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ABSTRACT 

    Presently, generated solid wastes are considered a beneficial good and not merely 

unwanted materials that to be disposed of solid waste. A new type of industry began 

to emerge in the developed countries called -Solid Waste Industries -. This industries 

are worthy to be adapted in Iraq and other Arabic countries is dealing  in proper way 

to generated solid waste. 

   Mosul city produces as much as (915 Tons) a day. This amount is likely to increase 

to (1620 Tons) a day in year 2020. 

   Composition and characteristics of  Mosul city is approximately similar to those 

predominated in other countries . Food solid waste constitutes 68.17%, paper 9.6%, 

glass, plastic and aluminum cans represents 2.61%, 5.29%, and 2.27% respectively. 

Other residuals waste such as yards, rubber, wood, do not exceed 1%.  

   Land filling of this huge amounts of generated solid waste will need large areas for 

disposal. This study stresses on introducing integrated solid waste management 

components -4 Rs- i.e., reducing, reusing, recycling, recovery energy and 

composting. These components -when applied- will save huge financial, economic, 

healthy, and social benefits. Area needed for land filling will turned very small. 

Besides, employment of people and improve their livings are considered. 

 

Keywords: Integrated solid waste management, Solid waste, Mosul waste, Recycle 
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 تفعٍو اإلدارة اىَتناٍيت ىيْفاٌاث اىصيبت فً ٍذٌْت اىَىصو

 

 اىخالصت
ددأ ثلعجلن ٌٗظر إلٔ ثلٌفجٗجس ثلظلذز ثلوضْلدر ْٗه٘ج علىٔ إًِىج عىرّثس ّضىلي هف٘ىدر ٗوسىي ثةضىضفج ر هٌِىج ّل٘طىش    

ثى ثلظىٌجع٘ز فىٖ هخضلىا ثلذلىد -طٌجعَ ثلٌفجٗجس –هؾر  هخلفجس ٌٗذغٖ ثلضخلض هٌِج, فقد صطْر هج أطذـ ٗطؤ 

ّثلدّل ثلوضقدهىز. ّهىج أفىرٓ دىجلْؽي ثلعردىٖ ّثلعىرثح أى ٗقىهّ هغىت ُىهث ثلضْؽىَ ّٗضعجهىت هىي ثلٌفجٗىجس ثلظىلذز 

 ثلوٌضؾز ْٗه٘ج ّفق ثألضجل٘خ ثلعلو٘ز ثلظق٘قز ّلضقق٘ق صٌو٘ز رثةدر. 

فىٖ لىت هٌطقىز صىن صوش ثلدرثضز علٔ هدٌٗز ثلوْطت دجخض٘جر ضضز هٌجؽق فىٖ لىت ؽجًىخ هىي ؽىجًذٖ ثلودٌٗىز. ّ    

ثخض٘جر خوطز عشر هْقعج ل٘ضن ؽوىي عٌ٘ىجس ْٗه٘ىز للٌفجٗىجس ثلوٌسل٘ىز ّثلضؾجرٗىز هىي ثألضىْثح ثلوقل٘ىز ّلوىدر ضىضز 

 أشِر ثدضدثء هي شِر شذجؽ ّلغجٗز شِر صوْز.    

لوضْقي أى ؽي( هي ثلٌفجٗجس ثلذلدٗز ثلظلذز, ّهي ث 915دٌ٘ش ثلدرثضز أى هدٌٗز ثلوْطت صٌضؼ ْٗه٘ج هج هقدثرٍ )    

صس ث  إًضجؽ٘ز ُهٍ ثلٌفجٗىجس هىي صقطىي أّػىجم ثلودٌٗىز ثةقضظىج ٗز ّثألهٌ٘ىز خظْطىج. ف٘ىظ صضىسثهي ثلسٗىج ر فىٖ  
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 1620% ضٌْٗج ( ل٘ظذـ هقدثر ثإلًضىجػ ثل٘ىْهٖ للودٌٗىز )3إًضجػ ثلفر  دٌطذز صقجرح ًطذز ثلٌوْ ثلطسجًٖ ّثلذجلغز )

 . 2020ؽٌج( فٖ ثلعجم

رثضز إى صرل٘ذز ّخظجةض ثلٌفجٗجس ثلظلذز فٖ هدٌٗز ثلوْطت صشذَ إلٔ فد هىج ثلخظىجةض لوج دٌ٘ش ًضجةؼ ثلد    

ثلوْؽْ ر فٖ دق٘ز ثلدّل هي ثخىضف  ثلٌطىخ ثلْزً٘ىز لسىت عٌظىر. إل صوغىت ثلفؼىفس ثلغهثة٘ىز ثلٌطىذز ثأللذىر هىي 

ّثلٌىىىجٗلْى %, دٌ٘وىىىج ٗوغىىىت ثلذفضىىىض  2.61% ّثلسؽىىىجػ 9.6% ّثلىىىْرح ّثلسىىىجرصْى 68.17ثلوسًْىىىجس ّدْثقىىىي 

% 2.01%  أغلفز ثلوألْةس, أهج ثلوٌطْؽجس فسجًش ًطىذضِج1.65%, هؼجفج لِج 2.27% ّعلخ ثأللوٌْ٘م 5.29

% ّثلوىْث  ثلوطجؽ٘ىز فلىن 1.13% ّهخلفجس ثلقدثةق ّثلسرثةىخ فسجًىش ًطىذضِج 3.47ّففجػجس ثألؽفجل ثلقطٌ٘ز 

وْث  ثلؾلدٗز ّهخلفجس ثلذٌجء فقد لجًىش ًطىذِن ثقىت %. دٌ٘وج دق٘ز ثلوسًْجس هغت ثلوعج ى ّثألخشجح ّثل1.0صضؾجّز 

 %.1.0هي 

أى ؽور ُهٍ ثلسو٘جس ثلِجةلز ضْ  ٗطضِل  هطجفجس شجضىعز هىي ثألرثػىٖ ثلضىٖ ٗوسىي ثضىضغوجرُج فىٖ ه٘ىج ٗي     

أخىىرٓ. لىىهل  فىىجى ُىىهٍ ثلدرثضىىز صشىىد  علىىٔ صطذ٘ىىق ثإل ثرر ثلوضسجهلىىز للٌفجٗىىجس ثلظىىلذز دطرقِىىج ثلوخضلفىىز لىىٖ ٗىىضن 

ثم دعؼِج ّصدّٗر ثلذعغ ثٙخر, لوج إى إًضجػ هقطٌجس ثلضردز هي ثلفؼىفس ثلعؼىْٗز ثلطىرٗعز ثلضقلىت لىَ ثضضخد

فْثةد لغ٘رر. ّعٌد ثضىضرؽجم ثلطجقىز ثلقرثرٗىز أّ ثلسِردجة٘ىز فىجى لو٘ىجس ػىت٘لز هىي ثلٌفجٗىجس ضضظىت إلىٔ هْثقىي 

  علىٔ ثلوٌطقىز ّثلودٌٗىز دجلوٌىجفي ثلطور ثلظقٖ دق٘ظ صشغت هطجفجس طغ٘رر ًطذ٘ج. هغت ُهٍ ثإلؽىرثءثس ضى٘عْ

 ثلوج ٗز ّثلوعٌْٗز ّثلٔ خلق فرص عوت لألفرث  ثلعجؽل٘ي ّرفي هطضْٗجصِن ثلوعجش٘ز. 

