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كلیة الآلداب   جامعة عين شمس
قسم الجغرافیا

 ونُظم المعلومات الجغرافیة 





 وتقدير  شكر

 علتت  أعتتانني التت ي ،ونعمتتته فضتتله جزيتتل علتت  هلل والحمتتد بالشتتكر مأتقتتد  

 .وتعال  سبحانه وحده هلل إال الكمال وما العمل، ه ا إتمام

 عباااد ناجاااا /التتتدكتورة األستتتتا ة إلتتت  والتقتتتدير الشتتتكر بجزيتتتل مأتقتتتد  كمتتتا 

 عتتين جامعتتة اآلداب بكليتتة البشتترية الجغرافيتتا أستتتا  النياال أبااو  العظاايم عبااد الحميااد

ا رتتتدخ   لتتم و الرستتالة، علتت  باإلشتتراف تفضتتلت والتتتي شتتمس، ا وال وقتتت   فتتي جهتتد 

 .ممكنة صورة أفضل في الرسالة ه ه إلخراج مساعدتي

ا فاااروق رحاااب/التتدكتورة إلتت  والتقتتدير الشتتكر بجزيتتل أتوجتته كتت ل   عاا 

 علتتت  إلشتتترافها ؛شتتتمس عتتتين جامعتتتة اآلداب بكليتتتة البشتتترية الجغرافيتتتا متتتدرس

 .ومعنوي علمي ودعم نصائح من لي متهقد   ولما الرسالة،

 المناقشتتتة لجنتتتة أعضتتتا  الستتتادة لتتت إ والتقتتتدير الشتتتكر بجزيتتتل أتقتتتدم كمتتتا

      واألستتتتتا  ،بااااال محمااااود الحميااااد عبااااد فتحااااي /التتتتدكتور األستتتتتا  والحكتتتتم،

 العمتتتل هتتت ا وتحكتتتيم ،مناقشتتتة لقبتتتولهم الوهااااب عباااد إباااراهيم ساااام  /التتتدكتور

 .المتواضع

 المتتادة جمتتع فتتي العتتون يتتد لتتي مقتتد   متتن للكتت   ،والتقتتدير بالشتتكر أتوجتته كمتتا

 متتتن ب لتتته لمتتتا ؛لمعاااي عاااا   ميناااا /التتتدكتور صتتتديقي بالشتتتكر وأختتت  العلميتتتة،

 فتتتاتالمخل   اتتجمعتتت   ورصتتتد الميدانيتتتة، الدراستتتة عمتتتلل يمستتتاعدت فتتتي مجهتتتود

 خاصتتة ؛ودعتتم مستتاعدة متتن لتتي قدمتتته لمتتا ،العاباادين زياان هباا  /والتتدكتورة الصتتلبة،

 .االستبيان إعداد في

ا   األستتتتا  الفاضتتتل أستتتتا ي روح لتتت إ العمتتتل هتتت ا ديأهتتت ي نفتتت نوأخيتتتر 

 .جناته فسيح هللا أسكنه ،الديب إبراهيم محمود محمد/الدكتور

 واخيًرا أواًل  الفضل وهلل

 ي مينا عدلي فهم /الطالب





الفهارس 

فهرس الموضوعات.  :   أوًل 

 فهرس الجداول.  : اـًـ ثاني

 . فهرس الشكال  ا:ـًـ ـثالثً 

 . فهرس الصور  :اـًـ رابع

 المالحق  فهرس    خامًسا:





أ

الفهرس 

الفهرس
: فهرس الموضوعات أوًلا

مقدمة عامة 

ذ : الجغرافيا البيئية.   أوًلا 

ا  ر : منطقة الدراسة.    ثانيا

س : أسباب اختيار موضوع ومنطقة الدراسة.    ثالثاا

ا  ش  : أهداف الدراسة.    رابعا

ا: تساؤًلت الدراسة.  ش خامسا

ا: الدراسات   ص السابقة. سادسا

ا  مث، وأساليب الدراسة. ج البح: مناه سابعا

ا  و : صعوبات الدراسة، وكيفية التغلب عليها.    ثامنا

الفصل األول

المخلَّفات وأنواعها وُنظم إدارتها. 

 1: أنواع المخلفات  أوًلا 

ا  لد المخلفات الصلبة بدول العالم.  ثانيا  4: توُّ

ا  8المخلفات الصلبة. : إدارة   ثالثا

ا: بعض التجارب   18المخلفات الصلبة العالمية في إدارة  رابعا

الفصل الثاني

التوزيع الجغرافي لتجمعات المخلفات الصلبة في مدينة شبرا الخيمة. 

 33 : التوزيع المكاني والعددي لتجمعات المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة.  أوًلا 

ا   44التوزيع النوعي للمخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة :  ثانيا

ا  56: التوزيع الحجمي للمخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة   ثالثا

ا   60: التوزيع المكاني المقترح للحاويات بمدينة شبرا الخيمة.  رابعا

الفصل الثالث 

المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة.  تجمعات العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع

خلفات الصلبة بمدينة  هم على توزيع تجمعات الم: أثر حجم السكان وخصائص    أوًلا 
 67شبرا الخيمة. 

ا  : أثر استخدامات األراضي بمدينة شبرا الخيمة على توزيع تجمعات المخلفات   ثانيا
 78الصلبة بمدينة شبرا الخيمة. 

ا الطرق والشوارع بمدينة شبرا الخيمة على توزيع تجمعات  : أثر شبكة   ثالثا
 92نة شبرا الخيمة.المخلفات الصلبة بمدي

 102 رابعاا: أثر الترع على توزيع تجمعات المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة. 



 

 ب 

 الفهرس 

 الفصل الرابع 

 الخيمة. العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع تجمعات المخلفات الصلبة بمدينة شبرا 

 112 : جمع المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة.      أوًلا 

 121 نقل المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة:    ثانياا 

ا  124 : العمالة بمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة     ثالثا

ا   126 : فرز المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة.    رابعا

ا:   128 المعدات واآلًلت الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة خامسا

ا: طرق   131 المخلفات الصلبة في مدينة شبرا الخيمة التخلص من  سادسا

ا   134 : تقييم منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة  سابعا

 الفصل الخامس 

ومقترح منظومة اإلدارة المتكاملة المستدامة في مدينة  اآلثار المترتبة على المخلفات الصلبة 
 شبرا الخيمة 

 142 ات الصلبة تواجد تجمعات المخلف اآلثار المترتبة على :  أوًلا 

ا: اإلدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة   161 ثانيا

 170 الخيمة.ثالثاا: مخطط مقترح لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شبرا 

 الخاتمة 

 184 : النتائج  أوًلا 

 187 ثانيا: التوصّيات 

 المصادر والمراجع 

 184 : المصادر  أوًلا 

ا: المراجع العربية   185 ثانيا

 187 ثالثاا: المراجع األجنبية 

ا:   فهرس الجداولثانيا

رقم  
 الجدول 

 الصفحة  عنوان الجدول 

 23 م2016المتولدة بمحافظات مصر حجم المخلفات البلدية الصلبة  1

2 
التوزيع العددي والنسبي لتجمعات المخلفات الصلبة بشياخات مدينة شبرا 

 م2016الخيمة 
34 

 37 م2016الكثافة العامة لتجمعات المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة   3

4 
الخيمة التوزيع العددي والنسبي لحاويات ومقالب المخلفات بمدينة شبرا 

 م 2016
41 



 

 ت 

 الفهرس 

 تابع فهرس الجداول

  رقم
 الجدول 

 الصفحة  الجدول  عنوان

5 
بشياخات مدينة شبرا  التوزيع العددي والنسبي للمخلفات المنزلية المتنوعة

 م.2016الخيمة 
46 

6 
كثافة تجمعات المخلفات المنزلية المتنوعة بشياخات مدينة شبرا الخيمة 

 م 2016
47 

7 
العددي والنسبي لتجمعات مخلفات الهدم والبناء بشياخات  التوزيع  

 م. 2016مدينة شبرا الخيمة 
48 

8 
بشياخات مدينة   التوزيع العددي والنسبي لتجمعات المخلفات المختلطة 

 م 2016شبرا الخيمة 
51 

9 
التوزيع العددي والنسبي لتجمعات المخلفات المختلطة )مخلفات منزلية 

 م2016لبناء( بشياخات مدينة شبرا الخيمة متنوعة ومخلفات الهدم وا
52 

 53 م  2016كثافة أنواع المخلفات المختلطة بشياخات مدينة شبرا الخيمة  10

11 
ات المخلفات المختلطة )مخلفات منزلية والنسبي لتجمع التوزيع العددي 

 م2016متنوعة ومخلفات تطهير الترع( بشياخات مدينة شبرا الخيمة 
54 

12 
التوزيع العددي والنسبي لتجمعات المخلفات المختلطة )مخلفات منزلية 

متنوعة ومخلفات الهدم والبناء ومخلفات تطهير الترع( بشياخات مدينة شبرا 
 م.2016 الخيمة

55 

13 
التوزيع الحجمي والنسبي للمخلفات الصلبة بشياخات مدينة شبرا الخيمة  

 م.2016
57 

14 
-م1986التوزيع العددي والنسبي )نسمة( لسكان مدينة شبرا الخيمة )

 م(. 2017
68 

15 
م، ونصيب شياخات مدينة شبرا الخيمة من حجم 2017الكثافة العامة للسكان 

 م2016المتنوعة، ومخلفات الهدم والبناءالمخلفات المنزلية 
72 

 79 م2016مساحات األراضي الفضاء بشياخات مدينة شبرا الخيمة   16

17 
 10التوزيع العددي للتجمعات التي جذبتها األراضي الفضاء داخل حرم 

 م 2016لألراضي الفضاء بمدينة شبرا الخيمة 
80 

18 
راضي الفضاء بحرم جذبتها األ الصلبة التيالحجم النسبي ألنواع المخلفات 

 م2016م بمدينة شبرا الخيمة10
83 

19 
الحجم النسبي ألنواع المخلفات الصلبة التي جذبتها األراضي الزراعية بحرم  

  م 2016م بمدينة شبرا الخيمة 10
87 

20 
الحجم النسبي ألنواع المخلفات الصلبة التي جذبها اًلستخدام الصناعي بحرم 

 م 2016الخيمة  بمدينة شبرام 5
89 

21 
الحجم النسبي ألنواع المخلفات الصلبة التي جذبتها المرافق والخدمات  

 م. 2016م بمدينة شبرا الخيمة 5اإلدارية والثقافية بحرم 
91 

 94 م2016خصائص الطرق اإلقليمية بمدينة شبرا الخيمة  22



 

 ث 

 الفهرس 

 تابع فهرس الجداول
  رقم

 الجدول 
 الصفحة  الجدول  عنوان

 96 م2016الرئيسية بمدينة شبرا الخيمة ص الطرق ائخص 23

24 
الحجم النسبي ألنواع المخلفات الصلبة التي جذبتها الطرق بمدينة شبرا الخيمة 

 م 2016
101 

25 
م لترعــة 20التوزيع النسبي لعدد وحجم أنواع المخلفـات الصلبة داخــل حرم 

 م2016اإلسماعيليـة بمدينـة شبرا الخيمة 
104 

26 
 لترعة م10 الصلبة بحرم المخلفات لعدد وحجم أنواع التوزيع النسبي

 .م2016 الخيمة شبرا بمدينة الشرقاوية
105 

27 
 لترعة م10 الصلبة بحرم المخلفات لعدد وحجم أنواع التوزيع النسبي

 م.2016 الخيمة شبرا بمدينة النصرانية
107 

28 
م لترعة أبو النجا  10بة بحرم التوزيع النـسبي لعدد وحجم أنواع المخلفات الـصل

 م.2016مة بمدينة شبرا الخي
108 

 113 م.2016المناطق الداخلية بشياخات مدينة شبرا الخيمة  29

 118 قطاعات الجمع داخل حي شرق شبرا الخيمة. 30

 125 م2014عدد العمالة بقطاعات جمع المخلفات الصلبة بحي غرب شبرا الخيمة 31

ا:   فهرس األشكالثالثا

رقم  
 الشكل 

 الصفحة  عنوان الشكل 

1 
الموقع الجغرافي لمدينة شبرا الخيمة من إقليم القاهرة الكبرى   

 م. 2014وتقسيمها اإلداري  
 ز

 5 2016حجم المخلفات الصلبة المتولدة بدول العالم )كجم/فرد/يوم(  2

 6 م.2016العالم نسبة تولد المخلفات الصلبة موزعة على أقاليم  3

4 
دولة صنفت حسب متسوى 25لبة المتولدة )كجم/فرد/سنة( في ات الصالمخلف

 م.2006( GNIالدخل القومي اإلجمالي )
7 

5 
ــنة( في  ــلبة البلدية )كجم / فرد / سـ مدينة وناتجها المحلي  11تولد المخلفات الصـ

