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 تكريت مدينة في الصمبة المنزلية النفايات إدارة تقييم
Evaluation of Solid Waste Management in Tikrit City 

 الدوري                             أحمدم.م. سعدي عبدهللا                          أ.د. نعمان حسين عطية الجبوري   
 /جامعة تكريت                      اإلنسانيةكمية التربية لمعوم         / جامعة تكريت اإلنسانيةكمية التربية لمعوم 

 المستخمص
تتولد عف النشاطات اليومية لإلنساف العديد مف المخمفات ومنيا المخمفات المنزلية والتي تعد     

وتعتبر النفايات المنزلية في مدينة تكريت  ،تمؾ المخمفات أثرًا وثقاًل عمى كاىل اإلنساف مف أكثر
إحدى القضايا الميمة التي تولييا بمدية المدينة اىتماما واسعًا وذلؾ مف أجل المحافظة عمى 

ولذلؾ جاء ىذا البحث لمتعرؼ عمى النفايات المنزلية ومصادرىا  ،صحة وسالمة اإلنساف والبيئة
إذ  ،والطرؽ وألساليب المتبعة في إدارتيا مف خالؿ عمميات الجمع والنقل حتى التخمص منيا

تعاني مدينة تكريت في السنوات األخيرة مف قصور واضح مف قبل بمدية المدينة في إدارتيا وذلؾ 
التخصيصات المالية الالزمة ليذه العممية مع الزيادة في كمية  نتيجة الزيادة السكانية وقمة
وىذه  ،( كغـ/شخص/يوـ4,44( طف يوميًا وبمعدؿ )437,964النفايات المنزلية والبالغة )

 ،عدات وآليات وأيدي عاممة كافية تتعامل معيا مف حيث جمعيا ونقمياالكميات تحتاج إلى م
إذ تفتقر منطقة الدراسة إلى ىكذا  ،البيئية والصحيةفضاًل إلى موقع طمر تتوفر فيو الشروط 

وأف الموقع الحالي لطمر النفايات ىو عبارة عف مساحة مف األرض مكشوفة يتـ رمي  ،موقع
النفايات فيو ويتـ حرقيا بيف فترة وأخرى ويقع مع اتجاه الرياح السائدة عمى المدينة ويسبب الكثير 

  شكل عاـ واألحياء القريبة منو بشكل خاص .مف اآلثار البيئية الصحية لممدينة ب
Abstract 

    The daily activities of human beings are generated by many waste, 

including household waste, which is one of the most harmful effects on 

human lives. The household waste in Tikrit is one of the important issues 

that the city municipality pays great attention to in order to preserve the 

health and safety of humans and the environment. This research aims at 

identifying household waste, its sources, methods and methods used in its 

management through the collection and transport operations until 

disposal. Tikrit city suffers in recent years from obvious deficiencies by 

the municipality in its administration due to the increase in population 

And the lack of financial allocations necessary for this process with the 

increase in the amount of household waste amounting to (137,964) tons 

per day and the rate (1,11) Kg / person / day. These quantities require 

sufficient equipment, machinery and labor to deal with them in terms of 

collection and transport, as well as a landfill site that meets the 

environmental and health requirements. The study area lacks such a 
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location, The land is exposed and the waste is thrown in it and is burned 

from time to time and is located with the direction of the prevailing winds 

on the city and cause many of the environmental effects of the health of 

the city in general and the neighborhoods close to it in particular. 

  المقدمة
ُتَعد مشكمة النفايات الصمبة مف المشكالت البيئية الكبرى التي تولييا الدوؿ في الوقت    

الحاضر اىتمامًا متزايدًا ليس فقط آلثارىا الضارة عمى الصحة العامة والبيئة وتشويييا لممشيد 
ولكل مف ىذه الجوانب ثمنو الباىظ الذي  ،صاديةبل وكذلؾ آلثارىا االجتماعية واالقت ،الحضري 

النفايات الصمبة وتعرؼ  ،تتكبده الدوؿ إنفاقًا كاف بوسعيا أف توفره أو فاقدًا كاف يمكنيا أف تتجنبو
وتعتبر  ،الفضالت المتبقية مف تحضير الطعاـ أو الوجبات الغذائية بكافة أشكاليا بأنيا المنزلية

تعتبر النفايات الحضرية  ،(4)والفنادؽ ىي مف أىـ المصادر التي تولدىاالدور والمنازؿ والمطاعـ 
مف أىـ القضايا البيئية التي تستحوذ عمى اىتماـ المجالس البمدية والحكومات والرأي العاـ 

إذ تزداد كمية النفايات مع مرور الزمف  ،الوطني والعالمي الرتباطيا بشكل مباشر بحياة الناس
وتحسف دخل الفرد وتحولو إلى إنساف مستيمؾ وسعيو إلى انتياج أسموب بزيادة عدد السكاف 

 .ونمط الحياة العصرية التي تعتمد بشكل كبير عمى االستيالؾ المفرط لممنتجات 
 االطار النظري لمبحث - :المبحث األول

 مشكمة البحث -:أوالا 

جمعيا ونقميا وطرؽ مف حيث المنزلية ىل توجد إدارة سميمة ومتكاممة تتعامل مع النفايات  -4
 ؟ التخمص منيا في مواقع الطمر الصحي النيائية

مواقع الطمر الصحي في مدينة تكريت مناسبة ومصممة وفق الشروط والمعايير إف ىل  -2
 ؟المتبعة

  فرضية البحث -:ثانياا 
 ة في التخمص مف النفايات ناتج عفتواجو اإلدارة الحضرية في مدينة تكريت تحديات كبير   -4

د الكبير في اآلليات والمعدات الالزمة لمتعامل مع الكـ اليائل مف النفايات التي تتولالنقص 
 يوميا مما قمل مف كفاءة عمميا

 مما ،مواقع الطمر الصحي في مدينة تكريت مخالفة لمشروط والمعايير البيئية والصحية  -2
بيف شوفة ويتـ حرقيا تبقى ىذه النفايات مكو  ،لسكاف المدينة البيئيةتسبب العديد مف المشاكل 

 فترة وأخرى.
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  ف البحثاهدأ -:ثالثاا 
في مدينة تكريت كمشكمة المنزلية الصمبة مشكمة النفايات  التعرؼ عمىإلى  البحثيدؼ ي -4

جغرافية وبيئية مف كافة جوانبيا البشرية والطبيعية واالقتصادية مع التركيز عمى الجوانب 
 .مف خالؿ توفير اإلمكانيات المادية والبشرية البيئية ووضع الحموؿ المناسبة ليا 

واألساليب المتبعة في جمع ونقل  ،دراسة العوامل المؤثرة في زيادة كمية النفايات كما ونوعا -2
 . المنزلية يوميا مف النفايات التي تتولدوحساب الكميات  وطمر النفايات

اإلمكانيات المادية والبشرية تقييـ مستوى النظافة العامة في منطقة الدراسة ومدى توفر  -3
 مف شأنياالتوصل إلى نتائج ومقترحات وحموؿ و  ،ومعرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجييا

 .وكيفية التعامل معيا مستقباًل لحد والتخفيف مف ىذه المشكمة ا
 النسبية لسكان مدينة تكريت  األهمية -:اا رابع
األىمية النسبية لسكاف مدينة تكريت خالؿ الفترة  الذي يبيف أف (4مف تحميل الجدوؿ )    

 ،( نسمة5788) 4947إذ بمغ عدد سكانيا لعاـ  ،قد ازدادت بشكل كبير 2148 – 4947
%( مف سكاف 4,3و) ،%( مف مجموع سكاف قضاء تكريت آنذاؾ37,7ويشكل حوالي )

الذي حصل بعد عاـ  ولكف التغير الكبير ،4965وقد تباينت ىذه األىمية لغاية عاـ  ،المحافظة
إذ أصبحت مدينة تكريت مركز محافظة صالح الديف بعد صدور المرسوـ الجميوري  ،4976
 ،وما تبعو مف تشكيل لمدوائر المركزية لييكل المدينة اإلداري ( 2)46/4/4976( في 44رقـ )

وظائف وترتب عمى ذلؾ ارتفاع حركة اليجرة إلى المدينة بسبب الحاجة إلى األيدي العاممة وال
لذا ارتفع  ،التي تحتاجيا الدوائر والمؤسسات الحكومية التي استحدثت بعد صدور القرار السابق

%( مف سكاف قضاء 48,6ويشكل حوالي ) ،4977( نسمة لعاـ 26451عدد سكانيا إلى )
 ،%( مف سكاف المحافظة7,2وشكل ) ،( نسمة أي ما يقارب مف نصفو53785تكريت البالغ ) 
إذ بمغ  ،أىميتياولكف استمرت  ،عف العاـ الذي سبقو 4987ميتيا النسبية عاـ ومع انخفاض أى
%( مف سكاف 6%( مف سكاف القضاء و)46,4( نسمة ويشكل )35267عدد سكانيا )

المحافظة ويعود السبب في ىذا االنخفاض إلى حدوث ىجرات معاكسة لبعض سكاف المدينة إلى 
فضاًل عف اليجرة إلى ظيير المدينة  ،ة الدولة المختمفةبغداد والمحافظات األخرى لمعمل في أجيز 

ارتفعت أىميتيا النسبية إلى  4997وفي عاـ  ،لمعمل في المواقع القريبة مف مدينة تكريت
إف ىذا  ،%( مف سكاف المحافظة7,7( نسمة وشكل )66394%( وبمغ عدد سكانيا )53,4)

نشاء العديد مف المشايع التنآنذاؾ و االستقرار األمني  االرتفاع جاء بفعل عوامل منيا موية متمثمة ا 
فضال عف المغريات المادية التي أدت إلى  ،والخدمية مثل جامعة تكريتبالمواقع العسكرية 

ومف المتوقع أف يصل سكاف مدينة تكريت لمعاـ  ،استقطاب العديد مف الوافديف إلى المدينة
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وبنسبة )  ( مف سكاف القضاء53,8ويشكل )  ،%(3( وبنسبة نمو ) 424292إلى )  2148
 .نسمة  (4599194%( مف مجموع سكاف المحافظة المتوقع )7,8

 (4جدوؿ )
 2148 – 4947التوزيع العددي والنسبي لسكاف مدينة تكريت لمفترة 

 % مف المحافظة سكاف المحافظة % المدينة مف القضاء سكاف قضاء تكريت سكاف تكريت السنوات
4947 5788 45327 37,7 432795 4,3 
4957 7761 24712 35,7 492468 4,13 
4965 9863 26575 37,4 224964 4,4 
4977 26451 53785 48,6 363849 7,2 
4987 35267 75857 46,4 587125 6 
4997 66394 424489 53,4 859592 7,7 
2148 424292 234128 53,8 4599194 7,8 