  

 

 اىَقذٍت 
صعد ثلٌفجٗجس ثلظلذز ًضىجػ ٗىْهٖ لسجفىز ثألفىرث  ّهىي لجفىز ثألًشىطز ّثلفعجل٘ىجس ثلضىٖ ٗوجرضىًِْج. لىهل  صىٌعسص     

لوخضلفز لألفرث  علىٔ خىْثص ّصرل٘ذىز ُىهٍ ثلٌفجٗىجس ّعلىٔ لو٘جصِىج ثلوٌضؾىز. لوىج ثةخضففجس ثلفر ٗز ّثلفعجل٘جس ث

صخضلا ُهٍ ثلٌفجٗجس دىجخضف  ثلظىرّ  ثةقضظىج ٗز ّثلوعجشى٘ز ّثلغقجف٘ىز ّهطىضْٓ ثلىْعٖ ثلذ٘تىٖ ّثلضىسثم ثألفىرث  

ي ثلوىىدًٖ  دىىجلقْثً٘ي ّثلضشىىرٗعجس ثلظىىج رر هىىي قذىىت ثلدّلىىز, فؼىىف عىىي للىى  صقوىىت  ثلدّلىىز ّهٌظوىىجس ثلوؾضوىى

لوج صخضلا ثلٌفجٗجس دقطىخ ثأل ّثس ّثلْضىجةت ثلضىٖ ٗطىضخدهِج  هطؤّل٘جصِج إزثء ثلقْثً٘ي ثلظج رر ّهدٓ صطذ٘قِج.

 . [1]لت فر  ّهج ٌٗضؼ عٌِج هي هخلفجس ّفؼفس طلذز فِٖ صخضلا هي شخض ٙخر

لجفىز ثلوطىضْٗجس ثلظىق٘ز ّثلذ٘ت٘ىز علىٔ  ِىجصأع٘رثص  ثًعسىجشثإلًضجػ ثلوطىضور ّثلوضسثٗىد  للٌفجٗىجس ضى٘فزهِج  إى    

صسثٗد هخجؽر ّخظْطج ثلوضقدهز هٌِج صقلق  ثلسغ٘ر هي ثلدّل  لجًش ّثةؽضوجع٘ز ّثةقضظج ٗز. فوي ثلوشجلت ثلضٖ

ثلوخضلفىز  دطىذخ ثإلًضىجػ ثلوطىضور ّثلوضٌىْم لِىج. هوىج فىدٓ دجلوؾضوعىجس إلىٔ ػىرّرر   ثلٌفجٗىجس ثلظىلذز دأًْثعِىج

لدّلىز لثس ثلعفقىز ّهٌظوىجس ثلوؾضوىي ثّ ّثةىر  ثألشىخجص ٗضذعِىجهعٌ٘ز  ثضضرثص٘ؾ٘جس ّإصذجمخجص هؼ ثدر إٗؾج 

ثةضضفج ر هىي صلى  ثلٌفجٗىجس   ّعلٔ ًفص ثلْص٘رر ٗضن ثلضفس٘ر دس٘ف٘ز .هيثثلودًٖ للضخلض هي ثلٌفجٗجس دشست علوٖ ّ

 .إُدثرُج دجعضذجرُج "ق٘وز ثقضظج ٗز لذ٘رر" ة ٗؾْز ثلضفرٗؾ فِ٘ج ّعدم

دع٘ىىدر  ّأخىىرٓ ثألهىىدقظىى٘رر  أُىىدث عٌىىٖ صقق٘ىىق صلٌفجٗىىجس ثلظىىلذز ث للىىضخلض هىىي  ٍثلؾ٘ىىدر ّثلسفىىْء  ثررثإل إى    

هىي ؽوىي  ٗذضىداطىق٘ـ  ّعولىٖعلوىٖ  دأضىلْحللقوجٗز هىي خطىر ثلٌفجٗىجس  شجهفُٖ دهل  صعد درًجهؾج . ّثألهد

ثلضجل٘ىز, فوجٗىز ثلذ٘تىز هىي ثلضلىْط ّٗؾىخ صقق٘ىق ثلضىْثزى دى٘ي ثلعٌجطىر  للضخلض هٌِىج.ثلٌفجٗجس عن ثلٌقت ّثلوعجلؾز 

هضطلذىىجس ّثةقضظىىج  دجضىىضِفط ثلطجقىىز ّثلوىىْثر  ثلطذ٘ع٘ىىز, إػىىجفز إلىىٔ  ّثلسلفىىز ثلوطلْدىىز للىىضخلض هىىي ثلٌفجٗىىجس

ؽوىي  أضىلْح, ّٗؾخ هعرفز لو٘ىز ًّْع٘ىز ثلفؼىفس ثلوٌضؾىز ثألُدث ّلضقق٘ق ُهٍ  ثلؾوِْر. أّ ثألفرث ّفجؽز 

أهىجلي  أّأهجلي ثلوعجلؾىز ثلوقطجس ثلْض٘طز ّإلٗظجلِج إلٔ ؽرٗقز ثلٌقت , ّخجرؽِج أّ إًضجؽِج أهجليثلٌفجٗجس فٖ 

 ثٙهىيؽرٗقىز ثلىضخلض , إػىجفز إلىٔ صقل٘ىت فؾىن ثلٌفجٗىجس ّخظْطىج ثلفؼىفس ثلخطىرر هٌِىجفؼف عي  .ثلطرؿ

 .ثلٌظجهٖثلعلوٖ للطور ثلظقٖ  ثألضلْح, ّأخ٘رث لضقق٘ق ُد  ثلضقل٘ت

ثضضخدثم ثلٌفجٗجس ثلظلذز. ّهي صل   هي  ّل ثلعجلن لفُضوجم دعول٘ز ثلضدّٗر ّإعج ر سغ٘رثلعْثهت عدٗدر   فعش    

ثلذ٘تز  ّإٗقج  ثلِدر ثلوطضور للوْثر  ثلطذ٘ع٘ز  ّ رء  ثلعْثهت أٗؼج صسثٗد ثلْعٖ دأُو٘ز ثلوقجفظز علٔ ضفهز

 لٌجش دأُو٘ز ثلٌفجٗجس لوظدرثلٌجؽوز عي ثلٌفجٗجس  ّصٌجهٖ ّعٖ قطجعجس هخضلفز هي ث ثلوخجؽر ثلظق٘ز ّثلذ٘ت٘ز

للٌفجٗجس ثلظلذز هشؾعج. فجل٘جدجى " إعج ر ثةضضخدثم"ففٖ لغ٘ر هي  ّل ثلعجلن صسْى فسرر  .للعدٗد هي ثلوْث  ثلخجم

ّفٖ لغ٘ر هي  ّل  .% ّصدفي ثلذجق40ٖإلًضجػ ثلطجقز  ّصع٘د صدّٗر ًقْ  % هي ًفجٗجصِج ثلظلذز40صطضخدم ًقْ 

 %22 % هي ثألّع٘ز ثلسؽجؽ٘ز  ّفٖ أهرٗسج ثضضقْلس طٌجعز ثلضدّٗر علٔ ًق90ْْ ثضضخدثم ًق ُٗعج  أّرّدج

صدّٗر ثلذفضض٘  ّثلْرح  هي ثلٌفجٗجس ثلظلذز  ّصن ثضضخدثم علظ صل  ثلسو٘ز فٖ طٌجعز ثلطوج   ّثلذجقٖ فٖ

 .  [2]ّغ٘رُوج

لسٗج ر ثلوطضورر فٖ عد  ثلطسجى هي صْثؽَ هشسلز إ ثرر ثلٌفجٗجس ثلظلذز فٖ هدٌٗز ثلوْطت  عدر صقدٗجس هٌِج ث    

زٗج ر ثلٌشجؽ  ثةقضظج ٕ ّثلهٕ ْٗ ٕ إلٔ ثةخضف  فٖ ثلوسًْجس ّزٗج ر ثإلًضجػ, لوج ْٗ ٕ صغ٘ر أًوىجؽ  ثلعى٘  

لألضىىر ثلوخضلفىىز إلىىٔ صغىىجٗر ًطىىخ هسًْىىجس ثلٌفجٗىىجس ّثلسو٘ىىز ثلوٌضؾىىز. ّٗلعىىخ ًوىىْ ثلىىْعٖ ثلذ٘تىىٖ ّصسثٗىىد ثإل رثط 



 تفعٍو اإلدارة اىَتناٍيت ىيْفاٌاث اىصيبت فً                 2014،.13اىعذد  A)) ،اىدزء 32اىَديذ واىتنْىىىخٍا، اىهْذست ٍديت

 َىصوٍذٌْت اى                                                                                                                 

                              

 

474 

 

ؽىد ّثًضشىجر  ثلٌفجٗىجس ثلظىلذز ثلىدّر ثلفجعىت للضعجهىت هىي ثلٌفجٗىجس. لوىج ة ٗوسىي إُوىجل ًظىىرر دجٙعىجر ثلطىلذ٘ز لضْث

 ثلقسْهجس ثلوقل٘ز ّ ّثةر ثلذلدٗز إلٔ ثلٌفجٗجس علٔ إًِج هْر  ثقضظج ٕ ّل٘طش عذب د٘تٖ أّ فؼفس فقطخ.

