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الفصل االول  ...................................االطار النظري والخصائص الجغرافية لمدينة الشامية

الفصل االول
االطار النظري لمدراسة
اوال  :مشكمة الدراسة :
تعرف المشكمة بانيا تساؤل او عقدة او حالة تتطمب الحل العممي الناجز ،والمشكمة شرط مسبق واساس
لقيام البحث العممي فبدون المشاكل ال بحث اطالقاً

()1

 ،ان اختيار مشكمة البحث وتحديدىا بعناية تمثل

الخطوة االولى من خطوات البحث العممي( ، .)2وىي تعد في اي بحث جغرافي النواة االساسية التي تمثل
انطالقة الباحث لغرض االجابة عنيا  ،ويمكن صياغة مشكمة البحث الرئيسة بالسؤال االتي :
 ىل تعاني مدينة الشامية من مشكمة التموث بالنفايات الصمبة ؟وفي ضوء ذلك تتفرع من المشكمة عدة من المشاكل الفرعية ىي :
 -1ما االسباب والمصادر الرئيسة لمشكمة التموث بالنفايات الصمبة في مدينة الشامية ؟ وما انواع ىذه
المموثات ؟
 -2بماذا ت تمثل ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية ؟ وما دورىا في الحد من مشكمة التموث بالنفايات
الصمبة؟
 -3ماىي التأثيرات البيئية الناجمة عن التموث بالنفايات الصمبة في مدينة الشامية ؟

( ) 1محمد ازىر سعيد السماك  ،عمي عبد عباس العزاوي  ،البحث الجغرافي بين المنيجية التخصصية واالساليب الكمية وتقنية
المعموماتية المعاصرة  ،موسوعة السماك العممية الصدارات الكتب الجغرافية المنيجية الحديثة  ،دار اليازوري العممية لمنشر

والتوزيع  ، 2111 ،ص.8

( )2شاكر خصباك  ،عمي المياح  ،الفكر الجغرافي تطوره وطرق بحثو  ،مطبعة جامعة بغداد  ،1989 ،ص.27
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ثانيا  :الفرضية :
يعرف الفرض العممي بانو راي او نوع من التعميم او مسألة نظرية او اجابة محتممة ليست مؤكدة وال
مرفوضة بل تتطمب البحث من قبل الباحث  .فعمى الباحث ان يضع الفرض تحت االختبار لمتأكد من
صحتو او بخالفو (. )1
وتستند الدراسة الحالية الى فرضية اساسية :
(تعاني مدينة الشامية من تفاقم مشكمة النفايات الصمبة رغم الجيود التي تبذليا مديرية بمدية الشامية)
ولمتحقق من صحة الفرضية الرئيسة وضعت الفرضيات الثانوية االتية:
 -1تتمثل العوامل المؤثرة في التموث بالنفايات الصمبة بالخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة السيما المناخ
وكذلك الخصائص البشرية المتمثمة بحجم السكان وتوزيعيم ونموىم فضال عن العوامل االجتماعية
واالقتصادية  ،اما مصادر النفايات وانواعيا فقد ارتبطت باألنشطة البشرية المختمفة في منطقة الدراسة مثل
الزراعية والصناعية والتجارية وغيرىا.
 -2تمثمت ادارة النفايات الصمبة بتحديد اولويات العمل لمحد من النفايات  ،واعادة االستخدام واعادة التدوير
واخي ار المعالجة والتخمص) .
 -3ينجم عن تراكم النفايات الصمبة تأثيرات بيئية عمى االنظمة البيئية الرئيسة فضال عن تأثيرىا الكبير
عمى الصحة العامة .
ثالثا  :اىمية وىدف الدراسة :
ان التغيرات التي شيدتيا مدينة الشامية في عدد السكان والتوسع العمراني من جية وضعف وتردي البنى
التحتية خالل السنوات االخيرة ادى الى تفاقم مشكمة النفايات الصمبة فجاءت اىمية وىدف الدراسة لتسميط
الضوء عمييا من خالل تحقيق االىداف التالية :
 -1التعرف عمى االسباب الرئيسة لمشكمة التموث بالنفايات الصمبة في مدينة الشامية.
( )1محمد ازىر سعيد السماك  ،عمي عبد عباس العزاوي  ،مصدر سابق  ،ص. 13
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 -2دراسة انواع النفايات الصمبة في مدينة الشامية وخصائصيا وتوزيعيا.
 -3دراسة وتقييم ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية واىم المشاكل التي تواجييا .
 -4الكشف عن اىم االثار البيئية لمنفايات الصمبة في مدينة الشامية .
رابعا  :حدود منطقو الدراسة :
 -1الحدود المكانية :
أ -الموقع الفمكي  :تقع مدينة الشامية فمكياً بين خطي طول ( )44,39 -44,33شرقا وبين دائرتي عرض
( )31,58 -31,56شماال.
ب الموقع الجغرافي  :تعد المدينة مرك اًز لقضاء الشامية تحدىا ناحية الصالحية من جية الشمال وقضاء
الديوانية من جية الشرق ومحافظة النجف من جية الغرب وناحية غماس من جية الجنوب  ،تبمغ مساحة
المدينة (2878ىكتار) وبمغ عدد سكان الحضر حوالي ( )61,191بينما بمغ عدد سكان ريف مركز قضاء
الشامية حوالي ( )41,252ليكون مجموع السكان حوالي ( )112,342نسمو لعام  2121وتتألف من ()28
حي سكني و ( )8قطاعات سكنيو بحسب التقسيمات التابعة لمديرية بمدية الشامية القسم المتضمن بالجانب
البيئي وكما موضح في الجدول ( )1الخريطة ( )1و (.)2
 -2الحدود الزمانية لمدراسة  :وتمثمت الحدود الزمانية بدراسة تقييم ادارة النفايات الصمبة واثارىا البيئية عمى
مدينة الشامية لممدة  2121 -2119وىي مدة الدراسة والبحث .
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جدول ()1
التقسيمات االدارية لألحياء السكنية في مدينة الشامية حسب القطاعات لعام 2121

ت

القطاع

عدد االحياء

االحياء السكنية

السكنية

1

االول

5

السراي  ،السوق ، 1المعممين االيمن  ،الزراعة  ،الجميوري 1

2

الثاني

4

المعممين االيسر ،المجارش  ،السماجة  ،غدير

3

الثالث

4

الخوئي  ،الحمام  ،جميوري ،2عسكري شرقي

4

الرابع

3

السوق ،2الحرية  ،القاطع

5

الخامس

3

المنتظر ،الجوادين  ،الشبانات

6

السادس

3

الحسين  ،سومر  ،الزيتون

7

السابع

1

الزىراء.

8

الثامن

5

السالم  ،الفرات  ،التراث  ،الوفاء  ،الموظفين

9

المجموع

28

المصدر  :جميوريو العراق  ،و ازره البمديات واالشغال العامة مديرية بمدية الشامية قسم التخطيط والمتابعة البيانات غير منشورة
. 2121
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خريطة ()1
موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة القادسية

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد عمى :
 -1جميورية العراق  ،و ازرة الموارد المائية  ،الييأة العامة لممساحة  ،خريطة محافظة القادسية االدارية لعام  2111بمقياس :1
. 1111111

 -2جميورية العراق  ،و ازرة البمديات واالشغال العامة  ،مديرية التخطيط العمراني  ،خريطة التصميم االساس لمدينة الشامية ،
مقياس الرسم . 2117 ،21111 :1
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خريطة ()2
خريطة التوزيع الجغرافي لألحياء السكنية حسب القطاعات في مدينة الشامية لسنة 2121

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول (.)1
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خامسا  :منيج وىيكمية الدراسة :
المنيج العممي ىو الخط العريض لمدراسة او الطريق الذي سيسمكو الباحث لغرض اثبات فروضو(.)1
وقد تنوعت مناىج البحث في الجغرافية بتنوع الموضوعات وتعددىا ،وقد استوجب في ىذه الدراسة اعتماد
المنيج التحميمي الذي يقوم عمى تفسير البيانات والحقائق العممية لمكشف عن واقع النفايات الصمبة واسبابيا
واالثار المترتبة عمييا فضال عن المنيج النظامي الذي يؤكد عمى اثر العوامل الجغرافية فضال عن االسباب
واالثار ،وتتضمن الرسال ة خمسة فصول رئيسة فضال عن مقدمة عامة ومستخمص  ،فقد تناول الفصل االول
الذي جاء بمبحثين االول تضمن االطار النظري والمتمثل بصياغة مشكمة البحث وفرضياتو ومبرراتو
ومنيجيتو وصوال الى موقع منطقة الدراسة  ،اما المبحث الثاني فقد تناول المدخل المفاىيمي والخصائص
الجغرافية الطبيعية والبشرية فيما اىتم الفصل الثاني بمصادر التموث بالنفايات الصمبة وخصائصيا في مدينة
الشامية وقد ناقش الفصل الثالث التحميل المكاني والزماني لكمية المموثات الصمبة وانوعيا في مدينة الشامية
وتضمن الفصل الرابع ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية وجاء الفصل الخامس ببيان اثار النفايات
الصمبة عمى االنظمة البيئية الرئيسة وعمى الصحة العامة في مدينة الشامية ،كما تضمنت الدراسة الكثير من
الجداول واالشكال البيانية والصور التوضيحية والخرائط الموضوعية وخمصت الى جممة من النتائج
والمقترحات وقائمة من المصادر والمراجع والمالحق وممخص بالمغة االنكميزية  .وتتطمب الضرورة البحثية
القيام بدراسة ميدانية وقد اتخذت اتجاىين رئيسين :
االتجاه االول  :تمثل بجمع البيانات االحصائية الكمية والنوعية المنشورة منيا وغير المنشورة التي ليا عالقة
بمنيجية البحث من الدوائر الحكومية المتخصصة منيا الجياز المركزي لإلحصاء في و ازرة التخطيط  ،وو ازرة
البيئة والدوائر التابعة لمحافظة القادسية كمديرية البيئة ومديرية الصحة ومديرية بمدية المدينة وغيرىا .وتمثل
بالمسح الميداني لممدينة عن طريقة المشاىدة المباشرة والصور الفوتوغرافية .
اما االتجاه الثاني  :تمثل بتنظيم وتوزيع استمارة استبيان (ممحق رقم  )2التي كانت الغاية منيا سد النقص
في عدد البيانات الرسمية وتصور حديث لمعوامل المؤثرة في ظاىرة البحث والمشاكل الناجمة عنيا .
وتضمنت االستمارة اكثر من خمسة عشر سؤال لمكشف عن النفايات الصمبة وتحديد مشكالتيا  .وقد وزعت
( )1مثنى عبد الرزاق العمر  ،منيجية البحث العممي  ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،بغداد  ،2111.ص.33
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( )384استمارة استبيان عمى عينة عشوائية شكمت ما يقارب ( )%1من عدد الوحدات السكنية والبالغة
( )9165وحدة سكنية لعام 2121

()1

 ،وقد اعتمد الباحث التوزيع النسبي ليذه الوحدات حسب االحياء

السكنية في توزيع استمارة االستبيان (ممحق رقم  ، )1تتكون مدينة الشامية من ( )28حي سكني .
سادسا  :مصادر الدراسة :
تنوعت مصادر الدراسة التي اعتمدىا الباحث في دراستو سعيا لمحصول عمى المعمومة الدقيقة لتحقيق
اىداف الدراسة  ،فقد تمثمت المصادر عمى النحو االتي:
 -1المصادر المكتبية :
اذ تم االعتماد عمى الكتب واطاريح الدكتو اره والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة واالحصاءات التي
تتعمق بالدراسة .
 -2الدراسة الميدانية  :وتمثمت باالتي :
أ -الزيارات الميدانية :
التي تعد من الوسائل الميمة التي اعتمدىا الباحث عن طريق المالحظة المباشرة و المتكررة الماكن
ومواقع تولد وجمع النفايات الصمبة والمسارات التي تتبعيا وصوال الى مواقع طمرىا في المناطق المخصصة
لذلك .
ب -المقا بالت الشخصية :
اذ تم اجراء المقابالت الشخصية مع عدة افراد كالميندسين في مديرية بمدية الشامية المسؤولين عن
ممف ادارة النفايات الصمبة فييا  ،ومسؤولي شعبة تنظيم المدن وعمال النظافة وعدد من المواطنين من
مختمف االحياء السكنية .
ج  -جمع العينات :
تم اخذ عينات من مواقع عديدة ومتنوعة لمتربة السطحية (بعمق من 5-1سم) وبوزن (1كغم) والمياه
السطحية المتمثمة بشط الشامية حيث تم اخذ ثالثة مواقع مختمفة شمال المدينة  ،تمثل الموقع االول عند
مؤخرة سدة الشامية فيما كان الموقع الثاني في مركز المدينة (جسر حديد الشامية) وقد كان الموقع الثالث
( )1مديرية احصاء الشامية  ،بيانات غير منشورة لعام . 2121
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في جنوب المدينة عند مقاطعة النصيفة وكانت المسافة بين كل موقع واخر (1,5كم) اما المياه الجوفية فقد
اخذت العينات (بعمق من 12 -4.5م) بحجم (1لتر) ومن ثم تحميميا مختبريا لغرض الحصول عمى نتائج
دقيقة  ،اذ اعتمد مختبر يوساينز في محافظة القادسية لتحميل التربة والمياه (السطحية  ،الجوفية) والذي
اعتمد عمى احدث االجيزة التي تتصف بالدقة العالية ،الصور (.)7( ، )6( ، )5( ، )4( ، )3( ، )2( ، )1
صورة ( )2تحلٌل عٌنات المٌاه السطحٌة

صورة ( )1عٌنات التربة

تم التقاط الصورة بتاريخ 2121 /5/8

تم التقاط الصورة بتاريخ 2121 /5/4
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صورة ( )4تحميل عينات المياه السطحية

صورة ( )3تحميالت عينات التربة

تم التقاط الصورة بتاريخ 2121 /6/2

تم التقاط الصورة بتاريخ 2121/6 /2

صورة ( )5عينات المياه الجوفية

صورة ( )6تحميل عينات المياه الجوفية

تم التقاط الصورة بتاريخ 2121 /7/2

تم التقاط الصورة بتاريخ 2121 /7/2
14

الفصل االول  ...................................االطار النظري والخصائص الجغرافية لمدينة الشامية

صورة ()7
عينات من مخمفات المكب الرئيس

 -تم التقاط الصورة بتاريخ .2121/7/2

سابعا  :الدراسات المشابية :

 -1دراسة أريج خيري عثمان الراوي :

()1

تناولت الرسالة النفايات الصمبة في مدينو بغداد وعمميو ادارتيا وركزت عمى جانب التخطيط البيئي
السميم إلدارة النفايات الصمبة قبل عممية نقميا الى مواقع الطمر وكذلك تناولت المعايير التخطيطية لمواقع
ردم النفايات ومقارنتيا مع مناطق الطمر في منطقو الدراسة .
()2

 -2دراسة فتحي فاضل عبد االمير الشيخ عباس :

تطرق الباحث في رسالتو جانب االساليب التقنية التي استخدمت في عممية نقل النفايات الصمبة،
وتسخير التقنيات في عمميات الردم ومواقع الطمر والمحطات الوسطية وتنظيم ادارة النفايات الصمبة في
مدينة بغداد.
( )1اريج خيري عثمان الراوي  ،البعد المكاني لمعالجو النفايات الصمبة في مدينو بغداد  ،رسالو ماجستير  ،مركز التخطيط
الحضري واالقميمي  ،جامعو بغداد .1999
( )2فتحي فاضل عبد االمير الشيخ عباس  ،التقنيات المستخدمة في ادارة النفايات الصمبة واثارىا في التخطيط البيئي لمدينة
بغداد  ،رسالة ماجستير  ،المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي  ،جامعة بغداد .2116
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 -3دراسة غفران فاروق جمعو المندالوي :

))1

تطرقت الباحثة في رسالتيا تقييم واقع نظام ادارة النفايات الصمبة لبعض المستشفيات في مدينة بغداد
والتعرف عمى نوعية وكمية النفايات الصمبة والعوامل المؤثرة عمى معدل تولدىا ،والتطرق الى االساليب
الممكنة في تحسين وتطوير نظام ادارة النفايات الصمبة فييا .
()2

 -4دراسة فتحي فاضل عبد االمير الشيخ عباس:

الباحث تناول في اطروحتو النفايات الطبية واصنافيا ومصادرىا و كيفية التخطيط البيئي ليا مع
اعطاء مؤشرات تخطيطية لمدينة بغداد من ادارة النفايات الطبية ،وقد اتسمت الدراسة بتناول جانب الحمول
التخطيطية في ادارة النفايات الطبية لمدينة بغداد.
 -5دراسة رسل محمد كاظم عبطان الجبوري :

()3

تناولت الرسالة التعريف بمشكمو النفايات الصمبة في مدينو الحمة ومصادر تولدىا والخصائص الجغرافية
المسببة ليا  ،وتناولت تحميل واقع ادارة النفايات الصمبة في منطقة الدراسة وبينت التوزيع الجغرافي لمواقع
الطمر معتمدة عمى المعايير العراقية وقد تطرقت الى االثار الناجمة عن طمر النفايات .

( )1غفران فاروق جمعة المندالوي  ،ادارة ومعالجة النفايات الصمبة في بعض مستشفيات مدينة بغداد دراسة ماجستير كمية
اليندسة والبناء الجامعة التكنولوجية . 2117

( )2فتحي فاضل عبد االمير الشيخ عباس  .المعالجات البيئية لمنفايات الطبية الصمبة في مدينو بغداد  ،اطروحة دكتوراه ،
المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي جامعو بغداد ،

.2111

( )3رسل محمد كاظم عيطان الجبوري  ،التباين المكاني لمتموث بالنفايات الصمبة في مدينو الحمة واثاره البيئية  ،رسالة
ماجستير كمية التربية لمعموم االنسانية  ،جامعو بابل .2115 ،
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 -6دراسة عمياء عبد الرحمن عبد الواحد :

()1

تطرقت الباحثة لمتموث بالنفايات الصمبة ومدى تأثيرىا البيئي في مدينة الزبير  ،من خالل التعرف
عمى العوامل المسببة في تكدس النفايات الصمبة وتصنيفيا وتوزيعيا الجغرافي في منطقة الدراسة وكذلك
تطرقت الى االثار التي يمكن ان يسببيا التموث في النفايات الصمبة عمى النظم البيئية .
 -7دراسة حسين صاحب العبادي :

()2

تناول الباحث في رسالتو التعريف بالمتغيرات الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة في ردم النفايات
الصمبة في قضاء الديوانية وتقييم تمك المواقع اعتمادا عمى المعايير العالمية والمحمية  ،ثم تناول االثار
البيئية الناجمة من مواقع طمر النفايات الصمبة عمى النظم البيئة ،وقد احتوت الدراسة عمى التحاليل
والمسوحات الميدانية لمعرفة مدى التموث .
جاءت ىذه الدراسة (تقييم ادارة النفايات الصمبة واثارىا البيئية في مدينة الشامية) لتبحث واقع ادارة
النفايات الصمبة من حيث كفاءة العامل وااللة  ،فضال عن االيرادات والنفقات والتوصل الى الطرائق الكفيمة
في التخمص من النفايات الصمبة وبذلك تختمف عن الدراسات السابقة التي اقتصرت عمى دراسة انواع
النفايات الصمبة وتصنيفيا ومصادرىا.

( )1عمياء عبد الرحمن عبد الواحد  ،التموث بالنفايات الصمبة واثاره البيئية في مدينة الزبير  ،رسالة ماجستير كمية اآلداب ،
جامعة البصرة .2116
( )2حسين صاحب حسن العبادي  ،تحميل جغرافي لموقع طمر النفايات الصمبة في قضاء الديوانية واثارىا البيئية  ،رسالة
ماجستير كميو اآلداب  ،جامعو الكوفة

.2117
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ثامنا  :المفاىيم الواردة في البحث :
 -1ادارة النفايات الصلبة )soIid wastes Mangement( :
تعرف بانيا عمميو جمع ونقل المخمفات الصمبة بجميع انواعيا بأسموب عممي يوفر الوقت والجيد
والتكاليف والتخمص منيا واالستفادة من بعض مكوناتيا بالوسائل العممية الكفيمة لتقميل االثار السمبية
لممخمفات عمى البيئة بشكل عام وعمى صحة وسالمة التجمعات السكنية بشكل خاص.

()1

 -2النفايات الصمبة(soIid wastes) :
من الناحية المغوية ان اصل كممة نفاية ىو(نفو) وتعني نفي الشي لردائتو  ،اما النفاية ىو ما نفيتو
من الشيء لردائتو( ، )2اما من الناحية االصطالحية فقد عرفتيا منظمة الصحة العالمية ان مصطمح النفاية
يقصد بو القمامة او القاذورة او المخمفات وىي بعض االشياء التي اصبح صاحبيا ال يريدىا في مكان ما
ووقت ما واصبحت ليست ليا اىمية او قيمة  ،اما من الناحية القانونية فيو ما ورد في المادة ( )83من
قانون حماية البيئة ( )83,3حيث تعرف النفاية ىي كل ما تخمفو عممية انتاج او تحويل او استعمال وىو كل
مادة او منتج او بصفة اعم كل شيء منقول ييمل او تخمى عنو صاحبو(.)3
وتشمل النفايات الصمبة جميع الفضالت المنزلية والنفايات غير الخطرة مثل نفايات االعمال التجارية
والمؤسسات وقمامة الشوارع والفضالت البشرية في بعض البمدان وكثي ار ما تختمط النفايات الخطرة بالنفايات
االخرى االمر الذي يمثل تحديات خاصة بالنسبة إلدارة النفايات.

()4

( )1ابتسام عبد السالم البيره  ،التحميل المكاني لمتموث بالنفايات المنزلية الصمبة في مؤتمري مصراتو المدينة و الزروق  ،رسالة

ماجستير كمية اآلداب  ،جامعة7اكتوبر -مصراتو  ،سنة  2117بيانات غير منشوره  ،ص.18
( )2قاموس المنجد العربي ،عربي  ،بيروت ،لبنان ،دار المشرق  ،1988ط ،1ص.175

( )3محمد بن ابراىيم الدغيري  ،النفايات الصمبة ( تعريفيا  ،انواعيا  ،طرق عالجيا) ،مجمة الجمعية الجغرافية السعودية ،
سمسمة ثقافيو جغرافية  ،بدون سنة ،ص.4
( )4تقرير مؤتمر االمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية  ،ريو دي جانيرو  14-3،حزيران  /1992المجمد االول.
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وقد عرفت النفايات الصمبة من وجية نظر بيئية فيي التي تشكل خط ار ابتداء من الوقت التي تحدث
عالقة بينيا وبين البيئة ىذه العالقة يمكن ان تكون مباشرة أو نتيجة لممعالجة )1(.ومن خالل كل ما سبق من
تعريفات يمكن القول ان كل التعريفات تمتقي في معنى واحد وىو ان النفايات الصمبة مواد ليس ليا قيمة عمى
المستويات االجتماعية واالقتصادية جميعيا.
 -3القمامة المنزلية (Garbage( :
وىي التي تتكون اساسا من بقايا الطعام عالوة عمى بعض الفضالت االخرى مثل البالستيك والورق
والزجاج والمعمبات سواء المتخمفة عن تعبئو وتغميف المواد الغذائية ومختمف المتطمبات المنزلية او التي
()2

يستغني عنيا لتمفيا .

 -4اعادة التدوير (RecycIing) :
وىي عممية اعادة تصنيع واستخدام المخمفات سواء المنزلية او الصناعية او الزراعية وذلك لتأثير تقميل
ىذه المخمفات وتراكميا عمى البيئة  ،وتتم ىذه العممية عن طريق تصنيف المخمفات عمى اساس المواد الخام
الموجودة بيا  ،ثم اعادة تصنيع كل مادة عمى حده(.)3
 – 5االنقاض )Rubble ( :
وىي بقايا ابنيو قديمة وحديثو ناتجو عن ىدم المباني واعادة انشائيا  ،وكذلك ناتجو عن اصالح المباني
السكنية و الصناعية و التجارية  ،تحتوي ىذه النفايات عمى االسالك واحجار واالجر والرمل واالسمنت
واالدوات الصحية و الكيربائية وتمتاز ىذه االنقاض بحجميا وثقميا الكبيرين مما يزيد من صعوبة
تصريفيا(.)4

( )1محمد بن براىيم  ،النفايات الصمبة  ،المصدر سابق  ،ص.7

( )2احمد عبد الوىاب  ،اسس وتدوير النفايات  ،ط ،1القاىرة  ،الدار العربية لمنشر والتوزيع  ، 1997 ،ص.39
( )3ربيعة خميفة الصرماني  " ،اعاده التدوير بين االعتبارات البيئية واالقتصادية " العدد السادس عشر  ،مجمو البيئة تصدرىا
الييئة العامة لمبيئة  ، 2113 ،ص.4
( )4كحيحة عبدالنور  ،تسيير و معالجة النفايات الحضرية الصمبة ودورىا في التنمية المستدامة ( دراسة حالة بسكرة ) رسالة
ماجستير  ،كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  ،جامعة محمد خضير بسكرة  ،2119،ص.11
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()1

 -6النفايات الصمبة المحمية

:

تتنوع تكوينات النفايات الصمبة حيث تحتوي عمى اليات مختمفة من الكربون العضوي القابل لمتحمل،
عالوة عمى التصنيفات المستعممة في جمع البيانات حول تكوين المخمفات في النفايات الصمبة المحمية في

المناطق والبمدان المختمفة .

 انواع النفايات الصمبة المحمية :ا -نفايات االغذية.
ب -نفايات المتنزه والحديقة (الفناء).
ج -الورق وورق الكرتون.
د -الخشب.
هـ  -المنسوجات.
و -الحفاضات (االنسجة الكتانية  ،الحريرية التي يمكن التخمص منيا) .
ي -المطاط والجمد.
ك -المواد البالستيكية.
ل -المعادن.
م -الزجاج (الصيني والفخار).
ن -مواد اخرى عمى سبيل المثال (الرماد والغبار والقاذورات والتربة ونفايات االجيزة االلكترونية) تحتوي انواع
النفايات المذكورة معظميا عمى الكربون العضوي القابل لمتحمل في النفايات الصمبة المحمية  ،ايضا يحتوي
الرماد والغبار والمطاط والجمد عمى كميات من الكربون االحفوري  ،لكن ىذه المواد من الصعب تحمميا.

( )1ريتا بيباتي واخرون  ،بيانات توليد النفايات وتكوينيا ومعالجتيا  ،الخطوط  IPccلعام  2116بشأن القوائم التوجييية
لييئة لحصر غازات االحتباس الحراري  ،المجمد  ،5ص.11
20

الفصل االول  ...................................االطار النظري والخصائص الجغرافية لمدينة الشامية

 -7التسميد ( compost ) :
وىي طريقة بيولوجية (ال كيميائية) تستغل البكتيريا وغيرىا من الكائنات الحية من اجل التخمص من
النفايات القذرة بتحويميا الى اسمده لمصمحة االنتاج الزراعي شريطة عدم احتوائيا عمى نفايات صناعية تضم
مواد سامة او حوامض وخواص لمتفاعل الكيميائي  ،كما ان الح اررة العالية التي تصل حوالي  71-61م
تعمل عمى خفض التموث الحيوي ( البكتيري  ،الحشري  ،الطفيمي )(.)1
 -8الطمر الصحي (Sanitary Iand fiII) :
وىي عبارة عن حفرة كبيرة مخصصو لدفن النفايات عمى شكل طبقات يفصل بينيا وسائد ترابية وتكون
الطبقة االرضية االخيرة صالحة إلقامة الحدائق والمتنزىات وغرس االشجار لتجميل الموقع بشكل يحفظ
جمال البيئة ويضمن عدم تسرب المياه المموثة من النفايات الى المياه الجوفية القريبة من اماكن الطمر.

()2

 -9االحتراق (combustion) :
عممية االحتراق او الترميد ىي عممية تحكم مفيدة في التموث يكون اليدف منيا تحويل مموثات معينة
()3

الى مواد غير ضارة مثل ثاني اكسيد الكربون والماء.
 -11البيئة )Ecology( :

تعرف البيئة بأ نيا المحيط الحيوي الذي يعيش فيو االنسان مع كل ما يحتويو ىذا المحيط من عناصر
()4

طبيعية (الماء  ،اليواء  ،االرض) واخرى صناعية مشيدة بفعل االنسان.

( )1عادل عوض ،ابحاث مختاره من عموم البيئة  ،ط( ،1دمشق ،دار طالس ، )1989ص.317
( )2عادل عوض  ،المصدر نفسو  ،ص. 318

( )3فرانك ر .سبيممان  ،ترجمة الصديق عمر الصديق ،عمم وتقانة البيئة (المفاىيم والتطبيقات ) مركز دراسات الوحدة العربية
 ،ط االولى  ،بيروت  ،شباط  ،2112ص.1154
( )4عارف صالح مخمف  ،االدارة البيئية (الحماية االدارية لمبيئة ) دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع  ،عمان ،االردن ،
الطبعة العربية  ،2119،ص.41
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 -11التموث البيئي (Ecology Pollution) :
ىو كل تغيير كمي او كيفي في مكونات البيئة الحيو او غير الحيو وال تقدر االنظمة البيئية عمى
استيعابو دون ان يختل توازنيا ولقد طغى تأثير التموث البيئي عمى كل مجاالت الحياه البشرية والمادية
والصحية (.)1
 -12النظام البيئي (Ecosystem) :
استعمل مفيوم النظام البيئي ألول مرة عام  1935من قبل العالم األلماني تانسمي ) ،(Tansleyوقد
عرفو بانو نظام يتألف من مجموعة مترابطة ومتباينة نوعا وحجما من الكائنات العضوية والعناصر غير
العضوية في توازن مستقر نسبيا( .)2كما يعرف ايضا بانو تواجد المجمعات الحية ضمن وسط طبيعي غير
حي (ىواء  ،ماء  ،تربة  ،طاقة).

( )1ىاني عبيد  ،االنسان و البيئة  ،دار الشروق  ،عمان  ،الطبعة االولى  ، 2112 ،ص.37
( )2عمي البنا  ،المشكالت البيئية وصيانة الموارد الطبيعية  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،2111ص.167
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المبحث الثاني
الخصائص الجغرافية لمدينة الشامية
 -1الخصائص الطبيعية :
تعد الخصائص الطبيعية من الخصائص الجغرافية المؤثرة بالنفايات الصمبة  ،اذ يتضح دورىا في
زيادة وتفاقم المشكمة عبر تحمميا بواسطة عناصر المناخ فتسبب خمل في األنظمة الحيوية الطبيعية القائمة
عمى سطح االرض  .وفي ىذا المبحث نستعرض بعض الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة ودورىا في
مشكمة التموث بالنفايات الصمبة :
اوال :السطح (Surface) :
ان سطح منطقة الدراسة ىو جزء من السيل الرسوبي في العراق  ،الذي يتصف بانبساط سطحو ،
وقمة انحداره العام  ،ويصل ىذا االنحدار لمسطح في موقع المدينة الى ( )19666 :1من الشمال الغربي
باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي (. )1
ان موقع مدينة الشامية في ىذا الجزء المستوي من سطح االرض قد اعطى لممدينة امكانية التوسع
في االتجاىات المختمفة لعدم وجود عوائق طبيعية تحول دون ذلك  ،ويسيل عممية مد الطرق وتوزيع
الخدمات المختمفة  ،وعمى الرغم من وقوع المدينة في ىذا الجزء المستوي من سطح االرض  ،اال ان سطحيا
يتصف بتباين بسيط ما بين وسط المدينة واطرافيا  ،ومن الخريطة ( )3يمكن تقسيم سطح مدينة الشامية
وحسب عامل االرتفاع الى ثالثة انطقو :
أ -نطاق يقع ضمن خط ارتفاع ( )23م فوق مستوى سطح البحر ويظير ىذا النطاق في الطرف الغربي من
المدينة ويشغمو حي الفرات واالجزاء الغربية من حي السالم واالجزاء الشرقية من حي الزىراء وحي الوفاء.
( )1ابتسام عدنان رحمن الحميداوي  ،الخصائص الطبيعية في محافظة القادسية وعالقتيا المكانية في استغالل الموارد المائية
المتاحة  ،رسالة ماجستير مقدمة الى كمية التربية لمبنات  ،جامعة الكوفة  ،2119 ،ص .36
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ب -النطاق الذي يتراوح ارتفاعو بين ( )25 -24م ويشمل ىذا النطاق مناطق واسعة من المدينة في جانبييا
الشرقي والغربي اضافة الى شريط ضيق في الطرف الجنوبي و الطرف الغربي  ،وتقع ضمن ىذا النطاق
اجزاء واسعة في حي الجوادين وحي الحسين  ،وحي الزيتون وحي وسومر والقسم الغربي من حي
الشبانات في حين يمتد ىذا النطاق في الجانب الشرقي من احياء الخوئي و العسكري الشرقي والجميوري
ومناطق من القرى والبساتين في شرق المدينة والتي ضمت لمتصميم االساس لعام . 2112
ج -نطاق يقع ضمن خط ارتفاع ( )26م فوق مستوى سطح البحر ويحتل ىذا النطاق االجزاء الوسطى من
المدينة  ،اذ تقع ضمنو احياء المنطقة القديمة (السوق والسراي) وحي المعممين والحرية والحمام والمجارش
وحي المنتظر والجزء الشرقي من حي الشبانات .
ومن خالل ما سبق يمكن القول بان انحدار السطح ىو بسيط مما جعل من المدينة فضال عن ما تتميز

بو من مزايا منطقة جذب وتركز سكاني وتوفير االرضية المالئمة ألنشاء الخدمات العامة  .اال انو عمى
الرغم من االثار االيجابية ظيرت الستواء السطح اثار سمبية في بيئة مدينة الشامية تمثمت بارتفاع مستوى

المياه الجوفية اذ وجد ان عمق المياه الجوفية في مركز المدينة يتراوح بين ( )5 -4متر)1(.مما سيؤثر في

اختيار محطات وسطية لجمع النفايات وىو ما يسبب تسرب كمية ليست قميمة من المياه المموثة الى باطن
االرض .
ثانيا :خصائص المناخ (: )CIimate character
يعد المناخ بعناصره المختمفة من الخصائص الطبيعية المؤثرة في حياة االنسان ونشاطو  ،وىو من اىم

المحددات الطبيعية ذات االثر المباشر وغير المباشر في توزيع وتفسير الظواىر البيئية  ،وال شك ان لو

تأثير مباشر في تحميل وتفسخ وتعفن النفايات الصمبة التي تم طرحيا ابتداءا من المصدر وحتى مواقع الطمر
فضال عن دوره في التوزيع الجغرافي لمواقع الطمر وتصميميا ومساحتيا  ،وتقع منطقو الدراسة ضمن المناخ

الجاف في ظل البيانات المناخية لمحطة الديوانية .ولغرض فيم طبيعة العالقة بين المناخ والمشكالت البيئية
بشكل عام سنتناول عناصر المناخ في منطقة الدراسة عمى النحو التالي  -1( :درجة الح اررة -2 .الرطوبة

النسبية -3 .االمطار -4 .الرياح).

( )1الدراسة الميدانية  ،بتاريخ (.)2121/2/8
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خريطة ()3
خطوط االرتفاعات المتساوية لمدينة الشامية لسنة 2121

المصدر :الباحث باالعتماد عمى :

 -1الييئة العامة لممساحة ،خريطة خطوط االرتفاعات المتساوية لمحافظة القادسية ،مقياس . 2511111 :1
 -2االستعانة ببرنامج . Arc GIS1111
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 -1درجة الحرارة ): (Temerature
تعد درجة الح اررة من اىم العناصر المناخية المؤثرة في تحمل النفايات الصمبة العضوية  ،مما يساىم
في زيادة الروائح الكريية وعادة ما يرتبط بالنفايات العضوية اكثر من باقي النفايات الصمبة االخرى وىو ما
يدعو الى التعامل معيا بصورة يومية لتفادي االمراض .
يالحظ من الجدول ( )2ان منطقة الد ارسة تتميز بارتفاع درجات الح اررة ،وبحسب البيانات التي
سجمتيا محطة الديوانية المناخية  ،اذ سجمت ىذه المحطة معدال ألقصى درجة ح اررة خالل اشير الصيف
السيما حزيران وتموز واب  ،بسبب اقتراب زاوية سقوط اشعة الشمس من الوضع العمودي وطول ساعات
النيار وصفاء السماء وخموىا من الغيوم وانخفاض الرطوبة النسبية  ،وقد بمغت معدالت درجات الح اررة
العظمى في ىذه االشير نحو (ْ )44,5 ،44,7 ،42,6م عمى التوالي  ،في حين سجمت معدالت درجات

الح اررة الصغرى ( )27,9 ،28,4 ،26,3عمى التوالي لنفس االشير وقد بمغ معدل درجة الح اررة في شير
تموز نحو(ْ )36,55م.
بالمقابل بمغ معدل اوطأ درجة ح اررة في شير كانون الثاني ليصل الى (ْ )11,85م مما يؤدي الى

تطرف كبير في درجات الح اررة الفصمية  ،اذ بمغ المدى الحراري السنوي نحو (ْ )24,7م  ،اما المدى الحراري

اليومي فيتصف بانو كبير السيما في فصل الصيف اذ بمغ معدلو في شير تموز (ْ )16,3م بينما ينخفض

ىذا المعدل في شير كانون الثاني ليصل الى (ْ )11,1م.

ومما يالحظ عمى درجات الح اررة في منطقة الدراسة انيا تأخذ باالرتفاع التدريجي مع بداية أشير
الصيف اعتبا ار من نيسان حتى تصل الى أعمى معدالتيا في شيري تموز واب ،شكل ( )1الذي يعد أكثر
شيور السنة ح اررة ثم تأخذ درجات الح اررة باالنخفاض تدريجيا ويعود ىذا االنخفاض الى وصول االشعاع
الشمسي بدرجة عالية من الميالن والى قمة ساعات النيار فضال عن مرور منخفضات البحر المتوسط
والتي تنشط بين منتصف الخريف واواخر الربيع واىم المظاىر الجوية التي تصاحب مرورىا فوق العراق ىي
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ىواء بارد( .)1ويسيم االرتفاع في درجات الح اررة في تحمل النفايات الصمبة السيما العضوية منيا وانبعاث
جزء منيا الى الجو عمى شكل غازات مثل (غاز الميثان  ،و االستمين  ،واالمونيا  ،و االيثان  ،وثاني
اوكسيد الكبريت  ،وغاز االستات) وغيرىا من الغازات التي تتطاير الى الجو( ،)2مما يؤدي الى تموث البيئة
فضال عمى نمو البكتريا والجراثيم التي تسبب العديد من االمراض .
جدول ()2
معدالت الشيرية و السنوية لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى والمدى الحراري لمدينة الشامية لممدة من ()2118-1988
االشير

درجة الح اررة العظمى (م)

درجة الح اررة الصغرى (م)

معدل الشيري (م)

كانون الثاني

17,4

6,3

11,85

شباط

21,6

8,4

14,5

اذار

25,9

12,5

19,2

نيسان

32

18,1

25,15

مايس

38,3

23,6

31,95

حزيران

42,6

26,3

34,45

تموز

44,7

28,4

36,55

اب

44,5

27,9

36,2

ايمول

41,2

24,8

33

تشرين االول

35

21,2

23,6

تشرين الثاني

25

12,6

18,8

كانون االول

19,2

8,2

13,7

المعدل السنوي

32,2

18,1

25,15

المصدر  :جميورية العراقية  ،الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق  ،قسم المناخ  ،بيانات غير منشورة.

( )1عمي حسين الشمش  ،مناخ العراق  ،ترجمة  :ماجد السيد ولي وعبدااللو رزوقي كربل  ،مطبعة جامعة البصرة  ،البصرة
 ،1988ص. 27

( )2صفاء مجيد المظفر  ،المشكالت البيئية  ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،جامعة الكوفة  ،كمية اآلداب  ،قسم
الجغرافية  ،بدون سنة طبع  ،ص. 71
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شكل ()1
معدل درجات الح اررة العظمى والصغرى والمعدل الشيري في محطة االنواء الجوية في الديوانية ()2118 -1988
50
45
40
35
30
25
20
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10
5
0

الصغرى
العظمى
المعدل

تشرٌن
ثانً

كانون
اول

تشرٌن
اول

اٌلول

اب

تموز

حزٌران

ماٌس

نٌسان

اذار

شباط

كانون
الثانً

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدول (.)2

 -2الرطوبة النسبية (: (ReLative Humidity
تعرف عمى انيا نسبة بخار الماء الموجود فعال في اليواء الى مقدار ما يستطيع اليواء استيعابو تحت
نفس درجة الح اررة والضغط الجوي ( .)1وتعتمد قيميا عمى درجة ح اررة اليواء ىذا في نفس درجة الح اررة
()2

ومقدار الضغط الجوي.

يتضح من الجدول ( )3بان المعدل السنوي لمرطوبة النسبية بمغ ( ، )%44,9وتتباين معدالت الرطوبة
في منطقة الدراسة من شير الى اخر تبعا الى تباين قيم درجات الح اررة والضغط الجوي وكميات االمطار
الساقطة  ،اذ بمغ اعمى معدل لمرطوبة النسبية في شيري كانون االول وكانون الثاني ( )%66،69عمى
التوالي المذان يعدان ابرد الشيور  ،ويرجع ذلك الى انخفاض درجة الح اررة وزيادة كمية االمطار الساقطة  ،ثم
تنخفض نسبة الرطوبة تدريجيا حتى تبمغ ادنى حد ليا خالل اشير حزيران وتموز واب  ،وتبمغ فييا
( )%27,5،29,7،،27,6عمى التوالي  ،وتعد ىذه النسب منخفضة والتي اقترنت مع ارتفاع درجة الح اررة

( )1صادق جعفر الصراف  ،مبادى عمم البيئة والمناخ  ،مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر  ،الموصل  ،1981،ص.93
( )2حسن سيد احمد ابو العينين ،الجغرافية المناخية  ،ط ،1الدار الجامعية لمطباعة بيروت  ،1981 ،ص. 326
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وقمة االمطار الساقطة وصفاء السماء .ويالحظ مما تقدم بان العالقة عكسية بين الرطوبة النسبية ودرجة
الح اررة في حين تكون العالقة طردية بين الرطوبة والتساقط .
ويتضح مما تقدم ان لمرطوبة النسبية العالية اث ار سمبيا عمى النفايات الصمبة في منطقة الدراسة والسيما
في فصل الشتاء اذ يزداد محتواىا من الرطوبة مما يزيد تفاعميا مكونة نواتج كيمياوية ضارة سامة تؤدي الى
قتل االنواع المفيدة من االحياء المجيرية كالفطريات وبعض البكتريا النافعة  ،خاصة عند بقائيا مدة طويمة
دون رفعيا سواء بين االحياء السكنية من منطقة الدراسة او مواقع الطمر الصحي  ،وىذا ما تعانيو االحياء
السكنية نتيجة انبعاث الروائح الكريية.
جدول ()3
المعدالت الشيرية والسنوية لمرطوبة النسبية ( )%لمنطقة الدراسة لممده ()2118 -1988
كانون
اشير
السنو

الثاني
69

شباط

أذار

نيسان

ايار

حزيران

تموز

61

51

42,6

32,3

27,6

27,5

اب
29,
7

ايمول
33,3

تشرين

تشرين

كانون

المعدل

االول

الثاني

االول

السنوي

42,1

59

66

44,9

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جميوريو العراق  ،و ازره النقل والمواصالت  ،الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ،
قسم المناخ  ،بيانات لممده (.)2118 -1988
 -3االمطار (: )Rain

تحدد كمية االمطار تركز المموثات في مياه منطقة الدراسة ،السيما في مناطق المناخ الصحراوي
الحار التي تقع ضمنو مدينة الشامية التي تتسم االمطار فييا بقمة التساقط وتذبذب كمياتيا  .ان ىطول
االمطار عمى مكبات تجمع النفايات الصمبة في فصل الشتاء يؤدي الى زيادة نشاط التحمل وبالتالي استخراج
راشح مموث يمكنو التوغل خالل طبقات التربة وامتداد تأثيره ليطال المياه الجوفية او السطحية مسببة تموثيا.
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يتضح من الجدول ( )4ان المجموع السنوي لكمية االمطار الساقطة في منطقة الدراسة يبمغ حوالي
( )117,6ممم اذ تتباين معدالت سقوط االمطار شيريا لتصل في اقصاىا في شير كانون الثاني فتبمغ
( )22,9ممم  ،في حين تنقطع االمطار كميا في شير (حزيران  ،تموز  ،اب  ،ايمول).
ومن ذلك تكون كمية االمطار الساقطة عمى منطقة الدراسة قميمة وغير موزعة بشكل منتظم عمى
طول اشير السنة  ،ان ىذا التباين في معدالت كميات االمطار الساقطة يرجع الى ارتباط سقوط االمطار في
منطقة الدراسة بمرور المنخفضات الجوية الواصمة الى المنطقة  ،اذ يصبح العراق ومنطقة الدراسة خالل ىذا
الفصل منطقة التقاء لمضغوط العالية والواطئة وجسر يربط بين الضغط المنخفض فوق البحر المتوسط وبين
الضغط االخر فوق الخميج العربي  ،لذا يكون العراق بما فيو منطقة الدراسة ممر لممنخفضات المتوسطة
والمنخفض السوداني التي ينتج عنيا زوابع رعدية وتساقط امطار(.)1
يكمن تأثير معدالت سقوط االمطار خالل الفصل البارد من السنة في زيادة تركز المموثات في التربة
ليطال المياه التي تعد احد انظمة البيئة في المدينة .
جدول ()4
المعدل السنوي والمعدالت الشيرية لألمطار في محطة االنواء الجوية في مدينة الديوانية لممدة ()2118-1988
االشير

االمطار
(ممم)

كانون
الثاني

22,9

شباط

اذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

أب

ايمول

12,5

12,4

15,8

3,1

1

1

1

1,6

تشرين

تشرين

كانون

المعدل

اول

ثاني

اول

السنوي

4,2

21,3

14,8

117,6

المصدر :الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية  ،قسم المناخ ،بيانات غير منشورة لألعوام (.)2118 -1988
( )1كاظم عبد الوىاب االسدي  ،تكرار المنخفضات الجوية واثرىا في طقس العراق ومناخو  ،رسالة ماجستير (غير منشورة)
كمية آداب – جامعة البصرة  1991ص

. 83-48
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شكل ()2
المعدالت الشيرية لألمطار الساقطة في محطة االنواء الجوية في الديوانية لممدة ()2118 -1988
25
20
15
10
كمٌة االمطار
5
0

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدول (.)4

 -4الرياح (: )Wind
تعرف بانيا حركة اليواء افقيا فوق سطح االرض ( .)1وىي احد عناصر المناخ المؤثرة عمى المموثات اذ
تعد محركا لممموثات من مكان انطالقيا في البيئة الى مكان اخر بحسب اتجاه الرياح السائدة  .لذا فأن
المناطق الواقعة في اتجاه ىبوب الرياح تكون اكثر تموثا من المناطق الواقعة عكس اتجاه الرياح القادمة من
مناطق مموثة .
تسود الرياح الشمالية الغربية في العراق خالل السنة خاصة في فصل الصيف حيث تحتل ()%75
من الرياح بأنواعيا( .)2وتعد مدينة الشامية جزء من المناطق المتأثرة بسيادة الرياح الشمالية الغربية في معظم
ايام السنة  ،ويشير الجدول ( )5الى زيادة النسبة المئوية لمرياح الشمالية الغربية إذ بمغت ( )%37,9من
مجموع اتجاىات الرياح وىذا ما يدل عمى ثبوتية اتجاه الرياح باتجاه الشمال الغربي .

( )1قصي عبد المجيد السامرائي  ،مبادئ الطقس والمناخ  ،ط ، 1دار اليازوري  ،عمان  ،االردن  ،2118 ،ص.171
( )2عمي حسين الشمش  ،مناخ العراق  ،مصدر سابق  ،ص.23
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اما سرعة الرياح  ،فتتصف في العراق عموما بانيا منخفضة عمى مدار السنة نظ ار لوقوعو في النطاق
()1

شبو المداري الواقع تحت تأثير الضغط العالي شتاءا والمنخفض صيفا

دور
وبما ان سرعة الرياح تؤدي ا

كبي ار في تشتت المموثات وخفض تركيزىا ونقميا من مكان الى اخر  ،لذا فان دراسة اتجاىات الرياح
واوقات ىبوبيا وسرعتيا تساعد عمى تفادي تأثيراتيا الضارة وخاصة في نقل المموثات من مكان الى اخر
وجب االخذ بعين االعتبار اتجاه الرياح وسرعتيا.
ويالحظ اعمى متوسط لسرعة الرياح في العراق بشكل عام يتمثل في المناطق الصحراوية وىو لم
يتجاوز  3,6متر  /ثانية ( )2وان ىذا المعدل يتباين زمانيا ومكانيا .
جدول ()5
معدل التكرار الشيري التجاىات الرياح في محطة الديوانية لممدة ()2118_1988
اتجاه

الشمالية

الرياح

الشمالية
الشرقية

الشرقية

الجنوبية
الشرقية

الجنوبية

الجنوبية
الغربية

الغربية

الشمالية

نسبة

االتجاه

الغربية

السكون

السائد

النسبة
المئوية
لمعدالت

14,2

3,2

6,3

7,1

4,7

3,5

17,2

37,9

5,9

تكرار

الرياح

المصدر :الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية  ،قسم المناخ  ،بيانات غير منشوره.
وفي منطقة الدراسة يصل المعدل السنوي لسرعة الرياح الى ( 2 ،2متر  /ثا ) جدول ( )6ويالحظ من
خالل الجدول ان معدل سرعة الرياح متباينة خالل اشير السنة فيظير ارتفاع ىذا المعدل بوضوح في اشير
الفصل الحار ( حزيران  ،تموز  ،اب ) اذ بمغت معدالت سرعة الرياح فييا ( )2,2 ، 2,8 ، 2,8متر  /ثا
( )1احمد سعيد حديد واخرون  ،مصدر سابق  ،ص.148
( )2المصدر نفسة  ،ص.148
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عمى التوالي وىي اعمى من المعدل السنوي  ،ثم تبدأ تمك المعدالت بالتناقص حتى تصل الى اقل معدل
لسرعة الرياح ويتمثل في شير (تشرين االول  ،تشرين الثاني  ،كانون االول) اذ بمغ ()1,8 ، 1,7 ، 1,7
متر  /ثا عمى التوالي.
جدول ()6
المعدالت الشيرية والسنوية لسرعة الرياح في محطة الديوانية لممدة من ()2118 -1988
االشير

كانون
الثاني

شباط

اذار

نيسان

مايس

تموز

حزيران

اب

ايمول

تشرين

تشرين

كانون

المعدل

اول

الثاني

االول

السنوي

سرعة
الرياح

2,1

2,3

2,6

2,7

2,5

2,8

2,8

2,2

1,8

1,7

1,7

2,2

1,8

متر/ثا
المصدر :الباحث باالعتماد عمى و ازرة النقل والمواصالت الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية قسم المناخ  ،بيانات غير
منشورة .

والبد من االشارة الى ان سرعة الرياح تؤدي في المناطق الجافة الى ىبوب العواصف الغبارية

(*)

وحدوث حاالت الغبار المتصاعد  .وبالنسبة لمنطقة الدراسة فان المصدر الطبيعي لمغبار الجوي ىو من
ذرات االتربة وحبيبات الرمل الدقيقة التي تثيرىا الرياح من الصحاري والوديان الجافة  .وتعتمد شدة العواصف
الغبارية عمى المدى الحراري بين كتل اليواء وسطح االرض فضال عن اتجاه وسرعة الرياح السائدة

()1

اما في

منطقة الدراسة فان المعدل السنوي لعدد االيام التي تحدث فييا العواصف الغبارية يصل الى ( )5,2يوم ،
جدول ( ، )7ويتباين ىذا التكرار خالل اشير السنة اذ يزداد مع نياية اشير الفصل البارد وبداية اشير
ال فصل الحار ابتداء من شير اذار حتى شير مايس  ،وان اكثرىا تك ار ار لعدد االيام في شيري نيسان ومايس
( )1عمي صاحب الموسوي وحسين جعاز ناصر  ،الخصائص الطبيعية والبشرية لميضبة الغربية في محافظة النجف وعالقتيا
في استغالل الموارد الطبيعية المتاحة  ،مجمة البحوث الجغرافية  ،العدد الخامس  ،جامعة الكوفة  ،2114 ،ص.293

(*) يطمق مصطمح عاصفة ترابية اذا قل مدى الرؤيا عن 111متراما اذا كان مدى الرؤيا  111متر فاكثر يطمق عمييا
عاصفة غبارية  .ولالستزادة ينظر فاضل باقر الحسني وزمياله ،المناخ المحمي  ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،الموصل ،
 ،1982ص.153
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اذ بمغ ( )1,2 ،1,2عمى التوالي وسبب ذلك ىو االرتفاع في درجات الح اررة وانقطاع التساقط مما يؤدي الى
تسخين السطح وما يترتب عميو من اضطرابات ىوائية .
جدول ()7
المعدالت الشيرية لتكرار العواصف الترابية والغبار المتصاعد في محطة الديوانية لممدة من ()2118-1988
كانون

االشير

العواصف
الغبارية /يوم
الغبار
المتصاعد /يوم

تشرين

تشرين

كانون

المعل

االول

الثاني

االول

الشيري

1,3

1,1

1,4

5,2

1,1

1,1

3,4

41,8

شباط

اذار

نيسان

مايس

حزيران

تموز

اب

ايمول

1,3

1,6

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1

1,1

1,2

2,3

4,3

5,8

4,6

4,6

4,9

5,5

3,2

1,9

1,7

اول

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى و ازرة النقل والمواصالت  ،الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية  ،قسم المناخ  ،بيانات غير
منشورة.

ثالثا -التربة (: )Soil
لمتربة اىمية كبيرة الستعماالت االرض المختمفة في المدينة منيا استعماالت االرض لممناطق الخضراء
لكونيا الوسط الذي تنبت وتنمو فيو ،كما ان خصائص التربة في المناطق المجاورة او المحيطة بالمدينة تؤثر
بشكل فعال عمى نوعية البيئة لحضرية .
تقع منطقة الدراسة ضمن السيل الرسوبي في العراق لذا فان تربتيا من نوع الترب الرسوبية النيرية ،
التي تكونت بفعل نيري دجمة والفرات والوديان المنحدرة من الشرق والغرب وما حممتو من رواسب  ،فضال
()1

عن ما تنقمو الرياح من ارساب ىوائي

 .فيي اذن تربة منقولة تنقسم الى تربة كتوف االنيار وتربة

االحواض  ،اذ يسود النوع االول (تربة كتوف االنيار ) والتي تتكون من ترسب الذرات الخشنة نسبيا مخموطة

( )1طالب صاحب الموسوي  ،الخصائص الجغرافية في محافظة المثنى وعالقتيا المكانية منظومة الري القائمة  ،مجمة
القادسية  ،جامعة القادسية  ،مجمد ،7عدد ،2114 ،2ص.267
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بالغرين عمى ضفاف االنيار مباشرة فكونت نطاقا يمتد مع ىذه االنيار ويشكل تربة كتوف االنيار التي
يتراوح متوسط عرضيا عمى نير الشامية م ابين ( )211 -111متر عمى جانبي النير(. )1
ويمتاز ىذا النوع من الترب عموما بانو اعمى من الترب المجاورة لو بحدود ( )3-1متر مما جعل
مستوى المياه الجوفية بعيدا عن السطح وىذا ما يقمل من تأثير عصارة النفايات عمى المياه الجوفية وتمتاز
ىذه التربة بانيا خصبة وجيدة الصرف يقمل من فرصة تجمع االمالح فوق سطحيا مما ترك اثره االيجابي في
التقميل من ظاىرة مموحة التربة فييا واتسمت نسجتيا بانيا مزيجية طينية غرينية (.)2
اما النوع الثاني فيو تربة احواض االنيار التي تتكون من ذرات ناعمة وتصنف بانيا متوسطة الجودة
لإلنتاج الزراعي لكونيا متوسطة او رديئة الصرف االمر الذي يؤدي الى تعرضيا لتأثير عصارة النفايات و
تممحيا اكثر من منطقة كتوف نير الشامية  ،وىي توجد في المناطق البعيدة عن مجرى النير ويرجع السبب
الى ان النير ينقل الدقائق االخف وزنا وىي دقائق الغرين والطين ويرسبيا في المناطق البعيدة عن كتوف
االنيار في احواض انيار ومنخفضات منطقة الدراسة ،واتسمت نسجتيا بانيا طينية غرينية .
رابعا -الموارد المائية (: )Water Resources
يعد شط الشامية مصدر المياه السطحية في مدينة الشامية وىو احد المصادر المائية الرئيسة لسكان
المدينة  ،يمثل شط الشامية الفرع الثاني من تفرعات شط اليندية الى جانب شط الكوفة  .يبمغ طول شط
الشامية ( )81كم ضمن قضاء الشامية وبطاقة تصريفية بمغ معدليا نحو(1435م/3ثا).

()3

يدخل شط الشامية اراضي محافظة القادسية من الجية الشمالية الغربية لممحافظة ضمن اراضي قضاء
الشامية فيشكل الحدود الغربية لناحية الميناوية متجيا نحو الجنوب مخترقا ارض المدينة ما ار بناحية
( )1زىراء ميدي عبد الرضا  ،خصائص تربو قضاء الشامية واثرىا في انتاج محاصيل الحبوب الرئيسة دراسة في جغرافية
التربة  ،رسالة ماجستير ( غير منشورة ) كمية اآلداب  ،جامعة القادسية  ،ص .81
( )2زىراء ميدي عبد الرضا  ،المصدر نفسو ،ص .89-83
( )3ابتسام عدنان رحمن الحميداوي  ،الخصائص الطبيعية في محافظة القادسية وعالقتيا المكانية في استغالل الموارد المائية
المتاحة  ،مصدر سابق  ،ص.127
35

الفصل االول  ...................................االطار النظري والخصائص الجغرافية لمدينة الشامية

الصالحية عند الكيمو متر( )23,5ومركز قضاء

الشامية عند الكيمو ( )42وناحية غماس عند

الكيمو( )71,41ويعد مصدر االرواء الرئيس وتصل مساحة االراضي التي يروييا الى ( )384111الف
دونم(.)1
يتفرع من شط الشامية مجموعة من الجداول بمغ عددىا ( )128جدوال وىناك جداوال اخرى ىي ثانوية
تتفرع من الجداول الرئيسة مما ينعكس عمى مناسيب شط الشامية ويكون عرضة لتركيز المموثات في
النير.

()2

ال سيما ان ىناك بعض من السكان يمقي النفايات الصمبة في مجرى شط الشامية في الجزء الواقع

ضمن حدود المدينة .
اما فيما يتعمق بالمياه الجوفية  ،ليس ليا اىمية في منطقة الدراسة بسبب مموحتيا المرتفعة ،وتوفر المياه
السطحية التي تسد الحاجة .
ان ا ستغالل المياه يجب ان يكون بتعقل وان يتم مراقبتيا وخاصة في السدود الن انخفاض مناسيب
المياه يؤدي الى تركز المموثات الناتجة من المخمفات الصمبة والتي تتمثل بالمعادن الثقيمة وىي من اخطر
االمور عمى الصحة العامة .
واذا عم منا ان

تموث المياه بيذه الصفة ينتج كثير من االمراض والحميات المعدية مثل الكولي ار

والبميارسيا والحمى التيفية وغيرىا والتي تؤدي الى اوبئة عظيمة االنتشار بين الناس وليس بشكل اصابات
فردية مما يتطمب وقاية موارد المياه في االنيار من التموث فيي اىم الواجبات الصحية الرئيسة التي تمنع
االضرار بحياة االنسان او ثروتو الحيوانية والزراعية او بقدرة االنظمة البيئية عمى االنتاج .

( )1زىراء ميدي عبد الرضا  ،خصائص تربو قضاء الشامية واثرىا في انتاج محاصيل الحبوب  ،مصدر سابق ،ص

.38

( )2استبرق كاظم شبوط ،عباس فاضل عبيد  ،الخصائص النوعية لمياه شط الشامية في محافظة القادسية  ،مجمة كمية
التربية ،العدد  ، 21ص .18
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 -2الخصائص البشرية :
اوال -نمو السكان (: )Population Growth
تعد الزيادة السكانية من اىم العوامل المؤثرة في كمية النفايات الصمبة حيث تتناسب تناسبا طرديا معيا
 ،اذ عادة ما يرافقيا العديد من اشكال التغيرات في االنشطة العمرانية واالقتصادية واالستيالك واالنتاج وفي
النياية تزداد النفايات الصمبة المتولدة وتحتاج الى ادارة فعالة لمتخمص منيا والتعامل معيا بصورة عممية
()1

وسميمة

.

