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 شكر وتقدير

 

 بحثً هذا فان واجب العرفان بعد ان من هللا علً أتمام

 الٍ استاذي بالجمجل يلزمنً ان اتقدم بالشكر الجزيل  

 الفاضل الذي احاطنً منذ الجوم االول بقبولى االشراف

علٍ بحثً فلى كل الشكر واالمتنان وجزاه هللا خجر  
 الجزاء .

 وقلمً يعجز يرتب كلمات الشكر و التقدير الٍ اساتذتنا 

 جامعٌ ديالٍ  – االنسانجٌ كلجٌ التربجٌ للعلوم

 الذين كان لوم الفضل الكبجر فً اعدادنا لمرحلٌ كتابٌ

من  ولكل من اسوم معً فً اتمام بحثً البحث 
 . الموظفجن والتدريسجن
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 اإلهداء

إلٍ من كلّت .....   إلٍ من جرع الكأس فارغًا لجسقجنً قطرة حب
 أناملى لجقدم لنا لحظٌ سعادة

إلٍ القلب ....   إلٍ من حصد األشواك عن دربً لجمود لً طريق العلم
 يز (والدي العز) الكبجر

 
إلٍ  إلٍ رمز الحب وبلسم الشفاء...   إلٍ من أرضعتنً الحب والحنان

 ٌ والدتً الحبجب القلب الناصع بالبجاض

 
  إلٍ القلوب الطاهرة الرقجقٌ والنفوس البريئٌ إلٍ رياحجن حجاتً

 )إخوتً) 

 األخجرة فً الحجاة الجامعجٌ ًطو خطواتأخ وانا و لًالبد 

 فً رحاب الجامعٌ مع قضجتواعود إلٍ أعوام أمن وقفٌ  

 الكثجر باذلجن بذلك جوودا  ًالكرام الذين قدموا ل ًأساتذت 

 ... كبجرة فً بناء ججل الػد لتبعث األمٌ من جديد

 
قدم أسمٍ آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبٌ إلٍ أمضً أوقبل أن 

 ... الذين حملوا أقدس رسالٌ فً الحجاة
 ... مودوا لنا طريق العلم والمعرفٌ إلٍ الذين

 االستاذوأخص مننوم بالذكر  .......إلٍ جمجع أساتذتنا األفاضل
 المشرف

 ( د. دمحم يوسفأ. ) 

 الٍ شوداء العراق اجمع فبدمائكم روت أرضنا ... تحجٌ حب وأجالل .
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 االطبر انعبو نهبحث

 املقديـــــــــــت
 ، يةالعراق المدف ومعظـ المقدادية مدينة منيا تعاني التي المشاكل مف الصمبة النفايات مشكمة تعد
 سمبية آثار مف ليا وما  ألخرػ  سنة مف بالنواحي و القرػ  ونوعيتيا كمياتيا في تزداد أخذت فقد
وخصوصا ونحف في ظل جائحة كورونا التي تتطمب اىتماـ  بو المحيطة والبيئة اإلنساف صحة عمى

 مف أصبحت معالجتيا وطرؽ  آثارىا ومعرفةتكدس النفايات  ظاىرة دراسة فاف لذا ،ونظافة قصوػ 
نيا السيما والممحة الميمة األمور دارية مالية إمكانات الى تحتاج وا   والتخمص معالجتيا في وتقنية وا 
  .منيا

 عنيا اإلجابة حالة في يعتقد التي التساؤالت ببعض البحث مشكمة تتمثل : البحث مشكمةاوال : 
 :  كاالتي وىي ،  المشكمة ليذه معالجات أو حموؿ الى سنتوصل

 ؟ مكانيا كمياتيا  تتبايف وىل  ؟ المشكمة ىذه وانتشار بروز مف قضاء المقدادية عانيي ىل -

 ؟ وسكانو القضاء  بيئة في أثرت وىل ، الظاىرة ىذه جراء ظيرت التي البيئية المشاكل ىي ما  - 

 ، منو مختمفة أرجاء في الصمبة النفايات تكدس مف قضاء المقدادية عانيي  : البحث فرضية
 والتحضر في تمؾ المنطقة السكاني الحجـ الختالؼ تبعا آلخر مكاف مف ونوعيتيا وتختمف كمياتو

 آثار لو تكوف  بيئيا خطرا رشيؤ امم ، اطراؼ القضاء اكثر مف مركزه في تكدسيا يظير حيث ،
 . الحضرية  والبيئة اإلنساف صحة عمى

 السمبية وآثارىا المشكمة ىذه حجـ عمى الضوء إلقاء الى الحالي البحث ييدؼ  : البحث هدف
 منطقة واف السيما ، المدينة صورة تحسيف في الجغرافي دورالو  ، لمعالجتيا الػالزمة واألساليب
 بيئيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا) وسميمة صحية سكنية بيئة تمثل التي االقضية مف واحدة الدراسة
 مزاياوكونيا تتمتع بعدة  القرػ المجاورة فييا استقطاب مركز تكوف  اف عمييا يعوؿ و ( ،عمرانيا 
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 المشكالت أىـ عمى الوقوؼ خالؿ مف البيئي الواقع عمى الحفاظ يستوجب الذؼ األمرسبق ذكرىا ف
 . منيا والحد معالجتيا بغية منيا تعاني التي

 ذلؾ ولتحقيق ، المشكمة جذور عمى لالستدالؿ تحميميا منيجا الدراسة سمكت : البحث منهجية
 وفرتيا التي اترشالمؤ تحميل في الحسابية والمعالجات الكمي األسموب توظيف الى الباحثة لجأت
 .  الميدانية الدراسة

 ، األساس ططيامخ ضمف بقضاء المقدادية الدراسة لمنطقة المكانية الحدود تتمثل : البحث حدود
الوجيييو و أبي صيدا ، قضاء خانقيف ناحيتّي وتحدىا  ، احياء وقرػ سكنية تضـ والتي
السعدية و جموالء ، قضاء الخالص و ناحية المنصورية وقضاء بمدروز و ناحية مندلي ،   وناحيتيّ 

كـ إلى الشماؿ الشرقي مف العاصمة  333كـ مربع و يبعد حوالي  3355تبمغ مساحة القضاء 
 تقريبا نسمةالف (  155,968) حوالي بمغ سكانيا وعدد .كـ شماؿ شرؽ بعقوبة 67  بغداد و