التطور الديمغرافي لسكاف مدينة تكريت  ،أحمدمنيب مشعاف  ،أحمدنجـ عبدهللا  -4 :المصدر
العدد  ،7المجمد  ،جامعة تكريت ،كمية التربية لمعموـ اإلنسانيةمجمة  ،4987-4947لممدة 

4 ،2117. 
  .4997نتائج التعداد السكاني لمعراؽ لعاـ  ،الجياز المركزي لإلحصاء ،ىيئة التخطيط -2
مديرية إحصاء صالح  ،الجياز المركزي لإلحصاء ،والتعاوف االنمائيوزارة التخطيط  -3

  . 2148،الديف
 منهجية الدراسة -:اا خامس
وتـ االستعانة ببعض الوسائل والطرؽ  ،اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي والمنيج التحميمي    

فالمنيج الوصفي ييتـ بدراسة األوضاع الراىنة لمظواىر مف حيث خصائصيا  ،اإلحصائية
فضاًل عف رصد الظاىرة بدقة مف أجل التعرؼ عمييا مف حيث  ،وعالقاتيا والعوامل المؤثرة فييا

وكذلؾ تـ االعتماد  ،المضموف والوصوؿ الى نتائج وتعميمات تساعدنا في فيـ الواقع وتطويره
في تحميل البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا لمعرفة مدى العالقة بيف كمية عمى النيج التحميمي 

 النفايات الصمبة وبيف العوامل المؤثرة فييا.
 الحدود المكانية والزمانية -:سادساا 
( ىكتار والتي 4829تـ تحديد منطقة الدراسة مكانيا بمجمل مساحة مدينة تكريت البالغة )    

والتي تمتد المدينة بموجبو مف وادي شيشيف جنوبًا إلى  ،2141أقرىا التصميـ األساس لعاـ 
 ،ومف الطريق السريع غربًا وحتى الضفة اليسرى لنير دجمة شرقاً  ،سياج جامعة تكريت شماالً 
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34عرض ) يدائرت بيفإحداثياتيا تنحصر 
 

 وخطي شماالً  (              ( و)          °
  .2148وزمانيًا بعاـ  ،(4خريطة ) ،( شرقا             ( و )             ) طوؿ

 ( موقع منطقة الدراسة4خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  gisالمصدر: باالعتماد عمى برنامج            
 
 
 
 

  حساب كمية النفايات المنزلية في مدينة تكريت  -سابعاا:
طريقة إيجاد معدؿ إنتاج النفايات المنزلية الصمبة في مدينة تكريت كاف مف خالؿ  تتمثل    

إذ تـ أخذ عينات عشوائية  ،مقدار ما يخمفو الشخص الواحد يوميًا مف النفايات )كغـ/شخص/يوـ(
( حي سكني باستثناء حي الجامعة )حي 47مف كل حي مف أحياء منطقة الدراسة البالغ عددىا )

انتخاب الدور السكنية بشكل  وتـيقع بمحاذاة جامعة تكريت لخموه مف السكاف،  الطيف( والذي
عشوائي بحيث تحتوي عمى عدد مختمف مف األفراد، فقد قاـ الباحث بتوزيع أكياس بالستيكية 

( أكياس مصنفة لكل نوع مف أنواع 6خاصة بجمع النفايات عمى األسر المشمولة ولكل أسرة )
( ساعة أي يوـ كامل مف توزيعيا 24بممصق عمى كل كيس، ولمدة ) النفايات الصمبة موضحة

وبواقع مرة واحدة يوميًا وعند وقت ثابت، وبعد إكماؿ عممية جمع أكياس النفايات المنزلية تبدأ 
وذلؾ مف خالؿ وزف تمؾ  ،عممية حساب معدؿ إنتاج الفرد الواحد عمى مستوى األحياء المدروسة

 

 مدينة تكريت
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ومف خالؿ عمميات الوزف بمغ معدؿ إنتاج الشخص  ،ني حساساألكياس بواسطة ميزاف حمزو 
وىذا يتوافق تقريبًا مع  ،( كغـ/شخص/يوـ 4,44الواحد مف النفايات المنزلية في مدينة تكريت )

( كغـ /شخص 4,2تقديرات شعبة المخمفات الصمبة والبيئية في مديرية بمدية تكريت والبالغة)
وىذا يدؿ  ،( كغـ/شخص/سنوياً 415,45أي أف ما يخمفو الشخص الواحد في السنة ) ،( 3)/يوـ

( نسمة تتولد منيا نفايات 424292) 2148عمى أف مدينة تكريت البالغ عدد سكانيا لعاـ 
أما بالنسبة لمعدؿ تولد النفايات الصمبة عمى  ،( طف يومياً 437,964منزلية صمبة حوالي )
( أف ىناؾ تباينا واضحا في كمياتيا وأنواعيا بيف 2فقد أظير الجدوؿ ) ،مستوى األحياء السكنية

( بالمرتبة األولى مف حيث كمية النفايات والتي بمغت القادسيةإذ جاء حي ) ،أحياء المدينة
إذ  ،السكاف في ىذا الحي حجـومرد ذلؾ يعود إلى ،%(47,6( طف يوميًا وبنسبة )24,252)

دد السكاف،  بينما احتل حي )الزىور( بالمرتبة الثانية بواقع يحتل المرتبة األولى مف حيث ع
وحي )الجمعية( بالمرتبة الثالثة مف حيث كمية  ،%(45,2( طف يوميًا وبنسبة )21,994)

%(، ثـ تتدرج بقية األحياء وصواًل إلى 42,5( طف يوميًا وبنسبة )47,961النفايات والبالغة )
 %(.1,5( طف يوميًا بنسبة )1,664النفايات البالغة ) حي )الديوـ( بالمرتبة األخيرة بكمية

 (2جدوؿ)
 2148في مدينة تكريت حسب األحياء السكنية لعاـ  (كمية النفايات ) طف/ يوـ

 *( ) كمية النفايات المنزلية كغم/شخص/يوم معدل تولد النفايات عدد السكان  اسم الحي  ت
 طن/يوم

 المرتبة %  

 9 315 41813 1111 4336 الحارة الجديدة  1

 8 318 51264 1111 4442 القلعة  2

 4 419 61469 1111 6998 صالح  3

 4 1214 141999 1111 15495 شيشين 4

 5 916 131342 1111 12944 العصري 5

 19 311 41244 1111 3853 البلديات  6

 12 213 31194 1111 2889 العوجة  4

 3 1215 141169 1111 15468 الجمعية 8

 6 413 191948 1111 9952 المعلمين 9

 13 2  21441 1111 2469 التحرير 19

 14 119 21698 1111 2359 الشهداء 11

 1 1416 241252 1111 21849 القادسية 12

 11 215 31481 1111 3136 الضباط 13

 15 919 11214 1111 1994 الوحدة  14

 2 1512 291994 1111 18914 الزهور  15

 16 915 91665 1111 599 الديوم 16

  199 134964 1111 124292 المجموع

  الدراسة الميدانيةالمصدر: باالعتماد عمى 
 .4111عدد السكاف / x= معدؿ تولد النفايات  ()*( كمية النفايات المنزلية ) طف/ يوـ
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 تكريتفي مدينة المنزلية العوامل المؤثرة في زيادة كمية النفايات  المبحث الثاني:
 عدد السكان  -أوالا:
( يتبيف لنا أف ىناؾ تباينًا في كمية النفايات المنزلية الصمبة في مدينة 3مف خالؿ الجدوؿ )    

إذ تختمف كمية النفايات مف سنة إلى أخرى تبعًا لعدد السكاف  ،تكريت ما بيف تعداد وآخر
 ،( نسمة26451) 4977فقد بمغ عدد سكاف المدينة لعاـ  ،والمستوى االقتصادي واالجتماعي
( غـ/فرد/يوـ لمنفايات 351( طف يوميًا وبمعدؿ )9,453وكمية النفايات المنزلية الصمبة )

( نسمة، 35237ليصل إلى ) 4987ثـ ارتفع عدد سكاف منطقة الدراسة في العاـ  ،المنزلية
طف يوميًا، وكانت مخمفات الفرد الواحد ( 47,649وزادت كمية النفايات الصمبة لتصل إلى )

فقد انخفض معدؿ تولد  4997أما في عاـ  ،( غـ / فرد/ يـو مف النفايات الصمبة511بحدود )
النفايات لمفرد وسبب ذلؾ يعود إلى ظروؼ الحصار االقتصادي الذي فرض عمى العراؽ في 

ت المنزلية الصمبة لقمة دخل الذي كاف لو األثر الكبير في تقنيف كميات النفايا ،4991العاـ 
مما حدا باألسرة  ،الفرد وانخفاض القدرة الشرائية وقمة مستويات اإلنفاؽ االستيالكي لمعائمة

العراقية إلى االقتصاد في استيالؾ المواد الغذائية وتدوير الفائض عف حاجتيا مف الوجبة 
فضاًل  ،ل كبير عمى المنتج المحميوكذلؾ االعتماد بشك ،الغذائية الواحدة إلى الوجبات التي تمييا

إذ بمغ عدد سكاف مدينة  ،عف ذلؾ توقف حركة البناء واليدـ لدى الغالبية العظمى مف المجتمع  
( طف يوميًا، وبمعدؿ 26,556وكمية النفايات المنزلية ) ،( نسمة66394) 4997تكريت عاـ 

 ،( نسمة424292ة تكريت )فقد بمغ عدد سكاف مدين 2148وأما في عاـ  ،( غراـ يومياً 411)
( كغـ/فرد 4,44( طف يوميًا وبمعل نفايات يبمغ ) 437,964وكمية النفايات المنزلية الصمبة )

 /يـو .  
 (3جدوؿ )

 (2148 ،4977،4987،4997تقدير كمية النفايات في مدينة  تكريت لمسنوات )
(  عدد السكاف السنوات  كمية النفايات المنزلية )طف/يـو
4977 26451 9,453 * 
4987 35237 47,649 ** 
4997 66394 26,556 *** 
2148 424292 437,964 

بيانات غير  ،مديرية إحصاء صالح الديف ،الجياز المركزي لإلحصاء ،المصدر: وزارة التخطيط
 منشورة .
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مف قبل مدير الخدمات  4977( غـ /فرد/ يوـ لعاـ 351)*( تـ تقدير معدؿ تولد النفايات بػ )
 في  بمدية تكريت. 

