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عنهاواآلثار الناتجةات الصلبة المنزلیةللنفایالتركیب النوعي والكمي
(دراسة تطبیقیة على مدینة بنغازي)

ریم على محمود الزردوميد. 
كلیة الصحة العامة _ جامعة بنغازيعضو هیأه تدریس 

عضو االتحاد الدولي للبیئة والتنمیة المستدامة
المقدمة:

لسهولة تراكمهانظراالعالمدولسائرلديخطیرةبیئیةمشكلةمنزلیةالالصلبةالمخلفاتتثیر
،والقوارضالحیوانات الضالةوانتشار،لألمراضالمسببةوالمیكروباتالحشراتلتجمعبؤراوكونها

.1للبیئةالعامالمنظروتشویهالكریهةروائحهابسببللناسمضایقاتمنعنهاینجموما
العالمدولجمیعمنبالغباهتمامتحظىالتيالمشاكلمنالصلبةیاتبالنفاالتلوثویعتبر
عضویةموادعدةمنخلیطفالقمامة.العامةوالصحةالبیئةبشؤونالمعنیةالدولیةوالمنظمات

علىللحفاظكاملةعنایةإلىوتحتاج،لالشتعالقابلةوغیر، قابلةعضویةوغیرالتحللسهلة
1.0بحواليمنهاالنهائيوالتخلص،والنقلوالحفظالجمعتكلفةقدرتوقدةالعاموالصحةالبیئة

من الدخل القومي العام ألي دولة ، باعتبار أن القمامة المنتجة یومیا من الشخص 1.5%-
الواحد تعتمد على دخل الفرد في البلد وتزداد بزیادة الدخل ومستوى المعیشة العالي للسكان ، 

نشاطوجدحیثماینشأالذىالتلوثي والتكنولوجي، فهي مصدر من مصادروالتطور الصناع
. 2البشريالتطورمراحلباختالفالمخلفاتتلكوتختلفآدمي،

أسئلة البحث: 
األول:التساؤل 

التركیب الكمي والنوعي للنفایات الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازي ؟.ماهو
الثاني:التساؤل 

لي واإلسبوعي للنفایات الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازي ؟ .ما مدى التغیر الفص
التساؤل الثالث :

ماهي العوامل المؤثرة في إنتاج النفایات الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازي ؟ .

الجغبوب"، مجلة المختار للعلوم، (البیضاء : جامعة مدینةفيالصلبةالمنزلیةللنفایاتالمكانيالجالي ، "التحلیلجمعهارحومهجمعه1
. 15، ص 28مر المختار ، العدد ع
. 39) ، ص1999والبیئة ، ( اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث ، الطبعة األولى ، أحمد یحى ، األسرة2
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التساؤل الرابع :
تراكم النفایات الصلبة المنزلیة ؟.اآلثار الناجمة عنماهي 

أھمیة البحث:
ومعرفة المشكالت والتأثیرات تركیب النفایات الصلبة المنزلیة في دراسة تتلخص أهمیة البحث

وأثارها هاومصادر هاونوعهاالناتجة عنها إلبراز حدود وأبعاد هذه المشكلة من خالل معرفة حجم
على البیئة وصحة اإلنسان. وعلیه فمن المهم البحث على آلیات ووسائل حدیثه وٕایجاد طرق معینه 

آمنة وسلیمة للتخلص من حجم النفایات بطریقة اقتصادیة وبتكلفة اقل ما یمكن بحیث لتنظیم إدارة 
فان البحوث والدراسات حول هذا الموضوع من األهمیة بحیث یعكس الذالبیئیة، تقلل األضرار 

جانبا ایجابیا ونموذجیا حقیقیا لمعرفة وٕادراك الحقائق التي تخص خطورة النفایات الصلبة المنزلیة 
والدراسة.والذي یعتبر من أولویات البیئة في مجال البحث منها،خلص اآلمن والسلیم والت

أھداف البحث:
اآلتي:یهدف موضوع الدراسة إلى تحقیق 

.الفردت إنتاجلنفایات الصلبة المنزلیة ومعدالأهمیة التركیب الكمي والنوعي لدراسة )1(
وما قد یتعرض له السكان والعوامل المؤثرة فیها یاتة عن تراكم النفاواآلثار الناجمالتوعـیة )2(

الصحیحة.من تزاید النفایات الصلبة المنزلیة وعدم معالجتها بالطرق 
مجال المخلفات الصلبة المنزلیة.المساهمة في إنشاء قاعدة معلومات في)3(

منھجیة البحث:
إنتاج لتي طرأت على معدالت األرقام والنسب اعلى للوقوف بالمنهج التحلیليتم االستعانة

من خالل األرقام الموثقة والدراسة المیدانیة. باإلضافة إلى االستبیان النفایات الصلبة المنزلیة وجمع 
الخاص بالدراسة.

كما . انات التي تم الحصول علیهاللبی)المقارن والتحلیلي(الكمياألسلوبتم االعتماد على 
وعرض وتحـلیل البیانات المتحصل علیها من خالل استبیان الكمي في وصفسلوبتم استخدام اال

وذلك الدقیقة،والمالحظة الموضوعیة المشاهدة،باإلضافة إلى لسكان مدینة بنغازي تم إعداده 
في SPSSوبرنامجالبیانیة،اإلحصائي في الحصول على األشكال Excelباستخدام برنامج 

.تحلیل البیانات إحصائیا

. یستخدم هذا البرنامج في تنفیذ العملیات الحسابیة وتحلیل المعلومات وٕادارة البیانات في جداول البیانات أو في صفحات ویب
Statistical Package for Social Science

یستخدم هذا البرنامج في تنفیذ العملیات والعالقات اإلحصائیة في شكل جداول أحادیة وثنائیة .
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حیث تم الصبغة الجغرافیةدراسة على استخدام األسلوب الكارتوجرافي لتأكیداعتمدت الو 
، واالوتوكاد 10.5Ark Gisوكذلك برنامج .Google EarthوArc Mapاالستعانة ببرنامج 

في رسم الخرائط والرسوم البیانیة. 
كمیا:مصادر وطرق إعداد البیانات وتحلیلها 

كالتالي:ع مراحل رئیسة أو خطة الدراسة بأربأسلوب،یمر 
البیانات:_ مرحلة جمع 1

سواء بواسطة متنوعة،تضمنت مرحلة جمع البیانات الظاهرة المراد دراستها من مصادر 
تأو عن طریق البیانات المنشورة رسمیا ومن أهم المصادر التي اعتمدللباحثة،المجهود الشخصي 

الباحثة:علیها 
ة ":مصادر ثانویة " غیر مباشر (أ)

العلمیة،والرسائل والدوریات،الكتب،مكتبي للمراجع المختلفة متمثلة في حصروالتي شملت 
المدینة.ومخططات المختلفة،واإلحصائیات الحكومیة 

مصادر رئیسة " مباشرة ":(ب)
وهي تعد من أهم خطوات البحث العلمي ، حیث تم من الدراسة المیدانیةوضمت هذه المرحلة 

القصور الناجم عن عدم وفرة البیانات ، ولتقدیر معدل إنتاج الفرد الیومي للنفایات خاللها سد
أسرة ألحیاء مختلفة بالمدینة تم توزیع 100الصلبة المنزلیة بمدینة بنغازي تم اخذ عینة تتكون من 

وذلك باالستعانة بفریق متخصص أكیاس بالستیكیة خاصة بالقمامة لتسهیل عملیة وزن النفایات 
، وبعد االنتهاء من عملیة توزیع األكیاس البالستیكیة تم جمع تلك األكیاس بعد ي هذا المجال ف

أیام 7ساعة ( یوم كامل ) من توزیعها وبواقع مرة واحدة یومیا عند وقت ثابت ولفترة 24مرور 
لبة متتالیة ( أسبوع ) في كل شهر من أشهر السنة لتغطیة التغیر في معدل إنتاج النفایات الص

المنزلیة خالل أیام األسبوع. وبعد إكمال عملیة جمع أكیاس النفایات الصلبة المنزلیة بدأت عملیة 
یلي:وتضمنت العملیة ما النفایات،حساب معدل إنتاج تلك 

األكیاس.عزل األكیاس البالستیكیة الخاصة بكل أسرة وفقا لألرقام الملصقة على تلك _ 1
) والمیزان ذي Mod.727میزان الكتروني حساس مودیل (وزن تلك األكیاس باستخدام_ 2

النابض الحلزوني.
حساب معدل اإلنتاج الیومي من النفایات الصلبة المنزلیة بتطبیق المعادلة التالیة:_ 3

یوم)(كغم / شخص / 7/ (أ)/ (ب)معدل اإلنتاج = 
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أن:حیث 
.(شخص)عدد األفراد ضمن األسرة المدروسة لكل حي أ:

م).جمیة النفایات الصلبة المنزلیة المنتجة أسبوعیا في كل حي من األحیاء المدروسة (ككب:
وحتى شهر یونیو / 2015شهر یولیو / منالمدةخاللجمعهاتمعینة700جمعوتم
للسنة.األربعةالفصوللتغطیة2016

اآلتي:في الدراسة المیدانیةوكذلك تمثلت 
مع المسئولین المقابلة العامةاألولى المقابالت،ى نوعین من حیث أعتمد علالمقابالت:_ 1

في الهیئة العامة للبیئة والجهات المسئولة عن النظافة (التشاركیات) من أجل الحصول على 
التي تمت المقابلة الموجهةوالنوع الثاني أخرى.معلومات أو التحقق من مدى مصداقیة معلومات 

البیئة.ع العاملین في جهاز بغرض ملء استمارة االستبیان م
تم استخدام المالحظة العلمیة الدقیقة من قبل الباحثة لغرض المساهمة العلمیة:_ المالحظة 2

في تحلیل بیانات االستبیان الذي تم إعداده لسكان مدینة بنغازي لمعرفة مدى الضرر الذي یصیب 
السكان جراء تراكم النفایات الصلبة المنزلیة.

