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التأثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة
 وانعكاسها على جودة احلياة مبدينة ام قصر للمدة 2021

م.د. عيل مصطفى مهوس الصبيح

وزارة الرتبية - املديرية العامة لرتبية محافظة البرصة

الكلامت املفتاحية العربية:
الصلبــة. املنزليــة  النفايــات   –1
للنفايــات  البيئيــة  التاثــرات   –2
احليــاة – جــودة  الصلبــة 3  املنزليــة 

ملخص اللغة العربية:
للنفايــات املنزليــة الصلبة تأثــرات بيئية 
متعــددة ،يتوقــف قــوة تلــك التاثــرات 
حســب طــرق التعامــل معهــا مــن 
قبــل دوائــر البلديــة والثقافــة الســكانية 
الســائدة ، جــاء البحــث لتوضيــح آليــة 
ــة  التعامــل مــع تلــك النفايــات يف مدين
ــباب  ــا واس ــز يف رفعه ــر والعج ام ق
ــم ركــز عــى التاثــرات  ذلــك العجز،ث
البيئيــة الناجتــة عــن مشــكلة تراكــم 
ــة  ــة واملتمثل ــات يف املدين وانتشــار النفاي

ــرات  ــة واحل ــح الكرهي ــار الروائ بانتش
الســائبة  واحليوانــات  والقــوارض 
عــى  وتاثرهــا  البــري  والتلــوث 
احلالــة النفســية واملزاجيــة للســكان،  
ثــم  تقييــم جلــودة احليــاة البيئيــة يف 
مدينــة ام قــر، ومــدى رغبــة الســكان 
ــة ،اخــرا  وتفضيلهــم  للعيــش يف املدين
اقــرح بعــض التوصيــات للتعامــل مــع 
ــرات  ــن التاث ــد م ــات واحل ــك النفاي تل

ــا. ــة هل البيئي
املقدمة:

العــامل مــن  املــدن يف  تعــاين اغلــب 
التاثــرات البيئيــة للنفايــات الصلبــة 
ويتوقــف درجــة التاثــر حســب طريقــة 
ــة  ــات وكيفي ــك النفاي ــع تل ــل م التعام
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ــرق  ــت الط ــام كان ــا وكل ــص منه التخل
ــام  ــف كل ــدي ضعي ــدور البل ــة وال بدائي
ازدادت تلــك التاثــرات التــي هتــدد 
ــة  ــة ، ومدين ــا يف املدين ــاة وجودهت احلي
ام قــر احــد تلــك املــدن التــي تعــاين 
الناجتــة عــن  البيئــة  التاثــرات  مــن 
املنزليــة  النفايــات  وانتشــار  تراكــم 

الصلبــة يف احيائهــا
مشكلة البحث

ــن  ــاين م ــر تع ــة ام ق ــل ان مدين 1-ه
املنزليــة  النفايــات  وانتشــار  تراكــم 

الصلبــة يف احيائهــا الســكنية.
ــم  ــة لراك ــرات بيئ ــاك تاث ــل هن 2- ه
ــة ام  ــة يف مدين ــة الصلب ــات املنزلي النفاي

ــر ق
3-هــل يوجــد ضعــف يف عمــل بلديــة 
ــم  ــببا يف تراك ــر وكان س ــة ام ق مدين

ــة  ــة الصلب ــات املنزلي ــار النفاي وانتش
احليــاة  جــودة  ســوء  ان  –هــل   4
انعكاســا  تعــد  قــر  ام  مدينــة  يف 

البيئيــة  للتاثــرات 
5 – هــل ان الســكن يف مدينــة ام قــر 
ــدى  ــوح ل ــتوى الطم ــن مس ــع ضم يق

ــكاهنا س
فرضية البحث يفرض البحث ان:-

ــم  ــن تفاق ــر م ــة ام ق ــاين مدين 1-تع

املنزليــة  النفايــات  وانتشــار  تراكــم 
الصلبــة 

ــة  ــات املنزلي ــم النفاي ــبب تراك 2     -س
ــة ام  ــة يف مدين ــكالت بيئي ــة مش الصلب

ــر ق
ــدي  ــدور البل ــف ال ــبب ضع 3-    تس
يف انتشــار النفايــات املنزليــة الصلبــة يف 

ــر ــة ام ق ــاء مدين احي
ــة يف  ــرات البيئي ــن التاث ــب ع 4   –ترت
ــاة  ــودة احلي ــوء يف ج ــر س ــة ام ق مدين

ــا ــن احيائه ب
ــن  ــر ضم ــة ام ق ــكن يف مدين 5 –الس

ــوح ــتوى الطم مس
احلــدود املكانيــة والزمانية/تقــع مدينــة 
ام قــر عــى خــط عــرض 30 درجــة 
شــامال وخــط طــول 47 رشقــا يف اجلــزء 
ــرة  ــة الب ــن حمافظ ــريب م ــويب الغ اجلن
ــي  ــويب الرق ــم اجلن ــل القس ــي حتت وه
املدينــة  ، كــام تشــكل  العــراق  مــن 
ــن  ــبة %2.5 م ــم وبنس ــاحة 287 ك مس
مســاحة قضــاء الزبــر البالغــة 11618 
ــن  ــاحة %1.5 م ــكل مس ــام تش ــم .ك ك
مســاحة املحافظــة البالغــة 19070كــم 
حيــد  اجلغرافيــة  الناحيــة  مــن  .امــا 
مدينــة ام قــر منطقــة املــزارع مــن 
الشــامل،ومن الــرق قضــاء الفاو،مــن 
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ــفوان  ــة س ــا ناحي ــرب حتده ــة الغ ناحي
ــزء  ــكل ج ــة تش ــدود اجلنوبي ــا احل ،ام
مــن احلــدود الدوليــة بــن العــراق 

والكويــت .خريطــة)1 (
  احلــدود الزمانيــة شــملت الدراســة 

املــدة الزمنيــة2021
البحــث  شــمل  الدراســة/  عينــة 
 50 عددهــا  بلــغ  اســتبيان  اســتامرة 
اســتامرة قصديــة لــكل حــي يف املدينــة، 

) ملحــق)1 
خريطة)1 ( موقع مدينة ام قر من حمافظة البرة

ــرة  ــة الب ــاحة،خريطة حمافظ ــة للمس ــاة العام ــة ،اهلي ــوارد املائي ــدر/ وزارة امل املص
ــداد،2021 ــاة بغ ــة اهلي ــم1 :500000 مطبع ــاس الرس االدارية،مقي
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اوال – مفاهيــم ومصطلحــات عامــة 
ــا  ــة وانواعه ــة واملنزلي ــات الصلب للنفاي

ــة ــة والصحي ــا البيئي وتأثراهت
ختتلــف خمرجــات النفايــات الصلبــة 
الكميــة  حيــث  مــن  الــدول  بــن 
كــام  نوعيتهــا  مــن حيــث  وكذلــك 
ــا  ــق عليه ــام يطل ــظ بين ــف يف اللف ختتل
 Trash ــة ــات املتحــدة االمريكي يف الوالي
garbage& ،يطلــق عليهــا يف بريطانيــا 

العربيــة  اللغــة  يف  )1(امــا   Rubbish
معناهــا كناســة الــدار والطرق)2(،يمكن 
ــواد  ــا امل ــة باهن ــات الصلب ــف النفي تعري
عــن  وتنتــج  هبــا  مرغــوب  الغــر 
ــة  ــكنية والتجاري ــاطات الس ــة النش كاف
ذات  وهــي  والزراعيــة  والصناعيــة 
هــي  او  ومتنوعــة  خمتلفــة  تراكيــب 
مــواد صلبــة او شــبه صلبــة ناجتــة عــن 
ــة  ــواد فائض ــي م ــة،او ه ــطة خمتلف انش
عــن حاجــة االنســان ويرغــب مالكهــا 