لذا فـأن المسالة السكانية اخذت حي از كبي ار من اىتمام المتخصصين والباحثين لكونيا عمى تماس سمبي
مباشر مع صحة االنسان والنظم البيئية بسبب ارتفاع نسبة التموث في البيئة الحضرية خاصة خالل العقود
االخيرة التي شيدت تزايدا سريعا في عدد السكان وباألخص في الضواحي واالحياء الفقيرة وىي ظاىره تشترك
بيا جميع مدن العالم ومنيا منطقو الدراسة التي تشير بياناتيا االحصائية الى ان سكانيا في تطور عددي
ونمو سنوي مستمر السيما خالل المدة  2121 -1997وذلك عمى ضوء المعطيات االحصائية وكما في
الجدول ( )8والشكل ( )3التي تشير الى ان عدد سكان مدينة الشامية قد ازداد بمعدالت نمو سنوي عالية اذ
بمغ عدد سكان المدينة بحسب نتائج تعداد عام  1997نحو ( )28474نسمة واستمر حجم السكان بالنمو
فاصبح ( )36815نسمة في عام  ، 2117وبيذا كانت الزيادة العددية مقدارىا ( )8341نسمة وكان معدل
نمو السكان خالل ىذه المدة ( ، )%2,6ويعود ذلك الى زيادة سكان المدينة بسبب اليجرة الوافدة الييا من
المدن والمناطق الريفية القريبة منيا لمحصول عمى فرص عمل وخدمات افضل  ،بسبب تردي االوضاع
االقتصادية واالجتماعية في المناطق الريفية .

( )1رامي عبد الحي سالم ابو العجين  ،تقييم اداره النفايات الصمبة في محافظو دير البمح  ،كميو الدراسات العميا  ،جامعة
االسالمية  ،غزه  ، 2111 ،ص.2
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جدول ()8
حجم السكان ومعدالت نموىم (  )%في مدينو الشامية ()2121 -1997
(*)

معدل النمو السكاني

السنو

سكان المدينة

مقدار الزيادة بين المدتين

1997

28474

-

-

2117

36815

8341

2,6

2121

61191

24275

4

في

المدينة %

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد عمى و ازره التخطيط الجياز المركزي لإلحصاء  ،نتائج التعداد العام لمسنوات ()1997
وتقديرات السكان لعام  2121، 2117في محافظو القادسية.
(*) تم احتساب معدالت النمو السنوي للسكان اعتمادا على طرٌقة الربح المركب او الفائدة المركبة  ،التً اعتمدتها الدائرة السكانٌة لألمم
المتحدة  .وتتمثل صٌغها باالتً :
√
 =Rمعدل نمو السكان السنوي
 = p1عدد السكان فً التعداد الثانً (الالحق).
) = p0عدد السكان فً التعداد االول (السابق).
= tعدد السنوات بٌن التعدادٌن .
 انظر:-United Nation, Demographic year book,1988,New york, 1989,p.15.

شكل ()3
معدالت النمو السنوية لمدينة الشامية لممدة 2121 -1997
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المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدول (.)8
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كما ان الزيادة السكانية الطبيعية كانت سببا اخر في زيادة عدد سكان المدينة الن الخدمات الصحية
ىي االفضل مقارنة بالمناطق الريفية والمراكز الحضرية االخرى في المدينة.
اما المعطيات االحصائية لممدة من عام  2121 -2117تشير الى ارتفاع في عدد سكان المدينة
بحسب تقديرات عام  2117اذ بمغ ( )36815نسمة واستمر حجم السكان بالنمو فاصبح ( )61191نسمة
في عام  ،2121وبيذا كانت الزيادة العددية مقدارىا ( )24275نسمة وكان معدل نمو السكان خالل ىذه
المدة ()% 4

وىو اعمى من معدل النمو بالمقارنة مع المدة السابقة  ،اما بالنسبة الى مقدار الزيادة العددية

فيي كبيرة والسبب يشير الى الزيادة السكانية الطبيعية واليجرة الداخمية من الريف باتجاه المدينة وىذا يعني
ان المدينة ما زالت تشكل نقطة جذب لممناطق الريفية المجاورة ليا  .ومن خالل معرفة نمو السكان يمكن
لممدينة ان تأخذ استعداداتيا ومواجية النمو الحضري من خالل المراحل التي تمر بيا ومدى توفير خدمات
البنية التحتية ومنيا خدمات البمدية .
ثانيا  :توزيع السكان (العددي والنسبي) :
يقصد بالتوزيع العددي لمسكان بانو توزيع السكان عمى المساحة التي يعيشون فييا اي انو يشير الى
ارتباط السكان بالموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لمنطقة ما  ،بناءا عمى اتصاف تمك الموارد بصفة التغير
كما ونوعا ال يؤدي بطبيعة الحال الى تغير توزيع عدد السكان مكانيا وزمانيا  ،اما التوزيع النسبي لمسكان
ألية منطقة فيعد من اكثر الطرق انتشا ار واستعماال يشير الى النسبة المئوية في كل حي سكني من مجموع
سكان المدينة  ،وان تباين ىذه النسبة زمانيا ومكانيا يبين لنا االىمية السكانية لألحياء السكنية في المدينة .
ويوضح التوزي ع العددي والنسبي اعداد السكان في كل حي سكني لكي يمكن المخططين واالداريين من
تحديد الخدمات الالزمة ليا بحسب اعداد السكان وخاصة في مجال التنظيف اذ ان تباين عدد السكان يؤثر
في النفايات من خالل العالقة الطردية بين عدد السكان وكمية النفايات و يتضح من الجدول ( )9ان توزيع
السكان لم يكن متجانسا في جميع االحياء السكنية في مدينة الشامية وىذا ما توضحو (خريطة )4
ظيرت فييا اربعة مستويات متباينة لتوزيع السكان خالل استخدام الدرجة المعيارية .
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 -1المستوى االول وتبمغ درجتو المعيارية (1,51 +فاكثر) و يضم ىذا المستوى حي سكني واحد وىو حي
الجميوري 2وقد بمغت نسبة السكان فيو  12,5ويعزى السبب في ارتفاع نسبة السكان ضمن ىذه الحي الى
كونو اقدم احياء المدينة ونواتو وتوفر الخدمات التعميمية والصحية .
 -2المستوى الثاني وتبمغ درجتو المعيارية ( )1,11- 1,49+ويضم ثمانية احياء سكينة ىي السراي
،الحسين ،الفرات ،الزىراء ،المنتظر  ،سوق ، 1سوق ،2الجوادين  ،حيث بمغت نسبة السكان فييا (،11,9
 )5,1 ،5,7 ،5,7 ،6,1 ،6,5 ،7,1 ، 7,8عمى التوالي ويعود السبب في ارتفاع نسبة السكان في ىذه
االحياء الى الزيادة الطبيعية وتحسن الوضع المعاشي .
 -3المستوى الثالث وتبمغ درجتو المعيارية ( )49-،1 -1,11ويضم تسعة عشر حي سكني ىي حي
الموظفين عسكري شرقي  ،التراث  ،سماجة  ،معممين ايمن  ،معممين ايسر  ،جميوري ، 1زراعة  ،سومر ،
الخوئي  ،الحرية  ،الحمام  ،القاطع  ،المجارش  ،الشبانات  ،الغدير ،الزيتون  ،الوفاء  ،السالم) حيث بمغت
نسبة السكان فييا (،1,1 ،1,3 ،1,6 ،1,6 ،2 ،1,7 ،1,8 ،1,8 ،1,9 ، 1,9,3,1،2,2 ،2,7 ، 3 ،3,1
 )1,7 ،1,8 ، 1,8 ، 1,1ويعزى السبب في انخفاض نسبة السكان في ىذه االحياء الى سعة المساحة
فضال عن ظيور احياء جديدة في اطراف المدينة مما ادى الى ىجرة بعض السكان الى خارج المدينة والذي
ادى الى انخفاض اعداد السكان .
 -4المستوى الرابع وتبمغ درجتو المعيارية ( -1,51-فاقل) وىو يمثل اقل المستويات لتوزيع السكان وال
يضم اي احي سكني في المدينة.
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جدول ()9

توزيع العددي والنسبي لسكان مدينة الشامية بحسب االحياء السكنية لعام 2121
ت

االحياء السكنية

عدد السكان

النسبة المئوية %

الدرجة المعيارية

1

السراي

6666

11,9

1,45

2

السوق1

3489

5,7

1,13

3

السوق2

3192

5,7

1,13

4

المعممين االيمن

1317

2,1

-1,18

5

المعممين االيسر

1211

1,9

-1,19

6

الجميوري1

917

1,9

-1,19

7

الجميوري2

7686

12,5

1,55

8

العسكري الشرقي

1621

3

-1,13

9

الخوئي

1197

1,7

-1,11

11

الغدير

621

1,1

-1,15

11

الحرية

1133

2

-1,11

12

الحمام

1114

1,6

-1,11

13

السماجة

1411

2,2

-1,18

14

المجارش

851

1,3

-1,13

15

الزراعة

1111

1,8

-1,11

16

القاطع

1121

1,6

-1,11

17

المنتظر

3697

6,1

1,15

18

الحسين

4811

7,8

1,26

19

سومر

1115

1,8

-1,11

21

الجوادين

3173

5,1

1,19

21

الشبانات

651

1,1

-1,15

22

الزيتون

539

1,8

-1,16

23

الزىراء

3981

6,5

1,18

24

الفرات

4341

7,1

1,22

25

التراث

1686

2,7

-1,14

26

الوفاء

491

1,8

-1,16

27

الموظفين

1931

3,1

-1,12

28

السالم

487

1,7

-1,126

المجموع

28

61191

111

الوسط الحسابي= 315

االنحراف المعياري =1612
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خريطة ()4
التوزيع النسبي لسكان مدينة الشامية حسب االحياء السكنية لسنة 2121

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدول (.)9
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ثالثا -استعماالت االرض الحضرية :
تحظى استعماالت االرض الحضرية بأىمية بالغة في الجغرافية الحضرية  ،فيي تعنى بدراسة المدينة
ووظائفيا  .وتأتي ىذه االىمية باعتبار ان الوظائف التي تؤدييا المدينة تعد المبرر االساس لوجودىا ،
فالمدينة تعد بمثابة عضو يؤدي نشاطات ادارية وصناعية وتجارية وخدمية .
ويخضع مجال الحضري الى استعماالت عديدة وشأن منطقة الدراسة في ذلك شأن المدن االخرى تتنوع
استعماالت االرض فييا وتتغير متأثرة بعدة عوامل  .وقد ساعد التعرف عمى استعماالت االرض الحضرية
المتنوعة في منطقة الدراسة في تحديد مصادر النفايات الصمبة الن كل استعمال ارض لو نوع خاص من
النفايات التي يطرحيا  .ونستدل من ىذا ان مفيوم استعمال االرض في المدينة يدل دائما عمى تنوع نشاطات
االنسان مما يؤدي الى تباين استعماالت االرض الحضرية  ،وفيما يمي نتناول االستعماالت الحضرية في
مدينة الشامية ودورىا في التموث بالنفايات الصمبة .
 -1االستعمال السكني :
يحتل االستعمال السكني مركز الصدارة من استعماالت االرض الحضرية في المدينة حيث يشغل
المساحة االكبر مكوناً البيئة التي يؤدي فييا السكان اغمب فعاليتيم اليومية  .ويختمف ىذا االستعمال من
()1

مدينة ألخرى كما يختمف ضمن المدينة الواحدة .

ونتيجة ليذا التنوع في االستعمال تتنوع مكونات

النفايات الصمبة بين مناطق المدينة الواحدة  ،وبصورة عامة شغل القطاع السكني مساحة قدرىا ()1439
ىكتار وبنسبة  %51من المساحة الكمية لممدينة ضمن حدود مخططيا االساسي لعام  ، 2117يبمغ عدد
لوحدات السكنية المشغولة في جميع احياء المدينة ( )9684دا ار تتوزع عمى  28حي سكني ( .)2ينظر جدول
( )11والشكل (.)4

( )1حسين عبد المطمب حمود عمي خان  ،تقويم ادارة النفايات الصمبة في مدينة النجف  ،رسالة ماجستير (غير منشورة ) كمية
اليندسة  ،جامعة بغداد  ،2115 ،ص.45
( )2جميورية العراق  ،و ازرة البمديات واالشغال العامة  ،مديرية بمدية الشامية  ،قسم تخطيط المدن  ،بيانات غير منشورة  ،عام
.2121
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والجدير بالذكر ان التغير الوظيفي لبعض الشوارع في عدة احياء سكنية (من شوارع سكنيو الى شوارع
تجارية)  ،خريطة ( )5اذ حصل تبدل في استعماالت االرض من وحدات سكنية الى تجارية االمر الذي
انعكس سمبا عمى المستوى البيئي في تمك االحياء من خالل زيادة في كمية النفايات ونوعيا  ،ان انشاء
احياء سكنية واسعة جعل المدينة تتسع افقيا مما سبب ضغطا عمى خدمات البنى التحتية االمر الذي جعل
المؤسسات الخدمية عاجزه عن تقديم الخدمات الالزمة والكفؤة ليذه االحياء وبالتالي تدىورىا بيئيا .
 -1المناطق السكنية الصرفة  :وتسود اغمب المناطق السكنية وتشتمل عمى المحالت التجارية الصغيرة مثل
البقاالت والمخابز والدكاكين المبعثرة.
 -2المناطق السكنية المختمطة  :وتقسم ىذه المناطق الى سكنية – تجارية وتتمثل في المحالت القديمة
كالسراي والجميوري  ،والعسكري الشرقي والمناطق السكنية -الصناعية التي تتمثل بشكل واضح في محمة
السوق.
 -3المناطق السكنية العشوائية  :وىي المناطق المتجاوز عمييا وتكون اغمبيا متردية انشائيا وىذه المناطق
تكثر في اطراف االحياء وتنتشر في حي الحسين وحي الزيتون وحي التراث احد احياء العسكري الغربي
(سابقا).
اما فيما يتعمق بتأثير المباني في تركز المموثات فان دورىا يظير في حجز المموثات داخل االحياء
الصغيرة و االزقة الضيقة  ،مما يؤدي الى انبعاث غازات وروائح كريية فضال عن منظرىا البشع  ،وبما ان
النمط المتضام ىو السائد في مدينة الشامية نتيجة لطبيعة المناخ الصحراوي اذ يظير التماسك والتداخل في
الوحدات السكنية وعدم ترك فضاءات بين وحدة سكنية واخرى مما تصغر او تتشوه البموكات السكنية كما في
االحياء القديمة كالسراي والسوق  ،صورة ( .)8اما في االحياء حديثة التخطيط فيظير انتظام اشكال
ومساحات القطع السكنية فضال عن فضاءات تفصل بين البموكات السكنية بوساطة شوارع تتسم بالسعة مما
يتشكل النمط المتضام عمى مستوى البموكات السكنية التي تظير واضحة وواسعة المساحة.
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صورة ()8
نمط المتضام لممباني السكنية في حي السراي

 تم التقاط الصورة بتاريخ .2121 /12/25جدول ()10
استعماالت االرض الحضرٌة فً مدٌنة الشامٌة 2020

نوع االستعمال
المساحة
(ىكتار)

النسبة%

مناطق

سكني

تجاري

صناعي

1439

231,24

115,12

287,8

51

8

4

11

خضراء

طرق نقل

خدمات

فضاءات

المجموع

287,8

198,14

319,91

2878

11

7

11

111

مجتمعية

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى  :جميورية العراق  ،و ازرة البمديات واالشغال العامة  ،مديرية بمدية الشامية  ،فسم تنظيم

المدن  ،سجالت التصميم االساس لسنة .2121 ،
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شكل ()4
استعماالت االرض الحضرية في مدينة الشامية لعام 2121
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 -2استعماالت االرض الصناعية :
النشاط الصناعي احد اىم القطاعات االقتصادية او ىو النشاط المركزي الذي يقود جميع النشاطات
االقتصادية واالجتماعية والعممية نحو التطور والتقدم لما يطرحو من وسائل واساليب تعتمد عميو ىذه
النشاطات لمحصول عمى حاجاتيا من اآلالت والمعدات واالجيزة

()1

وىي ركن اساسي في توفير فرص عمل

لقطاع كبير من سكان المدينة  ،وعميو تصبح دراسة ىذه الوظيفة ضرورية لمعرفة حجم االستعمال ومدى
تأثيره عمى مجمل النشاطات البشرية واالقتصادية في المدينة .

( )1محمد ازىر سعيد السماك  ،عباس عمي التميمي  ،جغرافية الصناعة وتطبيقاتيا  ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،
جامعة الموصل  ،1987 ،ص.17
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خريطة ()5
استعماالت االرض الحضرية في مدينة الشامية لعام 2121

المصدر :الباحث اعتمادا عمى :
 -1خريطة المخطط االساس لمدينة الشامية لعام 2117م .
 -2مخرجات برنامج . Arc GIS 11,1
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وفي مدينة الشامية بمغت مساحة االستعمال الصناعي ( 115,12ىكتار) وبنسبة ( )%4من المساحة
الكمية التي تشغميا المدينة ضمن مخططيا االساسي جدول ( )11وبمغت الورش التي تعمل في الصناعة
( )141ورشة يعمل فييا تقريبا ( )517عامل ( )1وقد اتضح من الدراسة الميدانية ان محافظو القادسية بشكل
عام ومدينة الشامية بشكل خاص فقيرة بنشاطيا الصناعي خاصة الحكومي  .ويعود السبب في الزيادة
الحاصمة في االستعمال الصناعي الى تخصيص ارض لالستعمال الصناعي في شمال غرب المدينة بمحاذاة
الطريق الرئيس ديوانية – نجف والتي التزال غير مستعممة بشكل فعمي بيذا االستعمال  ،وانتشرت عمى
الجانب الشمالي بمحاذاة الطريق المذكور اعاله بعض الساحات التي استغمت لصناعة البموك التي ارتفع
الطمب عمييا والسيما من قبل سكان المناطق العشوائية  .وتتباين انواع النفايات المتولدة عن االنشطة
الصناعية وكمياتيا تباينا واضحا من نشاط الى اخر تبعا لنوع النشاط الصناعي وحجمو  .وقد تمثل نمط
توزيع المناطق الصناعية في مدينة الشامية كاالتي :
أ -الصناعات اليدوية ضمن منطقة االعمال المركزية :
وىي الصناعات التي يحتاج الييا سكان ىذه المنطقة لذلك تداخمت ابنية ىذه الصناعات مع االبنية
التجارية في المنطقة المركزية فأفادت من حركة السكان في تمك المنطقة والتي شممت صناعات الخياطة
والحدادة والسباكة والندافة  .وتعد ىذه الصناعات مصدر لكثير من النفايات الصمبة المتمثمة بالسكراب او ما
يسمى بالخردة الحديدية ومخمفات اعمال الخراطة فضال عن كونيا سبب في التموث البصري .
ب -الصناعات في االحياء التجارية :
وتكون متداخمة مع المحالت التجارية وتستفيد من زبائنيا وتتمثل بصناعة الخبز والمعجنات والحدادة
والنجارة وتصميح االدوات المنزلية والكيربائية وتتمثل ىذه الورش الصناعية في شارع االمام عمي وشارع
البمداوي  ،وينتج عنيا مخمفات عادة ما يتم خمطيا بالنفايات السكنية والتجارية وىي ان تركت دون معالجة

( )1مديرية بمدية الشامية  ،قسم الشؤون الفنية  ،بيانات غير منشورة .2121 ،
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وذلك برمييا عشوائيا عمى مساحات واسعة لتكون مظي ار رئيسا من مظاىر التموث فضال عن كونو يضر
بجمالية المظير الحضري .
ج -المناطق الصناعية الغير مخططة :
وىي منطقة صناعية قديمة توجد بالقرب من شارع البمداوي في الصوب الصغير( المدخل من جية
النجف ) وىي تفتقر الى التخطيط والخدمات تضم ( )35ورشة صناعية يعمل فييا ( )76عامال تقريبا

()1

.

وتتمثل بمؤسسات تصميح االجيزة الكيربائية والسيارات والحدادة وبيع االدوات االحتياطية  .وكذلك انتشرت
بعض ورش الحدادة بالقرب من الشارع العام (ديوانية – نجف)  ،وعمى مدخل طريق المؤدي الى ناحية
الصالحية وىي تفتقر الى التخطيط والخدمات تضم ( )7ورش حدادة يعمل فييا ( )53عامال تقريبا .
د -الصناعات الزراعية :
وتتمثل بمعامل الجرش التي تقوم بإزالة القشور عن حبوب الشمب (العنبر) الذي تشتير بو مدينة
الشامية حيث ساعد تخصص القضاء بزراعة محصول الرز اضافة لمحصولي القمح والشعير عمى ازدىار
المجارش وازدياد عددىا  ،ويبمغ عدد المجارش ( )27مجرشة تنتشر في كل من منطقة المجارش الى تقع
الى الشرق من المدينة وكذلك بالقرب من الشارع العام (ديوانية – نجف) ويعمل فييا ( )162عامال تقريبا
صورة ( .)9يتضح مما سبق ان االستعمال الصناعي ىو احد العوامل التي تؤدي الى تركز المموثات في
منطقة الدراسة الى جانب العوامل االخرى وقد يختمف دور ىذه الصناعات في التموث ومن بين ىذه
الصناعات ىي الصناعات الحرفية الصغيرة التابعة الى القطاع الخاص والمتمثمة بالحدادة والنجارة واالفران
والمخابز وغيرىا  ،والتي تعد من االستعماالت المموثة التي انجذبت لالستعماالت السكنية اذ انتشرت ىذه
الصناعة بين احياء منطقة الدراسة بسبب تأثرىا الكبير بخصائص الموقع الصناعي وبالتالي فان توزيعيا
الجغرافي مرتبط بحجم السكان ومستواىم المعاشي فقد ظيرت ىذه الصناعات مؤخ ار كانعكاس لتطور مستوى
الحضرية في المدينة وتكمن خطورة ىذه الصناعات في عدم خضوعيا لشروط السالمة البيئية وتداخميا في
( )1الدراسة الميدانية  ،بتاريخ (.)2121/4/11
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الدور السكنية  ،وقد لوحظ اعمى تركز ليا ضمن احياء المنطقة المركزية مما يزيد االعباء البيئية ليذه
المنطقة  ،خريطة (.)6
صورة ()9
المجارش في مدينة الشامية

 -تم التقاط الصورة بتاريخ .2121/11 /4

 -3استعماالت االرض التجارية :تعد الوظيفة التجارية من الوظائف االساسية في المدينة ويحتل االستعمال
التجاري حي از مكانيا فييا فيو يتخذ من مركز المدينة موقعا لو  .وىنالك من يرى ان المدينة ليس ليا تفسير
اال في الوظيفة التجارية فالتجارة ىي المدينة وفي ظل كل اقتصاد يجد االنتاج نفسو اما متوجا بفائض او

مثقال بعجز وذلك بدرجات سواء قمت او كثرت

()1

وتكمن اىمية االستعمال التجاري في عدة اعتبارات منيا

انيا تستقطب جزءا ميما من العاممين في المدينة  ،كما انيا تشكل مركز جذب سكاني نحو المراكز الحضرية

فضال عن قدرتو عمى اعطاء مؤشرات النمو الحضري وتطور او تدىور ىذه المراكز .ويحتل ىذا االستعمال
مساحة تقدر ( 231,24ىكتار) وتشغل تقريبا ( )%8من مساحة المدينة  ،جدول ( .)11وتبمغ عدد

المؤسسات التجارية ( )463محال تجاريا يعمل فييا ( )851شخصا( .)2ان فضالت المحالت التجارية في

منطقة الدراسة والناتجة عن االماكن التجارية الكبرى ومناطق البيع الصغيرة واالعمال االخرى من مطاعم

وفنادق ومخازن تأخذ نفاياتيا طابعا مستقال  ،في حين ان معظم نفايات المحالت الصغيرة تختمط مع

( )1جمال حمدان  ،جغرافية المدن  ،ط ، 1عالم الكتب  ،القاىرة  ، 1977 ،ص.45
( )2مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات (غير منشورة) .2121 ،
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()1

النفايات المنزلية التي تجمع في حاويات القمامة

 .وتصنف االستعماالت التجارية في مدينة الشامية الى

االنماط االتية :
 -1المنطقة التجارية المركزية (: (C B D
ىي البؤرة التي تتفرع منيا الشوارع الرئيسة المرتبطة بشبكة من االزقة الضيقة التي تخدم االحياء

السكنية وتجذب نحوىا الحرف التجارية والمييمنة اذ تستقطب السكان وانشطتيم االقتصادية واالجتماعية

والثقافية  ،وىذه المنطقة تتصف بغمبة االعمال التجارية عمى اي نمط اخر من النشاطات في المدينة وتعد
القمب التجاري الذي يمثل مركز الشغل االقتصادي والخدمي ليا  ،تمثمت المنطقة التجارية المركزية في مدينة

الشامية في منطقة السوق القديم وفي حي السراي وبامتداد شارع االمام عمي في السوق  ،وبمغ عدد المحالت
()2

التجارية فييا ( )346محال يعمل فييا ()415
لمتجارة في المدينة صورة (.)11

عامال تقريبا وبالتالي فقد اصبحت العمود الفقري الرئيس

صورة ()11
المنطقة التجارية المركزية في مدينة الشامية

 -تم النقاط الصورة بتاريخ .2121 /6/8

( )1الدراسة الميدانية .
( )2مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات (غير منشورة) .2121 ،
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ب – الشوارع التجارية :
وىي عمى شكل اشرطة تجارية في احياء المدينة المختمفة وتخرج من المنطقة المركزية وتمتد الى

اعماق االحياء االخرى  .ويرتبط احد طرفييا بالمنطقة التجارية وتضم استعماالت اخرى ادارية وخدمية

وصناعية التي يمكن تحديدىا بشارع البمداوي وامتداده في (الصوب الصغير) وشارع االمام عمي وشارع
الحرية وشارع الحمام وامتداده مع شارع  ،31ويبمغ عدد المحال التجارية في ىذه الشوارع (،22 ،31 ،62
()1

 )25محال عمى التوالي  ،اما عدد العاممين فييا فقد بمغ ()54،57،63 ،82

عامال عمى التوالي  ،وتقدم

ىذه المحالت المواد الغذائية بانواعيا واالدوات االحتياطية والمنزلية والكيربائية والمواد االنشائية واالفران
والخدمات التجارية ( حالقة ومحالت التصوير واالستنساخ والقرطاسية  ،وان اغمب نفاياتيا في منطقة

الدراسة ىي عمب كارتون فاغة واكياس نايمون وورق صورة (.)11
صورة ()11

شارع البمداوي في مدينة الشامية

 -تم التقاط الصورة بتاريخ .2121 /7 /9

 -4استعماالت االرض الخاصة بالنقل والمرور:
يحظى قطاع النقل في المدينة بمكانة ىامة ينفرد بيا عن باقي القطاعات ذات االنشطة والوظائف
المتعددة  ،نظ ار لمدور الذي تؤديو وظيفة النقل ومشاركتيا في كافة القطاعات واالنشطة المتعددة
( )1الدراسة الميدانية .
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الشوارع جزء ميما من استعماالت االرض داخل المدينة  ،بسبب حيويتيا  ،واىميتيا في تحقيق انسيابية
النقل لكل من السابمة والمركبات  ،ألنيا تمثل الشريان الذي يمد المدينة بالحياة  .تشغل استعماالت االرض

ألغراض النقل مساحة قدرىا ( 287,8ىكتار) ونسبة ( )%11من المساحة الكمية لممدينة ضمن مخططيا

االساس لعام  2121وىي الزالت دون المعايير التخطيطية .

 -1الشوارع  :بمغت اطوال الشوارع المعبدة في مدينة الشامية حوالي 759كم

(*)

وبمساحة 5821كم2

جدول ( ، )11ومن المالحظ ان شوارع مدينة الشامية ال تتبع نمطا واحدا من االنماط المعروفة لمشوارع وانما
يظير فييا النمط الرباعي في معظم االحياء السكنية السيما الجديدة منيا وىو النمط الغالب فضال عن

وجود انماط اخرى تظير في اجزاء معينة من المدينة مثل النمط الشعاعي انظر الصورة ( ، )12في

الجانب الشرقي من المدينة والنمط الشريطي في الجانب الغربي من المدينة  ،كما نجد الشوارع الحمقية
والعضوية  ،ويمكن تصنيف ىذه الشوارع من حيث اىميتيا وادائيا الوظيفي وخصائصيا المتمثمة لسعة

الشارع وحجم المرور فيو كاالتي :

صورة ()12

النمط الشعاعي لمشوارع الرئيسة في مدينة الشامية

المصدر  :الموقع الرسمي لييئة استثمار الديوانية.
(*) لم تحتسب الشوارع غير المعبدة لعدم وجود بيانات تخص اصنافيا .
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ا -الشوارع الرئيسة (:)Brimary Street
ىي الشوارع التي تربط المدينة بالطرق الخارجية وغالبا ما تكون امتداد ليا  ،كالطرق التي تربط مدينة
الشامية بمدن الديوانية (طريق ديوانية – نجف) وىو عبارة عن طريق ذو خطين يعتبر مسمك خارجي ميم
لممدينة يرتبط بعدة تفرعات تؤدي الى احياء المدينة  ،كما انو يعتبر طريقا ميما رابطا بين المدينة من جية
وبين كل من محافظة الديوانية من جية الشرق ومحافظة النجف من جية الغرب  .ويعد ىذا الطريق جيد
نسبيا من ناحية االنسيابية المرورية في مختمف االوقات وقد شكل ىذا الطريق عامل محدد لتوسع المدينة
شماال  ،واخذت تتوسع طوليا بجانب ىذا الطريق وفي الوقت نفسو استقطب بعض االنشطة الصناعية
والتجارية التي اخذت تتجمع حوليا والسيما في الجية اليسرى من المدينة  .وبمغت اطوال الشوارع الرئيسة
(71كم) اي ما يعادل ( )%9من اطوال الشوارع في المدينة (جدول  )11وتشغل مساحة (211كم) اي ما
يعادل ( )%4من اجمالي مساحة الشوارع في المدينة  ،خريطة ( )6وتتمثل الشوارع الرئيسة بالطرق االتية :
 -1شارع البمداوي:
يعد من الشوارع الميمة والرئيسة والحيوية ،والذي يمتد من وسط المدينة وبالتحديد من الساحة (الفمكة)
ليتجو نحو الغرب ولمسافة (4كم) وبعرض ( )21متر حيث يتصل بالطريق الرئيس ديوانية –نجف وبذلك
ساعد ىذا الطريق عمى ربط وسط المدينة بالطريق الرئيس المتجو نحو محافظة النجف  .وتتفرع الطرق
الرئيسة في المدينة من الساحة (الفمكة) الواقعة في مركز المدينة لتتجو نحو االطراف قاطعة احياء المدينة
لتربطيا مع بعضيا من خالل الشوارع الفرعية التي تتقاطع معيا بشكل غير مستقيم او مقوس مما يضفي
عمييا النمط االشعاعي .
 -2شارع الدالل :
وىو من الشوارع الرئيسة والميمة والذي يمتد من وسط المدينة وبالتحديد من الساحة (الفمكة) التي
يتوسطيا خزان الماء الكبير ليتجو بشكل مائل نحو الشمال الشرقي ولمسافة (3كم ) وبعرض ( )21متر حتى
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يتصل بالطريق الرئيس ديوانية – نجف وبذلك ساعد ىذا الطريق عمى ربط وسط المدينة بالطريق الرئيس
المتجو نحو محافظة الديوانية .
 -3شارع شييد المحراب (شارع الحمام سابقا)  :يمتد في الجانب الشرقي من المدينة مع شارع  31في
الجانب الغربي بشكل مستقيم من شرق المدينة الى غربيا وقد ساعد في انسيابية الحركة في وسط المدينة .
 - 4شارع : 31
يمتد في الجانب الشرقي من المدينة الشارع المعروف بشارع  ، 31طول الشارع حوالي 3كم  ،وقد
ساعد امتداد ىذا الشارع بشكل مستقيم من شرق المدينة الى غربيا عمى انسيابية الحركة في وسط المدينة بعد
ان كانت تقتصر عمى الجسر الحديد القديم وشارع البمداوي وامتداده في الجية الغربية من المدينة واعطى
ىذا الشارع النمط الرباعي لألجزاء التي تقطعيا حيث تتصل بيا الشوارع الفرعية بزوايا قائمة وتراوح عرض
الشوارع بين 11م لمشوارع الفرعية الى  31م لمشوارع الرئيسة االمر الذي جعل منيا قادرة عمى استيعاب
حركة المركبات التي شيدت زيادة بعد عام  2113م بسبب ارتفاع الدخل الفردي والمستوى المعيشي لمعظم
االفراد وىذا ما تطمب فتح وتأىيل العديد من الشوارع وانشاء الجسور في المدينة لرفع كفاءتيا في مواجية
حركة المركبات واالفراد المستمرة  .وىناك شوارع رئيسة اخرى وىي شارع ( الحرية  ،الزراعة  ،الجميوري ،
المكبس  ،المحكمة  ،المكتبة العامة وجميعيا تشغل اىمية بالنسبة لألحياء التي تشغميا في انسيابية الحركة
اال ان حجم المرور في ىذه الشوارع يزداد كثافة كمما اقتربنا من المنطقة المركزية بسبب زيادة الحركة
المرورية المتمثمة بالشوارع الثانوية المحمية القريبة من المنطقة المركزية.
ب-

الشوارع

الثانوية

(Secondary

)Street

:

تتمثل في الشوارع التي تخدم مسالك المرور ضمن المنطقة المركزية وتربطيا بالشوارع الرئيسة كشارع
 14رمضان في حي الجميوري وشارع مدرسة خولة في حي الحسين فضال عن شارع االنتفاضة في حي
الزراعة الممتد شمال المدينة وبمحاذاة الطريق الرئيس ديوانية – نجف من الشارع الرابط بين مركز المدينة
والطريق الرئيس اعاله حتى يصل الى شارع النير بجانب الجسر المعمق وبطول (1كم) وعرض 11م ،
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فضال عن الشوارع االخرى خريطة ( . )5يتراوح عرض ىذه الشوارع بين (  )21 -12متر ناد ار ما يصل
بعضيا الى ( )31متر مع محرماتيا  ،وبمغت اطواليا ( ) 211كم اي ما يعادل ( )%26من اجمالي اطوال
شوارع المدينة  ،وشغمت مساحة ( )2521كم 2اي بنسبة ( )%43من اجمالي مساحة الشوارع في المدينة
جدول (.)11
جدول ()11
اطوال الطرق الرئيسة والثانوية والمحمية في مدينة الشامية واتجاىاتيا لسنة 2121
انواع الشوارع

الطول كم

%

المساحة كم2

%

رئيسة

71

9

211

4

ثانوية

211

26

2521

43

محمية

515

65

3191
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المجموع

 795كم

111

 5821كم2

111

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى :
 -1مديرية بمدية الشامية  ،قسم المدن  ،بيانات غير منشورة .2121 ،
 -2الدراسة الميدانية .

ج  -الشوارع المحمية (: )Loc al Streets
وىي الشوارع الممتدة بين الوحدات السكنية والتي تخدم االحياء السكنية وغالبا ما تتعامد عمى
الطرق الرئيسة او الثانوية  .تتألف ىذه الشوارع من ممر واحد وتحتوي عمى تقاطعات بسيطة وتنخفض فييا
حركة المركبات  .وتتركز في المنطقة المركزية في حي السراي والسوق والجوادين والمنتظر .
يتراوح عرضيا ما بين ( )12-6متر وبعضيا ازقة ضيقة يتراوح عرضيا ما بين ( )3 – 1,5متر
وبعضيا مغمقة  .ان توسع المدينة وارتفاع نسبة االستعمال السكني فييا زاد من اطوال الشوارع المحمية اذ
بمغت

 515كم اي ما يعادل ( )%65من مجموع اطوال الشوارع في المدينة  .بمغت مساحة ىذه الشوارع

( )3191كم 2ما يعادل ( )%53من مجموع مساحة الشوارع في المدينة .
56

الفصل االول  ...................................االطار النظري والخصائص الجغرافية لمدينة الشامية

 -2مرائب النقل  :يوجد في مدينة الشامية عدة مرائب وىي عمى صنفين :
أ -مرأب النقل الداخمي  :يقع في حي السراي و عمى الرغم من كونو مخصص لمنقل من مركز المدينة
باتجاه االحياء الداخمية وبالعكس اال انو يحتوي عمى خطوط نقل لمنواحي والقرى المحيطة بالمدينة مثل خط
صالحية – ميناوية وخط غماس مما يزيد من اعداد المركبات ضمن ىذا الموقع ويالحظ ان مرأب النقل
الداخمي عبارة عن ساحة مكشوفة ال تتوفر فيو شروط الحفاظ عمى البيئة الحضرية .
ب -مرأب النقل الخارجي  :يقع في حي الجميوري  ،وىو مخصص لمنقل من المدينة باتجاه المحافظات
االخرى وتوجد في المدينة ساحات انطالق لممركبات نشأت نتيجة لزيادة اعداد المركبات وضيق مساحة
المرائب وىي تقل االفراد الى االحياء الداخمية وىي غير كافية وصغيرة المساحة وغير مينية الستيعاب
اعداد السيارات التي زادت بعد . 2113
ان لكثافة حركة النقل عالقة سمبية بنظافة شوارع منطقة الدراسة  ،فكمما كانت كثافة الحركة كبيرة
انخفضت مستويات النظافة في شوارعيا  ،وذلك لصعوبة حركة مركبات نقل النفايات الصمبة في المنطقة
وتأدية عمميا بشكل جيد كما ىو الحال في شارع السراي وشارع السوق وال يمكن تعميم ىذه الحالة عمى
جميع شوارع منطقة الدراسة ولكن ىذا مما الحظو الباحث في قسم كبير منيا خالل الدراسة الميدانية .
اتصف استعمال النقل في منطقة الدراسة بتردي الكفاءة الوظيفية  ،ومن القواعد البدييية التي تشير
الى ان كل انخفاض في كفاءة النقل تؤدي الى انخفاض في كفاءة ادارة النفايات الصمبة و رغم ان ىذا
االمر يتباين من مكان ألخر ويخضع ألسباب (ادارية وسموكية ) تخص سكان المنطقة فقد تمثل في االحياء
السكنية الواقعة في اطراف المدينة والتي تأثرت سمبا بالشوارع غير المعبدة .
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خريطة ()6
طرق النقل في مدينة الشامية لعام 2121

المصدر  :مديرية الطرق والجسور في محافظ القادسية  ،القسم الفني  ،خريطة طرق النقل  ،لسنة  ،2117بمقياس :1

.251111
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 -5المناطق الخضراء .تعد المناطق الخضراء صنفا اساسيا ورئيسا داخل النمط الحضري من اصناف
االماكن الترفييية المتنوعة اذ ان احدى االىداف التخطيطية في توزيع المساحات الخضراء والحدائق
والمالعب الرياضية والمتنزىات الخضراء داخل المدينة ىو من اجل تحقيق الترفيو واالستجمام لممواطنين ،
وقد صنفت ىذه المناطق في ىذا البحث الى تصنيفات عدة والذي ييم منيا ىو :
 المناطق الخضراء والساحات المفتوحة :ويراد بيا المتواجدة في االحياء السكنية وتخدم سكانيا وىي تشكل مساحة (  ) 287,8ىكتار من
مساحة مدينة الشامية لعام  ،2121جدول ( )11وتتوزع بشكل عام توزيع غير منتظم نتج عنو التباين
الكبير في حصة الفرد الواحد من حي سكني ألخر .تحتوي مدينة الشامية عمى عدد من االماكن الترفييية
يأتي في مقدمتيا من حيث االىمية (الحدائق العامة) لذلك تناولت الدراسة المساحات الخضراء من خالل
تقييم كفاءتيا والتي تخ تمف معايير تقيميا تبعا الختالف الخصائص الطبيعية منيا  ،وتبين معطيات الجدول
( ) 12وجود تباين في توزيع الحدائق العامة عمى احياء المدينة وانخفاض حصة الفرد منيا مقارنة مع
المعايير المعتمدة محميا  ،اذ بمغ عدد الحدائق العامة ( )34حديقة توزعت عمى ( )9احياء وبواقع ( )2حديقة
عامة في (حي السراي) بمغ مجموع مساحتيا ( 811م )2و بنسبة مقدارىا ( %)1,6من المساحة الكمية التي
تشغميا الحدائق العامة في المدينة وبمغت حصة الفرد الواحد منيا ( )1,1م /2شخص وىي اقل من المعيار
المعتمد محميا والذي يتراوح بين ( )6-5م 2شخص  ، /وضم حي المعممين االيمن عدد من المساحات
الخضراء بمغ عددىا ( )5كون مجموع مساحتيا ( )4428م 2اي ما نسبتو ( % )9,1من المساحة الكمية
لمحدائق العامة بمغت حصة الفرد الواحد منيا ( )3,3م / 2شخص وىي اقل من المعيار المحدد  ،وكان
نصيب حي (الجميوري)  2حديقة وشغمت مساحة مقدارىا ( )2533م 2وبنسبة مقدارىا ( )2,5وبذلك بمغت
حصة الفرد فييا ( )1,2م / 2شخص وىي اقل بكثير من المعيار المحدد  ،واحتوى حي الحسين عمى ()2
حديقة عامة بمغ مجموع مساحتيما ( )6151م 2شكمت نسبة بمغت ( )12,6من مساحة الحدائق الكمية
وبمغت حصة الفرد منيا ( )1,3م / 2شخص وىي اقل من المعيار المحدد ،وبمغ عدد الحدائق العامة في
حي (الجوادين ) حوالي ( )2حديقة مجموع مساحتيما ( )3711م 2وبنسبة ( % )7,6وبذلك بمغ حصة الفرد
الواحد منيا ( )1,1م /2شخص وىي اقل من المعيار المحدد  .وضم حي المنتظر) ( )2حديقة عامة بمغ
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مجموع مساحتيما ( )7533م 2مشكمة نسبة مقدارىا ( )15,5وبمغت حصة الفرد من ىذه المساحة ()1,3
م /2شخص وىي ايضا اقل من المعيار المحدد  ،اما حي العسكري الشرقي فقد بمغت مجموع الحدائق العامة
فيو ( )4حدائق مجموع مساحتيا الكمية ( )5614م  2شكمت نسبة مقدارىا (%)11,5وبمغت حصة الفرد
منيا ( )3,4م / 2شخص وىي منخفضة عن المعيار المحمي  ،وقد ضم (حي العسكري الغربي عدد من
الحدائق العامة بمغت ( )11حدائق وبمغ مجموع مساحتيا الكمية ( )13618م 2اي ما نسبتو (% )27,9
بمغت حصة الفرد منيا ( )1,1م /2شخص وىي منخفضة عن المعيار المحمي .
مما سبق يتضح ىناك سوء توزيع لمحدائق العامة بين احياء منطقة الدراسة فضال عن قمة كفاءتيا

حسب المعايير المعتمدة ومن خالل الدراسة الميدانية التي كشفت ما تعانيو اغمب الحدائق العامة من اىمال

وتجاوز االستعماالت االخرى عمييا مما انعكس سمبا عمى ادائيا الوظيفي فامتازت بالضعف وتحولت من
متنفسا لمسكان الى اماكن ضارة بالبيئة نتيجة لتراكم النفايات فييا ووضع المولدات االىمية فييا فضال عن قمة

او انعدام االشجار والنباتات صورة ( ، )13اما الخدمات الترفييية االخرى فأنيا ذات اىمية قميمة وال تتناسب
مع حجم السكان وتركيبيم العمري والنوعي  ،وىي تشمل الكازينوات المنتشرة عمى جانبي نير الشامية ،

وممعب واحد لكرة القدم  ،وتم انشاء مدينة العاب في عام  2119اال انيا تتصف بقمة اىميتيا بسبب موقعيا

غير المناسب والذي يمتد في مساحة محصورة بين الشارع الرئيس (ديوانية – نجف ) من جية الشمال وشارع

ا النتفاضة (شارع الزراعة ) من الجنوب وكذلك بسبب صغر مساحتيا والتي تبمغ ( )911م .)1( 2وىي اقل
من المعيار المحمي الذي حدد ( )21111م2

()2

فضال عن افتقارىا لمكافتريات والمحال وقمة االلعاب مما

ادى الى قمة ارتياد السكان ليذه المدينة وبذلك يمكن القول بان المدينة تعاني من قمة الخدمات الترفييية

وضعف كفاءة وسوء توزيع المشيد والذي بمغت حصة الفرد منيا ( )1,8م /2شخص

( )1مديرية بمدية الشامية  ،قسم تنظيم المدن  ،بيانات غير منشورة

(*)

وىي منخفضة جدا

.2121

( )2حوراء عبد الكاظم عبد اهلل الياسري  ،تقييم واقع الخدمات الترفييية في مدينة الحمة  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية لمعموم
االنسانية  ،جامعة بابل ،2121 ،
(*)

المساحات الخضراءالمشيدة
عدد السكان

ص.135
م

 0,8م)2حصة الفرد من المساحات الخضراء في المدينة).
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مما يتطمب التوسع في انشاء المساحات الترفييية ولجميع الفئات العمرية من اجل الحفاظ عمى سالمة بيئة
المدينة و جماليتيا.

صورة ()13
الحدائق العامة في حي السراي في مدينة الشامية

 تم التقاط الصورة بتاريخ .2121/ 2/5جدول ()12

الساحات الخضراء والمشيدة حسب االحياء السكنية في مدينة الشامية لسنة 2121
ت
1
2
3
4
5
6
7
0
9

الحً السكنً
السراي
المنتظر
الجوادٌن
المعلمٌن االٌمن
الحسٌن
العسكري الشرقً
لجمهوري2
المعلمٌن االٌسر
العسكري الغربً
المجموع الكلً للسكان

عدد السكان

عدد الحدائق

مساحتها م2

%

حصة الفرد م / 2فرد

6666
3697
3173
1307
4011
1621
0603
1200
12913

2
2
2
5
2
4
2
5
10

000
7533
3700
4420
6150
5614
2533
4300
13610

1,6
15,5
7,6
9,1
12,6
11,5
5,2
9,0
27.9

61090

34

40756

100

0,1
2,0
1,1
3,3
1,3
3,4
0,2
3,6
1,0
0,0م /2فرد من المساحة المشٌدة

المصدر :الباحث باالعتماد عمى بيانات مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،سنة .2121
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الشكل ()5
الساحات الخضراء والمشيدة حسب االحياء السكنية في مدينة الشامية لعام ()2121
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المصدر :الباحث اعتمادا عمى بيانات جدول (. )12

 -6استعماالت االرض لمخدمات المجتمعية :
لمخدمات المجتمعية اثر كبير في التقدم الحضاري  ،فمن خالليا يمكن تحديد نوعية الحياة الحضرية
ومعرفة نظام الخدمات القائم في المدينة وقدرتو عمى تمبية احتياجات اجتماعية ال يمكن االستغناء عنيا وذات
تماس مباشر بحياة السكان وتطور مراكزىم العمرانية وتتمثل ىذه المجموعة من الخدمات في منشآت
الخدمات االدارية والتعميمية والصحية والدينية .بمغت المساحة التي تشغميا ىذه الخدمات في مدينة الشامية
( )198,14ىكتار اي ما يعادل ( )%7من مساحة المدينة  ،جدول ( . )11وتتنوع ىذه الخدمات من حيث
المساحة التي تشغميا من نمط الى اخر  ،ويتأثر توزيعيا بعدة عوامل منيا حجم المدينة وتركيب السكان ونوع
الخدمات المقدمة .
أ -الخدمات االدارية :
احتل االستعمال االداري مساحة بمغت ( )169,912ىكتار اي ما يعادل ( )%5,9من المساحة الكمية
لممدينة  .وتمثمت بالعديد من الدوائر الحكومية المسؤولة عن ادارة قطاعات الحياة المختمفة وىذا يعود كون
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المدينة مرك از قضاء مسؤول من الناحية االدارية عن ( )3نواحي فضال عن مركز القضاء  ،وشممت مبنى
القائمقامية ومركز الشرطة واالمن ودوائر الكيرباء والبمدية والزراعة والري واالحوال المدنية والمصرف
ومالحظيو التسجيل العقاري  ،وقد استحدثت بعد عام  2113عدد من الدوائر الحكومية منيا المجمس البمدي
لمقضاء ودائرة االحصاء ومديرية تربية الشامية وغيرىا حيث تتوزع ىذه المؤسسات االدارية بشكل مبعثر
داخل المدينة  .ويقتصر تأثير ىذه المؤسسات االدارية خالل اوقات الدوام واثناء ساعات النيار حتى الساعة
الثانية والنصف نيا ار .
ب  -الخدمات التعميمية :
بمغت المساحة التي تشغميا ىذه الخدمات ( )8,4218ىكتار  ،اي ما يعادل ( )%1,2من المساحة
الكمية لممدينة  ،ومن خالل جدول ( )13تبين وجود تباين في توزيع المؤسسات التعميمية الحكومية واالىمية
في منطقة الدراسة  ،أذ بمغ مجموع رياض االطفال ( )6توزعت عمى ( )5أحياء من أصل ( )28حي سكني
مما يشير الى وجود ( )23حي ال يوجد فييا خدمة رياض االطفال ويكشف لنا ىذا التوزيع خمال واضحا في
التوزيع المكاني ليذه الخدمة مما انعكس عمى صعوبة وصول االطفال لمرياض لبعد المسافة التي يقطعيا
الطفل والتي ال تتالئم مع فئتو العمرية االمر الذي دفع االسر الى اتباع أحد الخيارين أما عدم ارسال اطفاليم
لمرياض  ،او تحمل تكاليف النقل بالباصات .أما عمى مستوى المدارس االبتدائية فقد بمغ عددىا ()35
مدرسة توزعت عمى ( )11حي وشممت المدينة جميعيا باستثناء مناطق (التجاوز) وتباينت اعدادىا بين
االحياء السكنية تبعا لتباين عدد وكثافة السكان  ،اذى توزعت المدارس بأعداد اكثر في احياء (الجميوري
والمنتظر) كونيا من االحياء ذات االعداد السكانية المرتفعة  ،مما يشير الى تناسب التوزيع المكاني لخدمات
التعميم االبتدائي مع التوزيع السكاني في بعض احياء المدينة وبمغ عدد المدارس المتوسطة ( )12مدرسة
توزعت عمى ( )6احياء من اصل ( )28حي  ،مما يكشف سوء توزيع المدارس المتوسطة في المدينة اذ
انعدم وجودىا في ( )22حي مما تسبب في عدم تحقق سيولة الوصول لطمبة االحياء الغير مخدومة بيذه
المدارس وارتفاع اعداد الطمبة فييا مما انعكس عمى تحمل تكاليف لمنقل وتعرض الطمبة لمخاطر قطع
مسافات بعيدة في الشوارع المزدحمة لموصول الى مدارسيم .
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جدول ()13
التوزيع الجغرافي لممؤسسات التعميمية في مدينة الشامية لعام 2121
المدارس االعدادية

الحي السكني

رياض االطفال

المدارس االبتدائية

المدارس المتوسطة

السراي

2

4

1

1

السوق1

1

4

1

1

المعممين االيسر

1

3

1

2

الجميوري1

1

5

1

3

الخوئي

1

1

1

2

الحسين

1

2

2

1

المنتظر

1

6

1

1

الجوادين

1

2

2

1

العسكري الشرقي

1

2

2

1

الزىراء

1

3

2

2

التراث

1

3

1

1

المجموع

6

35

12

15

والثانوية

المصدر  :مديرية تربية الشامية  ،قسم التخطيط  ،بيانات غير منشورة .2121 ،

اما المدارس االعدادية والثانوية فقد بمغ عددىا ( )15مدرسة توزعت عمى ( )9احياء في حين خمت
( )19حي سكني منيا وجاء ىذا التوزيع منسجما الى حد ما مع اعداد السكان في بعض االحياء من خالل
وجود ( )3مدارس في حي الجميوري  1الرتفاع اعداد السكان في ىذا الحي  ،وبواقع ( )2مدرسة في كل
من حي (المعممين والخوئي والزىراء ) ويظير التوزيع خمال في حي الخوئي حيث توجد مدرستين عمى الرغم
من قمة عدد السكان فييا والبالغ ( )1197نسمة  ،وتوزعت باقي المدارس االعدادية والثانوية بواقع مدرسة
واحدة في احياء الحسين والسراي والجوادين والعسكري الشرقي  ،مما يؤشر صعوبة الوصول بالنسبة لبعض
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الطمبة وتباين اعدادىم .في منطقة الدراسة تكون الصفة الغالبة عمى النفايات الصمبة التي تطرحيا المؤسسات
التعميمية ىي عبارة عن مخمفات االوراق والقرطاسية يكون تولدىا خالل اوقات الدوام واثناء ساعات النيار
مما يتطمب من الجيات المعنية بجمع النفايات ان تأخذ نوع النفايات واوقات تولدىا بنظر االعتبار من حيث
حجم الحاوية واوقات الجمع.
ج  -الخدمات الصحية :
شغمت مساحة ( )18,6636ىكتار اي ما يعادل ( )% 1,6من مساحة المدينة  .وتمثمت ىذه
االستعماالت في مستشفى واحد ىو مستشفى الشامية العام ويقع في حي سومر و( )3مراكز صحية موزعة
في كل من احياء السراي و المنتظر والسالم (حي العسكري الغربي ) سابقا  .ومن جدول ()14
ومع تطبيق متغيرات الخدمات الصحية مع المعايير المعتمدة محميا يظير لنا حصة المستشفى من سكان
مدينة الشامية قد بمغ ( ) 61191شخص  /مستشفى وىو اعمى من المعيار المعتمد والذي يبمغ ()51111
شخص  /مستشفى  ،وبما ان ىذا المستشفى ىو الوحيد في مدينة الشامية مما تسبب في حصول ضغط عمى
الخدمات التي تقدميا ىذه المستشفى نتيجة المراجعين القادمين من القرى واالرياف الواقعة ضمن اقميم المدينة
االداري وقد سبب ىذا االمر قمة كفاءة الخدمات التي تقدميا المستشفى .
اما حصة المراكز الصحية من سكان المدينة فقد بمغت ( )21363شخص  /مركز صحي وبمقارنة ذلك
مع المعيار المحمي والذي حدد ب ( )11111شخص  /مركز صحي فان المدينة بحاجة الى ( )6مراكز
صحية مما تسبب في زيادة الضغط عمى الخدمات الصحية التي تقدميا ىذه المراكز .
اما مؤشر شخص /سرير فقد حددىا المعيار العراقي ( )511شخص لكل سرير وحسب ما متوفر من
اسرة في المؤسسات الصحية والذي يبمغ ( )132سرير فان ىذا المعيار بمغ ( )463شخص  /سرير وبذلك
يكون اقل من المعيار المعتمد محميا .وعمى مستوى الكادر الصحي والسيما االطباء فقد بمغ عددىم ()59
طبيب ومن مختمف التخصصات وعميو بمغ مؤشر شخص  /طبيب ( )1135وىو اعمى من المعيار المعتمد
والبالغ ( )1111شخص  /طبيب .
65

الفصل االول  ...................................االطار النظري والخصائص الجغرافية لمدينة الشامية

الجدول ()14
تقييم كفاءة متغيرات الخدمات الصحية في مدينة الشامية لعام 2121
ت

المؤسسات الصحية

العدد

المؤشر

المعيار المحمي

الواقع

1

المستشفيات

1

شخص  /مستشفى

51,111

61191

2

المراكز الصحية

3

شخص  /مركز صححي

11,111

21363

3

االطباء

59

شخص  /طبيب

1111

1135

4

االسرة

132

شخص  /سرير

511

463

المصدر  :الباحث اعتمادا عمى :
 -1مديرية صحة الديوانية  ،قطاع الرعاية الصحية االولية في قضاء الشامية  ،قسم االحصاء  ،بيانات غير منشورة ،
.2121

 -2مستشفى الشامية العام  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات عير منشورة .2121

وعميو يمكن القول وحسب المعايير السابقة بان الخدمات الصحية في المدينة جيدة في بعض المؤشرات
وتتصف بضعف كفائتيا في مؤشرات اخرى  ،وبشكل عام يعاني القطاع الصحي في مدينة الشامية من
نقص المراكز الصحية وقمة ورداءة نوعية االدوية في غالبيتيا  ،مما ادى بالكثير من السكان والسيما ذوي
الدخول العالية الى مراجعة المستشفيات والعيادات الخاصة في المدينة او العيادات الصحية الخاصة في
المحافظات المجاورة ليا  .ان مموثات المؤسسات الصحية في منطقة الدراسة والتي تتعدى في عممية
التمويث بالنفايات الحد الخطر لتصل الى الحد القاتل او المدمر لألحياء في النظام البيئي ال يتم التعامل
معيا وفق شروط السالمة البيئية من قبل المسؤولين في قطاع الصحة وخاصة النفايات الطبية الحاممة
لخطر العدوى مثل النفايات التي تالمس االف ارزات البيولوجية  ،واالدوات الحادة مثل المشارط واجيزة المحاليل
والمخمفات البشرية واالبر واالشرطة الالصقة والكمادات  ،فيي تجمع في اكياس سوداء وترسل الى المحرقة
واحيانا تخمط مع النفايات االعتيادية وتسمم الى اجيزة البمدية لنقميا الى مواقع الطمر الصحي .
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د  -الخدمات الدينية :
بمغت مساحة االستعمال الديني التي شغميا حوالي ( )1,1522ىكتار وبنسبة مقدارىا ( % )1,14من
مساحة المدينة الكمية وتضم مسجدين يقع احدىما في الجانب الشرقي من المدينة ضمن حي السراي بينما

يقع االخر في الجانب الغربي ضمن حي الجوادين  ،فضال عن الحسينيات والجوامع االخرى والتي تتوزع في
كال الجانبين الغربي والشرقي من المدينة  .تزداد كمية النفايات الصمبة في منطقة الدراسة في اوقات

المناسبات الدينية وتتراكم العبوات البالستيكية الفارغة وغيرىا من النفايات الصمبة عمى طول الطرق
ولمسافات طويمة مما يرىق عمل البمديات وعمال النظافة .

