
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفايات الصلبة وطرق االستفادة منها في الصناعات العراقية

Solid waste and the ways to benefit from in the Iraqi 

industries 
 Saadi -t. L. Abeer M. H. ALAss     (1) عبير مرتضى حميد السعدي م.م

 المستخلص 

ألقــاء الضــوء علــ  حجــم النفــاات الصــلبة يف العــراا كمــا ونوعــا، و توضــيح اهــم  إىليهــد  البحــ  
ــلبة .لـــ ا ر التطـــرا اىل اهـــم الطـــرا  ــية الـــي تســـب  يف ت ايـــد وتـــراكم حجـــم النفـــاات الصـ االســـباب الرئيسـ

ج واالسالي  الي ميكن اتباعها لالستفاد  من مكو ت النفاات الصــلبة يف انتــاج الســماد العضــوي او انتــا 
الغازات الي تعد من اهــم مصــادر توليــد الطاقــة م ــل غازثاالي ــانو ، املي ان،الغــاز احليــويا، او ميكــن اعــاد  

أو إحــراا النفــاات  يف أنتاج املواد االوليــة املــدور ، وال جاج عادن ون والبالستيك واملتكالورا والكار تدويرها  
.ل ا  مكــان العــراا اتبــاع العديــد مــن من ه ا الطاقةمن أجل اإلستفاد   عاليةطاقة حرارية  فيهاالي تتوفر 

بصور   طمرها عن طري  إعاد  تدويرها أو عن طري الطرا للت ل  من النفاات الصلبة واالستفاد  منها 
صــحية وعلميــة وميكــن ايضــا االســتعانة ابحملــارا النموذجيــة للــت ل  مــن النفــاات الصــلبة واالســتفاد  مــن 

يف توليـــد الطاقـــة الكهرابئيـــة .وقـــد اوصـــت الدراســـة إبنـــ  البـــد مـــن وضـــ  عـــدد مـــن  الطاقـــة احلراريـــة الناجتـــة
املشــاري  اإلســرتاتيجية واحملطــات التحويليــة لفــرز ومعاجلــة النفــاات الصــلبة ممــا ســينعكس اجيــااب علــ  مجيــ  

 .مراف  احليا  ثالبيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحيةا
Abstract 
This research aims to highlight on volume of solid waste in Iraq, in 

quantity and quality, it also describes the main reasons of increase the 

 
 .الدراسات االسرتاتيجية/ جامعة كربالء مرك  -1
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accumulation of solid waste volume. And it there is mention Of the most 

important methods and techniques that can be followed to take advantage 

of some of the solid waste that can be used in components Organic 

fertilizer production or gas production the most important gases that 

generate energy such as gas (ethanol, methane, biogas),or can be 

recycled, such as paper, cardboard, plastic, metal and glass in the 

production of raw materials, recycled, or burning of waste with high thermal 

energy available to take advantage of this energy. So Iraq can be follows 

more ways to get rid of solid waste and utilization through recycling or by 

burying it in a healthy, scientific way, and can also use the Holocaust 

typical for the disposal of solid waste and take advantage of the thermal 

energy produced in power generation. While the study recommended in 

putting a strategic policies for the management of solid waste in Iraq that 

based on a number of strategic projects and manufacturing plants for 

sorting and treatment of solid waste, which will have a positive impact on 

all walks of life (environmental, economic, social and health). 

 المقدمة

ت الصــــلبة يف العــــراا احــــدى املشــــاكل اخلطــــر  الــــي وــــدد صــــحة وســــالمة البيئــــة تعــــد مشــــكلة النفــــاا
وارتفــاع مســتوات املعيشــة وت ايــد اعــداد  إلقتصــادي واإلجتمــاع ا طــوروالســكان علــ  حــد ســواء .اذ أن الت

املتولــد  يف املــدن ت ايــد وتنــوع كميــة النفــاات ستهالك لالفراد تعد اهم االســباب يف السكان وتغري امناط اال
يرافقــ  تطبيــ  اســالي  وطــرا علميــة يف معاجلــة النفــاات الصــلبة لالســتفاد  هــ ا التطــور م اال إن . العراقيــة

 منها  كرب قدر ممكن يف ظل االمكا ت االقتصادية والتكنولوجية الي ميكن إن تتاث.
 لفـــات الـــي تطـــرث مـــن املســـاكن واملعامـــل الصـــناعية واحملـــا  الصـــلبة ابهنـــا تلـــك امل تعـــر  النفـــااتو 

التجارية أو إي أنشطة اخرى، إما املصدر الغال  يف النفاات الصلبة ه  املصادر املن ليــة الــي تتكــون مــن 
املــواد العضــوية بنســبة كبــري  وبعــ  املكــو ت االخــرى م ــل الــورا والكــارتون وال جــاج واملعــادن والبالســتيك 

 واالنقا .
ويتب  العراا طريقــة الطمــر للــت ل  مــن النفــاات الصــلبة الــي تعــد االك ــر شــيوعا يف مجيــ  احنــاء العــام  
كوهنـــا ارخـــ  واســـرع وســـيلة للـــت ل  مـــن النفـــاات الصـــلبة . إال أن يف العـــراا اليـــتم التعامـــل مـــ  هـــ ا 

الصــح  يف إنتــاج الســماد الطريقة وف  اسس علمية وصحية سليمة، إذ ميكن االســتفاد  مــن مواقــ  الطمــر 
العضــوي أو إنتــاج غــاز املي ــان لالســتفاد  يف الطاقــة الكهرابئيــة. وابلــرغم مــن امكانيــة االســتفاد  مــن طريقــة 
الطمــر الصــح  إال أن هنــاك بعــ  مكــو ت النفــاات الصــلبة ال تتحلــل بســهولة وتت ايــد كمياوــا بشــكل  

ر واحلــرا عــرب  ــارا منوذجيــة لتحويــل النفــاات إىل كبري ل ا ميكن االستعانة بطرا اخــرى م ــل اعــاد  تــدوي
 مواد اولية أو االستفاد  من الغازات الناجتة من احلرا يف توليد الطاقة الكهرابئية.
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ًمشكلةًالبحث
تعاين البيئة العراقية من تراكم كميــات كبــري  مــن النفــاات الصــلبة الناجتــة عــن االنشــطة البشــرية امل تلفــة 

ــلبة يف مواقــــ  الطمــــر غــــري  ــة النفــــاات الصــ ــليمة يف معاجلــ ــة ســ ــالي  علميــ ــة لعــــد  اتبــــاع اســ ــة نتيجــ النظاميــ
والت ل  منها سواء يف مواق  الطمر أو عن طري  اعاد  تدويرها يف مصــان  اتصــة  عــاد  التــدوير ممــا قــد 

 تسب  يف تلو  البيئة احمليطة اا.
ًفرضيةًالبحث

لبة ســو  تســاهم يف حــل مشــكلة ت ايــد النفــاات ان انشــاء  طــات حتويليــة تقــو  بفــرز النفــاات الصــ 
النفـــاات  تـــدوير وتقليـــل الكميـــات املتولـــد  واعـــاد  اســـت مارها يف الصـــناعات التدويرية.فضـــال عـــن إعـــاد 

وتـــوفري مـــواد اوليـــة قـــد تســـت د  يف الصـــناعات التدويريـــة أو  اإلقتصـــادية العوائـــد ســـتؤدي إىل زاد  الصـــلبة
 ميكن أن تسوا إىل اخلارج.

ًالدراسةًهدف
علــ  واقــ  النفــاات الصــلبة يف العــراا مــن حيــ  كمياوــا ومكو وــا  الضــوء ود  الدراســة اىل تســليط

واهم االسباب الي تسب  يف ت ايد حجم النفاات الصلبة يف الوقت احلاضر، كما سيتم عر  اهم الطرا 
 هـــ ا تعـــد وضـــع  االقتصـــادي، اذملعاجلـــة النفـــاات الصـــلبة واختيـــار افضـــلها مبـــا يتناســـ  مـــ  بيئـــة العـــراا و 

 بــ  اإلهتمــا  مــن لك ــري وحيتــاج منــ  امل لــ  اإلســتفاد  مــن بعــد نــتمكن م مهمــال إقتصــادا مــوردا امل لفــات
 عديدا. بيئي  ملشاكل مصدر إىل حتول  من بدالً  من  اإلستفادا ل اد  فرص

ًمنهجيةًالبحث:
اهداف  املــنه  الوصــف  التحليلــ  ابالعتمــاد علــ  لقد اعتمد البح  الثبات فرضيت  وبغية الوصو  إىل 

 جمموعة من البيا ت واجلداو  االحصائية.
ًهيكليةًالبحث:

ــلبة واهــــــــم مصــــــــادرها  ر تقســــــــيم البحــــــــ  إىل ثالثــــــــة مباح ،تنــــــــاو  األو  مفهــــــــو  النفــــــــاات الصــــــ
نهــا، إمــا ال الــ  فقــد ومكو وا.بينمــا تنــاو  ال ــاين اهــم الطــرا العامليــة ملعاجلــة النفــاات الصــلبة والــت ل  م

 ق  واق  النفاات الصلبة يف العراا من حيــ  كمياوــا ومكو وــا واالســباب الــي تســب  يف ت ايــد حجــم 
النفاات الصلبة يف العراا وافضل الطرا الي ميكن االستعانة اا يف حتويل النفاات الصــلبة إىل مــواد اك ــر 

 هرابئية.نفعا أو االستفاد  منها يف توليد الطاقة الك
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 النفايات الصلبة، مفهومها،مصادرها، مكوناتها.:  والاالمبحث 

ًمفهومًالنفاياتًالصلبة:أول:ً
ظهرت مشكلة النفاات الصلبة نتيجة للتطور الصناع  وال راع  الــ ي اعقــ  ال ــور  الصــناعية خاصــة 

واملعاجلــة للنفــاات الصــلبة مــن املواضــي  بعد أن ظهرت نفاات غري قابلة للتحلل مما جعل عملية الت ل  
 املهمة يف الوقت احلاضر.

ثاالشياء املستغا عنها او االشياء الي ليست هلا فائــد   عر  البنك الدوي النفاات الصلبة ابهنافقد 
، بينمــا عرفــت النفــاات الصــلبة ا2ثامــنا بشــكل مباشــر  حاليــا، وجيــ  الــت ل  منهــا او اعــاد  اســت دامها

 ونقلها مجعها عملية تكون  منها،ئي  ابلت ل  مالكها يرغ  والي للنقل القابلة الصلبة املواد  هنا ثمج 
 .ا3ثاجملتم ا مصلحة من ومعاجلتها

ل ا ميكن تعريــف النفــاات الصــلبة  هنــاثمجي  املــواد الصــلبة الناجتــة عــن االنشــطة البشــرية امل تلفــة والــي 
 ل  منها ابسالي  علمية سليمةا.ميكن االستفاد  منها أو الت 

ًمصادرًالنفاياتًالصلبةً:ثانيا
 للنفــــاات الصــــلبة تصــــنيفات عديــــد  فــــيمكن تصــــنيفها حســــ  طبيعتهــــا م ــــل نفــــاات عضــــوية وغــــري
عضــوية، نفــاات قابلــة للــتعفن وغــري قابلــة للــتعفن، نفــاات قابلــة للحــرا وغــري قابلــة للحــرا، أو تصــنيفها 

رمــاد احلرائــ ، نفــاات ، صناعية، من لية، جتارية، ونفــاات غــري بلديــ  نفاات بلدية،حس  مصدرها م ل: 
الشوارع، نفاات اهلد  والبناء، نفاات التعدين، نفاات زراعية، هياكل املركبات، نفــاات  طــات معاجلــة 

تقســــــيم  تتنــــــوع مصــــــادر النفــــــاات الصــــــلبة بتنــــــوع أنشــــــطة اإلنســــــان امل تلفــــــة وميكــــــن، ا4ثميــــــاا اجملــــــاريا
 -مصادرالنفاات إىل:

وهـــ  كـــل امل لفـــات الصـــلبة الناجتـــة عـــن املنـــاز  واملطـــاعم والفنـــادا وغريهـــا  :النفـــاات الصـــلبة املن ليـــة .1
وه ا النفاات تتكون من مواد معروفة م ل اخلضار والفواك  والورا والبالستك وجي  الت ل  منهــا 