حسب البيانات التي تـ اخذىا مف   (ألف نسمة 280 ومقدرة االف بػػ ) ـ4336حسب احصائية عاـ 
مف العاصمة بغداد وكما موضح ذلؾ في  الشرقي الشماؿ في المقدادية  قعبمدية المقدادية وي
 والشرؽ ( قضاء بعقوبة ) الجنوب ومف ، (قضاء خانقيف  ) الشماؿ مف دهحي جغرافيا  الخريطة
 عرض دائرتي بيف تقع فأنيا وفمكيا ،( قضاء الخالص  ) الغرب جية مف أما ، ( قضاء بمدروز)
 ادناه.كما مبيف في الخريطة  شماال،55 – 66قارش
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 4344لعاـ  3/47333333المصدر مف عمل الباحثة باالعتماد عمى مديرية المساحة العامة ، الخريطة االدارية لممحافظة بمقياس 

 والخدمية والصناعية التجارية كاالستعماالت البشرية نشطةلجذب لأل مصدرا قضاء المقدادية يعتبر
 الذؼ األمر ، المجاورة المحافظات مع تربطيا التي األخرػ  الطرؽ  مف مجموعة وجود عف فضال ،
 مع  بينما البيئي، واقعيا عمى ينعكس امم والخدمات والبضائع السكاف وصوؿ سيولة عمى ساعد
وليا اسباب عدة سنحاوؿ تسميط الضوء عمييا وايجاد  سابقة فترات الى تمتد ليا المشكمة اف مراعاة
 . الحموؿ ليا
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 ( ويعبجلتهب مجعهب طرق يفهىيهب و)  انصهبت و يصبدرهب املبحث االول  / اننفبيبث

  انصهبت اننفبيبث يفهىو -أوال

 غيره او استيالكي نشاط أؼ عف الناجمة الصمبة وشبو الصمبة المواد بأنيا الصمبة النفايات تعرؼ 
 مالكيا يرغب اإلنساف حاجة عف فائضة مواد وىي ، منيا التخمص أو معالجتيا يجب مخمفات يترؾ
 3يتـ التي البشرؼ  النشاط عف الناتجة المواد بجميع وتتمثل . ومعالجتيا جمعياب ، منيا بالتخمص
 . الحاجة عف زيادتيا أو المنفعة النتياء عنيا االستغناء المجتمع مصمحة مف

 بطرؽ  منيا التخمص يتـ لـ إذا شرمبا غير أو البيئة أو باإلنساف مباشر رتاثي عنيا ينتج وقد 
اخرػ  لصناعات خاـ كمواد واالستخداـ االستفادة وا عادة لمتدوير قابمة المواد ىذه ومعظـ ، سميمة
 .وبديمة 

 اإلنساف فعاليات عف 4ناتجة الصمبة بالحالة متراكمة جديدة مواد عف عبارة الصمبة النفايات وتكوف 
قد يكوف كبيرا مما يشكل خطرا اف لـ  حجـ ذات وىي ، المختمفة الحياتية المجاالت في المختمفة

 5منيا لمتخمص أماكف إيجاد عمى دائما العمل يجب لذا حيزا النفابات وتشغليعالج بطرؽ صحيحة 
 والقاذورات القمامة بيا يقصد التي الصمبة لمنفايات العالمية الصحة منظمة ذلكتعريف أكد وقد

 ليست وأصبحت . ما ووقت ما مكاف في يريدىا ال صاحبيا أصبح التي األشياء وبعض والمخمفات
  6قيمة أواىمية  أية ليا

                                                           

 السعودية، الجغرافية الجمعية سعود، الممؾ جامعة عالجيا، طرؽ  أنواعيا تعريفيا الصمبة النفايات الدغيرؼ، إبراىيـ دمحم 1 -3
 3، ط5، ص  4334  الجغرافية سمسمة
 7، ص دمحم ابراىيـ الدغيرؼ ، المرجع السابق 4 -4
نتاجية تركيبة الطيار، احمد طػو الراوؼ، محمود ساطع 5 -5  بيف ( مقارنة ;) العدد  الموصل مدينة في الصمبة النفايات وا 

 6،ص(6) المجمد ، اليندسية لمعمـو تكريت مجمة عقديف،
 8السابك,ص ساطع محمود الراوؼ ، المرجع 6 -4



 

12 
 

  انصهبت اننفبيبث يصبدر -ثبنيب

 وأخرػ  لمتعفف قابمة نفايات ، عضوية وغير عضوية نفايات الى طبيعتيا بحسب  تصنيفيا يمكف 
 بمدية نفايات مثل مصدرىا بحسب أو ، لمحرؽ  قابمة وغير لمحرؽ  قابمة ونفايات ، لمتعفف قابمة يرغ
 ، منزلية ) 3تشمل والتي بمدية غير ونفايات(.  صحية ونفايات ، صناعية نفايات) تشمل والتي
 نفايات ، والبناء اليدـ نفايات ، الشوارع نفايات ، الحرائقاو نفابات )رماد ( ومكاتب تجارية ونفايات
 كونو الثاني التصنيف نعتمد سوؼ لذلؾ (. المركبات ىياكل نفايات)  زراعية نفايات ، التعديف
 : البحث لموضوع األقرب

 تتكوف  النفايات وىذه  وغيرىا والمطاعـ المنازؿ عف الناتجة المخمفات ىي : المنزلية النفايات-3 
 لوجود بسرعة منيا التخمص يجب التي والبالستؾ والورؽ  والفواكو الخضار مثل معروفة مواد مف
  4السكاف لتركز استنادا ومكانا زمانا كمياتيا وتتبايف.  الروائح منيا وتتصاعد تتعفف عضوية مواد
 وتتعاظـ تزداد ما كثيرا إذ البيئي، والوعي والشيرؼ  اليومي الدخل ومستوػ  الحشرات تكاثر وتسبب
 حساسية ذو تكوف  والتي والفواكو يةضر الخ المحاصيل وتنوع األغذية لكثرة تبعا الصيف فصل في
 .  الفصل ىذا خالؿ الحرارة درجات ارتفاع مع لمتمف وعرضو شديدة

 كالصناعات 5المختمفة الصناعية األنشطة عف الناتجة المخمفات ىي:  الصناعية النفايات-4
 صحة عمى سمبا تؤثر خطرة نفايات تولد إنيا إذ البناء، مواد وصناعات والتعديف والكيمائية الغذائية
  صصةمخ أماكف في منيا المستمر التخمص مف والبد البيئية ومكونات اإلنساف

 والحيوانية الزراعية  األنشطة مف تنشأ التي المخمفات بقايا بيا ويقصد : الزراعية النفايات -5
  وغيرىا األعالؼ وبقايا لحيوانات  فضالت النفايات أىـ ومف القصابيف ومحالت المسالخ ونفايات