م )بالدوًلر األمريكي، باســـتخدام أســـعار صـــرف  2005في عام  (GDP)اإلجمالي
 م.2006ية( للفرد الواحد وفقاا لتصنيف دخل البنك الدولي لعام معادل القوة الشرائ

7 

 14 التسلسل الهرمي لتصنيف استراتيجيات ادارة المخلفات  6

 24 م2016المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات مصر  حجم 7

 25 م2016التوزيع النسبي ألنواع المخلفات الصلبة بمصر  8

9 
برا الخيمة خلفات الصلبة بشياخات مدينة ش التوزيع الجغرافي لتجمعات الم

 م  2016
35 



 

 ج 

 الفهرس 

 تابع فهرس األشكال

رقم  
 الشكل 

 الصفحة  عنوان الشكل 

 37 م2016الكثافة العامة لتجمعات المخلفات الصلبة بشياخات مدينة شبرا الخيمة  10

11 
المخلفات الصلبة بشياخات مدينة شبرا  نمط التوزيع المكاني لتجمعات 

 م 2016الخيمة  
39 

12 
لمخلفات الصلبة بمدينة مضلعات ثيسن لقياس مدى التقارب بين تجمعات ا

 م2016شبرا الخيمة 
40 

13 
التوزيع المكاني لمواقع المحطة الوسيطة والحاويات والمقالب العشوائية 

 م.2016بمدينة شبرا الخيمة 
43 

14 
التوزيع النسبي ألعداد الحاويات والمقالب العشوائية والمحطة الوسيطة بمدينة 

 م.2016شبرا الخيمة 
43 

 44 م.2016مخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة شكل توضيحي لتصنيف ال 15

16 
المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة التوزيع النوعي والحجمي لتجمعات 

 م 2016
46 

 50 م( 2016- م 2010الكتلة العمرانية في مدينة شبرا الخيمة لعامي )   17

18 
التوزيع النسبي للحجم النوعي للمخلفات الصلبة بأحياء مدينة شبرا الخيمة 

 م 2016
56 

19 
شبرا الخيمة التوزيع الحجمي والنوعي للمخلفات الصلبة بشياخات مدينة 

 م 2016
58 

 62 م2019التوزيع المكاني المقترح  للحاويات بمدينة شبرا الخيمة  20

21 
م، وكثافة الحاويات المقترحة بمدينة شبرا 2017 العالقة بين كثافة السكان

  م2019الخيمة 
62 

 63 م.2019معامل الجار األقرب لتوزيع الحاويات المقترحة بمدينة شبرا الخيمة  22
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سصد الججوة يين الىلو  لالتي تسصى  القليلة    التخصصصصا ة من جغرافيا واحد  ظل الت

دراسصصصة الر ير من المجاال  من ت  ومن هنا ت، واالجتماعية اإلنسصصصانيةوالىلو   ،الطييىية

وتىاني   ،  (Castree, Demeritt, Liverman & Rhoads, 2016.,p.2)المنهج الجغرافي  خالل  

من مشصصصصرال  ييئية ر يرة ومتجا مة، و ن   ،ة واليشصصصصريةلف مروناتها الطييىيالييئة يمخت

يىض االتجصاهصا  الىلميصة للجغرافيصا  تىمقص  ؛مىظ  هصذ  المشصصصصصرال  ذا  جيىصاد جغرافيصة

رصاالتجصا  الييئي في تحصديصد  ؛والقيصا  يصدور مه  في حلهصا ،لإلسصصصصصهصا  في تحصديصد المشصصصصصرال 

.(2،ص2009)سليمان، والمجتمع  اننسالتي يواجهها اإل المشرال  الييئية

: الجغرافيا البيئية  .أوًلا

ويشصصرا الجوان   يصصصفالذي    ،الجغرافيامن فروع   افرع   لجغرافيا الييئيةىد ات  

فيما  يل   ةران  الىال ، و د وييئته  االجتماعية والطييىية يين اليشصصصر  للتواصصصصلالمرانية 

ا لتزايد ، وليو هي عليه ا ة جر ر مماواضصصصح   والجغرافيا الطييىيةاليشصصصر يين  خيرا  نظر 

ا، ويالتالي   ةالىال هذ  جصصيح   الترنولوجيا،  وتدخل   ،اليشصر تم ل الجغرافيا جر ر غموضص 

 ، وذلكة من ا دوا  التحليلية لتقيي  تأ ير الوجود اليشصصصصري عل  الييئةمجموع   ،المتراملة

الجغرافيا   فإن   ويذلك ،الطييىية الظاهرا النشصصصصاط اليشصصصصري عل   من خالل  ياس نتيجة 

 اليشصصصصريةالجغرافيا و ،الجغرافيا الطييىية  يىد رٍل من  للجغرافيا،الجرع ال الث  هي  الييئية

(Castree, Demeritt, Liverman & Rhoads,2016,P3). 

تلك التخصصصصا  جغرافيا    ي  تخصصصصا  الجغرافيا الييئية، ومن يينو د تشصى  

ظهر منهج دراسصصصصصة جغرافيصا إدارة  فقصد( Mihai,2012إدارة المخلجصا ، ورمصا جشصصصصصار )

 الجغرافي المنهج تحقيق ويت ، غوييصه جصان ليص  من     ، 1972ول مرة عصا   المخلجصا  

 دراسصصصصة في  الجغرافية المسصصصصاهما   فإن ويالتالي  ونوعية، رمية يطرق المخلجا  إلدارة

 للينيصة المرصاني  ا سصصصصصلو  الرمي الصذي يتم صل في التحليصل تتيع  ،المخلجصا  الصصصصصصليصة إدارة

 وآ ارها  ،(صوالتخل   والمىالجة  والنقل التجميع مرافق)  المخلجا  الصصصصلية إلدارة التحتية

،  (GIS)  الجغرافية المىلوما  ونظ   الخرائط ياسصصتخدا  ،والييئي اإل ليمي التخطيط  عل 

 التحليل ، وي سصتخد  ا سصلو  الرمي في(يىد  عن االسصتشصىار)  الصصناعية ا  مار وصصور
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 تقصدير يطرق يتىلق واإل ليمي والمحلي، ورصذلصك فيمصا القومي المسصصصصصتو  عل  يرصانالم

 مختلجة. وا تصادية واجتماعية ديموغرافية لمقاييس وفق ا ،المخلجا  رميا 

 يحلل  الذي السصصلوري جالمنه    ،المخلجا  الصصصلية  إدارة دراسصصة  رما تتيع جغرافيا

  واالنتقال  المخلجا  الصصصلية،  إدارة في خيارا   ،والريجية  الحضصصرية، المجتمىا   سصصلوك

 اإلدارة ظ ن  إل   ،المجهزة غير المخلجصا  الصصصصصصليصة مصدافن عل  يىتمصد تقليصدي نظصا  من

مصصصصدرها، تقليل المخلجا  الصصصصلية من إل    يهدف  والذي  للمخلجا  الصصصصلية، المتراملة

 في يرالتصدو إعصادة  وتؤد ي عمليصةالمخلجصا ،  واسصصصصصتىصادة ،التصدوير  والتشصصصصصجيع عل  إعصادة

ا  الرسصمي غير القطاع ا  دور  في   واالسصتجادة من المخلجا  الصصلية ،اسصتىادة المواد  في مهم 

 الجها  جميع لي      من سصصصصلورية تغييرا  عل  ينطوي االنتقال هذا النامية، وم ل  اليلدان

 يإدارة وسصصلوريا  تتىلق وهيارل سصصياسصصا  وضصصع يهدف  الصصصدد،  هذا  في المشصصاررة

 تجا  المجتمىا  سصصصصلوك يدرس الذي االجتماعي النهج  دي هذاؤيوالمخلجا  الصصصصصلية،  

ان للسصصر    ىالةالج    المشصصاررة  خالل التغيير الذي يت  من  وخاصصصة  ؛المخلجا  الصصصلية  إدارة

 المىيشية. الظروف تحسينإل   لتقليل المخلجا ،

  ، عالمية  ييئية  جولوية  ،الماضيين  الىقدين  في  المخلجا  الصلية  إدارة  و د جصيح  

 دى  ت  ، واالستهالك  المجتمع، وزيادة  تطور  يسي   دةالم تول    جا المخل    رميا   ا مع زيادةمن  تزا

 المراني والتحليلوالزمني،  اإل ليمي يرالمخلجا  الصلية، والتغ   إلدارة المختلجة القضايا

  لدراسة   القوية  الدعائ    من  ، الييئية المترتية عل  ذلك  واآل ار  التخلص،جو    المىالجة  لمرافق

ا ما تجتقر  الجغرافيا،  يواسطة   المجال  هذا الرؤية  إل     اال تصادية جو    الجنية  الدراسا   وغالي 

 وفق ا  تت   جن  يج   ،منطقةالمخلجا  في جي    فإن إدارة  لذا  ،الجغرافيين   يل  من  التي تسترمل

 .(Mihai,2012,p.41) لهذ  المنطقة  الجغرافية للسما 

ا  .: منطقة الدراسةثانيا

 إحد  مدن محصافظة القليويية، وتدخل ضصصصصصمن إ لي   ،يمصةيرا الخمدينصة شصصصصص تىصد و

الجنو  ها من الشمال مررز  ليو ، ومن  ويحد    (،1الرير  رما يتضح من شرل )القاهرة  

 يلتجصصلها عن جحياء شصيرا مصصر وا ميرية والوايل   ،اإلسصماعيلية  ترعةالشصرق  جزء من و

  ا عنصصصليجصله ،لصصصصالغر  نهر الني ومناهرة،  صصصصوالمطرية التايىة لمحافظة الق والزيتون
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 ومحرفصصة ،اسصصمها )شصصيرووهصصي فصصي ا صصصل  ريصصة مصصصرية  ديمصصة  ،الجيصصزة محافظصصة

 ةسصصماء  ديمصص جو صصد جخصصذ  عصصدة  ،تىنصصي التصصل ،مصصن رلمصصة جيصصرو(، وهصصي رلمصصة  يطيصصة

الخيمصصصة ر الحصصصالي رشصصصيرا  حتصصص  صصصصار اسصصصمها الشصصصهيد،وشصصصيرا  ،شصصصيرا مرصصصس منهصصصا

 .(8 ، ص2009 ، رزق)

حي شرق  ؛ينحي  إل    (1وتنقس  مدينة شيرا الخيمة إداري ا رما يتضح من شرل )

شصيرا الخيمة، ويضص  شصياختي يهتي ، ومسصطرد، ويم له  سص   ان شصيرا الخيمة، وحي غر  

ويم له  هي شصيرا الخيمة، ودمنهور شصيرا، وييجا ، ؛شصيرا الخيمة، ويضص   الث شصياخا 

النطاق اإلداري لمدينة إل     ريتي منطي ومي  نما   سصص  جول شصصيرا الخيمة، رما ت  ضصص 

ومسصصصاحة حي غر    2ر ،18.38. وتيلغ مسصصصاحة حي شصصصرق )*(  (1)ملحق شصصصيرا الخيمة  

، ويصذلصك يرون إجمصالي مسصصصصصاحصة 2ر 2.79ويلغص  مسصصصصصاحصة منطي وميص  نمصا   2ر ،9.62

، وتقع مدينة شصيرا الخيمة يين دائرتي عرض 2 ر.830المدينة يىد ضص  منطي ومي  نما 

 °30 '8) شصصصصصمصصاال (، ويين خطي طول ر 31.206 °31' 14، °31' 17 ر 42.899)

 شر  ا(.  °30 '8 ر 56.913،  ر 42.678

ا:   .الدراسةومنطقة  ا الدراسة،موضوع اختيارأسباب ثالثا

 .أسباب اختيار موضوع الدراسة -1
هذا   فيالدراسصصصا  الجغرافية    راءإل  ؛جغرافيدراسصصصة الموضصصصوع من منظور  -

 المجال.

 عدةمن   ترارما  المخلجا  الصصصصليةعن    الناتجة دراسصصصة وحصصصصر المشصصصرال  -

سصصصواء  ،الصصصصحي، والييئي، واال تصصصصادي واالجتماعيالجان   جهمها ؛جوان 

 .يشرل مياشر جو غير مياشر

 ء. الجضا راضيوا الصلية يالطرق والشوارع المخلجا  تواجد  انتشار ظاهرة -

   أسباب اختيار منطقة الدراسة.  -2

يين مدن محافظة القليويية، ومو ىها في  السرانيلحجمها يالنسية المدينة جهمية  -

 شمال محافظة القاهرة، وضمن مدن إ لي  القاهرة الرير .