مف قبل مدير الخدمات  4987( غـ /فرد/ يوـ لعاـ 511)**( تـ تقدير معدؿ تولد النفايات بػ )
 في  بمدية تكريت.

مف قبل مدير  4997يوـ لعاـ ( غـ /فرد/ 411)***( تـ تقدير معدؿ تولد النفايات بػ )
 الخدمات في  بمدية تكريت.

وتـ تقسيـ منطقة الدراسة إلى أربع أنواع مف الكثافات لكمية النفايات حيث ظير أف األحياء     
أي مكتظة بالسكاف تتميز بارتفاع كمية النفايات  ،السكنية التي تتميز بكثافة سكانية عالية جداً 

إذ بمغت كمية النفايات المتولدة عف ىذه األحياء ،)القادسية والزىور( المتولدة عنيا كما في أحياء
أما األحياء ذات الكثافة السكانية العالية  ،%( 32,8( طف يوميا وبنسبة ) 45246)2148لعاـ 

( طف يوميا  وىي أحياء )شيشيف والعصري 47,641تتولد منيا نفايات صمبة عالية تقدر بػ )
أما األحياء السكنية التي تكوف فييا الكثافة السكانية متوسطة تكوف ،%(34,5والجمعية( وبنسبة )

كمية النفايات الصمبة المتولدة عنيا متوسطة كما في أحياء )صالح الديف والمعمميف( حيث بمغت 
بينما بمغت  ،%( لنفس العاـ42,2( طف يوميا وبنسبة ) 46,847حجـ النفايات المتولدة عنيا )

( طف يوميًا وبنسبة 28,264ء التي تتميز بكثافة سكانية منخفضة )كمية النفايات لألحيا
وتشمل أحياء ) الحارة الجديدة والقمعة والبمديات والعوجة والتحرير والشيداء والضباط  ،%(21,5)

 ( .2( خريطة )4جدوؿ ) ،(والوحدة والديوـ
 (4جدوؿ )

 2148كمية النفايات في مدينة تكريت حسب الكثافات السكانية لعاـ 
 %  النفايات طف/يـو السكاف)نسمة( األحياء الكثافات السكانية 

  32,8 45,246 41743 القادسية والزىور   الكثافة العالية جدا  
  34,5 47,641  44442 شيشيف والعصري والجمعية  الكثافة العالية  
  42,2 46,847  45451  صالح الديف والمعمميف  الكثافة المتوسطة 

 الكثافة المنخفضة 
 

الحارة الجديدة والقمعة والبمديات والعوجة 
والتحرير والشيداء والضباط والوحدة 

 والديـو

27347 28,264 21,5  

 411  437,964 424292 المجموع

 المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية       
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 (2خريطة )
 2148 األحياء السكنية لعاـكمية النفايات المنزلية في مدينة تكريت حسب 

 
 (4المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )                          

 الدخل  مستوى  -:ثانياا 

إذ كمما  ،ُيَعد المستوى المعيشي مف العوامل الميمة والمؤثرة في كمية ونوعية النفايات الصمبة    
في مدينة تكريت فقد تـ تقسيـ و  ،ارتفع الدخل الشيري ازداد معدؿ النفايات المنزلية الصمبة

السكاف مف خالؿ الدراسة الميدانية واستمارة االستبياف إلى أربع مستويات مف الدخل الشيري 
   . ( 5جدوؿ )

   إذ بمغ عدد األسر  ،ألف دينار شيرياً  251-411المستوى األوؿ يتراوح الدخل الشيري بيف
في حيف بمغت كمية  ،وع األسر%( مف مجم44( أسرة وبنسبة )2628في ىذا المستوى )

ريت البالغة %( مف مجموع النفايات في مدينة تك46( طف / يوميًا وبنسبة )22,4نفاياتيـ )
 ( طف / يوـ 437,964)
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  حيث بمغ عدد األسر  ،ألف دينار شيرياً  511-254المستوى الثاني يتراوح الدخل الشيري بيف
بينما بمغت كمية  ،%( مف مجموع األسر34( أسرة وبنسبة )5821في ىذا المستوى )

 %( . 29( طف وبنسبة )41النفايات التي تتولد منيـ يوميًا ) 
  حيث بمغ عدد  ،ألف دينار شيرياً  751 -514المستوى الثالث يتراوح الدخل الشيري بيف

 ونسبة نفاياتيـ  ،%( مف مجموع األسر36رة وبنسبة )( أس6759األسر في ىذا المستوى )
 ( طف يوميًا. 54%( وبكمية بمغت )37) 

  حيث بمغ عدد األسر  ،ألف دينار شيرياً  751المستوى الرابع يتراوح الدخل الشيري أكثر مف
%( مف مجموع األسر، أما كمية النفايات التي 49( أسرة وبنسبة )3567في ىذا المستوى )

ف ىذه االنخفاض في كمية النفايات  ،%(48( طف يوميًا وبنسبة )24,8بمغت )تتولد فقد  وا 
 في ىذه الفئة يعود إلى انخفاض عدد أفراد األسر.
 (5جدوؿ )

 2148كمية النفايات حسب مستوى الدخل الشيري في مدينة تكريت لعاـ 
كمية النفايات طن/  % األسرعدد  المستويات

 يوم
% 

011-031 0402 02 0020 04 

030-311 3201 10 21  02 

310-031 4032 14 30   10 

 02  0222 02 1340 فأكثر 030

 011  01022 011 02002 مجموعال

  الدراسة الميدانية المصدر: باالعتماد عمى     
 العوامل السموكية  -:ثالثاا 

 الشخص المسئول عن نقل النفايات المنزلية الصمبة  -1
المنزلية الصمبة إلى خارج المنزؿ أو الحاوية مف أىـ العوامل المؤثرة في يعتبر نقل النفايات     

ففي بعض األحياف  ،حيث يختمف السكاف في تعامميـ مع النفايات عند إخراجيا ،إدارة النفايات
 ،وفي البعض اآلخر األـ أو األطفاؿ ،نجد أف الشخص المسئوؿ عف نقل النفايات ىو األب

ويؤثر الشخص المسئوؿ عف نقل النفايات الصمبة مف خالؿ إلقاءىا في الحاوية أو رمييا بجانيا 
وبذلؾ يساىـ في تراكميا في الشوارع ويعقد عممية جمعيا ويؤثر في  ،أو عند أقرب مكاف خاؿ

ويتبايف مجتمع الدراسة حوؿ الشخص المسئوؿ عف نقل النفايات إلى  ،عممية التخمص منيا
%( مف سكاف المدينة 44,9يتبيف أف حوالي ) 6ومف خالؿ الجدوؿ ) ،أو الشارع الحاوية

أما مف يعتمدوف عمى األطفاؿ في  ،يعتمدوف عمى ربة األسرة في نقل النفايات خارج المنزؿ
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واف  ،%( مف مجموع سكاف منطقة الدراسة34,6إخراج النفايات المنزلية فقد بمغت نسبتيـ )
كل كبير يسبب مشاكل بيئية وذلؾ ألف أكثر األطفاؿ يمقوف النفايات االعتماد عمى األطفاؿ بش

 .بقرب الحاوية وليس بداخل الحاوية أو يرمييا في الساحات لعدـ شعورىـ بخطورة ىذه النفايات 
 (6جدوؿ )

 مدينة تكريت حسب األحياء السكنيةالشخص المسئوؿ عف نقل النفايات المنزلية الصمبة 
 % عماؿ البمدية  % األطفاؿ % ربة االسرة % رب االسرة عدد االسر  المدينة

 2.5 485 34,6 5925 44.9 8422 21 3942 18774 ريت تك

  الدراسة الميدانيةالمصدر: باالعتماد عمى 
 بعد الحاوية عن المنزل  -2

ُيَعد بعد الحاوية عف المنزؿ مف العوامل المؤثرة في تراكـ النفايات ولو تأثير سمبي عمى     
وبصورة عامة كمما زادت المسافة بيف المنزؿ والحاوية كمما قل رمي المواطف  ،عممية جمعيا

وكمما كانت الحاوية قريبة مف المسكف كمما التـز المواطف في رمي نفاياتو  ،مخمفاتو في الحاوية
 %( مف سكاف مدينة تكريت تبعد33,7فييا وقد تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية أف ما نسبتو )

%( تبعد مف 47,8و) ،( ـ41-5%( تبعد عنيـ مف )26,4و) ،( ـ5-1حاوياتيـ عف المنزؿ )
%( ال توجد لدييـ حاويات 42,6( ـ بينما ىناؾ )31- 21%( تبعد مف )9,8( ـ و)41-21)

(، مما يقوموف بطرح نفاياتيـ في الساحات الفارغة قرب منازليـ ويقوموف بحرقيا 7أصاًل جدوؿ )
لمتخمص منيا في ظل غياب أي إرشادات توعوية لبمدية تكريت ومديرية بيئة بيف مدة وأخرى 

 صالح الديف لتنبيو السكاف بمخاطر النفايات الصمبة وتأثيراتيا البيئية والصحية .
 (7جدوؿ)

 2148بعد الحاوية عف المنزؿ في مدينة تكريت حسب األحياء السكنية لعاـ 
افراد   المدينة

 االسرة 
 1-3 %  3-01 %  01-01 %  01-

11  
ال توجد  %

 حاوية 
% 

 12.6 2369 9.8 1840 17.8 3337 26.1 4896 33.7 6332 18774 تكريت

 الدراسة الميدانيةالمصدر: باالعتماد عمى 
 فرز النفايات الصمبة -3

حيث أف  ،تتأثر عممية إدارة النفايات بفرز المواطف لمنفايات الصمبة إلى العديد مف المكونات    
وليذه العممية مخاطر كبيرة باعتبار ىذه المرحمة  ،غالبية السكاف تتعامل مع النفايات ككتمة واحدة

وتؤثر ىذه الخطوة عمى اختالط النفايات  ،مف أىـ المراحل لتقميص حجـ النفايات المنزلية الصمبة
المنزلية العضوية مع بعضيا البعض ويوفر ليا فرصة لمتخمر مما ينتج عنيا العديد مف 
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رض والتي تكوف سببًا في انتقاؿ األمراض لمسكاف المشكالت مثل الروائح الكريية وانتشار القوا
( يتبيف أف ما نسبتو 8ومف خالؿ الجدوؿ ) ،وبشكل مباشر لمعامميف في جمع ونقل النفايات