                                                           
1
 9:;3، 435، ص والتوزيع وؽ لمنشررش دار ، ،عماف األولى الطبعة ، البيئية العمـو الى ،المدخل فرحاف يىحي ، غرابية سامح 

3
 ;433،  43ص ( 35) العدد ، والتنمية اليندسة مجمة ، كربالء لمدينة الصمبة النفايات جمع دراسة ، عمي فائق منى 

2
 GIS)، االنسانية لمعمـو واسط مجمة والمعالجات، الواقع الكوت مدينة في الصمبة لمنفايات المكاني التبايف ، الركابي يلوا رصنا 

 363، ص4336. (  باستخداـ
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 : انصهبت اننفبيبث مجع طرق -ثبنثب

 :  منيا الصمبة النفايات لجمع عدة طرؽ  ىناؾ 

 تدفع اف ويمكف ، 3الحجـ كبيرة أو  صغيرة حديدية بأحواض وتتمثل : المنقولة الحاويات طريقة -
 محددة مناطق في الحاويات ىذه وتوزع ،( الكابسات)  تسمى بذلؾ خاصة بسيارات ترفع أو باليد
 في إفراغيا ألجل ممئيا بعد ترفع حيث ، واألزقة الشوارع تقاطعات سيما وال السكني الحي مف
 . ليا المخصصة الطمر مناطق

 لياألىا قبل مف توضع  حديدية أو بالستيكية أوعية عف عبارة وتكوف  : الثابتة الحاويات طريقة - 
 البمدؼ القطاع لعماؿ اليدوؼ  الجيد عمى وتعتمد.  اليومية النفايات لتجميع المنازؿ أبواب عند

 أو مرتيف الجيد ىذا يتكرر ما وعادة الطمر، مواقع الى ثـ ومف لتفريغيا الكابسة لمسيارات المرافقيف
 . الدراسة منطقة في ومعتمدة شائعة طريقة وىي ، أسبوعيا أكثر

 مف شبكة باستخداـ 4النفايات نقل يتـ حيث التقميدية غير الطرؽ  مف وىي:  األنابيب طريقة - 
 ، النفايات ونقل جمع عممية في األنابيب داخل اليواء ضغط مف االستفادة طريق عف ، األنابيب
 انجح مف وتعد السويد، وفي األمريكية المتحدة الواليات في مطبقة وىي الجافة بالطريقة ىذه وتسمى
 عدة كيموات مف تصل لمسافة النفايات تنقل أنيا إذ ،  المستخدمة األساليب

 باألنابيب  النفايات وجمع نقل في بالسوائل باالستعانة وتتـ الرطبة الطريقة فيي الثانية الطريقة اما
 نقميا يتـ المستعممة األنابيب قطرات مف النفايات حجـ)  مف أكثر المسافة تكوف  عندما وتستخدـ ،

  النفايات حجـ لتقميص جياز الى تحتاج الطريقة وىذه( السائل الطيف)  5الرداغ باستخداـ

                                                           
1
 GIS)، االنسانية لمعمـو واسط مجمة والمعالجات، الواقع الكوت مدينة في الصمبة لمنفايات المكاني التبايف ، الركابي يلوا رصنا 

 363، ص4336. (  باستخداـ
3
 142ناصر والً الركابً , المصدر السابك , ص 
2
 ، ص،:49( 6)  ( ،المجمد33) العدد. رأػ  مف سر مجمة العمارة، مدينة في الصمبة لمنفايات المكاني التبايف درجاؿ، عبود وساـ 

4336 
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  : انصهبت اننفبيبث يعبجلت -رابعب

 رص عممية وىي 3الصمبة النفايات مف لمتخمص المستعممة القديمة الطرؽ  مف وىي:  الطمر -
 يعتمد حفرة األرض في تحفر إذ بالتراب تغطيتيا ثـ حفر في ووضعيا لمدفف المخصصة النفايات
 الحجر مقالع تستعمل األحياف بعض وفي ، المتوقعة النفايات وكمية طبيعة عمى وسعتيا عمقيا
 المقالع تمؾ توفر بحيث ، المطموبة والبيئية الصحية الشروط فييا تتوفر إذ النفايات لطمر الميجورة
 أو االسمنت مف عازلة بطبقة الجوفية المياه عف عزليا يتـ الحفرة تجييز وبعد ، الحفريات تكاليف
 التموث مف الجوفية المياه لحماية البالستيؾ مف خاص بنوع أو المعادف مف

 محارؽ  تستعمل إذ 4 النفايات مف لمتخمص المستخدمة القديمة الطرؽ  مف وىي:  الحرؽ  طريقة - 
 ىذا استخداـ اف إذ لميواء المموثة واألبخرة الغازات المتصاص بأجيزة  مزودة خاصة ميكانيكية
 لغرض %3; يعادؿ بما الحرؽ  بعد النفايات حجـ وتقمللمنقل  الحاجة تقميل الى يؤدؼ األسموب
 في المختمفةلالغراض  الناتجة الحرارية الطاقة مف االستفادة إمكانية عف فضال ، الصحي الطمر
 وغيرىا يدبر والت التدفئة

 النفايات رمي تتضمف 4إذ النامية البمداف في الشائعة الطرؽ  مف وىي:  المكشوفة الرمي طريقة - 
 مف المحظورة الطرؽ  مف وىي العراء في وتركيا السكنية المناطق عف بعيدا المكشوفة المناطق في
 إنيا إذ والتربة والجوفية السطحية والمياه لميواء تموث مف تسببو لما العالمية الصحة منظمة قبل
 .الدراسة منطقة في بو معموؿ ىو ما وىذا والجراثيـ الذباب لتكاثر مرتعا تصبح

 البحار 5عمى الواقعة الساحمية المدف في المتبعة الطرؽ  مف وىي:  بالمياه الطمر طريقة -
 اجل مف الساحل عف الصمبة النفايات مف كبيرة كميات ألقاء يتـ حيث والبحيرات والمحيطات

                                                           
1
 الثانية، الطبعة العممي، لمنشر سعود الممؾ جامعة الزراعية والبيئة التموث الراجحي، ىادؼ بف هللا ضيف هللا، فتح الديف تاج عمي 

 4336 ،65ص الرياض،
3
 45علً تاج الدٌن فتح هللا , المرجع السابك , ص 
2
 البمدية الصمبة ( النفايات33) العدد ، إدارة وتطوير تقويـ ، العاني المطيف عبد الديف نجـ ، خاف عمي حمود المطمب عبد حسيف 
 (4337.93 ص ، اليندسة مجمة ، النجف مدينة في
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 بكميات النفايات  ىذه طمر عف تنتج وقد كـ3333 مف أكثر ليحوا بعد وعمى األماكف عف إبعادىا
 المياه في االيكولوجية األنظمة إتالؼ الى كبيرة