 
    2018لسنة  1195 ر    رار مجلس الوزراء  )*(
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 .لتىدد استخداما  ا راضي يها ؛الصلية يالمدينة المخلجا تنوع مصادر  -

 سة.الطال  يمنطقة الدرا محل إ امة -

 إمرانية القيا  يدراسة ميدانية لمنطقة الدراسة. -

ا:   .أهداف الدراسةرابعا

دراسصصصة نمط وشصصصرل توزيع تجمىا  المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة،  -

ة للرشصصصصصف عن وتحصديصد الىال صة يين موا ع تلصك التجمىصا  وجحجصامهصا، في محصاولصٍ 

يهدف وذلك    ؛لحاويا جسيا  تواجدها، ومحاولة إيجاد مناطق الىجز في موا ع ا

 القضاء عل  ظاهرة التجمىا  الىشوائية.إعادة توزيىها يشرل يساعد في 

دراسصصة م سصصييا  تواجد ظاهرة المقال  الىشصصوائية لترارما  المخلجا  الصصصلية  -

 يجاد حلول تقضي عل  هذ  الظاهرة.إلمحاولة  ،يمدينة شيرا الخيمة

ف عل  دينة شصيرا الخيمة، للو وجا  الصصلية الحالية في مدراسصة منظومة المخل   -

 حاولة وضع مقترحا  لتقويتها وتحسينها.نقاط الضىف يها، وم

دراسصصة اآل ار الييئية والصصصحية المترتية عل  تواجد تجمىا  المخلجا  الصصصلية  -

 يمدينة شيرا الخيمة.

جا  الصصصلية، وا تراا دراسصصة جسصصس منظومة اإلدارة المتراملة المسصصتدامة للمخل   -

يىاد المادية يراعي ا   ،  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمةمة المخلجامخطط لمنظو

 والييئية.

ا: تساؤًلت الدراسة  .خامسا

من حيصث ت ولصد المخلجصا   ،ة يمحصافظصة القليوييصةمص مصا ترتيص  مصدينصة شصصصصصيرا الخي -

 ؟الصلية

 ما نمط وشرل توزيع تجمىا  المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة؟ -

 دينة شيرا الخيمة؟وزيع المخلجا  الصلية يمما الىوامل المؤ رة في ت -

المراحصل التي تمر يهصا إدارة المخلجصا  الصصصصصصليصة يمصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة، مصا  -

 وخصائص الىمالة يها؟
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 ما طرق التخلص من المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة؟ -

ما ا  ار الييئية والصصصصحية واال تصصصصادية للمخلجا  الصصصصلية عل  مدينة شصصصيرا   -

 ؟الخيمة

ا  .: الدراسات السابقةسادسا

   : دراسات تناولت موضوع الدراسة -1

 دراسات باللغة العربية 

المخلفات الصلللبة في مدينة (:يىنوان  1999 )حنيني رائد إيراهي  عيد الرحي دراسصصة   . ج

تحسصصصصين مسصصصصتو  الوضصصصصع الييئي في منطقة نايلس، إل     الدراسصصصصةهدف    ،نابلس

عن النجايا  الصصصلية في مصصصدرها ومدفنها،   وتخليصصصها من الملو ا  الييئية الناجمة

رل ما يتىلق يالمىلوما  حول النجايا  الصصصصلية لإخراج يحث شصصصامل إل     رما هدف 

 يمنطقة الدراسة.

يا  المنزلية تحتل المرتية ا ول  جهمها جن النجا ؛وخرج  الدراسصصصصة يىدة نتائج

أ ر يصالمسصصصصصتو  من حيصث رميصة المخلجصا  الصصصصصصليصة، وجن حج  المخلجصا  الىضصصصصصويصة يتص 

 اال تصصصصصادي واالجتماعي وال قافي، رما جن غيا  اإلدارة الجيدة، وسصصصصوء توزيع الىمال

المخلجا  سصصصاعد في تجا   مشصصصرلة  د  ،ال ياليرنامج اليوميوالحاويا ، وعد  التزا  الىم  

الصصصلية، وتيين وجود عال ة  وية يين انتقال الىناصصصر ال قيلة مع عصصصارة النجايا  التي 

 المناطق المجاورة وا دوية.إل   ها ا مطارترشح  

(: 2007 )، والمندالويجمىة فاروق غجران،  الهاشصصصميإيراهي   علي محمددراسصصصة   . 

هذا  وهدف، بغداد مدينة مسلتشلفيات بعض في الصللبة المخلفات ومعالجة إدارة يىنوان

عية عل  نو  للتىرف ؛المسصصتشصصجيا الصصصلية ليىض  المخلجا   إدارةتقيي  نظا  إل    اليحث

 .هذا النظا لتحسين وتطوير إلجراء  الممرنةالحلول  وإيجاد ورميتها، هذ  المخلجا 

 ولد المخلجا  فيالىوامل المؤ رة عل  مىدل ت    جه  نه منجإل    اليحث وتوصصصصل

خالل اليو    الىمليا  الجراحيةو  المرضص رل من عدد  و  ،ها السصريريةسصىت   المسصتشصجيا ،

 ( 20لىصدد ) المىملينتصائج الجحص جظهر   صد و، فيهصاالىمصالصة   حجإل    ةإضصصصصصافص   ،الواحصد
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  ترريزا احتواءها عل    ،المسصصصتشصصصجيا محارق تلك  ت  جمىها منالتي  من الرماد عينة

وهي تزيد عن حدود منظمة    ،رالرصصاص والرادميو  والررو  ،عالية من الىناصصر ال قيلة

التي تهصدد   الخطرة اد من المخلجصا ممصا يجىصل الرمص  هصا،لرصل من احمصايصة الييئصة المسصصصصصموا يهص 

ن اسصتخدا  محر ة إلذلك ف ،غير مناسصية يطرق ات  التخلص منه  إذاالميا  الجوفية يالتلوث 

جنسصص   يىد  ،إشصصراف عمالة متخصصصصصصة وتح  ،هذ  المسصصتشصصجيا   إحد   داخلمررزية 

 في الو   الحاضر.الحلول 

التحليل المكاني للتلوث بالنفايات   (: يىنوان2007 ) الييرة  ايتسا  عيد السال دراسة    .جصصص 

تقدير إل     هدف  الدراسصصصة، والمنزلية الصللللبة في مؤتمري مصلللراتي المدينة والزرو 

الرميا  اليومية، والشصصهرية، والسصصنوية من النجايا  المنزلية الصصصلية، وما ينتجه رل فرد، 

النجايا  ومىرفة جه  مرونا  وخصصصائص هذ  النجايا ، ومىرفة جسصصيا  ترار  وانتشصصار 

المنزلية الصصلية، واآل ار الييئية الضصارة الناتجة عن تردسصها، ودراسصة الوسصائل المسصتخدمة 

في التخلص منها، وتحديد جفضصصصصل الطرق لمىالجة النجايا  المنزلية الصصصصصلية، ومحاولة 

الوصصجي  يناالسصتجادة من تجار  الدول المتقدمة في هذا المجال، واتيى  الدراسصة المنهج

 .ئيإلحصاوا

جهمها وجود تياين مراني في خدما  النظافة الىامة  ؛خرج  الدراسة ينتائجو د  

من منطقة  خر ، ووجود عال ة يين المسصتو  التىليمي لرية ا سصرة، ويين نوع الوعاء 

ن جن القطاع الخاص يشصصصصصارك يدور مه  في عملية المسصصصصصتىمل في حجظ القمامة، رما تيي  

ال تتوفر في المو ع الذي   ،صالالز  توافرها في مو ع التخلالنظافة الىامة، وجن الشصروط  

 يت  تجريغ النجايا  يه.

 لمخلفلاتا إدارةإلى  الحلاجلة (: بعنوان2009 )اليصا ي عيصد محمصد، إيراهي دراسصصصصصة  .د

دارة المخلجا  الصصلية إإضصافة نظ  إل    اليحث وهدف ،مصلر في الجديدة بالمدن الصللبة

 ،المرجىية لتخطيط وتنمية تلك المدن الشصروط    طا  رراسصةفي المدن الجديدة ضصمن اشصترا

عادة اسصصصتخدا  وتدوير إونقل و  وفرز سصصصالي  جمعجمراحل و اسصصصتىراضوذلك من خالل 

 ،المخططصا  الىمرانيصة عل  وانىرصاس ذلصك  ،والتخلص اآلمن منهصا ،المخلجصا  الصصصصصصليصة

اا    ا تر،  الجديدة  والدراسصصا  االجتماعية واال تصصصادية للمدن ،واالشصصتراطا  المىمارية

 .سالي  التي يمرن تطييقها في المدن الجديدةيىض ا 
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 ،الجديدة  المدن والمجتمىا  الىمرانيةن إدارة تنمية جإل     الدارسصصصصة  صصصصص وخل

لىد  وصصول   ؛ وذلكفيما يخص مشصرلة القمامة ،ا من إدارة المدن القائمةتىتير جسصهل نسصيي  

في االعتيار  خذ متطليا  تلك المنظومة آه يج  ني، إال جنمسصصصتو  متد  إل    المشصصصرلة فيها

توفيرها ضصصصصمن المخططا  الىمرانية، واالجتماعية، واال تصصصصصادية للمدينة   والىمل عل 

نظا  ججهزة الحر  المحلي، إل    مدينة مستقلة، وتنتقلإل    ما اوالتي ستتحول يوم    ،الجديدة

ىمل عل  ر الماضصصصصي، وييتالف  جخطا ،التخطيط لمسصصصصتقيل مشصصصصرق يرمن فيلذا فا مل 

 إنجاا جهداف تنمية عمران المدن الجديدة.

دور منظومة النقل الحضري  (: يىنوان2010 ) محمد محمد صيحي إيراهي دراسة  .هصصصصص 

لتنمية البيئة في مدينة المنصلورة، دراسلة في التخطيط إلدارة المخلفات الصللبة كمدخل 

الريط يين دراسصصصصة النقل إل     اسصصصصةوهدف  الدر، ُنظم المعلومات الجغرافية  باسللللتخدام

ودراسصصصصصة الييئة رمحور رجغرافي، ودراسصصصصصة المخلجا  الصصصصصصلية   ،رمحور ا تصصصصصصادي

من منظومة النقل،  يخصصصصصائصصصصصها وجنواعها يمدينة المنصصصصصورة، وتحديد مد  رجاءة رلٍ 

منظومة إدارة المخلجا  الصصصصلية يمدينة المنصصصصورة، وا تراا يىض الحلول الخاصصصصة و

ا  الصصصلية والنقل يالمدينة، واتيى  الدراسصصة المنهج التاريخي التطوري، يمشصصرلة المخلج

 هج السييي.ومنهج النظ ، والمن

المياشصصر يين مدينة  االتصصصالدرجة  في  وجود ضصصىف إل     خلصصص  الدراسصصةو

ومدن محافظة الد هلية، وتضصصص  المدينة جر ر من تسصصصىة مصصصصادر للنجايا    ،المنصصصصورة

جمالي النجايا  الصصصلية إمن   %53.3 النسصصية ا رير  المنزلية تم ل منها النجايا   .الصصصلية

 ومستويا  نظافة الشوارع. ،عال ة  وية يين ر افة حررة النقل ووجوديالمدينة، 

 المخلفات إدارة تقييم (: يىنوان2011)الىجين جيو سصصصال  الحي عيد راميدراسصصصة   .و

تقيي  إدارة إل     الدراسصة هدف ،  البيئة جغرافية في البلح، دراسلة دير محافظة في الصللبة

من حيث الر   ؛ف عل  الىوامل المؤ رة فيهاوالتىر    ،المخلجا  الصصلية يمحافظة دير اليلح

مقصارنصة  ،ف عل  طييىصة هصذ  المخلجصا  ومرونصاتهصاوالنوع والو ص  والمرصان، مع التىر  

 ؛لمراني لهاوالتحليل ا ،يمحافظا   طاع غزة، ورذلك دراسصة التوزيع الجغرافي للحاويا 

المنهج   ،المنهج التحليلي،  المنهج التاريخي  ؛، واتيى  الدراسصصصةف عل  مد  رجاءتهاللتىر  

  ارن.المق
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وجنصه يت   ،في جعصداد الحصاويصا  وجود عجز رييرإل   صصصصصص  الصدراسصصصصصةل  و صد خ  

تىويض ذلك من خالل الحاوية الدوارة. رما  دم  الرسصصالة توصصصيا  يضصصرورة الترريز  

مقايل عائد  ،جمع يالحاوية الدوارة، وتشصجيع السصران عل  فصصل المخلجا عل  جسصلو  ال

الر صايصة عل  المحصال التجصاريصة لمنع ترار  المخلجصا  تجىيصل ومصالي جو خصدمصة خصاصصصصصصة، 

ل  وتحمص   ،وتنصا رهصا في الهواء، ورصذلصك ضصصصصصرورة منع ا طجصال من نقصل المخلجصا  المنزليصة