رابعا  :مستوى الوعي البيئي :
ثم إضافة الى ما اشرنا اليو ثمة عامل اخر يسيم في تفاقم مشكمو تكدس النفايات في منطقة الدراس
وىو جيل السكان في طريقة رمي النفايات عمدا او اضط ار ار دون مراعاه لسالمة البيئة والصحة العامة .
مثال اضطرار المواطن الى رمي النفايات في العراء بداعي عدم وجود حاويات النفايات او يقوم المواطن
عمدا برمي النفايات الى جانب الحاوية وليس في داخميا صورة ( )14وقد يكون السبب ىو في كون الحاوية
من النوع الثابت وكبيره الحجم وكثرة النفايات الممقاة داخميا وتعرضيا الى الشمس واالمطار فتصدأ وتتمف
مما يكون من الصعب عمى المواطن ايصال النفايات الى داخل الحاوية .وقد يمجا البعض الى استعمال
المساحات الفارغة عشوائيا لرمي النفايات حتى تقوم اليات البمدية نوع (الشفل) بحمميا من االرض وىذا يسبب
اضرار يقشط الجزء السطحي لمتربة مما يؤدي الى حفر ارضية واسعة المساحة تعد مرتعا لمحيوانات السائبة
كالكالب والقطط  ،ومما تقدم يتضح ان جيل السكان كان في طريقة رمي النفايات وقد يتعدى ايضا الى
طريقة التخمص النيائي منيا كأن يقوم احدىم بحرقيا بيدف التخمص النيائي منيا ورمي المتبقي منيا عمى
جوانب االرصفة والطرق العامة او قرب االسالك الكيربائية .
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جدول ( )15
المعايير التخطيطية المعتمدة الستعماالت االرض الحضرية
المسافة القصوى

ت

نوع االستعمال الوظيفي

حصة الفرد من االستعمال الوظيفي (م)2

1

االستعمال السكني

51

-

2

االستعمال التجاري

2

251

3

االستعمال الصناعي

8

1211

4

الخدمات التعميمية

-

1-4

معدل مساحة مؤسسة رياض االطفال

2151

311

2-4

معدل مساحة مؤسسة التعميم االبتدائي

6751

511

3-4

معدل مساحة مؤسسة التعميم الثانوي

11111

811

5

االستعمال الصحي

1-5

مركز صحي

1,35

2-5

مستشفى عام

87,5

6

االستعمال االداري

المقطوعة (م)

811

1-6

مركز االدارة المحمية

1,16

1611

2-6

مركز الشرطة

1,1

811

3-6

مركز اطفاء الحريق (دفاع مدني)

1,148

811

7

استعمال التسمية والترفيو

1-7

متنزىات ومناطق خضراء

6,5

811

2-7

مالعب اطفال

2

311

3-7

مركز شباب

1

811

8

االستعمال الديني

1,125

811

9

استعمال النقل

25

المصدر:
 -1و ازرة االسكان والتعمير  ،ىيئة التخطيط االقميمي  ،معايير االسكان الحضري  ،1986،ص.15
 -2و ازرة الداخمية  ،مديرية التخطيط العمراني  ،التقرير االول لجنة دراسة معايير تخطيطية الستعماالت لألرض المختمفة ،
،1985ص.31
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صورة ()14
جانب من رمي النفايات قرب الحاوية في حي الجوادين

 -تاريخ التقطت الصورة بتاريخ .2121/1/6

خامسا  :مستوى الدخل :
توجد عالقو طردية بين المستوى المعاشي وزيادة دخل المواطن والتي ينجم عنيا زيادة في حجم
االنفاق والتوسع في حجم االستيالك لممنتجات المختمفة من السمع والمواد االستيالكية واالطعمة  ،ان ارتفاع
المستويات المعاشية والرفاىية مرتبطة بمعدل الدخل الذي يعد الركيزة االساسية في تقييم المستوى االقتصادي
لألسرة مما يزيد من كمية انتاج النفايات الصمبة بمختمف انواعيا  ،ان تحسن القدرة الشرائية لدى المجتمع
العراقي بعد احداث عام  2113بسبب االنفتاح عمى العالم وتحسن قيمة الدينار العراقي  ،ىذه االسباب
جميعيا احدثت طفرة نوعية كبيرة في اسموب معيشة العائمة العراقية مما ادى الى ازدياد المواد المستوردة
لمختمف الحاجيات من االسواق الخارجية كما اظيرت متطمبات معيشية فتحت افاق عمل جديده اضطرت
افراد االسرة الى العمل لساعات طويمة وبدأت العائالت تأخذ نمطا جديدا من الحياة اذ صار الطعام الجاىز
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والوجبات السريعة والمشترى من االسواق يدخل البيوت وصارت النفايات المتولدة عن الطعام اكثر .
خصوصا في المناسبات الخاصة واالعياد  ،اضافة الى دخول اصناف جديدة من االكالت السريعة
والمعمبات  .ومن خالل الجدول ( )16يتضح التباين في معدل الدخل عمى مستوى منطقة الدراسة وىي
كاالتي :
 -1احتمت الوحدات االسرية ذات الدخل المحدود (من خمسمائة والف – مميون دينار) المرتبة االولى وبعدد
اسر بمغ (155اسرة ) وبنسبة .%41
 -2احتمت االسر ذات الدخل الضعيف (اقل من خمسمائة الف دينار) المرتبة الثانية ،وبعدد اسر بمغ
( )116اسرة وبنسبة .%28
 -3احتمت االسر ذات الدخل المتوسط من (مميون والف – مميون ونصف) المرتبة الثالثة وبعدد اسر بمغ
( )94اسرة وبنسبة .%24
 -4احتمت االسر ذات الدخل العالي (اكثر من مميون ونصف دينار) المرتبة االخيرة وبعدد اسر بمغ ()29
اسرة وبنسبة .%8
جدول ()16

معدل الدخل الشيري (دينار  /شير) في مدينة الشامية لسنة 2121
ت

مستوى الدخل (دينار)

العدد

النسبة %

1

اقل من خمسمائة الف

116

28

2

من خمسمائة الف – مميون

155

41

3

من مميون والف – مميون ونصف

94

24

4

اكثر من مميون ونصف

29

8

384

111

المجموع
المصدر  :استمارة االستبيان  ،المحور االول  ،السؤال (.)7
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جدول ()17
نسب معدل الدخل الشيري (دينار /شير) لعينة االستبانة لعام  2121في احياء مدينة الشامية
مستوى الدخل
الحي السكني

اقل من خمسمائة

من خمسمائة الف

من مميون والف –

اكثر من مميون

الف %

– مميون %

مميون ونصف%

ونصف%

السراي

36

34

22

8

111

السوق1

36

22

14

28

111

السوق2

41

41

21

-

111

المعممين االيمن

-

25

51

25

111

المعممين االيسر

-

31

31

41

111

الجميوري1

21

41

41

-

111

الجميوري2

41

44

12

4

111

العسكري الشرقي

45

33

11

11

111

الخوئي

29

57

14

-

111

غدير

61

-

41

-

111

الحرية

25

51

13

12

111

الحمام

38

25

25

12

111

السماجة

41

51

11

-

111

المجارش

33

33

34

-

111

الزراعة

12

51

38

-

111

القاطع

28

29

34

9

111

المنتظر

27

31

41

2

111

الحسين

23

31

39

8

111

سومر

43

29

14

14

111

الجوادين

29

47

12

12

111
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الشبانات

-

51

25

25

111

الزيتون

25

51

25

-

111

الزىراء

11

63

16

11

111

الفرات

15

55

15

15

111

التراث

67

-

33

-

111

الوفاء

51

-

51

-

111

الموظفين

27

37

27

9

111

االسراء

-

111

-

-

111

معدل النسبة %

28

41

24

8

111

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان  ،المحور االول .
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المبحث االول
التحميل المكاني و الزماني لكمية النفايات الصمبة
اوال  :التحميل المكاني لكمية النفايات الصمبة :
تتباين كمية النفايات الصمبة التي يتم جمعيا يوميا في مدينة الشامية وذلك بسبب العديد من المتغيرات
والتي من اىميا عدد السكان وقد تم اعتماد معيار معدل كمية النفايات التي يخمفيا الفرد الواحد في منطقة
الدراسة الذي يبمغ 0,,11كغم  /يوم (مديرية بمدية الشامية ,1,1بيانات غير منشورة) وتم حساب الكمية
اليومية لمنفايات الصمبة من خالل عدد سكان في كل حي سكني من احياء المدينة مضروبا في قيمة المعدل
وقد دونت النتائج في جدولين ( )2,و( )22لمذين يتضح من معطياتيما وجود تباين مكاني في كمية النفايات
الصمبة في احياء منطقة الدراسة تبعا لتباين عدد السكان في تمك االحياء وقد احتل القطاع االول المرتبة
االولى في الكمية اليومية لمنفايات والتي بمغ مقدارىا 0,071,1,كغم  /يوم وتشكل نسبة  %,,من اجمالي
النفايات اليومية في منطقة الدراسة والتي بمغت 72211كغم  /يوم وجاء القطاع السابع بالمرتبة االخيرة
بمقدار 177,كغم  /يوم وبنسبة %,من مجموع النفايات اليومية في المدينة وبحسب عدد سكانو الذي يمثل
المرتبة االخيرة ايضا وىناك عالقة طردية بين المتغيرين المذكورين  ,وعند توزيع كمية النفايات اليومية عمى
مستوى االحياء السكنية فقد تم تحويميا الى قيم مكانية مقاسة بالدرجات المعيارية جدول ( )2,التي توضح
مدى التباين المكاني لمنفايات الصمبة في مدينة الشامية والتي تم التعبير عنيا بالدرجات المعيارية التي
اظيرت ان ىناك اربعة مستويات لكمية النفايات الصمبة في مدينة الشامية (خريطة  )7وقد تمثمت ىذه
المستويات بما يأتي :
 -0المستوى االول ( - +1,,1فاكثر) يضم ىذا المستوى حي سكني واحد ىو حي الجميوري ,,ويعود
السبب في ارتفاع نسبة كمية النفايات الصمبة ضمن ىذه الحي الى كونو من اقدم احياء المدينة ونواتيا حيث
تتوفر فيو الخدمات التعميمية والصحية مما جعميا تشكل نقطة جذب سكاني لتوفير الخدمات فييا مثل امكانية
فتح المحال التجارية فييا وتحوليا الى مناطق تجارية فضال عن سعة مساحتيا وزيادة عدد سكانيا .
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 -,المستوى الثاني ( )1,11 -+1,10ويضم ثمانية احياء سكنية ىي  ,السراي  ,الحسين  ,الفرات
,الزىراء  ,المنتظر  ,سوق ,0سوق ,,الجوادين  ,حيث بمغت نسبة كمية النفايات الصمبة فييا (7,1 ,01,0
 ),,0 , ,,, , ,,7 ,,,1 ,,,, ,7,0 ,عمى التوالي من مجموع كمية النفايات الصمبة ويعود السبب في
ارتفاع كمية النفايات في ىذه االحياء لمزيادة الطبيعية في اعداد السكان وتحسن الوضع المعاشي.
 -2المستوى الثالث ( )1,10 - -1,10-ويضم تسعة عشر حي سكني ىي الموظفين  ,عسكري شرقي ,
التراث  ,والسماجة  ,معممين االيمن  ,والحمام  ,الحرية  ,والمعممين االيسر ,والزراعة ,سومر ,الخوئي
 ,القاطع  ,جميوري  ,0مجارش  ,الشبانات  ,الغدير ,الزيتون  ,الوفاء  ,السالم  ,حيث بمغت نسبة كمية
النفايات فييا ( 0,2 , 0,, , 0,,, 0,7 , 0,1 , 0,1 , 0,0 ,2 , 2,0 , 2,0 , 2,2 , ,,7 , 2 , 2,0
 )1,7 ,1,1 , 0,1 , 0,1 ,عمى التوالي من مجموع النفايات الصمبة في المدينة ويعود السبب في انخفاض
نسبة النفايات مقارنة بباقي االحياء الى قمة عدد السكان بالمقارنة مع سعة مساحة الحي السكني وكذلك
ظيور احياء جديدة واقعة في اطراف المدينة مما ادى الى انخفاض في اعداد السكان والذي انعكس بدوره في
انخفاض كمية النفايات الصمبة.
 -1المستوى الرابع وتبمغ درجتو المعيارية ( -1,,1-فاقل) وىو يمثل اقل المستويات لتوزيع السكان وال
يضم اي احي سكني في المدينة.

جدول ()2,

التوزيع المكاني لمسكان والوحدات السكنية وكمية النفايات اليومية حسب القطاعات لعام ,1,1

القطاع

االول

الثاني

عدد

كمية النفايات

السكان

اليومية كغم
7000,,

01,0
,,7

1,02
-1,11

االحياء السكنية

عدد الوحدات السكنية

السراي

0,,,

,,,,

السوق0

70,

2110

101,,1

المعممين االيمن

,10

0217

0,,1,1

,,0

الزراعة

,12

0011

02,1

0,1

-1,01

الجميوري0

0,,

007

0011,1

0,,

-1,10

المعممين االيسر

,11

0,11

0111

0,0

-1,10

المجارش

0,1

1,1

,1,1

0,2

-1,02
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السماجة

,,0

0111

0,11

,,,

-1,11

غدير

000

,,1

711

0,1

-1,0,

الخوئي

01,

0107

020,,1

0,7

-1,00

الحمام

01,

0111

0,11,1

,

-1,00

جميوري,

,07

7,1,

0,,2,,

0,,,

1,,,

عسكري شرقي

1,1

0,,0

001,,,

2

-1,12

السوق,

271

200,

2121,1

,,,

1,02

الحرية

000

0122

0,20,,

,

-1,00

القاطع

071

01,1

0,,1

0,,

-1,00

المنتظر

021

2,07

112,,1

,,1

1,0,

الجوادين

120

2072

2117,,

,,0

1,10

الشبانات

012

,,1

711

0,1

-1,0,

الحسين

,,1

1100

,772,,

7,1

1,,,

سومر

011

001,

02,,

0,1

-1,01

الزيتون

01

,20

,1,,1

1,1

-1,0,

السابع

الزىراء

1,1

2011

177,

,,,

1,01

الثامن

السالم

21

117

,11,1

1,7

-1,01

الفرات

101

1211

,,11

7,0

1,,,

التراث

0,1

0,1,

,1,2,,

,,7

-1,11

الوفاء

,,

101

,11

1,1

-1,0,

الموظفين

,77

0021

,20,

2,0

-1,1,

,1

0,,,

,0101

72211

011

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

المجموع

الوسط الحسابي= 5,3
االنحراف المعياري
=2,,1

المصدر :الباحث باالعتماد عمى بيانات مديرية بمدية الشامية  ,قسم التخطيط والمتابعة  ,بيانات غير منشورة  ,سنة .,1,1
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خريطة ()7
التوزيع الجغرافي لكمية النفايات الصمبة لالحياء السكنية في مدينة الشامية لسنة ,1,1

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدول (.)2,
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جدول ()22
كمية النفايات الصمبة حسب القطاعات (طن  /يوم) ونسبتيا المئوية
رقم القطاع

عدد السكان

كمية النفايات كغم /يوم

النسبة المئوية %

القطاع االول

02170

0,071,1

,,

القطاع الثاني

1171

1111

7

القطاع الثالث

00111

02,10,,

00

القطاع الرابع

1,,,

,,0,

0

القطاع الخامس

1,11

01,1

0,

القطاع السادس

,1,,

771,

01

القطاع السابع

2011

177,

,

القطاع الثامن

1022

01700,,

0,

المجموع

,0101

72211

%011

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدول (. )2,

وفيما يتعمق بكمية النفايات الصمبة الناتجة عن الفرد الواحد عمى مستوى مدينة الشامية فأن الدراسة
الميدانية لمباحث توصمت الى أنيا تبمغ ما يقارب  0,,,2كغم  /يوم  .أذ تمثمت طريقة ايجاد معدل تولد
النفايات الصمبة في المدينة باحتساب وزن النفايات الصمبة في المدينة التي يتم تجميعيا من ( )1أحياء
سكنية تم اختيارىما من كل قطاع سكني من قطاعات المدينة الثمانية بحيث تتباين فييا الخصائص
االجتماعية واالقتصادية فضال عن الكثافة السكانية ثم تم أخذ عينة عشوائية مقدارىا  %0من مجموع الدور
السكنية في كل  011وحدة سكنية مع احتساب معدل أشغال الدار الواحدة ( ),أشخاص  ,وتم احتساب
كمية النفايات في كل وحدة سكنية لمدة اسبوع وتقسيم الكمية الكمية الناتجة عمى ( )7لينتج معدل يوم واحد ,
ثم نقوم بأحساب مجموع النفايات في كل قطاع وقسمتو عمى عدد الوحدات السكنية حسب العينة في القطاع
ثم يقسم عمى ( ),شخص لينتج معدل النفايات (كغم  /شخص  /يوم ) .
والجدير بالذكر ومن مالحظة الجدول ( )22أن التغيرات في معدل ما يخمفو الفرد الواحد من نفايات
صمبة يوميا يعود الى التغيرات الناتجة عن الدورة المناخية ودورة أنتاج الغذاء والمستوى المعاشي لمعائمة.
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وعمى أساس معدل التولد  0,,,2كغم  /شخص  /يوم فضال عن كمية النفايات التجارية والصناعية ,
فأن كمية النفايات المطروحة عمى مستوى المدينة خالل عام  ,1,1تكون ( )00,,10,12,طن  /يوم .
الحظ الجدول ( )21كمية النفايات المطروحة عمى مستوى مدينة الشامية لعام . ,1,1
جدول ()21

كمية النفايات الصمبة المطروحة عمى مستوى مدينة الشامية لعام ,1,1
الوحدة االدارية

مدينو الشامية

عدد السكان

كمية النفايات المنزلية

عام ,1,1

طن  /يوم

,0101

7,,,1,,771

كمية النفايات *

كمية النفايات *

التجارية طن  /يوم

الصناعية طن  /يوم

%,1

%01

0,,210,0,1

7,,,1,,00

مجموع النفايات
طن  /يوم
00,,10,12,

المصدر  :الباحث اعتمادا عمى الجدول (.)22
(*) كمية النفايات التجارية والصناعية تشكل  %,1و  %01عمى التوالي من كمية النفايات المنزلية حسب معايير مديرية
البمديات العامة  ,و ازرة البمديات واالشغال العامة  ,جميورية العراق .

وعند المقارنة بين ما توصمت اليو الدراسة الميدانية في تقدير كمية النفايات الصمبة اليومية مع كمية
النفايات المستخرجة حسب تقديرات مديرية بمدية الشامية لمفرد الواحد فقد كشفت الدراسة عن وجود فرق في
الكمية يبمغ

حوالي ( ,,,,10طن /يوم) حيث كانت كمية النفايات المستخرجة من قبل مديرية بمدية

الشامية تبمغ حوالي ( 72211طن /يوم ) حسب معدل الفرد الواحد والمقدرة من قبل مديرية بمدية الشامية
 0,,11كغم  /يوم  ,اما كمية النفايات المستخرجة حسب الدراسة الميدانية فقد بمغت

حوالي

(00,,10,12,طن /يوم) وبمعدل كمي (0,,,1كغم  /يوم/شخص)  ,وفيو ويكشف الباحث عن االثر
الكبير لمشكمة حجم النفايات المنتجة والمتراكمة في منطقة الدراسة .
اما فيما يخص نفايات المستشفيات والمراكز الحكومية والعيادات االىمية في مدينة الشامية سواء كانت
نفايات طبية او غير طبية (اعتيادية) يتبين من بيانات الجدول(  )2,ان مجموعيا الكمي بمغ (1,2211
)كغم  /سنة .اما فيما يخص العيادات االىمية في مدينة الشامية فيي ذات دور ميم في تقديم الخدمات
العالجية لسكان المدينة واقميميا وقد بمغ مجموع ىذه العيادات ( ,0عيادة) يتركز معظميا في شارع البمداوي
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اذ بمغ عددىا ( 21عيادة) وجاء بالمرتبة الثانية حي السوق الذي يضم (,0عيادة ) من مجموع العيادات
االىمية في المدينة.
اما كمية النفايات التي تطرحيا ىذه العيادات فقد بمغت حوالي (,,0,,كغم  /يوم)( . )0اما كميتيا
سنويا فقد بمغت (,7,1كغم /سنة) وعند اضافتيا الى مجموع نفايات المستشفى العام والمراكز الصحية ينتج
لنا المجموع الكمي لمنفايات الطبية والذي يبمغ حوالي (1,,101كغم /سنة) وباستخدام معادلة الجزء /الكل
× 011تكون نسبة نفايات العيادات االىمية ( )%1,,0من مجموع النفايات الطبية في المدينة .
جدول ()2,
التباين المكاني لمنفايات الطبية في مدينة الشامية لعام ,1,1
الموقع

كمية نفايات الطبية الخطرة كغم /سنة

كمية نفايات طبية االعتيادية كغم /سنة

مستشفى الشامية العام

171,

112,11

المركز الصحي االول

20,

1,11

المركز الصحي الثاني

,11

21,1

المركز الصحي الثالث

,,,

,1,1

المجموع

0,11

1,2,711
 1,2211كغم  /سنة

المجموع الكمي

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جميورية العراق ,و ازرة الصحة  ,دائرة صحة الشامية  ,بيانات غير منشورة .,1,1

ثانيا  :التحميل الزماني لكمية النفايات الصمبة :
أن اليدف من دراسة التحميل الزماني لنفايات الصمبة ىو التعرف عمى االوقات التي ترتفع فييا
معدالت النفايات الصمبة أكثر من غيرىا وذلك ألعداد الخطط والبرامج واالستعداد ليا الن عممية أدارة
النفايات الصمبة في مضمونيا تتكون من عمميات الجمع والنقل والتخمص النيائي .

( )0الدراسة الميدانية .
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والن حجم النفايات الصمبة ومكوناتيا تتغير من وقت ألخر ومن مكان ألخر حسب المتغيرات والتي
منيا العوامل االجتماعية واالقتصادية وأعداد السكان والظروف المناخية والتي بتغيرىا تتغير طبيعة النفايات
الناتجة من االطعمة والمأكوالت وااللبسة مما جعل عممية تحديد التباين المكاني والزماني لمنفايات من االمور
التي ليا أىمية كبيرة .
تتباين كمية النفايات الصمبة التي تقوم البمدية بجمعيا يوميا  ,فمن خالل الدراسة الميدانية تبين أن
لممدينة يوم ترتفع فيو معدالت النفايات الصمبة ويرتبط باألسواق الشعبية.
من خالل الجدول ( )2,والشكل ( )02يتبين أن جميع المناطق في مدينة الشامية ترتفع فييا النفايات
الصمبة في ايام محددة أذ تزداد في يوم الجمعة حيث بمغت نسبتيا ( )%,,,0من مجموع النفايات والسبب
يرجع كونو يوم عطمة واجتماع عائمي لتناول الغذاء  ,ثم يأتي بالمرتبة الثانية يوم الخميس بنسبة  % ,1من
كمية النفايات أذ يعتبر يوم التسوق الشعبي  ,بينما جاء يوم الثالثاء بأدنى نسبة حيث بمغت ()%0,0
والسبب يعود كونو يوم يقع في منتصف االسبوع.
جدول ()2,

كميات النفايات خالل أيام االسبوع
نسبة %

اليوم
الجمعة

,,.0

السبت

,.,

االحد

1.0

االثنين

2.0

الثالثاء

0.0

االربعاء

,.,

الخميس

,1

المجموع

%011

المصدر  :مديرية بمدية الشامية  ,قسم التخطيط والمتابعة  ,بيانات غير منشورة .,1,1 ,
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شكل ()02
التغير النسبي لكمية النفايات الصمبة خالل ايام االسبوع في مدينة الشامية عام ,1,1

70

60
50
40
نسبة

30
20
10
0

المصدر :الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول (.)2,

ويؤثر التباين الشيري في كمية النفايات الصمبة في عممية ادارة النفايات الصمبة اذ يولد ضغطا
كبي ار عمى الجيات المعنية بذلك حيث يسبب زيادة في عمميات الجمع والتفريغ عند كثرة النفايات وسرعة

تحمميا وخطورتيا غمى البيئة والصحة العامة  .يوضح الجدول ( )27والشكل ( , )01ان شير تشرين االول
سجل اعمى كميات تولد لمنفايات الصمبة بينما سجل شير ايمول من نفس السنة اقل كمية من النفايات

والسبب يرجع الى التباين في االستيالك والتبضع لدى االفراد في منطقة الدراسة  .أن التباين الشيري في

كمية النفايات الصمبة لو أثر كبير في كمية النفايات السنوية  ,وخالل السنوات الماضية فقد شيدت النفايات

الصمبة المجموعة سنويا تزايدا كبي ار بسبب التغير في الظروف السياسية وتحسن االحوال المعيشية وانفتاح

السوق العراقية عمى العالم  .فقد زادت كمية النفايات الصمبة بشكل ممحوظ خالل االعوام من –,107

 ,1,1ويمكن توضيحيا خالل جدول (  )21والشكل ( )0,حيث بمغت كمية النفايات الصمبة 0,101

طن /عام  ,107بينما زادت عام  ,101الى  ,,,11طن فيما بمغت  ,,1,1طن عام ,100وبمغت

,1,11طن عام  ,1,1ويرجع السبب في انخفاض النفايات في ىذا العام مقارنة بالعام الماضي الى الحجر

الصحي وظروف جائحة كورونا التي فرضت الحجر المنزلي مما ادى الى انخفاض التبضع لدى الفرد

العراقي .
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جدول ()27
كمية النفايات الصمبة الشيرية في مدينة الشامية لعام ,1,1
ت

الشير

كمية النفايات الصمبة كغم /شير

النسبة%

0

كانون ثاني

,011

0

,

شباط

,1,1

1

2

اذار

,011

0

1

نيسان

,111

1

,

مايس

00,1

1

,

حزيران

,111

1

7

تموز

,011

0

1

اب

,,11

0

0

ايمول

0211

,

01

تشرين اول

,1,1

01

00

تشرين ثاني

00,1

1

0,

كانون اول

,111

1

,1,11

011

المجموع

المصدر  :جميورية العراق  ,و ازرة البمديات واالشغال العامة  ,مديرية بمدية الشامية  ,بيانات غير منشورة .
شكل ()01
كميات النفايات الصمبة الشيرية في مدينة الشامية لعام ,1,1
2500
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0
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جدول ()21
كمية النفايات الصمبة في مدينة الشامية (),1,1 -,107
االعوام

كمية النفايات الصمبة /طن

,107

0,101

,101

,,,11

,100

,,1,1

,1,1

,1,11
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الشكل ()0,
كمية النفايات الصمبة (طن  /سنة ) في مدينة الشامية
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الفصل الثالث  ...............التحميل المكاني والزماني لكمية ونوعية النفايات الصمبة في مدينة الشامية
المبحث الثاني
التحميل المكاني والزماني لنوعية النفايات الصمبة
تختمف مكونات النفايات الصمبة من مكان الى اخر ومن زمن الى المكان نفسو باختالف عوامل عدة
كالتقدم الصناعي  ,فالنفايات الصمبة في البالد النامية ترتفع فييا المواد العضوية بينما تنخفض كميات الورق
والمعادن والزجاج عكس ذلك في البالد الصناعية ( .)0جدول (. )20
جدول ()20
مكونات النفايات الصمبة في المدن الصناعية
الدولة

ورق

مواد عضويو

رماد

معادن

زجاج

مواد أخرى

أمريكا

1,

,,.,

01.,

1

,

00.,

فرنسا

,0.,

,1

,.,

1.,

2.,

01

السويد

,,

0,

,

0,

0,

مصر

01

,,

,

,

0,

01

المصدر  :سميم مطر  ,موسوعة البيئة العراقية  ,ص.2,

أما تركيب النفايات الصمبة في مدينة الشامية وتحديدا مكوناتيا  ,فقد كشفت الدراسة الميدانية ومن
خالل تصنيف النفايات الصمبة التي تم جمعيا  ,جدول ( )11أن المواد العضوية تشكل ( ),2,,1من
مجموع النفايات الصمبة في المدينة  ,توزعت النسبة المتبقية بين الورق والكارتون والبالستيك  ,وتمثمت اقل
نسبة في الزجاج اذ بمغت ( , )%0,1كما كشفت المعطيات الرقمية لمجدول تباين ىذه النسب في القطاعات
السكنية ويرجع السبب في ىذا التباين الى المستوى المعاشي والتعميمي والثقافي لسكان ىذه القطاعات .

( )0منظمة الصحة العالمية  ,التقدير السريع لمصادر ثموث اليواء والماء والتربة  ,جنيف .001, ,,0 ,
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جدول ()11
معدل تركيب النفايات الصمبة المنزلية حسب القطاعات في مدينة الشامية لعام ,1,1
ت

حدائق

اخرى
,,,

0

القطاع االول

,1,21

1,00

7,0

0,,,

,,1

7,01

7,,

,

القطاع الثاني

,1,,1

1,,,

7,2

0,,,

,,,

1,21

7,,

7,,

2,,,

7,,

0,2,

,,0

,,1

,,,

1,0

القطاع الرابع

,0,1,

1,10

,,7

0,17

,,1

,,,1

,,1

1,,

القطاع الخامس

,0,,,

1,,,

,,,

0,1,

,,,

7,01

,,2

,,1

القطاع السادس

,0,10

1,1,

7,7

0,2,

,,,

7,0,

,,0

7,2

القطاع السابع

,7,1,

1,,0

1,0

0,11

,,1

7,7

7,1

,,0

القطاع الثامن

,1,01

2,,,

7,,

0,20

7,,

7,02

,,1

1,1

,0,12

1,,

7,2

0,1

,,,

7,0

,,,

7,07

القطاع االول

,7,,

,,,,

,,0

0,20

2,,,

,,1

7,,

0,0,

القطاع الثاني

,,,,

,,,0

,,,

0,,2

2,,0

2,,

0,1

7,1,

القطاع الثالث

,7,1

,,17

,,1

0,20

1,,

2,0

,,1

,,1,

القطاع الرابع

,,,1

2,,,

,,7

0,21

1,2

,,0

7,,

7,0,

القطاع الخامس

,1,,

,,,,

7,,

0,1,

2,1,

1,,

,,1

7,,0

القطاع السادس

,7,,

,,11

,,1

0,12

2,11

2,2

7,1

7,22

القطاع السابع

,7,,

,,7,

,,0

0,1,

1,,

2,,

7,,

7,,

القطاع الثامن

,1,,

2,20

,,2

0,1,

2,,,

1,1

7,2

1,,2

المعدل

,7,1,

,,11

,,,

0,1

2,71

2,,

7,2

7,07

المعدل العام

,2,,1

2,,

,,0

0,1

,,01

,,2,

,,0

7,07

1
,
,
7

فصل ا لشتاء(كانون الثاني)

مواد عضوية

ورق

بالستيك

زجاج

نسيج

معادن

,

القطاعات السكنية

فضالت

مواد

1

القطاع الثالث

المعدل

,,,,0

فصل ا لصيف (حزيران)
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اما التباين الفصمي لمنفايات الصمبة المنزلية  ,فقد تباينت نوعية النفايات المنزلية الصمبة بحسب فصول
السنو اذ سجمت النفايات العضوية المرتبة االولى في معدالت التولد اذ بمغت ( )%,7,1,في فصل الصيف
بينما انخفضت في فصل الشتاء لتسجل (,0,12كغم) بسبب اختالف الظروف المناخية وطول ساعات
النيار وارتفاع درجة ح اررة اليواء في فصل الصيف وىذا يزيد من استيالك المواد الغذائية اضافة الى انو
توجد وفرة في الفواكو وكثرة المناسبات االجتماعية في فصل الصيف .
وتمثل نفايات المواد الخاممة (عظام  ,تراب) بالمرتبة الثانية بمعدل تولد (7,07كغم) في فصل
الصيف و في فصل الشتاء عمى حد سواء اما النفايات الورقية فقد احتمت المرتبة السادسة بمعدل تولد بمغ
( ),,11في فصل الصيف اال انيا ترتفع في فصل الشتاء وتحتل المرتبة الرابعة بمعدل ( ,,,كغم) وتأتي
مموثات المواد البالستيكية بالمرتبة الرابعة بمعدل تولد بمغ ( ),,,في فصل الصيف اال انيا ترتفع في فصل
الشتاء لتسجل المرتبة الثالثة بمعدل (,,,كغم ) في حين حمت في المرتبة الخامسة فضالت النسيج بمعدل
تولد بمغ ( 2,71كغم) في فصل الصيف اال انيا تبقى في نفس المرتبة في فصل الشتاء لتسجل ( ,,,كغم).
اما نفايات الحدائق فقد جاءت بالمرتبة الثانية في فصل الصيف حيث سجمت معدل ( )7,2في حين
انخفضت في فصل الشتاء الى المرتبة الرابعة لتسجل حوالي ( ),,,وقد سجمت نفايات المعادن المرتبة
الخامسة في فصل الصيف اال انيا ارتفعت في فصل الشتاء لتصل المرتبة الثالثة بمعدل ( )7,0اما ادنى
معدالت تولد فقد كانت من نصيب نفايات الزجاج فقد بمغت معدل تولد ( 0,1كغم) في فصل الصيف وبنفس
النسبة في فصل الشتاء.
وعند استخرج المعدل العام لمكونات النفايات الصمبة لمفصمين (الصيف  ,الشتاء) فقد سجمت المواد
العضوية ( , ),2.,1بينما سجل الورق معدل ( , )2,,البالستيك ( , ),,0نسيج ( , ),,01المعادن
( , ),,2,فضالت الحدائق ( , ),,0الزجاج ( )0,1ومواد اخرى (07
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الفصل الثاني  ............................مصادر تولد النفايات الصمبة وخصائصها في مدينة الشامية
المبحث االول
مصادر تولد النفايات الصمبة ()sources of soIid wastes
اوال  :مصادر النفايات المنزلية :
()1

يقصد بالنفايات الصمبة المنزلية المخمفات الناجمة عف المنازؿ والمطاعـ والفنادؽ وغيرىا

وتعد

النفايات الصمبة المنزلية مف أىـ واكبر مكونات النفايات الصمبة  ،ويطمؽ المفظ عمى تمؾ النفايات الصمبة
العضوية التي تتكوف مف بقايا الطعاـ المنزلي والمطاعـ الى جانب جزء غير عضوي مثؿ المالبس البالية
وا الوراؽ والبالستيؾ والزجاج والحديد والف النفايات الصمبة المنزلية تتكوف في اغمبيا مف نفايات عضويو فأف
تراكميا يشكؿ خطورة عمى الصحة العامة وتحتاج لسرعو في النقؿ لمنع انتشار االمراض.
كما ينتج عف تراكميا روائح تؤذي السكاف ويغمب عمى تمؾ النفايات المكونات العضوية مثؿ بقايا
الطعاـ أو ما يعرؼ بمخمفات الطعاـ وىي مخمفات سريعة التعفف والتحمؿ  ،ففي مدينة الشامية فأف غالبية
السكاف تشكؿ بقايا الطعاـ المكوف االوؿ واألىـ ثـ بقايا الورؽ ثـ الزجاج .
تتبايف مكونات النفايات الصمبة المنزلية في مدينة الشامية حيث ترتفع نسبة بعض المكونات وخاصة

العضوية منيا وتنخفض نسب اخرى ويمكف توضيح مكونات النفايات الصمبة المنزلية جدوؿ ( )18والشكؿ

( ، )6اف نسبة المواد العضوية بمغت ( )%69.6ويرجع السبب الى ارتفاع مستوى الدخؿ وتحسف الوضع
المعاشي لدى السكاف في حيف جاءت النفايات الصمبة الورقية بنسبة ( )2,2ويرجع السبب الى ارتفاع عدد

افراد االسرة بسبب الطبيعة الزراعية  ،وزيادة االىتماـ بالمستوى التعميمي وكذلؾ اعتبار مدينة الشامية المركز
االداري لمقضاء وتستحوذ عمى الجزء االكبر مف المعاىد والمدارس والمكتبات العامة والمراكز الحكومية مما

يرفع نسبة النفايات الصمبة فييا واما النفايات البالستيكية فيي ذات نسبة مرتفعة والسبب يعود الى ارتفاع عدد

االسواؽ والمحاؿ التجارية ومصانع عمب وبذلؾ يتضح اف مكونات النفايات الصمبة المنزلية في مدينة الشامية
تتبايف  ،وارتبط ىذا التبايف بدرجة واضحة بالعديد مف العوامؿ مثؿ استعماالت االرض وطبيعة المكاف

واالنشطة البشرية .

( )1سيد عاشور احمد و ،التموث البيئي في الوطف العربي واقعو وحموؿ ومعالجتو  ،ط ، 2666 ، 1ص.294
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جدوؿ ()18

مكونات النفايات المنزلية الصمبة في مدينة الشامية ،عاـ 2626
ت

المكونات

النسبة %

1

مواد عضوية

69,6

2

ورؽ كارتوف

2,2

3

بالستيؾ

6,6

4

زجاج

1,6

5

نسيج

5,5

6

معادف

1,2

7

مخمفات حدائؽ

8,1

8

مواد خاممة ،تراب  ،رمؿ

7,6

9

المجموع

166

المصدر :الباحث باالعتماد عمى مديرية بمدية الشامية  ،قسـ التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة.
الشكؿ ()6

مكونات النفايات المنزلية الصمبة في مدينة الشامية

80
60
40

النسبة

20
0
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تعد معرفة مكونات النفايات المنزلية الصمبة ذات اىمية كبيرة ألنو يمكف مف خالليا تحديد االدوات
الالزمة لمتعامؿ معيا ووضع الخطط لمتقميؿ منيا مما ينعكس ايجابيا في االختيار السميـ لطريقة المعالجة مف
(جمع  ،نقؿ  ،معالجة  ،طمر)( .)1تختمؼ كمية النفايات المنزلية الصمبة مف منطقة الى اخرى وذلؾ بسبب
مجموعة مف العوامؿ تمثمت في عدد السكاف والمستوى االقتصادي وكذلؾ المناخ وغيرىا مما يؤدي الى
اختالؼ في كميات القمامة .ففي مدينة الشامية تقدر كمية النفايات المنزلية الصمبة بحوالي ( )73368طف /
يوـ خالؿ سنة  ، 2626بمعدؿ (1,266كغـ  /يوـ) لمفرد الواحد حسب تقديرات مديرية بمدية الشامية ويتـ
حساب وزف النفايات الصمبة بالكيمو غراـ لمشخص الواحد في السنة وذلؾ مف خالؿ معرفة وزف النفايات الكمي
بالطف خالؿ السنة.
 معدل وزن النفايات المنزلية المطروح يوميا عمى اساس الوحدة السكنية :قاـ الباحث مف خالؿ الدراسة الميدانية بإيجاد معدؿ ما يخمفو الفرد مف نفايات منزلية صمبة  ،اذ تـ
حساب المعدؿ العاـ لمنفايات المطروحة مف الدور السكنية بحسب االحياء السكنية لمنطقة الدراسة اذ يالحظ
مف جدوؿ ( )19والشكؿ ( )7الذي يمثؿ مخرجات التحميؿ حيث تـ حساب المعدؿ العاـ لوزف النفايات اليومي
فوجد اف ىذا المعدؿ المسجؿ لموحدات السكنية المشمولة بالعينة ىو ( )1,253كغـ  /فرد  /يوـ  ،اف ىذا
المعدؿ وحده يعكس حجـ المشكمة البيئية اذا ما اخذ عمى اساس مجموع الوحدات السكنية في مدينة الشامية
فانو سيولد كـ كبير مف النفايات المنزلية التي تطرح يوميا  .اما طريقة العمؿ  ،فقد تـ تحديد محمة سكنية في
كؿ قطاع ثـ تـ اختيار عينة عشوائية مف عدد الوحدات السكنية في المحالت المختارة ثـ جمعت النفايات
المتخمفة عف كؿ وحدة سكنية لمدة اسبوع مف شير تشريف الثاني  2626ثـ تـ تقسيـ معدؿ ىذه الكمية عمى
عدد افراد الوحدة السكنية في العينة اذ تـ احتساب معدؿ اشغاؿ ( )6شخص في الوحدة السكنية .

( ) 1كفاء عبداهلل لفموؼ الجياشي  ،تقييـ االثر البيئي لمتموث بالنفايات الصمبة في مدينة السماوة  ،رسالة ماجستير (غ.ـ) ،
كمية التربية لمعموـ االنسانية  ،جامعة المثنى  ،2619 ،ص.156
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جدوؿ ()19

معدؿ ما يخمفو الفرد مف النفايات الصمبة في مدينة الشامية (كغـ  /شخص  /يوـ ) لعاـ 2626
ت

القطاع السكني

عدد الوحدات السكنية الكمية

عدد الوحدات السكنية
(العينة)

معدؿ كمية النفايات
التي تـ جمعيا مف
العينة

معدؿ ما يخمفو الفرد
مف النفايات كغـ/يوـ

1

االوؿ

3184

31

223

1,198

2

الثاني

723

7

51

1,214

3

الثالث

1484

14

112

1,333

4

الرابع

361

3

24

1,333

5

الخامس

1373

13

92

1,179

6

السادس

1635

16

74

1,233

7

السابع

562

5

39

1,3

8

الثامف

996

9

67

1,246

9

المجموع

9652

92

682

1,253

المصدر :الدراسة الميدانية.
شكؿ ()7

معدؿ ما يخمفو الفرد مف النفايات الصمبة (كغـ /شخص /يوـ ) في مدينة الشامية عاـ 2626
1.35
1.3
1.25
معدل مايخلفه الفرد من

1.2
1.15
1.1
القطاع
الثامن

القطاع
السابع

القطاع
السادس

القطاع
الخامس
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 العوامل المؤثرة في كمية النفايات المنزلية الصمبة :تتوقؼ كمية النفايات الصمبة في مدينة الشامية عمى مجموعة مف العوامؿ :
 -1عدد افراد االسرة  :ىناؾ عالقة طردية بيف عدد افراد االسرة وكمية انتاج النفايات  ،بمعنى انو كمما زاد
عدد افراد االسرة ارتفعت كمية النفايات المنتجة وبمغ متوسط حجـ االسرة ( )6,7شخص /اسرة حسب تعداد
 ، )1( 1997بينما بمغ معدؿ انتاج الفرد مف النفايات في مدينة الشامية  1266كغـ  /يوـ (. )2
 -2الحالة االقتصادية والمستوى المعاشي لمسكان  :اف معدؿ الدخؿ الشيري كمما كاف مرتفعا كمما زادت
القدرة الشرائية لمبضائع والسمع ويزداد تبعا لذلؾ معدؿ تولد النفايات  ،وتبرز ىذه الصورة واضحة في الدوؿ
المتقدمة نتيجة دخوؿ المواد الكمالية باإلضافة لممواد االساسية الضرورية لمحياة مما يجعؿ كمية النفايات في
الدوؿ المتقدمة اكبر كمية مف نفايات الدوؿ النامية وخاصة الفقيرة  ،فنجد اف الواليات المتحدة تحتؿ المرتبة
االولى في مستوى الدخؿ لمفرد اي اف ارتفاع المستويات المعاشية والرفاىية تزيد مف كمية انتاج النفايات
الصمبة وكذلؾ الدوؿ االخرى كالدنمارؾ وايرلندا( ،)3وعميو يمكف اعتبار الدخؿ الشيري احد العوامؿ المؤثرة
في ازدياد كميات النفايات المنزلية الصمبة في منطقة الدراسة .
 -3نوع النشاط االقتصادي  :يختمؼ تأثير النشاط االقتصادي عمى كميات النفايات الصمبة باختالؼ نوع
النشاط فمثال النشاط السياحي يزيد مف المخمفات المنزلية والنشاط الزراعي يزيد المخمفات الزراعية .
 -4العادات والتقاليد  :العادات والتقاليد ليا تأثير عمى زيادة كمية النفايات الصمبة ففي مواسـ االعياد
والمناسبات تزيد كميات النفايات الصمبة الناتجة لكثرة ما يقدـ في ىذه الوالئـ مف اطعمة ومشروبات ينتج
عنيا كثير مف المخمفات .
( )1رعد عبد الحسيف الغريباوي  ،الواقع السكني لمقطاع الحضري لمحافظة القادسية وتوقعاتو المستقبمية لممدة (-2665
 ، )2626مجمة البحوث الجغرافية  ،العدد  ،2665 ،6ص.8
( )2مديرية بمدية الشامية  ،قسـ التخطيط والمتابعة  ،قسـ االحصاء  ،بيانات غير منشورة لعاـ . 2626
( )3كوثر ىاشـ رسف  ،دراسة العوامؿ المؤثرة عمى ادارة المخمفات الصمبة المنزلية في بعقوبة  ،مجمة اليندسة و والتنمية
المستدامة  ،المجمد  ، 26العدد  ، 6تشريف الثاني  ،2616ص.4
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 -5اختالف فصول السنة والمواسم  :حيث تتأثر كميات بعض مكونات النفايات بالفصؿ المناخي مف
العاـ مثؿ تأثير مخمفات الطعاـ بمواسـ الخضرة والفاكية .
 -6مساحة المدينة  :فكمما كبرت المدينة زادت كميات النفايات بيا  ،بمغت مساحة منطقة الدراسة
2878ىكتار  .ضمف التخطيط االساس ليا  ،ولـ تشيد توسع في مساحتيا بعد عاـ  2663وذلؾ بسبب
المحددات المتمثمة بالممكية الخاصة .

()1

ثانيا  -مصادر النفايات التجارية :
ىي تمؾ النفايات الناتجة عف عمميات البيع والشراء التي تتـ بداخؿ االسواؽ  ،يتولد ىذا النوع مف
النفايات في االسواؽ التجارية واالسواؽ الشعبية  ،فضال عف نفايات التجاوزات التجارية وىي نفايات كبيره
الحجـ مثؿ بقايا الورؽ والكارتوف

()2

ويمكف اعطاء تعريؼ اج ارئي لنفايات السوؽ كما يمي  :ىي تمؾ

المخمفات الناتجة عف االنشطة اليومية لباعة السوؽ والمرتاديف عميو  ،وتشمؿ ىذه المخمفات مختمؼ المواد
واالشياء وبقايا الخضر و الفواكو واكياس وعمب كارتونية وغيرىا وتعتبر في ىذه الحالة مموثات لمبيئة اذا ما
تـ االستغناء عنيا بطريقة عشوائية دوف مراعاة الشروط الضرورية لمتخمص منيا بطرؽ سميمة (.)3
بمغت النفايات التجارية الصمبة في مدينة الشامية اعمى كمية ليا في شير تشريف اوؿ (496طف  /شير)
بينما سجؿ شير ايموؿ ادنى كمية حيث بمغت(  268طف  /شير ) مف مجموع كمية النفايات التجارية
الصمبة والتي تبمغ ( 4856طف  /سنة ) جدوؿ ( )26والشكؿ (. )8

( )1مقابمة شخصية مع الميندس رافد فاىـ مطرود مسؤوؿ قسـ المدف في مديرية بمدية الشامية بتاريخ . 2626/1/5

( )2عباس زغير محيسف المرياني  ،النفايات الصمبة والسائمة (مخاطر صحية واثار بيئية) ط ، 1دار الصفا لمطباعة والنشر ،
عماف  ،االردف  ، 2619،ص.52
( )3شنافي  ،تموث البيئة الحضرية بنفايات االسواؽ وانعكاساتيا عمى السكاف  ،مذكره مكممو لنيؿ شياده الماجستير في عمـ
االجتماع البيئة كميو العموـ االسالمية واالجتماعية  ،جامعو منتوري  ،قسنطينة  ، 2616 ،ص.93
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تختمؼ نسب مكونات النفايات التجارية مف منطقة الى منطقة اخرى  ،وتقؿ في المناطؽ ذات الكثافة
السكانية القميمة اعتمادا عمى نسبة تركز المؤسسات التجارية المرتبطة بحجـ المدف

()1

اف كميات النفايات

الصمبة ا لمتولدة ولكافة المصادر التجارية والبمدية تتحكـ بيا جممة مف العوامؿ تؤثر عمى معدؿ تولدىا فتتبايف
مف وقت ألخر .
ومف ىذه العوامؿ ىي :
 -1القدرة الشرائية لدى االفراد .
 -2الموقع التجاري وصنؼ العمؿ .
 -3المناسبات االجتماعية ومنيا شير رمضاف وعيدي الفطر و االضحى وشير محرـ .
 -4التغير الموسمي (االختالفات الموسمية ) التي تنشا بسبب الدورة المناخية .
ومف خالؿ الدراسة الميدانية تـ تحديد مصادر النفايات التجارية في منطقة الدراسة بالنحو االتي :
 -1المحالت التجارية  :وتشمؿ كافو المحالت التجارية المنتشرة في المركز التجاري لمدينة الشامية (السوؽ
الكبير ،شارع االماـ عمي  ،السوؽ المسكوؼ  ،شارع البمداوي) في مركز المدينة ضمف االحياء القديمة صورة
( ) 15والشوارع التجارية الواسعة التي تخترؽ االحياء السكنية حيث اخذ االستعماؿ التجاري بالتوسع عمى
حساب االستعماؿ السكني فتحولت الكثير مف المساكف الى بنايات تجارية وتـ ازالة بعضيا وبناء عمارات
لالغراض التجارية مما دفع باالستعماؿ السكني بالتراجع نحو المنطقة االنتقالية المحيطة بمركز المدينة ،
اضؼ الى ذلؾ محالت التجاوز .
 -2محالت بيع الخضار و الفواكه  :تتركز بصورة اساسية في (سوؽ الشامية الكبير) وبأعداد كبيرة منيا
في جانب الصوب الكبير المحالت النظامية مثؿ (سوؽ الشامية لبيع الفواكو والخضر) تولد ىذه المحالت
( )1صالح السامرائي  ،عمـ النفس البيئي  ،مفاىيـ وحقائؽ ونظريات وتطبيقات  ،دار زىراف لمطباعة والنشر  ،القاىرة  ،مصر
 ، 2668ص.7
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كميات كبيرة مف المواد العضوية سريعة التمؼ  ،اذ يقوـ اصحاب ىذه المحالت برمييا وسط السوؽ والساحات
المتروكة صورة ( )16ينتج عنيا منظر مشوه وانبعاث الروائح الكريية كونيا نفايات عضوية سريعة التحمؿ
وبيئة تجذب الحشرات والحيوانات السائبة.
صورة ( )16سوؽ المخضر والفواكو في مدينة الشامية

صورة ( )15سوؽ التجار في مدينة الشامية

تـ التقاط الصورة بتاريخ .2626 /7/4

تـ التقاط الصورة بتاريخ . 2626 /7/2

يتضح مف الجدوؿ ( )26والشكؿ ( )8اف كمية النفايات التجارية المرفوعة في مدينة الشامية قد بمغت

(4856طف  /سنة) سجؿ شير تشريف االوؿ اعمى كمياتيا اذ بمغ (496طف  /شير) وبنسبة ( )%16مف
كمية النفايات التجارية المرفوعة مف منطقة الدراسة ويعزى السبب الى نشاط الحركة التجارية  ،بينما سجؿ

شير ايموؿ ادنى كمياتيا اذ بمغ (268طف  /شير) مف اجمالي كمية النفايات التجارية بسبب قمة الحركة
التجارية .
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جدوؿ ()26

كمية النفايات التجارية (طف /شير) المرفوعة في مدينة الشامية لعاـ 2626
الشير

االسبوع االوؿ

االسبوع الثاني

االسبوع الثالث

االسبوع الرابع

المجموع

النسبة%

كانوف الثاني

85

95

115

125

426

9

شباط

95

166

116

116

416

8

اذار

95

95

165

125

426

9

نيساف

85

166

166

115

466

8

ايار

166

95

95

166

396

8

حزيراف

86

86

116

136

466

8

تموز

85

85

126

136

426

9

اب

166

116

116

126

446

9

ايموؿ

65

68

65

76

268

6

تشريف اوؿ

116

126

125

135

496

16

تشريف الثاني

95

97

166

166

392

8

كانوف اوؿ

96

166

166

116

466

8

المجموع

1686

1145

1255

1376

4856

166

المصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى  :جميورية العراؽ  ،و ازرة البمديات واالشغاؿ العامة  ،مديرية البمديات  ،مديرية

بمدية الشامية  ،شعبة المتابعة والتخطيط  ،بيانات غير منشورة.

شكؿ ()8
كمية النفايات التجارية (طف  /شير) المرفوعة في مدينة الشامية لعاـ 2626
500
400
300
200

كمية نفايات
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0

المصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ (.)26
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ثالثا  :مصادر النفايات الصناعية :
المخمفات الصناعية  :ىي المخمفات الناتجة عف الصناعات والتي اصبحت تشكؿ جزءا كبي ار مف
المخمفات في الوقت الحاضر نتيجة لمتوسع في مجاؿ الصناعات الخفيفة بجميع انواعيا

()1

 ،كما يوجد بعض

االنواع مف الصناعات يمكف استغالؿ مخمفاتيا الصمبة في تحويميا الى منتجات مفيدة باتباع الطرؽ الحديثة
في التصنيع مما يودي الى توفير في استيالؾ مصادر الثروة

()2

وبما اف التعامؿ مع المخمفات الصناعية

عمى انيا مخمفات خطرة لما تحتوي مف مواد سامة يمكف تقسيـ المخمفات الصناعية الى :
أ  -مخمفات صناعية غير خطرة  :وىي المخمفات الصناعية التي ال تشكؿ خط ار عمى البيئة او الصحة
العامة مثؿ مخمفات الصناعات الغذائية او صناعة االنسجة  ،ومواد التغميؼ .
ب -مخمفات صناعية خطرة  :وىي المخمفات الصناعية التي تشكؿ خط ار عمى البيئة او الصحة العامة
مثؿ المواد الكيميائية  ،المبيدات الحشرية  ،االصباغ والمذيبات  ،وتكمف خطورة ىذه المواد في انيا تشكؿ
خط ار عمى البيئة والصحة العامة عمى المدى القريب والبعيد حيث اف صرؼ ىذه المخمفات لشبكة الصرؼ
الصحي والتخمص منيا بطرؽ غير سميمة يؤدي الى اضرار بيئية وصحية ال تحمد عقباىا لذلؾ يجب
التخمص منيا ومعالجتيا بطرؽ مأمونة بعيداً عف النفايات المنزلية وعدـ خمطيا معيا (.)3
ومما تجدر االشارة اليو اف الغالبية العظمى مف الورش الصناعية في مدينة الشامية تمقي بمخمفاتيا في
مياه شط الشامية دوف اية معالجة مما اضاؼ تموثاً كيميائياً خطي ار .
تختمؼ كمية ونوعية المخمفات الصناعية الصمبة باختالؼ نوع الصناعة وطريقة االنتاج  ،فالصناعات
الغذائية مثال تختمؼ نفاياتيا عف الصناعات االنشائية وىكذا جدوؿ ( ، )21اذ يمكف لمصناعة المتطورة اف
( )1البيئة  ،ادارة المخمفات  ،المممكة العربية السعودية  ،المؤسسة العامة لمتعميـ الفني والتدريب الميني  ،االدارة العامة
لتصميـ وتطوير المناىج  ،ص.3
( )2جبار عبد حبيب ورسؿ محمد كاظـ الجبوري  ،تحميؿ جغرافي لواقع اداره النفايات الصمبة في مدينو الحمة  ،مجمة العموـ
االنسانية جامعو بابؿ  ،كميو التربية لمعموـ االنسانية المجمد  ، 35العدد ( ، 2618 ، )2ص.5
( )3محمد ابراىيـ الدغيري  ،النفايات الصمبة (تعريفيا  ،انواعيا  ،طرؽ عالجيا)  ،مصدر سابؽ  ،ص.5
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تقمؿ مف كمية النفايات الناتجة اثناء وبعد عممية االنتاج وذلؾ عف طريؽ االفادة بأكبر قدر ممكف مف ىذه
النفايات باتباع التقنية الحديثة في التصنيع مما يؤدي الى توفير مصادر الثروة والطاقة لمواجية تناقص
الموارد الطبيعية في كثير مف بقاع العالـ ،وتتمثؿ مصادر تولد النفايات الصناعية في مدينة الشامية
بالمصادر االتية :
جدوؿ ()21
نوع الصناعة والنفايات الناتجة عنيا
ت

نوع الصناعة

المخمفات الصناعية

1

الجمدية

خيوط جمود بالستيؾ مواد تغميؼ كربونية

2

العالجية والموازـ الطبية

مواد كيمياوية بقايا ادويو مواد تغميؼ

3

البالستيؾ والمطاط

بالستيؾ ورؽ خيوط حبيبات بالستيكية

4

التجميؿ والعطور

مخمفات كيمياوية مخمفات عضوية مواد تغميؼ

5

الكيمياوية

مخمفات كيمياوية مخمفات عضوية مواد تغميؼ

6

اليندسية

مخمفات معدنية اسالؾ كيربائية براميؿ عمب فارغة

7

االثاث والمصابيح واالبواب

مخمفات قطع خشبية نشارة خشب مسامير قطع معدنية

8

االنشائية

قطع اسمنتية قطع معدنية مسامير نشارة خشب

9

الطباعة والورؽ

ورؽ بأنواعو صفائح معدنية مطاط بقايا احبار

16

الغذائية

مخمفات غذائية مواد تغميؼ ورقية بالستيؾ

11

الحياكة

خيوط اقمشة مواسير كرتونية مواد تغميؼ بالستيكية

12

التعبئة والتغميؼ

عبوات قطع معدنية مواد بالستيكية

المصدر  :نعيـ سمماف بارود ،تقييـ االثار البيئية لممشاريع الصناعية في مدينة عماف الكبرى ،اطروحة دكتو اره كمية اآلداب ،
جامعة الخرطوـ  ،السوداف  ،1966،ص.258
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 -1الصناعات الصغيرة :
تمثؿ الورش الصناعية في منطقة الدراسة ورش النجارة والحدادة وااللمنيوـ والخياطة والندافة وتعد
مصادر لمنفايات الصمبة في مدينة الشامية  ،تتركز بصورة اساسية في المنطقة المركزية وتحديدا احياء
(الجميوري  ،الحرية  ،السراي  ،البمداوي) .
اف كمية ما يطرح مف المخمفات الصمبة ليذه الورش متباينة  ،تتوقؼ عمى دقة العمؿ والموقع التجاري
لمصناعات الصغيرة الى جانب الوضع االقتصادي والمناسبات االجتماعية  ،اف معدؿ ما يتولد مف نفايات
ورش الحدادة بمغ ( 3,5كغـ /يوـ) ( ،)1تتمثؿ نفايات ورش الحدادة الفضمة المتبقية مف عممية تصنيع المتمثمة
ببرادة الحديد وما يتخمؼ مف قطع الحديد الصغيرة ويزداد تأثير ىذه المخمفات عمى صحة العامميف داخؿ ىذه
الورش في االحياء السكنية كونيا تشكؿ تيديدا صحيا عند استنشاؽ الذرات الناعمة منيا  ،او لكونيا مصدر
ضرر ينجـ عنيا الجروح وخاصة القطع الصغيرة المتولدة منيا .
اما معدؿ ما يتولد مف ورش النجارة بمغ ( 2.5كغـ /يوـ)  ،تتمثؿ بنفايات نشارة الخشب اذ يستعمؿ

كنشارة ارضية لحقوؿ الدواجف  ،فضال عف ذلؾ بقايا قطع الخشب الصغير ونفايات (  )ndfوىي نفايات ليا

تأثير مباشر عمى اصحاب ىذه المينة خاصة وتحديد النشارة الناعمة وذرات الغبار المتصاعدة منيا اثناء

العمؿ  ،أما ورش االلمنيوـ فيصؿ معدؿ ما تخمفو مف نفايات بمقدار ( 3كغـ  /يوـ) (.)2

ومف الدراسة الميدانية اتضح أف اغمب نفايات ىذه الورش ىو عباره عف بقايا قطع االلمنيوـ الصغيرة
ومادة القابوف ومادة ( ) BBCباإلضافة الى مواد تغميؼ البضائع مف النايموف والورؽ والكارتوف المتخمؼ
وىي مواد جارحة يقوـ اصحاب ىذه الورش برمييا بالطرقات مما يكوف خطر .صورة ( ، )17اما ورش
الخياطة والندافة فتتمثؿ بالخيوط وقطع القماش المتبقية وبقايا النايموف والورؽ الالصؽ واالزرار المتكسرة وما
يسمى بػ ( الوشواش) (*) وعمى الرغـ مف قمة ضرر ىذه المخمفات المتولدة اال انيا تشكؿ كميات ال يستياف
( )1مقابمة شخصية قاـ بيا الباحث مع صاحب ورشة حدادة الحميداوي بتاريخ .2626/12/2
( )2مقابمة شخصية مع صاحب ورشة المنيوـ السيد باسـ الحسني بتاريخ .2626 /12/9
(*) الوشواش ىو عباره عف خيوط شعر عمى شكؿ ألياؼ تتولد اثناء عمميو الندافة تشبو في شكميا الصوؼ عند عمميو كنس
وتجميع النفايات ورشات الندافة تتجمع عمى شكؿ كتمو مف الصوؼ .
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بيا بمعدؿ يبمغ ( 2كغـ  /يوـ)

()1

ومف المالحظة المباشرة تبيف اف أثر ىذه النفايات يكمف في تبعثرىا

بالشوارع وكونيا مواد تحتاج فترة طويمة حتى تتحمؿ  .سجمت ورش الخياطة والندافة أدنى كمية نفايات صمبة
فقد بمغت (2كغـ /شير) تشكؿ ( )%6,1مف أجمالي كمية النفايات البمدية بسبب قمة اعداد محؿ وورش
الخياطة والندافة مقارنة مع باقي الصناعات الصغيرة اضافة الى خفة وزنيا الجدوؿ ( )22والشكؿ (.)9
صورة ()17
نفايات ورش االلمنيوـ في مدينة الشامية

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ .2626 /12/9

( )1مقابمة شخصية مع صاحب ورشة الندافة قاسـ حمزة جواد بتاريخ .2626 /12/12
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جدوؿ ()22
كمية النفايات (كغـ  /شير) المتولدة مف الصناعات الصغيرة في مدينة الشامية لعاـ 2626
الصنؼ

العدد

معدؿ تولد النفايات لصنؼ الواحد كغـ /
يوـ

(*)

كمية النفايات كغـ /شير

النسبة%

النجارة

22

2,5

1656

7,6

الحدادة

24

3,5

2526

12

االلمنيوـ

11

3

1626

7,5

الخياطة والندافة

22

2

1326

6,1

61

4,5

8235

38.4

المولدات االىمية

7

4,5

945

4.4

االفراف والمخابز

23

3

2676

16

معامؿ البموؾ

13

4,5

1755

8

المجارش

11

6,5

1326

6

المجموع

194

21435

166

المولدات
الحكومية

المصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى :
 الدراسة الميدانية(*) تـ استخراج كميو النفايات (كغـ  /شير) = معدؿ تولد حسب الصنؼ × عدد كؿ صنؼ ×  36يوـ .
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شكؿ ()9
كمية النفايات (كغـ /شير) المتولدة مف الصناعات الصغيرة في مدينة الشامية عاـ 2626
10000
8000
6000
4000
2000
0

كمية نفايات

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدوؿ (.)22

أما المولدات التي تنتشر في عموـ مدينة الشامية فيي أحد اخطر المموثات البيئية سواء كانت عمى
اليواء والضوضاء وبالنتيجة ما يعود بالضرر الكبير عمى االنساف  ،يتركز أكبر عدد مف المولدات في مدينو
الشامية باعتبارىا مركز الثقؿ السكاني مف جية  ،فأنيا تضـ اغمب الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية مف
جية أخرى  ،يتضح مف جدوؿ ( )26تباينا مكانيا لممولدات الحكومية بيف احياء مدينة الشامية اذ وصؿ
عددىا االجمالي ( )61مولدة مف بيف المتوسط والكبير الحجـ وىي تختمؼ باختالؼ مساحة الحي السكني
وعدد سكانو وقد سجؿ اعمى ارتفاع في عدد المولدات في (البمداوي  ،عسكري شرقي ،السوؽ ،جميوري ،
سومر) بواقع ( )4,4 ، 6,6 ، 6عمى التوالي  .أما االحياء (السماجة  ،المجارش  ،الجواديف  ،المعمميف ،
المنتظر) فقد بمغ عدد المولدات 3مولدة لكؿ منيا عمى التوالي  ،و االحياء التي سجمت اعداد المولدات
(2مولدة) ىي (شارع الحماـ  ،الخوئي ،الحسيف  ،عسكري غربي (بركة)  .اما باقي االحياء فقد سجمت مولدة
واحدة في كؿ منيا .
وتعد ىذه المولدات مصدر خط ار مف مصادر تموث اليواء نتيجة لعمميات احتراؽ الوقود الذي يسيـ
بإضافة عدد مف االنبعاثات الغازية المموثة لميواء الجوي وخاصة الطبقة السطحية والمناطؽ السكنية التي تقع
بجوار المولدات الكيربائية وتتمثؿ الغازات (أوؿ أوكسيد الكاربوف  ،وثاني أوكسيد الكاربوف ،وثاني أوكسيد
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النتروجيف  ،وكبريتيد الييدروجيف) فضال عف عدد مف الدقائؽ العالقة في الغالؼ الغازي  ،وتؤثر ىذه
المموثات في حجب االشعة تحت الحمراء مف النفاذ الى الغالؼ الجوي وتعتمد نسب حجب االشعة عمى
مقدار نسبة التركيز ليذه الغازات وباألخص غاز ثنائي أوكسيد الكاربوف والمحصمة النيائية فأف تأثير ىذه
الغازات تشكؿ حزاـ موقعي ومحمي مف الغازات الدفيئة وبالتالي ازدياد درجة الحرارة النسبي قرب الدور السكنية
المحيطة بالمولدات في حالة انقطاع التيار الكيربائي ( . )1صورة (. )18
صورة ()18
مولدة اىمية في حي العسكري الشرقي

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ . 2626/4/5

( )1صباح حسيف عمي  ،داود حبو محمد  ،دراسة تأثير موقع مولدات الديزؿ عمى التغيير المناخي المحمي لمدينو الموصؿ
باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية مجمو التربية والعموـ  ،المجمد ( )24العدد ( ، 2611 ، )2ص.146
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جدوؿ ()23
التوزيع الجغرافي لممولدات الكيربائية حسب االحياء السكنية لمدينو الشامية لسنة 2626
العدد

ت

الحي السكني

العدد

ت

الحي السكني

1

السوؽ  /النادي الرياضي

4

26

حي السراي

2

2

حي السماجة

3

21

حي عسكري غ ايشاف خالد

1

3

شارع البمداوي

6

22

جميوري مدرسة اليدى

1

4

حي العسكري الغربي شارع العاـ

3

23

جميوري وكالة مخمد

1

5

شارع الحماـ

2

24

عسكري غربي بركة

2

6

السوؽ كراج سيد صاحب

2

25

عسكري غربي اثار

1

7

شارع المجارش

3

8

حي الحسيف

2

9

حي الجواديف

3

16

حي الخوئي

2

11

حي المعمميف

3

12

عسكري غربي العريضة

3

13

عسكري غربي قرب مدرسة الحسف بف عمي

2

14

الجميوري قرب الموارد المائية

2

15

عسكري شرقي الممحؽ

2

16

عسكري شرقي فارس

2

17

عسكري شرقي ثامر بو شعيمة

2

18

حي سومر

4

19

حي المنتظر

3
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المجموع
المصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى :
 -جيوريو العراؽ  ،و ازرة النفط لجنة متابعة الوقود في المجمس البمدي لمدينة الشامية بيانات غير منشورة .2626
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 - 2االفران والمطاعم :
شيدت االفراف والمطاعـ زيادة كبيرة في عددىا بعد التحسف في المستوى المعاشي لسكاف مدينة
الشامية وزيادة الطمب عمى خدماتيا لما توفره مف احتياجات يومية لسكاف المدينة  ،وتصؿ اعدادىا في احياء
مدينة الشامية حوالي ( 19مطعـ) تعد احدى المموثات البيئية بالنفايات الصمبة التي ال ينحصر تأثيرىا عمى
مركز المدينة دوف احيائيا وانما تتوزع عمى مساحات واسعة وتعد مف مموثات البيئة التي تعمؿ منفردة تارة
ومجتمعة تارة اخرى مع المموثات والمصادر الطبيعية في زيادة شدة التموث البيئي لممدينة وسكانيا ،اذ تنطمؽ
ىذه المموثات في ضمف الطبقة السطحية التي يعيش فييا االنساف ونتيجة العتمادىا عمى المشتقات النفطية
 ،بمغ المجموع الكمي لكمية الوقود المستعمؿ في افراف الصموف ( 48646لتر /شيريا) سجؿ اعمى كمية
استعماؿ لموقود في افراف صموف (الصادؽ  ،الزىراء  ،كريـ اىؿ البيت  ،الياشمي) ( .)1بػ (2946
لتر/الشير) في احياء ( السراي  ،البمداوي  ،شارع االماـ عمي  ،الجواديف) وحؿ بعدىا فرف صموف ( بركات
اىؿ البيت ع ) بحدو( 2896لتر /شير) ضمف حي (الجواديف) في حيف سجؿ اقؿ كمية استعماؿ لموقود في
افراف صموف ( الشمري  ،السوؽ ،الحميدي ) وبكمية تصؿ ( 1896لتر  /شير) ( .)2في احياء (السوؽ ،
الحرية  ،الجميوري ) كما واف اغمب ىذه االف ارف والمطاعـ لـ تحصؿ عمى الموافقات البيئية اذ يكوف عدد
منيا يعمؿ بصورة مستمرة نيا ار وفي عدد مف ساعات الميؿ  ،فيي تضيؼ مموثاتيا الى البيئة بصورة مستمرة
بنتيجة حرؽ العديد مف ( الغاز الطبيعي  ،النفط االبيض  ،الكاز  ،الفحـ ) سواء كاف داخؿ الفرف او المطعـ
والبد مف االشارة ىنا الى ما تفتقر لو المطاعـ ىذه مف مفرغات ىوائية ذات كفاءة عالية حيث اف عدد منيا
كثي ار ما يرسب بقايا الدىوف والشوائب الخارجية ويترؾ دوف معالجة وخاصة تمؾ التي تستعمؿ النفط والوقود
مف الفحـ وىي اغمبيا لـ يسجؿ لدى لجنة الوقود .