 3اقتصادية بطريقة استرجاعيا يمكف التي المواد بعض استخداـ إعادة وىي: التدوير طريقة - 
. منيا االستفادة يمكف والتي وغيرىا واأللمنيـو كالحديد المعدنية والمواد والزجاج والبالستيؾ كالورؽ 
 فضالت وخاصة النفايات مكونات بعض عزؿ يتـ حيث:  لمحيوانات غذاء الى النفايات إحالة -
 .والطيور يشلمموا إلطعاميا النباتية المواد وبعض والمطاعـ والمطابخ الطعاـ

 السكنيةجانب مف تواجد الحيوانات والنفايات في االحياء 

 

 

 

                                                           
1
 ماجستير ،رسالة بغداد  مدينة في الدور السكنية مف المطروحة الصمبة النفايات مف لمتخمص طيطيةخت دراسة ، عمواف حسف كريـ 
 9:;3  ،:4.، ص بغداد جامعة ، واالقميمي ؼرضالح التخطيط مركز( منشورة غير)

الصورة فً الثورة التمطت جانب من تواجد الحٌوانات فً النفاٌات ضمن االحٌاء السكنٌة 

 2/2/3233بتارٌخ  ومنطمة العزي الثانٌة
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 قضبء املقداديت يف انصهبت نهنفبيبث املكبني املبحث انثبني / انتحهيم

     : لقضاء المقدادية والسكان اوال /الموقع 

 محافظة بيف يربط الذؼ الرئيس الطريق عمى واقعة إنيا إذ الميمة المدف مف المقداديةقضاء  عدي 
. والى  مف القادمة لممركبات رئيسا رامم تمثل بموقعيا و وناحية جموالء غربا بعقوبة شماؿ الشرقي

 المتمثل التجارؼ  المدينة مركزوتمثل  ، 3(الف نسمة 4:3)  يقارب ما المدينة سكاف عدد بمغحيث 
. المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس  فيو تصب التي التجارية والشوارع الرئيس المدينة بسوؽ 
شيرباف ومناطقو المجاورة وىي التسمية الثانية لمقضاء يأتي بالمركز االوؿ مف حيث عدد  اف ويبدو

وكونو يعد مركزا لمقضاء فكاف االىتماـ بو اولى  تقريبا ( نسمةالف 373السكاف اذ يبمغ ) 
وثـ العبارة  كالعزؼ واليارونية  االطراؼ الثانية مناطق المرتبة في يتويأ ، االىتمامات والواجبات

 حي العصرؼ وحي المعمميف وقرػ ونواحي ابو صيدا والوجييية والحرية والثورة وغيرىا .

 4344لعاـ  الخاصة بالدراسة قضاء المقدادية مساكف احياء( عدد 3جدوؿ رقـ )

حي  ت
 المعمميف

حي 
 العصرؼ 

السوؽ 
 القديـ

 المجموع بمور الحرية العروبة اليارونية الثورة

  829 214 535 566 234 245 604  504 العددالمساكف

النسبة 
 السكانية

36,:7% 47% 34,55% 34,47% 33,95% ;,49% :,54% 8,47% 333% 

 عمل الباحثة استنادا عمى االتصاؿ بمسؤولي المناطق المصدر : مف

 األحياء هذه سكان أعداد ويتبايناف مدينة المقدادية ذو موقع استتراتيجي تجارؼ ميـ حيث 
بسوؽ )حي المعمميف +السوؽ  المتمثل التجارؼ  القضاء مركز عف البعد و لمقرب تبعا وكثافتيا
 سكاني حجـ اكبر حقق )العصرؼ ( حي اف ويبدو . فيو تصب التي التجارية والشوارع القديـ(
 المرتبة في ويأتي ، المدينة سكاف مفـ  4344%( لعاـ 47الى )  وصل حيث

                                                           
1
 م 3231حسب احصائٌة تمرٌبٌة اخذت من بلدٌة الممدادٌة لعام  
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منطقة بمور و  في في السكاف عدد يتجاوز لـ حيف في ، %( 7:,36المعمميف( )( حي الثانية
 %( وربما يعزو السبب لبعدىا عف السوؽ والمراكز الخدمية8الحرية اكثر مف نسبة )

   :قضاء المقدادية  في الصمبة لمنفايات والكمي النوعي التباين -ثانيا

 حيث مف تتبايف الصمبة النفايات منيا تتكوف  التي المواد اف لوحع الميدانية الدراسة خالؿ مف
 لتمؾ الحضرؼ  االستخداـ نوع وحسب ، التجارية والمناطق السكنية المحالت بيف والنوعية الكمية
 . المنطقة

 عف (%33) الورقية المخمفات شكمت وقد.  (%53 ) نسبة عمى مثال الطعاـ بقايا استحوذت اذ 
حسب  اخرػ  الى منطقة مف نسب مختمفة وصمت اذ ، (%33) والبالستيكية ، الصمبة النفايات بقية

 المخمفات زادت اذ ، التخضر في تمؾ المنطقة او نسبة لمنشاط التجارؼ ىناؾ او لتواجد الماشية 
او  التجارية المنطقة عف البعيدة االحياء في تنخفض بينما التجارية المنطقة في والبالستيكية الورقية

 .زيادة النفايات الصحية في بعض المناطق لتي تتواجد بيا مراكز صحية

 ( مكونات النفايات في منطقة المقدادية4جدوؿ رقـ )                   

 النسبة نوع المادة
 %53 بقايا الطعاـ
 %33 مخمفات ورقية
 %37 مخمفات بناء

 %33 مخمفات بالستيكية
 %37 مخمفات حدائق
 %7 مخمفات زجاجية
 %37 مخمفات اخرػ 
 %333 المجموع
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 )طن( انسكنيت األحيبء حسب املنقىنت انصهبت اننفبيبث ثبنثب / كًيت

 األحياء مستوػ  عمى ليا المكاني التوزيع معرفة مف البد الصمبة النفايات ونوعية مصادر معرفة بعد
 المناطق اف تبيف ، (5) جدوؿ معطيات خالؿ ومفالقضاء الخاصة بالدراسة كنموذج  في السكنية
 (( %20والسوؽ القديـ بنسبة  المعمميف وحي  حي العصرؼ  بحي تمثمت لمنفايات طرحا األكثر
 طرحا االقل السكنية األحياء أما ،  يوميا طف (5)حوالي بمغت بكمية
 %9طف يوميا بنسبة  3 بكمية    واليارونيةبالثورة والعروبة  فتمثمت لمنفايات

