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ABSTRACT  
    The case of the evolution of domestic solid waste generated by human activities in 
the city of Baghdad and characterization of waste can be retrieved study. 
    This study included determining the composition of municipal solid waste in the 
city of Baghdad with the calculated density and the percentage of generation per 
person per day of these residues . 
    It also recorded the amount of gas flowing out of the landfill , which escalated into 
the air daily ones, which scientists believe that there is a certain between the observed 
increase in global warming and the increase in the amount of this landfill gases. 
    The overall findings of this study indicate that the amount of waste generation per 
person in the city of Baghdad during January months and February and September 
and October 2012 about (0.8 kg / person / day), as this current study demonstrated 
that the waste density inside the truck waste transfer from residential areas (312kg / 
m3) ... but the show beyond any doubt that CBS this waste in the manufacturing 
process stations piston with a force of some ( 70 tons ) causes an increase in the 
density of this waste from (312 kg / m3)to (570 kg / m3) that any waste density 
increase by about 83% after composting .The results also showed a comparison using 
the default method (Default method) that the amount of methane gas emitted total of 
all landfill sites in the city of Baghdad (54.370 Ggm / gr) which leads to the 
possibility of producing approximately ( 3.4496 billion kWh ) electricity annually.  
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البشریة في مدینة  نشطةاألتطور النفایات الصلبة المنزلیة المتولدة عن دراسة حالة 
  بغداد وتوصیفھا نفایات یمكن استرجاعھا

 
 خالصةال

ونسبة تولید  ساب كثافتھاتحا معتركیبة المخلفات الصلبة البلدیة في مدینة بغداد  تحدیددراسة تضمنت ھذه ال     
  .من ھذه المخلفاتلشخص الواحد یومیا ا
التي تتصاعد في الھواء یومیًا منھا والتي یرى العلماء أن طمر مواقع الكما سجلت كمیة الغازات المتدفقة من     

والزیادة في كمیة  )Global warming( ھناك صلة مؤكدة بین الزیادة الملحوظة في ظاھرة االحتباس الحراري
  غازات مواقع الطمر ھذه.

بغداد خالل األشھر كانون كمیة تولید النفایات للشخص الواحد في مدینة  توصلت ھذه الدراسة إلى أنعمومًا و   
ھذه الدراسة  أثبتت كما ,)day/person/kg 0.8( حواليب 2012الثاني و شباط و أیلول و تشرین األول لعام 

لكن تبین و ...)312kg/m3  (المناطق السكنیة منكثافة النفایات داخل شاحنة نقل النفایات (الكابسة)  الحالیة أن
) طن 70ب(بمكابس ذات قوة تقدر  في المحطات التحویلیة النفایات كبس ھذهبما ال یدع مجاًال للشك أن عملیة 

أي إن كثافة النفایات تزداد بنسبة ) kg/m3 570إلى( )kg/m3 312( یسبب في زیادة كثافة ھذه النفایات عن
أن  )Default methodكما أظھرت النتائج المقارنة باستخدام الطریقة االفتراضیة (  بعد كبسھا. %83حوالي 

) األمر الذي یؤدي 54.370Ggm/grكمیة غاز المیثان الكلیة المنبعثة من جمیع مواقع الطمر في مدینة بغداد(
  ملیون كیلو واط) كھرباء سنویًا. 3449.6إلى إمكانیة إنتاج ما یقرب (

 
  المقدمة

سعة المحیط بھ وكان یتأثر كانت لإلنسان األول ((البدائي)) حاجات بسیطة عندما بدأ حیاتھ مع الطبیعة الوا      
  بعض الشيء بوجود الحیوانات األخرى التي كانت تشاركھ مصادر األرض الغذائیة في بیئتھُ تلك.

ولكن مع تطور المجتمعات المستقرة بدأ اإلنسان بإساءة استغالل بیئتھُ النھیار كثیر من الحضارات األولى    
یاه أو ضیاع األراضي إلساءة االستعمال فمنذ الثورة على سطح األرض بسبب زیادة االزدحام أو نقص الم

الصناعیة وخصوصًا في العقد األخیر عملت ید اإلنسان على استغالل وتدمیر وتلویث البیئة بشكل واسع جدًا 
والعنصر األساسي في ھذا االستغالل الجائر ھو زیادة الھائلة في معدل النمو السكاني فمثًال: في سنة واحد للمیالد 

) سنة لمضاعفة عدد سكانھ لیصبح 1650) ملیون نسمة, وكان العالم یحتاج إلى (520عدد سكان العالم كلھ ( كان
) سنة حسب معدالت النمو 35) ملیون نسمة ولكن الزیادة السكانیة أالن في العالم تتضاعف فقط كل (500(

