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 : الملخص

للحصول على منتج نهائي ثابت مطهر يمكن استخدامه كتعديل عضوي. من أصبح التسميد خياًرا مفضًًل لمعالجة النفايات العضوية  
نطاق. التسميد المنزلي إلى محطات معالجة النفايات البلدية الكبيرة ، يعد التسميد أحد التقنيات القليلة التي يمكن تنفيذها عملًيا على أي  

السماد: من ناحية ، يتم تجميع المعايير الرئيسية المتعلقة    /تستكشف هذه المراجعة بعض القضايا األساسية في مجال أبحاث التسميد  
بأداء السماد ، مع التركيز بشكل خاص على نضج السماد واستقراره ؛ من ناحية أخرى ، يتم استكشاف القواعد الرئيسية لتطبيق السماد 

أن يحدثها السماد على األراضي الزراعية. يتم   على المحاصيل والتطبيقات األخرى بالتفصيل ، بما في ذلك جميع التأثيرات التي يمكن
إيًلء اهتمام خاص لجوانب مثل تحسين خصوبة التربة بمجرد استخدام السماد ، والتأثير القامع للسماد وبعض التجارب السلبية الستخدام  

 السماد على نطاق واسع. 

 : المقدمة

ة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم تقريًبا. ُتعزى هذه الزيادة وترتبط بشكل  خًلل العقود األخيرة ، ازدادت كميات النفايات الصلبة المتولد
ى  أساسي بالنمو السكاني. ومع ذلك ، أدت أنماط الحياة الحديثة والمعايير بسبب التنمية االقتصادية والزيادة المرتبطة بها في التحضر إل 

مليار طن من النفايات الصلبة في مدن العالم خًلل عام    2م إنتاج حوالي  حد كبير في تسريع توليد النفايات. تشير التقديرات إلى أنه ت
. وقد أدت هذه الزيادة في توليد النفايات إلى الضغط أو حتى اإلخًلل بالعناصر المختلفة للنظام البيئي. وفًقا لذلك ، يتم االعتراف 2016

على أنها حاجة ملحة في جميع أنحاء العالم ، في حين يتم تصنيف إعادة  بتنفيذ استراتيجية إدارة مناسبة وصديقة للبيئة للنفايات الصلبة  
ي استخدام وإعادة تدوير هذه النفايات على أنها أكثر األساليب المفضلة في أنظمة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة في إطار اقتصاد دائر 

زيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام وكفاءة الموارد ، اعتمد . في هذا الصدد ، وفي محاولة لزيادة االستدامة االقتصادية من خًلل  
البرلمان األوروبي مؤخًرا خطة عمل االقتصاد الدائري التي تتضمن مقترحات تشريعية مختلفة ، بما في ذلك الئحة االتحاد األوروبي 

تحاد األوروبي. سيغطي االقتراح الجديد مجموعات لألسمدة. يهدف هذا االقتراح إلى تشجيع إنتاج وتجارة منتجات األسمدة داخل سوق اال
مختلفة من األسمدة ، بما في ذلك المنتجات العضوية ، مثل السماد الذي يتم الحصول عليه من النفايات العضوية. في الواقع ، هذا  

مغذيات يمكن استخدامها في    التوجه في صالح كل من البشر والمصالح البيئية ، حيث يشجع على إعادة تدوير النفايات العضوية إلى 
بما يتماشى مع هذا االتجاه ، وبما أن الجزء العضوي يمثل جزًءا كبيًرا من النفايات المتولدة ، بشكل أساسي من النفايات المنزلية    الزراعة. 

من فقده من خًلل التخلص / ، يمكن إعادة تدوير هذا الجزء القابل للتحلل البيولوجي واستخدامه كمصدر محتمل للمغذيات النباتية بداًل  
للنفايات الصلبة العضوية الطازجة على األرض ال  المباشر  المعالجة غير الصحيحة. ومع ذلك، من المهم اإلشارة إلى أن التطبيق 

ت يوصى به. على وجه الخصوص ، قد تؤثر إضافة النفايات الصلبة العضوية غير الناضجة / غير المستقرة إلى التربة على نمو النبا
بمواد معينة أو ظروف نمو غير مناسبة ، بما في ذلك تجميد / عدم توازن العناصر الغذائية الضرورية للنبات ، والسمية النباتية ووجود 

بيق  المعادن الثقيلة والبكتيريا المسببة لألمراض واألمًلح غير العضوية ، مما يؤدي في النهاية إلى تثبيط نمو النبات. وبالتالي ، فإن تط 
لتقنيات البيوكيميائية المناسبة من شأنه أن يؤدي إلى استعادة هذه العناصر الغذائية التي يمكن استخدامها الحًقا بأمان في المجاالت ا

ي الزراعية. وفًقا لذلك ، أصبحت تقنية التسميد طريقة إدارة فعالة إلعادة تدوير النفايات العضوية وتحويلها إلى منتج "سماد" مفيد يحتو 
نسبة عالية من المغذيات وانتشار منخفض للكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض. توفر هذه التقنية حًًل واعًدا ومستداًما حيث  على  