نما يتـ التخمص منيا كتمة  ،(  مف سكاف مدينة تكريت ال تفرز نفاياتيا المنزلية الصمبة92,3) وا 
ية تشجع عممية الفرز مف توفير متطمبات الفرز واحدة بسبب عدـ اتخاذ البمدية إجراءات حقيق

وتشجيع المواطنيف عمى أىمية ىذه العممية لتقميل حجـ النفايات والحد مف المخاطر التي تسببيا 
( مف سكاف 7,7بينما شكل ما نسبتو ) ،سواء عمى إفراد األسرة أو العامميف في مجاؿ النفايات

 .قايا األطعمة فقط منطقة الدراسة ممف يقوموف بعممية الفرز لب
 (8جدوؿ )

 2148المنزلية الصمبة في مدينة تكريت حسب األحياء السكنية لعاـ األسر التي تفرز النفايات 
ال يقومون  عدد األسر اسم الحي 

 بالفرز
يقومون  %

 بالفرز 
 مج % %

 100 7.7 1446 92.3 17328 18774 المجموع

 الدراسة الميدانيةباالعتماد عمى  :المصدر
 العوامل االجتماعية  -:رابعاا 
تعتبر العوامل االجتماعية مف العوامل المؤثرة في زيادة حجـ وكمية النفايات البمدية الصمبة     

وتنوعيا، فالعادات والتقاليد والمناسبات كاألعياد وشير رمضاف وأياـ الجمع وعدد مرات طبخ 
ونوعًا والتي يكوف ليا آثار بيئية وصحية األسر كميا عوامل تزيد مف حجـ المخمفات الصمبة كمًا 

ومف خالؿ الدراسة الميدانية وتحميل استمارة االستبياف عف السؤاؿ المتعمق بزيادة  ،عمى السكاف
%( مف 42( مف أسر العينة وبنسبة )395أجاب ) ،كمية النفايات الصمبة وعالقتو باألعياد

( أسرة أف األعياد والمناسبات تزيد مف 941مجموع األسر المشمولة باالستبياف البالغ عددىـ )
( أسرة وبنسبة 254بينما أجاب ) ،كمية النفايات بسبب االستيالؾ الزائد والزيارات المتبادلة

في  ،%( أف العطل الرسمية ليا عالقة في زيادة كمية النفايات المنزلية في منطقة الدراسة27)
أثر كبير في زيادة معدالت  %( أف لشير رمضاف73( أسرة وبنسبة )686حيف أجاب )

 432وأجاب ) ،االستيالؾ اليومي مف المأكوالت والمشروبات وبالتالي زيادة كمية النفايات
%( بأف المناسبات وأياـ الجمع والسبت تزداد فييا النفايات 82% و46( أسرة وبنسب )774و

دور في ارتفاع  %( باف الزيارات العائمية ليا22( وبنسب )217وكذلؾ أجاب ) ،عمى التوالي
( أسرة وبنسبة 341أما ممف أجاب بأف كل األوقات تزداد فييا النفايات ) ،معدؿ تولد النفايات

 (. 9جدوؿ ) ،%(33)
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 (9جدوؿ )
 2148عالقة العوامل االجتماعية في زيادة كمية النفايات في مدينة تكريت لعاـ 

 % عدد األسر  العوامل االجتماعية  ت
 42 395 األعياد  4
 27 254 العطل الرسمية  2
 73 686 شير رمضاف  3
 46 432 المناسبات  4
 82 774 أياـ الجمع والسبت 5
 22 217 الزيارات العائمية  6
 33 341 كل األوقات  7

 المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية  
 حجم األسرة  -:خامساا 

إذ نجد بصورة عامة ىناؾ عالقة  ،المنزلية الصمبةحجـ األسرة لو عالقة بكمية النفايات     
فالبيت الذي يتألف مف حجـ  ،طردية بيف عدد األفراد في األسرة الواحدة ومعدؿ إنتاج النفايات

ألنيـ يستيمكوف أغذية أقل  ،أسرة أقل فأنو يتطمب احتياجات متوافقة في المتطمبات بيف األفراد
سرة التي يكوف عدد أفرادىا أكثر وتنوع في اختيار وبالتالي نفاياتيـ العضوية أقل مف األ
لذلؾ يمكف  ،وتتبايف أحجاـ األسر في منطقة الدراسة ،المأكوالت الغذائية وباقي االحتياجات
 (شخص 4-4)المستوى األوؿ )األسر الصغيرة مف  ،(41تصنيفيا إلى ثالث مستويات جدوؿ )
إذ تعتمد  ،وذلؾ النخفاض عدد أفرد األسرة ،( كغـ/يوـ84,9بمغت كمية النفايات في ىذه الفئة )
( كغـ/ 4,49وبمغ معدؿ كمية النفايات في ىذه األسر ) ،كمية النفايات عمى عدد أفراد األسرة

كمية النفايات لألسر بمغت  (شخص 7-5أما المستوى الثاني ) األسر المتوسطة مف  ،يوـ
والمستوى  ،( كغـ / يوـ4,46( كغـ / يوـ وبمعدؿ )417,75سطة في منطقة الدراسة )المتو 

( 434,64بمغت كمية النفايات الصمبة في ىذه الفئة ) (فأكثر شخص 8الثالث ) األسر الكبيرة 
 ( كغـ / يـو .1,93ومعدؿ كمية النفايات ) ،كغـ / يـو مف مجموع النفايات

 (41جدوؿ )
 لعينة الدراسة في مدينة تكريت (معدؿ حجـ األسرة )كغـ/يوـالنفايات الصمبة حسب 

معدل نفايات  األحياء السكنية ت
األسر 

الصغيرة 
(0-2) 

معدل نفايات 
األسر 

المتوسطة  
(3-0) 

معدل نفايات 
األسر 

 2الكبيرة )
 فأكثر(

المعدل العام 
 للنفايات
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 .الدراسة الميدانية المصدر: باالعتماد عمى 
 إدارة النفايات المنزلية الصمبة في مدينة تكريت -:المبحث الثالث

ُتَعد إدارة النفايات الصمبة في أي مدينة واحدة مف األسس التي ال غنى عنيا لضبط وتنظيـ     
، التعامل معيا، لما تشكمو ىذه النفايات مف أخطار صحية عديدة في مراحل تواجدىا المختمفة
 ،فاألنساف القديـ لـ يكف ييتـ كثيرًا بالتخمص مف النفايات وذلؾ ألنو كاف دائـ التنقل والترحاؿ

وليذا كاف يمقي مخمفاتو في كل مكاف وال تخطر عمى بالو حيث يترؾ المكاف واالنتقاؿ إلى مكاف 
وبعد أف استقر اإلنساف وسكف في ىذه التجمعات الكبيرة أصبح  ،آخر تاركًا وراءه ىذه المخمفات

 . (5)لزامًا عميو أف يبتكر طرائق فعالة لجمع ىذه المخمفات والتخمص منيا
 الصمبة في مدينة تكريت  النفاياتونقل جمع  -:أوالا 

كما أنيا  ،جمع ونقل النفايات الصمبة تعتبر المسألة األولى واألساسية في إدارة النفايات الصمبة
العممية األكمف اقتصاديًا حيث تصل نفقاتيا في عممية إدارة النفايات الصمبة البمدية إلى نحو 

وتبدأ ىذه العممية مف وضع النفايات في الحاويات إلى  ،%( مف إجمالي النفقات71 – 61)
تفريغ ىذه الحاويات في سيارات النقل ومف ثـ نقميا إلى محطات الترحيل أو مواقع التخمص 

وتشمل عممية جمع ونقل النفايات جميع العمميات ابتداًء مف انتاج النفايات وجمعيا ( 6)النيائي 
ويمكف توضيح التبايف في تكاليف إدارة النفايات الصمبة بيف  ،وحتى تتـ نقميا إلى مكاف المعالجة

 ( .44مدينة تكريت وبعض دوؿ العالـ وكما موضحة في  الجدوؿ )
 (44جدوؿ )

 تكاليف إدارة النفايات في مدينة تكريت مقارنة مع دوؿ أخرى 
 أخرى   اإلدارة   التجييز    الفرز   الطمر   النقل   الجمع   الدوؿ 
 %1 %45 %49 %1 %42 %4 %51 المتحدة األمريكية )*( الواليات

 %2 %1 %1 %47 %47 %44 %53 فرنسا )*(
 %5 %1 %1 %1 %41 %1 %85 مدينة حمص )*(
 %1 %41 %1 %1 %1 %91 مدينة تكريت )**(

المعيد العربي  ،إدارة النفايات القابمة لمتدوير واالستخداـ ،المصدر: )*( عبد اليادي النجار
 . 454ص  ،2113 ،مؤتمر بنغازي إلدارة النفايات الصمبة ،إلنماء المدف

المجموع )كغم/ 
 يوم(

2022  107.75 012240 102204 

 020 022 21 33 عينة الدراسة 

 1.11 0.93 1.16 0222. المعدل 



 أ.د نعمان حسين عطية الجبوري          مجمة آداب الفراهيدي                            النفايات إدارة تقييم
 م.م. سعدي عبدهللا أحمد الدوري         تكريت مدينة في الصمبة المنزلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

349 

 ،مديرية بمدية تكريت ،مديرية بمديات صالح الديف ،العامة واألشغاؿ)**( وزارة البمديات 
2148. 

