة)  ٢(و) ١(یوضح الجدوالن 

بقی ة   أم ا  .والن الوضع الحالي للمدینة یقتصر على النشاط السكني وبع ض النش اط التج اري   . ي المدینةعلى جانب
غی ر   األوضاعلم تكن مغیبة بسبب  إنسساتیة فھي قلیلة جدا ؤالصناعیة والتجاریة والزراعیة وحتى الم األنشطة

الس كنیة وكم ا    اإلنتاجی ة ض عف   أنھانفایات على المدینة من ال إنتاجیةفقد تم تحدید   ،دینةالطبیعیة التي تعیشھا الم
م ن  %) ٥٠(ذي أكد أن إنتاجیة المدینة من الفضالت السكنیة  في ال دول النامی ة تمث ل    للدول النامیة وال [5]بینھا 

 . اإلنتاجیة الكلیة
 

  
متوسط  –         إنتاج النفایات الصلبة في مناطق الجانب األیسر من مدینة الموصلمعدل ): ١(جدول رقم 

  )فرد في الیوم/كغم(فترة الدراسة  خالل -نموذجین
رقم 

  نموذج
المنطقة 

  األولى
  )الكفاءات(

المنطقة 
  الثانیة

  )الحدباء(

المنطقة الثالثة 
، الصدیق(

  )البلدیات

المنطقة 
الرابعة 

  )المصارف(

المنطقة 
الخامسة 

  )البكر(

المنطقة 
السادسة 

  )الوحدة(
٠.٣٠٠  ٠.٢٧٠  ٠.٢٦٠  ٠.٢٤٨  ٠.٥٨٢  ٠.٤١٧  ١  
2 ٠.٢٦٥  ٠.٢٨٥  ٠.٣٥٥  ٠.٢٥٥  ٠.٢٧٥  ٠.٤٦٠  
٠.٣٤٠  ٠.٤٣٢  ٠.٢٥٨  ٠.٣٣٠  ٠.٢٥٠  ٠.٣٨٨  ٣  
٠.٢٩٠  ٠.٣٢٠  ٠.٢٤٠  ٠.٣٤٠  ٠.٣١٢  ٠.٤٦٩  ٤  
٠.٣١٦  ٠.٣٠٥  ٠.٣٣٠  ٠.٢٤٥  ٠.٢٩٥  ٠.٥١٠ ٥  
٠.٣١٦  ٠.٢٥٠  ٠.٢٤٥  ٠.٣٢٢  ٠.٢٥٤  ٠.٤١٢  ٦  
٠.٢٨٥  ٠.٣١٥  ٠.٢٦٠  ٠.٢٨٤  ٠.٣٨٦  ٠.٤٩٠  ٧  
٠.٢٩٤  ٠.٢٤٥  ٠.٣١٠  ٠.٣٦٥  ٠.٣٧٥  ٠.٥١٧  ٨  
٠.٢٧٠  ٠.٣١٣  ٠.٣١٠  ٠.٢٥٠  ٠.٣٢٨  ٠.٣٤٥  ٩  

10 ٠.٢٤٠  ٠.٢٤٥  ٠.٢٥٦  ٠.٢٨٥  ٠.٥٧٥  ٠.٤٢٥  
٠.٣٣٥  ٠.٢٣٠  ٠.٤١٠  ٠.٣٥٥  ٠.٣٦٨  ٠.٤٠٠  ١١  
٠.٢٨٥  ٠.٢٦٥  ٠.٢٩٠  ٠.٣٨٠  ٠.٣٨٠  ٠.٤٥٠  ١٢  
٠.٢٨٥  ٠.٣٤١  ٠.٣٨٥  ٠.٤٨٠  ٠.٤٧٠  ٠.٨٣٥  ١٣  
٠.٢٣٥  ٠.٢٤٥  ٠.٣٢٠  ٠.٣٢٠  ٠.٣٨٠  ٠.٤٦٠  ١٤  
٠.٢٩٥  ٠.٢٥٦  ٠.٢٥٥  ٠.٢٦٥  ٠.٣٥٨  ٠.٤٤٠  ١٥  

المعدل 
لكل 

  منطقة

٠.٢٨٩  ٠.٢٨٦  ٠.٢٩٦  ٠.٣٠٩  ٠.٣٧٠  ٠.٤٧٢  
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متوسط  – إنتاج النفایات الصلبة في مناطق الجانب األیمن من  مدینة الموصل معدل ) :٢(جدول رقم 
  )فرد في الیوم/كغم( فترة الدراسة خالل -نموذجین