سيتم استخدام الكومبوست المنتج كسماد وبالتالي تحسين اإلنتاجية من حيث كمية ونوعية المنتجات الزراعية ، وفي الوقت نفسه ، الحفاظ 
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الطبيعية وحماية أنظمة التربة و الحد من التأثير البيئي. باإلضافة إلى ذلك ، تتميز هذه التكنولوجيا بفعاليتها من حيث على الموارد  
التكلفة مقارنة بالخيارات البديلة األخرى. األهم من ذلك ، يمكن أن يحل الكومبوست محل األسمدة غير العضوية ، والتي تستخدم بكميات  

زراعية. يمكن أن يؤثر االستخدام المستمر والمكثف لألسمدة غير العضوية سلًبا على تكوين التربة والمكونات البيئية كبيرة في األنشطة ال
ي  األخرى. لذلك ، يتم الترويج لتطبيق الكومبوست كبديل للتسميد الكيميائي الثقيل لتعزيز االستدامة الزراعية ، واستعادة الكربون العضو 

وتحسين تراكم التربة. يتميز الكومبوست باحتوائه على نسبة عالية من المواد العضوية باإلضافة إلى وفرة في    في التربة والنيتروجين
ست. المغذيات الدقيقة والكبيرة. تم تسجيل التأثيرات اإليجابية على الخصائص البيولوجية والفيزيائية الكيميائية للتربة باستخدام الكومبو 

تخدام الكومبوست كبديل قيم لألسمدة االصطناعية غير العضوية نظًرا لقيمتها الغذائية ، لتحسين محتوى  باإلضافة إلى ذلك ، أصبح اس
  التربة من المواد العضوية وبالتالي خصوبة التربة وإنتاجيتها على المدى الطويل ، منتشًرا في جميع أنحاء العالم. باإلضافة إلى ذلك ،

 سمدة دون فقدان غلة المحاصيل.يفترضون توفيًرا كبيًرا في تكلفة األ

 عملية التسميد

 عوامل المعالجة

يعتبر التسميد عملية هوائية تتطلب األكسجين ومحتوى الرطوبة األمثل والمسامية لتثبيت النفايات العضوية ، ومتغيرات التحكم الشائعة 
عمليات التمثيل الغذائي المعقدة مسؤواًل عن التحلل والترطيب  هي درجة الحرارة واألكسجين والرطوبة. يعتبر النشاط الميكروبي من خًلل  

الجزئي )التحول المؤكسد البيولوجي( للمادة العضوية ، مما يحولها في النهاية إلى تعديل مغذي للتربة ، وهو سماد عضوي ، منتج  
تقديم تقنية التسميد كمخطط بديل إلدارة مستقر وناضج وخالي من التلوث. زراعة المحاصيل وخصوبة التربة في الوقت الحاضر ، يتم  

النفايات الصلبة وتثمينها ، خاصة بالنسبة للجزء العضوي ، وبشكل عام ، النفايات الصلبة العضوية من جميع األصول. عندما يتم 
التالي تقليل التلوث البيئي. التعامل معها بشكل صحيح ، فإنها توفر خياًرا الستعادة موارد المغذيات القيمة ، بداًل من التخلص منها ، وب

إنها تحظى باهتمام متزايد كعملية فعالة وفعالة من حيث التكلفة مع الحد األدنى من المخاطر البيئية. تعتمد العملية بشكل أساسي على  
بيولوجية. أثناء عملية تحويل المادة العضوية إلى "سماد" منتج نهائي مستقر ومعقم وعالي الجودة من خًلل اإلجراءات البيوكيميائية / ال

 التسميد ، تحدث العديد من القيم الموصى بها لضمان قيمة المنتج والسًلمة البيئية. أثناء عملية،

يتم التعرف على درجة الحرارة واألكسجين والرطوبة والمسامية والنسبة كمعلمات مهمة للتحكم في العملية للحصول على منتج عالي  
 ئية. الجودة.التحوالت البيوكيميا 

 مراحل التسميد 

ًيا  في عملية التسميد ، يكون النشاط الميكروبي مسؤواًل عن تحلل المواد العضوية ، والذي ينتج أخيًرا المنتج النهائي العضوي المستقر نسب
الحية   وهو السماد. في ظل ظروف مواتية ، تتم عملية التسميد عبر عدة مراحل رئيسية ، حيث تسود مجتمعات مختلفة من الكائنات

 الدقيقة خًلل كل مرحلة من مراحل التسميد. تشمل هذه المراحل: 

اط  مرحلة التحلل "النشطة": مع بدء التحلل الميكروبي للمادة األكثر قابلية للتحلل وزيادة عدد السكان ، تتراكم الحرارة الناتجة عن النش .1
درجة مئوية( للحرارة  45- 25، منتقلة من النطاق الوسطي )الميكروبي داخل الكومة وتستمر درجة الحرارة في الزيادة بشكل مطرد 
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درجة مئوية وما فوق( مرغوبة ألنها تقتل المزيد من مسببات   55درجة مئوية(. درجات الحرارة المحبة للحرارة )  45)أكثر من  
درجة مئوية تقتل العديد من    65األمراض وبذور األعشاب ويرقات الذباب في مواد التسميد. نظًرا ألن درجات الحرارة التي تزيد عن  