الذین یتمتعون بخیرات األرض أو  الحالیة, وھناك عنصرَا أخر ھام ھو زیادة مستوى المعیشة حیث یزداد عدد
یطمعوا في زیادة تحقیق مستویات معیشیة أفضل باستمرار, ولألسف الشدید ھذا یعني علینا  أن نتعامل یومیاً 
وبشكل مستمر مع كمیات ھائلة من المخلفات الصلبة التي تتزاید كمیاتھا طردیًا مع العناصر التي سبق الحدیث 

اع محتوى ھذه المخلفات من المواد الضارة التي یصعب التعرف إلیھا أو الحد من عنھا مما یجعلنا عرضة الرتف
 .[1]تولدھا
) حسب تعرف خبراء البنك الدولي بأنھا solid Wastesوعادة تعرف النفایات أو المخلفات الصلبة (      

 إعادةأو  منھا التخلص حالیًا, ویجبأو األشیاء التي لیس لھا فائدة مباشرة األشیاء المستغنى عنھا مؤقتنا 
  -:ھي استخدامھا استخدامًا أمنًا وتشتمل المخلفات الصلبة على مصادر رئیسیة

  ).Garbageالقمامة ( 1-
  ).sludge Sewageحمأة المجاري ( 2-
  ).sewage Ruralالفضالت اآلدمیة في القرى واألماكن المنعزلة ( 3-
  ).wastes Agriculturalالمخلفات الزراعیة ( 4-
  ).wastes labs Hospitalsنفایات المستشفیات والمعامل ( 5-
  ).wastes Industrialنفایات المصانع الصلبة ( 6-
  .wastes Construction([3][2]نفایات اإلعمال اإلنشائیة والتطویر العمراني ( 7-
ضخمة في أسابیع  والشك لو تركت ھذه المخلفات الصلبة وخصوصًا المنزلیة (القمامة) تتراكم لشكلت جباالً    

  .[1]قلیلة, ألن متوسط المخلفات للفرد العادي یبلغ عدة كیلوغرامات یومیاً 
السیما المطامر الحدیثة التي و یعتبر الطمر من الخیارات الشائعة المستخدمة في جمیع دول العالموعلى ھذا,     

قوم أساساً تالناشئة في المقالع حیث المقامة في المنخفضات حمایة الصحة و البیئة تعمل بصورة أو بأخرى في 
لزیوت (مثل ااستالم السوائل (مثل المخلفات الطبیة والصناعیة) وكذا عدم  الخطرةعلى حقیقة عدم استالم المواد 
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(المیثان و مثل منھا بوجھ عام تمتلك ھذه المطامر منظومة سیطرة على الغازات المنبعثةو )و المواد الكیمیاویة
ومنظومة جمع العصارة المرشحة واالھم  منظومة مراقبة المیاه الجوفیةربون بشكل أساسي) واني اوكسید الكاث

الجوفیة والتربة , فكل ھذه الممیزات جعل المطامر الحدیثة تتفوق  المیاهمن ذلك أنھا تعمل ببطانة تمنع تلوث 
 مر القدیمة. على المطا

(موقع أبو غریب في الكرخ و موقع  ھما لكرخ و الرصافةحالیا موقعین لطمر النفایات في اتحتضن  بغدادف      
النھروان في الرصافة) أما المواقع المغلقة فھي أركیة و فاضل في الكرخ و العماري و شاعورة في الرصافة 

إن في ھذا المجال  اإلشارةالبد من تحت التأھیل).  الذي یعتبرباإلضافة إلى موقع الطمر النموذجي في البوعیثة (
فیھا المواصفات المطلوبة  وال یوجدرمي المخلفات لمكبات  طالما كانتالطمر في أبو غریب و النھروان  موقعي

 النباشةوفیھا  والتبطین ناھیك عن انتشار الحیواناتو جمع الغازات و ال یوجد  )leachate(تصریف الراشح في 
)Scavengers,( بشكل كبیر على بیئة الھواء و الماء و  مما یؤثر ,الحرائقحدوث  أیضاقائق المعلومة حال منو

تظل الحاجة قائمة إلى إنشاء  بناءًا على ذلك التربة و على صحة العاملین في تلك المواقع و القاطنین بقربھا و
أن غاز الطمر ینتج بسبب تحلل ومن الجدیر بالذكر  .[4]مواقع جدیدة للطمر الصحي بمواصفات بیئیة مالئمة

مثل كبریتید الھیدروجین والمركبات  من الغازات وثاني اوكسید الكاربون ونسب قلیلة النفایات إلى المیثان
) وعادة 1)). كما ھو موضح بجداول رقم ( compounds organic Volatile (VOC)العضویة المتطایرة ((

ي ون العضوتتفاوت كمیات ھذه الغازات تبعًا لكمیة العضویة الموجودة فیھا ونسبة التحول المیكروني للكارب
  .carbon organic biodegradable of conversion Microbial( [6][5]القابل للتحلل (