  رقم 
  موذجن

 األولىالمنطقة 
، الطیران(

  )الغزالني

المنطقة الثانیة 
  )وادي حجر(

المنطقة 
الثالثة 

  )المنصور(

المنطقة 
الرابعة 

  )الیرموك(

المنطقة الخامسة 
 اإلصالح(

  )الزراعي

المنطقة 
السادسة 

  )الُعریبي(
٠.٣١٠  ٠.٢٦٥  ٠.٢١٨  ٠.٢٤٢  ٠.٣١٢  ٠.٣١٧  ١  
2 ٠.٢٥١  ٠.٢٨٥  ٠.٢٥٥  ٠.٢٢٥  ٠.٢٧٥  ٠.٢٦٠  
٠.٣٣٠  ٠.٢٨٢  ٠.٢٥٨  ٠.٢٣٠  ٠.٢٥٠  ٠.٥٢٠  ٣  
٠.٢٩٠  ٠.٢٢٠  ٠.٢٤٠  ٠.٢٤٠  ٠.٣١٢  ٠.٢٦٩  ٤  
٠.٣١٦  ٠.٢٣٥  ٠.٢٣٨  ٠.٢٣٥  ٠.٢٩٥  ٠.٣١٠ ٥  
٠.٢٥٦  ٠.٢٥٠  ٠.٢٢٥  ٠.٢٣٢  ٠.٢٥٤  ٠.٣١٢  ٦  
٠.٢٨٥  ٠.٢١٨  ٠.٢٦٠  ٠.٢٨٤  ٠.٢٢٦  ٠.٢٩٠  ٧  
٠.٢٩٤  ٠.٢٤٥  ٠.٣١٠  ٠.٣٦٥  ٠.٢٧٥  ٠.٣١٧  ٨  
٠.٢١٢  ٠.٢٤٣  ٠.٢٢٠  ٠.٢٢٨  ٠.٢٢٨  ٠.٢٤٥  ٩  

10 ٠.٢٤٠  ٠.٢٤٨  ٠.٢٥٦  ٠.٢٨٥  ٠.٢٧٥  ٠.٣٢٥  
٠.٢٣٥  ٠.٢٤٠  ٠.٣١٠  ٠.٢٥٥  ٠.٢٦٨  ٠.٤٠٠  ١١  
٠.٢٨٥  ٠.٢٦٥  ٠.٢٩٠  ٠.٢٣٥  ٠.٢٨٠  ٠.٥٥٠  ١٢  
٠.٢٨٥  ٠.٢٤١  ٠.٢٦٥  ٠.٣١٠  ٠.٢٧٠  ٠.٢٤٠  ١٣  
٠.٢٣٠  ٠.٢١١  ٠.٢٢٠  ٠.٢٢٥  ٠.٢٨٠  ٠.٢٦٠  ١٤  
٠.٢٨٠  ٠.٣٥٦  ٠.٢٤٢  ٠.٢٥٠  ٠.٢٢٨  ٠.٢٤٠  ١٥  

المعدل 
  لكل 

  منطقة

٠.٢٧٣  ٠.٢٥٤  ٠.٢٥٢  ٠.٢٥٦  ٠.٢٦٧  ٠.٣٣٦  

إنتاجیة الفرد م ن النفای ات عل ى النط اق المنزل ي والكل ي وال ذي س ینعكس عل ى إنتاجی ة           ) ٣(یوضح الجدول رقم 
 یتب ین م ن ھ ذا الج دول أن المع دل الع ام إلنت اج النفای ات        . مدینة الموصل من النفایات الصلبة ولمختلف األنش طة 

 ).فرد في الیوم/كغم ٠,٦١(الصلبة في مدینة الموصل یبلغ 
  

  اإلنتاج الیومي للنفایات الصلبة في مدینة الموصل):٣(جدول رقم 

  جانب
  المدینة 

معدل اإلنتاج السكني   المنطقة
  للنفایات 

  )فرد في الیوم/كغم(

معدل اإلنتاج الكلي 
  للنفایات

  )فرد في الیوم/كغم(

  معدل اإلنتاج
  الكلي

  )فرد/مكغ(
  الجانب
  األیسر

  من
  المدینة

    ٠.٩٤٤  ٠.٤٧٢  )الكفاءات(المنطقة األولى 
  
  