 أشكال الميكروبات وتحد من معدل التحلل ، يستخدم مديرو السماد التهوية والخلط للحفاظ على درجة الحرارة تحت هذه النقطة. 
لحية الدقيقة  مرحلة التبريد: عندما يتم استنفاد إمداد المركبات عالية الطاقة ، تنخفض درجة حرارة السماد تدريجيًا وتهيمن الكائنات ا .2

 متوسطة الحجم مرة أخرى على الكومة.
التفاعًلت التي تحدث بشكل   .3 مرحلة النضج "المعالجة": يحدث هذا عند درجة حرارة منخفضة ، ولكن ال يزال هناك العديد من 

ى الخصائص في طبيعي خًلل هذه المرحلة ، على الرغم من أن النشاط الميكروبي منخفض نسبًيا مقارنة بالمراحل السابقة. إحد 
هذه المرحلة هي ترطيب المواد ، مما يعطي قيمة مثيرة للسماد المنتج. تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن تطبيق العديد من طرق التسميد 
، ويعتمد اختيار الطريقة على تكلفة رأس المال ، وتكلفة العمالة ، والوقت ، وتوافر األرض ، وما إلى ذلك. وتشمل هذه الطرق:  

 بي ، وتحويله إلى سماد ، وكومة هوائية ثابتة التسميد والتسميد في األوعية بجميع أشكاله. سماد سل

 استقرار ونضج السماد 

للتطبيقات الزراعية ، "االستقرار" و "النضج". خًلل مراحل التسميد  التي تحدد جودة السماد ، وخاصة  من بين الخصائص المختلفة 
لعضوية وترطيبها بشكل كبير على جودة المنتج النهائي للعملية. كما هو موثق ، فإن السماد الناضج  المختلفة ، تؤثر درجة تحلل المادة ا

يزيد المواد العضوية في التربة بشكل أفضل بكثير من السماد العضوي الطازج وغير الناضج بسبب ارتفاع مستوى الكربون المستقر فيه.  
ة العضوية من شأنه أن يتسبب في تراكم المواد الضارة في التربة وينتج تأثيرات سامة ومع ذلك ، فإن التحلل غير الكامل وترطيب الماد

في هذا الصدد ، ولتجنب أي آثار جانبية من هذا القبيل ، يوصى بتحديد جودة السماد من خًلل تحديد درجة نضجه    في النباتات.
ية ، مع األخذ في االعتبار تأثيره على نمو النبات وجوانب وثباته. يستخدم النضج لتحديد مدى مًلءمة الكومبوست لألغراض الزراع

ن السمية النباتية ، بينما يشير االستقرار إلى مقاومة المواد العضوية ضد التحلل البيولوجي الشامل أو النشاط الميكروبيولوجي. األهم م
ضج واالستقرار( وربطهما مًعا ، ألن المركبات  ذلك ، عندما يتم تحديد جودة الكومبوست ، يجب النظر إلى كل من الخصائص )أي الن

السامة للنبات هي منتجات النشاط الجرثومي للمواد العضوية غير المستقرة. في األدبيات ، تم استخدام اختبارات مختلفة لتقييم استقرار 
النشاط الميكروبي من أكثر الطرق   ونضج السماد. في هذا السياق ، تعتبر تقنيات التنفس التي تعتمد على استهًلك األكسجين عن طريق

فائدة لتحديد استقرار السماد ونضجه ، ولكن اختبارات اإلنبات تستخدم أيًضا على نطاق واسع لتحديد نضج السماد. يرتبط مؤشر التنفس 
على سبيل المثال ، تعتبر لتحلل المواد المختلفة بمحتوى المادة العضوية والتفاعًلت الكيميائية الحيوية من خًلل األنشطة الميكروبية.  

 OM 1جم  O2مجم  1.5مستقرة ، بينما القيم األعلى من  OM h − 1 1جم  O2مجم  1.5و  0.5المواد ذات مؤشر التنفس بين 
h − 1  .تتوافق مع المواد غير المستقرة 
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 تطبيق الكومبوست في الزراعة 

النظم   المكثفة ، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى تدهور صحة التربة يؤدي الطلب على المنتجات الزراعية إلى استخدام  الزراعية 
  وتسبب العديد من المشاكل البيئية. في الواقع ، ُينظر إلى إعادة تدوير النفايات العضوية من خًلل عملية التسميد على أنها نهج مستدام 

حتوى المواد العضوية في التربة التي تتدهور بسبب األنشطة البشرية إلدارة النفايات ألنها توفر مصدًرا قيًما للمواد العضوية لتعزيز م
المختلفة ، ومن المعترف به على أنها وسيلة موثوقة نهج لتحسين خصائص التربة المختلفة. في هذا الصدد ، يمكن ألفضل الممارسات 