ــا  ــاعد منهــــ ــتعفن وتتصــــ ــوية تــــ ــواد عضــــ ــاثر بســــــرعة وذلــــــك لوجــــــود مــــ ــة وتســــــب  تكــــ ــروائح الكريهــــ الــــ
وحتتل النفــاات املن ليــة النســبة االكــرب بــن مصــادر النفــاات الصــلبة االخــرى، ففــ  مدينــة .احلشــرات

مــن جممــوع الكميــة املنتجــة مــن النفــاات  ا5ثا%65-%55بغــداد تــرتاوث نســبة النفــاات املن ليــة بــن ث
 ا.1ث الصلبة، وكما هو موضح يف اجلدو 

 
، 1، ط2005امل لفـــات الصـــلبة وامكـــا ت تـــدويرها بيولوجيـــا، دار الفكـــر العـــري، قـــاهر ،  ،ابـــراهيم ابـــو ســـعد   مـــد جنيـــ  -2

 .14ص
اللطيــف حســن شــتي ، تقــيم واقــ  مكبــات النفــاات الصــلبة يف الضــفة الغربيــة وختطيطهــا بواســطة نظــم املعلومــات  ضــرغا  عبــد -3

 .48، ص2012لعليا، فلسطن، جامعة النجاث الوطنية، كلية الدراسات ا،اجلغرافية، رسالة ماجستري
 .175،ص2001، 1االنسان والبيئة والتلو  البيئ ، مكتبة االسد، دمش ،ط صاحل وهي، -4
مهدي عباس،ايبد ابراهيم عل ،حتليل مشكلة نقل النفاات الصلبة ابســت دا  امنــوذج النقــل بغــداد حالــة دراســية،جملة  صالث -5

 .152، ص2012، 34، االصدار 18امعة بغداد،  العراقية للعلو  االقتصادية واالدارية، ج
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 ا6ثالنس  املئوية للنفاات الصلبة يف مدينة بغدادا يوضح 1جدو ث
ــادر  مصــــــ
النفــاات 

 الصلبة

النفـــــــاات 
 املن لية

النفـــاات 
 الصناعية

النفـــــــاات 
 التجارية

النفـــــــــــاات 
 املؤسساتية

النفــاات 
 الطبية

النفـــاات 
خـــدمات 

 البلدية

ــاات  نفــــــــــــــ
 االنقا 

 غريها

النســـــــــ  
 املئوية%

55-65 5-10 10-15 3-5 4-7 2-5 20-40 1-5 

: وه  النفاات الناجتة عن االنشطة الصناعات سواء كانت ثقيلــة أو خفيفــة، وقــد النفاات الصناعية .2
ــراا بعــــد  ــناعية يف العــ ــا   466إذ ازدادت مــــن  2003ازداد عــــدد املنشــــآت الصــ ــناعية عــ ــي  صــ منشــ

ية وتنوعــت بــن صــناعات كيميائيــة وهندســية ونســيج 2009منشــي  صــناعية عــا   524إىل  2006
وانشـــائية ممـــا تولـــد هـــ ا الصـــناعات كميـــات كبـــري  مـــن امل لفـــات الصـــلبة اخلطـــر  وغـــري اخلطـــر  يوميـــا 
وختتلــف كميــة ونوعيــة امل لفــات الصــلبة الــي تطرحهــا هــ ا الصــناعات اختالفــا كبــريا مــن مصــن  إىل 

ووســائل  اخــر اعتمــادا علــ  نــوع الصــناعة وحجمهــا وكميــة اإلنتــاج والتقنيــات املســت دمة ونــوع الوقــود
. فنجد أن الصناعة الغ ائية تطرث فضالت ميكن االستفاد  منهــا مــ ال ا7ثاملعاجلة ونظا  الصيانة املتب 

 تست د  الفات صناعة دبس التمر يف العراا ثالنوااا كيعال  للحيوا ت.
يوانيـــة واحلال راعيـــة األنشـــطة  وهـــ  مجيـــ  النفـــاات وامل لفـــات الناجتـــة عـــنال راعيـــة: النفـــاات الصـــلبة  .3

والفــات  احليــوا ت وبقــاا األعــال  افــرازات ونفاات املساخل و ــالت القصــابن ومــن أهــم النفــاات
 .ا8ثالي ميكن االستفاد  منها يف تسميد الرتبة وكمصدر للطاقة احلرارية حصاد النبااتت

ــييد وهـــد  املبـــاين .4 ــئة عـــن عمليـــات تشـ ــاات  شـ ــاء أو االنقـــا : وهـــ  نفـ ــاات اهلـــد  والبنـ ــة نفـ  والبنيـ
ــة  ــة االخـــري  نتيجـ ــائيات دوراً كبـــرياً يف االونـ ــيانة الطـــرا واجلســـور، وقـــد اخـــ  قطـــاع االنشـ التحتيـــة وصـ
للحركـــة العمرانيـــة املوســـعة الـــي تســـببت يف ظهـــور مشـــاكل بيئيـــة كبـــري  وهـــ ا ماتشـــري إليـــ  أيضـــا نســـبة 

مـــن جممـــل النفـــاات وهـــ  نســـبة كبـــري  %40-%20نفـــاات اهلـــد  والبنـــاء يف بغـــداد إذ تراوحـــت بـــن 
 .ا9ثالصلبة يف مدينة بغداد

 واملؤسســات أنواعهــا دميــ  واألســواا التجاريــة النفاات التجاريــة: وهــ  النفــاات الناجتــة مــن احملــالت .5
 والنفــاات احلكوميــة املبــاين ومجيــ  التعليميــة واملؤسســات املــدارس ومجيــ  والفنــادا واملطــاعم والشــركات

اذ جند أن املؤسسات والشركات واملــدارس واملؤسســات التعليميــة اغلــ   .ا10ثالطبية للمنشآت العادية
 

: صــالث مهــدي عباس،ايبــد ابــراهيم عل ،حتليــل مشــكلة نقــل النفــاات الصــلبة ابســت دا  امنــوذج النقــل بغــداد حالــة املصــدر -6
 .153، ص2012، 34، االصدار 18دراسية،جملة العراقية للعلو  االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد،  

 .142، ص2013،تقرير توقعات حالة البيئة يف العراا، العراا، البيئة وزار  -7
 .177، مصدر ساب ،صصاحل وهي -8
 .154ص،عباس،ايبد ابراهيم عل ، مصدر ساب  صالث مهدي -9

 مد، يبيد خضري جاسم اليساري، قياس مدى تطبي  اســالي  معاجلــة النفــاات الصــلبة يف مدينــة كــربالء، جملــة   ااد طاهر -10
 .7، ص1،2016السنة ال امنة، العدد  ،ار  واالقتصاد، جامعة ابيلكلية أد
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نفااوـــا هـــ  الـــورا، إمـــا املطـــاعم والفنـــادا فتتضـــمن نســـ  كبـــري مـــن بقـــاا الطعـــا . لـــ ا تقـــدر نســـبة 
ا مــن إمجــاي النفــاات الصــلبة للمدينــة وكمــا هــو %15-%10النفاات التجارية يف مدينة بغداد بن ث

 ا.1اجلدو  ث موضح يف
 نفــاات م ــل الطبيــة لل ــدمات نتيجــة الصــحية املرافــ  مــن املتولــد  النفــاات الطبيــة: وهــ  النفــاات .6

 ومراكـــ  البحـــو  واتـــربات املرضـــية التحاليـــل ومعامـــل ومستوصـــفات والعيـــادات الطبيـــة املستشـــفيات
ــا ــا  أخــــرى أمــــاكن أي أو الــــد  بالزمــ ــة النفــــاات أنــــواع تتعــــدد كمــ ــا الطبيــ  اخلطــــر  غــــري ااتنفــــ  فمنهــ

 .ا11ثاملعدية غري اخلطر  والنفاات واملعدية اخلطر  والنفاات
ًثالثا:ًمكوناتًالنفاياتًالصلبة

ختتلــف مكــو ت النفــاات الصــلبة ابخــتال  اجملتمــ  الواحــد فنجــدها تت ايــد كميــة النفــاات الصــلبة يف 
االقتصادي واالجتمــاع  وك افــة الســكان واملناســبات  افظة دون اخرى، حس  املستوى املعاش  والتقد  

الدينية.اذ يتناس  معد  حجم النفاات الصلبة املنتجة من الفرد الواحد كقاعد  عامة مــ  رخــاء الســكان 
 ومستواا املعاش .

 ا12ثا متوسط تركي  امل لفات الصلبة حس  مستوى الدخل2جدو ث
 الوزن ث%ا الصنف

  ف دخل من دخل متوسط دخل مرتف 
 28.00 61.00 64.00 مواد عضوية

 10.00 13.60 16.00 ورا
 2.00 3.100 3.20 زجاج
 3.00 5.00 3.20 قما 
 0.00 2.70 3.20 معادن 

 0.04 0.30 0.60 بالستيك
 14.89 7.80 6.96 رماد

 42.01 6.50 2.96 مواد اخرى
ــة بـــن معـــد  دخـــل  ــبة املـــواد العضـــوية الـــي نالحـــظ مـــن اجلـــدو  أعـــالا وجـــود عالقـــة طرديـ الفـــرد ونسـ

يولــدها.اما نســ  البالســتيك والــورا ومعــادن وقمــا  فهــ   زداد  مســتمر نتيجــة تغــري امنــاط االســتهالك 
 لدى االفراد والتطور التق  والصناع  يف العام.

 
 .155عباس، ايبد ابراهيم عل ، مصدر ساب ، ص صالث مهدي -11
ــت مار ويبايــــة البيئــــة، ئــــ  منشــــور علــــ  املوقــــ   -12 ــناعات التدويريــــة.. افــــاا االســ ــاقوري، الصــ املصــــدر:ايبد البشــــري ســــعد املــ
 http://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/500_56.html االلكرتوين

http://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/500_56.html
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والبالســتيك واملطــاط وان النفــاات الصــلبة التشــتمل فقــط علــ  مــواد غــري القابلــة للتحلــل م ــل اجللــود 
واملعــادن وال جــاج والرمــاد والنفــاات االلكرتونيــة،وامنا هنــاك املــواد القابلــة للتحلــل م ــل الــورا واملنســوجات 
وفضــالت الطعــا ، لــ ا فــين معرفــة طبيعــة مكــو ت النفــاات الصــلبة سيســاعد  علــ  وضــ  الطــرا املناســبة 

 لالستفاد  منها ومعاجلتها وف  اسس علمية سليمة.
صائ  الفي ائية والكيميائية للنفاات الصلبة قد تغريت، آذ أن دخو  التقنية احلدي ة قــ  إنتــاج اخل ن  إ

جعــل املواد االستهالكية جعلها اك ــر تعقيــدا يف حتليلهــا وان حــرص املنــت  علــ  جــ ب الــ ابئن اىل منتجاتــ  
 اســالي  وذلــك مــن خــال  اتبــاعتت ايــد بشــكل كبــري حجــم النفــاات الصــلبة املصــاحبة للســلعة املســتهلكة 

 صــائ اخلتغــري يف ال من قيمة تلك املنتجــات. فضــال عــن ذلــك ان  %50تعبئة وتغليف قد تصل إىل نسبة 
إذ  ،صــع  حتللهــا ابلطــرا التقليديــةاصــبح مــن ال الصلبة م ل النفاات الورقيةكو ت النفاات مل الكيميائية
 ئاجة اىل معاجلات اشد تعقيدا وبكلف ابهظة.إىل مواد من مواد عضوية قابلة للتحلل حتولت 

 طرق معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها  الثاني:المبحث 

ًتمهيد:
بــرزت يف الســنوات االخــري  وجهــات نظــر اقتصــادية و بيئيــة جديــد  تركــ  علــ  ضــرور  اعتبــار النفــاات 

اعات اخــرى، فــيدى ذلــك إىل بــروز مصــطلحات جديــد  يف جمــا  التعامــل الصلبة مواد اوليــة تــدخل يف صــن
مــ  هــ ا النفــاات م ــل اعــاد  االســت دا  واعــاد  التــدوير....اخل. تشــري هــ ا الطــرا إىل ضــرور  الت طــيط 
اجليد يف انشــاء املــدن الصــناعية، وكيفيــة اســت دا  االر  يف البلــدان الناميــة، وان يكــون اهلــد  األو  مــن 

