حمور
الدراسات اجلغرافية
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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
بانتشــار الروائــح الكرهيــة واحلــرات

الكلامت املفتاحية العربية:

 –1النفايــات املنزليــة الصلبــة.

والقــوارض واحليوانــات الســائبة

املنزليــة الصلبــة  – 3جــودة احليــاة

احلالــة النفســية واملزاجيــة للســكان،

للنفايــات املنزليــة الصلبة تأثــرات بيئية

مدينــة ام قــر ،ومــدى رغبــة الســكان

حســب طــرق التعامــل معهــا مــن

اقــرح بعــض التوصيــات للتعامــل مــع

 –2التاثــرات البيئيــة للنفايــات

والتلــوث البــري وتاثريهــا عــى

ملخص اللغة العربية:

ثــم تقييــم جلــودة احليــاة البيئيــة يف
وتفضيلهــم للعيــش يف املدينــة ،اخــرا

متعــددة ،يتوقــف قــوة تلــك التاثــرات

تلــك النفايــات واحلــد مــن التاثــرات

قبــل دوائــر البلديــة والثقافــة الســكانية

البيئيــة هلــا.

الســائدة  ،جــاء البحــث لتوضيــح آليــة

املقدمة:

التعامــل مــع تلــك النفايــات يف مدينــة

تعــاين اغلــب املــدن يف العــامل مــن

ام قــر والعجــز يف رفعهــا واســباب

التاثــرات البيئيــة للنفايــات الصلبــة

ذلــك العجز،ثــم ركــز عــى التاثــرات

ويتوقــف درجــة التاثــر حســب طريقــة

البيئيــة الناجتــة عــن مشــكلة تراكــم

التعامــل مــع تلــك النفايــات وكيفيــة

وانتشــار النفايــات يف املدينــة واملتمثلــة
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التخلــص منهــا وكلــا كانــت الطــرق

تراكــم وانتشــار النفايــات املنزليــة

ازدادت تلــك التاثــرات التــي هتــدد

- 2ســبب تراكــم النفايــات املنزليــة

بدائيــة والــدور البلــدي ضعيــف كلــا

احليــاة وجودهتــا يف املدينــة  ،ومدينــة
ام قــر احــد تلــك املــدن التــي تعــاين

مــن التاثــرات البيئــة الناجتــة عــن

تراكــم وانتشــار النفايــات املنزليــة
الصلبــة يف احيائهــا
مشكلة البحث

الصلبــة مشــكالت بيئيــة يف مدينــة ام

قــر

 -3تســبب ضعــف الــدور البلــدي
يف انتشــار النفايــات املنزليــة الصلبــة يف

احيــاء مدينــة ام قــر

– 4ترتــب عــن التاثــرات البيئيــة يف

-1هــل ان مدينــة ام قــر تعــاين مــن

مدينــة ام قــر ســوء يف جــودة احليــاة

الصلبــة يف احيائهــا الســكنية.

– 5الســكن يف مدينــة ام قــر ضمــن

تراكــم وانتشــار النفايــات املنزليــة

بــن احيائهــا

 -2هــل هنــاك تاثــرات بيئــة لرتاكــم

مســتوى الطمــوح

قــر

ام قــر عــى خــط عــرض  30درجــة

النفايــات املنزليــة الصلبــة يف مدينــة ام

احلــدود املكانيــة والزمانية/تقــع مدينــة

-3هــل يوجــد ضعــف يف عمــل بلديــة

شــاال وخــط طــول  47رشقــا يف اجلــزء

وانتشــار النفايــات املنزليــة الصلبــة

وهــي حتتــل القســم اجلنــويب الرشقــي

مدينــة ام قــر وكان ســببا يف تراكــم

اجلنــويب الغــريب مــن حمافظــة البــرة

العدد  50 /آذار 2022م

– 4هــل ان ســوء جــودة احليــاة

مــن العــراق  ،كــا تشــكل املدينــة

للتاثــرات البيئيــة

مســاحة قضــاء الزبــر البالغــة 11618

يف مدينــة ام قــر تعــد انعكاســا

مســاحة  287كــم وبنســبة  2.5%مــن

 – 5هــل ان الســكن يف مدينــة ام قــر

كــم .كــا تشــكل مســاحة  1.5%مــن

ســكاهنا

.امــا مــن الناحيــة اجلغرافيــة حيــد

يقــع ضمــن مســتوى الطمــوح لــدى
فرضية البحث يفرتض البحث ان-:
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الصلبــة

-1تعــاين مدينــة ام قــر مــن تفاقــم

مســاحة املحافظــة البالغــة 19070كــم
مدينــة ام قــر منطقــة املــزارع مــن

الشــال،ومن الــرق قضــاء الفاو،مــن

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

ناحيــة الغــرب حتدهــا ناحيــة ســفوان

املــدة الزمنيــة2021

مــن احلــدود الدوليــة بــن العــراق

اســتامرة اســتبيان بلــغ عددهــا 50

،امــا احلــدود اجلنوبيــة تشــكل جــزء

والكويــت .خريطــة() 1

احلــدود الزمانيــة شــملت الدراســة

عينــة الدراســة /شــمل البحــث
اســتامرة قصديــة لــكل حــي يف املدينــة،

ملحــق() 1

خريطة( ) 1موقع مدينة ام قرص من حمافظة البرصة

العدد  50 /آذار 2022م

املصــدر /وزارة املــوارد املائيــة ،اهليــاة العامــة للمســاحة،خريطة حمافظــة البــرة
االدارية،مقيــاس الرســم 500000: 1مطبعــة اهليــاة بغــداد2021،
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اوال – مفاهيــم ومصطلحــات عامــة

للنفايــات الصلبــة واملنزليــة وانواعهــا
وتأثرياهتــا البيئيــة والصحيــة

ختتلــف خمرجــات النفايــات الصلبــة

بــن الــدول مــن حيــث الكميــة
وكذلــك مــن حيــث نوعيتهــا كــا
ختتلــف يف اللفــظ بينــا يطلــق عليهــا

يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة Trash
، &garbageيطلــق عليهــا يف بريطانيــا
)1( Rubbishامــا يف اللغــة العربيــة

معناهــا كناســة الــدار والطرق(،)2يمكن

تعريــف النفيــات الصلبــة باهنــا املــواد
الغــر مرغــوب هبــا وتنتــج عــن
كافــة النشــاطات الســكنية والتجاريــة
والصناعيــة والزراعيــة وهــي ذات

تراكيــب خمتلفــة ومتنوعــة او هــي
مــواد صلبــة او شــبه صلبــة ناجتــة عــن
انشــطة خمتلفــة،او هــي مــواد فائضــة

العدد  50 /آذار 2022م

عــن حاجــة االنســان ويرغــب مالكهــا

يف التخلــص منهــا

) 3(.