يف التخلــص منهــا.)3 (
ــد  ــة يقص ــة الصلب ــات املنزلي ــا النفاي ام
عــن  الناجتــة  املخلفــات  باهنــا  هبــا 
الوحــدات الســكنية يف خمتلــف االحيــاء 
واملحــالت وتشــمل بقايــا الطعــام، 
ــواد  ــاج وامل ــورق والزج ــادن وال واملع

االطفــال  وخملفــات  البالســتيكية 
) املختلفــة وغرهــا.)4 

مــن  جمموعــة  الصلبــة  للنفايــات 
ــدن)5 (  ــكان امل ــى س ــة ع ــرات البيئي تاث

1 – تشويه املنظر)التلوث البري(
2 – الرائحة الكرهية

3 – التاثــر عــى النظــام احليــوي يف 
املــدن وذمل عــر اســتجالب القــوارض 

ــرات واحل
4 – تلويــث الربــة مــن خــالل عصــارة 
النفايــات الصلبــة )املحتــوى الرطــويب (
تلــك  مــن  املنبعثــة  الغــازات   –  5
ــاين  ــان وث ــاز امليث ــمل غ ــات وتش النفاي
اوكســيد الكربــون وهــي مــن الغــازات 
رفــع  يف  دور  تلعــب  التــي  الدفيئــة 

حــرارة االرض عــى املــدى البعيــد
6 – بعض االوبئة واالمراض

او  ســواء)اجلوفية  امليــاه  تلــوث   –  7
لســطحية( ا

ثانيــا – كميــة النفايــات املنزليــة الصلبــة 
ــكنية يف  ــدات الس ــن الوح ــة م املطروح

مدينــة ام قر
ــي  ــد نواح ــر اح ــة ام ق ــكل مدين تش
ــن 10  ــون م ــث تتك ــر ،حي ــاء الزب قض
احيــاء ســكنية،خريطة)2 ( والتــي يبلــغ 
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عدد ســكاهنا 37854نســمة جــدول)1 
( ،شــغل حــي الزهراء-الصناعــة  املرتبة 
ــمة  ــع8000 نس ــكان بواق ــدد الس يف ع
وبنســبة%21.1 مــن جممــوع ســكان 
ــاين بعــدد الســكان  ــة  ، املركــز الث املدين
بواقــع7700  الثانيــة  املوانــئ  حلــي 

نســمة وبنســبة%20.3،املرتبة الثالثــة 
نســمة  االوىل7350  املوانــئ  حــي 
حــي  جــاء  ،فيــام  وبنســبة19.4% 
بـــ )1000(  اهلنديــة الشــاملية اخــرا 
ســكان  جممــوع  مــن  وبنســبة2.6% 

ــكل)1 ( ــة ،ش املدين

                جدول)1(عدد سكان مدينة ام قرللمدة2021
% لكل حي من سكان املدينةعدد سكان الحياسم الحي

11203القاعدة

18164.8دور املرشوع

36049.5حي الجاهزة -دور الخمسني

24006.4حي املعلمني

770020.3حي املوانئ الثانية

735019.4حي املوانئ االوىل

800021.1حي الزهراء- الصناعة

10002.6حي دور الهندية الشاملية

24646.5دور الشعبي

24006.4حي دور الهندية الجنوبية

--------------------37854املجموع

ــدن،2021  ــم امل ــعبة تنظي ــة ام قر،ش ــرة بلدي ــة البرة،دائ ــة بلدي املصدر/مديري
ــورة ــر منش ــات غ ،بيان
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شكل)1 ( النسبة املئوية لعدد سكان مدينة ام قر للمدة 2021

املصــدر/ دائــرة بلديــة ام قــر، خريطــة التصميم األســاس ملدينــة ام قــر، بمقياس 
رسم1: 20000، 2021 .

خريطة)2( االحياء السكنية يف مدينة ام قرللمدة2021

املصدر/باعتامد عى اجلدول)1 (
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ــح  ان  ــدول)2 ( يتض ــالل اجل ــن خ م
ــة  ــات املنزلي ــد النفاي ــام لتول ــدل الع مع
الصلبــة  ملدينــة ام قــر بلــغ43267.5 
كغم/يــوم، امــا عــى مســتوى االحيــاء 
احتــل حــي الزهــراء -الصناعــة باملرتبة 
10000كغــم/ بلــغ  بمعــدل  االوىل 

يوم،امــا حــي املوانــئ الثانيــة جــاء ثانيــا 
كغم/يوم(،املرتبــة  بمعــدل)9625 
االوىل  املوانــئ  حلــي  كانــت  الثالثــة 
كغم/يوم(،امــا  بمعــدل)9187.5 
اهلنديــة  دور  حلــي  االخــرة  املرتبــة 

الشــاملية)1250كغم/يوم(.

جدول)2 ( املعدل اليومي للنفايات املنزلية الصلبة الحياء مدينة ام قر للمدة2021
معدل تولد النفايات املنزلية )كغم/يوم()*(عدد سكان الحياسم الحي

11201400القاعدة

18162270دور املرشوع

36044505حي الجاهزة - دور الخمسني

24003000حي املعلمني

77009625حي املوانئ الثانية

73509187.5حي املوانئ االوىل

800010000حي الزهراء- الصناعة

10001250حي دور الهندية الشاملية

24643080دور الشعبي

24003000حي دور الهندية الجنوبية

3785443267.5املجموع

ــة  ــات املنزلي ــة النفاي ــار لكمي ــود معي ــدم وج ــداين/ )*(لع ــح املي ــدر/ املس املص
املطروحــة مــن قبــل الوحــدات الســكنية اعتمــد الباحــث عــى اخــذ وزنــان متعــدد 
ــكل  ــة ل ــي 30(  عين ــمن الصيف ــهر وللموس ــة يف الش ــات خمتلف ــي وباوق ــكل ح ل
ــة  ــام لكمي ــدل ع ــتخرج مع ــك اس ــد ذل ــي( وبع ــكل ح ــة ل ــتاء)30 عين حي(والش
ــدل  ــتخرج مع ــم اس ــم( ث ــغ)1.250 كغ ــذي بل ــاء وال ــة لالحي ــات املطروح النفي
ــام  ــدل الع ــكان ×املع ــدد الس ــالل رضب ع ــن خ ــي م ــكل ح ــات ل ــة النفي كمي

ــم(. ــة )1.250كغ ــة املطروح ــة الصلب ــات املنزلي للنفاي
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املنزليــة  النفايــات  كميــات  ثالثــا- 
الصلبــة املرفوعــة واملتبقيــة  للوحــدات 