 .لمنع ترارمها حول الحاويا  ؛اتخلص منهموا ع الإل   ا   جو ا   مسؤولية نقلها

تقييم التوزيع الجغرافي يىنوان  (:2013) ز ال  إيراهي  ريصصاض إيراهي دراسصصصصصصة  .ز

 ُنظم المعلومات الجغرافيلة  والتخطيط لي باسلللللتخلدام ،لحلاويات النفلايات في مدينلة نابلس

(GIS) وا سصصالي    ،ف عل  خصصصائص النجايا  الصصصليةالتىر  إل     ، هدف  هذ  الدراسصصة

حيصاء جالمتيىصة في جمىهصا، وتحليصل التوزيع المرصاني الحصالي لحصاويصا  جمع النجصايصا  في 

  ورمية  ،مدينة نايلس، والتخطيط للمو ع ا فضصصصصل للحاويا  يما يتالء  مع عدد السصصصصران

، واتيىص  الصدراسصصصصصة المنهج ن ظ  المىلومصا  الجغرافيصة   النجصايصا  الم نتجصة يصاسصصصصصتخصدا  تقنيصة

 والمنهج التحليلي في الدراسة. ،والمنهج الوصجي ،التاريخي

 ،اا عند تجريغها يومي  عدد الحاويا  الحالية يىد رافي    جنإل     ل  الدراسصصةوتوصصص  

ن توزيىها المراني ال يتناسصص  مع  جال إواسصصتيدال التالف منها،   ،جراء الصصصيانة الالزمةإو

وجن  سصصص  خذ النمط الىشصصصوائي، زيىها يت  ن توجحياء، ورمية النجايا  المنتجة في يىض ا 

ة ن من  ل  وريير في عدد عمال النظافة، ويىاني المواطن النجايا  الصصصصلية يىاني من نقٍص 

وصصص  الدراسصصة جوالوعي الييئي يقضصصايا المخلجا  الصصصلية، مما ي ترج  لسصصلوك سصصليي، 

 ،ليشصصصرية وتأهيل الروادر ا  ،في اإلدارة ن ظ  المىلوما  الجغرافية   يضصصصرورة إدخال تقنية

 اء عل  جسس علمية سليمة.عداد خطط استراتيجية ين  إو

اآلثار البيئية للمخلفات الصللللبة  (: يىنوان2016)جحمد  شصصيماء جمال محمددراسصصة  . ا

ف عل  جنواع التىر  إل     ، وهدف  الدراسصةبمدينة المنصلورة دراسلة في الجغرافيا البيئية

ترارمها عل  لواآل ار الييئية المترتية ،  اومصادره ،المخلجا  الصلية في مدينة المنصورة

تناول   د ، وحلول جديدة لهذ  المشصصصرلة وإيجاد  ،الهواء والماء والترية وصصصصحة السصصصران

والمنهج   ،والمنهج السلوري  ،وهي المنهج التاريخي  ؛الياح ة الدراسة من خالل عدة مناهج

 .ومنهج دراسة الحالة، يصصالتحليل
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ة في اعتيصاروجصاء  جه  نتصائج الصدراسصصصصصة   ر ر جنواع ج ،المخلجصا  المنزليصة متم لص 

من  طن 7لصد يمصدينصة المنصصصصصصورة يتو  و ،ا في مصدينصة المنصصصصصصورةالمخلجصا  الصصصصصصليصة تولصد  

ش     لويحت   ة،من إجمالي المخلجا  الصصلية يالمدين  %1.3ينسصية  ،ايومي    المخلجا  الخطرة

  ،يمدينة المنصصصصصصورة  زراعيصةلامخلجصا  ال  جمصاليإمن   %22ا رز المرتيصة ا ول  ينسصصصصصيصة 

يقع الى ء ا رير  و من إجمالي عدد الحاويا ،  %90  يحوال 3   1الحاويا  سصىة  واحتل 

يىد مقل   و ،في نقل المخلجا  الصصصصصلية في مدينة المنصصصصصورة عل  عمال مجلس المدينة

 ، والقر  المجصاورة لهصا ،جمصارن التخلص النهصائي من مخلجصا  المصدينصةه  جسصصصصصنصدو  من 

 .يوجود مدفن صحإل   المدينة وتجتقر

  نجليزيةاإلدراسات باللغة 

(: (Rodolfi.R., Garavelli.L., Astolfi.G. &Rivieri.F., 2009دراسة  .أ

حدد  الدراسة الىال ة  ، حول محار  المخلفات الصلبة التشوهات الخلقيةخطر  يىنوان

مجتمع     ا جنة فيوخطر تشوها  ،من محارق المخلجا  الصلية  لالنيىا ا ض  يين التىر  

  لسران ا ضتىر  مد  لتقدير  ؛ وذلكن ظ  المىلوما  الجغرافية  يطاليا الشمالي، ياستخدا إ

ا لترريزا  مناطق مرتجىة التىرض وفق  هناك  الث ، ووجد جنه نيىا ا  المحر ةال

عينة من ا جنة المجهضة   288عل  عدد  االعتمادو د ت   (،Dioxinsالديورسينا  )

جن  إل     ا، جني  2006-1998وذلك خالل سنوا  ما يين    ،ها  خلقيةتشو  يص  تشخ  يسي 

 .لمدة سنة يمستشج  الوالدة ،مع متايىة مجموعة من المواليد وحاال  اإلجهاض

  ها  في المواليد يين النساء ريير التشو   حدٍ إل   انتشر  وجوضح  الدراسة جنه 

الحاال   يتلك مقارنتها وذلك يداللة ض المتوسط والمرتجع،المقيما  يالمنطقة ذا  التىر  

التي   ةصلىيو  الخلقياالتي سجل  جو لوحظ  يين السران، وال توجد عال ة  ي من 

   الخلقي ال تقل ا ناء زمن تو ف المحارق. تشو  جن نسية حاال  الرما  ر ،صصظه

إدارة المخلفات الصلبة وصف  يىنوان (: Zayani.A, & Riad.M, 2010. دراسة)ب

  الصلية،  المخلجا  إدارة هدف  لدراسة ممارسا و د ، لوضع الراهن في مصرعام ل

  المخلجا   من والطا ة التدوير إلعادة القايلة المواد استرداد في االتجاها  جحدث ودراسة
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 تدوير  إعادة إمرانيةمع دراسة  مصر،  في الحالي الوضع عل   ا ية نظرة لقاءإالصلية، و

  الىضوية. وا سمدة الحيوي ازالغصصص في الىضوية النجايا 

 ا سي  عدد  مما ين إدارة المخلجا  الصلية في مصر سيئة،  جإل     وخلص  الدراسة 

وجن هناك اإلمرانية الترنولوجية التي تدر   ، ال حصر له من المشرال  الييئية والصحية

 لجا  مخالن جامىي ج رما ،من جمع وفصل المخلجا  الصلية اليلديةا مجزي   ادخال  ا تصادي  

ومخاطر صحية متىددة، رما جن ا جزاء التي ال يت  جمىها  ،يتىرضون لظروف متدنية

جن مدافن  إل   اليلدية تخلق مشرال  صحية وجمالية، ياإلضافةمن المخلجا  الصلية 

،  والميا  الجوفية  ،ث التريةوتلو   ،الحراري االحتياسولد الر ير من غازا  المخلجا  ت  

لمخلجا  في إنتاج السماد الىضوي، حيث توجد الستجادة من هذ  اوتستدع  الضرورة ا

ورذلك استخدا  تقنية إنتاج  ،عل  المستويين المحل  والدولي مهمةحلول ييئية وا تصادية 

 ، ة يا  الي  غير المتصلة يالشيرة القومية للغاز الطييىيالغاز الحيوي )الييوجاز( خاص  

إل    يمما سيؤد   ،خضر في مصرئي واالست مار ا لزيادة الوعي الييهناك مؤشرا  وجن 

تخجيض الدع   وجسىار المواد الخا ،    ارتجاعة مع  خاص    ؛دفع النمو في مجال إدارة المخلجا 

 .عل  الغاز الطييىي

 ,.Musmeci.L., Bellino.M., Cicero.M.R., Falleni.F)دراسللللللللة  .ج

Piccardi.A. &Stefania Trinca.S., 2010 :)ير إدارة المخلفلات  تلثث قيلاس يىنوان

 الدراسصا   إعطاء محاولةهو   ،هذ  الدراسصة من  الهدف  ران ،الصللبة على الصلحة العامة

 في جمىها ت  التي  المخلجا  من  التخلص ييانا  ياسصصصتخدا  مسصصصاهمة،  الجغرافية الويائية

 ؛اإللقاء موا ع  من  المسصصافة  عل  فقط يىتمد ال  التىرض، والذي مؤشصصر الشصصتقاق راميانيا

ا ولرن ا المجاورة المناطق توصصيف  عل  جيضص   عل  المهمة اإل ليمية الىناصصر  عل  اعتماد 

 .ن ظ  المىلوما  الجغرافية  ميزا  من يه المسموا النحو

 ،نايولي وشصصمال  السصصاحل طول  عل  اليلديا  يىض  جن  ضصصحات    ،جولية رنتيجةو 

صص تم  والتي  ورةصص الخط  عالية يمناطق تتميز  االستصالا، ومزيد جراءا إل رئيسة  جهداف ا لصص

 اآلن. حت  التحليلية الويائية الدراسا  من
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 ,.Adeoye.P.A., Sadeeq.M.A, Musa.J.J.& Adebayo.S.E)دراسلللللللة  .د

شلللمال وسلللط نيجيريا،   Minna "مينا"مدينة  فيالمخلفات الصللللبة  يىنوان  (:2011

عن إدارة المخلجا   يىط  هذا اليحث فررة، ووالتحديات المسلتقبلية الممارسلات الحالية

حيث تتسصصي  هذ  المخلجا  في مشصصارل ييئية   ،الصصصلية يمدينة رمينار شصصمال وسصصط نيجيريا

وذلصك رغ  القوانين الرادعصة يشصصصصصأن إدارة  ،حصادة رغيرهصا من مصدن دول الىصال  ال صالصث

ة فال تزال الطرق اليدائية  ،المخلجا  الصصصصصلية اإللقاء والتجريغ في  ؛ من ذلكصللتخل   م تيى 

الوضصع   اليحث رما ينا ش ،في ججزاء عديدة من المدينة اال مسصتخدم  الميا  السصطحية ال يز

 .من حيث تررييها وطرق جمىها والتخلص منها ،الحالي للمخلجا  الصلية

وجن   ،خالل عقدين  %200د المخلجا  ينسصصصصية نه يوجد تزايد في تول  جواتضصصصصح  

جي جن الجهة   ،مع هذا الوضصصصع الخطيرالميزانية المالية الموضصصصوعة لذلك غير متناسصصصية 

لك مقوما  التصصصدي للزيادة الهائلة في المخلجا  تلية ال تملة عن المخلجا  الصصص ؤوالمسصص 

 ، والىمالة اليشصصصرية ،حيث جن عمليا  الجمع تىان  من  صصصصور في المرريا   ،الصصصصلية

  رجاءة  مما يسصه  في عد ،وعد  مالئمة توزيع موا ىها ،ورذلك عد  رجاية سصىة الحاويا 

 اإلدارة.وة المنظوم

 وفرض السصصصصصلي ، غير صوالتخل   يصالتنصا ر المتىلقصة اللوائح وضصصصصصع ولصذا يجص 

الييئي،  الت قيف خالل من يصالييئصة الىصا  الوعي المخصالجين، وزيصادة عل  صصصصصصارمصة عقويصا 

 له والترويج ،المصدر المخلجا  من من الحد يرنامج تشجيع وينيغي

البلدية في فات الصلبة ظم إدارة المخل  نُ  يىنوان: (Al. Ansari.M., 2012).دراسة  هلللل 

 الحالي  الصصصلية المخلجا   إدارة نظا  تقيي إل     اليداية في  الدراسصصة تهدف، مملكة البحرين

 لها، رما الالجى   التسصصهيل صصصىويا إل    جد    التي الىوامل جان إل     اليحرين، مملرة  في

 سصصتىالج  والتي ،(ISWM)  الصصصلية لجا للمخ المتراملة  لإلدارة خطة  وضصصعإل    سصصى 

 نظا  لهايشصصصر   التي ا خر  والمخاطر  الىامة  والصصصصحة الييئة يشصصصأن المتزايدة المخاوف

 .الحالي الصلية المخلجا  إدارة

ا هناك  جن  الدراسصة نتائج رشصج   إدارة نظا   في  الواضصحة القصصور  جوجه من  عدد 

 مىايير تليية عل  المختلجة  القطاعا   رة د  عد  في  يتسصصي   مما  الحالي،  الصصصلية المخلجا 
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  التشصصصريىا   عل  الضصصصوء تسصصصليط وت   ال،وفى   جيد يشصصصرل  الصصصصلية المخلجا   إدارة نظا 

 تطييق اإلدارة ا تراا الدراسصصصصة، وت  منا شصصصصة  في ا خر  المهمة والمتغيرا  والتمويل

ومشصاررة جصصحا   ،االسصتدامة مع ا خذ في االعتيار جوان   الصصلية، للمخلجا  المتراملة

 المصلحة.

