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 ممخص الدراسة
بتصػايـتناكؿالبحثدراسةكاقعإدارةالنفاياتالصػمبةيػماحايظػة ػافيػكنسكقػدقااػتالطالبػة

راستبانوتشكمتاف اساحاكركتػـتكزيعيػاىمػألا سػريػماحايظػة ػافيػكنسكقػدتػـا تيػا
اسػػتبانوكقػػدشػػامت410%كبمػػعىػػددىا1ىينػػةىشػػكاعيةىر ػػيةاػػفا سػػريػػمالاحايظػػةبنسػػبة

كتبػػػيفاػػػف ػػػةؿالدراسػػػةأفالنفايػػػاتالانزليػػػةتا ػػػؿالنسػػػبةا كبػػػراػػػف،جايػػػعأنحػػػااالاحايظػػػة
كتبػػيفأي ػػانإفإدارةالنفايػػاتالصػػمبةيػػمالاحايظػػةتتكػػكفاػػف،النفايػػاتالصػػمبةيػػمالاحايظػػة

ىاميتيفأساسيتيفىااالجاعكالترحيؿدكفأفيككفىناؾأمنكعافأنكاعالاعالجةأكاستغةؿ
%افىاميةإدارةالنفايات.100النفاياتإذأفىاميتمالجاعكالترحيؿتستحكذىمأل

247أك ػػحتالدراسػػةأفإدارةالنفايػػاتيػػمالاحايظػػةتعتبػػرذاتتكمفػػةىاليػػةييػػمتحتػػاجإلػػألك
ألؼدكالرشيريانافأجؿإتااـىاميةالجاعكالترحيؿ.

كاػػػػاتكصػػػػمتالدراسػػػػةاللػػػػألأفجاػػػػعالنفايػػػػاتبنظػػػػاـالحاكيػػػػاتلػػػػـت بػػػػتيعاليتيػػػػاككفااتيػػػػايػػػػم
باإل ػػاية،اتاتراكاػػةاػػفحكليػػاا لكيػػانيػػمالاحايظػػةكأصػػبمانظػػرالحاكيػػةكالنفايػػ،الاحايظػػة

،إلػألالحػػرؽالاسػتارلمنفايػػاتدا ػػؿالحاكيػةااػػايسػػاىـيػمتمػػؼالحاكيػػةكانتشػارالغػػازاتالسػػااة
%(كاػػػفأىػػػـالاشػػػاكؿ26.2كبمغػػػتنسػػػبةا طفػػػاؿالػػػذيفي كاػػػكفبترحيػػػؿالنفايػػػةإلػػػألالحاكيػػػة 

إناػػػاي ػػػعكنيابجػػػكار،النفايػػػاتدا ػػػؿالحاكيػػػاتفؿاليم ػػػكالاترتبػػػةىمػػػألذلػػػؾأفطالبيػػػةا طفػػػا
حتألجاعالنفاياتافبيتإلألبيػتأي ػانترتػبىميػواشػاكؿكىػذايرجػعلعػدـكجػكد،الحاكيات

السكافبإ راجالنفاياتأااـالانازؿ. ساىةاعتادةكاحددةافقبؿالبمديةلكمي ـك
يتب ألاتراكاةأاػاـالانػازؿكىمػألالطرقػاتكتصػبمييناؾيعةت رجنفاياتيايمأمكقتاف اليـك

%(.22.7اف ةؿالدراسةالايدانيةبمعتىذهالفعة ،امج لمحيكاناتكال كارض
%(اػػفالسػػكافطيػػررا ػػيفىػػف داػػةإدارةالنفايػػاتالصػػمبة الجاػػع54.4ككشػػفتالدراسػػةأف 

كالعاؿ،زيادةىددالعااؿ:فال داةانيا ـكافلمسكافآرااكا ترحاتيمتحسي،كالترحيؿ(
باإل ايةإلألىاؿبرااجتكىيةلمسكاف.،ىمألتجديدالحاكياتكصيانتيا

كأظيػػرتالدراسػػةاػػف ػػةؿالعاػػؿالايػػدانمأفىنػػاؾن ػػصكبيػػريػػمأىػػدادالحاكيػػاتيكػػؿحاكيػػة
.ش ص200ت دـيرديمالاحايظةكاعأنوافالافترضأفكؿحاكية435ت دـحكالم

كاالسػتفادةاػفالنفايػاتالصػمبةاػف ػةؿيػرز،كجااتأىػـالتكصػياتزيػادةىػددىاػاؿالنظايػة
ىػادةتصػػنيعياكتػدكيرىاكاسػػتعااليا كزيػادةالػػكىمالبيعػملػػدلالسػكافاػػف ػةؿتفعيػػؿ.النفايػاتكاع

.ةبرااجا صصةلذلؾسكااكانتىذهالبرااجا ركاةأكاساكىةأكارعي
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Abstract 

 
The research study the reality of solid waste management in the Khan 

Younis governorate, as the student  has designed a  questionnaire formed 

from five axes and were distributed to the  families in Khan Younis ,a 

random sample was selected from families of the governorate  by 1% and 

numbered 410 questionnaire included all areas of the governorate , through 

the study it was  showed that the household waste represents the largest 

proportion of solid waste in the governorate , and also showed that the solid 

waste management in the governorate is formed of two main processes , 

collecting and deportation without any kind of treatment or utilization  as 

the processes of collection and deportation employs 100% of the waste 

management process. 
The study explained that solid waste management in the governorate is 

highly cost  as it  needs to 247 thousand dollars monthly  in order to 

complete the process of collecting and deportation 
The study also found that the waste collection container system did not 

prove effectiveness and efficiency in the governorate, and explained the 

landscape container and waste accumulated around is familiar in the 

governorate, in addition to the continuous of burning waste inside the 

container, which contributes to the damage of the container and the spread 

of toxic gases in the area around, the percentage of children who are 

deported to waste container reached  (26.2%) and one of the most 

important problems of  that the majority of children do not throw waste 

inside of the container, but they  put it next to the container, moreover 

waste collection from house to house consequent problems and this is due 

to the absence of a specific credit hours declared by the municipality so that  

residents could put waste bags  in front of the house, there is a group of 

people  deport waste  bags at any time of the day that means to remain 

accumulated in front of their homes and on the roads and become a place 

for animals and rodents, during the field study this group  reached (22.7%) 
The study revealed that (54.4%) of the population are dissatisfied about the  

service of solid waste management (collection and deportation), then there 

were opinions and proposals   for population to improve the service, 

including:  increasing the number of workers, and work to renew the 

container and maintenance, in addition to implementing  programs to 

educate residents. 
The study showed through field work that there is a significant shortfall in 

the number of containers , as each container serves about 435 person in the 

governorate thought it is supposed that each container serves 200 person. 
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The most important recommendations were increasing the number of waste 

workers , and take advantage of the solid waste through waste recycling 

and reusing and increasing environmental awareness among population 

through the activation of programs dedicated to it, as these programs could 

readable  , audible or visible. 
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 اإلهداء

 
من كان العطاء منهم  ، مهجت القلب وضياء العينين ، إلى والدي الكزيمين

واثقاله  ، من خففا ظهزي من ثقل املحن ، والدعاء منهم مأموال ، مبذوال

 وختم بالصالحاث أعمارهما. ، أدام هللا ظلهما ، بقناطير الحب واملنن

 

 ....إلى أرواح جلك البراعم النقيت التي روث بطهز دمها ثزى غزة

 

 إلى الشهداء ألاطفال في حجارة السجيل الذًــــن سقطــــــوا لنرجقي 

 

 هذا الجهد. أهدي 
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 الشكر والعرفان


 (.7آية ، بسم اهلل  )واذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم(  )سورة ابراىيم
الذمكي نمكىدانمالحادهلل.كااينبغملجةؿكجيؾكىظيـسمطانؾ،ياربلؾالحاد

تكا ع.إلتااـىذاالبحثيموسبحانوالف ؿالذمأىاننمىمألإنجازىذاالجيدالا
 الدكتكر إلألا ستاذ كالعرياف ب الصالشكر يانمأت دـ لتف مونعيم سممان بارودكبعد

كتكجيياتوال ياةكاتابعتوالاستارةكلاابذلوافجيدكىناية،باإلشراؼىمألىذهالدراسة
كأدىكااهللىزكجؿأفيكي ويمكؿأارافأاكره.،كاىتااـيمإنجازىذاالبحث

ا يا ؿأى االجنةالاناقش أت دـبعظيـالشكركاالاتنافلألساتذة كامل ةالدكتكرػككاا
، أبو ضاىر سيككفمصطفى الحاويكالدكتكر كالتم الاناقشة ب بكؿ تف ة المذيف

لتكجيياتيااكنصاعحيااىظيـا  ريمإ رااىذاالبحثجزاىاااهللكؿ ير.
كأ صبالذكرأ ماؤافا طاالذمساىدنم،أيرادأسرتمكأسجؿشكرمكت ديرملجايع

.يمانجازىذاالبحث
كاليفكتنمأفأقدـشكرملكؿصدي اتميمبرنااجالااجستيرلاالاستوانيفافت دير

.حتراـاكاحبةك
كيطيبلمأفات دـبالشكركالعريافلاديرةادرسة افيكنسال انكيةلمبناتلااقداتولم

.كاعمااتمالف ميات،افتسييةتأ ناايترةالدراسة
 الشكر بجزيؿ أتكجو إكاا اجمس كأ صانيا العةقة ذات الاؤسسات جايع دارةإلأل

كبمدياتاحايظة افيكنسىمألاا،النفاياتالصمبةيماحايظتم افيكنسكديرالبمم
بح م.افتسييةتيمالحصكؿىمألالاعمكااتالتمت صاقداك

ككؿالشكركالعريافلكؿافقدـلميدالعكفكالاساىدةكالنصمكاالرشاد.
.يرالشكرلافيستح كفالشكركلافترؾبصاةال كأ يران
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 منيجية الدراسة

  المقدمة

النفايػػاتانػػذنشػػ ةال مي ػػةىمػػألسػػطما رض،كلكػػفكانػػتبكايػػات ػػعيمةلمغايػػةتتػػراكـ
م ػػػديذكرأاػػػايػػػمىصػػػرناالحا ػػػرةتػػػيػػػبحيػػػثأاكػػػفلمبيعػػػةاػػػفاسػػػتيعابيادكفظيػػػكراشػػػاكؿبيع

أصبحتالنفاياتالصمبةكاحدةافأىـالاشاكؿالتمتكاجواإلنساف،حيثتعتبرالنفايػاتاصػدر
افاصادرتمكثالبيعةييمتساىدىمػألانتشػارا اػراضكان فػاضاسػتكياتالرياىيػةباإل ػاية

بيعة.(كتشكيوانظرجااؿالVisual Pollutionإلألالتمكثالبصرم 

الاسػػػؤكليفل ػػػدأصػػػبحتاشػػػكمةالنفايػػػاتالصػػػمبةبا تمػػػؼأنكاىيػػػااػػػفأىػػػـالاشػػػاكؿالتػػػمتكاجػػػو
كتػػػزدادىػػػذهالاشػػػكمةاػػػعالتزايػػػدالاتسػػػارعلعػػػددالسػػػكافكتغيػػػرأسػػػاليبالعػػػيشكأناػػػاطاالسػػػتيةؾ

اعظػػـات ػػذتككاحدكديػةا را ػػمالاةعاػةلطاػػرالنفايػاتكارتفػػاعتكمفػػةجاعيػاكالػػت مصانيػا.
تكجيػػػان اصػػػانلاعالجػػػةاشػػػكمةالنفايػػػاتالصػػػمبةاػػػفحيػػػثجاػػػعالنفايػػػاتالات داػػػة اصػػػةالػػػدكؿ

كالت مصانياكاالستفادةافبعضاككناتياحتألأصبماك كعإدارةالنفاياتيمتطكيراستار
عاميػاتفال يػاـبا تمػؼالطػرؽت نيػةكينيػةكاقتصػاديةكت ػاكاااأدلإلألابتكارأسػاليبإداريػة

.كالاعالجةبطرؽتعاؿىمألت ايفحاايةالبيعةكتح ؽىكاعداقتصاديةكالترحيؿالجاع

ك ػػعؼاعالجػػةالايػػاهالجكييػػةتتعػػددالاشػػكةتالبيعيػػةيػػمقطػػاعطػػزةلتشػػاؿشػػمكتمػػكثالايػػاه
...العاداةكسكاإدارةالنفاياتالصمبة

كالتمأدتيمبعضالحاالتاللػألحػدكثي طاعالصرؼالصحميعانمافالعديدافالاشكةت
يالبنيةالتحتيةلجاعكاعالجةالاياهالعاداةيم،أكأ راربيعيةيمحاالتُأ رل،ككارثبيعية
كيػتـتصػريؼايػاهالصػرؼ،كالاحطاتال اعاةتػكيري ػطاعالجػةجزعيػة،طيركاييةقطاعطزة

أكتتسػػربيػػمأحػػكاضالترشػػيماػػف ػػةؿالتربػػة،الصػػحمال ػػاـكالاعالجػػةاللػػألا كديػػةكالبحػػر
كااتسػت دـالانػازؿطيػرالارتبطػةبشػبكاتالصػرؼ،كتصؿيمنيايةالاطاؼاللألالاياهالجكيية

الصحمحفرااتصاصيةاليتـتفريغيابشكؿاناسباعاحتااؿتسربالاياهالعاداةاللػألال ػزاف
حيثان فػاض،زةبحالةافالتدىكرالكامكالنكىميمقطاعطالااعمالجكيم.كأي االك ع

(ـاػػفانسػػػكب14-كالػػػذميصػػؿاللػػػأل ،انسػػكبالايػػاهبشػػػكؿىػػاـيػػػماعظػػـاآلبػػػارالجكييػػة
سػػطمالبحػػرباإل ػػايةاللػػألتػػدنمنكىيػػةايػػاهىػػذهاآلبػػاريعمػػألسػػبيؿالا ػػاؿتتػػراكحنسػػبةا اػػةح

امجـ/لتػػػػريػػػػمحػػػػيفتكصػػػػمانظاػػػػةالصػػػػحة3500،1500(اػػػػابػػػػيفT.D.Sالذاعبػػػػةالكميػػػػة 
.(7:2010، كزارةالت طيط.امجـ/لتر1500(ب فالتزيدىفWHOالعالاية 
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كأااىفاشكمةالنفاياتالصمبةيمقطاعطزةتتا ؿيمزيادةكاياتالنفاياتالصمبةسنكياندكف
يترا ػػػملجايػػعالاكبػػػاتكانتيػػػااالأفي ابميػػااجػػراااتينيػػػةكتحسػػينيةىمػػػألأرضالكاقػػع عاػػراالل

كانتشػارالاكبػاتالعشػكاعيةكاسػت داـ،كطيابأمتنظيـقانكنمل طاعالنفاياتالصػمبة،الصحية
ااػايػػؤدماللػػألاتشػارالاكػػارهالصػػحية،طػرؽطيػػرصػحيةلمػػت مصاػػفالنفايػاتالصػػمبةكػػالحرؽ

الجيػػازـ 2011(نسػػاةىػػاـ1,58869 حػػكالمقطػػاعطػػزةكيبمػػعىػػددسػػكاف،كا  ػػرارالبيعيػػة
1350الصػػمبةالانتجػػةيكايػػاحػػكالمكتبمػػعكايػػةالنفايػػات.(61:2011،الاركػػزملإلحصػػااالفمسػػطينم

تا ػؿك.كتتزايدكاياتالنفاياتالانتجةاعازدياداعدؿالناكالسػكانم(4:2011، الجندم،طف
مػػػملمنفايػػػاتالصػػػمبةكتا ػػػؿنفايػػػاتالبنػػػاا%اػػػفالاجاػػػكعالك50-45فالنفايػػػاتالانزليػػػةاػػػابػػػي

%بيناػػاتحتػػؿا نػػكاعالباقيػػة التجاريػػةكالاؤسسػػاتية(اػػابػػيف25-20كالتصػػنيعاجتاعػػةاػػابػػيف
.(4:2007،أبكجزر،% جابر25-30

ت تمػػؼالنفايػػاتاػػفاجتاػػعآل ػػريػػمنكىيتيػػاإذت تمػػؼاككناتيػػايػػمالػػدكؿالات داػػةىنيػػايػػمك
تتايػػزبسػػرىةاككنػػاتالنفايػػاتالصػػمبةيػػمقطػػاعطػػزةىػػمأطمبيػػااػػكادى ػػكيةي،اايػػةالػػدكؿالن

 اجمػسإدارة%اػفاككنػاتالنفايػاتالصػمبة70حيثتصؿنسػبةالاػكادالع ػكيةتحممياكتعفنيا
(.2009ت رير،النفاياتالصمبة

بسػػػببزيػػػادةكاياتيػػػاتتفػػػاقـبشػػػكؿكبيػػػرلػػػيساحايظػػػة ػػػافيػػػكنسياشػػػكمةالنفايػػػاتالصػػػمبةيػػػم
بؿبسببقمةالكىمالبيعملػدلالاػكاطفكطيػاباإلدارةالسػمياةكالت طػيطيػمالتعااػؿاػعبحسب

كاػػف ػػةؿىػػذهالدراسػػةسػػيتـإل ػػااال ػػكاىمػػألإحػػدلالاشػػاكؿالبيعيػػةالتػػم،النفايػػاتالصػػمبة
إلألا ترحاتكحمكؿقدتعانمانيااحايظة افيكنسكىماشكمةإدارةالنفاياتالصمبةلمكصكؿ

.تساىـيمالت فيؼافحدةالاشكمة

 أىمية الدراسة
اػف ػةؿالتغيػراتالتػمطػرأتىمػألاحايظػة ػافيػكنساػفزيػادةكبيػرةيػمتكافأىايةالدراسة

كظيػػرتالعديػػداػػفتجاعػػات،سػػاىـيػػمزيػػادةالا مفػػاتالصػػمبة،أىػػدادالسػػكافكااتػػدادلمعاػػراف
كااتراكاتالنفاياتالصمبةحكؿالحاكياتكىذا،يمالطرقاتكالاناطؽال اليةالنفاياتالصمبة

ك عالنفاياتبدا ؿالحاكيػاتأكيرجعإاالغيابالكىمالبيعملدلالاكاطفكىدـإدراكو ىاية
.النفاياتالاكافطيركاييةالستيعابىذاالكـالياعؿافأفىددالحاكياتالاكجكدةيم
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دارةالسمياةلمنفاياتالصمبةيمأماكافيمالعالـتتكقػؼىمػألاػدلالاعريػةبكايػاتكاا أفاالل
اللػألجانػبالتعػرؼ،كاككناتالنفاياتالتمتتراكـيكايانأااـالانػازؿكالاحػاؿالتجاريػةكطبيعتيػا

متعااػػؿبػػدكفىمػػألالتبػػايفالاكػػانمكالزاػػانميػػمحجايػػاكذلػػؾلتحديػػدالطػػرؽكاآلليػػاتالصػػحيحةل
.االل راربالبيعةأكالصحةالعااةلمسكاف

بػػراز لػػذلؾتكاػػفأىايػػةالدراسػػةيػػمإل ػػااال ػػكاىمػػألكاقػػعإدارةالنفايػػاتالصػػمبةيػػمالاحايظػػةكاع
اشػػػكمةالنفايػػػاتلمتكصػػػؿإلػػػألنتػػػاعجكتكصػػػياتكا ترحػػػاتياكػػػفأفيسػػػتفادانيػػػالمكصػػػكؿإلػػػأل

.سكاإدارةالنفاياتالصمبةكالتعااؿاعيابشكؿسميـالت فيؼافالاشاكؿالاترتبةىمأل

 أسباب اختيار البحث
-:إدارةالنفاياتالصمبةيماحايظة افيكنسلألسبابالتاليةألاال تيارىمكقع
اإلدارةالبيعيػػةالسػػمياةكالتكااميػػةلمنفايػػاتالصػػمبة مانط ػػةتحتػػاجإلػػألإنشػػااقاىػػدةبيانػػات-1

 كاياتيػػػاكأنكاىيػػػاكاصػػػادرىااػػػفحيػػػثب نكاىيػػػااػػػف ػػػةؿإجػػػراااسػػػمشػػػااؿ اصػػػةبالنفايػػػات
.كتصنيفاتياككيفيةالتعااؿاعياافحيثالجاعكالن ؿكالاعالجة(

لذلؾت تمىذهالدراسةلمتعرؼىمألالنفاياتيماحايظة ػافيػكنساػفحيػثاصػادرىاكأنكاىيػا
ىف ػػـك ػػعالحمػػكؿكالا ترحػػاتالاناسػػبةلمت فيػػؼاػػفكىاميػػاتالجاػػعكالن ػػؿكت يػػيـالك ػػعالػػرا

.ك اصػػةأفالنفايػػاتأصػػبحتاشػػكمةيػػمالاحايظػػةكالياكػػفتجاىميػػاأكت جيميػػا،حػػدةالاشػػكمة
كاظاىرتراكـالنفاياتيمالشكارعكيمالطرؽبجكارالحاكياتكيما حيااالاتفرقةيمالاحايظة

.دشيكىانكانتشارانيكاانبعديكـكىمألأطراؼالادينةكادا ميايزدا
(كاايترتبىمألكجكدىذهRandom Dumping sitesظيكراكباتىشكاعيةلمنفايات -2

الاكبػػػػػػػاتاػػػػػػػفتمػػػػػػػكثلمبيعػػػػػػػةكت ريػػػػػػػبالصػػػػػػػكرةالجااليػػػػػػػةلمطبيعػػػػػػػةكرباػػػػػػػاتسػػػػػػػربتالعصػػػػػػػارات
 Leachatesةإلألتمكثالتربةباإل ايلك تيا(الناتجةىفالنفاياتإلألالاياهالجكييةك.
 Hazardous and non Hazardous ىػدـالفصػؿبػيفالنفايػاتال طػرةكطيػرال طػرة-3

wastesكالتمطالبانااتم أليمحاكياتال اااةلتشكؿبدكرىا طرانىمألالصحةكالبيعة).
نكيالعػػاـطػػفسػػ86.813بمغػػتحيػػثالاحايظػػةيػػمالزيػػادةالكايػػةيػػماعػػدؿالنفايػػاتالصػػمبة-4

2010اابيفالعاـ%35ت درأمبزيادة2010لعاـطفسنكيان64,062،بينااكانت2011
.(2010 اجمسإدارةالنفايات2011كالعاـ

.انتياايترةصةحيةاكبالنفاياتالصمبةالكاقعبشرؽادينةديرالبمم-5
مالعاميػػةالكحيػػدةالتػػمتػػتـلمنفايػػاتيػػمىاميػػةالجاػػعكالن ػػؿلمنفايػػاتإلػػألالاكبػػاتالنياعيػػةىػػ-6

.الاحايظةدكفأفيككفىناؾأمنكعافالاعالجة
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أفالنفايػػاتتحتػػكمكةالاحايظػػة اصػػظػػاىرةحػػرؽالنفايػػاتدا ػػؿحاكيػػاتال اااػػةتنتشػػريػػم-7
ىمػػألنفايػػاتبةسػػتيكيةكأحيانػػان طػػرةييتسػػببيػػمانبعػػاثطػػازاتامك ػػةكاركبػػاتسػػااةا ػػؿطػػاز

 (.Smokes ،كالد افCo2،ك انماكسيدالكربكفCOأكؿأكسيدالكربكف،CH4اي افال
اطمبالبمدياتتعػانماػفقمػةال بػرةالعمايػةكالعاميػةيػمإدارةالنفايػاتكىػذايعنػمىػدـتطػكر-8

.ىامياتالت مصافالنفاياتالصمبة
فايات.النىدـكجكدتصكرلدلأصحابال راريمإىادةتصنيع-9
اعظػـيعػاتلػدل(Lack of Environmental awareness )الػكىمالبيعػم ػعؼ-10

كيظيرذلؾيػمإل ػااالنفايػاتبجػكارالحاكيػاتكاع ػراجالنفايػاتبعػداكىػدالجاػعكشراعمالاجتاع
رساؿا طفاؿإلل ااالنفاياتيمالحاكيات. كاع

يمالنفاياتلةلستفادةببعضالاكاد(Scavengersىبثبعضيعاتالاجتاعالف يرة -11
ؾالاكجكدةييياكالبةستي

 أىداف الدراسة
 : تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق ما يمي

.التعرؼىمألأنكاعالنفاياتالصمبةيمالاحايظةكاصادرىا-1
.كاانكنكىانالانزليةدراسةالعكااؿالاؤ رةيمالنفاياتالصمبة-2
.الصمبةيمالاحايظةا ساليبالاتبعةيمجاعكن ؿالنفاياتالتعرؼىمأل-3
.أىدادالسكافالتعرؼىمألالتكزيعالجغرايملمحاكياتكادلتناسبيااع-4
تك يماآل ارالبيعيةالاترتبةىمألإدارةالنفاياتالصمبة.-5
فيػػمقطػػاعالنفايػػاتنتػػاعجكا ترحػػاتكحمػػكؿالتػػمقػػدتفيػػدصػػناعال ػػرارالعػػااميالتكصػػؿإلػػأل-6

.الصمبةلمحدكالت فيؼافالاشكمة

 : مشكمة الدراسة
ا ػػتةؼجغراييػػةالانط ػػةالادركسػػةاػػابػػيفا ػػيـالجعػػيفكادينػػةكبمػػدةتبػػرزاشػػكمةالدراسػػةيػػم

أك ػػركىػػذانػػاتجأفىنػػاؾ،بيػػاكانػػاطؽزراىيػػة،يينػػاؾا ػػتةؼيػػمطػػرؽإدارةالنفايػػاتالصػػمبة
ككالػةكاجمػسإدارةالنفايػاتاػعالبمػدياتاػاالنفايػاتيػمالاحايظػةىمػألإدارةتشػرؼىافجية

الغػػكثالتػػمتشػػرؼىمػػألقطػػاعالنظايػػةيػػمالا ػػيـباإل ػػايةإلػػألأفبمػػدةالف ػػارمالتتبػػعاجمػػس
إنااالاشرؼىفإدارةالنفاياتيمالبمدةىمبمديةالف ارمكلياناطاكأسمكباا تمفاتإدارةالنفايا

ىفباقمالبمديات.ي تمؼيمإدارةالنفاياتالصمبة
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:لذلؾتتحدداشكمةالدراسةيما سعمةالتالية
اتكاامةلمتعااؿاعالنفايات؟ىؿتكجدإدارةسمياةك-1
ىؿيتـاست داـطرؽكأساليبحدي ةيمإدارةالنفاياتيمالاحايظة؟-2
الت مصانيا؟ىؿيكجديرزكتصنيؼلمنفاياتقبؿ-3
ىػػػؿيكجػػػديصػػػؿبػػػيفالنفايػػػاتال طػػػرةكطيػػػرال طػػػرةقبػػػؿإل اعيػػػايػػػمالحاكيػػػاتأكن ميػػػاإلػػػأل-4

الاكبالرعيسم؟
ىؿسعةالحاكيةتناسبحجـالنفاياتالناتجةىفالفرد؟-5
؟لمحاكياتيتناسباعىددالسكافالاكانمىؿالتكزيع-6
كيةاناسبةيمالكقتالحا ر؟ىؿاست داـنظاـالحاكياتالاكش-7
ىؿىددالعااميفكاِؼيمقطاعجاعالنفايات؟-8
؟ىؿكساعؿجاعكن ؿالنفاياتذاتكفااةكاركنةىالية-9
ىؿتكجداشاريعيمالاحايظةإلىادةالتدكيركاالستفادةافالنفايات؟-10
بة؟ىؿيتكيركىمبيعملدلالسكافلمتعااؿاعالنفاياتالصم-11
 ؟ىؿيكجدتشريعاتكقكانيفكا حةت صالنفاياتك اصةال طرة-12

 فرضيات الدراسة
  : تعتمد الدراسة عمى العديد من الفرضيات التي تيدف لتحقيق أىداف الدراسة

التكجدإدارةسمياةاتكاامةلمتعااؿاعالنفايات.-1
.يظةطيراتطكرةالطرؽكا ساليبالاتبعةيمإدارةالنفاياتيمالاحا-2
لنفاياتقبؿالت مصانيا.ىدـإتباعأسمكبيرزا-3
اليتـيصؿبيفالنفاياتال طرةكطيرال طرةقبؿإل اعيايمالحاكيات.-4
.كالتناسبحجـالنفاياتالناتجةىفالفردالاكانمالحاكياتالتتناسباعالتكزيع-5
.كاالستفادةافالنفاياتطيراتكيرة (Recycling)اشاريعإىادةالتدكير-6
التكجدتكىيةكاييةلمسكافلمتعااؿاعالنفاياتالصمبة.-7

ا سػػاليباإلحصػػاعيةالاناسػػبةكالاةعاػػةلطبيعػػةالبيانػػاتكسػػكؼيػػتـا تبػػارىػػذهالفر ػػياتكيػػؽ
التمسكؼيتـجاعيا.
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 طرق جمع المعمومات
:ىمألاصدريفرعيسييفىاااىتادتالدراسةيمجاعالاعمكاات

تا مػػػتتمػػػؾالارحمػػػةيػػػمجاػػػعالاعمكاػػػاتاػػػفالكتػػػبالعمايػػػةكا بحػػػاث : المصثثثادر المكتبيثثثة-1
الاحكاةكالرساعؿالجااعيةكالاصادراإلحصاعيةالاحمية.

تعتبػػػرارحمػػػةجاػػػعالاعمكاػػػاتالايدانيػػػةاػػػفأىػػػـاراحػػػؿالدراسػػػةحيػػػث: المصثثثادر الميدانيثثثة-2
كبرانياكياكفت سياياإلألالعديدافالاراحؿ.شكمتالجزاا 

لعديدافالاؤسساتالعاامةباجاؿالنفاياتحيثقااتالطالبةبزيارةامرحمة الزيارات الميدانية-أ
البممكاكاتبالصحةكالبيعػةالصمبةا ؿاجمسإدارةالنفاياتالصمبةلاحايظتم افيكنسكدير

،كتػػػبالصػػػحةكالبيعػػػةالتػػػابعلككالػػػةالغػػػكثيػػػما ػػػيـ ػػػافيػػػكنسكا،التابعػػػةلبمػػػدياتالاحايظػػػة
.كذلؾلاعريةكيفيةالتعااؿاعالنفاياتافحيثالجاعكالن ؿكالت مصالنياعمانيا

لتح ػػؽا ىػداؼالعااػػةاسػػتبانةابدعيػةتػػـتصػايـحيػث:توزيثثع اتسثثتبانة تصثثميم و مرحمثة-ب
اػػفأجػػؿكماال تصػػاصالبيعػػمكاإلحصػػاعمذاعػػاتاػػفجاأسػػاتذةىمػػألتػػـىر ػػياكلمدراسػػة

ستبانةقبؿتكزيعيا طب تىمألاجاكىةافكقدتـأ ذجايعالتكصياتبالحسبافك،ت ييـاالل
:كقدتشكمتاالستبانةاف اساحاكرلاعريةن اطال عؼلاعالجتيا.ا سر

،كاسػػـالانط ػػة،اػػةكنػػكعالتجاػػعاعمكاػػاتىاكىػػألىبػػارةىػػفأسػػعمة6ؿيشػػا: األولالمحثثور 
كاعدؿالد ؿالشيرملألسرة،كالاستكلاالقتصادملرباالسرة،ا سرةكىددأيراد

.كىك اصبنظاـجاعالنفاياتالصمبةبكاسطةالحاكياتسؤاؿ13يشاؿ: المحور الثاني
.كىك اصبنظاـجاعالنفاياتافبيتلبيتأسعمة7ؿيشا: الثالثالمحور 

التشػاميـ ػدااتالبمديػةأكككالػةالغػكثيػمفيذكىػك ػاصبالػأسػعمة4يشػاؿ: المحور الرابع
جاعكن ؿالنفايات.

بالتكىيةكانعكاساتياىمألالصحة.صكىك اسؤاؿ12يشاؿ: المحور الخامس
ةي ػػدتػػـا تيػػارىينػػ،اشػػتاؿاجتاػػعالدراسػػةىمػػألا سػػريػػمالاحايظػػة: مجتمثثع وعينثثة الدراسثثة

أسرةكتػـ432حيثكزىتاالستبانةىمأل،%1ىشكاعيةىر يةافا سريمالاحايظةبنسبة
لؾبسببأ طاايػماالجابػةىمػألذاستبانةك22كتـاستبعاد،استبانةصالحةلمدراسة410استرداد

(يك متكزيعأيرادالعينةيماحايظة افيكنس1جدكؿ ي راتاالستبانة.
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 وزيع أفراد العينة في محافظة خان يونس( ت 1جدول ) 

 عدد اتستبيانات
عدد اتستبيانات 

 الصحيحة

عدد اتستبيانات 
 المستبعدة

 توزيع أفراد العينة حسب نظام الجمع المتبع

من بيت 
 إلى بيت

نظام 
 الحاوية

التشامو
  دااتالبمدية

 المجموع

432 444 22 472 224 47 444 

دادالطالبةالجدكؿافإى:الاصدر
 

حيػثتػـإىػداد ريطػةاك ػمىمييػاتكزيػعالحاكيػاتيػماحايظػة ػاف: مرحمة توقيع الحاويثات
كذلػػؾتطمػػبال يػػاـباسػػمشػػااؿلمحاكيػػاتيػػمالاحايظػػةكتحديػػداكاقعيػػابكاسػػطة،يػػكنسبالكااػػؿ

.GBSجياز
 مرحمة جمع البيانات : المرحمة األولى

 GARMENافنكعGPS باست داـةؿالاسمالايدانماف الحصكؿىمألالبيانات: أوت
V. Map76Sيكنسكأ ذاإلحدا ياتلجايعالحاكياتالاتكاجدةيماحايظة اف.

 انيةليستطيعالجيازالت اطاإلشارةجيدااعال ار30الكقكؼىندكؿحاكيةلادة: الكيفية
.يازالصناىمكاف ـتسجيؿاإلحدا ياتأكت زينياىمألالج

Microsoft Excelإد اؿكتصنيؼالبياناتىمألبرنااج: ثانيا
Decimal Degreeن كـبعاميةتحكيؿإحدا ياتالدرجاتكالدقاعؽكال كانمإلألإحدا يات:ثالثا

(3644(+ ال كانم/64=الدرجات+ الدقاعؽ/:ىفطريؽالاعادلة
Display xتكقيعالن اطىمألال ريطةكىاؿ: رابعا

Ship Fileالألكتحكيميان كـبعاميةتصديرالن اط: خامسا
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 منيجية الدراسة
ىكإدارةالنفاياتالصمبة.،احددانكاحداناك كىانتناكلتالدراسة:الانيجالاك كىم-1
اك ػػكعالنفايػػاتدا ػػؿإطػػاراكػػافاعػػيف احايظػػة ػػافالدراسػػةتناكلػػت:الاػػنيجاإلقمياػػم-2

يكنس(.
نكىيةالنفاياتالانزليةيمالاحايظةكالعكااؿالاؤ رةالدراسةمتناكلتالتحميمكالانيجالكصفم3

باإل ػايةالػألتحميػؿاكػانملمحاكيػاتبشػكؿ،إلألجانبتحميؿنتاعجاالستبياف،يمكايةالنفايات
ىاـ.

  معالجة البيانات
كقػػػػػدتػػػػػـاسػػػػػت داـاالدكات ، سػػػػػتبيافلتحميػػػػػؿاالSPSSاإلحصػػػػػاعمبرنػػػػػااجالتػػػػػـاسػػػػػت داـ-أ

:اإلحصاعيةالتالية
.التكراراتكالنسبالاعكية -1
بيفالاتغيرات.اإلحصاعيةا تباراربعكامكذلؾإليجادالدالالت -2
كاقعالحاكياتىمأل ريطةالتحديدا GISتـاست داـبرنااجنظـاعمكااتجغرايية-ب

  الدراسات السابقة
  : ستيررسائل الماج : أوتً 
  2011"النفايات الصمبة في محافظة دير البمح"  : . رامي عبد الحي أبو العجين1

،طرؽإدارتيػا–النكع–تناكلتالدراسةكاقعالنفاياتالصمبةيماحايظةديرالبممافحيثالكـ
–ىنػػاؾتبػػػايفكبيػػػريػػػماككنػػػاتالنفايػػاتالانزليػػػةاػػػابػػػيفالادينػػػةأفيتبػػيفاػػػف ػػػةؿالدراسػػػة

الفػػرداػػفالنفايػػاتالصػػمبةاليكايػػةيػػمالاحايظػػةإنتػػاجكأي ػػانيكجػػدتبػػايفيػػم،الا ػػيـ–كال ريػػة
كأك ػػحتالدراسػػةأفىنػػاؾالعديػػداػػف0.7حيػػثيبمػػعإنتػػاجالفػػرديػػمالادينػػةحػػكالم كجـ/اليػػـك

.الطرؽكا ساليبالاتبعةيمإدارةالنفاياتالصمبة
لتحديػداكاقػعالحاكيػاتكانػاطؽتكزيعيػاكاطاب تيػااػعالتكزيػعArcGISاست دـالباحػثبرنػااجك

السػػكانمكتبػػيفاػػف ػػةؿالتحميػػؿالاكػػانملمحاكيػػاتيػػمبعػػضانػػاطؽالاحايظػػة ػػعؼكفااتيػػا
كيرجعذلؾلن صيمالحاكياتكسكاالتكزيعالجغرايمليا.

،اػفتكػاليؼإدارةالنفايػات%60حػكالمتسػت  ربىاميةالجاعكالترحيؿكااأك حتالدراسةأف
كأي انتكصؿالباحثأفاشكمةالركاعمالانبع ةاػفالاكػبكالػد افالنػاتجىػفالحراعػؽاػفأك ػر

كأىـالاشكةتالناتجةىفاكبالنفايات.
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االىتاػػػادىمػػػألنظػػػاـالجاػػػعبالحاكيػػػةالػػػدكارةلكفػػػااةالنظػػػاـيػػػمجاػػػعب ػػػركرة:كأكصػػػألالباحػػػث
لسػػكافىمػػأليػػرزالنفايػػاتبيػػدؼإىػػادةتػػدكيرىاكاالسػػتفادةانيػػاكانػػعإرسػػاؿتشػػجيعا،النفايػػات

ا طفاؿلمت مصافالنفاياتالصمبةيمالطرقات.
2. .(Jafar Abd-ALqader Eid) " Evaluation of Soild Waste Management 
" In Qalqilia District 

 .2007بة في محافظة قمقيمية " " تقييم إدارة النفايات الصم : عيد رعبد القادجعفر .2
تناكلػػتالدراسػػةالاشػػاكؿكالتحػػدياتالتػػمتكاجػػوالسػػمطاتالاحميػػةيػػماحايظػػةقم يميػػةيػػماعالجػػة

إالالنفاياتالصمبةكتبيفافالدراسةإفالت  يراتالبيعيةىندا تياراكاقعاكباتالنفاياتلـتعطل
باإل ػػايةإلػػألذلػػؾ،ىطػػااىػػذهالاك ػػكعأماىتاػػاـإاالىتاػػاـال ميػػؿكيػػمبعػػضا حيػػافلػػـيػػتـ

ف %اػفالسػمطاتالاحميػةتػت مصاػف46.2يإفاكباتالنفاياتاليتـاراقبتيابشكؿاسػتاركاع
%تػػػت مصاػػػفالنفايػػػاتيػػػم15.4النفايػػػاتيػػػماكبػػػاتىشػػػكاعيةكافتكحػػػةدكفأماعالجػػػةكاف

.اناطؽىشكاعيةكافتكحةكاف ـيتـحرقيا
أي انالدراسةأفىددالحاكياتالاتكيرةيمالتجاعاتالسكانيةقميمػةجػدانكأفىػدداػراتكتكصمت

كجػـ1.46كاعػدؿإنتػاجالفػردحػكالم،جاعالنفايػاتيػمبعػضالتجاعػاتاػرتيفأكأقػؿأسػبكىيان
.%افالنفاياتياكفأفيعادتصنيعياأكاست داايايمىاؿا سادة83كأف

 طػػكرةالنفايػػاتالصػػمبةكالعاػػؿكتك ػػيمالتركيػػزىمػػألالتكىيػػةالاجتاعيػػة:تكاػػفأىػػـالتكصػػيا
.ىمألتحسيفتعااؿالسكافاعيا

 2007تمويث بيئة محافظة رفح بالنفايات الصمبة والمياه العادمة  : . زياد حسن اليبيل3
يمككانتأىـالنتاعجتناكلتالدراسةالنفاياتالصمبةكالساعمةكأ رىايمتمكيثالبيعةيماحايظةر

%اػػػفكايػػػةالنفايػػػاتيػػػمالاحايظػػػةىػػػمنفايػػػاتصػػػمبةكاف95أف،التػػػمتكصػػػؿإلييػػػاالباحػػػث
كجػـ/0.8بمػعاعػدؿإنتػاجالفػرديػماحايظػةريػمك.%افىذهالنفاياتىمنفاياتى ػكية68
ِؼكاليػػتـترحيػػؿأىػػدادالحاكيػػاتيػػما حيػػااالسػػكنيةطيػػركػػاكتكصػػمتالدراسػػةأي ػػانأف.الفػػرد

الحاكياتكالتنظيؼحكلياباستاراركا طفاؿىـالذيفي كاكفبإل ااالنفاياتيمالحاكياتكأىػداد
،الحػرؽ:يكجديمالاحايظة ةثطرؽت ميديػةلمػت مصاػفالنفايػاتكىااؿالنظايةطيركاِؼ.

نفايػػاتطيػػراصػػاـبالطري ػػةاكػػبالكقػػد مصػػتالدراسػػةأف.إل اعيػػايػػمأرا ػػماكشػػكيةكالػػديف
كأي ػاناليندسيةالصحيحةكاليكجدبوطب ةىازلةحيثتسربىصارةالنفاياتإلألالاياهالجكيية

اكػػافالت ػػزيفالاؤقػػتلمنفايػػاتالصػػمبةالكاقػػعطػػربحػػمتػػؿالسػػمطافالتنطبػػؽىميػػوالاكاصػػفات
.كالشركطالصحية ااكفالت زيفالاؤقت

ترحػؿالنفايػاتاػفأاػاـالانػازؿيكايػانكأفيعالاسػتكلالػكىمالبيعػملماػكاطفبر: كأكصألالباحث
العاػؿىمػأليصػؿالنفايػاتال طػرةاػفك،زيادةىددالحاكياتبحيثتككفاناسبةلحجـالسكافك
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ىنػػدإنشػػاااكػػبجديػػديجػػبأفيراىػػألباإل ػػاية،اصػػدرىاكىػػدـ مطيػػااػػعالنفايػػاتالانزليػػة
.كافيككفقسـ اصافاجؿإدارةالنفاياتال طرةالاكاصفاتالصحية

  .2003النفايات الصمبة في مدينة غزة  : . احمد رشاد الدحدوح4
تناكلتالدراسةاشكمةالنفاياتيػمادينػةطػزةكالعكااػؿالاػؤ رةيػمزيػادةكايػةالا مفػاتكالتغيػرات

كتناكلتأي اندراسة.النفاياتيمالادينةالتمطرأتىمألالنفاياتيمالادينةباإل ايةإلألأنكاع
.تطبي يةىمألاكبالنفاياتيمالادينة

%اػػفكايػػةالنفايػػات80تشػػكؿالنفايػػاتالانزليػػة:ككانػتأىػػـالنتػػاعجالتػػمتكصػػؿإلييػػاالباحػث
.طف/يكـ400ي دركايةاليكايةبحكالمكالناتجةىفالادينة

%اػػفاجاػػكعكايػػةالنفايػػاتكىػػماػػكادقابمػػةلمتحمػػؿكىػػمتسػػبب65تبمػػعنسػػبةالاػػكادالع ػػكيةك
.اشاكؿبيعيةذات طكرةىاليةإذالـتعالجبسرىة

اكاقعأااكفالت زيفالاؤقتيمادينةطػزةتنطبػؽىمييػاشػركطأاػاكفكأي انتكصمتالدراسةأف
كىكاكبصحمتنطبؽىميوافالنفاياتيماكبطزةالنياعميتـالت مصك،الت زيفالاؤقت

جايػػػعالنفايػػػاتالناتجػػػةىػػػفنشػػػاطالسػػػكاف ييػػػوتم ػػػألكجايػػػعشػػػركطالاكبػػػاتالنفايػػػاتالصػػػحية
ليسلاكبطزةأمـ2003حتأل1994ىاـكانذالطبية(.–التجارية–الزراىية–الصناىية

.ت  يرىمألالاياهالجكيية
ذلؾالكقتإلىادةالتدكيركالتصنيعقدبااتبالفشػؿالاحاكالتالتمتاتيمك مصتالدراسةأف

كالسياسػػػػةاإلسػػػػراعيميةيػػػػمإطػػػػراؽا سػػػػكاؽبانتجػػػػاتالاصػػػػانع.،لعػػػػدـحاايػػػػةالصػػػػناىةالكطنيػػػػة
ىمػألالػكىمالبيعػملػدلالاػكاطنيفلمت ميػؿاػفالنفايػاتالصػمبةباسػت داـبػالتركيزكأكصألالباحث

الاكادال ابمةلمتدكيرقدراإلاكاف.
 .1999النفايات الصمبة في مدينة نابمس  : . رائد إبراىيم حنيني5

تناكلػػتالدراسػػةكاقػػعالنفايػػاتالصػػمبةيػػمادينػػةنػػابمسكاصػػادرىاكالعكااػػؿالاػػؤ رةيييػػاكأسػػاليب
.جاعالنفايات

كتبػػػيفاػػػف ػػػةؿالدراسػػػةأفلم صػػػاعصاالقتصػػػاديةكاالجتااىيػػػةكالسػػػكانيةأ ػػػركبيػػػريػػػمحجػػػـ
اتالصمبةكأفاكريكلكجيةادينةنابمسير تصعكباتيمآليةن ؿالنفاياتافاصػادرىاالنفاي

النفايػػػاتالانزليػػػةتحتػػػؿالارتبػػػةا كلػػػأليػػػمكايػػػةالنفايػػػاتكتػػػ تمالتجاريػػػة ػػػـأفإلػػػألالاكبػػػاتك
.الصناىيةكأقؿاصادرالنفاياتإنتاجانيمالاراكزالطبيةكالاستشفيات

أفاككنػػػػاتالنفايػػػػاتالصػػػػمبةتتبػػػػايفزاانيػػػػانكاكانيػػػػانتحػػػػتتػػػػ  يرالاسػػػػتكياتكتكصػػػػمتالدراسػػػػة
لعاػػاؿالنفايػػاتكحاكيػػاتالجاػػعالتػػمأسػػياتيػػمتفػػاقـيكجػػدسػػكاتكزيػػعك،االقتصػػاديةكال  اييػػة

اكقػػعالاكػػبأصػػبمطيػػراناسػػببسػػببالتكسػػعالعارانػػمكأف،اشػػكمةالتمػػكثبالنفايػػاتالصػػمبة
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التكجػدإدارةجيػػدةكيعالػةلمنفايػاتال طػػرةيػمجايػعاراحميػػاباإل ػػايةأنػو،ايػاتكتعػددأنػكاعالنف
.افحيثالجاعكالن ؿكالاعالجة

عااػػػؿكالػػػكرش ػػػارجالادينػػػةاكأكصػػألالباحػػػثزيػػػادةالػػػكىمالبيعػػملمسػػػكافكالعاػػػؿىمػػػألإ ػػراجال
.لمتحكـيمنكىيةالنفاياتالصمبة


  : لدراسات العمميةاألبحاث المحكمة وا : ثانياً 
 .2009إدارة النفايات الصمبة في محافظة شمال قطاع غزة  : . نعيم سممان بارود1

%اػػفالنفايػػاتىػػماػػكاد70تنػػاكؿالبحػػثدراسػػةالنفايػػاتالصػػمبةيػػماحايظػػةالشػػااؿكتبػػيفأف
%40كتكصمتالدراسةأفىامياتالجاعالت دـسكل،طفيكايان260ى كيةكبمغتحكالم

%ي ػط30ىمػألإالافسكافالانط ةكأفالحاكياتكتكزيعيايمالاحايظةاليتكزعتكزيعانسمياان
.لتكزيعالحاكياتARC GISافالانط ةكاىتادالباحثيمالكصكؿليذهالنتاعجىمألبرنااج

كسػػتاالسػػتفادةاػػفالنفايػػاتالصػػمبة فاعظايػػاى ػػكيةيػػمإنتػػاجاػػادةالكاب: وأوصثثى الباحثثث
تكزيػعالحاكيػاتباػايػتةعـاػعأىػدادإىػادةك ػركرة،كجاعالاكادالع ػكيةكتصػنيعيااػفجديػد

.السكافكالاساحات
 .2006إدارة النفايات الطبية الصمبة في مشافي جامعة دمشق  : . سونيا عباسي، ىند وىبو2

شؽكتبيفافالدراسةأفالتناكؿالبحثتحديدكايةالنفاياتالطبيةالناتجةىفاشايمجااعةدا
يكجديرزلمنفاياتالطبيةحسبأنكاىياكاصدرىاكتجاعيمأكياسبةستيكيةاكحدةدكفاإلشارة

كلػػػيسىنػػػاؾأاػػػاكف،لاحتكاىػػػاكتن ػػػؿالنفايػػػاتدا ػػػؿالاشػػػفألبشػػػكؿطيػػػرصػػػحيمكيػػػدكيانأحيانػػػان
. اصةلت زيفالنفاياتالطبيةال طرةيمبعضالاشايم

ؽجزاافالنفاياتالطبيةيماحػارؽذاتدرجػةحػرارةان ف ػةنسػبيانكدكفاعالجػةااػايتـحرك
/1.33كأفاعػػدؿالنفايػػاتاليكايػػةلكػػؿاػػريضيصػػؿحػػكالم،يترتػػبأ ػػراربيعيػػة كجػػـ/اليػػـك

إلدارةالنفايػػاتالطبيػػةاػػفاصػػدرىاحتػػألالػػت مصاتكااػػؿبك ػػعنظػػاـح تػػافكصػػتالباأك.سػػرير
.النياعم

مسثتوى الثوعي البيئثي لمنفايثات الصثمبة ) دراسثة عمثى  : نظمي أبو مصثطفى ، . كامل الشامي3
 .( 2006عينة من سكان محافظة خان يونس 

ىمػألىينػةاػفسػكافاحايظػة ػافيػكنسكتناكلتالدراسةاستكلالكىمالبيعملمنفاياتالصػمبة
.رادالعينةتبيفافالدراسةأفىناؾكىيانلمنفاياتالصمبةلدلأي

اسػػػت داـطػػػرؽحيػػػثيػػػتـلكػػػفىنػػػاؾاشػػػكمةيػػػمىاميػػػةالجاػػػعالنفايػػػاتكترحيميػػػايػػػمالاحايظػػػةك
،الاكبػػػاتالعشػػػكاعيةيػػػمالاحايظػػػةكانتشػػػار،كأدكاتت ميديػػػةلجاػػػعككػػػنسالنفايػػػاتاػػػفالشػػػكارع
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فالاحايظػػةكأ،كيػػةالحاإلػػألكتكصػػمتالدراسػػةأفا سػػرتعتاػػدىمػػألا طفػػاؿيػػمإيصػػاؿالنفايػػات
تعانمافن صيمأىدادالحاكيات،تعانمافن صيمأىدادالعااؿ .كأي ان

بتػػكييرالتكىيػػةالبيعيػػةالاناسػػبةكالداعاػػةلػػدلالسػػكافكتػػدريبالاػػزارىيفىمػػأل: كأكصػػألالباح ػػاف
شػراكوكيفيةىاؿالدباؿافا مفاتالانازؿكالاػزارعكتفعيػؿدكرال طػاعال ػاص االتيػماجػكاع

.جاعالنفاياتالصمبة

 (. عمثثثي يحيثثثى عطثثثوة )الثثثتخمص مثثثن النفايثثثات الصثثثمبة فثثثي المجثثثازر فثثثي المشثثثاعر المقدسثثثة4

2001.  
تناكؿالبحثلاشكمةكبرلاليكجدا ميايمأماكافيمالعالـكىمالنفايػاتالناتجػةىػفأىاػاؿ

داااتالحجاجكبيفأفىناؾبعػضالذبمبالاشاىرالا دسةإ ايةإلألالنفاياتالناتجةىفاست 
الػػذبمي ػػطأاػػابػػاقم السػػمبياتيػػمطري ػػةالػػت مصاػػفىػػذهالنفايػػاتحيػػثيػػتـاالسػػتفادةاػػفلحػػـك

ا رجػؿ(كت ػػاؼ،الػرأس،ال مػب،أجػزااالذبيحػةيإنػويػتـإىػدارىاكىػدـاالسػػتفادةانيػا الكبػد
ك يرةلمغايةحيػثأنيػاتشػاؿالذبيحػةنفسػيايػماكافالذبمتككفييياالنفاياتكأف،ىمألالنفايات

ك يرافا حكاؿااايسبب غطانىاعةنيمىامياتالت مصافىػذهالنفايػاتااػايسػببتمػكث
كأكصألالباحثأنويجباالستفادةافبعضالكساعؿا ك رت داانكالتػم،لمبيعةكانت اؿا اراض

.ىذهالاشكمةياكفأفتساىـإلألحدكبيريماعالجة

النفايثات الصثمبة وأسثاليب معالجتيثا وطثرق اتسثتفادة فثي  : عدنان مبيضثين ، . خالد الطراونو5

 .1993لواء المزار الجنوبي في األردن 
السػنكيةتناكؿالبحثاعالجةالنفاياتالصمبةيملكااالازارالجنكبميما ردفكتبػيفأفالكايػة

كأفحجػػـاػػاينتجػػوالفػػرد،دينػػار ػػةؿالسػػنة70828.2كميػػةكبتكمفػػة3ـ266.84ىػػمةالناتجػػ
%لمزجػاج49،%اػفاجاػكعالنفايػات51كجـ/اليكـكأفالاكادالع كيةتشكؿنسبة0.89ىك

ا ػػػؿالػػػكرؽكالاعػػػادفكالزجػػػاجكىنػػػاؾكايػػػةكبيػػػرةاػػػفالنفايػػػات،كالبةسػػػتيؾكالكرتػػػكفكالاعػػػادف
.اكفاالستفادةانيايككالبةستيؾذاتقياةاقتصادية

.إتباعالطرؽالعمايةالسمياةلمت مصافالنفاياتكذلؾبالطارالصحم: كأكصألالباح اف
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 الفصل األول
    حمافظت خان يونس  مصادر النفاياث الصلبت يف

 
الاةامالجغراييةلاحايظة افيكنس : المبحث األول
الاةامالطبيعيةلاحايظة افيكنس: أوتً 
البشريةالاةام: انياً ث

الك عالبيعميمالاحايظة: ثالثاً 


احايظة افيكنساصادرالنفاياتالصمبةيم: المبحث الثاني
.كاقعالنفاياتالصمبةيما را مالفمسطينية: أوتً 
اصادرالنفاياتيماحايظة افيكنس: ثانياً 

النفاياتالصمبةالانزلية-4
ااؿالاؤ رةيمكايةالنفاياتالانزليةالصمبةأ.العك
.استكلالد ؿ4
.ىددأيرادا سرة2
.ىددالسكاف3
.استكلتعميـربا سرة4
.العكااؿاالجتااىية5
.يصكؿالسنة6
ب.التبايفالاكانملمنفاياتالانزليةالصمبة
لمنفاياتالانزليةالصمبةج.التبايفالسنكم
نفاياتالرىايةالصحية-2
النفاياتالزراىية-3
النفاياتالصناىية-4
ا مفاتالبنااكاليدـ-5
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 المالمح الجغرافية لمحافظة خان يونس: المبحث األول
  : المالمح الطبيعية : أوتً 
"24 ك(˚34'45"34 (ىرضداعرتمبيفت عاحايظة افيكنس: الموقع الفمكي -أ

(3:2442،أبكجياب شرقا(˚34'22"22 ك(˚34'49"44 طكؿ طمشااالك(˚34'24
ت عاحايظة افيكنسيمالجزاالجنكبمافالساحؿالشرقملمبحر: الموقع الجغرافي  -ب

.كـافالحدكدالاصرية24الاتكسطأقصألجنكبطربيمسطيفىمألبعد
كاػػفالغػػػرب،4948ىػػػاـكاػػػفالشػػرؽيمسػػػطيفالاحتمػػة،يظػػػةالكسػػطأليحػػدىااػػػفالشػػااؿاحا

حيػثت ػعيػمانط ػة،البحرالاتكسطكتشترؾادينة افيكنساعادينةطػزةيػمأىايػةاكقعيػا
الت ااا را مال صبةيمالسيؿالساحممالفمسطينمككؿافالبيعاتالصحراكيةيمالن بشرقان

(4.4ايك حوشكؿ كىكاكصحرااسينااجنكبان


 )منطقة الدراسة( ( موقع محافظة خان يونس1.1شكل)


(4:2444،لباز ا:الاصدر
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  : المساحة -ج
%اػػفاسػػاحةقطػػاع34.35حيػػثتا ػػؿحػػكالم،2كػػـ444.768ت ػػدراسػػاحةالاحايظػػةبحػػكالم

كتتكػكفاحايظػة ػافيػكنساػفادينػة ػافيػكنسكا يايػا.2كـ365المطزةالبالغةاساحتوحك
ىبسػػافالجديػػدة ىبسػػاف،ىبسػػافالكبيػػرة،بنػػمسػػيية،ال ػػرارة:كبمػػدات،كانط ػػةالاكاصػػم

.(4.2(.كشكؿ 4.4الجدكؿ ،الف ارم، زاىة،الصغيرة(
اساحةبمدياتاحايظة افيكنس:(4.4جدكؿ 

 افادينة
سنيك

كالا يـ
ال رارة

بنم
سيية

ىبساف
الكبيرة

ىبساف
الجديدة

الف ارم زاىة
اناطؽ
اقمياية

الاجاكعالكمم

2كـ53.84344.7775.4747.4283.3282.5277.48224.452444.768
(2444. سمطةالحكـالاحمم:الاصدر