تطلب موضوع الدراسة إجراء عدة زیارات استطالعیة عامة لإللمام االستطالعیة:_ الزیارة3
الفوتوغرافیة المتعلقة وتضمنت تلك الزیارات التقاط الصوربموضوع الدراسة لجمیع مناطق الدراسة

الدراسة.بموضوع 
د أهم أدوات تم تصمیم استمارة استبیان ومن ثم تطبیقها باعتبار االستبیان أحاالستبیان:_ 4

العینة:الدراسة العلمیة من خالل اختیار العینة. وفیما یلي لمحة عن 
العینة:_ مجتمع 1

أسرة.500تم اختیار عینة الدراسة من سكان مدینة بنغازي الذین بلغ عددهم 
االستبیان:_استمارة 2
االستبیان:االختبار المبدئي الستمارة (أ)

وتوزیعها على ،“PilotQuestionnaireو استمارة استطالعیة " أاستبیان،تم تصمیم استمارة 
لیجیبوا على البحث؛أو على عدد محدد من األفراد لم یتم إدخالهم ضمن عینات تجریبیة،عینة 
لغرض معرفة العبارات المبهمة العینة؛من حجم %5وذلك على عینة قوامها االستمارة،أسئلة 

افتها إلى استمارة االستبیان لتعاد صیاغتها ومن ثم تطبیقها على وٕاضحذفها،واألسئلة التي یجب 
المدروسة.العینة 

. عدا المنطقة التي كانت تعتبر من مناطق االشتباكات والتي كانت خالیة من السكان في فترة الدراسة وهي منطقة الصابري
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االستبیان:تطبیق استمارة (ب)
سكان مدینة بنغازي واستغرق زمن االستبیان مع عینة من تم توزیع استمارة االستبیان على 

لإلجابة على أسئلة الفئة األمیةلذويالمستبین حوالي عشر دقائق باإلضافة لمساعدة الباحثة 
المستبین.االستبیان مع حذر الباحثة دون تأثیرها على إجابة 

وٕامكانیة االستفادة منها في الدراسة،كما تم توضیح مدى سریة هذه المعلومات وأهمیتها في 
والعملیة.الدراسات العلمیة 

االستبیان:مضمون استمارة (ج)
والصحي،البیئي،الجانبین:ن الجوانب أهمها أعتمد االستبیان على الربط بین العدید م

بالدراسـة،واالقتصادي بما تضمنته هذه الجوانب من نقاط مهمة باإلضافة إلى األسئلة الخاصة 
الدراسة.ومدى إمكانیة الربط بینها وبین الجوانب السابقة لما لهما من تأثیر على موضوع 

البیانات:_ مرحلة تصنیف وجدولة وعرض 2
(استمارةتمال عملیة جمع البیانات تم تجمیع المعلومات من االستمارات اإلحصائیة بعد اك
Master Sheetتعرف باستمارة التجمیع أو التفریغ "خاصة؛ووضعها في استمارة )،االستبیان

به.حیث سیعطى فیها كل متغیر رمزا خاصا “
ول ورسوم أو أشكال بیانیة وتتضمن هذه المرحلة طرق تفریغ المعلومات بأسالیب وأشكال (جدا

.. الخ ) تعكس بشكل واضح وبسیط خصائص الظاهرة موضع الدراسة .
البیانات:_ مرحلة تحلیل 3

متداخلة.شملت هذه المرحلة على متغیرات تأثر بعضها ببعض في شكل عالقات 
المنزلیة:الطبیعیة للنفایات الصلبة صائصالخأوال : 

تمع معین یتعلق بمستوى الحیاة وعدد السكان ، ومن الواضح إن مدى استعمال المواد في مج
أن الزیادة في هذین العاملین یؤدي إلى استعمال مواد أكثر بهدف إنتاج منتجات أكثر. 

وفي هذا المجال نمیز بین دول متطورة ودول نامیة حیث تطورت في الدول المتطورة عملیة 
وٕانتاج منتجات ذات عمر قصیر ، إضافة إلى االستهالك التي تشمل زیادة استهالك المنتجات

استعمال منتجات أحادیة االستعمال ومغلفات لرزم مختلفة . هذه األشیاء متبعة أیضا في الدول 
النامیة ولكن بما أن مستوى الحیاة اقل بكثیر فكمیة المنتجات واستعمال المواد یكون قلیًال جًدا . 

یر على كمیة ونوعیة النفایات الصلبة المنزلیة ، في الدول هذه الفروقات أدت إلى أن یكون لذلك تأث
المتطورة وتكون نسبة المواد العضویة قلیلة بینما استعمال الورق والنایلون والبالستیك یكون األغلب 
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، وكذلك إنتاج النفایات للشخص الواحد یكون أعلى بینما بالدول النامیة تكون نسبة المواد العضویة 
األعلى وكمیة النفایات للشخص الواحد تكون اقل .في النفایات هي 

إن قسم من مركبات النفایات یمر بعملیة تحلیل وهو عبارة عن المواد العضویة الطبیعیة ، 
حیث تمر هذه المواد بعملیة تحلیل بیولوجي أي بواسطة كائنات دقیقة . والمواد العضویة تشكل 

وهنالك عملیة تحلیل بیولوجي تحلیلها.ن وماء بعد غذاء للمحلالت وتتحول إلى ثاني أكسید الكربو 
ال هوائي للمواد العضویة وتتم إذا توفرت ظروف ال هوائیة ، عندها تكون عملیة التحلیل بطیئة 

) ، وكبریتید الهیدروجین CH4وتنتج مواد إضافیة لثاني أكسید الكربون والماء مثل غاز المیثان (
)H2S) وآمونیا ، ((NH3 ، واد روائح كریهة وهي مواد سامة . إضافة لذلك غاز المیثان لهذه المو

)1جدول (هو قابل لالشتعال وممكن أن یؤدي إلى اشتعال حرائق في مواقع تجمیع النفایات .
الزمن المطلوب لتحلل أنواع مختلفة من النفایات1جدول 

لزمن الالزم للتحللانوع المادةالزمن الالزم للتحللنوع المادة
سنة400معلبات األلمونیومأسابیع4قشرة موز

سنة700حفاظأشهر3-2ورق
سنة1000أوعیة بالستیكیةأشهر6-5قطن

سنة1000000قناني زجاجیةسنة50أحذیة جلدیة
ابدي (غیر قابل للتحلل)كلكر

http://www1.amalnet.k12.ilالمصدر : 

وط األساسیة لعملیة التحلیل هو وجود بیئة رطبة مناسبة ودرجة حرارة مناسبة ، إن أحد الشر 
وهذا یتعلق بتركیب النفایات فإذا كان اغلب هذه النفایات مواد عضویة تتحلل بسهولة أكثر ، بینما 
وجود مواد سامة بالنفایات تعوق عملیة التحلل . ونتیجة التطور أصبحت هنالك نفایات اصطناعیة 

ابلة للتحلل ولهذا تتراكم هذه النفایات في مواقع التجمیع . ویظهر الزمن المطلوب لتحلل غیر ق
أنواع مختلفة من النفایات حیث نرى أن هنالك مواد عضویة مثل قشرة الموز والورق التي تتحلل 

)1بتة . شكل (خالل أشهر مقابل مواد أخرى تتحلل بعد آالف السنین ومواد غیر قابلة للتحلل ال
:في مدینة بنغازيالتركیب النوعي والكمي للنفایات الصلبة المنزلیة ثانیا : 

التركیب النوعي :أ_

تعتبر مشكلة النفایات الصلبة المنزلیة من أكبر المشكالت التي تواجه العالم؛ ألنها في تزاید 
ة ، وأثر ذلك مستمر ویتسبب في التلوث البیئي للبر والبحر، مما یؤدي إلى انتشار األمراض المعدی

ز ــــــــــفي النهایة على جمیع الكائنات الحیة ، وتتمیز جمیع المجتمعات تقریبًا خصوصًا تلك التي تتمی
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الوقت الذي تحتاجه النفایات المختلفة للتحلل1شكل 

http://khoahoc.tv/thoi-gian-phan-huy-cua-cac-loai-rac-thai-72966المصدر : 

بارتفاع الدخل القومي للفرد بزیادة االستهالك ، ویصاحب هذه الزیادة في االستهالك زیادة حجم 
.1زدحمة بالسكانالنفایات والتي ینبغي التخلص منها كل یوم، وخصوصًا في المدن الكبیرة الم

وتعتبر معرفة مكونات النفایات الصلبة المنزلیة من أهم العوامل في تحدید وتقییم األجهزة 
نسبة ما تحتویه النفایات ریقة سلیمة . وتشمل هذه الخواصالمطلوبة لمعالجتها والتخلص منها بط

والزجاج والمنسوجات من أصناف معینة، كالورق واألخشاب والجلود والمطاط والبالستیك والمعادن 
والمخلفات الغذائیة وغیرها. ویعتبر التركیب الكیمیائي من العوامل المهمة في تقییم الطرق المناسبة 

السترجاع المواد ذات القیمة من النفایات الصلبة المنزلیة .

).2014سبتمبر، 26، 85تنا ، ( الهیئة العامة للبیئة : العددمجلة بیئ1
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. مكونات هذه النفایات وتركیبها الكیمیائي :1

قلیم شرق البحر المتوسط تم تمییز مكونات وفي دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمیة في إ
:1النفایات الصلبة المنزلیة كیمیائیا كما یلي

.%70_ 40الرطوبة النسبیة تتراوح من -أ

.%48_ 11المواد القابلة لالحتراق تتراوح من -ب

.%23_ 3المواد الخاملة تتراوح من - ج

. كثافة النفایات :2

ة بحسب محتویاتها ومدة تخزینها وزمن قیاس هذه الكثافة (صیفا وتختلف كثافة النفایات الصلب
وشتاء) وتقدر قیمتها بالكیلوجرام في المتر المكعب من هذه المخلفات.

. نسبة الرطوبة :3

.2وهي نسبة ما تحتویه النفایات من الرطوبة ، وذلك بحسب نوع كل من مكوناتها

الدولعنها فيالنامیةالدولمعظمفيلمنزلیةاالنفایات الصلبةتركیببهما یتمیزأهموٕان
هو:المتقدمةالصناعیة

90إلىاألحیانبعضفيتصلحیثالعضویةالنفایاتمنكبیرقسمعلىاحتوائها%
.تركیب النفایاتنسبةمن

الورق و ،كالزجاجثانیةمرةتصنیعهاویعادتكررأنیمكنوالتيالموادعلىاحتوائهاقلة
.المختلفةنوالمعاد

بكمیةیكونحیثللسكانالماديبالوضعومرتبطمختلففهوالنفایاتكثافةعنوأما
في3م/جك500حتى250و، الوسطىالطبقةذاتالمناطقفي3م/جك330وحتى 175

.3الفقیرةالمناطق

معالجة المخلفات الصلبة في البلدان النامیة ، (اإلسكندریة : المكتب اإلقلیمي لشرق البحر المتوسط ، منظمة الصحة العالمیة ،1
.4)، ص 1988

.24جفري ، وأخرون ،مصدر سبق ذكره ، صعدنان حمزة زاهد ، محمد أمین2
.82-81عضویة، دمشق ، ص ص أسمدةإلىتحویلهاوآورهبطریقةالمنزلیةالنفایاتاسماعیل ، ورقة عن معالجةعبیر3
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المناطقحسبكبیربشكلتختلفالتيالنفایاتتركیبعنالعامةالفكرةطبعایوضحهذا
التيالمتقدمةالبلدانفيمنهاأكثرالنامیةالبلدانفيللسكانواالجتماعيوالوضع االقتصادي

وقلةالبالستیكوالكرتون،الورقمثلالتصنیعإلعادةالقابلةالمواداحتوائها علىبكثرةاتهنفایاتتمیز
لمنزلیة لمختلف دول یوضح المكونات المختلفة لتركیبة النفایات ا) 2وجدول (.العضویةالمواد

العالم وحسب المستوى المعیشي للدول .
اإلنتاج العالمي لمكونات النفایات الصلبة المنزلیة ( نسبة مئویة وزنیه )2جدول 

المصدر   Tchobanoglous, G. ,Theisen , H. and Vigil , S. (1993) "Integrated Solid Waste
Management , Engineer. Principles and Management Issues" McGraw-Hill, Inc, 978pp.