 ( كمية النفايات الصمبة المنقولة بالطف حسب االحياءالكنية طف/باليوـ5جدوؿ رقـ )

 النسبة % كمية النفايات بالطف عدد المساكف الحياسـ  ت
 %43 5 736 حي المعمميف 3
 %43 5 836 حي العصرؼ  4
 %43 5 467 السوؽ القديـ 5
 %9 3 456 الثورة 6
 %9 3 757 العروبة 7
 %9 3  643 الحرية 8
 %9 3  788 اليارونية 9
 %35 4 ;4: بمور :

 االستبياف المأخوذ مف البمدية المصدر مف عمل الباحثة باالعتماد عمى
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  املدينت يف ومجعهب اننفبيبث ريي أوقبث - رابعب

 ال األسر مف  حيث ، النفايات مشكمة في األساسية رصالعنا مف المناسباف والمكاف الزماف يعد 
 كثيرا ميمة في الحكومية ) بمدية المقدادية المسؤولة  الجيات أماـ صعوبة يشكل مما بذلؾ تمتـز

 .  المخصصة مواقعيا الى ونقميا رفعيافي ميمة 

 ونظرا وقت، أؼ في البيت في المتواجدة النفايات تمؾ مف التخمص تريد األسر مف كثيرا اف ويظير
 في ومتكدسة متراكمة نجدىا لرمييا المناسب بالوقت العمل وأرباب األسر تمـز تعميمات وجود لعدـ
 .  والشوارع األزقة

اؿ بمدية المقدادية عف اوقات ؤ ووس التي اجرتيا بمدية المقدادية الميداني المسحعممية  خالؿ ومف
 النفايات مف التخمص في الرغبة اف تبيف عمل العامميف في رفع النفايات مف االحياء السكنية 

وىذا نفس عمل  صباحا نفاياتيـ رمي في يرغبوف  السكاف مف 40%اف يظير حيث ، زمنيا اختمفت
 جدوؿ معطيات وأظيرت ىذا ما ظيرا رمييا في يرغبوف  %43اما نسبة % مساءا 63و عماؿ البمدية

 (6 ) 
 قضاء المقدادية في النفايات رمي ( أوقات6جدوؿ رقـ )

 النسبة الوقت
 %63 صباحا
 %43 ظيرا
 %63 مساءا
 %333 المجموع

 المصدر مف عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات البمدية
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 قضاء المقدادية بمدية  في الصمبة النفايات إدارة في المتبع النظام - خامسا

 عف المسؤولة الجية ضمف قضاء المقدادية المقدادية الواقعة في منطقة حي العسكرؼ  بمدية تعد 
 طريق عف يتـ البمدية بيا تقوـ التي النفايات إدارة في المتبع النظاـ واف ، الصمبة النفايات إدارة
 مف النظاـ ىذا ويتكوف  ، رضالحا الوقت في المتخصصة والياتيا ومعداتيا بكوادرىا رشالمبا التنفيذ
 : امه أساسييف عنصريف

  العامميف في قسـ النفايات ببمدية المقداديةاوال : 

 الحجـ مف الرغـ عمىبعد ما قامت الباحثة بزيارة بمدية المقدادية تبيف انو :  البشرية الكوادر
 إال المدينة واتساع ، تجاريةال ياومنطق سكنيةال ئياأحياوبا ( الف نسمة تقريبا4:3) البالغ السكاني
 نسبة يشكموف  حيث( اليومي األجر) الوقتييف العماؿ مف اغمبيـ النفايات رفع مجاؿ في العامميف اف
 وىذا ،شخص عامل نظافة واحد ( 87) لكل اف  اخرػ  وبعبارة.  العامميف لًإجما مف%( 45 )

 يكتب ال النفايات جمع عممية اف القوؿ يمكف وىنا ، البمدية لمخدمات العالمية المعايير مع يتناقض
 الكوادر وتدريب  البمدية الخدمات قطاع في العاممة البشرية الكوادر عدد بزيادة إال النجاح ليا
 لضعف نتيجة وأدائ في واضح وقصور إرباؾ مفعانى قضاء المقدادية  فقد.  وتأىيميا البشرية
 النوع بيذا االنخراط في المواطنيف مف الكثير رغبة عدـ منيا ،  اجتماعية ألسباب البشرية الكوادر
 استعانت األسباب وليذه ، وصعوبتو العمل ساعات وطوؿ ، المخصصة الرواتب وقمة ، العمل مف

 المراقبة لعدـ نتيجة المطموب بالشكل تعمل ال  إنيا إذ ليا، الممحة الحاجة لسد الوقتية بالكوادر
وقمة  طويمة ولفترات المدينة وشوارع أزقة داخل النفايات تراكـ عمى انعكس الذؼ األمر العمل عمى

 .وعي االىالي ايضا لو دور كبير بانتشار النفايات بيذا الشكل 
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 :ثانيا : االليات 

  بعضيا في بل جميعيا ادناه اف المشكمة ال توجد في االليات  جدوؿ معطيات مف يتضح:  اآلليات
 ىما النفايات لرمي محدد وقت وجود وعدـ العمل في الرغبة وعدـ اإلدارة سوء عف فضال ،

  المدينة في النفايات تراكـ عف المسؤولة

 عددها نوع السيارة
 51 سيارة كابسة لرفع النفايات
 5 كانسة شوارع
 2 كميدر
 8 قالبات
 2 شفل
 5 حادلة
 3 تناكر ماء
 22 المجموع

 باالعتماد عمى معمومات شعبة الخدمات في البمديةالمصدر مف عمل الباحثة 

 :  المقدادية مدينة في النفايات جمع طرق  - سادسا

 محددة أماكف في الحاويات توضع إذ ، السكنية المناطق في تستخدـ : المنقولة الحاويات طريقة -
 المختمفة السكنية االحياء عمى موزعة كبيرة حاوية وتوجد.  السكاف قبل مف فييا النفايات إلقاء ويتـ
 بشكل عمييا بالمرور الحاويات رفع سيارة تقـو امتالئيا وبعد ، مكعب ـ/(87) الحاوية سعة وتبمغ ،
 منيا أسباب لعدة السكنية االحياء مف الحاويات بعض رفع الى عمدت البمدية مديرية اف إال.  دورؼ 
 عف االحياء بعض وعزوؼ ، السكاف بعض قبل مف وآخر حيف بيف لمحرؽ  تتعرض بعضيا اف
 . فييا نفاياتيـ رمي
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 النفايات رفع سيارات تقـو اذ السكنية المناطق في الطريقة ىذه تستخدـ : الثابتة األوعية طريقة -
 الكوادر وتقوـ واألزقة بالشوارع السيارات ىذه تتنقل إذ ، العممية ىذه في كبراأل بالدور( الكابسات)