٠.٦٧٤  

  ٠.٧٤  ٠.٣٧٠  )الحدباء(المنطقة الثانیة 
  ٠.٦١٨  ٠.٣٠٩  )البلدیات(المنطقة الثالثة 
  ٠.٥٩٢  ٠.٢٩٦  )المصارف(المنطقة الرابعة 

  ٠.٥٧٢  ٠.٢٨٦  )البكر(المنطقة الخامسة 
  ٠.٥٧٨  ٠.٢٨٩  )الوحدة(دسة المنطقة السا

  الجانب
  األیمن

  من
  مدینةال
  

    ٠.٦٧٢  ٠.٣٣٦  )الطیران(المنطقة األولى 
  
  

٠.٥٤٦  

  ٠.٥٣٤  ٠.٢٦٧  )وادي حجر(المنطقة الثانیة 
  ٠.٥١٢  ٠.٢٥٦  )المنصور(المنطقة الثالثة 

  ٠.٥٠٤  ٠.٢٥٢  )الیرموك(المنطقة الرابعة 
  المنطقة الخامسة

  )ياإلصالح الزراع(
٠.٥٠٨  ٠.٢٥٤  

  ٠.٥٤٦  ٠.٢٧٣  )الُعریبي(المنطقة السادسة 
  فرد في الیوم/ كلغم  ٠.٦١  اإلنتاج الیومي لمدینة الموصل            
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فیوضح معدالت اإلنتاج الیومي للفرد من النفایات الصلبة الكلیة والمنتجة في المناطق ) ٣(الشكل رقم اما 
یالحظ من الشكل أن مناطق الساحل األیسر ھي األكثر أنتاجا . فیھا الدراسة المختلفة من المدینة والتي أجریت

للنفایات من مناطق الساحل األیمن مع وجود االختالفات الواضحة في كمیة إنتاج النفایات بین المناطق 
ما یوضحھ  وعلى الرغم من أن ھذه الكمیة قلیلة نسبیا مقارنة مع إنتاج النفایات في الدول األخرى وك.المختلفة

إال أن ھذه الكمیة من المتوقع أن تزداد وبشكل مطرد ومتسارع مع تحسن الظروف ، [6])٤(الجدول رقم 
في بحثھم عن مدینة بغداد والذي توقع الزیادة السنویة  [7]االقتصادیة والتي بدأت بوادرھا من اآلن وكما بینھا 

  %).٤ -%٣(في أنتاج النفایات في مدینة بغداد تتراوح بین 

  في المناطق المختلفة للمدینة) فرد/كغم(معدل اإلنتاج الیومي للنفایات الصلبة): ٣(شكل رقم 
  

 [6]لعربیة الدول اإنتاجیة الفرد الواحد من النفایات الصلبة في ):٤(جدول رقم 
إنتاج الفرد من النفایات  القطر

  )كغم( الصلبة في الیوم 
إنتاج الفرد من  القطر

النفایات الصلبة في 
  )كغم( الیوم 

  ١.٢  مصر ٢.١ المتحدة اإلمارات العربیة
 ٠.٦٤  تونس ١.٦  مملكة البحرین

 ٠.٤٩  سوریا ١.٢٨  المملكة العربیة السعودیة
 ٠.٤٨ السودان  ٠.٩  المملكة األردنیة الھاشمیة

 ٠.٤٥  الجزائر  ٠.٧٤  بغداد/ العراق 
  

. [8]%)٢,٨(تماثل الزیادة في النمو السكاني والبالغة %) ٣,٠(إن الزیادة في إنتاجیة الفرد الموصلي من النفایات
 ١٥٠٠٠٠٠(وعلى ھذا األساس فباإلمكان احتساب الناتج الیومي من النفایات للمدینة والبالغ عدد سكانھا  حالی ا  

   :بتطبیق المعادالت اآلتیة ) ملیون وخمسمائة ألف نسمة
  )١...(     Poًً ×Wo= إنتاج الفرد السنوي  ×عدد السكان تلك السنة= الناتج الیومي للنفایات حالیا 
  )٢... w (n                           )+١* r (n )+١*(اإلنتاج الحالي =  اإلنتاج النھائي للنفایات      