نسب مكونات النفایات الصلبة المنزلیة لعدد من عواصم الدول )2شكل (و )3جدول (حویوض
حیث نالحظ بصفة عامة أن المواد الغذائیة تشكل النسبة األكبر في كل الدول العربیة المجاورة.

البا ما كان ورق الكارتون في المرتبة وتختلف بقیة المكونات من دولة إلى أخرى والتي غ، العربیة 
المكونات.الثانیة وتدرجت بعد ذلك بقیة نسب

الدول الغنیةالدول المتوسطةالدول الفقیرةالمكونات %
المكونات العضویة

40فضالت غذائیة - 8520 - 6530-6
20-845-130-10ورق

5–15--كارتون
2-28–16–5بالستك ونایلون

2-26–110–5منسوجات
0–12–14–5المطاط
0–2--الجلود

1–14–110–5فضالت الزرائب
1-4--الخشب

المواد غیر العضویة
4-112–110-10الزجاج

2-8--العلب المعدنیة
0-11–15–5األلمونیوم

1-4--معادن أخرى
0-110–130–40األتربة والرماد
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النسب المئویة الوزنیة لمكونات النفایات الصلبة المنزلیة في بعض المدن العربیة3جدول 
القاهرةالكویتالریاضتونسالمنامةعمان%المكونات 

54.559.0768.034.050.067.0غذائیةمواد 
14.012.810.031.020.618.0ورق كارتون

13.27.4411.02.012.63.4بالستیك
2.42.054.016.02.62.2معادن
3.03.32.5-- -2.83.39زجاج
-- -10.04.8-- --- --- -خشب

4.76.922.02.04.80.5منسوجات
6.01.413.02.01.36.4أخرى

المصدر : احمد اصفري، مشعل شعالن ، إدارة النفایات الصلبة في بعض الدول العربیة ، ( منشورات مكتبة الكویت الوطنیة للنشر 
.136) ، ص 2002بإشراف الجمعیة الكویتیة لحمایة البیئة ، 

فایات الصلبة المنزلیة في بعض المدن العربیةمكونات النالنسب المئویة الوزنیة ل2شكل 

.Arc GIS 10.5، باستخدام برنامج 3جدول بیانات _ الرسم من إعداد الباحثة اعتمادا على 

هو مبین مكونات النفایات الصلبة المنزلیة المتولدة من سكان مدینة بنغازي كماإلىوٕاذا نظرنا 
هي المواد العضویة المتمثلة في مخلفات %50فإننا نجد أن أكثر من )3شكل (و )4(جدول في 

الطعام والخضروات وغیرها وبالتالي هناك فرصة كبیرة في استغالل هذه الكمیة وٕاعادة تدویرها 
للحصول على مادة السماد العضوي الذي یتم استخدامها في الزراعة كمحسن للتربة ومدها
بالعناصر الغذائیة. كما أن نسب المواد األخرى في المخلفات كالورق والزجاج واللدائن والمعادن 

جدیدة.مواد خام علىیمكن تدویرها والحصول منها 
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نسب تركیب المخلفات الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازي4جدول 
الوزن %نالنسبة مالمكــــــــــــــــــــــونات
54.1المواد العضویة
12.1الورق والكرتون

3.9الزجاج
6.9المعادن
12.8اللدائن

3.5المنسوجات
1.6أخشاب

5.1مواد أخري
المصدر: فرج ابوبكر المبروك ، محمد سالم حمودة ، وضعیة المخلفات الصلبة بشعبیة بنغازي ، الهیئة العامة للبیئة ، تقریر منشور ، 

.3ص

نسب تركیب المخلفات الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازي3شكل 

.Arc GIS 10.5، باستخدام برنامج 4جدول _ الرسم من إعداد الباحثة اعتمادا على بیانات

: يب الكمالتركیب_

یة ما یقرب من ثالثة أرباع مجموع النفایات الصلبة األخرى عدا تمثل النفایات الصلبة المنزل
مخلفات المباني مما یعطي النفایات الصلبة المنزلیة أهمیة بالغة لیست فقط بسبب زیادة كمیاتها 

ولكن الشتراك كل فرد من أفراد المجتمع في إنتاجها یومیا وبصورة متكررة .
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لنفایات الیومیة لكل فرد من نفایات المواد الغذائیة وفي دراسة لمدینة الریاض تبین أن كمیة ا
في دراسته عن مدینة الموصل أن إنتاجیة المدینة من Al_watter. وأوضح 1جراما1060

.2طن في الیوم400النفایات الصلبة المنزلیة فقط یصل إلى 

) 4شكل (نلد إلى أخر ونالحظ موعلى صعید الدول العربیة تذبذب إنتاجیة الفرد العربي من ب
إنتاجیة الفرد في بعض الدول العربیة من النفایات الصلبة المنزلیة یومیا. 

إنتاجیة الفرد الواحد من النفایات الصلبة المنزلیة (كجم) متوسط 4شكل 
في بعض الدول العربیة

.136المصدر : احمد اصفري، مشعل شعالن ، مصدر سبق ذكره ، ص 
._ الرسم من إعداد الباحثة 

بلغ معدل إنتاج الفرد الیومي من النفایات الصلبة المنزلیة بنحو (لیبیا)وفي مدینة طرابلس 
، أما في 4جرام یومیا 1090، وفي مدینة البیضاء قدر معدل إنتاج الفرد الیومي 3كیلوجرام یومیا

فقد قدر معدل إنتاج الفرد في المدن العربیة بوجه الدراسة التي أجراها المعهد العربي إلنماء المدن
جرام یومیا.1037عام بنحو 

.308، ص1986المعهد العربي إلنماء المدن ، النظافة العامة والتخلص من النفایات في المدن العربیة ، المجلد األول ، الریاض ، 1
2 AL-Watter , O. M. (2006) "Population, Residential Solid Waste Generation and Containers Needed in
Mosul City " Jour. Of Solid Waste Technology and Management, Vol.32, No. 2 May.

. 16، ص1993منشور ) ، والنفایات بمدینة طرابلس ، طرابلس ، ( تقریر غیرالمركز الفني لحمایة البیئة ، تقریر عن القمامة3
.56ص ،مصدر سبق ذكره أبوبكر الصدیق عبد اهللا ،4
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كانت تنتج یومیا قرابة ألف طن 2003أما عن مدینة بنغازي ثاني المدن الكبرى في لیبیا عام 
من المخلفات الصلبة وحسب الدراسات التي أجریت لتقدیر كمیة المخلفات المتولدة من الفرد في 

كیلوجرام)0.70_ 0.95ما بین (الیوم تتراوحتي أشارت أن الكمیة المتولدة من الفرد في المدینة وال
طن/ 600إلى ما یقارب 2003لتصل الكمیة الناتجة من المخلفات الصلبة المنزلیة في عام 

.  1الیوم

تقوم فإن إدارة النظافة2017واعتمادا على المعلومات المستمدة من الهیئة العامة للبیئة لعام 
طنا یومیا ، حیث إن معدل اإلنتاج الیومي من 950بتجمیع ونقل القمامة الصلبة المنزلیة بمعدل 

ووجد أن الفرد ینتج بین .طنا272طنا یومیا فسیكون العجز نحو 1222القمامة بالمدنیة یبلغ 
معیشة كجم یومیا من المخلفات الصلبة ، وتختلف هذه الكمیة على حسب مستوى ال1.25–0.5

.2(الدخل) وفصول السنة وكذلك حسب الوعي والسلوك البیئي

وبالتالي فإن إجمالي ما یتم جمعه ونقله من قبل الشركات القائمة على النظافة ال یتجاوز 
من الناتج الیومي ، وما یتم جمعه ونقله من قبل التشاركیات العاملة في مجال النظافة ال 70%

في الشوارع من األكوام الصلبة %10ي، لتصل النسبة إلى من الناتج الیوم%20یتجاوز 
وتوجد هناك عدة طرق یمكن من خاللها معرفة كمیة النفایات الصلبة .والطرقات ومداخل المدینة

المنزلیة ، ویتم ذلك عن طریق حساب وزن النفایات بمعرفة وزن سیارة النفایات یومیا وهي محملة 
هي فارغة وفي نهایة السنة تتم معرفة وزن النفایات الصلبة المنزلیة بالنفایات ثم طرح وزن السیارة و 

بالطن، وفي حالة عدم إمكانیة وزن سیارات النفایات یومیا ، یتم وزن النفایات أیاما معدودة ومن ثم 
یحسب الوزن الكلي للسنة ، كما توجد طریقة أخرى أیضا لحساب وزن النفایات الصلبة المنزلیة 

وزن النفایات بمعرفة عدد سكان المدینة ومن ثم تحسب كمیة النفایات المنزلیة وهي كما یلي : 
3الصلبة للفرد الواحد في السنة حسب القانون التالي :

( كیلو جرام / فرد / السنة )1000× ك = ف / ع س 

حیث :

ك = وزن النفایات الصلبة المنزلیة بالكیلوجرام للشخص الواحد في السنة.

فایات الكلي بالطن في السنة.ف = وزن الن

خالد المهیر ، النفایات الصلبة في مقدمة المشاكل البیئیة في معظم المدن بلیبیا ، الجزیرة نت .1
.6، ص 2017الصلبة مدینة بنغازي ، الهیئة العامة للبیئة ، الوضع الراهن إلدارة المخلفات2
.159، ص )1991، یحي الفرحان ، المدخل إلى العلوم البیئیة ، (عمان : دار الشروق للنشر والتوزیع ، سامح غرابیة3
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ع س = عدد السكان في المنطقة . 