( )1دراسة ميدانية بتاريخ . 2626/11/1
( )2مقابمو شخصية مع مسؤوؿ توزيع المشتقات النفطية في المجمس البمدي بتاريخ .2626/11/2
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رابعا  :مصادر النفايات الزراعية :
يقصد بالنفايات الزراعية المخمفات التي تنتج مف االعماؿ الزراعية مف تنظيؼ االشجار وتقميـ النباتات
وقطع االشجار وتيذيبيا وتشذيب المزروعات واف ىذه النفايات يمكف االفادة منيا في صناعة االعالؼ
لمحيوانات وكوقود في محارؽ انتاج الطاقة والتزاؿ تستخدـ كوقود في المناطؽ الريفية  ،كما تشمؿ النفايات
الزراعية فضالت الحيوانات واف ارزاتيا التي تستخدـ كسماد لألرض .
تتمثؿ مصادرىا في مدينة الشامية بمصدريف ىما :
الخضرء :
ا
 -1المشاتل والمناطق
وىي النفايات الصادرة مف الحدائؽ العامة والمتنزىات والتي غالبا ما تكوف خاضعة لمسموؾ الفردي
لمزائريف لتمؾ المناطؽ بغرض الترفيو اذ يقوموف برمي النفايات وبقايا الطعاـ بصورة عشوائية وغير منتظمة ،
فضال عمى ما تقوـ بو دائرة البمدية والمسؤولة بالعناية والحفاظ عمى شكؿ تمؾ الحدائؽ واالىتماـ بمظيرىا
اذ تقوـ بقص اغصاف االشجار وتقميميا بيف الحيف واالخر وترؾ االغصاف المقطوعة في الشوارع وعمى
جانبي الطرؽ العامة مما يؤثر عمى انسيابية الحركة والمرور فييا مما يضطر السابمة الى النزوؿ الى الشارع
ويكونوف عرضة لموقوع بحوادث سير واىميا الدىس .
تشكؿ مساحة المناطؽ الخضراء في مدينة الشامية (287,8ىكتار) مف مساحة المدينة البالغة
(2878ىكتار) وبنسبة تبمغ ( )%16مف مجمؿ مساحة المدينة  ،موزعة بيف الحدائؽ العامة والمتنزىات
والبالغ عددىا ( )34متنزه وحديقة بمساحة تبمغ ( 48,756ىكتار) مف مساحة المناطؽ الخضراء في المدينة
وبنسبة تبمغ ( )%16.9مف مجمؿ المساحات الخضراء في منطقة الدراسة .

()1

يعاني سكاف منطقة الدراسة

مف تكدس نفايات المناطؽ الخضراء لفترات طويمة مسببة تموثا بصريا يشوه جمالية المدينة  ،فضال عف ذلؾ
تجمع الحيوانات مف االغناـ والماعز والتي تتجوؿ بيف االحياء السكنية فتكوف عرضة لمعبث  ،وانبعاث
( )1جميورية العراؽ  ،و ازرة البمديات واالشغاؿ العامة ،مديرية البمديات  ،مديرية بمدية الشامية  ،قسـ التخطيط والمتابعة ،
بيانات غير منشورة .2626،
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الروائح الكريية والغازات الخانقة الناجمة عف حرؽ قسـ منيا مف قبؿ عماؿ النظافة وأخرى ترمى مف قبؿ
سكاف المنطقة لمتخمص منيا .

فضال عف انبعاثات أكاسيد الكاربوف وأكاسيد النيتروجيف وأكاسيد الكبريت ،

أذ اثبت الدراسات ارتفاع مستوياتيا في بعض انواع الترب التي تتعرض لعمميات الحرؽ .
 -2نفايات المجازر :
وتشمؿ ما يتخمؼ عف مواقع ذبح الحيوانات وانواع الطيور وتنظيفيا وتييئتيا لمتسوؽ  ،وتسمى
بالمخمفات الثانوية والتي تشمؿ بدورىا (العظاـ  ،الجمد  ،الدـ  ،المواد الدىنية) مف التي ال يمكف االفادة
منيا .وم ف المالحظة المباشرة توجد في منطقة الدراسة مجزرة واحدة عمى الرغـ مف انيا حاصمة عمى
الموافقات البيئية اال انيا تفتقر لممعايير الصحية  ،وفي ظؿ غياب وضعؼ الرقابة الصحية.
خامسا  :مصادر نفايات الهدم والبناء (االنقاض) :
يقصد بالنفايات اليدـ (االنقاض) ىي كؿ ما يتخمؼ عف عممية البناء والترميـ واليدـ وكذلؾ الحفر
وغالبا ما تكوف ىذه النفايات مجموعة مف المواد الزائدة عف الحاجة مف الطابوؽ والحصو والرمؿ والخشب
والبالستؾ وغيرىا مف المواد االخرى المستخدمة في عممية البناء .
تكمف خطورة نفايات االنقاض عمى التربة عندما تحتوي عمى بقايا مادة االسبستوس وىو عبارة عف
بقايا االسبست المستخدـ في البناء القديـ والممزوجة مع الزيوت والدىانات وبقايا عمميات اليدـ  ،والتي عند
تحمميا تعمؿ عمى تموث التربة بشكؿ كبير وتغير كثي ار مف خواصيا الفيزيائية والكيميائية وخاصة الخواص
الحيوية

()1

 ،مف ثـ ينتقؿ ىذا التموث الى االنساف مسبب مرض السرطاف  ،خاصة اذا كانت ىذه المخمفات

ممقاة بيف االحياء السكنية(.)2

( )1عمي عبد الفتاح  ،االعالـ البيئي ط ،1دار اليازوردي لمطباعة والنشر ،عماف  ،االردف  ،2616 ،ص.18-17
( )2منظمة العمؿ العربية  ،منشورات المعيد العربي لمصحة والسالمة المينية  ،االسبستوس – االمنيات  ،دمشؽ ، 2616 ،
ص.88
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تقدر كمية النفايات االنشائية في الدوؿ المتقدمة بحوالي  %16مف مجموع وزف المواد التي يتـ شراؤىا

واحضارىا الى موقع العمؿ  ،اما في الدوؿ النامية فيقدر حجـ النفايات في المشاريع االنشائية ما بيف

 % 36 -%26مف وزف جميع المواد التي يتـ احضارىا الى موقع المشروع اما حجـ النفايات االنشائية في
الواليات المتحدة االمريكية فتقدر بحوالي  %24وفي المانيا  %19وفي فنمندا تتراوح ما بيف %15 -%13

مف مجموع النفايات التي يتـ التخمص منيا في مقالب المعالجة (.)1

تشيد منطقة الدراسة حركة دائمة في البناء واعادة الترميـ ولمقطاعيف الحكومي والخاص عمى حد سواء
 ،فقد بمغت االجازات السكنية الممنوحة ليذا الغرض ( 83اجازة) و(  161اجازة بناء) لممدة (()2619
()2

 )2626عمى التوالي

 ،فضال عف اعماؿ البناء غير المجازة التي تخمؼ كميات كبيرة مف الطابوؽ

واالسمنت والحصى والرمؿ ومواد اخرى  .صورة (.)19
صورة ()19
انقاض بناء مرمية في حي الحسيف

 تـ التقاط الصورة بتاريخ .2626 / 3 / 4( )1عدناف حميد جاسـ  ،دور منظومة النقؿ الح ضري في ادارة النفايات الصمبة في مدينة النجؼ االشرؼ  ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة الكوفة  ، 26618 ،ص.72
( )2جميورية العراؽ  ،و ازرة البمديات واالشغاؿ العامة  ،مديرية البمديات  ،مديرية بمدية الشامية  ،قسـ التخطيط والمتابعة ،
بيانات غير منشورة .2626
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اف كمية نفايات اليدـ والبناء في المدينة بمغت (5196ـ )3لعاـ  ، 2626اال انيا تباينت زمانيا

جدوؿ ( )24والشكؿ ( ، )16اذ سجؿ شير تشريف الثاني اعمى كمية

بحجـ تمؾ النفايات اذ بمغت

(1256ـ ، )3وذلؾ بسبب مالئمة الظروؼ المناخية في ىذه الفترة لمعمؿ في مجاؿ البناء والترميـ و التوسع
العمراني لألحياء السكنية عمى حساب االراضي الخالية المجاورة ليا بينما لوحظ اف شير مايس سجؿ ادنى
كمية انقاض حيث بمغت (156ـ )3والسبب يعود الى اف شير مايس احد شيور الصيؼ التي ترتفع فييا
درجة الح اررة مما يؤدي الى انخفاض حركة البناء والترميـ  .ينجـ عف اعماؿ اليدـ والبناء تولد حجـ ىائؿ

مف النفايات الصمبة التي تمثؿ مظي ار بصريا غير مالئـ لسكاف منطقة الدراسة  ،فضال عف كونيا مأوى
لكثير مف الحيوانات ومصد ار لمحشرات  ،فقد بينت الدراسة الحالية اف ( )%62مف المبحوثيف يقوموف بنقؿ

انقاض اليدـ والبناء الى اطراؼ المدينة .

جدوؿ ()24

كمية نفايات االنقاض  /ـ 3المتولدة في مدينة الشامية لعاـ 2626
ت

الشيور

كمية االنقاض ـ3

النسبة%

1

كانوف ثاني

266

4

2

شباط

266

4

3

اذار

256

5

4

نيساف

186

3

5

مايس

156

3

6

حزيراف

175

3

7

تموز

185

4

8

اب

266

4

9

ايموؿ

566

16

16

تشريف اوؿ

766

13

11

تشريف ثاني

1256

24

12

كانوف اوؿ

1266

23

13

المجموع

5196

%166
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شكؿ ()16

كمية نفايات االنقاض  /ـ 3المتولدة في مدينة الشامية لعاـ 2626
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المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدوؿ (. )24

سادسا  :مصادر النفايات الطبية (: )cIinicaI wastes
تعرؼ النفايات الطبية بأنيا تمؾ النفايات التي تتولد داخؿ المرافؽ الصحية والطبية جميعيا مف
المستشفيات والمراكز الصحية المختمفة والمستوصفات داخؿ المدينة والعيادات الشعبية الخاصة والكبيرة و
الصغيرة والصيدليات والمختبرات

()1

وتعرؼ النفايات الطبية بأنيا ما ينتج عف النشاط الطبي والتي يمكف اف

تؤدي الى تموث البيئة واالضرار بصحة الكائف الحي (.)2
تعد مشك مة النفايات الطبية الصمبة قمؽ عمى الحياة وىي مف ابرز المشاكؿ التي قد ظيرت خالؿ
العقود الثالثة الماضية وما ليا مف أثر عمى صحو المجتمع وتمويث البيئة بيوائيا ومياىيا ومجارييا وتربتيا
بالمواد السامة و المعدية ولقد ادى نقص االستراتيجيات والسياسيات واالجراءات القانونية الحاسمة والمتعمقة
( )1باسـ حميد جريمد  ،أداره النفايات الطبية في مستشفيات مدينو الكوت  ،مجمو كميو اليندسة  ،العدد  ، 7جامعو بغداد ،
 ، 2613ص.166
( )2الخطيب  ،عصاـ أحمد  ،أداره النفايات الطبية في فمسطيف  ،دراسة في الوضع القائـ  ،معيد الصحة العامة والمجتمعية ،
جامعو بير زيت فمسطيف  ، 2663 ،ص . 21
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بالنفايات الطبية الصمبة  ،الى التأثير بالتنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية وخسارة التطور المنشود
لمواطنييا يتفاوت انتاج النفايات الطبية مف بمد الى اخر وداخؿ البمد الواحد وذلؾ نتيجة العديد مف العوامؿ
التكنولوجية وأساليب التعامؿ مع النفايات الطبية  ،تقدـ او تخمؼ البمد المعني وغيرىا مف العوامؿ االخرى اف
عدـ التخمص مف مخمفات المستشفيات بالطرؽ الصحيحة داخؿ المستشفى وخارجيا يسبب اصابة االنساف
بالسرطاف وفيروس الكبد وغيرىا مف االمراض الخطيرة وفي بعض االحياف يكوف ضحايا مخمفات
المستشفيات ىـ مف االطباء او المرضى او جامعي القمامة او بعض المواطنيف وتعتبر ىذه المخمفات الخطرة
مموثة لمبيئة وناقمة لألمراض القابمة وذلؾ لعدـ التزاـ العدد االكبر مف المستشفيات بالنظاـ السميـ إلدارة
المخمفات داخؿ المستشفى وخارجيا والتي تحتوي عادة عمى مشارط االت وسرنجات سبؽ استخداميا مع
المرضى وكذلؾ نواتج عمميات الجبس وبعض مخمفات العمميات مف لحوـ ادمية تحتوي عمى الفيروسات
()1

والجراثيـ مما يستدعي التخمص منيا بإحدى الطرؽ الصحيحة بيئيا واجتماعيا.
وقد حددت مصادر النفايات الطبية بما ىو مفصؿ فيما يمي :
 -1المصدر الرئيس :

ويتمثؿ في المستشفيات بأنواعيا كافة  ،وخدمات طوارئ والعيادات والمصحات الخاصة ،
والمستوصفات والمراكز الصحية االولية المتخصصة بالتطعيـ والمقاحات  ،ومراكز االمومة وعيادة الوالدة
ووحدات غسيؿ الكمى  ،وخدمات الطب السكري  ،ومختبرات التحاليؿ الطبية  ،والمراكز البحثية لمتقنيات
الحيوية والطب الشرعي ومراكز بحوث الحيوانات والمختبرات البيطرية  ،ومراكز رعاية المسنيف ومراكز
مصارؼ

الدـ

ومراكز

الخدمات

الطبية

العسكرية

فضال

عف

مراكز

االبحاث

الطبية

.

( )1سامح غرابيو ويحيى الفرحاف  ،المدخؿ الى العموـ البيئية  ،ط ، 1دار شروؽ لمنشر والتوزيع  ،عماف  ، 1987 ،ص.148
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 -2المصدر الثانوي:
ويشمؿ عيادات االطباء المستعممة لمكشؼ الطبي وعيادات اطباء االسناف ورعاية الصحة المنزلية
والعيادات النفسية  ،ومراكز التجميؿ والوشـ والوخز باإلبر ومراكز اعادة تأىيؿ المعوقيف وذوي االحتياجات
الخاصة ويظير الجدوؿ ( )25توليد النفايات الطبية بحسب بعض المناطؽ في العالـ وبموجب احصاءات
(المنظمة العالمية لمصحة (. )2661
جدوؿ ()25
توليد النفايات الطبية بحسب بعض مناطؽ العالـ
ت

المنطقة بحسب قارات العالـ

كغـ /مريض /يوـ

1

امريكا الشمالية

16-7

2

امريكا الالتينية

3

3

اوربا الغربية

6-3

4

اوربا الشرقية

2-1,4

5

الشرؽ االوسط

3-1,3

6

شرؽ اسيا (ذات الدخؿ العالي)

4 -2,5

7

شرؽ اسيا (ذات الدخؿ المنخفض)

2,2-1,8

المصدر  :سعد عمي العنزي  ،المرجع سابؽ  ،ص.277

 تصنف النفايات الطبية حسب خطورتها الى نوعين هما : -1النفايات الطبية غير الخطرة ( االعتيادية ) :
يقصد بيا النفايات الناتجة عف االنشطة اليومية في المستشفيات والعيادات الخاصة والمتمثمة بالنفايات

التي تتكوف مف بقايا الطعاـ الذي يقدـ لممرضى الراقديف وما يتخمؼ مف عمميات الطيي ضمف مطابخ
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المستشفيات ومغمفات االدوية مف الكارتوف وعمب البالستيؾ و عبوات المياه والعمب المعدنية مف المشروبات

الغازية

()1

وىذا القسـ مف النفايات ال يشكؿ خطورة في التعامؿ معو .

 -2النفايات الطبية الخطرة :
ىي النفايات التي تنتج عف مصادر مموثو بمواد كيمياوية أو مشعو أو معديو وتشكؿ خطورة كبيره

عمى صحو االنساف والبيئة أثناء تولدىا أو جمعيا أو تداوليا أو خزنيا أو نقميا أو التخمص منيا وتشمؿ بقايا
معامؿ التحاليؿ الطبية وعينات الدـ ومخمفات العمميات الجراحية وبقايا الغيارات وصور االشعة والمواد

الكيميائية كما تتضمف النفايات الحاده مف المشارط والشفرات الحاده  ،اآلالت الحاده  ،وكذلؾ تتضمف
(النفايات الدوائية مف الدواء المنتيي الصالحية والمستحضرات الكيميائية المستعممة التي استرجعت مف غرؼ
المرضى) وليذه النفايات تأثيرات بيئية عمى بيئة العمؿ وبيئة منطقو الدراسة عمى حد سواء بفعؿ مجموعو

واسعو مف البكتريا والفيروسات والكائنات الحيو الدقيقة االخرى مثؿ (الفطريات  ،الخميرة  ،الطفيميات) التي
تعد شديده الضرر عمى صحو االنساف( .)2ويمكف اف تؤدي تمؾ المواد الى نقؿ العديد مف االمراض الى

االنساف مثؿ التياب الكبد الوبائي وااليدز كما تتفاوت النفايات الطبية حسب مصدرىا حيث تعد نفايات
العمميات الجراحية ونفايات االمراض والوالدة مف النفايات الطبية الخطرة عمى الصحة والبيئة  ،وىذه النفايات

ال تصمح ليا عمميات النقؿ وااللقاء في مقالب مكشوفو خارج المدف ميما كانت بعيده عنيا والوسيمة الوحيدة
(.)3

المالئمة ىي حرقيا في افراف ذات مواصفات خاصو

 تتمثل مصادر النفايات الصمبة الطبية في منطقة الدراسة باالتي :ا -المستشفيات الحكومية :
يعد مستشفى الشامية العاـ  ،المؤسسة الصحية االكثر في تولد النفايات الطبية (االعتيادية والخطرة)

في مدينو الشامية كونيا المرجع الرئيس في استطباب مرضى منطقو الدراسة  ،واحتوائو عمى منظومو

(1) james waIker smith . HospitaI LiabiIity , Iaw JournaI prees . New yourk usA , 2005,p3-1.
(2) congress of The united states office of tecnoIogy Assessment , op . cit , p.
( )3ميمودي تومي وعديمو العمواني  ،تأثير النفايات الطبية عمى تكاليؼ المؤسسات الصحية  ،مجمو العموـ االنسانية  ،جامعو
محمد خضير بسكره العدد  ، 2616 / 16ص.366
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عالجيو استشارية شبو متكاممة فضال عف استخداميا الحاالت الطارئة اذ يبمغ عدد االطباء في مستشفى
()1

الشامية العاـ ( )46ويضـ (128سرير).

يتضح مف الجدوؿ ( )26والشكؿ ( ، )11ارتفاع كمية النفايات الطبية الخطرة اذ بمغ اجمالي كميتيا

( )8785كغـ/سنة وذلؾ بسبب كونو المستشفى التخصصي الحكومي الوحيد في المدينة الذي يستقبؿ
المرضى واالطفاؿ والنساء الحوامؿ لسكاف منطقة الدراسة باإلضافة الى مرضى النواحي والقرى المحيطة

بالمدينة.

جدوؿ ()26
كمية النفايات الطبية (الخطرة  /االعتيادية) في مستشفى الشامية العاـ2626

ت

الشيور

كمية النفايات الطبية الخطرة كغـ/سنة

كمية النفايات الطبية االعتيادية كغـ/سنة

1

ؾ2

759

46566

2

شباط

699

37566

3

اذار

725

46366

4

نيساف

733

42666

5

ايار

736

46666

6

حزيراف

736

39666

7

تموز

744

41666

8

اب

738

46566

9

ايموؿ

726

39266

16

تشريف اوؿ

723

41266

11

تشريف ثاني

721

39356

12

ؾ1

757

46466

8,785

443,666
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شكؿ ()11
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المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدوؿ (. )26

يتضح مف الجدوؿ ( )26والشكؿ ( ، )11ارتفاع كمية النفايات الخطرة زمانيا بكميات متباينة بحسب
شيور السنة اذ بمغت اعمى كمية ليا ( 759كغـ  /شير) في شير كانوف الثاني  ،فيما جاء شير كانوف
االوؿ بالمرتبة الثانية وبكمية ( 757كغـ  /شير) ومف بعده شير تموز بالمرتبة الثالثة وبكمية (744كغـ/
شير) في حيف سجؿ شير شباط ادناىا وبكمية ( 699كغـ  /شير) وذلؾ بسبب قمة االشغاؿ السريري اذ
بمغ ( 128راقد) .
اما فيما يخص النفايات الطبية االعتيادية فقد بمغ اجمالي كميتيا (443666كغـ) وبمعدؿ اشغاؿ
سريري ( 128راقد) لممدة ( )2626وذلؾ بسبب كونو المستشفى التخصصي الحكومي الوحيد الذي يستقبؿ
المرضى مف منطقة الدراسة والنواحي التابعة ليا .
اما زمانيا فقد تباينت كمية النفايات الطبية االعتيادية بحسب شيور السنة فقد بمغت اعمى كمية ليا في
شير مايس وبكمية (46666كغـ  /شير) فيما جاء شير كانوف االوؿ ثانيا وبكمية ( 46466كغـ  /شير)
في حيف سجؿ شير ايموؿ أدناىا وبكمية (  39266كغـ  /شير) تتمؼ النفايات الطبية (الخطرة) بطريقو
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الحرؽ داخؿ الموقع باستعماؿ محارؽ خاصة بواقع محرقو واحده في المستشفى صورة ( )26ومما تجدر
االشارة اليو اف معوقات عمؿ المحرقة ىو عدـ توفر الوقود بصورة منتظمة فضال عف امتعاض سكاف
المنطقة المجاورة مف مستشفى الشامية العاـ بسبب االبخرة السامة التي تطمؽ الى اجواء المنطقة المحيطة
بالمحرقة .
صورة ()26

محرقة النفايات الخطرة في مستشفى الشامية العاـ لسنة 2626

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ .2626/3/ 15

ب -المراكز الصحية :
ال تقؿ تأثيرات النفايات الطبية الصمبة الناجمة عف المراكز الصحية في مدينة الشامية ضر ار عف
المستشفى لعاـ اذ توجد ثالثة قطاعات لممراكز الصحية في منطقة الدراسة كما ىو مبيف في الجدوؿ ()27
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والشكؿ ( )12يمكف توضيحيا عمى النحو االتي :

جاء المركز الصحي االوؿ بالمرتبة االولى مف حيث

كمية النفايات الطبية الصمبة الخطرة حيث بمغت ( 315كغـ/شير) فيما بمغت كمية النفايات االعتيادية
( 4266كغـ/شير) وجاء المركز الصحي الثاني بالمرتبة الثانية حيث بمغت كمية النفايات الطبية الخطرة
( 288كغـ/شير) فيما بمغت كمية النفايات االعتيادية حوالي ( 3656كغـ/شير) فيما جاء المركز الصحي
الثالث بالمرتبة الثالثة فقد بمغت كمية النفايات الطبية الخطرة حوالي ( 252كغـ /شير) في حيف بمغت كمية
النفايات االعتيادية حوالي  2856كغـ /شير ومف خالؿ الدراسة الميدانية في منطقة الدراسة فأف النفايات
الطبية تتولد في داخؿ جميع المرافؽ الصحية والطبية مف المستشفيات والمراكز الصحية المختصة
والمستوصفات والعيادات الصغيرة والمختبرات المتعمقة بالفحوصات الطبية عمى اختالؼ انواعيا والصيدليات
 ،وفي مدينة الشامية تعتبر مستشفى الشامية العاـ والتي تقع شرؽ المدينة مف اكبر المؤسسات الصحية في
المنطقة اذ يبمغ عدد االطباء فييا ( )46طبيبا ويبمغ عدد االسرة الفعمي فييا ( )128سرير وتولد كميات مف
المخمفات الطبية (الخطرة) يوميا تبمغ ( 24كغـ  /يوـ) اما كميات المخمفات غير الطبية (اعتيادية) فيي تولد
()1

يوميا حوالي ( )1566كغـ

كما توجد فييا محرقة واحدة تستخدـ لحرؽ النفايات الطبية الخطرة والتي مف

الممكف اف تنقؿ االمراض بسبب موقعيا داخؿ اطار المستشفى  ،وىي ذات سعة ( 456كغـ حسب
االضابير) تعمؿ المحرقة بدرجو ح ارره ( )856ـ  ،تـ انشاؤىا ونصبيا سنة  1981ـ(*) يتـ جمع النفايات
مف داخؿ ردىات المستشفى وصاالت العمميات الجراحية والمختبرات وكما يتـ نقميا بواسطة اكياس  ،وتفرز
النفايات حسب اصنافيا الى :
 -1القمامة (: )Rubbish
وىي نفايات شبيية بالقمامة المنزلية اذ تتركز عمى كونيا بقايا االطعمة والمشروبات والوجبات الغذائية
ال مقدمة لممرضى الراقديف  ،وكذلؾ تتكوف مف اوراؽ واستمارات الفحص الطبي وعمب الكارتوف الذي تعبأ بو
االدوية والمستمزمات الطبية وتشكؿ ىذا النوع مف النفايات الجزء االكبر مف مجموع النفايات الصمبة المتولدة.
( )1جميورية العراؽ و ازرة الصحة دائرة صحة الشامية قسـ التخطيط والمتابعة بيانات غير منشورة .2626
(*) مقابمو شخصيو مع مسؤوؿ جياز المحرقة مالحظ ميكانيؾ السيد قاسـ الموسوي بتاريخ .2626/11/2
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جدوؿ ()27

كميات نفايات المراكز الصحية الحكومية (كغـ  /سنة ) في مدينة الشامية عاـ 2626
كمية النفايات الطبية االعتيادية

ت

المركز الصحي

كمية النفايات الطبية الخطرة كغـ/سنة

1

المركز الصحي االوؿ

315

4266

2

المركز الصحي الثاني

288

3656

3

المركز الصحي الثالث

252

2856

4

المجموع

855

16166

المجموع الكمي

كغـ /سنة

16955

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جميورية العراؽ  ،و ازرة الصحة  ،دائرة صحة الشامية  ،قسـ التخطيط والمتابعة  ،بيانات
غير منشورة.
شكؿ ()12
كميات نفايات المراكز الصحية الحكومية (كغـ  /سنة ) في مدينة الشامية لعاـ2626
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المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدوؿ (. )27
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 -2مخمفات طبية ): )CIinicaI wastes
وىي تتنوع وتتكوف مف اصناؼ عده وتمثؿ الجزء الخطر مف النفايات  ،وذلؾ لقدرتيا عمى نشر التموث
واالصابة باألمراض اذا اسيء التعامؿ معيا فيي تحتاج اسموب خاص إلدارتيا وىي تتمثؿ بالنفايات الحاده
المعدية والمشعة والكيمياوية والتي تتكوف مف القطف والشاش واالبر وقناني االدوية الفارغة والمشارط وعمب
تحاليؿ صورة ( ) 21وبعد جمع النفايات مف جميع وحدات المستشفى مرتيف في اليوـ توضع القمامة في
اكياس سوداء ويتـ التخمص منيا عف طريؽ سيارة كابسة وتطرح في مكب النفايات في مدينة الشامية أما
النفايات الطبية الخطرة فأنيا تنقؿ في اكياس حمراء غير متينة ويتـ التخمص منيا بالحرؽ في محرقة
المستشفى والتي ىي مف النوع االوؿ وفقا لدرجة ح اررتيا االقؿ مف ( 966درجة مئوية) اذ يوجد ميزاف صغير
ضمف اطار مبنى المحرقة ليتـ قبؿ ذلؾ وزف النفايات ثـ حرقيا في فرف خاص بدرجة ح اررة معينة حسب
مكونات النفايات اذ كؿ نوع يتطمب درجة ح اررة معينة  ،ويتـ التخمص مف الرماد المتخمؼ مف عممية الحرؽ
في حاويات المستشفى وتنقؿ مع نفايات القمامة الى المحطة الوسطية في مدينة الشامية مما يفاقـ الخطر
السمبي عمى البيئة مف حيث التموث وانتقاؿ االمراض  .ومف المالحظة الميدانية تبيف اف ادارة النفايات
الطبية تحتاج الى تنظيـ افضؿ مف حيث الحاجة الى وجود معدات وقاية وسالمة لدى العامميف في المحرقة
افضؿ مف التي يقتصروف عمى ارتداؤىا مف صداري وقفازات وكمامات  .تبقى المحارؽ عامال مموثا لمبيئة
ذلؾ لما تطرحو مف غازات سامو والدايوكسيف  .اذ تبيف اف محارؽ المستشفيات تحتوي عمى تراكيز عالية مف
العناصر الثقيمة كالرصاص والكادميوـ والكروـ وتكوف تراكيزىا مرتفعة تفوؽ الحدود المسموح بيا دوليا مف
قبؿ منظمو حمايو البيئة وىي ( )5,1,5ممغـ  /لتر .وكذلؾ الرماد المتخمؼ مف عمميو حرؽ النفايات الخطرة
يموح بالخطر عمى مكامف المياه الجوفية اذ تـ التخمص منو بالطمر في المواقع غير المناسبة ويزداد حجـ
التموث خصوصا عند االغفاؿ وعدـ المراقبة عمى اسموب التشغيؿ والصيانة المستمرة التي تتطمبيا المحارؽ
الف تصميـ المحارؽ وعمميا في التخمص مف النفايات الطبية يتطمب نظاما خاص يبدأ مف عمميات جمع
النفايات وخزنيا ونقميا ومعالجتيا بشكؿ يحفظ صحة وسالمة البيئة والمجتمع.
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صورة ()21

مخمفات طبية في القطاع الصحي الثالث في مدينة الشامية

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ .2626/7/7
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المبحث الثاني
خصائص النفايات الصمبة المنزلية في مدينة الشامية
تعد دراسة خصائص النفايات الصمبة المنزلية ليا اىمية في منطقة الدراسة  ،لتوخي الدقة في تقييـ
االثر البيئي الناجـ عنيا  ،اذ تكمف مشكمة النفايات الصمبة بنوعية وطبيعة ومعدؿ تولد ىذه المكونات  ،التي
تخضع لمتغير بفعؿ التطور الصناعي ودخوؿ مواد جديدة في تغميؼ البضائع والمنتجات  .تتميز النفايات
الصمبة بانيا مختمفة مف حيث التركيب الفيزيائي( )physical compisitionوكذلؾ ومحتوى الرطوبة
( )Moisture Contentوالتركيب الكيميائي ( )chemical compositionمختمفة مف حيث الكثافة  ،كما
نجد نوعية االختالؼ ال يقتصر عمى بمد دوف اخر وانما يطاؿ ىذا االختالؼ حتى في المناطؽ التابعة
لمدينة واحدة تبعا الختالؼ مستوى التطور الصناعي وغير ذلؾ مف العوامؿ  .وتتحدد خصائص النفايات
الصمبة في مدينة الشامية باالتي :
 -1التركيب الفيزياوي (: (physical Composition
تمثمت طريقة دراسة التركيب الفيزياوي لنفايات مدينة الشامية بالبحث الميداني ومف خالؿ اختيار عينة
عشوائية مف عدد الوحدات السكنية في كؿ قطاع ثـ جمعت النفايات المختمفة عف كؿ وحدة سكنية لمدة
اسبوع مف شير تشريف الثاني ( )2626وثـ فصؿ مكونات كؿ نوع ووزنيا جدوؿ ( )28وتعد دراسة التركيب
الفيزياوي مف االمور الميمة في تحديد اسموب جمع النفايات.
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جدوؿ ()28

نسب مكونات النفايات المنزلية في مدينة الشامية لسنة 2626
النسبة المئوية

ت

المكونات

1

مواد عضوية

63,64

2

ورؽ وكارتوف

3,5

3

بالستيؾ

6,9

4

زجاج

1,4

5

نسيج

5,14

6

معادف

5,35

7

مخمفات حدائؽ

6,9

8

مواد خاممة (تراب – رماؿ –عظاـ)

7,17

المجموع

%

%166

المصدر  :الباحث  ،الدراسة الميدانية.

يوضح الجدوؿ ( )29مقارنة بيف الخواص الفيزياوية لنفايات مدينة الشامية وكؿ مف مدينة بغداد
العاصمة ومدينة النجؼ االشرؼ  ،ويالحظ مف الجدوؿ وبسبب التشابو بيف عادات وانماط االستيالؾ بيف
سكاف مدينة الشامية وكؿ مف المدينتيف (بغداد والنجؼ ) ادى الى تشابو كبير في مواصفات ومكونات
النفايات  .ففي منطقة الدراسة احتواء النفايات عمى نسبة ( )%63,64مف وزنيا الكمي مف المخمفات
الغذائية  ،ويالحظ اف الورؽ والكارتوف جاءت بنسبة ( )%3,5وىي نسبة مرتفعة قميال بالمقارنة مع نسب
مكونات النفايات المنزلية في مدينة النجؼ والسبب يعود الى التطور في مجاؿ التعميـ في مدينة الشامية ،
بينما يالحظ تبايف في نسب مركبات النفايات االخرى مثؿ الزجاج والبالستيؾ والمعادف واالنسجة وارتبط
التبايف بدرجة واضحة في عدة عوامؿ تمثمت باستخدامات االرض وطبيعة المكاف واالنشطة البشرية ،
وبالنسبة لممواد الخاممة والتي تتكوف بنسبة خاصة مف التراب فيالحظ ارتفاع نسبتيا حيث بمغت ()%7,17
وذلؾ بسبب مخمفات البناء واالنقاض فضال عف عمميات الكنس داخؿ او خارج المنازؿ .
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جدوؿ ()29

النسب المئوية لمكونات النفايات المنزلية الصمبة لمدينة الشامية مقارنة مع مدينة بغداد و النجؼ
ت

مكونات النفايات

بغداد

()1

()2

النجؼ 2616

()3

الشامية 2626

1

مواد عضوية

69,6

69,63

63,64

2

ورؽ وكارتوف

5,6

3,66

3,5

3

بالستيؾ

5,3

5,92

6,9

4

زجاج

2,2

2,71

1,4

5

نسيج

3,6

3,59

5,14

6

معادف

2,2

7,69

5,35

7

مخمفات حدائؽ

5,6

3,66

6,9

8

مواد خاممة (تراب ،رماد  ،عظاـ)

7,7

4,64

7,17

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى :
( )1صييب خالد رشيد الجميمي  ،دراسة وتقييـ عممية جمع وصرؼ النفايات الصمبة المتولدة في مدينة الفموجة وتأثيراتيا البيئية
عمى المنطقة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية اليندسة  ،جامعة بغداد  ،1998 ،ص. 63
( )2حسيف عبد المطمب حمود عمي خاف  ،تقويـ وتطوير ادارة النفايات الصمبة البمدية في مدينة النجؼ  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،كمية اليندسة  ،جامعة بغداد  ، 2665 ،ص. 76

( )3الدراسة الميدانية .

ويتضح مف الجدوؿ ( )36اف ىناؾ تبايف كبير بيف خواص مكونات النفايات المنزلية الصمبة في
مدينة ا لشامية ومكونات نفايات بعض المدف العربية وتمثؿ ىذا التبايف فيما يمي  ،ترتفع نسبة النفايات
الصمبة العضوية في مدينة الشامية فبمغت نسبتيا ( )%63,64وتأتي بالمرتبة الثانية بعد دير البمح  ،وذلؾ
بسبب ارتفاع مستوى الدخؿ فييا  ،فيما تأتي مدينة الرياض في المرتبة الثالثة بيف المدف حيث تشكؿ المواد
العضوية حوالي  % 56مف النفايات  .تنخفض نسبة المواد العضوية المنزلية في مدينة اسيوط بسبب
تحويؿ نفاياتيا الى طعاـ لمطيور حيث تنتشر تربية الطيور ضمف االسر الريفية والمناطؽ العشوائية.
ويالحظ ارتفاع نسبة نفايات البالستيؾ في مكونات النفايات الصمبة المنزلية في مدينة الشامية فقد بمغت
( )6,9وىي بالمرتبة الثالثة بعد مدينة الرياض ومدينة اسيوط والتي بمغت ( )%16( )%17,4عمى التوالي
ويرجع السبب الى ارتفاعيا في مدينة الرياض الى طبيعة الحركة التجارية فييا حيث تعتبر العاصمة التجارية
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لممممكة العربية السعودية .اما في مدينة اسيوط فيرجع السبب في انخفاض نسبتيا بالمقارنة مع الرياض الى
()1

انخفاض المستوى المعاشي بيف السكاف حيث يغمب عمييا طابع العشوائيات والتي تشكؿ .%77

وكذلؾ

الحاؿ في نسبة مخمفات الورؽ فقد سجمت نسبتيا ( )3,5وىي بالمرتبة االخيرة مقارنة في كؿ مف مدينة
الرياض ومدينة اسيوط ودير البمح فقد بمغت النسبة ( )6,6( )%13.6( )%18.6في كال المدف عمى
التوالي  ،ويرجع السبب في ارتفاعيا في مدينة الرياض الى تركز االعماؿ االدارية والمراكز التعميمية
والخدماتية فييا  ،بينما ترتفع النسبة في مدينة اسيوط بسبب ارتفاع عدد االطفاؿ في االسرة الواحدة  .و يعود
السبب الى انخفاض نسبتيا في دير البمح ومدينة الشامية الى طبيعة النشاط االقتصادي والتعميمي فييما .
جدوؿ ()36
مكونات النفايات الصمبة في مدينة الشامية مقارنة مع بعض المدف العربية
ت

العنصر

()1

مدينة الشامية

مدينة اسيوط

()2

مدينة دير البمح

()3

مدينة الرياض

1

مواد عضوية

63,64

42,7

68,6

56,57

2

ورؽ

3,5

13,6

6,6

18,61

3

معادف

5,35

9,6

2,6

2,75

4

منسوجات

5,14

6,6

6,6

1,9

5

بالستيؾ

6,9

16,6

6,6

17,4

6

زجاج

1,4

6,6

1,6

2,9

7

فضالت زراعي

6,9

-

-

-

8

اخرى

7,17

19,3

17

5,9

()4

المصدر :عمؿ الباحث باالعتماد عمى معطيات :
 -1الدراسة الميدانية .
 -2سيد احمد قاسـ  ،المخمفات الصمبة المنزلية في مدينة اسيوط  ، 2664 ،مصدر سابؽ  ،ص .572
 -3مجمس ادارة النفايات الصمبة دير البمح  ،بيانات غير منشوره .2666 ،

 -4خمؼ الدليمي  ،تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية معايير  .تقنيات  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،ط،1
ص. 35
( )1سيد احمد قاسـ  ،المخمفات الصمبة المنزلية في مدينة اسيوط  ،مصدر سابؽ  ،ص.57
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 -2محتوى الرطوبة (: )Moisture Content
يعرؼ محتوى الرطوبة لمنفايات الصمبة عمى انو نسبة كمية الماء الموجود في مكونات ىذه النفايات

 ،وىي نسب متغيرة تبع ا لنوعية مكونات النفايات الصمبة فيتغير تبعا لذلؾ المحتوى االجمالي لمماء بنسب
كبيرة حسب فصوؿ السنة والمناخ وموقع البمداف وحسب الظروؼ االجتماعية لمسكاف المعنييف ( .)1ويستخدـ

محتوى الرطوبة في تقدير كمية الرشح ( )leachateالمتولد مف النفايات الصمبة ويستخدـ كذلؾ مع النسب

المئوية لمتركيب الفيزيائي لتقدير اقتصادية عممية الحرؽ الصحي او التحمؿ الحيوي ،اضؼ الى ذلؾ االفادة
()2

منو لمعرفة قابمية رص النفايات في موقع الطمر.

وتحسب الرطوبة كنسبة مئوية حسب المعادلة :

()3

محتوى الرطوبة =
 = Aوزف النموذج قبؿ التجفيؼ .
 = Bوزف النموذج بعد التجفيؼ .

وقد تـ التوصؿ الى مقدار محتوى الرطوبة لنفايات مدينة الشامية وكاف مساويا ( )*( )%63مما يفيد

في معالجة النفايات الصمبة بطريقة الطمر الصحي ويحوؿ دوف اتباع الطرؽ االخرى مف المعالجة كطريقة
الحرؽ الصحي ا و التدبييؿ  .اف النسب المئوية لمماء تكوف اكثر ارتفاعا كمما كانت النفايات غنية بالمواد

العضوية التي رطوبتيا المتوسطة تقدر ب ( ، )%86ومما يزيد مف رطوبة النفايات الصمبة الفترات الممطرة
التي تتعرض ليا النفايات المنزلية غير المحمية  ،اذ تصؿ رطوبتيا الى درجة التشبع الكمي وتصبح عائمة

في حاوياتيا المكشوفة لألجواء الخارجية  ،عمى عكس الفصؿ الجاؼ التي تكوف فيو النفايات عرضة ألشعة

( )1عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي  ،التحميؿ المكاني لمشكمة المخمفات الصمبة في مدينة النجؼ االشرؼ  ،مجمة
القادسية لمعموـ االنسانية  ،المجمد ( ، )11العدد ( ، 2668 ، )3ص .156

( )2اريج خيري عثماف الراوي  ،البعد المكاني لمعالجة النفايات الصمبة في مدينة بغداد  ،مصدر سابؽ  ،ص.12
( )3صييب خالد رشيد الجميمي  ،دراسة وتقييـ عممية جمع وصرؼ النفايات الصمبة المتولدة في مدينة الفموجة وتأثيراتيا البيئية
عمى المنطقة  ،مصدر سابؽ  ،ص.63
(*) بتاريخ .2626 /1/15
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()1

الشمس و نشاط الرياح مما يزيد مف جفافيا  ،وىي ظاىرة اكثر شيوعا في البمداف النامية

الدراسة .

ومنيا منطقة

 -3الكثافة (: )Density
تـ حساب كثافة النفايات باالستعانة في وعاء ( )266لتر ( )6,26ـ 3لمدة ثمانية اشير ابتداء مف
شير كانوف الثاني وحتى شير تموز جدوؿ ( )31مف خالؿ وزف النموذج بعد وضعو في الوعاء وبدوف اي
عممية ضغط وكبس عدا بعض عمميات الرج لمؿء الفراغات الموجودة اثناء امالئيا  .وكاف معدؿ كثافة

النفايات الصمبة مساويا الى  483,75كغـ /ـ 3وقد بيف الجدوؿ ( )31قيـ كثافة النفايات الصمبة في مدينة

الشامية خالؿ مدة الفحص  .يالحظ مف الجدوؿ ( )31باف معدؿ الكثافة ( )483,75كغـ  /ـ. 3
جدوؿ ()31

كثافة النفايات الصمبة لمدينة الشامية لعاـ 2626
ت

الشير

السنة

الكثافة (كغـ /ـ)3

1

كانوف االوؿ

2626

566

2

كانوف الثاني

2621

489

3

شباط

2621

535

4

اذار

2621

475

5

نيساف

2621

411

6

مايس

2621

445

7

حزيراف

2621

446

8

تموز

2621

515
483,75

المعدؿ
المصدر  :الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية.

( )1فؤاد بف غضباف  ،ادارة النفايات الحضرية الصمبة وطرؽ معالجتيا  ،ط ، 2دار اليازوري  ،مطبعة رشاد برس  ،بيروت ،
 ،2615ص .36
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المبحث االول
االثار البيئية لمنفايات الصمبة في مدينة الشامية
 اثر النفايات الصمبة في تمويث المكونات البيئية االساسية :يتناوؿ ىذا الجزء مف الدراسة التأثيرات البيئية المحتممة نتيجة التموث بالنفايات الصمبة عمى مكونات
البيئة االساسية (التربة واليواء والماء) ثـ يعرض االثار التي خمفيا ىذا التموث عمى مثؿ تمؾ المكونات في
ضمف منطقة دراستنا وذلؾ في اطار جغرافي تحميمي  ،وقد اعتمد الباحث في الكشؼ عف دور او مساىمة
النفايات الصمبة في تمويث تمؾ المكونات مف خالؿ اخذ مجموعة مف العينات ومف مواقع مختمفة مف منطقة
الدراسة خريطة (. )23
 -1اثر النفايات الصمبة في تموث التربة في مدينة الشامية :
يعرؼ تموث التربة ( )Soil bollutionعمى انو تركيز المموثات الكيمياوية بمستويات اعمى مف المعتاد بما
ينعكس سمبا عمى االنساف او الكائنات االخرى ويسبب تدىو ار لنوعية التربة ولنسجتيا ومحتواىا المعدني او
اختالال في الموازنة الحياتية ليا ( .)2ويعرؼ تموث التربة بصورة مختصرة بانو الفساد الذي يصيب التربة فيغير
مف صفاتيا وخصائصيا الطبيعية او الكيميائية او الحيوية بشكؿ يجعميا تؤثر سمبا بصورة مباشرة او غير مباشرة
عمى مف يعيش فوؽ سطحيا مف انساف وحيواف ونبات  .تعد التربة مف الموارد البيئية المتجددة  ،والقاء المموثات
دوف معالجة في التربة يؤدي الى تموثيا  ،االمر الذي يؤثر عمى كؿ ما يزرعو االنساف  ،خاصة اذا احتوت
المموثات الممقاة عمى عناصر ثقيمة او بقايا سوائؿ او زيوت او مواد كيميائية  ،وتؤدي الكائنات الحية الموجودة
في التربة دو ار ىاما في تقميؿ بعض االضرار الناشئة عف القاء بعض انواع المخمفات كمخمفات الغذاء لكنيا ال
تستطيع اف تؤدي ىذا الدور مع المواد المستحدثة كالبالستؾ والمعادف وغيرىا .

( )1شكري ابراىيـ الحسف  ،التموث البيئي في مدينة البصرة  ،اطروحة دكتو اره غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة البصرة ،
 ،3122ص.224
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خريطة ()23
مواقع اخذ العينات الخاصة بػ (تربة والمياه (السطحية والجوفية)) في مدينة الشامية 3131

المصدر  :الدراسة الميدانية و جدوؿ ( )69و(. )72

201

الفصل الخامس  ..................................االثار البيئية لمتموث بالنفايات الصمبة في مدينة الشامية
اف التموث بالنفايات الصمبة ىو احد اىـ المصادر الحضرية المموثة لمتربة  ،وتشكؿ النفايات الصمبة اخطر
مموثات التربة اذ تتكوف في الغالب مف مجموعة واسعة مف المخمفات كالورؽ والورؽ المقوى والبالستيؾ والزجاج
وبقايا الطعاـ والمعادف واالقمشة وتراب االرصفة وبقايا الخردة الحديدية وانقاض البناء ونفايات المستشفيات
وغيرىا  ،ويؤدي ىذا النوع مف النفايات حينما يتـ التخمص منو بطريقة الدفف او الحرؽ الى تركيز المعادف الثقيمة
في التربة كالكادميوـ والنحاس والرصاص والقصدير والخارصيف  ...الخ وذلؾ اما عبر ترشحيا وغورىا في جوؼ
التربة ومف ثـ وصوليا الى المياه الجوفية او بتطاير رمادىا عند الحرؽ وىي بذلؾ قد تؤدي الى تمويث الترب
()2

المجاورة مسببة حدوث تغي ارت في ىواء التربة ومف ثـ تسميميا.

وتشكؿ القمامة المنزلية (وىي مصدر التموث

االكثر شيوعا في المدف ) شكال اخر مف اشكاؿ النفايات الصمبة المموثة لمتربة  ،فقد يؤدي تراكـ القمامة الى
تفاقـ العديد مف المخاطر الصحي ة في البيئة الحضرية وقد يؤدي وجودىا الى تكوف بؤرة لجذب الحشرات وناقالت
االمراض مسببة اخطار صحية جسيمة كما يمكف اف يسبب التخمص منيا موضعيا بالحرؽ او بالتكديس تموثا
اضافيا وانسداد لممجاري المائية وتدىور لنوعية التربة .
ويترتب عمى تموث التربة بالنفايات الصمبة ما يمي

()3

:

 -2تصبح التربة مأوى مناسبا لمحيوانات المختمفة كالكالب والقطط والفئراف  ،ومكانا خصبا لتوالد الذباب
والجراثيـ التي تعد مصد ار لمعديد مف االمراض واالوبئة التي تصيب االنساف .
 -3تقمؿ قدرة التربة عمى االنبات .
 -4اشتعاؿ الحرائؽ الذاتية  ،وما يترتب عمى ذلؾ مف خسائر جسيمة .
 -5انتشار الروائح الكريية .
 -6تموث المياه الجوفية  ،نتيجة تسرب المواد المختمفة المكونة لممخمفات .
( )2شكري ابراىيـ الحسف  ،التموث البيئي في مدينة البصرة  ،مصدر سابؽ  ،ص .224
( )3ريـ خالد االغا  ،تقييـ ادارة النفايات الصمبة في محافظة خاف يونس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،الجامعة
االسالمية غزة – فمسطيف  ،3124 ،ص .236 -235
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 -7تشويو المنظر الجمالي العاـ لمطبيعة .
لقد اوضحت الدراسات مثمما سبؽ االشارة  ،اف تربة قضاء الشامية بشكؿ عاـ رممية مزيجية وقابميتيا
باالحتفاظ بالماء منخفضة بسبب كبر مساماتيا ىذا االمر يساعد عمى سيولة توغؿ الماء والراشح المموث وصوال
الى الطبقات الحاممة لمماء الجوفي كما تعاني التربة مف قمة في المادة العضوية .
اف عمميات التنظيؼ التي تقوـ بيا مديرية بمدية الشامية في االحياء السكنية لممدينة تعمؿ عمى ازالة
الطبقات السطحية لمتربة مما يؤدي الى تعرضيا لمتعرية  ،كما اف موقع الطمر الصحي (المكب) غير خاضعة
لشروط السالمة البيئية وغير ممتزمة بالمواصفات والمعايير البيئية فيي لـ تخضع لدراسات جيولوجية وجغرافية
مسبقة عف طبيعة تكويف التربة ومستوى عمؽ المياه الجوفية وانما تـ اختيارىا عمى اساس كونيا مناطؽ بعيدة
عف التجمع السكاني وتجري فييا عمميات التخمص مف النفايات وابعاد تأثيراتيا عف المدينة .
ا -اثر طرائق التخمص من النفايات الصمبة في تمويث التربة :
اعتمدت اكثر مف طريقة في عممية التخمص مف النفايات الصمبة وتباينت عممية تموث التربة بالنفايات
الصمبة باختالؼ طرائؽ التخمص مف النفايات وىي :
 -1اثر طريقة الطمر او الردم المكشوف ): (Open dump
تؤدي طريقة الطرح

العشوائي لمنفايات الصمبة

في تمويث التربة

بالعناصر السامة والتي تعرؼ

بالعناصر الثقيمة  .فعندما تتعرض التربة الى تغمغؿ المموثات عبرىا او فوؽ سطحيا تجري سمسمة مف التفاعالت
المعقدة ما بيف المواد الكيمياوية والصخور وماء التربة نفسيا  .تكمف خطورة ىذه المعادف لمتربة في عدـ تحمميا
وتفسخيا بوساطة البكتريا والعمميات الطبيعية االخرى  ،فضال عف ثبوتيتيا التي تمكنيا مف االنتشار لمسافات
بعيدة عف مواقع نشوئيا او مصادرىا ومما يزيد مف خطورتيا ايضا ىو قابميتيا عمى التراكـ الحيوي في انسجة
واعضاء الكائنات سواء ا لنباتية والحيوانية او االنساف الذي يتغذى عمييا  ،وتعد ىذه المعادف سامة اذا تجاوزت
(1,16ممغـ ) وتسبب بحاالت خطرة في تموث التربة.
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وتصؿ ىذه المموثات الى التربة بأشكاؿ شتى كأف تكوف سوائؿ موجودة في النفايات تتسرب الى الطبقات
الجيولوجية حتى تصؿ الى موا قع المياه الجوفية فتموثيا ،فضال عما يترتب عمى ذلؾ مف تمؼ لمتربة الزراعية
()2

سيما واف بعض النفايات ال يتحمؿ بيولوجيا بسيولة وبعضيا االخر ساـ

وفي ضوء ذلؾ تظير اثار المموثات

السامة عمى سطح تربة الشامية بالموف االسود الداكف المتخمؼ عف تركز مواد ىايدروكاربونية ثقيمة .
 -2اثر طريقة الدفن او الطمر الصحي (: )sanitary landifill
تعد ىذه الطريقة االسموب االساسي المستخدـ في الغرب  ،واف طريقة الطمر الصحي مف اكثر الطرائؽ
()3

المتبعة في معالجة اكثر مف  %:1مف النفايات الصمبة

اما في الدوؿ النامية فيتـ انتقادىا بشدة حيث ينتج مف

جراء استخداميا ترشيحات سامة وتموث المياه الجوفية  ،وينبعث منيا غازات سامة  ،وفي حالة عدـ ادارة المطمر
(الدفف) جيدا ينتج عنيا روائح كريية وىي ذات تكمفة عالية لذلؾ يتـ وضعيا خارج المدينة بنحو 21كـ عف
حدودىا  .واخي ار فاف ىذه الطريقة ال تالئـ الدوؿ النامية اذ تستمزـ وسائؿ تكنولوجيا متقدمة لتنفيذىا  .واف مف
ابرز عيوب ىذه الطريقة ىي تموث المياه الجوفية بالعصارة الناتجة عف تحمؿ المادة العضوية والنفايات بأنواعيا ،
وذلؾ عمى الرغـ مف وسائؿ الحماية حيث اف لطبقة الطيف والبالستؾ المقوى قدرة عمى الصمود ويمكف اف
تتسرب منيا العصارة الى المياه الجوفية خاصة اذا احتوت النفايات عمى مواد كيمياوية يمكف ليا اف تتفاعؿ مع
()4

مادة الحماية البالستيكية والوصوؿ الى المياه الجوفية

وبناء عمى ذلؾ فاف تربة مدينة الشامية والقريبة مف

المطمر تتسرب منيا العصارة الى المياه الجوفية وتسبب في تركز المموثات فييا .
ب -تركيز الدهون والشحوم في التربة الناجمة عن النفايات وخطورتها البيئية في مدينة الشامية :
يعتمد التحميؿ الجغرافي ألثر النفايات الصمبة في تمويث تربة مدينة الشامية عمى اختيار مواقع فحص
عينات مف التربة لمعرفة تركيز واحد مف المموثات الميمة التي تتخمؼ غالبا عف القمامة المنزلية  ،فقد يتحوؿ
سطح التربة الى الموف االسود خاصة اذا كانت النفايات تحتوي عمى مواد زيتية والتي تتحوؿ بدورىا عند تعرضيا
( )2عمي عدناف الفيؿ  ،شرح التموث البيئي في قوانيف حماية البيئة العربية  ،ط ،2جامعة الموصؿ  ،3124 ،ص.59
( )3اريج خيري عثماف الراوي  ،البعد المكاني لمعالجة النفايات الصمبة  ،مصدر سابؽ  ،ص . 64
( )4رامي عبد الحي سالـ ابو العجيف  ،تقييـ ادارة النفايات الصمبة في محافظة دير البمح  ،مصدر سابؽ  ،ص.2:1
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الى درجات ح اررة مرتفعة وتبخر السوائؿ الموجودة فييا الى مواد ىيدروكاربونية ثقيمة  ،مثمما تـ معاينة ذلؾ
ميدانيا في كثير مف المواقع اال وىي الدىوف والشحوـ  ،وتـ اختيار مواقع اخذ عينات تربة مف منطقة الدراسة
والبالغ عددىا ( :مواقع) وكما مبيف في جدوؿ ( )69والخريطة ( )23اذ اعتمدت تمؾ المواقع لألسباب االتية :
 -2اخذ عينات مف التربة التي تشيد نشاطا تجاريا واسعا وازدحاما سكانيا كثيفا اذ اعتمد الموقع ( )2والموقع
( )3المتمثميف بالسوؽ  2وحي الجميوري  . 3والسبب مف ىذا االختيار ىو معرفة حجـ تموث التربة في ىذه
المناطؽ الكثيرة التعرض ألصناؼ مف المموثات بفعؿ الحركة الكثيفة لممتبضعيف وبفعؿ الكميات اليائمة مف
النفايات التي ترمى في الشوارع وعمى جوانب الطرؽ واالسواؽ او عمى مقربة منيا .
 -3اخذ عينات مف الترب تمثؿ مداخؿ مدينة الشامية مف جياتيا الجغرافية المختمفة (مدخؿ شماؿ مدينة
الشامية موقع  4والمتمثؿ بحي (المعمميف)  ،غرب مدينة الشامية موقع ( )5والمتمثؿ بحي (الموظفيف)  ،شرؽ
مدينة الشامية موقع  9والمتمثؿ بحي (العسكري الشرقي) ،وجنوب المدينة موقع رقـ  8والمتمثؿ في (حي سومر)
 ،وذلؾ لغرض تقييـ مدى تموث تربة الشامية عند اطرافيا .
 -4اخذ عينة مف منطقة تمثؿ نشاطا صناعيا (حي الصناعي) موقع  6والواقع في المنطقة الصناعية والتي
تقع غرب مركز مدينة الشامية حيث اف معظـ السيارات ترتاد ىذا الموقع لتصميح المركبات االمر الذي يعطي
مؤش ار بمدى تموث ىذه الترب بالدىوف .
 -5اخذ عينة لمتربة مف موقع المكب الرئيس موقع  7كمنطقة قياس مع باؽ المواقع كونو يحتوي كميات كبيرة
مف النفايات ولفترة زمنية طويمة .
 -6اخذ عينة لمتربة مف منطقة مرجعية ( )Rموقع  :لغرض مقارنة التركيزات الكيمياوية لتربة المدينة بقطاعاتيا
المختمفة .
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جدوؿ ()69
نتائج تركيز الدىوف والشحوـ المحممة مف عينات التربة المموثة بالنفايات الصمبة والقمامة في مدينة الشامية
ت

رقـ العينة

اسـ الحي السكني

التركيز( غـ/كغـ)

2

Z1

سوؽ الشامية

1,:4

3

Z2

حي الجميوري3

1,56

4

Z3

حي المعمميف (شماؿ المدينة)

1,35

5

Z4

حي الموظفيف (غرب المدينة)

1,:1

6

Z5

حي الصناعي

45,62

7

Z6

المكب الرئيس لمنفايات

3,68

8

Z7

حي سومر (جنوب المدينة)

1,42

9

Z8

حي العسكري الشرقي (شرؽ المدينة )

1,43

:

R9

منطقة مرجعية

1,:
6,13

المعدؿ العاـ
المصدر  :الباحث باالعتماد عمى نتائج تحميالت مختبر يوساينز العممي في محافظة القادسية .