امــا النفايــات املنزليــة الصلبــة يقصــد

هبــا باهنــا املخلفــات الناجتــة عــن
الوحــدات الســكنية يف خمتلــف االحيــاء
واملحــات وتشــمل بقايــا الطعــام،

واملعــادن والــورق والزجــاج واملــواد
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البالســتيكية وخملفــات االطفــال
املختلفــة وغريهــا

) 4(.

للنفايــات الصلبــة جمموعــة مــن

تاثــرات البيئيــة عــى ســكان املــدن

() 5

 – 1تشويه املنظر(التلوث البرصي)

 – 2الرائحة الكرهية

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

 – 4تلويــث الرتبــة مــن خــال عصــارة

النفايــات الصلبــة (املحتــوى الرطــويب )
 – 5الغــازات املنبعثــة مــن تلــك

النفايــات وتشــمل غــاز امليثــان وثــاين
اوكســيد الكربــون وهــي مــن الغــازات

الدفيئــة التــي تلعــب دور يف رفــع
حــرارة االرض عــى املــدى البعيــد

 – 6بعض االوبئة واالمراض

 – 7تلــوث امليــاه ســواء(اجلوفية او
الســطحية)

ثانيــا – كميــة النفايــات املنزليــة الصلبــة
املطروحــة مــن الوحــدات الســكنية يف

مدينــة ام قرص

تشــكل مدينــة ام قــر احــد نواحــي

قضــاء الزبــر ،حيــث تتكــون مــن 10
احيــاء ســكنية،خريطة( ) 2والتــي يبلــغ

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

عدد ســكاهنا 37854نســمة جــدول(1

نســمة وبنســبة،20.3%املرتبة الثالثــة

يف عــدد الس�كـان بواقــع 8000نســمة

وبنســبة، 19.4%فيــا جــاء حــي

) ،شــغل حــي الزهراء-الصناعــة املرتبة
وبنســبة 21.1%مــن جممــوع ســكان

املدينــة  ،املركــز الثــاين بعــدد الســكان

حلــي املوانــئ الثانيــة بواقــع7700

حــي املوانــئ االوىل 7350نســمة
اهلنديــة الشــالية اخــرا بـــ ()1000

وبنســبة 2.6%مــن جممــوع ســكان
املدينــة ،شــكل() 1

جدول()1عدد سكان مدينة ام قرصللمدة2021

اسم الحي
القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة -دور الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور الهندية الشاملية
دور الشعبي
حي دور الهندية الجنوبية
املجموع

عدد سكان الحي
1120
1816
3604
2400
7700
7350
8000
1000
2464
2400
37854

 %لكل حي من سكان املدينة
3
4.8
9.5
6.4
20.3
19.4
21.1
2.6
6.5
6.4
--------------------

،بيانــات غــر منشــورة

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/مديريــة بلديــة البرصة،دائــرة بلديــة ام قرص،شــعبة تنظيــم املــدن2021،
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شكل( ) 1النسبة املئوية لعدد سكان مدينة ام قرص للمدة 2021

املصدر/باعتامد عىل اجلدول() 1
خريطة( )2االحياء السكنية يف مدينة ام قرصللمدة2021

العدد  50 /آذار 2022م

املصــدر /دائــرة بلديــة ام قــر ،خريطــة التصميم األســاس ملدينــة ام قــر ،بمقياس

رسم. 2021 ،20000 :1

242

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

مــن خــال اجلــدول( ) 2يتضــح ان

يوم،امــا حــي املوانــئ الثانيــة جــاء ثانيــا

الصلبــة ملدينــة ام قــر بلــغ43267.5

الثالثــة كانــت حلــي املوانــئ االوىل

احتــل حــي الزهــراء -الصناعــة باملرتبة

املرتبــة االخــرة حلــي دور اهلنديــة

معــدل العــام لتولــد النفايــات املنزليــة
كغم/يــوم ،امــا عــى مســتوى االحيــاء

االوىل بمعــدل بلــغ 10000كغــم/

بمعــدل(9625

بمعــدل(9187.5

كغم/يوم)،املرتبــة
كغم/يوم)،امــا

الشــالية(1250كغم/يوم).

جدول( ) 2املعدل اليومي للنفايات املنزلية الصلبة الحياء مدينة ام قرص للمدة2021
اسم الحي

عدد سكان الحي

معدل تولد النفايات املنزلية (كغم/يوم)(*)

القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة  -دور الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور الهندية الشاملية
دور الشعبي
حي دور الهندية الجنوبية
املجموع

1120
1816
3604
2400
7700
7350
8000
1000
2464
2400
37854

1400
2270
4505
3000
9625
9187.5
10000
1250
3080
3000
43267.5

املطروحــة مــن قبــل الوحــدات الســكنية اعتمــد الباحــث عــى اخــذ وزنــان متعــدد

لــكل حــي وباوقــات خمتلفــة يف الشــهر وللموســمني الصيفــي  )30عينــة لــكل
حي)والشــتاء( 30عينــة لــكل حــي) وبعــد ذلــك اســتخرج معــدل عــام لكميــة

النفيــات املطروحــة لالحيــاء والــذي بلــغ( 1.250كغــم) ثــم اســتخرج معــدل

العدد  50 /آذار 2022م

املصــدر /املســح امليــداين)*( /لعــدم وجــود معيــار لكميــة النفايــات املنزليــة

كميــة النفيــات لــكل حــي مــن خــال رضب عــدد الســكان ×املعــدل العــام
للنفايــات املنزليــة الصلبــة املطروحــة (1.250كغــم).
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ثالثــا -كميــات النفايــات املنزليــة

للحاويــات للســعتني لكــن نجدهــا غري

الســكنية يف مدينــة ام قــر.