ولتقدیر معدل إنتاج الفرد الیومي للنفایات الصلبة المنزلیة بمدینة بنغازي تم اخذ عینة تتكون 
في مرحلة جمع البیانات "الدراسة مفصال( كما تم توضیحه أسرة ألحیاء مختلفة بالمدینة 100من 

بعد،المدروسةلألسرالمنزلیةالنفایات الصلبةمنالواحدالفردإنتاجدلمعبلغالمیدانیة") ، 
.یوم/شخص/كجم0.347عینة700تحلیل

معدل أعلىسجلفقداألربعةللفصولأیام األسبوعمدارعلىفيالعیناتجمیعخالل تومن
و 0.531فیهما اإلنتاجمعدلبلغإذالجمعة والسبت ،یوميخاللالمنزلیةالصلبةللنفایاتإنتاج

أیام بقیةخاللاإلنتاجمعدلقیمتراوحتحینفي، التوالي علىیوم/شخص/كجم0.512
ارتفاعویعزى)5شكل (فيموضحهویوم كما/شخص/كجم0.431_ 0.415بیناألسبوع

إقبالدیزداحیثالرسمیةالعطلمن أیاملكونهماوالسبت ؛الجمعةیوميخاللمعدل اإلنتاج
األسبوعي والزیارات االجتماعیة والتجمع مع بعضهم البعض ،والتسوقعلى التبضعالناس

التيواألنشطةالممارساتبعضإلى، إضافةالمطروحةالصلبةكمیة النفایاتزیادةوبالتالي
.المنزلوترتیبالتنظیفأعمال، مثلاألیامتلكخاللمنازلهمفيبهاالقیاماألسرةاعتاد أفراد

معدل إنتاج النفایات الصلبة المنزلیة خالل أیام األسبوع في مدینة بنغازي ( كجم / 5شكل 
2016_ یونیو / 2015للفترة من یولیو / شخص / یوم )

اعتمادا على بیانات الدراسة المیدانیة.الباحثةاعداد المصدر: من 
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:الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازي النفایاتإنتاجمعدليفالفصليالتغیرثالثا: 

من خالل الدراسة المیدانیة التي أجریت في مدینة بنغازي خالل عام كامل مقسم على فصول 
إنتاج معدلأعلىبلغإذ.األربعةالفصولاإلنتاج بینمعدلقیمفياختالفاتالسنة ظهرت

معدل أدنىأمایوم ،/شخص /كغم0.471بمعدل فالصیفصلفيالمنزلیةللنفایات الصلبة
خالل اإلنتاجمعدلقیمكانتحینفي.فصل الشتاءفيیوم/شخص/كجم0.415بلغإنتاج فقد
.التواليعلىیوم/شخص/كجم0.446و 0.452هي )والخریفالربیع(االنتقالیة الفصول

التغیراتإلىالسنةفصولخالللصلبة المنزلیةاالنفایاتإنتاجمعدلقیمفيالتباینویعزى هذا
أكثرالصیففصلیكونأنمن البدیهيإنهحیثالفصول ،بینالمناخیةالموسمیة والتقلبات

والخضراوات الفواكهألغلبفصل النمویمثلألنهالمنزلیة ؛الصلبةللنفایاتالفصول إنتاجا
مدینة بنغازيالمنزلیة فيالصلبةالنفایاتإنتاج) معدل6شكل (ویوضح.والمناسبات االجتماعیة

.األربعةالسنةفصولعلى مدار

معدل إنتاج النفایات الصلبة المنزلیة خالل فصول السنة في مدینة بنغازي ( كجم / 6شكل 
2016_ یونیو / 2015للفترة من یولیو / شخص / یوم )

اد الباحثة اعتمادا على بیانات الدراسة المیدانیة.المصدر: من اعد

من خالل العوامل المؤثرة في معدل إنتاج النفایات الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازيرابعا: 
:2016عینة الدراسة المیدانیة لعام 

األسرة._ حجم 1
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التعلیمي._ المستوى 2
الدخل._ مستوى 3

المنزلیة:النفایات الصلبةإنتاجمعدلعلىاألسرةحجم_ تأثیر1
إن زیادة عدد أفراد األسرة الواحدة یعني بطبیعة الحال زیادة في معدل إنتاج النفایات الصلبة 
المنزلیة خاصة ما تعانیه بنغازي من اكتظاظ لعدد السكان في بعض المناطق نتیجة لظروف 

األحیان.أو أكثر في بعض فالمنزل الواحد قد یأوي أسرتینالمدینة،الحرب التي تعیشها 
) عدد أفراد األسرة في مدینة بنغازي حیث نالحظ أن أعلى نسبة شهدتها عدد 7ویوضح شكل (

)3-1(و )6-4(ومن ثم بسیط،على التوالي بفارق )9- 7(و فأكثر)10(أفراد األسرة من 
ج عنه زیادة كبیرة في معدل بفارق كبیر مما یدل على زیادة عدد األفراد في المنزل الواحد والذي ینت

المنزلیة.إنتاج النفایات الصلبة 
2016التوزیع النسبي لعدد أفراد األسرة لعینة من سكان مدینة بنغازي لعام 7شكل 

_ الرسم من إعداد الباحثة اعتمادا على بیانات الدراسة المیدانیة.

المنزلیة:النفایات الصلبةإنتاجمعدلعلىالمستوى التعلیمي_ تأثیر2
للتعلیم والجهل أثرا واضحا في تحدید مستوى ودرجات النظافة والحفاظ علیها الذي ینتج عنه 

وعي الفرد بكیفیة التخلص من القمامة وأماكن إلقاؤها حتى في االستهالك الیومي للفرد للمواد
) نالحظ ما 8ن خالل الدراسة شكل (الغذائیة بمختلف أشكالها من مواد عضویة وغیر عضویة. وم

یلي:



-17-

والمتوسط "ثانوي _ معهد متوسط" أعلى "،بلغت نسبة التعلیم األساسي "ابتدائي _ إعدادي.1
التوالي.على )%31.8و%35.6النسب (

.%11.4أقل نسبة سجلتها الفئات األمیة إلى .2
وهي تعتبر نسبة جیدة في %21.2ما فوق الجامعي" إلى جامعي،بلغت نسبة التعلیم العالي ".3

الدراسة.عینة 
2016التوزیع النسبي للمستوى التعلیمي لعینة من سكان مدینة بنغازي لعام 8شكل 

_ الرسم من إعداد الباحثة اعتمادا على بیانات الدراسة المیدانیة.

فظ النفایات الصلبة المنزلیةعالقة بین المستوى التعلیمي بوسائل حوعند عمل مقارنة أو 
اآلتي:) اتضح 9) وشكل (5جدول (

وجد أنه كلما زاد المستوى التعلیمي زاد استخدام األكیاس البالستیك (عالي البالستیك:األكیاس )1
_ )%27.9"،"ثانوي _ معهد متوسط(متوسط) _ %41.6"،ما فوق الجامعيجامعي،"

).%6.8(أمي،_ )%23.7"،"ابتدائي _ إعدادي(أساسي
المتوسط "ثانوي _ معهد (التعلیمارتفاع مستخدمي البرمیل بغطاء من ذوي بغطاء:برمیل )2

(والتعلیم )،%31.3"،األساسي "ابتدائي _ إعدادي(التعلیمومن ثم )،%45.8"،متوسط
).%11.2وأخیرا (األمي بنسبة )،%11.7"،ما فوق الجامعيجامعي،العالي "

"ابتدائي _ (األساسيزادت نسبة استخدام البرامیل التي بدون غطاء غطاء:برمیل بدون)3
)،%18.3بنسبة واألمي،"،"ثانوي _ معهد متوسط(المتوسطو )،%58.8"،إعدادي
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وهذا یبین مدى تأثیر التعلیم في التوالي.على )%4.6"،ما فوق الجامعيجامعي،"(العاليو
منها.خلص العامل مع القمامة وكیفیة الت

عالقة المستوى التعلیمي بوسائل حفظ النفایات الصلبة المنزلیة ألفراد عینة من سكان 5جدول 
2016مدینة بنغازي لعام 

وسائل حفظ 
النفایات 

المستوى            
التعلیمي

برمیل بدون برمیل بغطاءأكیاس بالستیك
غطاء

المجموع

%العدد%العدد%العدد%دالعد
136.82011.22418.35711.4أمي
ابتدائي،أساسي "

4523.75631.37758.817835.6إعدادي"
معهد ثانوي،متوسط "

5327.98245.82418.315931.8متوسط"
ما جامعي،عالي "

7941.62111.764.610621.2فوق الجامعي"
190100179100131100500100المجموع

المصدر: من اعداد الباحثة اعتمادا على بیانات الدراسة المیدانیة.

التوزیع النسبي لعالقة المستوى التعلیمي بوسائل حفظ النفایات الصلبة المنزلیة لعینة 9شكل 
2016من سكان بمدینة بنغازي لعام 

.5جدول الباحثة اعتمادا على بیانات _ الرسم من إعداد
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المنزلیة:النفایات الصلبةإنتاجمعدلعلىالدخلمستوى_ تأثیر3
فالعالقة المنزلیة،یعتبر الدخل الشهري أحد أهم العوامل المؤثرة في معدل إنتاج النفایات الصلبة 

ومعدل االستهالك الیومي للخضروات والسلع والمواد الغذائیة ومخلفات بین ارتفاع دخل األسرة
الهدم والبناء وبالتالي زیادة كمیة النفایات الصلبة المنزلیة تتمثل في كونها عالقة طردیة والعكس 

كلما قل الدخل الشهري لألسرة قل االستهالك وبالتالي قلت كمیة النفایات الصلبة المنزلیة.  صحیح،
دینار لیبي یشكلون )250_ 201() أن أرباب األسر الذین دخلهم 10من شكل (یتضح 

وهو الدخل المتوسط الذي یعیش علیه معظم ،%38.4الغالبیة العظمى من أفراد العینة بنسبة 
وهم یشكلون نسبة ال بأس بها من )300_ 251(یلیهم األسر التي دخلها لیبیا،أفراد األسر في 

ومن ثم األسر التي دخلها التوالي،على فأكثر)351(لیها األسر التي دخلها ت،%26.6العینة 
وان كانت تبدو نسبتهم أقل النسب إال إنهم یشكلون نسبة كبیرة )150من (أقل) و 200–151(

.)500(في حجم العینة المأخوذة 

فراد لعینة من سكان مدینة بنغازي التوزیع النسبي للدخل الشهري لرب األسرة أل10شكل 
2016لعام 

.الدراسة المیدانیة_ الرسم من إعداد الباحثة اعتمادا على بیانات 
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اآلثار المترتبة على عدم معالجة النفایات الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازي:: خامسا

منالعدیدظهورتالطرقاوفيالمنازلالمنزلیة أمامالصلبةالنفایاتتراكمعنینتج
عام . ومن أهم هذه المضار :بشكلوالمجتمعاإلنسانحیاةتهددوالتيالمشكالت البیئیة

بیئیة:أضرارأوال : 

أ _ اثر تراكم وحرق المخلفات الصلبة المنزلیة على نوعیة الهواء ( تلوث الهواء) :

واألدواتكالورقة للمدنالصلبالفضالتمنلالحتراقالقابلةاألجزاءحرقعملیاتالزالت
العالممدنبعضفيعشوائيبشكلأحیاناً تستعملالمنزلي التالفواألثاثواألخشابالبالستیكیة
بهدفالفضالتعلى هذهخالفهأوالدیزل ( المازوت)یسكبوفیها،النامیةالدولوخاصة في

السكنیةالتجمعاتعنأمكنمابعیدةالمدنبلدیاتتختارهاالتيتجمعهامناطقفيمنهاالتخلص
.لسهولتهاإلیها البعضیلجأقدیمةطریقةوهي

إلى انطالقالبالستیكيالتركیبذاتمكوناتهاخاصوبشكلالفضالتحرقعملیةوتؤدي
المسرطن ومركباتدیوكسینمركباتومنهاوالحیواناإلنسانبصحةضارةوغازاتكثیفدخان

الضارةالمركبات الكیماویةمنالمخلفاتحرقنواتجمنرب أجزاءیتسكما.السامةالكادمیوم
.وتلوثهااألرضداخلالجوفیةالمیاهإلىوالسیولاألمطارمیاهمعبالبیئة

المدن القابلةفضالتحرقعملیةإلىاألمریكیةالمدنبعضفيكماالعالمدولبعضوتلجأ
تدویر محركاتفيیستعملالذيالماءتسخینفيحرارتهاوتستعملخاصةمواقدفيلالشتعال

.1وسواهااإلنارةفيالستعمالهاالكهربائیةالطاقةإنتاج

إن تراكم المخلفات الصلبة المنزلیة لفترة طویلة یؤدي إلى تلوث الهواء وذلك بسبب الغازات 
تكون بیئة الهوائیة ونتیجة نسبة المیاه المرتفعة في النفایات ت، المنبعثة من اختمار تلك المخلفات 

في كومة النفایات مما یشجع على التحلیل الالهوائي للمواد العضویة مكوًنا مواد سامة ولها رائحة 
كریهة مثل االمونیا ، غاز المیثان وكبریتید الهیدروجین .