و تقليــــل كميــــة النفــــاات املتولــــد ، وحتويــــل جــــ ء كبــــري منهــــا إىل مــــوارد لالســــت دا  أو اعــــاد  الت طــــيط هــــ 
االســت دا  ممــا ســيقلل بــدورا مــن حجــم النفــاات الصــلبة، إمــا املتبقــ  مــن النفــاات الــي الميكــن حتويلهــا 

مــ  يف البحــر فيج  معاجلتها أو الت ل  منها بطرا مناســبة م ــل احلــرا أو الــدفن يف ابطــن االر  أو الر 
 -.ل ا ميكن تصنيف طرائ  معاجلة النفاات الصلبة كما يض:ا13ثأو بطرا علمية حدي ة

ًالطرائقًالبدائية:ًًأول:
تقـــو  هـــ ا الطريقـــة ابلـــت ل  مـــن النفـــاات الصـــلبة بشـــكل غـــري علمـــ  وســـليم.ل ا تعـــد مـــن الطرائـــ  

ملا تسبب  مــن مشــاكل بيئيــة وصــحية اتلفــة، ومــن املرفوضة والي قل االعتماد عليها يف الوقت احلاضر نظرا 
 -ه ا الطرائ :

املقال  املكشوفة أو املغلقة: تعتمد ه ا الطريقة عل  مج  النفاات بدون ع   اوفصــل للمــواد وتــرتك  .1
فوا االر  أو داخلهــا مــن دون االنتفــاع املــنظم مــن عناصــر النفــاات أو منتجــات معاجلتها.لــ ا تعــد 

 
املشــكلة واحلــل،دار النشــر للجامعــات، :حسن عبد اللطيف  ش ،امللو ت الكيميائية وا رها علــ  الصــحة والبيئة الشحات -13

 .29، ص2011، 1القاهر ، ط
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ا الــي تســب  يف انتشــار االوبئــة واالمــرا  وجتمــ  احليــوا ت الضــالة يف منطقــة هــ ا الطريقــة مــن الطــر 
 املقل ، يضا  إىل ذلك تلو  البيئة احمليطة ابملقل  نتيجة لتحلل النفاات الصلبة مبرور ال من.

الت ل  من النفاات الصلبة يف أمــاكن خاصــة ومفتوحــة ثاملكبــات املفتوحــةا: تعــد هــ ا الطريقــة مــن  .2
بســـيطة كوهنـــا تقلـــل مـــن كميـــة النفـــاات الصـــلبة عـــن طريـــ  حرقهـــا يف اهلـــواء، لـــ ا تعـــد هـــ ا الطـــرا ال

 الطريقة احدى الطرا الي تسب  تلو  اهلواء اجلوي ابلغازات املنبع ة والسامة.
 ثانيا:ًالطرائقًالتقليديةًملعالجةًالنفاياتًالصلبة:

تعــد هــ ا الطريقــة  -و الطمــر الصــح :الدفن الصح  للم لفات الصلبة يف الرتبة أو الــرد  الصــح  أ .1
من ابســط الطــرا وارخصــها وامكانيــة الــت ل  مــن النفــاات الصــلبة وبكميــات كبــري ، وتتميــ  كــ لك 
ه ا الطريقة  هنا من الطرا اهلندسية الــي يــتم فيهــا اختيــار مكــان خــاص تضــغط فيــ  امل لفــات علــ  

ســـم 40-15يكــون مســك الرتبــة  شــكل طبقــات   تغطــ  الرتبـــة مبواصــفات وحســاابت معينــة ئيـــ 
درجة مئوية .ل ا تعد ه ا الطريقة احدى الطــرا الــي 60حس  مسك الرتبة وبدرجة حرار  تصل إىل 

ــا فيهنـــا تســـب  تلـــو  امليـــاا  ــا مـــن ابـــرز عيواـ تنـــت  غـــاز املي ـــان الـــ ي يســـت د  يف إنتـــاج الطاقـــة بينمـ
 .ا14ثاجلوفية

اقــ  الطمــر ال تنطبــ  فيهــا إي معــايري للطمــر الصــح  ويف العــراا يــتم اســت دا  هــ ا الطريقــة إال أن مو 
 السليم، إذ ترم  امل لفات الصلبة بشكل عشوائ  بدون إي نوع من معاجلة.

تعد طريقة احلرا من الطرا القدمية الــي مــرت ابلعديــد مــن التقنيــات لتقليــل  -احلرا ثطريقة الرتميدا: .2
اولــة يف الســيطر  علــ  الغــازات املنبع ــة مــن من حجم النفاات الصلبة واالوبئة واالمرا  من جهــة و 

 ارا وذلك عن طري  تركي  مصايف خاصة تقو  بتقليل حجم امللو ت اهلوائية إىل اقــل ماميكن،لــ ا 
يخــ  علــ  هــ ا الطريقــة  هنــا مكلفــة مــن حيــ  البنــاء والصــيانة والتشــغيل واهنــا تســب  الك ــري مــن 

 .ا15ثقة االوزون واالمطار احلامضيةاملشاكل البيئية من احتباس حراري وآتكل طب
وهــ  واحــد  مــن عمليــات التحويــل احليــوي عــن  -معاجلــة النفــاات الصــلبة بتحويلهــا إىل كومبوســت: .3

طري  اهلضم اهلوائ  الي يتم فيها حتويل النفاات الصلبة العضوية إىل مواد عضوية اك ر ثباات يف الرتبــة 
ي  هـــ ا الطريقـــة ابهنـــا تســـاهم يف تقليـــل مـــن حجـــم لـــ ا يســـم  ابلكمبوســـت أو  ســـنات الرتبـــة.وتتم

، إذ جنـــد أن دو  عربيـــة م ـــل الســـعودية واالمـــارات قـــد انشـــيت عـــد  مصـــان  %50النفـــاات مبقـــدار 
 .ا16ثللتسميد النتاج الكمبوست من امل لفات العضوية الصلبة

 
 عبــد احلفــيظ عبــد الشــايف عل ،ابــراهيم  مــود اجلمــل، اقتصــادات يبايــة البيئــة مــن امل لفــات الصــلبة يف املنشــاءات ســحر -14
 .53ص،2005دار الغد العري،  الصحفية،
 .185ص،، مصدر ساب صاحل وهي -15
ت  مــــــــــــد زاهــــــــــــد، تطــــــــــــوير عمليــــــــــــات الــــــــــــت ل  مــــــــــــن النفــــــــــــاات البلديــــــــــــة الصــــــــــــلبة، مــــــــــــن موقــــــــــــ  أالنرتنـيـــــــــــ  وليــــــــــــد -16

http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=133 
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ًثالثا:ًالطرائقًالحديثةًيفًمعالجةًالنفاياتًالصلبة:
ــة إن  ظهــــور مصــــطلح  ــا  الكبــــري يف البيئــ ــتدامة خــــال  العقــــدين املاضــــين أدى اىل االهتمــ ــة املســ التنميــ

والصــحة اجملتمــ  كوهنــا احــدى االبعــاد الــي تبــا عليــ  االســتدامة،مما أدت إىل ظهــور تقنيــات وطــرا حدي ــة 
ــتفاد  مـــن  ــة االسـ ــنفس الوقـــت امكانيـ ــتدمية وبـ ــا بطـــرا مسـ ــلبة والـــت ل  منهـ ــاات الصـ ــة النفـ ــاو  معاجلـ حتـ

 -عناصر النفاات أو الطاقة الناجتة عنها دون إي تلو  يف البيئة احمليطة، ومن اهم ه ا الطرا ه :
احلمــي  احلامضــيةثاحللمهةا وختمــري النفــاات الصــلبة: وهــو حتويــل مجيــ  النفــاات العضــوية إىل اليــا   .1

 .ا17ثصحية تست د  النتاج الوقود احليوي كاالي انو  وانواع اخرى
ت الصلبة العضوية يف الظرو  الالهوائية:وتسم  أيضا بتقنية البيوجاز الي تعتمد علــ  معاجلة النفاا .2

ختمــري املــواد العضــوية بفعــل البكتــريا الالهوائيــة. وتعــد هــ ا الطريقــة مــن الطــرا االقتصــادية الــي ينــت  
لـــو واط كي  1.25عنهـــا غـــاز البيوجـــاز ثالغـــاز احليـــويا الـــ ي يولـــد املـــرت املكعـــ  الواحـــد منـــ  حـــوايث

ــة  ــماد العضـــوي املتبقـــ  بشـــكل فضـــالت مـــن عمليـ ــن السـ ــة فضـــال عـ ــة الكهرابئيـ ــن الطاقـ ــاعةا مـ ابلسـ
 .ا18ثالتحلل

اجلمـــــ  املنفصـــــل لفضـــــالت الطعـــــا  وحتويلهـــــا إىل علـــــف للحيـــــوا ت:تعر  هـــــ ا الطريقـــــة بثتقنيـــــة  .3
املنــاز  واملطــاعم االنب ااا وه  من التقنيات احلدي ة الــي يــتم فيهــا حتويــل فضــالت الطعــا  الناجتــة مــن 

واســواا اخلضــر والفواكــ  إىل اعــال  للحيــوا ت ذات جــود  عاليــة وخاليــة مــن امليكــروابت املمرضــة 
 .ا19ثللحيوان 

كــبس النفــاات الصــلبة ضــمن قوالــ  نظاميــة: ويــتم فيهــا ضــغط املــواد العضــوية وحتويلهــا إىل قوالــ   .4
 تست د  كوقود، كون قيمتها احلرارية عالية جدا.

ً(:R4ًنظامًاإلدارةًاملتكاملةًللمخلفاتًالصلبةًأوًمايعرفًبالقاعدةًالذهبيةً)رابعا:ً
وهـــــ  مـــــن األَنظمـــــة احلدي ـــــة الـــــي هلـــــا فوائـــــد ك ـــــري  يف معاجلـــــة النفـــــاات الصـــــلبة مـــــن الناحيـــــة البيئيـــــة 

 -واالقتصادية. ل ا تشمل ه ا القاعد  عل  مايل :
الطريقــة علــ  تقليــل النفــاات مــن املصــدر ســواء كانــت املصــدر تعتمــد هــ ا  -التقليــل مــن املصــدر: .1

مستهلك أو منت  للمواد االستهالكية. وترك  عل  ختفي  مواد التغليف للمنتجات امل تلفة وابلتــاي 
تقليل حجم امل لفات الصلبة املطروحة من قبل املستهلك. ل ا فــين هــ ا الطريقــة وــتم بتوعيــة االفــراد 

مت صصـــة يف هـــ ا اجملـــا  .كمـــا اهنـــا ستســـاعد يف تقليـــل حجـــم النفـــاات  مـــن خـــال  يبـــالت توعيـــة

 
 نقــل و تبــ  يف ال راعيــة العلميــة للبحــو  العامــة اهليئــة جتــارب.. ال راعيــة امل لفات ادار  يف احليوي الغاز معال، تقانة خدجية -17
، مـــــــــن موقـــــــــ  8535 ، ع2015الالذقيـــــــــة، ســـــــــورا،  ،والتوزيـــــــــ  والنشـــــــــر والطباعـــــــــة للصـــــــــحافة الوحـــــــــد  التقانـــــــــة، مؤسســـــــــة هـــــــــ ا

  http://wehda.alwehda.gov.sy/node/397367االنرتنيت
 .101عبد الظاهر، مصدر ساب ،ص ندى عاشور -18
 املــوارد ئــو  احلدي ــة، معهــد التقنيــة ابســت دا  املطــاعم الفــات مــن تقليديــة غــري أعــال  الرقيعــ ، إنتــاج  مــد بــن إبــراهيم -19
  http://www.aghnam.com.sa/vb/showthread.php?t=44238والبيئة، من املوق  االنرتنيت  الطبيعية

http://wehda.alwehda.gov.sy/node/397367
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ــادية املتم لــــة ابلرســــو   وجعــــل النــــاس يغــــريون ســــلوكهم البيئــــ  وذلــــك بتطبيــــ  بعــــ  االدوات االقتصــ
والضرائ  عل  االفراد كالتكاليف رف  ونقــل النفــاات الصــلبة وهــ ا التشــري  هــو ســائد يف الك ــري مــن 