 
( بمديات محافظة خانيونس1.2شكل)

 

 
(2442:4،أبكجياب :الاصدر
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  : مظاىر السطح -د 
بػػالتنكعكالتػػدرجيػػماالرتفػػاعحيػػثيتػػدرجاالرتفػػاعاػػفالغػػربيتايػػزالسػػطمباحايظػػة ػػافيػػكنس

باحاذاةساحؿالبحرالاتكسػطحيػثالانسػكبصػفرانكيتػدرجيػماالرتفػاعكماػااتجينػاشػرقانليصػؿ
ـيمأقصألشرؽاحايظة افيكنسيمانػاطؽىبسػافالجديػدةكىبسػافالكبيػرة444حكالمإلأل

.(34:4997،ك زاىة ا طمسالفنم
تتايػػزتربػػةاحايظػػة ػػافيػػكنسبػػ فأطمبيتيػػاراميػػةافككػػةلػػذايػػإفاحتفاظيػػابالاػػاا: التربثثة -ه

يؼكنفاذيتياىالية. ع
  : محافظة خان يونسويمكن تمييز عدة أنواع من التربة في 

 (. Sandy Regosols). الكثبان الرممية في منطقة الساحل4
تنتشريمطربالاحايظةباحاذاةسػاحؿالبحػرالاتكسػطىمػألىيعػةشػريطاػفالشػااؿإلػأل

كىػذهالك بػافناتجػةىػفالراػاؿال اداػةاػف،كىػمتربػةراميػةطيػراكتامػةالناػك،الجنكب
يػػػةكقػػػدرةذكىػػػألذاتنفا،كالتػػػمتجاعػػػتىمػػػألطػػػكؿالسػػػاحؿصػػػحرااسػػػينااككادمالعػػػريش

الك بػافتحػتفظبػ كبر ػزافايػاهجػكيمذهالػذمجعػؿىػىاليةىمألااتصاصايػاها اطػار
(2442:64، أبكجياب.يمقطاعطزة

 (. Sandy Loss Soil. تربة رممية مختمطة باليباء) 2
شرؽىبسػافالكبيػرةكالصػغيرةكاػعيمكتتكاجد،افالتربالتمتنحدرافأصؿلكسمىم

.الحدكداابيفاحايظة افيكنسكريمىمألالطريؽالعاـ
(. Lossial Sandy Soil ). تربة ىباء مختمطة بالرمال 3

تربػػػةيي ػػػيةتنتشػػػرإلػػػألالشػػػرؽاػػػفالك بػػػافالراميػػػةكتاتػػػدبشػػػكؿطػػػكلماػػػفالشػػػاالمإلػػػأل
كىػػألتربػػةذاتجػػكدةزراىيػػةاتكسػػطةسالجنػػكبكت ػػعت ريبػػانيػػمكسػػطاحايظػػة ػػافيػػكن
.(2444:24، الباز.تنتشرىمألطكلياا را مالزراىيةيمالاحايظة

 (. Loess Soil ). تربة المويس 4
كالرااؿكالطػيفكالتػم،أكااتعرؼبالتربةالراميةالا تمطةباليبااتتركبافذراتناىاة

الريػػاحبحاػػؿتتكػػكفبفعػػؿالعكاصػػؼالراميػػةالتػػمت يػػبيػػمالانػػاطؽالصػػحراكيةحيػػثت ػػـك
الػػذراتالناىاػػةكترسػػبيايػػمانػػاطؽأ ػػرلىنػػداات ػػؿقػػدرةالريػػاحىمػػألحاػػؿىػػذهالػػذرات

(36:4997، ا طمسالفنم.كتتكاجديمأقصألشرؽ افيكنس
                 ( Brown Clay Loam)تربة طينية لومية   -5

كتعتبػرتربػة صػػبة،ليةالشػػرقيةاػفالاحايظػةشػرقمادينػػةال ػرارةتنتشػريػمالانط ػةالشػاا
 .جدا
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 : المناخ -و
ينتاماناخادينة افيكنسإلألاناخالبحرالاتكسطكانػاخقطػاعطػزةكالػذميتصػؼب نػوحػار

كاػاأنيػاتتػ  رتػ  رانكبيػران،حيػثيتػ  رباػؤ راتالبحػرالاتكسػط،جاؼصيفانكدايئااطرشػتاان
طػػاؽال ػػغطا زكرمالارتفػػعاػػفجيػػةكالان ف ػػاتالجكيػػةالتػػمتتاركػػزيػػكؽحػػكضالبحػػربن

.(2444:24، البازىناصرالاناخالا تمفةكقدانعكسذلؾىمأل،الاتكسطافجيةأ رل
  :  الحرارة -1

درجػػةاعكيػػةيػػم43درجػػةاعكيػػةيػػمالصػػيؼك25تصػػؿدرجػػاتالحػػرارةاليكايػػةإلػػألاػػابػػيف
 ػـ،درجػةاعكيػة29كترتفعدرجاتالحرارةالعظاألأ نااالصػيؼلتصػؿإلػألحػكالم،ااالشت

درجػػةاعكيػػةأكقػػدتػػن فض47تػػن فضدرجػػاتالحػػرارةيػػميصػػؿالشػػتاالتصػػؿإلػػألاعػػدؿ
(45:2446،ألأبكاصطف، الشاام.درجةاعكية9درجةالحرارةالصغرللتصؿإلأل

  : األمطار -2
كتعتبرأشير،امـ/سنكيا273-247اطاريماحايظة افيكنساابيفيبمعاعدؿس كطا 

.كاارسافأك رشيكرالسنةأاطارا،يبراير،ديسابر
كتاتػازا اطػاريػػمالاحايظػةب نيػااتذبذبػػةاػفسػنة  ػػرللعػدـانتظػاـسػػ كطا اطػاراػػف

يكاػاناطيػران44بنحػككي ػدرىػددىا،كتتركزا اطاريمأياـاحددةافالسػنة،سنة  رل
ـ(2444، كزارةالزراىة.يمالسنة

  : التبخر -3
–امػـيػمشػيريكليػككحػدأقصػأل474يرملمتب ريم افيػكنساػابػيفشيتراكحالاعدؿال

يػزداداعػدؿالتب ػراػعارتفػاعدرجػةالحػرارةكي ػؿاػعان فػاض،امـيمينايركحػدأدنػأل63
.(4.2درجةالحرارة.الجدكؿ 

اعدؿالتب رالشيرميمالاحايظةبالامياتر:(2.4جدكؿ 
ديسابرنكيابرأكتكبرسبتابرأطسطسيكليكيكنيكاايكابريؿاارسيبرايرينايرالشير

 78.7 91 114 125 138 174 136 133 116 94.1 73.1 63.4 التبخر/ممم
(2444:22، الباز

:الرياح -4
كىنػاؾ،كيميصؿالشتااجنكبيةطربيػة،تككفالرياحالساعدةيميصؿالصيؼشااليةطربية

ـ/ثيػميتػرة3.9حيػثيصػؿأىمػألاعػدؿلمريػاحإلػأل،ت مباتيكايةكا حةيمسرىةالرياح
كىندحدكثالعكاصؼالشتكيةتصؿ،كتن فضإلألنصؼىذاالاعدؿيميترةالميؿ،الظييرة

.(2446:45،أبكاصطفأل،شاام ال.كـ/الساىة64ـ/ثأمحكالم48احإلألسرىةالري
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  : المالمح البشرية : ثانياً 
 الجيازالاركزم،نساة344,438نحكـ24444ىاـبمعىددالسكافيماحايظة افيكنس

43,243ـ2447(كيبمػػعىػػددا سػػريػػمالاحايظػػةحسػػبتعػػداد2444اإلحصػػاعمالفمسػػطينم،
كاػايبمػع،ـ2447–4997% ػةؿىشػرسػنكات32.5أااالزيػادةالسػكانيةي ػدسػجمت،أسرة

يردانكىمأقؿافالاعدؿالعاـل طاعطزةكالبالع6.3اتكسطحجـا سرةيماحايظة افيكنس
(يك ػػػػمأىػػػػداد4.3جػػػػدكؿ (2447:63 الجيػػػػازالاركػػػػزماإلحصػػػػاعمالفمسػػػػطينم،.يػػػػردان6.5

ـ.2444السكافيمالاحايظةحسبالتجاعاتالسكانيةلعاـ
ـ2444أىدادالسكافحسبالتجاعاتالسكانيةيماحايظة افيكنس:(4.3جدكؿ 

 عدد السكان ) باأللف ( التجمع السكاني
458.542 افيكنس
24.969ال رارة

35.234بنمسيية
24.462ىبسافالكبيرة

6.744يرة(ىبسافالجديدة الصغ
44.465 زاىة
6.455الف ارم

44.944ا يـ افيكنس
 نسمة 331.138 المجموع

 (2444الاصدر الجيازالاركزملإلحصااالفمسطينم،ت ديراتأىدادالسكاف،
 

  : النشاط اتقتصادي - أ
نػاث( %38.4سػنةيػ ك رالاشػاركةيػمالنشػاطاالقتصػادم45بمغتنسبةال كلالعاامة ذككركاع

.%64.6ك ارجال كلالعاامة
%كنسبة5.3%كبمغتنسبةالعاالةالاحدكدة44سنةي ك ر45بمغتنسبةالعاالةالتااةلأليراد

(يك ػػػػمالتكزيػػػعالنسػػػػبم4.4جػػػدكؿ .(2444:66 الجيػػػازاإلحصػػػػاعمالفمسػػػطينم،.%44.7البطالػػػة
.ـ2444لمعااميفحسبالنشاطاالقتصادم
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ـ2444التكزيعالنسبملمعااميفحسبالنشاطاالقتصادم:(4.4جدكؿ 
 النسبة النشاط

42.8الزراىةكالصيدكالحراجةكصيدا سااؾ
2.9التعديفكالاحاجركالصناىةالتحكيمية

2.5دكالتشييالبناا
47.3التجارةكالاطاىـكالفنادؽ
6.7الن ؿكالت زيفكاالتصاالت

57.8 رلال دااتكالفركعا 
 % 133 المجموع

(93:2444،الاصدر الجيازالاركزملإلحصااالفمسطينم
 : التجارة  - ب

ساىـاكقع افيكنسالجغرايمككقكىوىندن طةالت ػااالبيعػةالزراىيػةاػعالبيعػةالصػحراكيةيػم
كيرجػعي ػؿركاجالتجارةيمىذهالانط ةكقدلعبرأسالااؿدكرهيػمإقااػةالاجاعػاتالتجاريػة
باإل ايةإلأل،ىذاالنشاطإلألالحكاالتالتمأرسمياالاغتربكفافأىؿالادينةإلألأىميـكذكييـ

احػةن2544كقدبمغتاىػدادالاحػةتالتجاريػة،انتشارالاحةتالتجاريةدا ؿا حيااالسكنية
ـ(2444،بمدية افيكنس، قسـالحرؼكالصناىةـ.2449سنة
كيعػد،كسكؽا ربعػااالػذميع ػدكػؿأسػبكع،ايةإلألا سكاؽالكبيرةا ؿسكؽحما اؿباإل 

.افأكبرا سكاؽالتمت اـيمقطاعطزة
 /www.malaf.info/?page=show Details Oct. 2011 )
  : الصناعة -ج

كىػمتحتػؿالارتبػةال انيػةبعػداحايظػةطػزةكتا ػؿاػانسػبتوانشػ ة5735بمغػتاجاػكعالانشػ ت
(يتايػػز2448%اػػفاجاػػكعالانشػػ تيػػمقطػػاعطػػزة الجيػػازالاركػػزملإلحصػػااالفمسػػطينم48

إذتسػػكدالصػػناىاتال فيفػػةالتػػمالتحتػػاجإلػػأل،قطػػاعالصػػناىةيػػم ػػافيػػكنسبصػػغرحجاػػو
 بػػزكالحمكيػػاتكطػػزؿالصػػكؼكالتجػػارةكالحػػدادة بػػراتأكرؤكسأاػػكاؿا ػػؿصػػناىةا لبػػافكال

.اػػػػػػػػػػػػػػػػكادالبنػػػػػػػػػػػػػػػػااكصػػػػػػػػػػػػػػػػناىةا  شػػػػػػػػػػػػػػػػاب،كالػػػػػػػػػػػػػػػػكرشالا تمفػػػػػػػػػػػػػػػػةكالصػػػػػػػػػػػػػػػػناىاتالغذاعيػػػػػػػػػػػػػػػػة
 www.malaf.info/?page=show Details Oct. 2011)

ـ2444كرشةكاصنعانسنة482كقدبمغتأىدادالاصانعكالكرشيمالاحايظةحكالم
ـ(2444،دية افيكنسبم، قسـالحرؼكالصناىة
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: الوضع البيئي في المحافظة : ثالثاً 
:نوعية المياه الجوفية في المحافظة -أ

قػػدكصػػؿالك ػػعك،سبػػةيػػماحايظػػة ػػافيػػكنذتعتبػػرالايػػاهالجكييػػةالاػػكردالرعيسػػملمايػػاهالع
النكىيةكذلؾالااعميمالاحايظةإلألدرجةكبيرةافالتدىكرسكااكافافالناحيةالكايةأك

كقمػةا اطػارااػاأدلإلػألقمػةنسػبةالايػاه،الزيادةالياعمةيػمأىػدادالسػكاف: سبابىديدةانيا
،الاترشػػػػحةلم ػػػػزافالجػػػػكيمكالػػػػذمأدلبػػػػدكرهإلػػػػألان فػػػػاضانسػػػػكبالايػػػػاهالجكييػػػػةكتناقصػػػػيا

يتبمػػعقياػػةالكمكرايػػداػػا،يػػمالايػػاهالجكييػػة(CL اػػفارتفػػاعاعػػدالتالكمكريػػدكتعػػانمالاحايظػػة
/ـاميجػػرا544ترتفػػعإلػػأل،/لتػػريػػمالانػػاطؽالجنكبيػػةالغربيػػةاػػفالاحايظػػةـاميجػػرا444بػػيف

/لتػريػمب يػةالانػاطؽـاميجػرا4444لتريػمالانػاطؽالكاقعػةطػربالاحايظػة ػـإلػألأك ػراػف
امجراـ/لتػرحسػباعػاييرسػمطة254تفػكؽالحػدالاسػاكحبػوك يػراكالػذميبمػعبذلؾكىأل،الشرقية

.(2444،الاياهالفمسطينية. سمطةجكدةالبيعة
ازديػػادالامكحػػةاػػفالغػػربإلػػألالشػػرؽلػػوأسػػبابوالييدركلكجيػػةكلعااػػؿالعاػػؽكسػػااكةالطب ػػةالف

ياآلبػػارذاتالامكحػػةالان ف ػػةتتايػػزبعاػػؽكسػػااكةقميمػػة،يػػمىػػذاالتغيػػرأساسػػمالانتجػػةدكر
بيناػػااآلبػػارذاتالامكحػػةالارتفعػػةتتايػػزبعاػػؽ،ـيػػمالطب ػػاتالاشػػبعة34-24اػػابػػيفتتػػراكح

(42:2446، اليع كبم.ـ84أكبركيتراكحساؾالطب اتالاشبعةبياإلألحكالم
اصػدرالنتػراتكيعػكدNO3 )كأي اتعانمالاياهالجكييةيمالاحايظةافارتفػاعاعػدؿالنتػرات 

إلػػألتسػػربكرشػػمايػػاهالصػػرؼالصػػحمكالعاعػػداػػفايػػاهالػػرم ػػةؿالطب ػػاتيػػمالايػػاهالجكييػػة
يعتاػدالسػكافبصػكرةأساسػيةىمػألالحفػراالاتصاصػيةكحفػر اصػةيفمالاحايظة.طيرالاشبعة

أاػاتفسػيرىػذا،اميجػراـ/لتػر354–54كيتراكحتركيزالنتراتاف.لمت مصافالاياهالعاداة
اميجراـ/لتر(ىمآبار244اكقعالبعرياآلبارذاتالتركيزالارتفع أك رافالفارؽيعكدإلأل

كتك ػػػػربيػػػػاالحفػػػػراالاتصاصػػػػية،قدياػػػػةكت ػػػػع ػػػػافالانط ػػػػةالسػػػػكنيةذاتاالكتظػػػػاظالارتفػػػػع
كىػػألبػػذلؾ.ااػػايزيػػداػفيػػرصتسػػربالايػػاهالعاداػػةإلػألالايػػاهالجكييػػة،لتصػريؼالايػػاهالعاداػػة

 سمطةجػكدةالبيعػةحسباعاييرسمطةالاياهالفمسطينية.74الاساكحبوك يراكالذميبمعتفكؽالحد
2444.)

ذاابتعدناىفالػداعرةالسػكنيةيةحػظان فػاضاماػكسيػمتركيػزالنتػراتكيصػؿإلػألحػكالم 54كاع
اتيػمالايػاهلمانط ةالزراىيةكىذادليؿىمػألإفاصػدرالنتػرابالرطـافاحاذاتي،/لترـاميجرا

(2449:44،44،الجكييةيمأطمبوافاياهالصرؼالصحم. أبكاايمة
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  : قطاع الصرف الصحي -ب
تعػػانماحايظػػة ػػافيػػكنساػػفالعديػػداػػفالاشػػكةتكياكػػفتم ػػيصاشػػاكؿىػػذاال طػػاعيػػمأف

اسػت داـالحفػرالعديدافالاناطؽطيرارتبطةبشبكاتالصرؼالصحمااايديعالاكاطنيفإلػأل
االاتصاصيةالتمقػديػؤدماسػت دااياإلػألتمػكثال ػزافالجػكيمكأي ػانتسػربالايػاهالعاداػةاػف

.ااايترتبىمألذلؾانتشارالركاعمالكرييةكتمكثالبيعة،ىذهالحفرإلألالطرقاتكالشكارع
ا ػري ػدطػرأتحسػفيمالكقػتالح،ـ2445ىاـ(ألؼحفرة34بمعىددالحفراالاتصاصية 

كبيربالا ارنةاعالك عالسابؽكذلؾنتيجةالبدايمتنفيذشػبكةالصػرؼالصػحميػمالاحايظػة
ألػػؼحفػػرةىػػاـ42ـااػػاأدلإلػػألت مػػصىػػددالحفػػراالاتصاصػػيةإلػػأل45.444كالبػػالعطكليػػا

.(55،64:ـ2444، الباز.ـ2447
%كطػػكؿ44بكاتالصػػرؼالصػػحميػػمالاحايظػػةبمغػػتيػػمالكقػػتالحا ػػرنسػػبةالتغطيػػةبشػػك

.ـ(2444، كزارةالت طيط.ـ24.444شبكةالصرؼالصحم
يكايانىمألاستكلالاحايظة3ـ49.544–47.344كي درإجاالمالاياهالعاداةالناتجةاابيف
/3ـ42.444ال خكت دركايةالاياهالعاداةالتمتصؿإلألاحطات.(43:ـ2444، الباز.

3ـ7544–5344كبيذاتككفالكايةالاتب يةكالتمتصرؼإلألالحفراالاتصاصيةاابيف .يكـ
كيكجديمالاحايظةاحطةاعالجةلاياهالصرؼالصحماؤقتةاككنةافأربعةأحكاض.يكايان(

،ةبمدياتالساحؿ اصمح./يكـكبعداعالجتيات خاباشرةإلألالبحر3ـ42.000تست بؿحكالم
2442)
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 مصادر النفايات الصمبة في محافظة خان يونس: المبحث الثاني
 

 .واقع النفايات الصمبة في األراضي الفمسطينية : أوتً 
اػكادقابمػةلمن ػؿكالتػميرطػباالكيػابػػالت مص:اب نيػػ(Solid waste)تعػرؼالنفايػاتالصػمبة

 .(4987:442:يرحاف، طرايبةاصمحةالاجتاع.انيابحيثيككفجاعياكن ميااف
"أنياالا مفاتطيرالساعمةكالتمتنتجىفا تمؼكتعرؼالنفاياتحسبقانكفالبيعةالفمسطينم

إ ايةإلػألالحاػ ةالاجففػةالناتجػة،كالتجاريةكالزراىيةكالصناىيةكالعارانية،النشاطاتالانزلية
.(2444. سمطةجكدةالبيعةالعاداة"ىفاحطاتاعالجةالاياه

كقػػدتكػػكفالنفايػػاتالصػػمبة،اػػكادقميمػػةالاحتػػكلالاػػاعمطيػػرالزاػػةلإلنسػػافاتعريفيػػاب نيػػكياكػػف
.اكادالقياةليالش صااكلكنيايمنفسالكقتذاتانفعةأكقياةلش صآ ر

رعيسةلمبيعةالفمسطينيةكتتكػكفاػفالنفايػاتتعدالنفاياتالصمبةب نكاىياالا تمفةافالامك اتالك
كالنفايػػػات.كالا مفػػػاتالع ػػػكية نباتيػػػةكحيكانيػػػة(،الانزليػػػةالتػػػمتنػػػتجىػػػفاالسػػػت داـالانزلػػػم

الصػػمبةالانزليػػةتا ػػؿالنسػػبةا كبػػراػػفاككنػػاتالنفايػػاتالصػػمبةيػػما را ػػمالفمسػػطينيةحيػػث
كالا مفػاتالتػمتنػتج،إ ايةلا مفاتالصناىة،ايات%افالحجـالكمملمنف54–45تشكؿ

كا مفاتاعالجةاياهالصرؼالصحم الحا ة(.،ىفالبناا
كاػػاتكجػػدأنػػكاعأ ػػرلاػػفالنفايػػاتتعػػرؼبالنفايػػاتال طػػرةا ػػؿالاركبػػاتالكيااكيػػةلمصػػناىات

،اليػػػؿالطبيػػػةكالاستشػػػفياتكالنفايػػػاتالطبيػػػةالتػػػمتنػػػتجىػػػفا تبػػػراتالتح،الكيااكيػػػةكالابيػػػدات
باإل ايةإلألالابيداتالبيكلكجيةكىمالتػمتسػت دـ،كدكاعرالصحةالبيطرية،كىياداتا طباا

كال ػكارضكالفطريػاتكالبكتيريػا،لحاايةالحيكاناتكالنباتاتكاإلنسػافاػفاآل ػارال ػارةلمحشػرات
أفتنػػػتجاػػػفاسػػػت داـىػػػذهالابيػػػداتيػػػمكا ىشػػػابال ػػػارةكتتا ػػػؿالا ػػػاطرالتػػػماػػػفالااكػػػف

.اإل ةؿيمالتكازفالبيعمكا  رارالتمتمح يابالصحةالعااةكتمكثالاياهالجكييةكالسطحية
 : الوضع الراىن إلدارة النفايات الصمبة في األراضي الفمسطينية

كفطػفسػنكيان.كبػالرطـاميػ4.2يبمعالحجـالكمملمنفاياتالصمبةيما را ػمالفمسػطينيةحػكالم
افال دااتكالسياساتكالاشاريعال اصةالاتبعةيما را مالفمسطينيةإلدارةالنفاياتالصػمبة

%اػػػفسػػكافقطػػػاعطػػػزةيسػػتفيدكفاػػػفىػػػذه95ك،%ي ػػطاػػػفسػػػكافال ػػفةالغربيػػػة67إالأف
إلدارةالنفايػاتالصػمبةي طاعالنفاياتاايزاؿيعانمافىدـكجكدنظاـيعػاؿك طػط،ال داات

كي ػدرىػددسػكافال ػفةالغربيػة.كذلؾنتيجةالن صيماإلاكانياتالااديةكالككادرالات صصػة
.(2444:64. الجيػػازالاركػػزملإلحصػػااالفمسػػطينم(اميػػكفنسػػاة4.468.858كقطػػاعطػػزةبحػػكالم 

كقطػػاعطػػزة،ال ػػفةالغربيػػة%يػػم3.8،%3يػػمحػػيفي ػػدرالزيػػادةيػػمالناػػكالسػػكانمبحػػكالم
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%نتيجػػػةلزيػػػادة4كيكازيػػػوناػػػكااا ػػػؿيػػػمحجػػػـالنفايػػػاتالصػػػمبةالانتجػػػةبنسػػػبة،ىمػػػألالتػػػكالم
االستيةؾ.

 .. الوضع الراىن لمنفايات الصمبة في الضفة الغربية1
اػفحيػثيػتـالػت مص،ألػؼطػفاػفالنفايػاتسػنكيان744ال فةالغربيةيتـإنتاجأك ػراػفيم

يمحيفيتـالت مصاف،ألؼطفافىذهالنفاياتيماكباتافتكحةطيرصحية444حكالم
الكايةالاتب يةىفطريؽإل اعيابيفالانازؿكالاناطؽالعااةكاف ـيتـالت مصانياىفطريؽ

.حرقيابشكؿكااؿ
يػكااالطمػؽ(انتشػرةكتاػارسكتعتبرىاميةحرؽالنفايػاتالصػمبةيػماكبػاتالنفايػاتالافتكحػة ال

.يماعظـاناطؽال فةالغربية
االاكباتالصحيةيمال فةالغربيةتتا ؿيماكبزىرةالفنجافكي دـىذاحدكدافىدديكجد

كاكػػبأريحػػاي ػػدـانط ػػةأريحػػا،احايظػػاتالشػػااؿكالاكػػبكػػؿاػػفاحػػايظتمجنػػيفكطكبػػاس
.مىذهالاكباتىفطريؽطارىابطري ةصحيةكا طكاركيتـالت مصافالنفاياتي

أاػػااكػػبأبػػكديػػسكاكػػبنػػابمسيػػتـالػػت مصاػػفالنفايػػاتيػػمىػػذهالاكبػػاتىػػفطريػػؽطارىػػا
(2449:5،ال دس أريج(، اعيدا بحاثالتطبي ية.بطري ةطيرصحية

 .. الوضع الراىن إلدارة النفايات الصمبة في قطاع غزة2
 الجيازالاركزملإلحصااـ.2444(نساةىاـ4.588.69حكالم افقطاعطزةيبمعىددسك
،طف492754بينااتبمعكايةالنفاياتالانتجةسنكيانيمقطاعطزة.(2444:64.الفمسطينم
ي دبمغتكاية.(تتزايدكايةالنفاياتالانتجةطردياناعازديادىددالسكاف2444، الجندم

(كت ع2447:5،أبكجزر، جابر.ألؼطف444ـ2447ياتالصمبةيمىاـالنفا
الاسؤكليةالاباشرةيمجاعكن ؿالنفاياتالصمبةىمألالبمدياتكاجالسإدارةالنفاياتالصمبة
أاابالنسبةلما يااتالفمسطينيةيككالةالغكث ا كنركا(ىمالجيةالاسؤكلةىفتكيير داة

.نفاياتكن مياافدا ؿالا يـإلألاكباتالنفاياتالرعيسةجاعال
،%افإجاالمكايةالنفايػاتالانتجػةيػمال طػاع95تبمعنسبةالنفاياتالتميتـتجايعياكن مياك

%94.3كااأف،%انيايتـجاعياىفطريؽككالةالغكثكتشغيؿالةجعيفالفمسطينييف24.5
%افا سػريػمال طػاع9.7يمحيف، أل داةجاعالنفاياتالصمبةافا سريمال طاعتتم

.مت مصانيالالتتم أل داةجاعالنفاياتكت كـبحرؽالنفاياتككسيمة
،يكجػػد ػػةثاكبػػاترعيسػػةلمنفايػػاتالصػػمبةيػػمقطػػاعطػػزةكىػػدداػػفالاكبػػاتالعشػػكاعيةا  ػػرل

كتبمػػػػػعاسػػػػػاحتيااإلجااليػػػػػة،ريػػػػػمكالػػػػػبممديػػػػػر،كالاكبػػػػػاتالػػػػػ ةثالرعيسػػػػػةىػػػػػماكبػػػػػاتطػػػػػزة
(5:2444، كزارةالت طيطدكنـ225حكالم
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،ألؼطفسنكيانافالنفايػاتالانتجػةيػمال طػاعيػمىػذهالاكبػاتال ة ػة344كيتـالت مصاف
.أااالكايةا  رلالاتب يةيإنياتم ألكتحرؽيماكباتىشكاعيةكأرا مايجكرة

(2449:6،تطبي يةكال دس أريج( اعيدا بحاثال
حكالم 2,464,336كيتكقعأفيبمعىددسكافقطاعطزة بحمكؿىاـ 2424نساة افييك،

تاتعباعدؿناكسكانمارتفعااايؤدمإلألزيادةسريعةيمىددالسكافيراي يايالاناطؽالتم
يمإنتاجالنفايات زيادة سيككفالحاجةلألرا ملديف، النفاياتبشكؿصحملذا ،كبيرىذه

 بحكالم الصمبة النفايات اف الاطمكبة ا را م قدرت السنة34كقد يم الت طيط.دكنـ ، كزارة
2444 :44 اكبات( الست داايا تدبيرىا ا را م سمطة يصعبىمأل الاساحة تمؾ حيثأف
.نفايات

 .. مصادر النفايات الصمبة في األراضي الفمسطينية3
كذلػؾيػم،(كغـ/يػكـ4.8–4.6اكحاعدؿإنتاجالفردالفمسطينملمنفايػاتالصػمبةاػابػيف يتر

يمالبمداتكالادف4.2–4.9ال رلكالا يااتكاابيف  .(كغـ/يرد/يـك
 Khatib , AlKhateeb:  2009:  6يػماحايظػةاػفالنفايػاتانتػاجالفػرداعػدؿ(كيتػراكح

.(2444 اجمسالدارةالنفاياتالصمبة،..كحـ/يكـ79 افيكنس
%اػػفالحجػػـ54-45تا ػػؿالنفايػػاتالانزليػػةالنسػػبةا كبػػراػػفالنفايػػاتالصػػمبةحيػػثتشػػكؿ

%اػػػف25–24اػػانسػػػبتوحيػػثينػػػتجيمييػػاقطػػػاعاإلنشػػااكال طػػػاعالصػػػناىم،الكمػػملمنفايػػػات
كالتػمتشػػاؿكػػؿاػػفالاكاتػػبالتجاريػػةىػػاتأاػػاال طاىػاتا  ػػرلكال طا،الحجػـالكمػػملمنفايػػات

%34–25اػػػػانسػػػػبتونفاياتيػػػػاالصػػػػمبةكالاطػػػػاىـكا سػػػػكاؽكالفنػػػػادؽكال ػػػػدااتالعااػػػػةتشػػػػكؿ
(3.4شكؿ .

اصادرالنفاياتالصمبةيما را مالفمسطينية:(3.4شكؿ 

النفايات المنزلية

%50

قطاع اإلنشاء

%25

القطاعات التجارية

%25

النفايات المنزلية

قطاع اإلنشاء

القطاعات التجارية


(4:2447،أبكجزر، جابر:الاصدر
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كدإلألل طرةتتكاجد افجايعأنكاعالنفاياتكالسببيعاعا  ذبعيفاالىتبارأفالنفاياتا
.كالطرؽلفصؿالنفاياتال طرةىفطيرىاافالنفاياتىدـتكيرالكساعؿالةزاة

(2444:44، كزارةالت طيط
 
 .. مكونات النفايات الصمبة في األراضي الفمسطينية4

،يميياالكرؽكالكرتكف ـالبةستيؾ،ادالع كيةيتككفالجزاا كبرافالنفاياتالانتجةافالاك
ماعاةحظةدقتصاالت تمؼىذهالنسبافاحايظة  رلتبعانلظركؼالاعيشةكالاستكلاك

دياداستاركذلؾنتيجةالتغييرالحاصؿيمأساليبالاعيشةازأفنسبةالبةستيؾكالاعادفيم
(4..4 شكؿ.التطكريماجالمالصناىةكالزراىةك

(اككناتالنفاياتالصمبةيما را مالفمسطينية4.4شكؿ 

59%

15%

12%

4%

4% 6%

مواد عضوية

ورق كرتون

بالستيك

زجاج 

معادن

نفايات أخرى 


(2449:7، اعيدا بحاثالتطبي يةكال دس أريج(

 (Sources of Solid Waste) النفايات الصمبة في محافظة خان يونس.مصادر  : ثانياً 
تكػادت تصػرىمػألحيثكانتيػمالاا ػم،تعددتأنكاعالنفاياتالصمبةيماحايظة افيكنس

كلكػفأدتالزيػادة،ةالتمالتشكؿ طكرةىمألالبيعةإذاااتـالتعااؿالسميـاعيػاالنفاياتالانزلي
الاحايظةإلألزيادةا طردةيػمحجػـالنفايػاتالتمشيدتياكالتغيراتاالقتصاديةالسكانيةالكبيرة

   .حدكثتغيراتيماككناتياكأنكاىيالألأدتإب نكاىياالا تمفةيمـت تصرالزيادةىمألالكـبؿ
كا نشػػػطة،تعتبػػػرالنفايػػػاتالصػػػمبةاػػػفالنػػػكاتجاليكايػػػةالات مفػػػةىػػػفا نشػػػطةاليكايػػػةب نكاىيػػػا

،إلػػألجانػػبالنفايػػاتالطبيػػةالناتجػػةىػػفاؤسسػػاتالرىايػػةالطبيػػة،الانزليػػةكالصػػناىيةكالتجاريػػة
ياتاإلنشااات.باإل ايةإلألنفاياتال طاعالزراىمكنفا

:ت سـالنفاياتالصمبةيماحايظة افيكنسحسباصدرىاإلألاايممك
(.Domestic Solid Waste .النفاياتالصمبةالانزلية4
(.Health Care Waste .نفاياتالرىايةالصحية2
(.Agricultural Waste .النفاياتالزراىية3
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(.Industrial Waste .النفاياتالصناىية4
.(Construction , Demolition Waste .نفاياتالبنااكاليدـ5

 .(Domestic Solid Waste ). النفايات الصمبة المنزلية1

ي ػاؼ،ي صدبالنفاياتالصمبةالانزليةالا مفاتالناجاةىفالانازؿكالاطاىـكالفنػادؽكطيرىػا
التػػمتكػػكفاككناتيػػااشػػابيةلاككنػػاتالنفايػػاتالانزليػػةإلييػػاالنفايػػاتالصػػمبةالصػػناىيةكالطبيػػةك

كياكػػفجاعيػػاكن ميػػاكاعالجتيػػااػػعالنفايػػاتالانزليػػةدكفأفتشػػكؿ طػػرانىمػػألالصػػحةكالسػػةاة
.(4987:444،حافالفر طرايبةك.العااة

 ػػػـب ايػػػاالتػػػمت( (Food Wastesتتكػػػكفالنفايػػػاتالبمديػػػةالصػػػمبةاػػػفالا مفػػػاتالغذاعيػػػةك
كىػػماػػكاد،ال  ػػركاتكالفكاكػػوكال بػػزكطيرىػػااػػفالاككنػػاتالتػػميتغيػػركزنيػػااػػفدكلػػة  ػػرل

كػػػال كارضكالحيكانػػػات،قابمػػػةلمتحمػػػؿكالت اػػػركتا ػػػؿاصػػػدرانإلىالػػػةالعديػػػداػػػفا حيػػػااال ػػػارة
اػػكادطيػػرقابمػػةكأي ػػانت ػػـا مفػػاتك،ال ػػالةإذالػػـيػػتـجاعيػػاكن ميػػا ػػارجالانػػاطؽالسػػكنية
.طيرىاك...لمتحمؿأكالت اركالاعادفكالبةستيؾكالكرؽكالزجاج

ت تمػؼاككنػاتالنفايػػاتالصػمبةالانزليػػةكاػانكنكىػاناػػفاكػافإلػػألآ ػركاػفاجتاػػعآل ػركذلػػؾ
،زراىيػػػانـتجاريػػػانأـحسػػػبدرجػػػةرياىيػػػةالاجتاػػػعكطبيعتػػػواػػػفحيػػػثإفكػػػافاجتاعػػػانصػػػناىيانأ

يفػػػم،الػػكىمالبيعػػمكالك ايػػةالسػػكانيةكسػػمكؾا يػػرادالاتعمػػؽباسػػتيةؾالاػػكادالغذاعيػػةكحسػػب
البمػػدافالات داػػػةتػػػزدادنسػػبةالػػػكرؽكالكرتػػػكفيػػػمالا ابػػؿيػػػمالبمػػػدافالناايػػةتػػػزدادنسػػػبةالنفايػػػات

كنس.يك منكىيةالنفاياتالصمبةيماحايظة افي(5.4جدكؿ الع كيةال ابمةلمتحمؿ.
ـ2444ىاـنكىيةالنفاياتالصمبةيماحايظة افيكنس:(5.4جدكؿ 

 النسبة المئوية % نوعية النفايات الصمبة
%64.44اكادى كية
%46.44اكادبةستيكية

%44.44كرؽكرتكف
%4.5زجاج
%4.7قااش

%4.3راؿكحجارة
%4.3اعادف
%4.5 شب
%2.7آ رل

 % 133 لمجموعا

ـ(2444، بمدية افيكنس:الاصدر
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%اػػفإجاػػالمالنفايػػات64.00(نةحػػظأفنسػػبةالاػػكادالع ػػكيةبمغػػت5.4اػػف ػػةؿجػػدكؿ 
،%اػػفإجاػػالمالنفايػػاتالصػػمبةيػػمالاحايظػػة36.00تونسػػباػػاكالاػػكادا  ػػرلتا ػػؿ،الصػػمبة

ايظػػػػةإلػػػػألزيػػػػادةأىػػػػدادالسػػػػكافكان فػػػػاضاسػػػػتكلرجػػػػعزيػػػػادةنسػػػػبةالاػػػػكادالع ػػػػكيةيػػػػمالاحتك
اػػػػكادقابمػػػػةلمتحمػػػػؿلػػػػذلؾيجػػػػبالػػػػت مصانيػػػػابسػػػػرىة نيػػػػاتػػػػتعففةكالاػػػػكادالع ػػػػكي.الاعيشػػػػة

.كتتصاىدانياركاعمكرييةكتسببتكا رالحشراتكال كارض
الحيكمانيا نياكياكفاالستفادةافىذهالاكادالع كيةاف ةؿإىادةتدكيرىاأكإنتاجالغاز

.(2446:68، باركد.يماجامياإاانفاياتانزليةأكزراىية
كىذا،%افإجاالمالنفاياتالصمبة46ت تمالاكادالبةستيكيةيمالارتبةال انيةكتشكؿحكالم

صػػػانعككجػػكدا،رجػػعإلػػألد ػػكؿالاػػػكادالبةسػػتيكيةيػػماعظػػـاالسػػػتعااالتالانزليػػةكالزراىيػػةي
.كارتفاعىددالاطاىـكا سكاؽ،البةستيؾ

%اػػػفإجاػػػالمالنفايػػػاتكالسػػػببيػػػم44يػػػ تميػػػمالارتبػػػةال ال ػػػةالػػػكرؽكالكرتػػػكفكتشػػػكؿحػػػكالم
ىمأل*إلألانتشارالاحةتالتجاريةكسطالادينةكتجارةا نفاؽيعكدارتفاعنسبةالكرؽكالكرتكف

د اؿالاكادال .غذاعيةىبرىاإلألالاحايظةالحدكدالاصريةكاع
ال شػػػبكالزجػػػاجأاػػػا%4.8نسػػػبتياالحجػػػارة(حيػػػثبمغػػػت،الراػػػؿ، ػػػـالاػػػكادال ػػػاـ ال شػػػب

.(ىمألالتكالم4.5،4.5،4.3كالاعادفتشكؿأقؿنسبةافاككناتالنفاياتحيثبمغت 
،عبػاقماحايظػاتقطػاعطػزةتتشابواحايظة افيكنسيماككنػاتالنفايػاتالصػمبةالانزليػةاػك

كياكػػفتك ػػيمالتشػػابوكاال ػػتةؼبػػيفاحايظػػة ػػافيػػكنسكبػػاقماحايظػػاتال طػػاعىمػػألالنحػػك
(4.6جدكؿ التالم












                                                 

.*حيثأفطالبيةالاكادكالب اععالتمتد ؿافا نفاؽتككفىادةاغمفةدا ؿأطمفةكرقيةأككرتكنية
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(نكىيةالنفاياتالصمبةالانزليةيماحايظاتقطاعطزة4.6جدكؿ 
 نوعية النفايات

 الصمبة
 محافظة
 (1الشمال %)

 محافظة
 (2غزة %)

 فظةمحا
 (3رفح %)

 محافظة
 (4دير البمح %)

محافظة خان 
 (5يونس %)

74.4465.4465.4468.4464.44اكادى كية
8.4444.447.446.4444.44كرؽككرتكف

8.4442.4444.446.4446.44بةستيؾ
3.4446.444.3ػػػػراؿ

3.443.55.442.444.3اعادف
6.444.544.444.444.5زجاج
4.443.9ػػ5.447.44أ رل

 133 133 133 133 133 المجموع

(2449:68،. باركد4:الاصدر
(2444،. كزارةالت طيط2

(2444،. كزارةالت طيط3
(55:2444،. أبكالعجيف4
(2444، بمدية افيكنس-5

:يمم(اا6.4يك مالجدكؿ 
كىػػػذايرجػػػعإلػػػألتشػػػابوكت ػػػارب،.أفاحايظػػػاتقطػػػاعطػػػزةتتشػػػابويػػػمنسػػػبةالاػػػكادالع ػػػكية4

جايػػعالاحايظػػاتتتكػػكفاػػفادينػػةكاجتاػػعإفإذ،الظػػركؼاالقتصػػاديةكاالجتااىيػػةكاإلداريػػة
.كا يااتكبمداتقركم

تبمػػعنسػػبتياأىمػػألنسػػبةيػػمالاػػكادالع ػػكيةحيػػثإلػػألاػػعاةحظػػةأفاحايظػػةالشػػااؿتصػػؿ
إ ػػايةكىػػذايرجػػعإلػػألأنيػػااحايظػػةزراىيػػة،%اػػفإجاػػالمالنفايػػاتالصػػمبةيػػمالاحايظػػة74

(2449:74، باركد.ا سكاؽالشعبيةكالاسالخييياإلألانتشار
%اػػف44حيػػثبمغػػت،.ارتفػػاعنسػػبةالػػكرؽكالكرتػػكفيػػمكػػؿاػػفاحايظػػة ػػافيػػكنسكطػػزة2

الصمبةيػمكمتػاالاحػايظتيفكىػذايرجػعلكػكفادينػةطػزةتعتبػرالعاصػاةاإلداريػةإجاالمالنفايات
تمييػػااحايظػػة ػػافيػػكنساػػفحيػػث،لم طػػاعكاعظػػـالجااعػػاتكالاراكػػزالحككايػػةاكجػػكدةبيػػا

.باإل ايةإلألانتشارالاحةتالتجاريةييياا،ا ىايةككجكدالاراكزالحككاية
رتفػػاعنسػػبةالاػػكادالبةسػػتيكيةكىػػذايرجػػعإلػػألنفػػسالسػػببيػػماحايظػػة.تتايػػزاحايظػػةطػػزةبا3

. افيكنسالرتفاعىددالاطاىـكا سكاؽكاصانعالبةستيؾ
.ظيػػػكرالراػػػاؿكجػػػزااػػػفالنفايػػػاتيػػػماحايظػػػةديػػػرالػػػبممكىػػػذايرجػػػعإلػػػألالطػػػابعالزراىػػػم4

(56:2444، أبكالعجيفراؼالريفيةكان فاضنسبةالطرؽالاعبدةك اصةاناطؽا ط،لماحايظة
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إذفنةحػػػظأفالتبػػػايفيػػػماككنػػػاتالنفايػػػاتالانزليػػػةبػػػيفاحايظػػػاتال طػػػاعيرجػػػعإلػػػألطبيعػػػة

.است داااتا رضكا نشطةالبشرية
 

 :  مكونات النفايات البمدية الصمبة في بعض دول ومدن العالم
دكؿالعالـكادنػوكحتػألدا ػؿحيػزالادينػةبيفافلدكلةإلألأ راككناتالنفاياتت تمؼاف

نفسػػػيايتتكقػػػؼنسػػػبةاككنػػػاتالنفايػػػاتالانزليػػػةىمػػػألاجاكىػػػةاػػػفالعكااػػػؿا ػػػؿالك ايػػػةالسػػػكانية
كالكىمالبيعملػدلالسػكافكا ك ػاعاالجتااىيػةكاالقتصػاديةكسػمكؾا يػرادكطبيعػةناػطالحيػاة

يػػمبعػػضدكؿكنػػاتالنفايػػاتالبمديػػةالصػػمبةيك ػػماك(7.4 جػػدكؿ.كدرجػػةالتطػػكرالح ػػارم
 .كادفالعالـ

(اككناتالنفاياتالبمديةالصمبةيمبعضدكؿكادفالعالـ7.4جدكؿ 

 الدولة / م
 المدينة

مواد 
 عضوية

% 

 بالستيك
% 

 كرتون
 وروق
% 

 زجاج
% 

 معادن
% 

منسوجا
 ت

% 

 تراب
 ورماد
% 

 أخشاب
% 

 أخرى
 المصدر %

 13 7.0 ـــــــ 5.5 9.2 3.5 93.2 11.3 53.3 البرتغال .1
( Magrinho,et al , 2006:  
1484 ) 

9. 
 الجوس

 )نيجيريا(
 5.0 ـــــــ 7.5 5 5 5 17 0 26

( Kofoworola , 2007:  
1140 ) 

 0.95 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1.2 9.2 0.16 3.15 57.23 تركيا .5
( Turan, et al , 2009:  
467 ) 

5. 

2002دلهي)
) 
 هندال

 ـــــــ ـــــــ 55.0 15.2 7.9 1 3.2 2 56.2
( Talyan , et al , 2008:  
1279 ) 

3. 

USA 
الواليات 
 المتحدة

 10.5 2.3 ـــــــ 6.5 6.2 5.6 96.9 19.5 15

 وكالة حماية البيئة األمريكية
United States 
Environmental 

Protection Agency 
(EPA), 2010:  11 

2. 
 طوكيو

 ن()اليابا
 ( Sakai et al,1996:  396 ) 6 2.1 ـــــــ ـــــــ 1.9 1.1 55.3 0.6 51.5

 5.10 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 95 2.66 37.23 9.3 19.6 كندا .0
( Sawell , et all , 1996:  
3531 ) 

6. 
 جاكرتا

 )اندونيسيا(
 2.55 ـــــــ ـــــــ 7.2 1.72 1.20 91 19.2 32

( Pasang , et all , 2007:  
1927 ) 

 5 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 3 0 12 15 32 األردن .2
(Marayyan and Hamdi , 
2006:  198) 

17. 
 برلين

 )المانيا(
 11.6 15 ـــــــ 1 2.9 0 97 95 13

( Zhang , et al , 2010:  
924 ) 

 52.35 5.3 ـــــــ 1.32 15.3 1 91 11.5 2.3 سنغافورة .11
( Zhang , et al , 2010:  
924 ) 

 9 ـــــــ 5.3 5 ـــــــ 9.3 6.3 2.3 07 نيبال .19
(Pokhrel and 
veraghavan, 2005: 557) 

15. 
 كوالمبور
 )ماليزيا(

 9.3 ـــــــ ـــــــ 5.2 3.1 5.2 92.2 2 53.0
( Saeed, et al , 2009:  
2210 ) 

 99 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 9 6 17 30 الصين .15
( Chen , et al , 2010:  
720 ) 

13. 
Macao 
 الصين

 93.3 9.5 ـــــــ 3.5 0.6 3.1 12.2 99.3 15.3
( Jin , et al , 2006:  1046 
) 

 ـــــــ 5 2 59 17 57 لندن .12
13 
 رماد

 5 ـــــــ
( Asase , et al , 2009:  
2781 ) 
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(
*
) 

10. 
Kumasi 

 غانا
 99 5 ـــــــ 5 1 ـــــــ 5 5 25

( Asase , et al , 2009:  
2781 ) 

16. 
 حلب

 سوريا
( 156 : 9776 ، ) بنود 0.5 ـــــــ ـــــــ 3.1 1.3 7.6 17.9 5.5 07.0  

( 156 : 9776 ، ) بنود 5.9 ـــــــ ـــــــ 9.1 9.3 1.9 12 5 09 الجزائر .12  

( 13 : 9775 ، ) أبو رويضة 91 ـــــــ ـــــــ 9 1 3 2 13 50 دبي .97  

91
. 

 ( 572 : 2004) قاسم ,  1933 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 9 ـــــــ 13 16 4337 اسيوط

99
. 

دلهي 
1982 

 ـــــــ ـــــــ 2839 531 036 033 539 135 5737
( Talyan , et al , 2008:  
1279 ) 

95
. 

Rashat 
ايران 
1995 

 132 031 ـــــــ 2 036 037 335 335 8834
( Moghadam , et al , 
2009:  486 ) 

95
. 

 237 035 433 037 033 035 11 16 64 خان  يونس
(2011, بلدية خان يونس ) 

 
 

93
. 

Rashat 
ايران 
2007 

8032 9 837 032 037 034 031 034 033 
( Moghadam , et al , 
2009:  486 ) 

92
. 

 135 2 135 135 135 68 1996رفح 
20 

تراب 
 رمل

 4 ـــــــ

 ( 71 : 2006 , ) الهبيل

90
. 

 (   : 2010 , ) وزارة التخطيط ـــــــ ـــــــ 3 ـــــــ 5 10 7 10 65 2010رفح 

الطالبةتجايعالجدكؿاف:الاصدر
:( يتضح النقاط التالية7.1من خالل جدول )

يػػمالػػدكؿكالاػػدفالات داػػةان فا ػػيا.ارتفػػاعنسػػبةالاػػكادالع ػػكيةيػػمالػػدكؿكالاػػدفالناايػػةك4
يعمػػػألسػػػبيؿالا ػػػاؿكصػػػمتنسػػػبةالا مفػػػات،نسػػػبةالػػػكرؽكالكرتػػػكفكالبةسػػػتيؾايػػػديييػػػتزالتػػػم

،سػػػنغايكرة،%لكػػػؿاػػػفألاانيػػػا45،9.5،44،42.8الع ػػػكيةاػػػفنػػػاتجالنفايػػػاتالانزليػػػة
.كنداىمألالتكالمكالكالياتالاتحدة

الانزليػػةيػػمالػػدكؿكالاػػدفالناايػػةيػػمالا ابػػؿترتفػػعنسػػبةالا مفػػاتالع ػػكيةاػػفنػػاتجالنفايػػات
ككااسػم،حمػب،ا ردف،%لكػؿاػفالجػكس68،56،74.7،64ينجدىاقدكصػمتإلػأل

.ىمألالتكالم
الاسػتكلارتفاعكالسببيمان فاضنسبةالا مفاتالع كيةيمالدكؿكالادفالات داةيرجعإلأل

الػػػدكؿباإل ػػػايةإلػػػػأل ػػػركجالاػػػرأةلمعاػػػػؿكالتطػػػكرالح ػػػػارمكاالقتصػػػادميػػػمىػػػػذه،الاعيشػػػم
حفظيماعمبػاتبةسػتيؾكزجػاجكطيرىػاتكاالىتاادىمألا طعاةالجاىزةالتمتعد ارجالانزؿك

.كأي انك رةالاصانعكالكرتكفالاستعاؿيمىامياتالتغميؼ

                                                 

ىألالاكادالتمتنتجىفالا مفاتالاكاقدكا يرافكبعضالاراكزالصناىيةالتمتعاؿىمأل:رااد*ي صدبال
الحطبأكىمألالفحـالحجرمكتزدادكايةالرااديمالبمدافالباردة اصةيمحالةندرةتكيراصدربديؿلمطاقة

.أكالغازا ؿالبتركؿ
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اػاىػكاك ػمالي تصرا تةؼاككناتالنفاياتىبرالاكػافبػؿأي ػانت تمػؼىبػرالػزافك-2
يفػػمىػػاـ،كادينػػةدليػػمالينديػػةكريػػميػػمقطػػاعطػػزة،اإليرانيػػةرشػػت(يػػمادينػػة7يػػمجػػدكؿ 

%افإجاالمالنفاياتبيناػا88.4اإليرانيةنسبةالا مفاتالع كيةيمادينةرشتبمغت4995
.%كىذايرجعإلألالتحسفيمالاستكلالاعيشميمالادينة84.2(2447بمغتىاـ 

%اػػػفإجاػػػالمالنفايػػػات57.7(4982يػػػمادينػػػةدليػػػمبمغػػػتنسػػػبةالاػػػكادالع ػػػكيةيػػػمىػػػاـ 
إلػػػألذلػػػؾيرجػػػع%اػػػفإجاػػػالمالنفايػػػاتكأي ػػػان38.6(2442بيناػػػابمغػػػتيػػػمىػػػاـ ،الانزليػػػة

كنةحػػػظارتفػػػاعنسػػػبةالاػػػكادال اامػػػةيػػػمالينػػػد ،التحسػػػفيػػػمالاسػػػتكلالاعيشػػػميػػػمالادينػػػة
%افإجاالمالنفاياتكالسببيعكد34.7(2442الرااد(حيثبمغتىاـ ،طكبال،الحجارة

.إلألالتطكريما نشطةاالقتصاديةكالتكسعيمىاميةالبناادا ؿالادينة
كتراجعػت،ادينةريمشػيدتارتفػاعيػمنسػبةالػكرؽكالبةسػتيؾكالزجػاجيػمالكقػتالحا ػر-3

%افإجاالمالنفاياتالانزليةبينااكصمت24(4996مغتىاـ بدنسبةالرااؿبشكؿكا مي 
أنػػوقػػدياانكانػػتالطػػرؽطيػػرارصػػكيةإلػػأل%اػػفإجاػػالمالنفايػػاتكىػػذايرجػػع3(2444ىػػاـ 

يماجاؿرصؼالطرؽالترابيةكالتحسفيماالادينةتطكرشيدتكراميةكلكفيمالكقتالحا ر
.شبكةالاكاصةت

ي تمؼالك ػعيػماككنػاتالنفايػاتالصػمبةيػماحايظػة ػافيػكنسىػفبػاقمنةحظأنوالك-4
.ادفكدكؿالعالـالناام

 زيػػادةو الاسػػتكلالاعيشػػميرجػػعارتفػػاعنسػػبةالبةسػػتيؾيػػماحايظػػة ػػافيػػكنسإلػػألان فػػاض-5
 .اىتاادالسكافىمألا كانمكا دكاتالبةستيكية نيار يصةال اف

 
 .رة في كمية النفايات المنزلية الصمبةالعوامل المؤث أ.

:تتكقؼكايةالنفاياتيماحايظة افيكنسىمألاجاكىةافالعكااؿ
دؿنصػػػيبالفػػػرداػػػفإنتػػػاجىنػػػاؾىةقػػػةطرديػػػةبػػػيفاسػػػتكلالػػػد ؿكاعػػػ: مسثثثتوى الثثثدخل -1

كيبمػػعنتجػػةزادتكايػػةالنفايػػاتالا،كماػػاارتفػػعالاسػػتكلالاعيشػػملمسػػكافانػػوباعنػػأل،النفايػػات
،النفايػػاتالصػػمبةإدارة اجمػػس..كجـ/يػػكـ79الفػػرداػػفالنفايػػاتيػػماحايظػػة ػػافيػػكنسإنتػػاجاعػػدؿ
.(8.4 جدكؿ(2444
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كايةالنفاياتيمبعضدكؿكادفالعالـحسباستكلالد ؿ:(8.4جدكؿ 
)  كجـ/يرد/يـك

الادينةالدكلة
معدل الدخل / معدل إنتاج 

الاصدر ن النفايات / يومالفرد م
ارتفعاتكسطان فض

4.55اليند
(Giusti, 2009:  2228) 2.4الكالياتالاتحدة

4.9الصيف
حمبسكريا

 2444)
(2448:438، بنكد4.44.54.68

أسيكطاصر
 2444)

(2444:564،قاسـ 4.374.44.5

4.47الياباف
(World Bank , 1999:  6) 4.44سنغايكرة

4.76اندكنيسيا
الجدكؿافإىدادالطالبة:الاصدر

تباينانيمإنتاجالفردافالنفاياتالانزليةتبعالاستكلىناؾ(نةحظأف8.4اف ةؿجدكؿ 
كالد ؿإذيرتفعإنتاجالفردافالنفاياتالانزليةيمالدكؿذاتالاستكلاالقتصادم،الد ؿ

يمالكالياتالاتحدةكاليابافكسنغايكرةىمألكجـ/يكـ2.4،4.47،4.44الارتفعليصؿإلأل
يماليند4.55بينااين فضإلألأدنألحديمالدكؿالان ف ةالد ؿليصؿإلأل،التكالم ،كجـ/يـك

كسطكأسيكطتـا تياراناطؽاتفاكتةيمالد ؿذاتاستكلارتفعكاتحمبتمأاايمادين
ينتيفيمالاستكلذاتالد ؿالارتفعيمالاديزيدكان فضككاايشيرالجدكؿأفناتجالفرد

بينااين فضيمالاناطؽذاتالد ؿالان فضليصؿ،كجـ/يكـىمألالتكالم4.5،4.68ليصؿ
.كجـ/يكـىمألالتكالم4.37،4.4إلأل
 ػةؿاالسػتبيافال ػاصالنفاياتالصمبةافكىنددراسةالعةقةبيفد ؿالفردكزيادةإنتاج.4

كقدتـاست داـاربػع،أسرة444بمعىددالعينةكالذمطبؽىمألىينةافاحايظة افيكنس
(كقػدتبػيف9.4جػدكؿ ىناؾىةقةبيفد ؿالفردكزيادةإنتػاجالنفايػاتالصػمبةكاملاعريةىؿ

كىػػماصػػغرSig)4.444تال ياػػةاالحتااليػػة كبمغػػ،68.548قياػػةكػػامالاحسػػكبةتسػػاكمأف
لذلؾنػريضالفر ػيةالصػفريةال اعمػةب نػوالتكجػدىةقػةذاتداللػة،4.45افاستكلالاعنكية



 34 

كن بػؿالفر ػيةالبديمػةالتػمتػنصىمػألكجػكد،كايػةالنفايػاتاليكايػةزيػادةإحصاعيةبيفالػد ؿك
.كايةالنفاياتاليكايةدةزياىةقةذاتداللةإحصاعيةبيفالد ؿك

.0.05(العةقةبيفالد ؿكزيادةكايةالنفاياتاليكايةىنداستكلاعنكية9.1جدكؿ 

قياةاال تبارالفر ية
ال ياة
االحتاالية

Sig 

درجة
الحرية
Df 

ىػػػػػؿتكجػػػػػدىةقػػػػػةبػػػػػيفد ػػػػػؿالفػػػػػردكزيػػػػػادةكايػػػػػة
.النفاياتاليكاية

68.5180.00012

الدراسةالايدانية:الاصدر
(44.4جدكؿ كايةالنفاياتاليكايةزيادةعةقةبيفالنشاطاالقتصادملربا سرةككأااىفال.2

كىػػمSig)4.444(كبمغػػتال ياػػةاالحتااليػػة 64.835اربػػعكػػامالاحسػػكبة قػػدتبػػيفأفقياػػة
ةب نػوالتكجػػدىةقػةبػػيفلػػذلؾنػريضالفر ػػيةالصػفريةال اعمػػ4.45أصػغراػفاسػػتكلالاعنكيػة

كن بػػؿالفر ػػيةالبديمػػةالتػػمتػػنص،كايػػةالنفايػػاتاليكايػػةزيػػادةالنشػػاطاالقتصػػادملػػربا سػػرةك
كايػػةالنفايػػاتزيػػادةىمػػألكجػػكدىةقػػةذاتداللػػةإحصػػاعيةبػػيفالنشػػاطاالقتصػػادملػػربا سػػرةك

.اليكاية


ربا سرةكزيادةكايةالنفايات(العةقةبيفالنشاطاالقتصادمل10.1جدكؿ 
.0.05ىنداستكلاعنكية

قياةالفر ية
اال تبار

ال ياةاالحتاالية
Sig 

درجةالحرية
df 

ىؿتكجدىةقةبيفالنشاطاالقتصادملربا سػرةكزيػادةكايػة
النفايات.