وأن احد الغازات الناتجة من التحلیل الالهوائي هو غاز المیثان وهو غاز قابل لالشتعال وفي 
معینة ممكن أن یؤدي إلى االنفجار. ویعتبر غاز المیثان أیضا من الغازات الدفیئة ، ویتم ظروف 

االشتعال إما من الطاقة الناتجة خالل عملیة تحلیل المواد العضویة أو مباشرة من أشعة الشمس 

بالحرق" ، مجلة أسیوط للدراسات البیئیة ، ( أسیوط : العددالنفایاتمنالتخلصلمشكلةالبیئیة، " اآلثاریمهإبراالمنعمعبدثابت1
.25) ، ص 2012ن ، ینایر ، والثالثو السادس
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یندیلوسهماعالمانبهاقامدراسةأثبتتالتي تسخن قطع الزجاج الموجودة في موقع الدفن ، فقد
100أن كمیة المیثان المنبعث من تحلل طن واحد من القمامة تتراوح من 1991سنةوباخ
وتكون عملیة اإلحراق عادة مصاحبة بتصاعد دخان محمل بعدة مواد كیمیائیة 31م200إلى

) اآلثار السلبیة لبعض الغازات الناتجة عن احتراق النفایات المنزلیة على 6جدول (ویبین .سامة
.بعض الغازات السامة الناتجة عن إحراق النفایاتلبیئة ا

اآلثار السلبیة لبعض الغازات الناتجة عن احتراق النفایات المنزلیة على البیئة6جدول 
آثارها السلبیةالغازات الناتجة عن االحتراقالعناصر الكیمیائیة

(CO)أحادي أكسید الكربونالكربون
احتباس حراريCO)2(ئي أكسید الكربون ثنا

(NO)أحادي أكسید االزوت اآلزوت
احتباس حراري _ أمطار حمضیة _ تدمیر طبقة األوزونNO)2(ثنائي أكسید االزوت 

احتباس حراريSO)2(ثنائي أكسید الكبریت الكبریت
احتباس حراري(HCI)حمض الكلوریدریك الكلور

ستوى السالسل الغذائیةتراكم على مالدیوكسین
احتباس حراريحمض الفلیوریدریكالفلیور

espacesvt.comالمصدر : سمیر أیوبي ، آثار النفایات المنزلیة على البیئة والصحة واالقتصاد ، فضاء علوم الحیاه واالرض . 

یربتأثیسمىماإحداثإلىوالمیثانالكربونأكسیدثانيغازمنكلتركیزارتفاعیؤديو 
من االحترار العالمي ، بینما یسهم غاز ثاني أكسید %16بحواليیسهمالمیثانفغاز،الصوبة

.2من ظاهرة االحتباس الحراري العالمي أو الدفیئة%50الكربون بنسبة 

عملبذلكویعملالحمراءتحتاألشعةامتصاصبخاصیةیمتازالكربونأكسیدثانيفغاز
األشعةیمتصأنهإال،األرضسطحإلىبالوصولالشمسیةللطاقةیسمحإذالزجاجي،البیت
الطاقةبینالتوازنیختلالجوفيتركیزهوبازدیاداألرض ،منإشعاعهاالمعادالحمراءتحت

حرارة أن درجةألمانيبیئةعالمأكدفقد،األرضحرارةدرجةرفعإلىیؤديمماوالخارجةالداخلة
، األمر الذي 3م 6_2منتتراوحمعدالتإلىارتفاعهایصلوقد،مستمردتصاعفياألرض

یؤدي إلى تغیر سریع وخطیر في المناخ المحلي والعالمي ، هذا إضافة إلى العدید من الغازات 
أكسید وثانيأكسید النیتروجین وثانيالهیدروجین واألمونیا وكبریتیدوالمركبات المتطایرة كالنشادر 

1 C.A Tsiliyannis. “Comparison of environmental impacts from sold waste treatment and disposal
facilities “ .wast management and Research British library Document supply center , 1999.

.173_ 172) ، ص ص 2002، بدون طبع ، الزاویة : دار شموع الثقافةیلى ، التلوث البیئي ، ( قإمحمد عیاد م2
.66حمیدة منصور سانم ، مصدر سبق ذكره ، ص3
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، باإلضافة إلى الهیدروكربونات ، والتي تعتبر ذات سمیة عالیة ولها تأثیرات سرطانیة ولو الكبریت 
.)7جدول (ها بنسبة جزء في الملیون كان تركیز 

القمامةمكباتمنالمتصاعدةالعضویةوالمركباتالغازاتأهم7جدول 

66ور سانم ، مصدر سبق ذكره ، ص المصدر : حمیدة منص

وعادة ما یتم التخلص من القمامة بحرقها في أطراف مدینة بنغازي ولألسف تتم أحیانا في 
وسط المدینة وهي وسیلة شائعة إذ یسبب حرق القمامة تولد غازات ومركبات كیمیائیة تسبب تلوثا 

ا تتم هذه العملیة على نطاق واسع. ومثال ذلك حرق إطارات السیارات للبیئة ، خاصة عندمخطیر 
. فقد قدر العلماء أن كمیة الغازات 1والكابالت القدیمة لغرض استخالص أسالك النحاس منها

)1صورة (.2من الغازات 3م6000_ 3000بین تتراوحالمنتجة من حرق طن واحد من القمامة 

معیتحدالذيالسامالكربونأكسیدأولغازالقمامةرقحعنالناتجةالغازاتأهمومن
باألكسجینالجسمإمدادفينقصعنهینتجمماجلوبینهیموالكاربوكسىمكوناالدمهیموجلوبین

الطبیعیةالنسبةقدرتوقدالموت،إلىأحیاناویؤديواإلغماءوالتعببالصداعاإلنسانفیشعر
ي الملیون ، غیر أن نسبة هذا الغاز ترتفع في الهواء الجوي جز ف0.1الطبیعةفيالغازلهذا
هذا باإلضافة إلى العدید من األكاسید الحمضیة ، 3جزء في الملیون عند حرق النفایات7.8إلى

) ، ص 1997وأثرة على صحة اإلنسان ، (القاهرة : الدار العربیة للكتاب ، الطبعة األولى ، محمد السید ارناؤوط ، التلوث البیئي1
114.

.53) ، ص1991العربیة للنشر والتوزیع ، بدون طبع ، ، القمامة ، ( القاهرة : الدارأحمد عبد الوهاب2
( القاهرة : دار الفجر للنشر لها،والدوريالتنفسيالجهازواستجابةالبیئیةفتحي عبد العزیز دعیبس ، دینامیكیة السموم والملوثات3

.111_110) ، ص ص 2000والتوزیع ، الطبعة األولى ، 

mgوحدة القیاس / اسم الغاز أو المركب
800_ 10أكسید الكربونأول 

51_ 5.7ثاني أكسید الكبریت
38_ 12كلورید الهیدروجین

800_ 60ثاني أكسید النیتروجین
ppm/ 51.66تولین
24.16بروبان

21.00سلفات هیدروجین
21.15میثیل كلورید

2.81بنزین
0.93كلروبنزین
8.16ایثیل بنزین

44.10ثاني أكسید الكربون
52.80میثان
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مثل أكسید الكبریت وأكاسید النیتروجین التي تمتص الرطوبة من الجو وتنزل على هیئة قطرات 
حمضیة مع المطر والندى فتحرق أوراق األشجار والنباتات العشبیة وتؤثر في خصوبة التربة فتؤدي 

ك الغازات الهیدركربونیة والرماد والهباء والغبار الذي إلى حموضتها وهجرة العناصر الغذائیة ، كذل
التي تتصف بخاصیة الثبات المتناهي ، PCBیمكن أن یحمل مواد كیمیائیة سامة مثل مادة 

والمیل للمواد العضویة والدهون والتطایر مع الریاح ألراض ومسافات بعیدة ، وألنها مادة غیر قابلة 
ناعة العدید من المواد االستهالكیة خاصة المحوالت الكهربائیة لالشتعال فقد وجدت طریقها في ص

عد عطلها أو استهالكها وتلك أسوأوالبویات واألحبار ، والورنیش والتي تنتهي إلى مقالب القمامة ب
. الحاالت

كما أن مواد النایلون والبالستیك التي أخذت تدخل في العدید من االستخدامات الصناعیة 
عض األدوات المكتبیة والمواد المنزلیة واإلنشائیة إضافة إلى السیارات والغواصات كالدهانات وب

ات األطفال ، حیث تشیر بعضــــــــــــها كمواد عازلة في تبطین حفاظــــــــوالطائرات، وأخیرا وجدت طریق
من بلیون قطعة 15.8حوالي 1990عامخاللاستخدمتفقطالمتحدةالوالیاتأنالدراسات

. 1ملیون قطعة في الیوم43حفاظات األطفال أي بمعدل

أثبتتحیثالمسرطنةpvcومادةالدیوكسینمادةتنتجالبالستیكیةالموادهذهحرقوعند
طن من ) مایكروغرام دیوكسین /2408- 1046( بینمایتراوحماینتجبأنهالدراسات
رطان خاصة في شبكة العین والكبد والكلى كما تتسبب ، وتتسبب هذه المادة في حدوث الس2القمامة

في حدوث اضطراب في الدورة الدمویة وحساسیة الجلد، فكل نواتج الحرق العشوائي للقمامة تضر 
بالصحة وخاصة األطفال وكبار السن والعجزة ومرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي . 