ديـــة يف تقليـــل اســـتهالك النـــاس للســـل  وتقليـــل كميـــة النفـــاات املنتجـــة مـــن بلـــدان وكانـــت نتائجهـــا جم
 .ا20ثقبلهم

اعاد  االست دا : يعــ  اســت د  املباشــر للم لفــات يف نفــس الشــكل وبــنفس العمليــة الــ ي تولــدت  .2
منـــ  دون تعريضـــها الي معاجلـــة أو حتـــويالت كيميائيـــة أو بيولوجيـــة تغـــري مـــن تكوينهـــا وشـــكلها.عل  

تقــو  العديــد مــن البلــدان الناميــة اعــاد  زجاجــات املشــروابت الفارغــة إىل احملــالت والــي  ســبيل م ــا ،
تقو  بدورها ابعادوا إىل الشركات املنتجة لتنظيفها وخيكد مــن ســالمتها   تعبئتهــا مبنتجاوــا وطرحهــا 

 يف االسواا مر  اخرى.
اصــــة اليــــاابن للــــت ل  مــــن االســــرتجاع احلــــراري: تســــت د  هــــ ا الطريقــــة يف الك ــــري مــــن الــــدو  وخ  .3

النفــاات الصــلبة بصــور  آمنــة،إذ  ــرر امل لفــات الصــلبة عــرب تقنيــات خاصــة وحتــت ظــرو  تشــغيلية 
معينــة م ــل درجــة حــرار  ومــد  االحــرتاا وذلــك للــتحكم ئجــم انبعــا ت الغــازات ومطابقتهــا للقــوانن 

تتطلــ  تكــاليف عاليــة جــدا خــري  فــين هــ ا االطريقــة الرتميــد البيئــة. إمــا اختالفهــا عــن طريقــة احلــرا ب
مـــن   وقـــدرات تكنولوجيـــة علـــ  مســـتوى عـــا  للتعامـــل مـــ  هـــ ا النـــوع مـــن التكنولوجيـــا ومـــا يـــرتبط بـــ 

اال اهنا من الطرا الي ميكن االستفاد  من طاقتها احلرارية الناجتة من . صعوابت ومشاكل ىف التشغيل
 .ا21ثئيةعملية احلرا إلغرا  التدفئة أو توليد الطاقة الكهراب

اعـــاد  التـــدوير: وهـــو اســـتعما  النفـــاات الصـــلبة كمـــواد خـــا  يف نفـــس العمليـــة الـــي تولـــد منهـــا أو يف  .4
عمليات اخرى.وتعد ه ا الطريقة من الطرا االقتصادية كوهنا تقلل من التلو  البيئ  واحملافظــة علــ  

ص عمل فضال عــن تــوفر الطاقــة استن ا  املصادر الطبيعية وتقليل االسترياد من املواد االولية وتوفر فر 
واملياا .فهناك اعاد  تدوير غرضها االستفاد  من النفاات الصلبة لتوفري الطاقة الكهرابئية، بينمــا جنــد 

 .ا22ثهناك طرا يف اعاد  التدوير لتحويل النفاات إىل مواد اولية قابلة لالست دا  البشري
ادة منها في الصناعة المبحث الثالث: واقع النفايات الصلبة والية االستف

 العراقية

ًتمهيد:
ان ت ايــد حجــم النفــاات الصــلبة يف العــراا مشــكلة كبــري  تواجــ  اجلهــات امل تصــة م ــل وزار  البلــدات 
ووزار  البيئة،خاصًة يف املدن الكبري  وسريعة النمو السكاين حي  تتنوع وتت ايد كمية النفاات الصلبة دون 

 
، كاظم عبد، جاكلن قوسن زوماا، اإلدار  املتكاملة للنفاات الصــلبة واســرتاتيجاوا يف بلــدات املــدني مدينــة بغــداد  سهاد -20

 .54،ص2014، 2، ع2جملة الدولية للبيئة وتغري املناك العامل ،  
، ينــــاير 35مصــــر،ع ،عبــــد الظــــاهر، امل لفــــات الصــــلبة ثالبيئــــة واالقتصــــادا، جملــــة اســــيوط للدراســــات البيئية نــــدى عاشــــور -21
 .98،ص2011
 .156عباس،ايبد ابراهيم عل ، مصدر ساب ، ص صالث مهدي -22
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ابلرغم من تطور وتعدد تقنيات معاجلة النفاات الصلبة أو الت ل  منها ئي  إي طرا لالستفاد  منها، 
 ميكن است دامها كمصدر لطاقة أو كسماد عضوي أو كمنتجات اخرى اك ر فائد .

ًواقعًالنفاياتًالصلبةًأول:
م  ت ايد عدد الســكان يف العــراا وتغــري الــنمط االســتهالك  احلضــري والريفــ  علــ  حــد ســواء وخاصــة 

ــا   بعـــد ، تفاقمـــت العديـــد مـــن املشـــاكل البيئيـــة ومنهـــا مشـــكلة ت ايـــد حجـــم النفـــاات واضـــرارها 2003عـ
الكبري  عل  الصحة العامــة والرتبــة واهلــواء.واالمر يت ايــد تعقيــدا مــ  قلــة الــوع  البيئــ  بــن افــراد اجملتمــ  وقلــة 

يــان اهــم خصــائ  نفــاات اهتمــا  الدولــة بوضــ  اليــات علميــة للــت ل  مــن النفــاات الصــلبة.ل ا ميكــن ب
 -الصلبة من حي  الكمية انتاجها ومكو وا وكما ه  موضح ابلتاي:

 كمية النفاايت: -أ
ختتلــف كميــة امل لفــات املتولــد  مــن دولــة إىل اخــرى طبقــا ملســتوات املعيشــة وامنــاط االســتهالك. فقــد 

  0.4ام اتلفــة وتــرتاوث بــن بينــت دراســات منظمــة الصــحة العامليــة أن إنتــاج النفــاات الصــلبة يف دو  العــ 
. ا23ثكغم/يو /للشـــ   الواحـــد يف الـــدو  الغنيـــة2.5كغم/يو /للشـــ   الواحـــد يف الـــدو  الفقـــري  بينمـــا 

كغم/يوميــا للشــ   الواحــد، يف حــن انــ    2.1فف  الوالات املتحد  األمريكية تولد النفاات للفرد بنحو 
د االوري.امــا يف الــدو  العربيــة املرتفعــة الــدخل م ــل كغــم يوميــا للشــ   الواحــد يف االحتــا  1.4يقدر بنحو 

 .ا24ثكغم يوميا للش   الواحد  1.4-1.2دو  اخللي  يرتاوث تولد امل لفات الصلبة بن 
  1.1-0.75بينمــا جنــد يف العــراا جنــد أن معــد  إنتــاج الفــرد الواحــد مــن النفــاات الصــلبة يــرتاوث بــن 

تقدر كمية انتاج النفاات ان  من البلدان متوسطة الدخل، و مما يد  عل   ا25ثكغم يوميا للش   الواحد
وحــدها  افظــة بغــداد تنــت   ا26ثطــن يوميــا  31000الــف طــن ســنوا إي  11315الصــلبة يف العــراا ب

 .ا27ثمليون طن 1.5اك ر من 
جنـــم عنهـــا  الـــ يملـــواطن ااد دخـــل دنتيجـــة الز العـــراا  ان مشـــكلة النفـــاات الصـــلبة أخـــ  ابالزداد يف

،فقــد وزاد  حجــم النفاات يف حجم اإلنفاا والتوس  يف الن عــة االســتهالكية للمنتجــات امل تلفــة اً تض م
مليــون طــن .بينمــا قــدر معــد  إنتــاج الفــرد الواحــد  10.18اىل 2012وصــلت كميــة النفــاات الصــلبة عــا  

ا كغم يف اليــو  يف عــا  0.5ان ثا كغم يف اليو  من بعد أن ك0.8حنوث 2012من النفاات الصلبة يف عا  
. ا28ثا مليــون طــن30.4لتصــل إىل ث 2050. ومن املتوق  أن ت داد كمية النفــاات الصــلبة يف عــا  1995

 
 .131، ص2010، 1يئة واجملتم ، دار الشروا للنشر والتوزي ، االردن، طسليمان م اهر ، الب امين -23
 .93ص مصدر ساب ،الظاهر،  ندى عاشورعبد -24
 .114، تقريرتوقعات حالة البيئة يف العراا، مصدر ساب ، صوزار  البيئة -25
 .4،ص2015،، صندوا اعاد  اعمار املناط  املتضرر ، مشروع التنمية الطوار البنك الدوي -26

-27 Ashraf Yahya Alnajjar,Waste Management in Iraq,2015,on the web 
http://www.bioenergyconsult.com/waste-iraq/  

فـــاات الصــــلبة املن ليـــة، جملـــة احتــــاد عبـــد اخلضـــر عبـــاس واخــــرون، املـــردود االقتصـــادي مــــن تـــدويرثاعاد  اســـت دا ا الن روال -28
 .41،ص2015، 1، العدد 21اجلامعات العربية للدراسات  والبحو  اهلندسية، اجمللد

http://www.bioenergyconsult.com/waste-iraq/
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مما تستدع  الضرور  بتب  مشاري  وطنية متكاملة تتكفل مبعاجلة وتدوير النفاات الصــلبة بصــور  مســتدامة 
 وامنة.

 ا29ثا2012ة يف العراا عا ثا كمية النفاات الصلبة الناجت1شكلث

 

 ا30ثا2050ا تقدير كمية النفاات الصلبة الناجتة يف العراا عا  ث2شكلث

 
:روال عبد اخلضر عباس واخرون، املردود االقتصادي من تدويرثاعاد  است دا ا النفاات الصــلبة املن ليــة، جملــة احتــاد املصدر -29

 .39، ص2015، 1، العدد 21حو  اهلندسية، اجمللداجلامعات العربية للدراسات  والب
 .39روال عبد اخلضر عباس واخرون، مصدر ساب ،ص املصدر: -30
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 مكوانت النفاايت الصلبة يف العراق  -ب
اذا اخ   العاصمة بغداد كم ا  عل  مكو ت النفاات الصلبة كون اغل   افظات العــراا متشــااة 

 يــ   حتوائــ  علــ   2003تركيــ  النفــاات الصــلبة بعــد عــا  يف مكــو ت النفــاات الصــلبة،إذ يالحــظ أن 
 نس  عالية من املواد الصعبة التحلل م ل البالستيك وال جاج واملعادن.