ّثلظق٘ز ّثإلعفه٘ز ثةقضظج ٗز جفي ثلعدٗد هي ثلوٌفٖ صقق٘ق  أضجض٘جثلوضسجهلز للٌفجٗجس ثلظلذز  ّرث  ثإل ثررصلعخ 

ثضىىضخدثم ثلٌفجٗىىجس ٗعضذىىر فىىجفسث ّهشىىؾعج  إلعىىج رجلور ّ  ثةقضظىىج ٕ فىى. [3] ثلذ٘ت٘ىىز ثلوخضلفىىز ثلوٌىىجفي إلىىٔ إػىىجفز

عٌد ثلضعجهت هىي ثلٌفجٗىجس ضى٘ققق  ثإل ثررّعلٔ ثلٌق٘غ هي لل  فجى ضْء للعجهل٘ي فٖ فقت ثلضخلض هي ثلٌفجٗجس, 

ثلضىٖ صخىض  ةُضوجهىجسفؼىف عىي دق٘ىز ثفٖ ثلٌْثفٖ ثلذ٘ت٘ز ّثلظق٘ز ّثلٌفط٘ز ّثةؽضوجع٘ىز  ثلعدٗد هي ثلطلذ٘جس 

هل٘ىجر  ٌٗىجر عرثقىٖ هىي ثلٌفجٗىجس فىٖ  14.17صىْف٘ر  إهسجً٘ىزعلىٔ   [4] ثلرثّٕ ّثلط٘ىجر ألدثلفر  ّثلوؾضوي. فقد 

    .ثضضخدثهِج ّإعج رصن صدّٗر  إلثهدٌٗز ثلوْطت 

  علٔ هسًْجس عٌجطر ثلٌفجٗىجس ثلظىلذز فىٖ هدٌٗىز ثلوْطىت ًّطىخ صلى  ثلوسًْىجس ثلضعر إلٔصِد  ثلدرثضز     

ثةضضفج ر هي دعغ  إهسجً٘زهي  ّثٙهيثلعلوٖ  ثلوضسجهلز لسٖ ٗضن ثلضخلض لإل ثررّػي خطز  إلّٔلو٘جصِج ل٘ظجر 

 ز ّلضقل٘ت ثلعخء علٔ عول٘جس ثلطور ثلظقٖ.٘هْث  لثس ق٘وز ثقضظج ٗز ًّفع إلًضجػثلوسًْجس 

 

 اىَىاد وطرائق اىعَو
صق٘ىى٘ن ثلْثقىىي ثلقىىجلٖ للٌفجٗىىجس ثلظىىلذز فىىٖ هدٌٗىىز صقضؼىىٖ  (ISWM)إى ثإل ثرر ثلوضسجهلىىز للٌفجٗىىجس ثلظىىلذز     

صىن إؽىرثء  ُىهٍ ثةعضذىجرثسّعلىٔ ّؽرح صؾو٘عِىج ّهعجلؾضِىج. لوعرفز لو٘ز ثلٌفجٗجس ثلوٌضؾز ّهسًْجصِج  ثلوْطت

ضىىىضز  عىىىدر أف٘ىىىجء فىىىٖ ثلودٌٗىىىز ّدْثقىىىي ف٘ىىىظ ؽىىىرٓ ثًضخىىىجح ,لفىىىز رثضىىىز ّهطىىىـ ه٘ىىىدثًٖ ألف٘ىىىجء ثلودٌٗىىىز ثلوخض

ّقد رّعٖ أى صشضوت  فٖ لت ؽجًخ هي ؽجًذٖ ثلودٌٗز ثلضٖ ٗقطوِج ًِر  ؽلز لضوغت هدٌٗز ثلوْطت. )هٌجؽق(أف٘جء

ثألف٘جء ثلوخضجرر علٔ هخضلا أؽ٘ج  ثلودٌٗز هي ثلٌجف٘ىز ثلغقجف٘ىز ّثةؽضوجع٘ىز ّثلوطىضْٗجس ثلْة٘ف٘ىز. لوىج ؽىرٓ 

, ّلىهل  ثلوْثقىي دشىست عشىْثةٖ دق٘ىظ صقضىْٕ علىٔ عىد  هخضلىا هىي ثألفىرث  ّدوخضلىا ثألعوىجر ضخجح ثلدّرثً

 ( ٗوغت أف٘جء هدٌٗز ثلوْطت ّثلضٖ صن ثًضخجدِج إلؽرثء ثلدرثضز.  1. ّثلشست رقن )ثلضؾجرٗز فٖ لت هٌطقز

 
         

 ٍِ اىَذٌْت األٌَِاىسنٍْت فً اىسازو  األزٍاء    ٍِ اىَذٌْت      األٌسرفً اىسازو اىسنٍْت  األزٍاء       

 وادي زدر -12    غزالًّاىطٍراُ واى -11                     اىسذباء -2  األوىىاىنفاءاث       1-

  اىٍرٍىك -14                اىَْصىر -13          اىَصارف -4      اىصذٌق واىبيذٌاث -3 

    اىعُرٌبً -16      اىصالذ اىزراعً -15             اىىزذة -6                     اىبنر -  5 

 

  ( : خارطت ٍذٌْت اىَىصو ٍىضساً عيٍها األزٍاء اىسنٍْت ىيَذٌْت واىَخذوٍت ٍِ قبو اىبيذٌت1قٌ )شنو ر

 واألزٍاء اىتً خرث فٍها اىذراست

 

هْقي صؾىجرٕ  أّدْثقي  خوطز عشر عجةلز ؽرٓ صْزٗي ثضضوجرر ثضضذ٘جى علٔ ثلعْثةت ثلوشوْلز دجلوطـ ثلو٘دثًٖ ّ

صقضْٕ علٔ هعلْهجس صف٘د فٖ ثفضطجح إًضجػ  ٌجؽق ثلطضز لست ؽجًخ هي ؽجًذٖ ثلودٌٗز دق٘ظهي ثلوهٌطقز فٖ لت 

ثلفر  ثلْثفد هي ثلٌفجٗجس ثلظلذز فٖ ثلْ٘م ّثفضطجح ًطخ هسًْجس ثلٌفجٗجس ثلوٌضؾز. لوج صن صْزٗىي أل٘ىجش خجطىز 
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لدّر ل٘ضن ّػي ثلٌفجٗجس ثلوٌضؾز فِ٘ج ّدشست لجهت, ل٘ظجر إلٔ ؽوعِج فٖ ثلْ٘م ثلضجلٖ. ؽرٓ دؾوي ثلٌفجٗجس علٔ ث

 (.2ثفضطجح خظجةض ّلو٘ز ثلٌفجٗجس ثلوٌضؾز ّلوج فٖ ثلشست ثلضخط٘طٖ رقن )

ثضضورس عول٘ز ثلٌوهؽز ّؽوي ثلٌفجٗجس هي ثلوٌجؽق ثلوخضجرر ضضز أشِر ثدضدثء هي هٌضظا شذجؽ ّلغجٗز صوْز 

( ًوْلػ هي هخضلا هٌجؽق ثلودٌٗز ثلطسٌ٘ز ّدعغ ثلوٌجؽق ثلضؾجرٗز ثلضٖ صن 360فقد صن ؽوي ) .ثلطٌز هي ًفص