64.8350.00012

الدراسةالايدانية:الاصدر
اػفأظيػرتالدراسػةكقةبيفإنتاجا سرةلمنفايػاتكىػددأيرادىػاىناؾىة: عدد أفراد األسرة -2

أفىنػػػػػاؾىةقػػػػػةبػػػػػيفىػػػػػددأيػػػػػرادا سػػػػػرةكت ػػػػػديركايػػػػػةالنفايػػػػػات ػػػػػةؿاسػػػػػت داـاربػػػػػعكػػػػػام
(Sig(كبمغػػػتال ياػػػةاالحتااليػػػة 427.734يبمغػػػتقياػػػةاربػػػعكػػػامالاحسػػػكبة (44.4جػػػدكؿ 
لػػذلؾنػػريضير ػػيةالعػػدـال اعمػػةب نػػوالتكجػػد4.45كىػػمأصػػغراػػفاسػػتكلالاعنكيػػة4.444

كن بػؿالفر ػية،ىةقةذاتداللػةإحصػاعيةبػيفأىػدادأيػرادا سػرةكت ػديركايػةالنفايػاتاليكايػة
البديمػػػةالتػػػمتػػػنصىمػػػألكجػػػكدىةقػػػةذاتداللػػػةإحصػػػاعيةبػػػيفىػػػددأيػػػرادا سػػػرةكت ػػػديركايػػػة

.النفاياتاليكاية
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.كنصيبالفردافالنفايات،ىكسيةبيفىددأيرادا سرةلكفىناؾىةقةك
(العةقةبيفىددأيرادا سرةكزيادةكايةالنفاياتاليكايةىنداستكلاعنكية11.1جدكؿ 

0.05.

قياةاال تبارالفر ية
ال ياة
االحتاالية

Sig 

درجة
الحرية
df 

ايػػةىػػؿتكجػػدىةقػػةبػػيفىػػددأيػػرادا سػػرةكزيػػادةك
.النفاياتاليكاية

127.7340.00012

الدراسةالايدانية:الاصدر
.العةقةطرديةبيفىددالسكافككايةالنفايات : عدد السكان -3

(نسػاة294.734إلػأل 4997(نسػاةىػاـ495.475ارتفعىددسكافاحايظة ػافيػكنساػف 
.(2444 الجيازاإلحصاعمالاركزم،.ـ2444ىاـ
كبمػعاتكسػط،2447(أسػرةىػاـ43.243ازدادىددا سرةيمالاحايظةلتصؿإلػألحػكالم كقد

.(2447:63 الجيازاإلحصاعمالاركزم،.يرد6.3حجـا سرة
(5.4شكؿ .كىذاالتغيريمأىدادالسكافانعكسبدكرهىمألحجـالنفاياتالانزلية

كزفالنفاياتالصمبةالسنكيةيماحايظة افيكنسالعةقةبيفأىدادالسكافك:(5.4شكؿ 


،ىددالسكاف الجيازالاركزملإلحصااالفمسطينم:كالبياناتاف، الشكؿافإىدادالطالبة(:الاصدر

،2449،تالصمبةكايةالنفاياتالصمبة اجمسإدارةالنفاياك.(2447،2446أىدادالسكافاس اطات
.ت اريرطيرانشكرة(2444،2444
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لتصػؿـ2448طػفيػمىػاـ46.599نةحػظأفكايػةالنفايػاتزادتاػف(5.4شػكؿ اف ػةؿ

ليصػؿـ2448ـىػايمنساة275,434ازدادافأىدادالسكافأي انـك2444ىاـ86.843إلأل
نساة.26.444أمبزيادةحكالم2444نساةيمىاـ344,438إلأل
لػػيسشػػرطانأساسػػيانالعةقػػةالطرديػػةبػػيفكايػػةالنفايػػاتكزيػػادةىػػددالسػػكاف فىنػػاؾدكؿكاػػدفك

بينااالدكؿ،يينتجىفذلؾت ميؿافكاياتالنفاياتالانتجةسنكيان،ت كـبإدارةاتكاامةلمنفايات
إالبعاميػػةالجاػػعكالترحيػػؿيرايػػؽالزيػػادةيػػمأىػػدادالسػػكافزيػػادةيػػمكايػػةالنفايػػاتال تػػمالت ػػـك

ـ2449يفػػمالكاليػػاتالاتحػػدةا اريكيػػةبمغػػتكايػػةالنفايػػاتالبمديػػةالصػػمبةىػػاـ.الانتجػػةسػػنكيان
تكايػة(اميػكفطػفأمان ف ػ254 2448بيناابمغتكايةالنفاياتىػاـ،(اميكفطف243 

كىػػػذايرجػػػعإلػػػألتطبيػػػؽبػػػرااجاإلدارة،اميػػػكفطػػػف8النفايػػػاتالبمديػػػةالصػػػمبة ػػػةؿىػػػاـحػػػكالم
ىادة،الاتكاامةلمنفاياتكت ميؿالنفاياتافالاصدر ىادةاالستعااؿ. كاع التدكيركاع

 United States Environmental Protection Agency (EPA), 2010:  11)
(طػػف7554 2444النفايػػاتالبمديػػةالصػػمبة الانزليػػة(يػػمىكنػػعككنػػعىػػاـبمغػػتكايػػةأي ػػانك

(طػػػفيكايػػػػان6484ـ 2448كبمغػػػػتىػػػاـ،كجػػػـ/يػػػكـ4.42يكايػػػانككػػػافاعػػػدؿنصػػػػيبالفػػػرد
كذلػؾالسػت داـبػرااجإىػادةالتػدكيركت ميػؿ،(كجـ/يكـ4.87كنصيبالفردافإنتاجالنفايات 

.(Yau , 2010:  2444 ـ2448%افالنفاياتىاـ24ي دتـإىادةتدكير،النفاياتافالاصدر
ىناؾىةقةطرديةبيفاستكلتعميـربا سرةكاعدؿإنتاجالفرد: مستوى تعميم رب األسرة -4

أظيػػرتالدارسػػةكاػػف ػػةؿاسػػت داـاربػػعكػػامأفىنػػاؾىةقػػةبػػيفالاسػػتكلالتعمياػػم.يكايػػان
(حيػػثبمغػػتقياػػةاربػػعكػػامالاحسػػكبة42.4ةكايػػةالنفايػػاتاليكايػػةجػػدكؿ لػػربا سػػرةكزيػػاد

لػذلؾ4.45كىػمأصػغراػفاسػتكلالاعنكيػةSig) 0.000(كبمغتال ياةاالحتااليػة 64.743 
نػػػريضير ػػػيةالصػػػفريةال اعمػػػةب نػػػوالتكجػػػدىةقػػػةبػػػيفالاسػػػتكلالتعمياػػػملػػػربا سػػػرةككايػػػة

 بػػؿالفر ػػيةالبديمػػةالتػػمتػػنصىمػػألكجػػكدىةقػػةذاتداللػػةإحصػػاعيةبػػيفكن،النفايػػاتاليكايػػة
.الاستكلالتعمياملربا سرةكزيادةكايةالنفاياتاليكاية

 ( العالقة بين المستوى التعميمي لرب األسرة وزيادة كمية النفايات  1. 12جدول ) 
.0.05ىنداستكلاعنكية

قياةالفر ية
اال تبار

الحتااليةال ياةا
Sig 

درجةالحرية
df 

ىؿتكجدىةقةبيفالاستكلالتعمياملػربا سػرةكزيػادةكايػة
النفايات

64.7030.00020

الدراسةالايدانية:الاصدر
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تعتبػػرالعكااػػؿاالقتصػػػاديةاػػفالعكااػػػؿاليااػػةالتػػمتسػػػاىـيػػمزيػػػادة: العوامثثل اتجتماعيثثثة -5
لعػػػاداتكالت اليػػػدكالاناسػػػباتكا ىيػػػادكشػػػيررا ػػػافتزيػػػداػػػفكايػػػةيا،النفايػػػاتالبمديػػػةالصػػػمبة

.الا مفاتالناتجة
تحميػػػػؿاالسػػػػتبيافىنػػػػدالسػػػػؤاؿىػػػػفزيػػػػادةكايػػػػةالنفايػػػػاتالصػػػػمبةكىةقتػػػػوبا ىيػػػػادياػػػػف ػػػػةؿ
يػردأفا ىيػادكالاناسػبات444افأيرادالعينةالبالعىػددىـ443كأياـالجاعةأجابكالاناسبات

الجاعػػػةىمػػػألالنفايػػػاتبسػػػبباالسػػػتيةؾالزاعػػػدكداديييػػػاتػػػز الزيػػػاراتالاتبادلػػػةكتػػػزداد ػػػةؿيػػػـك
أاػا،%اػفأيػرادالعينػة98.3 بػنعـ(ا سرككانػتنسػبةاػفأجػابكااىتبارأنوإجازةكتجتاعييو

(43.4جدكؿ %ي ط.4.7الذيفأجابكا ال(أمأنوليسىناؾىةقةاانسبتو
(ازديادكايةالنفاياتالانزلية ةؿالاناسباتكا ىياد43.4جدكؿ 

ىؿتعت دأفالنفاياتتزداد ةؿالاناسباتكا ىياد
كأياـالجاعة

%النسبةالاعكيةالتكرار

40398.3نعـ
71.7ال

%410100الاجاكع
ـ2442:الدراسيةالايدانية:الاصدر

يكجدتبايفيػمكايػةالنفايػاتالبمديػةالشػيريةاػابػيفيصػكؿالصػيؼكالشػتاا: سنةفصول ال -6
ـتػزدادالنفايػات2444ي ػةؿشػيرميكنيػككيكليػكلعػاـ،يمالشتاات ؿحيثترتفعيمالصيؼك

بشكؿكا مكاماكسبمغتالنفايػاتالانزليػةالتػمتػـجاعيػا ػةؿشػيريكنيػكيػماحايظػة ػاف
بينااكصػمتكايػةالنفايػاتالانزليػة،(طف584654(طفك ةؿشيريكليك 568777يكنس 

(6.4شكؿ .(ىمألالتكالم464243 ،(478555يمنفسالعاـ ةؿشيرمينايركيبراير 
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ـ2444(التبايفالشيرميمكايةالنفاياتالبمديةيماحايظة افيكنسلعاـ6.4شكؿ 
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(2444، اجمسإدارةالنفاياتالصمبةالشكؿافاىدادالطالبةكالبياناتاف:الاصدر


ـ فيػم2444كأي اننةحظأفكايةالنفاياتارتفعتبشػكؿكبيػرجػدان ػةؿشػيرنػكيابرىػاـ

.  احما ذبمىيدا  حأليترتبىمألذلؾزيادةالا مفاتالناتجةىفجااىذاالشير
 
 .التباين المكاني لمنفايات الصمبة : ب

،ت تمػػؼكايػػةالنفايػػاتالتػػميػػتـجاعيػػااػػفاحايظػػة ػػافيػػكنسيػػمالادينػػةىػػفال ريػػةكالا ػػيـ
لعديػػداػػفالاتغيػػراتكأىايػػاىػػددالسػػكافكاػػدلكفػػااةىاميػػةالجاػػعكالترحيػػؿإلػػألبسػػبباكذلػػؾ

ينجػػد،ينػػتجاػفنفايػاتاػفقبػػؿالسػكافيػتـجاعػويمػيسكػؿاػا،الاكػبالتػمت ػكـبيػاالبمػػديات
ل ااالنفاياتافقبؿالسكافيما را م،تراكـالنفاياتيمالشكارع كانتشارالاكباتالعشكاعيةكاع

(7.4(كشكؿ 44.4 جدكؿالافتكحة اصةيمالاناطؽالبعيدةالتمالتصميا دااتالبمديات.








 39 

 انيكنسةايملمنفاياتالصمبةيماحايظ(التكزيعالجغر4.7شكؿ 

(التبايفالاكانملمنفاياتالبمديةالصمبةيماحايظة افيكنس4.44جدكؿ 

الانط ة
ىدد

السكاف/نساة
2444*

حجـ
النفايات/طف

2444**
كجـ/يرد/يـككجـ/يرد/سنة

453.56433.974224.24.6 افيكنس
34.4326.362486.44.5بنمسيية

49.8234.922248.34.68ىبسافالكبيرة
6.5344.744267.434.7ىبسافالجديدة

9.8482.447245.44.67 زاىة
24.2834.544243.34.58ال رارة

225.384.6***5.9634.344الف ارم
44.59344.447249.84.68ا يـ افيكنس

294.73765.447224.24.64الاجاكع
(2446–2447،ت ديراتأىدادالسكاف،* الجيازاإلحصاعمالفمسطينم:الاصدر

(2444،** اجمسإدارةالنفاياتالصمبة
ـ(2444،*** بمديةالف ارم
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:(7.4كشكؿ (4.44يتبيفاف ةؿالجدكؿ 
: افيكنسكالادينةكالبمداتيماحايظةأفىناؾتبايفبيفالا يـ

يمادينة افيكنسىمػألالػرطـاػفارتفػاعىػددالسػكافكارتفػاعالاسػتكلاالقتصػادملمسػكاف.4
كجػـكيرجػع4.6الفردافالنفاياتيبمعإالأفإنتاج،كانتشارالاحةتالتجاريةيمكسطالادينة

،السببإلألأنويكجداكػباؤقػتتسػت داوبمديػة ػافيػكنسلن ػؿجػزااػفالنفايػاتالانتجػةإليػو
باإل ايةإلألانتشارظاىرةالحرؽالعشكاعمافقبػؿالسػكافك اصػةيػمالانػاطؽالبعيػدةالتػمال

باعنأل، اانفاياتيـالانزليةيما را مالافتكحةكقياـجزاافالسكافبإل،تصميا داةالبمدية
.آ رليسكؿااينتجوالسكافيكايانيتـجاعوكترحيموإلألاكبديرالبمم

كجػـكالسػببيػمذلػؾأف4.58.أاابمدةال رارةين فضيييااعػدؿإنتػاجالفػردليصػؿيييػاإلػأل2
كقػدتػـ،أكاػف ػةؿالاكبػاتالعشػكاعيةافالسكافيت مصافالنفاياتاػف ػةؿالحػرؽاجزا

بعػػضالسػػكافيسػػت دـب ايػػاأفباإل ػػايةإلػػأل،اشػػاىدةذلػػؾاػػف ػػةؿالدراسػػةالايدانيػػةلمطالبػػة
أمىنػػاؾإىػػادةاسػػت داـلػػبعضا مفػػاتالنفايػػاتالانزليػػة،الطعػػاـيػػمتربيػػةالطيػػكركالحيكانػػات

كزنيػػػاكحسػػابيايػػمالكايػػةاإلجااليػػػةيػػتـالمالكالتػػمالتجاػػعكترحػػؿاػػعالنفايػػػاتالصػػمبةكبالتػػ
.لمنفاياتالصمبةلمبمدة

.أاػابمػػدةبنػػمسػػييةأقػؿانط ػػةيػػمالاحايظػػةيػمإنتػػاجالفػػرداليػػكاماػفالنفايػػاتكيرجػػعذلػػؾ3
باإل ػايةإلػأل،عيداست داـالنفاياتالانزليةكطعاـلمحيكانػاتكالطيػكريافالسكافاإلألأفجزا

كأي ػانانػولػيسكػؿ،اضالاستكلالاعيشملدلالسػكافبالا ارنػةاػعالبمػداتيػمالاحايظػةان ف
سػت دـالبمديػةاكػباؤقػتترحػؿجػزااالنفاياتالتميتـجاعيػاترحػؿإلػألاكػبديػرالػبممحيػثت

.النفاياتإليوفا
،كىبسػػػافالكبيػػػرة،.ارتفػػػاعاعػػػدؿإنتػػػاجالفػػػرداليػػػكاميػػػمكػػػؿاػػػفىبسػػػافالصػػػغيرة الجديػػػدة(4

يرجػعذلػؾإلػألك،كجػـىمػألالتػكالم4.7،4.68،4.67ك زاىةحيثيصؿإنتاجالفػردييياػا
ا اػػرالػػذميػػديعالاػػكاطفلمػػت مصاػػفالنفايػػاتاػػف ػػةؿ،تكزيػػعالحاكيػػاتبشػػكؿكاسػػعككبيػػر

بيا،الحاكية طريؽىااؿالبطالةالبمدياتىفباإل ايةإلألحاةتالتنظيؼالاستارةالتمت ـك
،كجـ4.68.يرتفعاعدؿإنتاجالفرداليكامافالنفاياتيما يـ افيكنسكيبمعحكالم5

 : وذلك لألسباب التالية
ىمألالعكساف،الشكارعك يؽ،كتةصؽالانازؿيييا،بارتفاعىددالسكافالا يـياتاز-أ

كانتشػار،النفاياتيما طراؼكا را مالافتكحػةالادينةكال رلالتميت مصبعضالسكافاف
ييػػذاطيػػراكجػػكد،ظػػاىرةالحػػرؽباإل ػػايةإلػػألاسػػت داـب ايػػاالطعػػاـلمطيػػكركالحيكانػػاتالانزليػػة

.يمالا يـبسببطبيعةالا يـ
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اتككالةالغكثكتشغيؿالةجعيف ا كنركا(ىمالجيةالاسػؤكلةىػفإدارةالنفايػالا يـيتبع-ب
حيػػثيػػت مصالسػػكافاػػفالنفايػػاتاػػف ػػةؿ،حيػػثيػػتـاسػػت داـنظػػاـالحاكيػػات،يػػمالا ػػيـ

.باإل ايةإلألحاةتالنظايةالاستارةيمالا يـ،الحاكيةب نفسيـ
أ ػػػؼإلػػػألذلػػػؾك ػػػرةالاسػػػاىداتالتػػػمت ػػػدايا ا كنػػػركا(لسػػػكافالا ػػػيـكتتكػػػكفاػػػفاػػػكاد-ج

لكرتكفإلألجانبالاعمباتالحديديةااايساىـيمريػعكايػةالنفايػاتى كيةاغمفةبالبةستيؾكا
.الصمبةلدييـ

 .التباين السنوي لمنفايات البمدية الصمبة ج.
التبايفيمكايةالنفاياتالسنكيةارتبطبالتغيريمكايةالنفايػاتالشػيريةك ػةؿالسػنكاتاػابػيف

كيةالتػػػمتػػػـترحيميػػػاإلػػػألاكػػػبديػػػرالػػػبممإلػػػأل(شػػػيدتكايػػػةالنفايػػػاتالسػػػن2444–4997 
ا تةياتيمحجاياكلعبتالعكااؿالسياسػيةكا انيػةالتػمتعػرضليػاال طػاعدكرانكبيػرانيػمىػذا

(8.4شكؿ .اال تةؼ


التبايفالسنكملمنفاياتالبمديةالصمبةيماحايظة افيكنس:(8.4 شكؿ

 ت اريرطيرانشكرة(،النفاياتالصمبة الشكؿافاىدادالطالبةكالبياناتاف اجمسإدارة:اصدرال

     
:نةحظالتالم(8.4 شكؿاف ةؿ

(حيثبمغتكاية2444-4998 ةؿالفترةالااتدةاابيف زادتالنفاياتالصمبةكايةأف-4
كىػذايرجػعإلػأل(طػف52952 2444مغػتىػاـ(طػفكب45574 4998النفاياتالسنكيةيمىػاـ

كالزيػػادةالسػػػكانيةباإل ػػايةأفالك ػػػعاالقتصػػادمكػػػافتكسػػعالبمػػدياتيػػػم داػػةانػػػاطؽجديػػدة
أحسفحااليمذلؾالكقتقبؿاندالعانتفا ةا قصأل.
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بالارحمػةإلػألاكػبديػرالػبممبسػبتناقصػتكايػةالنفايػات(2444–2444الفترةاابػيف -2
انػػدالعانتفا ػػةا قصػػألكتكػػرارإطػػةؽقػػكاتاالحػػتةؿاإلسػػراعيممطريػػؽصػػةحالػػديفالرعيسػػم

كأي ػان،الاؤدمإلألاكبديرالبممااااُ طرإلألالت مصاػفالنفايػاتإلػألاكػبصػكيابػريم
ااػػاسػػاىـيػػم فػػضكايػػاتالنفايػػات،ىجػػرةالطػػةبكالاػػكظفيفإلػػألادينػػةطػػزةبسػػبباإلطػػةؽ

.نكيةالس
،48429 حيػثبمغػتزادتكايةالنفاياتالتمتـترحيميااللألالاكب(2446-2445 مىاا-3

تػػػـانسػػػػحاباالحػػػػتةؿاإلسػػػراعيمماػػػػفال طػػػاعكىػػػػكدةالطػػػػةبهالفتػػػػرةفػػػػمىػػػذي(طػػػف57446
كىػػكدة داػػةانط ػػةالاكاصػػمإلػػألالبمديػػةباإل ػػايةإلػػأل،كالاػػكظفيفإلػػألانػػازليـاػػفادينػػةطػػزة

.ن ؿكاياتكبيرةافالنفاياتالاتكدسةيمالاكباتالعشكاعيةإلألالاكبالرعيسم
كا ػػمكاماػػكسبسػػببان ف ػػتكايػػةالنفايػػاتبشػػكؿ(2448–2447 مكلكػػفيػػمىػػاا-4

ااػاترتػبىميػوارتفػاعنسػبةالبطالػةكان فػاض2447الحصارالػذميػرضىمػألال طػاعيػمىػاـ
حيثبمغتكايةالنفايػاتالسػنكيةيػم،سكافكتردمالنكاحماالقتصاديةاستكلالاعيشملدلالال

.ىمألالتكالم(طف54.945،46.599 ىذهالفترة
%ىػػف46طػػفأمبزيػػادة54.449زادتكايػػةالنفايػػاتالسػػنكيةحيػػثبمغػػت2449يػػمىػػاـ-5

:كيعكدالسببيمذلؾإلأل.ـ2448ىاـ
يةساىاتيمالت فيؼىفالحصارالافركضىمألال طاعفا نفاؽىمألالحدكدالاصرأ -أ

.اف ةؿإد اؿالب اععىبرىا
.تـإزالةالنفاياتالاتراكاةيمالسنكاتالساب ة-ب
.االستفادةافىااؿالبطالةيمتنظيؼا ااكفالبعيدةىمألأطراؼحدكدالبمديات-ج

6-  النفاياتبنسبة2444يمىاـ النفايات2449ىاـ%ىف48زادتكاية يبمغتكاية
ـزادتكايةالنفايات2444كيمىاـ،طف64.462التمتـترحيمياإلألاكبديرالبمم

ـيبمغتكايةالنفاياتالتمتـترحيمياإلألاكبديرالبمم2444%ىفىاـ35.5بنسبة
ديرالبمميمطفكالسببيمالزيادةالكبيرةيمكايةالنفاياتالارحمةإلألاكب86.843

:ـيرجعلألسبابالتالية2444،2444ىاـ
استكلالاعيشملدلالسكافك اصةبعدت فيؼالحصارالافركضىمألقطاعطزة.التحسف-أ
االسػػػػتفادةاػػػػفالاػػػػنما جنبيػػػػةإلزالػػػػةالاكبػػػػاتالعشػػػػكاعيةكالا مفػػػػاتالاتراكاػػػػةاػػػػفالسػػػػنكات-ب

الساب ة.
اشػػركع مػػؽيػػرصىاػػؿحيػػثتػػـتنظيػػؼا اػػاكفالبعيػػدةىمػػألاالسػػتفادةاػػفىاػػاؿبرنػػااج-ج

.أطراؼحدكدالبمديات
.د كؿالب اععىبرا نفاؽ-د
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  : Health Care Wasteنفايات الرعاية الصحية  -2
،اراكػزا بحػاثكفالاراكػزالصػحيةىػ"كؿالنفاياتالصادرةب نياتعرؼنفاياتالرىايةالصحية

يةإلألالنفاياتالطبيةالصادرةىفالرىايةالانزليةكدكررىايةالكبار"باإل ا،كالا تبرات
(2444:44،الش شير، الشريؼ

كتنػتج،كيكجػدليػااصػادرا تمفػة،"اادةتتككفبشكؿأساسػماػفنفايػاتصػمبةأكسػاعمةأكىأل
.فأكالحيكاف"أكالبحثيمأاراضاإلنسا،ىادةاف ةؿالاعالجةأكالكقايةكالتش يص

كقدىريتككالةحاايةالبيعةيمالكالياتالاتحدةا اريكيةنفايػاتالرىايػةالصػحيةىمػألأنيػاأيػة
ككالا تبػػراتالطبيػػة،طبيػػةكيشػػاؿذلػػؾالاستشػػفياتالاعالجػػةاتالا مفػػاتتنػػتجىػػفاؤسسػػ

.(2443:9، ال طيبكالعياداتالصحية،اراكزإجرااالتجاربىمألالحيكاناتأككحداتيا
%اػػفالنفايػػاتالناتجػػةىػػفالرىايػػةالصػػحيةنفايػػاتطيػػر طػػرةأكنفايػػات94%إلػػأل75تعتبػػر

كتنتجطالبانىفالكظاعؼاإلداريةكالتدبيرالانزلملاؤسسػات،ىااةقريبةالشبوبالنفاياتالانزلية
نػػااىاميػػاتصػػيانةابػػانمالرىايػػةكرباػػاتحتػػكمأي ػػانىمػػألالنفايػػاتالناتجػػةأ ،الرىايػػةالصػػحية

ىبػػػارةىػػػفنفايػػػاتالرىايػػػةالصػػػحيةال طػػػرةىػػػم%الباقيػػػة44-25كأفالنسػػػبةالباقيػػػة.الصػػػحية
(.2446:44، انظاةالصحةالعالاية

تنػػتجالػػدكؿالات داػػةكايػػاتأكبػػراػػفالنفايػػاتالطبيػػةاػػفالػػدكؿالناايػػةكذلػػؾبسػػببالتكنكلكجيػػا
كيعتاػػػدأي ػػػانىمػػػألالتنايػػػة،يػػػاتالعػػػةجالاتبعػػػةيػػػمالاراكػػػزالصػػػحيةالا تمفػػػةالاسػػػت داةكت ن

.(46.4 ،(45.4االقتصاديةكالاستكلاالجتااىمكاالقتصادمكىذااايك حوجدكؿ 
















 44 

اإلنتاجاليكاملنفاياتالرىايةالصحية:(4.45جدكؿ 
(يمبعضالبمدافكقطاعطزة كغـ/سرير

 اإلنتاج اليومي لمنفايات ) كغم / سرير( الدولة
3.8البرتغاؿ
3–5إيطاليا

5–7الكالياتالاتحدة
4(4 تايةند

4.3ليبيا
2.6البرازيؿ
4.2الصيف
8.4اليكناف
4.2–4.7(2الجزاعر 
4(3قطاعطزة 

(Lee , et al , 2009:  144. 4:الاصدر
2 .Hossain , et al , 2011:  757)
(2444،. شعيب3


اإلنتاجاليكاملنفاياتالرىايةالصحيةالناتجةىمألاستكلاإلقميـ:(46.4جدكؿ 

اإلنتاجاليكاملمنفاياتالانط ة
 كغـ/سرير(

44–7شااؿأاريكا
6–3أكركباالغربية
2–4.4أكركباالشرقية
3أاريكاالةتينية

آسيا
4–2.5الدكؿذاتالد ؿالارتفع
2.2–4.8الدكؿذاتالد ؿالاتكسط
3-4.3شرؽالبحرالاتكسط

(2446:42، انظاةالصحةالعالاية:الاصدر
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  : عمى النحو التالي تصنف نفايات الرعاية الصحية
تت افكتركيبيااشابولنفاياتالانازؿيككف(Non Clinical.نفاياتىاديةطيرطبية 4

بةستيؾ..(،اعادف،كرتكف،ا ىااؿاإلدارية كرؽ،نفاياتالاطابخ،ب اياالكجباتالغذاعية
تا ؿىذهالنفاياتىادة،باإل ايةإلألالنفاياتالصادرةىفأىااؿالصيانةلماراكزالصحية

.%(94–75ياتالصادرةىفالرىايةالصحية النسبةالعظاألافالنفا
،نفاياتحادة،أنسجةكياياعية،تصنؼإلألنفاياتاعدية:(Clinical.نفاياتطبية 2

%(افالنفاياتالصادرةىف44–25تشكؿىذهالا مفات ،أكىيةا غكطة،اكاداشعة
(47.4 جدكؿ.الرىايةالصحية

تصنيؼنفاياتالرىايةالصحيةكتعريفاتيا:(47.4جدكؿ 
نكعنفايات

الرىايةالصحية
تعريفيا

،يطريات،بكتريا،ىمالنفاياتالاتكقعاحتكاعياىمألجرا يـ ييركساتنفاياتاعدية
.طفيميات(

،النفاياتالصادرةىفأااكفالعزؿالصحم،ازارعالا تبرات:ا اؿ
أمأجيزةكانتتست دـلماريض،excretaيرازاتاإل،الاسحاتالطبية

زجاجاكسكر،الاشارط،جيازتسربكريدم،اإلبر:ا اؿنفاياتحادة

ا نسجة
.ىما نسجةكالسكاعؿالبشرية

ا جنةكال ةصات.،الدـكسكاعؿالجسـا  رل،ا ى ااالابتكرة:ا اؿ

.ىمألاكادكياياعيةىمالنفاياتالاحتكيةكياياعية
اكادالتطييركالتع يـ،ـاشعةاكادتحايضأية،تح يراتالا تبرات:ا اؿ

دكاعية
.نفاياتتحتكمىمألاستح راتدكاعية

أمكحداتامك ةبا دكية،أدكيةانتييةالصةحيةأكطيرارطكببيا:ا اؿ
.أكتحتكمىمألأدكية

اشعة
.اداشعةنفاياتتحتكمىمألاك

،تح يراتطيراست داةافالعةجاإلشعاىمأكافأبحاثالا تبر:ا اؿ
.بكؿأكأمابرزاتلمجسـاعالج،أكىيةامك ة

.طازاتالت ديركا كسجيف(،جراتالغاز الغازالطبيعمأكىيةا غكطة
(2444:43،الش شير، الشريؼ:الاصدر
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  : لرعاية الصحيةمصادر نفايات ا
ت سـاصادرنفاياتالرىايةالصحيةإلألاصادررعيسةكاصادريرىيةحسبكايةالنفايات

(48.4 جدكؿ.الصادرةانيا
(اصادرنفاياتالرىايةالصحية48.4جدكؿ 

اصادريرىيةاصادررعيسية
..الاستشفيات4
..اراكزالرىايةالصحية2
.راكزا بحاثالبيكلكجيةكالطبية.الا تبراتالطبيةكا3
..الطبالشرىمكالتشريم4
..بنكؾالدـكاراكزسحبالدـ5
..اراكزراىيةالكبار6

.كعياداتا سناف:.اراكزالرىايةالصحيةالصغيرة4
.اراكزالرىايةالصحيةالات صصةذاتالنفاياتالطبية2

.اراكزالاعاقيف،الاستشفياتالنفسية:الاحدكدةا اؿ
..الرىايةالانزلية3

(2444:42،الش شير، الشريؼ:الاصدر
 
  : نفايات الرعاية الصحيةل ات الصحية تأثير ال

أك ػػرالفعػػاتتعر ػػانلما ػػاطرالصػػحيةارتبػػةتنازليػػانحسػػبأك ػػرالفعػػاتاػػفتعتبػػرالفعػػاتالتاليػػة
.تعر ان

.فالصحييف.ا طبااكالتاريضكالاساىدي4
..الار أليمالاراكزالصحيةأكافيتم كفالعنايةالانزلية2
.الار أليمالاراكزالصحيةك.الزكاركاراي 3
ىمألجاعكتداكؿالنفاياتكفىااؿالنظايةال اعا،مال دااتالاساندةا ؿالغسيؿ.العاامكفي4
.(2444:44،الش شير، الشريؼبيةىمألالاحارؽكاكبالنفاياتالطكف.العااؿال اعا5
كذلػػؾ،حسػػبانظاػػةالصػػحةالعالايػػةتعتبػػرنفايػػاتالرىايػػةالصػػحيةجػػزااػػفالنفايػػاتال طػػرةك

يينػػاؾ،يفبسػػببآ ارىػػاالسػػمبيةىمػػألالعػػااميفيػػماؤسسػػاتالرىايػػةالصػػحيةك صكصػػانالاار ػػ
(كالتيػػػابالكبػػػدHIVة اإليػػػدزالعديػػػداػػػفا اػػػراضالتػػػمياكػػػفأفتنت ػػػؿا ػػػؿن ػػػصالاناىػػػ

اإلبػػػرالامك ػػػةككذلػػػؾىػػػفطريػػػؽالتعػػػرضلمجػػػركحبالا مفػػػاتالطبيػػػةالحػػػادة،(B.Cالكبػػػاعم 
.الاست داةتحتالجمد

قااػػتاراكػػزاكايحػػةا اػػراضكالكقايػػةيػػمالكاليػػاتالاتحػػدةا اريكيػػةبػػالتعرؼ4996فػػمىػػاـي
،نتلاار يفكأطبااكاسػاىدما تبػر(كاHIVىة حالةىدكلبفيركسن صالانا54ىمأل
.حالةافإصاباتاإلبرتحتالجمدية32

اةاسػةنفايػاتالرىايػةالصػحيةىػف(الناتجB.Cكيعتبر طرىدكلالتيابالكبدالفيركسم 
الفيركسقادرىمألأفيظؿحيانلاػدةأطػكؿاػفييػركسن ػصالاناىػةاحيثأفىذ،أك رأىاية
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 HIV)، يجرىػػةاعديػػةاػػفييػػركسالتيػػابالكبػػدالكبػػاعمB.Cياكنيػػاأفتظػػؿحيػػةلاػػدة)
يالعػددالسػنكملإلصػابةبعػدكلالكبػدالفيركسػم،أسػبكعيػمقطػرةدـىم ػتدا ػؿإبػرةتحػتالجمػد

 HBV462(يمالكالياتالاتحدةا اريكيةنتيجةالتعرضلنفايػاتالرىايػةالصػحيةيتػراكحبػيف،
(يبػػيف طػػرالعػػدكلبعػػد49.4جػػدكؿ .حالػػة344.444اػػفالاجاػػكعالكمػػمالسػػنكمالبػػالع324
(2446:22، انظاةالصحةالعالايةباإلبرتحتالجمدية.ك ز

 طرالعدكلبعدك زباإلبرتحتالجمدية:(49.4جدكؿ 
 طرالعدكلالعدكل
HIV)4.3%ييركسن صالاناىة 

B 3%لكبدالفيركسمالتيابا
C 3–5%التيابالكبدالفيركسم

(2446:23، انظاةالصحةالعالاية:الاصدر
ىمػػألإدارةالنفايػػات ػػارجيفىػػذاالنػػكعاػػفالعػػدكلال طػػرةا تصػػرىمػػألىاػػاؿالاستشػػفألكال ػػاعاك

طػرىػذاالنػكعاػفي ،اؤسساتالرىايةالصحيةككذلؾالنباشيفيماكاقػعالػت مصاػفالنفايػات
.العدكلبيفالار ألكالعااةان فضجدان

إلألالاياهالعاداةال ارجةافالاستشفألإلألشبكةالصرؼالصحمدكفأمنكعافباإل اية
الاعالجة رعيستعتبر السكافاناصدران إلألىااة لن ؿا اراضالاعدية الا اؿ، ،يعمألسبيؿ

دكر،لصرؼالصحمافالاستشفياتالتمتعالجارضالككليراكافلمتصريؼالعشكاعملاياها
الةتينيةركبي أاريكا بعضدكؿ يم الككليرا كباا تفشم يم الاياه، تمكيث يم تساىـ كأي ان

.(2446:22، انظاةالصحةالعالاية.الجكيية
  : إدارة النفايات الرعاية الصحية

لرىايػةالصػحيةيػماحايظػة ػافيػكنسيجػبال يػاـبا ارنػةافأجػؿالت يػيـالعػاـإلدارةا مفػاتا
الك ػػػعال ػػػاعـاػػػعاعػػػاييركتعمياػػػاتكا ترحػػػاتالاؤسسػػػاتكالييعػػػاتالعالايػػػةذاتالعةقػػػةا ػػػؿ

.انظاةالصحةالعالاية
:تتككفسمسمةإجراااتإدارةنفاياتالرىايةالصحيةاف طكاترعيسة

 : ية من المصدرفصل نفايات الرعاية الصح : أوتً 
،ي صػػدبيػػذهال طػػكةيصػػؿنفايػػاتالرىايػػةالصػػحيةالعاديػػةىػػفنفايػػاتالرىايػػةالصػػحيةال طػػرة

..(.ينمالت دير،الاارض،تككفاسؤكليةيصؿالنفاياتىمألانتجيا الطبيبك
اتأكيػاسنػايمكفذ،يككفيصؿنفاياتالرىايػةالصػحيةباسػت داـأكىيػة اصػة كرتػكفا ػكلك

.ألكافاايزةكاكاصفاتسااكةت افىدـالتسريب(
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اتعػػارؼاليػػزبػػيفالنفايػػاتالا تمفػػةيك ػػعشػػعاراتاايػػزةلمتابانظاػػةالصػػحةالعالايػػةكقػػدقااػػت
(24.4 جدكؿىميياىالايانكىمكاايمم

الا تمفةالشعاراتكا لكافالاايزةلمتاييزبيفنفاياتالرىايةالصحية:(24.4جدكؿ 
 نوع ولون الحاوية أو الكيس نوع النفايات الرعاية الصحية

المكفا صفربكجكدشعارالنفاياتالاعديةالنفاياتالاعديةكالتميمزايااعالجةحرارية
المكفا صفرالنفاياتالاعديةكا نسجةكا ى ااالابتكرة

كيسلكنوأسكدالنفاياتالعادية
.(يحاؿشعارالنفاياتالاعديةSafety Boxصندكؽكرتكفا كل النفاياتالحادة
كىاارصاصميحاؿشعارالنفاياتالاشعةالنفاياتالاشعة

.المكفالبنمنفاياتا دكيةكالكيااكيات
(2446:54، انظاةالصحةالعالاية

 
 جمع وتخزين ونقل نفايات الرعاية الصحية داخل المؤسسة  : ثانياً 

بعدأفيتـيصؿالنفاياتباست داـا كىيػةالا صصػةلػذلؾتن ػؿىػذها كىيػةىنػدااػتةا م ييػا
بإحكاـت زفت زيفأكلميمحاكيةبةستيكية اصةبذلؾتحاؿىةاةأكلكفاايزةحسػبنػكع

كػػكفالنفايػػةكاليجػػبأفتتجاػػعالنفايػػاتيػػما قسػػاـالا تمفػػةيػػمالاراكػػزالصػػحيةبػػؿيجػػبأفي
اػعاراىػاةالسػةاةكا اػافىنػد،ىناؾجدكؿاكاىيداحددلن ؿىذهالنفاياتإلأل ارجا قساـ

.ن ؿنفاياتالرىايةالصحيةافدا ؿا قساـإلألأااكفالت زيفال انكمدا ؿالاؤسسة
 نقل نفايات الرعاية الصحية خارج المؤسسة  : ثالثاً 

فكالتشػػريعاتالتػػمت ػػافالسػػةاةكا اػػافلمعػػااميفىمػػألىػػذهيجػػبأفتحكػػـىػػذهال طػػكةال ػػكاني
.ال طكةككذلؾىمألالبيعةكالصحةالعااةكيجبأفتككفىناؾاكاصفاتاحكاةلكساعؿالن ؿ

حتػألالكصػكؿ،كيجبن ػؿالنفايػاتىبػرأقصػركأسػرعطريػؽااكنػةكالتػميجػبأفتحػدداسػب ان
.عملنفاياتالرىايةالصحيةإلألأااكفالاعالجةكالت مصالنيا

 والتخمص منيا.معالجة نفايات الرعاية الصحية  : رابعاً 
  : ىناك عدة طرق لمعالجة نفايات الرعاية الصحية منيا

(.Incineration .الحرؽ4
(.Chemical Disinfection .الاعالجةالكياياعية2
(.Wet and dry thermal treatment .الاعالجةباست داـالحرارةالجايةكالرطبة3
(Microwave  Radiation .الاعالجةباست داـاإلشعاعقصيرالادل4
(.Land disposal .الديف5
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(.Open dumps الاكباتالعااة:كىناؾنكىيفافالاكبات
(.(Sanitary land fillsالاكباتالصحية
(.Encapsulation .االحتكاا6
(.Safe burial on heath facility premises .الديفدا ؿأرا مالاؤسساتالصحية7
(2444:24،24،22،الش شير، الشريؼ(.Inertization .إبطاؿالفعالية8


كفػػػااة،يعتاػػػدا تيػػػارطري ػػػةالاعالجػػػةلنفايػػػاتالرىايػػػةالصػػػحيةىمػػػألالظػػػركؼكالبيعػػػةالاحميػػػة
،نػػػكعككايػػػةالنفايػػػاتالصػػػادرةىػػػفالاراكػػػزالصػػػحية،اكىيػػػكبالطري ػػػةالا تػػػارةكسػػػةاةكازايػػػ

.اىتباراتالسةاةكالصحةالاينية
كالبدافأ ػذالجكانػباالقتصػاديةبعػيفاالىتبػارك اصػةبسػببتػردما ك ػاعاالقتصػاديةيػم

(2449:92، ال طيب.ا را مالفمسطينية


 حية في محافظة خان يونس نفايات الرعاية الص
كلكػػفىػػذه،التكجػػدبيانػػاتدقي ػػةحػػكؿكايػػةنفايػػاتالرىايػػةالصػػحيةيػػماحايظػػة ػػافيػػكنس

ت تمؼكايةالنفاياتالصادرةىفالاؤسساتالطبيةحسػبحجػـال داػةالاتػكيرة،بياناتت ديرية
(24.4جدكؿ .يمالاؤسسةكىددالاتردديفىمييا

نفاياتالرىايةالصحيةالصادرة(كاية24.4جدكؿ 
ىفاراكزالرىايةا كليةكال انكيةيماحايظة افيكنس

 كمية النفايات كجم / يوم نوع مركز الرعاية واسمو

(4اراكزالرىايةال انكية 
2844–2444استشفألاجاعناصرالطبم

4444استشفألا كركبم
544(استشفألاليةؿا حارالفمسطينم  اصة

454استشفألدارالسةـ  اصة(
 4553 - 3853 المجموع

(2اراكزالرىايةا كلية 
25اركزشيداا افيكنس

24اركزبنمسيية
25اركزىبسافالكبيرة



 54 

45اركزىبسافالجديدة
45اركز زاىة
25اركزال رارة
44اركزالزنة

45اركزجكرةالمكت
8طااركز مديةا 
44اركزالف ارم

 168 المجموع
 4718 – 4318 المجموع الكمي

(2444،. الحمبم(4 الاصدر
(2444،. داعرةصحة افيكنس(2 

–4448ةالصػػػحيةتتػػػراكحاػػػابػػػيف تبػػػيفأفكايػػػةنفايػػػاتالرىايػػػ:(23.4اػػػف ػػػةؿجػػػدكؿ 
اكزىػػػػػػةىمػػػػػػألالاستشػػػػػػفياتكالعيػػػػػػادات4748 كيت ػػػػػػمأفاراكػػػػػػزالرىايػػػػػػةال انكيػػػػػػة،(كجـ/يػػػػػػـك

حيػػثبمغػػتكايػػةالنفايػػاتالصػػادرة، الاستشػػفيات(يػػمالاحايظػػةتنػػتجكايػػاتأكبػػراػػفالنفايػػات
بيناػػػػاتبمػػػػعكايػػػػةال4554–3854ىػػػػفالاستشػػػػفياتحػػػػكالم  نفايػػػػاتالصػػػػادرةىػػػػف(كجـ/يػػػػـك

كالسػػػببيػػػمىػػػذاكجػػػـ/468الطبيػػػةالحككايػػػةحػػػكالمالعيػػػادات يرجػػػعلكبػػػرحجػػػـاال ػػػتةؼيػػػـك
كك رةالاتػردديفسػكااكػانكاار ػألأك،ال دااتالتمت داياالاستشفياتكال ياـبعامياتجراحية

،طيػػارالجػػركح،ا طفػػاؿاراكػػزالرىايػػةا كليػػة(ت تصػػر ػػدااتياىمػػألتطعػػيـأاػػاالعيػػادات .زكار
.تش يصا اراضالبسيطة

تتصدراستشفألاجاعناصرالطبمأكبرإنتاجيكامافنفاياتالرىايةالصحيةكذلؾيرجعإلأل
تمييػا،أنياأكبػراستشػفأليػمالاحايظػةكيكجػدبيػاجايػعا قسػاـباسػت نااقسػـا كراـالسػرطانية

.تاستشفألا كركبمافحيثإنتاجالنفايا
استشػػػفألاليػػػةؿا حاػػػركدارالسػػػةـتنػػػتجكايػػػاتأقػػػؿاػػػفالنفايػػػات نياػػػااستشػػػفيات اصػػػة

الابيتييياا.يالعةجليساجانانحيثيتـديعابمعافالااؿا ابؿتم مال داةأك
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 ، بعد إجراء مقابالت مع المسئولين عن إدارة نفايات الرعاية الصحية في مستشفيات   المحافظة
  *   : انت عممية إدارة نفايات الرعاية الصحية تتم عمى النحو التاليك
العاميػةا تصػػرةىمػػأليصػػؿكيػػرز،اصػػدرإنتاجيػػااػػفالتػػتـىاميػػةالفػرز: . عمميثثة الفصثثل1

النيػادؿ(دا ػؿصػناديؽ اصػة–ييتـك ع السػرنجات،ا دكاتالحادةكاإلبركالاشارطالطبية
(ليػاأشػكاؿكألػكافكا اسػاتا تمفػةكىػماصػػنكىةSafety Boxاف يطمػؽىمييػاصػندكؽاآلاػ

يا.ييإااافالبةستيؾأكافالكرتكفالا كلازكدةبفتحةافأىمأللك عالا مفات
تتـىاميةالجاعدا ػؿا قسػاـيػمأكيػاسالبمديػةالعاديػةحيػثلػيسليػاألػكاف : . عممية الجمع2

.آ رىاإلألكتككفااتمعة،سااكةكقابمةلمتازؽاايزةكااأنيارديعةافحيثال
أاػػاىاميػػةالجاػػع ػػارجا قسػػاـبعػػدجاعيػػااػػفدا ػػؿا قسػػاـتك ػػعيػػمأكىيػػةبةسػػتيكيةاغم ػػة

الاستشػفألالتابعػةلمبمديػػة ػػارجتك ػعىمػألأطػراؼال سػػـكيػتـن ميػاإلػػألالحاكيػاتالاكجػكدةيػمك
ناصرالطبماكشكيةكاكجكدةيماكافافتكحكطيػرالحاكياتيماستشفألاجاع.كىماكشكية

كك يػػراناػػاتتػػراكـالنفايػػاتحػػكؿالحاكيػػاتااػػايسػػيؿكصػػكؿالعػػاب يف،آاػػفكلػػيساحاطػػابسػػياج
أي انالحاكيةالتابعةلاستشفألدارالسةـال اصةاكجكدةىمألالطريؽالعاـ.كا طفاؿإلييا.


 : نفايات الطبية كما يميتتم عممية معالجة ال: طرق المعالجة. 3
حايظػػػةاحرقتػػػافإحػػداىاايػػػماجاػػػعناصػػػرالطبػػػمالاحيػػػثيكجػػديػػػم:.طري ػػةالحػػػرؽاآللػػػم4

ك ػعالاحرقػةيػماجاػعناصػرالطبػمانػاؼلمشػركطكالاعػاييركا  رليماستشفألا كركبػم.
-:التمك عتياانظاةالصحةالعالايةكذلؾلألسبابالتالية

اتػػػري ػػػطااػػػايػػػؤدمإلػػػألتمػػػكثاليػػػكااكالحػػػاؽ5لاد نػػػةحيػػػثيبمػػػعطكليػػػاأ.ان فػػػاضارتفػػػاعا
زيػدارتفػاعي نػويجػبأفبد افالاتصاىدافالاحرقػةىماػانبسببالال رربالسكافالاجاكريف

.(اترىفارتفاعالاساكفالاجاكرةلماحرقة2.5الاحرقة 
يفتابعػةلماحرقػةيتظػؿأكيػاسالنفايػاتب.الاحرقةاكجكدةىمألأرضترابيةكالتكجدطػرؼت ػز

.ام اةأااـالاحرقةيمال ارج
.ج.ىااؿالاحرقةطيرادربيفبشكؿكاؼ

                                                 

:ناانىمألالا ابةتالش صيةالتمقااتبياالطالبةاع*.ل دتـالتكصؿإلألىذهالاعمكااتب
ا ابمةش صية.رعيسكاشرؼلجنةاكايحةالعدكلكتطكيرالجكدةباجاعناصرالطبم:احادأبكشعيب-
.ـ9/6/2011
.ـ14/6/2011رعيسقسـال دااتباستشفألا كركبما ابمةش صية:ىةاالعكر-
.ـ20/7/2011ال دااتيماستشفألدارالسةـال اصةا ابمةش صيةادير:احاكدالازيف-
.ـ15/5/2011ا ابمةش صية.اديرالرىايةا كليةيماحايظة افيكنس:صةحالرنتيسم-
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يبمػػعطكليػػااػػابػػيف،أاػػااحرقػػةاستشػػفألا كركبػػمييػػمأي ػػؿاػػفاحرقػػةاجاػػعناصػػرالطبػػم
دكريػػػػةكيكجػػػػدصػػػيانة،تكجػػػدىمػػػػألأرضارصػػػكيةكليػػػػاطريػػػةت ػػػػزيفاؤقتػػػةك(اتػػػر44-45 

.شيكر9لماحرقةتتـكؿ


  : المخمفات التي يتم حرقيا داخل المحارق اآللية
.(Safety Box.اإلبركا دكاتالحادة 4
.ا مفاتالا تبر ا طباؽالبكتيريةالاست داةيمإجرااالازرىة(كيتـحرقيابدكفتع يـ.2
.(Double مأكياستك عي((expired.كحداتالدـالانتييةصةحيتيا3
..ىمبا دكيةالكياياعيةلار ألالسرطاف4

:كاآلتماعياباقمنفاياتالرىايةالصحيةيتـالتعااؿ
..ا ى ااالابتكرةيتـدينياافقبؿا ىؿ4
.ال ةصة الاشياة(ال ارجةافقسـالكالدةيتـتع يايابالكمكركتم ألاعالنفايػاتالعاديػةيػم2

.كياتالتابعةلمبمديةالحا
..راادالاحرقةيتـتجايعو ـيطرحاعالنفاياتالعادية3
يػػرازاتالاػػريضتتجػػوإلػػألشػػبكة4 .النفايػػاتالسػػاعمةكالنفايػػاتالناتجػػةىػػفاراكػػزطسػػيؿالكمػػألكاع

.الصرؼالصحمبدكفأماعالجة
.لكزارةالصحة.ا دكيةالانتييةصةحيتياترجعإلألا ازفا دكيةالتابعة5

دارالسػػةـ(يػتـحرقيػػادا ػػؿالاحرقػػةالاكجػػكدةيػػم،أاػاالاستشػػفياتال اصػػة اليػػةؿا حاػػر
.اجاعناصرالطبم

يػػمكتك ػػعاستعصػػاؿا نسػػجةالكرايػػةيػػتـ،قسػػـا كراـالسػػرطانيةيػػماستشػػفألا كركبػػمكيػػم
تكسػريأاػاالعمػبالبةسػتيكية،شػيكر6كػؿكيػتـدينيػاىمببةستيكيةكيتـك عيايمالا تبػر

.كتك عاعالنفاياتالعادية
بالنسػػبةلنفايػػاتالرىايػػةالصػػحيةلمعيػػاداتالحككايػػة اراكػػزالرىايػػةا كليػػة(يػػتـيصػػؿالنيػػادؿ

.يتـحرقيايماحرقةاجاعناصرك(Safety Boxكالسرنجاتكتك عيم 
ايةتك عيػمحاكيػاتالبمديػةالاكجػكدة ػارجالعيػاداتيػمباقمالنفاياتيتـجاعيايمأكياسشف

.الشارعالعاـكترحؿاعنفاياتالبمديةإلألاكبديرالبمم
:يكجديمالاحايظة ةثىياداتتابعةلمككالة ا كنركا(

..ىيادة افيكنسالاركزية4
..العيادةاليابانية2
..ىيادةاعف3
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(كااىكالك عالاتبعيمSafety Boxاتكالنيادؿحيثتك عيم ي تصرالفرزىمألالسرنج
كباقمالنفاياتتك عيمالحاكياتالتابعةلمككالةكيتـترحيمياإلألاكبدير،العياداتالحككاية

.البمم
اػػفصػػناديؽاآلاػػافاػػف ػػةثىيػػاداتيكايػػانتن ػػؿبسػػيارة اصػػةإلػػألاكتػػبصػػندكقيفيػػتـإنتػػاج

ةالتابعةلةكنركاكلكفاليتـحرقيادا ؿاحرقةاجاعناصرالطبمإنااتك عاعالصحةكالبيع
.النفاياتالاتجيةإلألاكبديرالبمم

بإل ااا مفاتيايمالحاكياتالتابعةكأي ا تنتشريمالاحايظةالعياداتال اصةكالا تبراتكت ـك
كىػػادةاػػاتكػػكفىػػذهالنفايػػاتاصػػدرانلعبػػث،لمبمديػػةكتكػػكفاحتكيػػةىمػػألا دكاتالحػػادةكػػاإلبر

.ا طفاؿبيا
بفصؿالسرنجاتكالنيادؿكك عيايم  .(Safety Boxبعضالا تبراتت ـك

نستنتج مما سبق أنو يوجد عدة ممارسات غير سثميمة فثي التعامثل مثع نفايثات الرعايثة الصثحية 
 .مثل
الاحايظػػػةحيػػػثأنػػػوالتكجػػػدإدارةجيػػػدة.التحظػػألنفايػػػاتالرىايػػػةالصػػػحيةباىتاػػػاـكبيػػػريػػػم4

.يالمتعااؿاع
..ىدـكجكدبياناتكسجةتلحصركاياتكأنكاعالنفاياتال طرة2
.ت تصػػرإدارةالنفايػػاتىمػػألىاميػػاتيصػػؿبسػػيطةلػػبعضالاػػكادالحػػادةكػػاإلبركبعػػضالاػػكاد3

.ال ارةالناتجةىفالا تبرات
قسػػػاـكالػػػت مصانيػػػاتػػػتـكلكنيػػػابطػػػرؽطيػػػرآانػػػةكقػػػدتعػػػرض.ىاميػػػةن ػػػؿالنفايػػػاتدا ػػػؿا 4

.العااميفلم طر
.يػػتـالػػت مصاػػفالنفايػػاتإاػػابطري ػػةالحػػرؽاآللػػمأكبإل اعيػػايػػمالحاكيػػاتالتابعػػةلمبمديػػة ػػـ5

تن ػػػؿبكاسػػػطةسػػػيارةالبمديػػػةإلػػػألاكػػػبالنفايػػػاتالعػػػاـيػػػمادينػػػةديػػػرالػػػبممكاليكجػػػدليػػػااكػػػاف
.الاكبحيثيتـا تةطيااعالنفاياتالانزليةا صصدا ؿ


 (. Agricultural Waste)النفايات الزراعية  -3

ي صػػدبالنفايػػاتالزراىيػػةجايػػعالنفايػػاتأكالا مفػػاتالناتجػػةىػػفكايػػةا نشػػطةالزراىيػػةالنباتيػػة
.كالحيكانيةكنفاياتالاسمخ

،إيػرازاتالحيكانػات،نػكاتجالاسػالخ،زراىيػةكافأىـىذهالنفاياتا مفػاتحصػادالاحاصػيؿال
(4987:447،يرحاف، طرايبة.ب اياا ىةؼ،جيؼالحيكانات