او الهنــا متهرئــة ممــا ســبب يف تراكــم

الصلبــة املرفوعــة واملتبقيــة للوحــدات
1-مجع النفايات املنزلية الصلبة

بعــض النفايــات يف شــوارع املدينــة،

يتــم مجــع النفايــات املنزليــة الصلبــة

وخاصــة االحيــاء تلــك التــي تعــاين

تراوحــت بــن

حيــث بلغــت عــدد العشــوائيات يف

يف مدينــة ام قــر يف حاويــات ذات

احجــام خمتلفــة

 0.100م 3اىل  1م، 3مــن خــال
اجلــدول( )3يتبــن ان اعــداد احلاويــات

ســعة  0.100م 3يف مدينــة ام قــر
بلغــت  4557حاويــة امــا ســعة 1م

3

مــن انتشــار العشــوائيات يف ارجائهــا
املدينــة 1468عشــوائية وبنســبة29.8%

مــن عــدد الوحــدات الســكنية

الــكيل يف املدينــة والبالــغ4927
وحــدة

ســكنية،جدول(،)4كام

بلغــت 89حاويــة ،امــا عــى مســتوى

نجــد ان اغلبيــة االحيــاء نتــر فيهــا

اعــى عــدد حاويــات ســعة0.100

اهلنديــة الشــالية باعــى عــدد بلــغ538

،جــاء ثانيــا حــي املوانــئ االوىل 950

ثانيــا حــي الزهراء-الصناعــة ب

بـــ  105حاويــة ،امــا احلاويــات ســعة1

حــي دور اهلنديــة اجلنــويب ثالثــا

املرتبــة االوىل بلغــت 20حاويــة ،جــاء

تراوحــت بقيــة االحيــاء بــن 41-

االحيــاء نجدهــا تبيانــت فقــد بلغــت

حــي دور اهلنديــة الشــالية 110م

3

حاوية،فيــا جــاء اخــرا حــي القاعــدة

العدد  50 /آذار 2022م

م 3كان حلــي اجلاهــزة-دور اخلمســن
ثانيــا احياءاملوانــئ الثانيــة واملــواين

العشــوائيات حيــث جــاء حــي دور
عشــوائية

وبنســبة،36.6%جاء

380عشــوائية وبنســبة،25.9%احتل

300عشوائيةوبنســبة،20.4%

فيــا

 60عشــوائية وبنســبة بــن2.8%

االوىل وحــي دور اهلنديــة الشــايل بـ 10

،4.1%-امــا حيــي املــواينءاالوىل

احياءالقاعــدة واملعلمــن وحــي دور

اثــرت تلــك الوحــدات الســكنية الغــر

حاويــة لــكل منهم،امــا اخــرا شــملت
اهلنديــة اجلنــويب بـــ 5حاويــة لــكل
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كافيــة امــا بســبب نقــص يف اعدادهــا

منهم،عــى الرغــم مــن هــذه االعــداد

والثانيــة انعدمــت فيهــا العشــوائات،لذا

اصوليــة يف زيــادة انتشــار النفايــات
يف احيــاء املدينــة خاصــة اذا ماعلمنــا

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

ان تلــك العشــوائيات غــر مشــمولة مــن قبــل البلديــة يف توزيــع احلاويــات عــى
اختــاف احجامهــا.

جدول( )3اعداد احلاويات وانواعها يف مدينة ام قرص للمدة2021

اسم الحي
القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة  -دور الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور الهندية الشاملية
دور الشعبي
حي دور الهندية الجنوبية
املجموع

حاوية سعة 0.100م
105
190
250
175
700
950
600
1100
187
300
4557

3

حاوية سعة 1م
5
8
20
5
10
10
8
10
8
5
89

3

املصدر/باعتــاد عــى دائــرة بلديــة ام قرص،شــعبة البيئــة، 2021،بيانــات غــر

منشــورة

العدد  50 /آذار 2022م
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جدول()4التوزيع املكاين للوحدات السكنية العشوائية يف مدينة ام قرص للمدة2021
اسم الحي
القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة -دور الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور الهندية الشاملية
دور الشعبي
حي دور الهندية الجنوبية
املجموع

عدد الوحدات
السكنية
99
182
428
240
1100
1050
620
712
246
250
4927

عدد العشوائيات
41
45
60
60
0
0
380
538
44
300
1468

 %للعشوائيات من
الوحدات السكنية
2.8
3.1
4.1
4.1
0
0
25.9
36.6
3
20.4
100%

املصدر /باعتامد عىل-:

 – 1دائــرة بلديــة ام قرص،شــعبة تنظيــم املدن،بيانــات غــر منشــورة–2 2021،
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 خــال جمموعــة مــن االليــات التي بلــغ عددهــا 13كابســة ،جــدول()5

وعــى الرغــم مــن قلــة يف عــدد االليــات اىل اهنا تعــاين من مشــكلتني رئيســتني-:
العدد  50 /آذار 2022م
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 - 1متثلــث بــان اغلــب االليــات تعــاين مــن االعطــال ممــا يقلــل من كفــاءة اســتخدام

تلــك االليــات يف عمليــات رفــع النفايــات املنزليــة الصلبــة لالحياء

 – 2نقــص يف كــوادر العاملــة حيــث بلــغ  53عامــل وهــو عــدد اليغطــي املدينــة
خاصــة اذا ماعلمنــا ان هنــاك نفايــات اخــرة تبيانــت بــن الصناعيــة والتجاريــة
والطبيــة واالنشــائية

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

جدول( ) 5عدد االليات وااليدي العاملة لرفع النفايات يف دائرة بلدية ام قرص
اسم احلي
القاعدة
دور املرشوع
حي اجلاهزة  -دور اخلمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور اهلندية الشاملية
دور الشعبي
حي دور اهلندية اجلنوبية
املجموع

للمدة2021

كابسة خمتلفة السعة
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
13

االيدي العاملة
4
4
5
4
5
5
10
10
3
3
53

املصــدر /باعتــاد عــى بيانــات دائــرة بلديــة ام قرص،شــعبة البيئــة، 2021،بيانــات

غــر منشــورة

بالرجــوع اىل اجلــدول( ) 6يتبني ان كمية

منــه  93.6%مقابــل  6.4%مــن

مــن مدينــة ام قــر بلغــت(43200

الثالنيــة كان حلــي دور اهلنديــة اجلنــويب

النفايــات املنزليــة الصلبــة املطروحــة

النفايــات املتبقية،املركــز الثالــث حلــي

النفايــات املنزليــة الصلبــة املرفوعــة

كغم/يــوم) مــن جممــوع كميــة

شــكلت نســبة، 91.3%بينــا بلغــت

كميــة النفيــات املتبقــة التــي مل تســتطيع
البلديــة رفعها(4117.5كغم/يــوم)