 ا31ثا الرتكي  النوع  للنفاات الصلبة يف  افظة بغدادثطنا4جدو ث
 مواد العضوية الصنف

 
 البالستيك الورا والكارتون 

 
 ال جاج

 
 املعادن 

 
كميــــــــــة 
 اإلنتاج 

891017.47 
 

343678.167 
 

349133.376 
 

118196.195 
 

116377.792 

 ا32ثا تركي  النفاات الصلبة يف العراا بنس  مئوية3شكلث

 
عبد اخلضر عباس واخرون، املردود االقتصادي من تدويرثاعاد  است دا ا النفاات الصلبة املن لية، جملة احتاد  املصدر: روال -31

 .40،ص2015، 1، العدد 21ية، اجمللداجلامعات العربية للدراسات والبحو  اهلندس
 .41روال عبد اخلضر عباس واخرون، مصدر ساب ،ص ،الباح  ابالعتماد عل  املصدر: من عمل -32
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ومــن املالحــظ مــن الشــكل أعــالا أن هنــاك تباينــاً كبــرياً يف نســ  النفــاات الصــلبة فقــد شــغلت املــواد 
مـــن إمجـــاي النفـــاات الصـــلبة الناجتـــة،، بينمـــا شـــكلت نســـ   %48.96العضـــوية النســـبة االكـــرب إذ بلغـــت 

علــ   %18.97، %19.28النفاات الورقية والبالستيكية النســ  االكــرب بعــد النفــاات العضــوية إذ بلغــت 
التواي مما يرتجم الكميات اهلائلة من السل  املستهلكة من قبل االفراد، بينما كانت النس  االخرى موزعة 

 شوائ ا. %4.83من مواد ال جاجية،  %1.54واد معدنية من حديد واالملنيو ، م %6.45ث
ًثانيا:ًأسبابًتزايدًحجمًالنفاياتًالصلبةًيفًالعراق

الفــرت   مبعــدالت مت ايــد  خــال  تعــاين املــدن العراقيــة خاصــة الكــربى منهــا مــن تــراكم النفــاات الصــلبة
 -األخري  بسب :

إىل بعــ  احملافظــات الــي تتســم بوضــ  امــ  مســتقر ووضــ  اد الســكان واهلجــر  والتهجــري دازداد اعــ  .1
اقتصادي جيد، مما اصبح هناك ترك  سكاين يفوا القدر  التصميمية للمحافظة فضال عن املناسبات 

 الدينية الي تنت  اآل  األطنان من النفاات الصلبة.
 لعراق  جعل االنفاا االستهالك  ي داد بشكل كبري.ن ارتفاع املستوى املعاش  الفراد اجملتم  اإ .2
 قلة الوع  البيئ  بن افراد اجملتم  ابسالي  اعاد  تدوير او است دا  امل لفات املن لية. .3
عــد  اهتمــا  الدولــة ابتبــاع طــرا مالئمــة ملعاجلــة النفــاات الصــلبة واعتمادهــا علــ  الطــرا التقليديــة يف  .4

 ت ل  منها.ال
غلــ  الســل  املســتهلكة إذ جنــد أن النفــاات الصــلبة ال حتلــل بســرعة وذلــك كــون التطور التكنلوج  ال .5

نفــاات الصــلبة هــ  مــواد السرعة تراكم النفاات الصــلبة أعلــ  مــن ســرعة حتللهــا وان اغلــ  مكــو ت 
 تحلل الفي ائ  الطبيع  .لقابلة لالبالستيكية ومطاط صناع  ومعادن وزجاج وغريها من املواد غري 

مواد عضوية
48.96%

شوائب
4.83%

البالستيك
19.28%

معادن
6.45%

ورق والكارتون
18.97%

الزجاج
1.54%
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عــن زاد  حتــو  القــرى واألرا  اىل كيــا ت مدنيــة ممــا  دن وزاد  املنــاط  العشــوائية فضــالتوســ  املــ  .6
 .ا33ثينعكس عل  زاد  انتاج النفاات الصلبة بشكل ملموسساحليا  و  سيحد  حتوال يف امناط

يسهم ضعف قــدر  البلــدات و دوديــة مواردهــا لرفــ  امل لفــات ومعاجلتهــا حلجمهــا الكبــري إىل امــتالء  .7
ملطــامر ابلنفــاات الصــلبة الــي اغلبهــا غــري مرخصــة وغــري نظاميــة، إذ تقــدر كميــة امل لفــات املطمــور  ا

إلف طن ابليو  علما أن اسلوب الطمر املتب  يف تلك املواق  عبــار  عــن طــرث النفــاات  2429بنحو 
 يف تلك االراض  دون اخ  ابالعتبارات البيئة واالدار  السليمة يف مواق  الطمر.

 %28 تقاد  اغل  اليات رفــ  امل لفــات الصــلبة أو تعطلهــا أو توقفهــا عــن العمــل تصــل إىل نســبة إن   .8
 .ا34ثجعل مشكلة امل لفات الصلبة قضية تعاين منها اغل   افظات العراا

عــد  وجــود تشــريعات وخطــط وقــوانن مفعلــة تلــ   املنشــيت الصــناعية واالفــراد  عــاد  تــدوير النفــاات  .9
 منها يف مناط  الطمر الصح  عل  غرار ماهو معمو  ب  يف البلدان املتقدمة .واحلد من الت ل  

ًثالثا:ًمعالجةًالنفاياتًالصلبةًوطرقًالستفادةًمنهاًيفًالصناعة
من خال  املعطيات السابقة لنوعية النفاات الصلبة يف العراا نالحظ احتواءهــا علــ  نســبة عاليــة مــن 

للتحلـــل إي أن نســـبة اخلطـــور  يف النفـــاات الصـــلبة يف العـــراا هـــ  قليلـــة يف الوقـــت املـــواد العضـــوية القابلـــة 
احلـــــاي، إال أن هـــــ ا اليعـــــ  أن تبقـــــ  علـــــ  حاهلـــــا يف الســـــنوات القادمـــــة يف ظـــــل تنـــــوع وتعـــــدد االنشـــــطة 
  االقتصادية واالنتاجية الي يقو  اا االفراد، فبدأت تظهر اشكا  اخرى للنفاات الصلبة ه  اك ر خطــور 

علــــ  البيئــــة والصــــحة اجملتمــــ  إال وهــــ  النفــــاات االلكرتونيــــة والبطــــارات واملــــواد الســــامة.مما يتطلــــ  مــــن 
اجلهـــات املعنيـــة أن تـــوفر طرقـــاً علميـــة الدار  النفـــاات الصـــلبة وانشـــاء  طـــات حتويليـــة تقـــو  بعمليـــة فـــرز 

لفات غري املستفاد منــ  فيــتم حتويلهــا امل لفات الصلبة وحتويلها إىل الصناعات امل تصة إما املتبق  من امل 
 إىل مواق  الطمر الصح  م لما حيد  يف البلدان الصناعية.

 طة الي ينحصر وجودهــا يف  53وميكن االستفاد  من احملطات التحويلية يف العراا الي يبل  عددها 
مــن النفــاات الصــلبة  املدن الكربى، كوهنــا احــدى مواقــ  فــرز امل لفــات الــي ميكــن أن تبيــ  تلــك املفــروزات

إىل املعامــل االهليــة الــي تقــو  بتــدوير النفــاات لتنــت  منهــا املــواد اخلــا  الــي تبــاع ملصــان  اتصــة تنــت  منهــا 
منتجات قابلة للتسوي .وذلك عن طري  وض  اليات تنسي  وتعاون بينهما كما هو املعمــو  بــ  يف  افظــة 

ــو   ــعودية. أو تقـ ــة السـ ــة العربيـ ــد  يف اململكـ ــل بنـــك جـ ــلبة م ـ ــاات الصـ ــو ت النفـ ــة ملكـ ــوك خاصـ ــ  بنـ بوضـ
النفـــاات الورقيـــة الـــ ي يقـــو  ببيـــ  وشـــراء النفـــاات الورقيـــة وخيمـــن املـــواد االوليـــة ملشـــاري  اعـــاد  التـــدوير 

 .ا35ثللنفاات الورقية كما هو قائم ب  يف الدو  االوربية وامريكا

 
واملعاجلات،جامعــة واســط، جملــة واســط للعلــو   ت الصــلبة يف مدينــة الكــوت الواقــ الركــاي، التبــاين املكــاين للنفــاا  صــر واي -33
 .144، ص25،ع10،  2014االنسانية،
 .191تقرير توقعات حالة البيئة يف العراا، مصدر ساب ،صوزار  البيئة، -34
 .179مصدر ساب ،ص،وزار  البيئة -35
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ابقا ميكن القو  أن اك ر الطــرا الــي ميكــن أن من خال  طرا املعاجلة النفاات الصلبة الي طرحت س
 -:ا36ثتطب  عل  البيئة العراقية من الناحية االقتصادية والتقنية،ه 

 الطمر الصحي:  .1
تعــد هــ ا الطريقــة االك ــر شــيوعا واســت داما كوهنــا تتمتــ  بســهولة وســرعة يف االجنــاز وحتتــاج إىل كلفــة 

 -تفاد  من ه ا الطريقة بتحويل النفاات العضوية إىل:اقل نسبيا مقارنة م  الطرا االخرى .وميكن االس
إنتــــاج الغــــاز احليــــوي أو مــــايعر  بثغــــاز البيوغــــازا، والــــ ي ينــــت  اثنــــاء عمليــــة التحلــــل الالهــــوائ   -أ

ابإلضــافة إىل املــاء النــات  الــ ي تعــد مــن الطــرا الــي شــغلت حيــ ا يف االونــة االخــري  كــون التكنلوجيــا 
  1.25التكنلوجيــات االقتصــادية، حيــ  يولــد املــرت املكعــ  الواحــد مــن بيوغــاز املســت دمة فيهــا مــن 

 .ا37ثكيلو واط ابلساعة ل ا جندها قد است دمت يف الصن واهلند واجنلرتا وكورا اجلنوبية
إنتاج غاز االي انو ، يتم إنتاج غاز االي انو  من النفاات العضوية الي حتتــوي علــ  نســ  عاليــة مــن  -ب

النشـــوات أو إي مـــواد تنـــت  مـــن امل لفـــات العضـــوية، إذ ميكـــن اســـت دا  امل لفـــات الســـكرات أو 
الصناعية الغ ائية وخاصة الفات التمور الي تدخل يف صناعة عسل التمرثالدبسا م ل النوى و ور 
اتلفة وبقاا الفات صناعة يف إنتاج غاز االي انو  ال ي يعد احد غازات الطاقة النظيفة ال ي يقــدر 

ادوالر للـــرت واحـــد إي أن الطـــن الواحـــد مـــن التمـــور التالفـــة أو بقـــاا الصـــناعات 0.9را عامليـــا بثســـع
دوالر للطـــن  252لـــرت مـــن االي ـــانو  احليـــوي وبقيمـــة مضـــافة تقـــدر  280الغ ائيـــة ميكـــن أن تعطينـــا 

 .ا38ثالواحد
وجتــري وويتهــا السماد العضوي، وذلك دمعها يف مواق  طمــر بشــكل اكــوا  منع لــة أو مفتوحــة  إنتاج -ت

ــا إىل مســـاد عضـــوي الـــ ي ميكـــن أن يســـت د  كم صـــ  لالراضـــ   لتفكيـــك املـــواد العضـــوية وحتويلهـ
ال راعيــة واســتبدال  ابلســماد الكيميــاوي، وتعــد هــ ا الطريقــة مــن الطــرا املناســبة للظــرو  العراقيــة مــن 

  اسرتاتيجية مدروسة مــن الناحية االقتصادية ونوعية امل لفات ونسبة املواد العضوية اا، ل ا فين وض
قبل وزار  البيئة ووزار  الصناعة واملعادن الســتفاد  مــن النفــاات الصــلبة يف مصــان  التصــني  العســكري 
وذلــك ابضــافة خطــوط إنتاجيــة جديــد  تقــو  بتــدوير النفــاات الصــلبة وحتويلهــا إىل الســماد العضــوي 

لــورا واملعــادن وابلتــاي تطــوير مصــان  واســرتجاع مكــو ت امل لفــات االخــرى كالبالســتيك وال جــاج وا
التصـــني  العســـكري وتـــوفري فـــرص عمـــل جديـــد . يضـــا  إىل ذلـــك ســـي يد اإلنتاجيـــة مبـــا ال يقـــل عـــن 

 
ت البلديـــــة ملدينـــــة ، مصـــــطف  نعـــــيم يبـــــودي، اســـــت دا  تقنيـــــات نظـــــم املعلومـــــات اجلغرافيـــــة يف اخلـــــدماشـــــاي  علـــــ  كـــــرغ -36

 ،بدون صفحة.22، ع28،  2010الكوت،جملة اهلندسة والتكنلولوجيا، 
رسالة ماجســتري، كليــة حقــوا والعلــو  االقتصــادية، جامعــة قاصــدي مــرابث،  ،رشيد ، تسيري النفاات الصلبة احلضرية العابد -37

 .52، ص2008ورقلة،اجل ائر، 
ــت مار الفـــات الن يـــل والتمـــور يف انتـــاج الطاقـــة النظيفـــة،  خالـــد  -38 ، ئـــ  منشـــور علـــ  موقـــ  االلكـــرتوين 2016القـــيم، اسـ

http://www.iraqi-datepalms.net/Web/WebContent.aspx?id=84  

http://www.iraqi-datepalms.net/Web/WebContent.aspx?id=84
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.ل ا من املتوق  أن العائد االقتصادي الي ميكن احلصو  علي  جراء ه ا الطريقة يصــل إىل  ا39ث25%
 .ا40ثمليون دوالر 86.35ة إي بقيم 2050مليون طن من السماد العضوي يف عا  14.98