صقط٘وِج إلٔ هؾوْعز أف٘جء ضسٌ٘ز ّدْثقي ضضز أف٘جء لضوغت ثلودٌٗز درهضِج. ثخض٘رس ُهٍ ثلفضرر  ثلسهٌ٘ز لًِْج  

ثضضِفط ثألؽعوز   ّثلرؽْدز  ّثخضف صؾوي خظجةض  فظْل ثلطٌز ثلوخضلفز هج د٘ي ثلقر ّثلذر   ّثلؾفج  

ّثلفعجل٘جس  ّدجلضجلٖ  ضضسْى ثلفؼفس ثلوٌضؾز صذعج  للقجلز ثلطجةدر  ّقضِج هوغلز لظرّ   ّفظْل ثلطٌز.  لوج إى 

 عول٘ز ثلٌوهؽز لجًش ْٗه٘ز لوعرفز ثلضغ٘ر ثلْ٘هٖ فٖ إًضجػ ثلفؼفس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: رسٌ تخطٍطً ٌىضر طرٌقت خَع وتشخٍص َّارج اىْفاٌاث اىصيبت اىتً تٌ خَعها2شنو رقٌ )

 

 اىْتائح واىَْاقشت

ثلظق٘ـ للضخلض هىي هخجؽرُىج ثلذ٘ت٘ىز ّثلظىق٘ز ّثةؽضوجع٘ىز  ثألضلْحثلوضسجهلز للٌفجٗجس ثلظلذز  ثإل ثررصعد    

, ٗز هي أخطجر ثلٌفجٗجس دأضلْح علوٖ ّعولٖ طىق٘ـلقوجّثةقضظج ٗز ّثلؾوجل٘ز. فِٖ عذجرر عي درًجهؼ شجهت ل

 إلٔ أى صضْثرٓ عي ثألًظجر دضقْٗلِج إلٔ هْث  ّهْثر  ٗعج  لؾوي ّثلٌقت ّثلوعجلؾز ث ٗذضدا هي إًضجػ ثلٌفجٗجس عن

 

 صْزٗي ثضضوجرثس ثضضذ٘جًَ٘ علٔ ثلدّر ّثلوقفس ثلوشوْلز دجلدرثضز

  صؾو٘ي ثلٌفجٗجس ثلخجطز دست هْقي هٌضخخ فٖ أل٘جش خجطز صن صْزٗعِج

 ضجعز ًّقلِج إلٔ هٌطقز ثلضظٌ٘ا   24ؽوي ثألل٘جش دعد 

 ّزى ًوْلػ ثلٌفجٗجس ثلوْػْم دجألل٘جش

 ٗجس فطخ ًْم ثةضضخدثمصظٌ٘ا ثلٌفج

فظت هسًْجس ثلٌفجٗجس ثلوخضلفز ّق٘جش 

 ّزًِج ّفؾوِج

صؾف٘ا ثلٌفجٗجس ثلغهثة٘ز ّثلوْث  

 ضجعز 12-6ثلعؼْٗز 

ّزى ثلٌفجٗجس ثلغهثة٘ز ّثلعؼْٗز 

 ّق٘جش فؾوِج

صؾو٘ي ًوجلػ ثلٌفجٗجس ّثلضخلض 

 دقهر هٌِج
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, ّعدم صرلِج هذعغرر فٖ ثلوق٘ؾ ثلقْٕ٘ لإلًطجى. لضقق٘ق أعلٔ لفجءر فىٖ فوجٗىز ثضضخدثهِج أّ صدفي دشست طقٖ

ثلقىْثً٘ي ثلخجطىز  ,) ثلٌجف٘ز ثلظىق٘ز ّثلذ٘ت٘ىز( , ثألقت صلْٗغج للذ٘تز)ثلٌجف٘ز ثةقضظج ٗز(    ثلطذ٘ع٘ز ّثلطجقزثلوْثر

  .) ّثقي ثلودٌٗز(ثةًط٘جد٘ز ّثل٘طر فٖ ثلضٌف٘ه دقوجٗز ثلذ٘تز ّهدٓ صٌف٘هُج ) ثلٌجف٘ز ثلقجًًْ٘ز (,

ثلوْؽىْ ر  ثألف٘جءؽق ثلضٖ ؽرس فِ٘ج ثلدرثضز ّفٖ ثلفر  ثلوْطلٖ فٖ ثلوٌج إًضجؽ٘ز(  2( ّ)1ْٗػـ ثلؾدّةى )

دق٘ىز  أهىج .. ّةى ثلْػي ثلقجلٖ للودٌٗز ٗقضظر علىٔ ثلٌشىجؽ ثلطىسٌٖ ّدعىغ ثلٌشىجؽ ثلضؾىجرٕعلٔ ؽجًذٖ ثلودٌٗز

غ٘ىر  ثألّػىجملن صسي هغ٘ذز دطىذخ  إىضطجص٘ز فِٖ قل٘لز ؽدث ؤثلظٌجع٘ز ّثلضؾجرٗز ّثلسرثع٘ز ّفضٔ ثلو ثألًشطز

ثلطىسٌ٘ز ّلوىج  ثإلًضجؽ٘ىزػىعا  أًِىجثلودٌٗز هي ثلٌفجٗىجس علىٔ  إًضجؽ٘زفقد صن صقدٗد   ,دٌٗزضٖ صع٘شِج ثلوثلطذ٘ع٘ز ثل

%( هىي 50هٕ ألد أى إًضجؽ٘ز ثلودٌٗز هي ثلفؼىفس ثلطىسٌ٘ز  فىٖ ثلىدّل ثلٌجه٘ىز صوغىت )للدّل ثلٌجه٘ز ّثل [5]دٌِ٘ج 

 ثإلًضجؽ٘ز ثلسل٘ز. 

 

 

ٍتىسظ  –         اىصيبت فً ٍْاطق اىداّب األٌسر ٍِ ٍذٌْت اىَىصوإّتاج اىْفاٌاث ٍعذه (: 1خذوه رقٌ )

 )مغٌ/فرد فً اىٍىً(فترة اىذراست  خاله -َّىرخٍِ

رقن 

 ًوْلػ

ثلوٌطقز 

 ثألّلٔ

 )ثلسفجءثس(

ثلوٌطقز 

 ثلغجً٘ز

 )ثلقددجء(

ثلوٌطقز ثلغجلغز 

)ثلظدٗق, 

 ثلذلدٗجس(

ثلوٌطقز 

ثلرثدعز 

 )ثلوظجر (

ثلوٌطقز 

ثلخجهطز 

 )ثلذسر(

لوٌطقز ث

ثلطج ضز 

 )ثلْفدر(

1 0.417 0.582 0.248 0.260 0.270 0.300 

2 0.460 0.275 0.255 0.355 0.285 0.265 

3 0.388 0.250 0.330 0.258 0.432 0.340 

4 0.469 0.312 0.340 0.240 0.320 0.290 

5 0.510 0.295 0.245 0.330 0.305 0.316 

6 0.412 0.254 0.322 0.245 0.250 0.316 

7 0.490 0.386 0.284 0.260 0.315 0.285 

8 0.517 0.375 0.365 0.310 0.245 0.294 

9 0.345 0.328 0.250 0.310 0.313 0.270 

10 0.425 0.575 0.285 0.256 0.245 0.240 

11 0.400 0.368 0.355 0.410 43234 0.335 

12 0.450 0.380 0.380 0.290 0.265 0.285 

13 43835 0.470 0.480 0.385 0.341 0.285 

14 0.460 0.380 0.320 0.320 0.245 0.235 

15 0.440 0.358 0.265 0.255 0.256 0.295 

ثلوعدل 

لست 

 هٌطقز

0.472 0.370 0.309 0.296 0.286 0.289 
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ٍتىسظ  – إّتاج اىْفاٌاث اىصيبت فً ٍْاطق اىداّب األٌَِ ٍِ  ٍذٌْت اىَىصو ٍعذه ( :2خذوه رقٌ )