بنســبة.8.7%

بنســبة 93.3%مقابــل 6.7%مــن

املوانــئ الثانيــة حيــث جــاءت نســبة

النفايــات املرفوعــة 92.5%مقابــل

نفايــات متبقيــة، 7.5%امــا اقــل حــي

مــن حيــث كميــة النفايــات املنزليــة

الصلبــة املرفوعــة بلغــت 71.4%

امــا عــى مســتوى االحيــاء نجــد

حلــي القاعــدة مقابــل نســبة28.6%من

نســبة مــن النفايــات املنزليــة املرفوعــة

يمكــن تقســيم احيــاء مدينــة ام قــر

ان حــي املــواين االوىل جــاء باعــى

العدد  50 /آذار 2022م

البالغــة )47317.5كغم/يــوم) حيــث

النفايــات املتبقيــة يف احلي،املرتبــة

النفايــات املتبقــة.
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حســب النفايــات املنزليــة الصلبــة

 – 2املســتوى الثــاين مــن 15% - 10%

– 1املســتوى االول اقــل مــن

اخلمســن،حي املوانــئ االوىل،دور

املرشوع،حــي املعلمني،حــي الزهــراء-

 – 3املســتوى الثالــث مــن 15.1%

دور اهلنديــة اجلنوبيــة)

املوانــئ الثانية).خريطــة() 3

ويشــمل احياء(حــي اجلاهــزة-دور

املتبقيــة (الغــر مرفوعــة) اىل-:

الشــعبي)

 10%وتشــمل احياء(القاعــدة،دور

فاكثــر ويشــمل حــي واحــد (حــي

الصناعة،حــي دور اهلندية الشــالية،حي

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

اسم الحي

العدد  50 /آذار 2022م

القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة  -دور
الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء-
الصناعة
حي دور الهندية
الشاملية
دور الشعبي
حي دور الهندية
الجنوبية

كمية
معدل تولد النفايات
النفايات املنزلية املرفوعة
(كغم/يوم)(*) )كغم/يوم)

 %لكمية
النفايات
املرفوعة
لكل حي

كمية النفايات  %لكية
املتبقية الغري النقايات
مرفوعة(كغم /املتبقية
لكل حي
بوم)

 %لكمية النفايات
املتبقية لكل حي من
مجموع النفايات
املتبقية للمدينة

1400
2270

1000
2000

71.4
88.1

400
270

28.6
11.9

9.7
6.5

4505

4000

88.8

505

11.2

12.3

3000
9625
9187.5

2700
8900
8600

90
92.5
93.6

300
725
587.5

10
7.5
6.4

7.3
17.6
14.3

10000

9800

98

200

2

4.9

1250

900

72

350

28

8.5

3080

2500

81.2

580

18.8

14

3000

2800

93.3

200

6،7

4.9

المجموع 43200 47317.5

4117.5 91.3

8.7

100%

املصدر/باعتــاد عــى دائــرة بلديــة ام قرص،تقديــرات شــعبة البيئــة، 2021،بيانــات

غــر منشــورة
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م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

خريطة( )3مستويات احياء مدينة ام قرصبالنسبة لكميات النفايات املتبقية
(الغري مرفوعة) للمدة2021

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر /باعتامد عىل بيانات اجلدول() 6
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خامســا -التاثــرات البيئيــة للنفايــات

العلميــة ان هنــاك تاثــرات صحيــة

ال تكمن املشــكلة يف املخرجــات اليومية

الصــادرة عــن هــدا التلــوث صغــرا

ادارة تلــك النفايــات وطــرق التخلــص

الرئــة وتســبب مشــكالت تنفســية

املنزليــة الصلبــة يف مدينــة ام قــر

للنفايــات املنزليــة الصلبة وانــا يف كيفية

منهــا  ،فمعظــم املــدن يف الــدول املتطور

حتــث اخلطــى يف اجيــاد افضــل الطــرق
واالســاليب يف التعامــل معهــا وكيفيــة

االســتفادة منهــا عــى العكــس مــن
بعــض الــدول الناميــة التــي اصبحــت
مشــكلة هلــا تاثــرات بيئيــة وصحيــة

تعصــف بالســكان وتقلــل مــن جــودة
احليــاة يف تلــك املــدن ،ومدينــة ام

قــر احــد تلــك املــدن التــي تاثــرت
باملخرجــات اليوميــة لتلــك النفايــات
والتــي اوضحناهــا ســابقا وكانــت مــن

نتيجتهــا ان خلفــت بعــض التاثــرات
البيئــة يف املدينــة والتــي امكــن حتديدهــا

العدد  50 /آذار 2022م

بــااليت-:

– 1الروائــح الكرهيــة/ان الروائــح

الكرهيــة الناتــج عــن تكــدس
النفايــات املنزليــة تعــد مــن امللوثــات
ويعتمــد تاثريهــا عــى صحــة االنســان

بحســب املــواد املكــون هلــا ونســب

تلــك املكونــات ،وفــادت الدراســات
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تــزداد كلــا كان حجــم اجلســيامت
والتــي تكــون قــادرة عــى اخــراق

كبرية،وتتفاقــم تلــك املشــكالت عنــد

حــرق النفايــات الن بعضهــا يتكــون

مــن مــواد بالســتيكية وهــي بحــد
ذاهتــا حتمــل خطــورة كبــرة(*)() 6يتبــن

مــن اجلــدول() 7ان للروائــح الكرهيــة

تاثريعــى ســكان املدينــة حيــث
جــاءت ســيئة جــدا بعــدد() 180مــن

جممــوع املدينــة البلغ500وبنســبة36%

 ،وســيئة بعــدد() 211وبنســبة

،42.2%شــكل(،)2اما عــى مســتوى
االحيــاء فجــاءت متاثــرة بانتشــار
الروائــح الكرهيــة يف ارجاءهــا حيــث

جــاءت معظــم اعــداد العينــة بــن

ســيئة جــدا اىل ســيئة وبنســب خمتلفــة.