 وتحدث األصمية مواقعيا الى األوعية ىذه إعادة ثـ ومف السيارات في بتفريغيا بالتوقف المختصة
 . او ثالث مرتيف أو واحدة مرة األسبوع في أحيانا

 مف السكنية الدور داخل النفايات جمع طرؽ  تمفخت : السكنية الدور داخل النفايات جمع طريقة -
 مع التعامل كيفية في الواضح االختالؼ  و. الثقافي المستوػ  حسب آلخر حي ومف آلخر بيت
 األوعية تستخدـ األسر مف%(  :: ،43) الميداني المسح خالؿ مف يتضحو   السكنية لنفايات
 و%( 3،49)  بالستيكية أكياس باستخداـ أجابت التي السكنية الوحدات نسبة واف ، البالستيكية
 ىي نسبة اعمى اف يظيرو %(  :46,3) ىي البراميل تستخدـ التي السكنية الوحدات نسبة
 مع التعامل في الصحيحة الطريقة وىي البالستيكي الوعاء باستعماؿ اجابت التي)  ىي 49.69
 ورمييا حمميا ولسيولة متوفرة لكونيا بالستيكية اكياس استعماؿ يتفيأ الثانية المرتبة اما النفايات
 ال األسر بعض اف كما ، الحيوانات قبل مف وتبعثرىا تمزيقيا لسيولة النفايات تحفع ال انيا اال

 بمدية عمدت وىنا وغيرىا، المالبس جمع مثل اخرػ  أغراض في ولكف النفايات جمع في يستخدموىا
 متخذة السكنية االحياء بعض عمى البالستيكية االكياس توزيع عممية مف الحد الى المقدادية
 . مسوغا اعاله االسباب

 الستخداـ االوعية المختمفة داخل المسكف ( النسب المؤوية9جدوؿ رقـ )

 النسبة المؤوية طريقة جمع النفايات
 %::,43 وعاء بالستيكي
 %49,69 اكياس بالستيكية
 %:46,3 برميل لمنفايات
 %:49,6 حاوية )صفيح(

 %333 المجموع
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 اندراست ينطقت يف انصهبت اننفبيبث املبحث انثبنث / يعبجلت

الصمبة أصبحت مف أكثر المواضيع اىتماما في إدارة النفايات في المدف وذلؾ اف معالجة النفايات 
ألنيا  أصبحت مشكمة تيدد البيئة بمكوناتيا )اليواء والماء والتربة(، وعميو فاف اختيار المكاف 
المناسب لطرحيا ومعالجتيا خارج المدف أصبحت حاجة ممحة ، وفي مدينة الطميعة التي تطرح 

 : 3طرؽ  بثالث معالجتيا يتـ، حيث  النفايات الصمبة يوميا كميات كبيرة مف

 :  / طريقة الرمي المكشوؼ3

 رفع عدـ الى أدػ الذؼ المدينة وتوسع نمو  مع تزامف البمدية الخدمات في الحاصل النقص اف
 بإلقائيا وذلؾ مرخص غير بأسموب منيا التخمص الى السكاف اضطر مما أماكنيا مف النفايات
 لمتموث مصدرا أصبحت النفايات مف متناثرة تجمعات بذلؾ مكونيف(  الصورة الخالية الساحات في
 فاف المدينة وفي.  فيو المرغوب غير منظرىا عف فضال والحشرات الذباب لتكاثر مالئما  ومكانا
 الصحي الطمر قواعد ابسط تطبيق وبدوف  العشوائي الرمي ىو النفايات معالجة في المتبعة الطريقة
 النفايات أكداس نالحع في الصورة ادناه حيث . ما حد الى مفتوحا طمرا العممية ىذه جعل مما
 .المدينة عف سيئا انطباعا يعكس امم المنطقة تغطي التي

 

 

 

 

 

                                                           
1
 البمدية الصمبة ( النفايات33) العدد ، إدارة وتطوير تقويـ ، العاني المطيف عبد الديف نجـ ، خاف عمي حمود المطمب عبد حسيف 
 (4337.93 ص ، اليندسة مجمة ، النجف مدينة في

جانب من عمل عمال البلدٌة فً رفع النفاٌات من داخل االحٌاء السكنٌة التمطت الصورة 

 8/2/3/3233بتارٌخ  
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 منيا االستفادة يمكف التي المنزلية وخصوصا الصمبة النفايات مف الكثير ىناؾ  : طريقة العزل/ 4
 منيا االستفادة يمكف التي ، الزجاجية العمب ، والبالستيؾ الكارتوف  مثل( التدوير) طريق عف

 معينة بأسعار تباع التي الغازية المشروبات وقناني البيوت ربات اغمب عند المطبخ في كحافظات
 أخذت العممية اف ويبدو ، المحدود المنخفض الدخل ذوؼ  مف ىـ العمل بيذا العامميف واف سيما
 المدينة أطراؼ عند النفايات تجميع مواقع مف يتخذوف  الذيف القمامة جامعي قبل مف جديدا طورا
 االقتصادية القيمة ذات المواد بفرز يقوموف  حيث ، تماما الصحية لمشروط مفتقرة بيئة في ليـ مقرا
 بدورىـ وىؤالء بجمعيا متخصصيف تجار الى وبيعيا( وزجاج ومعادف بالستيؾ) مخلفات مف
 .معينة مبالغ لقاء منيا جديدة سمع لصناعات بتدويرىا تقـو التي المعامل يزودوف 

 

 

 5/4344/:التقطت الصورة بتاريخ  جانب مف مكاف تفريغ النفايات خارج حدود البمدية
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  طريقة الحرق / 3

 منيا لمتخمص وآخر وقت بيف النفايات  جمع عممية وتأخر العماؿ وعدد اآلليات في النقص اف
 برميل في اما الحرؽ  عممية تكوف  لذلؾ ،وخصوصا مخمفات االسواؽ   كبيرة مساحة تأخذ وكونيا
 الى يؤدؼ األسموب ىذا إتباع اف.  واألزقة واألرصفة  الخالية الفضاءات في أو ، الحفع حاوية أو
 صحة عمى تؤثر اف شانيا مف التي السامة الغازات مختلف عمى ٌحتوي كثيف دخاف انتشار
 الدقيقة واألتربة الكريية الروائح عف فضال خطيرة بأمراض إصابتو في سببا تكوف  وقد ، اإلنساف
 ، والعيوف  التنفسي الجياز بأمراض اإلصابة تسبب قد والتي النفايات مكاف مف الرياح تنقميا التي
 المحالت التجارية مف القريبة االحياء سيما المدينة أحياء مف كثير في نجده ما وىذا