 )مغٌ/فرد فً اىٍىً( فترة اىذراست خاله -َّىرخٍِ

 رقن 

 ًوْلػ

 ثألّلٔثلوٌطقز 

)ثلط٘رثى, 

 ثلغسةًٖ(

غجً٘ز ثلوٌطقز ثل

 )ّث ٕ فؾر(

ثلوٌطقز 

ثلغجلغز 

 )ثلوٌظْر(

ثلوٌطقز 

ثلرثدعز 

 )ثل٘رهْط(

ثلوٌطقز ثلخجهطز 

 ثإلطفؿ)

 ثلسرثعٖ(

ثلوٌطقز 

ثلطج ضز 

 )ثلعُرٗذٖ(

1 0.317 0.312 0.242 0.218 0.265 0.310 

2 0.260 0.275 0.225 0.255 0.285 0.251 

3 0.520 0.250 0.230 0.258 0.282 0.330 

4 0.269 0.312 0.240 0.240 0.220 0.290 

5 0.310 0.295 0.235 0.238 0.235 0.316 

6 0.312 0.254 0.232 0.225 0.250 0.256 

7 0.290 0.226 0.284 0.260 0.218 0.285 

8 0.317 0.275 0.365 0.310 0.245 0.294 

9 0.245 0.228 0.228 0.220 0.243 0.212 

10 0.325 0.275 0.285 0.256 0.248 0.240 

11 0.400 0.268 0.255 0.310 0.240 0.235 

12 43554 0.280 0.235 0.290 0.265 0.285 

13 0.240 0.270 0.310 0.265 0.241 0.285 

14 0.260 0.280 0.225 0.220 43211 0.230 

15 0.240 0.228 0.250 0.242 0.356 0.280 

ثلوعدل 

 لست 

 هٌطقز

0.336 0.267 0.256 0.252 0.254 0.273 

( إًضجؽ٘ىز ثلفىر  هىي ثلٌفجٗىجس علىٔ ثلٌطىجح ثلوٌسلىٖ ّثلسلىٖ ّثلىهٕ ضىٌ٘عسص علىٔ إًضجؽ٘ىز 3ْٗػـ ثلؾدّل رقىن )

هدٌٗز ثلوْطت هي ثلٌفجٗىجس ثلظىلذز ّلوخضلىا ثألًشىطز. ٗضذى٘ي هىي ُىهث ثلؾىدّل أى ثلوعىدل ثلعىجم إلًضىجػ ثلٌفجٗىجس 

 لغن/فر  فٖ ثلْ٘م(. 0,61لذز فٖ هدٌٗز ثلوْطت ٗذلغ )ثلظ

  

 (:اإلّتاج اىٍىًٍ ىيْفاٌاث اىصيبت فً ٍذٌْت اىَىصو3خذوه رقٌ )

 خاّب

 اىَذٌْت 

ٍعذه اإلّتاج اىسنًْ  اىَْطقت

 ىيْفاٌاث 

 )مغٌ/فرد فً اىٍىً(

ٍعذه اإلّتاج اىنيً 

 ىيْفاٌاث

 )مغٌ/فرد فً اىٍىً(

 ٍعذه اإلّتاج

 اىنيً

 د()مغٌ/فر

 ثلؾجًخ

 ثألٗطر

 هي

 ثلودٌٗز

  0.944 0.472 ثلوٌطقز ثألّلٔ )ثلسفجءثس(

 

 

0.674 

 0.74 0.370 ثلوٌطقز ثلغجً٘ز )ثلقددجء(

 0.618 0.309 ثلوٌطقز ثلغجلغز )ثلذلدٗجس(

 0.592 0.296 ثلوٌطقز ثلرثدعز )ثلوظجر (

 0.572 0.286 ثلوٌطقز ثلخجهطز )ثلذسر(

 0.578 0.289 )ثلْفدر(ثلوٌطقز ثلطج ضز 

 ثلؾجًخ

 ثألٗوي

 هي

 ودٌٗزثل

 

  0.672 0.336 ثلوٌطقز ثألّلٔ )ثلط٘رثى(

 

 

0.546 

 0.534 0.267 ثلوٌطقز ثلغجً٘ز )ّث ٕ فؾر(

 0.512 0.256 ثلوٌطقز ثلغجلغز )ثلوٌظْر(

 0.504 0.252 ثلوٌطقز ثلرثدعز )ثل٘رهْط(

 ثلوٌطقز ثلخجهطز

 )ثإلطفؿ ثلسرثعٖ(

0.254 0.508 

 0.546 0.273 ثلوٌطقز ثلطج ضز )ثلعُرٗذٖ(

 ميغٌ / فرد فً اىٍىً 4361 اإلّتاج اىٍىًٍ ىَذٌْت اىَىصو            
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( فْ٘ػـ هعدةس ثإلًضجػ ثلْ٘هٖ للفر  هي ثلٌفجٗجس ثلظلذز ثلسل٘ز ّثلوٌضؾز فٖ ثلوٌجؽق 3ثلشست رقن )ثهج 

ج ثلدرثضز. ٗففظ هي ثلشست أى هٌجؽق ثلطجفت ثألٗطر ُٖ ثأللغر أًضجؽج ثلوخضلفز هي ثلودٌٗز ّثلضٖ أؽرٗش فِ٘

للٌفجٗجس هي هٌجؽق ثلطجفت ثألٗوي هي ّؽْ  ثةخضففجس ثلْثػقز فٖ لو٘ز إًضجػ ثلٌفجٗجس د٘ي ثلوٌجؽق 

ْػقَ  ثلوخضلفز.ّعلٔ ثلرغن هي أى ُهٍ ثلسو٘ز قل٘لز ًطذ٘ج هقجرًز هي إًضجػ ثلٌفجٗجس فٖ ثلدّل ثألخرٓ ّلوج ٗ

, إة أى ُهٍ ثلسو٘ز هي ثلوضْقي أى صس ث  ّدشست هطر  ّهضطجرم هي صقطي ثلظرّ  [6](4ثلؾدّل رقن )

فٖ دقغِن عي هدٌٗز دغدث  ّثلهٕ صْقي ثلسٗج ر ثلطٌْٗز  [7]ثةقضظج ٗز ّثلضٖ ددأس دْث رُج هي ثٙى ّلوج دٌِ٘ج 

 %(.4 -%3فٖ أًضجػ ثلٌفجٗجس فٖ هدٌٗز دغدث  صضرثّؿ د٘ي )

 (: ٍعذه اإلّتاج اىٍىًٍ ىيْفاٌاث اىصيبت)مغٌ/فرد( فً اىَْاطق اىَختيفت ىيَذٌْت3شنو رقٌ )

 

 [6]اىذوه اىعربٍت (:إّتاخٍت اىفرد اىىازذ ٍِ اىْفاٌاث اىصيبت فً 4خذوه رقٌ )

إًضجػ ثلفر  هي ثلٌفجٗجس  ثلقطر

 ثلظلذز فٖ ثلْ٘م ) لغن(

إًضجػ ثلفر  هي  ثلقطر

ثلٌفجٗجس ثلظلذز فٖ 

 ْ٘م ) لغن(ثل

 1.2 هظر 2.1 ثلوضقدر ثإلهجرثس ثلعرد٘ز

 0.64 صًْص 1.6 هولسز ثلذقرٗي

 0.49 ضْرٗج 1.28 ثلوولسز ثلعرد٘ز ثلطعْ ٗز

 0.48 ثلطْ ثى 0.9 ثلوولسز ثألر ً٘ز ثلِجشو٘ز

 0.45 ثلؾسثةر 0.74 ثلعرثح / دغدث 

 

. [8]%(2,8جعت ثلسٗج ر فٖ ثلٌوْ ثلطسجًٖ ّثلذجلغز )%( صو3,0إى ثلسٗج ر فٖ إًضجؽ٘ز ثلفر  ثلوْطلٖ هي ثلٌفجٗجس)

 1500000ّعلٔ ُهث ثألضجش فذجإلهسجى ثفضطجح ثلٌجصؼ ثلْ٘هٖ هي ثلٌفجٗىجس للودٌٗىز ّثلذىجلغ عىد  ضىسجًِج  فجل٘ىج )