الســكنية يف مدينــة ام قــر.
مجع النفايات املنزلية الصلبة	- 

ــة  ــة الصلب ــات املنزلي ــع النفاي ــم مج يت
يف مدينــة ام قــر يف حاويــات ذات 
بــن  تراوحــت  خمتلفــة   احجــام 
خــالل  ،مــن  م3    1 اىل  م3    0.100
اجلــدول)3( يتبــن ان اعــداد احلاويــات 
0.100 م3  يف مدينــة ام قــر  ســعة 
ــعة1 م3   ــا س ــة ام ــت 4557 حاوي بلغ
ــتوى  ــى مس ــا ع ــة ،ام ــت89  حاوي بلغ
ــت  ــد بلغ ــت فق ــا تبيان ــاء نجده االحي
اعــى عــدد حاويــات ســعة0.100  
م3   الشــاملية110  اهلنديــة  دور  حــي 
ــئ االوىل 950  ــي املوان ــا ح ــاء ثاني ،ج
ــرا حــي القاعــدة  ــام جــاء اخ حاوية،في
بـــ 105 حاويــة، امــا احلاويــات ســعة1 
م3 كان حلــي اجلاهــزة-دور اخلمســن 
ــاء  ــة ،ج ــت20 حاوي ــة االوىل بلغ املرتب
واملــواين  الثانيــة  احياءاملوانــئ  ثانيــا 
االوىل وحــي دور اهلنديــة الشــاميل بـ 10 
حاويــة لــكل منهم،امــا اخــرا شــملت 
احياءالقاعــدة واملعلمــن وحــي دور 
لــكل  بـــ5 حاويــة  اجلنــويب  اهلنديــة 
ــداد  ــذه االع ــن ه ــم م ــى الرغ منهم،ع

للحاويــات للســعتن لكــن نجدهــا غر 
ــا  ــص يف اعداده ــبب نق ــا بس ــة ام كافي
ــم  ــبب يف تراك ــا س ــة مم ــا متهرئ او الهن
بعــض النفايــات يف شــوارع املدينــة، 
ــاين  ــي تع ــك الت ــاء تل ــة االحي وخاص
ــا  ــوائيات يف ارجائه ــار العش ــن انتش م
حيــث بلغــت عــدد العشــوائيات يف 
املدينــة1468 عشــوائية وبنســبة29.8%  
الســكنية  الوحــدات  عــدد  مــن 
والبالــغ4927  املدينــة  يف  الــكيل 
ســكنية،جدول)4(،كام  وحــدة 
ــا  ــر فيه ــاء نت ــة االحي ــد ان اغلبي نج
العشــوائيات حيــث جــاء حــي دور 
اهلنديــة الشــاملية باعــى عــدد بلــغ538 
وبنســبة%36.6،جاء  عشــوائية 
ب  الزهراء-الصناعــة  حــي  ثانيــا 
وبنســبة%25.9،احتل  380عشــوائية 
ثالثــا  اجلنــويب  اهلنديــة  دور  حــي 
فيــام  300عشوائيةوبنســبة20.4%، 
بــن -41 االحيــاء  بقيــة  تراوحــت 
بــن2.8%  وبنســبة  عشــوائية   60
املــواينءاالوىل  حيــي  -%4.1،امــا 
والثانيــة انعدمــت فيهــا العشــوائات،لذا 
اثــرت تلــك الوحــدات الســكنية الغــر 
اصوليــة يف زيــادة انتشــار النفايــات 
ــا  ــة اذا ماعلمن ــة خاص ــاء املدين يف احي
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ــى  ــات ع ــع احلاوي ــة يف توزي ــل البلدي ــن قب ــمولة م ــر مش ــوائيات غ ــك العش ان تل
احجامهــا. اختــالف 

جدول)3( اعداد احلاويات وانواعها يف مدينة ام قر للمدة2021
حاوية سعة1 م3حاوية سعة0.100 م3اسم الحي

1055القاعدة

1908دور املرشوع

25020حي الجاهزة - دور الخمسني

1755حي املعلمني

70010حي املوانئ الثانية

95010حي املوانئ االوىل

6008حي الزهراء- الصناعة

110010حي دور الهندية الشاملية

1878دور الشعبي

3005حي دور الهندية الجنوبية

455789املجموع

ــر  ــات غ ــة،2021 ،بيان ــعبة البيئ ــة ام قر،ش ــرة بلدي ــى دائ ــامد ع املصدر/باعت
ــورة منش
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جدول)4(التوزيع املكاين للوحدات السكنية العشوائية يف مدينة ام قر للمدة2021
اسم الحي

 عدد الوحدات

السكنية
عدد العشوائيات

 % للعشوائيات من

الوحدات السكنية

99412.8القاعدة

182453.1دور املرشوع

428604.1حي الجاهزة -دور الخمسني

240604.1حي املعلمني

110000حي املوانئ الثانية

105000حي املوانئ االوىل

62038025.9حي الزهراء- الصناعة

71253836.6حي دور الهندية الشاملية

246443دور الشعبي

25030020.4حي دور الهندية الجنوبية

%49271468100املجموع

املصدر/ باعتامد عى:-
ــورة،2021     2–  ــر منش ــات غ ــم املدن،بيان ــعبة تنظي ــة ام قر،ش ــرة بلدي 1 – دائ

املســح امليــداين
رابعا – معدل النفايات املرفوعة واملتبقية يف االحياء السكنية للمدينة.

يتــم رفــع النفايــات املنزليــة الصلبــة الحيــاء  مدينــة ام قــر عــن طريــق دائــرة بلدية 
املدينــة مــن خــالل جمموعــة مــن االليــات التي بلــغ عددهــا13 كابســة  ،جــدول)5(

وعــى الرغــم مــن قلــة يف عــدد االليــات اىل اهنا تعــاين من مشــكلتن رئيســتن:-
1 - متثلــث بــان اغلــب االليــات تعــاين مــن االعطــال ممــا يقلــل من كفــاءة اســتخدام 

تلــك االليــات يف عمليــات رفــع النفايــات املنزليــة الصلبــة لالحياء
ــة  2 – نقــص يف كــوادر العاملــة حيــث بلــغ 53  عامــل وهــو عــدد اليغطــي املدين
ــة  ــة والتجاري ــن الصناعي ــت ب ــرة تبيان ــات اخ ــاك نفاي ــا ان هن ــة اذا ماعلمن خاص

ــائية ــة واالنش والطبي
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جدول)5 ( عدد االليات وااليدي العاملة  لرفع النفايات يف دائرة بلدية ام قر 
للمدة2021 

االيدي العاملةكابسة خمتلفة السعةاسم احلي
14القاعدة

14دور املروع
25حي اجلاهزة - دور اخلمسن

14حي املعلمن
15حي املوانئ الثانية
15حي املوانئ االوىل

210حي الزهراء- الصناعة
210حي دور اهلندية الشاملية

13دور الشعبي
13حي دور اهلندية اجلنوبية

1353املجموع

املصــدر/ باعتــامد عــى بيانــات دائــرة بلديــة ام قر،شــعبة البيئــة،2021 ،بيانــات 
غــر منشــورة

بالرجــوع اىل اجلــدول)6 ( يتبن ان كمية 
النفايــات املنزليــة الصلبــة املرفوعــة 
ــت)43200  ــر بلغ ــة ام ق ــن مدين م
كميــة  جممــوع  مــن  كغم/يــوم( 
ــة  ــة املطروح ــة الصلب ــات املنزلي النفاي
البالغــة47317.5( كغم/يــوم( حيــث 
شــكلت نســبة%91.3 ،بينــام بلغــت 
كميــة النفيــات املتبقــة التــي مل تســتطيع 
رفعها)4117.5كغم/يــوم(  البلديــة 

بنســبة8.7%.
نجــد  االحيــاء  مســتوى  عــى  امــا 
باعــى  جــاء  االوىل  املــواين  حــي  ان 
ــة  ــة املرفوع ــات املنزلي ــن النفاي ــبة م نس