حيػث،تعتبرالزراىةافأىـا نشطةاالقتصػاديةالتػمياارسػياالسػكافيػماحايظػة ػافيػكنسك
(أماػانسػبتو2444،زراىػة كزارةال.دكنػـ48444تبمػعاسػاحةا را ػمالزراىيػةيػمالاحايظػة
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حيػػثسػػاىـتطػػكرالعاميػػةالزراىيػػةكزيػػادةىػػددالبيػػػكت.%اػػفإجاػػالماسػػاحةالاحايظػػة43
(بيػػت3544 2444البةسػػتيكيةيػػمزيػػادةالا مفػػاتالزراىػػةي ػػدبمػػعىػػددىايػػمالاحايظػػةلعػػاـ

(2444، كزارةالزراىة،بةستيكم
ا مفػػاتالابيػػداتالحشػػريةالاسػػت داةيػػماكايحػػةاآليػػاتالزراىيػػةكاػػفأىػػـالا مفػػاتالزراىيػػة

كياكػػفأف،كالاا مػػةيػػمىبػػكاتالابيػػداتالفارطػػةحيػػثتم ػػألىػػذهالعبػػكاتيػػكؽا رضالزراىيػػة
ااػػايػػؤ رىمػػألقػػدرةالتربػػةىمػػأل،تػػديفيػػمالتربػػةكتعاػػؿىمػػألالعػػزؿبػػيفالايػػاهكجػػذكرالنباتػػات

:2444، الدحػػدكح،أنيػػاتشػػكؿ طػػرانىمػػألا طفػػاؿاػػف ػػةؿالعبػػثبيػػاباإل ػػايةإلػػأل،اإلنتػػاج
(22.4جدكؿ (42


/لتر2444-2445(كاياتالابيداتالكياياعيةالاست داةيماحايظة افيكنس22.4جدكؿ 

ابيداتالسنة
أىشاب

اع اات
تربة

ابيدات
حشرية
كنيااتكدا

ابيدات
يطرية

ابيدات
أ رل

الاجاكع

244584764242842368529734392482267
2446997644644224482226434299326
24477524375244423243748444474384
2448728477444498644688427334445794
24494677246775656734544774348296447
2444754264964588723985225534496726

(2444، كزارةالزراىة:الاصدر
(2447-2446(يتبيفأفىناؾتراجعيمكايػةالابيػداتيػمالسػنكات 24.4اف ةؿالجدكؿ 

كبعدذلؾارتفعتالكاية،2446ىمألقطاعطزةىاـانكىذايرجعإلألالحصارالذمكافافرك 
بمغتكايةالابيداتىػاـ،بدكفرقابةالابيداتىبرا نفاؽإد اؿسبببكىذا2449ك اصةيم

.الكايةطبيعيةىذهعتبرت(لترك496726ـ 2444
كب درااح  توالابيػداتاػفيكاعػديػماجػاؿالزراىػةكتربيػةالحيكانػاتإالأنيػاليػاا ػاطرتػرتبط

سػػكاا،كاػػاىػػكالحػػاؿ ػػافأنسػػجةجسػػـاإلنسػػافكالحيكانػػات،باسػػتاراريتياكتراكايػػايػػمالبيعػػة
أك،أكىنػػدصػػناىتيالمعااػػؿيػػمىػػذهالصػػناىة،ابيػػداتإلػػألجسػػـاإلنسػػافىنػػدرشػػياد مػػتال

أكاباشرة، افسمسمةطذاعيةتبدأبالنباتاتيالحيكاناتياإلنساف،انت متإليوىفطريؽطذاعو
.لت ػػكديػػمالنيايػػةإلػػألا ػػطراباتكأاػػراضا تمفػػة،ديػػمجسػػاوايػػافتركيزىػػايػػزد،إلػػألاإلنسػػاف

(2445:263، اكسأل
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يماعظـ فيفةالكزفىمألالبمدياتييمىبعانأااا مفاتب اياالاحاصيؿالزراىيةييمالتشكؿ
يػػػمالانػػػازؿيفالاكجػػػكدلأليػػرافالانػػاطؽالزراىيػػػةكيػػػتـاسػػػت داـب ايػػاالاحاصػػػيؿالزراىيػػػةككقػػػكد

شػااـ–ال يػار–اىيػة طاػاطـلا مفػاتالاحاصػيؿالزركيمالكقتالحا ريتـجاػع،ال ركية
باذنجػػاف(لصػػالماشػػركعإنتػػاجالسػػاادالع ػػكمكالزراىػػةالع ػػكية–يمفػػؿ–بطػػيخ–ككسػػا–

.مادينةديرالبممكسطقطاعطزة احطةال سطؿ(ي
  : مخمفات الحيوانات والدواجن

إلػػػألجانػػػب،اىيػػػاتنتشػػػريػػػماحايظػػػة ػػػافيػػػكنسالعديػػػداػػػفاػػػزارعتربيػػػةال ػػػركةالحيكانيػػػةب نك
.ك اصةيمالاناطؽال ركية،الحيكاناتالانزليةال اصة

كالػذميعتبػراػفأىػـ،إلألجانبطػازالاي ػاف،كيت مؼىنياكاياتكبيرةافالا مفاتالصمبة
(4996:345،اشتيو، أبكىارالغازاتالناتجةىفا مفاتالحيكانات
،كافنػكعإلػألنػكعتبعػانلمحجػـكالػكزفكالعاػر،ألحيكافآ ركايةالا مفاتت تمؼافحيكافإل

كاف ةؿاعريػةالكايػةالانتجػةاػفكػؿحيػكافكأىػدادالحيكانػاتالاحميػةيإنػوياكػفت ػديركايػة
(24.4 (ك23.4يمجدكؿ جةيكايانيماحايظة افيكنسكااىكاك مالا مفاتالنات

يةالناتجةىفال ركةالحيكانية(كايةالا مفاتاليكا23.4جدكؿ 

الحيكاف
كايةالا مفات
 كغـ/يكـ(

45ا ب ار
34العجكؿ*

4.2ال  فكالااىز
7.5اإلبؿ

44ال يكؿ
4.46دجاجالحـ*
4.45دجاجبياض*

(2444، أبكطعياة:الاصدر
(4996:344،اشتيو،* أبكىار
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كايةالا مفاتالناتجةىنيايماحايظة افيكنسكالحيكانية(أنكاعال ركة24.4جدكؿ 
ـ2444 ةؿىاـ

ال يكؿإبؿالااىزأطناـالعجكؿأب ارالنكع
دجاج
الحـ

دجاج
بياض

38444444454434544443758937445444العدد*
الا مفات
5744344444744444443444442553645754اليكايةكجـ
الا مفات
2484.54495463544544.444954545.6495.65748.7السنكيةكحـ

(2444،* كزارةالزراىة:الاصدر
يػػػمحػػػيفينػػػتجىػػػف،كجـ/يػػػكـ5744(أنػػػوينػػػتجىػػػفا ب ػػػار24.4الجػػػدكؿ يت ػػػماػػػف ػػػةؿ

 نيػػاتتنػػاكؿكايػػاتكبيػػرةاػػفالطعػػاـبشػػكؿاتكاصػػؿىمػػألاػػدار34444العجػػكؿ 24كجـ/يػػـك
اياػػاناػػفالا مفػػاتانتشػػكؿالا مفػػاتالناتجػػةىػػفالػػدكاجفسػػكااالةحػػـأكالبيػػاضجػػزا،سػػاىة

لمػػػدجاجالةحػػػـ536لمالحيكانيػػػةحيػػػثكصػػػؿإلػػػألحػػػكا لمػػػدجاج45754،كجػػػـ/يػػػـك كجػػػـ/يػػػـك
.البياض

،كاػػفأىػػـاػػايايػػزالنفايػػاتالناتجػػةىػػفال ػػركةالحيكانيػػةأنيػػاالتشػػكؿ طػػكرةكبيػػرةىمػػألالبيعػػة
الع ػكمالػذميعاػؿىمػألتحسػيف ػكاصالتربػةكتزكيػدىاديياكفاالسػتفادةانيػايػمإنتػاجالسػاا

يا مفػػػاتالحيكانػػػاتتحتػػػكمىمػػػألكايػػػاتكبيػػػرةاػػػفالنيتػػػركجيف،ال ػػػركريةبالعناصػػػرالغذاعيػػػة
اػػػعا  ػػػذبعػػػيفاالىتبػػػارنػػػكعالتربػػػةك كاصػػػياالفيزياعيػػػةلاعريػػػةالكايػػػة،كالفسػػػفكركالبكتاسػػػيكـ

.(4996:345،اشتيو، أبكىارالاناسبةالتميجبإ ايتياإلييا
يػداػػفالاسػالخال اصػةالاكجػكدةيػماػزارعتربيػةا ب ػػاركاػاتنتشػريػماحايظػة ػافيػكنسالعد

يػػمالكقػػتالحا ػػراليكجػػداسػػمخحكػػكام.(2442، بمديػػة ػػافيػػكنس.(اػػزارع44يبمػػعىػػددىا 
تت مؼىفىػذهالاسػالخال اصػة،(افا ب اريكايان9–8يتـذبماابيف .ييكقيداإلنشاا

ناتجػػةىػفذبػما ب ػاركيػتـالػػت مصانيػايػمالحاكيػاتالا صصػػةكايػاتكبيػرةاػفالا مفػاتال
.(2442، شبير.لمنفاياتالانزليةكاف ـترحؿإلألاكبديرالبمم

يعمػألسػبيؿالا ػاؿالنفايػاتالصػمبة،ىذاالنكعافالا مفاتيحتاجإلألإدارةسمياةلمتعااػؿاعيػا
 نػػاااكسػـالحػجتتعااػػؿاعيػاالجيػػاتالا تصػةاػػفالناتجػةىػفالاجػػازريػمالاشػػاىرالا دسػةأ

،كاالسػتفادةاػفبعػضالا مفػاتا ػؿالجمػكدكالعظػاـ،كالحرؽاآللػم، ةؿالديفيميترةالذركة
.إلييايالعظاـيتـاست دااياكعمؼلمحيكاناتبعدطحنياكاعالجتيابإ ايةبعضالاكاد

(2444:277، العطكم
 



 57 

  (.Industrial Waste) : ناعيةالنفايات الص-4
سػكااكانػتا مفػاتصػناىيةصػمبةأكسػاعمةأك،ىمالا مفػاتالناتجػةىػفالعاميػاتالصػناىية

كتشػكؿالا مفػاتالصػناىيةنسػبةاحػدكدةاػف،طازيةأكامك اتإشعاىيةأكامك اتاياهىاداة
إاكانيػػػةاالسػػػتفادةانيػػػايػػػمإ ػػػايةإلػػػأل،اجاػػػؿحجػػػـالا مفػػػاتالصػػػمبةكلكنيػػػاتتايػػػزبتنكىيػػػا

(1996:146، باركد.صناىاتأ رل
ىنػػدا ارنػػةالنفايػػاتالانزليػػةاػػعالنفايػػاتالصػػناىيةنجػػدأفنكىيػػةالنفايػػاتالانزليػػةاعركيػػةيػػم

إذياكف،حيفت تمؼالنفاياتالصناىيةحسبنكىيةالصناىةكطري ةاإلنتاجالصناىمالاتبعة
ادةبػ كبررةأفت مؿافكايةالنفاياتالناتجةىنيػاكذلػؾىػفطريػؽإىػادةاالسػتفلمصناىةالاتطك

تباعالطرؽالحدي ةيػمالتصػنيعااػايػؤدمإلػألتػكييراسػتيةؾاصػادرقدرااكفافالنفاياتكا
.ال ركةكالطاقة

ةينػػتجىػػفبعػػضالصػػناىاتا ػػؿالصػػناىاتالكيااكيػػةكصػػناىةالاعػػادفكاحطػػاتتكليػػدالطاقػػ
.الكيرباعيةبالطاقةالنككيةنفاياتصمبة طيرةىمألصحةكسةاةاإلنسافكالبيعة

.(1987:146،الفرحاف، طرايبة
 : نوعية النفايات الصمبة الناجمة عن الصناعة

يالصػناىاتالكيااكيػة،ت تمؼنكىيةالنفاياتالصناىيةبا تةؼنكىيةالصناىةكطري ةاإلنتػاج
(25.1جدكؿ ......كىكذا.،اتياىفصناىةالتعديفت تمؼا مف

(نكعالصناىةكالنفاياتالصمبةالناجاةىنيا25.1جدكؿ 
الا مفاتالصناىيةنكعالصناىة

.أقاشة،بةستيؾ،اكادتغميؼكرتكنية، يكط،جمكدالانتجاتالجمدية
الطبية ب اياأدكية،ؼاكادتغمي،اكادكيااكيةالعةجيةكالمكاـز

.جيباتبةستيكية، يكط،كرؽ،بةستيؾالبةستيؾكالاطاط
.انظفاتكيااكية،ىبكاتكرقيةكبةستيكية،ا مفاتكيااكيةالتجايؿكالعطكر

اكادتغميؼتحتكمىمػألب ايػا،ا مفاتى كية،ا مفاتكيااكيةالكيااكية
كيااكية

،ىمػبيارطػة،براايػؿ،إسػةؾكيرباعيػة،نكاىياا مفاتاعدنيةب اليندسية
.برادهحرير

اسااير،قطعاعدنية،نشارة شب،ا مفاتقطع شبيةا  اثكالاطابخكا بكاب
اسااير،قطعاعدنية،نشارة شب،قطعأسانتيةاإلنشاعية

.رب اياأحبا،اطاط،صفاعماعدنية،كرؽب نكاىوالطباىةكالكرؽ
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.اكادتغميؼكرقيةكبةستيكيةكىبكات،ا مفاتطذاعيةةالغذاعيةكالتاكيني
.أنسجة،اكادتغميؼبةستيكية،اكاسيركرتكنية، يكطأقاشةالاحيكات

اكادبةستيكية،قطعاعدنية،ىبكاتالتعبعةكالتغميؼ
(1996:258، باركد:الاصدر

اتا مػةيػمالحظأفقطاعالصناىةالكيااكيةىكا  طربػيفالصػناىاتنة(27.1 افالجدكؿ
الطبيػػػػة،صػػػػناىةالانتجػػػػاتالجمديػػػػة صػػػػناىةالبةسػػػػتيؾكالاطػػػػاط،الصػػػػناىةالعةجيػػػػةكالمػػػػكاـز
كذلػػؾبسػػػبباحتػػكااالا مفػػػاتالصػػمبةالتػػػمت ػػرجانيػػػاىمػػألاػػػكاد،كصػػناىةالتجايػػؿكالعطػػػكر

.دىال ةيمالا مفاتالكرقيةكالعبكاتالبةستيكيةبعدتفريغياكتب ألىذهالاكا،كيااكية
(1996:259، باركد


 األنشطة الصناعية في محافظة خان يونس
2011(نكعالصناىةكأىدادالاصانعيماحايظة افيكنس26.1جدكؿ 

النسبة%ىددالاصانعنكعالصناىة
63.8البةستيؾ

21.3العاببةستيؾ
21.3أكياسنايمكف
138.12الحياكة
1610.2الغذاعية

4126.1كالبناادالتشيي
117الر اـ

21.3اكادتنظيؼ
117تركيبالعطكر

5233.1ا  اث
10.6حااااتشاسية

157100الاجاكع
(2012 بمدية افيكنس:الاصدر

ا  اثتحتؿالارتبةا كلألافحيثىددالاصػانعنةحظأفصناىة(28.1 اف ةؿالجدكؿ
،ىنيػػػانشػػػارةال شػػػبالناتجػػػة%كأىػػػـالا مفػػػات33اصػػػنعأماػػػانسػػػبتو52حيػػػثيبمػػػعىػػػددىا

.كقطع شبية
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كىػم،كحجريػة،اعاؿكأىـا مفاتياراؿكقطعإسػانتية41محكالكالبناادالتشيياعااؿيبمع
أاػػاالصػػناىاتالغذاعيػػة.كالتسػػبباشػػاكؿبيعيػػةذات طػػكرةكبيػػرةاػػكاد اامػػةطيػػرقابمػػةلمتحمػػؿ

اصنعكأىـا مفاتياالكرتكفكاكادتغميؼكرقيةكىبكاتبةستيكيةكىػمأي ػانال16يبمعىددىا
.تسبباشاكؿبيعية

إذفياكػػفال ػػكؿأفال طػػاعالصػػناىميػػماحايظػػة ػػافيػػكنساليشػػكؿ طػػكرةكبيػػرةىمػػألالبيعػػة
كيتـالت مصافنفاياتاصانعا  ػاثككرشالنجػارةببيػعنشػارة.اازالتصناىات فيفةييم

،ال شبلازارعالدكاجف
 ػـترحػؿىايمحاكياتالنفاياتالانزليػةكاػفؤأااالنفاياتالناتجةىفالصناىاتالغذاعيةيتـإل ا

اػفالػكرشيػمالاحايظػةتزيػدىػفإلألجانبالاصانعالساب ةينتشرالعديد،إلألاكبديرالبمم
سػػاكرة،دىػػافسػػيارات،حػػدادة،أىايػػا كرشا لاكنيػػكـ(2011،بمديػػة ػػافيػػكنسكرشػػة 200

ىياكػؿ،ب ايػاقطػعالغيػار،الاحركقػةتتنتجكرشايكانيكاالسياراتالزيك،الايكانيكا(،سيارات
قػػةىػػفطريػػؽتجايعيػػاكبيعيػػاالسػػت داايايػػتـالػػت مصاػػفالزيػػكتالاحرك،السػػياراتكاإلطػػارات

بػاقمالػكرش،ككقكد يرافطيرآليةإلنتاجال بػزأككاػكادتسػت دـيػمأىاػاؿا تمفػةيػمالبنػاا
كالاصانعيتـإل ااالنفاياتالناتجةىنيااعالنفاياتالانزلم


 (. Construction Demolition Wastesمخمفات البناء واليدم ) -5

حيثأفىذهبالانش تىفنفايات اامةناتجةىفىامياتاليدـكالبنااال اصةىمىبارة
إاليم،كطالبانااتككفتمؾالنفاياتطير ارة،الا مفاتتشاؿقطعحجريةكاسانتيةكراؿ

، طرايبة.ىمألا سبستكسالناتجىفب ايااإلسبستالاست دـيمالبنااال ديـاحتكاعياحالة
.(1987:150،يرحاف

.ال طػػػاعنفايػػػات%اػػػفجامػػػة25–20تشػػػكؿنفايػػػاتقطػػػاعالبنػػػااكالتصػػػنيعاجتاعػػػةاػػػابػػػيف
كيمالدكؿالعربيةتشكؿنفاياتاإلنشاعيةالعباا كبػرحيػث.(2007:4،أبكجزر، جابر

(42م %اػػػفالاجاػػػكعالكمػػػملجايػػػعالا مفػػػاتالصػػػمبةبا تمػػػؼأنكاىيػػػايػػػ69.4بمغػػػتنسػػػبتيا
%اػػف24كقػػدرتحجػػـالا مفػػاتاإلنشػػاعيةيػػمالكاليػػاتالاتحػػدةا اريكيػػةحػػكالم،ادينػػةىربيػػة

(2003:120،السكاط .الاجاكعالكمملما مفاتالصمبة
حيػثيعاػد،ترتبطالنفاياتاإلنشاعيةىادةباالست راركالعكااؿاالجتااىيةكارتفاعاعدالتالػد ؿ

(2011:71، أبكالعجيف.ترايـالانازؿأكبنااانازؿجديدةالسكافإلألإىادة
(بسبب2009-2006 ةؿالسنكاتاابيف اكبيراتراجعالبنااأاايمقطاعطزةشيدتنفايات

الحصاراإلسراعيممالافركضىمألقطاعطزةكترتبىمألذلؾانعد كؿاكادالبناااااأدلإلأل
.طاعطزةتراجعىاميةالبناايمق
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بسببالحربا  يرةىمألال طاعي د2008النفاياتالناتجةىفاليدـيمنيايةىاـتكقدازداد
كبمغػتكايػػة،(انشػ ةبشػكؿجزعػػم5000 ،يػػمقطػاعطػػزةانكميػان(انػػزؿىػدا5000تػـتػداير 

.(طف1,200,000–1,500,000ا ن اضالناتجةىفاليدـالكممكالجزعماابيف 
 كزارة.بشػػػكؿجزعػػػم3000،كحػػػدةسػػػكنيةبشػػػكؿكمػػػم500أاػػػااحايظػػػة ػػػافيػػػكنستػػػـتػػػداير

(2009،ا شغاؿ
(شػػػػيدتاحايظػػػػة ػػػػافيػػػػكنسناػػػػكانكبيػػػػرانيػػػػمقطػػػػاعالبنػػػػاا2006–1994 ػػػػةؿالسػػػػنكات ك

كىػػدد،(34267 انشػػ ةكىػػددالابػػانم(5735 ةالاحايظػػيبمغػػتىػػددالانشػػ تيػػم،دكالتشػػيي
.(2008، الجيازاالحصاعمالاركزم.(48177لاساكفا

ىمألالبمدياتي دتـتدكيرىابشكؿكااؿنتيجةلعدـإد اؿاكادالبنااىبعانتمؾالنفاياتلـتشكؿ
(31إلػػألال طػػاعي ػػدانتشػػرتالكسػػاراتكحمػػتاحػػؿاعااػػؿالحجػػر البمػػكؾ(كبمػػعىػػددىاحػػكالم 

كيػػمالكقػػتالحا ػػرانتيػػألىاػػؿاعظػػـ.(2011،يػػة ػػافيػػكنس بمدكسػػارةيػػمادينػػة ػػافيػػكنس
ااػا،ي دتـإد اؿاكادالبناااف ةؿا نفػاؽالانتشػرةىمػألطػكؿالحػدكدالاصػرية،الكسارات

.أىادحركةالبنااافجديدإلألالاحايظةبعدالتكقؼالناتجىفالحصارالافركضىمألال طاع
طالبيػػةالسػػكافبتػػرؾب ايػػااإلنشػػاااتأاػػاـالانػػازؿأكىمػػألي،أاػػاىػػفكيفيػػةالػػت مصانيػػاك ي ػػـك

البمديػػػةبن ميػػػا ،تسػػػكيةالانػػػاطؽالان ف ػػػةكأىاػػػاؿالػػػردـمكاسػػػت داايايػػػ،جػػػانبمالطريػػػؽلت ػػػـك
.كأي انتك عيمأرا مافتكحةىمألأطراؼحدكدالادينةأكال رية

 ػػعيػػمطػػربالادينػػةيػػمحػػمالناسػػاكملن ػػؿحاليػػانبمديػػة ػػافيػػكنس صصػػتانط ػػةاحػػددةتك
.نفاياتالناتجةىفالبنااكاليدـكتست دـلتسكيةالطرؽتاييدانلرصفياال
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 الفصل الثاني
 إدارة النفاياث الصلبت يف حمافظت خان يونس


 طرق جمع النفايات الصمبة  : أوتً  : المبحث األول

.تالصمبةأ.اجاالتإدارةالنفايا
ب.الجاعافبيتإلألبيت
ج.الجاعبنظاـالحاكيات
 .مرحمة ترحيل النفايات الصمبة والتخمص النيائي منيا : ثانياً 
اقتصاديات النفايات الصمبة  : ثالثاً 
أ.العاميةاإلدارية
ب.تكاليؼجاعكن ؿالنفاياتالصمبة

 افي لمحاويات التوزيع الجغر  : المبحث الثاني
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 طرق جمع النفايات الصمبة: أوتً  : المبحث اتول
 مجاتت ادارة النفايات الصمبة-أ
باػايػمذلػؾتشػجيعتػدكيرىا،جاعالنفاياتكن مياكالت مصانيػا:ي صدبإدارةالنفاياتالصمبة

.(2444، سمطةجكدةالبيعة.كاعالجتياكالعنايةالةح ةباكاقعالت مص
إدارةالنفايػاتالصػمبةتعنػمال ػدرةىمػألالػتحكـالعػاـيػمالنفايػاتاػفلحظػةالػت مصانيػاكااأف

اػػفالاصػػدرأككسػػاعؿت زينيػػاكن ميػػاكاعالجتيػػاكالػػت مصالنيػػاعمانيػػابطػػرؽكاسػػاليبت ػػاف
 ػػارالسػػمبيةالحفػػاظىمػػألالسػػيرالحسػػفليػػذهالعاميػػةبيػػدؼالكصػػكؿالػػألاحاكلػػةال  ػػااىمػػألاال

.الناتجةىفتمؾالنفايات
اإلدارةالسمياةبيعيانلمنفاياتالترتكزي طىمألالت مصالسميـافالنفاياتالناتجةأكاسترجاىياي

كترتكػػػزإدارة،إناػػػاتعتاػػػدىمػػػألتغييػػػرأناػػػاطاإلنتػػػاجكاالسػػػتيةؾبيػػػدؼت ميػػػؿإنتػػػاجالنفايػػػات
رعيسػػةكيجػػبأفتكػػكفىػػذهالاجػػاالتاتكاامػػةكذلػػؾلككنيػػاالنفايػػاتالصػػمبةىمػػألأربعػػةاجػػاالت

(4.2 إطاريك حوااىذاكاترابطة
:الاػػجاالتالرعيسةإلدارةالنفاياتالصمبة:(4.2إطار 












2446اعيدا بحاثالتطبي ية أريج(،احايظةبيتلحـ،:الاصدر
 
  .( Reduce )اإلنتاج من المصدرض خف : المجال األول 
كت ميػؿتكػاليؼالػت مص،ؤدم فضكايةاإلنتاجافالاصدرإلألالاحايظػةىمػألالاػكادال ػاـي

كتعتاػػػػدىػػػػذه،كأي ػػػػانتعاػػػػؿىمػػػػألت ميػػػػؿالتػػػػ  يرالبيعػػػػمالاحتاػػػػؿلمنفايػػػػات،اػػػػفىػػػػذهالنفايػػػػات
كترتكػزىمػألت فػيضاػكادالتغميػؼ،يةىمألكىمالاستيمؾكالانتجلماكاداالسػتيةكةستراتيجيالا

حيػثأفالت فيػؼاػفالاػكادالاسػت داةيػمالتغميػؼكتشػجيعذلػؾاػفقبػؿ،الا تمفةتلإلنتاجيا

د.تكسيعتغطية
  داةالنفايات

النفاياتأ.ت ميؿ
 إلألالحدا دنأل

ج.تعزيزالت مصالسميـ
 افالنفاياتكاعالجتيا

ب.زيادةىاميةإىادةاست داـ
ىادةتصنيعيا  النفاياتكاع
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كيركػزأي ػانىمػألإحػداثتغييػراتيػمأسػمكب،الاستيمؾسيعاؿحتاانىمأل فضحجـالنفايات
.الاعيشةكأنااطاإلنتاجكاالستيةؾ

عادة تدويرىا  إعادة استخدامزيادة  : المجال الثاني   النفايات وا 
 (Reuse إعادة استخدام النفايات )-أ

دكفالحاجةإلألإىادةتصػنيعياكذلػؾبيػدؼالت ميػؿلنفسالغرضي صدبياإىادةاست داـالاكاد
:افكايةالاكادالتمتنتيمكنفاياتكافا ا مةىمألذلؾ

.يكيةكالزجاجيةكا كىيةإىادةاست داـالعبكاتالبةست-
.إىادةاست داـا كياسالبةستيكيةىدةاراتقبؿالت مصانيا-
.كا لبسةأكالتبرعبيا،كا دكاتالاست داة،تشجيعتجارةا  اث-

سػػتراتيجيةآ ػػاربيعيػػةكاقتصػػاديةىااػػةسػػكاايػػمالت ميػػؿاػػفتكمفػػةإتػػةؼىػػذهالنفايػػاتأكالكليػػذها
.افقياةالطاقةالةزاةإلنتاجا ؿىذهالاكادالت ميؿ

  : ( Recycling ). إعادة التدوير أو التصنيعب
يعنػػم،تعنػماسػػت داـاػػكادتػػـاسػػتيةكيايػمتصػػنيعانتجػػاتجديػػدةبػػدالناػفتحكليػػاإلػػألنفايػػات

.ذلؾالتعااؿاعالنفاياتكاكرد ايف
،اإلطػارات،ىياكػؿكقطػعطيػارالسػيارات،الكرتػكف،الاكادالبةستيكية:كافا ا مةىمألذلؾ

.الاكادالع كية،الزجاج،ا كراؽ،الصحؼ
 تعزيز التخمص السميم من النفايات ومعالجتيا  : المجال الثالث

:كااارساتالت مصانيابشكؿا اكف،يتا ؿيمتحسيفاعالجةالنفايات
.طرؽالت مصك عاعاييركا اييسلنكىيةالاعالجةك-
.اعالجةالنفاياتكالت مصانياباايتكايؽاعالشركطالبيعيةكالصحية-
.الت مصاآلافافنفاياتالبمديةال طرة-
.اراقبةأ رالتمكثالارتبطبالنفايات-

  : توسيع تغطية خدمة جمع النفايات : المجال الرابع
.ةب داةجاعالنفاياتتكييرتغطيةكاامةلماناطؽالح ريةكالريفي-
.تطكير داةجاعالنفاياتيمالاناطؽالاياشة-
إدارةالنفايػػػاتباعػػػدالتتعكػػػستكػػػاليؼت ػػػديـ- تطبيػػػؽابػػػدأ"الامػػػكثيػػػديع"ذلػػػؾبفػػػرضرسػػػـك

.(2446: اعيدا بحاثالتطبي ية أريج(احايظةبيتلحـ.ال داة
:اياتالصمبةإلألتح يؽاايممييدؼأسمكباإلدارةالاتكاامةلمنفك
 فضكايةالنفاياتالاتكلدة.-4
.تدكيرالنفاياتكاالستفادةانيا-2
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.اعالجةالنفايات-3
.الت مصالسميـافالنفايات-4

كي تمالت ميػؿاػفانتػاح،(يك مالترتيبالتسمسمملإلدارةالاتكاامةلمنفاياتالصمبة2.2إطار 
،الػػدكؿالات داػػةحاليػػايػػمإدارتيػػالمنفايػػاتالصػػمبةاليػػورتبػػةا كلػػألكىػػكاػػاتسػػعألالنفايػاتيػػمالا

أااالت مصالسميـافالنفاياتي تميمالارتبةا  يرة.،بيدؼ فضحجـالنفايات
ىػػددأكالزيػػادةالاسػػتارةيػػم،ا ػػمكنظػػرالاحدكديػػةالاصػػادرالطبيعيػػةيػػمقطػػاعطػػزةك اصػػةا ر

ااػايسػاىـيػملنفايػاتلمت مصالنياعمافاالطارالصحمتعتادىمألالبمدياتالسكافكاازالت
بػػرااجكسياسػػاتلمتعااػػؿاػػعالنفايػػاتإيجػػاديجػػبالػػذ،ا را ػػماسػػتيةؾاسػػاحاتكاسػػعةاػػف

الاشػكمةاػعا  ػذبعػيفاالىتبػارهذالصمبةاف ةؿاست داـأنسبالطرؽالعاميةلمتعااؿاعىػ
 مكالك عاالقتصادمل طاعطزة.احدكديةا را

(البناااليراملإلدارةالاتكاامةلمنفاياتالصمبة2.2إطار 















(Magrinho , et al , 2006:  1477 :الاصدر
 

لكػفا اػرا تمػؼ،يػةالجاػعكالترحيػؿكاعظـالدكؿالناايةتتركزىاميةإدارةالنفايػاتىمػألىام
ىػػػادةتػػػدكيرىاكياكػػػف،يػػػمالػػػدكؿا كركبيػػػة ييػػػمتعاػػػؿىمػػػألاعالجػػػةالنفايػػػاتكاالسػػػتفادةانيػػػاكاع

:تك يماال تةؼيمإدارةالنفاياتالصمبةبيفاحايظػة ػافيػكنسكبعػضدكؿالعػالـكاػايمػم
(4.2جدكؿ 
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5 

 ت ميؿإنتاجالنفايات

 إىادةاالست داـ

 تدكيرالنفايات

 الحرؽاآللملمنفايات

 التخمص السميم من النفايات

  ك رتف يةنال يارا

 ال يارا قؿتف يةن
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لصمبةيمبعضدكؿكادفالعالـإدارةالنفاياتا:(4.2جدكؿ 
 م

 الدولة

الطمر 
 الصحي

Sanitary 

landfill 

% 

 الحرق اآللي
Incineration 

% 

استرداد 
عادة  وا 
 التدوير

Recovery 

and 

recycling 

% 

مكبات 
 مفتوحة
Open 

dumps 

% 

 الحرق
 المفتوح
Open 

Burning 

% 

 السماد
 العضوي

Compost 

% 

 أخرى
Other 

ػػ2ػػػػ275348 السويد .1
ػػػػػػػػ4574.344.7 اليابان .2
4.6ػػػػ284.44.465.6 تركيا .3
ػػ9ػػػػ45436 برلين .4
ػػ9ػػ94ػػػػػػ دليي .5
 الوتيات .6

 المتحدة
ػػ8.6ػػػػ54.344.925.2

ػػػػػػػػ5ػػ95 طيران .7
83.4ػػػػػػ6824 أسبانيا .8
قطثثثثثثثاع  .9

 غزة
ػػػػػػ37.7ػػػػ62.3

:الجدكؿافتجايعالطالبةكيياايممالاصادرارتبةحسبا رقاـ:الاصدر
1. ( Sakai  ,et al 1996:  343 )  

2. ( Sakai ,et al 1996:  343 )  

3. ( Turan , et all , 2009 , 468 )  

 .Zhang , et al , 2010:  926).4 

 Talyan , 2008:  1276).5 

 United States Environmental protection Agency ( EPA ) , 2010:  9)6. 

 .Damghani , et al , 2008:  932)7. 

 Magrinho , et al , 2006:  1480)8 

9(.2449،. اعيدا بحاثالتطبي ية أريج(ال دس
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،ؿالعػػالـالات داػػةلػػديياإدارةاتكاامػػةلمنفايػػاتالصػػمبةدك:(يتبػػيفأف4.2اػػف ػػةؿالجػػدكؿ 
ينجدادينةبرليفا لاانيػةنظػرانالسػت داايابػرااجإىػادةالتػدكيركاسػت داـالنفايػاتكاتجاىيػانحػك

بعػدأف2447اكبصحميمىػاـ464أصبملدييا،الحرؽاآللملمنفاياتبيدؼإنتاجالطاقة
%ي ػػػطاػػػفالنفايػػػاتالصػػػمبةإلػػػألالاكبػػػات4كترحػػػؿ،4974اـاكػػػبىػػػ54444كانػػػتتاتمػػػؾ

72يفمبرليفأصبمالتكجواآلفإلألالحرؽاآللػملمنفايػاتلتكليػدالطاقػةكأصػبملػدييا،الصحية
(Zhang , et al , 2010:  925 ) .احارؽي ط7ـ4965بينااكانتىاـ،ـ2447احرقةيمىاـ

ك،%(اػػػفالنفايػػػاتالصػػػمبةيػػػتـحرقيػػػاإلنتػػػاجالطاقػػػة74.5 4996كنجػػػدأفاليابػػػافانػػػذ
.( Sakai ,et al, 1996:  343 ).%(ي طاايتـدينويمالاطاارالصحية45.4 

يإدارةالنفاياتالصمبةتتككفافجاعالنفايات،نجدأفا ارا تمؼيمادينةدليماليندية
%افإجاالمالنفاياتالاتكلدةيمدليميتـدينيا94ةكترحيؿالنفاياتإلألاكباتطيرصحي

افالاكبات2444أاايمتركيااازاؿيييا،يماكباتطيراصااةىمألأسسىمايةكصحية
%ي طاف28،كأي انجزاافالنفاياتيتـإل اؤىايمالاسطحاتالااعية،طيرالصحية
.(Turan , et all , 2009 , 465 ،ةةيتـدينيايماطاارصحيالنفاياتالصمب

%(37.3%(اػفالنفايػاتالصػمبةإلػأل ػةثاكبػاتصػحيةك 62.3يمقطاعطزةيتـترحيػؿ ك
(2449، أريج.كأرا مافتكحة،يتـإل اؤىايماكباتىشكاعية


 -: إدارة النفايات الصمبة في محافظة خان يونس

،الجاعكالترحيؿ: افيكنسافىاميتيفأساسيتيفىااتتككفإدارةالنفاياتالصمبةيماحايظة
حيػػث،باعنػػألأفىاػػؿالبمػػدياتيػػمإدارةالنفايػػاتيتركػػزبشػػكؿأساسػػمحػػكؿالجاػػعكالترحيػػؿ

.تنتيمىاميةاإلدارةىندكصكؿالنفاياتالصمبةإلألالاكب
ةكي صدبعاميةالجاػعتجايػعىاميةجاعالنفاياتىمأكلألالعامياتيمإدارةالنفاياتالصمبفإ

النفاياتافأااكفإنتاجيابيدؼجعمياجاىزةلمن ؿسكااإلألاحطاتترحيؿاؤقتةأكإلألأااكف
.ت مصنياعم

%اػػف90كحسػبت ػػديراتالبنػػؾالػػدكلميػإفىاميػػةجاػػعالا مفػػاتيسػػتنزؼكحػدهاػػايصػػؿإلػػأل
كيػمالبمػدافذات،لبمػدافذاتالػد ؿالاػن فضايزانياتإدارةالا مفاتالصمبةيمالبمػدياتيػما

كىمػػػػأل،%اػػػفالايزانيػػػاتاإلجااليػػػة80إلػػػأل50يتكمػػػؼجاػػػعالنفايػػػاتاػػػف،الػػػد ؿالاتكسػػػط
%اػفالايزانيػة10الن يضافذلؾيشكؿجاعالا مفاتيمالبمدافذاتالد ؿالارتفعأقؿاف

الػػػدكؿهكىػػػذايرجػػعإلػػألأنػػػويػػمىػػذ،فػػاتااػػايتػػيمت صػػػيصابػػالعكبيػػرةلارايػػػؽاعالجػػةالا م
الات داػةتػػؤدماشػػاركةالاجتاعػػاتالاحميػػةانػػذالبدايػةإلػػألت ميػػؿتكػػاليؼجاػػعالا مفػػاتكتسػػييؿ

(2008:11، برنااجاإلدارةالاتكاامةلما مفاتبالدكؿالعربية.استردادىا–إىادةتدكيرىا
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ثيكجػػدىػػدةطػػرؽتسػػت دـيػػما تمػػؼأنحػػاااحايظػػة ػػافيػػكنستتنػػكعأنظاػػةالجاػػعحيػػكيػػم
:الاحايظةكىذهالطرؽىم

.(door to door .ىاميةجاعالنفاياتافبيتإلألبيت 1
..الجاعبنظاـالحاكياتيتـباساىاةالاكاطنيفأنفسيـبإيصاؿالنفاياتإلألالحاكيات2

:جاعالنفاياتبنظاايف زاىةيتـيييا،ال رارة،بنمسيية،ادينة افيكنس
.جاعالنفاياتافبيتإلألبيت:ا كؿ
.جاعالنفاياتىفطريؽالحاكيات:ال انم

.كا يـ افيكنسيسكدييياالجاعبنظاـالحاكياتي ط،ىبسافالجديدة،أااىبسافالكبيرة
ـافبيتإلألبيتيتـييياتطبيؽنظاـال ص صةيمجاعالنفاياتبنظا: منطقة الفخاري

.سيتـتك يمذلؾالح ان( 
  : الجمع من بيت إلى بيت : أوتً 

الاصػػػانعالصػػػغيرةلتك ػػػعأااايػػػا،الػػػكرش،بعػػػدإ ػػػراجالنفايػػػاتاػػػفالانػػػازؿكالاحػػػاؿالتجاريػػػة
:كبعدذلؾيتـن ميابكاسطةىااؿالبمديةب ساليبا تمفة،اباشرةأكىمألجكانبالطريؽ

إ ػايةإلػأل،طاقايػايتكػكفاػفىااػؿكاحػدأكىػااميف:(ة سيارة )تراكتثور يجثر عربثةأ. بواسط
كىػػذايسػػكديػػمبنػػمسػػيية،كىنػػدااتاتمػػئالعربػػةيػػتـتفريغيػػايػػمأاػػاكفت ػػزيفاؤقتػػة،السػػاعؽ

.كادينة افيكنس
ىمػػألالطريػػؽيحاميػػاتراكتػػكركىنػػدااتةعيػػايػػتـك ػػعيا:*ب. بواسثثطة حاويثثة متنقمثثة أو دوارة

يمانتظارسيارةالاجمسلتن ؿاحتكياتياإلألأااكفالت مصالنياعمكيتـاستبداليابحاكية،العاـ
.طاقايايتككفافىااؿباإل ايةإلألالساعؽ،يارطةلجاعالنفاياتالانزليةافجديد

ةالاتن مػػةلمتنظيػػؼكبمديػػة ػػافيػػكنستسػػت دـالحاكيػػ،ىػػذاالنظػػاـيسػػكديػػمال ػػرارةكبنػػمسػػيية
.كلمجاعىندالحاجة،كتبديؿالحاكيات

:ليااياـا تمفة:ج. جمع النفايات بواسطة العربات التي تجرىا الحيوانات
.يػػػمادينػػػة ػػػافيػػػكنسكىبسػػػافالكبيػػػرةاياتيػػػاجاػػػعالنفايػػػاتالانتشػػػرةىمػػػألجكانػػػبالطػػػرؽ1

تن ػػؿإلػػألالحاكيػػاتالرعيسػػةالاكجػػكدةيػػمالشػػكارع ػػـ،كػػا كراؽكالكرتػػكف،كالابع ػػرةيػػمالشػػكارع
.العااة

.كالطرؽالرعيسةكىذايسكديمال رارةك زاىةكبنمسيية،.جاعالنفاياتافأااـالانازؿ2

                                                 

كيعتادىمألاراي ةالتراكتكرالعااؿيمالجاعكىك،ىمأحدأنظاةجاعالنفايات:*الحاكيةالاتن مةأكالدكارة
.يحاؿالحاكية ـين مياإلألالطريؽالرعيسم
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يمبنمسييةك زاىةتن ؿالنفاياتالتمتـجاعيابكاسطةالعربةالتمتجرىاالحيكافإلػألالاكػب
.أاايمال رارةتن ؿإلألالحاكياتالرعيسةالاكجكدةيمالشكارع،يةلكؿانيااالاؤقتالتابعلمبمد

أسػمكببػداعم،يعتبرىذاالنظاـالاتبعيمجاعالنفاياتبكاسطةالعربػاتالتػمتجرىػاالحيكانػاتك
.انيايمإدارةالنفاياتالصمبةييكيسببالعديدافالاشاكؿ

ااػػػايجعػػػؿ،بتكػػػديسالنفايػػػاتيػػػكؽالعربػػػةبشػػػكؿكبيػػػرجػػػدان.اعظػػػـسػػػاع مالعربػػػاتي كاػػػكف1
.(2006:76، باركدالنفاياتتتنا رىمألجانبالطريؽ

.3(ـ2–1بطيعةالحركةسعتياقميمةتتراكحاابيف العربة.2
..تزيدافنفاياتالطرؽاف ةؿركثالحيكاناتكبالتالمتساىـيمتمكيثالبيعة3
:البمدياتإلألاست داـىذاالنظاـىمألالرطـافأنوبداعملألسباباآلتيةتمج ك
..ذكتكمفةبسيطةكاليحتاجإلألقطعطيار1
..أجرةالعااؿىمألحسابانمالبطالةالتمت داياالككالة2
..اجديةكقتان طاعالسكالريمال طاعييمالتحتاجإلألكقكد3
:تباعنظاـالجاعافبيتإلألبيت سبابانيااتمج البمدياتإلأل-
.. يؽالشكارعيةتسامبد كؿالسياراتالكبيرةلتفريعالحاكيات1
..ىدـقبكؿالسكافلك عالحاكيةأااـانازليـكالعاؿىمألن مياافاكانيا2

172ىػددالعينػةتـتكزيعاسػتبيافىمػألا سػرالتػميشػامياجاػعالنفايػاتاػفبيػتإلػألبيػتبمػع
؟ىؿت بؿبكجكدحاكيةقريبةافالبيت:أسرةكىندسؤاؿالسكافاف ةؿاالستبياف

شػػ ص25ك،الدراسػػةاػػفىينػػة%(85.5 كقػػدشػػكمكااػػانسػػبتوال:بِشػػ ص147أجػػاب
نػازؿتراكـالنفايػاتأاػاـالا،كالسببال بكؿبكجكدحاكية،%(14.5 بنعـكقدشكمكااانسبتو

(2.2 جدكؿ.كىدـقياـالبمديةبن ؿالنفاياتبشكؿدكرم
بكجكدحاكيةقريبةافالبيتادلقبكؿالسكاف:(2.2جدكؿ 

ىؿت بؿبكجكدحاكية
قريبةافالبيت

%النسبةالاعكيةالتكرار

14785.5ال
2514.5نعـ

%172100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

لمسػػكافكالبمػػدياتدكرقػػدكػػافك،نظػػاـجاػػعالنفايػػاتاػػفبيػػتإلػػألبيػػتترتػػبىميػػوىػػدةاشػػاكؿ
:يمالن اطالتاليةحيثكانتطالبيةالاشاكؿتتا ؿكبيريمحدكثىذهالاشاكؿ
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حيػػػػثأك ػػػػحتنتػػػػاعج،.ي تمػػػػؼكقػػػػتإ ػػػػراجالنفايػػػػاتاػػػػفالانػػػػازؿلي  ػػػػذىاىاػػػػاؿالنظايػػػػة1
أف،االستبيافالتمتـتكزيعياىمألالسػكافالػذميشػاميـنظػاـجاػعالنفايػاتاػفبيػتإلػألبيػت

(افأيػرادالعينػة%16.8كأف ،ت رجالنفاياتيمالنيارافأيرادالعينة%(60.5حكالم 
ييترتبىمألذلػؾ،%(ت رجيمأمكقتافاليكـليةنكنياران22.7ك ،ت رجالنفاياتليةن

أفتتػػراكـالنفايػػاتأاػػاـالانػػازؿكىمػػألالطريػػؽالعػػاـيتصػػبمامجػػ لمحيكانػػاتكال ػػكارضااػػايػػؤدم
ركاعمالكرييػػةكتشػػكيوانظػػرىمػػأل ػػركجاحتكيػػاتالنفايػػاتاػػفا كيػػاسييسػػاىـذلػػؾيػػمنشػػرالػػ

(3.2 جدكؿ.الطريؽ
الكقتالذميتـييوإ راجالنفاياتافالانزؿ:(3.2جدكؿ 

الكقتالذميتـييو
إ راجالنفايات

%النسبةالاعكيةالتكرار

10460.5صباحان
2916.8اسااان

اليكجدكقتاحدد
اسااان(– صباحان

3922.7

%172100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

يك يراػفالسػكافي رجػكفنفايػاتيـبعػداػركر،.التكجدساىةاعتادةكاحددةافقبؿالبمدية2
ىػػػؿىنػػػاؾ:كاػػػف ػػػةؿأسػػػعمةاالسػػػتبياف،يتب ػػػألالنفايػػػاتاتراكاػػػةأاػػػاـالانػػػازؿ،سػػػيارةالبمديػػػة

الككانػػتنسػػبةاػػفأجػػابكا%(61.6بػػنعـبنسػػبة اكاىيػػداعتاػػدةاػػفقبػػؿالبمديػػةكانػػتاإلجابػػة
.(2.4 %(جدكؿ38.4 


اعتادةافقبؿالبمديةلجاعالنفاياتالساىةال:(2.4جدكؿ 

ىػػػؿتكجػػػػدسػػػػاىةاعتاػػػػدةاػػػػف
%النسبةالاعكيةالتكرارقبؿالبمديةلجاعالنفايات؟

10661.6نعـ
6638.4ال

%172100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر
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البمػدياتبجاػػعالنفايػػاتكيػمالاعتػػاد كىنػدسػػؤاؿالسػػكافاػػف،يػػمالصػػباحاػػفأاػاـالانػػازؿت ػػـك
%(اػفأيػراد94.2 ةؿأسعمةاالستبيافىفالكقتالذميػتـييػوجاػعالنفايػاتاػفقبػؿالبمديػة 

،ىاميػػةالجاػػعتػػتـاسػػااا%(يػػركفبػػ ف5.8ك ،ىينػػةالدراسػػةيػػركفبػػ فىاميػػةالجاػػعتػػتـصػػباحا
كىػػذايعنػػمأفا سػػرالتػػمت ػػرجنفاياتيػػايػػمكقػػتاتػػ  راػػفالنيػػارتب ػػألالنفايػػاتاتراكاػػةأاػػاـ

بن ميػا ىػذا،الانزؿأكىمألجكانبالطريؽلميكـالتالمحتألت تمسػيارةالبمديػةيػمالصػباحكت ػـك
ماحتكيػػاتأكيػػاسالنفايػػاتيتنشػػريالحيكانػػاتكال ػػكارضتعبػػثيػػ،ىػػممػػألحاليػػاكاػػاإفب ػػتى

.(5.2 جدكؿ.كتبع رالنفاياتىمألطكؿالطريؽ
الكقتالذميتـييوىاميةالجاع:(5.2جدكؿ 

الكقتالذميتـييوىامية
الجاع

%النسبةالاعكيةالتكرار

14994.2صباحان
235.8اسااان
%172100الاجاكع

يةالدراسةالايدان:الاصدر
.اليتـترحيؿالنفاياتبشكؿدكرم اصةيمالاناطؽالبعيدةالتمت عىمألأطػراؼالادينػةأك3

.البمدة
الذيفبمغتنسبة،كاف ةؿأسعمةاالستبيافىؿيتـترحيؿالنفاياتبشكؿدكرمافأااـالبيت

كاػػف ػػةؿالدراسػػةعيػػةنيػػاانػػاطؽناأ%(كالسػػبب34.9%(كالػػذيفأجػػابكاال 65.1 أجػػابكابػػنعـ
(2.6 .جدكؿتبيفأنويمالاناطؽالناعيةيتـجاعالنفاياتارةكاحدةكؿأسبكعالايدانيةلمطالبة

ترحيؿالنفاياتبشكؿدكرمافأااـالبيت:(6.2جدكؿ 
%النسبةالاعكيةالتكراريتـترحيؿالنفاياتبشكؿدكرمافأااـالبيت

11265.1نعـ
6034.9ال

%172100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

اػػف ػػةؿالاشػػاىدةالايدانيػػةاػػفقبػػؿالطالبػػةلألكيػػاسالتػػمتك ػػعيييػػاالنفايػػاتاػػفقبػػؿك-4
التكجػػدأكيػػاس،أكأ نػػااجاػػعالسػػيارةلمنفايػػاتاػػفأاػػاـالانػػزؿ،السػػكافالاتراكاػػةأاػػاـالبيػػكت
كشػفايةكقابمػةلمتاػزؽااػارقي ػةانأكياسػيسػت داكفياعظػـالسػكافا صصةتك ػعيييػاالنفايػات

إلػػػألجانػػػبإاكانيػػػة، رىػػػاآليػػػؤدمإلػػػألتنػػػا راحتكياتيػػػاىمػػػألا رض اصػػػةإذاكانػػػتااتمعػػػة
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تعػػرضىاػػاؿجاػػعالنفايػػاتلإلصػػابةبػػا دكاتالحػػادةا ػػؿالزجػػاجكالح ػػفكطيرىػػااػػفالنفايػػات
%(اػػػػفأيػػػػرادىينػػػػةالدراسػػػػة93.9ةؿأسػػػػعمةاالسػػػػتبيافأف الطبيػػػػةكالحػػػػادةحيػػػػثتبػػػػيفاػػػػف ػػػػ

.(7.2 جدكؿ.افالنفاياتالطبيةالانزليةكاإلبربإل اعيااعالنفاياتالانزليةفيت مصك
ا دكاتالطبية(–الت مصافالنفاياتالطبية اإلبرطرؽ:(7.2جدكؿ 

ا دكاتالطبية(–يتـالت مصافالنفاياتالطبية اإلبر
ىفطريؽ

%النسبةالاعكيةالتكرار

38493.9إل اعيااعالنفاياتالانزلية
266.1إل اعيابشكؿىشكاعم

00إيصالياإلألأااكفا صصةليا
%410100الاجاكع

الدراسةالايدانية:الاصدر
النفاياتالصػمبةيػما ياػات%(افىااؿجاع69.9(تبيفأف 2010:يمدراسة أبكلبدة

%(اػػفىاػػاؿجاػػعالنفايػػاتلػػك ز50.5ككالػػةالغػػكثتعر ػػكالمجػػركحيياػػاتعػػرضأك ػػراػػف 
.(2011:96، أبكالعجيف.باإل ايةإلألحاالتتساـ،الح ف
تك عالنفاياتيمأكياسسايكةككبأاا يرةالاناطؽالبعيدةالتماليتـييياجاعالنفاياتكؿيـك

.(الدقيؽ أكياس
%(اػػفأيػػرادىينػػةالدراسػػةيعػػانكفاػػفانتشػػار98.8 :اػػف ػػةؿالدراسػػةالايدانيػػةتبػػيفأف-5

.الاكػػػارهالصػػػحيةا ػػػؿالػػػركاعمالكرييػػػةكالحشػػػراتكال ػػػكارضيػػػمحالػػػةتػػػراكـالنفايػػػاتأاػػػاـالبيػػػت
(8.2 جدكؿ

حيةا ؿالركاعمالكرييةكالحشراتافانتشارالاكارهالصاعاناةالسكاف:(8.2جدكؿ 
كال كارضيمحالةتراكـالنفاياتأااـالانزؿ

تعانمافانتشارالاكارهالصحيةا ؿالركاعم
الكرييةكالحشراتكال كارضيمحالةتراكـالنفايات

أااـالانزؿ
التكرار

النسبةالاعكية
%

17098.8نعـ
21.2ال

%172100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر
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كاػػف ػػةؿالعػػرضالسػػابؽنسػػتنتجأفطري ػػةجاػػعالنفايػػاتالصػػمبةيػػماحايظػػة ػػافيػػكنساػػف
:بيتاللألبيتترتبىميياىدةاشاكؿكأىـىذهالاشاكؿىأل

يينػػػاؾيعػػػةاػػػف،النفايػػػاتإل ػػػراجاػػػفقبػػػؿالبمديػػػةلػػػدلالسػػػكافاليكجػػػدكقػػػتاحػػػددكاعتاػػػد-1
ييترتػػبىمػػألذلػػؾأفتب ػػألالنفايػػات،ايػػاتيػػمأمكقػػتاػػفاليػػكـلػػيةنكنيػػارانالسػػكافت ػػرجالنف

يتصػبمامجػ لمحيكانػاتكال ػكارضااػايػؤدماللػألا ػراجاحتكيػاتالنفايػات،اتراكاةأااـالبيػكت
.افا كياس

ايةالتكجدأكياسا صصةتك عييياالنفاياتياعظـالسكافيسػت داكفأكياسػانرقي ػةشػف-2
 .ااايؤدماللألتنا راحتكياتياىمألا رضك اصةاذاكانتااتمعةآل رىا،كقابمةلمتازؽ

تبػيفأفنسػبةكبيػرةاػفالسػكاف(2011،كبالا ارنةاعاحايظةديرالبمميمدراسة أبػكالعجػيف
كف%كلكػػفجػػزاكبيػػراػػنيـي رجػػ52ت ػػرجنفاياتيػػايػػمالصػػباححيػػثتصػػؿالنسػػبةاللػػألحػػكالم

كاػػاترتفػػعنسػػبةالػػذيف،النفايػػاتالانزليػػةبعػػدالسػػاىةال اانػػةأمبعػػداػػركرىاػػاؿجاػػعالنفايػػات
%يػػػمالاسػػػاايتب ػػػأل33,6،%14,4ي رجػػكفالنفايػػػاتيػػػمكقػػػتالظيػػػراذتبمػػعالنسػػػبةحػػػكالم

يػػمالنفايػػاتلصػػباحاليػػكـالتػػالمااػػايانحيػػايتػػرةلمت اػػركالػػتعففك ػػركجركاعػػمكرييػػةك اصػػة
يحػػػكالم،تبػػػايفالسػػػكافيػػػمطبيعػػػةالكسػػػيمةالاسػػػت داةلن ػػػؿالنفايػػػاتكأي ػػػا،الصػػػيؼيصػػػؿ
%اػػفالسػػكافتسػػت دـأكيػػاسالنػػايمكفالشػػفايةيػػمن ػػؿالنفايػػاتااػػاسػػاىـيػػمتازقيػػاكتنػػا ر44

(94:2011، أبكالعجيف.احتكياتياىمألا رضبفعؿال كارضكالحيكانات
البمديةكالسكافليـدكريمالاشاكؿالاترتبةىمألجاعالنفاياتافبيتاذفياكفال كؿأف

يمت ريرىيعةا اـالاتحدةبش فاشكةتالتعااؿاعالا مفاتالصمبة ال اااة(يمك.لبيت
:الدكؿالنااية

كىمارتبطةبصكرة،.أفاعظـا اراضالاعديةتنتشربكاسطةالذبابكالفعرافكالبراطيث1
ييناؾارتباطبيفكجكدا اراضالاعديةكتراكـالا مفاتالصمبة،طبيعيةبكجكدىذهالا مفات

.بالتجاعاتالسكنية
.أفا طفػػػػاؿىػػػػـا ك ػػػػرتعر ػػػػانلأل ػػػػرارالصػػػػحيةالناجاػػػػةىػػػػفتػػػػراكـالنفايػػػػاتالصػػػػمبةيػػػػم2

.بحكـنشاطيـكلعبيـيمالشكارع،الشكارع
  : مثلي جمع النفايات يحتاج إلى تطوير حتى ينجح ىذا األسموب ف

..تكزيعأكياسا صصةافقبؿالبمدية نياتككفاعدةاسب انكالتتازؽبسيكلة1
..اىتاادساىةاحددةافقبؿالبمديةيتـييياجاعالنفاياتافأااـالانازؿ2
نػػدالا الفػػةيػػديعالاػػكاطف.إلػػزاـالسػػكافبػػإ راجالنفايػػاتيػػمالكقػػتالاعتاػػداػػفقبػػؿالبمديػػةكى3