  :هلْ٘ى ّخوطوجةز ألا ًطوز( دضطذ٘ق ثلوعج ةس ثٙص٘ز 

 Poًً ×Wo     (...1)إّتاج اىفرد اىسْىي =  ×عذد اىسناُ تيل اىسْتثلٌجصؼ ثلْ٘هٖ للٌفجٗجس فجل٘ج = 

( r+1اإلّتاج اىساىً *)ثإلًضجػ ثلٌِجةٖ للٌفجٗجس      =  
n
 ( *1+w )

n
                           ( ...2) 

P0(*1+r )ثإلًضجػ ثلْ٘هٖ هي ثلٌفجٗجس فٖ إٔ ضٌز هطضقذل٘ز  =  
n

 *W0(*1+c )
n
            ( ...3) 

فضوغت ثإلًضىجػ  W0% ّزثرر ثلضخط٘ؾ(, أهج 2.8ًطذز ثلسٗج ر ثلطٌْٗز ) rطسجى ثلقجلٖ ّ عد  ثل P0ف٘ظ صوغت     

عىىد  ثلطىىٌْثس ثلوطىىضقذل٘ز لقطىىىجح  n( 0,03ًّطىىذز ثلسٗىىج ر ثلطىىٌْٗز ) cثلقىىجلٖ للٌفجٗىىجس )لغن/شخض/ضىىٌز( ّ

ز دطىذخ زٗىج ر عٌجطىر إٔ أى إًضجػ ثلودٌٗز هي ثلٌفجٗجس ض٘س ث  ّدشست هضطىجرم لوضْثل٘ىز ٌُدضى٘    . [9]ثلٌفجٗجس

ؽىىي( هىىي  915هعج لىىز ثإلًضىىجػ فىىٖ ثلودٌٗىىز. ّّفقىىج لِىىهٍ ثلوعىىج ةس فىىجى ثإلًضىىجػ ثل٘ىىْهٖ لودٌٗىىز ثلوْطىىت فجل٘ىىج ) 

%( هىي ثإلًضىجػ ثلقىجلٖ إٔ هىج ٗقىجرح 180( ؽٌج, ُّْ هج ٗسجفب )1621ثلٌفجٗجس ّض٘ظت دعد عشرر أعْثم إلٔ )

 ػعا ثلسو٘ز ثلوٌضؾز فجل٘ج. 

لغىىرع خظجةظىِج ّدغ٘ىز هعرفىىز  ثلوىأخْلرسىت هسىْى للٌوىىجلػ ثلْزً٘ىىز لٌطىخ ثلس ثلٌفجٗىجس ّصىن صشىخ٘ض هسًْىىج

 ْٗػـ لل .( 5رقن )ّثلؾدّل ثلضجلٖ هضسجهلز للٌفجٗجس ثلظلذز  إ ثررّػي 
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 ( اىَنىّاث أىرئٍسٍه ىيفضالث أىَْزىٍه فً ٍذٌْه اىَىصو5خذوه رقٌ )

 س ثلوسًْجس َ٘ثلودٓ ًطذز ّزً (%)ثلضغ٘٘رًطذز ًطذز ّزًَ٘ ثلوعدل

 1 فؼفس غهثة٘ز 80 - 02 400 68.17

 2 ّرح ّلجرصْى 10 - 3.3 303 9.6

 3 زؽجػ 8.2 -1.8 455 2.61

 4 دفضض  ًّجٗلْى 7.6 -2.0 380 5.29

 5 علخ ألوٌْ٘م 4.2 -1.4 300 2.27

 6 أغلفَ هألْةس 3.8 -1.0 271 1.65

 7 هعج ى 2.1- 0.5 420 0.88

 8 ذأًْثعِجلوٌطْؽجصث 12 -2.8 428 2.01

 9 ففجةجس أؽفجل 17 -0 --- 3.47

 10 هخلفجس فدثةق 4.8 -0 --- 1.13

 11 خشخ 2.8 -1.1 254 0.85

 12 هطجؽ 2.5 -0.7 357 1.0

 13 هْث  ؽلدَٗ 0.8-3.4 425 0.48

 14 أش٘جء أخرٓ 3.3 -0 --- 0.59

 

صدثخت ثلعٌجطىر ثألضجضى٘ز ثلضجل٘ىز ّلى٘ص ثلضعجهىت هىي لىت  أّصقْم ثإل ثرر ثلوضسجهلز للٌفجٗجس ثلظلذز علٔ ثصقج       

ل٘ىضن  هسًْجصِىج , ُّىٖ دىهل  صقضىجػ إلىٔ ثلضقل٘ىت ثلعلوىٖ ثلىدق٘ق للفؼىفس لوعرفىز لو٘ىز ًّْع٘ىزعٌظر علىٔ فىدٍ

ثلسو٘ىجس ثلوٌضؾىز ثلوطضقظلز فٖ ُهث ثلذقظ عي ّهي خفل ثلٌضجةؼ علوٖ  ق٘ق. ثلضعجهت هي لت هسْى هٌِج دشست 

 ;لوج ٗلٖ ثلوضسجهلز للضعجهت هي هسًْجس ثلٌفجٗجس  ثإل ثررس ًّطخ هسًْجصِج ٗوسي صشخ٘ض عٌجطر هي ثلٌفجٗج

 أعوىجرّثلوىْث  ثلؾ٘ىدر لثس  ثأل ّثسدجضىضخدثم  ; ( Source Reduction Strategy)ثلٌفجٗىجس  إًضىجػصقل٘ىت  -1

, ّعدم ثضضخدثم ةؽِسٍثّز لأل ّثس ثلفزه ثلظ٘جًز ثلدّرٗز ّإؽرثء ّعدم ثضضخدثم ثلر ٓ هٌِج ثةضضخدثم ثلطْٗلز

صىرط ثلطعىجم هىي  أّثلشىرثء  عٌىد ثإلضىرث ثلوْث  ثلغهثة٘ز ف٘ؾخ عدم  أهجلثس ثةضضخدثم ثلوفر .  ثأل ّثس ّثلوْث 

لوج ٗوسي صٌظ٘ا ّؽوي ثلضىجلا هىي ثلوىْث  ثلغهثة٘ىز ثلسرثع٘ىز , أخرٓثلسثةد هٌِج فٖ ثلغفؽز ل٘عج  ثضضخدثهِج هرر 

ثلضطىْٗق ل٘ىضن ثلطى٘طرر علىٔ ثلفؼىفس  أهىجليثلوىْثؽي ّفىٖ  إلٔقذت عرػِج ٗقضجؽِج ثلوْثؽي ّثلقشْر ثلضٖ ة 

 ثلٌظىا, ففىٖ ثلىدّل ثلوضقدهىز ة إلىٔففٖ ُهٍ ثلقجلز ٗوسي خفغ ثلفؼفس ثلغهثة٘ىز   هقد ر. أهجليسرثع٘ز فٖ ثل

دطىذخ   [10]هرٗس٘ىزثأل% فىٖ ثلْةٗىجس ثلوضقىدر 10% ّقىد صىٌخفغ إلىٔ 30صسٗىد ًطىذز ثلفؼىفس ثلغهثة٘ىز عىي 

ثلفؼفس ثلغهثة٘ز فٖ  أىّدوج .ثلْ٘ه٘ز ّهي  ّى ُدر ثلفعل٘زُْ ثلقجؽز  ٗضطْقْىثضضخدثهِن لألغهٗز ثلؾجُسر ّهج 

هل  ٗوسي خفىغ لو٘ىز ثلٌفجٗىجس ثلوٌضؾىز ْٗه٘ىج ل % هي إؽوجلٖ دق٘ز ثلوسًْجس.68.17ًطذز  صشست هدٌٗز ثلوْطت

 ٘ز.لوج فٖ ثلوعج لز ثلضجل ؽي( 311.8دوقدثر)

 إًضجؽ٘ز ثلفر  * عد  ثألشخجص ثلسلٖ * ًطذز ثلفؼفس ثلغهثة٘ز * ًطذز صقل٘ت ثإلًضجػ   = لو٘ز صقل٘ت ثإلًضجػ    

                  ؽي ْٗه٘ج 311.87 =% 50% *  68.17*   1500000*  0.61= لو٘ز صقل٘ت ثإلًضجػ 

ّغجز عجًٖ هغت غجز ثلو٘غجى  ثلولْعز للذ٘تز ثلغجزثس ًضجػّإثلضقل٘ت هي ثلرّثةـ  إلٔثلوْث  ثلغهثة٘ز  إًضجػْٗ ٕ صقل٘ت 

ثلفؼفس ّخظْطج ثلوْث  ثلوظٌعز ٗطذخ ث خجر فٖ  إًضجػصقل٘ت  إى ثّلط٘د ثلسردْى ُّوج هي ثلغجزثس ثلدف٘تز.

