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 : الملخص

مستويات التلوث البيئي في األردن الناتج عن مصادر النفايات من خالل زيادة   .دور إدارة النفايات الصلبة في الحد من التلوث البيئي
من أجل معالجة هذه المشكلة، تم تبني فرضية أن اإلدارة الفعالة للنفايات الصلبة المتولدة من مصادر مختلفة تساهم في تقليل  .المختلفة

البيئي إلى أدنى مستوى ممكن النفايات الصلبة له التلوث  البيئيةأهمها أن مراحل إدارة   .ا عالقة وتأثير كبير في الحد من المشكلة 
تفعيل إدارة النفايات الصلبة واستخدام استراتيجيات للتخلص من النفايات أو معالجتها بطرق تؤدي إلى استخدام أنواع مختلفة من   .التلوث

 .النفايات وتقليل الضرر الذي يلحق بالبيئة

النفايات بشكل كبير خالل العقود مع تزايد عدد سكان الحضر وبالتالي إنتاج ا النفايات ، زاد اهتمام مديري المدن بمسألة  لمزيد من 
الماضية. تم أخذ اآلثار الضارة للنفايات في بلدنا في االعتبار من جوانب مختلفة من قبل السلطات. ومع ذلك ، فقد تم إهمال النظر في  

هذه القضايا لتحسين إدارة النفايات. يهدف المشروع الحالي إلى تحديد المشاكل  المشاكل االجتماعية الناتجة عن إنتاج النفايات وتطوير
  التي تسببها اإلدارة غير السليمة للنفايات وتقديم حلول لتحسين إدارة النفايات في البالد.

 : المقدمة

من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤثر هذا   الصحة العامة.يعد التحكم السليم في النفايات أحد العوامل المحددة في نظافة المدن والحفاظ على  
لذلك يجب بذل المحاوالت لزيادة تعاون المواطنين في إنتاج  .العامل على جميع الوظائف االقتصادية واالجتماعية والرفاهية للمجتمع

طيط اإلرشادي الدقيق ، وإخطار جميع  الحد األدنى من الهدر وزيادة إحساسهم بالمسؤولية تجاه المخلفات الناتجة ، وذلك من خالل التخ
 .شرائح المجتمع

تتمثل إحدى األدوات األساسية لجذب التعاون في مجال المواطنة في تغيير مواقفهم من خالل بناء الثقافة والتربية المدنية ، والتي يتم 
 .قف الناس وتحسين ثقافتهم المدنيةأخذها في االعتبار من قبل مديري المدن بطرق متنوعة، وهي الحل األكثر أهمية لتغيير موا

بالنظر إلى أن أي مجتمع ، فيما يتعلق بأسس ثقافته وقيمته ، يثقف مواطنين مميزين بسمات خاصة ، وهذا يضمن بقاء واستمرارية 
رائح المجتمع  على  في اعتبارات لجميع ش  .الحياة االجتماعية وتطور أي بلد ، يجب اتخاذ التربية المدنية المدروسة بشأن قضية النفايات

من قانون خطة    64الرغم من تنفيذ برامج تعليم بيئي مختلفة في السنوات األخيرة للمخاطبين االجتماعيين ذوي األولوية ، إال أن المادة 
التثقي لبرامج  المستهدفة والمتسقة  للتنمية  آلية مناسبة  لم توفر أي  التنفيذية ،  الالئحة  الرابعة والموافقة على  البيئيالتنمية  لذلك ،  .ف 

إخطارات إلى السلطات والجمهور حول القضايا المتعلقة بالنفايات الصلبة وإدارتها المنهجية والمخاطر الصحية ، يبدو أيًضا أنه ضروري  
ليم أن يزيد يمكن للتع .، ألن رأس المال البشري ، وبعبارة أخرى ، الموارد البشرية هي من بين النقاط الحاسمة في تنمية القوى وتعليمها

ويمكنه أيًضا زيادة كفاءة  .من جودة العمل من خالل تمكين الناس من إنتاج المزيد من المنتجات عن طريق عوامل اإلنتاج الحالية 
 .تخصيص الموارد وحل المشكالت من خالل تعليم مهارات جديدة 

 
دة حجم النفايات من جهة ، وتنوعها من جهة أخرى ، يزيد من تعد إدارة النفايات واحدة من االهتمامات الرئيسية للمجتمعات البشرية. زيا