  )٣... c (n            )+١*r (n *W0)+١*(P0=  الیومي من النفایات في أي سنة مستقبلیة  اإلنتاج 
فتمثل اإلنتاج  W0أما ، )وزارة التخطیط% ٢.٨(نسبة الزیادة السنویة  rعدد السكان الحالي و  P0حیث تمثل     

س  نوات المس  تقبلیة لحس  اب  ع  دد ال nو) ٠,٠٣(نس  بة الزی  ادة الس  نویة   cو) س  نة/ش  خص/كغ  م(الح  الي للنفای  ات  
أي أن إنتاج المدینة من النفایات سیزداد وبشكل متسارع كمتوالیة ھندسیة بس بب زی ادة عناص ر        . [9]النفایات

م ن  ) ط ن  ٩١٥( ووفق ا لھ ذه المع ادالت ف ان اإلنت اج الی ومي لمدین ة الموص ل حالی ا          . معادلة اإلنت اج ف ي المدین ة   
من اإلنتاج الحالي أي ما یق ارب  %) ١٨٠(وھو ما یكافئ ، طنا) ١٦٢١(لى النفایات وسیصل بعد عشرة أعوام إ

  . ضعف الكمیة المنتجة حالیا
لغ رض  خصائص ھا و بغی ة معرف ة    الم أخوذة ك ل مك ون للنم اذج    الوزنی ة ل نس ب  التم تشخیص مكون ات النفای ات و  

  .یوضح ذلك) ٥(رقم والجدول التالي متكاملة للنفایات الصلبة  إدارةوضع 
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  المكونات ألرئیسیھ للفضالت ألمنزلیھ في مدینھ الموصل) ٥(رقم جدول 
  ت المكونات  المدى نسبة وزنیھ  )%(التغییرنسبة  نسبة وزنیھ المعدل

  ١ فضالت غذائیة ٨٠ - ٠2 ٤٠٠ ٦٨.١٧
  ٢  ورق وكارتون  ١٠ - ٣.٣  ٣٠٣ ٩.٦

  ٣  زجاج ٨.٢ -١.٨  ٤٥٥ ٢.٦١
  ٤ بالستك ونایلون ٧.٦ -٢.٠  ٣٨٠ ٥.٢٩
  ٥  علب ألمنیوم ٤.٢ -١.٤  ٣٠٠ ٢.٢٧
  ٦ أغلفھ مأكوالت ٣.٨ -١.٠  ٢٧١  ١.٦٥
  ٧ معادن ٢.١- ٠.٥  ٤٢٠ ٠.٨٨
  ٨ بأنواعھاالمنسوجات ١٢ -٢.٨  ٤٢٨ ٢.٠١
  ٩ حفاظات أطفال ١٧ -٠  --- ٣.٤٧
  ١٠ مخلفات حدائق ٤.٨ -٠  --- ١.١٣
  ١١ خشب ٢.٨ -١.١  ٢٥٤ ٠.٨٥

  ١٢  مطاط  ٢.٥ -٠.٧  ٣٥٧  ١.٠
  ١٣  مواد جلدیھ  ٣.٤-٠.٨  ٤٢٥  ٠.٤٨
  ١٤  أشیاء أخرى  ٣.٣ -٠  ---  ٠.٥٩

 
تداخل العناصر األساسیة التالیة ول یس التعام ل م ع ك ل      أوتقوم اإلدارة المتكاملة للنفایات الصلبة على اتحاد      

لی تم   مكوناتھ ا  وھي بذلك تحت اج إل ى التحلی ل العلم ي ال دقیق للفض الت لمعرف ة كمی ة ونوعی ة         ، عنصر على حده
الكمیات المنتجة المستحصلة في ھذا البحث عن ومن خالل النتائج . علمي دقیقعامل مع كل مكون منھا بشكل الت

 ;كما یلي المتكاملة للتعامل مع مكونات النفایات  اإلدارةمن النفایات ونسب مكوناتھا یمكن تشخیص عناصر 
 أعم ار والم واد الجی دة ذات    األدواتم باس تخدا  ; ( Source Reduction Strategy)النفای ات   إنت اج تقلی ل   -١

وع  دم ، الجھ  زهاوالالزم  ة ل  ألدوات  الص  یانة الدوری  ة وإج  راء وع  دم اس  تخدام ال  ردى منھ  ا  االس  تخدام الطویل  ة
الطع ام   أوالش راء   عن د  اإلسرافالمواد الغذائیة فیجب عدم  أما. ذات االستخدام المفرد األدوات والمواداستخدام 