مــن   6.4% مقابــل    93.6% منــه 
احلي،املرتبــة  يف  املتبقيــة  النفايــات 
ــة اجلنــويب  ــة كان حلــي دور اهلندي الثالني
مــن  مقابــل6.7%  بنســبة93.3% 
ــي  ــث حل ــز الثال ــات املتبقية،املرك النفاي
ــبة  ــاءت نس ــث ج ــة حي ــئ الثاني املوان
مقابــل  املرفوعــة92.5%  النفايــات 
ــي  ــل ح ــا اق ــة%7.5 ،ام ــات متبقي نفاي
مــن حيــث كميــة النفايــات املنزليــة 
 71.4% بلغــت  املرفوعــة  الصلبــة 
ــل نســبة%28.6من  حلــي القاعــدة مقاب

املتبقــة. النفايــات 
ــر  ــة ام ق ــاء مدين ــيم احي ــن تقس يمك
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الصلبــة   املنزليــة  النفايــات  حســب 
املتبقيــة )الغــر مرفوعــة( اىل:-

مــن  اقــل  االول  –املســتوى   1
احياء)القاعــدة،دور  وتشــمل   10%
املروع،حــي املعلمن،حــي الزهــراء-
الصناعة،حــي دور اهلندية الشــاملية،حي 

اجلنوبيــة( اهلنديــة  دور 

ــاين مــن 10% - 15%  2 – املســتوى الث
اجلاهــزة-دور  احياء)حــي  ويشــمل 
االوىل،دور  املوانــئ  اخلمســن،حي 

الشــعبي(
 15.1% مــن  الثالــث  املســتوى   –  3
فاكثــر ويشــمل حــي واحــد )حــي 

) الثانية(.خريطــة)3  املوانــئ 

جدول)6(كمية النفايات املنزلية الصلبة املرفوعة واملتبقية الحياء مدينة ام قر 
للمدة2021

اسم الحي

 معدل تولد

 النفايات املنزلية

)كغم/يوم()*(

 كمية

 النفايات

 املرفوعة

)كغم/يوم(

 % لكمية

 النفايات

 املرفوعة

لكل حي

 كمية النفايات

 املتبقية الغري

مرفوعة)كغم/

بوم(

 %  لكية

 النقايات

 املتبقية

لكل حي

 % لكمية النفايات

 املتبقية لكل حي من

 مجموع النفايات

املتبقية للمدينة

1400100071.440028.69.7القاعدة
2270200088.127011.96.5دور املرشوع

 حي الجاهزة - دور

الخمسني
4505400088.850511.212.3

3000270090300107.3حي املعلمني
9625890092.57257.517.6حي املوانئ الثانية
9187.5860093.6587.56.414.3حي املوانئ االوىل

 حي الزهراء-

الصناعة
1000098009820024.9

 حي دور الهندية

الشاملية
125090072350288.5

3080250081.258018.814دور الشعبي
 حي دور الهندية

الجنوبية
3000280093.32006،74.9

%47317.54320091.34117.58.7100المجموع

املصدر/باعتــامد عــى دائــرة بلديــة ام قر،تقديــرات شــعبة البيئــة،2021 ،بيانــات 
غــر منشــورة
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خريطة)3( مستويات احياء مدينة ام قربالنسبة لكميات النفايات املتبقية 
)الغر مرفوعة(    للمدة2021

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)6 (
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ــات  ــة للنفاي ــرات البيئي ــا- التاث خامس
املنزليــة الصلبــة يف مدينــة ام قــر

ال تكمن املشــكلة يف املخرجــات اليومية 
للنفايــات املنزليــة الصلبة وانــام يف كيفية 
ادارة تلــك النفايــات وطــرق التخلــص 
منهــا ، فمعظــم املــدن يف الــدول املتطور 
ــرق  ــل الط ــاد افض ــى يف اجي ــث اخلط حت
ــة  ــا وكيفي ــل معه ــاليب يف التعام واالس
االســتفادة منهــا عــى العكــس مــن 
ــت  ــي اصبح ــة الت ــدول النامي ــض ال بع
ــة  ــة وصحي ــرات بيئي ــا تاث ــكلة هل مش
ــودة  ــن ج ــل م ــكان وتقل ــف بالس تعص
ام  ومدينــة  املــدن،  تلــك  يف  احليــاة 
ــرت  ــي تاث ــدن الت ــك امل ــد تل ــر اح ق
ــات  ــك النفاي ــة لتل ــات اليومي باملخرج
والتــي اوضحناهــا ســابقا وكانــت مــن 
ــرات  ــض التاث ــت بع ــا ان خلف نتيجته
البيئــة يف املدينــة والتــي امكــن حتديدهــا 

ــااليت:- ب
الروائــح  الكرهيــة/ان  –الروائــح   1
تكــدس  عــن  الناتــج  الكرهيــة 
ــات  ــن امللوث ــد م ــة تع ــات املنزلي النفاي
ويعتمــد تاثرهــا عــى صحــة االنســان 
بحســب املــواد املكــون هلــا ونســب 
ــات  ــادت الدراس ــات، وف ــك املكون تل

العلميــة ان هنــاك تاثــرات صحيــة 
اجلســيامت  حجــم  كان  كلــام  تــزداد 
ــرا  ــوث صغ ــدا التل ــن ه ــادرة ع الص
والتــي تكــون قــادرة عــى اخــراق 
تنفســية  مشــكالت  وتســبب  الرئــة 
ــد  ــكالت عن ــك املش ــم تل كبرة،وتتفاق
ــون  ــا يتك ــات الن بعضه ــرق النفاي ح
مــن مــواد بالســتيكية وهــي بحــد 
ذاهتــا حتمــل خطــورة كبــرة)*()6 (يتبــن 
ــح الكرهيــة   مــن اجلــدول)7 (ان للروائ
حيــث  املدينــة  ســكان  تاثرعــى 
ــن  ــدد)180 (م ــدا بع ــيئة ج ــاءت س ج
ــبة36%  ــة البلغ500وبنس ــوع املدين جمم
(وبنســبة  بعــدد)211  وســيئة   ،
ــتوى  ــى مس ــكل)2(،اما ع %42.2،ش
بانتشــار  متاثــرة  فجــاءت  االحيــاء 
ــث  ــا حي ــة يف ارجاءه ــح الكرهي الروائ
جــاءت معظــم  اعــداد العينــة بــن 
ســيئة جــدا اىل ســيئة وبنســب خمتلفــة.
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جدول)7( النفايات املنزلية الصلبة  وتاثرها عى السكان مدينة ام قر من خالل 
الروائح الكرهية للمدة2021