  
  .[6]) القیم النموذجیة للغازات التي تنبعث نتیجة تحلل النفایات الصلبة في موقع الطمر1جدول (

  النسبة  المئویة الحجمیة  الغاز
  (على أساس جاف)

  60–45  میثان
  60–40  ثاني اوكسید الكاربون

  5–2  نتروجین
 1.0–0.1  أوكسجین

كبریتیدات,ثنائي 
  1.0–0  كبریتیدات,میركبتانات

  1.0–0.1  أمونیا
 0.2–0  ھیدروجین

 0.2–0  أول اوكسید الكاربون

  0.6–0.01  بقایا من مواد أخرى
  

  -ولعل أھم العلمیات التي أدت إلى تحلل النفایات القابلة للتحلل تشمل على المراحل التالیة:
 -:المرحلة األولى

مسؤولة عن تحلل المواد العضویة مكونة ثاني اوكسید ) aerobic Bacteria (تكون البكتریا الھوائیة     
ثاني اوكسید الكاربون كغاز أو یتم امتصاصھ في الماء لتكوین حامض  رفقد یتحر ...الكاربون و الماء و الحرارة

  سنة واحدة). أوعدة أشھر خالل المتكون (  شحالذي یعطي الحامضیة للرا H2CO3الكاربونیك 
 -:المرحلة الثانیة

تتم حیث  تنمو البكتریا القویة خالل ھذه المرحلة و التي یمكنھا البقاء حیة في الظروف الھوائیة والالھوائیة.     
إلى ثاني  للتتح بدورھا عملیة التحلل المائي للكاربوھیدرات و البروتینات و اللبیدات إلى السكریات و التي

  عضویة.لكاربون و ھیدروجین و أمونیا و حوامض اوكسید ا
  -:المرحلة الثالثة

و ثاني اوكسید  CH3COOHتتحول  الحوامض العضویة الناتجة من المرحلة الثانیة إلى حامض الخلیك     
موجودة في ال )Acetogen microorganisms(الكاربون و ھیدروجین بواسطة الكائنات الحیة الدقیقة نوع 

المرحلة الثالثة تحت الظروف الالھوائیة و كذلك یمكن أن یتكون كبریتید الھیدروجین نتیجة اختزال مركبات 
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SO4الكبریتات  ( 
SO4) في النفایات بواسطة بكتریا اختزال الكبریتات ( 2-

الثانیة و الثالثة  ةالمرحعلمًا  )2-
 تستمر  حوالي سنة.

  :المرحلة الرابعة
 المسئولةالمرحلة األطول حیث تقوم الكائنات الحیة الدقیقة  ھيمرحلة الرئیسیة في تكوین غاز الطمر وھي ال    

تحت الظروف الالھوائیة بتحلیل الحوامض  )Methanogenic microorganism(عن تكوین غاز المیثان 
من جانب آخر تقوم كائنات و ون,العضویة الناتجة من المرحلة الثالثة لتكوین غازي المیثان و ثاني اوكسید الكارب

علما أن ھذه المرحلة  میثان و ماء مباشرة إلىبتحویل غازي الھیدروجین و ثاني اوكسید الكاربون  أخرىدقیقة 
  .أكثر من ثالثین سنةتستمر 

 -:المرحلة الخامسة
بتحویل المیثان  تحدث في ظروف ھوائیة حیث تقوم الكائنات الدقیقة الھوائیةھي المرحلة األخیرة والتي     

في  H2Sالمتولد من المرحلة السابقة الى ثاني اوكسید الكاربون و ماء و قد یتكون غاز كبریتید الھیدروجین 
SO4النفایات التي تحتوي على تراكیز عالیة من الكبریتات ( 

-2(.  
یًا في أحسن مدن وبصفة عامة ال تتمكن الجھة المسئولة عن التخلص من الفضالت المنزلیة بأسلوب مأمون بیئ

ما یتطلبھ ھذا العمل من كلف اقتصادیة وأیدي العالم الثالث من إزالة أكثر من ثلث أو ربع الكمیة الیومیة بسبب 
  .[6]عاملة
ومن ھنا برزت في السنوات األخیرة وجھات نظر بیئیة جدیدة تركز على ضرورة اعتبار الفضالت الصلبة      

رى, فادى ذلك إلى بروز مصطلحات جدیدة في مجال التعامل مع ھذه الفضالت المنزلیة مواد أولیة لصناعات أخ
) ولھذا فإن دراسة المخلفات Reuse) وإعادة االستخدام (recycling Wasteتدویر المخلفات ( إعادةمثل 

 ھا) یعتبر إضافة للدخل القومي بدًال من إھدارھا بالویرالصلبة المنزلیة (مصادرھا, أخطارھا, وكیفیة تد
  .[7]طائل