كما یمكن تنظیف وجمع الت الف م ن الم واد الغذائی ة     ، أخرىالثالجة لیعاد استخدامھا مرة  ترك الزائد منھا فيمع 
التس ویق لی تم الس یطرة عل ى      أم اكن المواطن وف ي   إلىقبل عرضھا والقشور التي ال یحتاجھا المواطن الزراعیة 

فف ي ال دول   ، النص ف  ىإل  ففي ھذه الحالة یمكن خفض الفض الت الغذائی ة     .محددة أماكنزراعیة في الفضالت ال
  [10]األمریكیةفي الوالیات المتحدة % ١٠وقد تنخفض إلى % ٣٠تزید نسبة الفضالت الغذائیة عن  المتقدمة ال

الفض الت   أنوبم ا  .الیومی ة وم ن دون ھ در    الفعلی ة ھ و الحاج ة    یتس وقون بسبب استخدامھم لألغذیة الجاھزة وما 
ذلك یمك ن خف ض كمی ة النفای ات     ل   .من إجم الي بقی ة المكون ات    %٦٨.١٧نسبة  تشكل الغذائیة في مدینة الموصل

  .كما في المعادلة التالیة )طن ٣١١.٨(المنتجة یومیا بمقدار
  نسبة تقلیل اإلنتاج * نسبة الفضالت الغذائیة * عدد األشخاص الكلي * إنتاجیة الفرد   = كمیة تقلیل اإلنتاج    

                   طن یومیا ٣١١.٨٧ =% ٥٠% *  ٦٨.١٧*   ١٥٠٠٠٠٠*  ٠.٦١= كمیة تقلیل اإلنتاج 
وغاز ثاني مثل غاز المیثان  الملوثة للبیئة الغازات وإنتاجالتقلیل من الروائح  إلىالمواد الغذائیة  إنتاجیودي تقلیل 

في الفضالت وخصوصا المواد المصنعة یسبب ادخار  إنتاجتقلیل  إن .اوكسید الكربون وھما من الغازات الدفیئة
فضال عن خفض   ،المواد إلنتاج تلك مستھلكةوالى االدخار في الطاقة الوالمیاه الالزمة  األولیةالموارد الطبیعیة 

  .  البیئیة والصحیة وآثارھاكمیة النفایات 
 إعادةاالستخدام یعني استخدام المواد قبل  إعادة مبدأتطبیق  إن (Reuse Strategy) ;إعادة االستخدام  -٢

الحاویات والعلب الزجاجیةوھذه الستراتیجیة من الممكن  استخدامھا مع . أخر بأسلوب أولنفس الغرض تصنیعھا 
إعطائھا  أوبإعادة استخدامھا  واد الجلدیةوالمكما یمكن تطبیقھا مع المنسوجات ، النایلون وأكیاس البالستیكیة
الزجاج مخلفاتاسة الحالیة من الممكن خفض ومن خالل نماذج الدر. إتالفھا بجعلھا نفایات صلبة موعدللمحتاجین 

% .٥. .195% =٥٠* من النفایات% ١٠.٣٩(أي االستفادة من . المواد البالستیكیة والمنسوجات إلى النصفو
  .إذا أعید استخدام الجید منھا بدال من طرحھ كنفایات صلبة)  طن یومیا ٤٧.٥٣=     اتمن إجمالي المخلف

تنتج المواد المصنعة بالعملیات الصناعیة  ;(Material Recovery- Recycling)تدویر النفایات  -٣
(Processed Industrially)   وھذه العملیات تحتاج إلى معامل متخصصة وبمراحل مختلفة لتحویل المادة

ي تم الت تصنیع النفایات إعادةلى ع یقوم مبدأ تدویر النفایات. األولیة والموارد الطبیعیة إلى مادة صناعیة مفیدة
والتي سیساعد استخدامھا على الحفاظ  ،بعملیات تصنیعیة بسیطة المسبقة االستخدامو إنتاجھا بعملیات صناعیة