غاز املي ان، ميكن االستفاد  من طريقة الطمر عن طري  معاجلة املــواد العضــوية بيولوجيــا ممــا ينــت  عنــ   - 
 فــرت  تركــت لــو عضوى كسماد  لتصنيعها  هيدا خت ينها يتم ال  العضوية املواد أن  غاز املي ان، إذ وجد

 املي ــان  غــاز منتجــة الت مــر بكــرتا وتكــاثر اجلــو حــرار  بفعــل ذاتيــا تتحلــل فإهنــا أا  ثالثــة عــن تقــل ال
ــادية  ــرا االقتصـ ــل الطـ ــن افضـ ــة مـ ــرب الطريقـ ــ ا تعتـ ــة. لـ ــة الكهرابئيـ ــدرلتوليد الطاقـ ــتعمل كمصـ الـــ ي يسـ
والبيئية الي توفر يف الكلفة ويف املناف  النات  منها إذ مرت مكع  واحــد متولــد مــن الغــاز حيقــ  حــواي 

ساعة من الكهرابء ابإلضافة إىل توفري مســاد عضــوي كمتبقــ  مــن عمليــة التحلــل. امــا كيلوواط/  1.25
 .ا41ثمن الناحية البيئية فيهنا تقتل كميات كبري  من امليكروابت والطفيليات خال  عملية الت مر

ــ ال  ــادي مـ ــة الرمـ ــر يف  افظـ ــ  الطمـ ــن مواقـ ــ  مـ ــن است الصـ ــان الـــ ي ميكـ ــاز املي ـ ــة غـ ــد قـــدرت كميـ وقـ
ا كيلو واط /ســاعة 11304، إي ميكن أن تولد طاقة كهرابئية تقدر ث3ا  6280ا غرا  وثا كيك6.28ث

املراجل املست دمة  كون   كبري   است مارات إىل حتتاج املي ان ال غاز إلنتاج مصن  إنشاء .وان  ا42ثللمحافظة
 أى لديــ  تتــوافر ال عــادى عامــل بواســطة تشــغيل  ميكــن حيــ  غــري معقــد  بســيطة الست الصــ  تتميــ  ابهنــا

يوميــا،  الغــاز مــن مكعــ  مــرت 1.5ابلبلوك العادي، إما إالنتاج فين املرجل الواحد ينــت   بنا ا وميكن. مهار 
 يــو  /مكعــ  مــرت 15 إلنتــاج مراجــل 10 عل  حيتوى االمسد  مصان  من مصن  ابلقرب وض  ر  فقد ل ا
 .ا43ثيوميا أنبوبة 300 بطاقة الغاز من
مايســـم  اســـت راج الوقـــود مـــن النفـــاات: وهـــ  عمليـــة اســـهل مـــن الطريقـــة الســـابقة إذ يـــتم احلـــرا أو  -ج

اســـت راج الرمـــاد كمـــاد  حتـــرا مـــ  الفحـــم لتوليـــد الطاقـــة الكهرابئيـــة. كمـــا ميكـــن اســـت دا  النفـــاات 
العضـــوية يف توليـــد الطاقـــة وذلـــك بتحويلهـــا إىل وقـــود نظيـــف بيئيـــا ثوقـــود حيـــويا عـــن طريـــ  احـــراا 

الصلبة بشكل شــب  ات . وان انشــاء احملــارا النموذجيــة الصــديقة للبيئــة ســتولد طاقــة كهرابئيــة النفاات 
مليـــون دوالر.فنجـــد أن  افظـــة بغـــداد  250ميغـــا واط يوميـــا، تكلـــف احملرقـــة الواحـــد   1000بســـعة 
طــن  20-10 ــارا تســت د  كــل  رقــة 6-3إلف طن من النفاات،لــ ا هــ  حتتــاج إىل  800م ال 

 .ا44ثغا واط واحد من الطاقةالنتاج مي

 
ــا  العجـــــــــــ  -39 ــاابســـــــــ ــلبة،،أدار  النفـــــــــ ــ  االلكـــــــــــرتوين2015ت الصـــــــــ ــ  موقـــــــــ ــور  علـــــــــ ــر  منشـــــــــ ــ ،  اضـــــــــ ــة دمشـــــــــ  ،جامعـــــــــ

http://damascusuniversity.edu.sy/faculties/civil/images/stories/depts/env/lec/y5-him-lec3.pdf 
 اخلضر عباس واخرون، مصدر ساب ، ص روال عبد -40
 101عاشور عبد الظاهر، مصدر ساب ،ص ندى -41
خــريي ع مــان الــراوي، تقــدير كميــة الغــاز احليــوي املنبعــ  يف منــاط  الطمــر الصــح  يف مدينــة الرمــادي العراقيــة، مركــ   اريــ  -42

 .74، ص2013، 27الت طيط احلضري واالقليم  للدراسات العليا، جملة امل طط والتنمية، جامعة بغداد،  
 ،امشــروع جممــ  تــدوير النفــااتثامل طــط العــا  للــت ل  مــن النفــاات ا لصــلبة مبدينــة اســيوط مبصــر  ،ســن نوفــل مــود ح -43

، ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتوين 287ص
http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab2125  

 http://www.newsabah.com، امل لفات واإلفاد  منها مصدراً للطاقة والصناعات األخرى، هاين زاير -44

http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab2125
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 اعاد  تد ير  اسرخدام النفاايت غري العضوية:  .2
ــانيك   ــة الفصـــل امليكـ ــلبة وذلـــك بطريقـ توجـــد يف الوقـــت احلاضـــر عـــد  معامـــل تـــدوير للم لفـــات الصـ
للمــواد غــري القابلــة للحــرا م ــل املعــادن وال جــاج واملــواد العضــوية ومــن   تقــو  بتوجيــ  املــواد العضــوية إىل 

ا الــف طــن 10فرصــة عمــل عنــد اســت دا  ث 36ات إنتاج الوقود، وتتمي  ه د الطريقــة  هنــا ســتوفر منظوم
افــرص عمــل لــنفس الكميــة مــن 6من النفاات الصلبة، يف املقابل أن اتبــاع طريقــة الطمــر الصــح  ســتوفر ث

 .ا45ثالنفاات الصلبة
ط اخلا ،لــ ا البــد مــن اتبــاع طــرا وطبقا للتقديرات العاملية فين طن قمامــة يســاوي قيمــة برميــل مــن الــنف

 -ميكن االستفاد  من عناصر النفاات الصلبة القابلة لالسرتداد والتصني  الي تتم ل ب:
ال جاج جيري اعاد  تصني  ال جاج املسرتد ئالة جيد  عن طري  طحن  واعاد  صهرا ليعاد است دام   .1

مــا  عنــد درجــات حــرار  تصــل إىل يصن  ال جاج من نوع معن من الرما  حي  تصــهر الر من جديد.
، مــن كميــة الطاقــة الالزمــة لصــناعت  مــن املــواد اخلــا  االوليــة %10إي يســتهلك  درجــة مئويــة 1600

إعــاد  تــدوير ر حــا  بشــكل كبــري، إمــا يف  ولــ لك صــناعة ال جــاج مــن الصــناعات املســتهلكة للطاقــة
.ويــتم    الــي تســت د  يف صــناعة ال جــاجمــن الطاقــة وكــ لك املــواد اخلــا اً كبري   اً توفر قدر  فسو ال جاج 

جتميــ  ال جــاج وبيعــ  إىل مصــان  ال جــاج ويقــدر ســعرا حســ  القــدر  علــ  فــرزا وفصــل ال جــاج طبقــاً 
 ال جــاج ويســت د  ايضــا .ا46ثللــون، فمــ اًل ال جــاج األبــي  أعلــ  ســعراً مــن ال جــاج األخضــر أو البــ 

 الشوارع . رصف عمليات يف للرمل كبديل  امل لفات يف املوجود اجملرو 
العبوات الفوالذية والومنيو : تعد عملية تدوير عبوات الومنيو  والفوالذية مــن اك ــر العمليــات رئا.لــ ا  .2

مليـــون طـــن وان العوائـــد 65761.17إىل  2050املتوقـــ  أن النفـــاات الصـــلبة املعدنيـــة تصـــل يف عـــا  
اذا م ترغـــ  الدولـــة يف اعـــاد  تـــدويرها  . إمـــاا47ثمليـــون دوالر 77.95االقتصـــادية املتوقعـــة يصـــل إىل 

فــيمكن أن تبــاع إىل ســوا نفــاات اللــدائن الــ ي يت ايــد فيــ  الطلــ  علــ  النفــاات املعدنيــة كــون هلــا 
اســــت دامات اتلفــــة هــــ ا مــــن  حيــــة ومــــن  حيــــة اخــــرى أن اســــرتجاع النفــــاات الصــــلبة هلــــا فوائــــد 

ياجــات مــن االملنيــو  تــتم مــن املــواد اخلــا  ال انويــة اقتصــادية كبــري ، ففــ  اوراب مــ ال جنــد أن معظــم االحت
 من فضالت العل .

عمليــة إعــاد  تــدوير الــورا عمليــة اقتصــادية مــن الدرجــة األوىل، وذلــك ألن هــ ا العمليــة  دعــ الــورا: ت .3
  4100تــوفر كميــات هائلــة مــن امليــاا والطاقــة. حيــ  أن إنتــاج طــن ورا مــن امل لفــات الورقيــة يــوفر 

اخلامــات األوليــة الــي تــوفري ابإلضــافة إىل  ،مــن امليــاا 3  28الطاقة وك لك يــوفر كيلو واط/ساعة من 
ولكـــ   .ا48ثلـــ  الـــورا أو مـــواد ســـليليولوزية  جتـــة مـــن امل لفـــات ال راعيـــةم ـــل تســـت د  يف صـــناعة 

 
 .51عبد، مصدر ساب ،ص سهاد كاظم -45
 http://kenanaonline.com ،الصناعات الي تقو  عل  تدوير امل لفات،ئ  منشور عل  موق  االلكرتويننبيهة جابر -46
 .43عبد اخلضر عباس واخرون، املصدر ساب ،ص والر  -47
 .99عبد الظاهر، مصدر ساب ، ص ندى عاشور -48
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طــن/ شــهر وحتتــاج  1تكون عملية اعاد  تدوير الورا اقتصــادية جيــ  أن ال تقــل إنتاجيــة املصــن  عــن 
ــاد  التـــــدوير ميكـــــن 30-15تـــــرتاوث مـــــابن  إىل عمالـــــة فـــــرد،وان امل لفـــــات الورقيـــــة املطروحـــــةمن اعـــ

اســت دام  مــن جديــد يف إنتــاج نوعيــات جديــد  مــن الــورا ذات جــود  اقــل، أو اســت دام  كعلــف 
 .ا49ثللحيوا ت أو كمواد عازلة يف االجه  

املــواد بطيئــة التحلــل يف البيئــة البالســتيك: ان امل لفــات البالســتيكية مــن امل لفــات اخلطــر  كوهنــا مــن  .4
وتشــغل حيــ ا كبــريا يف مواقــ  الطمــر وتســب  اضــراراً علــ  صــحة إالنســان والبيئــة.وان اعــاد  تــدويرها 

 . ا50ثمن الطاقة الالزمة النتاجها من املواد اخلا  االساسية%85سيوفر حواي 
إذ ابالمكــان اعــاد  تعبئــة إال أن هنــاك مــن يــرجح انــ  الحاجــة إىل اعــاد  تصــني  كــل أنــواع البالســتيك،

العبــوات البالســتيكية بعــد أن تنظــف بشــكل جيــد إلغــرا  غــري غ ائيــة كوهنــا تكــون غــري جمديــة اقتصــادا 
 .ا51ثنظرا للتكلفة االقتصادية من عملية التصني  فضال عن تدين اخلواص الكيميائية والفي ائية لتلك املواد

 للتطـــور نظـــراً  الصـــلبة امل لفـــات حجـــم مـــن اـــا ن يســـتها ال نســـبة املبـــاىن الفـــات   ـــل -االنقـــا : .5
 يف فعــا  بشــكل والبنــاء اهلــد  الفــات تــدوير إعــاد  تســاهم.ل ا ،البنــاء حركــة وتطــور املســتمر العمــراىن
 احلصــ  يــتم مــن اتلفــة إذ ميكن إنتــاج أحجــا  واهلد ، البناء أنشطة عن الناجتة النفاات نسبة خف 