صائص التربة وتوفير العديد من الفوائد اإلضافية ، بما في ذلك إدارة األسمدة مع التركيز على استخدام األسمدة العضوية ، تحسين خ
لتحسين جودة التربة. يعتمد تأثير إضافة الكومبوست على التربة إلى حد كبير على الخصائص الجوهرية لكل من التربة والسماد )المواد  

ذا النوع من األسمدة قد ال يتم عرضها األولية( ، إلى جانب معدل استخدام السماد. ومع ذلك ، من المهم اإلشارة إلى أن نتائج تطبيق ه
الرسم التخطيطي لتمعدن السماد بعد تطبيقه على التربة. ستتم مناقشة    1خًلل فترة قصيرة بسبب بطء إطًلق المغذيات. يقدم الشكل  

 التأثيرات المختلفة الناتجة عن إضافة الكومبوست على التربة في األقسام الًلحقة من هذا البحث.

 ي للمغذيات في السمادالشكل المثال

لة  يعد استخدام السماد في التربة العادية والمالحة ممارسة مهمة لتحسين المواد العضوية في التربة والتمعدن ، ال سيما في المناطق القاح
ض هطول األمطار وشبه القاحلة ، والتي تشكل المناطق القابلة للزراعة السائبة في جميع أنحاء العالم ، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفا

وزيادة القلوية. في الواقع ، تعتبر المادة العضوية في التربة ضرورية للحفاظ على خصوبة التربة وتقليل فقد المغذيات. باإلضافة إلى  
لبيولوجي ذلك ، فهي مسؤولة عن العديد من خصائص التربة ، بما في ذلك القدرة على االحتفاظ بالمياه ، وإنتاجية التربة ، ووسط النشاط ا 

لعادية ، وتهوية التربة ، وهيكل التربة. من الموثق جيًدا أن النيتروجين هو السماد األكثر احتياًجا الذي يؤثر على نمو النبات. في التربة ا
ن من  ٪ من الفوسفور أيًضا. نظًرا ألن السماد يتكو 25٪ من النيتروجين والكبريت متوفر في المواد العضوية ، على الرغم من توفر 95

نفايات عضوية متحللة ، فإنه يحتوي بشكل طبيعي على نسبة جيدة من النيتروجين. لذلك فإن إضافة السماد إلى التربة تثريها بالعناصر  
 المهمة لنمو النبات وتطوره مثل النيتروجين والكربون والكبريت والفوسفور.

 مصادر وتكوين وتوصيف النفايات الصلبة

هي واحدة من التحديات الهامة للبيئة. البلديات عموما؛ هي المسؤولة عن إدارة النفايات. يجب عليهم توفير نظام   النفايات البلدية الصلبة
بة  فعال وفعال للسكان. ومع ذلك ، هم. غالبًا؛ تواجه العديد من المشاكل التي تتجاوز قدرة السلطة البلدية على التعامل مع النفايات الصل

ا إلى الموارد المالية ونقص التنظيم والتعقيد. يختلف تكوين النفايات الصلبة المحلية بشكل كبير من بلدية إلى  البلدية. هذا يرجع أساسً 
والهيكل   النفايات  إدارة  وأنظمة  االقتصادي  والوضع  الحياة  نمط  على  أساسي  بشكل  االختًلف  هذا  يعتمد  آخر.  إلى  بلد  ومن  أخرى 

صلبة البلدية أمًرا بالغ األهمية لتحديد المناولة واإلدارة المناسبة لهذه النفايات. هذه المعلومات الصناعي. تعتبر كمية وتكوين النفايات ال
ة  ضرورية ومفيدة لطرح النفايات الصلبة لمنشأة تحويل الطاقة داخل البلدية. بناًء على القيمة الحرارية والتركيب األولي للنفايات الصلب

للمهندسين والعلماء   التنبؤ بتكوين االنبعاثات المحلية ، يمكن  المعلومات في  الوقت نفسه ، ستساعد هذه  فائدتها كوقود. وفي  تحديد 
الغازية. بعد ذلك ، يخضع هذا النفايات الصلبة المحلية لتقنيات تحويل الطاقة بما في ذلك التغويز والحرق وما إلى ذلك. ومع ذلك ، 

تحدث في الرماد. في هذا الصدد ، سيوفر تكوين النفايات معلومات قيمة عن فائدة  يجب النظر بعناية في المواد الخطرة المحتملة التي
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وفي الوقت نفسه ، للوقت تأثير كبير على تكوين النفايات   المادة إما للتسميد أو إلنتاج الغاز الحيوي كوقود عن طريق التحويل البيولوجي.
ت الصلبة وفًقا للوقت عامًًل مهًما يتحكم في كمية المواد القابلة إلعادة التدوير الصلبة المحلية. يعد التحلل البيولوجي لمثل هذه النفايا

مليون طن في    254خاصة المحتويات العضوية. قدرت وكالة حماية البيئة كمية توليد النفايات الصلبة المحلية في الواليات المتحدة بـ  
 . 2013عام 