 .الدراسة منطقة دراسات تناولت  -2

العمراني العشلوائي   والنم يىنوان(:  2003) شصاهين  عيدالصصمد محمدين   إيماندراسصة    .ج

 وهدف ، م( 2000 - 1986)شلمالي مدينة القاهرة: دراسلة حالة مدينة شلبرا الخيمة  

السصصصريع في مدينة شصصصيرا التىرف عل  جسصصصيا  النمو السصصصراني والىمراني إل     الدراسصصصة

ال  المتىلقة يالىشصصصوائية الىمرانية، وتتيع ا  ار المترتية عل  الخيمة، ودراسصصصة المشصصصر

تداخل اسصصتخداما  ا رض يشصصرل عشصصوائي، وخاصصصة تداخل االسصصتخدا  الصصصناعي مع 

ن الىشصوائي عل  ا راضصي الزراعية النظر في سصلييا  جور الىمراواالسصتخدا  السصرني، 

ف عل  المشصصصصصرال  المترتيصة عل  غيصا  التخطيط في مراحصل النمو التىر  والخصصصصصصيصة، 

 الىمراني لمدينة شيرا الخيمة.

صصصصصصولي في دراسصصصصصة الىوامل المؤ رة عل  النمو يالمنهج ا  االسصصصصصتىانة  تمص 

 والمنهج االستقرائي في وصف الظاهرا . الىمراني،

شصص   شصصوائي للمنالزحف الى :جهمها ؛الدراسصصة يمجموعة من النتائج  خرج و د 

جد  هذا الزحف لىدد من و د الصصصناعية يمختلف خصصصائصصصها عل  ا راضصصي الزراعية،  

لتلوث الهواء، وانتشصار   مما جد    ،منها تداخل المصصانع في النطا ا  السصرنية ؛المشصرال 

 ر عل  النظافة الىامة.    جمما  ،مخلجا  المصانع والنجايا  في الشوارع

اسلتخدام اررض في شلياخة  (: يىنوان2009)  السصتار رزق محمد حسصين عيددراسصة   . 

ف عل  جنماط اسصتخداما  ا رض التىر  إل     الدراسصة وهدف ،  شلبرا الخيمة بهتيم مدينة

  اسصصصصتخدا  ا رض، ومتايىة  ومد  التوازن جو االختالل يين مرونا  مرر   ،في المنطقة

دراسصصصصة في فترا  مختلجة التغيرا  الطارئة عل  مرر  اسصصصصتخدا  ا رض في منطقة ال

 ،من خالل دراسصة جراديمية تنتهي يجترة المسصح الميداني، رما تهدف ال تراا مخطط مىين

المشصصصصصروعصا  التخطيطيصة، مع تخطيط يىض  مصا  صد يجيصد في مجصال التطييق التنجيصذي في
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  الدراسصصة المنهج الموضصصوعي، والمنهج تيى  ا ، و د هتياسصصتخداما  ا رض في شصصياخة ي

تصادي، ومنهج التخطيط الحضري، اال  –خ الحضري، والمنهج التحليل االجتماعيالتاري

ة اسصتخدا  واالسصتشصىار عن يىد في دراسص  ن ظ  المىلوما  الجغرافية   وإيراز دور تقنيا 

 ا رض، وتوضيح مد  جهمية الدراسة الميدانية في موضوع استخدا  ا رض.

تقل نسصية االسصتخدا  الخدمي في   ه؛ جنيىض النتائج جهمهاإل     الرسصالة صص ل  وخ  

يالرجصاءة في جداء الخدمة، تخد   وذلك الرتيصاطه ؛المصدينصة رغ  تنوع فروع هذا االسصصصصصتخصدا 

إل    مدينة شصيرا الخيمة شصيرة ال يأس يها من الطرق والتي تخد  حررة النقل فيها، إضصافة

جعمال مررزية(  نه ل  يتضصح وجود  ل  تجاري )منطقة إشصيرة من المجاري المائية، رما 

ولرنها من  ؛مر ل  يخل من وجود شصوارع تجارية وجسصواق ليسص  مررزيةييهتي ، ولرن ا 

إل   ، وتميز  تغيرا  اسصصتخداما  ا رض يديناميرية سصصريىةالمهمةا نشصصطة التجارية 

 .اعام   في مد  زمني  در  ستة عشر ،ما حدٍ 

الخيمة دراسلللة في  شلللبرا  مدينة  (:2013 )  تغريد عالء عيد الجتاا علي.دراسصصة  صصصصصصص ج

يالمدينة، وإلقاء   يضصصص ااسصصصتخداما  ا رتحديد جه   إل     هدف  الدراسصصصة ،جغرافية المدن

دراسة شيرا  المرافق إل     والترري  الىمراني والسراني، ياإلضافة  ،الضوء عل  المو ع

دراسة والينية التحتية، ووضع تصور مستقيلي للنمو الىمراني يالمدينة، وتناول  الياح ة ال

وهي المنهج الموضصصصصصوعي، والمنهج التصاريخي، والمنهج النجىي  ؛من خالل عصدة منصاهج

 التطييقي.

مىصدال  واتجصاهصا  النمو الىمراني  فوجصاء  جه  نتصائج الصدراسصصصصصة في اختال

حسصص  مراحل النمو الىمراني لها، ومن جه  المشصصرال  التي تىاني    ،لمدينة شصصيرا الخيمة

ارتجصاع مىصدال  التلوث، وانتشصصصصصار   ؛ةامصة داخصل الرتلصة الىمرانيص منهصا المصدينصة انتشصصصصصار القمص 

يىتمصد   :يصدائصل، اليصديصل ا ول ةاعتمصد المخطط المسصصصصصتقيلي المقترا عل   ال ص  صد الجريمصة، و

مع توفير الخدما    ،عل  تجميع الصصصصصناعا  عل  شصصصصريط موازي لترعة اإلسصصصصماعيلية

إيقصاء  فيىتمصد عل    ،يديل ال صانيواالحتيصاجا  من اإلسصصصصصرصان في جمارن الصصصصصصنصاعا ، جما ال

مع توفير  منصاطق االمتصداد المسصصصصصتقيلي عل  جطراف ا راضصصصصصي  ،الصصصصصصنصاعصا  رمصا هي

فيىتمصد عل   ،مع وجود مررز خصدمي داخصل الرتلصة الىمرانيصة، جمصا اليصديصل ال صالصث  ،الزراعيصة
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ا  مع توفير يىض الخدما  في مرارز خدمية يت  توزيىه ،اإليقاء عل  الصصناعا  رما هي

 داخل المدينة.

شللبكات البنية ارسللاسللية في مدينة   (:2015)رزق   محمد حسصصين عيد السصصتار.دراسصصة  د

ظ  المىلوما  ىد ون  ياسصتخدا  االسصتشصىار عن ي   ،دراسصة في جغرافية المدن شلبرا الخيمة

ف عل  جنماط شصصصيرا  الينية ا سصصصاسصصصية، ومد  التىر  إل     الدراسصصصة  وهدف  ،الجغرافية

سصواء  ؛منها، ومتايىة التطورا  الخاصصة يرل من هذ  الشصيرا داخل رل   لالرجاءة والخل

وتحديد  ،الحتياجاتها ها، وتصصنيف مناطق المدينة تيىا  جو طرق إنشصاءها ومد   ،في جنظمتها

ل تلك لييناء النماذج وتحومناطق النقص في الشصصصصيرا  لوضصصصصع الينية ا سصصصصاسصصصصية يها، 

النمصاذج والمىصادال   واسصصصصصتخصدا  ،يصةا  الجغرافن ظ  المىلومص  الشصصصصصيرصا  في ييئصة يرامج

 .الشيرا  مستقيال   وضعع الرياضية لتو   

 ،منهج النظا  ؛اعتمد  الدراسصصصة عل  منهجين رئيسصصصيين وهما  ،عا  يشصصصرل

والمنهج اإل ليمي، ومنهج  ،رضصص  الرسصصالة للمنهج الموضصصوعيرذلك تى  ،  المشصصرلة ومنهج

 التخطيط الحضري والمنهج النجىي.

ضصغط جهمها جن النمو السصراني يمدينة شصيرا الخيمة  ؛الرسصالة ينتائج وخرج 

  ل  تخرج مدينة شصصصيرا الخيمة يمرافقها، رما شصصصيرا  الينية ا سصصصاسصصصية في المدينة  عل 

يشيرة  المريوطتين ،والغاز الطييىي ،الرهرياء سصو  في شصيرتي ،وشصيراتها خارج حدودها

المصدينصة   الجرد من ميصا  الشصصصصصر  في ظهر من الصدراسصصصصصة جن نصصصصصصيص  ،موحصدة لرصل منهمصا

  نتيجة ،وهو ما يتجق مع المىدال  الىالمية، ولرن مع فقد الرميا  المنتجة ،يو / /لتر410

المدينة  من مسصصصاحة  %75تيين جن جر ر من   ،تهالك الشصصصيرة فمن المتو ع جن يقل عن ذلك

لطييىي في محطة ظهر االتجا  الىا  السصصصصتخدا  الغاز ا ،درجة ملوحة مقيولة ذا مياهها 

وينسية تنا ص   ،  2012-2005ا عا  يىد آخر في الجترة من  متنا ص    رهرياء شيرا الخيمة

  ا ينجس نسصصصصصيصةنىرس عل  رميصة الطصا صة المولصدة من المحطصة تقرييص  جوهو مصا  ،%28يلغص  

 .النقص
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ا: مناهج البحث  .وأساليب الدراسة ،سابعا

 .مناهج البحث-1

ا من فروع دراسصة طرق اليحث إل    عل  المنطق، ويهدف يىد منهج اليحث فرع 

 ،، و صد اعتمصد  الرسصصصصصالصة عل  مجموعصة من منصاهج اليحصث(41 ، ص2012إيراهي ، )الىلمي 

 وهي رما يأتي

 المنهج ا صولي: -ج

ىا   االستىانة يالمنهج ا صولي في دراسة الىوامل المؤ رة في تواجد تجم    م  ت  

 ظاهرة في محاولة إليجاد حلول لها.الاء ا سيا  ور واليحث عن المخلجا  الصلية،

 ل المراني:يمنهج التحل -  

في ىا  المخلجا  الصلية  تجسير تياين توزيع ظاهرة تجم    جست خد  هذا المنهج في

المرانية  واليحث عن مد  ارتياط هذ  الظاهرة يالىديد من المتغيرا   ،مةمدينة شيرا الخي

 واال تصادية واالجتماعية. 

 :المنهج السلوري -ج

ان عل  تواجد ظاهرة اسصصتخدا  هذا المنهج في دراسصصة تأ ير سصصلوك السصصر    د ت   

 واستخدا  ا رض الجضاء. ،تجمىا  المخلجا  الصلية يالطرق

وعة من ا سصصصالي  لتحليل الييانا  وإظهارها يشصصصرل  مجم  رما اسصصصتخد  الطال  

 ومنها: ؛ءتهيخد  جهداف اليحث، وللو وف عل  مشرلته وصياغتها في شرل يمرن  را

 أساليب الدارسة. -2

 ا سلو  الرمي:  -ج

 س نمط وتررز  ات  اسصصتخدا  مجموعة من المىامال  الرياضصصية والمؤشصصرا  لقي

ىا  المخلجا  الصصصصصلية يمدينة شصصصصيرا الخيمة م ل مريع راي، ومىامل الجار  توزيع تجم  

 ومعامل  ،اط العزومــامل ارتبـمعاط م ل صاييس االرتيصصصصت  استخدا  يىض مق ا  ر ، رما
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 ومىامل االرتياط ييرسون. االرتباط سبيرمان

 ا سلو  الرارتوجرافي   -  

الرارتوجرافي في إخراج مجموعة من الخرائط المتنوعة ت  اسصصتخدا  ا سصصلو  

والدوائر المقسصمة وغيرها، ورذلك اسصتخدا  ا شصرال الييانية لتوضصيح   ،م ل خرائط الظالل

 يلها يشرل يسهل  راءته.نتائج تحليل الييانا  وتم 

 .الدراسة الميدانية-3

يىة للحصصصصول عل  الييانا  غير ىد الدراسصصصة الميدانية من جه  ا سصصصالي  المت  ت  

توفيرها من الصصور الجضصائية  رة، جو التي يصصى  الحصصول عليها، والتي ال يمرنمتوف  ال