اسم الحي
ال يوجد تاثري لهاسيئةسيئة جدا

%العدد%العدد%العدد

2011.11991110.1القاعدة

18102210.4109.2دور املرشوع

2312.8209.576.4حي الجاهزة -دور الخمسني

2111.72511.843.7حي املعلمني

168.9188.51614.7حي املوانئ الثانية

147.81991715.6حي املوانئ االوىل

1910.62110109.2حي الزهراء- الصناعة

137.22411.41311.9حي دور الهندية الشاملية

2111.72310.965.5دور الشعبي

15حي دور الهندية الجنوبية
8.3

20
9.5

15
13.7

100%100%100%

 املجموع العام للمدينةعدد

التكرار الكيل 500
18036%21142.2%10921.8%

املصدر/ الدراسة امليدانية
شكل)2(درجة تاثر الروائح الكرهية عى سكان مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)7(
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2 – تشويه مجالية املدينة
مــن  البــري  التلــوث  اصبــح 
ــا  ــاين منه ــي تع ــر الت ــكالت اخلط املش
حيــث  احلــارض  الوقــت  يف  املــدن 
ــليم  ــط الس ــدول اىل التخطي ــعى ال تس
لتلــك املــدن مــع مراعــاة اجلوانــب 
ــة  ــر يف احلال ــن تاث ــا م ــا هل ــة مل االمجالي
النفســية للســكان وتاثــر عــى قدرهتــم 
ــا  ــة اىل اهن ــاج اضاف ــادة  االنت ــى زي ع
تعــد اكثــر اســتقطابا للســكان وخاصــة 
املــدن الســياحية،اما مدينــة ام قــر عى 
الرغــم مــن اهنــا مــدن ضمــن التخطيط 
ــع  ــل م ــدي يف التعام ــز البل اىل ان العج
تلــك النفايــات املنزليــة الصلبــة ،اضافة 
ــة كان  ــة صحراوي ــا يف منطق اىل وقوعه
لتايــر الريــاح دور يف زيــادة انتشــار 
ــذه  ــة كل ه ــة الورقي ــات وخاص النفاي
ــر  ــة واث ــة املدين االمــور قلــل مــن مجالي
ــري  ــوث الب ــكلة التل ــاد مش يف ازدي
ــث  ــدول) 8( حي ــده اجل ــا اك ــدا م وه
تاثــر  عــى  املدينــة  ســكان  وافــق 
منظــر  تشــويه  يف  الصلبــة  النفايــات 
جممــوع  مــن  بعــدد)408(  املدينــة 
البالغ500وبنســبة  املدينــة  اعــداد 
جــاءت  ،شــكل)3(،كذلك    81.6

ــات  ــوية النفاي ــى تش ــة ع ــاء متفق االحي
ــث  ــة حي ــة املدين ــة جلاملي ــة الصلب املنزلي
جــاء حــي اجلاهــزة- دور اخلمســن 
وبنســبة  بلــغ)45(  عــدد  باعــى 
دور  حــي  ثانيــا  ’جــاء  بلغــت11% 
الشــعبي بعــدد)44 ( %10.8 فيــام جــاء 
ــدد)43 ( ــروع بع ــي دور امل ــا ح ثالث
ــي دور  ــرا ح ــاء اخ ــبة%10.5 ،ج بنس
اهلنديــة اجلنوبيــة باقــل  عــدد بلــغ)37( 
وبنســبة بلغــت%9.1 مــن املجمــوع 

ــة. ــب املدين ــام للنس الع
ــر  ــويه مظه ــي لتش ــر البيئ ــف التاث صن

ــة اىل :- ــاء املدين ــة الحي املدين
مــن10%(  )اقــل  االوىل  الفئــة   –  1
وتشــمل احيــاء )دور اهلنديــة اجلنوبيــة، 
ــئ االوىل،  ــاملية، املوان ــة الش دور اهلندي
ــي  ــن، ح ــي املعلم ــة، ح ــئ الثاني املوان

الزهراء-الصناعــة(
2 – الفئــة الثانيــة مــن)%10 فاكثــر( 
ــدة، دور املروع،  ــمل احياء)القاع وتش
اخلمســن،دور  اجلاهــزة-دور  حــي 

الشــعبي( خريطــة)4(
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جدول)8( تاثر انتشار النفايات املنزلية الصلبة عى تشويه مجالية مدينة ام قر 
للمدة2021

اسم الحي
 ال اوافقاوافق

%العدد%العدد

4210.388.7القاعدة

4310.577.6دور املرشوع

451155.4حي الجاهزة - دور الخمسني

409.81010.9حي املعلمني

389.31213حي املوانئ الثانية

399.61112حي املوانئ االوىل

411099.8حي الزهراء- الصناعة

399.61112حي دور الهندية الشاملية

4410.866.5دور الشعبي

حي دور الهندية الجنوبية
379.1

13
14.1

100%100%

40881.69218.4املجموع املدينة الكيل

املصدر/ الدراسة امليدانية
شكل)3( تاثر النفايات املنزلية الصلبة يف تشويه منظر مدينة ام قر للمدة2020

املصدر/ باعتامد عى جدول)8(
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خريطة)4(التوزيع املكاين لتشويه مجالية املدينة الناجم عن النفايات املنزلية الصلبة يف 
احياء مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)8 (
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ــرات يف  ــوارض واحل ــار الق 3 – انتش
مــكان جتمــع النفايــات املنزليــة الصلبــة 

ــة. للمدين
تفتقــر معظــم دول العــامل اىل القــدرات 
الالزمــة ملكافحــة واتقــاء االمــراض 
والتــي تعــد احلــرات والقــوارض 
نواقلهــا  اهــم  الســائبة  واحليوانــات 
حيــث هتــدد صحــة االنســان يف املناطــق 
التــي تتواجــد هبــا ،كــام تعــد النفايــات 
ارجــاء  املنتــرة يف  الصلبــة  املنزليــة 

ــة تلــك  ــل االســايس لتغذي ــة املوئ املدين
ــل  النواق

) والشــكل)4  اجلــدول)9(  ،بــن 
ان مدينــة ام قــر جــاءت باملوافقــة 
عــى انتشــار احلــرات والقــوارض 
ــع  ــن جتم ــائبة يف اماك ــات الس واحليوان
ــدد  ــة بع ــة الصلب ــات املنزلي ــك النفاي تل
ــذي  ــر ال ــبة%70.6 االم )353 ( وبنس
الصحــي  الوضــع  يعكــس خطــورة 

ــكان. ــى الس ع

ــن  ــائبة يف اماك ــات الس ــض احليوان ــرات وبع ــوارض واحل ــار الق جدول)9(انتش
ــدة2021 ــر للم ــة ام ق ــة يف مدين ــة الصلب ــات املنزلي ــع النفاي جتم

 ال اوافقاوافقاسم احلي
%العدد%العدد

339.41711.6القاعدة
3610.2149.5دور املروع

4011.3106.8حي اجلاهزة - دور اخلمسن
3911117.5حي املعلمن

308.52013.6حي املوانئ الثانية
318.81912.9حي املوانئ االوىل

3710.5138.9حي الزهراء- الصناعة
329.11812.22حي دور اهلندية الشاملية

4111.696.1دور الشعبي

349.61610.9حي دور اهلندية اجلنوبية
100%100%

%14729.4%35370.6املجموع املدينة الكيل

املصدر/ الدراسة امليدانية
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شكل)4 (انتشار القوارض واحلرا واحليوانات السائبة يف مدينة ام قر2021

املصدر /باعتامد عى بيانات جدول)9 (
نجــد  االحيــاء  مســتوى  عــى  امــا 
ان هنــاك نتــر فيهــا تلــك النواقــل 
بنســبة اكــر مــن االحيــاء االخــرى 
حيــث جــاء حــي دور الشــعبي اوال 
،ثانيــا  (وبنســبة11.6%  بعــدد)41 
اخلمســن  دور  اجلاهــزة-  حلــي  كان 
الثالــث  (%11.3،املركــز  بعــدد)40 
ــن  ــي املعلم ــل  كان حل ــار النواق النتش
ــاء  ــام ج ــبة%11 ، في ــدد)39 ( وبنس بع
اخــرا حــي املوانــئ الثانيــة بعــدد)30 ( 
وبنســبة%8.5، يمكــن تصنيــف انتشــار 
واحليوانــات  والقــوارض  احلــرات 

الســائبة يف مدينــة ام قــر اىل:-
) 9.5% –الفئــة االوىل اقــل مــن)   1
ــئ  ــئ الثانية،املوان ــمل احياء)املوان وتش

ــاملية( ــة الش ــدة،دور اهلندي االوىل،القاع
2 – الفئــة الثانيــة مــن)9.5 – 10.5%( 
املروع،حــي  احيــاء)دور  وتشــمل 
اهلنديــة  الزهراء-الصناعــة،دور 