تعاني تربة مدينة الشامية عموما مف التموث وحدوث الخطورة حيث بمغ اعمى تركيز في منطقة الحي
الصناعي وىو بنسبة ( )45,62غـ  /كغـ ويرجع السبب الى زيادة النشاط الصناعي والورش الصناعية وما
ينجـ مف اعماؿ تبديؿ زيوت محركات السيارات واالليات المختمفة ونضوح الدىوف مف االجزاء التالفة ليذه االليات
ومف ثـ انسكابيا عمى سطح التربة حيث تتفاعؿ ىذه المواد مع التربة وتكوف مركبات خطرة  ،اما المرتبة الثانية
فقد احتميا موقع المكب الرئيس حيث بمغ التركيز ( )3,68غراـ /كغـ ويعزى السبب الى تكدس النفايات
العضوية وغير العضوية  ،اما المرتبة الثالثة فقد احتميا سوؽ الشامية بتركيز ( )1,:4غراـ /كغـ ويعود السبب
الى تكدس نفايات اغمب مكوناتيا ىي عضوية مف الفواكو والخضروات التي تتعرض لمتعفف والتفسخ بوجود اليواء
والبكتيريا وىي غير حاوية عمى الدىوف واف وجدت فيي بنسب قميمة التموث في التربة  .اما حي الموظفيف فقد
جاء بالمرتبة الرابعة فقد بمغ التركيز ( )1,:1غراـ /كغـ .
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واحتؿ حي جميوري 3المرتبة الخامسة ( )1,56غراـ /كغـ واحتؿ حي العسكري الشرقي المرتبة السادسة
بتركيز ( )1,43غراـ /كغـ  ،اما المرتبة السابع فقد كاف في حي سومر بتركيز ( )1,42غراـ /كغـ  .اما
الترتيب الثامف فقد كانت في حي المعمميف بتركيز بمغ ( )1,35غراـ  /كغـ .
يكمف االثر البالغ لمدىوف كونيا تحتوي عمى عناصر ومعادف ثقيمة وسامة كالزرنيخ والرصاص والكادميوـ
والكروـ ويحتوي ايضا عمى مكونات عضوية سامة مثؿ البنزيف والزيميف والييدروكاربونات العطرية متعددة النواة
وحينما يتسرب الزيت المستعمؿ ويمقى عمى االرض يصؿ الى اسفؿ طبقات التربة الى مستوى الماء الجوفي  ،اذ
اف ىنالؾ حاالت عديدة لوثت فييا كميات قميمة جدا مف الزيت المستعمؿ مساحات شاسعة حيث انو يمكف
لجالوف واحد مف الزيت المستعمؿ اف يموث مميوف جالوف مف المياه الجوفية ويجعميا غير صالحة لمشرب فضال
عف اف الزيت المستعمؿ قد يمر خالؿ مياه المجاري ويدخؿ الى المياه السطحية وقد يغطي ويقتؿ الكائنات الحية
البرية والكائنات القاطنة في القاع ويمنع ضوء الشمس مف الوصوؿ تحت سطح المياه وىو عامؿ ميـ لعممية
التمثيؿ الضوئي وانتاج االوكسجيف  ،وفي بعض االحياف يبدو اف الترب التي يسكب فييا الدىوف ال تنمو فييا
الحشائش صورة (.)43
وقد وجدت بعض الدراسات( ،)2اف ترب قضاء الشامية في العموـ مموثة الى حد ما بالعناصر الثقيمة نتيجة
تأثرىا بالمموثات بشرية مختمفة ومنيا النفايات  ،اذ ظير اف عنصر الكادميوـ والرصاص والكوبمت كانت اكثر
نسبة مف غيرىا مف العناصر الكيميائية االخرى بسبب مصادر التموث المتمثمة بحرؽ النفايات اضافة الى
المموثات التي تطرحيا المنشآت الحكومية والمستشفيات وغيرىا  .اف وجود عنصر الرصاص مثال في التربة
بنسب عالية فانو ينتقؿ مف التربة الى النبات والحيواف وبالتالي الى االنساف ويتحرؾ الى اف يتركز في العظاـ
ومنيا ينتقؿ الى الدـ ثـ الى المخ مما يسبب توتر االعصاب ورفع ضغط الدـ  .فاذا كاف حامؿ الرصاص طفال
فانو يفقد القدرة عمى التحصيؿ واف كانت سيدة حامال حرميا مف نعمة االمومة.

( )2زىراء ميدي عبد الرضا  ،خصائص تربة قضاء الشامية  ،مصدر سابؽ  ،ص.23
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صورة ()43
تموث التربة بالدىوف في حي العسكري الشرقي

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ .3131 /: /7

 -2اثر النفايات الصمبة في ثموث الهواء في مدينة الشامية (: )Air pollution
أ -المخاطر البيئية والصحية لتموث اليواء :
يعرؼ تموث اليواء بانو ادخاؿ مباشر او غير مباشر ألية مادة الى الغالؼ الجوي بالكمية التي تؤثر عمى
نوعية الغالؼ الجوي وتركيبو  ،بحيث ينجـ عف ذلؾ اثار ضارة عمى االنساف والبيئة واالنظمة البيئية والموارد
()2

الطبيعية وعمى امكاف االنتفاع مف البيئة وعناصرىا بوجو عاـ .

يتكوف اليواء النقي مف عدة غازات اىميا النيتروجيف واالوكسجيف  ،وىما يكوناف نحو  %89و %32مف
وزف اليواء عمى الترتيب  ،باإلضافة الى بعض الغازات االخرى التي توجد بكميات ضئيمة مثؿ ثاني اوكسيد
الكربوف  ،واليميوـ  ،والنيوف  ،واالرجوف وغيرىا  .وتتوقؼ الحياة عمى سطح االرض عمى ىذا التركيب الطبيعي
لميواء  .ويعتبر اليواء مموثا اذا حدث تغير في تركيبو  ،واحتوى عمى شوائب او غازات اخرى بقدر يضر بحياة
( )2حسف احمد شحاتو  ،البيئة والتموث والمواجية  ،كتب عربية  ،3118 ،ص(www.kotob arabia .comm).2:
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الكائنات التي تستنشؽ ىذا اليواء وتعيش عميو ( .)2يعد تموث اليواء مف اكثر اشكاؿ التموث البيئي انتشا ار نظ ار
لسيولة انتقالو وانتشاره مف منطقة الى اخرى  ،وبفترة زمنية وجيزة نسبيا ويؤثر ىذا النوع مف التموث عمى االنساف
والحيواف والنبات تأثي ار مباش ار ويخمؽ اثا ار بيئية وصحية واقتصادية واضحة متمثمة في التأثير عمى صحة االنساف
 ،وانخفاض كفاءتو االنتاجية  ،كما اف التأثير ينتقؿ الى الحيوانات ويصيبيا باإلمراض المختمفة ويقمؿ مف قيمتيا
االقتصادية  .اما تأثيرىا عمى النبات فيي واضحة وجمية متمثمة بالدرجة االولى في انخفاض االنتاجية الزراعية
لممناطؽ التي تعاني مف زيادة تركز المموثات اليوائية باإلضافة الى ذلؾ ىناؾ تأثير غير مباشر متمثمة في
التأثير عمى النظاـ المناخي العالمي حيث اف زيادة تركيز بعض الغازات مثؿ غاز ثاني اوكسيد الكربوف يؤدي
( )

ررة الكرة االرضية . 3
الى االحتباس الحراري الذي يزيد مف ح ا

ومف الغازات التي اخذت تزداد بسبب زيادة التموث ىي غاز ثاني اوكسيد الكاربوف  ،فعمى الرغـ مف انو
يمثؿ نسبة ضئيمة جدا مف حجـ اليواء ( )%1,14اال انو مسؤوؿ الى حد كبير عف تسخيف الغالؼ الجوي وىو
مف االشعة تحت الحمراء التي تسبب في رفع درجة ح اررة الغالؼ الجوي وخاصة في الطبقة السفمى منو حيث
يمثؿ ثاني اوكسيد الكاربوف ومعو غازات عديدة (مصيدة لمح اررة) قرب سطح االرض وىو ما يطمؽ عميو
(االحتباس الحراري) او (اثر الصوبة)  ،ويعتبر ثاني اوكسيد الكربوف مف اىـ غازات الصوبة حيث يمثؿ
()4

نحو %71مف مجمؿ ىذه الغازات .
 -مصادر تموث الهواء (: )Sources of Air pollution

تنقسـ مصادر تمويث اليواء بشكؿ عاـ الى مصدريف رئيسيف ىما :
 -2المصادر الطبيعية  :وىي تتـ بفعؿ الظواىر الطبيعية دوف اف يكوف لإلنساف او نشاطاتو او تقنياتو المختمفة
دور في حدوثيا وتتمثؿ بالغبار و الرماد البركاني  ،والدخاف المنبعث مف حرائؽ الغابات و االتربة التي تثيرىا

( )2عصاـ الحناوي ،قضايا البيئة والتنمية في مصر  ،ط ، 2دار الشروؽ  ،القاىرة  ، 3112 ،ص.4:
( )3بياف محمد الكايد  ،سيكولوجية البيئة وكيفية حمايتيا مف التموث  ،ط ، 2الجامعة االردنية  ،سنة  ،3122ص.51
( )4عمي البنا  ،المشكالت البيئية وصيانة الموارد الطبيعية ،ط ، 2دار الفكر العربي  ،3111 ،ص.2:-24
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الرياح والعواصؼ وحبيبات المقاح  ،والغازات الناجمة عف الظواىر الطبيعية  ،اال اف الضرر المترتب مف ىذه
()2

المصادر ليس كبي ار وغالبا ما يمثؿ ىذا التموث جزء مف التوازف البيئي.

 -3مصادر بشرية  :مثؿ المموثات الصناعية التي تنتج عف نشاطات االنساف وتجاربو المختمفة  .وقد اشارت
التقارير البيئية في و ازرة البيئة العراقية انو بسبب تزايد اعداد المنشئات الصناعية والخدمية والتي ليا دور بالغ في
التموث اليوائي والذي تزامف مع قمة او انعداـ المراقبة عمييا جعؿ العراؽ مموث وبشكؿ مستمر بمكونات مختمفة
مف الغازات والشوائب  ،ويقدر معدؿ ما يوجد مف الغبار والدخاف في اليواء اكثر مف (711طف) ومعظمو صادر
مف مولدات الكيرباء الحكومية واالىمية والتي تزايدت في السنوات االخيرة في جميع انحاء العراؽ ومنيا منطقة
الدراسة وبسبب قمة او عدـ وجود الخدمات البمدية الكافية دفع السكاف الى حرؽ نفاياتيـ االمر الذي لوث اليواء
بسبب ىذه النفايات المحروقة وبنسبة  % 6خاصة واف تمؾ المواد المحروقة بعضيا مف المواد البالستيكية او
المواد الطبية التي تحتوي عمى مادة الدايوكسيف (السمية الخطرة) .كما اف المناطؽ التي تحتوي عمى القمامة
الصمبة التي يتـ حرقيا تسبب تموث بيذه المركبات قد يعادؿ ما ينبعث مف عوادـ االليات داخؿ المدف( .)3حيث
يعد حرؽ القمامة التابعة لممدف والصناعات المختمفة مف اخطر مصادر التموث بمركبات ) (Dioxinsاثبتت
الدراسات اف المركبات المشتقة مف المركب الكيمياوي (ثنائي نبزوديوكسيف) والمركبات المشتقة مف المركب ب
(ثنائي نبزوفيورنيز) تنتج اثناء حرؽ القمامة .
كما تبيف بانو ينتج ما بيف 3519 -2157مايكروغراـ ديوكسيف  /طف مف القمامة  ،وتستطيع اف تتخيؿ
()4

الكمية المنطمقة عندما يتـ حرؽ ما يقارب مف ثالثة مالييف طف مف النفايات سنويا في بريطانيا .

ويعد حرؽ القمامة التابعة لمنطقة الدراسة فضال عف الصناعات التي توجد في محيط المدينة والتي تبعث
الغازات والمموثات اضافة الى بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنشاطات التجارية الموجودة في داخؿ

( )2عبد الرضا مطر عبد الرضا الياشمي  ،االثار البيئية لمنمو الحضري في مدينة الديوانية دراسة في جغرافية البيئة  ،اطروحة
دكتوراه (غير منشورة)  ،كمية اآلداب  ،جامعة القادسية  ،3118 ،ص .316
( )3عادؿ الشيخ حسيف  ،البيئة مشكالت وحموؿ  ،مصدر سابؽ  ،ص.76
( )4عادؿ الشيخ حسيف  ،المصدر نفسو  ،ص. 75
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المدينة عامال ميما في تمويث بيئة المدينة  ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ الطرح العشوائي لمنفايات والحرؽ المستمر
مف قبؿ النباشيف وعماؿ البمدية وما تقوـ بو مف تنظيؼ وكنس الشوارع التي ثموث ىواء المدينة بالجسيمات العالقة
عبر اثارة دقائؽ الغبار وتطايرىا اثناء عممية الكنس  .عمى الرغـ مف اف عممية حرؽ النفايات يوفر ميزة تقميؿ
حجـ النفايات اال انو يؤدي في الوقت نفسو الى تمويث اليواء الجوي  ،كما اف لو دور في توسيع ثقب االوزوف .
ولما كانت طبقة االوزوف ىي الطبقة التي تقي االرض مف اضرار االشعة فوؽ البنفسجية فانو يمكف تشبيو ىذه
الطبقة بالخيمة الواقية لكوكب االرض واذا شاءت ارادة اهلل تعالى اف تتضاءؿ كثافة طبقة االوزوف فاف ذلؾ سوؼ
يؤدي الى عواقب وخيمة واخطار جسيمة تصيب البشرية وكؿ ما عمى االرض مف كائنات باإلضافة الى حدوث
تغيرات مناخية حيث سترتفع درجة الح اررة بحوالي ْ 5,6 -2,6ـ ويتوقع عمى ضوء الدراسات اف يصؿ الحد

االقصى لالرتفاع الى ْ 5,6ـ سنة  3151ميالدية  ،وسوؼ يترتب عمى ارتفاع درجة الح اررة ذوباف الثموج في
القطبيف الشمالي والجنوبي وبذلؾ يرتفع منسوب المياه في المحيطات.

اما اذا كانت النفايات حاوية عمى مادة البالستيؾ تؤدي الى انبعاث اكاسيد الكمور والكربوف المدمرة لمطبقة
االوزوف كما يصدر عنيا مركبات غازية اخرى واحماض ومركبات سامة عديدة مضرة بصحة االنساف والبيئة ،
اما اثارىا عمى صحة االنساف يرى بعض العمماء اف لبعض انواع المدائف تأثيرات مسرطنة و اكتشؼ فريؽ مف
العمماء اف النوع الصمب لمبالستيؾ مف نوع عديد كمور الفينييؿ التي استخدمت في الصناعات الغذائية ويميف
قوامو عند درجة ْ 211ـ ويبدا بالتحمؿ فيموث السمع الغذائية المستعمؿ فييا  .ثـ اظيرت احد االبحاث العممية
()2

اصابة فئراف التجارب بسرطاف الكبد نتيجة تعرضيا ألبخرة مركب كمور الفينيؿ.

اما االثار الكونية لتموث اليواء فقد ادى تموث اليواء الى حدوث انقالب خطير في النظاـ الكوني حيث
اختمطت الفصوؿ فال يعرؼ الصيؼ مف الشتاء او الخريؼ او الربيع وذلؾ بسبب التزايد المستمر لغاز ثاني
اوكسيد الكربوف  ،وىو السبب ايضا في تحريؾ الكتؿ اليوائية المحيطة بالكرة االرضية وىبوب العواصؼ وحموؿ

( )1محمد رشيد العود واخروف  ،النفايات البالستيكية واثرىا عمى البيئة واالنساف والطرؽ الحديثة لالستفادة والتخمص منيا  ،مجمة
عموـ البحار والتقنيات البيئية  ،المجمد  ،2العدد ،3126 ،3ص.61
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كثير مف الكوارث الطبيعية  ،كيطوؿ االمطار حوؿ الكرة االرضية وحدوث الفيضانات وانحسار حزاـ االمطار
()2

حوؿ الكرة االرضية عف اماكف اخرى فيصيبيا الجفاؼ.

اف احتراؽ النفايات المدائنية ذات التركيبات الكيميائية المختمفة يؤدي في معظـ االحياف الى تصاعد غازات
سامة تموث البيئة مثؿ اوكسيد الكربوف الساـ والديوكسيف الخطير جدا وسيانيد الييدروجيف الساـ جدا وغاز كموريد
الييدروجيف الخانؽ باإلضافة الى الفوسجيف واكاسيد اليا لوجينات والكبريت والنتروجيف ومجموعة ضخمة مف
المركبات العضوية المسببة لمسرطاف  .قد يؤدي تعرض البشر عمى المدى المتوسط لمستويات عالية مف
الديوكسينات الى اصابتيـ بآفات جمدية واختالؿ وضيفة الكبد ،اما التعرض لتمؾ الديوكسينات عمى المدى الطويؿ
فيؤدي الى حدوث اختالؿ في الجياز المناعي وعرقمة تطور الجياز العصبي والوظائؼ االنجابية  ،وقد ادى
()3

تعرض الحيوانات بصورة مستمرة لمديكسونات الى اصابتيا بأنواع سرطانية مختمفة.

اف المصادر البشرية لتموث

اليواء ومنيا حرؽ النفايات في منطقة الدراسة ىي المؤثر الرئيس والتي ادت الى ارتفاع بعض المموثات الى
اكثر مف المعدالت المقبولة لتموث اليواء حسب المعايير العالمية (جدوؿ . )6:
ب – تأثير النفايات الصمبة في تمويث الهواء في منطقة الدراسة :
اف عمميات حرؽ النفايات ال يمكف اعتبارىا قائمة فقط في موقع المكب بيدؼ التقميؿ مف كمية ومخاطر
النفايات الواصمة الييا  ،انما ايضا ما يقوـ بو سكاف مدينة الشامية مف عمميات الحرؽ العشوائي ألكواـ النفايات
في ازقة واحياء المدينة وضمف اسواقيا صورة ( .)44،45وقد يمجا سكاف المدينة في بعض االحياف الى الحرؽ
العشوائي في المساحات الفارغة المخصصة لرمي النفايات وذلؾ لتخمص مف الحشرات والذباب وبسبب تأخر
خدمات البمدية عف رفعيا مف اماكنيا واف قياـ االوالد في الميو بالقرب مف اماكف تجمع النفايات يعرضيـ الى
المخاطر الصحية.

( )2نسريف عواد عبدوف الجصاني  ،التموث اليوائي في البيئة العراقية مسببات ونتائج  ،مجمة القادسية لمعموـ االنسانية  ،المجمد
الرابع عشر  ،العدد  ،3122 ، 3-2ص.394
( )2محمد رشيد العود واخروف  ،النفايات البالستيكية واثرىا عمى البيئة واالنساف والطرؽ الحديثة لالستفادة والتخمص منيا  ،مصدر
سابؽ ،

ص.62
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جدوؿ ()6:
المعدالت المقبولة التموث اليواء حسب المعايير العالمية
المادة المموثة

الوزف مايكرو غراـ /ـ4

المواد الدقيقة العالقة

:1 -71

ثاني اوكسيد الكبريت*

71 -51

ثاني اوكسيد الكربوف

:11

اوؿ اوكسيد الكربوف

3,:ممغراـ

ثاني اوكسيد النتروجيف

21

الفورمالدىايد

361

الرصاص

25

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى :
 -2مصطفى كامؿ طمبة  ،انقاذ كوكبنا التحديات واآلماؿ  ،مركز دراسات الوحدة العربية برنامج االمـ المتحدة لمبيئة  ،الطبعة
الثانية  ،2::6ص33و.34
 -3ينظر  :مثنى عبد الرزاؽ العمر  ،التموث البيئي  ،مصدر ساؽ  ،ص.55
(*) تختمؼ مواصفات نوعية اليواء مف دولة الى اخرى ومف وقت الى اخر فمثال يعتبر تركيز /476ـ 4مف غاز ثاني اوكسيد
الكبريت مسموحا بو في الواليات المتحدة االمريكية كتعرض يومي بينما ال تسمح المواصفات الروسية اال بحد يومي قدره  61مكغـ/
ـ ، 4ويعود ذلؾ الى اختالؼ النظرة الى درجة خطورة التموث واختالؼ المبدأ في ضرورة تقدير الحماية  ،فضال عف اختالفات
الطرؽ التحميمية  .ينظر  :مثنى عبد الرزاؽ العمر  ،التموث البيئي  ،دار وائؿ لمطباعة والنشر ،عماف .3111،
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صورة ( )44حرؽ النفايات في حي المنتظر

صورة ( )45ليو االوالد قرب النفايات في حي الحسيف

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ .3131/5/31

اما في منطقة المكب فاف الحرائؽ يفتعميا النباشوف الذيف يقوموف بالبحث في النفايات عف مواد يمكف
بيعيا الى معامؿ اىمية تقوـ بأعاده تصنيعيا  ،واف ىذه الحرائؽ تؤدي الى انبعاث غازات خطرة وسامة وتطاير
غماـ الدخاف االسود (الضبخاف ) الذي يحجب الرؤية وخاصة عمى طريؽ السيارات الرئيس ديوانية – نجؼ وما
يسببو مف حوادث لممارة  ،اضافة الى ظيور مادة دقيقة ترسبت سنة بعد اخرى مف مموثات غازية محممة بمادة
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(سخاـ) ويمكف مالحظة ذلؾ بالعيف المجردة والتي ترسبت عمى االراضي الز ارعية المجاورة لممكب مما ادت الى
()2

تقمصيا بعد اف كانت تمتد شماؿ غرب المدينة .

ويمكف توضيح الفرؽ في تركز الغازات الناتجة عف عممية الحرؽ الصحي المراقب(*) والحرؽ العشوائي
لمنفايات سواء المتراكـ منيا اماـ المنازؿ او في المكبات عمى النحو التالي(.)3
جدوؿ ()71

تبايف تركز الغازات الناتجة عف االحتراؽ في العراء والمصانع
المموث

التركيز الطبيعي

التركيز بوجود اجيزة خاصة

اوؿ اوكسيد الكربوف

261جزء في المميوف

61جزء في المميوف

الديوكسيف

361نانوجراـ/ـ4

 1.6نانوجراـ /ـ4

الغبار

7411ممجـ /ـ4

 31ممجـ/ـ4

الكادميوـ

 2611ميكروجراـ/ـ4

 211ميكروجراـ/ـ4

المصدر  :رامي عبد الحي سالـ ابو العجيف  ،تقييـ ادارة النفايات الصمبة في محافظة دير البمح  ،3122 ،ص.254
 -نانوجرـ = ( ) 21

9-

جراـ  ،ممي جراـ = ()21

3-

جرـ  ،ميكروجراـ = ( ) 21

6-

جراـ.

ومف خالؿ الجدوؿ ( ) 71يتبيف انو ينتج عف عمميات الحرؽ في العراء سواء لكميات كبيرة او صغيرة مف

النفايات فاف الغازات الناتجة تعتبر خطيرة جدا عمى االنساف  ،حيث يصؿ تركيز غاز الديوكسيف الساـ الى
حوالي 361نانو جراـ /ـ ،4بينما تنخفض النسبة بعد اجيزة الترشيح  ،اذ تصؿ النسبة الى حوالي 1,6نانوجراـ

( )2مقابمة شخصية مع مسؤوؿ شعبة البيئة الميندس سيؼ كاظـ راضي بتاريخ .3131 /6/3

( )3عمي حسف موسى  ،التموث البيئي  ،دار الفكر  ،دمشؽ  ،سورية  ،3111 ،ص.2:6 -2:4
(*) مكب نفايات مراقب  :ىو مكب يتـ اختياره بعد تصريح مف السمطات االدارية ويتـ ذلؾ بعد دراسة شاممة لمموقع واثار النفايات
عمى البيئة  ،بحيث ترمى النفايات بو مع االحتراـ لقوانيف المنظمة لممكب وتتبع فيو تقنيات مضمونة لمتخمص بأفضؿ طريقة ممكنة
مف ىذه النفايات بعد فرزىا ومعالجتيا  .اما غير مراقب ىو مكب يتـ اختياره بطريقة عشوائية اما مف طرؼ السكاف لرمي نفاياىـ
وغالبا ما يكوف داخؿ النسيج العمراني او في محيطو ،او مف طرؼ المشرفيف لتيسير النفايات ويكوف خارج المدينة دوف االخذ بعيف
االعتبار اي دراسة او قانوف ينظـ ىذا االختيار .ينظر درة االميري  ،كفاءة ادارة النفايات الصمبة في ظؿ النمو السكاني  ،دراسة
ميدانية حمب  ،3125ص.46
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/ـ ، 4وىو االمر الذي يدؿ عمى خطورة حرؽ النفايات الصمبة في العراء والذي يسبب تموث اليواء في منطقة
الدراسة بال شؾ  .ويمكف توضيح اىـ الغازات الناتجة عف تحمؿ النفايات الصمبة اماـ المنازؿ والحاويات واثرىا
والمخاطر الناتجة عنيا عمى النحو التالي:
 -1اول اوكسيد كربون (: )CO
يعد غاز اوؿ كسيد الكربوف مف اكثر الغازات المموثة لميواء سمية فعندما يستنشؽ االنساف ىذا الغاز ،
يتحد مع خضاب الدـ االحمر المعروؼ بالييموغموبيف  ،حارما الجسـ بذلؾ مف االوكسجيف  ،وليتشكؿ مف جراء
ذلؾ الكاربوكسي ىيموغموبيف الذي يتميز بعدـ قدرتو عمى االتحاد مع االوكسجيف مما ينتج عنو نقص في الدـ
في البدء  ،ومف ثـ نقص اوكسجيف عاـ يؤثر عمى االجيزة المختمفة كافة في الجسـ  ،والناس الذيف يتعرضوف
الى  91جزء مف مميوف مف غاز اوؿ اوكسيد الكربوف تنخفض لدييـ قدرة حمولة الدـ بحدود  ، %26والتي
تكوف مكافئة لفقد بنت واحد ( بنت) مف الدـ ويكوف ىذا الغاز سميا متراكما  .واذا ما وصمت درجة تركيزه الى
نسبة ( )2111جزء مف مميوف فستكوف محصمة الموت المحتـ  .اما في حاؿ التركيزات االكثر مف( )% 211مف
مميوف فتسبب امراضا كثيرة منيا الصداع دوار الراس (الدوخة)  ،الفتور  ،غثياف النفس  ،االعياء(.)2
 -2ثاني اوكسيد الكبريت ): )SO2
لمدة زمنية قصيرة ليست واضحة المعالـ بدقة  ،وعمى كؿ حاؿ فاف بعض العماؿ يتعرضوف لتركيزات ()47
جزء مف مميوف لعدة سنوات  ،سيعانوف مف اعراض مرضية تنفسية عدة كما في التياب البمعوـ االنفي  ،والسعاؿ
 ،وضيؽ التنفس  .ونتيجة الزدياد تركيز ىذا الغاز في اجواء المدف مقارنة مع اجواء الريؼ خاصة في االجواء
الضبخانية التي يترافؽ فييا كثرة المموثات الدخانية مع المموث الكبريتي  ،مما يجعؿ الناس يتعرضوف الى العديد
مف امراض الجياز التنفسي مثؿ التياب القصبات اليوائية والربو واالنتفاخ الرئوي والضيؽ في التنفس واذا ما
كانت تراكيز ىذا الغا ز مرتفعة كثي ار يحدث تشنج في الحباؿ الصوتية الذي قد يؤدي الى تشنج فجائي واختناؽ
وموت .

( )2عمي حسف موسى  ،التموث البيئي  ،مصدر سابؽ  ،ص.2:5
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 -3كبريتيد الهيدروجين ): (H2S
مف الغازات شديدة السمية  ،ويدخؿ الجسـ عف طريؽ التنفس والجمد مؤث ار عمى الجياز العصبي المركزي ،
ومحدا في التنفس والجمد مؤث ار عمى الجياز العصبي المركزي  ،ومحدا مف عممية االكسدة الخمائرية  ،مترتبا
عمى ذلؾ حدوث اضطراب في التنفس الخموي ( .)2كانو يؤثر عمى القدرة عمى التفكير  ،ويقوـ بتييج االغشية
المخاطية لممجاري التنفسية وتخريشيا مسببا في حدوث التيابات في الحنجرة والقصبات اليوائية  .ويعتبر غاز
عديـ الموف  ،كما يتميز برائحتو التي تشبو رائحة لبيض الفاسد  ،وعندما يتأكسد الغاز مع االوكسجيف فانو يتحوؿ
الى ثنائي وكسيد الكبريت والذي يؤدي التعرض الدائـ لو لمشعور بالغثياف والصداع وانخفاض ضغط الدـ وتعطؿ
حاسة الشـ وااللتيابات المتعددة  ،ويعتبر اكثر سمية مف غاز اوؿ اوكسيد الكربوف  ،حيث يتميز بقدرتو عمى
اختراؽ الجسـ مف خالؿ الجمد والتنفس ويصؿ الى المخ مما يؤدي الى حدوث اضطرابات في التنفس .
 -5جسيمات معدنية اخرى  :ومف اىميا الكادميوـ  ،فجرعة بسيطة منو تسبب التقيؤ والتياب الغشاء المخاطي
في االمعاء الغميظة (قولنج) واسياالت حادة  .وينجـ عف التعرض المستمر لمكادميوـ حدوث ارتفاع الضغط
الشرياني  ،وتضخـ في القمب وموت مبكر.
 –3اثر النفايات الصمبة في تموث المياه في مدينة الشامية (: )Water pollution
زادت في العقود االخيرة المستوطنات البشرية عمى ضفاؼ االنيار وما يصاحبيا مف زيادة لمسكاف والنشاط
البشري  .وقد نتج عف ذلؾ تغير خصائص مياه االنيار بحيث انيا اصبحت في اماكف كثيرة مف العالـ غير
صالحة لمشرب  ،واحيانا غير صالحة لري المزارع  .ونفؽ كثير مف الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تعيش
في مياه االنيار  ،كما تسممت بعض الكائنات الحية التي تعيش في مياىيا ،واصبحت غير صالحة لالستيالؾ
البشري  .يعرؼ تموث المياه عمى انو اي مادة او اي تغير يؤدي الى تغير عكسي (سمبي) في البيئة المائية مف

( )2عمي حسف موسى  ،التموث البيئي  ،مصدر سابؽ ،ص.2:6
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حيث التأثير عمى معدؿ نمو االنواع الحية اومف حيث التأثير عمى السالسؿ الغذائية مع ما لذلؾ مف تأثير عمى
()2

صحة االنساف وسعادتو.

يمكف تقييـ االثار البيئية لمنفايات الصمبة مف خالؿ التحميؿ المكاني لتركيز مموثات المياه السطحية
والجوفية  ،عبر تحميؿ العناصر االساسية لنوعية المياه في منطقة الدراسة وعمى النحو االتي :
 -1اثر النفايات الصمبة عمى نوعية المياه السطحية :
تزايدت ظاىرة القاء النفايات الصمبة في مجرى شط الشامية في مدينة الشامية نتيجة ضعؼ الوعي البيئي
لدى االفراد وقناعتيـ بقدرة النير عمى تصريؼ المخمفات  ،فضال عف غياب تطبيؽ القانوف ونقص خدمات
البمدية  ،فكثير ما نشاىد اكياس النايموف وقطع البالستيؾ وقناني المياه الفارغة وبقايا الطعاـ و الفواكو
والخضروات وجثث الحيوانات النافقة وغيرىا تطفو عمى سطح مياه النير  ،اضؼ الى ذلؾ اف بعض ىذه
النفايات مثؿ العمب المعدنية ونفايات بالستيكية ليا القدرة عمى مقاومة الظروؼ الطبيعية وتبقى في المياه ثابتة ال
تتغير لسنوات عديدة وعند تحمميا يؤدي الى استنزاؼ كمية كبيرة مف االوكسجيف الذائب في الماء وىذا يؤدي الى
تناقص االحياء المائية( .)3صورة ( )46وصورة (. )47
استعانت الدراسة بنتائج القياس المثبتة في الجدوؿ ( )55لمواقع مأخوذة مف مياه شط الشامية الخريطة
( )39ومقارنة مستوياتيا مع الحدود المسموح بيا صحيا المثبتة في جدوؿ ( )56لتوخي الدقة في تقييـ التأثيرات
البيئية لمنفايات الصمبة عمى نوعية المياه السطحية في منطقة الدراسة وعمى النحو االتي :

( )2عمي حسف موسى  ،التموث البيئي  ،مصدر سابؽ  ،ص.413
( )3مثنى عبد الرزاؽ العمر  ،التموث البيئي  ،عماف  ،دار وائؿ لمنشر ،3121 ،ص.286
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صورة ( )46القاء النفايات الصمبة في جانب نيرالشامية

 -تم التقاط الصورة بتاريخ . 2020 /5/7

صورة ( )47رمي النفا يات في مياه نير الشامية

 -تم التقاط الصورة بتاريخ . 2020/5/9

أ -االس الهيدروجيني ): )PH
يعرؼ عمى انو القيمة السالبة لموغاريتـ تركيز ايونات الييدروجيف  .يعد ضبط االيوف الييدروجيني احد
افضؿ الطرؽ لمتحكـ في نمو الميكروبات  ،تنمو معظـ البكتريا بشكؿ افضؿ في او قرب  8درجات مف االس
()2

الييدروجيني ليذا المحموؿ

.

( )2الصديؽ عمر الصديؽ  ،عمـ وتقانة البيئة (المفاىيـ والتطبيقات ) المنظمة العربية لمترجمة  ،الطبعة االولى  ،بيروت ، 3123،
ص.442
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مف معطيات الجدوؿ ( )72يتضح مستويات تركيز االس الييدروجيني في نير الفرات ضمف مدينة

الشامية  ،اذ بمغ معدلو ( )8. 65اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة  ،اذ سجؿ موقع جسر الشامية

الحديد الواقع في مركز المدينة اعال ىا تركي از بقيمة بمغت ( ، )9,19وذلؾ بفعؿ تراكـ النفايات بمختمؼ انواعيا
فضال عف تراكـ فضالت المحالت و المطاعـ في ىذا الجزء مف النير باإلضافة الى مياه الصرؼ الصحي ،

فيما جاء موقع النصيفة بالمرتبة الثانية بتركيز بمغ ( )8,46اما ادنى تركيز سجؿ في سدة الشامية اذ بمغ
( )8,42ويعود السبب في ذلؾ الى كوف الموقع يمثؿ المجرى االعمى لمنير ضمف منطقة الدراسة  ،يتضح اف قيـ
درجة االيوف الييدروجيني في مياه منطقة الدراسة بحسب المواقع المدروسة تقع ضمف الحد المسموح بو مف قيمة

المعيار البالغة ( )9.6 -7.6ولكافة المواقع  ،جدوؿ (.)73

جدوؿ ()72
تركيز العناصر الفيزيائية والكيميائية لمياه نير الفرات في مدينة الشامية لعاـ 3131
المواقع
ت

العناصر

سدة الشامية

جسر الشامية الحديد
مركز المدينة

مقاطعة النصيفة

المعدؿ

2

pH

7.31

8.08

7.35

7.03

3

EC

1.850

1.173

1.854

1.625

4

TDS

845

783.76

1219

949.2

5

Do

1.1

2.1

1.8

1.6

6

BOD

0.9

1.0

2.0

1.3

7

TURB

3.44

4.54

5.35

4.44

8

+Ca

110.5

121.7

126.5

119.5

9

+Mg

140.9

166.4

180.1

160.7

:

+Na

112.9

230.5

128.2

157.2

21

+K

20.2

25.8

50.3

32.1

22

_CL

705.15

610.32

890.22

735.23

23

_So4

480

374

671.4

508.4

المصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى تحميالت مختبرية اجراىا الباحث في مختبر يوساينز العممية في محافظة القادسية في
.3131/6/3
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الجدوؿ ()73
صالحية المياه الستخداـ البشري لمنظمة الصحة العالمية )(WHO
ت

المادة

اقصى حد مسموح بو

الوحدة

2

PH

8.5 - 6.5

---------

3

EC

1.60

مميسنمز /سـ

4

TDS

1500 – 500

ممغـ /لتر

5

DO

(ممغـ /لتر) ال يقؿ عف 4

ممغـ /لتر

6

Bod

(ممغـ  /لتر) اقؿ مف 40

ممغـ/لتر

7

Turb

( 10-18 )NTU

NTU

8

Ca

200

ممغـ /لتر

9

Mg

150

ممغـ /لتر

:

Na

200

ممغـ/لتر

21

K

------

ممغـ /لتر

22

CL

250

ممغـ /لتر

23

SO4

400

ممغـ /لتر

- world Health Organization , Drinking Water Guidelines and Standard,Geneva,2002, p.6.

ب -التوصيل الكهربائي ): (E C
تعبير لمجموع ما تحتويو المياه مف االمالح الذائبة ويقاس بجياز خاص يعرؼ باسـ ()ECmeter
وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواد الصمبة الذائبة الكمية ( ،)2وتتناسب طرديا مع تركيز االمالح .
ومف معطيات الجدوؿ ( )72يتضح مستويات تركيز التوصيؿ الكيربائي في شط الشامية ضمف مدينة
الشامية اذ بمغ معدلو العاـ (21736سيمنيز /سـ)  ،اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة  ،اذ سجؿ
موقع النصيفة اعالىا تركي از بقيمة بمغت (21965سيمنيز /سـ) وذلؾ بفعؿ تراكـ النفايات الزراعية المختمطة مع
(1) R.G.wetezel,Limnology, Lake and rever.ed academic press, An ELsevier sciece imprint,
sanfrancisco , New york,london,2001.
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مياه الصرؼ الزراعي  ،فيما جاء موقع سدة الشامية ثانيا بتركيز بمغ (2,961سيمنيز /سـ)  ،في حيف حؿ
جسر الشامية الحديد ادنى تركيز اذ بمغ (21284سيمنيز /سـ) ويعود السبب في ذلؾ الى سرعة تبديد النفايات
وعدـ تجمعيا بسبب نشاط جرياف النير  .يتضح اف قيـ التوصيؿ الكيربائي في مياه منطقة الدراسة بحسب
المواقع المدروسة تجاوزت الحد المسموح بو لقيمة المعيار البالغة (2,71ميسنمز /سـ) لكؿ المواقع  ،جدوؿ
(.)73
ج -مجموع االمالح الذائبة (: )TDS
تأتي المواد الصمبة المذابة الكمية مف الصخور ومف التربة عند مرور الماء فوقيا وعبرىا  .تمثؿ المواد
الصمبة المذابة الكمية المقاسة جزءا مف المواد الصمبة الكمية الموجودة في الماء  ،وىي الجزء المتبقي مف عينات
الماء بعد ترشيحيا او تبخيرىا  ،ويعبر عنيا بالجـ  /لتر(.)2
مف الجدوؿ ( ، )72يتضح مستويات تركيز مجموع االمالح الذائبة في شط الشامية ضمف مدينة الشامية
اذ بمغ معدلو العاـ ( :5:,3ممغـ  /لتر) اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة  ،اذ سجؿ موقع النصيفة
اعالىا تركي از بقيمة بمغت (232:ممغـ /لتر) لنفس االسباب التي ذكرت سابقا  ،فيما جاء موقع سدة الشامية
ثانيا بتركيز ( 956ممغـ  /لتر)  ،بينما ادنى تركيز سجؿ في موقع جسر الشامية الحديد في حي السوؽ اذ بمغ
(894,87ممغـ  /لتر) لألسباب ذكرت انفا  ،يتضح اف مجموع االمالح الذائبة في مياه منطقة الدراسة بحسب
المواقع المدروسة لـ تتجاوز الحد االمف والمسموح بو لقيمة المعيار البالغ (2611 -611ممغـ  /لتر) ولكافة
المواقع  ،جدوؿ (.)73
د -االوكسجين الذائب ): )DO
اف وجود االوكسجيف المنحؿ في الماء ضروري لعمؿ البكتريا اليوائية التي تفكؾ المواد العضوية الموجودة
في مياه المجاري  ،وتحوليا الى مركبات بسيطة تنتشر في الوسط  .تشكؿ كمية االوكسجيف المستيمؾ حيويا
مؤش ار داال عمى درجة تموث المياه بالمموثات العضوية  ،فمياه الشرب يجب اف تكوف كمية االوكسجيف المستيمؾ
( )2الصديؽ عمر الصديؽ  ،عمـ وتقانة البيئة (المفاىيـ والتطبيقات )  ،مصدر سابؽ  ،ص.442
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حيويا فييا معدومة (صفر  /مغ  /ؿ) .اما في المياه ذات النوعية المقبولة فتتراوح كمية االوكسجيف المستيمؾ بيف
()2

( 9 -2مغ  /ؿ) ولتتراوح في المياه شديدة التمويث بيف (611 -311مغ /ؿ)

مف معطيات الجدوؿ ()72

يتضح مستويات تركيز االوكسجيف المذاب في شط الشامية ضمف مدينة الشامية  ،اذ بمغ معدلو العاـ ( 1,7
ممغـ /لتر)  ،اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة  ،اذ سجؿ موقع جسر الشامية الحديد في حي السوؽ
اعالىا تركي از بمغ ( 3,2ممغـ  /لتر)  ،وذلؾ نتيجة انخفاض درجة ح اررة مياه النير والموقع االدنى تركز مموحة
 ،فيما جاء موقع سدة الشامية بالمرتبة الثانية بتركيز بمغ ( 2,2ممغ  /لتر) في حيف كاف ادنى تركيز قد سجؿ في
موقع النصيفة بمغ 2,9ممغـ  /لتر)  ،ويعود السبب الى ارتفاع نسبة االمالح العالية نتيجة تحمؿ النفايات الزراعية
الراكدة قرب الموقع  ،جدوؿ (.)73
ومف قيمة المعيار لتركيز االمنة ) (DOالبالغة (ال يقؿ عف  5ممغـ /لتر) يتضح اف نوعية المياه غير
صالحة لتجاوزىا قيمة المعيار .
هـ -االوكسجين المستهمك حيويا (): (Biological oxegen Demanad(BOD
تعد نسبة تشبع الماء باألوكسجيف عامال حيويا ىاما  ،تتجمى اثارىا واضحة في دعـ النظاـ البيئي لألحياء
البحرية .ومف نتائج تأثيرات التموث ىو عندما تنصرؼ المخمفات العضوية الى مياه االنيار فاف بعضيا يتحمؿ و
يتأكسد بفعؿ الكائنات الحية الدقيقة الموجودة  ،مستيمكة بذلؾ جزءا مف االوكسجيف المنحؿ في الماء ،وىذا ينجـ
عنو انخفاض في كمية االوكسجيف المنحمة  ،وفي نسبة التشبع مما يؤدي الى نقص االوكسجيف المائي مما يزيد
مف ظروؼ تموث اليواء  ،واضطراب النظاـ البيئي لألحياء المائية.

()3

مف معطيات الجدوؿ ( )72يتضح

مستويات تركيز االوكسجيف المستيمؾ حيويا في شط الشامية ضمف مدينة الشامية  ،قد بمغ معدلو العاـ (1,8
/لتر)  ،اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة  ،اذ سجؿ موقع جسر الشامية الحديد اعالىا تركي از بمغ
(2,1ممغـ  /لتر) وذلؾ نتيجة انخفاض درجة ح اررة مياه النير والموقع االدنى ترك از لممموحة  ،فيما جاء موقع سدة
الشامية ثانيا اذ بمغ (1,:ممغـ /لتر)  ،في حيف جاء ادنى تركيز في موقع النصيفة اذ بمغ (1,5ممغـ /لتر) ،
( )2عمي حسف موسى  ،التموث البيئي  ،مصدر سابؽ  ،ص.411
( )3عمي حسف موسى  ،التموث البيئي  ،مصدر نفسو  ،ص.431
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ويعود السبب الى ارتفاع نسبة االمالح الذائبة العالية نتيجة تحمؿ النفايات الزراعية الراكدة قرب الموقع  ،البالغة
اقؿ مف  51ممغـ  /لتر يتضح اف نوعية المياه ضمف الحدود االمنة لعدـ تجاوز قيمة المعيار .
و  -الكالسيوم (: )Ca+
ىو عنصر اساسي ألشكاؿ الحياة النباتية والحيوانية يستخدـ الكالسيوـ لبناء العظاـ واالسناف والسيطرة عمى
نشاط العضالت ونقؿ االشارات العصبية  ،الكالسيوـ غير ساـ ولكف بتراكيز كبيرة منو في مياه الشرب يعتبر
غير مرغوب فيو  ،ألنو يسبب تشكيؿ قشرة المرجؿ (اي رواسب جيرية) في الكثير مف المعدات المنزلية مثؿ
المراجؿ والغساالت والغاليات.

()2

مف معطيات الجدوؿ ( )72يتضح اف مستويات تركيز عنصر الكالسيوـ في شط الشامية ضمف مدينة
الشامية  ،قد بمغ معدلو العاـ (22:,6ممغـ /لتر) ،اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة اذ سجؿ موقع
جسر الشامية الحديد اعالىا تركي از بقيمة بمغت ( 237,6ممغـ  /لتر) وذلؾ بفعؿ رمي مخمفات المطاعـ
والمجالت القريبة منو  ،باإلضافة الى مياه الصرؼ الصحي  ،فيما جاء موقع النصيفة ثانيا بتركيز بمغ
(232,8ممغـ /لتر) ويعود السبب في ذلؾ لمنفايات الزراعية  ،في حيف جاء موقع سدة الشامية بالمركز الثالث
حيث بمغ 221,6ممغـ  /لتر.
يتضح اف تركيز عنصر الكالسيوـ في مياه منطقة الدراسة بحسب المواقع المدروسة لـ يتجاوز الحد
المسموح بو لقيمة المعيار البالغة (311ممغـ  /لتر) ولكافة المواقع  ،جدوؿ (. )73
ز -المغنسيوم (: (Mg+
ىو عنصر كيميائي ذو فعالية في المياه يمثؿ عنصر الكالسيوـ مف حيث الفعاليات الكيميائية اال انو يوجد
بكميات اقؿ مف الكالسيوـ بصورة ذائبة وذلؾ لميمو لمترسيب بكميات كبيرة  ،مما يعمؿ عمى اتحاده مع الماء
بشكؿ اكبر مف الكالسيوـ  ،في حيف يشترؾ االثناف بكونيما مف مسببات عسرة المياه  .اف وجوده في المياه يمكف

( )2محمود فاضؿ الجميمي  ،سموى ىادي احمد  ،تموث التربة والمياه  ،دار الكتب والوثائؽ ببغداد  ، 3129،ص.239
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اف ينتج طعما غير مستساغا ىذا فضال عف حدوث تغير في لوف المياه و عكورتيا  ،اف تراكيز المغنسيوـ التي
تزيد عمى (236ممغـ  /لتر) قد تسبب االسياؿ لإلنساف.

()2

مف معطيات الجدوؿ ( )72يتضح اف مستويات تركيز عنصر المغنسيوـ في شط الشامية ضمف مدينة
الشامية  ،اذ بمغ معدلو العاـ (275,17ممغـ  /لتر)  ،اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة اذ سجؿ موقع
النصيفة اعالىا تركي از بقيمة بمغت (321,2ممغـ  /لتر) وذلؾ بسبب المخمفات الزراعية ومياه الصرؼ الصحي ،
في حيف جاء موقع جسر الشامية الحديد ثانيا بتركيز (272,3ممغـ  /لتر)  ،وقد سجؿ ادنى تركيز في موقع سدة
الشامية اذ بمغ (231,:ممغـ  /لتر)  ،يتضح اف تركيز عنصر المغنسيوـ في مياه منطقة الدراسة تجاوزت الحد
المسموح بو لقيمة المعيار البالغة (261ممغـ  /لتر) ولكافة المواقع  ،جدوؿ (.)73
ح -الصوديوم ): )Na+
وىو االكثر وفرة مف مجموعة الفمزات القموية  ،وعمى الرغـ مف الصوديوـ ىو عنصر اساسي  ،فانو ساـ
في تراكيز او كميات كبيرة .يؤدي التناوؿ المفرط والمزمف لمصوديوـ الى ارتفاع ضغط الدـ  ،والذي يمكف اف
يؤدي الى مشاكؿ صحية خطيرة عمى المدى الطويؿ  ،مياه الشرب التي تحتوي عمى تراكيز مرتفعة مف الصوديوـ
()3

اكثر مف حوالي 311ممغـ /لتر لدييا طعـ مالح غير مقبوؿ.

تشير معطيات جدوؿ ( )72اف المعدؿ العاـ لتركيز عنصر الصوديوـ في شط الشامية ضمف مدينة
الشامية بمغ (268,3ممغـ  /لتر)  ،اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة  ،اذ سجؿ موقع النصيفة اعالىا
تركي از بقيمة بمغت (341,6ممغـ /لتر) ألسباب وضحت انفا  ،فيما جاء موقع جسر حديد الشامية ثانيا بقيمة
بمغت (239,3ممغـ /لتر)  ،في حيف حؿ موقع سدة الشامية ثالثا بتركيز (223,:ممغـ /لتر)  .يتضح اف تركيز
عنصر الصوديوـ في مياه منطقة الدراسة بحسب المواقع المدروسة لـ تتجاوز الحد المسموح بو لقيمة المعيار
البالغة (311ممغـ /لتر) ولمعظـ المواقع باستثناء موقع النصيفة  ،جدوؿ (.)73
( )2داود جاسـ الربيعي وزمالؤه  ،التبايف المكاني والزماني لتموث مياه نير الفرات ومياه االسالة بالعناصر المعدنية في مدينة
السماوة وتأثيراتيا الصحية  ،مجمة البحوث الجغرافية  ،جامعة الكوفة  ،العدد ، 3125، 2:ص.296
( )3محمود فاضؿ الجميمي  ،سموى ىادي احمد  ،تموث التربة والمياه  ،مصدر سابؽ  ،ص.236
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ط -البوتاسيوم ): (k
يعد البوتاسيوـ عنصر غذائي اساسي لمنباتات والحيوانات  ،وال يستطيع االنساف االستغناء عنيا في غذائو
اذ يمعب دور ىاما في تنظيـ المياه في الخاليا  .فيو يحافظ عمى ضغط الدـ وكذلؾ ىو مسؤوؿ عف انتقاؿ
النبضات العصبية وتقمصات العضالت  ،ناد ار ما يتواجد البوتاسيوـ في تراكيز كبيرة جدا في المياه الطبيعية
()2

وتركيزه ىو عادة اقؿ بكثير مف تركيز الصوديوـ بسبب امتصاص البوتاسيوـ في التربة.
بمغ المعدؿ العاـ لتركيز عنصر الصوديوـ في شط الشامية

(43,2ممغـ /لتر) ،اال انيا تباينت مكانيا

حسب المواقع المحددة  ،اذ سجؿ موقع النصيفة اعالىا تركي از بمغ (61,4ممغـ /لتر) ،فيما جاء موقع جسر
الشامية الحديد ثانيا بتركيز بمغ (36,9ممغـ /لتر ) ألسباب ذكرت مسبقا في تحميؿ العناصر االخرى  ،اما ادنى
تركيز فقد سجؿ في موقع سدة الشامية فقد بمغ (31,6ممغـ /لتر) وذلؾ ألسباب ذكرت انفا .
ي -الكموريدات (: (cl-
يوجد ىذا العنصر في جميع المياه السطحية عمى شكؿ امالح الصوديوـ او الكالسيوـ او المغنسيوـ وقد
يدخؿ الى المياه عف طريؽ المتدفقات الصناعية ومياه بزؿ االراضي الزراعية وفضالت المجاري  ،ويزداد في
مياه الشرب بعد عمميات المعالجة باستخداـ الكموريف ،وتمنح التراكيز العالية مف الكموريدات الماء طعما مالحا اال
اف ىذا الطعـ يعتمد عمى االيوف الموجب المرافؽ لو وعند تركيز (361ممغـ /لتر) عندما يكوف في ىيئة كموريد
الصوديوـ(.)3
بمغ المعدؿ العاـ لتركيز الكموريدات في شط الشامية

(897,8ممغـ /لتر) ،اال انيا تباينت مكانيا حسب

المواقع المحددة  ،اذ سجؿ موقع النصيفة اعالىا تركي از بمغ (971,51ممغـ /لتر) فيما جاء موقع سدة الشامية

( )2محمود فاضؿ الجميمي  ،سموى ىادي احمد  ،تموث التربة والمياه  ،مصدر سابؽ  ،ص.25:
( )3داود جاسـ الربيعي وزمالؤه  ،التبايف المكاني والزماني لتموث مياه نير الفرات ومياه االسالة بالعناصر المعدنية في مدينة
السماوة وتأثيراتيا الصحية ،مصدر سابؽ ،ص.2:1
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ثانيا بتركيز بمغ (731.31ممغـ/لتر) في حيف سجؿ ادنى تركيز في موقع جسر الشامية الحديد اذ بمغ
(591.94ممغـ/لتر) وذلؾ ألسباب ذكرت سابقا.
يتضح اف تركيز الكموريدات في مياه منطقة الدراسة بحسب المواقع المدروسة تجاوزت الحد المسموح بو
لقيمة المعيار البالغة (361ممغـ /لتر) ولكافة المواقع .
ي -الكبريتات (: )SO4
تعد مف العناصر الواسعة االنتشار وىي مف النوع المذاب واكثر مؤكسدا لمكبريت  ،ومف المصادر التي
ت ؤدي الى تركز الكبريتات ىي المصادر البشرية وتشمؿ االكسدة المفرزة لمكبريتيد او الكبريت العضوي في  ،عمى
سبيؿ المثاؿ اكواـ المناجـ ومواقع التخمص مف النفايات المنزلية  ،وىو غاز ساـ لكثير مف النباتات ( .)2وتعد
التراكيز العالية ممرضة لإلنساف اذ قد تسبب االصابة باإلسياؿ خصوصا لكبار السف والمرضى الذيف يعانوف مف
ضعؼ المناعة(.)3
سجؿ موقع النصيفة اعالىا تركي از بمغ (619.5ممغـ /لتر) في حيف جاء موقع سدة الشامية ثانيا بتركيز
بمغ (591ممغـ /لتر)  ،وقد سجؿ ادنى تركيز في موقع جسر الشامية الحديد اذ بمغ (485ممغـ /لتر) وذلؾ
بسبب قمة نسبة االمالح واختالط مياه الصرؼ الصحي مع مياه النير .
يتضح اف تركيز الكبريتات في مياه منطقة الدراسة بحسب المواقع المدروسة تجاوزت الحد المسموح بو
لقيمة المعيار البالغ (511ممغـ /لتر ) ولكافة المواقع .
ك -العكورة (: (TURb
تتعمؽ درجة العكورة بنسبة وجود المواد الصمبة العالقة في الماء والتي تتألؼ مف جسيمات مف الطمى ،

ومزيج مف مواد صمبة عضوية ومعدنية  ،واحياء دقيقة ...الخ  ،وتكوف المياه صافية اذا تمكف المرء مف رؤية
( )2محمود فاضؿ الجميمي  ،سموى ىادي احمد  ،تموث التربة والمياه  ،مصدر سابؽ ،

ص.25:

( )3داود جاسـ الربيعي وزمالؤه  ،التبايف المكاني والزماني لتموث مياه نير الفرات ومياه االسالة بالعناصر المعدنية في مدينة
السماوة وتأثيراتيا الصحية ،مصدر سابؽ  ،ص.2:4
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جسـ ابيض الموف مف خالليا بوضوح اذا كاف عمؽ الماء مت ار  .وتزاؿ عكارة الماء عف طريؽ ترسيب المواد

العالقة فيو(.)2

مف معطيات جدوؿ ( )72يتضح مستويات تركيز العكورة في شط الشامية ضمف مدينة الشامية  ،اذ بمغ

معدلو العاـ ( ، )5,55اال انيا تباينت مكانيا حسب المواقع المحددة  ،اذ سجؿ موقع التصيفة اعالىا تركي از بمغ
( ، )6,56فيما جاء موقع جسر الشامية الحديد ثانيا اذ بمغ ( ،)5,65في حيف جاء موقع سدة الشامية ادنى
تركي از بمغ ( ، )4,55ومف قيمة المعيار لتركيز العكورة البالغة ( )21 -29يتضح اف نوعية المياه ضمف الحدود
االمنة لعدـ تجاوزىا قيمة المعيار في كافة المواقع  ،جدوؿ (.)73
 -2اثر النفايات الصمبة عمى نوعية المياه الجوفية  :الناتج مف موقع طمر النفايات يتكوف مف الماء الذي
تحويو ( (Leachateمف المعموـ اف الرشح النفايات فضال عف ما ينتج مف عمميات التحمؿ البايولوجي وكذلؾ
مياه االمطار والمياه االخرى التي تصؿ الى الموقع  ،واف مياه الرشح تنساب الى المياه الجوفية واذا ما وجدت
المياه الجوفية طريقيا الى االنيار والبحيرات فأنيا تؤدي الى تموث مياه الشرب  ،لقد تعذر اخذ نماذج مف الرشح
الناتج مف تحمؿ النفايات بسبب قمة االمطار في منطقة الدراسة  ،لذلؾ تـ حفر بئر داخؿ موقع الطمر واخذ
عينات مف المياه الجوفية  .وقد اقتصرت دراستنا لتموث المياه الجوفية عمى موقع طمر النفايات باعتباره مصدر
تمويث المياه الجوفية في منطقة الدراسة .
أ -االس الهيدروجيني (: )PH
تبيف مف الجدوؿ ( )74نتائج تحاليؿ االس الييدروجيني لمياه الجوفية في موقع الطمر بانيا مائمة الى

الحامضية  ،اذ بمغ تركيزه ( )8.29وانو لـ يتجاوز الحد المسموح بو لقيمة المعيار البالغة (. )9,6-7,6
جدوؿ ()74

نتائج التحاليؿ الكيميائية لمياه الجوفية في مدينة الشامية لممدة  3131وحدة القياس ممغـ /لتر
الموقع
بئر مكب
الرئيس

pH

TDS

8.29

23861

Ec

Mg

Ca

Na

So4

K

27211مم

98.9ممغ

767ممغـ/

248:ممغـ

2758.:ممغـ

265.6ممغـ/

موز /سـ

ـ/لتر

لتر

/لتر

/لتر

لتر

CL
3943ممغـ /لتر

المصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى تحميالت مختبرية اجراىا الباحث في مختبر يوساينز في محافظة القادسية 3131/6/3،
( )2عمي حسف موسى  ،التموث البيئي  ،مصدر سابؽ  ،ص.3:9
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ب -التوصيل الكهربائي (: )EC
يالحظ مف الجدوؿ ( )74اف نتائج تحميؿ مستوى تركيز التوصيؿ الكيربائي في المياه الجوفية بمغ
( 27211ممموز /سـ) بسبب كونيا تعاني تموثا بسبب كونيا موقع مكب النفايات الرئيس في منطقة الدراسة ،
ويتضح اف قيـ التوصيؿ الكيربائي في المياه الجوفية لمنطقة الدراسة بحسب الموقع المد روس تجاوزت الحد
االدنى المسموح بو لقيمة المعيار البالغة (2,71ممموز  /سـ) .
ج -االمالح الذائبة ()TDS
اظيرت النتائج اف مستوى تركيز االمالح الذائبة في المياه الجوفية لموقع مكب النفايات في منطقة الدراسة
قد بمغت ( 27211ممغـ  /لتر) لنفس االسباب المذكورة سابقا  .ويتضح اف مستوى تركيز االمالح الذائبة في
المياه الجوفية لمنطقة الدراسة تجاوزت الحد المسموح لقيمة المعيار البالغ ( 2611 -611ممغـ /لتر) .
د -الكالسيوم (: )Ca+
ىو االكثر وفرة مف بيف الفمزات القموية االرضية في ظؿ ظروؼ طبيعية يتواجد الكالسيوـ فقط في حالة
()2

االكسدة  3+وىو عنصر اساسي ألشكاؿ الحياة النباتية والحيوانية .