.طرااةاالية
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(الينديػػةيػػتـجاػػعالنفايػػاتاػػفبيػػتإلػػألبيػػتبكاسػػطةسػػيارةليػػاجػػرستنبيػػوكمكتػػايػػمادينػػة 
.(Chattopadhyay:  2009:  1450 .لمسكافإل راجنفاياتيـ

..تعاكفالسكافافحيثإ راجنفاياتيـيمالكقتالاحدد4


 نظام الحاويات الجمع ب : ثانياً 
ارحمػػةجاػػعالنفايػػاتبكاسػػطةالحاكيػػاتتعتبػػرارحمػػةاكامػػةلمجاػػعاػػفبيػػتإلػػألبيػػتيػػمبعػػض

كاػػػاتعتبػػػرىاميػػػةأكليػػػة، زاىػػػة(،ال ػػػرارة،بنػػػمسػػػيية، ادينػػػة ػػػافيػػػكنسانيػػػاك،الانػػػاطؽ
،ألبيػػتكأساسػػيةلمػػت مصاػػفالنفايػػاتيػػمالانػػاطؽالتػػمالتتػػكيريييػػا داػػةالجاػػعاػػفبيػػتإلػػ

جاعالنفاياتبنظػاـالحاكيػاتحيثيتـكا يـ افيكنس(،ىبسافالجديدة، ىبسافالكبيرةألكى
اػػػفالانػػػازؿإلػػػألالحاكيػػػاتال ريبػػػةاػػػفيػػػايشػػػترؾالسػػػكافيػػػمإدارةالنفايػػػاتاػػػف ػػػةؿن محيػػػث

.(3ـ1 سعةكىككاحداحجـأنياذاتيمالاحايظةأىـاايايزالحاكياتك.اساكنيـ
  : يتوقف نجاح ىذه الطريقة عمى مجموعة من العوامل

..الاسؤكؿىفترحيؿالنفاياتافالانزؿإلألالحاكية1
..ىددالحاكياتيمالتجاعالسكانم2
..الاسايةبيفالحاكيةكالاسكف3
..التفريعالدكرمافقبؿالبمديةلمحاكياتلانعتراكـالنفاياتحكؿالحاكيات4
.ؼحكؿالحاكيات.التنظي5

نظاـجاعالنفاياتبنظاـالحاكياتكبمعىددأيرادالعينةاتـتكزيعاستبيافىمألا سرالتميشامي
.لاعريةآراعيـحكؿىذاالنظاـ،أسرة221
،ىفترحيؿالنفاياتإلألالحاكيةالاسعكؿيعندسؤاؿالسكافاف ةؿأسعمةاالستبيافافىك-1

%(كنسػػبةا بنػػااالكبػػار26.2طفػػاؿالػػذيفي كاػػكفبترحيػػؿالنفايػػةإلػػألالحاكيػػة بمغػػتنسػػبةا 
.%(افأيرادالعينة22.6%(كاآلباا 38.9 

ا طفػاؿالطالبيػةلاترتبةىمألقياـا طفػاؿبترحيػؿالنفايػاتإلػألالحاكيػاتأفاكافأىـالاشاكؿ
ارتفػاعالحاكيػة:كىذايرجعإلػأل،ارالحاكياتإنااي عكنيابجك،يم كفالنفاياتدا ؿالحاكيات

كأحيانػان،أكقدتككفالحاكيةااتمعػةىمػألآ رىػاكالنفايػاتاتراكاػةحكليػا،أىمألافطكؿالطفؿ
انتصػؼالطريػؽ نػوطيػريػمي ػعيايػمالشػارعأككالطفػؿاليصػؿبكػيسالنفايػاتإلػألالحاكيػة

.ىمألالطفؿسالنفايات  يةنكاحتااؿأفيككفكي،اراقبافقبؿأىمو
(بمغػػػتنسػػػبةا طفػػػاؿيػػػماحايظػػػةديػػػرالػػػبممالػػػذيفي كاػػػكف2011،كيػػػمدراسػػػة أبػػػكالعجػػػيف

%(ااػايسػاىـيػمتػراكـالنفايػاتحػكؿالحاكيػةكىػأل28,2بترحيؿالنفايػاتاللػألالحاكيػةحػكالم 
ألطفػاؿي كاػكفي(الباكستانيةىكراليمادينة كالك عاتشابيان(2011:194، أبكالعجيفيارطة
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 ,Batool, Nawaz ااايساىـيػمتػراكـالنفايػاتحػكؿالحاكيػات.،بترحيؿالنفاياتإلألالحاكيات

(9.2جدكؿ .(1975  :2009
(الاسؤكؿىفترحيؿالنفاياتإلألالحاكيات9.2جدكؿ 

الذمي كـىادةبترحيؿ
النفاياتإلألالحاكية

التكرار
سبةالاعكيةالن

%
5022.6ا ب
21ا ـ

5826.2ا طفاؿ
8638.9ا بنااالكبار
2511.3جايعااذكر
%221100الاجاكع

الدراسةالايدانية:الاصدر
ىنػاؾىةقػةبػيفالاسػتكلالتعمياػملػربا سػرةاػف ػةؿاسػت داـاربػعكػامأفأظيرتالدراسة

بترحيػػػؿالنفايػػػات حيػػػثبمغػػػتقياػػػةاربػػػعكػػػامالاحسػػػكبة(44.2جػػػدكؿ إلػػػألالحاكيػػػةكاػػػفي ػػػـك
4.45كىػػػمأصػػػغراػػػفاسػػػتكلالاعنكيػػػةSig)4.442كبمغػػػتال ياػػػةاالحتااليػػػة ،(43.865 

لػػػذلؾنػػػريضالفر ػػػػيةالصػػػفريةال اعمػػػػةب نػػػوالتكجػػػدىةقػػػػةذاتداللػػػةإحصػػػػاعيةبػػػيفالاسػػػػتكل
كن بػؿالفر ػيةالبديمػةالتػمتػنص،لنفايػاتإلػألالحاكيػاتالتعمياملربا سرةكافي كـبترحيؿا

بترحيػػػؿ ىمػػػألكجػػػكدىةقػػػةذاتداللػػػةإحصػػػاعيةبػػػيفالاسػػػتكلالتعمياػػػملػػػربا سػػػرةكاػػػفي ػػػـك
.النفاياتإلألالحاكيات

ىفترحيؿالنفاياتإلألكالاسعكؿ(العةقةبيفالاستكلالتعمياملربا سرة10.2جدكؿ 
.0.05الحاكيةىنداستكلاعنكية

قياةاال تبارالفر ية
ال ياةاالحتاالية

Sig 
درجةالحرية

Df 
ىؿتكجدىةقةبػيفالاسػتكلالتعمياػملػرب

ىػػػفترحيػػػؿالنفايػػػاتإلػػػألكالاسػػػعكؿا سػػػرة
.الحاكية

43.8650.00220

الدراسةالايدانية:الاصدر
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يم ػكفالنفايػاتحػكؿالحاكيػاتكىػذاأي ػانحيػثالكبػاربػؿيشػاؿ، ارىمألا طفاؿالي تصرا
كأي ػػػانالاػػػتةاالحاكيػػػاتىمػػػألآ رىػػػا،يرجػػػعإلػػػألتػػػدنماسػػػتكلالػػػكىمالبيعػػػملػػػدلالاػػػكاطنيف

.أصبماشيدالحاكيةكىمااتمعةكالنفاياتاتراكاةحكلياا لكيانيمالاحايظةحيثبالنفايات
تكػكفالحاكيػةيارطػةأفأحيانػانكجػدؿالاشػاىدةالايدانيػةلمطالبػةلماظيػرالعػاـلمحاكيػاتكاف ة

.كلكفيكجدحكليانفاياتاتراكاةكىذاسببوقمةالكىمالبيعملدلالاكاطنيف،افالنفايات
اػف%(84.2 ،ىؿتتراكـالنفايػاتحػكؿالحاكيػة:كىندسؤاؿالسكافاف ةؿأسعمةاالستبياف

رجعػػػكاأ%(اػػػفأيػػػرادالعينػػػة34 ك،أيػػػرادىينػػػةالدراسػػػةيػػػركفبػػػ فالنفايػػػاتتتػػػراكـحػػػكؿالحاكيػػػة
يركفافأيرادالعينة%(34.8 يمحيف،افالحاكياتاؼىدـكجكدىددكإلألالسببيمذلؾ

كأف،التػػػ  ريػػػمىاميػػػةالتفريػػػعاػػػفقبػػػؿالبمديػػػةىػػػكحػػػكؿالحاكيػػػاتالنفايػػػاتتػػػراكـالسػػػببيػػػم
%(اف6.8 ،%(افأيرادالعينةأرجعكاالسببإلألسمكؾالاكاطفكقمةالكىمالبيعمىنده8.5 

.ىػػمالسػػببيػػمتػػراكـالنفايػػاتحػػكؿالحاكيػػاتكأيػػرادالعينػػةيػػركفأفسػػعةالحاكيػػةطيػػركاييػػة
(44.2 جدكؿ

تراكـالنفاياتحكؿالحاكيةأسباب:(44.2جدكؿ 
 نفاياتىل تتراكم ال

التكرارالسبب حول الحاويات
النسبةالاعكية

%

نعـ

7534ىددالحاكياتطيركايم
498.6سمكؾالاكاطف

7734.8ت  رىاميةالتفريع
456.8سعةالحاكيةطيركايم

3545.8ال
%224444الاجاكع

الدراسةالايدانية:الاصدر
.(الينديةحيثتتراكـالنفاياتحكؿالحاكياتتاكمككيتكررنفسالاشيديمادينة 

 Chattopadhyay , et al , 2009:  1450)
ىػؿىػددالحاكيػاتالاكجػكديػمانط ػةسػكناىـ:كىندسؤاؿالسكافاف ػةؿأسػعمةاالسػتبياف-2

يم،ب فىددالحاكياتالاكجكدةيمانط تيـطيركاؼليعت دكف%(افأيرادالعينة65.2 ،كاؼل
(42.2 جدكؿ.افأيرادالعينةيعت دكفب فىددالحاكياتكاؼل%(34.8 حيف






 76 

كاييةانط ةالىددالحاكياتالاكجكديم:(42.2جدكؿ 
ىؿتعت دأفىددالحاكياتالاكجكد

يمانط تؾكايية؟
التكرار

النسبةالاعكية
%

7734.8نعـ
14465.2ال

%221100الاجاكع
الدراسةالايدانية:صدرالا

كأحيانػاني ػطرالسػكافإلػأل،الن صيمىددالحاكياتإلألتراكـالنفاياتحػكؿالحاكيػاتكيساىـ
.المجكاإلألحرؽالنفاياتدا ؿالحاكية

ىػػؿيػػتـحػػرؽالنفايػػاتدا ػػؿالحاكيػػةال ريبػػةاػػف:كىنػػدسػػؤاؿالسػػكافاػػف ػػةؿأسػػعمةاالسػػتبياف
،ادالعينةيركفب نويتـحرؽالنفاياتدا ؿالحاكياتال ريبػةاػفاسػاكنيـ%(افأير43 ؟انزلؾ

تػراكـالنفايػاتىػكأفالسػببيػمحػرؽالنفايػاتدا ػؿالحاكيػاتيػركف%(افأيرادالعينة22.6 
%(اػػفأيػػرادالعينػػةيػػركفأف46.8 ،حػػكؿالحاكيػػاتكالتػػ  ريػػمتفريػػعالحاكيػػةاػػفقبػػؿالبمديػػة

%(افأيرادالعينػةيػركفأفالسػببيػمحػرؽ3.6 ،ؽالنفاياتنتيجةلعبثا كالدالسببيمحر
.(43.2 جدكؿالنفاياتدا ؿالحاكياتنتيجةلتعميااتالاسؤكؿالعاـ

الاسكفحرؽالنفاياتدا ؿالحاكيةال ريبةافتبايفآرااالسكافيمأسباب(2.13جدكؿ 
ىؿيتـحرؽ
النفاياتدا ؿ

حاكيةال ريبةافال
 انزلؾ؟

التكرارالسبب
النسبةالاعكية

%

نعـ

تصػػػػرؼطيػػػػراسػػػػؤكؿاػػػػفبعػػػػض
السػػػػػكافالاجػػػػػاكريفنتيجػػػػػةلتػػػػػراكـ
النفايػػاتكالتػػ  ريػػمتفريػػعالحاكيػػة

افقبؿالبمدية

5422.6

83.6تعميااتافالاسؤكؿالعاـ
3746.8ىبثا كالد

42657ال
%224444الاجاكع

الدراسةالايدانية:الاصدر
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طالبانك اصةأفالنفاياتالصمبة،ينتجىفىاميةحرؽالنفاياتطازات طيرةجدانىمألاإلنساف
(حيثيصؿتركيزطازالديككسػيفDioxinsكغازالديككسيف ،ىمألاكادبةستيكيةااتحتكم

(حيػثيصػؿCoأكؿأكسػيدالكربػكف باإل ػايةإلػألطػاز،(* 3نانكجػراـ/ـ245الساـحكالم
.(2442:228،سفارينم، ىابد.جزايمالاميكفبعدىاميةالحرؽ454تركيزهإلأل

مػػػػكييفالػػػػدـااػػػػايكػػػػكفلكربػػػػكفأنػػػػوسػػػػريعاالتحػػػػاداػػػػعىياكطكتتا ػػػػؿ طػػػػكرةطػػػػازأكؿأكسػػػػيدا
ىمػػألاالتحػػاداػػع(الػػذميتايػػزبعػػدـقدرتػػوCarboxy Hemoglobin ياكطمػػكبيفالكاربككسػػمى

.كيؤدمإلألتغيػراتيسػيكلكجيةكار ػيةلجسػـاإلنسػاف،كيعطؿىاؿأجيزةالجسـ،ا كسجيف
.(2444:494، اكسأل

يػػمحالػػةحػػرؽالنفايػػاتدا ػػؿالحاكيػػةاػػاىػػأل:كىنػػدسػػؤاؿالسػػكافاػػف ػػةؿأسػػعمةاالسػػتبياف
اال رارالتمتسببياىاميةالحرؽ؟

ادىينػػةالدراسػػةيػػركفأفحػػرؽالنفايػػاتدا ػػؿالحاكيػػةيتسػػببليػػـيػػمأ ػػرار%(اػػفأيػػر92.3 
(.44.2 كالركاعمالكرييةكأاراضتنفسيةكاعكية.جدكؿ،اتا مةيمانبعاثالغازاتالسااة

ا  رارالتميتسببياحرؽالنفاياتدا ؿالحاكية:(44.2جدكؿ 
فثثثثثي حالثثثثثة حثثثثثرق النفايثثثثثات داخثثثثثل 

ا ىي األضرار التي تسثببيا الحاوية م
 لك عممية الحرق ؟ 

التكرار
النسبةالاعكية

%

83.6انبعاثالغازاتالسااة
62.7الراعحةالكرييةالناتجةىفالحرؽ

31.4أاراضتنفسيةكاعكية
20492.3جايعااسبؽ
%221100الاجاكع

الدراسةالايدانية:الاصدر
رةلمنفاياتيمالحاكياتإلألإحداثتمؼكأ راركبيرةبالحاكية.كااتؤدمالحراعؽالاتكر

كتعتبػػراشػػكمةحػػرؽالنفايػػاتيػػمالحاكيػػاتاػػفأىػػـالاشػػكةتالتػػمتكاجػػوالبمػػدياتكاجمػػسإدارة
.النفاياتالصمبةيماحايظة افيكنس

كىند،لناتجةىنياالناتجةىفكجكدالحاكياتبال ربافالاساكفالركاعمالكرييةاا  رارافك
%(78.7ىؿتعانماػفركاعػمكرييػةناتجػةىػفالحاكيػات؟ :سؤاؿالسكافاف ةؿاالستبياف

%(اػفأيػرادىينػةالدراسػةيػركفأفالسػبب48 ،افأيرادىينةالدراسةيعانكفافركاعػمكرييػة

                                                 
.جراـ9-10نانكجراـ=*
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%(أرجعػػػكا19ك ،اتيػػػمالػػػركاعمالكرييػػػةالناتجػػػةىػػػفالحاكيػػػاتإىاػػػاؿالبمديػػػةيػػػمجاػػػعالنفايػػػ
%(11.7 ،السببيمالركاعمالكرييػةالناتجػةىػفالحاكيػاتبسػببتػراكـالنفايػاتحػكؿالحاكيػة

افأيرادىينةالدراسةيركفالسببيػمالػركاعمالكرييػةالناتجػةىػفالحاكيػاتبسػببقػربالحاكيػة
فركاعػمكرييػةناتجػةىػػف%(اػفأيػرادىينػةالدراسػػةاليعػانكفاػ21.3ك ،اػفانط ػةسػكناىـ

.(15.2 جدكؿ.الحاكياتكىذاسببويعكدلبعدالحاكياتىفاساكنيـ
فالحاكياتاالىااؿالبمديةيمجاعالنفاياتىفناتجةالكرييةأسبابالركاعمال(15.2جدكؿ 

ىؿتعانمافركاعم
كرييةناتجةىف

 الحاكيات؟
التكرارالسبب

النسبةالاعكية
%

نعـ

44648إىااؿالبمديةيمجاعالنفايات
النفايػػػػاتبجانػػػػبالحاكيػػػػةإل ػػػػاا

نتيجةالتدنمالػكىمالبيعػملػدل
الاكاطنيف

4249

2644.7قربالحاكيةافانط ةالسكف
4724.3ال

%224444الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

ـ100مااكانتالحاكيةبعيػدةىػفالاسػكفأك ػراػفىفالاسايةبيفالحاكيةكالاسكفيكأاا-3
قمترطبةالسػكافيػمالػت مصاػفالنفايػاتيييػابسػببىااػؿالاسػايةك اصػةأفبعػضا ىػالم

كأحيانػػػانتكػػػكفالحاكيػػػةبعيػػػدةىػػػفالاسػػػكف ف،تسػػػنداياػػػةالػػػت مصاػػػفالنفايػػػاتإلػػػألا طفػػػاؿ
أاػايػمأاريكػػاالجنكبيػةي ػداىتبػرتبعػػض،كنيـالسػكافالي بمػكفبك ػعالحاكيػةقريبػػةاػفاسػا

ـباعنػألأفالتبعػدالحاكيػاتىػفىػذا160الدراساتأفالحدا قصأللبعدالحاكيةىػفالسػكاف
.(United Nations Human , 2010:  16 .الاساية


الاسػػكفكىنػػدسػػؤاؿالسػػكافاػػف ػػةؿاسػػعمةاالسػػتبيافىػػفالاسػػايةالتػػمتبعػػديييػػاالحاكيػػةىػػف

%(افأيرادىينػةالدراسػةيػركفبػ فأقػربحاكيػةلاكػافسػكنيـتبعػدىػنيـاسػايةاػابػيف48.4 
%(25.4ك ،ـ100%(يػػركفأفالحاكيػػةتبعػػدىػػنيـاسػػايةأك ػػراػػف26.2ك ،ـ100–70

.(16.2 جدكؿ.ـ50افأيرادىينةالدراسةيركفأفالحاكيةتبعدىنيـأقؿاف
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الاسايةبيفالحاكيةكالاسكف(16.2جدكؿ 

التكرار تبعدأقربحاكيةىفاسكنؾاساية
النسبةالاعكية

%
5625.4ـ50أقؿاف

10748.4ـ100–70اف
5826.2ي ك ر100

%221100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

بشػػػكؿىػػػاـبعػػػدالحاكيػػػاتىػػػف،رةقػػػربالحاكيػػػةيسػػػاىدالسػػػكافيػػػمالػػػت مصاػػػفالنفايػػػاتاباشػػػ
-70يالاسايةبيفالسكافكالحاكيػةيتػراكحاػابػيف،السكافيعتبراناسبكناكذجمإلألحدكبير

يػػةيحفػػزالسػػكافىمػػألن ػػؿ،ـ100كربػػعالسػػكافت ريبػػانتبعػػدىػػنيـالحاكيػػةأك ػػراػػف،ـ100
.النفاياتإلييا

%(افالسكافتبعدىنيـالحاكيةاسايةتتراكحبػيف52.4كبالا ارنةاعاحايظةقم يميةتبيفأف 
كحػكالم،ـ50-20%(انيـتبعدىنيـالحاكيةاسايةتتراكحبيف31.9كأفحكالم ،ـ10-20
كىكيعنمأفتكزيعالحاكياتيم،ـ150%(افالسكافتبعدىنيـالحاكيةاسايةأك راف5.3 

.(Eid , 2007:  50. ايظة انيكنساةانويماحااحايظةقم يميةأك راة
اناسػػبيػمانط ػػةىػػؿىػككىنػدسػؤاؿالسػػكافاػف ػػةؿاسػعمةاالسػػتبيافىػفاك ػػعالحاكيػات

%(اػفأيػػرادىينػةالدراسػةيػػركفبػافالحاكيػػاتيػمانط ػةسػػكنيـاك ػكىويػػم52.9 ؟سػكناؾ
الحاكياتطيراناسبيػم%(افأيرادىينةالدراسةيركفب فاك ع47.1ك ،اكانياالاناسب

(17.2 انط ةسكناىـجدكؿ
السكف(اك عالحاكياتاناسبيمانط ة17.2جدكؿ 

%النسبةالاعكيةالتكراراك عالحاكياتاناسبيمانط ةسكناؾ
11752.9نعـ
10447.1ال

%221100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

إال،اكيةافالاسكفيحفزالسكافىمػألالػت مصاباشػرةاػفالنفايػاتىمألالرطـافأفقربالح
أنػوأحيانػػانيترتػبىميػػواشػػاكؿ اصػةاػػعقمػةالػػكىمالبيعػػملػدلالاػػكاطفكك ػعولمنفايػػات ػػارج

ىاػػاؿالبمديػػةيػػمتفريػػعالحاكيػػاتييسػػاىـذلػػؾيػػمنشػػرالػػركاعمالانبع ػػةاػػفالحاكيػػة،الحاكيػػة كاع
.الحشراتكال كارضبال ربافالحاكيةباإل ايةإلألكجكد
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كىندسؤاؿالسكافاف ةؿأسعمةاالستبيافىفالاشاكؿالتميكاجيياالسكافافكجكدالحاكيػة
%(اػػػفأيػػػرادىينػػػػةالدراسػػػةيػػػركفأفكجػػػػكدالحاكيػػػةبػػػال رباػػػػف46.2 ،بػػػال رباػػػفالاسػػػػكف

فأيػرادىينػةالدراسػةيػركفأفقػرب%(اػ33ك ،اسكنيـيؤدمإلػألانبعػاثركاعػماػفالحاكيػات
%(اػػف11.3ك ،الحاكيػةاػفاسػكنيـتتسػببيػمكجػكدالحشػراتكال ػكارضبػال رباػفالحاكيػة

%(اػػػفأيػػػرادىينػػػة9.5ك ،أيػػػرادىينػػػةالدراسػػػةيعػػػانكفاػػػفىػػػدـتفريػػػعالحاكيػػػةبشػػػكؿدكرم
.النفايػػاتكمةتتا ػػؿيػػمتػػراكـيسػػببليػػـاشػػالدراسػػةيػػركفبػػ فكجػػكدالحاكيػػةبػػال رباػػفاسػػكنيـ

(18.2 جدكؿ
افكجكدالحاكيةبال ربافالاسكفيكاجيكىاالسكاف(الاشاكؿالتم18.2جدكؿ 

الاشاكؿالتمتكاجيكنياافكجكدالحاكيةبال رب
%النسبةالاعكيةالتكرار افالاسكف

10246.2الركاعمالانبع ةافالحاكية
7333بال ربافالحاكيةكجكدحشراتكقكارض

2511.3ىدـتفريعالحاكيةبشكؿدكرم
219.5تراكـالنفاياتحكؿالحاكية

%221100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

الحاكياتإلألىاميةطسػيؿكتنظيػؼاػفقبػؿالبمديػةحتػألالتنبعػثانيػاركاعػمكرييػةتحتاج-4
يجػػبرشالحاكيػػاتبالابيػػداتالحشػػريةبشػػكؿدكرمكاػػا،ايػػاتلػػككانػػتيارطػػةاػػفالنفحتػػألك

.حتألالتتكا رحكلياال كارضكالحشرات
البمديػػةبػػرشالحاكيػػاتبالابيػػداتالحشػػريةبشػػكؿدكرم:اػػف ػػةؿأسػػعمةاالسػػتبيافك ىػػؿت ػػـك
الحشريةبشكؿجاعكاأفالبمديةالت كـبرشالحاكياتبالابيداتأ%(افأيرادىينةالدراسة96 ؟

(19.2 جدكؿ.دكرم
البمديةبرشالحاكياتبالابيداتالحشريةبشكؿدكرم19.2جدكؿ  (ت ـك

البمديةبرشالحاكياتبالابيداتالحشرية ت ـك
بشكؿدكرم

%النسبةالاعكيةالتكرار

94.1نعـ
21295.9ال

%221100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر
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باسػػػػتاراربػػػػالتنظيؼحػػػػكؿ68.3ان أي ػػػػك %(اػػػػفأيػػػػرادىينػػػػةالدراسػػػػةيػػػػركفأفالبمديػػػػةالت ػػػػـك
باسػػػتاراربػػػالتنظيؼحػػػكؿ31.7ك ،الحاكيػػات %(اػػػفأيػػػرادىينػػػةالدراسػػػةيػػػركفأفالبمديػػػةت ػػػـك
(20.2 جدكؿ.الحاكيات

بالتنظيؼحكؿالحاكياتالبمديةاستارارادل(20.2جدكؿ 
البمد يةباستاراربالتنظيؼحكؿت ـك

الحاكيات
النسبةالاعكيةالتكرار

%
7031.7نعـ
15168.3ال

%221100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

ىااؿالبمديةيمجاػعالنفايػاتاػفالحاكيػاتكانتشػار،نتيجةلتراكـالنفاياتحكؿالحاكيات-5 كاع
%(اػػفأيػػرادىينػػةالدراسػػةطيػػررا ػػيفىػػف داػػةتفريػػع71.5 ،الػػركاعمالكرييػػةاػػفالحاكيػػات
%(اػػػػفأيػػػػرادىينػػػػةالدراسػػػػةرا ػػػػيفىػػػػف داػػػػةتفريػػػػع28.5ك ،الحاكيػػػػاتيػػػػمانط ػػػػةسػػػػكنيـ

.(21.2الحاكياتيمانط ةسكنيـ جدكؿ
السكف داةتفريعالحاكياتيمانط ةادلر االسكافىف:(21.2جدكؿ 

تفريعىؿأنترا مىف داة
الحاكياتيمانط ةسكنؾ؟

التكرار
النسبةالاعكية

%
6628.5نعـ
15571.5ال

%221100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

نتيجػػػةلماشػػػاكؿالاترتبػػػةىػػػفجاػػػعالنفايػػػاتبنظػػػاـالحاكيػػػاتىنػػػدااتػػػـتكجيػػػوسػػػؤاؿ يػػػرادىينػػػة
؟إلألبيتىؿت بؿبكجكدحاكيةقريبةافبيتؾالدراسةالذيفيشاميـجاعالنفاياتافبيت

%(اػػػفأيػػػرادىينػػػةالدراسػػػةالي بمػػػكفبكجػػػكدالحاكيػػػةبػػػال رباػػػفبيػػػكتيـ كيػػػاناػػػفتػػػراكـ85.5 
%(اػػفأيػػرادىينػػةالدراسػػةي بمػػكفبكجػػكد14.5ك ،النفايػػاتبجانػػبالحاكيػػاتكانتشػػارا اػػراض

كجكدحاكيػةقريبػةاػفانػزليـكىػدـاالىتاػاـاػفقبػؿلعدـ،حاكيةقرببيتيـكيرجعسببت بميـ
البمديةبن ؿالنفاياتكالت  يرافقبػؿالبمديػةيػمجاػعالنفايػاتااػايػؤدمإلػألتػراكـالنفايػاتأاػاـ

.(22.2ك اافتجاعالنفاياتيماكافاحدد.جدكؿ ،انازليـ
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ربافالانزؿبال ت بؿبكجكدحاكيةادلقبكؿالسكاف:(22.2جدكؿ 
ىؿت بؿبكجكدحاكية

 قريبةافبيتؾ؟
التكرارالسببيمت بمؾبكجكدالحاكيةقرببيتؾ

النسبةالاعكية
%

نعـ

لعدـكجكدحاكيةااايؤدمإلألتراكـالنفايات
.ىدـاالىتااـبن ؿالنفاياتبشكؿدكرم

2844.5كجكدت  يرافقبؿالبمدية
ةىمألالاكاطفت ريبالاساي

 اافتجاعالنفاياتيماكافاحدد

ال
السببيمىدـت بمؾبكجكدالحاكيةقرببيتؾ

44785.5انتشارا اراض
تراكـالنفاياتبجانبالحاكيات

%472444الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

 -: ومن خالل العرض السابق نستنتج أن
ايات الصمبة في محافظة خان يونس بنظام الحاويات لم تثبت فعاليتيثا وكفاءتيثا طريقة جمع النف
  :  وذلك لعدة أسباب

يك يػراػفالسػكافيم ػكفكػيسالنفايػاتإلػألجػكار،.تدنماستكلالكىمالبيعملدلالاػكاطنيف1
فكانتالحاكيةيارطةافالنفايات.دا ؿالحاكيةكىاالحاكيةبدالنافأفي ع .كاع

.اسػػت داـا طفػػاؿيػػمك يػػراػػفا حيػػافلن ػػؿالنفايػػاتاػػفالانػػزؿإلػػألالحاكيػػةكيػػمك يػػراػػف2
ا حيافا طفاؿاليكصػمكفالنفايػاتإلػألالحاكيػةكيم كنيػايػمانتصػؼالطريػؽأكيم كنيػابجػكار

.الحاكية
كأصػػػبماشػػػيد،.قمػػػةىػػػددالحاكيػػػاتسػػػاىـبشػػػكؿكبيػػػريػػػمتػػػراكـالنفايػػػاتبجػػػكارالحاكيػػػات3

.اشيدانا لكيانيمالاحايظة،الحاكياتكىمااتمعةكالنفاياتاتراكاةحكليا
ااػػايػاجعػػؿالنفايػاتتتػراكـبصػكرةكبيػرةجػدانحكلليػا.قمػةىػددالحاكيػاتكىػدـالتفريػعالػدكرم4

ألانتشػارباإل ػايةإلػ،يديعالسكافيمك يراػفا حيػافلحرقيػاكينػتجىػفالحػرؽطػازاتسػااة
.كيساىـالحرؽيمتمؼالحاكية،الركاعمالكريية

  : ىناك اقتراحات لتحسين العمل بيذا النظام
..زيادةىددالحاكياتبحيثيتناسباعىددالسكاف1
..تفريعالحاكياتباستارار2
.ة.صيانةالحاكياتبشكؿدكرمكطسمياباستارارحتألالتؤذمالسكافبالراعحةالكريي3
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لزاـالسكافىمألال ااالنفاياتدا ؿالحاكيةاف ػةؿتطبيػؽابػدأالع ػابىمػألطيػر4 .إجباركاع
.امتزايفال
.الفيـالبيعملدلالسكافك.زيادةالكىم5

حثددت األحكثام الخاصثة  ، ( من القانون الفمسطيني المخثتص بثادارة النفايثات الصثمبة 9المادة ) 
 .النفايات الصمبة بالحاويات المخصصة لجمع

..أفتككفالحاكياتب ىدادكايية1
..اك كىةيمأااكفاناسبة2
.ىندالتمؼكاستبداليا.الاحايظةىمألاظيرىاالعاـكصيانتيا3
تككفاصنكىةافاادةصاااكا اكاةلمصدأك اليةافال  ػكبكالتسػامبتسػربالسػكاعؿأف.4

.كانبعاثالركاعمالكريية
.أفتككفىاميةتفريعالحاكياتىمأليتراتاناسبةاعظركؼكؿانط ة.5

(2004،سمطةجكدةالبيعة 
  :Turan, et al , 2009%اػفالسػكافيتم ػأل ػدااتجاػعالنفايػاتالصػمبة 77يمتركياحكالم

 ,Talyan ،%افالنفاياتافقبؿالبمديات80-70الينديةيتـجاعادينة دليم(كيم(465
et  al  2008:  1276) اػفالنفايػاتالصػمبة60(الباكسػتانيةيػتـجاػعالىػكركيػمادينػة%

.(Batool , Nawaz , 2009:  1971 الانتجةافقبؿالبمدياتي ط
يسػػتفيدكفاػػفالاحايظػة%اػػفسػػكاف96ريػإفيالك ػعأي ػػؿبك يػػأاػايػػماحايظػة ػػافيػػكنس
 اجمػساػفسػكافالاحايظػةالتشػاميـ ػدااتالبمديػةي ػط%4ك، داةجاػعالنفايػاتكترحيميػا

كىػػػـسػػػكافالانػػػاطؽالناعيػػػةكسػػػكافالاكاصػػػميػػػمطػػػربالاحايظػػػة،(2011،ادارةالنفايػػػاتالصػػػمبة
كسكافحمالانارةىمألسبيؿالا اؿ.

كقػدتػـيمأرا ماكشػكيةإل اعياييذهالفعةافالسكافيت مصكفافالنفاياتالصمبةىفطريؽ
أكدينيػػاأكحرقيػػاااػػايسػػاىـيػػمانبعػػاث،اشػػاىدةذلػػؾاػػفقبػػؿالطالبػػةأ نػػااالدراسػػةالايدانيػػة

.طازاتسااة
 دااتالبمديػةيػمجاػعكن ػؿالنفايػاتبمػعىػددأيػرادتشامياالما سرالتتـتكزيعاستبيافىمأل

.أسرة 17العينة
،يافىفطري ةالت مصافالنفاياتالصمبةكىندسؤاؿالسكافاف ةؿأسعمةاالستب

يػػمأرا ػػمإل اعيػػا%(اػػفأيػػرادىينػػةالدراسػػةيت مصػػكفاػػفالنفايػػاتالصػػمبةىػػفطريػػؽ58.8 
،اػػػػػفالنفايػػػػػاتىػػػػػفطريػػػػػؽدينيػػػػػاف%(اػػػػػفأيػػػػػرادىينػػػػػةالدراسػػػػػةيت مصػػػػػك35.3ك ،اكشػػػػػكية

(23.2 جدكؿةىفطريؽحرقيافالنفاياتالصمب%(افأيرادىينةالدراسةيت مصكفا5.9ك 
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طري ةالت مصافالنفاياتالصمبة:(23.2جدكؿ 
%النسبةالاعكيةالتكرار طري ةالت مصافالنفاياتالصمبة

1058.8إل اؤىايمأرا ماكشكية
1635.3دينيا
15.9حرقيا
%17100الاجاكع

الدراسةالايدانية:الاصدر
دىينةالدراسةالذيفالتشاميـ داةجاعكن ؿالنفاياتاػفقبػؿالبمديػةيػركف%(افأيرا70.6 

انتشػػػارركاعػػػمكرييػػػةكطػػػازاتسػػػااةناتجػػػةىػػػفحػػػرؽإلػػػييـيسػػػببىػػػدـكصػػػكؿ داػػػةالبمديػػػةأف
%(اػػفأيػػرادىينػػةالدراسػػةيعػػانكفاػػفانتشػػارا اػػراضكا كبعػػةبسػػببانتشػػار29.4 ،النفايػػات

.(24.2 جدكؿ.الحشراتكالذباب
 لممواطنينالمشاكل المترتبة عمى عدم وصول خدمة جمع ونقل النفايات من قبل البمدية :(24.2جدكؿ 

ااىمالاشاكؿالاترتبةىمألىدـكصكؿ داةجاعكن ؿ
%النسبةالاعكيةالتكرارالنفاياتافقبؿالبمديةإليكـ

529.4انتشارا اراضكا كبعة
كاعمكرييةكانبعاثطازاتسااةانتشارر

ناتجةىفحرؽالنفايات
1270.4

%17100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

%(افأيرادىينةالدراسةاستعدكفلةتفاؽاعاتعيد اصلترحيػؿالنفايػاتيكايػانا ابػؿ82.4 
ةتفػػاؽاػػعاتعيػػد ػػاص%(اػػفأيػػرادىينػػةالدراسػػةطيػػراسػػتعديفل17.6بيناػػا ،ابمػػعشػػيرم

.(25.2 جدكؿ.لترحيؿالنفاياتيكايانا ابؿابمعشيرم
لةتفاؽاعاتعيد اصلترحيؿالنفاياتيكايانا ابؿالسكافاستعدادادل:(25.2جدكؿ 

ابمعشيرم
ىؿلديؾاستعدادلةتفاؽاعاتعيد اص
لترحيؿالنفاياتيكايانا ابؿابمعشيرم؟

النسبةالاعكيةالتكرار
%

1482.4نعـ
317.6ال

%17100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر
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  : منيا النيائي والتخمص الصمبة مرحمة ترحيل النفايات : ثانياً 
حيػػثيػػتـن ػػؿالنفايػػاتاباشػػرةبكاسػػطةسػػيارات،بعػػدىاميػػةالجاػػعالا تمفػػةتػػ تمىاميػػةالترحيػػؿ

إلػػألأاػػاكفالػػت مصالنيػػاعميػػماكػػبديػػرالػػبممالػػذمتسػػت داو،الصػػمبةاجمػػسإدارةالنفايػػات
تعتادالبمدياتبشكؿكبيرىمػألاجمػس،كالاحايظةالكسطألكككالةالغكث،احايظة افيكنس

باإل ػػايةإلػػألأف،إدارةالنفايػػاتالصػػمبةيػػمترحيػػؿالنفايػػاتاػػفالحاكيػػاتإلػػألاكػػبديػػرالػػبمم
ت ػػكـبػػالت مص، ػػافيػػكنس،ىبسػػافالجديػػدة،حايظػػةكبمديػػةبنػػمسػػييةبعػػضالبمػػدياتيػػمالا

افجزاافالنفاياتالاكجكدةيػمأاػاكفالت ػزيفالاؤقتػةالتابعػةليػابن ميػاىبػرسػيارتياال اصػة
أاػػاككالػػةالغػػكثتػػت مصاػػفالنفايػػاتالصػػمبةيػػمالا ػػيـبن ميػػاىبػػر،بيػػاإلػػألاكػػبديػػرالػػبمم

.إلألالاكبالرعيسمشرؽادينةديرالبممسيارتياال اصة
الاسايةالتمت طعياالشاحناتيمالكصكؿإلألالاكػبكالعػكدةإلػألاكػافالعاػؿاػفأىػـكتعتبر

يكمااكانتالاسايةبيفاناطؽالجاعكأاػاكفالػت مصالنيػاعم،الاؤ راتيمنجاحىاميةالجاع
دكأي ػانالاسػايةال صػيرةتسػاىـيػمزيػادةىػد،لصػمبةقصيرةأدلذلؾل مةتكاليؼإدارةالنفاياتا

الػػرحةتاليكايػػػةلماكػػبىمػػػألالعكػػػسالاسػػايةالطكيمػػػةتػػؤدمإلػػػألت مػػػيصىػػددالػػػرحةتاليكايػػػة
.(26.2 جدكؿ.لماكبااايؤ رىمألكفااةىاميةالجاع

ـ2010ا دااالعاـلسياراتاجمسإدارةالنفاياتىاـ:(26.2جدكؿ 
دااالعاـلسياراتاجمسإدارةا 

ـ2010النفاياتىاـ
الا دارالكحدة

8طفكايةالنفاياتلمرحمةالكاحدة
34.5كـالاسايةالا طكىةيمالرحمةالكاحدة

2:40ساىةالزافالاستغرؽلمرحمةالكاحدة
22ػػػػػػػػػىددالن ةتلماكباليكاية
8030ػػػػػػػػػىددالن ةتالسنكيةلماكب

175.5طفكايةالنفاياتاليكايةالارحمةلماكب
5820لتركايةالكقكدلمسياراتالاستيمكةيمالشيرالكاحد

.ـ2010،اجمسإدارةالنفاياتالصمبة:الاصدر
ـإلػػألتشػػغيؿسػػيارةاالحتيػػاطلكػػراج ػػافيػػكنس2010لجػػ اجمػػسإدارةالنفايػػاتالصػػمبةيػػمىػػاـ

.%نتيجةلزيادةىددالرحةتإلألالاكبالناتجىفزيادةكايةالنفايات77بنسبة
ليسػػتقصػػػيرةكيسػػػتيمؾ،الاسػػايةالتػػػمت طعيػػاالشػػػاحناتلمكصػػكؿإلػػػألأاػػػاكفالػػت مصالنيػػػاعم

ك اصػةأفكايػةالنفايػات،ااػايزيػداػفتكػاليؼإدارةالنفايػاتالصػمبة،كاياتكبيػرةاػفالكقػكد
.يسيؤدمذلؾإلألزيادةىددالن ةتإلألالاكب،مازدياديمالاحايظةي
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  : اقتصاديات النفايات الصمبة : ثالثاً 
 فىػػذهالعاميػػةتحتػػاجإلػػألىاػػاؿ،الجاػػعكالترحيػػؿتعتبػػرافذاتتكمفػػةاقتصػػاديةىاليػػةاىاميتػػ

دارة .كسياراتكاع
 (2 .27ول )جدالعممية اإلدارية في المحافظة تتوزع عمى النحو التالي  -أ

 (العاميةاإلداريةيماحايظة افيكنس27.2جدكؿ 

 العدد العممية اإلدارية

 68 العااؿ

 44 سيارةب ةب

 4 تراكتكريحاؿحاكية

 2 شحف

 5 كباش

 62 ىربويجرىاحيكاف

اف ةؿالا ابةتكالزياراتالايدانيةلبمدياتالاحايظة:الاصدر
 (2 .28تتوزع عمى النحو التالي جدول )ي مخيم خان يونس العممية اإلدارية ف

 (العاميةاإلداريةيما يـ افيكنس28.2جدكؿ 

 العدد العاميةاإلدارية

 53 العااؿ

 2 سيارة

 4 تراكتكرجاع

 4 كباش

قسـالصحةكالبيعةالتابعلككالةالغكث ا كنركا(:الاصدر
:(نةحظالتالم28،2 ،(27.2اف ةؿجدكؿ 

(ىااػػؿيػػم53 ،(اػػنيـيػػمالاحايظػػة68 ،ىااػػؿ121ىػػددالعاػػاؿيػػماحايظػػة ػػافيػػكنس
باإل ػػايةإلػػألىاػػاؿالبطالػػةىػػددىـطيػػر ابػػتيتغيػػركػػؿشػػيرحسػػباػػنم،ا ػػيـ ػػافيػػكنس

.البطالة
.(2003:107، الدحدكح(ىااؿلكؿألؼنساة5-3افالافترضأفيككفاعدؿالعااؿ 

(ىاػػػاؿلكػػػؿألػػػؼنسػػػاةكبا ارنػػػةذلػػػؾاػػػعىػػػدد4إذفاتكسػػػطىػػػددالعاػػػاؿالافتػػػرضأفيكػػػكف 
يك ػػمىػػددالعاػػاؿالفعمػػمكالعػػددالاطمػػكبيػػماحايظػػة(29،2جػػدكؿ العاػػاؿيػػمالاحايظػػة

 افيكنس
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(ىددالعااؿالفعممكالعددالاطمكبيماحايظة افيكنس29،2جدكؿ 
كان في عدد الس

محافظة خان يونس 
 نسمة *

عدد العمال الفعمي 
** 

معدل الخدمة لكل 
 عامل

عدد العمال 
 المطموب

عدد العمال التي 
 تحتاجو البمدية

ىااؿ42444444نساة344,4384242488
 (2444:64.* الجيازالاركزملإلحصااالفمسطينم:الاصدر

رؤسااأقساـالصحةكالبيعةالتابعةلبمدياتاحايظة افيكنس**اف ةؿالا ابةتاع
 : ( يتبين التالي2، 29من خالل جدول )

 ىااػػػؿلكػػػميػػػتـالعاػػػؿىمػػػألإدارة1200:إذفالاطمػػػكب،ىااػػػؿ121ىػػػددالعاػػػاؿالفعمػػػم
كىػكاعػدؿ،نسػاة2488كبنػاانىمػألذلػؾنجػدأفكػؿىااػؿي ػدـ،سمياةلمنفايػاتالصػمبة

.ضجدانكيسبب غطىمألالعااؿكىدـإاكانيةت ديـ دااتجيدةلمسكافان ف
 لػػذلؾنجػػدىػػدـإتاػػاـ،ىااػػؿزيػػادةىػػفالاكجػػكد1000إذفالاحايظػػةتحتػػاجإلػػألأك ػػراػػف

يػػماحايظػػػاتؼكالك ػػػعالي تمػػ.ىاميػػةجاػػعالنفايػػػاتككػػنسالشػػكارعىمػػػألالكجػػوا كاػػؿ
اؿيػػػمجايػػعالاحايظػػػاتاػػاترتػػبىميػػػوىجػػزلػػػدليينػػػاؾن ػػصيػػػمأىػػدادالعاػػقطػػاعطػػزة

كسػػػػػػاىـيػػػػػمتػػػػػراكـالنفايػػػػػػاتيػػػػػمالطرقػػػػػاتكااػػػػػػاـ،البمػػػػػدياتيػػػػػمت ػػػػػػديـال ػػػػػدااتلمسػػػػػكاف
(يك مىددالعاػاؿالفعمػمكالعػددالاطمػكبيػمبعػضاحايظػاتقطػاع30.2جدكؿ .الانازؿ
طزة

 احايظاتقطاعطزة(ىددالعااؿالفعممكالعددالاطمكبيمبعض34.2جدكؿ 

 المحافظة
عدد السكان / 

 نسمة *

عدد العمال 
 الفعمي

معدل الخدمة 
 لكل عامل

عدد العمال 
 المطموب

عدد العمال 
الذي تحتاجو 

 البمدية

 4448 4238 4447 (4 224 349,434 (4 شااؿطزة

 4745 2247 4422 (2 492 554,832 (2 طزة

 4444 4244 2488 (3 424 344,438 (3  افيكنس

 672 786 4725 (4 444 496,598 (4 ريم

(2444:64.* الجيازالاركزملإلحصااالفمسطينم:الاصدر
(2449:77،. باركد4

ـ(2444،. بمديةطزة2
ـ(2444،. بمدية افيكنس3
ـ2444،. بمديةريم4
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 ,Hazra نساة(1000ىااؿ(لكؿ 3.5–2.8(الينديةسجؿاعدؿالعااؿ كمكتاينة اديمك
Geol , 2009:  476)يكنسافحيثىددالعااؿتككفأي ؿافاحايظة افبذلؾييأل.

%(اػػفأيػػراد70.7ىػػؿىػػددىاػػاؿالنظايػػةيػػمانط تػػؾكػػاؼ؟ :اػػف ػػةؿأسػػعمةاالسػػتبيافك
.(31.2 جدكؿ.ددىااؿالنظايةيمانط تيـطيركاؼىينةالدراسةيركفب فى

ةانط الىددىااؿالنظايةيمادلكفاية:(31.2كؿ جد
ىؿىددالعااؿالنظاية
التكراريمانط تؾكاؼ؟

النسبةالاعكية
%

12029.3نعـ
29070.7ال

%410100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

.ذلؾىدـنظايةالشكارعكتراكـالرااؿكا كراؽىمألجكانبالطريؽيترتبىمألي
%(48.5 ،ىؿيتاتػعالحػمالػذمتسػكنوب ػدركبيػراػفالنظايػة؟:اف ةؿأسعمةاالستبيافك

،اػػػفأيػػػرادىينػػػةالدراسػػػةيػػػركفبػػػ فالحػػػمالػػػذميسػػػكنكفييػػػواليتاتػػػعب ػػػدركبيػػػراػػػفالنظايػػػة
ييػػػويتاتػػػعب ػػػدركبيػػػراػػػفالدراسػػػةيػػػركفبػػػ فالحػػػمالػػػذميسػػػكنكف%(اػػػفأيػػػرادىينػػػة51.5ك 

(32.2 .جدكؿالنظاية
يتاتعالحمالذمتسكنوب دركبيرافالنظاية:(32.2جدكؿ 

التكراريتاتعالحمالذمتسكنوب دركبيرافالنظاية
النسبةالاعكية

%
21151.5نعـ
19948.5ال

%410100الاجاكع
الدراسةالايدانية:صدرالا

،لػػػدلالبمػػدياتيػػماالسػػػتاراريػػمالنظايػػةاليكايػػػةلمشػػكارعكا حيػػػااانقمػػةىػػددالعاػػػاؿسػػببىجػػز
.يالبمدياتالتستطيعأفت كـبتنظيؼالشكارعافا تربةكالرااؿكا كراؽيكايان

البمديػػػػةبتنظيػػػػؼالشػػػػكارعاػػػػفا :اػػػػف ػػػػةؿأسػػػػعمةاالسػػػػتبيافك تربػػػػةكالراػػػػاؿكا كراؽىػػػػؿت ػػػػـك
باسػتاراربتنظيػؼالشػكارع82.2 ،باستارار؟ %(افأيرادىينةالدراسةيركفأفالبمديةالت ػـك

.(33.2 جدكؿ.كا تربةكالرااؿكا كراؽ
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البمديةبتنظيؼالشكارعكا تربةكالرااؿكا كراؽادلاستارار(33.2 جدكؿ7
البمديةبتنظ يؼالشكارعكا تربةكالرااؿكا كراؽىؿت ـك

باستارار؟
التكرار

النسبةالاعكية
%

7317.8نعـ
33782.8ال

%410100الاجاكع
الدراسةالايدانية:الاصدر

:تكاليف جمع ونقل النفايات الصمبة -ب
دارتيػااػفأىػػـالاػؤ راتيػمنجاحيػػا لاجمػػسالبمثدياتتػديع،تعتبػرتكمفػةن ػؿالنفايػػاتالصػمبةكاع

كتػػديع،لكػػؿطػػفا ابػػؿتفريػػعالحاكيػػاتكن ميػػاإلػػألالاكػػبشػػيكؿ(25.2 إدارةالنفايػػاتالصػػمبة
4.5 تػديعوالوكالة،ا ابؿاست داـالاكبلترحيؿالنفاياتييوشيكؿ(لكؿطف10.8 البمديات

ا ابؿترحيؿالنفاياتإلألالاكب.دكالر(لكؿطف
كاليشػػػاؿأجػػرةالاػػػكظفيفشػػيكؿ(لكػػػؿطػػف36 ل والتفريثثثا داخثثل المكثثثبالنقثثثإذفتصػػبمتكمفػػة

.كاإلدارييفكالعااؿك افالسيارات


:بااييياأجرةالاكظفيفكاإلدارييفكالعااؿلعممية إدارة النفايات الصمبة التكمفةاإلجاالية
.ـ(2012، أبكىبده.دكالر(34.6يعادؿت ريبان ،شيكؿ(لمطفالكاحد128 

(طف.86.813حكالم 2011بمغتكايةالنفاياتىاـ
:تصبمتكمفةإدارةالنفاياتالصمبة

ؿيكش30464شيكؿلمطفالكاحد=128×طفيكايان238
:إذفالكمفةيمالشيرىمألالنحكالتالم

شيكؿ913920=30×30464
:كىندتحكيؿىذاالابمعبالدكالر

.الؼدكالرلكؿشير247=3.7÷913920
الااليػةبااللتزااػاتكىذاالابمعكبيرجدانكطالبيةالبمػدياتتعػانماػفىجػزاػالميحػكؿدكفالكيػاا

النظايػةالافرك ػةىمػييـ45ك اصةأف،كجاعالنفايات %ي طافالسكافامتزاكفبديعرسػـك
متفاقـا زاةالااليةلدلالبمػدياتااايساىـي،(شيكؿ21 حيثتبمعالتكمفةالشيريةلكؿُأسرة

ميسػػػػػػاىـيػػػػػػمكلكفالذ.كىدـال ياـباياايايمجاعالنفاياتكنظايةالشكارعىمألالكجوا ا ؿ
االعجػػزالػػذمتعػػانمانػػوالبمػػدياتاىتاادىػػاىمػػألاػػنمالبطالػػةكالػػذمي تمػػؼييػػوالت فيؼافىذ
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كجػدايزانيػةاعمنػة اصػةب سػـالصػحةكالبيعػةيػمباإل ايةالنوالت،افشير  رؿىددالعاا
ت ريبػػػااػػػعاقتصػػػادياتالنفايػػػاتيػػػماحػػػايظتمالشػػػااؿكطػػػزةكدكلػػػةيتفػػػؽالك ػػػعكىػػػذا،البمػػػديات

85،90الككيػػتحيػػثبمغػػتتكمفػػةجاػػعكترحيػػؿالطػػفالكاحػػديػػماحايظػػةالشػػااؿكطػػزةحػػكالم
كترحيؿالطفالكاحدافالنفاياتناابمغتجاعبي،(2009:78 باركد،.شيكؿىمألالتكالم

.(Koushki , et al , 2004:  963 دكالر(24يمالككيت 
(اراحؿإدارةالنفاياتالصمبةيماحايظة افيكنس3.2شكؿ 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –الورش  –األسواق  –الطرق  –المنازل  المصادر الرئيسية لمنفايات الصمبة
 المصانع الصغيرة

عممية إخراج النفايات لتوضع أمام المنازل أو ترحيل إلى الحاوية  الترحيل األولي
 مباشرة بواسطة السكان

 تالجمع من بيت إلى بي الجمع األولي
 الجمع بنظام الحاويات

 الجمع المؤقت
يتم جمع وترحيل النفايات من المنازل والطرق إلى أماكن تخزين مؤقتة 

 في بعض البمديات أو ترحيل مباشرة إلى مكب دير البمح 

 الترحيل النيائي
يتم ترحيل النفايات إلى المكب حيث أماكن التخمص النيائي من 

  إدارة النفايات أو سيارات تابعة لمبمديةالنفايات بواسطة شاحنات مجمس 

 الشكؿافإىدادالطالبة
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 التوزيع الجغرافي لمحاويات : المبحث الثاني
ف ػػةؿالحاكيػػاتاػػفأك ػػرالطػػرؽانتشػػارانحيػػثتعتاػػدتمػػؾتعتبػػرىاميػػةجاػػعالنفايػػاتالصػػمبةاػػ

السػكافاعأىػداديتةاـالطري ةىمألتكزيعالحاكياتىمألالسكافحسبالتجاعاتالسكانيةباا
يتعتبػػرىاميػػػةتكزيػػعالحاكيػػػاتىمػػألالانػػػاطؽالسػػػكنيةاػػفأىػػػـالعكااػػؿالاػػػؤ رةيػػمنجػػػاحىاميػػػة

صيػػمأىػػدادالحاكيػػاتكىػػدـتناسػػبيااػػعأىػػدادالسػػكافإلػػألالجاػػعبالحاكيػػاتحيػػثيسػػاىـالػػن 
ىنػػدسػػؤاؿككاػػاتػػـتك ػػيحويػػمالفصػػؿال ػػانم،ااػػتةاالحاكيػػاتبالنفايػػاتكتراكايػػااػػفحكليػػا

ىمػػػألالسػػكافالػػػذميشػػاميـجاػػػعالنفايػػاتبكاسػػػطةاالسػػػتبيافالػػذمتػػػـتكزيعػػوالسػػكافاػػػف ػػةؿ
%(اػػفأيػػرادالعينػةالسػػببيػػم34تحػػكؿالحاكيػػة؟أرجعػكا الحاكيػةاػػاالسػببيػػمتػػراكـالنفايػا
كأي ػانىنػدسػؤاؿالسػكافاػف ػةؿاالسػتبياف،ىػددىاطيػركػاؼلتراكـالنفاياتحكؿالحاكيةأف

%(اػػػفأيػػػرادالعينػػػةيػػػركفأفىػػػددالحاكيػػػاتطيػػػر65 ىػػؿىػػػددالحاكيػػػاتكػػػايميػػػمانط تػػػؾ؟
.كاؼل

التمقااتبياالطالبةلتحديداكاقعالحاكيػاتىمػألأرضالكاقػعكذلػؾكاف ةؿالدراسةالايدانية
-:يمماعأىدادالسكافتبيفاااتياالاعريةادلاة

:حاكيةانيا(693)3ـ4بمعىددالحاكياتيماحايظة افيكنسكىمذاتحجـكاحدسعة-4
.حاكيةتابعةلككالةالغكث(73)ك،حاكيةتابعةلمبمديات(623)
كاػػفالاةحػػظىمػػألأىػػدادالحاكيػػاتأفىنػػاؾا ػػتةؼكبيػػربػػيفأىػػدادالحاكيػػاتالا داػػةاػػف-2

كيرجػػعىػػذااال ػتةؼيػػمأىػػدادىا،كانتشػػارىاىمػػألأرضالكاقػع،اجمػسإدارةالنفايػػاتكالبمػديات
إلػػألجانػػبتمػػؼ،كتسػػجؿ ػػافالاسػػت داة،إلػػألكجػػكدىػػدداػػفالحاكيػػاتيػػما ػػازفالبمػػديات

 يرانيابالحرؽأكأنيات كمتافال ػدـكلػـيػتـإسػ اطيااػفسػجةتالبمػدياتأكاجمػسإدارةالك
.(يبيفتكزيعالحاكياتيماحايظة افيكنس4.2شكؿ .النفاياتالصمبة
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(تكزيعالحاكياتيماحايظة افيكنس4:2الشكؿ 

 
الدراسةالايدانية:الاصدر

:(4.2كأي انيظيراف ةؿشكؿ 
..أفالحاكياتتنتشريمجايعأنحااالاحايظةكتتركزيمالاناطؽالدا ميةانيا1
..تتكزعالحاكيات افالطرؽالرعيسيةكالتمياكفجاعيااف ةؿالشاحناتالكبيرة2
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لتجاريػةكأي ػانالانػاطؽا،اػعاػفبيػتإلػألبيػت.الاناطؽال اليةافالحاكياتتعتادىمألالج3
ىمػػألا ػػيـالالبمػػدياتكيػػمانػػاطؽياكػػفتك ػػيمأىػػدادالحاكيػػاتتكػػكف اليػػةاػػفالحاكيػػات،ك

.(34.2 جدكؿالنحكالتالم
تكزيعالحاكياتىمألبمدياتكا يـاحايظة افيكنس:(34.2 جدكؿ

 العدد المنطقة
311ادينة افيكنس

64 رارةال
103بنمسيية
67ىبسافالكبيرة

46ىبسافالجديدة الصغيرة(
25 زاىة
7الف ارم

70ا يـ افيكنس
 693 المجموع

الدراسةالايدانية:الاصدر
حاكياتكىمتابعةلمادارس7(تبيفأفبمدةالف ارماليكجدبياسكل34.2اف ةؿجدكؿ 
 نويسػكديييػاالجاػعاػفبيػتإلػألبيػتبكاسػطةاتعيػدي ػكـبجاػعالنفايػات،الاكجكدةيمالبمدة

.افأااـالانازؿارتيفيما سبكعكاف ـيتـترحيمياإلألاكبصكيابريم
كأي ػػػانتكجػػػدحاكيػػػاتيػػػمالبمػػػدةيػػػمالتجاػػػعالسػػػكانميػػػمانط ػػػةا كركبػػػمكككالػػػةالغػػػكثىػػػم

.ىذاالتجاعالاسؤكلةىفجاعكترحيؿالنفاياتيم
أاايمادينة افيكنسكبمدةال رارةكبنمسييةك زاىةيتـييياجاعالنفاياتبنظاايفاػفبيػت

أاابمدةىبسافالكبيرةكىبسافالجديدةكا يـ اف،إلألبيتكجاعالنفاياتىفطريؽالحاكيات
.يكنسيسكديييانظاـالجاعىفطريؽالحاكيات

ىػػػدد(2009:80، بػػػاركد(شػػػ ص200 3ـ1ـالحاكيػػػةالصػػػغيرةسػػػعةاػػػفالافتػػػرضأفت ػػػد
الافتػػػػرضأفيكػػػػكفىػػػػددالحاكيػػػػاتىمػػػػألأرضالكاقػػػػع،693الحاكيػػػػاتالفعمػػػػميػػػػمالاحايظػػػػة

كبنػاانىمػألذلػؾنجػدأفكػؿحاكيػة،إدارةسمياةلمنفاياتالصػمبةبحاكيةلكميتـالعاؿ(1506 
كيساىـالن صيمأىػدادالحاكيػاتيػمالاحايظػةإلػأل،عدؿىاؿلكىماايرد(435 ت دـحكالم

كأصػػبماشػػيدالحاكيػػةكىػػمااتمعػػةكالنفايػػات،ااػػتةاالحاكيػػاتبالنفايػػاتكتراكايػػاحػػكؿالحاكيػػة
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كتراكـالنفايػاتحػكؿالحاكيػاتيػديعالسػكافيػمك يػر،اتراكاةحكليااشيدانا لكيانيمالاحايظة
.ااايساىـيمتمؼالحاكيةكانبعاثالغازاتالسااةكانتشارالركاعمالكرييةافا حيافلحرقيا

حاكيػةحتػأل(813 كحتألتتناسبأىػدادالحاكيػاتاػعأىػدادالسػكافيػمالاحايظػةتحتػاجحػكالم
كىذابالفعؿاػاكرديػمالت ػاريرالصػادرةىػفاجمػس،ـىاميةجاعالنفاياتىمألالكجوا كاؿتت

.أفالاحايظةتعانمافىجزكا ميمأىدادالحاكياتحيثفاياتإدارةالن
كسػػبؽاإلشػػارةإلػػألأفبمػػدةىبسػػافالكبيػػرةكالجديػػدةكا ػػيـ ػػافيػػكنسيسػػكديييػػاجاػػعالنفايػػات

سػػػيتـتك ػػػيماػػػدلاةعاػػػةأىػػػدادالحاكيػػػاتاػػػعأىػػػدادالسػػػكافيييػػػاجػػػدكؿ،بكاسػػػطةالحاكيػػػات
 35.2).