اجلنوبيــة(
ــر  ــن )10.6 فاكث ــة م ــة الثالث 3 – الفئ
دور  اجلاهــزة  احياء)حــي  ومتــل   )
اخلمســن،حي املعلمــن،دور الشــعبي( 

خريطــة)5(
4 – ســوء احلالــة النفســية والشــعور 

باالزعــاج/
يف احــدى التجــارب دول العــامل وجــد 
البــري  التلــوث  تفســر  االطبــاء 
منظــر  لرؤيتهــم  االشــخاص  عــى 
بــري ســئ كالنفايــات الصلبــة مثــال 
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االدرينالــن  مــادة  زيــادة  اىل  يــؤدي 
ــا  ــي تفرزه ــة الت ــادة اهلرموني ــي امل وه
ــرز  ــا تف ــي بدوره ــة الت ــدة النخامي الغ
ــع  ــدة ويرف ــة املع ــع محوض ــون يرف هرم
ــايل  ــب وبالت ــات القل ــتويات رضب مس
ــعر  ــايل يش ــاالت ،وبالت ــة االنفع رسع
املشــاهد لتلــك النفايــات باالزعــاج 
وعــدم الراحــة النفســية.)7 (،وهــذا مابينه 
اجلــدول)19 ( والشــكل )5 (حيــث 
اتفــق الســكان املدينــة  وباعــداد كبــرة 
تراوحــت  بــن التاثــر الكبر واملتوســط 
ــبة )75.4% **(  ــت )377 ( وبنس بلغ
ــية  ــة النفس ــى احلال ــات ع ــر النفاي تاث
ــاج  ــعور باالزع ــة والش ــكان املدين للس
وعــدم االرتياح.،امــا عــى مســتوى 
ــن  ــداد ب ــم االع ــاءت معظ ــاء ج االحي

وبنســب  واملتوســط  الكبــر  التاثــر 
ــة. خمتلف

ــات  ــار النفاي ــبق ان انتش ــا س ــن مم يتب
املنزليــة الصلبــة هلــا تاثــرات بيئيــة عــى 
ــدول  ــن اجل ــر م ــة ام ق ــكان مدين س
ــر  ــح ان تاث ــكل)6 (يتض )11 ( و الش
تشــويه مجاليــة املدينــة جــاء باعــى نســبة 
ــح  ــر الروائ ــم تاث ــت )%26.7 (،ث بلغ
الكرهيــة ثانيــا)%25.6 (،احتــل التاثــر 
البيئــي لســوء احلالــة النفســية للســكان 
ثالثــا ب)%24.6 ( ،جــاء اخــر انتشــار 
واحليوانــات  واحلــرات  القــوارض 
ــث ان  ــد البح ــائة)23.1( اذن وج الس
النفايــات املنزليــة الصلبــة هلــا تاثــرات 
ــة  ــق فرضي ــذا يطاب ــدد  وه ــة متع بيئي

ــث. البح
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خريطة)5( التوزيع املكاين النتشار احلرات والقوارض واحليوانات السائبة يف احياء 
مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)9 (
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جدول)10(تاثر النفايات املنزلية الصلبة عى احلالة النفسية)الشعور باالزعاج( 
لسكان احياء مدينة ام قر للمدة2021

اسم الحي
اليوجد لها تاثري        كبريةمتوسطةضعيفة

%العدد%العدد%العدد%العدد

79.61910.42010.348القاعدة

68.220112110.836دور املرشوع

45.52111.52412.312حي الجاهزة - دور الخمسني

912.32212.1178.724حي املعلمني

79.6189.9157.71020حي املوانئ الثانية

1115.1147.7168.2918حي املوانئ االوىل

1216.4137.12010.3510حي الزهراء- الصناعة

811179.4189.2714حي دور الهندية الشاملية

34.12111.52512.812دور الشعبي

6حي دور الهندية الجنوبية
8.2

17
9.4

19
9.7

8
16

100%100%100%100%

%5010%19539%18236.4%7314.6املجموع املدينة الكيل

املصدر/الدراسة امليدانية
شكل)5(تاثر النفايات املنزلية الصلبة عى احلالة النفسية لسكان مدينة ام قر 

للمدة2021 

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول) 10(
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جدول) 11 (التاثرات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة يف مدينة ام قر للمدة2021 
%العددالتاثري البيئي

39125.6الروائح الكريهة)سيئة وسيئة جدا(

40826.7تشويه جاملية املدينة

35323.1انتشار القوارض والحرشات والحيوانات السائبة

37724.6سوء الحالة النفسية والشعور باالزعاج

%1529100املجموع

املصدر/باعتامد عى اجلداول)7 (،)8 (،)9 (،)10 (

شكل)6 ( التاثرات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة يف مدينة ام قر2021 

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)11 (
ــة  ــاة )البيئ ــودة احلي ــؤرش ج ــا م سادس
ــة ام  ــكن بمدين ــة يف الس النظيفة(والرغب

قر
1 – مؤرش جودة احلياة

ــا  ــاة باهن ــة احلي ــودة او نوعي ــرف ج تع
البيئــة  ســعادة الفــرد ورضــاه عــن 
مــن  يتبــن   ) فيهــا)8  يعيــش  التــي 

مــؤرش  ان  اجلدول)12(والشــكل)7( 
جــودة احلياة)البيئــة النظيفــة( ملدينــة 
ام قــر جــاء ســيئة بعــدد )369 (
ــة  ــبة مرتفع ــي نس ــبة%73.8  وه وبنس
والتــي تعــد انعــكاس لراكــم النفايــات 
وانتشــارها يف ارجــاء املدينــة، امــا عــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاء وع ــتوى االحي مس
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ــع  ــا باملجم ــا اال اهن ــب فيه ــن النس تباي
ســيئة  النظيفــة  البيئــة  مــؤرش  جــاء 
اجلاهــزة  دور  حيــي  احتــل  حيــث 
املرتبــة  الشــعبي  ودور  –اخلمســن 
وبنســبة11.7%   ) بعــدد)43  االوىل 
ــدة  ــي القاع ــا ح ــاء ثاني ــكل منهام،ج ل

بعــدد)40 (بنســبة%10.8 ،احتــل حــي 
الزهــراء -الصناعــة ثالثــا بعــدد)38 
اخــرا  جــاء  ،فيــام  (وبنســبة10.3% 
ــدد)31  ــرا  بع ــئ االوىل اخ ــي املوان ح

. (وبنســبة8.4% 

جدول)12(مؤرش جودة احلياة )البيئة النظيفة من النفايات الصلبة(
  يف مدينة ام قر للمدة2021

جيدةمقبولةسيئةاسم الحي

%العدد%العدد%العدد

4010.899.312.9القاعدة

359.51010.3514.7دور املرشوع

4311.777.200حي الجاهزة - دور الخمسني

37101111.325.9حي املعلمني

328.71212.4617.7حي املوانئ الثانية

318.41414.4514.7حي املوانئ االوىل

3810.399.338.8حي الزهراء- الصناعة

349.288.3823.5حي دور الهندية الشاملية

4311.777.200دور الشعبي

369.71010.3411.8حي دور الهندية الجنوبية

100%100%100%

%346.8%9719.4%36973.8املجموع الكيل للمدينة

املصدر/الدراسة امليدانية
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شكل)7( مؤرش جودة احلياة)البيئة النظيفة من النفايات الصلبة( يف مدينة ام قر 
للمدة2021

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)11 (

ــكنية يف  ــاء الس ــف  االحي ــن تصني يمك
مدينــة ام قــر مــن حيــث ســوء مــؤرش 