بمغ تركيز عنصر الكالسيوـ في المياه

الجوفية ( 767ممغـ /لتر ) لنفس االسباب المذكورة انفا  ،ويتضح اف مستوى تركيز عنصر الكالسيوـ في المياه
الجوفية لمنطقة الدراسة بحسب الموقع المدروس تجاوزت الحد المسموح بو لقيمة المعيار البالغة (311ممغـ
/لتر).
هـ  -المغنسيوم (: (Mg
تبيف مف الجدوؿ ( )74اف مستوى تركز عنصر المغنسيوـ في مياه الجوفية لموقع مكب النفايات في منطقة
الدراسة بمغ ( 98.9ممغـ  /لتر) ويتضح اف مستوى تركيز عنصر المغنسيوـ في المياه الجوفية لمنطقة الدراسة
بحسب الموقع المدروس تجاوزت الحد المسموح بو لقيمة المعيار البالغة (261ممغـ  /لتر) .
( )2محمود فاضؿ الجميمي  ،سموى ىادي احمد  ،تموث التربة والمياه  ،مصدر سابؽ  ،ص. 239
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و -الصوديوم (: )Na+
بمغ تركيز عنصر الصوديوـ في المياه الجوفية لموقع مكب النفايات ( 248:ممغـ  /لتر) ويتضح اف
مستوى تركيز عنصر الصوديوـ في مياه الجوفية لمنطقة الدراسة بحسب الموقع المدروس تجاوزت الحد المسموح
بو لقيمة المعيار البالغة (361ممغـ  /لتر).
ز -لبوتاسيوم (: )K+
ىو فمز قموي يتواجد فقط في حالة االكسدة  2+في ظؿ ظروؼ طبيعية  ،والبوتاسيوـ ىو عنصر غذائي
اساسي لكؿ مف النباتات والحيوانات  ،ويمعب دو ار ىاما في تنظيـ المياه في الخاليا(.)2
بمغ تركيز عنصر البوتاسيوـ في المياه الجوفية لموقع مكب النفايات (265.6ممغـ /لتر ) وىو بيذا التركز
يعتبر مف المؤشرات التي تدؿ عمى ارتفاع نسبة التموث في مياه الجوفية لمموقع المدروس في منطقة الدراسة .
ح -الكموريدات (_: )CL
سجؿ مستوى تركيز الكموريدات في موقع طمر النفايات حوالي (3943ممغـ  /لتر) ويتضح اف مستوى
الكموريدات تجاوزت الحد المسموح لقيمة المعيار البالغة (361ممغـ  /لتر).
ط -الكبريتات (: )SO4
سجؿ تركيز الكبريتات في المياه الجوفية لموقع طمر النفايات حوالي (  2758.:ممغـ  /لتر) يتضح اف
مستوى تركيز عنصر الكبريتات في المياه الجوفية لمنطقة الدراسة تجاوزت الحد المسموح بو لقيمة المعيار البالغة
( 511ممغـ  /لتر )  .وبناءا عمى ما سبؽ يتضح وجود تموث في المياه السطحية المتمثمة بنير الشامية وبنسب
متفاوتة اذ تبيف ارتفاع معدالت التموث وتجاوزىا الحدود المسموح بيا في جميع المواقع باستثناء االوكسجيف
المذاب والكالسيوـ  ،اما مياه الجوفية فقد تبيف تجاوزىا الحدود المسموح بيا عالميا .

( )2محمود فاضؿ الجميمي  ،سموى ىادي احمد  ،تموث التربة والمياه  ،مصدر سابؽ  ،ص.237
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المبحث الثاني
االثار الصحية لمتموث بالنفايات الصمبة
 -1اثر التموث بالنفايات في تفشي االمراض :
ال ينحسر التموث بالنفايات الصمبة في تموث عناصر النظاـ البيئي (التربة  ،الماء  ،اليواء) بؿ يمتد تأثيره
ليشمؿ الكائنات الحية وخصوصا االنساف  ،اذ ينجـ عف تكدس النفايات الصمبة دوف معالجتيا اض ار ار بيئية
وصحية تكوف خطيرة جدا في بعض االحياف فيي تأوي مسببات االمراض وناقالتيا  ،تحتوي عمى الجراثيـ
والبكتريا التي تسبب امراض عدة ابرزىا التياب الكبد والتايفوئيد والكولي ار واالمراض الجمدية وغيرىا  .اف تراكـ
النفايات الصمبة في االحياء السكنية والتي اصبحت مف الظواىر المألوفة في مدينة الشامية اذ يمكف مالحظة
النفايات في كؿ شارع او حي سكني مما يسبب خط ار كبي ار عمى االنساف مف دوف وعي بخطورة ىذه النفايات .
وقد اثبتت الفحوصات اف فعالية ونشاط بكتريا التايفوئيد تبقى في القمامة لمدة تزيد عف  51يوما  ،وطفيميات
()2

الديزنتري تبقى لمدة تزيد عف  91يوما.

واف بكتريا الباراتا يفوئيد  -مف اجؿ تشخيص اكثر Bلمصدر االزعاج

الناتج مف مشكمة النفايات الصمبة  ،جرى استبانة راي المستجوبيف السؤاؿ ( )23استبانة  ،مثمما يظير في
الشكؿ ( ) 2:لتحديد الجانب المزعج مف النفايات بالنسبة لمسكاف  ،حيث اف ليذا التحديد اىمية تكمف في معرفة
(بواعث ) تضايؽ السكاف مف ىذه المشكمة وانزعاجيـ الكبير منيا  .وعمى ىذا كانت اجابات نحو نصؼ العينة
( )%63,4تتركز عمى عد النفايات مصد ار النتشار الحشرات وممجأ لمقوارض فضال عف خشية السكاف مف
احتماؿ تحوؿ اكداس القمامة الى بؤرة لتفشي االمراض واالوبئة في مناطقيـ السكنية  ،اما صفة الروائح الكريية
والتموث البصري فقد جاءت بترتيب متقارب ( %31,5و  )%38,4مف وجية نظر العينة المستجوبة.

( )2عبداهلل سالـ المالكي  ،اماؿ صالح الكعبي  ،مشكمة النفايات الصمبة في مدينة البصرة وتاثيراتيا البيئية  ،مجمة اداب البصرة ،
العدد ،6:سنة  ، 3122ص.394
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الشكؿ ()2:
االثار البيئية لمتموث بالنفايات الصمبة
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المصدر  :استمارة االستبياف  ،السؤاؿ (.)26

اف النفايات الصمبة تحتوي عمى مخمفات االغذية التي تنتج مف مخمفات مطابخ المنازؿ والمطاعـ العامة
والمستشفيات وىي مخمفات عضوية قابمة لمتعفف وتسيـ في تجمع الحشرات والقوارض كما انيا تجذب الييا
الحيوانات السائبة مثؿ الكالب والقطط التي تعمؿ عمى نقؿ االمراض المعدية ونقؿ الحشرات والطفيميات التي
تسبب امراض معدية تعيش عمى الكمب كعائؿ وسيط مثؿ امراض الجرب والفطريات وعضة الكمب التي تسبب
مرض السعار والتيتانوس  ،كما اف القطط تعمؿ عمى نقؿ االمراض اذا جرحت او تنقؿ جراثيـ معينة مثؿ مرض
حمى خربشة القطة  .وتأوي القمامة اعداد كبيرة مف الحشرات والتي في مقدمتيا الصراصير التي تنقؿ لإلنساف
37مرضا والذباب الذي ينقؿ لإلنساف 53مرضا معظميا امراض وبائية خطيرة  .كما تعد القمامة ممجأ لمجرذاف
التي تنقؿ لإلنساف 27مرضا اخطرىا مرض الطاعوف  ،وفضال عف ذلؾ فاف القمامة المنزلية تحتوي عمى مواد
()2

عضوية تتعفف وتتصاعد منيا روائح كريية.

( )2عبد اهلل سالـ المالكي  ،اماؿ صالح الكعبي  ،مشكمة النفايات الصمبة في مدينة البصرة وتاثيراتيا البيئية  ،مصدر سابؽ ،
ص.394
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وعند سؤاؿ العينة مف مجتمع الدراسة في حاؿ ( اف كنت قد تعرضت انت او احد افراد اسرتؾ الى
االمراض بفعؿ تراكـ النفايات الصمبة في منطقة الدراسة  .فقد اكد ( )%45تعرضيـ ألمراض عدة بفعؿ تراكـ
النفايات في حيف نفى ( )%46منيـ ذلؾ  ،فيما كاف ( )%42يحتمؿ بحدوث ذلؾ  ،الشكؿ ( .)31ومع ىذا فاف
االجابتيف االوليتيف ليما مغزى يمكف االستدالؿ بمقتضاه عمى وجود تأثير بيئي لتكدس النفايات عمى الصحة
العامة .
الشكؿ ()31
التمثيؿ البياني لنتائج السؤاؿ الخامس عشر  :ىؿ حدث اف تعرضت انت او احد افراد اسرتؾ الى عارض صحي بسبب تكدس
النفايات الصمبة في منطقتؾ ؟
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المصدر  :باالعتماد عمى الممحؽ رقـ (. )3

 -2بعض االمراض ذات العالقة بالتموث بالنفايات الصمبة في مدينة الشامية :
أ -امراض الجهاز التنفسي :
تعد امراض الجياز التنفسي مف اكثر االمراض شيوعا بيف السكاف  ،تسبب التيابات الجياز التنفسي

اكثر مف  5مالييف حالة وفاة وىي السبب الرئيس لموفاة في البمداف النامية ،اذ اف نسبة كبيرة مف ىذه الوفيات
تحدث في البمداف منخفضة الدخؿ  .ويعد االلتياب الرئوي العدوى االكثر شيوعا واالخطر لمجياز التنفسي ،
جميع الفئات العمرية تصاب بمرض ذات الرئة اال انو يتركز في الفئة العمرية االقؿ مف خمس سنوات  .وترتبط

االسباب البيئية ألمراض الجياز التنفسي مف خالؿ الظروؼ المحيطة التي تساىـ فييا وجود بعض مموثات
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اليواء عند حرؽ النفايات او تحمميا بارتفاع درجات الح اررة في المناطؽ المزدحمة بالسكاف  ،مما يؤدي الى
اصابة عامة الناس بأعراض تنفسية اذ يصابوف بحاالت شديدة مف ضيؽ في التنفس مما يؤدي الى نقص في

وضيفة الجياز التنفسي  .ويالحظ مف خالؿ جدوؿ ( )76اف نسبة المصابيف بأمراض الجياز التنفسي في الفئة
اقؿ مف ( 6سنوات) ارتفعت مف ( )72,6سنة ( )312:الى ( ):2,8سنة ( . )3131وىذا يدؿ عمى تفاقـ

مشكمة النفايات الصمبة وزيادة تأثيراتيا الصحية في ىذه الفئة العمرية باعتبارىا الفئة االكثر تماساً مع النفايات
مف خالؿ العبث بالنفايات فضال عف انخفاض مستويات الوعي البيئي في تمؾ المناطؽ .
جدوؿ ()75
اعداد المصابيف بأمراض الجياز التنفسي وحساسية الجمد وحمى التيفوئيد والتياب الكبد الفيروسي وعضة الحيواف
لسنتيف ()3131 -312:

312:
الفئة العمرية

3131
نوع المرض

نوع المرض

سنة

الجياز

التنفسي

الجمد

اقؿ مف  6سنة

9

25

-

(): -6

4

44

4

3

()25 -21

2

32

3

2

57

()75 -26

2

57

-

24

83

-

 76فاكثر

-

2

-

-

-

-

-
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24

226

6

38

291

23

243

الجياز

التياب

عضة

حساسية
الجمد

حمى

التياب

عضة

حساسية

حمى

التيفوئيد

الكبد

حيواف

التنفسي

التيفؤئيد

الكبد

-

5

35

22

29

22

45

5

42

42

3

39

-

76

3

-

2

39

3

251

66

-

-

-

-

371

5

21

الحيواف

المصدر  :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جميورية العراؽ  ،و ازرة الصحة والبيئة  ،مستشفى الشامية العاـ  ،قسـ االحصاء
الصحي والحياتي  ،بيانات غير منشورة .3131 ، 312:

ب -حساسية الجمدية (: )Skin LALLERGIE
تستخدـ كممة حساسية لمداللة عمى مجموعة مف االمراض تصيب اجيزة متنوعة مف الجسـ مثؿ حساسية

المعدة او االمعاء او االنؼ او الجمد والذي ييمنا في موضوعنا حساسية الجمد  ،وحساسية الجمد ىو مرض مف
امراض العصر الحديث  ،وىو عبارة عف تفاعؿ معيف نتيجة افراز مواد معينة مف داخؿ الجسـ نفسو او نتيجة

شيء خارجي يستجد عمى الشخص المعرض لإلصابة او اعراضو تختمؼ باختالؼ النسيج او العضو الذي
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سوؼ يصاب بالمرض  ،ويصيب الجمد مثؿ االكزيما واالرتكايا  ،ومف اسباب االصابة بالحساسية تغير فصوؿ

السنة والتي تؤثر عمى العمميات البيولوجية لإلنساف  ،وبعض االدوية واالطعمة والمواد الحافظة باإلضافة الى

العوالؽ المنتش رة في الجو مثؿ التراب وحبوب المقاح ومف العوامؿ التي تساعد عمى انتشارىا التزاحـ السكاني
()2

وحركة السكاف ووجود الحيوانات الخازنة لميكروباتيا والحشرات الناقمة ليا باإلضافة الى تدىور البيئة.

يبيف الجدوؿ ( )76اف نسبة المصابيف بأمراض حساسية الجمدية تباينت حسب الفئات العمرية  ،اذ سجمت

اعمى حاالت االصابة ( )%51في الفئة العمرية ( )75 -26لسنة  312:ارتفعت ىذه النسبة الى ( )52.8سنة
 3131ويعود السبب الى اف ىذه الفئة ىـ مف الشباب الذيف يقضوف اغمب اوقاتيـ خارج المنزؿ وعرضة

لممموثات المحيطة .

جدوؿ ()76
التوزيع النسبي ( )%لممصابيف بحسب نوع المرض والفئات العمرية لمسنتيف ()3131 -312:

الفئات العمرية

312:
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الجياز
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اقؿ مف  6سنة

72,6

23,3

-

51,8

29,9

:2,8

24,8

-

51

:,3

: -6

34

39,7

71

8,5

26,7

-

34,5

61

51

22,:

25 -21

8,8

29,3

51

4,8

36,7

9,4

32,3

61

-
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8,8

51

-

59,3

51

-
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-
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64,:

76فاكثر

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-
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( )2رنا اميف محمد صبرة  ،االمراض والخدمات الصحية في محافظة نابمس  ،دراسة في الجغرافيا الطبية  ،اطروحة لنيؿ شيادة
الماجستير  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابمس  ،فمسطيف  ،3114 ،ص.216
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ج -التيفوئيد (: (Thyphoide
ىو مرض وبائي يصيب االعمار المختمفة  ،ينتقؿ بشكؿ رئيسي عف طريؽ الماء واالكؿ المموثيف  ،ويعرؼ

بأسماء اخرى مثؿ حمى التايفوئيد  ،حمى التيفي  ،حمى التيفوئيد البطيء .

تنتقؿ الحمى التيفية عف طريؽ الفـ الى االمعاء بعد تناوؿ المأكؿ والمشروبات والخضر والفواكو المموثة

()2

وتنتقؿ ىذه البكتريا عف طريؽ الكالب والقطط والقوارض التي تقتات عمى النفايات وعف طريؽ الحشرات الناقمة
لمجرثومة مف تكدس النفايات .
نالحظ مف خالؿ جدوؿ ( )76اف اعمى نسبة لممصابيف بحمى التيفوئيد بمغت ( )%71لمفئة العمرية (-6
 ):لسنة  312:ويرجع السبب الى اف ىذه الفئة ىـ مف صغار السف االكثر تماس لمنفايات الصمبة بينما

انخفضت ىذه النسبة الى ( )%61سنة . 3131
د  -التهاب الكبد (: (HEPATTE

ىو مرض فيروسي يصيب الكبد بااللتياب وىو نوعيف :
 -2التهاب الكبد الحاد  :ينجـ عف االصابة بػ الفيروس  ، Aالذي يسبب التيابا حادا في الكبد  ،وينتقؿ عف
طريؽ الفـ بواسطة المياه واالطعمة المموثة  ،تبمغ فترة الحضانة بيف اسبوعيف الى ستة اسابيع  ،ال يسبب

مضاعفات خطيرة ( ، )3تتمثؿ اعراضو بالحمى والتوعؾ وفقداف الشيية واالسياؿ والغثياف واصفرار الجمد والعينيف
 ،لذا يطمؽ عميو بالصفراء  ،تختمؼ االصابات الوبائية بالمرض اعتمادا عمى الفئة العمرية وطبيعة المنطقة مف

حيث البيئة المناسبة لو .
 -2التهاب الكبد المزمن  :يتسبب فيو الفيروس  Bوالذي تبمغ فترة حضانتو بيف شير وستة اشير ويصيب
االلتياب جميع اجزاء الكبد الذي يؤدي الى تشمعو.
يتضح مف الجدوؿ ( )76ارتفاع نسبة االصابة بمرض التياب الكبد الفيروسي (الحاد والمزمف) حيث بمغت
اعمى نسبة ( )59,3في الفئة العمرية ( )75 -26لسنة  ، 312:ويرجع السبب الى اف ىذه الفئة ىـ مف الشباب

( )2عمياء عبد الرحمف عبد الواحد  ،التموث بالنفايات الصمبة واثارة البيئية في مدينة الزبير  ،رسالة ماجستير (غ.ـ)  ،كمية اآلداب
 ،جامعة البصرة  ، 3127 ،ص.27:
( )3المصدر نفسو  ،ص.278
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الذيف يقضوف اغالب اوقاتيـ خارج المنزؿ مما يجعميـ اكثر عرضة لإلصابة بالمموثات  .في حيف كانت الفئة
العمرية اقؿ مف  6سنوات ىي اكثر الفئات اصابة حيث بمغت نسبة االصابة ( )%51سنة  3131والسبب يعود
الى اف ىذه الفئة ىـ مف صغار السف االكثر تماس بالمموثات الصمبة .
و -عضة الحيوان :
تظير الحيوانات السائبة ومنيا الكالب في المدف  ،وتنتشر في الشوارع والمحالت العامة  ،وىذه الكالب
ا لسائبة ناقمة لكثير مف االمراض المعدية مف الحيواف الى االنساف مثؿ داء الكمب واالكياس المائية والحمى
السوداء واليرقاف  ،تسبب عضات الحيوانات جروحا مختمفة تؤدي الى تمزؽ الجمد ومنيا احداث كدمات نتيجة
الضغط الشديد مف جسـ الحيواف عمى موقع العض  ،واكثر ما يحذر منو ىو عضة الكمب واالصابة بداء الكمب
(السعار) وىو مرض خطير شديد الفتؾ يسببو فيروس يياجـ الجياز العصبي المركزي لإلنساف والحيواف  ،وىو
مرض مشترؾ قاتؿ لإلنساف والحيواف الذي يصاب بو مالـ يتـ اعطاؤه العالج الوقائي قبؿ ظيور اعراض
المرض.

()2

يتضح مف الجدوؿ ( ، )76اف اعمى نسبة اصابة بعضة الحيواف بمغت ( ، )%51في الفئة العمرية
( )75 -26سنة  ، 312:وقد ارتفعت الى ( )%64,:لسنة  3131ويعود السبب الى اف ىذه الفئة ىـ االكثر
تواجد في الشوارع والطرقات وغالبا ما يتخذوف مف الساحات الفارغة مناطؽ لمعب .
يتضح مما تقدـ اف لمنفايات الصمبة اث ار واضحا عمى صحة االنساف والسالمة العامة  ،فيي توفر وسطا
بيئيا مناسبا لكثير مف انواع الفايروسات والحشرات الضارة والطفيميات مف مسببات االمراض الت تنتقؿ عبر
الحيوانات الى االنساف  ،مسببة العديد مف االعتالالت الصحية  ،كما يعد االطفاؿ وضعيفي المناعة والحوامؿ
اكثر تعرضا ليا  .اضؼ الى ذلؾ تراكـ النفايات وخاصة العضوية منيا توفر غذاء مجاني لكثير مف الحيوانات
السائبة الحاممة لكثير مف االمراض .

( )2دليؿ اجراءات التعامؿ مع البؤر المرضية لمرض (داء الكمب) االمارات العربية المتحدة  ،و ازرة البيئة  ،3126 ،ص.4
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المبحث الثالث
التشوه البصري الناجم عن النفايات الصمبة في مدينة الشامية
يعرؼ التموث البصري ( )Visual pollutionعمى انو اصطالح يطمؽ عمى العناصر البصرية غير
الجذابة  ،سواء أكانت مناظر طبيعية اـ اصطناعية او اي شيء اخر يريد الشخص اف ينظر اليو ‘ او انو عبارة
عف تشويو ألي منظر تقع عميو عيف االنساف ويحس بعدـ ارتياح نفسي( .)2وبما اف التموث البصري يؤثر عمى
االنساف في فقدانو اىـ سمة في الطبيعة وىي تشويو صور عناصرىا فيؤثر عمى الحالة النفسية مما يتطمب ذلؾ
اعتماد معيار االحساس وما يشعر بو الفرد مف مشاىدة اكداس النفايات المزعجة  ،ومف خالؿ ذلؾ يمكف اف
يحدد ويقيـ مستوى التشوه البصري في المدينة  ،توضح الدراسة الميدانية عبر استمارة االستبياف ىذا الجانب  ،اذ
اكد ( )%:4انزعاجيـ مف تراكـ النفايات الصمبة ويرونيا تشوه حضري في الحي السكني  ،فيما لـ يشعر
باإلزعاج ( )%5منيـ  ،في حيف ابدى ( )%4باف ال فكرة لدييـ عف الموضوع  ،الشكؿ (.)32
الشكؿ ()32
نسب انزعاج السكاف مف تراكـ النفايات وتشويو المنظر العاـ لمحي السكني

نعم

كال
الاعلم

المصدر  :الدراسة الميدانية  ،ممحؽ ( ، )3استمارة االستبياف  ،المحور السادس  ،السؤاؿ (.)6

( )2شكري ابراىيـ الحسف  ،التموث البيئي في مدينة البصرة  ،اطروحة دكتوراه غير منشورة  ،مصدر سابؽ  ،ص.292
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تظير معالـ مشكمة التموث البصري في منطقة الدراسة عمى نحو واضح اذ تشكؿ تكدس النفايات ورمييا
بصورة عشوائية بيف الشوارع واالزقة السكنية وفي االسواؽ والطرؽ الرئيسة وعمى ضفاؼ شط الشامية الواجية
المائية الترفييية لمنطقة الدراسة  ،وما يرافقيا مف تدني خدمات البمدية وقمة الوعي البيئي مشيدا بصريا سيئا
لمظير المدينة البيئي وتشوييا لجماليتيا مما يولد شعو ار مزعجا وحالة مف عدـ االرتياح  .وحيف تطغى اكداس و
ركامات النفايات والقمامة عمى المنظر العاـ لممدينة فاف المدينة ستفقد بكؿ تأكيد صورتيا كمنجز تفتخر بو
الحضارة البشرية  ،وتتحوؿ بدال مف ذلؾ الى صورة مشوىة لتمؾ الحضارة  .كما يعد مؤشر قمة الحاويات
المخصصة لمقمامة وعدـ كفايتيا الستيعاب النفايات الصمبة فضال عف العمر الزمني ليا مشيدا بصريا مزعجا ،
واف اغمبيا قديمة ومتيرئة بفعؿ الظروؼ المناخية مف درجة ح اررة واشعة شمس ورطوبة  ،واف معظميا معيوبة
وال يتـ تجديدىا مف قبؿ البمدية  ،وىذا ما اكدتو اجابات مف شممتيـ استمارة االستبياف بنسبة ( )%84فيما اجاب
( )%28بعدـ عمميـ بذلؾ  ،في حيف اكد بتجديد الحاويات ( )%21منيـ  ،الشكؿ ( ،)33وىذا يعكس رؤية
بصرية مزعجة لألحياء السكنية والمشيد العاـ لممدينة وفقداف االحساس بالجماؿ .
الشكؿ ()33
النسب المئوية لتجديد الحاويات في الحي السكني

كال
نعم

ال اعلم

المصدر  :الدراسة الميدانية  ،استمارة االستبياف  ،المحور الثالث  ،السؤاؿ (.)4
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يبيف الجدوؿ ( )77النسب المئوية لمظاىر النفايات المزعجة بصريا في منطقة الدراسة  ،اذ يمكف تقسيـ
االحياء السكنية التي تعاني مف تموث بصري الى ثالث مستويات ىي :
 -2مستوى التموث البصري المتوسط  :تمثؿ حدود الفئة بناءا عمى نسيب االجابة المتمثمة ب ( مف )%21-61
مف اجابات المستبينيف وتشمؿ أحياء (الوفاء وحي التراث) وذلؾ بسبب كونيا مناطؽ مفتوحة وواسعة وذات عدد
سكني قميؿ ووحدات سكنية محدودة.
 -3مستوى التموث البصري الشديد  :تراوحت حدود بيف ( )% 96 -62مف اجابات المستبينيف في احياء
(الجميوري  ،2السراي  ،السوؽ  ، 2المعمميف االيمف  ،الحسيف  ،الزىراء)  ،وذلؾ بسبب ضعؼ الخدمات البمدية
لدييـ وعدـ انتظاميا .
 -4مستوى التموث البصري الشديد جدا  :تمثؿ الحدود العميا إلجابات المستبينيف حوؿ امتعاضيـ مف تراكـ
النفايات وتشويييا لمدينة الشامية اذ تراوحت مف ( )% 211-97وشممت االحياء في الجدوؿ ( )65باستثناء ما
ذكر مف أحياء في الفئتيف السابقتيف  ،ويدؿ عمى امتالكيـ مالحظة واعية تجاه تراكـ المخمفات ودورىا في تشويو
المشيد البصري لمناطقيـ .
ال يقتصر التموث البصري عمى حي سكني واحد دوف اخر  ،اذ شمؿ جميع احياء مدينة الشامية  ،كما
وثقت الدراسة الميدانية ىذا الجانب عبر صور تعكس ابعاد مظاىر التموث البصري بالنفايات الصمبة في منطقة
الدراسة  .توضح الصورة ( ، )48مظير مف مظاىر رمي انواع النفايات المتكونة مف اكياس النايموف والعمب
البالستيكية في حي السراي وىي مف النفايات التي يصعب تحمميا وتبقى فترة طويمة حتى يتـ التخمص منيا ،
لذا يقوـ السكاف برمييا بالساحات المتروكة عمى الرغـ مف قربيا مف منازليـ  ،بينما توضح الصورة ()49
مخمفات الفواكو والخضر في سوؽ الشامية  ،وتبيف الصورة ( )4:رمي النفايات في ساحة مؤسسة حكومية وىي
مدرسة الرسالة االبتدائية التي ىي في طور اعادة البناء وكذلؾ الصورة ( )51رمي النفايات في شارع البمداوي
وتبيف صورة ( )52رمي النفايات في شارع االماـ عمي وتظير الصورة ( )53رمي النفايات في شارع الحماـ
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الجدوؿ ()77

النسبة المئوية ( )%لحاالت التموث البصري المتسبب مف وجود النفايات الصمبة
النسبة ( )%الذين اجابوا

النسبة ( )%الذين اجابوا
25

100
100

23
27

ت

الحي السكني

1

السراي

75

2

الجمهوري 2

85

15

3

السوق1

89

12

100

4

السوق2

93

7

100

15

5

العسكري الشرقي

88

12

100

19

6

المعممين االيمن

83

17

100

8

7

المعممين االيسر

94

6

100

8

8

السماجة

93

7

100

11

9

الخوئي

90

10

100

8

10

الحمام

91

9

100

8

11

الحرية

87

13

100

8

12

الزراعة

90

10

100

8

13

المجارش

98

2

100

8

14

الجمهوري 1

92

8

100

4

15

الجوادين

90

10

100

15

16

الحسين

94

6

100

27

17

المنتظر

83

17

100

38

18

سومر

92

8

100

8

19

الشبانات

89

11

100

4

20

الزيتون

95

5

100

4

21

الزهراء

75

25

100

19

22

الفرات

92

8

100

19

23

الوفاء

50

50

100

2

24

الموظفين

98

2

100

11

25

التراث

22

78

100

8

26

السالم

95

5

100

1

27

الغدير

89

11

100

4

28

القاطع

91

9

100

8

(نعم)

(كال)

المصدر  :نتائج مستخمصة مف استمارة االستبياف  ،السؤاؿ .:
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حجم العينة
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الصورة ( )48مخمفات العمب المعدنية والبالستيؾ في حي السراي

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ /9 /4

.3131

242

الصورة ( )49مخمفات في سوؽ الفواكو والخضر
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الصورة ( )51رمي النفايات في شارع البمداوي

الصورة ( )4:رمي النفايات في ساحة مدرسة الرسالة

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ .3131 /9 /4
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الصورة ( )52رمي النفايات في شارع االماـ عمي

الصورة ( )53رمي النفايات في شارع الحماـ

 -تـ التقاط الصورة بتاريخ .3132 /9 /4
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المبحث الول
النظام الداري المتبع في ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية
لقد اصبح موضوع ادارة النفايات عمما وفنا وىو في تطور مستمر مما ادى الى ابتكار اساليب ادارية
وطرق فنية وتقنية واقتصادية تضمن القيام بمختمف العمميات  :الجمع والتخمص والمعالجة وبطرق تؤمن
حماية البيئة وتحقق عوائد اقتصادية وانطبلقا من اىمية ىذا الموضوع  ،يمكن توضيح امكانية مديرية بمدية
الشامية في ادارة النفايات الصمبة عمى النحو االتي :
 -1التقسيمات االدارية .
 -2العاممون في دائرة البمدية .
 -3االليات المستعممة من قبل دائرة البمدية .
 -1التقسيمات الدارية :
ان اتساع الرقعة الجغرافية لمدينة الشامية والزيادة الكبيرة في عدد سكانيا قد سبب زيادة في
الحاجات االساسية لمخدمات البمدية مما يصعب معو ادارة المدينة بموجب االنظمة االدارية القديمة لذا
اصبح من الضروري اصدار تشريع جديد إلدارة بمدية الشامية يستوعب ىذا التطور ويستجيب لضرورة تقديم
افضل الخدمات لمدينة الشامية باعتبارىا مركز التقاء ومدينة ليا تأثيرىا المتميز ،واعتمدت في تقديم
الخدمات البمدية عمى تقسيم المدينة الى قسمين بمديين يظم ( )8قطاعات سكنية وضمنيا ( )28حي سكني ،
تقسم جميع نشاطاتيا الخدمية وكل قسم يحتوي عمى اربعة قطاعات سكنية لتقديم افضل الخدمات  ،تتولى
مديرية بمدية الشامية ميمة ادارة النفايات التي تتضمن مفردات االدارة من عمميات جمع  ،نقل  ،معالجة ،
عن طريق االقسام التابعة ،انظر جدول (.)41
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جدول ()41
التقسيمات البمدية االدارية في مدينة الشامية لعام 2020
القسم البمدي

االول

الثاني

رقم القطاع

الحي السكني

االول

السراي  ،السوق ، 1المعممين االيمن  ،الزراعة  ،الجميوري1

الثاني

المعممين االيسر  ،المجارش  ،السماجة  ،غدير

الثالث

الخوئي  ،حمام  ،جميوري ، 2العسكري الشرقي ،

الرابع

السوق ، 2الحرية ،القاطع

الخامس

 ،المنتظر  ،الجوادين  ،الشبانات

السادس

سومر  ،الحسين  ،الزيتون

السابع

الزىراء

الثامن

السبلم  ،الفرات  ،التراث  ،الوفاء  ،الموظفين

المصدر :الباحث باالعتماد عمى مديرية بمدية الشامية  ،قسم التصميم االساسي  ،قسم المدن  ،بيانات غير منشورة .2020 ،

 -2العاممون في القسم البمدي :
ان مدى نجاح عممية ادارة النفايات الصمبة يعتمد الى حد بعيد عمى اعداد وتدريب ومتابعة عمل
الكوادر البشرية وقد كانت بمدية الشامية تعاني من ضعف في الكوادر البشرية لقمة الرواتب المخصصة
وطول ساعات العمل وصعوبتو وعدم الرغبة من قبل المواطنين في االنخراط في ىذا النوع من العمل ألسباب
اجتماعية وليذا السبب قامت بمدية الشامية باالستعانة ببعض الكوادر الوقتية لسد الحاجة الممحة ليا .ومع
ذلك بقى العجز واضحا ونسبيا  ،اما فيما يتعمق بأعداد العاممين في بمدية الشامية سواء كانوا (ميندسين ،
عمال تنظيف  ،مراقب عمل  ،سواق الية  ،اداري  ،عمال  ،اخرى) فقد بمغ عددىم ( )90عامل دائم و
( ) 346عامل بأجر يومي اذا ما تم احتساب العدد ومقارنتو مع عدد سكان مدينة الشامية فنجد ان النسبة
عامل واحد لكل ( ) 140مواطن وىو عدد قميل ال يتناسب مع ما يطرح من النفايات بمختمف انواعيا يوميا
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والتي تقدر بمئات االطنان سنويا ال سيما بعد زيادة عدد سكان مدينة الشامية وترافق معيا زيادة الدخل
الشيري وارتفاع المستوى المعيشي .
ومن المبلحظ ان عدد عمال األجر اليومي غير مستقر ويميل الى التناقص والتراجع بسبب قمة
الرواتب المخصصة حيث يبمغ األجر اليومي لعامل النظافة ( )10االف دينار فقط عمى الرغم من طول
ساعات العمل التي تصل الى ( 12ساعة) تقريبا مع عدم وجود اجازة او استراحة لتمك الفئة العاممة عمى
الرغم من انيا تعد مفصل ميم في رفع النفايات المتراكمة ومن خبلل الدراسة الميدانية تبين ان الجيد البمدي
قميل وىو ال يتناسب ايضا مع كمية المطروح من النفايات يوميا انظر جدول ( ، )42وتبين كذلك ان الكمية
المنقولة من النفايات ال تمثل اال الحد االدنى لنظافة المدينة اذ انيا تمثل نسبة قميمة مقارنة مع ما مطروح من
السكان ولذا فان المدينة مازالت تعاني من تراكم النفايات.
جدول ()42
اعداد الموظفين ( الدائمين  ،االجور اليومية ) وىم موزعين حسب اقسام البمدية وقطاعاتيا لسنة 2020
ت

القسم البمدي

الدائمين

اجور يومية

1

القسم البمدي االول

56

177

2

القسم البمدي الثاني

22

123

3

قاطع السوق الصباحي

6

29

4

قاطع السوق المسائي

6

17

90

346

المجموع

المصدر  :مديرية بمدية الشامية  ،شعبة التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة .2020 ،
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وبحسب ما تشير اليو نتائج االستبيان  .تعتمد العينة المستجوبة ان ضعف االداء البمدي يأتي بالمرتبة
االولى من بين االجابات بنسبة ( )%52اذ انيم يدركون ضعف االمكانيات البمدية  ،و يضعونيا في اولوية
()1

االسباب.

 -3الليات المستعممة من قبل دائرة بمدية الشامية :
يبلحظ عند دراسة نظام ادارة النفايات الصمبة ألي منطقة بأن ىناك عبلقة وثيقة بين كفاءة النظام
وعدد االليات المستعممة ونوعيا لغرض الحصول عمى كفاءة جيدة ليذا الصدد ويجب معرفة االعمار
التصميمية لآلليات وتعويض النقص الحاصل في اعدادىا وصيانتيا بصورة مستمرة واستبدال المندثر ،
فنبلحظ ان بمدية مديرية الشامية تعاني من نقص حاد في االليات بسبب الظروف االستثنائية التي يمر بيا
البمد وان اغمب االليات المستيمكة تجاوزت اعمارىا االفتراضية (.)2
وعند التطرق الى االليات المتوفرة في دائرة بمدية الشامية نجد ان العدد الكمي لآلليات العاممة في
التنظيف وبمختمف انواع ىو بحدود ( )24الية وىذا يعني الية واحدة لكل ( )2545مواطن وىذه النسب غير
مقبولة ويمكن ان نعدىا واحدة من اسباب تدني النظافة العامة في مدينة الشامية ينظر الى جدول (.)43

( )1استمارة االستبيان  ،سؤال .6
( )2مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة .2020 ،
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جدول ()43
اعداد وانواع االليات (البمدية والمؤجرة) في مديرية بمدية الشامية لعام 2020
ت
1

نوع االلية
كابسات

العدد الكمي

العدد بالتفصيل

القسم البمدي

5

القسم البمدي االول

4

القسم البمدي الثاني

5

القسم البمدي االول

4

القسم البمدي الثاني

1

القسم البمدي االول

1

القسم البمدي الثاني

9

2

ج اررات

9

3

كنتر

2

4

تنكر ماء

1

5

شفبلت

2

6

حفارة جونديز

1

7

المجموع

24

1
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القسم البمدي الثاني

1

القسم البمدي االول

1

القسم البمدي الثاني

1

المصدر  :مديرية بمدية الشامية  ،بيانات غير منشورة . 2020،

القسم البمدي االول

القسم البمدي االول
القسم البمدي الثاني
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المبحث الثاني
مراحل أدارة النفايات الصمبة
 أدارة النفايات الصمبة ): (SoIid wastes Mangementتعد أدارة النفايات الصمبة عادة عممية معقدة بسبب تكونيا من عمميات ذات أساليب وتقنيات مرتبطة
بتقميل النفايات عند مصادر توليدىا ثم عند الجمع والنقل والتخمص النيائي لذا فان عممية ادارة ومعالجة
النفايات ستبدء من ىذه الخطوة الى اخر مرحمة وىي ردميا والتخمص منيا وكذلك بسبب تزايد الكميات
المطروحة وتنوعيا وانتشار المناطق الحضرية وتطورىا وبالخصوص في الجانب التقني اضافة الى محدودية
تمويل ىذه الخدمات مما جعل المشكمة اكثر تعقيدا  .وأن جميع ىذه العمميات يجب أن تسير وفق التعميمات
والقوانين أالجتماعية والبيئية التي توفر الصحة والسبلمة البيئية العامة .
أما تعريف أدارة النفايات الصمبة  :ىو السيطرة عمى عمميات (تولد  ،خزن  ،جمع  ،نقل  ،معالجة
وتدوير وتخمص نيائي) من النفايات الصمبة بطريقة أو أسموب يتفق مع المعايير الصحية العامة  ،االقتصاد
 ،ومعايير التخطيط الحضري واالقميمي وحفظ المواد الطبيعية واعتبارات بيئية( .)1لذا فأن أدارة المخمفات
الصمبة بطريقة صحيحة وسميمة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا أصبحت من األىداف التي تسعى الى تحقيقيا
جميع دول العالم و يجب ان تركز اإلدارة الحديثة المتكاممة لمنفايات الصمبة عمى المبادئ االساسية
التالية :
 -1المحافظة عمى الموارد الطبيعية .
 -2استرداد المواد االولية .
 -3حماية البيئة والحد من التموث .
( )1حسين رضا سعيد  ،تطوير ادارة النفايات الصمبة (بحث تطبيقي في مدينة الحمة)  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد
 ،مجمة العموم االقتصادية واالدارية  ،العدد ( )91المجمد ( ، )22السنة ،2016
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 -4اشراك المواطن في الق اررات الميمة وتحقيق درجة رضا جيدة .
 -5اطار قانوني وتنظيمي لتنفيذ سياسة واستراتيجية وطنية إلدارة النفايات الصمبة بضمنو قد يكون لممدن .
لوائحيا المحمية الخاصة بيا .
 -6سياسات تحديد اولويات العمل ( التسمسل اليرمي إلدارة النفايات والحد منيا).
تتولى دائرة البمدية عادة أدارة نفايات المصادر (سكني  ،تجاري  ،أداري  ،مناطق مفتوحة) ابتداء من
عممية الجمع والنقل ومن ثم معالجة( )1فتقوم دائرة البمدية معتمدة عمى كوادرىا الخاصة بإنجاز الجزء االكبر
من عممية أدارة النفايات الصمبة في المدينة حيث تسخر معداتيا وألياتيا الخاصة وكادرىا المعني والعمال
لعممية جمع النفايات الصمبة ونقميا الى مواقع الطمر النيائي خارج المدينة وتتركز ىذه الخدمة بصورة خاصة
في المناطق السكنية بينما يقوم متعيدون محميون تتعاقد معيم البمدية ويعممون بأشرافيا في مجال رفع ونقل
النفايات في المناطق التجارية والصناعية في المدينة  ،ويمكن توضيح المفردات االساسية التي تكون محاور
فعاليات ادارة ومعالجة النفايات الصمبة (شكل  )16وىي :
 -1توليد النفايات (. )Generation
 -2التخزين (. )storage
 - 3الجمع (. )collection
 -4المحطات التحويمية (. )Transfer Station
 -5نقل النفايات (. )Waste Transfer
 -6المعالجة (االسترجاع  ،التدوير ) ).)Recovery, Processing
 -7التخمص النيائي (. )ultimate Disposal
( )1مقابمة مع مسؤول قسم البيئة الميندس سيف كاظم راضي بتاريخ .2021 /1/20
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 -1مرحمة التولد  ،توليد النفايات (: )Generation
تبدأ ىذه المرحمة في تولد المخمفات عند المصدر  .بالنسبة لممخمفات الصمبة فيي تتولد اساسا من
الوحدات السكنية والتجارية والمؤسسية باإلضافة الى االسواق والمطاعم وتعتبر مرحمة تولد المخمفات الصمبة
من أىم المراحل حيث يمكن من خبلل مبدأ الفصل عند المنبع أن يتم فصل المكونات العضوية عن باقي
المكونات االخرى مما يساعد في رفع كفاءة عمميات المعالجة وتقميل الكميات التي تستوجب التخمص النيائي
ويمكن أيضا في ىذه المرحمة تحقيق أمكانية التحكم في كمية ونوعية المواد المستخدمة وبالتالي ترشيد
االستيبلك الذي يخفض من كمية المخمفات المتولدة  ،أن التعامل السميم والرشيد لممخمفات الصمبة في مرحمة
التولد يحقق ما يمي :
 -1تخفيض العبء عمى المراحل التالية من عمميات تجميع ونقل ومعالجة.
 -2تخفيض الكميات التي تحتاج مواقع لمتخمص النيائي.
 -3القضاء عمى المشاكل التي تنجم عن تخمص العشوائي لمنفايات.
 -4تحسين خصائص منتجات عمميات أعادة التدوير نتيجة عدم اختبلط النفايات بمكونات غير مرغوب
فييا.
 -5تحقيق عائد اقتصادي لما تحتويو من مكونات ميمة تقوم عمييا صناعات تحويمية كثيرة.
 -6حماية العاممين من اي ضرر نتيجة التعامل غير أألمن مع مكونات خطرة بالمخمفات الصمبة (.)1
ىناك اختبلفات كبيرة بين النفايات الصمبة المتولدة من مصادر مختمفة يمكن ان تكون ىذه المصادر
االسر  ،تجاري ،صناعي  ،مؤسسات  ،شوارع ‘ البناء واليدم  ،مخمفات الصرف الصحي وغيرىا .

( )1سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم  ، 276معيد التخطيط القومي االدارة المتكاممة لممخمفات الصمبة ودورىا في االقتصاد
القومي  ،جميورية مصر العربية  ،طريق صبلح سالم  ،حديثة نصر القاىرة  ،يوليو  ، 2017ص. 38
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 معدل التولد (:)Generation Rateيقصد بمعدل التولد ىو مقدار ما يطرحو الشخص من نفايات خبلل اليوم ويقاس عادة  ،كغم /
شخص  /يوم ويعد معدل التولد من أىم الخطوات التي تدخل في أدارة ومعالجة النفايات الصمبة لكونيا تؤدي
الى معرفة الكميات المتولدة من النفا يات الصمبة ومن خبلل قياس كميات النفايات الصمبة التي يتم جمعيا
من قبل مديرية بمدية الشامية فقد سجمت معدل توليد النفايات في اليوم الواحد ( 10200كغم)  .ان استخراج
معدل توليد النفايات الصمبة لو أىمية في ادارة النفايات ويمكن تعريفو بأنو كمية المخمفات التي يطرحيا
الشخص الواحد أثناء مدة زمنية معينة بداللة الوزن أو الحجم ويستعمل الوزن غالبا الن تغيره أقل بكثير من
التغير بالحجم أثناء النقل بسبب ىو الوزن ال يتأثر بدرجة الضغط الذي تتعرض ليا النفايات بدرجة كبيرة
()2

وتتأثر كمية ونوعية النفايات بعوامل عديدة ومن أىميا

( )1

:

 -1توجو البمد اقتصاديا أذا كان زراعي أم صناعي  ،فأن البمدان الزراعية تكون أغمب النفايات المتولدة فييا
مواد عضوية قابمة لمتحمل والتعفن ألنيا تحتوي نسبة عالية من فضبلت االطعمة وبقايا الفضبلت الزراعية
وفي البمدان الصناعية تكون النسبة االكبر من النفايات من المواد المصنعة كالعمب الزجاجية والمعدنية
وغيرىا .
 –2المستوى االقتصادي والمعاشي لمبمد يؤثر في زيادة كمية النفايات الصمبة بشكل طردي .
 -3الكثافة السكانية أذ ان النفايات تزداد طرديا مع زيادة عدد السكان.
 -4كمية النفايات المتولدة تتأثر بنوع الخدمة التي تقدميا البمدية أو القطاع الخدمي في مجال أدارة النفايات
الصمبة من أساليب جمع ونقل ومعالجة .يتباين معدل التولد من مدينة الى اخرى أذ أن ىناك مجموعة من
العوامل التي يتأثر بيا (اختبلف المواسم  ،المستوى أالقتصادي  ،العادات أالجتماعية) لؤلسرة.
( )1الشمري كريم كاظم  ،دراسة تحميمية لمشاكل البيئة الحضرية (مناطق مختارة من مدينة الحمة) رسالة ماجستير غير منشورة
المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي جامعة بغداد ، 2010 ،

ص.48

( )2المشايخي احمد ابراىيم  ،تحميل مشكمة نقل النفايات الصمبة باستخدام أسموب البرمجة الخطية  ،رسالة ماجستير غير
منشورة في العموم االقتصادية  ،كمية االدارة واالقتصاد  .جامعة بغداد  ،عام  ، 2011ص.15 -14
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وىكذا فأن مدينة الشامية يقدر فييا معدل تولد النفايات الصمبة حسب بيانات مديرية بمدية الشامية لعام
 2020ب  102كغم  /شخص  /يوم  .اال ان الدراسة الميدانية قد كشفت ان معدل تولد النفايات الصمبة قد
بمغ 10628كغم  /شخص  /يوم والذي تم استخراجو من تقسيم مجموع كمية النفايات الصمبة التي تبمغ
()1

(9905090435طن /يوم)

عمى عدد السكان  ،وان معدل التولد اليومي لمنفايات المنزلية قد بمغ 10253

كغم  /شخص  /يوم جدول (.)44
جدول ()44

نسب مكونات النفايات المنزلية الصمبة لمدينة الشامية عام 2020
نوع النفايات

نسب مكونات النفايات البمدية %

نفايات طعام

63064

ورق

305

ببلستيك

609

زجاج

104

معادن

5035

أنسجة

5014

مخمفات حدائق

609

مواد اخرى

7017

المجموع

100

المعدل التولد

 10253كغم

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية.

أن نحو ( ) % 70من مجموع النفايات ىذه تصل الى مناطق الطمر أما ( .)2() % 30منيا فيبقى

في مكان التولد او اماكن الجمع االولية مما يشكل عبئ عمى الجيات المسؤولة فضبل عن كونو خطر
عمى الصحة العامة ويبلحظ أن قياس الوزن الكمي لمنفايات يشير بدقة لكمية النفايات الناتجة التي تختمف
تماما عن كمية النفايات التي تجمع بالفعل  ،ذلك بسبب ما يفقد من الناتج في المراحل المختمفة حيث تنقص
( )1استخرج معدل 10628كغم  /شخص  /يوم من المجموع الكمي لمنفايات الصمبة ( المنزلية  ،التجارية  ،الصناعية ) .
( )2مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،تقارير االقسام البمدية  ،عام . 2021
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كمية النفايات بسبب ما يأخذه نابشوا النفايات التي يتم التخمص منيا بطريقة غير مرخص بألقائيا في
الساحات الخالية أو مجاري االنيار مثبل أو حرقيا.
 -2مرحمة التخزين (: )on site storage
أن الوعاء االكثر شيوعاً واستخداما لحفظ النفايات المنزلية عمى نطاق مدينة الشامية ىي الحاويات
سعة  100لتر ( 50م )3والتي تصنع من الببلستيك  .بمدية الشامية ىي الجية الموردة ليذا النوع من
االوعية حيث تم توزيعيا عمى الدور السكنية  ،وان ما ال يقل عن  %90من النفايات المنزلية في المدينة
تخزن بيذه الطريقة  .ومن سمبيات ىذه االوعية ىي الروائح الكريية المحفوظة فييا حتى وأن كانت فارغة
بسبب عدم غسميا من قبل أصحاب المنازل وكذلك ىي عرضة لمعبث من قبل نابشي القمامة حيث يتعمد
نابشوا القمامة تفريغ المحتويات لمبحث عن االشياء ذات الثمن أو القيمة  .وغالبا ما تكون ىذه الحاويات
عرضة لمسقوط بسبب االىمال مما يسبب تفريغ محتوياتيا وتتسرب منيا السوائل التي تحتوي عمى مواد
عضوية تنبعث منيا روائح كريية .
من الناحية العممية تكون عممية التجميع شاقو وتحتاج الى وقت أطول في حالة استعمال ىذه الحاويات
حيث تنجم الصعوبات عندما تكون ممتمئة بشكل غير منتظم اذ يتم شحنيا بكميات تفوق طاقتيا وبمختمف
االنواع من النفايات واحيانا نممئ بمخمفات زراعية وانقاض بناء أذ يصعب رفعيا وتفريغيا في سيارات جمع
النفايات ،و تحتاج عاممين تجميع نفايات في تفريغ في مثل ىذه المحتويات مما يسبب ذلك خفض كفاءة
التجميع ورفع التكاليف  ،فضبل عن ما تسببو من تمويث لمشوارع واالرصفة ومنظر غير مستحب  .ويقترح
الباحث ان يكون الحجم المناسب ألوعية حفظ النفايات يعتمد عمى مقدار االنتاج وعدد أفراد االسرة وعدد
مرات التجميع اما عدد الحاويات فيجب ان يكون توزيعيا في الطرق منتظم فمثبل في شوارع مدينة الزرقاء ،
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االردن يتم حساب عدد الحاويات في وسط المدينة بناءا عمى طول الشارع  ،حيث يتم تثبيت الصناديق كل
 50مت ار عمى جانبي الطريق.

