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Abstract  
Generally In this paper, Baghdad Municipal Solid Waste (MSW) Generate for 

five years period (from year 2006 to year 2010). This Period are estimated as a minimum 
duration of landfill site operation time. Geographic Information System (GIS) technique 
are used to prepare digital map of Baghdad city to determine all of Baghdad ten districts 
areas and its geographic distribution. Population size forecasting are interpolated to find 
urban population size of each district and its population density. Depending on economic 
studies of population wealth variation of Gross Domestic Product (GDP) and the 
adopted percentage of the chronically poor population in Baghdad which could 
reach 40% in some districts, the individual waste generation rates of each districts 
are assumed to ranged between 0.3 and 0.8 kg/capita/day. A value of 0.63 
kg/capita/day is concluded for the year 2006 and increase it at a net rate (growth 
rate less waste reduction rate) of the expected GDP increase of 4% per year to 
reach 0.74 kg/capita/day in year 2010. Comparison between the obtained estimation 
with other studies for other countries, puts Iraq in class of middle  income countries. 
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  تخمين معدل نفايات البلدية الصلبة المتولدة لمدينة بغداد

  الخالصة 
في هذه الدراسة، تم تخمين معدل نفايات البلدية الصلبة المتولدة لمدينة بغداد لفترة خمس سنوات              

اسـتخدمت  . والذي يعتبر اقل مدة الشتغال موقع الطمـر الـصحي         ) 2010 إلى عام    2006من عام   (
علومات الجغرافية إلعداد خارطة لمدينة بغداد إليجاد مساحة كل من بلـدياتها العـشر              تقنيات نظم الم  

تم إيجاد عدد المتمدنين من سكان وكثافتهم في مدينة بغداد لكل بلدية من دراسات               . وتوزيعها الجغرافي 
 اإلجمـالي  واعتمادا على الدراسات االقتصادية للثروة السكانية وتغير الناتج المنزلـي       . توقعات السكان 

في بعض البلديات، تم اخذ معد نفايات متولـدة مختلفـة    % 40واعتماد نسب الفقر والتي قد تصل إلى        
 0,63واسـتنتجت قيمـة     . يـوم /شـخص / كغـم  0,8 و   0,3لكل بلدية والتي فرضت لتتراوح بـين        

معدل النمو مطروح منه معـدل انخفـاض      ( والتي تزداد كمعدل صافي      2006يوم  للعام    /شخص/كغم
يوم في العام   /شخص/ كغم 0,74لكل عام ليصل إلى     % 4لناتج منزلي إجمالي مرتقب بحوالي      ) نفاياتال

.مقارنة هذا التخمين مع دراسات دول أخرى، وضعت العراق في خانة الدول متوسطة الدخل             . 2010
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