جــودة احليــاة )نظافــة البيئــة( اىل:-
فاقــل(   9% نســبة)  االوىل  الفئــة   – أ 
ــئ  ــئ االوىل، املوان وتشــمل احياء)املوان

ــة( الثاني
ــن) 9.1% -10%  ــة م ــة الثاني ب –الفئ
( وتشــمل احيــاء)دور املــروع،دور 
اهلنديــة  اجلنوبيــة،،دور  اهلنديــة 

املعلمــن( الشــاملية،حي 
ج – الفئــة الثالثــة مــن)%10.1 فاكثــر( 
ــزة  ــي اجلاه ــمل احياء)القاعدة،ح وتش
الزهــراء-  اخلمســن،حي  –دور 

الصناعــة،دور الشــعبي( خريطــة)6(
2 – رغبــة العيــش )طمــوح العيــش 

باملدينــة(
 ) والشــكل)8  اجلــدول)13(  بــن 
مســتوى رغبــة الفــرد يف العيــش بمدينة 
ــبة  ــف بنس ــاءت ضعي ــد ج ــر فق ام ق
ــغ  ــد بل ــة فق ــكان املدين ــدى س ــة ل عالي
ــا  ــبة %72.8   ،ام ــدد)364 ( وبنس الع
عــى مســتوى االحيــاء  ايضــا ســجلت 
ــكان  ــدى الس ــة ل ــة ضعيف ــا رغب مجيع
احتــل  فقــد  احيائهــم  يف  للعيــش 
ــدد )46 (  ــى ع ــعبي اع ــي دور الش ح
ــام  ــوع الع ــن املجم ــبة%12.6 م وبنس
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–دور  اجلاهــزة  حــي  للمدينة،احتــل 
ــالل  ــن خ ــة م ــة الثاني ــن املرتب اخلمس
املدينــة  يف  بالعيــش  الرغبــة  ضعــف 
(وبنســبة%12.1،املركز  بعــدد)44 
ــدد)42  ــدة بع ــي القاع ــث كان حل الثال
اخــرا  جــاء  (وبنســبة%11.5،فيام 

بعــدد)25(  الثانيــة  املــواين  حــي 
التحليــل  مــن  وبنســبة%6.9،يتضح 
اعــاله ان هنــاك رغبــة ضعيفــة مــن 
ــة  ــة للعيــش يف املدين ــل ســكان املدين قب
ــف  ــر يف ضع ــي تاث ــل البيئ وكان للعام

الرغبــة للســكن يف مدينــة ام قــر.

خريطة)6 (التوزيع املكاين لسوء جودة احلياة يف مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/ باعتامد عى بيانات اجلدول)12 (
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جدول)13( مستوى رغبة الفرد يف العيش بمدينة ام قر للمدة2021  

اسم الحي
ممتازةجيدةمقبولةضعيفة

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

4211.587.50000القاعدة

4111.398.40000دور املرشوع

 حي الجاهزة - دور

الخمسني
4412.165.60000

3910.7109.314.600حي املعلمني

256.91715.9522.7342.8حي املوانئ الثانية

267.11413.1836.3228.6حي املوانئ االوىل

3810.41110.314.600حي الزهراء- الصناعة

 حي دور الهندية

الشاملية
339.11312.2418.200

4612.643.70000دور الشعبي

 حي دور الهندية

الجنوبية
30

8.3
15

14
3

13.6
2

28.6

100%100%100%100%

%71.4%224.4%10721.4%36472.8املجموع الكيل للمدينة

املصدر/املسح امليداين
            شكل)8 ( درجة رغبة السكان للعيش يف مدينة ام قر للمدة2021

املصدر/باعتامد عى بيانات اجلدول)12 (
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النتائج:
مدينــة  يف  البلــدي  الــدور  –متيــز   1
ــف ســواء يف الــكادر  ام قــر بالضع
ــى  ــس ع ــات انعك ــل ام يف االلي العام
انتشــار النفايــات املنزليــة الصلبــة يف 
احيائهــا حيــث بلغــت الكميــات الغــر 

كغم/يــوم. مرفوعــة4117.5 
يف  العشــوائيات  االنتشــار  كان   –  2
احيــاء املدينــة عــبء اضــايف يف انتشــار 
ــة. ــة يف املدين ــات الصلب ــم النفاي وتراك
ــة  ــة الصلب ــات املنزلي ــت النفاي 3 –خلف
متثلــت  متعــددة  بيئيــة  تاثــرات 
مجاليــة وتشــويه  الكرهيــة  بالروائــح 
املدينــة وانتشــار القــوارض واحليوانات 
عــى  انعكــس  ذلــك  كل  الســائبة 
ــعورهم  ــكان وش ــية للس ــة النفس احلال
درجــة  بلفــت  والتــي  باالزعــاج 

. الســوء75.4% 
ــث  ــة حي ــرات البيئي ــت التاث 4 – تباين
ــة  ــة املدين ــويه مجالي ــر يف تش ــاء التاث ج
تاثــر  ،جــاء   26.7% بنســبة  اوال 
ــبة25.6%  ــا بنس ــة ثاني ــح الكرهي الروائ
،احتــل تاثــر عــى احلالــة النفســية 
للســكان والشــعور باالزعــاج ثالثــا 
%24.6 ،فيــام جــاء اخــرا تاثــر انتشــار 
واحليوانــات  واحلــرات  القــوارض 

بنســبة23.1%. الســائبة 
ــن  ــاة م ــودة اجلي ــؤرش ج ــاء م 5 – ج
خــالل نظافــة البيئــة يف مدينــة ام قــر 

بالــيء وبنســبة73.8% .
6 – اتفــق ســكان املدينــة عــى ضعــف 
الرغبــة يف الســكن والعيــش يف مدينــة ام 
قــر بنســبة%72.8 نتيجــة انعكاســات 

التاثــرات البيئيــة يف املدينــة.
التوصيات

1 – تعزيــز الــدور البلــدي عــن طريــق 
ام قــر  بلديــة مدينــة  دائــرة  رفــد 
بالعــدد الــكايف مــن االليــات وااليــدي 
ــك  ــع تل ــل م ــة للتعام ــة املدرب العامل
ــة  ــزات خاص ــر جتهي ــات ، وتوف النفاي

ــالمتهم. ــى س ــاظ ع ــن للحف للعامل
2 – بيــان ظــرورة نــر الوعــي البيئــي  
خلطــورة النفايــات الصلبــة عــى صحــة 
االنســان باقامــة النــدوات التثقيفيــة 
املــدارس  طلبــة  عــى  وخصوصــا 

واملؤسســات احلكوميــة.
ــات  ــداد احلاوي ــز يف اع ــد العج 3 –س
ــل  ــر لتقلي ــة ام ق ــاء مدين ــة احي لكاف
تاثــرات القــوارض واحلــرات وعــدم 
انتشــار تلــك النفايــات مــن قبلهــا 
ومــن الريــاح خاصــة واهنــا منطقــة 
ــة ام  ــا يف مدين ــتد تاثره ــة يش صحراوي
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ــر. ق
العمــل  ســاعات  عــدد  زيــادة   –  4
ــة  ــر بغي ــة ام ق ــة مدين ــة لبلدي الفعلي
رفــع النفايــات املتبقيــة يف احيائهــا.
5 – معاجلــة التاثــرات البيئيــة املوجودة 
املســاحات  زيــادة  عــى  والعمــل 
اخلــراء بقصــد حتســن جــودة احليــاة 
وتفضيــل العيــش مــن قبــل الســكان يف 