فغ فؼف عي خ  ثلوْث , إلًضجػ صل  وطضِلسزّثلٔ ثة خجر فٖ ثلطجقز ثلّثلو٘جٍ ثلفزهز  ثألّل٘زثلوْثر  ثلطذ٘ع٘ز 

 ثلذ٘ت٘ز ّثلظق٘ز.   ّآعجرُجلو٘ز ثلٌفجٗجس 

 إعج رثةضضخدثم ٗعٌٖ ثضضخدثم ثلوْث  قذت  إعج ر هذدأصطذ٘ق  إى (Reuse Strategy) ;إعج ر ثةضضخدثم  -2

ثلقجّٗجس ّثلعلخ ثلسؽجؽ٘ز. ُّهٍ ثلطضرثص٘ؾ٘ز هي ثلووسي  ثضضخدثهِج هي أخر دأضلْح أّصظٌ٘عِج لٌفص ثلغرع 

إعطجةِج  أّدئعج ر ثضضخدثهِج  ْث  ثلؾلدٗزّثلوثلٌجٗلْى, لوج ٗوسي صطذ٘قِج هي ثلوٌطْؽجس  ٘جشّأل ثلذفضض٘س٘ز

جلسؽجػ هخلفجصإصففِج دؾعلِج ًفجٗجس طلذز. ّهي خفل ًوجلػ ثلدرثضز ثلقجل٘ز هي ثلووسي خفغ  مّعدللوقضجؽ٘ي 

% .5. .195% =50ي ثلٌفجٗجس* % ه10.39. إٔ ثةضضفج ر هي )ثلوْث  ثلذفضض٘س٘ز ّثلوٌطْؽجس إلٔ ثلٌظاّ

 إلث أع٘د ثضضخدثم ثلؾ٘د هٌِج ددة هي ؽرفَ لٌفجٗجس طلذز.(  ؽي ْٗه٘ج 47.53=     جسهي إؽوجلٖ ثلوخلف

صٌضؼ ثلوْث  ثلوظٌعز دجلعول٘جس ثلظٌجع٘ز  ;(Material Recovery- Recycling)صدّٗر ثلٌفجٗجس  -3

(Processed Industrially)  ػ إلٔ هعجهت هضخظظز ّدورثفت هخضلفز لضقْٗت ثلوج ر ُّهٍ ثلعول٘جس صقضج

ثلضٖ صن  صظٌ٘ي ثلٌفجٗجس إعج رلٔ ع ثألّل٘ز ّثلوْثر  ثلطذ٘ع٘ز إلٔ هج ر طٌجع٘ز هف٘در. ٗقْم هذدأ صدّٗر ثلٌفجٗجس

ّثلضٖ ض٘طجعد ثضضخدثهِج علٔ ثلقفجة  ,دعول٘جس صظٌ٘ع٘ز دط٘طز ثلوطذقز ثةضضخدثمّ إًضجؽِج دعول٘جس طٌجع٘ز

ثلْرح ّثلسجرصْى ٔ ثلوْثر  ثألّل٘ز ّعلٔ ثلطجقز. دق٘ظ ٗؾرٕ صدّٗر ثلوْث  لثس ثلق٘وز ثةقضظج ٗز هغت عل
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 .ثلوخضلفزّثلخشخ ّثلوطجؽ ّثلوْث  ثلؾلدٗز  ثلوعج ى ّثلوٌطْؽجسثأللوٌْ٘م ّعلخ ّ ٘زس٘ثلذفضضثلوْث  ّثلسؽجػ ّ

ّدٌطذز  ّهخلفجس ثلذٌجء  ثألصردزهغت  ثألخرٓ ءّثألش٘جإل ٗوسي صدّٗر غجلذ٘ز ثلوسًْجس عدث ثلوْث  ثلعؼْٗز 

=  (  ثلوخلفجس إًضجػ إؽوجلٖ% * 50% هي ثلٌفجٗجس * 24.99%. إٔ ٗوسي صدّٗر هج هؾوْعَ ثلْ٘هٖ ) 24.99

  ؽي ْٗه٘ج 114.32ؽي =  %915 * 50 % *24.99

قىرح ؽجم ثلطجقىز دثضىضرٗىضن فىٖ ُىهٍ ثلورفلىز   ;  ( Energy Recovery- Incineration)فرح ثلٌفجٗىجس  -4

ثلٌفجٗجس ثلقجدلز لففضرثح ّثلضٖ صقضىْٕ علىٔ هىْث  عؼىْٗز ّثلضىٖ ٗىضن صقْٗىت ثلوىج ر ثلعؼىْٗز إلىٔ عىجًٖ ثّلطى٘د 

% هىي ثلفؼىفس ثلقجدلىز 90ّدخجر ثلوجء خظْطج إلث  لجًش عول٘ىز ثةفضىرثح لجهلىز. ف٘ىظ ٗىضن إفىرثح  ثلسردْى

لضْل٘ىىد ثلطجقىىز عول٘ىىز ثةفضىىرثح ل٘طىىش ػىىرّرٗز  إى%. 10لففضىىرثح ّهىىج ٗضذقىىٔ هىىي ثلرهىىج  ة ٗوغىىت ألغىىر هىىي 

ثلقرثرٗز ّثلطجقز ثلسِردجة٘ىز فقطىخ ّإًوىج ػىرّرٗز للىضخلض هىي ثلوىْث  ثلذفضىض٘س٘ز دط٘تىز ثلضقلىت ّثلفؼىفس 

 ثلطذ٘ز لثس ثلطو٘ز ثلعجل٘ز. 

إ ثرر ثلٌفجٗىجس  ثلوِوىز فىٖورثفىت ثلٗعد إًضىجػ هقطىٌجس ثلضردىز هىي  ; (Composting)إًضجػ هقطٌجس ثلضردز  -5

فؼفس ثألغهٗز ّثلضٖ صوغىت ثلٌطىذز ثأللذىر هىي ثلٌفجٗىجس, إػىجفز إلىٔ  ّخظْطج ف٘ظ ٗضن صقل٘ت ثلوْث  ثلعؼْٗز 

إلىٔ هقطىٌجس للضردىز صسٗىد هىي هطىجه٘ضِج  ّصقلىت هىي ثلو٘ىجٍ ثلفزهىز للطىقٖ  هخلفجس ثلقدثةق ّثلفؼفس ثلسرثع٘ز

    .ثلضرح ثلغ٘ر طجلقز, خظْطج فٖ ثلضرح ثلطٌ٘٘ز أّ ثلضرح ثلرهل٘زفضطجعد ثلٌذجصجس علٔ ثلٌوْ فضٔ فٖ ثلذ٘تجس ّ

للضخلض  ثألخ٘ررٗعد ؽور ثلٌفجٗجس ثلورفلز  ;  (Ultimate Disposal- Landfill)ٌظجهٖثلطور ثلظقٖ ثل -6

ّثلذ٘تىز ثلضخلض هٌِج لضطذ٘ق هذدأ ثلقفجة علٔ ثلذ٘تز ثلظىق٘ز ٗضن ثلٌفجٗجس  ثلعلو٘ز لطور ثألضصهٌِج. ّعٌد صطذ٘ق 