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

جدول( )7النفايات املنزلية الصلبة وتاثريها عىل السكان مدينة ام قرص من خالل
الروائح الكرهية للمدة2021

اسم الحي
القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة -دور الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور الهندية الشاملية
دور الشعبي
حي دور الهندية الجنوبية
املجموع العام للمدينةعدد
التكرار الكيل 500

سيئة جدا
%
العدد
11.1
20
10
18
12.8
23
11.7
21
8.9
16
7.8
14
10.6
19
7.2
13
11.7
21
8.3
15
100%
180

36%

العدد
19
22
20
25
18
19
21
24
23

%
9
10.4
9.5
11.8
8.5
9
10
11.4
10.9
9.5
100%

ال يوجد تاثري لها
%
العدد
10.1
11
9.2
10
6.4
7
3.7
4
14.7
16
15.6
17
9.2
10
11.9
13
5.5
6
13.7
15
100%

211

42.2%

21.8%

20

سيئة

109

املصدر /الدراسة امليدانية

شكل()2درجة تاثري الروائح الكرهية عىل سكان مدينة ام قرص للمدة2021

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/باعتامد عىل بيانات اجلدول()7
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التأثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة وانعكاسها على جودة احلياة مبدينة ام قصر للمدة 2021

 – 2تشويه مجالية املدينة

اصبــح التلــوث البــري مــن

املشــكالت اخلطــر التــي تعــاين منهــا

املــدن يف الوقــت احلــارض حيــث

تســعى الــدول اىل التخطيــط الســليم
لتلــك املــدن مــع مراعــاة اجلوانــب
االمجاليــة ملــا هلــا مــن تاثــر يف احلالــة
النفســية للســكان وتاثــر عــى قدرهتــم

عــى زيــادة االنتــاج اضافــة اىل اهنــا

تعــد اكثــر اســتقطابا للســكان وخاصــة
املــدن الســياحية،اما مدينــة ام قــر عىل

الرغــم مــن اهنــا مــدن ضمــن التخطيط
اىل ان العجــز البلــدي يف التعامــل مــع

تلــك النفايــات املنزليــة الصلبــة ،اضافة
اىل وقوعهــا يف منطقــة صحراويــة كان

لتايــر الريــاح دور يف زيــادة انتشــار
النفايــات وخاصــة الورقيــة كل هــذه
االمــور قلــل مــن مجاليــة املدينــة واثــر

العدد  50 /آذار 2022م

يف ازديــاد مشــكلة التلــوث البــري

وهــدا مــا اكــده اجلــدول(  )8حيــث
وافــق ســكان املدينــة عــى تاثــر

النفايــات الصلبــة يف تشــويه منظــر
املدينــة بعــدد( )408مــن جممــوع
اعــداد املدينــة البالغ500وبنســبة

، 81.6شــكل(،)3كذلك جــاءت
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االحيــاء متفقــة عــى تشــوية النفايــات

املنزليــة الصلبــة جلامليــة املدينــة حيــث

جــاء حــي اجلاهــزة -دور اخلمســن

باعــى عــدد بلــغ( )45وبنســبة
بلغــت’ 11%جــاء ثانيــا حــي دور
الشــعبي بعــدد( 10.8% ) 44فيــا جــاء

ثالثــا حــي دور املــروع بعــدد() 43
بنســبة، 10.5%جــاء اخــرا حــي دور
اهلنديــة اجلنوبيــة باقــل عــدد بلــغ()37
وبنســبة بلغــت 9.1%مــن املجمــوع

العــام للنســب املدينــة.

صنــف التاثــر البيئــي لتشــويه مظهــر
املدينــة الحيــاء املدينــة اىل -:

 – 1الفئــة االوىل (اقــل مــن)10%

وتشــمل احيــاء (دور اهلنديــة اجلنوبيــة،
دور اهلنديــة الشــالية ،املوانــئ االوىل،

املوانــئ الثانيــة ،حــي املعلمــن ،حــي
الزهراء-الصناعــة)

 – 2الفئــة الثانيــة مــن( 10%فاكثــر)
وتشــمل احياء(القاعــدة ،دور املرشوع،

حــي اجلاهــزة-دور اخلمســن،دور
الشــعبي) خريطــة()4

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

جدول( )8تاثري انتشار النفايات املنزلية الصلبة عىل تشويه مجالية مدينة ام قرص
للمدة2021

اسم الحي
القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة  -دور الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور الهندية الشاملية
دور الشعبي

العدد
42
43
45
40
38
39
41
39
44
37

املجموع املدينة الكيل

408

حي دور الهندية الجنوبية

املصدر /الدراسة امليدانية

اوافق

%
10.3
10.5
11
9.8
9.3
9.6
10
9.6
10.8
9.1
100%
81.6

العدد
8
7
5
10
12
11
9
11
6
13
92

ال اوافق

%
8.7
7.6
5.4
10.9
13
12
9.8
12
6.5
14.1
100%
18.4

شكل( )3تاثري النفايات املنزلية الصلبة يف تشويه منظر مدينة ام قرص للمدة2020

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر /باعتامد عىل جدول()8
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التأثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة وانعكاسها على جودة احلياة مبدينة ام قصر للمدة 2021

خريطة()4التوزيع املكاين لتشويه مجالية املدينة الناجم عن النفايات املنزلية الصلبة يف
احياء مدينة ام قرص للمدة2021

العدد  50 /آذار 2022م
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املصدر /باعتامد عىل بيانات اجلدول() 8

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

 – 3انتشــار القــوارض واحلــرات يف
مــكان جتمــع النفايــات املنزليــة الصلبــة
للمدينــة.

تفتقــر معظــم دول العــامل اىل القــدرات
الالزمــة ملكافحــة واتقــاء االمــراض
والتــي تعــد احلــرات والقــوارض
واحليوانــات الســائبة اهــم نواقلهــا

حيــث هتــدد صحــة االنســان يف املناطــق

التــي تتواجــد هبــا ،كــا تعــد النفايــات
املنزليــة الصلبــة املنتــرة يف ارجــاء

املدينــة املوئــل االســايس لتغذيــة تلــك

النواقــل

،بــن اجلــدول( )9والشــكل() 4
ان مدينــة ام قــر جــاءت باملوافقــة

عــى انتشــار احلــرات والقــوارض
واحليوانــات الســائبة يف اماكــن جتمــع

تلــك النفايــات املنزليــة الصلبــة بعــدد

( ) 353وبنســبة 70.6%االمــر الــذي
يعكــس خطــورة الوضــع الصحــي

عــى الســكان.