تعقيد جمعها والتخلص منها. التخلص من النفايات في المدن الكبرى ، هو مشكلة ذات عواقب متزايدة ، وفوق ذلك من التكاليف الباهظة  
 .بيئية خطيرة للغايةالتي قد يفرضها جمعها ونقلها والتخلص منها على الدولة ، فإن مخاطرها االجتماعية وال
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يجب أن تجعل المخاوف بشأن استمرار هذا الوضع جميع شرائح المجتمع ، وخاصة المديرين الحضريين ، يفكرون ويتصرفون من أجل  
الحكومة والمسؤولين   قبل  االعتبار من  في   ، البيئية  القضايا  نظًرا ألهمية  النفايات،  إدارة  أخذ  تم  لطالما  المخاطر.  هذه  التعامل مع 
الحضريين. ولكن تم إهمال العواقب االجتماعية لمواد النفايات من قبل مديري المدن وحتى اآلن ، لم يتم إجراء بحث شامل حول تحديد 
األبعاد االجتماعية لمواد النفايات ونقاط ضعفها وطرق تحسين الوضع االجتماعي السيئ الحالي. الوثائق الوحيدة المتاحة حول السياق 

ارة النفايات الحضرية هي تقييم األثر االجتماعي للمشاريع الحضرية التي تم توفيرها لمعظم مناطق طهران والمدن الرئيسية االجتماعي إلد
األخرى. هذه الوثائق عبارة عن دراسات حالة يتم فيها أخذ التأثيرات االجتماعية لمشروع معين )على سبيل المثال ، مشروع فصل النفايات 

إنشاء موقع المكب( إن إعداد هذه الوثائق غير كاٍف ، وحل المشكالت االجتماعية الناتجة عن إنتاج وإدارة النفايات   عن المنشأ أو مشروع
يمية يتطلب نهًجا متكاماًل على المستوى الوطني لتحسين وتعزيز الثقافة القائمة من األبعاد الفردية والمتناهية الصغر إلى المستويات اإلقل

 .والوطنية

الصـناعية   :الصلبة  النفايات والنفايـات  البلديـة،  النفايات  وتشمل  السوائل.  منخفض من  ذات محتوى  أحيانا  النفع وخطرة  عديمة    مادة 
 .التعدين والتجاريـة، ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات االخرىالمرتبطة بھا ونفايات الھدم ومخلفات

أوعـن  :النفاياتجمع   المماثلـة،  والمؤسسـات  البلديـة  االدارات  جانـب  مـن  منھـا  الـتخلص  أو  معالجتھـا  مكـان  إلـى  النفايـات  ونقـل  جمـع 
لنـوع انتقائيـا أي نقلھـا  البلـديات  محـددمن  طريـقشركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو الحكومة. وقد يكـون جمـع نفايـات 

 دون تفرقة، بمعنى آخر يشمل كل أنواع النفايات في نفس الوقت. المنتجات، أو

الموضوعات التي يمكن أخذها في االعتبار في إدارة النفايات وعلم االجتماع البيئي يمكن تصنيف موضوعات علم االجتماع والبيئة مع  
 :التركيز على النفايات ، إلى الفئات التالية

   :تشمل هذه الموضوعات .موضوع النفاياتمواضيع الوظائف الثقافية المتعلقة ب

     .المعرفة البيئية وعناصرها المختلفة )المعرفة ، تقديرات القيمة ، النوايا( التي تحدث مع نهج علم النفس االجتماعي 

الحركات   بين  الجمهور، وال سيما  أو  النخبة  بين  المعرفة ونشرها، سواء  المرتبطة حول خلق  البيئية  والمجاالت األخالق  االجتماعية 
 .األكاديمية واإلعالم والسياسة، وذلك باالشتراك مع وزارة التربية والتعليم واإلعالم

       :فمثال .البحوث التي تتناول الوظائف السياسية المتعلقة بقضايا إدارة النفايات والقضايا البيئية العامة

البيئية، مثل التحديث، ومناقشة المخاطر، ومناقشة االستدامة، ومناقشة االبتكار التنمية المستدامة للموصالت البيئية وخطوط المناقشة  
 .البيئي الذي يزيد من تأثير االستدامة البيئية الصناعية المحولة وتحسين ذلك