بكثیرذلكمنأبعدإلىیتعداهبلهواءالتلویثفيالحدهذاعندللقمامةالضرریتوقفوال
منهاتتصاعدالفاسدةوالمكیفاتالثالجاتكذلكضاغطةغازاتمنتحویهومااإلیرسولفعلب

الغازهذایصعدفعندمااألوزون ،بطبقةفتاكتأثیرذاتمشتقاتوهىالكربونكلورفلورغازات
بمهاجمةویقومكیماویاوینشطیتحررالبنفسجیةاألشعةمنكبیرةلتركیزاتویتعرضالخامل
سطحإلىالبنفسجیةاألشعةوصولفيیتسببمماعاديأكسجینإلىوتحویلهااألوزونجزئیات
عامدیسمبرمنالثالثالیومفيالطبقةلهذهرصدهامنذاألمریكیةناساوكالةسجلتفقداألرض،

.274، التلوث البیئي، مصدر سبق ذكره ، صإمحمد عیاد مقیلي1
.47) ، ص 2002العلمیة ، الطبعة الثانیة ، الیازوردردارعادل الشیخ حسن ، البیئة مشكالت وحلول ، ( األردن :2
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منیزیدالبیئيالدمار. فهذا1ر مربعملیون كیلومت28.3تدهورا كبیرا فیها بلغ حوالي2000
. البصرالعین وفقدانقرنیةأمراضإلىباإلضافةالجلدبسرطاناإلصابة

:بالتاليالهواءملوثاتإجماليحصر ویمكن

أكاسید الكبریت ،أكاسیدالكربون،أكاسید:للهواءالملوثةالغازاتأشهرومن:الغازات-1
واألوزون وأخرىالهیدروجینفلوریدغاز،النشادرغاز،الهیدروجیندكبریتیغاز،النیتروجین

غیرها

والعناصر والدخانالغبارجسیمات،للهواءالملوثةالجسیماتأشهرومن:_ الجسیمات2

.أنواعهااختالفعلىالمبیداتوجسیماتواألسبستوزاتالمعدنیة

.المشعة_ المواد3

.الحمضيوالمطرالدخانيكالضباب:الثانویةالملوثات_4
ب _ أثر المخلفات الصلبة المنزلیة على التربة : 

مكوناتها یحدثأحدتغیرأوتغیرهاعندوالتياألساسیةالمكوناتمنالعدیدمنالتربةتتكون
.اإلنتاجعلىوقدرتهاخصوبتهاعلىیؤثرمما،فیهاكبیرتلوث

التربةفسادإلىیؤديأنشأنهمنأو كمينوعىسلبيغیرتكلهوالتربةبتلوثیقصدو
أوالكیمیائیةوالمخصباتالزراعیةالمبیداتبإضافةإماالتلوثویحدثللنمو،صالحةكبیئة

. 2والسائلةالصلبةالنفایات

المباشرةمن الملوثاتاألشكالمنالمنزلیة بالعدیدالصلبةبالنفایاتللتلوثالتربةوتتعرض
غیراألرضتصبح، حیثالنفایاتفیهاتتراكمعشوائیةلمكباتالخالیةاألراضيتحولخاللمن

وتسربتحللمنللتربةالتلوثكما یحدث،االستخداماتمنأو غیرةالزراعيلالستخدامصالحة
علىاحتوائهاعندوالمخلفاتالنفایاتتلكخطورةوتكمن،تلوثهافيیساهممماإلیهاالعصارة

29) ، ص ص 2003عدد السادس عشر، الربیع ، ( الفریونات)" ، مجلة البیئة ، ( الربیع ، العفاف محمد الجدى ، "مركبات التبرید1
 _31.
) ، 2000المشكلة والحل ، ( أسیوط : دار الكتاب الحدیث ، بدون طبع ، ´´العصرإبراهیم سلیمان عیسى ، تلوث البیئة أهم قضایا2

.23ص 
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في مدینة بنغازيلبعض األحیاء حرق النفایات وسط المباني السكنیة 1صورة 

2016_ 2015المصدر : مجموعة صور ملتقطة من قبل الباحث من مناطق متفرقة في مدینة بنغازي في عامي : 
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التربةتلوثعلىتعملهاتحللعندوالتيوالدهاناتمع الزیوتمختلطةتكونأواإلسبستبقایا
.1كبیربشكل

تحتویه النفایات الصلبة المنزلیة على نسبة مرتفعة من المواد العضویة ونسبة باإلضافة إلى ما
المیاه في هذه المواد مرتفعة جًدا ، وخروج المیاه من المواد العضویة أو سقوط میاه األمطار تذیب 

ؤدي إلى تكوین ما یسمى بالعصارة ، هذه العصارة ممكن مواد سامة كثیرة خاصًة المعادن الثقیلة وت
أن تصل إلى المیاه الجوفیة وتلوثها وبالتالي تصل المواد السامة إلى اإلنسان . 

) عاما 30_ 20عالوه على ذلك فإن التربة الملوثة تحتاج لمدة التقل عن فترة تترواح من ( 
ة وخواصها المختلفة ووجود العدید من الملوثات فالتركیب المعتد للترب، حتى تتخلص من ملوثاتها 

)2صورة (. 2العضویة وغیر العضویة یجعل أمر إزالتها صعبا ومكلفا

ج _ أثر المخلفات الصلبة المنزلیة على المیاه السطحیة والجوفیة : 

أي تغیر یحدث في الصفات الطبیعیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة أليالمیاهبتلوثیقصد
. 3المصدرهذامنللمستفیدمضایقةأوضررایحدثأنشأنهمنمائيمصدر

تلوثمصادرمنمصدرااألرضسطحعلىبإلقائهاالصلبةالمخلفاتمنالتخلصویعتبر
مكشوفةأماكنفيبإلقائهاالمخلفاتهذهمنالتخلصیتممافعادة. والجوفیةالسطحیةالمیاه
وال،معینةقواعدأيفیهایراعىوالمهجورةاألماكنهذهعظمموتعتبر،النفایاتمقالبتسمى
تلوثفيالنفایاتمنوالرشحالتسربفیتسببالمناسبة،الجیولوجیةالشروطقاعدتهافيتتوفر
.)11شكل (األمطارلسقوطالمنطقةتعرضتإذاخاصة،الجوفیةالمیاه

ذوب في میاه األمطار وتترشح عبر التربة فالكیماویات والزیوت والمبیدات والغازات السامة ت
والصخور إلى المیاه الجوفیة فتلوثها ، فقد تبین من التجارب التي أجربت في بریطانیا خالل عام 

ملیمیتر ترشح منها إلى المیاه الجوفیة ما 635أن كمیة األمطار المتساقطة سنویا تقدر1961
. 4ملیمیتر200یعادل 

.18، مصدر سبق ذكره ، ص رامي عبد الحي سالم أبو العجین1
.111التلوث البیئي وأثره على صحة االنسان ، مصدر سبق ذكره ، ص ،محمد السید ارناؤوط2
.434) ص 1995العربیة للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى ، أحمد عبد الوهاب ، التربیة البیئیة، ( القاهرة : الدار3
.29ه، ص، منظمة الصحة العالمیة ، مصدر سبق ذكر معالجة المخلفات الصلبة في البلدان النامیة4
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لبعض األحیاء النفایات الصلبة المنزلیةتلوث األراضي نتیجة إلقاء 2صورة 
مدینة بنغازيفي 

2016_ 2015صدر : مجموعة صور ملتقطة من قبل الباحث من مناطق متفرقة في مدینة بنغازي في عامي : الم

المیاه الجوفیة نتیجة تسرب الملوثات من مكب النفایاتتلوث11شكل 

المصدر : 
H.M.Dix : Environmental pollution .E (1) Jonh Wilson :-in the United State of Amirca , p92.

تلوثاالجوفیةالمیاهتلوثإلىیؤديسلیمغیرسلوببإالصلبةالنفایاتمعالتعاملفإنلذلك
إلىتصلالتيالملوثاتأخطرومنإلیهاالصلبةالنفایاتعصارةبتسربوذلكثومیاوجر كیمیائیا

وثانيوالهیدروجینالمیثانهيالصلبةالمخلفاتمنوالتسربالرشحطریقعنالجوفیةالمیاه
والمنجنیزالحدیدإلىإضافةحامضیة ،ویجعلهاالجوفیةالمیاهفيیذوبالذيالكربونأكسید
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المنزلیةبالفضالتالملوثةالجوفیةالمیاهتتعرضكماوالفلزات،الثقیلةوالمعادنوالنثراتوالكلورید
عملیاتتنشطذلكوعند،الماءفيالمنحلاألكسجینتستهلك معظمالتيالدقیقةاألحیاءلنمو

كبریتیةمركباتإلىالفضالتبهاأتتالتيالمنحلةالكبربتاتفتتحولالالهوائیةوالتفككالتحلل
الجوفیةالمیاهأنكما،الكریهةالرائحةذوالسامالهیدروجینكبریتیدغازفینتشرالكبریتبواسطة
تركززیادةإلىیؤديالذياألمر،جدامنخفضةالذاتیةالتنقیةعلىوقدرتها،الحركةبطیئة

،المعویةوالنزالتولیراوالككالتیفوداألمراضلمختلفالمسببةوالفیروساتوالجراثیمالملوثات
،السرطانأمراضتسببالتيالكیمیائیةالموادإلىباإلضافةهذا،الفیروسیةالكبدوالتهابات
الثانيالمؤتمرفيأعلنتوالتي،المتحدةاألممتقاریرأحدأشارفقدبالرصاص،خاصةوالتسمم

اض تتعلق بمیاه الشرب منهم بسبب أمر سنویامالیین شخص 4_ 3بینمایموتأنهللمیاه
.وعادة ما تفشل جمیع تكنولوجیات تنقیة المیاه في إعادة المیاه 1اإلسهالملیون طفل یموتون بسبب 

إلى ما كانت علیه . 
منظر البیئة :تشویة د _ 

من أبرز ما تسببه أكوام النفایات أنها مصدر للروائح المزعجة للسكان ، والخلل بالمنظر 
ویمیل السكان عادة إلى االبتعاد عن المناطق القریبة من مرمى النفایات وذلك في البیئي العام.

جمیع استخداماتهم لما یثیر من الضیق واالشمئزاز ، وبالتالي یؤثر على السكان نفسیا ؛ وما یخرج 
منها من روائح كریهة وحشرات كما إن تراكم النفایات الصلبة المنزلیة في منطقة ما ، یسبب 

.2ا من الناحیة الجمالیة ، مما یؤدي إلى فقدان األرض في هذه المناطق لقیمتها وأهمیتهاتشویهه
)3صورة (

) ، ص 2004( القاهرة : مجموعة النیل العربیة ، الطبعة األولى ، خالد محمد الزواوى ، الماء الذهب األزرق في الوطن العربي ،1
150.