 تغطيــة يف عمليــة التــدوير مــن النــات   الرمــل اســتعما  إىل التحتيــة ابإلضــافة البنيــة مشــاري  يف استعماهلا
 هــ ا عــن طريــ  حتويــل البنــاء الفــات اســت دا  وكمــا ميكــن إعــاد  مواقــ  الطمــر، إىل املرحبلــة النفاات
وتصــني  البلــوك االمسنــي الــ ي يســتعمل فيمــا  إليــ  األمسنــت إضــافة يــتم متجــانس خليط إىل امل لفات

ل ا تتمي  هــ ا العمليــة  هنــا  ا52ثبعد يف البناء، ابست دا  ماكنات بسيطةسهلة التصني  واالست دا  
 .ا53ثافضة  سعار السوا يف املنتجات ه ا توفر

د صناعات إال أن طريقة اعاد  التدوير لالنقا  يف العراا تواج  صعوبة يف التحقي  بسب  عد  وجو 
تعتمد انتاجها عل  املواد املدور  من النفاات وك لك عد  وجود معامل حكوميــة العــاد  تــدوير النفــاات 
بــل جنــد بعــ  املعامــل االهليــة القريبــة مــن مواقــ  الطمــر الــي تقــو  بشــراء علــ  املشــروابت الغازيــة والقنــاين 

ــدا اذا ماقورنـــ  ــة جـ ــة قليلـ ــ ا العمليـ ــن النباشـــن، وهـ ــة مـ ــن ال جاجيـ ــد  مـ ــلبة املتولـ ــاات الصـ ــات النفـ ت بكميـ
األنشطة التجارية واملن لية والصناعية .اما النفاات اخلشبية واملعدنيــة والبالســتيكية فلــم حتــظ  عــاد  التــدوير 

 
، ئــ  منشــور 6، ص2005عبــد البــاق  ابــراهيم واخــرون، معاجلــة امل لفــات الصــلبة لكليــات جامعــة عــن الشــمس،   مــد -49

 /http://www.cpas-egypt.comعل  موق  االلكرتوين 
 .99عاشورعبد الظاهر، مصدر ساب ، ص ندى -50
دابس عبد الريبن السويلم، النفاات املن لية بن اعاد  التدوير واالضرار الصحية والبيئية، مكتبة العبيكان للتعلــيم،  فارس بن -51

 55،ص.2016، 1الرا ، السعودية، ط
ئـــ  منشـــور علـــ  موقـــ  االلكـــرتوين ، 238الـــت ل  مـــن الفـــات البنـــاء.. مـــدخل وتطبيـــ ، ص ،عيـــد  مـــد عبدالســـمي  -52

http://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/500_56.html 
53- http://www.tadweer.ae/ar/Projects/Pages/EngineeredLandfills.aspx 



 

 النفاايت الصلبة   رق االسرفاد  من ا يف الصناعات العراقية  

667 

لتصبح مواد خا  للصناعة الوطنية،فضال عن أن امل لفات الغ ائية الي تعد احد االركان االساسية للطاقة 
 .ا54ثمة فقد اتلت بشكل كبرييف البلدان املتقد

 العــراا مســاحة عمــو  علــ  جغرافيــا موزعــة النفــاات الصــلبة لفــرز  طــات وهنــا يتطلــ  االمــر انشــاء
شــاري  العــاد  تــدوير النفــاات الصــلبة والــي مــن خالهلــا ميكــن تقليــل مبقيــا  الســكانية، وال الك افــة وحســ 

مواقــ  طمــر وخلــ  فــرص عمــل جديــد   تبــاع آليــة عمــل تــتم مــن خــال  مجــ  النفــاات حجــم النفــاات يف 
 ونقلها   فرزها ومعاجلتها واعاد  التدوير وبي  املفروزات من النفاات واملنتجات الناجتة عن التدوير . 

لدراســــات احلدي ــــة أن ابمكــــان العــــراا أن ينــــت  مســــاداً عضــــواً مــــن النفــــاات الصــــلبة مبقــــدار وتشــــري ا
مليـــون دوالر، وميكـــن أيضـــا أن  86.35وبعائـــد اقتصـــادي يصـــل إىل  2050مليـــون طـــن يف عـــا   14.98

ا 5.83، 65761.17، 158670.96، 5.74ينــــت  ورقــــاً وزجاجــــاً ومعــــادن وبالســــتيك بكميــــات حنــــوث
ا دوالر عل  التــواي، إذ 1260.469، 77.95، 20.8، 17.79عوائد اقتصادية تصل إىل ثعل  التواي ب

 ما اتبعت طرا علمية وحدي ة لتدوير النفاات الصلبة.
 ا الكميات املنتجة والعوائد االقتصادية املتوقعة من تدوير النفاات الصلبة5جدو ث

 ا55ث2050يف العراا عا  
ــة  املواد الناجتة ــة الكميـــ ــا مـــــن عمليـــ املتوقـــــ  انتاجهـــ

 التدويرثمليون طنا
العوائـــــــــد االقتصـــــــــادية املتوقعـــــــــة مـــــــــن تـــــــــدوير 

 النفااتثمليون دوالرا

 86.35 14.98 مساد عضوي

 17.79 5.74 ورا

 20.8 158670.96 زجاج

 77.95 65761.17 معادن 

 1260.469 5.83 بالستيك
فضـــال عـــن أن العـــراا اصـــبح مل مـــاً بتطبيـــ  الشـــروط البيئيـــة املســـتدامة كـــون العـــراا احـــد البلـــدان الـــي 
انظمت اىل العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية كي تفاقيــة ابريــس للمنــاك ممــا حتــتم عليــة االلتــ ا  بتلــك 

ن مــ  املؤسســات الدوليــة لتطــوير الشــروط للحفــاظ علــ  البيئــة.اذ تســع  اجلهــات املعنيــة يف العــراا ابلتعــاو 
ــراا  ــة العـ ــ  بيئـ ــا يتناســـ  مـ ــلبة بشـــكل خـــاص مبـ ــاات الصـ ــا  والنفـ ــاات بشـــكل عـ ــا  ادار  النفـ ــة جمـ وتنميـ

بوضـــ  خطـــة وطنيـــة الدار  النفـــاات  إالواالمكـــا ت املتاحـــة يف الوقـــت احلـــاي ويف املســـتقبل، وال يـــتم ذك 
 

54- http www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/action_news.aspx?nwid=2501&fid=3 
 .42واخرون، مصدر ساب ،ص روال عبد اخلضر عباس املصدر: -55
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ابلتعاون م  وزار  البيئة والبلدات والي تبــن انــ   برعاية منظمة اليونسيفاNSWMPخبطةثالصلبة تعر  
يف مجيــــ   افظــــات العــــراا ئلــــو   3مليــــون   600موقــــ  طمــــر للنفــــاات الصــــلبة بطاقــــة  33ســــيتم بنــــاء 

 وكما ترك  اخلطة عل  بناء مدافن للنفاات وخطة دم  والنقل والت ل  منها واعاد  تدويرها. 2027
 ا56ث2027-2007بة يف العراا خال  الفرت  ا تقدير املطامر املطلو 7جدو ث

عـــدد املطـــامر بنـــاء علـــ  عـــدد الســـكان  ا3حجم موق  الطمر املطلوبةثمليون   احملافظة
 2027يف 

 2 32 االنبار
 2 34 اببل
 6 138 بغداد
 2 36 البصر 
 1 10 دهوك
 2 32 داىل
 2 32 اربيل

 1 20 كربالء
 1 16 ميسان 
 1 13 امل ا

 1 22 النجف
 3 58 نينوى

 1 27 صالث الدين
 2 39 السليمانية

 1 16 خيميم
 2 33 ذي قار
 1 22 واسط
 33 600 جمموع

 -االستنتاجات:

 ان ت ايد حجم السكان يف العراا أدى إىل ت ايد حجم النات  من النفاات الصلبة. .1

 
56- Source: J. A. KNOWLES,NATIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN FOR 

IRAQ, MWH UK Ltd, Dominion House, Temple Court, Birchwood, Warrington 
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 تفتقــر اغل  مواق  الطمر الصح  يف العراا ال تتوفر فيها الشــروط البيئيــة والصــحية والفنيــة حيــ  ن ا .2
 وامنــــا هــــ  مواقــــ  الصــــح ، للطمــــر مواقــــ  والميكــــن اعتبارهــــا وأالليــــات االحتياجــــات مــــن إىل الك ــــري
 تتسب    ر سلبية كبري  عل  البيئية. النفاات ملكبات

 الغــاز النتــاج العضــوية النفــاات حيــو  أن لصح  بشكل علم  ميكــن االستفاد  من مواق  الطمر ا ن ا .3
 االي ــانو  غــاز إنتــاج أو الكهرابئيــة، الطاقــة توليــد يف يســت دمان  اللــ ان  غــاز املي ــان  إنتــاج أواحليــوي 
  الـــــ ي يســـــت د  العضـــــوي الســـــماد إنتـــــاج أو اســـــعارا، الرتفـــــاع اخلـــــارج إىل يســـــوا أن  ميكـــــن الـــــ ي

 الكيمياوي. للسماد ومكمل ال راعية لالراض  كم ص 
 يوميـــا، واط ميغـــا 1000 بســـعة كهرابئيـــة  طاقـــة ســـتولد للبيئـــة الصـــديقة النموذجيـــة احملـــارا انشـــاء ان  .4

 مـــن طـــن إلـــف 800تنـــت   مـــ ال بغـــداد  افظـــة أن  فنجـــد.دوالر مليـــون  250 الواحـــد  احملرقـــة تكلـــف
 مــن واحد واط ميغا النتاج طن 20-10  رقة كل  تست د   ارا6-3 إىل حتتاج ه  ل ا،النفاات

 .طاقة
 عمــل فرصــة 36 ســتوفر وال جــاج املعــادن  م ــل العضــوية غــري للنفــاات واالســت دا  التــدوير اعــاد  ن ا .5

 ســتوفر الصــح  الطمر طريقة اتباع أن  املقابل يف الصلبة، النفاات من طن الفا 10ث تدوير العاد 
 .الصلبة النفاات من كمية  لنفس عمل فرصةا6ث

 الك افــة وحســ  العــراا مســاحة عمــو  علــ  جغرافيــا موزعــة الصــلبة النفــاات لفــرز  طــات انشــاء ان  .6
 حجــــم تقليــــل ميكــــن خالهلــــا مــــن والــــي الصــــلبة النفــــاات تــــدوير العــــاد  مبشــــاري  والقيــــا  الســــكانية،
 النفــاات مجــ  خــال  مــن تــتم عمــل اليــة  تبــاع جديــد  عمــل فــرص طمــر وخلــ  مواقــ  يف النفــاات
 التدوير. عن الناجتة واملنتجات النفاات من املفروزات وبي  التدوير واعاد  ومعاجلتها فرزها    ونقلها

 التوصيات

 تطـــور مكو وـــاو  الصـــلبة يف العـــراا لنفـــااتت ايـــد حجـــم احتديـــد األســـلوب األم ـــل ملعاجلـــة  البـــد مـــن .1
ــ  ــة  ووضــ ــود ابملنفعــ ــة وتعــ ــة احملليــ ــة علــــ  البيئــ ــا اإلجيابيــ ــنعكس آب رهــ ــات تــ ــاملة ختــــرج مبعطيــ ــة شــ خطــ

 عل  البالد. االقتصادية
فــرز النفــاات مــن  والتيكيــد علــ لت في  كميات النفــاات املنتجــة  لدى املواطنن نشر الوع  البيئ  .2

 املصدر.
ــلبة يف  .3 ــات الصـــ ــرتاتيجية الدار  امل لفـــ ــات اســـ ــ  سياســـ ــرااوضـــ ــاري   العـــ ــن املشـــ ــدد مـــ ــ  عـــ ــو  علـــ تقـــ

اإلسرتاتيجية واحملطات التحويلية لفرز ومعاجلة النفاات الصــلبة ممــا ســينعكس اجيــااب علــ  مجيــ  مرافــ  
 .احليا  ثالبيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحيةا

نقــل ومجــ   يــةسن القوانن والتشريعات البيئية عل  الشركات واملصان  لتحمل كامل التكاليف يف عمل .4
 النفاات، وتشجيعهم عل  اعاد  تدويرها واحلد من كمياوا.