()1

يرى الباحث أن استخدام وعاء قياسي يتحدد فيو سعة حجم الوعاء بمعدل االنتاج لو أىمية في تحقيق
أقصى انتاجية لمعمالة ووسائل النقل  ،فعند استخدام الحاوية سعة  100لترمع عدم فرض غرامات لممخالفين
في كيفية استخداميا يزيد من الوقت البلزم لمتجميع بالنسبة لمعمال ولمسيارة الخاصة بتحميل النفايات ويكون
غير اقتصادي ويستغرق وقت أطول في الوقفة الواحدة .
أما بالنسبة الستخدام االكياس والتي ليا التأثير االقل عمى الزمن المستغرق في جمع النفايات فأن
استعماليا يكون كفؤا واكثر اقتصاديا ويرى الباحث عمى سكان مدينة الشامية استخدام االكياس المصنوعة
من الببلستيك والتي تستخدم مرة واحدة سعة (  0.114متر مكعب) ولغرض حفظ النفايات أن توضع ىذه
االكياس عمى االرصفة ويفضل داخل سمة حديدية تصنع ليذا الغرض لمنع نابشوا القمامة والحيوانات السائبة
من العبث بيا.
 -3مرحمة جمع النفايات الصمبة (:)collection
أن عممية جمع النفايات الصمبة تعد من العمميات المعقدة والصعبة بسبب الفعاليات المتنوعة وتباين
المناطق التي تتولد فييا المموثات وعممية الجمع ىي التقاط النفايات وتبدأ منذ وصول المركبة الى مناطق
توليد النفايات ووضعيا في المركبات المخصصة  ،تحتاج عمميات الجمع الى عمال ومشرفين وعدد واليات
ومستمزمات عبر مراحل انتقالية بحسب تمك الوسائل والطرائق التي تتحدد بمعطيات عدة منيا الواقع
االجتماعي واالقتصادي او المساحة والمنطقة المعينة التي يتم فييا الجمع وكذلك التصميم الحضري
واالستعماالت الحضرية لتمك المدن فمثبل أساليب وطرائق جمع النفايات في االبنية العمودية تختمف عنيا في
المناطق االفقية المفتوحة كذلك في المدن التي تكون شوارعيا وازقتيا ضيقة  .تقدر عممية جمع النفايات
(1) Mohammad khairi younes , EvAluAtion of solid WAste MAnAG EMEnt in ZARGa city , th
masters Degree of science civil and Environmental Engineering Faculty of Graduate studies the
univrsity of jordan , 2011 . p. 54.
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الصمبة ب ( )%80 -60من الكمفة الكمية إلدارة النفايات الصمبة( .)1خطوات الجمع تتضمن عممية رفع
النفايات الصمبة من نقطة تولدىا والزمن االزم لمجمع يبدء من لحظة وصول سيارة جمع النفايات الى منطقة
العمل  .ان عممية تجميع النفايات وصفيا (ارنست واخرون)( ،)2عمى انيا العممية الرئيسية المطموبة

لممدن

حيث يجب ان تكون مستمرة لعبلقتيا المباشرة بالمواطنين وبالنظر الرتفاع تكاليفيا االقتصادية واستيبلكيا
لمطاقة ولضرورة ارضاء المواطنين فأنيا يجب ان تحظى باىتمام كبير واىم الخطوات التي يجب اتباعيا عند
تصميم وادارة نظام تجميع النفايات الصمبة تتمخص في :
 -1تحديد المشكمة.
 -2توزيع الخطوط واختيار السيارات.
 -3تنظيم اوقات العمل .
 -4توزيع السيارات والعمال .
 -5اختيار نظام الجمع المناسب .
 -6تقييم لمعممية بأجمعيا .
ان الوعي االجتماعي عند المواطنين لو اىمية كبيره فيما يخص تحسين عممية جمع النفايات ويجب

في ىذا الخصوص زيادة حماس عامة المواطنين تجاه حماية البيئة واىمية جمع النفايات بطرق نظامية
سميمة وصحية معتمدة  ،وان تكون ىناك توعية مستمرة لممواطنين  ،ان عممية تجميع النفايات تعد خدمة

مكمفة لمغاية بل ىي اكثر عناصر تشغيل وادارة لمنفايات الصمبة ،ومن الصعب تحديد كمفة ثابتة لعمميات
جمع النفايات وذلك بسبب اعتمادىا عمى متغيرات عديدة منيا كمفة العمالة وكمفة التصريف ان كمفة العمالة

وكمفة االليات تحدد سياسة االدارة المفضمة ألية دولة ففي الدول النامية ال يتجاوز اجر عامل النظافة %15
(1) salavto,jobebhA,Enviromenta engineering and sanitation john wiley and sons 1982.
(2) ernest "Design and management of solid waste collection system "journal puplic work ,
pp61-65 Augest 197.
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من اجرة نظيره في الدول الصناعية ( )1وتحدد ىذه السياسة بأقصى كثافة عمالية ; وذلك بسبب صعوبة توفير
امكانية مالية الستيراد االليات وقطع الغيار اما في الدول الصناعية حيث ان كمفة العامل الواحد في

()2

اليوم

يتجاوز %140من كمفة مركبة واحدة في اليوم  ،تكون السياسة المتبعة ىي استخدام مكثف لممكننة وتقميل
الجيد البشري الى اقل حد ممكن لذلك فيجب عمى بمدية مدينة الشامية ان تجري تقييم لكل وسائل النقل

وأساليبو بقصد الوصول الى نظام اكثر مبلئمة لمظروف المحمية من حيث نوعية الخدمة وتكاليف عمميات
التشغيل وبما ان طبيعة النفايات الصمبة في العراق عامة تعتمد عمى عدة عوامل منيا التغيير الفصمي

والتشريعات المحمية لبمدية المدينة والتكاليف اضافة الى ما تتميز بو النفايات المنزلية من وجود نسبة عالية
من المواد القابمة لمتفسخ وىو يساعد في خمق بيئة صالحة لتولد الحشرات كما وانيا تعتبر مصد ار النبعاث

الروائح الكريية وتجمع الحيوانات التي تقتات عمى النفايات صورة ( )22لذا يفضل ان يكون جمع النفايات
يوميا  ،ولما كان التجميع يوميا ينتج عنو زيادة في الكمفة فانو البد من استخدام اساليب غير تقميدية ووسائل

نقل مناسبة تسمح بان ال يتجاوز االنفاق مستوى القدرة المحمية .
صورة ()22

تجمع الحيوانات حول النفايات في حي العسكري الشرقي

 تم التقاط الصورة بتاريخ .2020 /6/8( )1صييب خالد رشيد الجميمي  ،دراسة وتقييم عممية جمع وصرف النفايات الصمبة المتولدة في مدينة الفموجة وتأثيراتيا
البيئية عمى المنطقة  ،رسالة ماجستير مقدمو الى قسم اليندسة البيئية في كمية اليندسة/جامعة بغداد  ،كمية اليندسة ،1998 ،
ص.17

(2) clark Robert M Basic Data for solid wastes pilot study journal for the sanitary Engineering
Division , AscE , Vol 989No6 , D ecember 1972.
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اول  :متطمبات مرحمة الجمع ومدى توفرها في منطقة الدراسة (الحاويات  ،الليات  ،اليد العاممة) :
 -1الحاويات  :تستعمل الحاويات لخزن النفايات في المناطق التي تتولد فييا ويجب ان تكون ذات متانة
وسيمة النقل واقتصادية فضبل عن ان تكون مضادة لمتأكل فالحاويات التي تستعمل في المناطق السكنية
لعمميات الجمع تكون معدنية او ببلستيكية وىي مصممة وفق النظام المعمول بو في اليات النقل  ،يوجد في
مدينة الشامية حوالي (140حاوية حديد 120 ،حاوية ببلستيك ) سعة660لتر موزعة في مناطق المدينة ،
ويوجد حوالي ( )1000حاوية سعة 100لتر موزعة عمى ألحياء السكنية ( )1وىي غير كافية وال تسد الحاجة
الفعمية لممدينة مما سبب في تراكم النفايات في الساحات الفارغة وفي جانب الحاوية صورة (.)23
صورة ()23
تراكم النفايات الى جانب الحاوية في حي المنتظر

 -تم التقاط الصورة بتاريخ .2020/ 7 / 4

تتم عممية جمع النفايات الصمبة بشكل يومي وبطريقتين ىما (جمع النفايات من داخل المسكن  ،جمع

النفايات من الطرق والشوارع) فتقوم مديرية بمدية الشامية من خبلل ما تممكو من أليات وعمال نظافة بجمع
النفايات من أبواب المنازل سعين منيا لمحيمولة دون تكدس ىذه النفايات في االحياء السكنية التي تسبب
الروائح الكريية واالمراض المختمفة  ،اال أن تمك الحاويات تعرضت لمتمف نتيجة لسوء االستخدام من قبل
( )1مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة .2020 ،
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السكان وفي أحيان أخرى تتعرض لمسرقة من قبل ضعاف النفوس لغرض االفادة منيا  .أن عبئ جمع ونقل
النفايات يقع عمى مسؤولية مديرية بمدية الشامية والمتعيدين معيا  ،وال توجد شركات خاصة تقوم بيذا العمل
 .اما عن استبلم الحاويات من قبل الوحدات السكنية فيي تتباين من حي سكني الى اخر  ،وقد تضمنت
استمارة االستبيان المتعمقة باستبلم الحاويات كما في جدول ( )45حيث يتضح ان نسبة الوحدات السكنية
التي اجابت ب (نعم) بمغت  %41بينما كانت نسبة الوحدات السكنية التي اجابت (كبل)  ، %59وان
اعمى نسبة ىي التي اجابت (كبل) وىذا يعد احد اسباب تراكم النفايات في الساحات الفارغة والطرق جدول
( )45خريطة ( )8اجابات سؤال ( )1ىل استممت حاوية من البمدية (،نعم)( -كبل).
جدول ()45

استبلم حاويات جمع النفايات الصمبة في مدينة الشامية بحسب اجابات السكان لعام 2020
الحي السكني

االجابة (نعم) %

االجابة (كبل) %

النسبة%

حجم العينة لكل حي سكني

السراي

41

59

100

61

الجميوري 2

40

60

100

23

المعممين االيمن

63

37

100

8

السوق 1

41

59

100

27

عسكري شرقي

26

74

100

19

المعممين االيسر

25

75

100

8

خوئي

50

50

100

8

السوق2

40

60

100

15

الجميوري1

25

75

100

4

غدير

25

75

100

4

حرية

25

75

100

8

حمام

63

37

100

8

سماجة

45

55

100

11

مجارش

37

63

100

8

زراعة

37

63

100

8

القاطع

22

68

100

8
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منتظر

42

58

100

38

جوادين

33

67

100

15

حسين

77

23

100

27

سومر

45

55

100

8

زيتون

40

60

100

4

شبانات

100

-

100

4

زىراء

47

53

100

19

الفرات

53

47

100

19

التراث

30

70

100

8

الوفاء

30

70

100

2

السبلم

-

100

100

1

الموضفين

27

73

100

11

المجموع

1129

1661

100

384

النسبة المئوية

%41

%59

100

100

المصدر  :استمارة االستبيان السؤال االول  ،ممحق (. )3
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خريطة ()8

التوزيع الجغرافي لمحاويات في مدينة الشامية لعام 2020

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى جدول (. )45
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 -2الليات  :تعد عممية الجمع بانيا الفعالية االساسية لنظام ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية حيث
يقوم بخدمة المدينة اسطول ال يزيد عدد الياتو عن  16الية قبل عام  2017اال ان ىذا العدد تزايد بعد ذلك
وكما في الجدول (.)46
جدول ()46
اسطول جمع النفايات الصمبة في مدينة الشامية بين عامي 2020 -2017
االلية

عام 2017

عام 2020

نسبة الزيادة %

كابسة

6

9

50

ساحبة

7

9

2805

قبلب

2

2

-

شفل

1

2

100

المجموع

16

22

3705

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى تقارير بمدية الشامية لعامي .2020-2017

تساىم سيارات النظافة (الكابسات والساحبات) بالجيد االكبر في مجال جمع النفايات الصمبة عند
مقارنتيا بالمجاالت االخرى (الحاويات  ،اليد العاممة) اال ان تجاوزىا العمر التشغيمي المحدد فضبل عن عدم
اعتماد االساليب التقنية او اعتبار عامل الكفاءة اثرت سمباً عمى مستوى الخدمات المقدمة  ،وأدت الى زيادة
كبيرة في كمفة تشغيل اآللية العاممة كذلك اثرت سمبيات استعمال الساحبات بالمقارنة مع الكابسات كواسطة
لجمع النفايات والتي تمثمت بصغر حجم الساحبة وان النفايات تبقى مكشوفة عتد جمعيا ونقميا مما يسبب
تناثر ىذه النفايات من الساحبة إضافة إلى ما تسببو من خطورة انتقال االمراض صورة (.)24
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صورة ()24
ساحبة جمع نفايات في حي السراي

 -تم التقاط الصورة يتاريخ .2020 /5 /6

 -3اليد العاممة :
بمغ عدد العاممين في جمع النفايات الصمبة سواء كانوا (ميندسين  ،عمال تنظيف  ،مراقب عمل ،
سواق الية) ( )60عامل دائم و ()1()200عامل بأجر يومي واذا ما تم احتساب العدد ومقارنتو مع عدد سكان
مدينة الشامية فنجد ان النسبة عامل واحد لكل ( )140مواطن وىو عدد قميل ال يتناسب مع ما يطرح من
النفايات بمختمف انواعيا يوميا والتي تقدر بمئات االطنان سنويا ال سيما بعد زيادة عدد سكان مدينة الشامية
وانشاء احياء جديدة  .ومن المبلحظ ان عدد عمال األجر اليومي غير مستقر ويميل الى التناقص والتراجع
بسبب قمة الرواتب المخصصة حيث يبمغ األجر اليومي لعامل النظافة ( )10االف دينار فقط عمى الرغم
من طول ساعات العمل التي تصل الى ( 12ساعة) تقريبا مع عدم وجود اجازة او استراحة لتمك الفئة
العاممة عمى الرغم من انيا تعد مفصل ميم في رفع النفايات المتراكمة ومن خبلل الدراسة الميدانية تبين ان
الجيد البمدي قميل وىو ال يتناسب ايضا مع كمية المطروح من النفايات يوميا  ،وتبين كذلك ان الكمية

( )1مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة .2020 ،
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المنقولة من النفايات ال تمثل اال الحد االدنى لنظافة المدينة اذ انيا تمثل نسبة قميمة مقارنة مع ما مطروح من
السكان ولذا فان المدينة مازالت تعاني من تراكم النفايات.
ثانياً  -طرق جمع النفايات في مدينة الشامية :
المقصود بطرائق جمع النفايات انيا عمميات تجميع النفايات الصمبة من المناطق ذات النشاطات
المختمفة  ،والتي تتطمب مشرفين وعمال واليات ومستمزمات عبر مراحل انتقالية  ،بحسب الطرائق واالساليب
التي فييا يتم الجمع وتكون بط ارئق متعددة في منطقة الدراسة :
أ -طريقة الجمع المشترك وتتضمن ما يأتي :
 -1التخمص من النفايات في مناطق مخصصة :
يتم الجمع في مناطق مخصصة ومصممة لجمع النفايات وتعد ىذه الطريقة أقل كمفة اال ان تفريغ
النفايات تكون بطيئة وغير صحية بسبب انبعاث الروائح الكريية من النفايات المنتشرة حول منطقة الجمع.
 -2الحاويات المشتركة :
يتم الجمع لمنفايات الصمبة داخل حاويات كبيرة ومشتركة يتم تفريغيا من قبل مركبات جمع النفايات
وبواسطة عمال أكثر من أثنين ومن مساوى ىذه الطريقة انيا تحتاج الى صيانة الحاويات بصورة مستمرة أو
تبديميا بسبب تعرضيا الى التمف واالكسدة .وتقتصر ىذه الطريقة عمى االحياء ذات الشوارع الضيقة والتي
يتعذر وصول سيارات (الكابسة) الييا .
ب  -طريقة الجمع المنفرد :
 -1وفييا يتم الجمع من خبلل تنقل مركبات نقل النفايات في المناطق والمحبلت لغرض جمع الحاويات بعد
وضعيا خارج المنازل ومن مساوى ىذه الطريقة ىي يتم وضع الحاويات لمدة طويمة لحين وصول مركبات
الجمع مما يؤدي الى انتشار النفايات في الشوارع بسبب الحيوانات  .وىذه الطريقة ىي الغالبة في منطقة
الدراسة.
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 -2الجمع من الرصيف :
وفييا يتم وضع النفايات خارج البناية داخل الحاويات لغرض جمعيا أو وضعيا في أكياس ببلستيكية
سوداء عمى ارضية الرصيف ومن مضارىا ىي انتشار النفايات في الشوارع بسبب الظروف الجوية ومنيا
الرياح وكذلك بسبب الحيوانات وعبث االطفال .
 -3الجمع من المنازل :
وفييا يتم جمع النفايات الصمبة بواسطة العاممين في مجال جمع النفايات عن طريق تبميغ الساكنين
لغرض جمب النفايات وىذه الطريقة غير مبلئمة ألصحاب السكن العمودي بينما تعد مفيدة ألصحاب السكن
االفقي  .ىذه الطريقة ليس متبعة في السكن العمودي في منطقة الدراسة .
ثالثا  :العوامل المؤثرة في عممية جمع النفايات الصمبة في مدينة الشامية :
 -1التوزيع غير المناسب لمناطق اقسام البمدية والياتيا والعمال .
 -2عدم تعاون االسر مع عمال جمع النظافة .
 -3ضعف الرقابة وغياب تطبيق القانون .
 -4قمة عدد العاممين المؤىمين بسبب تدني االجور .
 -5عدم انتظام توزيع واجبات سيارات النظافة في القطاعات السكنية .
 -6قدم االليات الخاصة بتجميع النفايات وعدم توفر الكادر المؤىل لصيانة ىذه االليات .
رابعا  -خطوط جمع النفايات الصمبة في مدينة الشامية :
تضم ىذه المنطقة االجزاء السكنية الموزعة حسب اتجاىات خطوط المواصبلت بحيث تضم جميع
األحياء السكنية وشارع البمداوي وشارع األمام عمي والسوق وشارع النير و غيرىا  .تتميز خطوط جمع
النفايات الصمبة في ىذه المنطقة بأن كل منطقة سكنية ليا نظاما في خطوط الجمع وذلك بسبب عدم
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التواصل الجغرافي الذي احدثتو استعماالت االرض الحضرية كالمنطقة الصناعية والمنطقة التجارية والمنطقة
الزراعية أذ أن بسبب تباين ىذه االستعماالت تباين توزيع المساكن عمى طول الطرق الرئيسة وتفرعاتيا
وكذلك عمى طول النير داخل التصميم االساس وتقسم ىذه الخطوط الى :
 -1خط الول  :ويشمل النطاق الشرقي :
أذ تم جمع النفايات من المنازل ىذه يوميا في المساكن الشعبية في حي السراي و العسكري الشرقي
والجميوري وحي الخوئي والمعممين وحي الحرية وحي الزراعة والسوق ومنطقة السماجة والمجارش  .حيث
يقوم عمى جمع النفايات في ىذه المنطقة ( )15عامل وبحوزتيم ( )5عربات بحيث يتم نقل النفايات الى
الحاويات الموزعة عند تقاطع الطرق والشوارع المتوازية ضمن المساكن الشعبية .
 -2خط الثاني  :يشمل النطاق الغربي :
التي تضم كل من حي الجوادين والمنتظر وحي الحسين وحي الزيتون و الشبانات وحي الزىراء والفرات
والوفاء والموظفين .
ويبمغ عدد القائمين عمى جمع النفايات ( )12عامبل بحوزتيم ( )3عربات لجمع النفايات الصمبة وتجمع
النفايات يوميا بواسطة العربات وتنقل الى الحاويات المنتشرة عمى طول شارع العام ديوانية – نجف والشوارع
الفرعية بين المناطق السكنية في ىذا النطاق من المنطقة الغربية  .يتم جمع النفايات الصمبة في فترة الصباح
الباكر من الشوارع في ىذه المنطقة قبل زيادة كثافة حركة المرور أما األحياء السكنية في منطقة الدراسة
فيتم جمع النفايات الصمبة فييا في وقت بدء الدوام الصباحي بحدود الساعة الثامنة صباحا  ،وفيما يتعمق
بالمنطقة الصناعية فأن أصحاب المصانع ىم القائمون عمى جمع النفايات ويتبع العمال في ىذه المنطقة
رقابة صحية من قسم الصحة حيث يوجد مسؤول صحي عن المنطقة  .أما عمال النظافة (الكناسون) فيم
غير مسؤولين عن جمع النفايات في األحياء السكنية أذ يوجد عدد من الحاويات الصغيرة المنتشرة أمام كل
منزل وسط اإلسكان وعمى طول الشوارع والطرق الداخمية في اإلحياء  ،ويتولى عمال البمدية المرافقين لمسيارة
الكابسة عممية تفريغيا في السيارة وعادة ما يكونون اثنين فقط .
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خامسا  -الجراءات التمويمية لعممية الجمع  :أن دائرة بمدية الشامية كمثل باقي بمديات العراق ال تفرض
عمى المواطنين أية رسوم خاصة بعمميات جمع ونقل النفايات ولكن بعد قرار مجمس قيادة الثورة المرقم 133
لسنة  1996والتعميمات الخاصة بتنفيذه والصادرة عن مجمس شورى الدولة العراقية فقد تم جباية مبالغ
التنظيف شيريا من شاغمي العقارات غير السكنية ودوائر الدولة بوصوالت رسمية معده ليذا الغرض وحسب
نوعية استعمال العقار ،وحسب جدول كمف التنظيف لمعقارات غير السكنية ودوائر الدولة .
 التعاقد لخدمة تجميع النفايات :دائرة بمدية الشامية ىي المسؤول الوحيد والمباشر في عممية جمع ونقل النفايات الصمبة في أنحاء
المدينة  ،ونظ ار لقمة اآلليات المخصصة لنقل النفايات وتجاوزىا العمر التشغيمي تواجو عممية جمع النفايات
صعوبات أكبر من االمكانات المتوفرة لدى البمدية  ،لذا فقد تم تكميف مقاولين لجمع النفايات من بعض
االحياء (حي المعممين وحي الحرية وحي الزراعة) في عام  2020واستمرت عممية الجمع في ىذه االحياء
بواسطة المقاولين عمى ان يكون التمويل من مديرية بمدية الشامية ولكن من سمبيات ىذه العممية انيا ال تدوم
وال تستمر سوى شير او شيرين وذلك بسبب عدم التزام المقاول بعممية الجمع بصورة منتظمة وعدم التزام
المقاول بتجييز أليات الجمع المناسبة .ان طريقة التعاقد لتجميع النفايات تستخدم في بمدان عديدة حيث يتم
االتفاق بين البمدية والمقاولين لتقديم خدمة جمع النفايات  .والجدول ( )47يوضح دراسة لكمية النفايات
المجموعة خبلل عام  2020ومقارنة بين كمف الجمع بواسطة المقاول وبين جيد الدولة وكوادرىا .يبلحظ من
الجدول ( )47أن عممية جمع النفايات أذ ما تمت بواسطة جيد الدولة وكوادرىا المتمثمة بدائرة بمدية الشامية
سوف يكون المبمغ المصروف فعبل عمى التنفيذ أقل مما لو تمت العممية بواسطة المقاول  ،والوفر الكمي الذي
حققتو دائرة بمدية الشامية لمدة ثمانية أشير ىو  22364500دينار عراقي.

()1

تبدأ مراحل ىذه المنظومة

بمرحمة المخمفات من المصدر بالنسبة لممخمفات فيي تولد أساسا من الوحدات السكنية والتجارية والمؤسسية
باإلضافة الى المطاعم واالسواق.

( )1مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة
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جدول ()47
كمية النفايات المجموعة خبلل عام  2020وكمفة الجمع بواسطة المقاولين وبواسطة جيد الدولة
المبمغ المصروف
معدل سعر تنفيذ

فعبل تنفيذ الفقرة

الوفر في السعر

المقاولة دينار

(جيد الدولة

دينار عراقي

عراقي لمطن

وكوادرىا) بالدينار

لمطن

كانون الثاني

2100

5000

2500

2500

5250000

شباط

2050

5000

3000

2000

4100000

أذار

2100

5000

46505

34.5

724500

نيسان

2000

5000

4000

1000

2000000

أيار

1950

5000

4000

1000

1950000

حزيران

2000

5000

35005

149.5

2990000

تموز

2100

5000

3500

1500

3150000

أب

2200

5000

4000

1000

2200000

المجموع

16500

الشير

كمية النفايات طن

عراقي

الوفر الكمي
المتحقق باآلالف

22364500

المصدر  :الباحث  ،باالعتماد عمى تقارير شيرية لدائرة بمدية الشامية والدراسة الميدانية .2020 ،
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شكل ()16
مراحل منظومة التعامل مع النفايات الصمبة
مرحمة تولد المخمفات
المصدر

مرحمة التجميع والتخزين
المؤقت

مرحمة النقل

مرحمة المعالجة

مرحمة التخمص االمن
المصدر  :من عمل الباحث .
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 -4مرحمة المحطات التحويمية :
يعد مفيوم المحطات التحويمية ىو الحل الوسطي لعممية الجمع والنقل معا لمنفايات الصمبة من اجل
التخفيف عن مناطق داخل المدينة من تجمعات المموثات التي اذا ما بقيت مدة طويمة تسبب الروائح
والحشرات والقوارض وكل ما يسبب اضرار بيئية في تمك المناطق  ،وعادة ما يتم المجوء الى المحطات
التحويمية عند استخدام اليات صغيرة تقوم بجمع النفايات من المناطق الضيقة والسيما داخل المدن وارساليا
الى تمك المحطات لنقميا فيما بعد باليات اكبر الى المواقع النيائية او مواقع المعالجة سواء اكانت طم ار
صحيا ام معامل اعادة تدوير وتمعب المحطات التحويمية دو ار ميما في ادارة النفايات الصمبة في العديد من
المجتمعات فيي الرابط بين نظام الجمع ومواقع التخمص النيائي لمنفايات او محطات المعالجة ويعد السبب
الرئيس ألنشاء المحطات الوسطية ىو لتقميل كمفة النقل الى محطات المعالجة او الطمر الصحي من حيث
الوقت واستيبلك الوقود وصيانة االليات ،في منطقة الدراسة نظام ادارة النفايات الصمبة ال يستخدم محطات
تحويمية مخصصة  ،وانما يتم استغبلل الساحات الفارغة والقريبة من الوحدات السكنية والمحبلت التجارية
لتجميع النفايات تمييدا لنقميا بواسطة (الكابسات والساحبات ) الى موقع الطمر ،صورة (. )25
صورة ()25
احدى ساحات جمع النفايات الصمبة في سوق الشامية

 تم التقاط الصورة بتاريخ .2020 /4/4155
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 -5مرحمة النقل :
بعد ان تم عرض مرحمتي الجمع والتخزين لممخمفات الصمبة في مدينة الشامية  ،تأتي مرحمة نقل
المخمفات الصمبة  ،وىي المرحمة المبلزمة لمرحمة الجمع  ،وتعد مرحمة نقل المخمفات الصمبة من اىم
المراحل التي تتضمنيا منظومة ادارة المخمفات الصمبة  ،كما انيا تعد من اكثر مراحل االدارة تكمفة لما يتعمق
بتكمفة استيبلك الوقود والمعدات باإلضافة الى تكمفة العمالة  ،ويتم نقل المخمفات الصمبة في مدينة الشامية
بواسطة معدات النقل الخاصة بمديرية بمدية الشامية وتكون باتجاه مكب النفايات الرئيس حيث تقوم مديرية
البمدية بالجمع من االحياء السكنية والطرق والشوارع والمقالب العشوائية  ،ويتم النقل مباشرة الى المكب حيث
ال توجد محطة وسطية مما يكمف البمدية رحبلت طويمة الى المكب ويقمل من عدد الرحبلت اليومية  ،ويتم
النقل من خبلل سيارات خاصة بالنفايات (كابسة) ولوريات ذات حمولة تتراوح بين (12م )3و (20م )3او
يتم نقل المخمفات الصمبة التي يتم جمعيا عن طريق معدات المتعيدين  .وتسمك السيارات الخاصة بنقل
النفايات الطرق الرئيسة التي تجمع منيا ففي ا لقسم الشرقي من المدينة تركز السيارات عمى جمع المخمفات
الصمبة من شارع البمداوي وشارع االمام عمي وشارع الحمام وشارع الحرية وشارع االنتفاضة وشارع النير
وشارع الدالل ثم تتجو الى الطريق العام ديوانية – نجف باتجاه المكب الواقع شرق المدينة قاطعة  3كم من
حدود المدينة  .بينما تسمك سيارات القسم الغربي في المدينة شارع البمداوي الممتد فييا وشارع المستشفى
وشارع  30وشارع المحكمة وشارع  15الرابط بين شارع  -30وشارع البمداوي قرب مدرسة الخولة في حي
الحسين وشارع المكتبة وشارع العريضة وتتجو جميعيا الى الطريق العام ديوانية – نجف باتجاه المكب
الرئيس قاطعة مساحة (3كم) من حدود المدينة  .وبما أن عممية نقل النفايات الصمبة خارج المدينة تتم عن
طريق مديرية البمدية بواسطة سيارات البمدية وعدد من العاممين فان ىذه العممية تتأثر بعدة عوامل منيا عدد
العاممين لكل قطاع ونوعية االليات المستخدمة بنقل النفايات والتكاليف االقتصادية لرفع ىذه الكميات
والجدول ( )48يوضح اعداد العاممين في كل قطاع.
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الجدول ()48
يوضح اعداد المراقبين والعمال حسب قطاعات مدينة الشامية لعام 2020
اسم القطاع

عدد المراقبين

عدد العمال

القطاع االول

2

17

القطاع الثاني

1

10

القطاع الثالث

1

8

القطاع الرابع

2

6

القطاع الخامس

1

6

القطاع السادس

2

12

القطاع السابع

1

5

القطاع الثامن

2

13

المجموع

12

77
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يتبين من خبلل الجدول ان اعداد المراقبين عمى عممية الجمع قميمة جدا ال تناسب اعداد السكان
الموجودة في كل قطاع وكذلك اعداد العمال الذي يتراوح اعدادىم ما بين (  )17 -5ال تستطيع ىذه االعداد
من العمال جمع كل النفايات المنتجة من الدور السكنية والمؤسسية بالنسبة لممدينة وبالتالي يتم رفع كميات
قميمة مقارنة ب ما موجود وىذه احد اىم االسباب التي تفسر سبب تراكم النفايات في المدينة ولمتوضيح اكثر
ينظر الى جدول ( )49حيث يوضح اعداد االليات المخصصة لمدينة الشامية والتي تقسم عمى وجبتين
(الصباحية والمسائية) .
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جدول ()49
عدد الرحبلت اليومية اليات جمع النفايات حسب موقع العمل (الوجبة الصباحية) لعام 2020
ت

اسم االلية

السعة

عدد الرحبلت

موقع العمل

الكمية المنفذة م/3يوم

1

ازوزة كابسة

8م3

2

القطاع االول

16م3

2

ازوزة كابسة

4م3

1

القطاع الثاني

4م3

3

ازوزة كابسة

4م3

1

القطاع الثالث

4م3

4

فالفو كابسة

12م3

1

القطاع الرابع

12م3

5

فالفو كابسة

12م3

1

الفطاع الخامس

12م3

6

متسوبيشي كابسة

4م3

1

القطاع السادس

4م3

7

ىونداي كنتر

2طن

3

القطاع الثامن

6طن

8

رينو حوضية

10000لتر

1

القطاع الثاني

10000لتر
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جدول ()50
يوضح حركة اليات جمع ونقل النفايات حسب مواقع العمل ( الوجبة المسائية ) لعام 2020
الكمية المنفذة

ت

اسم االلية

السعة م3

عدد الرحبلت

موقع العمل

1

فالفو كابسة

12م3

1

القطاع االول

12م3

2

ازوزة كابسة

8

1

القطاع الثاني

م38

3

ساحبة تركتر

3

1

القطاع االول

3طن

اليومية م3
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وعند النظر الى الجدولين السابقين يتضح ان مديرية بمدية الشامية تعاني من نقص في االليات التي تكون
اعدادىا قميمة وكذلك توزيعيا الرديء ففي الوجبة الصباحية لم يذكر القطاع السابع ضمن خطتيا  ،اما
الوجبة المسائية فقد اقتصرت عمى قطاعين فقط ىما القطاع االول والقطاع الثاني وىذا يدل عمى سوء
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تخطيط البمدية فبل بد من اعادة النظر في توزيع االليات ليتم جمع ونقل النفايات من جميع القطاعات  ،ومما
يبلحظ في عممية نقل النفايات بواسطة شاحنات صغيرة حمولة (2طن) او بواسطة الج اررات الزراعية وغالبا
ما تكون مكشوفة االمر الذي يجعل النفايات تتناثر اثناء عممية النقل صوره (.)26
صورة ()26
جمع ونقل المخمفات الصمبة بواسطة ج اررات حمولة (2طن ) تابعة لمقاول

 -تم التقاط الصورة بتاريخ .2020 /4/6

وقد بمغ مجموع النفايات الصمبة المرفوعة فعبل في مجمل القطاعات 6603طن  /يوم اغمبيا نفايات
منزلية أذ بمغت ( )51طن من مجموع النفايات في المدينة .
أما النفايات التجارية والصناعية فقد شكمت ( ) 1002و ( )501طن عمى التوالي من مجموع النفايات
في المدينة جدول ( . )51ان الطريقة الوحيدة لمتخمص من النفايات الصمبة في مدينة الشامية ىي عممية
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نشر وطمر ىذه النفايات في المطمر الصحي وىو الوحيد في المدينة والواقع الى الشرق منيا بمسافة (3
)1( 2

كم) وتبمغ مساحتو ( )81857م .

يبلحظ مما تقدم ان عممية نقل النفايات الصمبة غير كاممة اذ تقدر النفايات المطروحة من سكان المدينة
( )73308طن /في حين ان الكمية المرفوعة فعبل بمغت ( )6603طن  /يوم اي ان ( )70008طن  /يوم
تبقى في المواقع التي تجمع منيا النفايات.
جدول ()51
كمية النفايات المرفوعة فعبل عمى مستوى القطاعات في مدينة الشامية لعام 2020
القطاع السكني

عدد السكان حسب

المنزلية

التجارية *

الصناعية *

طن  /يوم

االول

13479

11

202

101

1403

الثاني

4070

3

006

003

309

الثالث

11408

10

2

1

13

الرابع

4225

4

008

004

502

الخامس

8540

7

104

007

901

السادس

6455

5

1

005

605

السابع

3980

3

006

003

309

الثامن

8933

8

106

008

1004

المجموع

61090

51

1002

501

660300

تقديرات عام 2020

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى :
 -1مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة لسنة . 2020
(*) كمية النفايات التجارية والصناعية تشكل  %20و  %10عمى التوالي من كمية النفايات المنزلية حسب معايير مديرية
البمديات العامة  ،و ازرة البمديات واالشغال العامة  ،جميورية العراق .
( )1جميورية العراق  ،و ازرة البمديات واالشغال العامة  ،مديرية البمديات  ،مديرية بمدية الشامية ‘ قسم البيئة  ،بيانات غير
منشورة . 2020
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 -6مرحمة المعالجة والسترجاع والتدوير:
بعد عرض مرحمة النقل تأتي مرحمة المعالجة والتخمص  ،تعد عممية معالجة النفايات الصمبة وطرق
التخمص منيا عممية فيزيائية او كيميائية يتم فييا معاممة النفايات من اجل تحقيق اىداف صحية او بيئية
او اقتصادية او جميعيا معا ضمن سمسمة من العمميات بيدف التقميل من حجوم النفايات اما بالكبس او
بالضغط المسمط عمييا او بالحرق في اوقات محددة وخارج حدود المدينة لتبلفي االضرار بالسكان او بطريقة
عزليا في اماكن بعيدة عن التسبب بأضرار صحية او التجفيف لمنفايات وذلك من خبلل تعريضيا ألشعة
الشمس او بتسميط مصدر حراري

()1

.

ومن ثم تتعدد طرق معالجة النفايات والتخمص منيا لتضم سمسمة من

الخيارات متمثمة بعممية التخفيض من المصدر واعادة التدوير والحرق والطمر  ...الخ لذا فان معالجة
النفايات الصمبة في منطقة الدراسة تجري ضمن عمميات غير صحيحة وغير مخططة كما انيا عممية غير
مسيطر عمييا وبما ان طرق معالجة النفايات الصمبة متعددة ومختمفة اال انو يمكن تبيان اىم ىذه الطرق في
منطقة الدراسة عمى النحو االتي:
 -1طريقة الطمر (الردم الصحي) :
تعد طريقة الطمر الصحي اكثر الطرق قبوال لبلعتبارات البيئية وقمة التكمفة ويعرف الطمر الصحي ىو
حوض ىندسي يتم انشاؤه ضمن االرض او عمى سطحيا ليتم وضع النفايات الصمبة فيو وذلك بيدف تجنب
االتصال المائي بين النفايات والوسط المحيط وخاصة المياه السطحية والجوفية ( )2ولقد اطمق مصطمح الطمر
الصحي في بادي االمر عمى طريقة التخمص بالدفن لمخمفات الذخائر وغيرىا من المواد المستخدمة في
الحرب العالمية الثانية  ،لقد استخدم مفيوم دفن النفايات بواسطة العديد من المجتمعات واثبتت نجاحات
عممية وتختمف طريقة الطمر الصحي عن طريقة المكبات المفتوحة اختبلفا ممحوظا حيث تعتبر الطريقة
( )1مازن عبد الرحمن جمعة  ،التقيي م البيئي لمشكبلت التموث في مدينة الرمادي  ،مجمة اوروك  ،العدد  3المجمد 2015، 8
 ،ص.45
( )2جاسم محمد حمد الحمبوسي  ،دراسة جيولوجية –جيوفزيائية بيئية الختيار موقع الطمر النفايات الصمبة والكيميائية السامة
غرب العراق ،اطروحة دكتورة  ،كمية العموم جامعة بغداد  ،2008 ،ص.89
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االخيرة مبسطة تعتمد عمى رمي المخمفات الصمبة المنزلية عمى مساحات شاسعة بعيدا عن التجمعات
السكنية في حين ان طريقة الردم ىي عممية ىندسية متكاممة تشمل اعمال التصميم والحفر والتشغيل والردم
حسب مواصفات فنية محددة ،تتكون عممية الطمر الصحي من مرحمتين اساسيتين ىما -1 :عممية كبس
المخمفات في طبقات  -2 ،التغطية  ،ان ما يمكن استنتاجو من ىذا العرض ىو ان امكانية التخمص من
المخمفات الصمبة خارج نطاق المدن تعتبر حقيقة طرق من طرق التخمص المناسبة التي تتماشى والتطور
العمراني اال ان التطور الحديث بجميع اتجاىاتو يصبح مع االستمرار في ىذا النسق غير ممكن والحل
ا المثل يكمن في اعادة تعريف المخمفات الصمبة عمى انيا المواد االولية يمكن اعادة استخداميا إلقامة
صناعات متنوعة تمبي حاجات السوق( . )1وفي منطقة الدراسة فان طريقة الطمر المعتمدة تتمخص في فرش
النفايات وتجميعيا في حفر ارضية كبيرة المساحة تم اعدادىا ليذا الغرض ثم فرشيا عمى شكل طبقات ذات
ارتفاع ال يتجاوز ( 50سم) لكل منيا ثم يتم تغطيتيا بطبقة من التراب الناعم يتم الحصول عميو من نفس
الموقع حيث من الممكن ازالة الطبقة السطحية من التربة في الموقع واعادة فرشيا في نياية العمل ثم
تغطيتيا بالتراب ولكل طبقة منيا بنفس االرتفاع ثم ضغطيا باآلليات (حادلة) واعادة فرش طبقة اخرى من
النفايات  ...وىكذا حتى يتساوى سطحيا مع التربة بحيث ال يتجاوز العمق الكمي لمطبقات عن ( )4-5امتار
وتعرف ىذه الطريقة بالطمر الصحي االرضي( .)2ويجب ان تترك مثل ىذه المواقع بدون استخدام ولمدة
زمنية ال تقل عن ( )30-20سنة لتتفسخ ثم تتحمل داخل التربة  .ومن ايجابيات ىذه الطريقة ىي المحافظة
عمى البيئة والصحة العامة فضبل عن تفادي انتشار الحشرات واالمراض .وما يحصل من حرائق وبشكل
واضح في فصل الصيف ال يمثل ىذا االمر طريقة عممية مبلئمة لممعالجة الحقيقية  ،ولم تسجل الدراسة
الميدانية معالجة تذكر في موقع الطمر سوى ما يقوم بو نابشو النفايات من عزل بعض المواد القابمة لئلعادة
مثل المعادن والببلستيك والورق المقوى لغرض بيعيا في االسواق وتأمين قوتيم اليومي صورة ( )27وفي

( )1جمعية حماية وتحسين البيئة العراقية  ،اخبار البيئة في العالم  ،مجمة البيئة والتنمية  ،العدد االول  ،1981،ص-137
.138
( )2مقابمة مع ميندس سيف كاظم راضي  ،مسؤول البيئة في مديرية بمدية الشامية بتاريخ .2020/3 /4
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منطقة الدراسة تعد ىذه الطريقة اكثر الطرق مبلئمة لمعالجة النفايات الصمبة عمى وفق التقارير والدراسات
الخاصة بيذا الموضوع.
صورة ()27
عمال (نباشون) في مطمر مدينة الشامية

 -تم التقاط الصورة بتاريخ . 2020/5/ 21

 -2طريقة الحرق (الترميد) (: )incineration
تعتمد ىذه الطريقة عمى حرق المخمفات (مقالب القمامة وغيرىا) وتحويميا الى رماد مما يتولد عنو
تحول جزء كبير منيا الى غازات ودخان ومركبات كيميائية تنطمق الى الجو .ان عممية حرق المخمفات من
العمميات التي تتطمب المراقبة والصيانة المستمرة إلمكانية تجنب االدخنة المتصاعدة من خبلل السيطرة
الكاممة عمى غازات االحتراق منعا لحصول حاالت تموث اليواء ومن ىذه الغازات اول اوكسيد الكاربون وثاني
اوكسيد الكاربون ،ومما الشك فيو فان طريقة الترميد تنقص من كمية النفايات الصمبة  ،لكنيا تسيم في
تموث الجو المحيط بيا .

163

الفصل الرابع  .............................................ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية
 -3طريقة الطرح المكشوف (العشوائي) :
تعد عممية الطرح المكشوف احد الطرق البدائية والخطرة عمى الصحة العامة لما تسببو من انبعاث
روائح كريية وانتشار الذباب والحشرات والجراثيم  ،وىي طريقة تستخدم بنسبة كبيرة في منطقة الدراسة وفي
موقع الطمر خاصة  ،وىي ظاىرة غير حضارية وغير مقبولة اجتماعيا لما تسببو من مناظر غير جمالية

.

 -4طريقة السترجاع :
ان ىذه العممية المتبعة والمتمثمة بعممية استرداد النفايات واعادة تصنيعيا تتم بشكل غير محدد وغير
عممي وعن طريق القطاع الخاص فيتم جمع النفايات الصالحة والتي يمكن اعادة تصنيعيا بواسطة متعيدين
(نابشوا القمامة) وذلك لمحصول عمى المعادن والببلستيك والمواد القابمة لئلعادة واالستفادة منيا ببيعيا في
االسواق لغرض تأمين قوتيم اليومي مما يؤدي الى تكوين مخاطر عمى القائمين بيذه العممية  .واالشكال
االكثر شيوعا لمعالجة النفايات ىي :
 -استعادة الموارد (: )Resource Recovery

تبدأ مرحمة االفادة من المخمفات الصمبة بأعاده التدوير واستعادة الموارد وىو التعبير الذي يطبق عموما

عمى طرق تسترجع فييا بعض المكونات النافعة من النفايات الصمبة بدال من رمييا  ،حيث تتمثل المزايا
الرئيسة في ىذه المرحمة في تقميل كميات المخمفات الصمبة التي يتم التخمص منيا واعادة الموارد مرة اخرى
الى االقتصاد بدال من اىدارىا وفي العديد من البمدان النامية يستعيد جامعي المخمفات الصمبة غير الرسميين
من مواقع التخمص ومن نقاط التجميع جزءا كبي ار من الموارد  ،فعمى سبيل المثال في الصين يتم استرداد
حوالي  %20من المواد إلعادة التدوير غير الرسمي من قبل ممتقطين المخمفات الصمبة ( .)1وتوجد ثبلث
طرق السترجاع الموارد ىي احد اىم االفكار لغرض ادارة افضل لمنفايات الصمبة في المستقبل ( .)2ىي :
( )1مينا عدلي فيمي  ،المخمفات الصمبة في مدينة شب ار الخيمة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية  ،دراسة في جغرافية البيئة
 ،رسالة ماجستير  ،كمية اآلداب  ،جامعة عين شمس ،القاىرة  ، 2020 ،ص.15
( )2صييب خالد رشيد الجميمي  ،دراسة وتقييم عممية جمع وصرف النفايات الصمبة المتولدة في مدينة الفموجة وتأثيراتيا البيئية
عمى المنطقة  ،رسالة ماجستير مقدمة الى قسم اليندسة البيئية في كمية اليندسة  /جامعة بغداد  ،كمية اليندسة ،1998 ،
ص.2
164

الفصل الرابع  .............................................ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية
 -1اعادة االستعمال :
تتضمن استعمال مواد في اطار المخمفات الصمبة لمغرض نفسو التي استعممت فييا في البداية مرة
اخرى بشكل جزئي او كمي وىي من االمور التي تمكن من تقميل حجم النفايات المرسمة الى موقع الطمر
وتتضمن استعمال مواد ىي في صميم النفايات الصمبة  .يعد مجال اعادة استعمال النفايات الصمبة في
البمدان النامية ضيق بحيث ال يمكن االخذ بو بنظر االعتبار عند التخطيط لمتخمص من النفايات بسبب
العمميات المستخدمة بشكل مكثف لنبش القمامة وقد يسبب ذلك مشكمة كبيرة في مواقع التخمص من النفايات
التي كثي ار ما يعمل بيا النابشون  ،اما في الدول الغنية فإعادة االستعمال غير رائجة وذلك بسبب محدودية
العممية الن كمفتيا عالية في فصل المواد المعادة االستعمال من النفايات الصمبة الممزوجة وبالحاجة الى ان
تكون المواد المسترجعة نظيفة والمكونات التي يمكن استخبلصيا من النفايات المنزلية والتجارية لبلستعمال
الصناعي :
 -1الورق إلعادة استعمالو .
 -2المعادن إلعادة صيرىا (الحديد  ،النحاس  ،االلمنيوم) وغيرىا .
 -3الزجاج إلعادة صيره .
 -4المطاط إلعادة استخدامو كمطاط منخفض الدرجة.
ان اعادة االستعمال قد يكون مفيد وذلك عندما تكون قيمة المواد المسترجعة عالية والتكاليف منخفضة في
استخراجيا واعادة استعماليا .
 -2النتفاع (: )utilization
ونعني بو االستفادة من بعض مكونات المخمفات الصمبة وايجاد استعمال جديد ليا  ،استعمال ليس لو
عبلقة ارتباط عموما بأصل النفايات ،حيث يمكن ان تستخدم بعض النفايات استعماال مباش ار  .فالرماد مثبل
يستعمل لدرجة كبيرة كإسمنت بديل بالخرسانة لغرض السدود والطرق الخارجية وانشاءات رئيسية اخرى
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وكذلك باإلمكان احراق النفايات االعتيادية إلنتاج ح اررة او كيرباء فأن ليا ح اررة احتراق من نحو
()1

10×1.2

جول لكل غرام ( 5000بت لكل باون)(*) والورق والمدائن مسؤوالن عن كثير من ىذا المحتوى

الحراري والتحمل الحراري ىي طريقة من طرق االنتفاع الذي يحول النفايات الصمبة بالتسخين الى وقود غازي
سائل وفضالة من الرماد والزجاج ومعادن اخرى .
 -3اعادة التدوير ):(Recycliny
برزت في السنوات االخيرة وجيات نظر بيئية جديدة تركز عمى ضرورة اعتبار الفضبلت الصمبة مواد
اولية لصناعات اخرى  ،فادى ذلك الى يروز مصطمحات جديدة في مجال التعامل مع ىذه الفضبلت مثل(.)2
اعادة تدوير المخمفات ( )waste Recyclingوىي الخطوة االخيرة كإعادة تأىيل الى مراتب يمكن االفادة
منيا عوضا عن رمييا ويقصد بإعادة التدوير ىو استعمال الموارد كمواد خام ثانية لنفس الغرض او لغرض
مختمف واالعادة تدوير الكثير من الفوائد فأنو يحفظ المواد الطبيعية ويختزل الحاجة الستيراد مواد اولية وىي
تتطمب طاقة اقل (لكل وحدة من المادة) مما تتطمبو اعادة البكر ( .)3وانيا تساعد ايضا في اختزال تموث
اليواء والمياه والنفايات الصمبة مقارنة باستغبلل الموارد البكر  .لقد ادى االستنزاف غير المرشد لمموارد
الطبيعية غير المتجددة في العقود االخيرة الى صعوبة ايجاد بدائل لمطاقة والتي تغذي الصناعات القائمة
وتمبي متطمبات العصر  .وقد صار من الصعب الحصول عمى مواقع لمتخمص من النفايات الصمبة او
صعوبة في المواصبلت ومتطمباتيا او التكمفة الباىظة ليذه العمميات .
( )1صييب خالد رشيد الجميمي  ،دراسة وتقييم عممية جمع وصرف النفايات الصمبة المتولدة في مدينة الفموجة وتأثيراتيا البيئية
عمى المنطقة  ،مصدر سابق  ،ص.34
( )2مثنى عبد الرزاق العمر  ،التموث البيئي  ،ط ،2دار وائل لمنشر  ،عمان  ،عام  ، 2010ص .190

( )3النجار عبد اليادي  ،دراسة تطوير خطة تدوير النفايات لصالح المؤسسة الفرنسية  ،جامعة دمشق وجامعة بواتيو ،
 ، 2003ص .8
)*( Bruce M. Hannon " Bottles , cans , Energy " Enviroment , March , 1972 , ReF.10.
(*) BuT = British Thermal unit = 1055 Jouls = 2.93 * 10-kwh.
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ان االسباب التي أدت الى استنباط تقنية جديدة تسمى تقنية استرجاع المصادر تمثمت بالطاقة ونقص
الخدمات وصعوبة وتكمفة التخمص من المخمفات الصمبة كما يمكن الحصول عمى مواد اولية من المخمفات
الصمبة المنزلية بإحدى الطرق االتية:
 -1فصل المواد ويعمل بيذا الدور ىو المستعمل وىو الشخص الذي يقرر التخمص من النواتج المختمفة
بالمستيمك وتعرف ىذه بعممية اعادة التدوير.
 -2تتم عممية الفصل بعد تجميع النفايات الصمبة في وحدة فصل مركزية وىذه العممية تعرف بعممية
االسترجاع وتعد تجربة اعادة التدوير في محافظة بغداد وذي قار والسميمانية ناجحة وذات اىمية اقتصادية
واجتماعية وبيئية في المعالجة لمنفايات الصمبة.
أما في مدينة الشامية فتعد عممية فرز النفايات من العمميات الصعبة والمعقدة وذات أىمية كبيرة الن
ىذه العممية يقوم بيا مجموعة من االشخاص وبطرق يدوية وبدائية مختمفة منيا ما يتم في اماكن التولد وفي
الشوارع والطرقات  .ومنيا ما يتم في محطات التجميع الثانوية ومنيا ما يتم في موقع الطمر الصحي
الرئيسي  .اال انو ال توجد محطات فرز رسمية معتمدة من قبل الحكومة والسيما ليذه العممية  ،وبذلك فأن
عممية الفرز لمنفايات لم تتم بالطرق العممية بل تتم بالطرق االتية :
 -1فرز يومي غير نظامي من قبل بعض االفراد :
غالبا ما تتم ىذه العممية من قبل بعض االشخاص منخفض الدخل وصغار السن والمذين يقومون بجمع
النفايات بشكل فردي ليبيعيا الى وسطاء الفرز اليومي وتفرز بيذه الطريقة ما نسبتو ( .)1( )%8من النفايات
المجمعة بالمدينة التي يتم بيعيا واالستفادة منيا واعادة تدويرىا .
 -2فرز يومي من قبل عمال الجمع :
تتم ىذه العممية من قبل عمال الجمع اليومي بفرز النفايات الصمبة واثناء جمعيم ليا لغرض بيعيا
واالستفادة منيا  .وان نسبة ما يتم فرزه من نفايات صمبة عن طريق ىؤالء االشخاص ىي ( .)2()%4من
اجمالي كمية النفايات المجمعة في منطقة الدراسة  ،تفتقر بمدية مدينة الشامية ومكبيا الرئيس الى ابسط
( )1مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،تقارير االقسام البمدية  ،عام .2020
( )2المصدر نفسة .
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انظمة المعالجة ويتم التخمص من النفايات بطريقتين اما حرقيا او دفنيا  ،حيث ال توجد معامل او منشأة
حكومية تقوم ب فرز المواد وعزل المخمفات القابمة لمتدوير التي تعود بفائدة تقميل كمية النفايات وتوفر عائدات
من نتيجة بيع ىذه المخمفات وكذلك ترشيد استيبلك الموارد الطبيعية والمحافظة عمى التربة والمياه الجوفية
من تأثيرات النفايات بل توجد مجموعة من االفراد (النباشة) الذين يقومون بالعمل من أجل كسب يومي .
تمعب عممية اعادة التدوير دو ار حاسما في الحد من كميات النفايات واعادة استخدام المواد والتقميل من العبء
البيئي والمالي لمنفايات الصمبة المحمية وتوجد اسواق المواد المستعممة في اغمب الدول النامية  .وتتألف أما
من أفراد أو مجموعات من جامعي النفايات أو تكون جزءا من المشاريع الصغيرة والمنظمات المجتمعية ،
صورة (.)28
صورة ()28

فرز مخمفات ببلستيكية في مطمر نفايات مدينة الشامية

 -تم التقاط الصورة بتاريخ .2020 / 5/ 4
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وتتم العمميات االتية في انظمة اعادة التدوير غير الرسمية :
 -1يتم جمع الصحف والكارتون والمعادن من االبواب باستخدام معدات أو مركبات بسيطة مثل العربات
ثبلثية العجبلت والدراجات  ،ثم بعد ذلك تباع الى محال بيع ( القطع المستعممة) .
 -2يعيد موظفو البمدية ( جامعوا المخمفات) المواد الى حالتيا االولى كالحقائب الجمدية والعمب الزجاجية عند
نقاط التجميع أثناء الجمع والنقل
 -3يعتمد الكثير من االسر عمى جمع المخمفات من مواقع التفريغ ثم يبيعونيا لمتجار الذين غالبا ما يعممون
عمى فرز وتنظيف المواد المعاد تدويرىا .
يمكن تقييم عممية أعادة االستخدام أو التدوير في مدينة الشامية باستخدام بيانات ومعمومات عن
االتي :
 -1نوعية المخمفات العضوية الناتجة من مصادر مختمفة  ،وىذه البيانات يمكن تحصيميا عن طريق بيانات
تجميع وتوليد النفايات
 -2االستخدام المباشر لمنفايات العضوية  ،مثل وضع االعبلف الحيوانية مباشرة عمى التربة لئلنتاج الزراعي
 -3ما ىو دور افراد االسرة في ادارة النفايات ؟ وعمى الرغم من انيا غالبا ما تكون مسؤولية النساء اال ان
االطفال غالبا ما يكونون ىم المسؤولون عن جمع النفايات المنزلية ودفع الرسوم غالبا ما تكون ميمة الرجال
 .أن فرز وتدوير النفايات تمثل مجموعة عمميات تتضمن جمع ومعالجة النفايات وانتاج مواد خام تدخل في
صناعة المنتج نفسو التي تولدت منو النفاية او منتج اخر مثل الزجاج المضبب يدخل في صناعة مواد
زجاجية اخرى مختمفة ( . )1والمقصود بقابمية التدوير ىي مدى امكانية االفادة من نفاية ما المفروض انيا في
طريقيا الى التخمص منيا بأية وسيمة من وسائل التخمص المعروفة ،والنفاية من وجية نظر منتجيا معدومة
(1) savIato , Joseph . A .(1992) Environmental Engineerlny and sanitation fourth Editiou ,
wiley, new yourk.p758.

.
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القيمة ومن وجية نظر البيئة فأن اي اجراء يتأخذ إلعادة الستفادة من ىذه النفاية ميما كانت الكمفة  ،تعد
فائدة كبيرة فعمى االقل انقاصا لكمية النفايات في البيئة وىذا في حد ذاتو يعد مكسب  .ولذلك فالقابمة لمتدوير
تعني مدى قابمية استعادة مادة خام من نفاية ما  ،يمكن استخداميا كمادة اولية تدخل في انتاج المواد التي
انتج منيا نفس خامة النفاية وعمى ذلك يجب( .)1توفر:
 -1امكانية وسيولة الحصول عمى النفاية ويسيل فصميا .
 -2ان تكون مواصفات المواد الخام في النفاية قابمة لبلستعادة ومن االبعاد االستراتيجية في عممية اعادة
()2

التدوير ىي ما يأتي:

ا -توفير الطاقة  :من خبلل استثمار الشركات الطاقة لكونيا توفر الوقت والكمفة والجيد في توفير المادة
الخام أذ ان المادة الناتجة من عممية أعادة التدوير ىي تكون بديل عن المادة االولية ومثال ذلك ثمثي
صناعة الحديد في الواليات المتحدة االمريكية تأتي من اعادة التدوير لمحديد المستعمل وىذا يوفر  %74من
الطاقة المستيمكة  %51 ،من صناعة الورق من الورق المعاد و % 80من صناعة الببلستك .
ب  -الحفاظ عمى الموارد الطبيعية  :أن العديد من الصناعات تعتمد عمى الموارد الطبيعية وان الطمب عمى
ىذه الموارد بشكل مستمر سوف يصل الى النضوب خبلل مدة زمنية مثال ذلك ان تدوير طن من الورق
التالف يمكن أن يحمي  17شجرة .
ج  -حماية البيئة  :العمل عمى تقميل التأثيرات البيئية التي يمكن أن تحدثيا المخمفات الصمبة اذا ما تركت
من دون تدوير .

( )1عبد الوىاب احمد  ،تكنولوجيا تدوير النفايات  ،الطبعة االولى  ،الدار العربية لمنشر والتوزيع القاىرة  ،ص .41
( )2العبيدي  ،عمي قاسم حسن  ،التحميل االستراتيجي لمدخل التشغيمي دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمصناعات النسيجية
مصنع نسيج الحمة  ،رسالة ماجستير عموم في المحاسبة كمية االدارة واالقتصاد في جامعة بغداد  ، 2011 ،ص .14
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د  -البعد االقتصادي  :يشكل فرصة استثمارية قميمة الكمفة ومحققة عوائد مالية مجزية وال تحتاج الى اموال
كبيرة  ،وتوفير فرص عمل وتقديم مادة اولية لمعديد من المصانع بسعر أدنى مما لو كانت مواد أولية جديدة
او طبيعية .
 -7مرحمة التخمص المن (: (Ultimate Disposal
سوف يتم استعراض خيارات لمتخمص من نفايات مدينة الشامية ومن أجل التوصل الى مستويات
مقبولة تضمن حماية الصحة والسبلمة العامة والبيئة  ،ستكون التكاليف ىي معيار الطريقة االفضل اضافة
الى التأثيرات البيئية االقل  ،وفقا لممعايير العممية العالمية والعراقية واتفاقية بازل التي سيتم تناوليا الحقا في
المبحث الرابع (المبلئمة المكانية لطمر النفايات).
الخيار الول – الحرق :
يمكن التخمص من الكثير من اصناف الفضبلت الصمبة بواسطة الحرق المسيطر عميو في افران او
محارق خاصة تختمف في شكميا وطاقاتيا وحجميا اختبلفا كبي ار وفق نوعية الفضبلت وقد يعتبر الحرق وفق
بعض المراجع العممية بانو طريقة لتقميص حجم النفايات بالدرجة الرئيسة وتقميص الكمف المترتبة عمى نقميا
الى مواقع الطمر االرضي وتقميل الحاجة الى مساحات شاسعة من االرض الستغبلليا كمواقع لمطمر
اال رضي  ،من جانب ثان تعتبر طريقة الحرق الطريقة الوحيدة لمتخمص من بعض انواع النفايات مثل
نفايات المستشفيات ومعاىد البحوث الطبية والعممية التي تكون مموثة بالمسببات المرضية  ،اال ان اىم
معوقات ىذه الطريقة ىي ارتفاع كمفة النصب والتشغيل واالدامة مقارنة بطريقة الطمر االرضي مما دعا
بعض الدول الى استغبلل ىذه المحارق بشكل مزدوج لتوليد الطاقة الكيربائية لتعويض الكمفة العالية لمحرق
)1(.عند اتباع اسموب الحرق لمتخمص من نفايات مدينة ما فيجب أن يتم توفير المتطمبات التالية

()2

.

( )1مثنى عبد الرزاق العمر  ،التموث البيئي  ،المصدر السابق  ،ص .194
( )2صييب خالد رشيد الجميمي  ،دراسة وتقييم عممية جمع وصرف النفايات الصمبة المتولدة في مدينة الفموجة وتأثيراتيا البيئية
عمى المنطقة  ،مصدر سابق  ،ص.105
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 -1التمويل المالي المتمثل برأس المال الستيراد االفران النظامية ألجراء عممية االحتراق .
 -2أمكانية التخمص من الرماد الناتج من االحتراق في حفره محكمة حيث يتراوح وزن الرماد ما بين
25و % 40من أجمالي النفايات الداخمة  ،عمما أن ىذه البقايا من الرماد تحتوي عمى أمبلح غير عضوية
قابمة لمذوبان مما يؤدي الى تموث المياه.
 -3تجنب االدخنة المتصاعدة من خبلل السيطرة الكاممة عمى غازات االحتراق التي تتطمب المراقبة والصيانة
المستمرة منعا من حصول حاالت التموث اليواء .
وبما ان نفايات منطقة الدراسة تتميز باحتوائيا عمى نسبة عالية من المخمفات الغذائية والتي تزيد عن
 %50من مكوناتيا وما يقابميا في احتواءىا عمى نسبة قميمة من المواد القابمة لبلحتراق وىذا يعني انيا
تحتاج الى كميات كبيرة من الوقود االضافي في اتمام عممية الحرق مما يتبين ان التخمص من النفايات
بالحرق سوف يكون ذات كمفة باىظة وغير اقتصادي .
الخيار الثاني  -تحويل النفايات الى دبال -التسميد :
تحتوي الفضبلت المنزلية وتمك الناشئة عن االنشطة الزراعية والتجارية عمى نسبة كبيرة من المواد
العضوية المعقدة والقابمة لمتحمل الحيوي  ،والتي تتحول تحت ظروف التحمل الحيوي بتأثير االحياء المجيرية
الى مواد ابسط تركيبا  ،ويمكن استخداميا لتحسين قوام التربة  ،بحيث تمنع تماسك دقائق التربة وتسيل
تغمغل اليواء فيما بينيا وتسيل اختراق الجذور النباتية منيا ( .)1ان النفايات الصمبة في مدينة الشامية
صالحة لمتحويل الى مخصبات لمتربة بطريقة التحمل الحيوي الحتوائيا عمى نسبة عالية من المواد القابمة
لمتفسخ وعند اختيار ىذه الطريقة لمعالجة نفايات مدينة الشامية فيجب توفير ما يمي:

()2

 -1رأس مال الستيراد مصنع وتشييده مضافة اليو مصاريف الصيانة والتشغيل .
( )1مثنى عبد الرزاق العمر  ،التموث البيئي  ،ط ،2مصدر سابق  ،ص .190
( )2صييب خالد رشيد الجميمي  ،دراسة وتقييم عممية جمع وصرف النفايات الصمبة المتولدة في مدينة الفموجة وتأثيراتيا البيئية
عمى المنطقة  ،مصدر سابق  ،ص.106
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 -2اختيار الموقع المناسب لتشييد المصنع بعيدا عن المدينة لتفادي الروائح الكريية التي تتصاعد من حين
آلخر.
 -3التعاون مع المؤسسات الزراعية وتوفير أسواق لبيع المنتوج.
 -4توفير مواقع مناسبة لدفن المواد الغير قابمة لمتحمل والتي تزيد عن الحاجة وىذا يتطمب دفنيا مما
يستوجب توفير مساحات إضافية تزيد من التكاليف االقتصادية .
وبما ان كمفة الطن الواحد بيذه الطريقة تزيد عمى كمفة الطن بطريقة الطمر الصحي مما يجعل ىذه
الطريقة في التخمص من النفايات في منطقة الدراسة غير اقتصادية .
الخيار الثالث  -الطمر الصحي :
إ ن توفر اراضي قرب المدينة تصمح لمدفن الصحي وبكمفة زىيده يجعميا الطريقة االقل كمفة  ،ويبلحظ
أن ىذه الطريقة بسيطة في التنفيذ وعدم الحاجة الى كمفة عالية لبلستيراد أو العمالة الماىرة أو االبنية المشيدة
أضافة الى انيا تكاد اضرارىا البيئية معدومة خاصة عندما يكون التصميم والتشغيل والسيطرة جيد لمعممية .
ومما تقدم ونتيجة لتوفر االراضي التي ال تصمح لمزراعة والقريبة من حدود المدينة ولمجدوى االقتصادية
لطريقة الطمر الصحي والمتمثمة في قمة تكاليفيا الرأسمالية والتشغيمية ولبساطة العمل فييا فقط وقع االختيار
عمى اسموب الطمر الصحي باعتباره الطريقة المفضمة لمتخمص من نفايات المدينة .
الخيار الرابع  -اعادة استخدام المخمفات الصمبة :
يعد التدوير واعادة االستعمال لممواد ذات القيمة االقتصادية من المخمفات الصمبة وسيمة لمحفاظ عمى
مصادر الثروة الطبيعية من النضوب ،وتعد الفضبلت مواد ذات قيمة اقتصادية تقترب من قيمة المواد االولية
احيانا وتتفوق عمييا احيانا اخرى  ،فقناني الزجاج الفارغة مثبل اذا اعيد تصنيعيا فأنيا تعد افضل من البدء
بالمواد االولية الخام لمزجاج  ،وينطبق االمر نفسو عمى الفضبلت الورقية والمعدنية وغيرىا  ،ولذلك فان
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االتجاىات العالمية اليوم تتجو نحو فرز الفضبلت واعادة كل منيا الى حيث بمكن االفادة منيا وىو ما
()1

يعرف بإعادة االستعمال

صورة (. )29
صورة ()29
فرز النفايات في موقع المكب الرئيس في منطقة الدراسة

 -تم التقاط الصورة بتاريخ .2020 /6 /5

تعد مرحمة التخمص من المخمفات الصمبة ىي المرحمة النيائية ويتم التخمص من المخمفات الصمبة
بأكثر من طريقة  ،نظ ار لتوفر اراضي ال تصمح لمزراعة قريبة من حدود المدينة ولمجدوى االقتصادية لطريقة
الدفن الصحي المتمثمة في قمة تكاليفيا الرأسمالية والتشغيمية وبساطتيا  ،لقد وقع االختيار االفضل في
منطقة الدراسة عمى أسموب الطمر الصحي .