(GIS)الجغرافیةالمعلوماتنظمبواسطةوتخطیطهاالغربیةالضفةفيالنفایاتمكباتواقعشتیة ، تقییمحسیناللطیفعبدضرغام2
.104، ص 2102( رسالة ماجستیر غیر منشورة ) ، قسم الجغرافیا _ كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ،
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في مدینة بنغازيلبعض األحیاء منظر البیئة شویةت3صورة 

2016_ 2015: المصدر : مجموعة صور ملتقطة من قبل الباحث من مناطق متفرقة في مدینة بنغازي في عامي

صحیة :أضرارثانیا : 

مرضا لإلنسان ولقد أصبح من المعروف والمؤكد علمیًا 42یمكن للقمامة أن تنقل أكثر من 
دون أي شك أن النفایات الصلبة المنـزلیة تحتوي على الجراثیم الممرضة من مختلف األنواع ، وقد 

ة الحیویة للجراثیم الممرضة في النفایات ، قامت التحالیل والفحوص العدیدة المتنوعة على الفعالی
التي أثبتت أن فعالیة ونشاط بكتیریا التیفوئید تبقى في (Hilgermann)ومنها فحوص الباحث 
(الحمى نظیرة التیفیة ب) وبكتیریا Bیومیًا ، وأن بكتیریا الباراتیفوئید _ 40النفایات لمدة تزید عن 

.  1یوما80الحمى الفحمیة الراشحة) تبقى فعالة لمدة تزید عن الدیزنتیریا وكذلك الجمرة الخبیثة (
تعمل النفایات الصلبة المنزلیة على تجمیع الحشرات التي تنقل السموم واألمراض باإلضافة إلى و 

أن هذه النفایات تلوث الجو بالغازات المنطلقة منها أو الدخان الناتج عن احتراقها فیؤدي إلى تلوث 

.78، مصدر سبق ذكره ، ص وزارة الشئون البلدیة والقرویة ، محمـد بن عبد الرحمـن العیســى1
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أمطار التي تشكل CH4،CO2نه تلوث كیمیائي یتمثل في انبعاث غازات سامة الهواء مما ینجم ع
)12شكل (. 1حمضیة

تأثیر التلوث على الصحة12شكل 

The Truth About Acid Precipitationالمصدر :
https://truthaboutacidprecitpitation.weebly.com

هوكما،الغذاءعنبحثاالنفایاتوأكوامالقمامةمكباتإلىطبیعيبشكلالطیوروتنجذب
كالبطاریاتالنفایاتأنواعبمختلفمختلطةعادةالمكباتهذهوتكون، )4صورة (فيموضح

لهابلیغةأضرارحدوثفيوتتسبب،الطیورإلىتنتقلالتيالسامةالموادمنوغیرهاوالمبیدات
الطیورمنأنواعفهناك)5صورة (لهاالوراثیةالطفراتبعضوحدوثالتشوهات الخلقیةكزیادة

ولدهشة،كندافيالنفایاتلتجمیعمكبمنقریبةمناطقفيالعیشاعتادتشیالر األرجوانیة
ذاتالجمیلةالطیورهذهمنالجدیدةاألجیالبدأتفقدنفسهاالمنطقةالعاملین فيالبیئةعلماء
وأثبتت الدراسات األولیة على هذه الطیور كثبرماديلونإلىشهایر تحول، حیثموحشةأشكال

. 2تها أصیب بطفرة وراثیة ناتجة عن تلوث المنطقةأن بعض جینا

ar.wikipedia.orgالحرة ویكیبیدیا، الموسوعة1
) .2003، فبرایر، 274العدد،الرابعةالسنةالصدى ، (بدون مؤلف ،  بانوراما عالمیة ، مجلة2
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اجتذاب الطیور إلى أكوام النفایات4صورة 

http://www.eatglobe.qa/news/animals/1581-storks-stop-migrating.htmlالمصدر                        :

مصابة بطفرات وراثیة ناتجة عن التلوث بالنفایات الصلبةطیور5صورة 

https://www.google.com/searchالمصدر :

ثر ومن خالل إجابات عینة الدراسة في مدینة بنغازي عن اآلثار الصحیة والبیئیة من تنا
أجابوا بأن انبعاث الروائح المزعجة ، وتكاثر الذباب والحشرات ، %96.4النفایات وجد أن 

واإلصابة باألمراض وانتشارها ، وتشویه جمال المدینة ، هي السبب الرئیس لآلثار البیئیة والصحیة 
) 6) ، صورة (8جدول (لتراكم النفایات في المدینة. 
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األثر الصحي والبیئي من تناثر النفایات الصلبة المنزلیة وتراكمها في أحیاء مدینة 8جدول 
2016بنغازي من خالل عینة الدراسة لعام 

النسبة المئویةالتكراراتالفئات
61.2المزعجةالروائحانبعاث
122.4والحشراتالذبابتكاثر
00.0وانتشارهاباألمراضاإلصابة

00.0لمدینةاجمالتشویه
48296.4صحیحةاإلجاباتكل

%500100المجموع
المصدر : من اعداد الباحثة اعتمادا على بیانات الدراسة المیدانیة .

أنیمكنوالتيوالقوارضوالهواممن الحشراتلكثیرمأوىالنفایات الصلبة المنزلیةوتعتبر
النفایاتخاصةال إلى األماكن المزدحمة بالسكاناألمراض والسموم إلى حیث یمتد بها واالنتقتنقل

الحرارةوجودفيأنهإذالعضویة منها مثل مخلفات األطعمة وقشور الفاكهة والخضروات ،
تعتبروالتيالعضویةالنفایاتمعدالتحیث ترتفع،الصیففصلفيوالرطوبة خاصةالمرتفعة
والنشادر،الكربونأكسیدوثانيالمیثانمثلازاتالغمنالكثیرالتحلل والتخمر وینتج عنهاسریعة

. 1الخطیرة واألذىاألمراضمنالكثیرلهموتسببالسكانتزعجوالتيالكریهةالروائح جانبإلى

بداخلهیختزنالفأرأنالعالمیةالصحةمنظمةمستشارمرسىطوسونالدكتورأشارفقد
، فمعروف أن كثیرا من 2ن عن طریق البراغیثمرضا طفیلیا تنتقل إلى اإلنسا20منأكثر

الممرضة كانت مرتبطة بالقوارض وما یتطفل علیها من براغیث تتسبب في تفشي عدة الجائحات 
أمراض وأوبئة فتاكة في زمن قصیر كالطاعون والتیفوس الفأرى وحمى الفئران. 

داءلإلنسانتنقلالتيةالشاردوالكالبالقططأیضاالقمامةعلىتتكاثرالتيالحیواناتومن
تلوثإلىیؤديمماالمزروعاتعلىالكالبتبولبسببوذلكالمائیةاألكیاسالكلب ، وداء

علىتتغذىالتيالكالبأمعاءفيتعیشوالتياألكیاسلهذهالمسببةبالبیوضالمحیطةالبیئة
.3بها اإلنسانابةإصوبالتالياألكیاسبهذهالمصابةالحیواناتوأجزاءاألمعاءبقایا

البكتیریة األمراضمثلوالصراصیرالذبابخاللمنتنتقلاألمراضمنكثیرأنكما
من الذباب المنزلي یتكاثر على القمامة المتراكمة ، فیمكن أن یشكل %90منوالفیروسیة. فأكثر

.218ص،)2011، الطبعة األولى، والتوزیعللنشرالعلمیةالیازوري، (عمان : دارالتربةتلوث، عیدشهاب ، فریدفاضل1
.92) ، ص 2002: دار الكتاب الحدیث ، الطبعة األولى ، القاهرةعلى على السكرى ، البیئة وقیم المجتمع ، ( 2
المختار، عمرللعلوم ، ( البیضاء : جامعةالمختارمجلةواألبقار"،والماعزاألغنامالعذریة فينهاد ولى الخالدى ، "األكیاس المائیة3

.118_ 111ص ص الخامس ) ،العدد
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یر تقاریر صادرة عن ألف ذبابة ، وتش70قدم مكعب واحد من القمامة وسطا مثالیا لحیاة وتوالد 
هیئة الصحة العالمیة إلى أن ارتفاع نسبة الذباب في الدول النامیة بسبب السلوكیات الخـاطئة 

وهذه النسبة أعلى ما تسمح به %400للمـــواطنین وٕالقـــاء القمامة في الشوارع تصل إلى أكثر من 
.1منظمة الصحة العالمیة

وبكتریاالتیفودبكتیریامتلالممرضةللجراثیمةالناقلالحشراتأهممنیعتبرفالذباب
میكروب،مالیینستةحواليجسمهاعلىتحملأنیمكنالواحدةالذبابةأنثبتفقدالباراتیفوبد ،

مرضا لإلنسان مثل أمراض النزالت المعدیة واإلسهال الصیفي 42نقلعنمسؤولفالذباب
مد الصدیدي والحبیبي والزحار الباسیلى، وینقل الذباب والتیفود وشلل األطفال وأمرض العیون كالر 

، أما البعوض الذي 2كیلومترات من موقع القمامة 10العدوى إلى اإلنسان حتى ولو كان على بعد 
یتكاثر في علب الطعام الفارغة واألواني المهملة الممتلئة بماء المطر ، وتشمل هذه األنواع 

ملیون حالة كل عام بهذا 60_ 30یتسبب في إصابة البعوض الذى ینقل حمى الضنك الذى 
. 3المرض

مسؤولةفهيالشرقيوالصرصوراأللمانيوالصرصوراألمریكي،كالصرصورالصراصیرأما
.4مرضا تصیب اإلنسان26عنأیضأ

.111سبق ذكره ، صصدرأحمد عبد الوهاب: القمامة ، م1
الناتجة عن التلوث بالقمامة والمخلفات الصلبة " ، مجلة البیئة ، ( طرابلس : تصدر عن جالل التریكي ، " اآلثار الصحیة والبیئیة2

.27_ 26) ، ص ص 2001الهیئة العامة للبیئة بالجماهیریة العظمى ، السنة األولى _ العدد الرابع ، الربیع _ 
.445سبق ذكره ،صد عبد الوهاب: أمس تدویر النفایات، مصدرأحم3
.110صمصدر سبق ذكره ،النفایات ،تدویرأحمد عبد الوهاب ، أمس4
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نغازيفي مدینة بلبعض األحیاء رمي القمامة بالقرب من المناطق السكنیة 6صورة 

2016_ 2015من مناطق متفرقة في مدینة بنغازي في عامي : ةالمصدر : مجموعة صور ملتقطة من قبل الباحث
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في:أبرز اآلثار السلبیة للنفایات الصلبة المنزلیة على صحة اإلنسانوتتجلى 

 على المنبعثة من النفایات المحروقة على مستوى مراكز الترمید أو الغازات السامةتأثیر
مستوى المطارح العشوائیة، حیث تؤثر هذه الغازات على الجهاز التنفسي لإلنسان، مما یسبب إصابته 

.بعدة اضطرابات كالربو مثال، والتهابات العیون إضافة إلى عرقلة نقل األكسجین إلى الدماغ 

معروفةتسمیما الاألكثرمسرطنةموادالجوإلىیبعثوالمطاطوالبالستیكالنایلونحرقو
وتؤثرتتخفىفي أجسامنا،الدهنیةالخالیاتستوطنوالتي"الدیوكسین"مجموعةتدعىلإلنسان،الیوم

األكثرهماألرحامفياألجنةوكذلكالرضعواألطفال.الطبیعیةهرموناتناعملوتشوشهرمونوكأنها
للرضیعوینتقلالحاملأوضعالمر األمدموفيالدهنیةالغددفيحیث یتواجدالدیوكسینمنتضررا

األم .حلیبعبر
ویطلقالسرطانمنعدیدةمسببات أنواعأهمأحدالنفایات الصلبة المنزلیةحرقویعتبر
الجزیئاتوغیره منالكرومالقصدیر ،مثلسامةمعادنالبنزین ،:منهاالخطرة ،الموادعشراتللجو