تكزيعالحاكياتىمألالسكافيمبعضاناطؽاحايظة افيكنس(35.2جدكؿ 

ىددالحاكياتىددالسكاف*الانط ة
**

اعدؿالسكاف/
الحاكية

العددالاطمكب

2046267305102ىبسافالكبيرة
67414614734ىبسافالجديدة

4190170599210ا يـ افيكنس
ـ(2016–2007جيازالاركزاالحصااالفمسطينمت ديراتأىدادالسكاف *:الاصدر

**الدراسةالايدانية
(يتبيفأفبمدةىبسافالكبيرةكا يـ افيكنسيعانكفن صيمأىداد35.2اف ةؿجدكؿ 

البمػدةي،/يػرد305يفمىبسافالكبيػرةيبمػعىػددالسػكافالػذيفت ػدايـالحاكيػةحػكالم،الحاكيات
.حتأليتناسبأىدادالسكافاعأىدادالحاكياتإ اييةحاكية35بحاجةإلأل

،يرد599أااا يـ افيكنسييكيعانمافن صشديديمأىدادالحاكياتحيثت دـالحاكية
تغطػمككالػةالغػكثالعجػز،حتػأليكػكفالك ػعا بػكالنإ ػاييةحاكيػة139يالا يـبحاجػةإلػأل

الكاحدبسببقمةىددالحاكياتيمالحاكيا بتفريعبعضارتيفيماليـك .تب نيات ـك
يػردبػؿ147أاايػمبمػدةىبسػافالجديػدةينجػدأفىػددالحاكيػاتيكفػمالسػكافيكػؿحاكيػةت ػدـ

نجػدأفالك ػعأي ػؿيػم،ىناؾزيادةيمىددالحاكياتكبالا ارنةاعبعضاناطؽقطػاعطػزة
يػػتحػػانكفينجػػدأفالحاكيػػاتاكزىػػةىمػػألأنحػػااالادينػػةكت ػػدـكايػػةالسػػكافادينػػةديػػرالػػبممكب

يػرد/حاكيػةيػمادينػةديػرالػبممبيناػات ػدـ124حيثيصؿاعدؿالسكافلمحاكياتإلألحكالم
تعانمبيػتالىيػااػفن ػصيػمأىػدادالحاكيػاتحيػثكيرد/حاكيةيمبيتحانكف186الحاكية

.(2012:655،أبكالعجيف، باركد.يرد/حاكية232يصؿالاعدؿحكالم
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ي3 جابياتالطارالصحم.سمبياتكاع
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 األسموب المطبق حاليًا لمتخمص النيائي من النفايات الصمبة في محافظة خان يونس
أنواع مكبات النفايات "دراسة تطبيقية عمى مكب دير البمح" : المبحث األول

ا سػػػمكبالاتبػػػعحاليػػػانيػػػماحايظػػػة ػػػافيػػػكنسلمػػػت مصالنيػػػاعماػػػفالنفايػػػاتالصػػػمبة"الطاػػػر
يتـترحيؿالنفاياتإلػأل،يبعدىامياتالجاعالا تمفةلمنفاياتافاصادرىاالا تمفة،الصحم"

.اكبديرالبممالاركزم
عتبػريك،يعدالطاػرالصػحمإحػدلالطػرؽالحدي ػةالاتبعػةلمػت مصالنيػاعماػفالنفايػاتالصػمبة

باإل ػػايةأنػػويعػػدا سػػمكبا قػػؿ،اػػفالطػػرؽالتػػمت بػػتيعاليتيػػاب قػػؿقػػدراػػفا  ػػرارالبيعيػػة
كأمنظاـإلدارةالنفاياتالصمبةيجػبأفيحػكماكبػانلمكايػات،تكمفةااديةلمت مصافالنفايات

الطرؽالحدي ةلمت مصافالنفاياتكالحرؽاآللمكالتحمؿعىنداتباالاتب يةافالنفاياتالصمبة
.الحرارم

ا ك ػػػرشػػػيكىانيػػمإدارةالنفايػػػاتالصػػمبةحتػػػأليػػمالػػػدكؿالتػػػمياػػايػػػزاؿالطاػػرالصػػػحمالطري ػػة
ىادةتدكيرىا (Krook, et al, 2012:  514 .ك عتأنظاةلاعالجةالنفاياتكاع

لػػـي تصػػرالػػديفالصػػحملمنفايػػاتالصػػمبةىمػػألالػػدكؿالناايػػةك سػػمكبيػػمإدارةالنفايػػاتالصػػمبة
صػػحمال يػػارالايػػيافلمػػت مصاػػفالنفايػػاتالصػػمبةيك يػػراػػفالػػدكؿالصػػناىيةيعتبػػرالطاػػرال

(4.3جدكؿ .استرالياكالاامكةالاتحدة،كالكالياتالاتحدةا اريكية
نسبةالنفاياتالتميتـطارىايمبعضالدكؿالصناىية:(4.3جدكؿ 

النسبة%الدكلة
54الكالياتالاتحدة

74استراليا
77اليكناف

33(4اتحدة الاامكةال
82(2الصيف 

(Laner , et al , 2012:  499( 4 :الاصدر
 2 )Jiangou, et at , 2010:  848)


بيناابمػعيػم،(اديفصحم3494ـ 2444مالكالياتالاتحدةىاـبمعىددالادايفالصحيةي

(Jiangou, et at , 2010:  848 .(اديفصحم324الصيفىددالادايف 
%اػػفالنفايػػاتالصػػمبةيػػتـطارىػػا5يػػمالا ابػػؿنجػػدألاانيػػاكالسػػكيدكالػػدناارؾكالناسػػاأقػػؿاػػف

إىػادة،الاعالجػةالبيكلكجيػةلمنفايػات،الحرؽاآللػمحيثيتـتطبيؽبرااجأ ػرلإلدارةالنفايػاتكػ
كالت ميؿافالنفاياتافالاصدريفمألاانيػاان فػضىػددالاكبػاتالصػحية،التدكيركاالستعااؿ
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يفمألاانيايتبعطري ةالحرؽاآللملمت مصاف،ـ2449اكبىاـ482الأل4993ىاـ564اف
(et al،Laner،2442:499 .النفاياتالصمبة

(2.3أاانسبةالنفاياتالتميتـطارىايمبعضالدكؿالعربيةجدكؿ 
(نسبةالنفاياتالتميتـطارىايمبعضالدكؿالعربية2.3جدكؿ 

 النسبة % الدولة م
37.3اكريتانيا.4
28الاغرب.2
45الجزاعر.3
65تكنس.4
5اصر.5
53لبناف.6
24سكريا.7
54ا ردف.8
26الياف.9

(2444:42، ىريؼ:الاصدر
إىػادةتػدكيرىاكاسػتعاالياإالبنسػبقميمػةجػدانياعظايػايػتـيمىػذهالػدكؿالنفايػاتالاتب يػةاليػتـ

(3.3جدكؿ .تفريغيايماكباتافتكحة
نسبةالنفاياتالتميتـإل اعيايماكباتافتكحة:(3.3جدكؿ 

 النسبة % الدولة م
54.7اكريتانيا.4
62الاغرب.2
84الجزاعر.3
ػػتكنس.4
83.5اصر.5
34لبناف.6
84سكريا.7
44ا ردف.8
68الياف.9

(2444:42، ىريؼ:الاصدر
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رطيػػراػػايػػزاؿت مػػيصكايػػةالنفايػػاتاتػػدنيانكالفػػرزاػػفالاصػػدويتبػػيفأنػػ(3.3اػػف ػػةؿجػػدكؿ 
كتب ألنسبةالاكادال ابمةإلىادةالتدكيراتدنيػةكالتػزاؿالاكبػاتالافتكحػةتعاػؿكىػأل،واعاكؿب

ملمػػػت مصاػػػفالنفايػػػاتالانزليػػػةاػػػعإاكانيػػػةاحتكاعيػػػاىمػػػألنفايػػػاتطبيػػػةسػػػتا ػػػؿالاكػػػافا سا
بحػرؽالنفايػاتلمػت مصانيػا حػظأي ػاناػفكنة.كصناىيةباإل ايةإلألأفبعضالاناطؽت ػـك

يماجاؿالت مصافالنفاياتالصػمبةيفػمكأأفالجزاعراصركسكريايعتبركاا س  ةؿالجدكؿ
%يػتـ2.5%افالنفاياتإلألسػاادك9أاايماصريتـتحكيؿ،%5يتـإىادةتدكيرهالجزاعراا

يػمالػياف،اػفالنفايػاتإىادةتدكيرىابينااسكريااليكجدأمنكعافأنكاعالاعالجةأكاالسػتفادة
بالنسػػبة،%44يػػما ردفاػػايػػتـإىػػادةتػػدكيرهاػػفالنفايػػات،%اػػفالنفايػػات6يػػتـإىػػادةتػػدكير

.%ىمألالتكالم9،%8،%8افالنفاياتتدكيرهيتـإىادةلاكريتانياكلبنافكالاغرباا
 أنواع مكبات النفايات الصمبة : أوتً 
  : تصنيف وتعريف أنواع المكبات -1

إل ػػااالا مفػػػاتيييػػاىشػػػكاعيانيػػػتـىبػػارةىػػػفأرضافتكحػػة: Open Dumpالمكثثب المفتثثثوح 
كتنتشرييياالحشراتكال كارضكالحيكاناتال  لةكتنبعثانيػاركاعػمانفػرةكيػؤدمىبػكبالريػاح

صػمكىػذاالنػكعاػفالاػدايفالين،.تشػتعؿانػوالنيػرافبصػكرةداعاػة.إلألتطػايربعػضاحتكياتػو
.كيجبتطكيرهليصبمأك رأانانافالناحيةالصحيةكالبيعية،باستاراره

ىبػػػارةىػػػفأرضتػػػـا تيارىػػػاكي ػػػان قػػػؿالشػػػركط: Landfill Observerالمكثثثب المراقثثثب 
ااػػايسػػاىـيػػم،كيػػتـبنػػااسػػكرحكليػػاكاراقبػػةىاميػػةك ػػعالا مفػػاتاليكايػػة،كالاعػػاييرالفنيػػة

.كبعدااتةعويتـتغطيتوبطري ةتانعتجاعالاياهبدا مو،دا ؿالاكبىدـنشكبالحراعؽ
ىبػػارةىػػفاكػػبتػػـا تيػػار: Equipped Engineered landfillالمكثثب المجيثثز ىندسثثيًا 

اكقعػػوكي ػػانلػػبعضالاعػػاييركالشػػػركطالفنيػػةكتػػـت طيطػػوىندسػػػيانكتجييػػزهليصػػبمأك ػػراةعاػػػة
.الستيعابالا مفات

ىبارةىفاكبتـا تياراكقعوطب ػان: Sanitary Landfillالصحي )الطمر الصحي( المكب 
(2444:26، ا ريانم. ىمألالاعاييركالشركطالفنيةكالبيعيةكيتـإدارتوبكفااةكت نياتىالية

يندرجتصنيؼالاكبالحالمالذمتست داواحايظة افيكنسلمت مصافالنفاياتالصمبةيييا
.مكب صحيتحتاسـ
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 .المكبات الرئيسية لمنفايات الصمبة في قطاع غزة -2
ي ػػعيػػمالػػركفالجنػػكبمالشػػرقملادينػػةطػػزةبجػػكارال ػػط: . مكثثب النفايثثات فثثي محافظثثة غثثزة1

دكنـكي دـالاكباحايظةطزة444كتبمعاساحتوحكالم،ا   رانط ةتساأل جحرالديؾ(
يست بؿالاكبالنفاياتالانزليةإ ايةإلػألبعػضالا مفػاتال طػرة النفايػاتك،كاحايظةالشااؿ

كيبمػع،الطبية(التميتـالت مصانيايم ميػة اصػةاصػااةكي ػانلاعػاييركاكاصػفاتدكليػة
كتصػػػنؼالتربػػػةيػػػم،ـتحػػػتسػػػطما رض443ىاػػؽالايػػػاهالجكييػػػةيػػػمانط ػػػةالاكػػػبحػػػكالم

.اميةطينيةالطب اتالسفمألتربةر
ي ػعشػرؽادينػةديػرالػبممكتبمػع : . مكب نفايات محافظثة الوسثطى )مكثب ديثر الثبمح المركثزي(2

كيسػػػػت بؿىػػػػذهالاكػػػػبالنفايػػػػاتالصػػػػمبةالاتكلػػػػدةاػػػػفاحايظػػػػة ػػػػافيػػػػكنس،دكنػػػػـ88اسػػػػاحتو
صػمبةأر يةالاكبابطنةبطب ةافا سفمتلانعرشمىصػارةالنفايػاتال،كالاحايظةالكسطأل

كيبمعىاؽالاياهالجكييةيمالانط ة،إلألالاياهالجكييةأكاجيزبت نياتإلىادةتدكيرالعصارة
ـ24ـيمييػػاطب ػػةاػػفالطػػيفبعاػػؽ45طب ػػةالتربػػةيػػمانط ػػةالاكػػبراميػػةبعاػػؽ،ـ74حػػكالم

.كالطب ةالسفميةىم ميطافالرااؿكالطيف
ةريػػميػػمالػػركفالشػػرقماػفادينػػةريػػمبػػال رباػػفاعبػػري ػػعالاكػػبيػػماحايظػ: . مكثثب رفثثح3

كقػػدصػػاـىمػػألأسػػاس،دكنػػـ26.64ـحيػػثيبمػػعاسػػاحتو4998صػػكيااإلسػػراعيممكأنشػػئىػػاـ
كبالتػػػػالميصػػػعبتسػػػػرب،ىماػػػمكصػػػػحمياكقعػػػوبعيػػػػدىػػػفالتجاعػػػػاتالسػػػكانيةكالتربػػػػةطينيػػػة

باإل ػػايةإلػػألأنيػػاايػػاه،ـ95بمػػعأك ػػراػػفكىاػػؽالايػػاهالجكييػػةي،العصػػارةإلػػألالايػػاهالجكييػػة
كلكفالاكبطيرابطفبكساعؿحاايػةاػفرشػمالعصػارةإلػألالايػاه،االحةطيرصالحةلمشرب

،كلػػـيعػػدالاكػػبيكفػػملاعالجػػةنفايػػاتالاحايظػػةبسػػببارتفػػاعاعػػدؿالزيػػادةالسػػكانية،الجكييػػة
الاشكمةالتمتكاجوالبمديػةكالجيػاتالاسػعكلةىػماااأدلإلألالتفكيريمإنتاجاكبجديدكلكف

(تبيفاكقعالاكباتالصحيةيمقطاعطزة.4.3شكؿ .ىدـتكيرقطعةأرضكالتاكيؿالاالم
 : المعمومات المتعمقة بالمكبات ووضع النفايات في قطاع غزة( ممخص 4.3جدول )
اكبريماكبديرالبمماكبطزةكجوالا ارنة

دكنـ444اكباساحةال
دكنـكأصبماآلف74

دكنـ88
دكنـكالاساحة27

دكنـ24الاستغمة
ىارالاكب
سنكات7سنة43سنة24االيترا م

498749964998سنةااليتتاح
ـ444–95ـ74ـ443ىاؽالاياهالجكيية
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نكعالتربة
ذاتطب اتاتعددةاف

ـكأ رل2الطيفبساؾ
ـ4افالكركاربساؾ

ـ45الطب ةالسطحيةبعاؽ
كىمطب ةراميةيميياطب ة

ـكالطب ات24طيفبعاؽ
 ميطافالرااؿالسفمأل

كالطيف

طينية

شرؽديرالبممانط ةجحرالديؾكقعالا
الركفالشرقمافادينة
ريمبال ربافاعبر
صكيااإلسراعيمم

اتر45اتر42اتر23ارتفاعالنفايات

طفيكاياننفايات944اتكايةالنفاي
 طرة(– انزلية

طفيكاياننفايات344
 انزليةكتجاريةكطبية

كصناىية(

طفيكاياننفايات424
 انزليةكتجاريةكطبية(

الاناطؽالتم
ي دايا

بمدياتاحايظةالشااؿ
،الزىراا،ال ة ة طزة

الاغراقة(كككالةالغكث

بمدياتا ى اا
فيمكا يااتالةجعي

احايظتمالكسطأل
ك افيكنسككادمطزة

احايظةريمكا يـ
الةجعيفكبمدةالف ارم

ب افيكنس

البعدىفال ط
ا   ر

اتر544اتر24اةصؽلمحدكد

(2424:42-2444،قطاعالنفاياتالصمبة، كزارةالت طيط:الاصدر
نظرالااك،ةالعارااليترا ملياانتيأل (يتبيفأفجايعالاكباتال ة4.3اف ةؿالجدكؿ 

يمحاايةالبيعةيجبالعاؿىمألت ىيمياكتكسيعياحتألتمعبوتمؾالاكباتالرعيسيةافدكرىاـ
قطاعطزةككنيااصااةبطرؽىندسيةكبيعيةجايعالنفاياتالناتجةىفبيتسنألليااستيعا

ؿآافبيعيا.ياكفاف ةلياالت مصافالنفاياتبيابشك
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.(اكقعالاكباتالصحيةلمنفاياتالصمبةيمقطاعطزة4.3شكؿ 


 بتصرؼالطالبة(2442اجمسإدارةالنفاياتالصمبة،ديرالبمم:الاصدر

 معايير تصميم مكبات جديدة. -3
 : الطريقة الصحيحة في العمل بمكب النفايات ىي

ىػػػابطب ػػػةطيػػػرانفػػػذةلماػػػاا طالبػػػاناػػػفنػػػكع ػػػاصاػػػفالبةسػػػتيؾ(أك.إىػػػدادحفػػػرةكتجييز4
.ا سانتلحاايةالاياهالجكييةافرشمىصارةالنفاياتالصمبة

النػاتجCH4لتصريؼىصارةالنفاياتالصمبةكشبكةلجاعطػازالاي ػافبشبكة.تجييزال اىدة2
.ىفتحمؿالاكادالصمبةالع كية

. اصافالاد ؿبشكؿاياتىمألقاىدةالحفرةكترص.تكزيعالنف3
.سـ44–34ت غطىنداايصؿارتفاىيااف،.بعداالنتيااافىاميةرصالنفايات4



 442 

.سـيكقيا34.يتـك عطب ةافنفاياتاإلنشاااتأكتربةبساؾنحك5
كياكػفاةحظػة،ةكىكػذا.ىمألىذهالطب ةتك عطب ة انيػةاػفالنفايػاتتعػالجبػنفسالطري ػ6

.(الذميك ما طعيماكبنفاياتناكذجمبكااؿالتفاصيؿ2.3الشكؿ 


(قطاعت طيطميماكبنفاياتصحم2.3شكؿ 


(2447:43جابر،أبكجزر، :الاصدر
:يمحالةإنشاااكباتجديدةيجبااللتزاـباعاييرالتصايـالتالية

.اتر244يككفاكقعالاكببعيدانىفالتجاعاتالسكانيةكالتجاريةباسايةالت ؿىف.4
كىػمطب ػة(Polyethylene .يجبأفتبطفأر يةكجكانػبالاكػببطب ػاتىازلػةاػفاػادة2

.أكأماكاداشابيةلحاايةالاياهالجكيية،اادةىازلةكطيرانفذةلمااا
كاعالجػػػةالعصػػػارةالناشػػػعةاػػػفالاكػػػبالناتجػػػةىػػػفتحمػػػؿالاػػػكاد.ك ػػػعنظػػػاـلجاػػػعكتصػػػريؼ3

.الع كية
..إنشاانظاـلجاعالغازاتالانبع ةافتحمؿالاكادالع كية4
..يجبأفيككفيمىكساتجاهالرياحالساعدةيمالانط ة5
..الاكقعيككفانسجااَاعاست داااتا رضالحاليةكالاست بميةيمالانط ة6
..أالي تربب ماكاردطبيعيةىااة7
..اليتسببيمتمكثأماصدرلماياه8
.الكصكؿلماكبسيةنيمجايعيصكؿالسنةأفيككف.9

..تتكيربوالتربةالكاييةلتغطيةالنفايات44



 443 

..انعد كؿاياها اطارإلألالاكبكذلؾبتغطيتوبغطاااناسب44
.الحريؽيمحاالتالطكارئ.ك عنظاـلاكايحة42
.الت كػػدأفالاكػػبينشػػ ىمػػألانط ػػةجغراييػػة اليػػةاػػفالعيػػكبكبعيػػدانىػػفالاصػػادرالااعيػػة43

.كالاناطؽالحساسةبيعيان
ىػادةت ىيمػو44 ، سػمطةجػكدةالبيعػة.ك ع طةإلطػةؽالاكػببعػدانتيػااصػةحيتوالافرك ػةكاع

2444).
:انش تكالاعداتالتاليةلمنيةالتحتيةكيجبأفيت افالاكقعالب

اكػػبسنفايػػاتصػػمبةقػػدرة،ايػػزافلتػػكزيفالنفايػػات،سػػياجأكسػػكراحػػيطبالاكػػب،بكابػػةحراسػػة
(2447:43،جابر، أبكجزر.كرشةإصةحالاعداتكا دكات،طف44–24

إذيػػػتـترحيػػػؿالنفايػػػاتاػػػػف،كنظػػػران فاكػػػبالنفايػػػاتبػػػديرالػػػػبممي ػػػدـاحايظػػػة ػػػافيػػػػكنس
.يسيتـالتعرؼىمأل صاعصوالعااةكطري ةالعاؿييو،احايظتمديرالبممك افيكنسإليو

 مكب دير البمح "دراسة تطبيقية" : ثانياً 
ي عاكبديرالبمميمالجػزاالشػرقماػفديػرالػبمم: مكب دير البمحالخصائص العامة ل -أ

ىمػػألاسػػاحة،ـ24حػػدكدكاليبعػدىػػفالحػػدكدسػػكلقػربال ػػطا   ػػرييػػكاةصػػؽلم
.دكنـيمالكقتالحالم88دكنـكقدزادتاساحةالاكبلتصؿحكالم74

كىػكىبػارةىػفانط ػةان ف ػةجػدان،افحكضكبيريتبعلكادمالسم اانكااتعتبرالانط ةجزا
تكبيػرةاػفالنفايػاتالصػمبةا اػرالػذمسػاىـيػماسػتيعابكايػا،ىفاستكلالاناطؽالاجػاكرة

(2444:484، أبكالعجيف.دكفالحاجةلعامياتالحفرلتكسعةالاكاف
(3.3 شكؿ:ياكفتك يماكقعاكبديرالبمماف ةؿالصكرةالجكيةالتالية
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النفاياتالصمبةشرؽديرالبمماكبجكيةتك ماكقعصكرة:(3.3شكؿ 


2442اجمسإدارةالنفايات،:الاصدر

تك مالصكرةالجكيةاكبالنفاياتالصمبةشرؽديػرالػبممحيػثي ػعبجػكارالحػدكداباشػرةىمػأل
إلػألجانػبالعديػداػفالامح ػاتا ػؿبػرؾالتجايػعالا صصػةلجاػع،ـت ريبانافالحػدكد24بعد

كاعاػػؿالغربمػػة،كايػػزافإلكتركنػػملتػػكزيفالنفايػػات،اػػكادالع ػػكيةالعصػػارةالناتجػػةىػػفتحمػػؿال
الا صػػصلتحكيػػؿالنفايػػاتالصػػمبةال دياػػةإلػػألاحسػػفلمتربػػةلمت ميػػؿاػػفالنفايػػاتالصػػمبةكزيػػادة

كأي انتست دـالاادةالاغربمةيمالتغطيةاليكايةلسطمالنفايات.،العارااليترا ملماكب
(حيػثGTZبتاكيػؿاػفالككالػةا لاانيػةلمتعػاكفالفنػم 2445الغربمةىاـتـتشغيؿاعاؿكقد

كلكفاف،افالنفاياتال دياةكىذايساىـيمزيادةالعارااليترا ملماكب3ـ34734تـطربمة
3/2سمبياتاعاؿالغربمةيتـإرجاعالاادةال شنةالاتب يةإلألالاكبارةأ رلكالتمىمحكالم

ـحتػػألاآلفلػػـيػػتـتشػػغيؿاعاػػؿالغربمػػةكذلػػؾلعػػدـالػػتاكفاػػفالحصػػكؿىمػػأل2445اـكانػػذىػػ
كبعػػداحػػاكالتاػػفقبػػؿالصػػميبا حاػػرتػػـن ػػؿاعاػػؿ،التنسػػيؽا انػػماػػعالجانػػباإلسػػراعيمم

 اجمسإدارةالنفايات.كلكفلـيتـتشغيمو نويحتاجإلألتكاليؼاادية2444الغربمةيمنيايةىاـ
(44،45:ـ2444،الت ريرالسنكم،لصمبةا
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 خطوات ومراحل انشاء مكب النفايات - ب
وقد تم تصميم مكب النفايات الصثمبة التثابع لمجمثس إدارة النفايثات الصثمبة بطريقثة عمميثة يمكثن 

  : توضيحيا عمى النحو التالي
الػبممك ػافيػكنسديػرتمحيػثيعتبػراكقػعاتكسػطبػيفاحػايظ: . مرحمة اختيار موقع المكب1

ااػػا،إلػػألجانػػبطبيعػػةالاكػػافككنيػػاان ف ػػةبشػػكؿكبيػػرىػػفاسػػتكلالانػػاطؽالاحيطػػةبيػػا
كقمةأىدادالسكافيمالاكافساىـيمنجػاحا تيػار،ساىـيماستيعابكايةكبيرةافالنفايات

.الاكقع
اػفالطب ػاتالراميػةكالطينيػةالانط ةتتكػكفاػفالعديػد: . دراسة الطبقات الجيولوجية لممنطقة2

كالراميػػةتغمػػبىمييػػاااػػاتطمػػبتعزيػػزتمػػؾالتربػػةبالعديػػداػػفكسػػاعؿالحاايػػةلانػػعتمػػكثالايػػاه
.الجكييةي دتـتبطيفقاعالاكببطب ةافالطيفلعدـتسربالعصارةإلألالاياهالجكيية

.ـ74-64جكييةحكالميتراكحاتكسطىاؽالاياهال،.دراسةالاياهالجكيية3
(2444:487، أبكالعجيف

 
  : ويمكن توضيح الخطوات العممية إلنشاء مكب النفايات الصمبة عمى النحو التالي

باتجػػاهال ػػاعا كسػػطلماكػػبكلتػػدىيـقػػكةال اىػػدةيػػمؿتػػـتسػػكيةقػػاعصػػحفالاكػػبكالايػػ .4
(4.3الصكرة . يةالاكبرالاكبتـإ ايةكاياتكبيرةافالطيفإلألأ

(تسكيةقاعالاكبكاع ايةالطيفإلألأر يةالاكب4.3صكرة 


2442اجمسإدارةالنفاياتالصمبة:الاصدر

سػػـىمػػأل9ةسػػـكقػػدتػػـك ػػعطب ػػةاػػفا سػػفمتبسػػااك34.يتبعيػػاطب ػػةاػػفالحصػػألبسػػااكة2
(2.3صكرة .ال طاعا كسطكالايكؿكذلؾلتككيفقاىدةصمبةلماكب
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(تجييزأر يةاكبالنفاياتبطب ةافا سفمت2.3صكرة 


2442اجمسإدارةالنفايات:الاصدر

.تركيباكاسيرا  بةلجاعالعصارةىمألال طاعا كسطيتبعيايردطب ةافحصاألالفمترة3
إلألالاياهياطب ةا سفمتكنظاـجاعالعصارةتيدؼإلألانعكصكل،سـ44الكبيرةبسااكة

(3.3صكرة .الجكيية
(شبكةا نابيبكالحصألال اصلعاميةالترشيم3.3صكرة 


2442اجمسإدارةالنفاياتالصمبة:الاصدر

  : من األمور التي تؤخذ عمى مكب نفايات دير البمح
ناتجىفتحمؿالنفاياتالع كية.(الCH4.اكبالنفاياتيفت رإلألشبكةلتجايعطازالاي اف 4
حيػػػث،.ىػػػدـكجػػػكد ميػػػة اصػػػةباعالجػػػةالنفايػػػاتال طػػػرةكالنفايػػػاتالطبيػػػةا ػػػؿاكػػػبطػػػزة2

طبيػةباسػت ناانفايػاتيست بؿالاكبجايعأنػكاعالنفايػاتاتا مػةيػمالنفايػاتالانزليػةكالتجاريػةكال
.اتيمالاكبحيثاليكجداحطاتلفرزكتدكيرالنفاي،اإلنشااات
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  : إدارة النفايات الصمبة في المكب -ج 
:باكفتك يم طكاتالت مصافالنفاياتالصمبةىمألالنحكالتالم

.ىنػػدكصػػكؿالشػػاحناتإلػػألالاكػػبتاػػرىمػػألايػػزافالكتركنػػم ػػاصلتػػكزيفالنفايػػاتالصػػمبة4
النفايػػاتأكالتابعػػػةلمبمػػػدياتأككتحديػػدالجيػػػةال اداػػةانيػػػاسػػػكااالشػػاحناتالتابعػػػةلاجمػػػسإدارة

.ككالةالغكث
..بعدذلؾتتجوالشاحناتلتفريعحاكلتيايمالاكافالا صصليا2
..يتـتسكيةالنفاياتيمالاكافاف ةؿجرايةجنزير3
.يتـ غطالنفاياتىندكصكلياالرتفاعاعػيفكذلػؾبيػدؼت ميػؿحجايػاكتسػريعىاميػةتحمػؿ4

.الصمبةالع كيةالنفايات
 ـ،3ـ6444.الاكبازكدبنظاـلجاعالعصارةحيثيتـتجايعيايمبركتيفسعتيااإلجاالية5

يعػػػادرشالعصػػػارةالاتجاعػػػةىمػػػألسػػػطمالنفايػػػاتىػػػفطريػػػؽا ػػػ اتكرشاشػػػات اصػػػةكذلػػػؾ
تـاسػػتيةؾيػػ،لترطيػػبالنفايػػاتالجايػػةااػػايسػػاىدىمػػألتفعيػػؿىاميػػةالتحمػػؿالبيكلػػكجملمنفايػػات

،كذلػػػػؾبيػػػػدؼتجنػػػػبإنشػػػػاابػػػػرؾإ ػػػػاييةأ ػػػػرل،الايػػػػاهالعاداػػػػةكالػػػػت مصانيػػػػابشػػػػكؿدكرم
.باإل ايةإلألأفتحمؿالنفاياتيزيدافسعةالاكب

 برك تجمع العصارة
لغااؽالاركػزجػدانبالامك ػاتالبنماب نياذلؾالساعؿا سكد/: ( Leachateتعرف العصارة ) 

اػػفالا مفػػاتالصػػمبةيػػمحػػاؿكصػػكؿاحتكاىػػاالاػػاعمب ياػػةأىمػػألاػػفقػػدرتياىمػػألالػػذميرشػػم
كالاحتػكلالاػاعملمنفايػاتيػزدادنتيجػةكصػكؿالاػااإلييػاإاػاىػفطريػؽالاطػر،االحتفاظبالااا

.أكالجريافالسطحمباإل ايةإلألالرطكبةالاكجكدةأصةنيمالنفاياتالصمبةالانزلية
صػػػارةبراعحتيػػػاال كيػػػةجػػػدانكأفالتعػػػرضليػػػالفتػػػرةقصػػػيرةقػػػديسػػػببالصػػػداعكتحتػػػكمكتاتػػػازالع

العصارةىمألالعديدافالامك اتالكيااكيةكالبيكلكجيةكالتمتنتجافتحمؿكذكبافكتفاىػؿبعػض
ادالاتكاجدةيمالنفاياتالصمبة.الاك

  : ي العصارةوىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى تركيز المموثات ف
..ىاراكبالنفايات4
..كايةالاطرالسنكمكدرجةالحرارة2
..اككناتالنفاياتالصمبةكنشاطالبكتريا3
(2447:46،أبكجزر، جابر..درجة غطالنفاياتالصمبةيمالاكب4
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مثى الميثاه الجوفيثة تباعيثا لمتقميثل مثن تثأثير العصثارة عا وىناك مجموعة من الوسائل التي يمكثن
  : ومنيا

..انعد كؿاياها اطارإلألالاكبكذلؾبتغطيتوبغطاااناسب4
..إنشاانظاـجاعكتصريؼكاعالجةلمعصارةيمالاكب2
..ىدـإل ااالنفاياتال طرةيماكباتالنفاياتالانزلية3

لعصػارةالناتجػةىػفتحمػؿالاػكادبالنسبةلاكػبديػرالػبممي ػدتػـك ػعشػبكةاػفا نابيػبلجاػعا
اػػعك ػػعطب ػػةاػػف،الع ػػكيةكربطيػػااػػعالبركػػةالرعيسػػيةلانػػع ركجيػػاإلػػألالانػػاطؽالاجػػاكرة

ي ػػدتػػـإنشػػاابركػػة اصػػةلتجايػػع،الحصػػألال شػػفلتن يػػةالعصػػارةقبػػؿالكصػػكؿإلػػألا نابيػػب
جػػـالنفايػػاتيػػمالاكػػبزادتكنظػػرانلزيػػادةح،3ـ2444سػػعتيا2ـ4444العصػػارةتبمػػعاسػػاحتيا

بسػعة2ـ4544العصارةالناتجةىفىامياتالتحمؿي دتـإنشاابركةجديدةتبمعاسػاحتياحػكالم
6444كبذلؾيككفإجاالمالسعةلمبركتيف،2ـ3644تصؿإلألحكالم

.3ـ
كذلػؾ،كييػةكقدتـتصايـبرؾتجايعالعصارةبطري ةىمايػةلانػعتسػربالعصػارةإلػألالايػاهالج

باإل ػايةإلػألاسػت داـ،اف ةؿك عطب ةافالطيفلانعتسربالعصارةإلػألالايػاهالجكييػة
كلتجنػبإنشػاابػرؾجديػدةيعػادرشالعصػارة،كىماػادةطيػرانفػذةلماػااPolyethyleneاادة

.فتحممياالاتجاعةىمألسطمالنفاياتااايساىـيمزيادةرطكبةالنفاياتالجايةكيسرعا
يتـتغطيةأجزااالاكببالبةستيؾيماكسـالشتااااػايسػاىـيػمت ميػؿكايػةالايػاهالراجعػةإلػأل

(5.3جدكؿ ،(4.3صكرة .برؾالعصارة
(برؾتجايعىصارةالنفاياتالصمبةقربالاكب4.3صكرة 


2442اجمسإدارةالنفاياتالصمبة:الاصدر
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ـ2444(أدااإىادةتدكيرالاياهالعاداة العصارة(لمنفاياتلعاـ5.3جدكؿ 
الكايةالكحدةالكصؼـ

36444ـسعةالبركةاإلجاالم.4
465امـكايةا اطارالسنكية.2
34463ـمبرؾكايةا اطارالكاردةل.3
32544ـكايةالتب رالسنكيةالاف كدةافالبركة.4
34549ـكايةالعصارةالاف كدةافالبركة.5
37449ـكايةالسكاعؿالاف كدةافالبركة.6
227ساىةساىات خالسكاعؿافالبركة.7
38287ـكايةالعصارةالكاردةلمبركة.8
39454ـلمبركةكايةالسكاعؿالكاردة.9

32444ـكايةالسكاعؿالاتب يةيمالبركة.44
44%نسبةااتةاالبركةبالسكاعؿ.44

(43:ـ2444،الت ريرالسنكم، اجمسإدارةالنفاياتالصمبة:الاصدر
ـي ػدزادتنسػبةااػتةا2444(نةحظأفنتيجةلزيادةكايةا اطارلعػاـ5.3اف ةؿجدكؿ 

ـ2444بيناابمغتنسبةاالاػتةا24ي دبمغتنسبةاالاتةا%،ـ2444البركةبسكاعؿىفىاـ
44%.

(4274ـ 2444ي ػػدبمػػعىػػاـ،ـ2444أاػػاسػػاىات ػػخالسػػكاعؿاػػفالبركػػةي ػػدان فػػضىػػاـ
ساىةكىذايرجعإلألك رةإىطػابالا ػ اتال دياػةكىػدـتػكيرقطػعالغيػارا صػميةلما ػ ات

،ـ2444يترتػػػبىمػػػألذلػػػؾأفكايػػػةالسػػػكاعؿالاتب يػػػةيػػػمالبركػػػةزادتىػػػف،كفػػػااةىاليػػػةذات
ـ2444بيناابمغتىاـ،(3ـ4474ـ 2444يبمغتىاـ

.ـ2444تـتنظيؼالركاسبافبرؾتجايعالعصارةارةكاحدةي طانذإنشاعياىاـ
سػـي ػطكذلػؾ24افيمالبركػةالكبيػرةسـبينااك44كلكحظأفساؾالركاسبيمالبركةالصغيرة

. فالاياهالعاداةالتمبدكفركاسبىمالتمتصؿإلألالبركةالصغيرة
،ىنػػػاؾالك يػػػراػػػفالامك ػػػاتالكيااكيػػػةكجػػػدتيػػػمالعصػػػارةالاتسػػػربةاػػػفتحمػػػؿالنفايػػػاتالصػػػمبة

.(6.3جدكؿ 
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الاسربةافالنفاياتالصمبةالانزلية(تركيزبعضالامك اتيمىيناتافالعصارة6.3جدكؿ 
.افاكبديرالبمم

الكحدةالعنصر
4998
اارس

4999
يكليك

2444
يناير

2448
**

قدرجةالحرارة
Cػػ43.83542.8درجةاعكية
PH 8.78.28.28.3درجةالحاك ة

EC)ms/cm35.555.435.532.2التكصيؿالكيرباعم 
ػػ26.35528.66حجـ/لترTsا جساـالصمبة

ا كسػػػجيفالاسػػػتيمؾحيكيػػػان
B0D

امجـ/لتر
3744425444444844

ا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيفالاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيمؾ
C0Dكياياعيان

امجـ/لتر
42844283542528446544

4864545223243473 امجـ/لترNH4ا اكنيا
69444454484449444 امجـ/لترC2الكمكريد

244384244926 امجـ/لترSo4لكبريتاتا
بياناتطيرانشكرة(،ديرالبمم، اجمسإدارةالنفاياتالصمبة:الاصدر

 **ALsalibi , 2009:  64)
فالامك ػات،لعصارة(يتبيفأفىناؾارتفاىانيماعدالتالتمكثيما6.3اف ةؿالجدكؿ  كاع

كىػػكاػػايؤكػػدأفالحػػرارةليػػاأ ػػرىمػػأل،يػػزدادتركيزىػػايػػميصػػؿالصػػيؼىنػػويػػميصػػؿالشػػتاا
بيناػػايػػػمالشػػتاايػػن فضاعػػػدؿالتحمػػؿكت ػػتمطالعصػػػارةاػػعايػػػاه،ارتفػػاعنسػػبةتحمػػػؿالنفايػػات

.ا اطار
ىػػانامحكظػػاناػػعاػػركرالػػزافشػػيدارتفاB0Dأي ػػانأفاعػػدؿ(6.3 يتبػػيفاػػف ػػةؿالجػػدكؿك

لماكػػبانتيػػألبالفعػػؿااليترا ػػمكىػػذايؤكػػدأفالعاػػر،ـ2448لكنػػوان فػػضبشػػكؿكا ػػمىػػاـ
( فتحمػػػؿالاػػػكادالع ػػػكيةي ػػػؿكماػػػازادىاػػػرBODنسػػػبة ان ف ػػػتككماػػػازادىاػػػرالاكػػػب

ـ2449توىاـ(كىذاااتكصؿإليوالصميبميمدراس( Mahmud, et al , 2011:  1) .الاكب
بػيفأفا الػبالنفايػاتالصػمبةيػم،ىمألالاياهالجكييةكالتمتناكلتأ راكباتالنفاياتالصمبة

ارحمتيػاا  يػرةالتتحمػؿالاػكادالع ػكيةبسػيكلةباإل ػايةإلػألأفارتفػاعتركيػزبعػضالعناصػر
كا اكنيايساىـيمالحدافنشاطالكاعناتالحية .الدقي ةالسااةكالكاديـك

(بيناػا3ـ24873ـ 2444يبمغػتىػاـ،اايؤكػدذلػؾأفكايػةالعصػارةالػكاردةلمبركػةان فػضاك
.(43:ـ2444،الت ريرالسنكم، اجمسإدارةالنفاياتالصمبة.(3ـ8287ـ 2444بمغتىاـ
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 أثر مكب دير البمح عمى المياه الجوفية: المبحث الثاني
 المياه الجوفية تموث  أثر مكب دير البمح عمى -1

انػػذإقااػػةاكػػبالنفايػػاتالصػػمبةتػػـإجػػرااالعديػػداػػفاال تبػػاراتكالتحاليػػؿالكيااكيػػةلمعديػػداػػف
كذلػػػؾلاراقبػػػةالتغيػػػراتالتػػػمتطػػػرأىمػػػأل،اآلبػػػارالكاقعػػػةيػػػميػػػماحػػػيطاكػػػبالنفايػػػاتالصػػػمبة

كال انمي ع،ـ54ؿيبعدىفالاكبتـا تياربعريفا ك،ال صاعصالفيزياعيةكالكياياعيةلماياه
،ـ2445تـإجراااال تبارىاـك،ـ744–644ىمألبعديتراكحاابيف

(7.3كياكفتك يمالفرؽيمال صاعصالفيزياعيةكالكياياعيةلمبعريفاف ةؿجدكؿ 
(2(كبعر 4(ال صاعصالفيزياعيةكالكياياعيةلبعر 7.3جدكؿ 

 ( 2بئر )  ( 1بئر )  الوحدة الخاصية
 الحد األقصى المسموح بو

حسب المعايير 
 الفمسطينية **

6682اترالعاؽ/ـ

البعدىفالاكب/ـ
اتر

جنكبان54
644-744

جنكبان

PH 7.87.896.5–8.5الرقـالحا م
52.738.954 امجـ/لترNo3النترات
4446824.7254 لترامجـ/CLالكمكريد

444275.8254 امجـ/لترSo4الكبريتات
254824584444امجـ/لترTsا جساـالصمبة

.بياناتطيرانشكرة،ديرالبمم،اجمسإدارةالنفاياتالصمبة:الاصدر
ـ(2444،اعاييراياهالشربالفمسطينية، سمطةجكدةالبيعة:**

،(يتبػػيفأنػػويكجػػدا ػػتةؼكا ػػمبػػيفالبعػػريفيػػمال صػػاعصالكياياعيػػة7.3ؿ اػػف ػػةؿالجػػدك
امجػـ/لتػر52.7بمػعييػو(الاةصؽلماكبافالناحيةالجنكبيػةاعػدؿالنتػرات4ينجدأفالبعر 

(الػػذميبعػػدىػػف2بيناػػاالبعػػر ،لمايػػاهةالفمسػػطينيكىػػكأىمػػألاػػفالاكصػػألبػػواػػفقبػػؿالاعػػايير
.امجـ/لتركىكاساكحبوكصالملمشرب38.9ييوعنسبةالنتراتالاكببم

/امجػـ4446(أىمػألبك يػرييصػؿإلػأل4ترتفعيمالبعريفكلكفيػمالبعػر يإنياأااقيـالكمكريد
أااسبب،امجـ/لتر254لتركبيذايفكؽالاكصألبوافقبؿالاعاييرالفمسطينيةلاياهالشرب

ـيرجػعإلػألطبيعػة744(ىمألالرطـافبعػدهىػفالاكػباسػاية2كمكريديمالبعر ارتفاعقياةال
اشػبعةبالايػاهالطيػريالطب اتالعميػا،ياعدالتتغذيةال زافالجكيمقميمة،الطب ةالحاامةلماياه

كأي ػانيتبػيفاػف ػةؿ،تحتكمىمألص كرذاتنفاذيػةقميمػةيػةتسػامبتسػربالايػاهالسػطحية
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أىمػألبك يػرب(الاجػاكرلماكػ4كلكفيمالبعر ،جدكؿارتفاعاعدؿا جساـالصمبةيمالبعريفال
امجـ/لتػػر4444كىػػألبػػذلؾتفػػكؽالحػػدالاسػػاكحبػػوك يػػرانكالػػذميبمػػع،امجـ/لتػػر2548ليصػػؿإلػػأل

.كىػدـصػػةحيتولمشػػرب،حسػبالاعػػاييرالفمسػطينيةكتػػدلؿا جسػاـالعال ػػةيػمالاػػااىمػألتمك ػػو
(كأىمػألاػفالاكصػألبػواػفقبػؿالاعػايير4كأي انترتفعنسبةالكبريتاتبشكؿكا ػميػمالبعػر 

(الػذميبعػدىػف2امجػـ/لتػر"بيناػايػمالبعػر 444الفمسطينيةلاياهالشػربيبمغػتنسػبةالكبريتػات
الاكػػػػبنسػػػػبةالكبريتػػػػاتت ريبػػػػان ػػػػافالاكصػػػػألبػػػػواػػػػفقبػػػػؿالاعػػػػاييرالفمسػػػػطينيةحيػػػػثبمغػػػػت

تكزيادةتركيػزالكبريتػا،زيادةالكبريتاتيمالاياهيسببا تةؼيمطعـالاياه،امجـ/لتر275.8
امجـ/لترت ربصحةاإلنساف.544ىف

كيمدراسةالصميبمحكؿأ راكبالنفاياتىمألالاياهالجكييةيماآلبارالاحيطةباكبالنفايات
النفاياتالصمبةالانزليةتتسربإلألالاياهالجكيية%افالعصارةالناتجةىفتحمؿ8تبيفأفي د

كااػػاسػػاىـيػػػمتمػػكثالايػػاهالجكييػػػةيػػماآلبػػارال ريبػػػةاػػفالاكػػبك اصػػػةارتفػػاعقػػيـالنتػػػرات
(يبيفآبارالاياهالجكييػة3.4 شكؿآبارباساياتا تمفةاحيطةبالاكب9قدتـا تياركالكمكريد

يك ػمالاسػايةبػيفآبػارالايػاه(7.3 جػدكؿ،لبممالتمتػـا تيارىػاالاحيطةباكبالنفاياتبديرا
(يك ػمتركيػػزالنتػراتكالكمكريػػد6.3(كشػػكؿ 5.3الجكييػةالتػػمتػـا تيارىػػاكالاكب،شػكؿ 

الاحيطةباكبالنفاياتبديرالبممىمألالتكالم.يماآلبار
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بالاكبالتمتـا تيارىا(آبارالاياهالجكييةالاحيطة4.3شكؿ 


(37:2449 الصميبم،:الاصدر

اساياتآبارالاياهالجكييةالتمتـا تيارىاالاحيطةبالاكب:(8.3جدكؿ 
الاساية ـ(رقـالبعر

4244
285
3245
4457
5454
6442
7544
8458
9289
(52:2449،  الصميبم:الاصدر
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(تبايفتركزالنتراتيماآلبارحكؿالاكب5.3شكؿ 


(76:2449 الصميبم،:الاصدر

(448.6–39.6(أفتركيػػزالنتػػراتيػػماآلبػػاريتػػراكحاػػابػػيف 5.3نةحػػظاػػف ػػةؿالشػػكؿ 
باإل ػاية(9ك5 بعػريفالكأفالاناطؽالشااليةتعدأك ػرالانػاطؽارتفاىػانك اصػة،امجـ/لتر
،444 الناحيةالغربيةافالاكبحيثيصؿاعػدؿالنتػراتإلػألحػكالميمالذمي ع(7 إلألبعر
إناػػاتسػػربالايػػاهالعاداػػة،كالسػػببيعػػكدلػػيسلماكػػب،ىمػػألالتػػكالم(امجػػـ/لتػػر444،444

،لصػػػحمكذلػػػؾقبػػػؿاػػػدشػػػبكةالصػػػرؼا،الناتجػػػةىػػػفالحفػػػراالاتصاصػػػيةإلػػػألالايػػػاهالجكييػػػة
كنةحػظأي ػان،باإل ايةإلألتسربا سادةالع كيةالاست داةيػمالزراىػةإلػألالايػاهالجكييػة
(الاةصػؽلماكػب2أفاآلبارالكاقعةطربالاكبتاتازبارتفاعنسبةالنتػراتبيناػانجػدأفبعػر 

لنتراتيتصؿنسبةتركزاحيثـافالاكبأقؿبك يراف85افالناحيةالجنكبيةكي عىمألبعد
امجـ/لتػركالسػببيرجػعإلػألكسػاعؿالحاايػةالاتعػددةالتػمحايظػتىمػأل39.6إلألييوالنترات

.الاياهالجكييةبشكؿكبير
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(تركزالكمكريديمآبارالاياهالجكييةالاحيطةبالاكب6.3شكؿ 


(76:2449 الصميبم،:الاصدر


(امجػـ4444–323.5أفتركزالكمكريديماآلباريتراكحاابيف (6.3 الشكؿيتبيفاف ةؿ

يػمتركػزقػيـالكمكريػدأىمػألاػفالاكصػألانكبيػرانكأفاآلبارالاجاكرةلماكػبسػجمتارتفاىػ،/لتر
(الاةصػػػؽلماكػػػباػػػف2يبعػػػر ،امجػػػـ/لتػػػر(254بػػػواػػػفقبػػػؿالاعػػػاييرالفمسػػػطينيةلمايػػػاه 

باإل ايةإلألأفجايعاآلبارسجمت،امجـ/لتر374ييوالجنكبيةيتراكحاعدؿالكمكريدالناحية
امجـ/لتر اصػةالجنكبيػةكيرجػعالسػببالتركيػزالعػالميػمقػيـ374ارتفاىانيمنسبةالكمكريد

 كرذاتتحتػكمىمػألصػكيالطب اتالعمياطيػراشػبعة،الكمكريدإلألطبيعةالطب ةالحاامةلماياه
كليػذانجػدأفنسػبةالنتػراتان ف ػة،نفاذيةقميمةالتسامبتسربأكرشمالاياهإالبنسػبةقميمػة

اشبعةالعمياتحكؿدكفتسربايػاهالصػرؼالصػحمالي مةنفاذيةالطب اتطير،ا ارنةبالكمكريد
.إلألال زافالجكيم

يػػة، ػػةؿارتفػػاعنسػػبةالنتػػراتكالكمكريػػديتبػػيفكجػػكدأ ػػرقميػػؿلماكػػبىمػػألالايػػاهالجكييػػةاػػف
 فىنػػاؾالعديػػداػػفاآلبػػارالبعيػػدةىػػف،ياكػػفالت كيػػدبػػ  راكػػبالنفايػػاتىمػػألالايػػاهالجكييػػة

.الاكبترتفعيييااعدالتالنتراتكالكمكريد
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 يتوافق مكب دير البمح مع الكثير من المعايير الصحية إلقامة المكبات 
كتسكديمالانط ػةالريػاحالغربيػةكالجنكبيػة،البممأقصألشرؽادينةديرالبمم.ي عاكبدير4

لكػفيػمسػاىات،باعنألأفالرياحتحاؿاعياالركاعمإلػألالجيػاتالشػرقية،الغربيةطكاؿالعاـ
الصباحا كلألكالاساايإفالرياحالشرقيةتحاؿالركاعملمسكافكأحيانانىنػدنشػكبالحريػؽدا ػؿ

.لاكبتحاؿاعياالد افلمسكافا
إالأفىنػػاؾالعديػػداػػفا سػػر،ـ344.يبعػػدالاكػػبىػػفأقػػربتجاعػػاتسػػكانيةكبيػػرةاسػػاية2

تسػػػكفبجانػػػبالاكػػػببالتحديػػػديػػػمالجيػػػةالشػػػااليةكالجنكبيػػػةالغربيػػػةكاليفصػػػمياىػػػفالاكػػػبإال
(2444:496، أبكالعجيف.ىشراتا اتار

افا را مال اليةاػفالزراىػةيالاكػاف، ةاكبالنفاياتالصمبةشرؽديرالبمم.تعتبرانط3
.ىبارةىفحكضان فضبشكؿكبير

.تتػػكيريػػمانط ػػةاكػػبالنفايػػاتاسػػاحةكبيػػرةت ػػدـالانط ػػةلسػػنكاتا بمػػةإالأنيػػات ػػع ػػاف4
.ا اةؾال اصةلمسكاف

كتسػػمؾ،ي ػػطكىػػكاغمػػؽاػػفقبػػؿالجانػػباإلسػػراعيمم.يػػربطالاكػػببالادينػػةطريػػؽاعبػػدكاحػػد5
كىمألالػرطـاػفقصػر،كىمطرؽترابيةطيراعبدة،الشاحناتطرؽيرىيةلمكصكؿإلألالاكب

.الاسايةإالأنوبسببكىكرةالطريؽأدلإلألزيادةالكقتك اصةيمالشتاا
ـيمييػػا45الطب ػػةالسػػطحيةبعاػػؽحيػػثتسػػكدالتربػػةالراميػػةيػػم،.تتنػػكعتربػػةاكػػبالنفايػػات6

كىػذاالتركيػباليصػمم،كالطب اتالسفمأل ميطافالرااؿكالطػيف،ـ24طب ةافالطيفبعاؽ
ي ػػدتػػـتبطػػيف،كلكػػفتػػـالتكيػػؼاعػػواػػف ػػةؿكسػػاعؿحاايػػةاتعػػددة،ليصػػبماكػػبلمنفايػػات

هالجكييػةباإل ػايةإلػألطب ػةاػفأر يةالاكببطب ةافالطيفالاانعلتسربالعصارةإلػألالايػا
.الحصألال شف

ككناتالتربةكتحديداكىندالبدابإقااةاكبالنفاياتي دتـحفربعريفحكؿالاكبلمتعرؼىمأل
يالتربةالطينيةالصاااىمالاةعاةإلنشااالاكباتينفاذيتياقميمةكالتسام،ساؾالتربةالطينية

(7.3 شكؿ.ألالاياهالجكييةبتسربالعصارةالاتحممةإل
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.(التركيبالرأسملتربةآباراال تبارباكبالنفاياتديرالبمم7.3شكؿ 



بتصرؼالطالبة-اجمسإدارةالنفاياتالصمبة:الاصدر

:(يت ماآلتم7.3اف ةؿالشكؿ 
،ـ49طب ةناىاةحتألىاؽـيمييا6(تظيرطب ةافالرااؿال شنةىمألىاؽ4بعر يم-4

49 ـالتربةالا تمطةالراميةاعالطينيةتاتداابيفىاؽ،ـ49كتظيرطب ةالطيفىمألىاؽ
بعػػدذلػػؾتظيػػرطب ػػةاػػفالطػػيفالا مػػكطبحصػػأل ػػـطب ػػةاػػفالطػػيفالصػػايمىمػػأل،ـ38–

لطيفاعالرااؿالافككػة ـتتابعطب اتافا،ـتكجدطب ةافالرااؿالبي ااالناىاة43ىاؽ
.ـ52حتألىاؽ

 ـتظيرطب ةالطيفاعالحصأل،ـ26(طب ةالرااؿالبي ااتاتدحتألىاؽ2البعر يم-2
بعػدذلػؾتتػابعالطب ػاتاػفالطػيف،ـ38تميياطب ةطػيفرعيسػيةحتػألىاػؽ،ـ34حتألىاؽ

.ـ59كالرااؿكالكركارحتألىاؽ
لػذلؾنجػدأفبػرؾالاعالجػةت ػع،ةأقػربإلػألالسػطميػمالبعػرا كؿطينيػإذفنةحظأفالتربػةال

(4يمجيةالبعر 

 

 2بئر رقم  1بئر رقم 
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  : مشاكل في عممية التخمص من النفايات الصمبة في مكب دير البمح -2
.نظرانل رباكقعالاكػباػفالحػدكداػعإسػراعيؿيجعػؿالعاػؿيػمالانط ػةصػعبييكجػدإىاقػة4

بالكبػػػاشككػػػذلؾتشػػػغيؿاعالجػػػةالعصػػػارةإالبتنسػػػيؽاسػػػبؽاػػػعالجانػػػبالنفايػػػاتتسػػػكية ىاػػػاؿ
.اإلسراعيمم

.ي كـالجيشاإلسراعيممبإطةؽالنارىمألشبكةاعالجةالعصارةااايؤدمإلألتسربالعصارة2
.ااايسببباكرىةصحيةلمسكافالاجاكريفلماكب،ا صصةلياالإلألا ااكفطير

ؽالرعيسػػمالاػػؤدمإلػػألالاكػػبااػػاي ػػطرسػػياراتالجاػػعالسػػت داـطريػػؽ.تػػـإطػػةؽالطريػػ3
كيصػػػعبحركػػػة،ترابػػمطيػػػراعبػػػدكالػػذميسػػػاىـيػػػمإلحػػػاؽ ػػرربػػػالازارعصػػػيفانلكجػػكدالغبػػػار

.السياراتشتاانبسببا اطار
 مـارتيفكتدايرأجزااافالسياجالشبكمككذلؾتجريؼا را2446.تـاجتياحالاكبىاـ4

الاجػػػاكرةلماكػػػبكك ػػػعا مفػػػاتالراػػػاؿيػػػمالشػػػارعالشػػػرقمدا ػػػؿالاكػػػبااػػػاسػػػاىـيػػػمىرقمػػػة
ب ىااؿالاراقبةكالاتابعة .الحركةالدكريةلسيارةاإلدارةالتمت ـك

بسػػببالحريػػؽالػػذمانػػدلعيػػمالاكػػبالنػػاتجىػػف2449.تػػـإطػػةؽالاكػػببالكااػػؿيػػمنػػكيابر5
الحريؽإالبعدبإطفااكلـيسامالجانباإلسراعيمم،الشرقمافالاكبس كطقذيفةىمألالجانب
اػػفالنفايػػاتكططػػتالسػػاااسػػحابةك يفػػةاػػفالػػد افااػػاأدلإلػػألانكبيػػرانأفالتياػػتالنيػػرافجػػزا

.حاالتا تناؽلدلالسكاف
ةاػػػفـتكػػػررانػػػدالعحريػػػؽكبيػػػريػػػمالاكػػػبكأي ػػػانتشػػػكمتسػػػحابةك يفػػػ2444كيػػػمإبريػػػؿىػػػاـ

.الد افططتالانط ةبالكااؿكقدت  رالسكافك اصةكبارالسفبالد اف
جريػافيػمتسببس كطا اطارالغزيرةىمػألالجانػبالشػرقماػفالاكػب،ـ2444يمنيايةىاـ

الايػػاهالامك ػػةإلػػألالػػكادمالاجػػاكرلماكػػبي ػػاـالسػػكافبػػإطةؽالاكػػبااػػاا ػػطراجمػػػسإدارة
زالةال رراستعجالنفايات .اراعداتكسياراتلفرشالرااؿالنظيفةكاع

  : معوقات تيدد استمرارية عمل المكب
ـحيػػػثأفالسػػػعةالتصػػػايايةلماكػػػبىػػػم2448.انتيػػػألالعاػػػرالتصػػػاياملماكػػػبيػػػميكنيػػػك4

أم.3ـ4,775,7بمغػػتكايػػةالنفايػػاتالاتراكاػػةيػػمالاكػػب2444كيػػمنيايػػةىػػاـ،3ـ772544
%(.كلػػـيػػتاكفالاجمػػساػػفشػػرااا رضالكاقعػػة434طػػفت ػػدربحػػكالم 4443.242بزيػػادة

طالػةىاػرهالزانػمكذلػؾل ربيػاالشػديداػفال ػطا   ػر شااؿالاكػبلزيػادةسػعتوالتصػايايةكاع
.ككقكىيادا ؿانط ةالحزاـا انم

قربيػػػػااػػػػفال ػػػػط.يكجػػػػدصػػػػعكبةيػػػػمتكزيػػػػعشػػػػبكةالاعالجػػػػةكاتابعتيػػػػاأ نػػػػااالتشػػػػغيؿبسػػػػبب2
ا   ر.
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قثثام المكتثثب اتستشثثاري التثثابع لمجمثثس إدارة النفايثثات الصثثمبة الثثذي كمفثثو برنثثامج األمثثم المتحثثدة 
  : وضع التوصيات التاليةب UNDPاإلنمائي 

  : م (2317 –م 2313عمى المدى القصير ) 
..تاديدالعارالزانملكؿافاكبصكيابريمكاكبجحرالديؾبغزة4
.طةؽالاكبالكاقعشرؽديرالبمم.إ2

  : م (2342 –م 2317التوصيات عمى المدى الطويل ) 
..إىادةت ىيؿاكباتقطاعطزةال ة ة4
صػػكياداػػةاحػػايظتمطػزةكالشػػااؿكاآل ػػريػػماكػػبأحػػدىاايػمجحػػرالػػديؾل 2.إنشػااىػػدد2

. الف ارم(ل داةاحايظاتالكسطألك افيكنسكريم
احطػػػػاتترحيػػػػؿلمنفايػػػػات ة ػػػػةل داػػػػةشػػػػااؿطػػػػزةك ة ػػػػةأ ػػػػرلل داػػػػةالكسػػػػطأل6ا.إنشػػػػا3

(45،46،47:ـ2444،الت ريرالسنكم، اجمسإدارةالنفاياتالصمبةكالجنكب.