) وجماعتھ كمیة النفایات في المناطق الریفیة والحضریة التي تخدمھا Mair) درس الباحث (2003ففي سنة (   
في معدالت اإلنتاج بین ھذه المناطق من حیث معدل اإلنتاج  فقد  بلدیة مانیال في الفلبین وتبین أن ھناك اختالفا

كغم/ شخص/ یوم) في  3.36 – 1.56أن ھذا الرقم یقفز إلى (مناطق الریفیة, والكغم/شخص/یوم) في  0.4بلغ (
  .[8]المناطق الحضریة

كغم/شخص/یوم),  0.4) أن معدل إنتاج القمامة في فیتنام بلغ (Mguyen) رصد الباحث (2004وفي عام (    
ن معدل كغم/شخص/یوم) أما المناطق الحضریة فقد كا 0.3حیث كان ھذا الرقم في المناطق الریفیة مساویًا (

االقتصادیة والتقالید  یاتلتباین في أنماط المعیشة والمستوكغم/شخص/یوم) ویعزى ذلك إلى ا 0.7(فیھا  اإلنتاج
  .[9]والعادات الشرائیة بین سكان تلك المناطق

) أمكانیة تقییم أداء الھضم الالھوائي R.Al Afifو V. kryvoruchko) درس الباحث (2009وفي عام (   
) وخلطھما مع مخلفات الماشیة ونباتات الطاقة ST) ورؤؤس جذوره (SP(یة الشوندر السكري لمخلفات صناع

یوماً  60مدة  380Cحیث أجریت التجارب في مجموعة ھواضم الھوائیة سعة كل منھا لتر واحد ضمن حرارة 
) بینما INkg-1VS – 132 481() وناتج المیثان INkg-1VS – 249 970وعلیھ تراوح ناتج الغاز الحیوي بین (

. كما CO2%,  أما النسبة المتبقیة فكانت بأغلبیتھا غاز 57و 46.2في الغاز الحیوي بین  CH4تراوح تركیز 
مشتركة في مثالیة  تخمر في الخلیط بنسبة STأو SPتبین من ھذه الدراسة زیادة إنتاج المیثان بازدیاد نسبة 

لفات الماشیة ونباتات الطاقة بمعدل إنتاجي للمیثان رؤوس جذور شوندر سكري مع مخ %70الخالئط المختبرة 
)447 INkg-1VS ([10].  

لنقل الزیتون (المخلفات لالھوائیة  ا) تم التحري عن المعالجة 2010) عام (A.fifدراسة للباحث (وفي      
 ;Cellulaseالزیتون) ضمن ظروف الحراریة العالیة, وتأثیر إضافة خالئط إنزیمات ( الصلبة من عصر

PectinaseL; Amylase S; Lipase في إنتاج المیثان, ذلك للحصول على بیانات لحركیة تحلل المادة (
 اإلنزیماتخلیط  إضافة) عن INkg-1VS 155العضویة وزیادة إنتاج المیثان ( قد تبین أن معدل إلنتاج المیثان (

Metha Plus; Cellulase  إلى تفل الزیتون. ولقد تراوح تركیزCH4 60.5و 59لغاز الحیوي بین في ا  ,%
  .CO2 [11]أما النسبة المتبقیة فكانت بأغلبیتھا غاز 

) تمحورت بدراسة تاریخ النفایات الصلبة 2011بالجامعة اإلسالمیة عام (وفي دراسة أجریت بكلیة اآلداب     
مخیمات المحافظة, حیث  لیھ كتوزیع الحاویات لكل بلدیة ومخیم منیتفصالالخرائط  وإعدادفي محافظة دیر البلح 

اویات للتحلیل  المكاني لموقع الحتفتقر تلك المحافظة لتلك الخرائط ومقاومة ذلك مع عدد السكان, باإلضافة 
  وتحدید كفاءتھا ومناطق القصور فیھا.
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على ثار البیئة المترتبة علیھ سواء كما تركزت الدراسة ھذه على مكب النفایات الرئیس شرق دیر البلح واآل     
لبالستیكیة والزراعیة التربة أو المیاه الجوفیة أو الھواء, كما تناولت الدراسة مشاریع اعادة تدویر النفایات ا

  .[12]بناء في المحافظات وسبل تطویرھا ومدى مساھمتھا في تقلیل من النفایات الصلبة ومخلفات ال
) أن A. W.Diya) و(A. N.Nwachukeu( انـي قام بھا الباحثـة التـف الدراسـ) كش2013ام (ـي عـوف    

 kg 1,72) المنبثقة من موقع المكب المغلق بجنوب مانشستر یقدر بحوالي organic nomethaneمركبات (
 .[13]بالسنة 

  
  -أما ھذه الدراسة الحالیة فأنھا تھدف إلى معرفة مایلي:

  ). 2012و 2011سنة( لاد خالل فصومدینة بغدحد للنفایات الصلبة المنزلیة في معدل إنتاج الفرد الوا 1-
  تركیبة النفایات الصلبة المنزلیة في بغداد. 2-
  كثافة النفایات الصلبة المنزلیة في بغداد. 3-
تحدید التركیب النوعي ( النسبة المئویة لمكونات القمامة في محطة الرشید, الشعلة, االعظمیة, الدورة  4-

  والرصافة التحویلیة. 
 