لمجموعات غير البحث في سلسلة من األنشطة المتعلقة بالسياسات البيئية ودورات السياسة البيئية داخل مختلف الوكاالت الحكومية، وا
 .الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والصناعة، واالستثمار، وما إلى ذلك ، ستكون مناهج العلوم السياسية مثمرة في هذا المجال

 التلوث البيئي 
نتيجة لتدهور الوضع البيئي في مختلف البلدان والمناطق حيث يكون تلوث البيئة هو المناخ األكثر كثافة هو االحترار ، وطبقة األوزون   

تستنفد ، والتصحر. "التلوث عبارة عن مواد كيميائية خارجية يتم مواجهتها في مكان مناسب وفي الوقت المناسب وبكميات غير كافية". 
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أكثر المجاالت تلوًثا هي الغالف الجوي والغالف المائي. حتى حالة الفضاء الكوني حول كوكبنا تثير مخاوف جدية. من  استنتج أن  
ة أجل تحديد مفهوم البيئة ، يجب أن ننظر في الوحدة البيئية األساسية التي لها قوانينها الخاصة ، والتي تتميز بعوامل معقدة من الطبيع

الوحدة تسمى نظام بيئي. للرجل ككائن واٍع تأثير كبير على البيئة. وفًقا لمنهجية منظمة الصحة العالمية ، هناك الحية وغير الحية. هذه  
عامل خطر على الصحة ، يعود بعضها إلى البيئة التي تعتبر مسببة للعديد من األمراض لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   26
 .عاًما 19و  0

ور التأثيرات البيئية للتلوث من حيث الذي أشرنا إليه بالفعل: التدهور ، الخراب، تعريض البيئة للخطر، في  عادة ما يتم وصف منظ
دث فترات زمنية مختلفة. من الممكن إدراك آثار التلوث في الهواء والماء والتربة والحياة البرية وصحة اإلنسان وما إلى ذلك. يمكننا التح

قصيرة المدى. قد يكون من المهم جًدا فهم مفهوم بيئة العمل ، إذا كان مرتبًطا بمفهوم حماية البيئة في  عن آثار التلوث طويلة المدى و 
ت سياق المناقشات حول اإلدارة البيئية. يمكن القيام بذلك ألسباب عديدة. أواًل ، بسبب ارتباط بيئة العمل كجزء من البيئة ، هناك اتصاال

ت أهمية لقضية البيئة. توجد عدة أحكام في القانون بشأن السالمة والصحة في العمل ولوائح أخرى وإجراءات متعلقة بالعملية وهي ذا
تحكم هذا المجال ، وهي ذات صلة مباشرة بفهم العالقة بين بيئة العمل والبيئة. من الضروري معرفة ليس فقط مفهوم بيئة العمل ولكن  

"المواد الخطرة" و "الخطر" و "الظاهرة الخطيرة" و "الخطر" ، "تقييم المخاطر" ،   أيًضا مراعاة تعريف عدد من المصطلحات األخرى مثل
وما إلى ذلك. وفًقا لهذا القانون، تحدد بيئة العمل بيئة العمل التي يتم فيها تنفيذ العمل في ظل ظروف تشغيل محددة في مكان العمل 

يرات غير المواتية في البيئة التي تسببها األنشطة البشرية ، والتي تسبب  وإجراءات العمل والعالقات في عملية العمل. يمكن تحديد التغ
  تغيًرا في تدفق الطاقة ، ومستويات اإلشعاع في التركيب الفيزيائي والكيميائي والتركيب الميكروبيولوجي للتلوث البيئي. التأثير الضار 

ثيل الغذائي، وعملية النمو، على جميع مستويات التنظيم الخلوي، من للتلوث، يتجلى تأثيرها في التركيب التشريحي والمورفولوجي، والتم
 .المستوى الجزيئي إلى المستوى الخلوي، من خالل الفرد والسكان إلى التكاثر الحيوي والنظم البيئية

 التخلص من النفايات الصلبة في االراضي 
األراضي تعتمد على الطريقة التي يتم بها إلقاء النفايات وتدابير   هذه أنواع عديدة من .األراضي هي مواقع للتخلص من النفايات الصلبة 

إن الغالف الجوي والغالف المائي ملوثان بسبب نفايات القمامة في   .تلوث المياه الجوفية  الحماية التي تهدف إلى منع تلوث الهواء و
 .لصلبة مع الهواء الجوي، يتم بناء األراضي الصحيةمن أجل منع تالمس المواد من النفايات ا .مناطق مكشوفة بدون إجراءات وقائية