 نفايات الطعام الصلبة

ام ومهم لبعض المواد الكيميائية الصناعية من الكميات الكبيرة من النفايات المتولدة في العالم. تم  يمكن الحصول على مصدر مستد
وصف بقايا الطعام ونفاياته مثل نفايات المطبخ والقمامة والفضًلت ؛ عموما؛ حسب المنتج وكمخلفات صلبة لألغذية. يتم إنتاج هذه 

ًلك الغذاء. ومع ذلك ، تختلف نفايات الطعام وتعريفها اختًلًفا كبيًرا من مدن ودول إلى  النفايات من معالجة وطبخ وتوزيع وإنتاج واسته
مدن ودول أخرى. مخلفات الطعام؛ في االتحاد األوروبي ؛ ُتعرَّف بأنها "خام أو مطبوخ من أي مواد غذائية يتم التخلص منها أو ُيعتزم 

، ُتعر ِّف وكالة حماية البيئة نفايات الطعام على أنها "األطعمة غير المأكولة التخلص منها أو مطلوب التخلص منها". من ناحية أخرى  
ومخلفات تحضير الطعام من المساكن والمنشآت التجارية بما في ذلك المطاعم ومحًلت البقالة وأكشاك المنتجات والكافيتريات والمطابخ 

. عًلوة على ذلك ، يتم التعرف على "فقد الغذاء" و "هدر الغذاء" المؤسسية ، فضًًل عن المصادر الصناعية مثل غرف غداء الموظفين "
في األمم المتحدة بشكل مختلف. يشير مصطلح "فاقد الغذاء" إلى انخفاض جودة األغذية و / أو كميتها. من ناحية أخرى ، يشير 

ومع ذلك ، تشمل نفايات الطعام المواد  مصطلح "نفايات الطعام" إلى خسائر الطعام بسبب سلوك تجار التجزئة و / أو المستهلكين.  
 الخام غير المطبوخة ، والمواد الغذائية المهدرة ، وكذلك المواد الصالحة لألكل من البقالة أو السوق الرطب.

 النفايات كمصدر للدخل 

جتماعي واالقتصادي للنفايات  تم إجراء دراسات مكثفة على توصيفات النفايات الصلبة. باإلضافة إلى ذلك ، تم أيًضا دراسة االستخدام اال
الصلبة للتحقيق في الدخل المحتمل من هذه النفايات. في هذا الصدد ، ودرس موضوع إدارة النفايات. في دراسته ، جمع ياي طًنا واحًدا  

مزيد من التحقيق مع   من عينات النفايات الصلبة خًلل فترة عام واحد ، واقترح اإلدارة األكثر مًلءمة وممكنة لهذه النفايات. تم إجراء
النفايات ثًلث  النفايات الصلبة التي تم جمعها خًلل أربعة مواسم مختلفة في فترة سنة واحدة. تم تمثيل هذه  التركيز على توصيف 
مجموعات مختلفة حسب النمط االجتماعي واالقتصادي للمعيشة في مدينة الهور ، باكستان. وجد اختًلفات كبيرة في تكوين النفايات 

الدخل. عًلوة على ذلك ، تمت دراسة توصيف ا بناًء على الظروف االجتماعية واالقتصادية باإلضافة إلى مستوى  المجمعة  لصلبة 
النفايات الصلبة. قاموا بتصنيف دراستهم على فئات الدخل المختلفة. قسم تصنيفهم المجموعات إلى فئات منخفضة ومتوسطة وعالية  

نفايات الصلبة ونسبها على أساس دخل كل مجموعة. في مزيد من دراسة التوصيف على أساس مستويات الدخل. وهكذا أجروا مكونات ال
تباين الدخل وهي منخفضة ومتوسطة وعالية. وقدمت اقتراحاتهم وتوصياتهم فيما يتعلق بإدارة النفايات. من ناحية أخرى ، نظر جوميز 

 ت الصلبة.  وزمًلؤه في التغيرات الموسمية لتصنيف خصائص النفايا
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 التخلص من المخلفات الصلبة 

تم اإلبًلغ عن أن الممارسات غير الصحيحة لجمع القمامة ، التجميع ، النقل و / أو أنظمة النقل لها تأثير كبير على خصائص النفايات 
ت لجمع النفايات الصلبة  الصلبة. إلى جانب ذلك ، فإن سوء مسار التخطيط ونقص المعلومات المتعلقة بجدول التجميع وعدد المركبا

والطرق السيئة والبنية التحتية غير الكافية يمكن أن تؤثر أيًضا على خصائص النفايات الصلبة. تمت دراسة الطرق الفعالة وخدمات 
السلطات   جمع النفايات ذات التكلفة المعقولة واإلبًلغ عنها. تنظيم القطاع غير الرسمي وتعزيز المشروعات متناهية الصغر. تعد معرفة

 بالمعاملة أحد العوامل المهمة التي تؤثر على معالجة النفايات الصلبة. تم تحليل العوامل التي تؤثر على التخلص من النفايات المنزلية 
كافي من قبل. أشارت نتائجهم إلى أن توفير مرافق النفايات يؤثر بشكل كبير على اختيار التخلص من النفايات. وأفادوا أن اإلمداد غير ال