الورق والكارتون بحیث یجري تدویر المواد ذات القیمة االقتصادیة مثل . على الموارد األولیة وعلى الطاقة
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 .المختلفةوالخشب والمطاط والمواد الجلدیة  لمنسوجاتالمعادن وااأللمنیوم وعلب و یةكیالبالستالمواد والزجاج و
وبنسبة  ومخلفات البناء  األتربةمثل  األخرى واألشیاءإذ یمكن تدویر غالبیة المكونات عدا المواد العضویة 

 )  المخلفات إنتاج إجمالي% * ٥٠* من النفایات % ٢٤.٩٩( أي یمكن تدویر ما مجموعھ الیومي %. ٢٤.٩٩
   طن یومیا ١١٤.٣٢= طن  ٩١٥% * ٥٠ % *٢٤.٩٩= 

ح رق  اس ترجاع الطاق ة ب  ی تم ف ي ھ ذه المرحل ة       ;  ( Energy Recovery- Incineration)ح رق النفای ات    -٤
النفایات القابلة لالحتراق والتي تحتوي على مواد عض ویة والت ي ی تم تحوی ل الم ادة العض ویة إل ى ث اني اوكس ید          

م ن الفض الت القابل ة    % ٩٠حی ث ی تم إح راق    . ت عملیة االحتراق كاملةوبخار الماء خصوصا إذا  كان الكربون
لتولی  د الطاق  ة عملی  ة االحت  راق لیس  ت ض  روریة  إن%. ١٠لالحت  راق وم  ا یتبق  ى م  ن الرم  اد ال یمث  ل أكث  ر م  ن  

الحراریة والطاقة الكھربائیة فحسب وإنم ا ض روریة لل تخلص م ن الم واد البالس تیكیة بطیئ ة التحل ل والفض الت          
  . یة ذات السمیة العالیةالطب

المھم ة ف ي إدارة النفای ات    مراح ل  الیعد إنتاج محس نات الترب ة م ن     ; (Composting)إنتاج محسنات التربة  -٥
إض افة إل ى    ، فضالت األغذیة والتي تمثل النسبة األكبر م ن النفای ات  وخصوصا حیث یتم تحلیل المواد العضویة 

ى محسنات للتربة تزی د م ن مس امیتھا  وتقل ل م ن المی اه الالزم ة للس قي         إل مخلفات الحدائق والفضالت الزراعیة
خصوص ا ف  ي الت  رب الطینی  ة أو الت  رب  ، فتس اعد النبات  ات عل  ى النم  و حت  ى ف ي البیئ  ات والت  رب الغی  ر ص  الحة   

     .الرملیة
للتخلص  األخیرةیعد طمر النفایات المرحلة  ;  (Ultimate Disposal- Landfill)نظاميالطمر الصحي ال -٦

التخلص منھا لتطبیق مبدأ الحفاظ على البیئة الصحیة والبیئة یتم النفایات  العلمیة لطمر األسسوعند تطبیق . منھا
 إن. (Bioreactor Landfill) كم ا یمك ن تولی د غ از المیث ان م ن تحل ل الفض الت ف ي عملی ات تس مى           ، الجمالیة

ات الحیوی ة مث ل   كم ا إن إنت اج غ از   ، )%٣٠ -%٢٠(ار بمق د  المطم ورة   عملیة التحلل ھذه ستقلل من الفض الت 
    .بدال من تركھ یلوث الغالف الجوي، وتولید الطاقة الكھربائیة  إنتاجیمكن  –غاز محترق -المیثان وھو  غاز

طبیعة مكونات النفایات الصلبة لمدینة الموصل والكمیات المنتجة وكیفیة االستفادة ) ٦(یوضح الجدول التالي رقم 
بینما یوضح  .بسبب النشاطات المختلفة  -بعد إنتاجھا ال محالة من قبل األشخاص - حسب نوع االستخدام منھا 

الصلبة التي عند تطبیقھا فان كمیة النفایات التي  لنفایاتلالمتكاملة  لإلدارة األمثل األسلوب) ٧(الجدول رقم 
 .علیھ أالنال كما ھو % ٢٠ستصل إلى أماكن الكمر الصحي الحالیة ال تتجاوز 