  عملالمواد وطرائق ال
, محطة الرشید  (مثلبغداد بفرز النفایات و تصنیفھا ووزنھا من المحطات التحویلیة  تضمنت خطة العمل     

متفرقة من شھري كانون الثاني و شباط  والوزن الفرز فتراتكانت حیث والبیاع )  االعظمیة القدیمةالشعلة, 
محطة الدورة أما ات اجتماعیة و اقتصادیة مختلفة. كونھا تمثل ثالث فئ أعالهاختیار المحطات  علمًا بأن )2011(

 األولو تشرین  أیلولفترات متفرقة من شھري خالل  الوزنفقد بدأت عملیة الفرز وو محطة الرصافة التحویلیة 
  لألسباب سابقة الذكر. )2012(

السكنیة و التجاریة بجمعھا و  إال انھ لم یتم األخذ بنظر االعتبار كمیة النفایات التي یقوم النباشة في المناطق     
ال تصل إلى مواقع الطمر أو المحطات التحویلیة و ھي بشكل خاص علب األلمنیوم للمشروبات الغازیة و العلب 
 الزجاجیة و علب میاه الشرب و ھي بال شك تمثل نسبة ال یستھان بھا في تركیبة النفایات البلدیة بمدینة بغداد.

طن  181840) تساوي (2012أن الكمیة الكلیة الواردة لمواقع الطمر لعام ( وعلى ضوء ھذه الحسابات تبین
طن بالیوم)... وھكذا, ویمكن تقسیم خطوات العمل بعد إكمال عملیة  5051.12بالنسبة) أي اقل ما ال یقل عن (

  -الفرز والوزن إلى ثالث أقسام أساسیة والتي یمكن إیجازھا كمایلي:
 

  ایات المتولدة من مدینة بغداد)(حساب الكثافة للنف -:أوال
یعتمد في حساب كثافة النفایات المنزلیة الصلبة على مقدار كتلة وحجم كابسات النفایات (الحاویات المستخدمة     

 -المعادلة التالیة: لقد اجریت ھذه الخطوات باالعتماد على تطبیق لنقلھا إلى مواقع الطمر (المحطات التحویلیة)
  
  
)1...(   
  
  
 
  (حساب معدل اإلنتاج الیومي من النفایات الصلبة المنزلیة لمدینة بغداد). -:یاً ثان
 -:[10] اعتماد في إجراء ھذه الخطوة على تطبیق المعادلة التالیة    

  
  
  
)2....(                 
  
 
   
األساسي   وعمومًا بینت إحصائیات وزراه التخطیط/ الجھاز المركزي لإلحصاء أن السكان داخل التصمیم  

) وسوف %3ملیون نسمة (أي بنسبة نمو  6.15) 2011لمدینة بغداد (المناطق الحضریة) یبلغ تعدادھم لعام (
 :[11]ملیون نسمة) وفق المتوالیة الھندسیة التالیة 6.334) إلى حوالي (2012(یصل تعدادھم عام 

كثافة النفایات داخل 
شاحنة نقل النفایات 

  الكابسة

  )kgكتلة الكابسة (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

  )m3حجم الكابسة (

معدل إنتاج الفرد 
  ھدففي سنة ال

كمیة القمامة المتولدة في سنة 
  الھدف (طن بالسنة)

  ــــــ =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد السكان مدینة بغداد في 

  سنة الھدف
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n
o rPP )1( +=                                                                                        …….(3) 

حیث:   
P1= .عدد سكان في سنة الھدف  
Po= .عدد السكان في سنة األساس  

r= .معدل النمو المتوقع للسكان  
n= .عدد السنین  

  ).0.8kg/person/dayوعلیھ فأن معدل إنتاج الشخص الواحد في مدینة بغداد من القمامة تصل إلى (    
سنویًا في مدینة بغداد خالل السنوات العشر ذلك أمكن إعطاء صورة كاملة لكمیة القمامة المتوقع تولیدھا وب

  المقبلة.
  