لحاويات النفايات وكذلك المسافة األطول لنقل هذه الحاويات يزيد من إمكانية إلقاء هذه النفايات في المناطق المفتوحة وعلى جوانب 
الطرق على طول الرحلة. ذكر أن عدم كفاية الموارد المالية ، وغياب التشريعات ، ومدافن النفايات المجهزة جيًدا والُمصممة بشكل جيد  

 هم جميعها في الحد من التخلص اآلمن من النفايات الصلبة.، تسا

 التخلص من نفايات البالستيك 

مليون طن من نفايات البًلستيك بعد االستهًلك سنوًيا.   50يعتبر التخلص من النفايات البًلستيكية مشكلة بيئية عالمية. يتم إنتاج كمية  
لنفايات غير مستدام من وجهة النظر البيئية. عًلوة على ذلك ، فإن مواقع دفن  يعتبر التخلص من هذه النفايات البًلستيكية في مكب ا

النفايات وقدرتها تتناقص بسرعة. من ناحية أخرى ، التشريعات صارمة في جميع أنحاء العالم. تهتم تشريعات الواليات المتحدة األمريكية 
نظًرا ألن البًلستيك عبارة عن هيدروكربونات في األساس   كية وإدارتها.والعديد من التوجيهات األوروبية بالتخلص من النفايات البًلستي

ميجا جول / كجم. وبالتالي ، يمكن حرقها أو حرقها في النفايات البلدية أو غيرها من   40و    30، فإنها تمتلك قيًما حرارية تتراوح بين  
ود إضافي ليحل محل الوقود األحفوري في العديد من عمليات النفايات المخصصة مع توليد الطاقة والحرارة. يمكن أن تعمل أيًضا كوق

رارية. اإلنتاج مثل األفران العالية وأفران األسمنت. يمكن تحقيق التدمير الكامل لهذه النفايات البًلستيكية من خًلل مثل هذه التطبيقات الح
. ومع ذلك ، فإن هذا يؤدي إلى تدابير إضافية متقدمة هذا التطبيق من حرق النفايات البًلستيكية. هكذا؛ يحل محل الوقود األحفوري 

 لمكافحة التلوث. ومع ذلك ، يمكن تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري من خًلل إدارة النفايات بكفاءة. تم نشر العديد من التقارير 
البيئي للحرق و / أو ممارسة طمر النفايات. الدراسات أن    المتعلقة بالتأثير  القابلة للتحلل  أكدت هذه  البًلستيك والمواد األخرى غير 

الحيوي ستستمر في مكب النفايات ، في حين أن المواد الصلبة البيولوجية )المواد الصلبة الحيوية( ستتحول الهوائًيا إلى غاز حيوي 
ر القابلة للتحلل الحيوي يعد خطيًرا لمدافن النفايات ، كمصدر للطاقة. لذلك ، فإن تأثير حرق المواد البًلستيكية وغيرها من المواد غي

 بسبب إطًلق غازات الدفيئة أكثر من مدافن النفايات.
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 التخلص من النفايات البلدية الصلبة

تتمثل إحدى المشكًلت البيئية الرئيسية في جمع النفايات الصلبة البلدية وإدارتها والتخلص منها في المناطق الحضرية. يؤدي االفتقار 
النفايات الصلبة البلدية والتخلص منها إلى مشاكل بيئية كبيرة. وهذا يشمل التربة ومياه الهواء والتلوث الجمالي. ترتبط مثل هذه إلى إدارة  

المشاكل البيئية باضطراب صحة اإلنسان ، بسبب زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري. تختلف مجاري النفايات الناتجة عن المصادر  
لمواد الخطرة في النفايات المنزلية. ال تخضع لرقابة صارمة بموجب لوائح النفايات الخطرة مثل التوجيه األوروبي الخاص الصناعية عن ا

. يتم التخلص من النفايات المنزلية الخطرة في مكبات النفايات مع  1976بالنفايات الخطرة وقانون الحفاظ على الموارد واستعادتها لعام 
عامة. كميات ونوعية وأهمية هذا التخلص غير مفهومة بشكل جيد. بشكل عام ، من المفترض أن كمية المخلفات النفايات المنزلية ال

النفايات الصناعية ،   المنفصل من  التخلص  التخلص منها ال تكاد تذكر. ومع ذلك ، فإن  الخطرة صغيرة ، وبالتالي ، فإن مخاطر 
زيد من أهمية العناصر السامة والخطرة الموجودة في هذه النفايات. هناك مخاوف كبيرة  والنفايات الصلبة المحلية ، والنفايات األخرى ي

ة  بشأن وجود العديد من المواد الكيميائية في المنتجات المنزلية. العواقب والتأثيرات على البيئة الناتجة عن التخلص من النفايات الخطر 
لمخلفات الخطرة في المكب يجب أن يتماشى مع التشريعات الحالية من أجل  هي أيًضا مدعاة للقلق. وبالتالي فإن التخلص من هذه ا