العصبي ، ، وللجهازالمناعةضررا لجهازوتسببنفسيالتالجهازعبرالجسمتدخلالتيالصغیرة
.1والكلىللكبدوللخصوبة ،
نتیجة لسقوط األمطار على سطح القمامة في المقالب والمدافن الصحیة تلوث المیاه الجوفیة

وتسریبها إلى باطن األرض ووصولها إلى المیاه السطحیة والجوفیة . ویسبب تلوث المیاه إلى انتشار 
واألمراض –شلل األطفال –النزالت المعویة –ض الفیروسیة مثل االلتهاب الكبدي الوبائي األمرا

البكتیریة مثل الكولیرا والیفود والباراتیفود والدوسنتاریا واالمراض الطفیلیة مثل البلهارسیا والدوسنتاریا 
االمیبیة.
أن یمكنوالتي،الصغیرةالدیدانخروجوتحللهاالمنزلیةالصلبةالنفایاتتراكمعنینتج
الطرقات.فياللعبأوالعبثخاللمناألطفالإلىتنتقل
:حیث تعتبر القمامة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد العضویة القابلة توالد الذباب

ب للتحلل من أهم البؤر لتوالد الذباب ألنه ینقل العدید من األمراض الوبائیة والمعدیة وخاصة التي تصی
الجهاز الهضمي باإلضافة إلى امراض العیون والرمد الصدیدي بصفة خاصة . وكذلك أمراض النزالت 

.52_ 51یم ، مصدر سبق ذكره ، ص ص ھإبراالمنعمعبدثابت1
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المعویة _ التیفود والباراتیفود _ الكولیرا _ الدوزنتریا بنوعیها _ شلل األطفال _ االلتهاب الكبدي الوبائي 
سكارس واالكسیورس _ الدرن _ أمراض العیون _ وخاصة الرمد الصدیدي _ الطفیلیات مثل اال

وبعض األمراض الجلدیة.
: مثل الصراصیر التي تنقل مسببات األمراض المعویة وبویضات توالد الحشرات المنزلیة

الطفیلیات كاألسكارس واالكسیورس والتي تلتصق بالشعیرات الموجودة على جسم وأرجل هذه الحشرة 
وهي تتغذى على المواد العضویة وبقایا الطعام .

 تتغذى الفئران على بقایا األطعمة والنفایات العضویة في المنازل أو المقالب الفئران :توالد
المؤقتة أو العامة وتحفر لها جحورا لتتوالد وتتكاثر فیها وهي تصیب اإلنسان بأمراض خطیرة _ 

الذي بواسطة البراغیث التي تحملها مثل الطاعون والتیفوس المتوطن أو عن طریق إفرازاتها ( البول )
یحتوي على مسببات مرض الصفراء.

: یتولد البعوض في تجمعات المیاه الراكدة داخل علب األغطیة الفارغة توالد البعوض
وٕاطارات السیارات غیر المستعملة والملقاة عشوائیا في الطرقات والمناور واألسطح ومقالب القمامة 

ا أكوام القمامة والقاذورات .والبعوض البالغ ینقل وتجمعاتها أو في مجاري المیاه التي تتراكم على جانبیه
إلى اإلنسان العدید من األمراض منها المالریا والفیالریا ومجموعة من الفیروسات التي تسبب لإلنسان 

.1أو الحیوان أمراضا مختلفة

المخلفات الصلبة المنزلیة ماعنالمتحدةاألممدائما تقاریرأهم الحقائق التي توضحهاومن 
:ليی

.منهاالمكتظةوخاصةالسكانیةبالتجمعاتالقمامةوتراكمالمعدیةاألمراضبینارتباطوجود.1

ماغالباوالتيوالكیماویة،والفیزیائیةالبیولوجیةاآلثارمنللمزیدالقمامةمجتمعاتتتعرض.2
.وأسقاموعللمعدیةبأمراضتنتهي

القمامة،تراكملمشاكلعرضةتالفئاأكثرهمواألطفالالصبیةمنالسنصغارإن.3
.القمامةلملوثاتالشدیدةلحساسیتهم

) 2015ل " ، (القاهرة : دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة، الحلو –االبتكارات –الصلبة " البدائل صالح محمود الحجاز ، ادارة المخلفات1
.33_ 32، ص ص 
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القمامةتراكممناطقفيالوبائیةالكبدیةوااللتهاباتالتیفود:مثلالفتاكةاألمراضانتشار.4
.(المقالب)

.1أربعة)كلمنطفل(وفاةحیاتهممناألولالعامفياألطفالوفاةكثرة.5

أماكنمنوقتهافيترفعلمإذابالطفیلیات،القمامةرافعيضبعإصابةفيالقمامةتتسبب.6
.السكنیةالكتلداخلتجمیعها

.أیضاإحراقهاوأماكنالقمامةتحللمناطقفيالجويالهواءیتلوث.7

طریقعنالمتخلفةوالغازاتاألبخرةبسببالتنفسي،الجهازأمراضوتنتشرالعیون،تصاب.8
.الجويالهواءیحملهاوالتيالقمامة

السكانمن% 90منأكثرویصابالقمامة،لتراكمنتیجةوالغازاتالكریهةالروائحنبعثت.9
هذهعلىتتغذيالتيالزواحفمنوغیرهاوالقطط والحشراتوالصراصیرالفئرانلتكاثرنتیجة

.والمهمالتالمتروكات

فينجحتإذاالقمامةمن% 60عنتزیدالنسبةالنامیةالدولفيالمعنیةالجهاتترفع.10
وسوءأمراضمنذلكعلىیترتبمامعواألزقة والحواري،الطرقاتفيمتراكمیظلوالباقي.ذلك

.للبیئةالجماليالمنظر

: ومادیة ثالثا : أضرار اجتماعیة ونفسیة 

إلقاء المخلفات على جوانب الطریق وفي األراضي الفضاء یشوه جمال الطبیعة مما یؤثر على 
وٕاثارة مشاعر احي النفسیة لإلنسان وتسبب عادات اجتماعیة سیئة مثل التذمر والتشوش الفكري ، النو 

السخط واالحتجاج بین السكان ، والقلق والتوتر على الصحة العامة ، وتقل فرص االستمتاع بالقیم 
المیدانیة لمدینة الجمالیة والحضاریة المختلفة ، وتسئ إلى الجوار والتي أجاب عنها أفراد عینة الدراسة

بقیة النسب فتوزعت على كل هذه اإلجابات كل منها على حده . ، في حین %90.6بنسبة بنغازي 
) 13شكل (

.7ص)،2008الجامعة، بدون طبع ،شباب( القاهرة : مؤسسةاإلنسان،صحةعلىوأثرهاالحلیم، البیئةعبدحافظأنوار1
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حیث یصبح اإلنسان غیر قادر على العطاء واإلنتاج بعكس جمال الطبیعة الذي یسبب االرتیاح 
ن في مناطق قذرة مملوءة بالقمامة النفسي والصحي وزیادة اإلنتاجیة. فقد ثبت علمیا أن مرور اإلنسا

.1%38تتسبب في نقص إنتاجه بمعدل یفوق 

من أهم ما تسببه النفایات العبء المالي ، وتكلفة عالج األمراض واألوبئة ، والتي أجاب علیها و 
أجابوا بأنها تكلفة %6أجابوا بأنها تشكل عبء مادي ، و %14، و %80أفراد العینة بنسبة 

)14راض واألوبئة . شكل (لعالج األم
اآلثار االجتماعیة الناتجة عن تراكم النفایات الصلبة المنزلیة في مدینة بنغازي من 13شكل 

2016خالل عینة الدراسة لعام 

إثارة مشاعر السخط 
نواالحتجاج بین السكا

15%

القلق والتوتر على 
الصحة العامة

53%

تقل فرص االستمتاع
بالقیم الجمالیة 

والحضاریة المختلفة
18%

تسئ إلى 
الجوار

1% كل اإلجابات صحیحة
13%

 _
.الدراسة المیدانیةالرسم من إعداد الباحثة اعتمادا على بیانات

.43سیق ذكره ، ص صالح محمود الحجار ، مصدر1
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من خالل عینة الدراسةاآلثار المادیة المترتبة عن تراكم النفایات الصلبة المنزلیة14كل ش
2016لعام 

الدراسة المیدانیة ._ الرسم من إعداد الباحثة اعتمادا على بیانات 

التوصیات :

زلیة البد من اتباع بعض السلوكیات لحمایة اإلنسان والبیئة من مخاطر التلوث بالنفایات الصلبة المن
الصحیحة:

وضع النفایات المنزلیة داخل عبوات محكمة اإلغالق وداخل وعاء خاص تتوفر فیه الشروط )1
التالیة:

.أن یكون مصنوًعا من مادة صلبة قویة قابلة للتنظیف مثل الحدید والبالستیك

 یكون أسطواني ویفضل أنجوانبه،أن یخلو من الزوایا الحادة بحیث یمنع تجمع النفایات على
وتنظیفه.الشكل لیسهل غسله 

.أن ال یسمح بتسرب السوائل الناتجة عن بقایا الطعام خارجه

.أن یكون محكم الغطاء لمنع وصول الحشرات للقمامة

.أن یكون حجم الوعاء مناسبًا بحیث یسهل نقله إلى خارج المنزل

لتفادي الرمي العشوائي.تحدید أوقات مناسبة لرمي وجمع النفایات )2
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فرض غرامات مالیة على كل من یرمى النفایات في األماكن العمومیة خارج األوقات المحددة )3
.لها

تنظیم حمالت توعویة حول مخاطر النفایات الصلبة المنزلیة على صحة اإلنسان وعلى البیئة.)4

منها.محاربة األكیاس البالستیكیة وعدم استعمال عدد كبیر )5

معادن).بطاریات،خشب،ولي لبعض النفایات الصلبة المنزلیة (انتقاء أ)6

عدم رمي النفایات المنزلیة في المحیط الخارجي للمسكن.)7

اختیار طریقة مناسبة لمعالجة النفایات الصلبة المنزلیة.)8

المواطنین.وضع لوحات إرشادیة لتوعیة )9

.یل النفایاتتوفیر اآللیات والمعدات والتجهیزات الالزمة لتأمین جمع وترح)10

.األسمدة)معالجة المخلفات وتحویلها إلى سماد عضوي (صناعة )11

.التدویر)(إعادة االستخدام _استرجاع المفروزات القیمة )12

في جمیع القطاعات.تحدیث وٕاعادة تأهیل نظام إدارة البیئةمتابعة و )13

إنشاء عدد من مصانع السماد وفق تقنیة تتالءم والبیئة المحلیة.)14

.إنشـاء مجتمع قائم على التدویرىعلالتشجیع )15

.تطبیق مبدأ استرجاع الطاقة واإلنتاج النظیف)16

البیئي في التعامل مع المخلفات الصلبة المنزلیة.الوعيرفع مستوى )17
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