                                                                                          : مة في مكب النفايات دير البمحكمية النفايات المتراك
يكنسكديرالبمم(اكاطفيماناطؽاحايظتم اف534.644ي دـاكبديرالبممحكالم 

، زاىة،ىبسافالكبيرة،بنمسيية،كىـ  افيكنسشاامةالاعسكراتيمالاحايظتيف
،الاغازم،البريم،لسم اكادما،الزكايدة،النصيرات،ديرالبمم،ال رارة،ىبسافالجديدة

قدبمغتكايةالنفاياتالتماست بالياالشااؿ(ك،الكسطأل، افيكنس:ككالةطكث،الاصدر
افجايعالاناطؽالتمي دايا(طف482.488 2444ىاـكالت مصانيايمالاكب ةؿ

كقدشيدتكاياتفكالا اكليباإل ايةإلألالسياراتال اصةببمدياتا ى اا،الاكب
(9.3النفاياتالكاصمةلماكبزيادةكبيرةك اصةيمالسنكاتا  يرةكىذااايك حوجدكؿ 
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(2444–4996لمفترة البممديرلنفاياتالنفاياتالاتراكاةيماكب(كايةا9.3جدكؿ 
كايةالنفاياتبالطفالسنة
4996284,988
4997362,748
4998454,574
4999539,477
2444634,745
2444725,434
2442843,739
2443897,435
2444979,664
24454,474,3
24464,475,8
24474,275,2
24484,4363,6
24494,464,9
24444,593,6
24444,775,7

(2444،الاصدر اجمسإدارةالنفاياتالصمبة
أفكاياتالنفاياتالكاصمةلماكبشيدتزيادةكبيرةحيثبمغتىاـ(9.3 الجدكؿيتبيفاف

ان ااـالعديد،(4,775,7ـ 2444(طفلتصؿىاـ284,988ـ 4996 كالسببيمالزيادة
طف344يست بؿالاكبنفاياتيكايانت دربحكالمحيث،افالبمدياتلنفكذاجمسإدارةالنفايات

لماكبااليترا مبذلؾيككفالعار4,775,7تالاتراكاةإلألحكالمأفكصمتكايةالنفايابعدك
ت دربحكالمطف4443.242أمبزيادة772544انتيألحيثأفالسعةالتصايايةلماكبىم

طةؽ،لذلؾيجبالبحثىفبداعؿاف ةؿإنشاااكبجديد%(434  الاكبالحالم.كاع
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 الصحي  إيجابيات وسمبيات طريقة الطمر  -3
  : أىم المزايا اإليجابية ليذه الطريقة ما يمي

..قمةالتكمفةاالقتصاديةا ارنةاعالطرؽالحدي ةلمت مصافالنفاياتكالحرؽالصحم4
ياعظـالاكباتتصاـالستيعابالنفايػات،.إاكانيةاستيعابكاياتىاعمةافالنفاياتالصمبة2

.لتكسعإذاتكيرتا رضالاناسبةكياكفا،سنة24لادةالت ؿىف
..سيكلةالتطبيؽ فىذهالطري ةالتحتاجإلألت نيةىالية3
التحمػػػؿ،التحمػػؿالحػػػرارم،.تعػػدىػػػذهالطري ػػةاكامػػػةلمطراعػػؽالحدي ػػػةا  ػػػرل الحػػرؽاآللػػػم4

.كالتمينتجىنيااكادقابمةلماعالجةكالتمالبدافالت مصانيا،الحيكم(
(النػػاتجيػػماكقػػعالطاػػرالصػػحميػػمتكليػػدالطاقػػةCH4.إاكانيػػةاالسػػتفادةاػػفطػػازالاي ػػاف 5

.الكيرباعية
(4987:467،الفرحاف، طرايبة..إىادةزراىةالانط ةبا شجارالحرجيةبعدإطةؽالاكب6


  : سمبيات الطمر الصحي

ارسػػػاتال دياػػػةالحػػػداػػػفاآل ػػػارالسػػػمبيةلماىمػػػألالػػػرطـاػػػفأفاكبػػػاتالنفايػػػاتقػػػدسػػػاىاتيػػػما
أىايػااشػكمة،إالأفىنػاؾسػمبياتليػذهالاكبػات،الاست داةيمالت مصاػفالنفايػاتالصػمبة

،النفايػاتييااافأك رالاشاكؿت  يران نياتستاربعدإطةؽاكػب،العصارةكانبعاثالغازات
الغػػازات(ىمػػألالايػػاه–بعػػةأ ػػرالاكػػب اصػػة العصػػارةليػػذاالسػػببيػػمالػػدكؿالات داػػةيػػتـاتا

(Landr , et al , 2012:  499 .سنة34الجكييةبعدإطةؽالاكبلادةالت ؿىف
اكانيةحدكثانفجاراتيماكا عالطارالصحم4 ..تسربالغازاتالامك ةلميكااكاع

نفاياتالصمبةىػمالغػازاتا ػؿطػازالاي ػافكافأىـالامك اتاليكاعيةالناتجةىفأااكفطارال
 CH4 كطػػاز ػػانمأكسػػيد،%(اػػفنسػػبةالغػػازاتالانبع ػػة64-44(الػػذميتػػراكحتركيػػزهاػػابػػيف

%(اػػفنسػػبةالغػػازاتالانبع ػػةاػػفا الػػب34-24(الػػذميتػػراكحتركيػػزهاػػابػػيف Co2الكربػػكف 
باإل ػػايةإلػػألحػػدكثالحراعػػؽ،نحبػػاسالحػػرارمكىاػػااػػفالغػػازاتالاسػػببةلة،النفايػػاتالانزليػػة

كي ػػدرأفالطػػفالكاحػػداػػفالنفايػػاتالصػػمبةالانزليػػة،دا ػػؿالاكػػبيغػػازالاي ػػافقابػػؿلةشػػتعاؿ
(2444:438، اكسأل.افالغازات3ـ434يطمؽنحك

ةالنفايػاتزادتككماازادترطكبػ،كتنتجالغازاتىفىامياتالتحمؿالةىكاعملمنفاياتالع كية
ييبػػدأانبعػػاثالغػػازاتىنػػدااتصػػؿرطكبػػةالنفايػػاتىنػػداعػػدؿ،ىاميػػاتالتحمػػؿكانبعػػاثالغػػازات

ك ػػػركجالغػػػازاتيالعةقػػػة،كأي ػػػاندرجػػػةالحػػػرارةاػػػفالعكااػػػؿالاػػػؤ رةيػػػمتحمػػػؿالنفايػػػات،64%
.ـ(35-34كدرجةالحرارةالاناسبةلمتحمؿتتراكحبيف ،طردية
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يكجكداكادسااةيمالنفايػات،ؼكايةالغازاتالناتجةحسبنكىيةككايةالنفاياتالصمبةكت تم
كالزنػػؾكالرصػػاصيػػؤدمإلػػألقتػػؿك يػػراػػفالكاعنػػاتالاحممػػةااػػايػػؤدمإلػػأل،كالكػػادايكـالصػػمبة

(2444:245، العار.تراجعانبعاثالغازاتكىدـتحمؿالاكادالع كيةالاكجكدةيمالنفايات


.احتااليةتمكثاصادرالاياهبالعصارةالناتجةىفتحمؿالاكادالع كيةالاكجكدةيػمالنفايػات2
،باإل ايةإلألاياها اطارالتػمتتسػرباػفاكػافالطاػركتغسػؿيػمطري يػاالامك ػاتالع ػكية

البةسػتيؾ(أككطيرالع كيةكياكفتجنبذلؾبتبطيفقاعالاكببطب ةطيرانفذةلماػاا طالبػان
باإل ايةك عأنابيب اصةلتصريؼالعصارةالناتجةىفتحمؿالاكادالع كيةتاييدان،الطيف

كاػػفأىػػـطػػرؽالاعالجػػةاسػػتعااؿىػػذهالايػػاهيػػمرمالنباتػػاتالحرجيػػةالازركىػػةيػػم،لاعالجتيػػا
.ىمػػألشػػكؿتب ػػركنػػتماكػػافالطاػػرحيػػثيعػػكدقسػػـكبيػػراػػفالايػػاهالعاداػػةإلػػألالػػدكرةالااعيػػة

(4987:468،الفرحاف،ةطرايب 
ا اػرالػذميػؤدمإلػألن ػؿجػرا يـا اػراض،.تطايرا كراؽكالبةستيؾالاكجكدةيػمالنفايػات3

كذلؾبطارالنفاياتيكايانيػمنيايػة،كياكفالحدافىاميةالتطايرتمؾ،إلألالاناطؽالاجاكرة
ـلانػػعتطػػاير2.5اجاػػفا سػػةؾالشػػاعكةحػػكؿالانط ػػةىمػػألارتفػػاعكك ػػعسػػي،ىاػػؿكػػؿيػػكـ

كيػػماكػػبديػػرالػػبممىمػػألالػػرطـاػػفتغطيػػةالنفايػػاتبالراػػاؿ،ا كراؽكالبةسػػتيؾ ػػارجالانط ػػة
،ككجكدسكرافا سةؾالشاعكةحيثقمؿافحركػةالنفايػاتكانت اليػاإلػألا اػاكفالاجػاكرةليػا

لكاقعػػػةيػػػمالجيػػػةالشػػػااليةكالجنكبيػػػةلماكػػػبتتعػػػرضلمتمػػػكثبالنفايػػػاتك اصػػػةإالأفا را ػػػما
، أبػػػكالعجػػػيف.أكيػػػاسالنػػػايمكفكالػػػكرؽكىػػػمتتطػػػايراػػػعاليػػػكاا اصػػػةيتػػػرةانتظػػػارىاميػػػةالػػػردـ

2444:243)
فأىـكا،.ينتجىفالاكباتركاعمقكيةككرييةناتجةىفالتحمؿالةىكاعملمنفاياتالع كية4

السػػػكافالاجػػػاكركفلاكػػػبديػػػرالػػػبممالػػػركاعمالكرييػػػة اصػػػةسػػػاىاتيعػػػانمانيػػػاالاشػػػاكؿالتػػػم
زدادذلػػػؾىنػػػديػػػالصػػػباحا كلػػػألحيػػػثتحاػػػؿالريػػػاحالشػػػرقيةيػػػمالصػػػباحاعيػػػاالػػػركاعملمسػػػكافك

.الد افاالشرقيةاعياشتعاؿالنيرافيمالنفاياتيتحاؿاالرياح
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 تراكم المخمفات الصمبة وآثارىا البيئية  : المبحث األول
حػدكثتمك ػػاتىديػػدةتشػػاؿىناصػػرالبيعػػةا ساسػػية،يترتػبىمػػألكجػػكدكتػػراكـالا مفػػاتبالبيعػػة

:ىذهاآل ارضعكيياايممنعرضب،افىكااكتربة
  : تراكم المخمفات الصمبة وتموث اليواء -1

يعػػداليػػكااأىػػـ ػػركراتالحيػػاةلمكاعنػػاتالحيػػةكتػػراكـالا مفػػاتالصػػمبةتعػػدأحػػدأسػػبابتمػػكث
يت اػر،كناػكالايكركبػاتالتػمت ػربصػحةاإلنسػاف،اليكاانظرانلاػاتبع ػواػفطػازاتكركاعػم

كػذلؾتتصػاىدكايػات،لألناكالعديػداػفالكاعنػاتالحيػةالا تمفػةىذهالا مفاتالصمبةيؤدمإ
كىاػػػااػػػفأىػػػـ،Co2كطػػاز ػػػانمأكسػػػيدالكربػػكف،CH4كبيػػرةاػػػفالغػػػازاتانيػػاطػػػازالاي ػػػاف

ككذلؾتتصاىدطازات( Global warming )الغازاتالاسببةلحدكثظاىرةاالحتباسالحرارم
التػػمتسػػبب،Soxكأكسػػيدالكبريػػت،NoxكاكاسػػيدالنيتػػركجيفCoأ ػػرلكػػ كؿأكسػػيدالكربػػكف

.(Acid Rainيمإحداثظاىرةا اطارالحا ية 
:كيحدثتمكثاليكااالناتجىفالا مفاتالصمبةإ ايةإلألااسبؽاإلشارةإليواايمم

شػراتكالحيكانػاتالناقمػةكانتشارالعػدكلنتيجػةتكػا رالح،.يصبماليكاااصدرانلن ؿا اراض4
.لألاراض

.ااايؤ رىمألالكفااةاإلنتاجيةلماكاطنيف،.انبعاثالركاعمالكريية2
الناتجػةاػفحػرؽكن ػصقياتيػانتيجػةترسػبا د نػةكا تربػة،.اإل راربالابػانمكالااتمكػات3

الا مفاتكتحمميا.
:2448،ىػكدة، السػعدنمىندحػرؽالا مفػات اصة،.زيادةأاراضالحساسيةكأاراضالعيكف4

248)
 : تراكم المخمفات الصمبة وتموث التربة -2

ل ااالا مفاتالا تمفةدكفاعالجةيػمالتربػةيػؤدمإلػأل،تعدالتربةافالاكاردالبيعيةالاتجددة كاع
تالام ػاةىمػػأل اصػةإذااحتػكتالا مفػا،ا اػرالػذميػؤ رىمػألكػؿاػايزرىػواإلنسػاف،تمك يػا

كتمعبالكاعناتالحيةالاكجكدةيم،أكاكادكياياعية،أكزيكت،أكب اياسكاعؿ،ىناصر  يمة
التربةدكرانىااانيمت ميؿبعضا  رارالناشعةىفإل اابعػضأنػكاعالا مفػاتكا مفػاتالغػذاا

.تيؾكالاعادفكطيرىالكنياالتستطيعلعبىذاالدكراعالاكادالاستحد ةكالبةس
  : يترتب عمى تموث التربة بالمواد الصمبة ما يمي

كاكانػان صػبانلتكالػد،.تصبمالتربػةاػ كلاناسػبانلمحيكانػاتالا تمفػةكػالكةبكال طػطكالفعػراف4
.الذبابكالجرا يـالتمتعداصدرانلمعديدافا اراضكا كبعةالتمتصيباإلنساف

.التربةىمألاإلنبات.ت مؿقدرة2
.كاايترتبىمألذلؾاف ساعرجسياة،.اشتعاؿالحراعؽالذاتية3
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..انتشارالركاعمالكريية4
.نتيجةتسربالاكادالا تمفةالاككنةلما مفات،جكييةال.تمكثالاياه5
.(2448:248،249،ىكدة، السعدنم.الجاالمالعاـلمطبيعةلانظرا.تشكيو6

كاف ةؿالدراسةالايدانيةتبيفأفىناؾاساحاتافا را مال اليةتست دـكاكباتىشكاعية
دكناػػاتي ػػعيػػم4اكػػباسػػاحتو،ىشػػكاعيةاكبػػات3لمنفايػػاتالصػػمبةحيػػثيكجػػديػػمالاحايظػػة
يػمكاكػب،دكناػاتيػمبنػمسػيية7كاكػباسػاحتو،طربادينػة ػافيػكنس حػمالناسػاكم(

ااايسػاىـيػمتسػرب،ـ254كاكبيمىبسافالكبيرةاساحتو،دكناات4ةتبمعاساحتو زاى
كربااتسربتاللألالتربةكانيااللأل،العصارةالتمتحتكمىمألاعدالتىاليةافالامك اتالبيعية

ىنػاؾأفذاا تمطػتاػعايػاها اطػار.باإل ػايةاللػألك اصػةيػميصػؿالشػتااا،ةالجكييػالاياه
 ماساحاتكبيرةافا را متست دـكاكباتلا مفاتالبنااكاليدـااايجعمياىدياةالفاعدة

.است دااات
  : تراكم المخمفات الصمبة وآثارىا عمى صحة البيئة -3

كىمالاكافالذمياارساإلنسافييو،البيعةىمالاكافالذميعيشييواإلنسافكالحيكافكالنبات
.واالجتااىيةكاإلنتاجيةأنشطت

مػؿإلػألتربيػةأىػدادحكل دأدلتراكـال اااةكااتحتكيوافاكادى كيةقابمةلمتعففكالت اػركالت
كأي ػػانتكجػػد،كالتػػمتعتبػػرال اااػػةبالنسػػبةليػػابيعػػةا اليػػة،ىاعمػػةاػػفالػػذبابكالفعػػرافكالحشػػرات

ي ػػدرالعماػػااأنػػوياكػػفلػػزكجكاحػػداػػفالػػذبابإذا،اجايػػعالاػػكادالغذاعيػػةالةزاػػةلناكىػػاكتكا رىػػ
قػادرةىمػألن ػؿ،بميكفذبابة494ىاشيمالادةافاارسحتألسبتابرافالعاـنفسوأفينتج

.ار انلكؿافاإلنسافكالحيكافىفطريؽن ؿالايكركباتإلألاإلنساف42أك راف
عنسػبةالػذبابيػمالػدكؿالناايػةنتيجػةإل ػااال اااػةكتشيرت اريرىيعةالصػحةالعالايػةإلػألارتفػا

(2442،الظاىر، الصفدم.كىجزالبمدياتىفإزالتيا،يمالشكارع
يتػػػ ذلنظػػػراإلنسػػػافنتيجػػػةتػػػراكـالا مفػػػاتبالبيعػػػة تمػػػكثبصػػػرم(:باإل ػػػايةإلػػػألاػػػاسػػػبؽ

Visual Pollutionلس طالعاـااايجعمويمحالةافىدـاالرتياحكا.
ي ػددلػتنتػاعجا بحػاثالعمايػةىمػألأفاإلنسػاف،تؤ رالبيعةطيرالنظيفػةىمػألإنتاجيػةاإلنسػاف

%ىػفا يمػوالػذميعػيش38–24يزيدإنتاجوباعػدالتتتػراكحبػيف،الذميعيشيمبيعةنظيفة
(2448:224،ىكدة، السعدنم.يمبيعةطيرنظيفة
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 خيارات لتحسين كفاءة أداء إدارة النفايات الصمبة في محافظة خان يونس  : نيالمبحث الثا
إفاعػػدؿاإلنتػػاجالاسػػت بمملمنفايػػاتالصػػمبةك صاعصػػياسػػكؼتتػػ  ربعكااػػؿىديػػدةا ػػؿالناػػك

ييػػػذهالعكااػػػؿسػػػكؼتعاػػػؿىمػػػأل،الاسػػػتكلالاعيشػػػمكالتغيػػػراتيػػػمناػػػطاالسػػػتيةؾ،السػػػكانم
اسػػػتكلتحسػػػفالكتزيػػػداػػػفإنتػػػاجكايػػػةالنفايػػػاتباىتبػػػار،فايػػػاتالصػػػمبةالتغييػػػريػػػمتكػػػكيفالن

.كجـ/يرد/يكـ4الاعيشمكتطكراالقتصاديإفاتكسطاإلنتاجاليكاملمفردسيزيدىف
يكػكفليػادكريػمحػؿالاشػاكؿالاترتبػة،لذلؾيجبالبداباىتاػادإدارةاتكاامػةلمنفايػاتالصػمبة

.يةلمنفاياتالصمبةىمألاإلدارةالحال
 .أىم العراقيل التي تواجو إدارة النفايات الصمبة في قطاع غزة ومحافظة خان يونس

..ندرةا را مالةزاةإلدارةالنفاياتالصمبةكلعامياتديفالنفايات4
يػػم.قمػػةالاػػكاردالااليػػةإلدارةالنفايػػاتباإل ػػايةإلػػألان فػػاضياىميػػةالطػػرؽالاسػػت داةحاليػػان2

.إدارةالنفاياتالصمبة
كياكفالكصكؿإلألىذهالغايةكاآلتم،ت فيضكايةالنفاياتىكأىـحؿلماشكمتيفالساب تيف

..إتباعنظاـيعاؿإلدارةالنفاياتالصمبة4
كيصػػػؿالنفايػػػاتيػػػػم،بفصػػػؿالنفايػػػاتىنػػػدالاصػػػدر،.ت ميػػػؿكايػػػةالنفايػػػاتالػػػكاردةلماكػػػب2

ؿأكيػػماكػػبالنفايػػاتكذلػػؾلفصػػؿالنفايػػاتالع ػػكيةكاسػػت دااياكػػُذباؿبػػدالناػػفاحطػػاتترحيػػ
.دينيا

.إد ػػػاؿاتعيػػػديفاػػػفال طػػػاعال ػػػاصلماسػػػاىدةيػػػمجاػػػعكن ػػػؿالنفايػػػاتكاسػػػت داـاػػػاياكػػػف3
.است دااوافالنفاياتإلىادةتصنيعياكالبةستيؾ

نياساب انكبذلؾيتـتكييريراغيماكبالنفاياتااا.إىادةاعالجةالنفاياتال دياةكالتمتـدي4
.يساىـيمزيادةالعارااليترا ملاكبالنفايات

كبالفعػػؿتػػـإنشػػاااعاػػؿالغربمػػةلاعالجػػةالنفايػػاتال دياػػةيػػماكػػبديػػرالػػبممكالػػذمينػػتجاحسػػف
لمتربػةكىنػد مطػوكتـأ ذىيناتافاحسفالتربةكيحصياكتبيفأفىذاالانتجاحسػف،لمتربة

.اعالساادالع كميعطمنتاعجإيجابية
افالنفاياتال دياةكافذلؾالكقتلـ3ـ34734كتـطربمة2445كتـتشغيؿاعاؿالغربمةىاـ

ـباساىدةالصميبا حار.2444كتـن ؿاعاؿالغربمةيمنيايةىاـ،يتـتشغيؿاعاؿالغربمة
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 ة أداء إدارة النفايات الصمبة الخيارات لتحسين كفاء
.. فصل النفايات عند المصدر4

يعتبػػريصػػؿالنفايػػاتيػػمالانػػازؿأكىنػػداصػػدرنشػػ تياالطري ػػةالاف ػػمةل فػػضكايػػةالنفايػػات
.كأنجحياإلىادةتصنيعالاكادال ابمةإلىادةاالست داـ،الكاصمةلاكبالنفايات

يػػػؿالكايػػةالكميػػةلمنفايػػاتالدا مػػةيػػمىاميػػاتالجاػػػعيسػػاىـيصػػؿالنفايػػاتإلػػألاككنػػاتيػػمت م
كالن ؿكالت مص.

نتػػػاجاػػػكادقابمػػػةلمتصػػػنيعبصػػػكرةجايػػػة الاعػػػادف(،الزجػػػاج،الػػػكرؽ،كنظيفػػػة كالبةسػػػتيؾ،كاع
،باإل ػػػػايةإلػػػػألإنتػػػػاجنفايػػػػاتبنسػػػػبقميمػػػػةاػػػػفالشػػػػكاعبكالاػػػػكادال طػػػػرةا ػػػػؿالاػػػػكادالكيااكيػػػػة

.ؾتتيي الفرصةإلنتاجُذباؿىاؿالجكدةكبذل،كالبطاريات
رطـأفتطبيؽطري ةالفصؿىفالاصدرتعتبرافالطرؽالاف مةل فضكايػةالنفايػاتإالأف

:ىذهالطري ةطالبانااتفشؿ نياتحتاجإلألالا كااتاآلتية
.افالكىمكالاشاركةالعااة.استكلىاؿل4
.مألتطبيؽال انكف.كجكدتشريعاناسبكقدرةى2
..حكايزااليةلتعزيزبنااالكىمالعاـ3
..نظاـا نفلجاعالنفاياتالاتنكىة4

  : وفي حالة تطبيق نظام فصل النفايات عند المصدر يجب التخمص من العقبات اآلتية
..ىدـت بؿالسكافلكجكدنفاياتيمالانزؿلفترةطكيمةنسبيان4
.اعالنفاياتحسبنكىيا.ىدـكجكدنظاـلج2
.ىدـكجكدانش تبمديةأك اصةالست داـالنفاياتالع كيةكتحكيمياإلألُذباؿ.3
..الحاجةإلألاساىداتت نيةكاقتصاديةلافيرطبيمإىادةتصنيعالنفاياتالغيرى كية4
..االيت ارإلألأسكاؽاحميةلمانتجاتالاعادةالتصنيع5

  : ايات عند المصدر يجب اتخاذ بعض الخطوات ومنياولبدء فصل النف
..حاةتتكىيةكتحتاجإلألكقت4
..ا تياراناطؽناكذجيةاعينةافأجؿا تبارنجاحإاكانيةالفصؿىندالاصدر2
..ت ديـحكايزلمسكافالذيفي كاكفبعاميةيصؿلنفاياتيـ3
.عالافصكلةافالنفايات.كجكدارايؽتابعةلمبمديةالست باؿا نكا4
..دىـاالمكت نمإلجرااالاشاريعيمالاناطؽالناكذجية5
.إشراؾالاشغميفيمإىادةتصنيعالنفاياتا ػؿ البةسػتيؾ(اػفال طػاعال ػاصلةسػتفادةاػف6

.الاكادالناتجةافىاميةيصؿالنفاياتىندالاصدر
 



 428 

  : در يوصى بعمل اآلتيعند البدء في فصل النفايات عند المصو 
.رطبةكجاية"ى كيةكطيرى كية":.التركيزىمأليصؿالنفاياتإلألنكىيف4
..ا تياراناطؽناكذجيةلتجربةىذهالفكرة2
..ت ديـنظاـلجاعا نكاعالافصكلةافالنفايات3
.بنااانش تالستيعابالا مفاتالع كيةكتحكيمياإلألُذباؿ.4
.اؾال طاعال اصلفصؿالاكادالع كيةإلألأنكاىيا.إشر5
..ت ديـاإلرشاداتكالحكايزلماشتركيفيمىذاالاجاؿ6
..ت ييـكتك يؽالنتاعج7

 : الخطوات التحضيرية حتى ينجح فصل النفايات عند المصدر
بيػػػاأكانػػػاطؽ ػػػي ة،.ا تيػػػارانػػػاطؽيكجػػػدبيػػػانظػػػاـجاػػػعالنفايػػػاتاػػػفأاػػػاـالانػػػزؿ4 ي ػػػـك

.السكافبحاؿنفاياتيـلمكصكؿإلألأقربحاكية
..ا تياركتدريبال اعايفىمألنظاـجاعالنفاياتافأااـالانازؿ2
..تكزيعأكياسلمنفاياتب لكافا تمفةىمألالسكاف3
..تصايـكتكزيعانشكراتىمألالسكافتحكماعمكااتىفىاميةيصؿالنفايات4
. ةلجاعالنفاياتالافصكلةبا تمؼأنكاىياكن ميا.تنظيـطري5

 طريقة العمل 
..يصؿالنفاياتإلألنفاياترطبةكأ رلجاية4
.تزكيػػدالسػػكافب كيػػاسامكنػػةلمنفايػػاتالافصػػكلةكنشػػراتإرشػػاديةباإل ػػايةإلػػألتكىيػػةايدانيػػة2

.الانت اةلماناطؽ
:بالكاجباتالتالية.يتـا تياراتعيدافال طاعال اصي كـ3

.أ.تكزيعأكياسالنفاياتالامكنة
كالت كدافصحة،ب.تكزيعالنشراتاإلرشاديةكتكىيةكتدريبالسكافىمألكيفيةيصؿالنفايات

.نتاعجىذهالعامية
ج.ي كـبعاميػةالجاػعاالبتػداعمكن ػؿالنفايػاتالافصػكلةىػفبع ػياإلػألن طػةالتجايػعاسػتعدادان

.ن ؿال انكملم
لزيادةاإلقباؿكالاشاركةافقبؿالسكافيتـن ؿالحاكياتالعااػةالاركزيػةإلػألأاػاكفأبعػدبغػرض

افصػكلةىػفالكذلؾاليػتـن ػؿالنفايػاتطيػر،زيادةالاسايةالا طكىةليؤالاالراي يفلماشاركة
.ىفأااكفسكناىـبع يالي كـأصحابتمؾالنفاياتبن مياإلألالحاكياتالبعيدة

كيماحايظة افيكنستـتنفيذاشركعيصؿالنفاياتىفالاصدربكاسطةجاعيةأنصارالبيعػة
2442الفمسػػطينيةكىػػمجاعيػػةأىميػػةطيػػررسػػايةتعاػػؿيػػماحايظػػة ػػافيػػكنسانػػذىػػاـ ـكت ػػـك
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محػكؿاإلدارةالجاعيةبنشاطاتاتعددةبيدؼالتعاكفيػمحاايػةكتحسػيفالبيعػةكريػعدرجػةالػكى
.السمياةلما مفاتالانزليةكالزراىيةكالصناىية

تػػـتنفيػػذاشػػركعيصػػؿالنفايػػاتىنػػدالاصػػدربالشػػراكةاػػعالمجنػػةالدكليػػةلمصػػميبا حاػػرالػػدكلم
ICRCا كلػػػألح ػػػرية،أسػػػرةيػػػمانط تػػػيفا تمفتػػػيفيػػػمالاحايظػػػة4288اسػػػتيدؼالاشػػػركع

أشير5ـكاستارلادة24/45/2444كبدأالاشركعبتاريخ،ف(كال انيةريفية حما اؿكاع
 .تعزيزالكىمالبيعمىندالسكافب ىايةيصؿالنفايات:ييدؼالاشركعاللأل : أىداف المشروع

  : العملمنيجية 
.تـتزكيدالسكافب كياسامكنةرااديةلمنفايػاتالع ػكيةالافصػكلةلتاييزىػاىػفأكيػاسالبمديػة4
ارشػػدةيػػمالانط تػػيفالتػػمتػػـا تيارىػػالتنفيػػذ46تكىيػػةايدانيػػةبكاسػػطةارشػػداتبمػػعىػػددىـ.2

.الاشركع
اتعيػػد ػػاصبن ػػؿالنفايػػاتالافصػػكلةىػػفبع ػػياحيػػثيػػتـن ميػػاإلػػألاػػراجبػػريمحيػػث3 .ي ػػـك

طفافالنفاياتالع كية.2تـجاع،يكجداصنعساادى كمبتاكيؿافالصميبا حار
..تـت ديـحكايز اكادتنظيؼ(لرباتالبيكت4

  : العقبات التي واجيت المشروع
..استبداؿا كياسالاحصنةلمنفاياتالع كيةكاست داايا طراضأ رل4
..ىدـالفرزالدقيؽلمنفاياتالانزليةنتيجةىدـكىمالسكافب ىايةيصؿالنفايات2

تبيافىفاسػتعدادىـلفػرزالنفايػاتالانزليػةإلػألنفايػاتى ػكيةكىندسؤاؿالسكافاف ةؿاالس
%(افأيرادالعينةلػيسلػدييـاسػتعدادلفػرزالنفايػاتالانزليػةإلػألى ػكية63.2 .كطيرى كية
كىػػذايرجػػعإلػػألقمػػةالػػكىمالبيعػػمىنػػدالسػػكافكان فػػاضبػػرااجالتكىيػػةكاإلرشػػاد.كطيػػرى ػػكية

(4.4دكؿ ج.الاتبعةيمالاحايظة
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لفرزالنفاياتالانزليةإلألنفاياتى كيةكطيرى كيةالسكافداستعداادل(4.4جدكؿ 
ىؿلديؾاستعدادلفرزالنفاياتالانزلية

إلألنفاياتى كيةكطيرى كية
النسبةالاعكيةالتكرار

6245.4نعـاجانا
8924.7نعـا ابؿبعضالحكايز

25963.2فرزالنفاياتالانزليةطيراستعدل
444444%

الدراسةالايدانية:الاصدر
عةقةبيفالاستكلالتعمياملربا سرةكاالسػتعدادلفػرزالنفايػاتالع ػكيةكطيػرالع ػكيةكىفال

تـاست داـاربعكاملاعريةىؿىناؾىةقةبيفالاستكلالتعمياملربا سػرةكاالسػتعدادلفػرز
(48.744حيػػػثبمغػػػتقياػػػةكػػػامالاحسػػػكبة (2.4جػػػدكؿ ،يػػػاتالع ػػػكيةكطيػػػرالع ػػػكيةالنفا

لػػػذلؾنػػػريض4.45كىػػػمأصػػػغراػػػفالاسػػػتكلالاعنكيػػػةSig)4.444كبمغػػػتال ياػػػةاالحتااليػػػة 
الفر يةالصفريةال اعمةب نوالتكجدىةقةذاتداللةإحصاعيةبيفالاستكلالتعمياملربا سرة

كن بػؿالفر ػيةالبديمػةالتػمتػنصىمػألكجػكد،دلفرزالنفاياتالع كيةكطيرالع ػكيةكاالستعدا
.ىةقةذاتداللةإحصاعيةبيفالاستكلالتعمياملربا سرةكاالستعدادلفرزالنفاياتالانزلية

كطيرالعةقةبيفالاستكلالتعمياملربا سرةكاالستعدادلفرزالنفاياتالع كية(4. 2جدول )
.0.05الع كيةىنداستكلاعنكية

قياةاال تبارالفر ية
ال ياة
االحتاالية

Sig 

درجةالحرية
df 

ىػؿتكجػػدىةقػةبػػيفالاسػتكلالتعمياػػملػػرب
ا سػػػػرةكاالسػػػػتعدادلفػػػػرزالنفايػػػػاتالع ػػػػكية

.كطيرالع كية
48.7040.00010

الدراسةالايدانية:الاصدر
 .دة المواد القابمة إلعادة التصنيعفرز النفايات واستعا -2

يإذاتـيصػؿىػذه،%(74–64تشكؿالنفاياتالع كيةالنسبةا كبرافالنفاياتالانزلية 
يإنػػواػػفالااكػػفالتكصػػؿإلػػأل فػػضكبيػػريػػمتكػػاليؼن ػػؿ،النسػػبةالكبيػػرةاػػفإجاػػالمالنفايػػات

ياػفال ػركرمكجػكد،أكبػريػماكبػاتالنفايػاتكبالتالمتػكييريػراغ،النفاياتكدينيايمالاكب
ىاميػػةلفػػرزالنفايػػاتبحيػػثيػػتـيػػرزالنفايػػاتالع ػػكيةكالاػػكادال ابمػػةإلىػػادةالتصػػنيعيػػماحطػػة
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ترحيػػػؿلمنفايػػػاتيػػػتـيييػػػايػػػرزالنفايػػػاتكاسػػػتردادالاػػػكادال ابمػػػةإلىػػػادةالتصػػػنيعكتحكيػػػؿالنفايػػػات
الع كيةإلألُذباؿ.
أاػا،كمفػةن ػؿالنفايػاتيجػبإنشػاااحطػةلتحكيػؿالنفايػاتالع ػكيةإلػألُذبػاؿكلت فيضجيدكت

يػػػرزالاػػػكادال ابمػػػةإلىػػػادةالتصػػػنيعييػػػتـاػػػفقبػػػؿىاػػػاؿجاػػػعالاػػػكادالبةسػػػتيكيةكالاعدنيػػػةلمػػػذيف
.يعامكفيماكباتالنفايات

.ال طكاتالتح يريةالاطمكبة
ياتكاحطاتيرزالنفايػاتكتحكيػؿالع ػكمانيػاإلػأل.تعييفاكافاناسبلاحطةترحيؿالنفا4

ُذباؿ.
..شرااكبنااالبنيةالتحتيةكاآللياتالاطمكبة2
..تدريبالعااميفلتشغيؿالاحطة3
..تدريبىااؿافال طاعال اصلفرزالنفاياتال ابمةإلىادةالتصنيع4

 : طريقة العمل
يػػتـتفريػػعحاكلػػةالشػػاحنةيػػم،ةلاحطػػةالترحيػػؿ/الفػػرز.يػػتـتػػكزيفشػػاحناتالنفايػػاتالدا مػػ4

.كاف ـإىادةتحايمياإلألانط ةتغذيةااكنةالتن يؿ،انط ةاست باؿالنفايات
.يػػػػتـيصػػػػؿالنفايػػػػاتيػػػػمااكنػػػػةالتن يػػػػؿكالاػػػػزكدةبفتحػػػػةلألكيػػػػاسإلػػػػألاػػػػكادناىاػػػػةأكدقي ػػػػة2

.يرى كية ى كية(كاكادكبيرةالحجـنسبيان  شنة(ط
ع ػػكيةإلػػألانط ػػةالفػػرزاليػػدكمحيػػثيػػتـيصػػؿالاػػكادال ابمػػةإلىػػادةال.يػػتـن ػػؿالاػػكادطيػػر3

أااالاكادالاتب يةييػتـن ميػاإلػألحاكيػاتكبيػرةكاػف ػـن ميػاإلػألاكػب،التصنيعبكاسطةالعااؿ
.النفايات

..الاكادالدقي ة الع كية(يتـتحكيمياإلألُذباؿ4
قبؿن ؿالاكادالع كيةإلألالاحطةلتحكيمياإلألُذباؿيتـيصؿالاكادالاعدنيةكالبطاريات..5

طالػة يساىـيرزالنفاياتكتحكيؿالع كمانياإلألُذباؿيمالت ميػؿاػفكايػةالنفايػاتالاديكنػةكاع
.العارااليترا ملاكبالنفايات

يسالدكليػػةيعتاػػدىمػػأل مػػكالاػػادةال ػػاـاػػفىػػالمالجػػكدةحسػػبالا ػػايCompostإنتػػاجُذبػػاؿ
لػػذلؾالفصػػؿىنػػدالاصػػدرلمنفايػػاتالع ػػكية،الشػػكاعبالك يػػرةكػػالاكادالكيااكيػػةكالاعػػادفال  يمػػة

،يالاػػادةال ػػاـالناتجػػةىنػػديصػػؿالنفايػػاتالع ػػكيةبصػػكرةايكانيكيػػةتكػػكفأقػػؿن ػػااان،ايػػـجػػدان
أكاػػدلاحتكاعيػػاىمػػألاػػكادا ػػؿ،اعبيػػمالنفايػػاتال اداػػةكذلػػؾيعتاػػدىمػػألكايػػةكنكىيػػةالشػػك

درجػػةالشػػكاعبيػػمالنفايػػاتتعتاػػدىمػػألىاميػػةالفػػرز،الزجػػاجكالاعػػادفال  يمػػةكالشػػكاعبا  ػػرل
.كىمألكايةالنفاياتالصناىيةالا تمفةبالنفاياتالانزلية
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إفبيػعالػُذباؿالنػاتجاليفػم،ُذبػاؿأىـالاشػاكؿالتػمتؤجػؿىاميػةتحكيػؿالنفايػاتالع ػكيةإلػأل
.افالجكدةبتغطيةتكاليؼىاميةالتذبيؿكيصعبإنتاجوىمألاستكلىاؿل

أكلياػػػاىػػكديػػػف،ىنػػػاؾ يػػاريفطيػػػرارطػػكببياػػا،يػػم ػػكاالك ػػػعال ػػاصيػػػمقطػػاعطػػزة
يةؾيػػراغ%اػػفالنفايػػاتالع ػػكيةكبالتػػالماسػػت74النفايػػاتكالتػػمتحتػػكمىمػػألنسػػبةتصػػؿإلػػأل

،كبيػػػػراػػػػفاكبػػػػاتالنفايػػػػاتباإل ػػػػايةإلػػػػألالعصػػػػارةكالغػػػػازالنػػػػاتجىػػػػفتحمػػػػؿالاػػػػكادالع ػػػػكية
.باإل ايةإلألالتكاليؼالعاليةلن ؿالنفاياتكالعنايةبالاكب

ك ػػانمال يػػاريفىػػكيصػػؿالنفايػػاتالع ػػكيةاػػفالنفايػػاتالانزليػػةكتحكيميػػاإلػػألُذبػػاؿكلػػفيبػػاع
.إنتاجوىمألاستكلىالمافالجكدةبسيكلةكيصعب

كلكفاستنادانإلألح ي ػةكىػمايت ػارقطػاعطػزةإلػألتربػةجيػدةلمزراىػةيػإفىػذاالػُذباؿيكػكفىمػأل
درجػػةاػػفا ىايػػةلماػػزارىيفكاحسػػفلمتربػػةك صكصػػانإذاكصػػؿىػػذاالػػُذباؿإلػػألجػػكدةالا ػػاييس

.الصناىيةكالاستكردةالدكليةيياكفالت ميؿافاست داـاحسناتالتربة
كينصػػمىنػػدإنشػػاااكػػبجديػػدإجػػراااعالجػػةايكانيكيػػةكبيكلكجيػػةلمنفايػػاتالع ػػكيةقبػػؿالػػديف
النيػػػاعمبيػػػدؼإنتػػػاجاػػػادة اامػػػةالتتحمػػػؿكبػػػذلؾيػػػتـتجنػػػبتكػػػكيفالعصػػػارةكالغػػػازيػػػماكػػػب

.النفايات
ىػػادةتػػدكيرالنفايػػاتالصػػم احطة(كقػػدتػػـإنشػػاااصػػنع ىمػػألاسػػاحةبةيػػماحايظػػةريػػملفػػرزكاع

الاػػكادالتػػمسػػيتـيرزىػػاسيسػػاىـالاصػػنعيػػمبنػػاابنيػػةتحتيػػةصػػناىيةاػػف ػػةؿ،(دكناػػات44 
ا ؿالزجاجكالكرتكفكالحديدكطيرىاباإل ايةإلألأفالاحطةستعاؿىمػألا ػاىفةىاػراكػب

(طفافالنفايػات44ف يالاصنعساىـيمالت مصا،النفاياتافىشرسنكاتالأل ة كفسنة
(طػػفيػػتـتكريػػد مػػثالكايػػة424اإلنتػػاجاليػػكاملمنفايػػاتيػػماحايظػػةريػػمحػػكالم كيبمػػع،ت ريبػػان

طػػفاػػفالنفايػػاتالصػػمبةالتػػميػػتـتجايعيػػااػػفانط ػػةتػػؿ44أميػػتـتحكيػػؿ،ت ريبػػُالماحطػػة
نفايػػاتإلػػمايعيػػاباإل ػػايةكبعػػداكتاػػاؿالاشػػركعيػػمالاسػػت بؿسػػيتـتكريػػدالكايػػةج،السػػمطاف

.طفيماليكـ(254احايظة افيكنسبااي ارب 
كاػػف ػػـحاػػؿالنفايػػاتبكبػػاش،نيػػادأآليػػةالعاػػؿبجمػػبالنفايػػاتككزتبػػ:العاػػؿيػػمالاحطػػةآليػػة

ب ػػػطالفػػػرزلتصػػػؿلااكينػػػةالتفتػػػيمكالتػػػمتعاػػػؿىمػػػأليػػػتما كيػػػاسكبيػػػرةالحجػػػـبكاسػػػطةصػػػغير
العػااميفالبػالع، ؿبعػدىالم ػطالصػاىدالػذمين ميػال ػطالفػرزالنفايػات ـتن،شفراتحادة كي ػـك
(ىااػػؿكىػػـاػػفالعنصػػرالنسػػاعمباياػػةالفػػرزحيػػثترتػػدمالعػػااةتططػػااسػػايؾ26ىػػددىـ 

حيػػثيكجػػدسػػتأنػػكاعإلػػألكي اػػفبتصػػنيؼالنفايػػات،باإل ػػايةإلػػألكاؽل كاااػػة(،باليػػد كفػػات(
كال انيػػةلمبةسػػتيؾكال ال ػػة،عاميػػةالفػػرزا كلػػألا صصػػةلجاػػعالػػكرؽسػػتحاكيػػاتا صصػػةل
كالرابعػةلمزجػاج بيناػاالحديػدال  يػؿيػتـ،كالسادسػةلمحديػدال فيػؼ،كال ااسػةلم اػاش،لأللاكنيػـك

(4.4صكرة سطةقالباغناطيسمكيم ألبحاكيةا صصةلذلؾ.كاتجايعوب
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بعػدأفيػتـاعالجتيػا،ألسػاادى ػكمىبػرانا ػؿكبيػرةالحجػـأااي ةتالطعاـيتـتحكيمياإل
.بااكيناتالت ميبكالترطيب

(ىاميةيرزالنفاياتالصمبةيمالحاكياتالا صصةلذلؾ.4.4صكرة 


الدراسةالايدانية:الاصدر

 : Recycle of Solid wasteإعادة تدوير النفايات الصمبة  -3
اسػتعادةلماػكاداػػفالنفايػاتبيػدؼالحصػكؿىمػػألاػكادجديػدةياكػػف:ةالتػػدكيرتعػرؼىاميػةإىػاد

إ ايتياإلألالاكادال اـالةزاةلصناىةالانتجالذمكانتتتككفانوالنفاياتأكإىػادةاسػت داـ
.(4999:54، ىبدالجكاد.النفاياتكااىمارةأ رل

.كاكرد ايفإىادةالتدكيرتعنمالتعااؿاعالنفايات
.إلىادةالتدكيرأىداؼبيعيةكاقتصاديةكصحية

 : بيئية أىداف -
..ت ميؿكايةالنفاياتالارحمةإلألالاكباتبالتالمتساىـيمزيادةالعارااليترا ملماكب4
..ت ميؿإاكانيةتمكثاليكااكالااا2
.رناقمةلألاراض.الحدافتكا رالحشراتكال كارضكالحيكاناتالتمتعتب3

.الحدافانتشارا اراضكا كبعة: أىداف صحية
  : أىداف اقتصادية

..تكييريرصىاؿ4
..إشباعحاجةالسكؽالاحممبالانتجاتالناتجةىفإىادةالتدكير2
..تكيركر صالاكادال اـكاستاراريتيا3
..تكييرالطاقةكالحدافاستيةكيا4

النفاياتالصمبةيعتبرجػزاأساسػماػفإدارةالنفايػاتالصػمبةيػمالػدكؿالات داػةيفػمإىادةتدكير
بيناػا،(Merrild , et al , 2012:  1 %اػفالنفايػاتالصػمبةالانتجػةيييػا33الػدناارؾيػتـتػدكير

%يػػػمىػػػاـ44ارتفعػػػتحػػػكالماػػػف،يػػػمبػػػرليفزادتكايػػػةالنفايػػػاتالاعػػػادتػػػدكيرىابشػػػكؿكبيػػػر



 434 

%اف58بيناابمغتيمسنغايكرةكايةالنفاياتالاعادتدكيرىا،ـ2447%ىاـ44ـإلأل4992
.(Zhang , et al , 2010:  927 .جامةالنفاياتالصمبةالانتجةيييا
كأي ػػانيكاجػػواشػػكمةالػػت مصاػػفالنفايػػاتالصػػمبة،ردالطبيعيػػةاقطػػاعطػػزةيعػػانماػػفشػػمالاػػك

ىادةتدكيرىايح ؽىاعداناقتصاديانيعكضن صىذهالاكاردكلذلؾيإفاستغةلياك .اع
يمالسنكاتا  يرةتعددتاشاريعإىػادةتػدكيرالنفايػاتالصػمبةيػمال طػاعحيػثانتشػرتالعديػد
،اػػفاعااػػؿإىػػادةتػػدكيرالنفايػػاتالبةسػػتيكيةكالتػػمتعتبػػرجايعيػػااػػفالاعااػػؿالفرديػػةال اصػػة

.اشاريعإنتاجالكابكستأكالُذباؿكالذميعتبرافالاشاريعالجديدةكااتنتشرالعديداف
اشػػػػاريعإىػػػادةتػػػػدكيرا مفػػػػات،كيػػػماحايظػػػػة ػػػافيػػػػكنسأىػػػػـاشػػػاريعإىػػػػادةتػػػدكيرالنفايػػػػات

.البةستيؾ
كحػػػرؽ،بػػػذلؾتشػػػغؿحيػػػزاناػػػفالاكػػػب،يعتبػػػرالبةسػػػتيؾاػػػفالنفايػػػاتالتػػػمتتحمػػػؿبػػػبطاشػػػديد

كاكاسػػيدCo2ـيػػم ػػركجالغػػازاتال ػػارةكالديككسػػيفكطػػاز ػػانمأكسػػيدالكربػػكفالبةسػػتيؾيسػػاى
كالراػادالاتب ػم،باإل ػايةإلػألالراػادالاتطػاير،So2ك ػانمأكسػيدالكبريػت،Noxالنيتركجيف

.كبالتالميتطمبالت مصانيا،بعدىاميةالحرؽ
:يإىادةاستغةؿا مفاتالبةستيؾيساىـيم

.الت ميؿافكايةالنفاياتالارحمةإلألالاكب.4
%اػفإنتػاجالػنفطيػم8إنتػاجالبةسػتيؾاػفاػادة ػاـجديػدةيسػتيمؾ،.ت ميؿاست داـالكقكد2

  :Salem , Baeyens , 2009 .%اػف ػةؿىاميػةالتصػنيع4%اػفالاػكادال ػاـك4،العػالـ

2627).
أىػػـاككنػػاتالنفايػػاتيػػماحايظػػة ػػافيػػكنسكتصػػؿنسػػبتياإلػػألتعتبػػرالنفايػػاتالبةسػػتيكيةأحػػد

.%افإجاالمالنفاياتالصمبة46حكالم
كتعػػداشػػاريعإىػػادةتػػدكيرالا مفػػاتالبةسػػتيكيةأىػػـالاشػػاريعالانتشػػرةيػػمالاحايظػػةيػػمالكقػػت

فإىػادةالت ىيػؿكاف ةؿالدراسةالايدانيةي دتبػيفأفىػذهالػكرشكالاعااػؿتتنػكعبػي،الحا ر
ىادةالتصنيعباعنألأفىذهالكرشت كـبتحكيؿالنفايػاتالبةسػتيكيةإلػألاػكاد ػاـياكػفإىػادة كاع

.كبع يااآل ريتـتحكيؿالاكادال اـإلألصناىاتجديدة،تدكيرىاارة انية
عاػاؿيييػااػفحيػثيتػراكحىػددال،طالبيةالكرشكالاعااؿيمالاحايظػةتتسػـبالصػغركالبسػاطة

. اسةإلألىشرةىااؿ
كيتـيمىذهالاعااؿصناىةااتحتاجوا سكاؽا ؿ راطيـالاياهالزراىيةبشػكؿكبيػركت  ػع
،ىذهالاعااؿلمرقابػةاػفقبػؿكزارةالصػحةلانػعصػناىةاػكادبةسػتيكيةياكػفأفتسػت دـلمطعػاـ

اػػتكزارةالصػػحةبإي ػػاؼإنتػػاجىػػذها طبػػاؽي ا،يبعػػدالاصػػانعقااػػتبإنتػػاجأطبػػاؽبةسػػتيكية
.لأل رارالصحيةالاترتبةىمألاست داايا
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كي تمػؼ،اعااػؿتعاػؿىمػألتػدكيرالا مفػاتالبةسػتيكية8يكجديماحايظة ػافيػكنسحػكالم
ىمألتحكيؿالا مفات اإلنتاجبيفاعااؿتدكيرالنفاياتالبةستيكيةإذأفبعضىذهالاعااؿت ـك

،بةستيكيةإلألصناىاتبةستيكيةتساألبسمع السكب(ا ؿشااىاتالاةبسكاشابؾالغسيؿال
اعااؿأ رلبإنتاجسمعأ رلتعرؼبسمع النفخ(ا ؿ راطيـالاياهالزراىية .بيناات ـك

  : آلية عمل معامل إعادة تدوير النفايات البالستيكية
،ستيكيةبالعديدافال طكاتقبؿالكصكؿإلألالسمعالنياعيػةتارارحمةإىادةتدكيرالنفاياتالبة

:ياكفتك يمتمؾال طكاتىمألالنحكالتالم
.تبػػدأالعاميػػةاػػفالنباشػػيفكالػػذيفيجاعػػكفالنفايػػاتالبةسػػتيكيةاػػفالعديػػداػػفالاصػػادرانيػػا4