( )1مثنى عبد الرزاق العمر  ،التموث البيئي  ،ط ،2مصدر سابق  ،ص
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وبصوره عامة فأن مطمر المخمفات الصمبة عمى مستوى المدينة وىو الوحيد يشوبو العديد من القصور
 ،ضمن ناحية ليس ىناك مقمب مخمفات صمبة رسمي (اي ضمن الضوابط والتعميمات البيئية الصادرة من
المؤسسات الرسمية ذات العبلقة) في المدينة ويتم اختيار الموقع بشكل عشوائي ودون اي دراسات
()1

جيوفيزيائية أو ىيدرولوجية

 .كما انيا ليست في مواقع منخفضة ومحدد ليا بطانة او يتم تغطيتيا بحيث ال

تموث اليواء أو التربة أو المياه الجوفية  ،يشوب الطريقة في موقع طمر المخمفات الصمبة في المدينة رمي
عشوائي غير منتظم وغير مسيطر عمييا دون أدنى تطبيق لمتطمبات ومستمزمات تنفيذ عممية الطمر
الصحي وعدم تطبيق تعميمات الطمر الصحي في العراق والصادرة عن و ازرة البيئة وجمعيات حماية البيئة
الخاصة بتعميمات الطمر الصحي في العراق كما ال يخضع الموقع ألية رقابة بيئية وتبقى النفايات مكشوفة
وال تطمر وكثير ما تتطاير في االراضي المجاورة لموقع المقمب صورة (. )30
صورة ()30

تكدس وتطاير النفايات في مكب مدينة الشامية

 اخذت الصورة بتاريخ . 2020/4/8( )1مقابمة شخصية مع مسؤول البيئة في مديرية بمدية الشامية الميندس سيف كاظم راضي بتاريخ . 2020 /4/2
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المبحث الثالث
تقييم ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية
عند تقييم ادارة النفايات الصمبة في منطقة الدراسة استخدم الباحث توزيع استمارة االستبيان حيث بمغ
عددىا الكمي (384ستمارة) حسب عينة عشوائية من مجموع الوحدات السكنية والبالغ عددىا ( )9656وحدة
سكنية  ،جدول ( )52وحجم الخطأ المسموح بو ( )0.05حيث قسمت حسب عدد الوحدات السكنية في كل
()1

قطاع من المدينة وتم تحديدىا وفق المعادلة التالية:
 =nحجم عينة البحث
 =Nحجم المجتمع االصمي
n

مستوى الدقة او حجم الخطأ المسموح بو e

n(e)2+1

جدول ()52
عدد الوحدات السكنية لقطاعات مدينة الشامية
ت

اسم القطاع

عدد الوحدات السكنية

حجم العينة

1

القطاع االول

2809

108

2

القطاع الثاني

778

31

3

القطاع الثالث

1434

58

4

القطاع الرابع

565

31

5

القطاع الخامس

1646

57

6

القطاع السادس

932

39

7

القطاع السابع

468

19

8

القطاع الثامن

1024

41

9656

384

المجموع

المصدر :الباحث باالعتماد عمى بيانات مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة .2020 ،
( )1عبداهلل السيد عزت سبلمة  ،تحديد حجم العينة في البحوث التربوية واالجتماعية  ،مجمة تربويات الرياضيات  ،المجمد
الثالث عشر 2010والجمعية المصرية لتربويات الرياضيات فييا ص.22
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يتضمن تقييم ادارة النفايات الصمبة من خبلل ادوار البمدية والمتمثمة بما يمي :
اول  :التغطية :
بما ان االلية التي يتبعيا افراد منطقة الدراسة لتجميع النفايات الصمبة تمييدا لنقميا قائمة عمى تجميع
النفايات فقد استعان الباحث باستمارة االستبيان (عدد مرات جمع النفايات خبلل االسبوع) :
 عدد مرات جمع النفايات خالل السبوع :تكون عممية جمع النفايات الصمبة في مدينة الشامية مصادرىا الرئيسة نقاط التجميع (المنازل ،
المؤسسات  ،المحبلت التجارية والشوارع) عمى مرحمتين صباحي  ،مسائي  ،اذ تبدء المرحمة الصباحية من
الساعة (الثامنة) صباحا وحتى الساعة (الواحدة) ظي ار اما المرحمة المسائية فتبدا من الساعة (الواحدة) الى
الساعة (العاشرة) مساءا  ،اما بالنسبة لمعاممين عمى جمع النفايات فتكون مدة عمميم اما صباحية او مسائية
وتكون عممية الجمع بشكل يومي ومن خبلل استمارة االستبيان اجاب حوالي ( )%36من افراد العينة بان
عدد مرات جمع النفايات ىي كل ثبلثة ايام في االسبوع ومنو يتبين ان قطاعات مدينة الشامية تعاني من

تأخر عممية جمع النفايات وىذا مؤشر واضح لعدم كفاءة التغطية لمخدمات  ،ينظر جدول (.)53
ثانيا  :الخدمة من الباب الى الباب :
بيذه الطريقة تفرغ الحاويات المستعممة لحفظ النفايات في الكابسات او الساحبات التي تجمع النفايات
من مصدر تولدىا ومن ثم نقميا الى مواقع التخمص من النفايات يستخدم ضمن ىذا النوع من الخدمة في
مدينة الشامية اسموب التجميع من حافة الرصيف حيث ان نوع المنازل في المدينة ىي مساكن منفصمة
مكونة من طابق واحد او طابقين ويتم وضع الحاوية عادة عمى ممر المشاة وبذلك تكون عممية الجمع ذات
انتاجية عالية ذلك بسبب ضمان وجود مخمفات صمبة عمى حافة الرصيف في جميع االوقات  .وفي ىذه
الطريقة ال يكون لصاحب المنزل دور في عممية نقل النفايات وذلك لكون عامل التجميع يقوم بحمل الحاوية
الصغيرة سعة  100لتر الى سيارة جمع النفايات الصمبة لتفريغيا ثم يعيدىا ثانية الى مكانيا  ،يعتبر ىذا
االسموب ىو االسموب الوحيد الذي يمكن ان يقابل بارتياح حقيقي من قبل المواطنين حيث اكد حوالي %75
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من افراد عينة الدراسة ان ىذا االسموب ىو اكثر االساليب سيولة في جمع النفايات الصمبة لمنطقة الدراسة
بينما اكد  %25عمى استخدام اسموب الحاوية الكبيرة .
جدول ()53
عدد مرات جمع النفايات خبلل االسبوع في مدينة الشامية
كل يوم

مرات الجمع
عدد

الوحدات
السكنية

القطاع

كل يومان
النسبة

عدد

%

الوحدات

كل ثبلثة ايام
عدد

النسبة %

الوحدات

النسبة %

السكنية

اكثر من ثبلثة ايام
عدد
الوحدات

النسبة %

المجموع

القطاع االول

17

16

23

21

48

44

20

19

108

القطاع الثاني

7

22058

6

19035

11

35048

7

22058

31

القطاع الثالث

12

21

13

22080

20

34

13

22080

58

القطاع الرابع

3

11

5

16072

18

58

5

16

31

القطاع الخامس

14

25

11

19023

16

28

16

28

57

القطاع السادس

11

28

6

15021

14

36

8

21

39

القطاع السابع

3

15078

9

47036

4

21005

3

15078

19

القطاع الثامن

10

24039

10

24039

12

29026

9

21095

41

المجموع

77

2004

83

23

143

36

81

21

384

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان  ،السؤال الثالث .

ثالثا  :كفاءة الخزن والنقل :
ان عممية التخزين والنقل تضم كافة االعمال التي تتعمق بالنفايات الصمبة في مواقع تولدىا بما فيو
وضعيا في اوعية خزنيا قبل جمعيا  .ويكون نقل االوعية الممموءة بالنفايات الى موقع تجميعيا واعادة
االوعية الفارغة حيث يعتمد ذلك عمى طبيعة الطريقة المستخدمة في الجمع  .وغالبا ما يكون ساكنوا الدور
ىم المسؤولين عن ىذه الفعاليات  ،وفي مدينة الشامية حيث تتكون غالبية الدور السكنية في طابق واحد او
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طابقين تكون عممية المناقمة الموقعية عممية بسيطة تتخمص في خزن النفايات اليومية داخل المنزل في اوعية
صغيرة حاويات سعة  100لتر ثم تفريغيا مباشرة من قبل عمال البمدية في سيارة نقل النفايات او تفريغيا
بأوعية اكبر توضع عادة عمى الرصيف وىي عبارة عن حاوية حديدية سعة  660لتر.
ان ما ال يقل عن  % 90من النفايات المنزلية في المدينة تخزن بيذه الطريقة  ،ومن سمبيات الحاويات
الحديدية الكبيرة سعة  660لتر انيا تسبب مشاكل من ناحية الصحة والسبلمة بسبب عدم توفر اغطية ليا
فيي مكشوفة تخرج منيا الروائح ويمكن لمحشرات ان تتكاثر بين القمامة بسيولة واذا ما تسربت الى قاع
الحاوية مياه االمطار فانو يؤدي الى تطرق الصدأ الييا وكمما زاد الصدأ تكونت حواف حادة قد تصيب عمال
التجميع بالجروح وغالبا ما تكون ىذه الحاويات الحديدية ذات ثقوب تتسرب منيا السوائل التي تحتوي مواد
عضوية تعطي روائح كريية ومن الناحية العممية تكون عممية التخزين متعبة وتحتاج الى وقت اطول في
حالة استعمال ىذه الحاويات حيث تنجم معظم الصعوبات في حالة امتبلء الحاوية اذ يصعب تفريغ
محتوياتيا فالحاوية نفسيا يزن الواحدة منيا ( )18-16كغم يضاف الى ذلك وزن محتوياتيا من النفايات اذ
يصعب رفعو وتفريغو في سيارات جمع النفايات ومن الدراسة الميدانية وجد انو في حالة امتبلء الحاوية

يحتاج عاممين تجميع نفايات الى تفريغ محتويات الحاوية عمى االرض ومن ثم رفع المحتويات بواسطة
الجرافات اليدوية.
يتضح من الجدول ( )54ان اعداد الحاويات التي تمتمكيا البمدية ال تسد حاجة المدينة وقد وزعت في
الساحات والشوارع الرئيسة في المناطق القريبة من مركز المدينة  ،وليس جميع تمك الحاويات صالحة
لبلستخدام وقد انتشرت المكبات العشوائية في الساحات الفارغة ما بين االحياء السكنية  ،وال تمتمك البمدية
سوى ( )9كابسات تعمل عمى طوال اليوم في ثبلث مواقع لكل كابسة وشفتين (صباحي ومسائي ) فيقوم
العاممون بجمع النفايات من الحاويات الرئيسة وحاويات المواطنين وتجميعيا في الكابسات  ،وتمتمك قبلب
(كنتر) لجمع النفايات عدد اثنين وكذلك تسعة ساحبات تم تأجير ثبلث ساحبات من اجل المساعدة في سد
النقص في االليات  ،إذ يتم جمع النفايات من جميع اجزاء المدينة واسواقيا ونقميا الى المكب الرئيس لمطمر
الصحي .
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تمتمك المدينة مكان واحد لمطمر ،اذ يتم التعامل مع النفايات ومن ثم دفنيا  ،وتعد من افضل الطرق
التي يتم التعامل مع النفايات ومن ثم دفنيا  ،وتعد من افضل الطرق التي يتم التفاعل فييا مع النفايات من
الجانب العممي ولكن الطمر الصحي يحتاج الى مساحات واسعة من االراضي .
جدول ()54
عدد االفراد واالليات لجمع النفايات الصمبة في مدينة الشامية 2020
المركز الخدمي
بمدية الشامية

عدد العاممين في النفايات

عدد الحاويات

دائمين 90

 /300سعة 660لتر

مؤقت 346

 /850سعة 100لتر

عدد اليات التنظيف

عدد االليات المؤجرة

24الية

3ساحبات

المصدر  :الباحث باالعتماد عمى التقارير الداخمية لبمدية الشامية .2020 ،

ان توزيع منطقة عمل الكابسات والساحبات المستعممة ألغراض جمع ونقل النفايات ال يتناسب مع ما
يجب ان تكون عميو عممية التوزيع وتحديد المسارات لكل سيارة عممية وىي غير مدروسة وتترك عادة
الجتياد سائق السيارة وىذا يزيد من الوقت البلزم لعممية الجمع والنقل ويزيد من التكاليف ويسبب انتياء
العمر التشغيمي لمكابسات و الساحبات المستعممة اضافة الى قمة صيانتيا وسوء استعماليا اصبحت فاقدة
لمكثير من خواصيا حيث تتسرب ميا السوائل باإلضافة الى انيا غير امنة السياقة والعمل وضعف الكادر
المكمف بالتشغيل حيث ان عدد المكمفين لخدمة المدينة 6عمال مؤقتين  22دائمين  ،وان االعتماد عمى
الكابسات والساحبات (وحدة الجمع االساسية) كوحدة جمع ونقل في الوقت نفسو ادى ذلك الى تعجيل
استيبلكيا وتدني انتاجيا .
استخدام الحاويات الكبيرة لتجميع وخزن النفايات في بعض مناطق المدينة يعتبر من الحمول المناسبة
وخاصة في االسواق الكبيرة المزدحمة وفي بعض مؤسسات الدولة بشرط ان تكون ىناك سيطرة عمييا اال انيا
ال تخمو من بعض السمبيات عند استعماليا في احياء المدينة بسبب عدم التزام المواطن برمي النفايات داخل
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الح اوية وعدم التفريغ المستمر لتمك الحاويات جعل من مناطق تمك الحاويات عبارة عن تراكم مزابل غير
مقبولة في المنظر باإلضافة الى انبعاث الروائح الكريية وغيرىا .

رابعا  :رضا المواطن عن ادارة النفايات الصمبة :

ان رضا المواطن عن ادارة النفايات الصمبة في منطقة الدراسة يحظى بأىمية كبيرة  ،وىو يسيم

في الوقوف عمى االسباب التي ادت الى تمكؤ المسؤولين في ادارة النفايات الصمبة ويضع الحمول االزمة من
خبلل اشراك المواطن في الق اررات الميمة والناجحة  .يبين الجدول ( )55والشكل ( )17ان نسب رضا
المواطن كاالتي :
 -1الذين بمغت نسبة رضاىم بمستوى  % 10كانت نسبتيم  %13من مجموع حجم العينة .
 -2الذين بمغت نسبة رضاىم بمستوى  % 20كانت نسبتيم  %19من مجموع حجم العينة .
 -3الذين بمغت نسبة رضاىم بمستوى  %30كانت نسبتيم  %21من مجموع حجم العينة .
 -4الذين بمغت نسبة رضاىم بمستوى  %40كانت نسبتيم  %22من مجموع حجم العينة .
 -5الذين بمغت نسبة رضاىم بمستوى  %50كانت نسبتيم  % 20من مجموع حجم العينة .
 -6الذين بمغت نسبة رضاىم بمستوى  %60كانت نسبتيم  % 5من مجموع حجم العينة .
ومن خبلل ما تقدم يتضح ان اعمى نسبة لرضا المواطن عن ادارة النفايات بمغت  % 22عند
المستوى  %40وىذا يعني عدم كفاءة ادارة النفايات الصمبة في منطقة الدراسة .

اما عن السبب في كون نسبة الرضا  %50فاقل  ،ىل ىي ( البمدية او المواطن او االثنين معا) فقد

تبين من خبلل استمارة االستبيان ان % 52

اجابوا بان البمدية ىي السبب والذين اجابوا بان المواطن ىو

السبب كانت نسبتيم  ، %35اما الذين اجابوا بان السبب االثنين معا (البمدية والمواطن ) كانت نسبتيم

.%13

()1

( )1استمارة االستبيان  ،السؤال السادس  ،الممحق.4
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جدول ()55

نسبة رضا المواطن عن ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية لسنة 2020
اسم الحي

%19

%29

%39

%49

%59

%69

السراي

-

13

21

49

24

2

61

سوق1

4

14

18

36

18

19

27

سوق2

-

14

33

33

29

-

15

معممين اليمن

25

25

1225

-

38

-

8

معممين اليسر

29

29

19

29

39

-

8

جمهوري 1

29

29

49

-

29

-

4

جمهوري 2

-

16

16

28

32

-

23

عسكري شرقي

17

11

22

22

17

11

19

خوئي

42

29

29

-

-

-

8

غدير

29

29

29

-

49

-

4

حرية

25

25

-

25

25

-

8

حمام

-

37

38

-

25

-

8

سماجة

29

-

49

49

-

-

11

مجارش

33

33

-

-

34

-

8

زراعة

1225

59

-

25

1225

-

8

قاطع

-

57

43

-

-

-

8

منتظر

8

14

14

27

27

19

38

الحسين

-

8

15

59

15

2

27

سومر

29

14

14

14

29

-

8

جوادين

18

18

23

18

23

-

15

شبانة

-

25

25

25

25

-

4

زيتون

25

25

59

-

-

-

4

زهراء

11

21

37

51

26

-

19

فرات

-

39

19

49

29

-

19

تراث

33

-

33

34

-

-

8

وفاء

-

-

-

59
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شكل ()17
يبن مستوى رضا المواطن عن ادارة النفايات في مدينة الشامية
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المبحث الرابع

المالئمة المكانية لموقع الطمر الصحي باستخدام الستشعار عن بعد ونظم المعمومات
الجغرافية)(GIS

 الموقع الجغرافي الحالي لطمر النفايات الصمبة في مدينة الشامية :يقع الموقع عمى طريق (ديوانية – نجف) شمال المدينة  ،خريطة ( )11يبعد عن مركز مدينة الشامية

مسافة (3كم) ويبعد عن الشارع العام بمسافة ال تتعدى ( )50متر وىو يقع في ارض منخفضة مما يجعميا
قريبة من المياه الجوفية  ،ويبعد عن التجمعات السكانية ( )3كم ويبعد عن مصدر (نير الحفار) بمسافة
()1

( )1250مت ار ،المساحة الكمية لمموقع (81857مت ار مربعا)

عائديو االرض الى و ازرة المالية اما عائديو

الموقع الى مديرية بمدية الشامية وىو موقع طمر دائمي غير حاصل عمى الموافقة البيئية وال المحددات
الموقعية  ،ويخدم سكان مدينة الشامية البالغ عددىم (61090نسمة)  ،اما كمية النفايات التي تصل الى
()2

الموقع يوميا (98طن) ويقع عمى القطعة المرقمة (1908م الطويمة)

والموقع محاط بسياج ترابي ارتفاعو

بين ()3-2متر ويوجد في الموقع مسؤول موقع الطمر وسائقي االليات التي يبمغ عددىا ( )3وىي (شفل ،
حادلة  ،بمدوزر) فضبل عن مجموعة من االفراد ( كبل الجنسين) يعممون في فرز النفايات الببلستيكية
والمعدنية ويبيعونيا في االسواق لسد قوتيم اليومي يطمق عمييم (النباشون) صورة (.(31
صورة ()31
مكب النفايات الرئيس في مدينة الشامية

 -تم التقاط الصورة بتاريخ .2020 /5 /6

( )1الدراسة الميدانية  ،بتاريخ (.)2020/5/6
( )2مديرية بمدية الشامية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،بيانات غير منشورة  ،لعام .2020
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 مراحل بناء النموذج المكاني واختيار افضل المواقع لمكبات النفايات :يعرف النموذج ىو تمثيل بسيط لمظاىرة او النظام يوضح المراحل المختمفة لتطور الظاىرة وعبلقتيا
()1

بالمتغيرات المكانية وغير المكانية التي تؤثر فييا وتتأثر بيا واعادة تصنيف تمك العبلقات ونتائجيا.

اما

النموذج المكاني فيو عممية تحميمية تجري باالقتران مع نظام المعمومات الجغرافية )  ) GISمن اجل وصف
العمميات والخصائص االساسية لمجموعة من الميزات المكانية  .اليدف من النموذج المكاني ىو ان تكون
()2

قاد ار عمى دراسة ومحاكاة االشياء او الظواىر المكانية التي تحدث في العالم الحقيقي

ولفيم النموذج

المكاني البد من تتيع المراحل التي يمكن ايجازىا وفق االتي :
اول  :تحديد وصياغة معايير تقييم الرض:
تعد عممية تحديد وصياغة المعايير واحدة من اىم الخطوات التي يمكن من خبلليا تحديد الطبقات
وقواعد البيانات التي تسيم في عمل النموذج المكاني االفضل  ،وبالنظر الى الجدول ( )56الذي يوضح
المعايير المتخذة لبناء النموذج تبين لنا ان ىناك عدة معايير يمكن تطبيقيا عمى منطقة الدراسة  .بعكس
معايير اخرى ال يمكن تطبيقيا وذلك لظروف المنطقة الطبوغرافية وعميو ستكون المعايير الفعالة في المنطقة
ىي :
 - 1المعايير الجتماعية والقتصادية :
أ -استخدام الرض :
ان عممية اختيار موقع ألنشاء مكب صحي لمنفايات ليست بالعممية السيمة فإيجاد أفضل المواقع
يتطمب وضع منطقة جغرافية كاممة في االعتبار واستبعاد المواقع غير المناسبة وفق أسس محددة ثم أجراء
( )1محمد ابراىيم محمد شرف الدين  ،نظم المعمومات الجغرافية  ،اسس وتدريبات دار المعرفة الجامعة االسكندرية  ،مصر ،
 ، 2008ص.34
( )2داود جمعة محمد  ،ا سس التحميل المكاني في اطار نظم المعمومات الجغرافية  ،مكة المكرمة  ،المممكة العربية السعودية ،
 ،2012ص .232
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مفاضمة بين المواقع المتبقية بناء عمى مميزات كل منيا وتحديد المواقع االكثر مبلئمة وتتطمب عممية
استبعاد المواقع غير المناسبة المعرفة الكافية بمنطقة الدراسة من خبلل خرائط منطقة البحث واالنظمة
والموائح الخاصة باستخدامات االرض حيث يتم استبعاد المناطق التي ال تتفق مع المعايير والشروط البيئية
العالمية .وكمما قمت االىمية االقتصادية لمموقع زادت صبلحيتو ألنشاء مكب نفايات صحي  ،فاألراضي
البور والمناطق الممحية تعد مواقع ممتازة بينما استخدامات االرض لمزراعة فتعد مواقع غير صالحة وخاصة
ان مدينة الشامية عرفت منذ القدم بمزاولة ىذا النشاط .
ب  -البعد عن المناطق السكنية ومركز توليد النفايات :
يندرج تحت ىذا المسمى المكان الذي تنعدم بو الخطورة وتقل بو المؤثرات السمبية عمى البيئة  ،إذ البد
من االخذ باالعتبار المناطق العمرانية  ،فيي غير صالحة لتكون مواقع طمر النفايات لكونيا مواقع تخدم
االنسان فضبل عن كون النفايات تسبب مشاكل صحية  ،وعميو كمما كان موقع طمر النفايات بعيدا كان
افضل  .باالعتماد عمى مرئية فضائية لمنطقة الدراسة (خريطة  )3تم تحديد المواقع العمرانية  ،إذ ال
ينبغي ان تكون ىناك مشاريع سكنية سواء قائمة او قيد التخطيط في مسافة تقل عن (1500متر) من
موقع طمر النفايات .
 -2المعايير الجيولوجية والجيمورفولوجــية :
تعد المعمومات الجيمورفولوجية لممكونات السطحية وتحت السطحية لصخور(من االمور الميمة والتي
يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار عند الشروع في تخطيط مواقع مكب النفايات الصمبة .وذلك يتم من خبلل ما
يأتي :
أ ــ نفــاذية التربة  :تعد التربة من العناصر اليامة التي تؤخذ بعين االعتبار عند اختيار موقع مكب
النفايات فيي مادة التغطٌية اليومية لمنفايات فبلبد من توفير كميات من االتربة تفي باحتياجات المكب خبلل
العمر االفتراضي لممطمر كما ان التربة الجيدة تمنع من انبعاث الروائح من المكب  ،وتقمل من تعرية
النفايات المدفونة وبعثرتيا بفعل الرياح  ،ان المواقع المناسبة ألنشاء مكب أمن لمنفايات ىي تمك التي تكون
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تربتيا ذات نفاذية بطيئة ومسامات ضعيفة كالتربة الطينية مما يقمل من تسرب العصارة الى المياه الجوفية
وبالتالي تقمل تموث المياه الجوفية في المناطق المجاورة  ،فالنفاذية العالية لمتربة تسمح بمرور الرشح الناتج
عن عممٌة تحمل النفايات الى طبقات المياه الجوفية وبالتالي تمويثيا الحتوائيا عمى مواد كيميائية ونواتج
التفاعل بين االحماض العضوية والمعادن فضبل عن مذابات متنوعة حاممة لمجراثيم والبكتريا التي يمكن ان
تؤدي امراض خطيرة تعرض البيئة والصحة العامة الى الخطر.
ب  -النحدار :
يعد استواء االرض عنص ار ميما لجعميا موقعا مثاليا لطمر النفايات بسبب سيولة العمل فييا وايصال
اآلالت والمعدات فضبل عن كون مناطق الطمر تكون بعيدة عن االخطار التي تسببيا المنحدرات الشديدة
()1

فالمناطق ذات االنحدار البسيط مواقع مثالية لطمر النفايات

 ،وقد اعتمد الباحث عمى موديل االرتفاع

الرقمي لممنطقة  D.E.Mومن خبلل اداة (  )SLOPEضمن أدوات SPATIAL ANALyST TOOLS
ببرنامج 1003 Arc GISاستخرجت درجات االنحدار و كانت ضمن االنحدار البسيط .
 - 3العتبارات البيئية :
تعد مظاىر التموث البيئي أحد أىم المشاكل التي تواجو البشرية اليوم وىي ظاىرة واكبت تطور
الكائن البشري من خبلل نموه االقتصادي في كافة المجاالت وما صاحبيا من ازدياد في حجم السكان
واالستيبلك البشري وحيث يعد نشوء مموثات متعددة الصور والتأثيرات والتي قد تؤدي سوء ادارتيا ألحداث
اضرار صحية وبيئية  .تعد المناطق القريبة من مجاري المياه غير صالحة لطمر النفايات لكونيا مناطق
يمكن االستثمار فييا فضبل عن جود المياه التي تتفاعل مع النفايات مما يسبب تموث لمتربة ويسبب مشاكل
ضمن المنطقة المحيطة بيا لذا فالمناطق البعيدة عن ىذه المجاري يكون افضل  ،ومن خبلل االعتماد عمى
مرئية فضائية لمنطقة الدراسة تم تحديد مجاري االنيار ،ومن ثم استعمال أداة ) (DISTANCEمن ادوات
 TOOLS ANALYST SPATIALببرنامج

1003 Arc GISاالستنباط سطح يوضح البعد عن

تحدد أنسب مواقع دفن النفايات  ،دراسة مقدمة الى قسم
ف ٌ
الرح ًل  ،استخدام نظم المعمومات ً
( )1عيود بنت عائض بن راجح ٌ
الجغ ارفٌية  ، 2010 ،ص.85
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المسافات التي تبعد عن النير والتي حددت بمسافة 2640متر عن مبزل الحفار(مصدر المياه السطحية في
منطقة البحث) .اما المياه الجوفية فقد تعد المواقع القريبة من المياه الجوفية مناطق غير صالحة الن تكون
مواقع طمر النفايات الصمبة لكون ىذه النفايات ممكن ان تتفاعل مع المياه الجوفية مما تسبب اضرار بيئة
لممنطقة المحيطة بالمياه الجوفية فالمواقع المثمى يجب ان تكون بعيدة عن المياه الجوفية وقد تم االعتماد
عمى مرئية فضائية لمجموعة من االبار في منطقة الدراسة وتحديد المسافة حسب عمق المياه الجوفية ضمن
منطقة الدراسة .
 -4المعايير المناخية :
ان من بين ابرز العناصر المناخية التي البد من اخذىا بنظر االعتبار عند اختيار مواقع طمر
النفايات الصمبة في منطقة الدراسة ىي االمطار ودرجة الح اررة والرياح  ،وفيما يتعمق بمنطقة الدراسة فان
معدالت امطارىا قميمة ال تشكل خط ار الى الحد الذي يؤدي الى غسل النفايات وتسرب العصارة الى داخل
التربة  .اما درجة الح اررة فرغم ارتفاع معدالت درجات الح اررة فإن عممية التبخر تكون قميمة بسبب تراكم
النفايات عمى شكل اكوام ال تسمح لدرجات الح اررة من ان تقوم بتبخر االجزاء الداخمية مما يؤدي الى تسرب
كميات من العصارة الى داخل التربة .اما فيما يخص عنصر الرياح  ،حيث تسود الرياح الشمالية الغربية
()1

في العراق خبلل السنة خاصة في فصل الصيف و تحتل  %75من الرياح بأنواعيا

 .وتعد مدينة الشامية

جزء من المناطق المتأثرة بسيادة الرياح الشمالية الغربية في معظم ايام السنة  ،وبما ان المناطق الواقعة في
اتجاه ىبوب الرياح تكون اكثر تموثا من المناطق الواقعة عكس اتجاه الرياح القادمة من مناطق مموثة ،حيث
تساىم الرياح بفاعمية قوية في نقل الغازات والروائح المتصاعدة من مكبات النفايات مما تسبب خط ار عمى
الصحة العامة  ،ومن ىذا المنطمق حرصت المنظمات واالتفاقات الدولية عمى ضرورة اختيار موقع مكب
النفايات في اتجاه معاكس ليبوب الرياح  ،وقد تم اختيار افضل المواقع في الجية الشرقية من المدينة .

( )1عمي حسين الشمش  ،مناخ العراق  ،مصدر سابق  ،ص.23
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جدول ()56

المعايير التي تعتمدىا بعض الدول في اختيار مواقع الطمر الصحي حسب اتفاقية (بازل)

المعايير

المقياس

المعيار الفرعي

االرض البور والمناطق المحمية الصخرية وغير الصالحة لمزراعة تعد ممتازة
استخدامات االرض
المعايير

المكانية واالقتصادية

مسافة ال تقل عن 500م

السريعة

البعد عن مصدر تولد النفايات

والجيمورفولوجية

مواقع سيئة.

المسافة بين المكب والطرق الرئيسة
البعد عن المناطق السكنية

المعايير الجيولوجية

لمواقع الطمر بينما المناطق الكثيفة الزراعة والمخططة ألغراض تنموية تعتبر

يبعد عن المناطق السكنية القائمة والمخططة مسافة تزيد عن 1500م
كمما قمت المسافة عن مركز تولد النفايات وكانت المسافة معقولو وتخدم التركز
السكاني قمت تبعا لذلك تكاليف نقل وادارة النفايات .

القدرة االنتاجية لؤلرض

تفضل االراضي منخفضة القيمة الزراعية.

التربة

ان تكون التربة ذات نفاذية منخفضة .
يعد انحدار مثالي  ،وال يزيد عن%25 - %5

الطبوغرافيا ونسبة االنحدار

ان تكون المسافة بين المكب واقرب بئر مياه ال تقل عن 360م

االبار المستغمة
البعد عن الينابيع

مسافة ال تقل عن 360م

االعتبارات البيئية

مسافة ال تقل عن 100م

البعد عن المجاري المائية والسيول
االحواض الجوفية
المعايير المناخية

تفضل االحواض ذات المخزون االقل  ،ومنسوب المياه االعمق

اتجاه السفوح الجبمية والرياح

تفضل المناطق التي يمكن فييا حجب المكبات عن الرؤيا  ،والسفوح التي تقع

السائدة

بعكس اتجاه الرياح بالنسبة لممناطق المأىولة.

المصدر :

 -1عيود عائض الرحيمي  ،استخدام نظم المعمومات الجغرافية في تحديد نسب مواقع دفن النفايات بالمدينة المنورة  ،رسالة
ماجستير  ،جامعة ام القرى  ،المممكة العربية السعودية  ،2010 ،ص.602
 -2ىيثم شاىين  ،معايير اختيار مواقع ردم النفايات الصمبة  ،حالة دراسية لبعض المدن السورية  ،المعيد العالي لبحوث
البيئة  ،جامعة تشرين  ،سوريا  ،ص.3
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ثانيا  :جمع بيانات المعايير واعداد قاعدة البيانات الجغرافية :
من اجل الوصول الى المعايير التي سبقت ذكرىا البد من الحصول عمى بيانات مكانية ألعداد قاعدة
بيانات يمكن ان تغطي كل المعايير التي تم اعتمادىا لدراسة  ،فقد تم الحصول عمى ىذه البيانات من نموذج
( ) DEMفضبل عن الحصول عمى استخدامات االرض من خبلل تحميل الصور الفضائية لممنطقة من
القمر الصناعي االمريكي)  ( Land Sat 8Bandفي حين جرى تحديد مناطق السكن باالعتماد عمى القرى
المتواجدة في المنطقة المدروسة  .وكذلك حصل الباحث عمى المتوفر من قاعدة البيانات من الدوائر الرسمية
والمقاببلت مع المسؤولين في قسم البيئة  .والشكل ( )18يوضح مكونات قاعدة بيانات النموذج من الطبقات.
شكل ()18

مكونات قاعدة بيانات النموذج من الطبقات
Geodatabase

Polygon

Point

Line

استخدامات االرض

الطرق الرئيسة

المساحة المبنية

مجاري االودية

مصدر توليد النفايات

التربة
المصدر  :اعداد الباحث .
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ثالثا :مقياس تصنيف البيانات  -المقياس المشترك (: )Common Scale
وىو واحد من اشكال فحص وتشكيل البيانات  ،ييدف ىذا المقياس إلى تحديد درجة مبلئمة لكل فئة أو
عنصر من عناصر الخريطة من معايير تقييم مبلئمة األرض لعممية تخطيط مواقع مكبات النفايات ضمن
النموذج المكاني ،كما ييدف إلى إعادة تبسيط القيم المخزنة داخل الشبكات ( (Grid themeلتسييل
التعامل معيا داخل بيئة ممحق التحميل المكاني ( )Spatial Analystالخاص بنظام  ، Arc Gisوتحويل
القيم والمدخبلت النصية إلى مدخبلت رقمية  ،وىذا المقياس يقوم عمى أساس القيم من ( )8-1حيث
اعتبرت القيمة) )8اعمى درجة مبلئمة إلقامة المشروع في حين اعتبرت القيمة ( )1ادنى درجة مبلئمة .
رابعا  :معالجة المعايير باستخدام وظائف التحميل المكاني (: )Spatial Analysis
ان المنيج المتبع في تخطيط أفضل مواقع الطمر الصحي لنفايات الصمبة يعتمد عمى بعض أساليب
التحميل المكاني واالحصائي لتحميل البيانات ومعالجتيا  ،حيث تمتمك نظم المعمومات الجغرافية إمكانية
إجرائيا بصورة موضوعية  ،وقد شممت عممية التحميل استخدام العديد من األدوات التحميمية ،خاصة وان
بيانات الدراسة جاءت وفقاً لنمطين ىما  Vectorو Rasterوبالتالي فكل نمط تم التعامل معو بما يناسبو .
وفيما يمي ممخص األدوات والعمميات التي تم استخداميا .
 -1اسموب ادارة البيانات  : data Management Toolsان أىم االدوات التي تم استعماليا في ىذا
 ،واستخدمت من اجل ايجاد مراكز التجمعات السكانية  ،وذلك لتعيين  Point to Featurاداة االسموب
مراكز توليد النفايات من اجل اخذ مسافة معينة منيا .
 -2الحرم المكاني (المنطقة الحاجزة)  : Bufferتم استخدام ىذه االداة بشكل متكرر وذلك الستبعاد
المناطق الواقعة ضمن المنطقة الحاجزة والتي يجب ان تكون بعيدة عن مكبات النفايات .
 -3تطابق الخرائط بطريقة التحاد  : unionتستخدم ىذه الطريقة في تطابق خريطة ظواىر مساحية مع
خريطة أو خرائط ظواىر مساحية أخرى  ،بيدف عمل التطابق بين ظاىرات الخريطة جميعيا المدخمة مع
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جميع ظاىرات الخريطة الموجودة (المنطبعة) وتكون النتيجة ان تظير الخريطة المخرجة تجمع بين جميع
الظاىرات في الخريطتين .
 -4أسموب تحميل سطح الرض  : Analysis Terrainواستخدام ىذا االسموب الخاص بالبيانات ذات
النسق الخموي إلنتاج طبقة االنحدار ) (Slopeبعد معالجة نموذج االرتفاع الرقمي في بيئة نظم المعمومات
الجغرافية.
 -5المسافة المستقيمة  : Straight Lineاستخدم ىذا االسموب في عمل المسافة من مركز توليد
النفايات .
 -6التحويل الى النموذج الشبكي  : Rasterizationتستخدم عمميات النمذجة في تسييل التعامل مع
البيانات في النمط الشبكي  ،لذلك تم تحويل جميع خرائط المتغيرات الخطية  Vectorالى . Raster
 -7إعادة التصنيف  : Reclassificationتستخدم ىذه الخطوة في إعادة ترتيب وتوزيع الخبليا  ،مما
يسيل التعامل معيا  ،إضافة إلى استخداميا كمعيار في النموذج  ،وبالتالي يتم تصنيف المعايير الى فئات ،
ويتم إعطاء الخبليا االكثر مبلءمة الرتبة ( ، )8واقميا مبلءمة الرتبة ( (1حسب المقياس المشترك
 Common Scaleلينتج عن إعادة تصنيف كل معيار طبقة جديد تضاف تمقائيا لواجية البرنامج  .وفي
عممية إعطاء الرتب تم استخدام اسموبين  ،األول وىو ) )Weighting point methodومن خبللو تم
إنتاج خرائط ( . )Zero one mapsوالثاني ىو ) )Ranking m ethodوفيو يتم إعطاء البيانات في
المعيار رتب من ) )8-1حسب اىميتيا ودرجة حساسيتيا إلقامة مكبات النفايات  ،وفي الحالتين يتم التعامل
مع كل عنصر في الطبقة عمى انو لو وزنا معينا .ولتوضيح ىذه النقطة فانو سيتم عرض خريطة استخدامات
االرض بعد عمل إعادة تصنيف ليا  ،اما بقية الخرائط التي تمت معالجتيا فميس بيذا االسموب والمجال
إليرادىا ىنا .
 -8اداة وزن المعايير)  : )Weighted Overlayلقد زودت نظم المعمومات الجغرافية بمرونة مفاضمة
المتغيرات واعطاء احد المعايير المؤثرة وزنا ونسبة اكبر من بقية المعايير  ،ومن ىذا المنطمق لقد لجأت
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الدراسة إلى استخدام القيم الموزونة  Weightبإعطاء العناصر المؤثرة في نجاح المواقع األفضل وزنا اكبر
من العناصر االخرى  ،وقد تعددت أدوات نظم المعمومات الجغرافية في حساب مدى تأثير اوزان المعايير ،
فمن ىذه االدوات الكثيرة وظيفة  Weighted Overlayالمندرجة تحت قائمة Spatial Analyst tools
()1

والتي يمكن المستخدم من إدراج اوزان المعايير شريطة ان يكون مجموع االوزان الكمي يساوي .%100
خامسا  :تحميل المواقع :

وتعد من اىم الخطوات في عممية التخطيط فيي تعمل عمى إدارة الموارد المتاحة بموقع الدراسة
والمثبتة جغرافيا  ،وتقوم بتحميل مخزون المعمومات لمجموعة الدراسات المتاحة لمموقع  ،مما يؤدي إلى
إظيار إمكانات ومعوقات التطوير لمموقع محل الدراسة  .ولذلك فعند تحميل اي موقع يمكن استخدام تقنيات
الحاسوب إلعداد البيانات والدراسات في صورة رقمية تساىم في صياغة منظومة معموماتية رقمية لدراسات
الموقع وتحميمو  ،مما يؤدي إلى رفع كفاءة تحميل الموقع والحصول عمى نتائج دقيقة وصحيحة وذات مرجعية
مكانية.
وقد تم تحميل كل معيار وانتاج خريطة مبلئمة لو من خبلل إعطاء كل خمية او مجموعة خبليا في
الطبقة درجة مبلئمة حسب اىميتو او حساسيتو إلقامة مكبات النفايات  .حيث تم استخدام اسموبين  ،االول
ىو  Zero one mapsحيث إعطاء المناطق المناسبة لمكبات النفايات الرقم ( )8والمناطق غير المناسبة
الرقم ( ، )1وىذا تم تطبيقو عمى طبقات الطرق والتجمعات السكنية واالبار الجوفية واألودية  .اما الطريقة
الثانية فيي  Ranking methodومن خبلليا تم اعطاء المعالم في الطبقة رتب حسب اىميتيا  ،فالمناطق
المناسبة اخذت الرقم) )8واألقل مبلئمة ( )7ثم ( )6وىكذا حتى تصل لمرقم ( (1وىو األقل مبلئمة إلقامة
مكبات النفايات .وتم استبعاد بعض الطبقات الغير مبلئمة من عممية المفاضمة .

( )1عيود عائض الرحيمي  ،استخدام نظم المعمومات الجغرافية في تحديد نسب مواقع دفن النفايات بالمدينة المنورة  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،مصدر سابق  ، 2010 ،ص.85
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سادسا  :الوزن النسبي لممعايير:
من سمات نظم المعمومات الجغرافية ىي النظرة الشمولية في تقييم مبلئمة األرض لتخطيط افضل
مكبات النفايات والعمميات التخطيطية المختمفة  ،فيي تتمتع بالمرونة العالية من خبلل إعطاء المعايير
المؤثرة وزنا اكبر من بقية المعايير  ،وبالتالي فيناك العديد من االدوات التي تستخدم ليذا الغرض  ،لكن
الدراسة اختارت وظيفة  Weighted overlayوالتي تمكن المستخدم من إدراج األوزان المختمفة شريطة ان
يكون مجموعيا  ، %100وىذه المرحمة تأتي بعد معالجة كل معيار عمى حده واعطاء البيانات فيو رتب
معينة  ،وىنا يتم اخذ المعايير الرئيسية واعطائيا رتبة بناء عمى مدى تأثرىا من إقامة مكبات النفايات  .وقد
تم االعتماد في اعداد اوزان المعايير المختمفة عمى استشارة الخبراء والمختصين  ،والعديد من المراجع العربية
واالجنبية  ،واخي ار تم الوصول الى إعطاء كل معيار وزن معين حسب درجة اىميتو بحيث يساوي مجموع
االوزان )1(.100يوضح ىذه االوزان جدول (.)57
جدول ()57
الوزن النسبي لممعايير الرئيسية
المعيار
المعايير االجتماعية واالقتصادية

المعيار الفرعي

الوزن النسبي %100

المستقرات السكنية (بضمنيا المدينة )

25

استخدامات االرض

18

البعد عن مجاري االنيار

20

البعد عن الطرق

15

البعد من المياه الجوفية

12

الطبوغرافية ونسبة االنحدار

10

االعتبارات البيئية
االعتبارات الجيولوجية
والجيومورلوجية

100

المجموع
المصدر  :إعداد الباحث.

( )1عيود عائض الرحيمي  ،استخدام نظم المعمومات الجغرافية في تحديد نسب مواقع دفن النفايات بالمدينة المنورة  ،مصدر
سابق  ، 2010 ،ص.85
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سابعا  :استنتاج خريطة المالئمة :
توصل النموذج بعد عممية التحميل في بيئة نظم المعمومات الجغرافية إلى إخراج خريطة تبين درجات
مبلئمة افضل مواقع مكبات النفايات في مدينة الشامية حيث يمثل الرقم ( )1في خريطة رقم ( )9اقميا
مبلئمة بينما يمثل الرقم ) )8اكثرىا مبلئمة  .وقد اعتمدت الدراسة في إخراج ىذه النتائج عمى مجموعة كبيرة
من المعايير التي شممت المعايير االجتماعية واالقتصادية  ،والمعايير الجيولوجية والجيمورفولوجية

،

والمعايير البيئية وبعد تطبيق النموذج بناء عمى ىذه المعايير والرتب التي حصل عمييا  ،وذلك مراحل
وخطوات مدروسة ومنتظمة وعمى اسس عممية  ،خمصت الدراسة الى افضل مواقع مكبات النفايات في مدينة
الشامية  ،وىو ما يمكن مبلحظتو من خبلل الخريطة ( (9حيث يمثل المون الجوزي الداكن الذي يحمل
الرقم ( )8اكثر الموقع مبلئمة عمى االطبلق  ،يميو المون الجوزي من حيث درجة المبلئمة والذي يحمل
الرقم( .)7ففي حال تعذر إقامة المكبات في المنطقة ذات الرتبة ( )8يمكن االستعاضة عنيا بالمنطقة ذات
الرتبة ( )7والتي تمييا في درجة المبلئمة  .وبالتالي فالمناطق ذات الدرجات ( 7و  )8تعتبر ذات درجات
مبلئمة عالية جدا  .وتقل درجات المبلئمة بعد ذلك تدريجيا .
واخي ار وفي الخريطة رقم ( )10فقد تم وضع مناطق درجات المبلئمة  7و  8فقط  ،وذلك لتوضيح
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة بناء عمى مجموعة المعايير والشروط المستخدمة ،حيث يمثل المون االحمر
افضل المواقع والذي يحمل الرقم  8يميو المون االصفر من حيث درجة المبلئمة والذي يحمل الرقم .7وقد
بمغت مساحة المناطق التي تمثميا الدرجات  7و  )12002( 8ىكتار  ،بمغت مساحة المناطق التي تمثميا
الدرجة  )10704( 7ىكتار في حين بمغت مساحة المناطق التي يمثميا الرقم  )1204( 8ىكتار.
اما عن التوزيع الجغرافي ألفضل المواقع المبلئمة إلقامة مكبات النفايات الصحية والتي توصمت
الييا الدراسة  ،فتتوزع في المناطق التي تحمل الرقم  8ويمييا الرقم  7والتي تقع جنوب منطقة الصوانيع
بين مبزل الحفار ومدينة الشامية وتحديدا في منتصف المسافة بينيما تقريبا  ،حيث تبعد المسافة عن مبزل
الحفار حوالي ( )2640متر وعن مدينة الشامية حوالي ( )2856متر  ،ومما تجدر االشارة اليو ان ىناك
مقارنة موقعية بين المكب الحالي لمنفايات والمواقع المبلئمة خريطة رقم (.)11
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خريطة ()9
درجات مبلئمة االرض ألفضل مواقع مكبات النفايات الصحية المقترحة لعام 2020
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افضل مواقع النفايات المقترحة في مدينة الشامية لعام 2020
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Abstract
The problem of environmental representation at the present time
represents a global problem common to all countries, whether it was the

environment of the economy and the economy under the governmental
administration in the former stage, the priorities in terms of interpretation,
scientific solutions and rapid radical.

Therefore, the study addressed the assessment of solid waste

management and the size of its environmental impacts and its reflection
on the region in the city of Shamia due to the aggravation of its
quantities and diversity as a result of the increase in the city’s
population, the rise in their standard of living and the diversity of human

activities in it such as commercial, industrial, agricultural and other
activities, and the disposal of solid waste has become one of the most
prominent problems facing the region The study, as the city constitutes

an area of (2878 hectares) inhabited by (61090) people distributed over
(28) residential neighborhoods and divided into (8) residential sectors.

The study aims to reveal the size of the problem caused by solid

waste pollution and to raise awareness of the extent of its environmental
danger, starting from its generation and ending with the mechanism of
its disposal.

The study adopted the geographic-analytical approach that

searches for the environmental problem and the resulting effects, in

addition to the use of some statistical methods, especially the standard
degrees, to detect the spatial variation of the quantity and quality of solid

waste, and then clarify this in In order to achieve the goal of the study, it
was divided into five chapters. The first chapter dealt with two sections,

the first topic being the theoretical framework and the conceptual
entrance to the study, while the second topic dealt with the natural and
A

human geographical characteristics of the study area, while the second

chapter focused on the sources of solid waste pollution and their
characteristics, and the third chapter dealt with spatial and temporal
analysis The quantity and quality of solid waste, as it was divided into

two sections. The first topic dealt with the spatio-temporal analysis of

the amount of solid waste, while the second topic is the spatio-temporal
analysis of the quality of solid waste.distributive maps and graphic
forms.
While the fourth chapter dealt with solid waste management, which

included four sections, the first topic included the administrative system
followed in solid waste management in the city of Shamiya, while the

second topic focused on the stages of solid waste management, and the

third topic was concerned with evaluating the efficiency of solid waste
management stages, including The fourth topic is the spatial suitability of
the solid waste landfill in the study area.

The fifth chapter was devoted to the study of the environmental

effects of solid waste in the study area. It included three sections. The

first section dealt with the impact of solid waste in polluting the basic
environmental components (soil, water, air). The second topic included
the impact of solid waste on human health, while the third section

focused on In the visual distortion caused by the accumulation of solid
waste in the city of Shamiya.

The study also included (66 tables) and (55 graphs) as well as (12

thematic maps) and concluded with a set of results and suggestions, a
list of sources, references, notes and a summary in English.

The study reached a number of results, the most important of
which is the high rate of solid waste generation in the city of Shamiya,

with a daily generation rate of (1.628 kg / person / day) for the year
B

2020. The study also showed a qualitative variation of solid waste in the
study area, as organic waste recorded the highest generation rate of
(64.63%) These data represent a database that benefits planners and

decision-makers in solid waste management in the study area through
the proper selection of the method of waste treatment from the
generation stage to the landfill stage.

The results of the soil analysis for the values of heavy elements,

the most important of which is fat and grease within the solid waste sites
in the study area, revealed that the industrial neighborhood is the most
polluted area with the element of fat or grease, reaching (34,51)

micrograms / g, followed by the main landfill site, where it reached (2 ,
57) Micro g / g. Incineration of solid waste, as is the case in the study

area, may lead to air pollution and health problems caused by gaseous
pollutants such as respiratory diseases and eye diseases such as spring
conjunctivitis.

The accumulation of solid waste affects the pollution of ground and

surface water continuously, as the leaching (toxic leachate) resulting
from the accumulation of waste penetrates into the soil and works to

change the properties of groundwater and this is what was shown by the
groundwater samples near the landfill area through the study of
chemical analysis of water The groundwater properties changed and the
hardness rates of the kidneys and dissolved salts increased, as well as

the rates of chlorine, as well as the concentration of sodium, sulfates
and chlorides. The study also showed the chemical analysis of the
surface water represented by Shatt al-Shamiya through surface water
samples close to the accumulation of pollutants and in three sites: Dam

al-Shamiya site, Jisr al-Hadid site (city center) and al-Nassifah district.
The rates of total hardness and dissolved salts increased, as well as the
rates of chlorine, sodium, chlorides and sulfates.
C

The problem of pollution with solid waste was also reflected on the
health status of the residents of the study area, in addition to the
environmental impact. Waste was a cause of disease outbreaks due to
the foci and shelter for insects, rodents, loose dogs and cats, and this
was what was most annoying to the city’s residents. The sample of the
study community answered (51.1 %) they suffer from the spread of
insects and rodents from waste. The study also showed some diseases
related to waste pollution, the most important of which is animal bite, as
the age group (15-64 years) was the most vulnerable to infection with
animal bites (Dog) , as their total reached (140) injuries during the year
2020, One of the related diseases is skin allergy, where the group (1564 years) was the most vulnerable to infection, as their number reached
(55) injuries during the year (2020) In addition to the foregoing
environmental impacts, solid waste creates a disturbing and uncivilized
visual landscape, so 75.5% of the residents of the Levant city expressed
that the city is unclean.
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 -المستلخص :

تمثل مشكمة النفايات الصمبة في وقتنا الحاضر مشكمة عالمية مشتركة بين الدول جميعيا،

سواء كانت دوال نامية ام متقدمة  ،وبما ان المشكمة قد وصمت الى مرحمة ال تحتمل التجاىل او

التأجيل وانما اصبحت مشكمة يومية تشغل عقول العاممين في مجال البيئة واالقتصاد والسياسة
 ،واخذت تحتل مركز الصدارة ضمن قوائم االولويات لمدول من ناحية ايجاد الحمول العممية

والجذرية السريعة ليا  .لذا تصدت الدراسة لتقييم ادارة النفايات الصمبة وحجم اثارىا البيئية
وانعكاسيا عمى المنطقة في مدينة الشامية بفعل تفاقم كمياتيا وتنوعيا نتيجة لزيادة عدد سكان

المدينة وارتفاع مستواىم المعاشي وتنوع االنشطة البشرية فييا كالنشاط التجاري والصناعي
والزراعي وغيرىا  ،كما اصبح التخمص من النفايات الصمبة من ابرز المشاكل التي تواجو منطقة

الدراسة اذ تشكل المدينة مساحة (8282ىكتار) يسكنيا ( )09616نسمة موزعين عمى ()82
حي سكني ومقسمين الى ( )2قطاعات سكنية .

تيدف الدراسة الى الكشف عن حجم المشكمة الناجمة عن التموث بالنفايات الصمبة

والتوعية بمدى خطورتيا البيئية ابتداء من تولدىا وانتياء بالية التخمص منيا .

اعتمدت الدراسة المنيج الجغرافي التحميمي الذي يبحث عن المشكمة البيئية واالثار الناجمة

عنيا  ،الى جانب استعمال بعض االساليب االحصائية السيما الدرجات المعيارية لمكشف عن
التباين المكاني لكمية ونوعية النفايات الصمبة ومن ثم توضيح ذلك في خرائط توزيعية واشكال

بيانية .

وبغية تحقيق ىدف الدراسة  ،فقد قسمت الى خمسة فصول تناول الفصل االول مبحثين

،المبحث االول االطار النظري والمدخل المفاىيمي لمدراسة  ،اما المبحث الثاني  ،فقد تناول
الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة  ،فيما اىتم الفصل الثاني بمصادر

التموث بالنفايات الصمبة وخصائصيا  ،وتناول الفصل الثالث التحميل المكاني والزماني لكمية
ونوعية النفايات الصمبة اذ قسم الى مبحثين تناول المبحث االول تحميل المكاني والزماني لكمية

النفايات الصمبة  ،اما المبحث الثاني  ،فيو التحميل المكاني والزماني لنوعية النفايات الصمبة ،

في حين تناول الفصل الرابع ادارة النفايات الصمبة والذي اشتمل عمى اربعة مباحث  ،تضمن
المبحث االول النظام االداري المتبع في ادارة النفايات الصمبة في مدينة الشامية  ،اما المبحث

الثاني فقد ركز عمى مراحل ادارة النفايات الصمبة وقد اختص المبحث الثالث بتقييم كفاءة مراحل

ادارة النفايات الصمبة فيما تضمن المبحث الرابع المالئمة المكانية لموقع طمر النفايات الصمبة
في منطقة الدراسة .وقد خصص الفصل الخامس لدراسة االثار البيئية لمنفايات الصمبة في منطقة
د
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الدراسة وقد تضمن ثالثة مباحث تناول المبحث االول اثر النفايات الصمبة في تمويث المكونات

البيئية االساسية ( التربة  ،الماء  ،اليواء )  ،وقد تضمن المبحث الثاني اثر النفايات الصمبة
عمى صحة االنسان  ،فيما اختص المبحث الثالث في التشوه البصري الناجم عن تكدس النفايات

الصمبة في مدينة الشامية  .كما تضمنت الدراسة (06جدول) و ( 86شكل بياني) فضال عن

(98خريطة موضوعية) وخمصت الى جممة من النتائج والمقترحات وقائمة من المصادر والمراجع
والمالحظات وممخص بالمغة االنكميزية .

توصمت الدراسة الى جممة من النتائج اىميا  ،ارتفاع معدل تولد النفايات الصمبة في مدينة

الشامية  ،وبمعدل تولد يومي بمغ ( 98082كغم  /شخص  /يوم) لسنة  ،8686كما اظيرت
الدراسة تبايناً نوعياً لمنفايات الصمبة في منطقة الدراسة اذ سجمت النفايات العضوية اعمى معدل

تولد ليا بمغ ( )%06806وتمثل ىذه المعطيات قاعدة بيانات تفيد المخططين واصحاب القرار
في ادارة النفايات الصمبة في منطقة الدراسة من خالل االختيار السميم لطريقة معالجة النفايات

بدءاً من مرحمة التولد حتى مرحمة الطمر .

افرزت نتائج تحميل التربة لقيم العناصر الثقيمة ومن اىميا عنصر الدىون والشحوم ضمن

مواقع النفايات الصمبة في منطقة الدراسة ان الحي الصناعي ىو المنطقة االكثر تموثا بعنصر

الدىون او الشحوم حيث بمغت ( )66869مايكروغرام  /غرام يأتي بعدىا موقع طمر النفايات
الرئيس حيث بمغ ( )8868مايكرو غرام  /غرام  .وقد يؤدي حرق النفايات الصمبة مثمما ىو متبع
في منطقة الدراسة الى ثموث اليواء ووقوع مشكالت صحية ناجمة عن المموثات الغازية كأمراض

الجياز التنفسي وامراض العيون كالرمد الربيعي  .كما انعكست مشكمة التموث بالنفايات الصمبة
عمى الحالة الصحية لسكان منطقة الدراسة اضافة الى االثر البيئي فقد كانت النفايات سببا في

تفشي االمراض نظ ار لما تحدثو من بؤر ومأوى لمحشرات والقوارض والكالب السائبة والقطط

وىذا ما كان اكثر ازعاج لسكان المدينة فقد اجابت العينة من مجتمع الدراسة نسبة ()%69.9

ىم يعانون من انتشار الحشرات والقوارض من النفايات كما اظيرت الدراسة بعض االمراض ذات

العالقة بالتموث بالنفايات واىميا عضة الحيوان (الكمب) حيث كانت الفئة العمرية (06-96
سنة) ىم االكثر تعرضا لإلصابة بعضة الحيوان اذ بمغ مجموعيم ( )966اصابة خالل العام

 ، 8686ومن االمراض ذات العالقة حساسية الجمد حيث كانت الفئة ( 06-96سنة) ىم االكثر
تعرضا لإلصابة حيث بمغ عددىم ( )66اصابة خالل عام ( )8686فضال عما سبق من االثار
البيئية فان النفايات الصمبة تخمق منظ ار بصريا مزعجا وغير حضاريا لذلك ابدى ما نسبتيم

 %86.6من سكان مدينة الشامية بان المدينة غير نظيفة .
ذ
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 مقــــدمـــــة ): )Introductionتعد الدراسات البيئية من اىم الدراسات حول العالم لما تتعرض لو البيئة من اخطار
وتغيرات وما كان لو من انعكاسات عمى الحياه اليومية وقد دفعت تمك التغيرات البيئية العالم الى
عقد العديد من المؤتمرات من اجل المحافظة عمى البيئة الن العواقب لن تكون اي من الدول في
مأمن منيا ومن المستحيل اقامة مدينة مستدامة يمكن العيش فييا من دون وجود ادارة رشيده
لمنفايات الصمبة واالمر لم يعد يتعمق بالحمول الفنية فقط فيناك اثار عمى المناخ والصحة
والسالمة فضال عن االعتبارات االجتماعية الميمة من اشتمال جامعي النفايات والقمامة الى
تغيير السموكيات كي يتشجع الناس والمجتمعات عمى خفض كميات النفايات واعادة تدويرىا

()1

،

وفي الحقيقة ان قضية ادارة النفايات الصمبة سواء في المدن الحضرية او في الصناعة او الزراعة
تعد االن من اكثر المشكالت االكثر تعقيدا وتشابكا بل واصبحت ضمن قضية عامة وكبيرة وىي
التنمية المستدامة فمذلك فأن ادارة النفايات بطريقة صحيحة وسميمة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا
اصبحت االن من االىداف التي تسعى الى تحقيقيا دول العالم جميعيا وتعد من المؤشرات التي
تتخذىا الدول لمعرفو مدى تحقيقيا لمتنمية المستدامة.
وىناك العديد من التحديات والقضايا الرئيسة التي تواجو المجتمعات البشرية وتشغل الكثير
من وقت وجيد المعنيين عمى سالمة اليواء الجوي من التموث وتحسين نوعية الحياة التي يعيشيا
االنسان بشكل عام  ،ومن المشكالت والتحديات اليامة التي برزت بشكل ممحوظ في منطقتنا في
السنوات االخيرة وصاحبت بشكل مباشر التطور العمراني المشيود والنمو السكاني المضطرد ىي
الزيادة الكبيرة في كمية المخمفات الصمبة وىذه المشكمة لم تمق ذلك االىتمام الذي يميق بحجميا
ودرجة تأثيرىا عمى مجتمعاتنا وعمى نوعية حياتنا وبيئتنا ولذلك في معظم االحيان يتم التعامل مع
المخمفات الصمبة باتباع االساليب الضارة دون النظر بعمق وشمولية بدراسة كافة االبعاد االخرى
المتعمقة بيا والمصاحبة ليا مثل الجوانب البيئية واالجتماعية والصحية واالقتصادية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ادارة النفايات الصمبة في تصميم التنمية المستدامة  ،البنك الدولي .6112
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مدينة الشامية عانت من تدىور مستوى الخدمات في الفترات السابقة والزالت تعاني بسبب
الحروب وظروف الحصار االقتصادي الذي مر بو العراق في السنوات السابقة مما انعكس عمى
منظومة الخدمات .
ويشكل موضوع ادارة النفايات الصمبة اىمية كبيرة لخدمة المدينة لمتخمص من النفايات
المتولدة ومعالجتيا بشكل ال يؤثر بيئيا عمى المناطق المجاورة او الموارد الطبيعية كالمياه
السطحية والجوفية وبما ان المياه السطحية ىي المصدر الرئيس لمعظم احتياجات السكان اال ان
الظروف الحالية والتوقعات المستقبمية تفرض عمينا االىتمام المتزايد بتمبية االحتياجات المتزايدة
لألغراض المختمفة الزراعية والصناعية والمدنية لذا وجب عمينا ان نأخذ نوعية المياه باألىمية
التي تستحقيا  ،النفايات الصمبة في منطقة الدراسة بشكل عام وموقع المكب بشكل خاص الذي
بدأت اثاره بالظيور في المنطقة المحيطة بو ومعاناة اىل المدينة كانت السبب المباشر الختيار
موضوع البحث مساىمة منو قدر االمكان في ابراز المشكمة بكافة تفاصيميا من اجل المساعدة في
حميا .
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