اء  الدراسصصصة نها تىطي صصصصورة وا ىية عن الظاهرة محل اليحث، وجججو الخرائط، رما 

تمصد  عليهصا الصدراسصصصصصة، وذلصك لىصد  توافر الييصانصا  الميصدانيصة ضصصصصصمن جه  المراحصل التي اع

 ، 2016وت  عمصل الصدراسصصصصصة الميصدانيصة في الجترة )من فيراير وحت  جرتوير الرصافيصة، 

 الدراسة الميدانية عل : في وت  الترريز ،إلضافة ليىض النزال  المتجر ة(يا

 ودة في صورة مقال  عشوائية.لمخلجا  الصلية الموجتو يع جمارن تجمىا  ا •

 جا  الصلية.تو يع جمارن الحاويا )الصناديق( المخصصة لتجميع المخل   •

 المخلجا  الصلية يالمتر المرى . تجمىا تقدير حج   •

)مخلجا  منزلية متنوعة، مخلجا  هد  إل     تصصصصصنيف جنواع المخلجا  الصصصصصلية •

من وا ع ختلطة(، وجاء هذا التصصصصنيف جا  م، مخلتطهير الترعويناء، مخلجا  

 المخلجا  الصلية يمو ع الدراسة. تجمىا  

 الصور الجوتوغرافية.تو يق مشرلة المخلجا  الصلية يالمدينة من خالل  •

خالل القيا  يالدراسصصصة الميدانية وتو يع موا ع المخلجا  الصصصصلية المترارمة،  ت   

 وتجىيل خاصصية  الجوتوغرافي، خدا  التصصوير، ياسصت2016الجترة من فيراير وحت  جرتوير 

(Location tag)رل خذ عدة صصصصور لج ت    ول الصصصصور تحتجظ ياإلحدا يا ، التي تجى  و ؛

 لتقصدير طولصه ؛ونهصايتصه ة المو عفي يصدايص جصا  الصصصصصصليصة  المخل   ا ىص تجم   من موا ع مو ع

رض وطول وعلتقدير ارتجاع   ؛المىروف طوله  ا شصصخاص، وت  تصصصوير جحد  وعرضصصه

 در   وذلك في محاولة لتد يق تقدير رميا  المخلجا  الصصلية الميداني،  الرفع ج ناءالتجمع، 
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 Geo Tagged Photos)ت  اسصصصصتخدا  جداة   ARCGIS، ومن خالل يرنامج  اإلمران

To Points )  ت       ،(1رما يتيين من صصورة) ،نقاط تحمل مو ىهاإل   لتحويل الصصور 

رصل تجمع من تجمىصا    وارتجصاعنوع  م صل ،جيصة لرصل مو عإضصصصصصافصة يصا ي الييصانصا  الوصصصصصص 

ت  حسصصا  حج    الطريقة،ويهذ   ؛لطخت  ة رل نوع داخل النوع الم  ونسصصي    المخلجا  الصصصلية،

 ( يمدينة شيرا الخيمة. 3)  صيال تجمع من تجمىا  المحل جا  الصليةرل 

 م2016راسة الميدانية ( نماذج لمواقع تجمعات المخلفات الصلبة المسجلة اثناء الد1صورة)

رما ت  عمل يىض المقايال  الشصصصصخصصصصصية مع جامىي المخلجا  الصصصصصلية من 

المقايال  الشصصخصصصية مع القائمين عل  اإلدارة لمىرفة إل     الىشصصوائية، ياإلضصصافةالمقال  

 ض لها اإلدارة.طرق اإلدارة وجه  المىو ا  التي تتىر  

س يىض الجوان  شصيرا الخيمة لقياتوزيىه يشصياخا   وت    ،عمل اسصتييان  و د ت   

رال  من وجهة نظر ف عل  جه  المشصصصص الخاصصصصصة ياإلدارة، ورجاءة تقدي  الخدمة، والتىر  

ف عل  سصصلوره  تجا  التىاون الىينة، وما هي الحلول المقترحة من وجهة نظره ، والتىر  

  عينة، وت  123(، واشصصتمل االسصصتييان عل   2في فصصصل المخلجا  من مصصصدرها )ملحق 
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اسصصصتمارة، ويا ي الىدد من خالل عمل االسصصصتييان عل    60ا يىدد توزيع جزء منه ميداني  

 وت  استيىاده .   ،عينا  من خارج المدينة 3وتجاعل من يينه   ،نترن   اإلاستمارة عل

 Google)من  والصصور ا رشصيجية،   (  0.6)يد ة   الصصورة الجضصائيةرما تىد 

Earth Pro)  لتد يق رسصصص   اسصصصتخدم حيث   ؛هذ  الدراسصصصة  فيمن المصصصصادر الرئيسصصصة

، وحسصصصا  تطور الرتلة المينية يمدينة اوتو يع تجمىا  المخلجا  الصصصصلية مراني    ،الطرق

 شيرا الخيمة

 .مةالتقنيات المستخد  -4

لمدينة  مرانيةفي إنشصصصصاء  اعدة ييانا    الجغرافية، ظ  المىلوما اسصصصصتخدا  ن   ت   

الطرق، شصصيرة وا راضصصي،   ا اسصصتخدامود اإلدارية،  مل عل  الحدوشصصيرا الخيمة، تشصصت  

وإدخصال من الصدراسصصصصصة الميصدانيصة،  تو يىهصا جصا  الصصصصصصليصة التي ت   والترع، وتجمىصا  المخل  

ا  عداد السصصصران، وحج  تجمى  اإضصصصافتها للي ىد المراني م ل   تمالتي  وصصصصجية  الييانا  ال

خر، وتحصديصث الجزء اآل ،نصا إدخصال جزء من هصذ  الييصا وت    ،المخلجصا  الصصصصصصليصة، وغيرهصا

اعدة الييانا  الجغرافية في إجراء التحليال  المرانية، وإخراج الخرائط، وت  اسصصصصصتخصدا   ص 

 والجداول، واإلحصاءا .

ا: صعوبات الدراسة  .وكيفية التغلب عليها ،ثامنا

 منها: ؛واجه  الدراسة الىديد من الصىويا 

الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة من  صصصىوية الحصصصول عل  الييانا  الخاصصصة يالمخلجا  •

المىنية يإدارة المخلجا  الصصصلية، وذلك لىدة جسصصيا  منها، عد  وجود  مختلف الجها 

 اعدة ييانا  للمخلجا  الصصلية، رما جن عمليا  الجمع والنقل غالييتها المسصؤول عنها 

 وزيادة صىوية الحصول عليها.  ،تهامما جد  لىد  د  ،نومتىهده  ال

يأهمية اليحث    مع الىمال والمسصؤولين لىد  وجود وعي رافٍ المقايال  صصىوية عمل •

 ، تجاريه  السصايقة مع يىض الجها  التي  ام  يىمل دراسصا إل    الىلمي، ياإلضصافة

 ول  يستجيدوا منها.

)يرنامج  ظروف سصصياسصصية تتىارض مع هدف اليحث  ،صصصادف مرحلة جمع الييانا  •

   يو ، مما جد    100المخلجا  خالل فترة  رلةمشص   يو ( والذي ران يتضصمن حل    المائة
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ا من الييصانصا  التجصصصصصصيليص  ،عصد  التصصصصصصريحإل   ، وإنمصا يىض  ةجو إعطصاء اليصاحصث جيص 

 الجضجاضة.الييانا  الىامصصة 

د،تصصنيف المخلجا  الصصلية   •   ،والمنشصور يالتقارير الييئية  ،يالجها  المختلجة  الموجو  

  الرما  الياحث يىمل الدراسصصة الميدانية إلغير مطايق للوا ع رما إنها متضصصارية، و 

 الر ير من الييانا .

إل   مما جد   ،رل حي له نظا  في إدارة المخلجا  الصصصلية ،حيينإل    تنقسصص  المدينة •

 تررار تلك الصىويا .

 ا  عن طريق:ل  عل  يىض من هذ  الصىويوت  التغ  

ومحاولة تقدير حجمها    القيا  يالدراسصصة الميدانية لحصصصر تجمىا  المخلجا  الصصصلية، -

 يما يتجق مع الوا ع. ،جنواعإل   وتصنيجها

وسصصطاء للحصصصول عل  الييانا  الرسصصمية الممرن الحصصصول إل     ا  الياحث ياللجوء -

 عليها.

في صصورة حديث عا  غير رسصمي عن الوضصع الىا  من  ،عمل المقايال  الشصخصصية -

 خالل يىض ا سئلة. 
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المخلجا  وجنواعها ونظ  إدارتها

1

الجصل ا ول 

.ارتهاظم إدفات وأنواعها ونُ المخل    

ا اإلنسصصان يقو    نشصصطته، والتي  انوي منتج إما  ،هي التي  المخلجا  يتوليد دائم 

 الىمر نهايةإل     وصصصصصل  التي لها، جو المنتجا   اسصصصصتخدا   جي  عل  الى ور من يتمرن  ل 

ل  جنها الىصصصور، إال مر  عل  يحدث ران ت ولد المخلجا   جن  من  الرغ   اإلنتاجي لها، عل 

 التشصت  م ل ؛المخلجا   لمىالجة الىمليا  الطييىية  ن ا خيرة اآلونة يف إال  مشصرلة تم ل

 ؛المخلجصا   مىصالجصة عل  ة صادر   تىصد ل  المشصصصصصارصل يهصذ  تىتني والتصدهور والتي والتخجيف

مية رمية، ومستو   في  الزيادة يسي  اإلنسان، ويالتي   من الطييىة تتلقاها  التي المخلجا   س 

.(Nduthu,2016,P11)يت  إنتاجها  عية المخلجا  التيترمن في رمية، ونو فالمشرلة

ف عل  المخلجا ، وجنواعها يشصصصرل عا ، والمخلجا  التىر    ،تناول الجصصصصليوسصصص 

 ت  إدارة المخلجا  الصصلية من خالل مراحل الجمع والجرزتل خاص، وريف الصصلية يشصرٍ 

لنماذج الىالمية الصصصلية عالمي ا، وعرض يىض اودراسصصة ت ولد المخلجا    والنقل والتخلص

ا عرض الوضصصصع الىا  للمخلجا  الصصصصلية يمصصصصر، ومنظومة   الناجحة في إدارتها، وجخير 

 المخلجا  الصلية السائدة يها.

االسصصصصتجادة من نجاا يىض التجار  الىالمية في التخطيط إل     يهدف الجصصصصصل

.لحالية ييىض المدن المصريةإلدارة المخلجا  الصلية يمصر، وتطوير المنظومة ا

 وهي:  ؛ت  دراسة هذا الجصل من خالل مجموعة من المحاورتوس

. جنواع المخلجا أوًلا  : 

 تولد المخلجا  الصلية يدول الىال . ثانياا  : 

اا  :   . إدارة المخلجا  الصليةثالثا

ا  :   يىض التجار  الىالمية في إدارة المخلجا  الصلية. رابعا

ا:   .يمصر وإدارتها المخلجا  الصليةخامسا

 يت  عرض رل محور من هذ  المحاور يالتجصيل فيما يأتي:سو

: أنواع المخلفات  أوًلا

ولرن يمرن   ،وغير مرغو  يهصا التخلص منهصا المخلجصا  هي المواد التي ت    

مخلجا  سصصصائلة، إل    جا  حسصصص  الحالة الجزيائيةاالسصصصتجادة منها، ويمرن تصصصصنيف المخل  



المخلجا  وجنواعها ونظ  إدارتها

2

الجصل ا ول 

 جنظمة في اختيار وتصصمي  هذا التصصنيف ميةجه رمنومخلجا  صصلية، ومخلجا  غازية، وت

 المىالجة.  مىدا  وآليا  المخلجا ، واختيار مىالجة

هي   )Alemayeh2004 (ورما عرفها    (Liquid waste)  المخلفات السائلة  -1

التجمىصا  الىمرانية،  من ت ولدها يت  التي  الصصصصصصحي  الصصصصصصرف مخلجصا  الميصا ، جو ميصا 

 الصصصحي  الصصصرف ميا ،  الصصصناعي  الصصصرف  ميا،  الصصصحي  الصصصرف وتشصصمل )ميا 

 الىاصجة(.

 الصصصحي  الصصصرف تشصصمل ميا  (Sanitary sewage)الصصصحي    الصصصرف ميا  •

 جو المنشصصص    الىامة والمياني من المنازل  الناتجة عن ا نشصصصطة اليشصصصرية المنزلية

 والصناعية. التجارية

 ليا مع من  الناتجة الميا  هي (Industrial sewage) الصصصناعي  ميا  الصصصرف •

 .الريميائية المرريا  من متنوعة مجموعة تحمل ما التصنيع، وعادة

 الناج   السصصطحي  الجريان ميا وهي  (Storm sewage) الىاصصصجة  الصصصرف ميا  •

 الىصالقصة الصصصصصصليصة الىضصصصصصويصة، والمواد مىهصا المواد ا مطصار، وتحمصل هطول عن

ا رض  فوق انتقصصالهصصا ج نصصاء التقصصاطهصصا يت  التي ا خر  والمصصذايصصة، والمواد

(Alemayeh,2004,, P28). 