عػػػضا يػػػرادبجاػػػعكياكػػػفأي ػػػانشػػػراعيااػػػفالسػػػكافحيػػػثي ػػػكـب،كالحاكيػػػات،اكػػػبالنفايػػػات
شػػػيكؿ/طػػػف4444ا مفػػػاتالانػػػازؿاػػػفالنفايػػػاتالبةسػػػتيكيةكبيعيػػػا صػػػحابالاعااػػػؿا ابػػػؿ

ؿ/طػػػػفكأىػػػػـالنفايػػػػاتا ػػػػؿالصػػػػحكفيكشػػػػ544كبعػػػػضأنػػػػكاع،لػػػػبعضالنفايػػػػاتالبةسػػػػتيكية
.يةكالكراسمالبةستيكيةال دياةكالاكسرةكالجالكناتالبةستيك،البةستيكيةب نكاىيا

.الارحمةال انيةي كـأصحابالاعاؿبفرزالنفاياتالبةستيكيةكتصنيفياتاييدانإلىادةتػدكيرىا2
.(2.4صكرة ،كتحكيمياإلألسمع

.(النفاياتالبةستيكيةأ نااىاميةالفرز2.4صكرة 


الدراسةالايدانية:الاصدر








 436 

النفايات3 كيرباعية.بعدىاميةالفرزيتـيـر تػتـلكػؿ،البةستيكيةاف ةؿا اـر ىاميةالفػـر
.نكعافا نكاعلكحدىاكاليتـ مطالا مفاتاعبع ياالبعض

النفايػػاتالبةسػػتيكيةيػػتـطسػػؿالاػػادةال ػػاـبالاػػااكالصػػكداكذلػػؾ4 .بعػػداالنتيػػاااػػفىاميػػةيػػـر
كبعداالنتيااافىاميػةالغسػيؿيػتـ،ااي طكبعدذلؾتغسؿبا،لمت مصافالركاعمالعال ةبيا

.(3.4صكرة .يردالاادةال اـيماليكااالطمؽكذلؾلكمتجفؼتاااانافالااا
(يردالاادةال اـبعدىاميةطسميايماليكااالطمؽ3.4 صكرة


الدراسةالايدانية:الاصدر

،تبػدأبتسػ يفالنفايػاتالبةسػتيكية،ارحمةالتصػنيعيؼيتـاالنت اؿإلأل.بعداالنتيااافالتجف5
بعدذلؾيتـن ؿ، ـيتـتن يميا ـتد ؿارحمةالصيرالنياعم،حيثيتـتييعتيالعاميةالصير
(* كبناانىمألال البالاكجكدت رجالسمعةالنياعية،الاادةال اـإلألالاكبسالنياعم

%اػػفإجاػػالم42حيػػثيشػػكؿالبةسػػتيؾ،اكرتػػااإلندكنيسػػيةكيتكػػررنفػػسالاشػػيديػػمادينػػةج
إناػػػاىبػػػارةىػػػف،النفايػػػاتالصػػػمبةياشػػػاريعإىػػػادةالتػػػدكيريػػػمجاكرتػػػاالتشػػػرؼىمييػػػاالحككاػػػة

.كيػػتـشػػرااالبةسػػتيؾاػػفالنباشػػيفكىاػػاؿالنظايػػةكتجػػارالبةسػػتيؾالاتجػػكليف،اشػػاريعيرديػػة
 Pasang , et al , 2007:  1928).كىػذاينطبػؽىمػألاعظػـالبمػدافالصػناىيةالناايػةيعاػاؿجاػع

(ىػـالاسػعكلكفىػػفجاػعالاػكادال ابمػةلمتػػدكيرسػكاااػفالاكبػاتأكاػػفScavengersال اااػة 
يمالا ابػؿا اػرا تمػؼتاااػانيػم،أنحااالادينةكبيعيالمتجاركأصحاباصانعإىادةالتدكير

ىذهالدكؿيتـتطبيؽبرااجاتطكرةكادىكاةافقبؿالحككااتلجاعكيػرزيفم،الدكؿالات داة
.(Troschinet  , Mihelcic , 2009:  919 .النفاياتتاييدانإلىادةتدكيرىا

 
 
 

                                                 

.ـ2012،ا ابمة اصة،صاحبأحداصانعإىادةتدكيرالنفاياتالبةستيكية، *(أشرؼأبكشاب
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 .أىم المشاكل التي تقف عقبة أمام تطوير إعادة التدوير في قطاع غزة
،ةالانتجةاػفاعااػؿتػدكيرالنفايػاتالبةسػتيكية.انايسةالب اععالصينيةلمانتجاتالبةستيكي4

كتكقػػػؼبعػػػضالاعااػػػؿىػػػفاإلنتػػػاج،ااػػػاأدلإلػػػأل سػػػاعرأصػػػحابالاصػػػانعآلالؼالػػػدكالرات
.كاالستغنااىفبعضالعااؿ

ى ػب،يترةالحصارقبػؿأربػعأىػكاـزادالطمػبىمػألا دكاتالبةسػتيكيةالتػمشػحتاػفال طػاع
 اصػةأفا سػعاركانػت،ااػاحفػزىمػألإقااػةاصػانعإىػادةتػدكير،ال ارجانعاستيرادىااف

د ػػاؿالانتجػػاتالبةسػػتيكيةالاسػػتكردةكا ر ػػص،يػػماتنػػاكؿالجايػػع كلكػػفبعػػديػػتمالاعػػابركاع
كأي ػانالب ػاععالاسػتكردةالتػمتػ تماػفال ػارجىبػر،تكبدتىػذهالصػناىة سػاعركبيػرة، انان

.  رلدارتالاصانعيمقطاعطزةا نفاؽىما
قؼالعاؿيمالاصانعلعدةساىات.قطعالكيربااالاستارااايؤدمإلألك2

  Privatization of Solid Waste Managementخصخصة إدارة النفايات الصمبة  -4

دارةانظكاػةالا مفػاتالصػمبةتػدريجيانإلػألا ل طػاعتعنمال ص صةن ؿاياـك دااتالنظايػةكاع
.ال اص

  :  أساب فعالية القطاع الخاص
يعانمال طاعالعاـافا طرارهالداعـلمت يدبا نظاةكال كانيفالحككايةحيث : . اإلدارة المرنة1

اإلدارةبتشغيؿالعناصػرالاتػكيرةلػدييابركاتػبكأجػكراحػدكدةكسػاىاتىاػؿ ابتػةيك يػراناػا تمتـز
مفػكاكرااىػـأكػكاـاػفالا مفػاتبحجػةانتيػااالػدكاـكىػدـاسػتطاىةانصرؼالعااؿإلػألبيػكتيـك 

اإلدارةتعكي يـيػمحػاؿاسػتاركايػمىاميػـكىنػاتظيػرايػزةاإلدارةال اصػةحيػثياكػفتشػغيؿ
الكػػكادرالجيػػدةالاناسػػبةلمعاػػؿكاػػنمأجػػكرجيػػدةكاتفاكتػػةتبعػػانلمكفػػاااتكالجيػػدالا ػػدـكيػػمىػػذا

لا صػػركالػػذماليػػؤدمكاجبػػوبالشػػكؿالاطمػػكبيػػتـإنيػػااى ػػدهيػػكرانكتػػ ايفالحػػاؿيػػإفالعااػػؿا
لذلؾياإلدارةال اصةقػادرةىمػألتحديػدسػاىاتالعاػؿحسػبالاياػاتالاطمكبػة،البديؿالاناسب

.ا ابؿت ديـأجكرساىاتليذاالعاؿاإل ايم
يفاإلدارةالحككايػةكال طػاعال ػاصيػتـالتعاقػدبػ: . تنفيذ تعميمات اإلدارة بشكل واضح ومحثدد2

اإلدارةباتابعةتنفيذىذهالع دكىذااايسػاىد ىمألتنفيذأىااؿاحددةاف ةؿى دكا مكت ـك
ىمألالت كيدافتنفيذالعاؿبشكؿكااؿ شيةاإل ةؿبتنفيذا اكفالع دكالذمياكفأفيؤدم

اتابعػةال طػاعالعػاـنفسػواحػدكدةكحتػألبكجػكدبينااتككف،إلألتحايؿالشركةال اصةى كبات
الع كبػػػاتكالتػػػمطالبػػػانالتصػػػؿلحػػػدالفصػػػؿأكالن ػػػؿبسػػػببالت يػػػدبا نظاػػػةكىػػػدـتػػػكييرالبػػػديؿ

.الاناسب
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ياكفأفتككفالانايسةبيفال طاعالعاـكال طاعال ػاصيػمحػاؿتكاجػدالفػري يف: . المنافسة3
كتعػػػدالانايسػػػةالعااػػػؿ،أكبػػػيفشػػػركاتال طػػػاعال ػػػاصيياػػػابينيػػػايػػػم داػػػةالادينػػػةأكالبمديػػػة

الرعيسػػملمحصػػكؿىمػػأل داػػةالا مفػػاتالصػػمبةب ي ػػؿأدااكأقػػؿكمفػػةكىػػمبػػنفسالكقػػتتشػػجع
.ال طاعالعاـلي بتجدارتوبتنفيذا ىااؿالاطمكبةانوكت فيضالكمفة

إدارةالا مفػػاتالصػػمبةىمػػألتاػػاساباشػػراػػعنظػػران فىاميػػة: . مسثثؤولية أمثثام المسثثتفيدين4
الاكاطنيفالاستفيديفافىذهال داةيإفالشركاتال اصةتجدنفسياأااـاراقبةداعاةكاسؤكلية
اباشرةتجاهىؤالاالاستفيديفبغضالنظرىفشكؿالتعاقداعالحككاةأـاعيـااايفرضىمأل

ىؤالاالاستفيديفكىدـتذارىـاػفأدااىػذهالشػركاتىذهالشركاتت ديـأي ؿال دااتإلر اا
.حرصانىمألىدـيسخالع دأكىدـقبكؿتكميؼالشركةيمالع كدالةح ة

اػف،ال طاعال اصتجاكزالػركتيفالاكجػكديػمالاؤسسػاتالحككايػة : . اتبتعاد عن الروتين5
ل دااتيت ايفقطعالتبديؿلآللياتيتطمػب ةؿالاعالجةالفكرية ماشكمةتكاجيوأ ناات ديةا

ىدةساىاتيمشركاتال طاعال اصأكىندشرااآالتجديدةتستطيعشركاتال طاعال اص
.التعاقدالفكرماعشركاتأ رللتمبيةىذاالطب

بيناا افالركتيفالحككاميحتاجذلؾإلجراااناقصاتكى كدتسميـكاستةـقدتصؿإلألىػدة
.يرأش
ال طػػػاعال ػػاصاػػػف ػػػةؿالاركنػػػةالاكجػػكدةلديػػػوكاالبتعػػػادىػػػفالػػػركتيف: . تخفثثثيض  الكمفثثثة6

كاسػػػػت داـالت نيػػػػةالاناسػػػػبةكالاراقبػػػػةكالاحاسػػػػبةكاسػػػػت اارااكانياتػػػػوىمػػػػألأكاػػػػؿكجػػػػوقػػػػادرىمػػػػأل
مػػتت فػيضكمفػةالعاػؿكبالتػالمت ػػديـىػذهال داػةب سػعارأر ػصكقػػدلػكحظاػفالػدكؿالتػمأد 
%44ال طػػاعال ػػاصيػػمأىاػػاؿإدارةالا مفػػاتالصػػمبةان فػػاضىػػذهالكمفػػةبنسػػبتتػػراكحبػػيف

%إلػػأل22%ا ػػؿالكاليػػاتالاتحػػدةكبريطانيػػاككصػػمتيػػمكنػػداإلػػألنسػػبةتتػػراكحاػػف34كحتػػأل
كاػػفأسػػبابتعاقػػدبعػػضالاػػدفكالبمػػدياتالعربيػػةاػػعال طػػاعال ػػاصىػػكت ػػديـال داػػة،44%

.بكمفةأقؿاااتنف والبمديةيمحاؿإنجازىذهال داةبكاسطةكادرىاالاطمكبة
تعتبػرىاميػةتطػكيرالعاػؿيػمإدارةالا مفػاتالصػمبةكالبحػثىػف : . القدرة عمى تطوير العمل7

طرؽحدي ةلعاميةجاعكترحيؿالا مفاتكالػت مصاآلاػفانيػااػفأىػـالعكااػؿالتػمتتايػزيييػا
.ال اصشركاتال طاع

 النشاطات التي يمكن أن يؤدييا القطاع الخاص 
بجايعا ىااؿالادرجةتحػتإدارةالا مفػاتالصػمبةكالتػمتشػاؿلمقطاع الخاص المشاركةياكف
:اايمم

..تنظيؼال اااةكجاعالنفاياتافالاناطؽالسكنيةكالتجارية4
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لػػأل.ن ػػؿالا مفػػاتكاػػفاحطػػاتالتجايػػعالاؤقتػػةيػػمال2 ادينػػةإلػػألاعااػػؿالاعالجػػةأكالفػػرزكاع
.الاطاارالصحيةحيثأااكفالت مصالنياعمافالنفايات

.يرزالا مفاتكتدكيرالاكادال ابمةإلىادةالتدكيركالت مصاػفالاػكادالغيػرقابمػةلمتػدكيرإلػأل3
.الاطاارالصحية

..اعالجةالنفاياتالع كيةكتحكيمياإلألسااد4
.ا ؿا مفاتالبنااكالنفاياتالطبية:رحيؿكاعالجةالا مفاتال اصة.ت5

 أسباب مشاركة القطاع الخاص 
كقػػدرةال طػػاعاالقتصػػاديةيعتاػػدا تيػػارالطري ػػةالاناسػػبةلاشػػاركةال طػػاعال ػػاصىمػػألالعكااػػؿ

احتياجػاتالادينػةجػاربالسػاب ةكال اصىمألتح يػؽىػذهالاشػاركةكا نظاػةكال ػكانيفالنايػذةكالت
.الت نيةالاتكيرةكالبمدةأك

 .ويوجد طرق عديدة لمشاركة القطاع الخاص أىميا
كىػػػكاػػػفأىػػػـالطػػػرؽكأك رىػػػاانتشػػػارانيػػػمتح يػػػؽ داػػػةالا مفػػػاتالصػػػمبةباشػػػاركة: . التعاقثثثد1

ال طػػػػاعال ػػػػاصكيػػػػتـىػػػػفطريػػػػؽإجػػػػراااناقصػػػػةبػػػػيفشػػػػركاتال طػػػػاعال ػػػػاصلت ػػػػديـالعػػػػرض
ر ػػصك ػػافالشػػركطالاطمكبػػةكاػػف ػػـيػػتـتنظػػيـى ػػداتفػػاقمبػػيفالحككاػػةالاحميػػةكالشػػركةا 

اف ةلياالجيتيفبتنفيذال داةالبيعيةالاحددةببنكدالع د .ال اصةتمتـز
بكااػػػؿاتطمبػػػات كياكػػػفأفيكػػػكفال طػػػاعال ػػػاصاؤسسػػػةكبيػػػرةاجيػػػزةب حػػػدثالت نيػػػاتكت ػػػـك

يػػػمبعػػػضاػػػدفالاامكػػػةالعربيػػػةالسػػػعكديةكالعديػػػداػػػفالاػػػدفا كركبيػػػةالنظايػػػةكاػػػاىػػػكالحػػػاؿ
ككػػذلؾياكػػفأفيكػػكفال طػػاعال ػػاصىبػػارةىػػفاتعيػػدصػػغيري ػػكـبعاميػػةجاػػع،كا اريكيػػة

.حمب(، داشؽ،النفاياتافبعضا حيااكااىكالحاؿيمبعضالبمدافالعربية
بػةالتنفيػذكيػرضالع كبػاتالةزاػةيػمحالػةالت صػيركاإل ػةؿكتتكلألالحككاةالاحميةاياةاراق

.ببنكدالع د
الااليةإلألالحككاةالاحمية .يديعالاستفيدكفافىذهال داةالرسـك

يعنػػمإىطػػااشػػركةال طػػاعال ػػاصحػػؽت ػػديـال ػػدااتيػػمانط ػػةاحػػددةكياكػػف: . اتمتيثثاز2
ؿشركةىذااالاتيازأكتسمـالادينةبكااميالشركةكاحدةت سيـالادينةإلألىدةاناطؽكيعطملك

بت ديـال دااتالاطمكبةانيا .ت ـك
الااليػػةاػػفالاسػػتفيديفاػػف ػػدااتيااباشػػرةدكفالمجػػكاإلػػألالحككاػػة الشػػركةبجبايػػةالرسػػـك ت ػػـك

.الاحميةكتحصؿالحككاةىمألنسبةاعكيةافكارداتالرسكـ
ةيػػمالاشػػاركةتح يػػؽالحصػػكؿىمػػألرسػػكـال داػػةاػػفالاسػػتفيديفنظػػراناػػفايػػزاتىػػذهالطري ػػ

لصعكبةأىااؿالجبايةيمال طاعالحككامإ ايةلايزةتحديدأجكرال دااتلكؿاستفيدبحسب
.ال داةالا داةلو
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.يجبأفتككفادةاالاتيازكاييةالستردادالتكاليؼكتح يؽا رباحلمشركات
اػػػػةتحػػػػددال ػػػػدااتالاطمكبػػػػةيػػػػمالانط ػػػػةكتراقػػػػبتنفيػػػػذىاكياكػػػػفأفتكػػػػكفىػػػػذهأاػػػػادكرالحكك

ال ػػػدااتجاػػػعالا مفػػػاتالانزليػػػةكالتجاريػػػةأكلما مفػػػاتال اصػػػةكالا مفػػػاتالطبيػػػةكا مفػػػات
.الابانمكطيرىا

يػمىػذهالطري ػةت ػكـالشػركةبػااتةؾكتصػايـكتشػغيؿالانشػ تالرعيسػيةكاحطػات: . اتلتزام3
تجايػػػعكن ػػػػؿالا مفػػػاتالصػػػػمبةكالاطػػػػاارالصػػػحيةكاعااػػػػؿالاعالجػػػػةكاحطػػػاتيػػػػرزالا مفػػػػات

.كتدكيرىا
ي كـال طاعال اصبتاكيؿىذهالانش تكاست اارىالفترةزانيةطكيمةتتناسباعتكاليؼالتجييز

الانشػػػ تيػػديعالاسػػػتفيديفتكػػاليؼإل ػػػااالا مفػػػاتيػػمىػػػذه،كياكػػفأفتصػػػؿإلػػألىشػػػريفسػػػنة
تػػػـ.تحصػػػؿالشػػػركةىمػػػألكارداتيػػػااػػػفتسػػػكيؽالانتجػػػاتكأجػػػكرإل ػػػااالنفايػػػات،لمشػػػركةاباشػػػرة

.تطبيؽىذهالطري ةيمادينةبيركت
ىذهالطري ةتفتمالاجاؿلمعديدافالشركاتلمتنايسبشػكؿ: . اتستثمار ) المشروع التجاري (4

الا مفاتالصمبةبحيثت ررالشركةنكعىذهال داةحرلم ياـباشركعاست اارميماجاؿ داة
بتصايـكتجييزكتاكيؿكتشغيؿكااتةؾىذهالفعالية .كت ـك

افالحككاةكىكىاميػةتنظيايػةتيػدؼإلػأل يتكجبىمألالشركاتالحصكؿىمألالتر يصالةـز
.لصمبةتكجيوكاراقبةاؤىةتال طاعال اصالذميعاؿيماجاؿإدارةالا مفاتا

كاػػف ػػةؿالتػػر يصالاانػػكحتحػػددالحككاػػةنػػكعال داػػةالا داػػةكتراقػػبالتنفيػػذكالت يػػدبالشػػركط
.اإلداريةكالبيعية

كياكػػفاػػف ػػةؿىػػذهالطري ػػةيػػماشػػاركةال طػػاعال ػػاصت ػػديـ ػػدااتجاػػعالنفايػػاتالصػػمبة
 ؿا مفاتالبنااكالا مفاتالطبيةلمفعالياتالتجاريةكالصناىيةالكبيرةكجاعالا مفاتال اصةا

كانشػػ تالػػت مصكالاعالجػػةا ػػؿاحطػػاتالتجايػػعالاؤقػػتكاعااػػؿالاعالجػػةكالتحكيػػؿإلػػألسػػااد
ا مفاتكتدكيرىاكالاطاارالصحيةكاحطاتيرزال

يديعالاستفيدكفتكاليؼال دااتإلألالشركةاباشرةكتحصؿالشركةىمألكاردتياافأجكرت ػديـ
تػػػـتطبيػػػؽىػػػذهالطري ػػػةيػػػمىػػػدداػػػفالانػػػاطؽ، داػػػةإ ػػػايةلػػػكارداتتسػػػكيؽالانتجػػػاتىػػػذهال
.الفرنسية

كىػكاتفػاؽاشػترؾبػيفالحككاػةالاحميػةكال طػاع: . مشاركة القطاع العثام مثع القطثاع الخثاص5
نشػػاااعااػػؿلماعالجػػةكالتحكيػػؿإلػػألسػػااد ال ػػاصلتنفيػػذىاميػػاتجاػػعكن ػػؿالا مفػػاتالصػػمبةكاع

(2447:6،7، إبراىيـ.كاحطاتلفرزالا مفاتكتدكيرىاكاطاارصحية
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ىمػػألالحككاػػةالاحميػػةأفتحػػدداػػدلحاجتيػػالاشػػاركةال طػػاعال ػػاصيػػماجػػاؿإدارةالا مفػػات
يييااإلجابةىمػألا سػعمةالصمبةكقبؿأفتصدرقرارىابالاشاركةأكىدايايجبىمألالاسعكليف

:التالية
.ىؿىناؾأجزااافالادينةأكالبمدةالتجاعييياالا مفاتالصمبةنظاايانكيػتـالػت مصانيػا4

؟الا ىكلةافقبؿالسكافىشكاعيانبإل اعيايمالشكارعكا را مطير
جاػػعالا مفػػاتالصػػمبةكا2 لػػت مصانيػػاكبالتػػالم.ىػػؿىنػػاؾصػػعكبةيػػمتحصػػيؿكجبايػػةرسػػـك

أكيت  ركفيمديعيا؟ كجكدىددافالاستفيديفاليديعكفىذهالرسـك
.ىػػؿتكجػػداطالبػػةاػػفسػػكافالادينػػةأكالبمػػدةبإيجػػادكسػػاعؿجاػػعاحسػػنةكاتطػػكرةلما مفػػات3

الصمبةكجعمياأك رنظاايةكاركنةكاةعاة؟
مبة عيفةكطيراةعاة؟.ىؿإنتاجيةكيعاليةىااؿجاعالا مفاتالص4
.ىؿىناؾتكجوسياسمكحككاملاشاركةال طاعال اصيمىذاالاجاؿ؟5

إذاكافالجكابىمألا سعمةالاذككرةأىةهإيجابيانيالحككاةالبدليػااػفإشػراؾال طػاعال ػاص
يجػػادالحمػػكؿالاناسػػبةليػػاكال بػػدأفيصػػاحبيػػمإدارةالا مفػػاتالصػػمبةلاعالجػػةىػػذهال  ػػاياكاع

ات اذىذاال رارت ديـالتسييةتال ركريةلتنفيػذهباػايييػاتعػديؿا نظاػةالاحميػةالتػمياكػفأف
.تعيؽتح ي وىمألأكاؿكجو


 :  اإلجراءات لضمان فعالية القطاع الخاص

.يجػػػػبأفتت ػػػػذال طػػػػكاتالفعالػػػػةلبنػػػػااقنػػػػكاتاتصػػػػاؿداعاػػػػةبػػػػيفال طػػػػاعال ػػػػاصكالجيػػػػات4
.حككايةكالاستفيديفال
..إيجادتنسيؽبيفا نظاةالحككايةكأنظاةال طاعال اص2
.الاشػػػاركةالعااػػػةأساسػػػيةيػػػمإدارةالا مفػػػاتالصػػػمبةكياكػػػفأفتكػػػكفحاػػػةتالتكىيػػػةلريػػػع3

.الكىمالعاـاساىدةإذانفذتجيدان
أفيساىديػمالتعريػؼبالاشػاكؿ.التعاكفالاشترؾبيفالحككاةالاحميةكال طاعال اصياكف4

قبؿأفتكبركتت  ـكيصعباعالجتياكقدتـإيجػادالطػرؽلحميػاكيفيػدىػذهالتعػاكفيػمتطػكير
.جكال  ةالاتبادلة

.ىدـالت  يريمديعاستح اقاتالشركاتال اصػةكالجيػاتالحككايػة فذلػؾسػينعكسىمػأل5
(2444:464،464، الب ارم.كفااةالعاؿ
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نظرانلعدـر االسكافىفنظايةالشكارعكالحاكياتكىدـقبكليـبك عالحاكيػاتبجػكارسػكناىـ
يعمألالبمدياتأفتفكريمإد اؿنظاـال ص صةإلدارةالنفاياتيمأجزااالادينةكتجربػةكلاػدة

ا تمؼتاااانىػفأنظاػةينظاـجاعالنفاياتيمبمدةالف ارم،كاايعمتبمديةالف ارم،قصيرة
تػـ،حيثطبؽيييانظاـال ص صةيمجاعالنفاياتاػفبيػتإلػألبيػت،الجاعيمالاحايظة

.ـ2444تطبي وانذبدايةشيرأبريؿىاـ
كيػتـالػت مصانيػا،كنظران فىنػاؾانػاطؽاػفقطػاعىػزةاليجاػعيييػاالنفايػاتبشػكؿانػتظـ

،لشػػكارعكا را ػػمطيػػرا ىكلػػةاػػفقبػػؿالسػػكافبإل اعيػػايػػما كىنػػاؾصػػعكبةيػػمتحصػػيؿرسػػـك
باإل ػايةاللػألىػدـ،كالتكجداراقبةصاراةافقبؿالاسؤكليفىمألالعااؿ،النظايةافالسكاف

زاؿك يرافالبمدياتتست دـكساعؿبداعيةيمجاػعالنفايػاتكأي اناا،اركنةيماكاىيدالعاؿ
يميذها سبابياكػفداػجال طػاعالعػاـاػعال طػاعال ػاصكىمػأل،لحيكاناتكالعربةالتمتجرىاا

ال طػػاعال ػػاصبجاػػعالنفايػػات سػػبيؿالا ػػاؿيتفػػؽال طػػاعال ػػاصاػػعال طػػاعالعػػاـىمػػألأفي ػػـك
الصمبةكبعضالاناطؽافقطاعطزةىمػألأفي ػكـال طػاعالعػاـبإيصػاؿال ػدااتاللػألالانػاطؽ

ال طاعال اصيمالدارةالنفاياتتساىديمالكصكؿىمألأي ؿتغطيػةلم ػدااتيتفعيؿ.الاتب ية
أىمػأل.فكنكىيػةأجػكدكتكمفػةأقػؿلماسػتفيدي كىنػدتحسػيفال داػةياكػفلمسػكافال بػكؿبػديعرسػـك

%(اػػفالسػػكاف82.4 داػػةأي ػػؿياػػف ػػةؿالدراسػػةالايدانيػػةتبػػيفأفىنػػاؾ ا ابػػؿالحصػػكؿ
اػػعاتعيػػد ػػاصلترحيػػؿالنفايػػاتيكايػػانا ابػػؿابمػػعشػػيرميػػماحايظػػة ػػافاسػػتعدكفلةتفػػاؽ

يكنس.
تبمػػع،ت ػػع ػػافنفػػكذاحايظػػة ػػافيػػكنس: خصصثثة إدارة النفايثثات الصثثمبة فثثي بمثثدة الفخثثاري

 الجيػػػػازنسػػػػاة(6155كت ػػػػدرىػػػػددسػػػػكانيا ـ(2011، كزارةالحكػػػػـالاحمػػػػم2كػػػػـ7082اسػػػػاحتيا
.(2016–2007ت ديراتأىدادالسكاف،طينمالاركزملإلحصااالفمس

حيػثيطبػؽيييػا،نظاـجاعالنفاياتيمبمدةالف ارما تمؼىفأنظاةالجاعيمالاحايظة-
،يمجاعالنفاياتافبيتإلألبيتةال ص صنظاـ

اتاػػفألػػؼشػػيكؿشػػيريانلاتعيػػدياتمػػؾتراكتػػكريحاػػؿا طػػكرةي ػػكـبجاػػعالنفايػػ19تػػديعالبمديػػة
ال اػػيس(كيبػػدأبعاميػػةالجاػػعيػػمالسػػاىةالسػػابعة–بيػػتإلػػألبيػػتاػػرتيفيػػما سػػبكع اال نػػيف

.صباحانكالسكافلدييـىمااناسب انباكاىيدالجاع
البمديةالسكافبإ راجنفاياتيـيمالكقتالاحددكتانعتراكـالنفاياتأااـالبيكت .تمـز

أصػحابيابػالت مصانيػا،الانزليةيتـي طجاعالنفاياتالع كية ،أاػابػاقمالنفايػاتالبمديػةتمػـز
،نفايػػػاتاليػػػدـكالبنػػػاايكجػػػداعاػػػؿلمحجػػػارةيػػػمالبمػػػدةيػػػتـإىػػػادةاسػػػت داـىػػػذهالنفايػػػات أكي ػػػـك

.السكافبإل اعيايمأرا مافتكحةىمألأطراؼالبمدة
ببيعياأكالت،أااالا مفاتالزراىية . مصانيايمالاكبالعاـالازارعي ـك
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يمالشكارعال ي ةالتػماليسػتطيعأفيػد مياالتراكتػكريسػت دـالعربػةالتػمتجرىػاالحيػكافحيػث
ككػؿ،تجاعالنفاياتافأااـالانازؿكتفرغاحتكياتالعربةالتميجرىػاالحيػكافيػمن ػاطاحػددة

.عاـشيكر(يتـتجايعياكترحؿإلألالاكبال4-3ىدةشيكر 
يالبمػػدةيغمػػبىمييػػا،طػػف28ي ػػدركزفالنفايػػاتالانزليػػةالتػػميػػتـجاعيػػايػػما سػػبكعحػػكالمك

يالسػػػكافيسػػػت داكاب ايػػػاالطعػػػاـيػػػمتربيػػػةالطيػػػكركالحيكانػػػات،الطػػػابعالريفػػػمكالنشػػػاطالزراىػػػم
.الانزلية

ةا كركبمكككالةالغكثىمنظاـالحاكياتاليست دـيمالبمدةإاليمالتجاعالسكانميمانط 
.الاسؤكلةىفجاعكترحيؿالنفاياتيمىذاالتجاع

كتكاجػوالبمديػةاشػكمةحػرؽالنفايػاتدا ػؿ،أي انتكجدالحاكياتيمالادارسالاكجكدةيمالبمدة
.الحاكياتافقبؿطةبالادارس

تػػديع،كػػـ(ت ريبػػان3الف ػػارم كيبعػػدىػػفبمػػدة،يػػتـترحيػػؿالنفايػػاتإلػػألاكػػببمديػػةريػػم صػػكيا(
.دكالر(لبمديةريما ابؿاست داـالاكبلترحيؿالنفايات500البمديةسنكيان 

سػػػػتفادةاػػػػفتجربػػػػةبمػػػػدة اػػػػفؽالف ػػػػارميػػػػمتفعيػػػػؿال طػػػػاعال ػػػػاصيػػػػمبعػػػػضانػػػػاطكياكػػػػفاالل
42تتكػكفاػفيفمالبدايةياكفتطبي ويػمادينػة ػافيػكنسك اصػةأنيػا،احايظة افيكنس

ييػتـ،ييتـا تيارأكبر حياايمالادينةباإل ػايةاللػألاركػزالادينػة الانط ػةالتجاريػة(،حم
كن ػػؿ،الشػػراؾال طػػاعال ػػاصيػػمنظايػػةالشػػكارعاػػفالػػكرؽكالراػػاؿالاتنػػا رةىمػػألجكانػػبالطػػرؽ

كبعػدانيػاا،اللػألاكػبالنفايػاتكترحيميػا،النفاياتاللألالحاكياتكجاعالنفاياتافأااـالانازؿ
الادةالاتفؽىمييااعال طاعال اصيتـت يػيـالتجربػةكالذاح  ػتنجػاحيػتـتطبي ػوىمػألانػاطؽ

أفال طػاعيال طاعال اصسيكيرالدارةااىرةكجكدةىاليػةيػمالعاػؿك اصػة،أنكسعيمالادينة
.العاؿفال اصيطردافاليحس
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أن إدارة وتثثثداول النفايثثثات م بشثثث2334عميمثثثات الصثثثادرة عثثثن سثثثمطة جثثثودة البيئثثثة لسثثثنة الت- 5
 .الصمبة

 : جمع ونقل ومعالجة التخمص من النفايات الصمبة : أوتً 
يجبجاعالنفاياتكتحديديتراتاكاىيدجاعالنفاياتكن مياإلػأل:جاعالنفاياتالصمبة .4

 .الحفاظىمألالبيعةالاكباتلمت مصانياكذلؾباايتةاـاع

يحظرإل ااأكالت مصافالنفايػاتيػمطيػرالحاكيػاتأكا اػاكفالا صصػةلػذلؾاػف .2
ا اػػػاكفالتجاريػػػةأكالصػػػناىيةأكالزراىيػػػةأككىمػػػألأصػػػحاب،قبػػػؿالجيػػػاتالا تصػػػة

كالاتسػػببيػػمإنتػاجالنفايػػاتالصػػمبةاػاىػػداالنفايػػاتالانزليػةجاػػعىػػذهالنفايػػات،طيرىػا
 .كن ميابطري ةسمياةإلألا ااكفالا صصة

ىمػػػألالبمػػػدياتكالجيػػػاتالا تصػػػةالت كػػػداػػػفأفىاميػػػاتالن ػػػؿكالاعالجػػػةكالػػػت مصاػػػف .3
 .النفاياتالصمبةتتـبشكؿسميـدكفالتسببيمأما اطرصحيةأكبيعية

شػػركطيػػمكقػػدتػػـاإلشػارةإلػػألتمػػؾال،ةالحاكيػػاتكقػدتػػـك ػػعشػػركطىنػػدالجاػعبطري ػػ .4
 .86اتفالرسالةص

 : تصنيف النفايات : ثانياً 
،يجػػبتصػػنيؼالنفايػػاتحسػػبنكىيػػاكأصػػكلياإلػػأليعػػات النفايػػاتالبمديػػةكاػػاشػػابييا .4

 النفاياتالزراىية(.،النفاياتالصناىية،نفاياتاإلنشاااتكا مفاتاليدـ

  : مواصفات المكبات الصحية  : ثالثاً 
بيعيػػػةكيػػػؽالشػػػركطكالتعمياػػػاتكسياسػػػيةت يػػػيـا  ػػػرالبيعػػػمالتػػػمالحصػػػكؿىمػػػألاكاي ػػػة .4

كيجػػبأفتتػػكايريػػم،ت ػػعياالسػػمطةباػػايكفػػؿىػػدـالاسػػاسبالبيعػػةالاحيطػػةبالاكػػب
كقدتـاإلشارةلتمؾالشركطيماتفالرسالة،اكبالنفاياتشركطىندإنشاااكبجديد

 .ص

 :صنيؼكؿحفرةافحفرالاكبإلألالفعاتالتاليةباإل ايةإنوىندإنشااالاكبيجبت .2

 اكبردـلمنفاياتال طرة. .أ

 .اكبردـلمنفاياتطيرال طرة .ب

 .اكبردـلمنفاياتالجاادةج.

كيجبيحصاياهاآلبارباستارارلاعريػةإذا،يجباراقبةالاياهالجكييةالاجاكرةلماكب .3
 .لاكباياه العصارة(افاكافىناؾتسربافال

جػػػػراا .4 تغطيػػػػةالاكػػػػبكالاراقبػػػػةبعػػػػدالتغطيػػػػةأميجػػػػبتغطيػػػػةالاكػػػػبتغطيػػػػةاحكاػػػػةكاع
 .احتياطاتبعيدةالادللماكببعدإطةقو

 



 445 

 : إعادة استخدام وتدوير واسترداد النفايات الصمبة : رابعاً 
يحظػػر مػػطالنفايػػاتالصػػمبةاػػعأمنػػكعاػػفانػػكاعالنفايػػاتال طػػرةيػػمأمارحمػػةاػػػف .1

 .ؿإدارةالنفاياتالصمبةاراح
.ىمألالجياتالا تصةات اذاإلجراااتالةزاةلتحكيؿالنفايػاتإلػألُدبػاؿاػاأاكػفذلػؾ .2

كقػػػػدركػػػػزتسػػػػمطةجػػػػكدةالبيعػػػػةىمػػػػألاك ػػػػكعالػػػػُدباؿكك ػػػػعتاإلشػػػػتراطاتكالاعػػػػايير
 .كالاكاصفاتال اصةبو

إلىػػادةاالسػػت داـكالتػػدكيرتشػػجيعتصػػنيعالا مفػػاتكالعبػػكاتكماػػاأاكػػفاػػفاػػكادقابمػػة .3
 .الاتااشماعاتطمباتحاايةالبيعةكالصحةالعااة

 .اياتجزانافىاميةإدارةالنفاياتعتبرىاميةتدكيرالنفت .4
ات اذاالجراااتالاناسبةلت ميؿإنتػاجالنفايػاتكتعزيػزالػكىمالعػاـليػذهالغايػة،كتشػجيع .5

 .إىادةاالست داـكالتدكيرااأاكف
 .تعزيزالجاعالانفصؿلمنفاياتالتمتـيرزىا .6
  : التخمص النيائي من النفايات : خامساً 
كيسػامبحػرؽالنفايػاتكذلػؾطب ػان،ُيحظرالحرؽالاكشكؼأكالعشكاعملمنفاياتالصمبة .1

 : لمشروط التالية
فيجبأفيككفاكافالحرؽبعيدانىفالاناطؽالسكنيةكالصناىيةباسايةالت ػؿىػ .أ

كـىمألأفيؤ ذبعيفاالىتبارالحالةالجكيةكالرياحالساعدةالتمقدتسببانتشار5
 .الحريؽكالركاعمكالراادباتجاهىذهالاناطؽ

يجبأفتكجدالاعػداتالةزاػةل مػبالراػادكالػت مصانػوحتػألاليتطػايريػماليػكاا .ب
 .اهكذلؾلمطكارئكيجبأفيكجداصدرلماي،أكيتسربإلألالاياهالجكيية

 
 : وقد تم وضع شروط لمحرق اآللى

كاليتجػاكزنسػبة،درجػةاعكيػة1050يجبأفالي ؿدرجةاالحتراؽ ػةؿالتشػغيؿىػف .1
كذلػػؾاػػفأجػػؿ ػػاافإحػػراؽالنفايػػاتبػػ دنألحػػدد%3الكربػػكفيػػمالراػػادكالا مفػػاتىػػف

 .ااكفافانبعاثالامك ات
 .لتجاعاتالسكنيةكالتجاريةأفتككفالاحرقةبعيدةىفا .2

  : سجل النفايات : سادساً 
ىمػػػألالجيػػػاتالتػػػمت ػػػكـبعاميػػػةإدارةالنفايػػػاتالصػػػمبةأفتحفػػػظبسػػػجؿ ػػػاصيسػػػجؿييػػػوتباىػػػان
كاياتالنفاياتكطبيعتياكاصدرىاككسػاعؿن ميػاكطػرؽاعالجتيػاكالػت مصانيػاكجايػعالبيانػات

.التمتتعمؽبإدارةالنفايات
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 : المراقبة والتفتيش : عاً ساب

ت  عاكباتالنفاياتكالاحارؽكاصانعالساادلمتفتيشالدكرمكذلؾلمت كدافاتباعاإلجػرااات
.بشكؿصحيمكالت يدباعاييراالنبعا ات

 : محطات الترحيل المؤقتة : ثامناً 
أفتكػكفكاحاطةبسياجأكجػدارك،يجبأفتككفبعيدةىفاناطؽالتجاعاتالسكانية .1

 .أر يةاحطةالترحيؿافاادةطيرانفذةكصمبة
 .تكييراكافاناسبلغسؿسياراتن ؿالنفاياتكتكييرارايؽلماعداتكا دكات .2
 أكنظاـلألافكالسةاةالعااة.،تكييرنظاـاكايحةالحريؽيمحالةالطكارئ .3

 : باإلضافة إلى مجموعة أحكام عادية
أكالنفايػػاتالطبيػػةيػمأمارحمػػةاػػف،صػمبةاػػعالنفايػػاتال طػرةُيحظػر مػػطالنفايػػاتال .1

 .اراحؿإدارةالنفايات
ُيحظػػرحػػرؽالنفايػػاتالطبيػػةإاليػػماحػػارؽ اصػػةأكأقسػػاـ اصػػةيػػماكػػبالنفايػػات .2

 .كالا صصةليذاالغرض
 .ُيحظرترؾأمنفاياتىمألا رض .3
كاليػػػػدـكالبنػػػػاايػػػػمحاكيػػػػات اصػػػػةن ػػػػؿالا مفػػػػاتكا تربػػػػةالناتجػػػػةىػػػػفأىاػػػػاؿالحفػػػػر .4

باسػػت داـسػػياراتالن ػػؿالاعػػدةكالار صػػةليػػذاالغػػرضكيجػػبأفتكػػكفاجيػػزةبصػػندكؽ
كتحديػػدأاػػاكف، ػػاصكبغطػػاايانػػعتطػػايرا تربػػةيػػماليػػكااأكتسػػاقطياىمػػألالطػػرؽ

اػر صتن ؿإليياالا مفاتكاليصرحبن مياأكالت مصانيػاإالبا اػاكفالا صصػةكال
.بيا

وعند ٍاجثراء مقارنثة بثين التعميمثات الصثادرة عثن سثمطة جثودة البيئثة بشثان التعامثل مثع النفايثات 
 : الصمبة وٍادارة النفايات الصمبة في محافظة خان يونس نجد أنو

التكجدساىةاعتادةكاحددةافقبؿالبمدياتيمالاناطؽالذميسكديييانظاـالجاػعاػف-1
.بيتلبيت

.ىمألجكانبالطرؽكأااـالانازؿكأي انتنا رالنفايات،راكـالنفاياتحكؿالحاكياتت -2
يك يرافالحاكياتقدياةكتالفػةنتيجػةلمحػرؽ،افالحاكياتطيرا بكؿالاظيرالعاـلك ير -3

.الاستارلمنفاياتدا ؿالحاكيات
،الماكػبدكفأفيكػكفىنػاؾيػرزتصنيؼكيػرزلمنفايػاتيجايػعالنفايػاتيػتـترحيميػداليكج -4

بػر،الطبيةت تمطاعالنفاياتالانزليةتحتألالنفايا كي تصريصػؿالنفايػاتالطبيػةىمػأل االل
.كالسرنجات(ي طكبعضالاكادال ارةالناتجةىفالا تبرات
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اشػاريعيالاشػاريعالاكجػكدةىػم،التكجداشاريعالىادةتدكيرتابعػةلمحككاػةكتحػتالشػراييا -5
 اصةكيردية.

،ك اصػػػةدا ػػػؿالحاكيػػػاتيػػػمحػػػاؿتراكايػػػايػػػمالاحايظػػػةينتشػػػرالحػػػرؽالعشػػػكاعملمنفايػػػات -6
.كت  رالبمديةيمتفريعالحاكيات

أاػػااكػػبديػػرالػػبمميينطبػػؽىميػػوجايػػعالشػػركطالتػػمك ػػعتياسػػمطةجػػكدةالبيعػػةبالسػػت ناا -7
 :ا اكرالتالية

يعطازالاي اف.يفت راللألشبكةلتجا-أ
حيثيست بؿالاكبجايع،ىدـكجكد مية اصةباعالجةالنفاياتال طرةكالنفاياتالطبية -ب

نشااات  .أنكاعالنفاياتااىدانفاياتاالل
كالاحطاتتدكير.،اليكجدنظاـيصؿيمالاكب-ج
اللألالاكبالاركػزمحيثيتـن ؿالنفاياتاباشرة،تفت رالاحايظةاللألاحطاتترحيؿاؤقتة -8

يتـترحيؿجزااػفالنفايػاتباإل ايةاللألاكباتىشكاعيةتابعةلبعضالبمديات،بديرالبمم
.اللييا

،يكجدسجؿ ػاصبكايػاتالنفايػاتلكػؿبمديػةحيػثيػتـتػكزيفالنفايػاتىنػدكصػكليالماكػب -9
زلمنفاياتنكعافأنكاعالنفايات نواليكجديركؿلكفالتعرؼكاية
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 النتائج والتوصيات
  : النتائج : أوتً 
.تا ػػؿالنفايػػاتالانزليػػةالنسػػبةا كبػػراػػفالنفايػػاتالصػػمبةيػػمالاحايظػػةكيتكػػكفالجػػزاا كبػػر1

.%افإجاالمالنفايات64حيثتبمعنسبتيا،افالنفاياتالانزليةالانتجةافالاكادالع كية
رىايػػػةالصػػػحيةالتحظػػػألباىتاػػػاـكبيػػػرحيػػػثأنػػػوالتكجػػػدإدارةجيػػػدةلمتعااػػػؿاػػػع.نفايػػػاتال2

ي تصػػرإدارةالنفايػػاتىمػػألىاميػػاتيصػػؿبسػػيطةلػػبعضالاػػكادالحػػادةكػػاإلبركبعػػض،النفايػػات
باإل ػايةإلػػألىػدـكجػػكدبيانػاتكسػػجةتلحصػركايػػات،الاػكادال ػارةالناتجػػةىػفالا تبػػرات

.كأنكاعالنفايات
.الطري ةا كلألجاعالنفاياتافبيتإلألبيت:.يتـجاعالنفاياتيمالاحايظةبطري تيف3

:البمديةكالسكافليـدكركبيريمحدكثىذهالاشاكؿ،ترتبىمألىذهالطري ةىدةاشاكؿ
كقػتاػفييناؾيعةت رجالنفاياتيمأم،أ.يالسكافاليمتزاكفبإ راجالنفاياتيمكقتاحدد

كىمػػػألالطريػػػؽالعػػػاـيتصػػػبمامجػػػ ،يترتػػػبىمػػػألذلػػػؾأفتتػػػراكـالنفايػػػاتأاػػػاـالانػػػازؿ،اليػػػكـ
.لمحيكاناتكال كارض

ب.أاػاالبمديػػةالتكجػػدسػػاىةاعتاػػدةكاحػػددةاػػفقبػػؿالبمديػػةيكيػػراػػفالسػػكافي رجػػكفنفايػػاتيـ
.ازؿبعداركرسيارةالبمديةيتب ألالنفاياتاتراكاةأااـالان

ج.نظػػرانلعػػدـكجػػكدتكاصػػؿبػػيفالبمػػدياتكالسػػكافحػػكؿتكقيػػتكآليػػةترحيػػؿكجاػػعالنفايػػاتلػػذلؾ
ينعكسسمبانىمألأدااال داة.يالفالسكافليسكاىمألدرايةباكاىيدالبمديةكبالتالم

يػايا كياسالاست داةافقبػؿالسػكافاعظا،.التكجدأكياسا صصةتك عييياالنفاياتد
ااػػايػػؤدمإلػػػألتنػػا راحتكياتيػػاىمػػألا رض اصػػػةإذا،أكيػػاس ػػعيفةكشػػفايةكقابمػػػةلمتاػػزؽ

.كانتااتمعةىمألآ رىا
كىػػػذهالطري ػػػػةلػػػػـت بػػػتيعاليتيػػػػاككفااتيػػػػايػػػػم،الجاػػػػعبنظػػػاـالحاكيػػػػةال ابتػػػػة:الطري ػػػةال انيػػػػة

: وذلك لعدة أسباب منياالاحايظة
يك يرافالسكافيم كفكػيسالنفايػة ػارجالحاكيػة،يعملدلالاكاطنيفأ.تدنماستكلالكىمالب

فكانتالحاكيةيارطةافالنفايات .كاع
،ب.ا طفاؿليـدكريمترحيؿالنفاياتإلألالحاكيػةكاعظايػـي ػعكػيسالنفايػة ػارجالحاكيػة

.تصؼالطريؽاحتااؿكبيرأفيتركويمان،كىذاإفكصؿكيسالنفايةإلألالحاكية
ج.قمػةىػددالحاكيػػاتكىػدـالتفريػػعالػدكرمليػػاجعػؿالنفايػاتتتػػراكـحػكؿالحاكيػػاتبصػكرةكبيػػرة
،جػػػدانااػػػايػػػديعالسػػػكافيػػػمك يػػػراػػػفا حيػػػافلحرقيػػػاااػػػاينػػػتجىػػػفذلػػػؾانبعػػػاثطػػػازاتسػػػااة

.كيساىـالحرؽيمتمؼالحاكية،كانتشارالركاعمالكريية
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الجاػػػعكالترحيػػػؿباعنػػػألأف:النفايػػػاتيػػػمالاحايظػػةاػػػفىاميتػػػيفأساسػػػيتيفىاػػا.تتكػػكفإدارة4
ىاػػؿالبمديػػةيتركػػػزبشػػكؿأساسػػػمحػػكؿالجاػػػعكالترحيػػؿدكفأفيكػػػكفىنػػاؾأمنػػػكعاػػفأنػػػكاع

.الاعالجةأكاستغةؿالنفاياتأكحتألإىادةتدكيرىاكاست داايا
%اػػػفسػػػكاف4ك،%اػػػفسػػػكافالاحايظػػػة96يسػػػتفيداػػػف داػػػةجاػػػعالنفايػػػاتكترحيميػػػا.5

.كىـسكفالاناطؽالناعية،الاحايظةالتشاميـ دااتالبمدية
كبعػض،.يتـترحيؿالنفاياتإلػألاكػبديػرالػبممالاركػزمالكاقػعيػمشػرؽاحايظػةديػرالػبمم6

يػػػاتالصػػػمبةىػػػكاجمػػػسالدارةالنفا.البمػػػدياتليػػػااكبػػػات اصػػػةبيػػػاتن ػػػؿجػػػزااػػػفالنفايػػػاتإلييػػػا
البمػػدياتبػػديع ،الاسػػؤكؿىػػفالدارةالاكػػب (شػػيكؿلكػػؿطػػفاػػفالنفايػػاتلماجمػػس25.2كت ػػـك

.(دكالرلكؿطفافالنفايات4.5أااا كنركاتديع ،ا ابؿن ؿكترحيؿالنفاياتلماكب
ؼدكالرلكػؿشػيرألػ247.إدارةالنفاياتيمالاحايظةتعتبرذاتتكمفةىاليةييمتحتاجإلأل7

إلتاػػاـالعاميػػةكىػػكابمػػعكبيػػريػػمظػػؿا ك ػػاعاالقتصػػاديةالتػػميعػػانمانيػػاال طػػاعكالاحايظػػة
%45،(شػػيكؿا ابػػؿال ػػدااتالتػػمت ػػداياالبمديػػةلمسػػكاف21كتبمػػعالتكمفػػةالشػػيريةلكػػؿأسػػرة 

النظايػػةالافرك ػػةىمػػييـاػػفالسػػكافامتػػزايفبػػ ىمػػألاػػنمالبطالػػةلسػػدتعتاػػدالبمديػػة،ديعرسػػـك
باياايػػايػػمت ػػديـال ػػدااتلمسػػكاف ك اصػػةانػػوالتكجػػدايزانيػػة،العجػػزيػػمىػػددالعاػػاؿلت ػػـك

الػػذمي ػػكـبػػديعياالاكاطنػػكف،ا صصػةل سػػـالصػػحةكالبيعػػة كاػػنم،يال سػػـاعتاػػدىمػألالرسػػـك
البطالة.

حاكيػػاتيػػمالاحايظػػةيكػػؿحاكيػػة.أظيػػرتالدارسػػةالايدانيػػةأفىنػػاؾن ػػصكبيػػريػػمأىػػدادال8
ااايؤدمإلألتراكـالنفاياتحكؿالحاكيةكبالتالمالتتح ؽسةاةالبيعة،يرد435ت دـحكالم

.حاكية1506يالعددالاطمكبكحتأليتناسباعأىدادالسكاف،كصحةالاجتاع
لبمػػػدياتكاجمػػػسإدارة.ت ػػػعالاسػػػؤكليةالاباشػػػرةيػػػمجاػػػعكن ػػػؿالنفايػػػاتيػػػمالاحايظػػػةىمػػػألا9

أااالا يـيككالةالغكث ا كنركا(ىمالجيةالاسؤكلةىفجاػعكن ػؿالنفايػات،النفاياتالصمبة
يػػػا ارا تصػػػرىمػػػألديػػػع،اليكجػػػدتنسػػػيؽأكتعػػػاكفبػػػيفىػػػذهالاؤسسػػػات،اػػػفدا ػػػؿالا ػػػيـ
لمنفايػاتاػفالحاكيػات(شيكؿلكػؿطػفاػفالنفايػاتا ابػؿن ػؿالاجمػس25.2البمدياتلماجمس 

.كترحيمياإلألاكبديرالبمم
الحككاػةييػماشػاريع اصػة.اشاريعإىػادةالتػدكيرالاكجػكدةيػمالاحايظػةالتشػرؼىمييػا10
.يردية
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  : التوصيات : ثانياً 
  : البمدية : أوتً 
لدلالسكاف،.انتظاـجاعالنفاياتافأااـالانازؿ1 يتـييياجاػع،بتحديدكقتاحددكاعمـك

حتػػألتكػػكفسػػياراتالجاػػع،أي ػػؿكقػػتالسػػاىاتا كلػػألاػػفالنيػػار،النفايػػاتاػػفأاػػاـالانػػازؿ
.بعيدةىفازدحاـالطرؽ

.تطبيؽابدأالع ابكال كابىمألالسكافالغيرامتزايفبإ راجالنفاياتيمالكقتالاحددكديع2
.طرااةاالية

السػكافب ليػاتجاػعؼراكةكالداجبػيفالبمديػةكالاجتاػعبيػدؼتعريػ.تعزيزقنكاتاالتصاؿكالش3
كترحيؿالنفاياتكذلؾىبرلجافا حيااكالتكىيةالاجتاعية.

كزيػػػادةىػػػددىابحيػػػثيتناسػػػباػػػعىػػػدد،كالصػػػيانةالاسػػػتارةليػػػا،.التفريػػػعالػػػدكرملمحاكيػػػات4
.السكاف

.بالنفايات.تكزيعأكياسا صصةافقبؿالبمدية اصة5
.كزيادةىددالاراقبيفافقبؿالبمديةلعااؿالنظاية،.زيادةىااؿالنظاية6
..ياكفلمبمدياتاالستعانةبال طاعال اصكذلؾبإشراكويمىامياتجاعكن ؿالنفايات7
 ركالتػػميمجػػ السػػكافلحػػرؽالنفايػػاتبسػػببتػػ ،.التركيػػزىمػػألالانػػاطؽالناعيػػةيػػمالاحايظػػة8

.بسببتراكـالنفاياتحكؿالحاكيات،ىامياتالجاعيييا
 توصيات لمسكان  : ثانياً 
.التكىيػػةكالت  يػػؼالبيعػػملمسػػكافاػػف ػػةؿك ػػعبػػرااجلزيػػادةالػػكىمالسػػكافب ىايػػةالنظايػػة1

:كيجبأفتركزبرااجتكىيةالسكافىمأل،لككنياافاإلياافكىنكافالح ارةكالت دـ
.راجالنفاياتافالانازؿيمالكقتالذمتجاعييوسيارةالبمديةالنفاياتأ.إ 

بك ػعالنفايػاتدا ػؿالحاكيػةكانػعإرسػاؿا طفػاؿ،ب.التركيزىمػألالجكانػبالسػمككيةلمسػكاف
.لمت مصافالنفاياتالصمبة

  : وباإلضافة إلى التوصيات التالية
%(كىػم64فاحايظػة ػافيػكنسىػما مفػاتى ػكية .اعظـالنفاياتالانزليػةالصػادرةىػ1

قابمةلمتحمؿيياكفاالستفادةانياىفطريؽتحكيؿالاكادالع كيةكتحكيمياإلألاادةالككابكست
.الست داايايمالزراىة

يػػػالاكاد،.إنشػػػاااحطػػػةإلىػػػادةيػػػرزالنفايػػػاتالصػػػمبةبيػػػدؼإىػػػادةتػػػدكيرىاكاالسػػػتفادةانيػػػا2
،كالاػػكادا  ػػرلكالبةسػػػتيؾكالزجػػاجكياكػػفإىػػادةتصػػػنيعيا،تحكيميػػاىمػػػألُذبػػاؿالع ػػكيةيػػتـ

كبالتػالميػتـتػكييريػراغأكبػريػماكػب،كالاكادالغيرقابمةلمتصػنيعيػتـن ميػاإلػألاكػبالنفايػات
طالةىارالاكب،النفايات .كاع
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ؾبإشػراكويػما تمػؼا نشػطة.تشجيعال طاعال اصىمػألاالسػت ااريػمقطػاعالنفايػاتكذلػ3
يمالبدايةيػتـتطبي ػويػمبعػضالانػاطؽاػعاراقبػة،إىادةالتدكيركالاعالجة(،الن ؿ، الجاع

اعك عحكايزلتشجيعالنظاـال اص.،ىاؿال طاعال اصافقبؿاإلدارة
.. ركرةيصؿالنفاياتالعاديةىفالنفاياتال طرةك اصةالطبية4
ةؽاكبديػرالػبممالاركػزملمنفايػاتكاإلسػراعيػمتجييػزالاكػبيػمانط ػةصػكيال داػة.إط5

.احايظةالكسطألك افيكنسكريم
.التنسػػيؽبػػيفالجيػػاتالاسػػعكلةىػػفجاػػعكن ػػؿالنفايػػاتالصػػمبةيػػمالاحايظػػةكىػػمالبمػػديات6

.الاحايظةتح ؽالسةاةالبيعيةيمتكاجمسإدارةالنفاياتكككالةالغكثحتأل
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