  -:ويمكف توضيح عممية إدارة النفايات الصمبة في مدينة تكريت بالمراحل التالية  
 الجمع اليدوي لمنفايات المنزلية الصمبة  -1

تعتمد أجزاء كثيرة مف منطقة الدراسة في التخمص مف النفايات الصمبة عمى عممية الجمع      
مف بيت إلى بيت وذلؾ مف خالؿ قياـ عماؿ النظافة في المدينة بجمع النفايات مف أماـ المنازؿ 

السبب في ذلؾ إلى قمة عدد الحاويات مما ويعود  ،والمحاؿ التجارية داخل المدينة كل صباح
فضاًل عف عدـ وجود حاويات وسطية كبيرة يتـ  ،يضطر الناس إلى إخراج نفاياتيـ بجوار المنازؿ

 -ويتحدد نجاح عممية الجمع اليدوي بالعديد مف المؤثرات منيا: ،تجميع النفايات فييا 
 وقت اخراج النفايات المنزلية الصمبة  - أ

وتتأثر ىذه  ،اخراج النفايات الصمبة مف العوامل المؤثرة في نجاح عممية الجمعيعتبر وقت      
حيث أنو كمما توافق  ،العممية بالعديد مف السموكيات والتي تقع بالدرجة األولى عمى المواطف

ومف خالؿ الدراسة الميدانية واستمارة  ،إخراج النفايات مع وفترة جمعيا كانت العممية ناجحة أكثر
 ،ياف في مدينة تكريت تبيف وجود تباينًا كبيرًا بيف األسر في وقت إخراج النفايات الصمبةاالستب

( تبيف أف نسبة كبيرة مف سكاف منطقة الدراسة تخرج نفاياتيا في الصباح 42فمف خالؿ الجدوؿ )
كما  ،حيث أف أغمب األسر تفضل التخمص مف نفاياتيـ في الصباح ،%(54,4إذ بمغت نسبتيـ )

وىذا يتطمب  ،األسر التخمص مف نفاياتيـ مع بداية اليوـ الجديد قبل َتكوف نفايات جديدةتفضل 
التزاـ األسر بموعد مرور سيارات النفايات وىذا ما لـ نجده في منطقة الدراسة مما يؤدي إلى 

إذ تضع بعض الدوؿ  ،إرباؾ عممية جمع النفايات بواسطة السيارات المخصصة ليذا الغرض
يبيف مواعيد مرور سيارات جمع النفايات وعمى السكاف االلتزاـ بيذه المواعيد وال جدوؿ ثابت 

 .(7)يسمح بإخراجيا بعد ىذا الموعد
 (42جدوؿ )

 2148التبايف بيف األسر في وقت إخراج النفايات الصمبة في مدينة تكريت لعاـ 
عدد  اسم الحي

اال
 سر

 مج % % مساءا % ظهرا % صباحا

 100 15.8 2966 29.8 5595 54.4 10213 18774 المجموع

 ( 44باالعتماد عمى ممحق ) :المصدر
وىذا يعود إلى  ،%(29,8أما ممف يخرجوف نفاياتيـ في وقت الظييرة فقد بمغت نسبتيـ )    

سموكيات ىذه األسر في اخراج نفاياتيـ بعد إكماؿ متطمبات وجبة الغذاء وما يتولد عنيا مف 
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مما يؤدي إلى بقاء ىذه النفايات إلى اليوـ التالي ويمنحيا فترة لمتخمر والتعفف وخروج  ،فضالت
ولذلؾ فأف معرفة السكاف بموعد مرور سيارات جمع  ،روائح كريية وخاصة في فصل الصيف

 ،فضاًل عف مخمفات فترة الفطور الصباحي النفايات يقمل مف تراكـ النفايات الصمبة أماـ المنازؿ،
ما يرتبط إخراج النفايات ظيرًا بوضعيا في الحاوية بعد قياـ سيارات البمدية بتفريغيا  وغالبا

صباحًا وىذا ال يرتبط بعممية الجمع اليدوي، في حيف بمغت نسبة ممف يخرجوف نفاياتيـ في 
%( مف أجل إفراغ المنزؿ مف النفايات قبل نياية اليـو وعدـ تركيا إلى اليـو الثاني 45,8المساء )

 تجنب تعفنيا والروائح الكريية التي تخرج منيا.ل
 الوسيمة المستخدمة في عممية التخمص من النفايات المنزلية الصمبة  - ب

تتأثر عممية الجمع اليدوي بالوسيمة التي تستخدميا األسر في إخراج النفايات المنزلية      
ستخدمة مف قبل األسر لجمع وتختمف األساليب الم ،الصمبة اليومية إلى الحاوية أو اماـ المنزؿ

فمف خالؿ الدراسة الميدانية واستمارة االستبياف إلحياء منطقة  ،النفايات المنزلية في مدينة تكريت
( يتضح أف الوسيمة المستخدمة لمتخمص مف النفايات 43الدراسة ومف خالؿ معطيات الجدوؿ )

األكثر استخدامًا ىي حاويات وفي الحي الواحد، ولكف الوسيمة  ،المنزلية تختمف مف حي آلخر
 ،وىذه الحاويات بدوف غطاء سيمة التفريغ في الحاويات الكبيرة ،بالستيكية أو معدنية )سطل(

كما يمكف وضع عمييا غطاء لمنع القطط مف الوصوؿ الييا  ،وتعتبر آمنة مف التمزؽ والتمف
لذلؾ تستخدـ بكثرة في  ،مةوتناثرىا عمى األرض كما أنيا غير مكمفة ويمكف استخداميا لفترة طوي

أما نسبة األسر ممف  ،%(52,7بمغت نسبة ممف يستخدموف ىذه الحاويات )إذ  ،منطقة الدراسة
 ،%(34,7( لتر بمغت )411يستخدموف الحاويات البالستيكية والتي تحتوي عمى غطاء سعة )

وىذه الحاويات أكثر حفاظًا عمى النفايات المنزلية مف التناثر عمى األرض وعبث بعض 
%( مف مجموع 45,6بينما بمغت نسبة ممف يستخدموف األكياس البالستيكية ) ،الحيوانات بيا

ويعود السبب في قمة األسر التي تستخدـ ىذه األكياس إلى سرعة  ،األسر في منطقة الدراسة
ممية الجمع لرداءة نوعيتيا وسيمة تمزقيا بفعل عبث القوارض والقطط بيا وتناثر تمزقيا أثناء ع

وخاصة العضوية منيا  ،محتوياتيا عمى األرض مما يعرقل عممية الجمع السريع لمنفايات المنزلية
إلى جانب تعرض عماؿ النظافة لإلصابة  ،والتي تحتاج عمى جيد إضافي إلعادتيا إلى الحاوية

لذلؾ تعتبر الوسيمة المناسبة  ،ادة أو الزجاج أو الحقف أو غيرىا مف النفايات الطبيةباألدوات الح
التي تحافظ عمى النفايات المنزلية مف التناثر مف األمور الميمة التي تساىـ في نجاح عممية 

 جمعيا ونقميا بصورة آمنة تحافظ عمى البيئة والصحة العامة وجمالية المدينة .
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 (43جدوؿ )
 سكاف مدينة تكريت في استخداـ وسائل اخراج النفايات المنزلية تبايف

بدون سطل  عدد االسر اسم الحي
 غطاء

    حاوية بالستيك  %
 بغطاء

كيس  %
نا

يلو
 ن

 مج % %

 100 15.6 2929 31.7 5951 52.7 9894 18774 المجموع

 (42باالعتماد عمى ممحق ) :المصدر
 النفايات المنزلية الصمبة في األسبوع   عدد مرات اخراج - ت

تتأثر عممية جمع النفايات الصمبة بشكل عاـ والنفايات المنزلية بشكل خاص بعدد مرات     
فمف خالؿ الدراسة  ،إخراج النفايات الصمبة إلى الحاوية أو وضعيا أماـ المنزؿ خالؿ األسبوع

الميدانية واستمارة االستبياف تبيف أف ىناؾ تبايف بيف أحياء مدينة تكريت في عدد مرات إخراج 
حيث تخرج بعض األسر نفاياتيـ  ،النفايات المنزلية الصمبة إلى الحاوية أو أماـ المنزؿ أسبوعياُ 

فمف خالؿ  ،الثة أياـكل يوـ والبعض االخر كل يوميف بينما ىناؾ مف يخرج نفاياتو كل ث
إذ يرتبط ذلؾ  ،%(68,3( يتبف أف نسبة األسر التي تخرج نفاياتيا كل يـو بمغت )44الجدوؿ )

 ،%(23بينما بمغت نسبة ممف يخرجوف نفاياتيـ المنزلية كل يوميف ) ،بعممية الجمع اليومي
يارات جمع وىذا يرتبط بعدد مرات مرور س ،%( ممف يخرجوف نفاياتيـ كل ثالثة أياـ8,7و)

 .فضاًل عف عدـ توفر حاويات لجمع النفايات أماـ منازليـ ،النفايات في الحي السكني كل أسبوع
 (44جدوؿ )

 2148عدد مرات إخراج النفايات في األسبوع في مدينة تكريت لعاـ 
كل ثالثة  % كل يومين % كل يوم عدد االسر اسم الحي

 أيام
 مج % %

 100 8.7 1633 23 4318 68.3 12823 18774 المجموع

 ( 43باالعتماد عمى ممحق) :المصدر
 جمع النفايات بواسطة الحاويات  -2

إذ  ،ُتَعد عممية جمع النفايات الصمبة بواسطة الحاويات مرحمة مكممة لعممية الجمع اليدوي      
وتعتبر  ،تتمخص ىذه العممية بجمع النفايات مف الحاويات التي تـ توزيعيا مف قبل بمدية تكريت
حيث  ،عممية جمع النفايات المنزلية الصمبة مف خالؿ الحاويات مف أكثر الطرؽ شيوعًا وانتشاراً 

تعتمد ىذه الطريقة عمى توزيع الحاويات عمى السكاف حسب التجمعات السكانية بما يتالءـ مع 
وىناؾ نوعيف  ،عدد السكاف، وأف يقوـ السكاف بالتخمص مف النفايات بأنواعيا في الحاوية مباشرة

( لتر تـ توزيعيا 221األولى حاويات بالستيكية سعة ) ،مف الحاويات تنتشر في األحياء السكنية
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وىي غير كافية  ،( حاوية موزعة عمى أحياء منطقة الدراسة4211مف قبل بمدية تكريت وبعدد )
( أسرة  48774وعند مقارنة عدد األسر البالغة عددىا ) ،وال تتناسب مع الحجـ السكاني لممدينة

إال أف الكثير مف األسر  ،( أسرة حاوية واحدة يشتركوف فييا46مع عدد الحاويات تكوف لكل )
التي تستخدـ و ( لتر )برميل( لغرض جمع النفايات المنزلية 211تستخدـ حاويات معدنية سعة )

البراميل( أصال لخزف الزيوت ومشتقات البتروؿ، ومف سمبيات استخداـ ىذه الحاويات الحديدية )
أنيا تكوف مكشوفة ليس ليا غطاء وىذا يسمح بتكاثر القوارض والحشرات وانبعاث الروائح 

بيذه الصمبة المنزلية أف عممية جمع النفايات و الكريية باإلضافة إلى أنيا تصدأ بمرور الزمف، 
البراميل متعبة وتحتاج وقتًا أطوؿ عند استعماؿ ىذه البراميل بسبب ثقل شاقة و تكوف الحاويات 