جدول()9انتشــار القــوارض واحلــرات وبعــض احليوانــات الســائبة يف اماكــن

جتمــع النفايــات املنزليــة الصلبــة يف مدينــة ام قــر للمــدة2021
اسم احلي

حي دور اهلندية اجلنوبية

34

املجموع املدينة الكيل

353

%
9.4
10.2
11.3
11
8.5
8.8
10.5
9.1
11.6
9.6
100%

70.6%

العدد
17
14
10
11
20
19
13
18
9
16
147

%
11.6
9.5
6.8
7.5
13.6
12.9
8.9
12.22
6.1
10.9
100%

29.4%

العدد  50 /آذار 2022م

القاعدة
دور املرشوع
حي اجلاهزة  -دور اخلمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور اهلندية الشاملية
دور الشعبي

العدد
33
36
40
39
30
31
37
32
41

اوافق

ال اوافق

املصدر /الدراسة امليدانية
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التأثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة وانعكاسها على جودة احلياة مبدينة ام قصر للمدة 2021

شكل() 4انتشار القوارض واحلرشا واحليوانات السائبة يف مدينة ام قرص2021

املصدر /باعتامد عىل بيانات جدول() 9
امــا عــى مســتوى االحيــاء نجــد

االوىل،القاعــدة،دور اهلنديــة الشــالية)

بنســبة اكــر مــن االحيــاء االخــرى

وتشــمل احيــاء(دور املرشوع،حــي

ان هنــاك نتــر فيهــا تلــك النواقــل
حيــث جــاء حــي دور الشــعبي اوال

بعــدد() 41وبنســبة، 11.6%ثانيــا

كان حلــي اجلاهــزة -دور اخلمســن
بعــدد(،11.3%) 40املركــز الثالــث
النتشــار النواقــل كان حلــي املعلمــن

العدد  50 /آذار 2022م

بعــدد( ) 39وبنســبة ، 11%فيــا جــاء
اخــرا حــي املوانــئ الثانيــة بعــدد() 30
وبنســبة ،8.5%يمكــن تصنيــف انتشــار
احلــرات والقــوارض واحليوانــات

الســائبة يف مدينــة ام قــر اىل-:

– 1الفئــة االوىل اقــل مــن( ) 9.5%

وتشــمل احياء(املوانــئ الثانية،املوانــئ
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 – 2الفئــة الثانيــة مــن()10.5% – 9.5
الزهراء-الصناعــة،دور

اجلنوبيــة)

اهلنديــة

 – 3الفئــة الثالثــة مــن ( 10.6فاكثــر
) ومتــل احياء(حــي اجلاهــزة دور
اخلمســن،حي املعلمــن،دور الشــعبي)

خريطــة()5

 – 4ســوء احلالــة النفســية والشــعور

باالزعــاج/

يف احــدى التجــارب دول العــامل وجــد

االطبــاء تفســر التلــوث البــري

عــى االشــخاص لرؤيتهــم منظــر
بــري ســئ كالنفايــات الصلبــة مثــا

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

يــؤدي اىل زيــادة مــادة االدرينالــن

التاثــر الكبــر واملتوســط وبنســب

الغــدة النخاميــة التــي بدورهــا تفــرز

يتبــن ممــا ســبق ان انتشــار النفايــات

وهــي املــادة اهلرمونيــة التــي تفرزهــا

هرمــون يرفــع محوضــة املعــدة ويرفــع
مســتويات رضبــات القلــب وبالتــايل

رسعــة االنفعــاالت ،وبالتــايل يشــعر
املشــاهد لتلــك النفايــات باالزعــاج

وعــدم الراحــة النفســية،) 7(.وهــذا مابينه
اجلــدول( ) 19والشــكل () 5حيــث

اتفــق الســكان املدينــة وباعــداد كبــرة
تراوحــت بــن التاثــر الكبري واملتوســط

بلغــت ( ) 377وبنســبة ()** 75.4%

تاثــر النفايــات عــى احلالــة النفســية
للســكان املدينــة والشــعور باالزعــاج

وعــدم االرتياح،.امــا عــى مســتوى
االحيــاء جــاءت معظــم االعــداد بــن

خمتلفــة.

املنزليــة الصلبــة هلــا تاثــرات بيئيــة عــى

ســكان مدينــة ام قــر مــن اجلــدول
( ) 11و الشــكل() 6يتضــح ان تاثــر
تشــويه مجاليــة املدينــة جــاء باعــى نســبة
بلغــت (،) 26.7%ثــم تاثــر الروائــح

الكرهيــة ثانيــا(،) 25.6%احتــل التاثــر
البيئــي لســوء احلالــة النفســية للســكان

ثالثــا ب(، ) 24.6%جــاء اخــر انتشــار
القــوارض واحلــرات واحليوانــات
الســائة( )23.1اذن وجــد البحــث ان

النفايــات املنزليــة الصلبــة هلــا تاثــرات

بيئيــة متعــدد وهــذا يطابــق فرضيــة
البحــث.

العدد  50 /آذار 2022م
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خريطة( )5التوزيع املكاين النتشار احلرشات والقوارض واحليوانات السائبة يف احياء
مدينة ام قرص للمدة2021

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر /باعتامد عىل بيانات اجلدول() 9

258
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جدول()10تاثري النفايات املنزلية الصلبة عىل احلالة النفسية(الشعور باالزعاج)
لسكان احياء مدينة ام قرص للمدة2021

كبرية
متوسطة
ضعيفة
اسم الحي
%
العدد
%
العدد
العدد %
10.3
20
10.4
19
9.6
7
القاعدة
10.8
21
11
20
8.2
6
دور املرشوع
12.3
24
11.5
21
5.5
حي الجاهزة  -دور الخمسني 4
8.7
17
12.1
22
12.3
9
حي املعلمني
7.7
15
9.9
18
9.6
7
حي املوانئ الثانية
8.2
16
7.7
14
15.1 11
حي املوانئ االوىل
10.3
20
7.1
13
16.4 12
حي الزهراء -الصناعة
9.2
18
9.4
17
11
8
حي دور الهندية الشاملية
12.8
25
11.5
21
4.1
3
دور الشعبي
9.7
9.4
8.2
19
17
6
حي دور الهندية الجنوبية
100%
100%
100%
39% 195 36.4% 182 14.6% 73
املجموع املدينة الكيل

املصدر/الدراسة امليدانية

اليوجد لها تاثري
%
العدد
8
4
6
3
2
1
4
2
20
10
18
9
10
5
14
7
2
1
16
8
100%
10%
50

شكل()5تاثري النفايات املنزلية الصلبة عىل احلالة النفسية لسكان مدينة ام قرص
للمدة2021