بهذه الطريقة يتم تجنب تلوث الهواء والتكاثر   .اليوم ، يتم التخلص من النفايات في أحشاء األرض ، والتي تمثل بدياًل لمواقع األرض
 :طريقة التخلص من النفايات هذه لها عيوبها .غير المرغوب فيه للحيوانات

   .اطئ لألرض الجوفية ، فقد يؤدي ذلك إلى تلويث المياه الجوفيةإذا قمت باختيار خ -
يتكون الغاز الحيوي ، والذي يتكون من هيدروكربونات   .عندما يتم دفن النفايات وتواجدها في وسط البالد ، ال يوجد أكسجين ويتحلل -

أقبية المباني وفي اتصال مع أسماء مفتوحة يمكن ينتشر الغاز الحيوي أفقًيا ويمكن أن يصل إلى   .مختلفة ، معظمها من الميثان
 .أن يشتعل وينفجر

 .عندما تتحلل النفايات يقل حجمها ، وهذا يسبب ترهل المنطقة ، بحيث ال يمكننا في هذه األماكن إنشاء المباني والمرافق األخرى  -
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 إدارة النفايات الصلبة والخطرة 

والتقدم الصناعي والزراعي وعدم اتباع الطرق المالئمة في جمع ونقل ومعالجة النفايات   أدى ازدياد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة
الصلبة إلى ازدياد كمية النفايات بشكل هائل وبالتالي تلوث عناصر البيئة من أرض وماء وهواء واستنزاف المصادر الطبيعية في مناطق 

في جميع دول العالم من األمور الحيوية للمحافظة على الصحة والسالمة   عديدة من العالم وقد أصبحت اليوم إدارة النفايات الصلبة
 .العامة

وتعرف النفايات الصلبة بأنها المواد القابلة للنقل والتي يرغب مالكها بالتخلص منها بحيث يكون جمعها ونقلها ومعالجتها من مصلحة  
النفايات الصلبة تقع في مواقع قريبة جدًا من السكان ولم تكن تسبب مكاره  المجتمع. وفي غالبية الدول العربية كانت أماكن التخلص من  

  : صحية لألسباب التالية

 .قلة الكثافة السكانية في ذلك الوقت  أ.

المعدنية قلة كمية النفايات الصلبة بسبب تدني دخل الفرد وعدم توفر الكثير من السلع المعروفة اليوم مثل البالستيك والعبوات    ب.
  .والزجاجية وغيرها

 .واليوم تعد مشكلة النفايات الصلبة من المشاكل البيئية الرئيسية والتي ال بد من إيجاد الحلول المناسبة لها

 األسباب الموجبة لحل مشكلة النفايات الصلبة 

 .المكاره الصحية وتشويه المظهر الحضاري  -أ

 .تزايد كميات النفايات وخاصة الصلبة منها -ب

 .األضرار الكبيرة الناتجة عن النفايات وتأثيرها المباشر على البيئة البشرية -ج

 .إمكانية االستفادة من النفايات الصلبة في حل مشكلة البطالة وذلك عن طريق إقامة صناعات بيئية تعتمد على النفايات كمواد خام  -د

 مصادر النفايات الصلبة

 : النفايات الصلبة المنزلية

لنفايات الصلبة المنزلية المخلفات الناجمة عن المنازل والمطاعم والفنادق وغيرها وهذه النفايات عبارة عن مواد معروفة مثل يقصد با
النفايات الصناعية والحرفية والتي يمكن جمعها   فضالت الخضار والفواكه والورق والبالستيك، ويضاف الى النفايات الصلبة المنزلية 
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ت الصلبة المنزلية دون ان تشكل خطرًا على الصحة والسالمة العامة. هذا ويجب التخلص من النفايات الصلبة ومعالجتها مع النفايا
 .المنزلية بسرعة وذلك لوجود مواد عضوية تتعفن وتتصاعد منها الروائح الكريهة وتسبب تكاثر الحشرات والقوارض

 :النفايات الصلبة الصناعية

الطريق ولكن ينتج عن الصناعات الكيماوية وصناعة المعادن ودباغة الجلود وغيرها من الصناعات نفايات ال تزال الصناعة في بداية  
خطرة على صحة وسالمة اإلنسان وهناك عمليات مستمرة للتخلص من النفايات في اماكن غير مخصصة لذلك مسببة تلوثًا للبيئة ويمكن  

اتجة عن طريق إعادة االستفادة من اكبر قدر ممكن من النفايات واتباع الطرق الحديثة للصناعة المتطورة ان تقلل من كمية النفايات الن
 :في التصنيع مما يؤدي الى توفير استهالك مصادر الثروة، ولعل من أهم أسباب مشاكل النفايات الصلبة الصناعية ما يلي

 .لناتجة عن الصناعة االنتشار الصناعي السريع دون االخذ بعين االعتبار مشكلة النفايات ا  أ.