ــة. املدين

اهلوامش :
 -)  1(Bassim H.Graimed and Abbas 

H.sulaymon،Jathwa A ibrahem، 

Household behavior on soild wast 

management acase of AL-Kut city،eng 

and tech jourual،vol28،no 24،2010

بكــر  ايب  بــن  الرازي،حممــد   -)  2(
ــاح،دار  ــار الصح ــد القادر،خمت ــن عب ب

العــريب،1957،ص552 الكتــاب 
ادارة  لفتة،كفــاءة  (خلف.حممــد   3(
النفايــات املنزليــة الصلبــة يف مدينــة 
دكتوراه،كليــة  البرة،اطروحــة 
اجلغرافية،جامعــة  االداب،قســم 

،ص19  2020، البــرة 
مهدي،التبايــن  (الزيادي،صــالح   4(
الكمــي والنوعــي للنفايــات املنزليــة 

العــراق  جنــوب  مــدن  يف  الصلبــة 
العلــوم  تدويرها،جملــة  وامكانيــة 
االنســانية،جملد/1 ،العــدد اخلــاص11 

189 2012،ص ،
ــد  ــم، وخال ــدة جاس )5 (اخلزاعي،ماج
اكــر عبــد اهلل، النفايــات املنزليــة واثرها 
عــى البيئــة يف مدينــة الصــدر وامكانيــة 
االســتفادة منهــا اقتصاديا،جملــة اداب 
ذي قــار،35 )2 (،2021 ،ص-169

170
النفايــات  حــرق  عــن  ينتــج   )*(
وخاصــة البالســتيكية مــواد خطــرة 
)غــاز الديوكســن(تتلف جهــاز املناعــة 

لالنســان راجــع:
)National center for enveronmental 

assessment.p2-13.1998 (

ــر  ــبة التاث ــع نس ــالل مج ــن خ )**( م
ــام  ــر الع ــط+التاثر الكبر=التاث املتوس

75.4=  39+  36.4(
)6 ( (  connett medical incineration.

p2.1997(

)7( حمجــوب يــارس، التلــوث البــري 
،حماظــرات  العمرانيــة  البيئــة  يف 
والعمــران  العــامرة  عــن  ومقــاالت 

،ص4  2010،
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)8 (Liu،B.Quality of life)indicators 

in us metropolita a areas:a statistical 

analysis preager ،new york.1978

املصادر
 )1 (- Bassim H.Graimed and Abbas 

H.sulaymon،Jathwa A ibrahem، 

Household behavior on soild wast 

management acase of AL-Kut city،eng 

and tech jourual،vol28،no 24،2010

بكــر  ايب  بــن  الرازي،حممــد   -)  2(
ــاح،دار  ــار الصح ــد القادر،خمت ــن عب ب

. العــريب،1957  الكتــاب 
ادارة  لفتة،كفــاءة  (خلف.حممــد   3(
النفايــات املنزليــة الصلبــة يف مدينــة 
دكتوراه،كليــة  البرة،اطروحــة 
جامعــة  اجلغرافيــة،  قســم  االداب، 

.  2020، البــرة 
مهدي،التبايــن  (الزيادي،صــالح   4(
الكمــي والنوعــي للنفايــات املنزليــة 
العــراق  جنــوب  مــدن  يف  الصلبــة 
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االنســانية،جملد/1 ،العــدد اخلــاص11 

.2012 ،
ــد  ــم، وخال ــدة جاس )5 (اخلزاعي،ماج
اكــر عبــد اهلل، النفايــات املنزليــة واثرها 

عــى البيئــة يف مدينــة الصــدر وامكانيــة 
االســتفادة منهــا اقتصاديا،جملــة اداب 

ــار،35 )2 (،2021 . ذي ق
 connett medical   )  )  6(  
)i n c i n e r a t i o n .p 2 . 1 9 9 7

التلــوث  يــارس،  حمجــوب   )7(
العمرانيــة  البيئــة  يف  البــري 
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. والعمــران،2010 
)8 (Liu،B.Quality of life)indicators 

in us metropolita a areas:a statistical 

analysis preager ،new york.1978

)9 ( وزارة املــوارد املائيــة ،اهليــاة العامــة 
البــرة  حمافظــة  للمســاحة،خريطة 
ــم1 :500000  ــاس الرس االدارية،مقي

ــداد،2021. ــاة بغ ــة اهلي مطبع
البرة،دائــرة  بلديــة  مديريــة   )  10(
تنظيــم  قر،شــعبة  ام  بلديــة 
ــورة ــر منش ــات غ ــدن،2021 ،بيان امل
ــة  ــر، خريط ــة ام ق ــرة بلدي )11 ( دائ
التصميــم األســاس ملدينــة ام قــر، 
بمقيــاس رســم1: 20000، 2021 .
البرة،دائــرة  بلديــة  مديريــة   )  13(
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،بيانــات غــر منشــورة
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ملحق)1(استامرة االستبيان

1-ماهي درجة رضاكم عن بلدية املدينة يف رفع النفايات املنزلية الصلبة ؟  
 سيئة------   مقبولة--------   جيدة---------

2 – ماهــي درجــة تاثــر النفايــات  املنزليــة املطروحــة مــن روائــح كرهيــة عى ســكان 
؟ حلي ا

سيئة........  سيئة جدا........... مقبولة............. ال تاثر............
ــة  ــر املدين ــويه ملنظ ــبب تش ــة تس ــة الصلب ــات املنزلي ــار النفاي ــد وانتش ــل تواج 3- ه

ــا؟ ــن مجاليته ــل م ويقل
اوافق........  ال اوافق...........

4 – هــل ان القــوارض واحلــرات وبعــض احليوانــات الســائبة  منتــرة يف مــكان 
جتمــع النفايــات املنزليــة الصلبــة يف املدينــة

اوافق..............  ال اوافق................
ــدى  ــية ل ــة النفس ــى احلال ــر ع ــة تاث ــة يف املدين ــات املنزلي ــبب النفاي ــل تس 4 –ه

ــاح ــدم االرتي ــعرون بع ــث يش ــكان بحي الس
اوافق................  ال اوافق...............

5 – ماهــو تقييمــك ملــؤرش جــودة احليــاة )البيئــة التــي تعيــش فيهــا ومــدى نظافتهــا(
يف مدينــة ام قرمــن خــالل تاثــرات النفايــات املنزليــة الصلبــة وانتشــارها باملدينــة

سيئة..........   مقبولة...........   جيدة..............
6- درجــة قبولــك للعيــش بمدينــة ام قــر مــن خــالل التاثــرات البيئيــة النتشــار 
القــوارض  بعــض  وانتشــار  للنفايــات  البــري  الكرهية،والتلــوث  الروائــح 

ــائبة. ــات الس ــرات واحليوان واحل
ضعيفة ...........   مقبولة...........    جيدة ...........    ممتازة..............
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Abstract: 

Solid household waste has multiple 

environmental impacts،The strength of 

influences depends on the ways in which 

they are dealt with by the cycles of affliction 

and the prevailing population  culture.The 

research came to clarify the mechanism of 

dealing with this waste in the city of umm 

Qaser and the inability to remove it and the 

reasons for that deficit،Then he focused on 

the environmental effects resulting from 

the problem of accumulation and spread of 

waste in the city، represented by the spread 

of unpeasant odors،insects، rodents،stray 

animals،visual pollution and its impact 

on the psychological state and mood of 

the population.Then an assessment of the 

environmetal quality of life in the city of 

Umm Qaser،The extent of residents desire 

and preference to live in the city.Finally 

he suggested some recommendations to 

deal with these purees and reduce their 

environmental impacts.                                                                                                              

KeyWords:

1 –solid household waste 2 –Environmental 

influences 3 –Quality of life
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