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/باعتامد عىل بيانات اجلدول( )10
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جدول( ) 11التاثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة يف مدينة ام قرص للمدة2021
%
العدد
التاثري البيئي
25.6
391
الروائح الكريهة(سيئة وسيئة جدا)
26.7
408
تشويه جاملية املدينة
23.1
353
انتشار القوارض والحرشات والحيوانات السائبة
24.6
377
سوء الحالة النفسية والشعور باالزعاج
100%
1529
املجموع

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

شكل( ) 6التاثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة يف مدينة ام قرص2021

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/باعتامد عىل بيانات اجلدول() 11
سادســا مــؤرش جــودة احليــاة (البيئــة

اجلدول()12والشــكل( )7ان مــؤرش

قرص

ام قــر جــاء ســيئة بعــدد () 369

النظيفة)والرغبــة يف الســكن بمدينــة ام

 – 1مؤرش جودة احلياة

وبنســبة 73.8%وهــي نســبة مرتفعــة

تعــرف جــودة او نوعيــة احليــاة باهنــا

والتــي تعــد انعــكاس لرتاكــم النفايــات

يتبــن مــن

مســتوى االحيــاء وعــى الرغــم مــن

ســعادة الفــرد ورضــاه عــن البيئــة
التــي يعيــش فيهــا

() 8

260

جــودة احلياة(البيئــة النظيفــة) ملدينــة

وانتشــارها يف ارجــاء املدينــة ،امــا عــى

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

تبايــن النســب فيهــا اال اهنــا باملجمــع

بعــدد() 40بنســبة، 10.8%احتــل حــي

حيــث احتــل حيــي دور اجلاهــزة

)وبنســبة، 10.3%فيــا جــاء اخــرا

الزهــراء -الصناعــة ثالثــا بعــدد(38

جــاء مــؤرش البيئــة النظيفــة ســيئة

حــي املوانــئ االوىل اخــرا بعــدد(31

–اخلمســن ودور الشــعبي املرتبــة

)وبنســبة. 8.4%

االوىل بعــدد( ) 43وبنســبة11.7%

لــكل منهام،جــاء ثانيــا حــي القاعــدة
جدول()12مؤرش جودة احلياة (البيئة النظيفة من النفايات الصلبة)
اسم الحي

يف مدينة ام قرص للمدة2021

القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة  -دور الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور الهندية الشاملية
دور الشعبي
حي دور الهندية الجنوبية

العدد
40
35
43
37
32
31
38
34
43
36

املجموع الكيل للمدينة

369

%
10.8
9.5
11.7
10
8.7
8.4
10.3
9.2
11.7

9.7
100%
73.8%

العدد
9
10
7
11
12
14
9
8
7

10
97

%
9.3
10.3
7.2
11.3
12.4
14.4
9.3
8.3
7.2
10.3
100%
19.4%

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/الدراسة امليدانية

سيئة

مقبولة

جيدة
%
العدد
2.9
1
14.7
5
0
0
5.9
2
17.7
6
14.7
5
8.8
3
23.5
8
0
0
11.8 4
100%
6.8% 34
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شكل( )7مؤرش جودة احلياة(البيئة النظيفة من النفايات الصلبة) يف مدينة ام قرص
للمدة2021

املصدر/باعتامد عىل بيانات اجلدول() 11
يمكــن تصنيــف االحيــاء الســكنية يف

الصناعــة،دور الشــعبي) خريطــة()6

جــودة احليــاة (نظافــة البيئــة) اىل-:

باملدينــة)

مدينــة ام قــر مــن حيــث ســوء مــؤرش

أ – الفئــة االوىل نســبة(  9%فاقــل)

بــن اجلــدول( )13والشــكل() 8

الثانيــة)

ام قــر فقــد جــاءت ضعيــف بنســبة

وتشــمل احياء(املوانــئ االوىل ،املوانــئ

مســتوى رغبــة الفــرد يف العيــش بمدينة

العدد  50 /آذار 2022م

ب –الفئــة الثانيــة مــن( 10%- 9.1%

عاليــة لــدى ســكان املدينــة فقــد بلــغ

اهلنديــة

عــى مســتوى االحيــاء ايضــا ســجلت

) وتشــمل احيــاء(دور املــروع،دور
اهلنديــة

اجلنوبيــة،،دور

الشــالية،حي املعلمــن)

العــدد( ) 364وبنســبة ، 72.8%امــا
مجيعــا رغبــة ضعيفــة لــدى الســكان

ج – الفئــة الثالثــة مــن( 10.1%فاكثــر)

للعيــش يف احيائهــم فقــد احتــل

الزهــراء-

وبنســبة 12.6%مــن املجمــوع العــام

وتشــمل احياء(القاعدة،حــي اجلاهــزة
–دور

262

 – 2رغبــة العيــش (طمــوح العيــش

اخلمســن،حي

حــي دور الشــعبي اعــى عــدد () 46

م.د.علي مصطفى مهوس الصبيح

للمدينة،احتــل حــي اجلاهــزة –دور

اخلمســن املرتبــة الثانيــة مــن خــال

ضعــف الرغبــة بالعيــش يف املدينــة
بعــدد(44

)وبنســبة،12.1%املركز

الثالــث كان حلــي القاعــدة بعــدد(42
)وبنســبة،11.5%فيام جــاء اخــرا

حــي املــواين الثانيــة بعــدد()25
وبنســبة،6.9%يتضح مــن التحليــل

اعــاه ان هنــاك رغبــة ضعيفــة مــن

قبــل ســكان املدينــة للعيــش يف املدينــة

وكان للعامــل البيئــي تاثــر يف ضعــف
الرغبــة للســكن يف مدينــة ام قــر.