 .قلة الوعي والمسؤولية لدى بعض أرباب الصناعة الذي يجعلها تتخلص من النفايات الصناعيةبطرق غير سليمة ب.

 .عدم وجود تشريعات تحمل أصحاب الصناعة مسؤولية تحمل كلفة جمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة ج.

 :النفايات الصلبة الزراعية

عية جمع النفايات او المخلفات الناتجة عن كافة االنشطة الزراعية النباتية والحيوانية ونفايات المسالخ. ومن أهم يقصد بالنفايات الزرا 
بعة النفايات إفرازات الحيوانات وجيف الحيوانات وبقايا االعالف. وتخلف كمية ونوعية النفايات الزراعية حسب نوعية الزراعة والطريقة المت

في الزراعة المكثفة او العمودية التي تتبع في دول اوروبا وبعض المناطق العربية كمنطقة االغوار في االردن، فإنه في االنتاج الزراعي ف
من يستغل كل متر مربع في التربة الزراعية او حظيرة الحيوانات لزيادة كمية االنتاج الحيواني والنباتي مما يؤدي الى إنتاج كميات كبيرة 

ذلك  النفايات وتلويث مصادر  الطبيعية، ويتم  إلى دورتها  أعيدت  إذا ما  بيئية  الزراعية مشكلة  النفايات  المياه، وعمومًا ال تشكل هذه  ه 
 : بالوسائل التالية

 .استخدام جيف الحيوانات في صناعة االعالف - أ
نظرا الحتوائها على    في تسميد التربة الزراعية Composting استعمال مخلفات الحيوانات بعد معالجتها بطريقة التحلل الحيوي  -ب

تركيزات جيدة من المغذيات النباتية ويسهم استعمال النفايات الزراعية في تسميد التربة الزراعية في تخفيف معدالت استهالك األسمدة 
الحد   الصناعية والحد من استنزاف مصادر الثروة الطبيعية والطاقة. كما يساعد استعمال النفايات الزراعية بطريقة غير مباشرة في

من تلوث عناصر البيئة، اذ عند تصنيع االسمدة الكيماوية ينتج عنها ملوثات صلبة، سائلة، أو غازية تلوث عناصر البيئة في حين  
 .تعطي النفايات الزراعية المواد الغذائية للنبات على فترات تتناسب مع إحتياجاتها مما يرفع من كفاءة إنتاجية التربة
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 عالجة المياه العادمة الحمأة النفايات الناجمة عن م

يقصد بالحمأة المواد الصلبة العضوية وغير العضوية وجراثيم االمراض وبيوض الديدان المعوية الضارة التي تنتج من معالجة المياه 
ودرجة تركيز   العادمة في محطات التنقية، وتتوقف كمية ونوعية الحمأة عموما على درجة كفاءة محطة المعالجة ونوعية المياه العادمة

 .الملوثات فيها

ونظرا للقيمة السمادية العالية للحمأة يمكنها أن تصبح بعد معالجتها مصدرا هاما من مصادر الثروة تساعد في رفع كفاءة التربة وزيادة 
الناتجة العادمة المعالجة  المياه  الكيماوية. علما بأن  التنقية ال   اإلنتاج الزراعي والحرجي والتوفير في استهالك األسمدة  عن محطات 

 تستخدم إال للزراعة المقيدة )الحرجية(.