٪ من النفايات الصلبة المحلية في مدافن النفايات. تحتوي 71على الصعيد العالمي ، يتم التخلص من حوالي    تقليل المخاطر على البيئة.
بعض   ذلك  في  بما  خطرة  مواد  على   ، الغالب  في   ، البلدية  الصلبة  الزئبق النفايات  على  المحتوية  والنفايات  والدهانات  البطاريات 

أكثر من   المنتجات األخرى. من ناحية أخرى ، تتكون  المركبات والعديد من  الصيدالنية ومنتجات صيانة  ٪ من 53والمستحضرات 
هوائية. هذا يجعل من ردم األرض النفايات المطمورة من ورق مقوى ، ونفايات ساحات ، وأوراق وأطعمة قابلة للتحلل بواسطة البكتيريا الًل

يتم التخلص من معظم النفايات الصلبة المحلية وكذلك العديد من النفايات الصلبة األخرى في   الطريقة األساسية للتخلص من النفايات.
المتحدة األمريكية ، يتم مدافن النفايات. وبالتالي ، فإن الفهم األساسي لتصميم مدافن النفايات مفيد. على سبيل المثال ، في الواليات  

تنظيم تصميم وتشغيل مدافن النفايات من خًلل معايير أداء المصدر الجديد لقانون الهواء النظيف ، والعنوان الفرعي لقانون الحفاظ 
مفتوحة إلى   على الموارد واستعادتها ، باإلضافة إلى لوائح الوالية األخرى ذات الصلة. لذلك ، تطورت مدافن النفايات من مجرد مكبات

منشآت وموقع عالي الهندسة مصمم الحتواء النفايات. يتم فصلها عن البيئة ، وتلتقط المياه الملوثة التي تًلمس النفايات ، وتتحكم في  
انتقال الغاز. تم تصميم موقع طمر النفايات على أنه يتم حفره بشكل نموذجي ومبطن بنظام يتضمن طبقات لحماية المياه الجوفية عن  

 ريق تقليل انتقال العصارة إلى طبقات األرض وجمع هذه العصارة للمعالجة. يوجد مقطع عرضي للتصميم النموذجي لمدافن النفايات.ط

 مشاكل التخلص من النفايات الصلبة داخل المجتمعات الريفية في البلدان النامية

في كل من المناطق الحضرية والريفية في العديد من البلدان  يعتبر التخلص من القمامة كنفايات صلبة مشكلة كبيرة وواسعة االنتشار  
للنفايات  القمامة كمصدر  مختلفة من  أنواع  لتفريغ  على نطاق واسع  القنوات والمصارف كأماكن مفتوحة  العديد من  ُتستخدم  النامية. 

فن النفايات المريحة والقنوات المفتوحة  العضوية وغير العضوية المنزلية. بسبب عدم وجود أنظمة مستمرة لجمع القمامة ، يتم سد مدا
والمصارف عن طريق إلقاء كميات هائلة من النفايات الصلبة والقمامة. وبالتالي ، فإنهم لم يعودوا يعملون. هذه النفايات هي في الغالب 

يًرا على البيئة بسبب انهيار مكوناتها من البًلستيك واألوراق وقليل من المواد السامة. ومع ذلك ، فإن هذه المواد السامة تمثل تأثيًرا خط 
لم يقم العديد من األشخاص    القابلة للتحلل ، وهي مسألة تضيف أحمااًل كبيرة من الطلب األوكسجيني البيولوجي إلى النظام البيئي المحلي.
للتعامل مع النفايات الصلبة  التخلص اآلمن من  للمعالجة في الموقع و / أو  البيئة.    ومعظم المنظمات بالترتيب  تدابير الحفاظ على 
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التخلص من النفايات الصلبة والنفايات السائلة غير المعالجة في المصارف القريبة من قبل الناس ؛ هكذا؛ غير مسؤول وغير مدرك 
رى األفراد لتسلسل مخاطرهم الصحية. ال يوجد ما يسمى بالحوافز المالية لمنعهم من مثل هذه الممارسة وتشجيعهم على تغيير عاداتهم. ي

أن الطريقة التي يتخلصون بها من نفاياتهم فعالة ورخيصة. في الواقع ، إنها كارثة خطيرة على المجتمعات المحيطة والبلد. الحقيقة هي 
أن األحجام الصغيرة من النفايات السائلة تؤدي إلى تلوث كميات كبيرة جًدا من المسطحات المائية. وفي الوقت نفسه ، فإن القوانين  

 ليست فعالة لمنع البيئة من مثل هذه الممارسات الخطرة ما لم يتم تحقيق تلوث أفضل.

 إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة

من حيث تسعير التخلص من النفايات الصلبة. ذكرت أن هناك مؤشرات على أن ارتفاع معدالت االسترداد إلعادة التدوير مرتبطة برسوم 
المتولدة. يذهب هذا إلى إعادة  البقشيش في موقع   الصلبة  النفايات  إيجابي على استعادة  له تأثير  المرتفع  التخلص  التخلص. تسعير 

جعل االستخدام المفيدة أو سًلسل القيمة للنفايات الصلبة. وذكر أن التأثيرات االجتماعية والعوامل اإليثارية والتنظيمية هي أسباب مهمة ت
ر عادات إعادة تدوير قوية. ذكر المؤلف أيًضا أن األشخاص الذين يذهبون كثيًرا للتخلص من نفاياتهم مجتمعات معينة يمكن أن تطو 

العامة في الحاويات هم أكثر عرضة إلعادة تدوير منتجات معينة في المنزل. في معظم الحاالت ، مع انخفاض المسافة إلى صناديق 
ناس ويفرزونها ويجمعونها نفاياتهم الصلبة في المنزل. مينجوا وآخرون. وأضاف أنه  إعادة التدوير ، يزداد عدد الكسور التي يفصلها ال

من أجل زيادة معدالت إعادة التدوير ، يجب على الحكومة المحلية تشجيع أسواق المواد المعاد تدويرها وينبغي زيادة المهنيين في شركات 
ن بما في ذلك الدعم المالي لمشاريع إعادة التدوير المختلفة ، لدعم البنية إعادة التدوير. تم ذكر عوامل مهمة أخرى من قبل علماء آخري

التحتية لشركات إعادة التدوير في بًلدهم. واقترح محققون آخرون التراجع عن مراكز الشراء وإعادة شرائها. شارهولي وآخرون. اقترح 
د جمع النفايات الصلبة البلدية والتخلص منها إحدى المشكًلت تنظيم قطاع غير رسمي إلعادة تدوير النفايات الصلبة. في الواقع ، يع

ليًا الرئيسية للبيئة الحضرية في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم اليوم. يجب أن تكون حلول إدارة النفايات الصلبة البلدية مستدامة ما 
سياسة األوروبية في الوقت الحاضر لتكييف العديد من اإلدارات ومجدية تقنيًا ومقبولة اجتماعيًا وقانونيًا وكذلك صديقة للبيئة. تدفع ال

العقًلنية تجاه الموارد الطبيعية. اليوم ، تثمين النفايات هو منظور تكنولوجي واعد. تصبح عملية ممكنة من خًلل فرز النفايات الصلبة  
ات إلى طاقة. ومع ذلك ، فإن التقنيات مثل التخلص أو  البلدية عند المصدر ، والجمع بين إعادة تدوير المواد وكذلك طرق توليد النفاي

دافن  الفرز الميكانيكي للنفايات الصلبة البلدية في مدافن النفايات ال تحسن إدارة النفايات الصلبة البلدية بكفاءة. لذلك ، يجب أن تكون م
ل بناء مدافن النفايات التقليدية للتخلص من النفايات النفايات هي موقع التخلص النهائي من النفايات الصلبة البلدية. ومع ذلك ، ال يزا

  الصلبة البلدية جارًيا في العديد من البلدان. تم اإلبًلغ عن أن اختيار موقع المكب مهم للغاية بسبب عدم القبول العام الذي ينتج عنه 
 العديد من المشاكل االجتماعية. 
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 :الخاتمة

الهامة للبيئة. تؤدي اإلدارة غير الكافية للنفايات إلى تغيير النظم البيئية بما في ذلك تلوث   النفايات الصلبة هي واحدة من التحديات
ن الهواء والماء والتربة ، وبالتالي فهي تمثل تهديًدا حقيقًيا لصحة اإلنسان. أعطت بعض الدراسات أدلة على أن السكان المحليين القريبي

من انخفاض الوزن عند الوالدة ، والتشوهات الخلقية ، وأنواع قليلة من السرطانات. شكل   من مرافق النفايات الصلبة المحلية يعانون 
واالقتصاد    التوليد المتزايد للنفايات الصلبة عبًئا على التكاليف المرتفعة لميزانية البلدية. أدت الزيادة السكانية ، والتوسع الحضري السريع ،

ريع معدل وكمية ونوعية إنتاج النفايات الصلبة البلدية. يعد التحلل البيولوجي للنفايات الصلبة المزدهر ، وارتفاع مستوى المعيشة إلى تس
البلدية  الصلبة  النفايات  العضوية.  المحتويات  التدوير وخاصة  القابلة إلعادة  المواد  في كمية  يتحكم  عامًًل مهًما  للوقت  وفًقا   المحلية 

 متجانسة في الطبيعة. المتولدة من البلدان النامية عالية ؛ غير 
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Abstract: 

Composting has become a preferred option for treating organic waste to obtain a sanitized stable end product that can be 

used as an organic modification. From home composting to large municipal waste treatment plants, composting is one of the 

few technologies that can be implemented practically on any scale. This review explores some of the core issues in the field 

of compost/compost research: on the one hand, key criteria related to compost performance are compiled, with a particular 

focus on compost maturity and stability; On the other hand, the main rules for applying manure to crops and other applications 

are explored in detail, including all the effects that manure can have on farmland. Particular attention is paid to such aspects 

as improving soil fertility by simply applying manure, the suppressive effect of manure and some negative experiences of 

manure use on a large scale. 
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