( كغـ وىو فارغ فيصبح مف الصعوبة رفعو 48 –46الواحد منيا حوالي )البرميل نفسيا، إذ يزف 
 يقمل مفدقائق مما  (5 –3قد تستغرؽ ) ويحتاج إلى وقت وتفريغو في سيارات جمع النفايات

يات كفاءة عممية الجمع ورفع التكاليف، لذلؾ يعتبر استخداـ ىذه البراميل كأوعية لخزف النفا
الفارغة والقسـ االخر  الصمبة المنزلية أمرًا غير اقتصادي. وقسـ آخر يرمي نفاياتيـ في الساحات

ىذا يدؿ عمى النقص الكبير في عدد الحاويات وما لو مف  ،يقوـ بحرؽ النفايات لمتخمص منيا
لنظافة إذ يقوـ عماؿ ا ،تأثير كبير عمى عممية جمع النفايات مف حيث الوقت والجيد والتكاليف

( لتر يدويًا في سيارات جمع 221بجمع النفايات المنزلية بتفريغ الحاويات البالستيكية سعة )
أما النوع الثاني مف الحاويات ىي حاويات  ،النفايات مما يتطمب عدد مف كبير مف العماؿ

حيث يتـ تفريغ ىذه  ،( خاصة لمشوارع الرئيسية والمناطق التجارية3ـ4معدنية كبيرة سعة )
الحاويات ميكانيكيًا بواسطة كابسات جمع النفايات والتي تعمل بنظاـ الرفع الييدروليكي وبعد ذلؾ 

 .يتـ ضغط ىذه النفايات لتقميل حجـ النفايات، وبذلؾ يمكف توفير الوقت والجيد
  -:وىناؾ عدة عوامل تؤثر في عممية الجمع بواسطة الحاويات وتحدد نجاحيا منيا 
 المسافة بين المسكن والحاوية  - أ

 ،أف نجاح عممية جمع النفايات بواسطة الحاويات يتوقف عمى المسافة بيف الحاوية والمسكف    
إذ كمما كانت الحاوية قريبة مف المسكف زاد مف التزاـ األسر  ،حيث ترتبط بعالقة عكسية بينيما
ة عف المسكف قل رمي األسر لنفاياتيـ وكمما كانت الحاوية بعيد ،في رمي نفاياتيـ داخل الحاوية

وخاصة  ،في الحاوية وقمت رغبتيـ في التخمص منيا بسبب المسافة البعيدة بيف الحاوية والمسكف
فمف خالؿ الجدوؿ  ،لدى األسر التي تعتمد عمى األطفاؿ في التخمص مف النفايات المنزلية

وىذه  ،( ـ5-1يـ عف المنزؿ )%( مف سكاف منطقة الدراسة تبعد حاويات34,4( يتبف أف )45)
المسافة مقبولة لدى السكاف وقريبة مف المسكف وال تواجو األسرة صعوبات في التخمص مف 

ـ  (41 – 5بينما بمغت ممف تبعد الحاوية عف المسكف مف )  ،نفاياتيـ في الحاوية مباشرةً 
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 ،ويمكف نقل النفايات المنزلية إلييا بسيولة %( وىذه المسافة غير بعيدة عف الحاوية ايضاً 26,4)
                ـ فقد بمغت نسبتيـ  (21 – 41أما بالنسبة لألسر التي تبعد الحاوية عف المسكف مف ) 

 ،%(9,8( ـ فقد بمغت نسبتيـ )31 – 21%( و ممف تبعد الحاوية عف المسكف مف )47,8) 
( 31- 41تبعد الحاويات عف مساكنيـ مف )ومعنى ذلؾ أف أكثر مف ربع سكاف مدينة تكريت 

مما يؤثر عمى رغبة السكاف في نقل نفاياتيـ المنزلية إلى الحاوية وخاصة ممف يعتمدوف عمى  ،ـ
األطفاؿ في اخراج النفايات إلى الحاوية حيث يتـ إلقاءىا بجانب الرصيف أو في الشارع أو 

مما  ،%(42,6لمسكف فقد بمغت نسبتيـ )اما ممف ال توجد حاوية قريبة مف ا ،الساحات الفارغة
يدفع باألسر عمى تجميع نفايات في المسكف ومف ثـ إلقاءىا في الساحات الفارغة وحرقيا بيف 

فضاًل  ،فترة وأخرى مما يسبب مشاكل كثيرة لمسكاف وخاصة ممف يعانوف مف ضيق في التنفس
نتيجة النيائية عمى عمميات وكل ىذا يؤثر بال ،عف تطاير مخمفات الحرؽ أثناء ىبوب الرياح

جمع ونقل النفايات المنزلية الصمبة ويتطمب جيدًا أكبر وىدر في الوقت وتدني عممية إدارة ىذه 
 المخمفات .

 (45جدوؿ )
 2148النسبة  المئوية لبعد الحاوية عف المسكف في مدينة تكريت لعاـ 

 توجد حاوية  ال ـ  (31-21)  ( ـ 21-41) ـ  (41 – 5) ( ـ5  -1)  المدينة
 %42,6 %9,8 %47,8 %26,4 %33,7 تكريت

 ( 25المصدر: باالعتماد عمى جدوؿ )

 حالة الحاوية عند رمي النفايات    - ب
حالة الحاوية عند رمي النفايات المنزلية الصمبة تؤثر عمى رغبة المواطف في التخمص مف نفاياتو 

فكثير مف السكاف يفضل عدـ  ،ويقصد بيا صالحيتيا لمعمل أو امتالئيا بالنفايات ،مف خالليا
التخمص مف النفايات الصمبة في الحاوية بسبب امتالئيا بالنفايات أو بسبب حالتيا الميكانيكية 

( يتبيف أف نسبة 46ومف خالؿ الدراسة الميدانية واستمارة االستبياف ومف خالؿ الجدوؿ ) ،السيئة
مف األسر في منطقة الدراسة تجد الحاوية ممتمئة بالنفايات مما يدفعيـ نحو إلقائيا بجانب  كبيرة

إذ بمغت نسبة ىذه  ،وأحيانًا في الساحات الفارغة الحاوية أو بجوار المنزؿ أو عمى قارعة الطريق
وىذا يدؿ عمى النقص الكبير في عدد الحاويات المخصصة لجمع النفايات  ،%(38,6األسر )

وتأخر عممية جمع النفايات بسبب قمة اآلليات المخصصة لعممية  ،صمبة في مدينة تكريتال
 ،فضاًل عف سموؾ السكاف في التعامل مع النفايات مثل إرساؿ األطفاؿ لمتخمص منيا ،الجمع

أما نسبة األسر  ،%(32,4بينما بمغت نسبة األسر ممف أجابوا بأف الحاوية ممتمئة نوعًا ما )
وىذا يعود إلى  ،%(29الحاويات المخصصة لجمع النفايات فارغة فقد بمغت ) الذيف يجدوف 
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عممية الجمع اليومي ورغبة األسر في التخمص مف نفاياتيـ بداخل الحاوية وعدـ إرساؿ األطفاؿ 
 إلخراج النفايات.    

 (46جدوؿ )
 2148حالة الحاوية عند اخراج النفايات في مدينة تكريت لعاـ 

 اسم الحي
 

عدد 
االس

 ر

ممتلئة نوعا  % ممتلئة
 ما

 % % فارغة %

 100 29 5443 32.4 6078 38.6 7253 18774 المجموع

 (44باالعتماد عمى ممحق ) :المصدر
 الشخص المسئول عن نقل النفايات الصمبة إلى الحاوية  - ت

إف نجاح عممية جمع النفايات الصمبة بواسطة الحاويات يعتمد بشكل كبير عمى الشخص     
وتتبايف  ،المسئوؿ داخل األسرة في نقل النفايات الصمبة مف المنزؿ إلى حاوية جمع النفايات

إذ ىناؾ ممف  ،األسر في مدينة تكريت حوؿ الشخص المسئوؿ عف نقل النفايات إلى الحاوية
وقسـ آخر مف يعتمد عمى  ،وىناؾ مف يعتمد عمى ربة األسرة ،يعتمد بشكل كبير عمى األطفاؿ

 . رب األسرة
ات الصمبة    ومف خالؿ الدراسة الميدانية واستمارة االستبياف تبيف أف كثير مف حاويات جمع النفاي

وىذا يدؿ عمى عدـ  ،تكوف فارغة في حيف تتراكـ النفايات الصمبة بالقرب مف الحاوية وحوليا
 ويجب أف تكوف  ،الشعور والوعي لدى األسر بضرورة التخمص السميـ مف النفايات الصمبة
وتبيف معطيات  ،مسؤولية مف يخرج النفايات إلى الحاوية شخص يتخمص منيا في الحاوية

إذ بمغت  ،( التبايف لدى األسر في الشخص المسئوؿ عف اخراج النفايات إلى الحاوية47الجدوؿ )
 ،%( ويشكموف ثمث األسر تقريبًا في منطقة الدراسة34,6نسبة ممف يعتمدوف عمى األطفاؿ )

وىذا ما تـ  ،يتخمص األطفاؿ مف النفايات أما اماـ الحاوية أو في قارعة الطريقوغالبًا ما 
مشاىدتو مف خالؿ الدراسة الميدانية إذ تـ مالحظة الكثير مف النفايات بجوار الحاوية وىي فارغة 

وىذا يؤثر سمبًا بشكل كبير عمى عممية جمع النفايات الصمبة مف األحياء السكنية  ،أو في الطريق
مكانيات أكبر مف حيث عدد عماؿ النظافة واآلليات وىدر في الوقت المخصص ويت طمب جيود وا 

أما مف يعتمدوف عمى رب األسرة في رمي النفايات في الحاوية فقد بمغت نسبتيـ  ،ليذه العممية
دراكيػرًة وذلؾ ػػإذ يتـ رمي النفايات في الحاوية مباش ،%(24)  ـلزيادة الوعي لدى أرباب البيوت وا 

بينما بمغت نسبة ممف يعتمدوف عمى  ،بالمخاطر التي تسببيا النفايات عمى الصحة العامة والبيئة
وبطبيعة الحاؿ فأف ربة األسرة تمقي النفايات في  ،%(44,9ربات البيوت في رمي نفاياتيـ )

مف الحاوية عندما تكوف الحاوية قريبة مف المنزؿ وال تستطيع الخروج لمسافة بعيدة عف المنزؿ 
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وفي بعض األحياف تعتمد األسرة في اخراج نفاياتيـ عمى عماؿ  ،أجل التخمص مف النفايات
إذ  ،البمدية نتيجة لعدـ وجود أحد أفراد األسرة يتولى اخراجيا ما يضطرىا لالستعانة بعماؿ البمدية