 الدفن الصحي  

يعد الطمر الصحي إحدى الطرق الحديثة لمعالجة النفايات الصلبة، حيث تحفر في االرض حفرة يعتمد عمقها وسعتها على طبيعة وكمية 
المهجورة لطمر النفايات إذا توافرت فيها الشروط الصحية والبيئة المطلوبة، النفايات المتوقعة، وفي بعض االحيان تستعمل مقالع الحجر  

بحيث توفر تلك المقالع تكاليف الحفريات، وبعد تجهيز الحفرة يتم عزلها عن المياه الجوفية بطبقة عازلة من االسمنت او معادن الطين 
تجهز القاعدة بشبكة صرف للمياه الناتجة عن مياه االمطار وعمليات او بنوع خاص من البالستيك لحماية المياه الجوفية من التلوث، كماو 

النفايات المواد العضوية الموجودة في  المياه الى شبكة   تحلل  ويوضع فوقها طبقة صلبة من الحصى والرمال لتسهيل عملية دخول 
 نفايات الصلبة المضغوطة  الصرف. وتوزع النفايات على قاعدة الحفرة وترص بنوع خاص من المداحل حيث تصل كمية ال

 : وتوجد عدة أشكال للطمرالصحي، ويتوقف ذلك على مصدر النفايات الصلبة وأبرز تلك األشكال هي

 .طمر النفايات الصلبة الصناعية الخطرة بعد معالجتها للحد من خطورتها -أ 

 .ودون أن تشكل خطرا على الصحة والسالمة العامة طمر النفايات المنزلية والصناعية التي يمكن معالجتها مع النفايات المنزلية -ب 

طمر الحمأة فقط، علما بأنه في بعض االحيان يتم طمر الحمأة مع النفايات المنزلية بعد تجهيز الحفرة يتم عزلها عن المياه الجوفية  -ج  
سفلت أو معادن الطين أو اغطية بالستيكية بطبقة عازلة وغير منفذة للمياه ويمكن ان تكون هذه الطبقة العازلة من االسمنت او مادة اال

لحماية المياه الجوفية من التلوث، وعند استعمال البالستيك كطبقة عازلة يجب وضع طبقة رملية ناعمة تحتها وفوقها لحمايتها    خاصة 
مر زمني محدد، غير انه يشترط من التمزق، وطبعا ال تتوقع أن تبقى الطبقة العازلة فعالة الى االبد فلكل نوع من المواد المستعملة ع

زرع  في الطبقة العازلة ان تبقى فعالة لفترة زمنية كافية يكون قد تم من خاللها االنتهاء من موقع طمر النفايات واالنتقال الى موقع آخر و 
 .عدومةالموقع األول باالشجار الحرجية وتصبح إمكانية تأثير المياه العادمة الناتجة عن النفايات قليلة او حتى م
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 شروط مواقع الدفان 

 : أهم الشروط التي يجب توافرها عند اختيار موقع دفن النفايات ما يلي

 .ان تكون بعيدة عن المصادر المائية الجوفية والسطحية لضمان عدم تسرب المياه الملوثة الى المصادر المائية -1
م  1971المستقبل، هذا وقد أوصت منظمة الصحة العالمية سنة  ان تكون بعيدة عن التجمعات السكانية الحالية والمخطط لها في   -2

  500م عن أقرب تجمع سكني وتطالب بعض الدول بأن ال تقل المسافة عن  200بأن ال يقل ُبعد موقع طمر النفايات الصلبة عن  
 .كم عن اقرب تجمع سكاني 5متر وفي االردن يطالب بأن ال تقل المسافة عن 

 .طار، ثلوج( قليلة في المنطقةان تكون كمية التساقط )أم -3
 األخذ بعين االعتبار إتجاه الريح السائدة في المنطقة. -4

 : ويجب القيام بعملية ضغط النفايات بكفاءة عالية جدا وذلك

 .الستيعاب أكبر كمية ممكنة من النفايات الصلبة -1
 .لمنع تواجد فجوات يمكن ان تعيش وتتكاثر بها الحشرات والقوارض -2
 ن عملية االشتعال الذاتي. لمنع او الحد م -3

سم يوضع فوقها طبقة من نفايات  70 - 30بعد االنتهاء من عملية ضغط النفايات وعندما يصبح االرتفاع بعد عملية الضغط من  
 االنشاءات او أتربة ويتم دكها على طبقة النفايات المضغوطة، وعلى هذه الطبقة توضع طبقة ثانية من النفايات بنفس الطريقة وهكذا 

% من االرتفاع األصلي ومن أهم المزايا  30سنة الى حوالي    20م ويتقلص ارتفاع الموقع خالل  50  -   30حتى يصل ارتفاع الموقع  
 :االيجابية لهذه الطريقة ما يلي