 إى. (Bioreactor Landfill) ثلؾوجل٘ىز, لوىج ٗوسىي صْل٘ىد غىجز ثلو٘غىجى هىي صقلىت ثلفؼىفس فىٖ عول٘ىجس صطىؤ

 ثس ثلقْ٘ٗز هغت غجز(, لوج إى إًضجػ غجز%30 -%20دوقدثر ) ثلوطوْرر  عول٘ز ثلضقلت ُهٍ ضضقلت هي ثلفؼفس

   .جة٘ز , ددة هي صرلَ ٗلْط ثلغف  ثلؾّْٕصْل٘د ثلطجقز ثلسِرد إًضجػٗوسي  –غجز هقضرح -ثلو٘غجى ُّْ 

( ؽذ٘عز هسًْجس ثلٌفجٗجس ثلظلذز لودٌٗز ثلوْطت ّثلسو٘جس ثلوٌضؾز ّل٘ف٘ز ثةضضفج ر 6ْٗػـ ثلؾدّل ثلضجلٖ رقن )

دٌ٘وج ْٗػـ  دطذخ ثلٌشجؽجس ثلوخضلفز.  -دعد إًضجؽِج ة هقجلز هي قذت ثألشخجص -هٌِج فطخ ًْم ثةضضخدثم 

ثلظلذز ثلضٖ عٌد صطذ٘قِج فجى لو٘ز ثلٌفجٗجس ثلضٖ  لٌفجٗجسلثلوضسجهلز  لإل ثرر ثألهغت ثألضلْح( 7ثلؾدّل رقن )

 % ة لوج ُْ علَ٘ أةى.20ضضظت إلٔ أهجلي ثلسور ثلظقٖ ثلقجل٘ز ة صضؾجّز 

 

 (: طبٍعت وّىع االستخذاً ألّىاع اىفضالث اىصيبت6خذوه رقٌ )
 ث

 طبٍعت اىَنىّاث اىَنىّاث
 *ْىي اىساىًاإلّتاج اىس

 طِ( 1444)
 ّىع االستخذاً

ثلفؼفس  1
 ثلغهثة٘ز

هج ر عؼْٗز ؽذ٘ع٘ز ضرٗعز 
 ثلضقلت

227.12 
 %(100هقطي للضردز )

2 
 32.06 هج ر ضل٘لْزٗز طٌجع٘ز ّرح ّلجرصْى

 %(50) %(ّإًضجػ ثلطجقز50ثلضدّٗر)

3 
 8.68 طٌجع٘زهج ر غ٘ر عؼْٗز  زؽجػ

 %(50%(ّثلضدّٗر)50إعج ر ثةضضخدثم)

ثلوْث   4

ثلذفضضس٘ز 

 ّثلٌجٗلْى

 17.67 هج ر غ٘ر عؼْٗز طٌجع٘ز

 %(50%( ّثلضدّٗر)50إعج ر ثةضضخدثم)

5 
 13.36 هعج ى طٌجع٘ز علخ ألوٌْ٘م

 %(100ثلضدّٗر)

6 
 3.06 هعج ى طٌجع٘ز هخضلفز هعج ى

 %(100ثلضدّٗر)

ثلوٌطْؽجس  7
 دأًْثعِج

 18.3 أطْث  ّقطي  ّهْث  طٌجع٘ز
 %(50%( ّثلضدّٗر)50ثم)إعج ر ثةضضخد

هخلفجس  8
 ثلقدثةق

 4.34 هج ر عؼْٗز ؽذ٘ع٘ز
 %(100هقطي للضردز )

9 
 3.0 هج ر ضل٘لْزٗز خشخ

 %(50ثلضدّٗر)

 %(50ّإًضجػ ثلطجقز)

 %(100ثلضدّٗر) 3.34 هج ر غ٘ر عؼْٗز طٌجع٘ز دأًْثعَ ثلوطجؽ 10

11 
 1.7 هج ر عؼْٗز طٌجع٘ز هْث   ؽلدَٗ

 %(50( ّثلضدّٗر)%50إعج ر ثةضضخدثم)

 %(100ثلطور ثلظقٖ ) 2.0 هخلفجس دٌجء أش٘جء أخرٓ 12

 ؽي 334640 ثإلًضجػ ثلطٌْٕ ثلسلٖ 
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 (: تسىٌو ٍنىّاث اىْفاٌاث اىصيبت إىى ٍىاد ٍفٍذة )صْاعت اىْفاٌاث(7خذوه رقٌ )

 

, إلث صىىن ثلضعجهىىت هعِىىج ّفىىق ٗضؼىىـ هىىي ثلدرثضىىز ثلقجل٘ىىز أى ثلٌفجٗىىجس ثلظىىلذز ٗوسىىي عىىدُج عىىرّثس ّلىى٘ص ًفجٗىىجس   

ؽىرثء ثلضعجهىت , ّٗوسي دىهل  صىْف٘ر ثلعدٗىد هىي فىرص ثلعوىت ّثألردىجؿ ثلوضأص٘ىز هىي للى أضجل٘خ ثإل ثرر ثلوضسجهلز 

صٌذِش ثلدّل ثلوضقدهز إلٔ ُهث ثلوْػْم ّةِر فٖ ُهٍ ثألٗجم هج ّلقد  ل ثلطجدق.هعِج دجلطرح ثلوهلْرر فٖ ثلؾدّ

  (. صْاعت اىْفاٌاثٗطلق علَ٘ ) 

 

 واىتىصٍاث  االستْتاخاث

ّثلضىٖ ٗؾىخ  ثلوٌجفي ّفٖ ثلٌىْثفٖ ثلوخضلفىزض٘ققق ثلعدٗد هي  ثلظلذز ثلوضسجهلز للٌفجٗجس ثإل ثرر هذدأ طذ٘قص إى    

 إلٔ هذدأ طٌجعز ثلٌفجٗجس.ٌفجٗجس ثلوٌضؾز هي هشسلز د٘ت٘ز ثلق٘جم دِج لضقْٗت ثل

دضىْف٘ر ثألهىىْثل ثلفزهىز عٌىىد صقل٘ىت فؾىىن ثلٌفجٗىجس ثلوٌضؾىىز ّعٌىد إًضىىجػ هىْث  ؽدٗىىدر أّ ثلٌجف٘ىز ثةقضظىىج ٗز  -1

 ثلطجقز ثلسِردجة٘ز هي ثلغجزثس ثلٌجصؾز.

 إٗؾج  فرص عوت لألفرث  ّصقط٘ي ثلوطضْٓ ألوعجشٖ لِن.   -2

 ّثًضشىجر ثلٌفجٗىجس ّفضىٔ عٌىد  إًضىجػت٘ز ّفوجٗز ثلوق٘ؾ ثلق٘ىْٕ هىي ثٙعىجر ثلطىلذ٘ز ثلٌجصؾىز عىي ثلٌجف٘ز ثلذ٘  -3

  ثلطور ّلسي دشست غ٘ر طقٖ ّغ٘ر علوٖ.

   .ّفوجٗز ثلوؾضوي دأضرٍ هي آعجرُج ثلطلذ٘ز ثلٌجف٘ز ثةؽضوجع٘ز  -4

  .ٖ ّصقْٗلِج إلٔ هضٌسُجسدؾعت ثلودٌٗز ًظ٘فز ّثضضغفل هٌجؽق ثلطور ثلظق ثلٌجف٘ز ثلؾوجل٘ز ّثلط٘جف٘ز -5

 ثلٌجف٘ز ثلط٘جض٘ز ّثضضغفل ثإل ثرر ثلوضسجهلز فضٔ فٖ ثلدعجٗجس ثةًضخجد٘ز. -6

  لدٓ ثلوْثؽٌ٘ي دجضضغفل ثلٌفجٗجس ددة هي صرلِج أّ إُوجلِج.ْعٖ ثلثلٌجف٘ز ثلغقجف٘ز ّزٗج ر  -7
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