 

)منطقة حي العصرؼ  جانب مف حرؽ االىالي لمنفايات في الحي السكني                          
 5/4344/;والسوؽ القديـ التقطت الصورة بتاريخ 
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 املقداديت يدينت يف انصهبت نهنفبيبث انبيئيت املبحث انرابع / اآلثبر

 جدا خطيرة تكوف  وصحية بيئية اررضأ معالجتيا دوف  لمبيئة المطروحة الصمبة النفايات عف ينجـ
 البكتيريا عمى تحتوؼ  المنزلية فالقمامة ، وناقالتيا األمراض مسببات تأوؼ  فيي األحياف بعض في
باإلضافة الى  الجمدية واالمراض والكوليرا والتيفوئيد الكبد التياب ابرزىا عدة امراضا تسبب التي

المرض الفيروس الذؼ انتشر مؤخرا وخطورتو اال وىو فيروس كورونا حيث انيا تعد مرتعا وممجأ 
 لمذباب والفئراف الناقمة لألمراض 

 النتائج خالؿ مف المقدادية  في الصمبة النفايات مف الناتجة البيئية اآلثار وتتمثل( 8جدوؿ رقـ )
 : اآلتية

 ساحات في مكدسة وتركيا النفايات ونقل جمع عممية تأخر اف:  الكريية الروائح انبعاث -
 بقايا وتفسخ تعفف مف ناجمة كريية روائح انبعاث عمى تعمل المكشوفة المقدادية مدينة وفضاءات
 ومف ، الحرارة درجات ارتفاع عند الصيف فصل في السيما األخرػ   العضوية والمواد األطعمة
 ىي الشديدة بالروائح تأثرت التي السكنية الوحدات نسبة اف يظير الميدانية الدراسة خالؿ
واف   الخفيفة بالروائح تأثرت التي السكنية الوحدات% (  48.3) اف يظير حيف في%( 35.7)
 تعني النسب ىذه اف%( 47,5) ىي كريية روائح وجود بعدـ اجابت التي السكنية الوحدات نسبة
 بالدراسة المشمولة السكنية الوحدات مف  والمتوسطة الخفيفة بيف تتدرج روائح انبعاث مشكمة وجود
 %(96,9)يقارب ما ىناؾ اخرػ  وبعبارة لمغازات تتعرض المدينة عوائل مف بذلؾ يقر حيث والشديدة

 أجزاء بعض ترؽ خت التي المبازؿ مف شبكة توجد كما تمفة،خم وبنسبتتعرض لمغازات واالبخرة 
 الكريية الروائح انتشار عمى تعمل بيئية مشكمة يمثل ذاتو بحد وىذا النفايات لرمي اصبحت  المدينة
حيث يمر مف  ناىيؾ عف نير الماء الناقل المسمى بالشاخة الصحة عمى سمبية اثارآ تعكس التي

 سوؽ القديـ حيث اصبح غير صالح لالستخداـ لرمي المخمفات البقالة والحيوانات فيو.
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في  االىاليعمى  مف النفايات المنتشرة شدة تاثير الروائح اسـ الحي ت
 االحياء السكنية

 متوسطة خفيفة شديدة ال توجد
 3 5 5 3 حي العصرؼ  3
 4 5 6 6 حي المعمميف 4
 4 6 6 5 حي السالـبمور /  5
 5 4 6 6 السوؽ القديـ 6
 3 4 5 5 العزؼ / الثورة 7
 %35,7 %57,3 %48,3 %47,5 النسبة المؤية  8

 4344لعاـ  استمارة المسح الميداني مف بمدية المقداديةالمصدر الباحثة باالعتماد عمى 

 تظير حيف ،في الروائح شدة في تأثرا االحياء اقل ىي اف حي العصرؼ  اعاله الجدوؿ مف ويظير
والكريية بسبب البزؿ المحيط بيا وكونيا  السامة لمروائح تعرضا اكثر ىي حي المعمميف وبمور 

منطقة تجارية وكذلؾ منطقة السوؽ القديـ والعزؼ تنبعث منيا الروائح بشدة منيا روائح بعض 
 .المبيعات والحرؽ 

  سكاف اهييبد التي الصحيحة غير الممارسات مف العديد ىناؾ:  السامة واالبخرة الغازات انتشار -4
 المكشوفة والساحات االرصفة جعل طريق عف الصمبة المنزلية المخمفات مع التعامل فيالمقدادية 
  انبعاث خالؿ مف المدينة جو تموث عمى يعمل النفايات ىذه حرؽ  واف ، وحرقيا لتجميعيا مكانا
 في تنتشر التي الغازات اخطر مف يعداف المذيف البموفنيل وغاز كموريد بغاز المتمثمة السامة الغازات
 الحرؽ  عممية جراء مف اخرػ  غازات انبعاث عف فضال المدينة جو
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 بصورة معالجتيا تتـ مل اذا اإلنساف صحة عمى جدا خطرة الصمبة النفايات تعد:  المراضا -5
 ، التيفوئيد مرض ، الديزنترؼ  مرض)  مثل ، متعددة بأمراض اإلصابة تسبب فيي ، صحيحة
 ىذه لتبايف الرئيس السبب اف القوؿ يمكف وىنا (باالضافة لمفايروس المستجد كورونا  الكوليرا مرض
 الوعي وقمة  الجيل انتشار عف فضال تراكميا بسبب ىو آلخر حي مف اإلصابات او االمراض
 بالقرب مف منازليـ . وتراكميا النفايات بحرؽ  السكاف بعض وقياـ  البيئي

 لالصابة ببعض االمرا االنتقالية في احياء مدينة المقدادية (9) جدوؿ

 المجموع تيزنترؼ  الكوليرا تيفوئيد اسـ الحي
 33 6 - 8 حي العصرؼ 
 34 : - 5 حي المعمميف
 38 ; 3 8 العزؼ 
 34 6 - : السوؽ القديـ
 ; 5 - 8 بمور
 33 : - 5 الحرية
 37 9 3 9 اليارونية

 4344في القضاء لعاـ  )المستشفى العاـ (باالعتماد عمى المركز الصحيالمصدر الباحثة 
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 اخلبمتت 