 .قلة التكلفة االقتصادية-1

 .إمكانية استيعاب كميات هائلة من النفايات الصلبة-2

  .ا ال تحتاج الى تقنية عاليةسهولة تطبيق هذه الطريقة نظرا ألنه-3

  تعد هذه الطريقة مكملة للطرائق الحديثة االخرى ) الحرق، التحلل الحراري، التحلل الحيوي ( والتي ينتج عنها مواد غير قابلة للمعالجة -4
 .والتي ال بد من التخلص منها

 النفايات الصلبة وتصنيفها 
التخلص منها وتحويلها إلى مواد صالحة إلعادة االستخدام، بحيث يكون جمعها، ومعالجتها، ونقلها، النفايات الصلبة: هي المواد الُمراد  

 من مصلحة المجتمع، ويمكن تصنيف النفايات الصلبة من حيث مصدرها إلى: 
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 .نادقالنفايات الصلبة المنزلية: تعرف النفايات المنزلية بأنها المخلفات التي تنتجها المنازل، والمطاعم، والف

النفايات الصلبة الصناعية: وهي الفضالت والمواد الناتجة عن ممارسة األنشطة الصناعية المختلفة مثل الصناعات الكيميائية، ومحطات 
 .توليد الطاقة، وصنع المعادن

 .وفضالت الحيوانات، ونفايات المسالخالنفايات الصلبة الزراعية: تمثل المخلفات الناتجة عن األنشطة الزراعية النباتية، والحيوانية، 
النفايات الناتجة عن معالجة المياه العادمة: وهي مواد عضوية وغير عضوية ممزوجة بنسبة عالية من المياه تنتج عن معالجة المياه  

 .العادمة
 :الخاتمة

ل االقتصادية على تفاقم مشكلة النفايات الصلبة،  إدارة النفايات الصلبة من أهم المؤشرات البيئية المتعلقة به، وكذلك تحليل تأثير العوام
. واستقصاء اآلثار الصحية والبيئية واالقتصادية الناتجة عن سوء إدارتها. وصواًل الى بيان أهمية ودور التسويق األخضر في حماية البيئة

تقديم هذه الخدمة، األمر الذي يترتب    وقد تبين من مؤشرنسبة السكان المستفيدين من خدمة جمع النفايات ان هناك ضعفًا واضحًا في
عليه انتشار المخاطر الصحية. اواًل، ان العوامل االقتصادية بزيادة دخل الفرد وما رافقه من تغير في أنماط االستهالك وكذلك ضعف 

وعدم وجود بيئة استثمارية اإلنفاق االستثماري في مجال الخدمات البلدية باإلضافة الى االنفتاح التجاري وتغير األساليب التسويقية،  
ي  مالئمة لقطاع الخدمات كان لها تأثيرًا على ادارة النفايات الصلبة من خالل زيادة الضغط البيئي المتمثل بزيادة تولد وطرح النفايات ف

بالتكاليف الصحية لعالج المناطق السكنية والتجارية. ثانيًا, ان اإلدارة غير السليمة للنفايات الصلبة ينتج عنها آثار اقتصادية تتمثل  
األمراض الناتجة عن التلوث البيئي، باإلضافة الى ما يتمخض عنها من تكاليف إضافية في معالجة النفايات بسبب سوء إدارتها. أخيرًا، 

 ان هناك عالقة إيجابية بين التسويق األخضر وحماية البيئة وذلك من خالل الترويج للمنتجات الصديقة للبيئة. 

 :والمراجعالمصادر 

 . 2020تشرين الثاني / نوفمبر  19مقابلة عبر الهاتف مع خبير بيئي وأستاذ في كلية العلوم في جامعة طرابلس، 

 (، رقابة األجهزو العليا للرقابة المالية على إدارة النفايات الصلبة، رسالة ماجستير.2018حمدان، خولة حسين، ) 

ين التسويق االخضر وعوامل تحديد موقع المشروع، دراسة حالة في الشركة العامة (، عالقة وأثر مضام2005رؤوف، رعد عدنان، )
 لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية، نينوى، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، أطروحة دكتوراه غير منشورة. 

دور التخطيط العمران في حماية البيئة   (، 2017األسدي، صالح هاشم زغير، الخالدي، قاسم مطر عبد، عنوز، أحمد يحيى عباس، )
 (. 32(، العدد ) 1الحضرية من النفايات المنزلية، جامعة الكوفة، مجلد آداب الكوفة، المجلد ) 
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