 %( . 2,5بمغت نسبتيـ )
 (47جدوؿ )

 الشخص المسئوؿ عف نقل النفايات الصمبة إلى الحاوية
 المجموع % عماؿ البمدية % رب األسرة % ربة األسرة % األطفاؿ % المدينة
 411 2,5 44,9 24 34,6 تكريت

 الدراسة الميدانية باالعتماد عمى  :المصدر
 نقل النفايات الصمبة  -:ثانياا 
لعممية ُتَعد مرحمة نقل النفايات الصمبة إلى مواقع الطمر المخصصة ليا مرحمة ىامة ومكممة     
وتعتمد بمدية تكريت بشكل كامل عمى  ،حيث يتـ مف خالليا التخمص منيا بشكل نيائي ،الجمع

ويتـ نقل النفايات الصمبة مف جميع األحياء السكنية  ،إمكانياتيا المتوفرة لدييا مف عماؿ واآلليات
النفايات الصمب  وتتأثر عممية نفل ،في منطقة الدراسة بواسطة السيارات المتوفرة في بمدية تكريت

  -:إلى موقع الطمر النيائي بعدد مف العوامل منيا
 عدد اآلليات واأليدي العاممة  (1

( طف سنويًا لعاـ 51357يتولد عف مدينة تكريت كمية مف النفايات مف الدور السكنية تبمغ )    
والمؤسسات  ، فضاًل عف النفايات البمدية األخرى المتولدة مف المناطق التجارية والصناعية2148

مكانيات  ،الصحية ومخمفات البناء إف ىذه الكميات الكبيرة مف النفايات الصمبة تتطمب جيدًا وا 
كبيرة مف أيدي عاممة وآليات ألغراض النقل والتحميل وحاويات مختمفة األحجاـ يستعمميا السكاف 

العاممة في  ( الذي يبيف عدد اآلليات واأليدي48ومف خالؿ الجدوؿ ) ،لمتخمص مف مخمفاتيـ
إذ  ،مجاؿ جمع ونقل النفايات يتبيف أف مدينة تكريت تعاني مف نقص كبير في ىذه المستمزمات

( عاطمة 44( كابسة منيا )49جمع ونقل النفايات في منطقة الدراسة ) (بمغ عدد سيارات )كابسة
( 61) بينما حاجة المدينة تصل إلى ،وال توجد تخصيصات مالية لغرض إجراء الصيانة عمييا

وىذا يعني أف البمدية تعمل بنصف الحاجة الفعمية لغرض جمع ونقل ىذه الكميات  ،سيارة كابسة
الكبيرة مف النفايات مما يؤدي إلى تراكـ النفايات ليوميف أو أكثر لحيف مرور سيارات نقل 

لصمبة بينما بمغ عدد الساحبات الزراعية المخصصة لنقل النفايات ا ،النفايات المنزلية الصمبة
وىذه الساحبات تساىـ بشكل كبير مع  ،(46وىي أقل مف الحاجة الفعمية لممدينة والبالغة ) ،(7)

عمى الرغـ مف سمبياتيا في تطاير  ،بنقل كميات كبيرة منيا (سيارات جمع ونقل النفايات ) كابسة
بينما بمغ  ،وتحتاج إلى مزيد مف األيدي العاممة لغرض الجمع والتفريغ ،النفايات منيا في الشوارع
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والتي تستخدـ لغرض نقل كميات مف النفايات التي يتـ رمييا في الساحات  (عدد السيارات )قالب
الفارغة وأثناء الحمالت التي تخصص لغرض نقل نفايات اليدـ والبناء والنفايات الصناعية 

في حيف أف  ،العدد غير كافي أماـ الكميات الكبيرة مف النفايات المتولدة سيارة وىذا (44وغيرىا )
ويتوفر لدى بمدية تكريت شفل عدد  ،( سيارة 21الحاجة الفعمية لمثل ىذا النوع مف اآلليات يبمغ )

( يستخدـ لغرض تحميل وتنظيف الساحات والمناطق الفارغة والتي يتـ إلقاء مختمف المخمفات 2)
أما فيما  ،( شفل5بينما حاجة المدينة )  ،ة أو المتولد مف جراء أعماؿ البناء والترميـسواء المنزلي

يخص عدد األيدي العاممة في مجاؿ جمع ونقل النفايات وىـ مف العماؿ الوقتييف يعمموف بأجور 
 ( عامل . 451( عامل بينما حاجة المدينة الفعمية يبمغ )71)     يومية بمغ عددىـ 

 (48جدوؿ )
د اآلليات وعماؿ النظافة في مدينة تكريت المخصصة لجمع ونقل النفايات الصمبة لعاـ عد

2148 
 العجز الحاجة الفعمية عدد اآلليات الحالية عدد اآلليات و عماؿ النظافة

 العاطمة الصالحة العدد الكمي 
 22 61 44 38 49 كابسة

 5 41 3 2 5 حوضية
 8 45 3 4 7 ساحبة زراعية

 9 21 1 44 44 متنوع الحمولةقالب 
 3 5 1 2 2 شفل

 81 451 - - 71 (عماؿ النظافة ) وقتييف

شعبة   ،ية بمدية تكريتمدير  ،مديرية بمديات صالح الديف ،المصدر: وزارة البمديات واألشغاؿ 
  2148 ،اآلليات

 عدد مرات نقل النفايات الصمبة خالل األسبوع  (2
الصمبة في منطقة الدراسة بعدة عوامل يأتي في مقدمتيا عدد تتأثر مواعيد نقل النفايات      

( 49ومف خالؿ الجدوؿ ) ،فضاًل عف عدد مرات جمع النفايات خالؿ األسبوع الواحد ،اآلليات
الذي يبيف عدد مرات تردد سيارات جمع ونقل النفايات في مدينة تكريت إذ بمغت نسبة ممف تتردد 

إذ يتـ التركيز عمى  ،%(49,7في منطقة الدراسة كل يوـ )سيارات جمع ونقل النفايات الصمبة 
إال أف ىذا ال يعني بأف جميع األسر في ىذه  ،األحياء الواقعة في مركز المدينة بصورة خاصة

بل ىناؾ عدد مف األسر ممف أجابوا بأف تردد ىذه  ،األحياء تصميا سيارات الجمع يومياً 
كل يوميف جمع ونقل النفايات أما ممف تتردد سيارات  ،السيارات ال يتـ بصورة منتظمة )يوميًا(
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إذ تبقى النفايات في المنازؿ أو في الحاويات لمدة يوميف لحيف قدوـ سيارات  ،%(28,6بمغت ) 
الجمع مما يؤدي الى تراكميا وعبث الحيوانات والقطط فييا مما يؤدي لحدوث تشويو لممنظر 

تتردد عمييـ سيارات جمع ونقل النفايات الصمبة في حيف بمغت نسبة ممف  ،الحضري في المدينة
بتردد ىذه السيارات مرة واحدة كل  اوبمغت نسبة األسر ممف أجابو  ،%(23,4كل ثالثة أياـ )

وبمغت نسبة ممف ال تتردد عمييـ سيارات الجمع والنقل لمنفايات  ،%(47,2أسبوع )
%(،ويتضح مما تقدـ أف بمدية تكريت تعاني مف مشكالت متعددة تأتي في مقدمتيا 44,4)

فضاًل عما تحتاجو مف  ،النقص الكبير في عدد اآلليات المخصصة لعممتيتي الجمع والنقل
ولذلؾ تبقى أكداس النفايات  ،ف ترافق كل سيارةاأليدي العاممة الكافية والتي مف المفروض أ

الصمبة متراكمة بجوار الحاويات وفي جوانب الطرؽ والساحات المكشوفة ولمدة يوميف أو ثالثة 
فضاًل عف ممف ال تتردد عمييـ ىذه السيارات وكل نفاياتيـ يمقونيا خارج المنزؿ في  ،أياـ وأكثر

حرقيا بيف فترة وأخرى مما يؤدي إلى تموث في اليواء ويـ  ،الجزرات الوسطية والساحات الفارغة
  .وتشويو لجمالية المدينة ،وخاصة لمف يعانوف مف مشاكل في الجياز التنفسي ،وتسبب اختناقات

 (49جدوؿ )                                         
 عدد مرات تردد سيارات جمع ونقل النفايات

 % ال تردد % أسبوع كل % ثالثة أياـ   % وميفي   % يايوم   األسر المدينة
 11.3 2121 16.7 3135 23.4 4393 28.9 5426 19.7 3698 18774 تكريت

  الدراسة الميدانية باالعتماد عمى  :المصدر
 أماكن التخمص من النفايات الصمبة  (3
تعتبر أماكف التخمص مف النفايات الصمبة مف األمور اليامة والتي تعكس مستوى الخدمة    

ومف خالؿ معطيات الجدوؿ  ،وكذلؾ مستوى الوعي لدى السكاف ،المقدمة مف قبل بمدية تكريت
%( مف األسر تتخمص مف نفاياتيا المنزلية عف طرؽ رمييا في 48,3( يتبف أف ما نسبتو )21)

وىذه الحاويات تـ توفيرىا إما مف قبل بمدية تكريت  ،الحاويات وذلؾ لتوفرىا بالقرب مف منازليـ
ا يعكس المستوى الثقافي لدى ىذه األس وضرورة التخمص مف وىذ ،أو تـ شراءىا مف قبل األسرة

أما الذيف يتخمصوف مف  ،نفاياتيـ بطريقة سميمة تحافظ عمى الصحة العامة وجمالية المدينة
%( وذلؾ لعدـ توفر حاويات 31,7نفاياتيـ في الساحات الفارغة والمكشوفة فقد بمغت نسبتيـ )

وينعكس ىذا  ،ه الساحات ومف ثـ حرقيا لمتخمص منيابالقرب مف منازليـ فيتـ إلقاءىا في ىذ
بينما بمغت نسبة  ،عمى قمة الوعي لدى ىذه األسر باألضرار التي تسببيا النفايات عمى المجتمع

وىذا يعتمد عمى الشخص  ،%(24ممف يتخمصوف مف النفايات الصمبة عمى حافة الرصيف )
الكثير مف األسر عمى األطفاؿ في التخمص إذ يتـ االعتماد لدى  ،المسئوؿ عف إخراج النفايات
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مف النفايات وخاصة عندما تكوف الحاوية بعيدة عف المنزؿ فيمقي الطفل ىذه النفايات بجوار 
 فضاًل قمة عدد الحاويات الموجودة في المنطقة .  ،األرصفة