 حتويــل طريــ  عــن العضــوي الســماد إنتاج يف العسكري يف العراا التصني  مصان  من ميكن االستفاد  .5
 الســماد إىل وحتويلهــا الصــلبة النفــاات بتــدوير تقــو  جديــد  إنتاجية خطوط ابضافة العضوية النفاات
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 تطــوير وابلتــاي واملعــادن  والــورا وال جــاج كالبالستيك  االخرى امل لفات مكو ت اعواسرتج  العضوي
 يقــل ال مبــا اإلنتاجيــة زاد  ذلــك إىل يضــا . جديــد  عمــل فــرص وتــوفري العســكري التصــني  مصــان 

 .%25 عن
 إضــافة يــتم متجــانس خلــيط إىل امل لفــات هــ ا حتويــل طري  عن البناء الفات است دا  إعاد  ميكن .6

ــ  األمسنــــت ــني  إليــ ــوك وتصــ ــتعمل الــــ ي االمسنــــي البلــ ــا يســ ــد فيمــ ــاء، يف بعــ ــت دا  البنــ ــات ابســ  ماكنــ
 .من فضة  سعار للسوا منتجات واالست دا  وتوفر التصني  بسيطةسهلة

 ونقــل مجــ البد من مشاركة القطاع اخلاص يف الت ل  من النفاات الصلبة أو معاجلتهــا مــن خــال   .7
 و وتــدويرها امل لفــات لفــرز و طــات مســاد إىل التحويــل و للمعاجلــة معامــل وإنشــاء الصــلبة امل لفــات

 .املنشآت و اآلليات لصيانة أو صحية مطامر
 المصادر

ًالعربيةًالكتب:ًاول
 العــري، الفكــر دار بيولوجيــا، تــدويرها وامكــا ت الصــلبة امل لفــات ابــراهيم، جنيــ   مــد ســعد ، أبو .1

 .2005 ،1ط قاهر ،
السويلم، فارس بن دابس عبد الريبن، النفاات املن لية بن اعاد  التدوير واالضرار الصــحية والبيئيــة،  .2

 .2016، 1مكتبة العبيكان للتعليم، الرا ، السعودية، ط
سحر عبد احلفيظ عبد الشايف، اجلمل، ابراهيم  مود، اقتصادات يباية البيئة مــن امل لفــات عل ،  .3

 .2005الصلبة يف املنشاءات الصحفية،دار الغد العري، 
 .2010 ،1االردن،ط والتوزي ، للنشر الشروا واجملتم ،دار البيئة، سليمان  امين م اهر ، .4
اللطيف،امللــــو ت الكيميائيــــة وا رهــــا علــــ  الصــــحة والبيئة:املشــــكلة  ش ،الشــــحات حســــن عبــــد  .5

 .2011، 1واحلل،دار النشر للجامعات، قاهر ، ط
 .2001 ،1االسد،دمش ،ط مكتبة البيئ ، والتلو  والبيئة االنسان  وهي،صاحل، .6

ً:الجامعيةًثانيا:الطاريحًوالرسائل
الة ماجســتري، كليــة حقــوا والعلــو  االقتصــادية، رشيد ، العابــد، تســيري النفــاات الصــلبة احلضــرية، رســ  .1

 .2008جامعة قاصدي مرابث، ورقلة،اجل ائر، 
 بواســطة وختطيطهــا الغربية الضفة يف النفاات مكبات واق  تقييم حسن، اللطيف عبد ضرغا  شتي ، .2

 .2012 فلسطن، العليا، الدراسات كلية  الوطنية، النجاث جامعة اجلغرافية، املعلومات نظم
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ً:ثالثا:البحوثًواملقالت
 الفنيـــة اجلـــدوى دراســـة  مـــد، فرســـت عبـــدا، صـــابر، خبتيـــار  مـــد، ســـعيد،  مـــد امـــن االدريســـ ، .1

 جامعـــة جملـــة اربيـــل، مدينـــة يف والكـــارتون  الـــورا النفـــاات تـــدوير اعـــاد  مشـــروع النشـــاء واالقتصـــادية
 .2016 15العدد ،8 اجمللد االنبار، جامعة واإلدارية، االقتصادية للعلو  االنبار

ــد،  مـــد ســـعيد،  مـــر، يبـــد،عمار .2  املوصـــل مدينـــة يف الصـــلبة النفـــاات ملعاملـــة جديـــد اســـلوب ايبـ
 العــدد ،16 اجمللــد، اهلندســية للعلــو  تكريــت جملة النفاات، ملعاملة احلاي االسلوب م  كلفت   ومقارنة

4، 2009. 
 املدينــة يف الصــح  الطمــر منــاط  مــن املنبعــ  احليــوي الغــاز كميــة  تقــدير ع مــان، خريي اري   الراوي، .3

 جامعـــــة العاليـــــا، للدراســـــات واالقليمـــــ  احلضـــــري الت طـــــيط مركـــــ  والتنميـــــة امل طـــــط جملـــــة العراقيـــــة،
 .2013 ،27 بغداد،العدد

 أدار  واقــ  دراســة عبــدا، هــادي، مهــدي، مسيعــة حســن، عــامر، وضــاث، حــار  هاشــم، كــوثر  رســن، .4
 .2016 ،1 العدد ،9جملد اهلندسية، للعلو  داىل جملة بعقوبة، ملدينة الصلبة امل لفات

واملعاجلات،جامعــة واســط،   صر واي،التباين املكاين للنفاات الصلبة يف مدينة الكوت الواقــ ،الركاي .5
 .25العدد،10اجمللد، 2014جملة واسط للعلو  االنسانية،

ملـــردود االقتصـــادي مـــن تـــدويرثاعاد  اســـت دا ا النفـــاات الصـــلبة روال عبـــد اخلضـــر عبـــاس واخـــرون، ا .6
 ،.1، العدد 21،اجمللد2015املن لية، جملة احتاد اجلامعات العربية للدراسات والبحو  اهلندسية، 

يبودي، مصطف  نعــيم، اســت دا  تقنيــات نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف اخلــدمات  عل  كرغ، ،شاي  .7
 .22، العدد28، اجمللد2010ة اهلندسة والتكنلولوجيا، البلدية ملدينة الكوت،جمل

 للدراســــــات اســــــيوط جملــــــة ،اواالقتصــــــاد البيئــــــةث الصــــــلبة امل لفــــــات، عبــــــد عاشــــــور الظــــــاهر، نــــــدى .8
 .2011 ،35 مصر،العدد،البيئية

عباس،صـــالث مهـــدي، علـــ ، ايبـــد ابراهيم،حتليـــل مشـــكلة نقـــل النفـــاات الصـــلبة ابســـت دا  امنـــوذج  .9
ــداد  ــل بغــ ــد النقــ ــداد، جملــ ــة بغــ ــة، جامعــ ــادية واالداريــ ــو  االقتصــ ــة للعلــ ــية،جملة العراقيــ ــة دراســ ، 18حالــ

 .2012، 34االصدار 
 يف واســــرتاتيجيتها صــــلبة للنفــــاات الكتكاملــــة اإلدار  قوســــن، جــــاكلن زومــــاا، كــــاظم،  ســــهاد عبـــد، .10

 .2014 ،2لعدد،ا2جملد العامل ، وتغرياملناك للبيئة الدولية جملة بغداد، مدينة -املدن  بلدات
 الصــلبة النفــاات معاجلة اسالي  تطبي  مدى قياس جاسم، خضري يبيد اليساري، طاهر،  مد،ااد .11

 .2016 ،1العدد ال امنة، السنة، ابيل جامعة واالقتصاد، أدار  كلية  جملة كربالء،  مدينة يف
ــود، .12 ــرور  تـــوم ، ميلـ ــة ضـ ــادية املعاجلـ ــاات، االقتصـ ــة للنفـ ــو  جملـ ــانية، العلـ ــة االنسـ ــر  مـــد جامعـ  خيضـ

 .ال اين العدد ،2002االقتصادية،  والعلو  احلقوا بسكر ،كلية
 صـــر واي الركـــاي، التبـــاين املكـــاين للنفـــاات الصـــلبة يف مدينـــة الكـــوت الواقـــ  واملعاجلـــات، جامعـــة  .13

 .25، العدد 10، جملد2014واسط،جملة واسط للعلو  االنسانية،
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ًالرسميةًوالنشرات:ًرابعا:الدراساتًوالبيانات
 .2013وزار  البيئة،تقرير توقعات حالة البيئة يف العراا، العراا،  .1
 .2015البنك الدوي، صندوا اعاد  اعمار املناط  املتضرر ، مشروع التنمية الطوار ، .2

ًخامسا:مواقعًالنرتنيت
وليـــد  مـــد زاهـــد، تطـــوير عمليـــات الـــت ل  مـــن النفـــاات البلديـــة الصـــلبة، علـــ  موقـــ  أالنرتنيـــت  .1

http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=133. 
احلدي ــة،  التقنيــة ت دا ابســ  املطــاعم الفــات مــن تقليديــة غــري أعــال  الرقيع ، إنتــاج  مد بن إبراهيم .2

 والبيئة، عل  املوق  االنرتنيت  الطبيعية املوارد ئو  معهد
http://www.aghnam.com.sa/vb/showthread.php?t=44238. 

3. Ashraf Yahya Alnajjar,Waste Management in Iraq,2015,on the web 
http://www.bioenergyconsult.com/waste-iraq/. 

  والصناعات للطاقة مصدراً  منها واإلفاد  زاير،امل لفات هاين .4
 . http://www.newsabah.com/wp/newspaper/60666األخرى

االلكــــرتوين  موقــــ  علــــ  منشــــور امل لفــــات، ئــــ  تــــدوير علــــ  تقــــو  الــــي الصــــناعات جــــابر، نبيهــــة .5
http://kenanaonline.com. 

6. http://www.tadweer.ae/ar/Projects/Pages/EngineeredLandfills.aspx. 
7. http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/action_news.aspx?nwid=2501&fid=3

. 
 جممــ  مشــروعث مبصــر اســيوط مبدينــة الصــلبة النفــاات مــن للــت ل  العــا  نوفل،امل طط حسن  مود .8

 ،ئ  منشور عل  موق  االنفاات تدوير
 .http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab2125االلكرتوين

موقــ   ،ئــ  منشــورعل 2016خالد  القيم،است مار الفات الن يل والتمور يف انتاج الطاقة النظيفة، .9
 .-datepalms.net/Web/WebContent.aspx?id=84 www.iraqi االلكرتوين

 العلميــة للبحــو  العامــة اهليئــة جتــارب.. ال راعيــة امل لفــات ادار  يف احليــوي الغــاز معــال، تقانــة خدجيــة .10
الالذقيــة،  ،زيــ والتو  والنشــر والطباعــة للصــحافة الوحــد  التقانــة، مؤسســة هــ ا نقــل و تبــ  يف ال راعيــة
 ، من موق  8535 ، ع2015سورا، 

 . http://wehda.alwehda.gov.sy/node/397367االنرتنيت
، معاجلــــة امل لفــــات ة،عبــــد املــــنعم الفقــــ يعط زيعبدالعز عبدهلــــال ، عمرو مــــد عبــــد البــــاق  ابــــراهيم .11

ــلبة  ــة عــــــــــن الشــــــــــمس، الصــــــــ ــات جامعــــــــ ــ  ، ئــــــــــ 2005لكليــــــــ ــ   تطبيقــــــــ ــ  موقــــــــ ــور علــــــــ منشــــــــ
http://www.cpas-egypt.com/. 
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علــ  بــن  مــد الســواط، أســالي  إدار  امل لفــات اإلنشــائية والفــرص املتاحــة لتــدويرها، ئــ  منشــور  .12
 .http://bibliotdroit.blogspot.com/2015/07/500_56.htmlعل  موق  االلكرتوين

،جامعــة دمشــ ،  اضــر  منشــور  علــ  موقــ  االلكــرتوين 2015بســا  العجــ ،أدار  النفــاات الصــلبة، .13
http://damascusuniversity.edu.sy/faculties/civil/images/stories/depts/env/lec/y5-

him-lec3.pdf. 
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