  (حساب الغازات المنبعثة من مواقع الطمر في مدینة بغداد). -:ثالثاً 
واألسھل تطبیقًا في حالة ) األكثر قبوًال methodology Defaultتستعمل طریقة المنھج االفتراضي (     

حساب االنبعاث النوعي للمیثان للدول التي یكون فیھا مواقع طمر, وتتلخص ھذه الطریقة في إجراء تقدیر 
) للنقابات المنزلیة الصلبة DOC)carbon organic Degradableمحتوى الكربون العضوي القابل للتحلل 

  -:[12]ذه النفایات وفق المعادلة التالیةتقدیرًا یفید في حساب كمیة المیثان الذي تولده ھ
Emission = (MSWT ×MSWF ×MCF ×DOC×DOCF × F ×16/12 − R) × (1−OX)   … (3) 

  -حیث:
MSWT) كمیة النفایات الصلبة المتولدة (وتقاس بوحدات :Gg/yr.((  
MSWF: نسبة النفایات الصلبة البلدیة التي یتم طمرھا.  
 :MCF معامل تصحیحCH4 (نسبة) التي تعتمد على أصناف مواقع طمر النفایات الصلبة الموضحة في جدول و

  .)2رقم (
:DOC نسبة الكاربون العضوي القابل لتحلل والذي یعتمد على تركیب النفایات.  

: DOCF  نسبةDOC  غاز الطمر. إلىالمتحول  F:  نسبةCH4  0.5 ھي(القیمة االفتراضیة  غاز الطمرفي (.  
R:  كمیةCH4 م استخالصھالذي یت)Gg/yr(  

OX:  صفر=(القیمة االفتراضیة األكسدةنسبة عامل(.  
 -تصبح بشكل التالي: )IPCC,1996) المعروفة باسم (3ولذا فالمعادلة رقم (

Emission = (MSWT ×MSWF ×MCF ×DOC×DOCF × F ×16/12 − R)×(1−OX )    ...(4) 
اث السنوي للمیثان من مواقع الطمر على صعید مدینة أو وھذه المعادلة األخیرة تجعلنا قادرین على حساب االنبع

  ).4دولة بوجھ عام ....لذلك تم حساب االنبعاث السنوي في مدینة بغداد من المعادلة (
MSWT = 1818403 والتي قیست إثناء عملیة فرز وتنصیف النفایات من المحطات التحویلیة  طن/سنة)
  ببغداد).

MSWF 1=  التدویر في مدینة بغداد حتى اآلن) إعادة(لم یبدأ برنامج  
= MCF 0.6 (لمواقع الطمر غیر المصنفة).  

  
  .[6]التي تعتمد على أصناف مواقع طمر النفایات الصلبة المنزلیة CH4): معامل التصحیح 2جدول(

MC Default Values Type of site 

0.1 Managed 
0.8 Unmanaged-deep (≥ 5mb  

waste). 
0.4 Unmanaged-shallow (≥ mb  

waste). 
0.6 Default value-uncategorized 

SWDSs 
  

:DOC 0.1495 ) نسبة مكونات النفایات في مدینة بغداد) 3(استنباط ھذه القیمة من الجدول.(  
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  .[13]) نسبة الكاربون العضوي القابل للتحلل والذي تعتمد على تركیب النفایات3الجدول (
DOC(weight fraction 

wet basis) 
Waste mode/ waste type 

MSW Landfills –Bulk Waste Option 
0.2028 All waste materials 

MSW Landfills –Bulk MSW Option 
0.30 Bulk MSW 
0.09 Construction and demolition waste 
0.0 Inert waste (glass, metal, plastic) 

MSW Landfills –Bulk MSW Option 
0.15 Food waste 
0,20 Garden waste 
0,40 Paper waste 
0.43 Wood straw waste 
0.24 Textile waste 
0.24 Diapers 
0.05 Sewage sludge 
0.0 Inert waste (glass, metal, plastic) 

 
DOCF:  0.5 القیمة االفتراضیة)  

F: 0.5 (نسبة المیثان في غاز الطمر)  
R: Zeroلغاز الطمر) (ال یوجد استخالص  

OX: Zero (ال توجد أكسدة)  
  

  -النتائج والمناقشة:
  .كمیات القمامة أو النفایات المنزلیة التي یتم حقنھا في بیئة مدینة بغداد 1-

كمیات القمامة أو النفایات المنزلیة التي یتم حقنھا في بیئة مدینة بغداد نتیجة للنشاطات  )4 رقم الجدول(یوضح 
رة الصناعیة التي حدثت خالل ھذا القرن والتي كان لھا الفضل الكبیر في زیادة إنتاج الفرد من اإلنسانیة بعد الطف

ھذه النفایات في العراق إلى أكثر من الضعیف بقلیل وخاصة بعد رفع الحصار االقتصادي عن العراق وارتفاع 
 مستوى المعیشة للمواطنین.