 (21) جدوؿ
 2148أماكف التخمص مف النفايات الصمبة في مدينة تكريت لعاـ 

 % حافة الرصيف % الساحات الفارغة % الحاويات عدد االسر اسم الحي

 00 1212 1120 3041 2221 9077 18774 المجموع

 الدراسة الميدانيةباالعتماد عمى  :المصدر
نستنتج مما سبق أف مستوى الخدمات التي تقدميا بمدية تكريت يعاني مف قصور واضح في    

 ،االمكانيات سواء مف حيث عدد اآلليات وأعداد الحاوياتتقديـ إدارة جيدة لمنفايات نتيجة لقمة 
وافتقار منطقة الدراسة إلى الحاويات الكبيرة التي مف المفترض أف يتـ وضعيا في األماكف التي 

وكذلؾ تدني األنماط السموكية لدى المواطف في  ،تتميز بالحجـ السكاني الكبير والمناطق التجارية
وتأثيراتيا عمى البيئة وما يترتب عميو مف مشاكل تؤثر عمى الصحة  التعامل مع النفايات الصمبة

ومف خالؿ الدراسة الميدانية تبيف أف معظـ سكاف مدينة تكريت يعانوف مف مشكمة تفاقـ  ،العامة
النفايات وقصور في الخدمات البمدية مما حذا بالسكاف إلى حرؽ النفايات التي تتراكـ في 

ألحياف يتـ حرؽ في الحاويات الموجودة بالقرب مف منازليـ لتأخر الساحات الفارغة وفي بعض ا
ويشكل تراكـ النفايات الصمبة أماـ المنازؿ أو بجاني  ،تفريغيا مف قبل الجيات المختصة

األرصفة والساحات الفارغة وخاصة النفايات العضوية مشاكل كثيرة لمسكاف وخاصة في فصل 
رطوبة التي تسبب تخمر النفايات وينتج عنيا العديد مف الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وال

 الغازات والروائح الكريية فتصبح بيئة لتكاثر الذباب والقوارض والحيوانات .
 مدى رضا السكان عن إدارة النفايات الصمبة  (4

تعتبر الخدمات التي تقدميا البمدية وخاصة عمميات جمع ونقل النفايات الصمبة والتخمص     
 ،أىـ المياـ التي تحرص عمييا اإلدارة الحضرية في المدف مف أجل تقديميا لمسكافمنيا مف 

وتعاني مدينة تكريت مف تراكـ كميات كبيرة مف النفايات والتي ال تستطيع البمدية بإمكانياتيا 
ولذلؾ كثير ما تحدث  ،الحالية مف األيدي العاممة واآلليات المتوفرة تمبية متطمبات المواطنيف

ومف  ،في جمع ونقل النفايات الصمبة نتيجة لضعف التخصيصات الالزمة ليذه العمميات تأخير
( يتبف وجود تبايف في درجة الرضا لدى األسر عف الخدمات البمدية والخاصة 24خالؿ الجدوؿ )

%( مف مجموع األسر 42,7إذ تبيف أف نسبة ) ،بجمع ونقل النفايات الصمبة مف األحياء السكنية
نتيجة تراكـ كميات كبيرة مف النفايات  ،لدراسة ترى أف إدارة النفايات الصمبة ضعيففي منطقة ا
فضاًل  ،السكنية بجوار الحاويات والساحات المكشوفة وتأخر رفعيا ألكثر مف يوميففي األحياء 
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عف تكدس أكواـ مف النفايات في المناطق والشوارع التجارية ويتـ حرقيا بعد إغالؽ محالتيـ 
وخاصة في شارع األطباء الذي يشيد إقباؿ كبير مف السكاف عمى التبضع منو  ،التجارية

وصعوبة دخوؿ سيارات جمع النفايات إلى ىذا الشارع بسبب وضع صبات كونكريتية عمى 
أما نسبة ممف أجابوا بأف إدارة النفايات مف قبل البمدية متوسط بمغت  ،مداخمو ومخارجو

%( وىذا 27,8أجابوا بأف إدارة النفايات الصمبة جيدة )في حيف بمغت نسبة ممف  ،%(29,5)
ناتج عف النظاـ المتبع لدى ىذه األسر في إخراج نفاياتيـ مع مرور سيارات جمع النفايات وتوفر 

 حاويات أماـ منازليـ سواء التي تـ توفيرىا مف قبل البمدية أو تـ شراءىا مف قبل األسرة .
 (24جدوؿ )

 2148النفايات الصمبة في مدينة تكريت لعاـ  مدى رضا األسر عف إدارة
 % ضعيف % متوسط % جيد عدد االسر اسـ الحي
 42.7 8006 29.5 5533 27.8 5234 18774 المجموع

 الدراسة الميدانية باالعتماد عمى  :المصدر
 الطمر الصحي  -:ثالثاا 
النفايات بعد أف تجري عمييا وُتَعد عممية الطمر الصحي لمنفايات الصمبة آخر مراحل إدارة     

مف أجل أف تصبح النفايات أقل حجمًا  ،العديد مف عمميات المعالجة مثل الفرز والتدوير والحرؽ 
إال أف ىذه المرحمة مف عممية إدارة النفايات الصمبة في مدينة تكريت تمثمت في  ،وأقل ضرراً 

ألف ما يجري في موقع الطمر ىو ليس  ،عممية الطمر المكشوؼ أو ما يعرؼ بالطمر المفتوح
نما ىو طرحًا عشوائيًا عمى مساحة مف  ،طمرًا صحيًا وفق الشروط والمعايير البيئية والصحية وا 

األرض تقع خارج حدود بمدية تكريت وتترؾ مف دوف أي معالجة أو دفف ويتـ حرقيا بيف فترة 
ة واألحياء القريبة مف ىذا الموقع وأخرى وتسبب الكثير مف المشاكل لسكاف المدينة بصورة عام

 بصورة خاصة،  
 االستنتاجات

وىذا ناتج  ،لسكاف منطقة الدراسة األثر الكبير في تراكـ النفايات المنزلية بيف األحياء السكنية -4
مف الخمل الواضح في إدارة النفايات بسبب العجز في المستمزمات الخاصة بعممية الجمع 

مما يضطر السكاف إلى إتباع الطرؽ التقميدية لمتخمص  ،عاممةوالنقل مف اآلليات واليدي ال
 مف نفاياتيـ وأف البمدية بحاجة إلى دعـ معنوي ومالي إلدارة النفايات الحالية والمستقبمية .

ىناؾ خمل في إدارة النفايات المنزلية الصمبة مف قبل اإلدارة الحضرية في المدينة فيما يخص  -2
التخمص النيائي منيا في موقع الطمر، وعد شموؿ بعض  عمميات الجمع والنقل ومف ثـ



 أ.د نعمان حسين عطية الجبوري          مجمة آداب الفراهيدي                            النفايات إدارة تقييم
 م.م. سعدي عبدهللا أحمد الدوري         تكريت مدينة في الصمبة المنزلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

361 

األحياء بيذه الخدمة وخاصة األحياء البعيدة عف مركز المدينة بسبب االمكانيات المحدودة 
 لدى البمدية .

عند تقييـ موقع الطمر الحالي لمنفايات الصمبة في مدينة تكريت وجد أنو تـ اختياره بشكل  -3
لمتبعة في تخطيط مواقع الطمر الصحي لمنفايات وجد بأنيا وعند تطبيق الشروط ا ،عشوائي

وتسبب  ،ويتـ حرقيا بيف الحيف واآلخر ،ال تتوفر فيو أدنى مقومات الطمر الصحي والبيئي
 مشاكل كبيرة لسكاف منطقة الدراسة وخاصة األحياء القريبة منو . 

 المقترحات 
إعادة  ،النفايات ) تقميل النفايات مف المصدرضرورة العمل بنظاـ القاعدة الرباعية في إدارة  -4

باعتبار أف إدارة النفايات لـ يعد  ،(الطمر الصحي ،جمع ونقل النفايات ،االستخداـ والتدوير
بل ىو ضرورة الزمة تؤدي بدورىا إلى التقميل التدريجي في كمية النفايات  ،مطمبًا كمالياً 

لحياة لذلؾ الموقع واالستفادة منو ألطوؿ مدة الواصمة إلى موقع الطمر وبالتالي إطالة أمد ا
 زمنية.

التنسيق مع مختمف الجيات المسئولة لتوفير العدد الكافي مف اآلليات والمعدات الخاصة  -2
وكذلؾ سد النقص الحاصل بعدد الحاويات  ،بعممية جمع ونقل النفايات المنزلية الصمبة

عممي مدروس يعتمد عمى الكثافة وبمختمف األحجاـ وتوزيعيا عمى أحياء المدينة بشكل 
السكانية والسكنية نتيجة الرتباط زيادة كمية النفايات المتولدة مف األحياء السكنية مع ىذيف 

 فضاًل عف األيدي العاممة الكافية لعممية إدارة النفايات . ،المتغيريف بشكل كبير
س والمعايير البيئية في حث المسؤوليف عمى إدارة النفايات الصمبة والتخطيط عمى اتباع األس -3

واألخذ بما جاء في ىذه الدراسة مف شروط ومعايير بيئية  ،تخطيط مواقع الطمر الصحي
يقاؼ العمل بالموقع الحالي ألنو  ،وصحية الختيار الموقع األفضل لمكاف طمر النفايات وا 

 وتقميل اآلثار السمبية ليذا الموقع إلى أدنى حد. ،مخالف لتمؾ الشروط والمعايير
 الهوامش 

 .491ص ،2141،الطبعة الثانية ،دار وائل لمنشر ،التموث البيئي ،مثنى عبدالرزاؽ العمر -4
بالسكف في محافظة صالح الديف ،أطروحة  والدوري، السكاف وعالقت أحمدنجـ عبدهللا  -2

 . 5، ص2115التربية، جامعة تكريت ، يةمك ،غ ـ،دكتوراه
والبيئية الميندس بسيل عيسى في بمدية تكريت مقابمة مع مدير شعبة المخمفات الصمبة  -3

 . 7/4/2148بتاريخ 
" دور القطاع الخاص في ادارة النفايات الصمبة في ،ىشاـ توفيق جميل ،دمحم يوسف حاجـ -4

 . 4ص ،2142 ،8العدد  ،جامعة بابل ،األساسيةمجمة كمية التربية  ،المدف
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