( عمليصة التخلص من الميصا  Agricultural drainageميصا  الصصصصصصرف الزراعي)  •

الجائضصصة عن حاجة النيا  والتي  د تتواجد فوق سصصطح ا رض وتحتها حيث تمتد 

 جذور النياتا ، وتواجد هذ  الميا  يؤدي إل  جضارا جسيمة يا رض. 

 ،هي مخلجا  توجد في صصورة غازية   (eous wasteGas)  الغازية المخلفات  -2

 )*(الييولوجية جو الىمليا  جو المىالجة التصنيع م ل ؛مختلجة يشرية جنشطة ناتجة عن

 ،شصيه الصصلية  المواد الصصلية جو تىرف يأنها  (Solid waste)  المخلفات الصللبة  -3

 ر تولدهامنها عند مصصدويت  التخلص  ،  التي تتخلف عن ا نشصطة اإلنسصانية اليومية الىادية

وإن ران من الممرن جن يرون لها ، يها االحتجاظتسصصصتحق وال  ،رنجايا  ليسصصص  ذا   يمة

)*( d11d6a35e12462ed-waste-gaseous-https://www.reference.com/science/definition
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لىمليصصا  إعصصادة  الظروف الالزمصصة عنصصد توفر ،جخر  جو ظروفمو ع آخر  في يمصصة 

 .)وزارة الييئة المصرية(جو التدوير  االستخدا 

حسص  وظيجة الم نشصأة  ن تصصنيجهاوالتي يمر ،وتررز الدراسصة عل  المخلجا  الصصلية

وهي رالتالي: ؛التجاري، وجنواع جخر وحس  النشاط 

 حس  وظيجة المنشأة: -ج

وفي يىض اليلصدان يترون مصا   ،نشصصصصصطصة المنزليصةا وتترون نتيجصة المخلجصا  المنزليصة:  ▪

 .يةالىضو المخلجا يقر  من  ل ي هذ  الجئة من 

 والخدما ، والسصصجون   المدارس التي تنشصصأ في المخلجا وهي  :مخلجا  المؤسصصسصصا  ▪

المسصصتشصصجيا  فمن  لمخلجا جما يالنسصصية ،  من المياني الىامة ا، وغيرهوالمسصصتشصصجيا 

ويىد  ، المنزلية التقليدية عن المخلجا  ،ىديةالسصصامة والم   المخلجا الضصصروري عزل  

يلز  تجميىها والتخلص منها   ،ا عل  الصصصحة الىامةالتي تشصصرل خطر   المخلجا عزل  

 .نجصلةيطرق م

ا   ▪ اط  المفوحـة مخلـف ل: تالمـن ـــم ا  شــ ــحار  مخلـف ا ، الشــ  ، والمالـع  والمونزـه

ا ما تترون من الغيار ،  والمناط  الورفيهي  إلخ،  والطرق،  والشحاطئ  ،جو الرمال وغالي 

مخلـفا   ضصصصصصمن  ،الحيوانصا  ومخلجصا المنزليصة  المخلجصا  صدر ريير من  جنصه يوجصد إال

 .(Hayat & Sheikh, 2010, p7) ة الدخلخجضمن اليالدفي  المناط  المفوحة 

 :حس  النشاط اال تصادي -  

 ؛ التجاريةالمنشصص   الصصصلية الناتجة عن   المخلجا وتشصصمل جميع التجارية:  المخلجا   ▪

 والمرافق ، والمطاع ، ومرارز التسصوق، ومياني الشصررا ، سصواقا و، م ل المتاجر

واللواز لتغليف، د التىيئصة واعصادة من موا المخلجصا  التجصاريصةوتترون ، الترفيهيصة

 ا غذية. ومخلجا  ،المرتيية

و د تحتوي عل  ، من الصصناعا  التحويلية وغير المىالجة الصصناعية: تتولد المخلجا  ▪

التخلص منها يج  جن يقع عل  عاتق عل  الرغ  من جن  ، والمخلجا  الصلية الخطرة

مخلجا   يت  إلقاء  ،يطرةلسصصص ا انىدا يسصصصي  و ا حياننه في ر ير من  ج إال،  المصصصصانع

  .((Zurbrügg,2003,P4 ةالىادي المخلجا  مقال المصانع في 
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المتنوعصة يمصا في ذلصك زراعصة الزراعيصة ا نشصصصصصطصة  تنتج عنو :الزراعيصة المخلجصا  ▪

حظائر  مخلجا  و المحاصصصيل، ومنتجا  ا ليان، ومخلجا  ذيح الحيوانا ،وحصصصاد  

.(Hayat & Sheikh,2016, p7)الحيوانا  

 جنواع جخر  من المخلجا  الصلية: -ج

 ظل  وفيتنتج من المواد المسصصتخدمة في اليناء ونواتج الهد ،   الهد  واليناء:مخلجا   ▪

منها عل   غيا  القوانين المحلية المناسصية، تقع مسصؤولية إزالة هذ  المواد والتخلص

 .ا حياءعاتق 

لمجاري المائية.مخلجا  تطهير الترع والمصارف: وهي التي تنتج عن تطهير ا ▪

 ،حسص  درجة الخطورةSingh  (2018  )رما جشصار ويمرن تصصنيف المخلجا  

مخلجصا  وم صل المخلجصا  المنزليصة والمخلجصا  الزراعيصة،  خطرة منخجضصصصصصةمخلجصا  إل  

ومخلجا  شصصديدة م ل مخلجا  المسصصتشصصجيا ، ومىامل التحليل ومخلجا  المييدا ،  خطرة

ته.اد المشىة ونجايعن الىمل في مجال الموا وتشمل المخلجا  الناتجة ،الخطورة

ضصصارة   صصصحية آ ار ت حدثجو  تسصصي    د  التي المخلجا  جنها :الخطرة  المخلجا وتىرف 

جو  اإلنسصصصان  صصصصحة  عل  جو محتملة  حالية مخاطر واليشصصصر، وت شصصصرل الييئي  النظا   عل 

ا الرصائنصا   شصصصصصديصدة فهي ،يىصةالطي في  صايتصة وجنهصا للتحلصل،  صايلصة غير  نهصا الحيصة، ونظر 

ا. المنخجضة حت  عند الترريزا  وترون  اتلة السمية،  جد 

السصصصصصميصة،   يصاس :تطييق يىض المىصايير وهييجص   ،الخطر طييىصة ولتحصديصد

للمادة، رما تصصصصنف المخلجا   الحيوي الورا ي، والترريز النياتية، والنشصصصاط والسصصصمية

مواد ومواد  ايلة لالشصصصصتىال، مواد م شصصصصىة، ومواد ريميائية، وإل    الخطرة يشصصصصرل عا 

 .(Devi, Sujana & Singh,2018,p.1547) متججرة

سصصيت  فيما يأتي  ،وخاصصصة المخلجا  الصصصلية  ،عرض جنواع المخلجا  يىد جن ت   

رف عل  ت ولد المخلجا  الصلية عل  مستو  الىال . التى  

لد المخلفات الصلبة بدول العالم.ا: تو  ثانيا 

ر والتنمية اال تصادية والنمو السراني، ض  ة نتاج طييىي للتحىد المخلجا  الصليت  

ا  ن الصدول والمصدن جصصصصصصيحص  جر ر  وتقو  يتقصدي  المزيصد من  ،يصالسصصصصصرصان امتالءونظر 
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ورما   في التجارة والتيادل الىالميين، ونتيجة للمشصصصاررةالمنتجا  والخدما  للمواطنين، 

، الصصلية جا   المخل   رييرة منرميا  تواجه هذ  الدول جصصيح   ( فإن2يتيين من شصرل )

 والتي تحتاج إلدارة تتىامل مىها من خالل المىالجة والتخلص.

مليار   1.3  سصيصصل  2012د الىالمي للمخلجا  الصصلية في عا   ت  تقدير جن التول  

طن/سصنة يناء  عل  الييانا  المتاحة في و تها، و د نما إنتاج المخلجا  الصصلية يمسصتويا   

صصاء عل  جحصصدث الييانا ،  صدر  رميصة المخلجا  الصلية لتو ىا  ا ولية، وينصتتجق مع ا

مليار طن. 2.01ينحو 2016المتولدة عالميا في عا  

  waste/-a-http://datatopics.worldbank.org/whatصدر:الم

.2016( يومالمتولدة بدول العالم )كجم/فرد/ات الصلبة حجم المخلف( 2شكل )

 والمحيط آسيا شرق  المخلجا  المنتجة من يلدان تم ل (3) ورما يتيين من شرل

يحوالي  والتي تقدرالىال ،  في المخلجا  الصلية حج  جماليإ النسية ا رير من الهادئ،

،  %43وتم ل مجتمىة   ، يليها دول جورويا ووسط آسيا،2016 عا  في طن مليون 468

 من  رمية  ج ل    ،الصحراء  جنو   وجفريقيا جفريقيا،  وشمال  ا وسط  مناطق الشرق  تنتج  يينما

، يالىال  المخلجا  الصلية جمالي حج إمن  % 15 مجتمىة المخلجا  الصلية والتي تم ل

 Kaza, Yao, Bhada-Tata, & Van)  2016مليون طن 129ر ينحو قد  والتي ت  

Woerden,2018. P.19).

http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/
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وعن موحسط إنواج الفرد اليحمي للمخلفا  الصلب ، نجد أن أعلى موحسط في العالم  

كجم/فرد/يحم في أمريكا الشمالي ، يليها دول أوروبا ووسط آسيا  2.21بلغ  2016

كجم/فرد/يحم، ثم دول   0.99والكاريبي   كجم/فرد/يحم، يليها دول أمريكا الالتيني1.18

ي كجم/فرد/يحم، ودول شرق آسيا والمحيط الهاد 0.81إفريقيا  الشرق األوسط وشمال

كجم/فرد/يحم، وفي المرتب  األخيرة دول    0.52كجم/فرد/يحم، يليها دول جنحب آسيا    0.56

كجم/فرد/يحم.  0.46كبرى إفريقيا جنحب الصحراء ال

 Kaza, Yao, Bhada-Tata, & Woerden,2018  المصدر:

م.2016على أقاليم العالم  لصلبة موزعةالمخلفات ا تولد( نسبة 3شكل )

.  االسصتهالك ونمط المىيشصة، مسصتو   عل  الم نتجة  الصصلية ويىتمد حج  المخلجا 

ا المخلجا  حج   الزيادة في ( ارتياط4ويتضصح من شصرل ) ا الصصلية ارتياط  يارتجاع   مياشصر 

 الصصصلية جا والمخل ،الدخل القومي اإلجمالي يين  وية  عال ة اال تصصصادي فهناك المسصصتو 

 :هما  ؛المخلجا  الصصصصصلية  حج  في  الهائلة  الزيادة في  يسصصصصه  عامالن  جن الم تولدة، ويمرن

 وارتجاع  ،(جعل  واسصصتهالك دخل مسصصتويا إل    يترج   والذي) السصصريع اال تصصصاديو النم

النمو الحضصصصصصري  في زيصصادةإل   ترج والصصذي ي   ،المصصدنإل   القر  من الهجرة مىصصدل

((Eawag,2008,P4.

ذا  ا حجصا  المصدن في اإلجمصالي المحلي النصاتج يين ممصا صل ارتيصاط لصك يوجصدذرص 

 ذا  الرير  المصدن تتميز المنزليصة، حيصث الصصصصصصليصة المخلجصا  توليصد ومىصدال  ،المختلجصة

رما يتيين من  ،المنزلية  الصصلية المخلجا   من رييرة رميا  يإنتاج  الىالي  التجاري النشصاط

 . (5شرل )

%6

%9

%11

%14

%17

%20

%23

ادول الشر  اروسط وشمال افريقي

رىدول افريقيا حنوب الصحراء الكب

دول أمريكا الالتنية والكاريبي

دول أمريكا الشمالية

دول جنوب آسيا

دول اوربا ووسط آسيا

دول شر  آسيا والمحيط الهادي
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  Eawag,2008,P5 المصدر:

دولة صلنفت حسلب متسلوى الدخل القومي  25( المخلفات الصللبة المتولدة )كجم/فرد/سلنة( في 4شلكل )

 م.2006( GNIاإلجمالي )

  Eawag,2008, P5 المصدر:

(GDP)مدينة وناتجها المحلي اإلجمالي 11( تولد المخلفات الصللبة البلدية )كجم / فرد / سلنة( في 5شلكل )

أسللللعار صللللرف معادل القوة الشللللرائية( للفرد الواحد وفقاا  ر ارمريكي، باسللللتخدام م )بالدوًل2005في عام 

 م.2006لتصنيف دخل البنك الدولي لعام 
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ا وتم ل ا المخلجا  الصصلية مورد   السصوق  زاد رواج ا خيرة السصنوا  فجي ،ريير 

صص ىالم  يمة  الىالمية السوق ملحوظ، وتقدر يشرل  التدوير إلعادة  القايلة  للمواد الىالمي  ادنصص

ا طن مليون  175  وحوالي سصصصنوي ا، طن مليون  400ينحو االسصصصتهالك يىد  الخردة سصصصنوي 

السصصصصصنصة، وتت  في دوالر مليصار 30  عن تقصل ال عصالميصة  يمصة يم صل والررتون، وهصذا للورق

 ،نشصط  طاع  خالل من، والمتوسصطةالدخل    المنخجضصة  اليلدان  في سصيما ال، التدوير  إعادة

 فرجن يو   يمرن ، صانويصة يمواد جصديصدة منتجصا  ن إنتصاججرسصصصصصمي، رمصا  رغي عصادة   رصان وإن

 طا ة تدوير  المىاد ا لمنيو  من ا لومنيو  إنتاج يتطل ،  الم ال سصييل طا ة رييرة، فىل 

 & ,Kaza, Yao, Bhada-Tata) الصيصرصر. الصمصواد مصن إنصتصصصاجصصصه مصن% 95 يصنسصصصصصيصصصة ج صصصل

Woerden,2018,P27).