 االستنتبجبث: / 1

 لضعف نتيجة مف إرباؾ وقصور واضح في عممية جمع النفايات يعاني قضاء المقدادية -3
 اجتماعية ألسباب البشرية الكوادر
 والتي النفايات طرح جراء مف المنبعثة الروائح مشكمة مف عانيي القضاء اف الدراسة أظيرت -4

 المدينة في اإلنساف وصحة البيئة عمى سمبي بشكل أثرت

 انتىصيبث/ 2

 استعماليا مفبداًل  حدائق الى وتحويميا المكشوفة والفضاءات الساحات تنظيف عمى العمل -3
 .ً  السكنية االحياء داخل لمنفايات طمر مناطق
 تغطيتيا ثـ ومف النفايات كنشر الصحي الطمر لعممية الصحيحة المبادغ تطبيق ضرورة -4

 سـ(53) وبسمؾ التراب مف بطبقة
 عماؿ قبل مف المقدمة الخدمة معدؿ لرفع النظافة عماؿ مف كفمم عدد اكبر توظيف -5

 القضاء لسكاف النظافة
 خالؿ مف ليا المخصصة أماكنيا في اال النفايات رمي بعدـ المدينة سكاف إلزاـ ورةرض -6

 .الممزمة القوانيف تفعيل أو تشريع
 عضوية أسمدة الى بتحويميا النفايات مف االستفادة إمكانية حوؿ دراسات إجراء ورةرض -7

 الزراعية لالغراض

 

 

 



 

08 
 

 املصبدر واملراجع 

( سعود الممؾ جامعة عالجيا، طرؽ  أنواعيا تعريفيا الصمبة النفايات الدغيرؼ، إبراىيـ دمحم (3
  الجغرافية سمسمة السعودية، الجغرافية الجمعية ( 4334ص ،5.
نتاجية تركيبة الطيار، احمد طػو الراوؼ، محمود ساطع (4   الموصل مدينة في الصمبة النفايات وا 

 ( 6) . المجمد ، اليندسية لمعمـو تكريت مجمة عقديف، بيف مقارنة;) العدد
 دار ، ،عماف األولى الطبعة ، البيئية العمـو الى ، المدخل فرحافٌحٍى  ، غرابية سامح (5

 (  ، والتوزيع لمنشر9:;3ص ،435( 6 وؽ رش
 ، والتنمية اليندسة مجمة ، كربالء لمدينة الصمبة النفايات جمع دراسة ، عمي فائق منى (6

 ( (35) العدد ،( 5( ، ;433 ص ،43( .7 المجمد
  والمعالجات الواقع الكوت مدينة في الصمبة لمنفايات المكاني التبايف ، الركابي يلوا رصنا (7
 ( 364. باستخداـGIS) العدد ، االنسانية لمعمـو واسط مجمة ،47( 4336 ،ص 363.
  رأػ مف سر مجمة العمارة، مدينة في الصمبة لمنفايات المكاني التبايف درجاؿ، عبود وساـ (8
 ) (  ،المجمد33) العدد ،( 59(، 4336 ص ،:49.
 الممؾ جامعة الزراعية والبيئة التموث الراجحي، ىادؼ بف هللا ضيف هللا، فتح الديف تاج عمي (9
 (  الرياض، الثانية، الطبعة العممي، لمنشر سعود4336 ص ،65( .;
 الدور مف المطروحة الصمبة النفايات مف لمتخمص طيطيةخت دراسة ، عمواف حسف كريـ (:

 واالقميمي الحضرؼ  التخطيط مركز( منشورة غير) ماجستير ،رسالة بغداد  مدينة في السكنية
  ، بغداد جامعة9:;3 ص ،:4. ،
 إدارة وتطوير تقويـ ، العاني المطيف عبد الديف نجـ ، خاف عمي حمود المطمب عبد حسيف (;

 (93. ;8) . المجمد ، اليندسة مجمة ، النجف مدينة في البمدية الصمبة النفايات
 واثارىا البغدادؼ مدينة في الصمبة المنزلية النفايات ، يلالعبد يفرش دمحم محيي معف (33

 534) . المجمد ، االنسانية لمعمـو تكريت جامعة مجمة43) العدد  البيئية،
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 سر مجمة العمارة، مدينة في الصمبة لمنفايات  المكاني التبايف ، عبود وساـ ، درجاؿ (33
 ( 59(، 4336. مف
 جامعة عالجيا، طرؽ  أنواعيا تعريفيا الصمبة 4 النفايات ، إبراىيـ دمحم ، الدغيرؼ  (34

 ( الجغرافية )سمسمة 4334. السعودية، الجغرافية الجمعية سعود، الممؾ
نتاجية تركيبة ، احمد طػو  الطيار، ، محمود ساطع ، الراوؼ  (35  في الصمبة النفايات وا 

)  المجمد ، اليندسية لمعمـو تكريت; العدد(  مجمة عقديف، بيف مقارنة الموصل مدينة
.4334، )3 ) 
 ، الواقع الكوت مدينة في الصمبة لمنفايات 6 المكاني التبايف ، يلوا رصنا الركابي، (36

  العدد ، االنسانية لمعمـو47( 4336. باستخداـ والمعالجات GIS واسط مجمة
 البغدادؼ مدينة في الصمبة المنزلية النفايات  ، يفرش دمحم محيي معف ، يلالعبد (37

 ( 8 )العدد ، 4335. االنسانية  لمعمـو تكريت جامعة مجمة البيئية، واثارىا
 المطروحة الصمبة النفايات مف لمتخمص طيطيةخت 8 دراسة ، حسف كريـ ، عمواف (38
 التخطيط مركز( منشورة غير) ماجستير ،رسالة بغداد  مدينة في السكنية الدور مف
  بغداد جامعة ، واإلقميمي ؼرضالح9:;3.
 اليندسة مجمة ، كربالء لمدينة الصمبة  النفايات جمع دراسة ، فائق منى ، عمي (39

  المجمد35) العدد ،( 5( ، ;433. ، والتنمية
 تقويـ ، المطيف عبد الديف نجـ ، العاني ،  حمود المطمب عبد حسيف ، خاف عمي (:3

 ا ، اليندسة مجمة ، النجف(33 العدد ) مدينة في البمدية الصمبة النفايات إدارة وتطوير
 األولى الطبعة ، البيئية العمـو الى ،المدخل ; يىحي  ،الفرحاف، سامح ، غرايبو (;3

  ، والتوزيع لمنشر وؽ رش دار ،9:;3. ،عماف
 الزراعية، والبيئة التموث ، ىادؼ بف هللا يضيف  ،الراجح الديف تاج عمي ، هللا فتح (43

 الرياض الثانية،4336.  الطبعة العممي، لمنشر سعود الممؾ جامعة
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