  
  طبیعة ونوع االستخدام ألنواع الفضالت الصلبة): ٦(جدول رقم 

  ت
  *اإلنتاج السنوي الحالي  طبیعة المكونات المكونات

  نوع االستخدام  )طن ١٠٠٠(

الفضالت   ١
 الغذائیة

مادة عضویة طبیعیة سریعة 
  ٢٢٧.١٢  التحلل

  %)١٠٠(محسن للتربة 

٢  
  ٣٢.٠٦  مادة سلیلوزیة صناعیة  ورق وكارتون

  %)٥٠( وإنتاج الطاقة%)٥٠(التدویر

  %)٥٠(والتدویر%)٥٠(إعادة االستخدام  ٨.٦٨  صناعیةمادة غیر عضویة   زجاج  ٣

المواد   ٤
البالستكیة 

 والنایلون
  ١٧.٦٧  مادة غیر عضویة صناعیة

  %)٥٠(والتدویر%) ٥٠(إعادة االستخدام

  %)١٠٠(التدویر  ١٣.٣٦  معادن صناعیة علب ألمنیوم  ٥

  %)١٠٠(التدویر  ٣.٠٦  معادن صناعیة مختلفة نمعاد  ٦

المنسوجات   ٧
  ١٨.٣  أصواف وقطن  ومواد صناعیة بأنواعھا

  %)٥٠(والتدویر%) ٥٠(إعادة االستخدام

مخلفات   ٨
  %)١٠٠(محسن للتربة   ٤.٣٤  مادة عضویة طبیعیة الحدائق

  %)٥٠(التدویر  ٣.٠  مادة سلیلوزیة خشب  ٩
  %)٥٠(وإنتاج الطاقة

  %)١٠٠(التدویر  ٣.٣٤  مادة غیر عضویة صناعیة  بأنواعھ المطاط  ١٠

١١  
  ١.٧  مادة عضویة صناعیة  مواد  جلدیھ

  %)٥٠(والتدویر%) ٥٠(إعادة االستخدام

  %)١٠٠(الطمر الصحي   ٢.٠  مخلفات بناء  أشیاء أخرى  ١٢

  طن ٣٣٤٦٤٠  اإلنتاج السنوي الكلي 
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  )صناعة النفایات(مواد مفیدة تحویل مكونات النفایات الصلبة إلى ): ٧(جدول رقم 

  
إذا ت م التعام ل معھ ا وف ق     ، یتضح من الدراسة الحالی ة أن النفای ات الص لبة یمك ن ع دھا ث روات ول یس نفای ات           

ج راء التعام ل   ، ویمكن بذلك توفیر العدید من ف رص العم ل واألرب اح المتأتی ة م ن ذل ك       أسالیب اإلدارة المتكاملة
تنبھت الدول المتقدمة إلى ھذا الموضوع وظھر في ھذه األیام ما ولقد  .معھا بالطرق المذكورة في الجدول السابق

   ). صناعة النفایات( یطلق علیھ 
  

  والتوصیات  االستنتاجات
والتي یج ب   المنافع وفي النواحي المختلفةسیحقق العدید من  الصلبة المتكاملة للنفایات دارةاإل مبدأ طبیقت إن    

  .إلى مبدأ صناعة النفایاتالقیام بھا لتحویل النفایات المنتجة من مشكلة بیئیة 
أو بت وفیر األم وال الالزم ة عن د تقلی ل حج م النفای ات المنتج ة وعن د إنت اج م واد جدی دة             الناحیة االقتصادیة  -١

 .الطاقة الكھربائیة من الغازات الناتجة
 . إیجاد فرص عمل لألفراد وتحسین المستوى ألمعاشي لھم  -٢
 وانتش ار النفای ات وحت ى عن د      إنت اج الناحیة البیئیة وحمایة المحیط الحیوي من اآلث ار الس لبیة الناتج ة ع ن       -٣

  .الطمر ولكن بشكل غیر صحي وغیر علمي
   .المجتمع بأسره من آثارھا السلبیةوحمایة  الناحیة االجتماعیة  -٤
  .بجعل المدینة نظیفة واستغالل مناطق الطمر الصحي وتحویلھا إلى متنزھات الناحیة الجمالیة والسیاحیة -٥
 .الناحیة السیاسیة واستغالل اإلدارة المتكاملة حتى في الدعایات االنتخابیة -٦
  .النفایات بدال من تركھا أو إھمالھالدى المواطنین باستغالل وعي الالناحیة الثقافیة وزیادة  -٧
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  المكونات المستفاد منھا

  مخلفات حدائقو فضالت غذائیة  ٢٣١٤٦٠  محسن للتربة  ١
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  أشیاء أخرى  ٢  الطمر الصحي  ٥
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