  
  ).2022 – 2012داد في المدة () كمیات القمامة المتولدة من مدینة بغ4الجدول (

كمیة النفایات   عدد السكان  السنة
  المتولدة(طن)

 1818403 6334000 ( سنة األساس)2012
2013 6524020 1905013 
2014 6719740 1962164 
2015 6921332 2021028 
2016 7128972 2081659 
2017 7342841 2144109 
2018 7563127 2208433 
2019 7790021 2274686 
2020 8023721 2342926 
2021 8264433 2413214 
2022 8512366 2485610 
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والتي سوف  ملیون طن) 1.818403) ھي (2012فقد كانت النفایات الصلبة المنزلیة لمدینة بغداد عام (
في عام  ملیون طن) 2.485610ملیون طن) لتصل إلى( 2.921332) لتصبح (2015تتضاعف تقریبًا عام(

)2022(.  
وترجع ھذه الزیادة في كمیات النفایات المنزلیة إلى سببین رئیسین ھما: الزیادة المضطردة في عدد السكان في 

ة عمدینة بغداد والتغیر في أنماط العیش اإلنساني, ویبدو ذلك بوضوح في زیادة اإلنتاج الفردي من النفایات المصن
یة والعلب والزجاجات البالستیكیة وأغلفة التعبئة سواء من حیث أصبحت القمامة الیوم مملؤة باألكیاس البالستیك

  حتوي النفایات من المواد العضویة.ماأللمنیوم أو الكارتون المعالج أو زجاج بینما قلت في كثیر من األحیان 
میة ظ) وفي محطة االع%51.6(فعلى سبیل المثال تبلغ نسبة النفایات المصنعة في محطة الشعلة التحویلیة 

وتعني ھذه األرقام أن المواد  ),28.2وفي محطة الدورة ( ),%76.2), وفي محطة الرصافة (%56.1(مة القدی
) في محطة االعظمیة %43.9), و(%48.1المجمعة في محطة الشعلة التحویلیة ھي (العضویة القابلة للتخمیر 

  -التالیة: باألشكالموضح  ھو) في محطة الرصافة وكما %23.8القدیمة, و(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) التركیب النوعي (النسبة المئویة) لمكونات 3الشكل(
 القمامة في محطة االعظمیة التحویلیة.

ة المئویة) لمكونات ) التركیب النوعي (النسب1الشكل(
  .القمامة في محطة الرشید التحویلیة

) التركیب النوعي (النسبة المئویة) لمكونات 2الشكل(
  .القمامة في محطة الشعلة التحویلیة

) التركیب النوعي (النسبة المئویة) لمكونات 4الشكل(
  القمامة في محطة الرصافة التحویلیة.
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مثل حي وعلى ضوء ھذه اإلشكال السابقة الذكر یتضح أنھ كلما ارتفع المستوى االجتماعي واالقتصادي (       
لمواد من ا -المصنعة بالنسبة للفرد, كما یتضح أیضا من األشكال أن محتوى القمامة القمامة زیونة) ...زادت كمیة

المنخفضة المستوى االجتماعي (مثل البیاع) عنھ في بقیة المناطق األخرى  العضویة للتخمیر یزداد في المناطق
  ).%58.5من مدینة بغداد حیث بلغت كمیة ھذه المواد العضویة في محطة الرشید التحویلیة (

 نیةواطنیھا التي تأخذ شكل المدسلوكیات م في عمومًا تختلف العاصمة بغداد عن معظم محافظات العراق      
وأن كانت تختلف في التركیب عن القمامة األوربیة حیث ترتفع فیھا نسبة  قمامتھااألوربیة فینعكس ذلك على 
  ).6المواد العضویة (الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  ) معدل تركیبة النفایات في مدینة بغداد.6الشكل(                                           

  
  كثافة النفایات الصلبة المنزلیة. 2-

طن ھي  70ھ قوت المحطة التحویلیة بالمكبس البالغكبسھا في  أشارة نتائج ھذه الدراسة أن كثافة النفایات بعد       
570kg/m3  ثافة الظاھریة للنفایات الصلبة في بعد كبسھا وكانت الك %83بنسبة أي أن كثافة النفایات تزداد

(حسب بنك  318kg/m3ان بعد تفریغھا من الشاحنات الخاصة بنقلھا من المحطات التحویلیة ھي وموقع النھر
 وجھ عام ثبت أن البیانات الخاصة, وب315kg/m3المعلومات الخاص بأمانة بغداد) وبذلك یكون معدل الكثافة 

وذلك بسبب صعوبة تقدیر كمیة القمامة التي تنقلھا ان تكون فیھا نسبة خطأ, أبو غریب والنھرو في بموقفي الطمر
لھذا  315kg/m3ھي بالتأكید أقل من الشاحنة والتي تكون في كثیر من األحیان غیر ممتلئة وعلیھ فكثافة النفایات 

 ).250kg/m3ب (فكثافة نفایات العاصمة بغداد یمكن تقدیرھا 
  
  

بة المئویة) لمكونات ) التركیب النوعي (النس5الشكل(
  .القمامة في محطة الدورة التحویلیة
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  اقع الطمر في مدینة بغداد.الغازات المنبعثة من مو 3-
تقوم كثیر من الدول المتقدمة بتحویل قمامتھا إلى طاقة كھربائیة عن طریق المعالجة بالتخمیر الالھوائي         

)fermentation Anaerobic بواسطة بالیین الكائنات الحیة الالھوائیة منتجة كمیات ھائلة من غاز الصویة (
غاز المیثان  %60وحوالي  Co2غاز ثاني أوكسید الكاربون  %40من حوالي وجاز المتكون ییعرف الب أو ما
CH4  وقلیل من الھیدروجینH2  وأثار من النتروجینN2  وكبریتید االیدروجینH2S.  