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

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر /باعتامد عىل بيانات اجلدول() 12
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جدول( )13مستوى رغبة الفرد يف العيش بمدينة ام قرص للمدة2021
اسم الحي
القاعدة
دور املرشوع
حي الجاهزة  -دور
الخمسني
حي املعلمني
حي املوانئ الثانية
حي املوانئ االوىل
حي الزهراء -الصناعة
حي دور الهندية
الشاملية
دور الشعبي
حي دور الهندية
الجنوبية
املجموع الكيل للمدينة

ضعيفة
%
التكرار
11.5
42
11.3
41

مقبولة
%
التكرار
7.5
8
8.4
9

جيدة
%
التكرار
0
0
0
0

ممتازة
التكرار %
0
0
0
0

44

12.1

6

5.6

0

0

0

0

39
25
26
38

10.7
6.9
7.1
10.4

10
17
14
11

9.3
15.9
13.1
10.3

1
5
8
1

4.6
22.7
36.3
4.6

0
3
2
0

0
42.8
28.6
0

33

9.1

13

12.2

4

18.2

0

0

46

12.6
8.3
100%

4

3.7
14
100%

0

0
13.6
100%

0

0
28.6
100%

364

72.8%

22

4.4%

7

1.4%

30

15
107

املصدر/املسح امليداين

21.4%

3

2

شكل( ) 8درجة رغبة السكان للعيش يف مدينة ام قرص للمدة2021

العدد  50 /آذار 2022م

املصدر/باعتامد عىل بيانات اجلدول() 12
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النتائج:

الســائبة بنســبة.23.1%

– 1متيــز الــدور البلــدي يف مدينــة

 – 5جــاء مــؤرش جــودة اجليــاة مــن

العامــل ام يف االليــات انعكــس عــى

بالــيء وبنســبة. 73.8%

ام قــر بالضعــف ســواء يف الــكادر
انتشــار النفايــات املنزليــة الصلبــة يف
احيائهــا حيــث بلغــت الكميــات الغــر

مرفوعــة 4117.5كغم/يــوم.

خــال نظافــة البيئــة يف مدينــة ام قــر

 – 6اتفــق ســكان املدينــة عــى ضعــف
الرغبــة يف الســكن والعيــش يف مدينــة ام

قــر بنســبة 72.8%نتيجــة انعكاســات

 – 2كان االنتشــار العشــوائيات يف

التاثــرات البيئيــة يف املدينــة.

وتراكــم النفايــات الصلبــة يف املدينــة.

 – 1تعزيــز الــدور البلــدي عــن طريــق

تاثــرات بيئيــة متعــددة متثلــت

بالعــدد الــكايف مــن االليــات وااليــدي

احيــاء املدينــة عــبء اضــايف يف انتشــار

– 3خلفــت النفايــات املنزليــة الصلبــة

التوصيات

رفــد دائــرة بلديــة مدينــة ام قــر

بالروائــح الكرهيــة وتشــويه مجاليــة

العاملــة املدربــة للتعامــل مــع تلــك

الســائبة كل ذلــك انعكــس عــى

للعاملــن للحفــاظ عــى ســامتهم.

املدينــة وانتشــار القــوارض واحليوانات
احلالــة النفســية للســكان وشــعورهم

باالزعــاج والتــي بلفــت درجــة

الســوء. 75.4%

النفايــات  ،وتوفــر جتهيــزات خاصــة

 – 2بيــان ظــرورة نــر الوعــي البيئــي
خلطــورة النفايــات الصلبــة عــى صحــة

االنســان باقامــة النــدوات التثقيفيــة

اوال بنســبة ، 26.7%جــاء تاثــر

– 3ســد العجــز يف اعــداد احلاويــات

جــاء التاثــر يف تشــويه مجاليــة املدينــة

واملؤسســات احلكوميــة.

الروائــح الكرهيــة ثانيــا بنســبة25.6%

لكافــة احيــاء مدينــة ام قــر لتقليــل

للســكان والشــعور باالزعــاج ثالثــا

انتشــار تلــك النفايــات مــن قبلهــا

،احتــل تاثــر عــى احلالــة النفســية

، 24.6%فيــا جــاء اخــرا تاثــر انتشــار
القــوارض واحلــرات واحليوانــات

تاثــرات القــوارض واحلــرات وعــدم

العدد  50 /آذار 2022م

 – 4تباينــت التاثــرات البيئيــة حيــث

وخصوصــا عــى طلبــة املــدارس

ومــن الريــاح خاصــة واهنــا منطقــة
صحراويــة يشــتد تاثريهــا يف مدينــة ام
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قــر.

 – 4زيــادة عــدد ســاعات العمــل

وامكانيــة تدويرها،جملــة العلــوم

رفــع النفايــات املتبقيــة يف احيائهــا.

،2012 ،ص 189

والعمــل عــى زيــادة املســاحات

اكــر عبــد اهلل ،النفايــات املنزليــة واثرها

الفعليــة لبلديــة مدينــة ام قــر بغيــة
 – 5معاجلــة التاثــرات البيئيــة املوجودة
اخلــراء بقصــد حتســن جــودة احليــاة

وتفضيــل العيــش مــن قبــل الســكان يف
املدينــة.
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التأثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة وانعكاسها على جودة احلياة مبدينة ام قصر للمدة 2021

ملحق()1استامرة االستبيان
-1ماهي درجة رضاكم عن بلدية املدينة يف رفع النفايات املنزلية الصلبة ؟
سيئة ------مقبولة --------جيدة---------

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

سيئة ........سيئة جدا ...........مقبولة .............ال تاثر............

 -3هــل تواجــد وانتشــار النفايــات املنزليــة الصلبــة تســبب تشــويه ملنظــر املدينــة
ويقلــل مــن مجاليتهــا؟

اوافق ........ال اوافق...........

 – 4هــل ان القــوارض واحلــرات وبعــض احليوانــات الســائبة منتــرة يف مــكان

جتمــع النفايــات املنزليــة الصلبــة يف املدينــة

اوافق ..............ال اوافق................

– 4هــل تســبب النفايــات املنزليــة يف املدينــة تاثــر عــى احلالــة النفســية لــدى
الســكان بحيــث يشــعرون بعــدم االرتيــاح

اوافق ................ال اوافق...............

 – 5ماهــو تقييمــك ملــؤرش جــودة احليــاة (البيئــة التــي تعيــش فيهــا ومــدى نظافتهــا)

يف مدينــة ام قرصمــن خــال تاثــرات النفايــات املنزليــة الصلبــة وانتشــارها باملدينــة

العدد  50 /آذار 2022م
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سيئة ..........مقبولة ...........جيدة..............

 -6درجــة قبولــك للعيــش بمدينــة ام قــر مــن خــال التاثــرات البيئيــة النتشــار
الروائــح الكرهية،والتلــوث البــري للنفايــات وانتشــار بعــض القــوارض

واحلــرات واحليوانــات الســائبة.

ضعيفة  ...........مقبولة ...........جيدة  ...........ممتازة..............

علي مصطفى مهوس الصبيح.د.م

Abstract:

م2022  آذار50 / العدد

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
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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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