في ھذه الدراسة الحالیة أن كمیة غاز المیثان الكلیة المنبعثة من جمیع مواقع الطمر في مدینة ومن المالحظ    
األمر الذي  2012جیجا لتر بالنسبة خالل عام  217.48دل ا) أي ما یع54.370Ggm/yrغت (قد بل   بغداد 

  .ً)ملیون كیلوواط كھرباء سنویا 4349.6(یعني إنتاج ما یقارب 
وأن من الجدیر بالذكر أن تحویل ھذه الغازات إي طاقة كھربائیة لھ أثار بیئیة ایجابیة حیث بھذه الطریقة     

  كبیر من الطفیلیات والمیكروبات المرضیة إثناء عملیة التخمر الالھوائي. سوف یتم إبادة قدر
  

  -:االستنتاجات
) لمدینة بغداد. وأن 0.8kg/person/dayأظھرت ھذه الدراسة أن معدل إنتاج النفایات الصلبة المنزلیة(    

على ارتفاع التركیب النوعي المستوى االجتماعي واالقتصادي في المناطق التابعة لناحیة الرصافة نشاھد إشارة 
  مقارنة مع بقیة مناطق بغداد األخرى.  %76.2(النسبة المئویة) لمكونات القمامة الصناعیة ما یوازي 

ولقد أظھرت بیانات ھذه الدراسة أن محطة الرشید التحویلیة أكثر إنتاجا للمواد العضویة القابلة للتحلل بنسبة 
  ).250kg/m3د تقدر بحوالي (وأن كثافة نفایات العاصمة بغدا 8.5%

 54.370(كما بینت ھذه الدراسة أن كمیة غاز المیثان المنبثقة من جمیع مواقع الطمر في مدینة بغداد قد بلغت 
  ملیون كیلوواط كھرباء سنویًا). 43449.6بالسنة األمر الذي یؤدي إلى إمكانیة إنتاج ما یقارب ( )جیجا غرام

   
  التوصیات

دًا إقامة مواقع طمر صحیة جدیدة یتم منھا تطبیق كافة المتطلبات البیئیة من حیث جمن الضروري  بات 1-
منظومة معالجة الراشح ومنظومة سحب الغازات واالستفادة منھا في تولید الطاقة ومراقبة  وإنشاءالتبطین 

ا معاییر بیئیة مالئمة المواقع بعد الغلق بسبب التلوث الكبیر الذي تحدثھ مواقع الطمر الحالیة التي ال توجد بھ
ین الموجودین في المواقع صحة العاملین في الموقع وكذلك األشخاص اآلخرھواء والمیاه الجوفیة والتربة ولل

  منھ في السكن. بةالقری
 بإنشاءبشكل رئیسي  األلمنیوماالستفادة من النباشة الذین یقومون بتدویر كمیات كبیرة من البالستك و  إمكانیة2- 

  فرز الیدوي بوجود حزام ناقل في مواقع الطمر المختلفة.بنایة لل
دراسة  إجراءلغرض الحصول على نتائج أكثر دقة فیما یتعلق بتركیبة النفایات في مدینة بغداد نقترح أن یتم  3-

لمناطق مختلفة من مدینة بغداد تمثل فئات اقتصادیة و ثقافیة و اجتماعیة مختلفة من خالل فرز النفایات في 
  نازل و وزنھا و لفصول السنة المختلفة.الم
یبدو تأثیر الكمیات التي یقوم جامعي النفایات في المناطق السكنیة بجمعھا و خاصة علب األلمنیوم الخاصة  4-

بالمشروبات الغازیة و العصیر و كذلك قناني ماء الشرب البالستیكیة یبدو مؤثرا على تركیبة النفایات و كمیتھا 
  و من المھم أن تكون ھناك دراسة لحسابھا بشكل تقریبي. في مدینة بغداد 

االستفادة من غاز المیثان المنبعث من مواقع الطمر الصحي المغلقة  إمكانیةدراسة لتقییم  إجراءمن الممكن 5- 
  لغرض استخالص المیثان و تنقیتھ و استخدامھ في تولید  األخرىو فاضل و المواقع  أركیةكموقع العماري و 

  ة الكھربائیة.الطاق
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