وخاصصصصة المخلجا  الصصصصلية، وحج    ؛ع المخلجا جنوا  ف عل التىر   ويىد جن ت   

دار منظومة المخلجا  الصصصلية فيما ت ولدها عل  مسصصتو  الىال ، سصصوف يت  منا شصصة ريف ت  

يأتي:

.إدارة المخلفات الصلبة: اثالثا 

سيق وت  عرض التصنيف النوعصصصي للمخلجا  الصلية، وفيما يلي عرض لريجية 

نظصا  إدارة المخلجصا   ا  المتيىصة في اإلدارة، ويختلفإدارة المخلجصا  الصصصصصصليصة، واآلليص 

اء عل  ريجيصة التىصامصل مع المخلجصا  ينص   ،خر  مصدينصة من و، خر  الصصصصصصليصة من دولصة 

منصذ تولصدهصا وحت  التخلص منهصا، ويترون نظصا  ،المختلجصة إدارتهصا مراحصلخالل الصصصصصصليصة  

 تية:مراحل اآليمرن إيجازها في ال ،إدارة المخلجا  الصلية من عدة مراحل

مرحلة جمع وفرز المخلجا  الصلية.  .1

 مرحلة نقل المخلجا  الصلية.   .2

 مرحلة مىالجة المخلجا  الصلية.  .3

مرحلة التخلص من المخلجا  الصلية.  .4

نحو تجصيلي رما يأتي:  هذ  المراحل علوسوف نتناول رل مرحلة من 

مرحلة جمع وفرز المخلفات الصلبة .1
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 خدمة الصصصصصلية، وتؤ ر المخلجا   إدارة  في  يةجسصصصصاسصصصص  ةخطو    الجمع ىد مرحلةت  

 المخلجا  الصصلية  فصصل المدن، ويىمل الىامة، وجماليا   الصصحة  عل   الجىالة  غير الجمع

 الترلجة حيث من  الجىالة  المىالجة إمرانية تىزيز  عل ،  ج ناء مرحلة الجمع  والجافة  الرطية،

 التدوير، وتنقسصص  إلعادة  القايلة المواد  من الم  ل  االسصصتجادة المخلجا ، وضصصمان هذ  لم ل

وهي رما  ،ومرحلة تجميع  انوي ،جولي مرحلة تجميعإل     المخلجا  الصصصلية جمع  مرحلة

يلي:

 المنازل، وا سصواق من  جا  الصصليةالمخل   جمع  عمليةإل    ا ولي التجميع شصيري  

رز يها، محطة وسصيطة يت  الجإل    التجارية،    نقلها ، والمؤسصسصا ةدارياإل والمؤسصسصا 

 المدينة، حج   عل  يتو ف ص، وهذاالتخل   مو عإل    ةمياشصصصصر    المخلجا  الصصصصصلية جو نقل

 الجمع ا ولي التجميع يضصصصصصمن  جن ويج  يها، السصصصصصائد  المخلجا  الصصصصصصلية  إدارة ونظصا 

 المدينة، وإعادة  في الجصصل المطيق  لنظا  مسصارا  المخلجا  الصصلية وفق ا ليىض  المنجصصل

 خالل منجصصصلة حاويا   في فصصصلها المخلجا  الصصصلية التي ت    تخزين ويج ، االسصصتخدا 

 مع متوافقصة النقصل سصصصصصيصارا  ترون جن ومىصالجتهصا، ويجص  جمىهصا ونقلهصا خطوا  جميع

التي   المخلجا  الصصصلية نقل  عل   ادرة ترون  جن المخلجا ، ويج  عتجمي مىدا  تصصصمي 

ا، يينما  الصصيانة سصهلة ترون فصصلها، وجن ت    المخلجا  التقاط ال انوي التجميع ليشصم جيضص 

المخلجصا  مىصالجصة موا عإل    ونقلهصا التجميع، المخلجصا  الصصصصصصليصة جو محطصا  حصاويصا  من

 .النهائي التخلص مو عإل   الصلية   

 خالل  المنزلية المخلجا   عن  الشصصوارع رنس مخلجا   فصصصل  الضصصروري ومن

رييرة رميصا  تسصصصصصريص إل    يؤديخلطهصا  والمىصالجصة،  ن والنقصل، التجميع، مراحصل جميع

ا(ال قيلة المىادن م ل)  السصصصصامة  المواد من المخلجا   تلوث  عن مسصصصصؤولة ترون ما ، وغالي 

 .(Cpheeo,2014,P32) التدوير وإعادة ،المتو ع تسميدها الصلية

 من  ،نتيجة عمليا  الجصصصل  المخلجا  الصصصلية مرونا  تحديد يت ويشصصرل عا    

 فرزهصا ويت ، النهصائي التخلص موا ع جمصارن التولصد جومن ك منوذلص  ،منهصا عينصا  جخصذ خالل

 الخضصصصراء هي والمخلجا   تىد ا غذية  الدولي المسصصصتو   ووزنها، وعل  محددة فئا   في

الم تولدة   إجمالي المخلجا  الصصصلية من  %44 تشصصرل من المخلجا  الصصصلية حيث فئة جرير
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ا  والررتون  والورق اليالسصتيك)  الجافة تدويرلا  إلعادة  القايلة  المواد نسصية يينما تيلغ، عالمي 

 .المخلجا  الصلية من %38 (والزجاج والمىادن

ا اختالف ا  المخلجا  الصصصصصلية تروين ويختلف حيث    الدخل مسصصصصتو  حسصصصص  ريير 

 مسصصصتويا  ارتجاع مع ،المخلجا  الصصصصلية في  الىضصصصوية  للمواد المئوية  النسصصصية تنخجض

 ،المرتجع  الدخل ذا   اليلدان واليالسصصصتيك في الورق لم   ترتجع نسصصصية المواد الدخل، يينما

.(Kaza, Yao, Tata, & Woerden,2018,P29)المنخجض  الدخل ذا  اليلدان في اصعنه

 مرحلة نقل المخلفات الصلبة .2

 السصيارا  المسصتخدمة متطليا  جنه تختلف  Coffey. & Coad. (2010)جشصار  

ا اختالف ا  المخلجا  الصصصلية لجمع إل   السصصيارا  التي تنقلها، فيالنسصصية طليا تم عن ،ريير 

للىمل في الشصصوارع الضصصيقة  ،صصصغيرة وسصصهلة المناورة السصصيارة ترون  جن يج  التجميع

لتحميصل سصصصصصريع   ،اوحررصة المرور الر يجصة، وينيغي جن يرون ارتجصاع التحميصل منخجضصصصصص  

 ر سصيارةل اختياحيث يجضص   ،عالية السصرعة  للسصيارا ليسص  هناك حاجة  جنه وصصحي، رما

 لتوفير الو ود وتقليل التلوث.  ؛صغيرة ذا  محرك صغير

آلية للضغط إل     منخجضة الر افة،  د ترون هناك حاجةوفي حالة وجود مخلجا  

ن  نقل ا حمال الراملة، عل  الرغ  من جنه في حت  يتسصصص    الصصصصلية لتقليل حج  المخلجا 

ا ما ترون  الر افة عالية للمخلجا  الصصلية فال يوجد اليلدان النامية جو منخجضصة الدخل، غالي 

إذا ران سصصصيت  جمع المخلجا   ،تحميل آليةإل     سصصصي  للضصصصغط، رما  د ترون هناك حاجة

 الصلية من صناديق جو حاويا .

مو ع التخلص إل   يلز  لنقصل المخلجصا  الصصصصصصليصة ،وعل  عرس مرحلصة الجمع

سصصصصرعة، وليس هناك حاجة مررية رييرة مزودة يمحرك جعل  ذا   درة للسصصصصجر ي وجود

يرتان جو جر ر  د ترون مرريتان صصصصغوفي يىض الحاال   آللية ضصصصغط جو نظا  تحميل.

إل    ةما ل  ترن المسصصاف ،ذا  رجاءة جعل  من مررية واحدة رييرة  ،لنقل المخلجا  الصصصلية

ا، حيث  د تسصي  مرريا  التجميع الرييرة في حدوث مشصارل في  مو ع التخلص طويلة جد 

محطة الإل    المرريا  الصصصصغيرةينقل الرون يالمرور في مناطق التجميع، وهنا سصصص حررة 

يج   في هذ  الحالة ال  جنه حيث  ،فاعلي تأخذ منها المرريا  الرييرة جر ر ري  لوسصصصصيطة ال

 في حالة انتقال السيارةرما   يت  تىطيل التجميع لن    و ،جن يت  النقل في نجس و   التجميع
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 & Coffey) التخلص من المخلجا  الصصصصصلية مياشصصصصرة  عموإل     المخصصصصصصصصصصة للجمع

Coad,2010, P97) . النقصصل نظ  نقل متنوعة وهي رما يلي:وتضمن مرحلة

Rendezvous system لوقاءاالنظام  -أ

Loading from the groundالوحميل من األرض  -ب

Split level transfer stationsمحطا  النقل مقسم  لمسوحيا   -ج

لوالي:زها على النحح اوالوي يمكن إيجا

 Rendezvous system االلتقاء نظا  -ج

 من ي طل   ذلك النقل، ويدال  من لىملية  جسصصصاسصصصية ينية  عل  يحتوي ال هذا النظا 

و    وفي ؛مىين مو ع في ال انوية  النقل سصيارة انتظار ،ا ولية التجميع سصيارا  مشصغلي

النظا  ا  رجسصصصمالية في هذا عل  الرغ  من عد  وجود اسصصصت مارمىين ري تجمع منه ، و

ارتجصاع ترصاليف التشصصصصصغيصل لرصل طن من إل    فهنصاك جوجصه  صصصصصصور تشصصصصصغيليصة رييرة تؤدي

نتظر ييج  جن  ، جونيالجامىإما جن تنتظر الشصصاحنة وصصصول  ، فالمنقولة  المخلجا  الصصصلية

 رلهيا لها  التي الصصغيرة ا ولية التجميع سصيارا  يسصتخد  النظا   ، فهذاالشصاحنة نوالجامى

 في مياشصصصرة حموالتها لتجريغ ( وذلك2المسصصصتو  رما يتضصصصح من صصصصورة )  عالية  ل 

 وي ضصىفضصيع الو   جي ا ران ما يحدث ي  ،  الرييرة ذا  التحميل الخلجي  الضصاغطة  الشصاحنة

المخلجا    لنقل  انوية نقل مرريا  لترون  الضصاغطة  اسصتخدا  الشصاحنا  يت  ، والاإلنتاجية

 هذا ونير   د وصيانتها، ولرن لتشغيلها  ال من ياهظة جنها رما لة،طوي مسافا  عير  الصلية

 الواحصد للطن اإلجمصاليصة الترلجصة ترون جن شصصصصصريطصة الحصاال  يىض في فضصصصصصلا  الخيصار

تنافسية.

 Loading from the ground ا رض  من التحميل -  

 تجريغ يت  ،مسصصصصصطحصة جرض  طىصة من النقصل في هصذا النظصا  محطصة  صد تتصألف

نقل المخلجا ،  سصيارة في تحميلها يت      ،اليدائية التجميع سصيارة يواسصطة عليها المخلجا 

ا المخلجا  تحميل ويمرن  هذ   عل  نطاق صصصغير، لرن سصصالل جو مجارف ياسصصتخدا  يدوي 

 المخلجا  الصصلية هذ  لتحميل  اللودر ي سصتخد  ما  صصحية، وغالي ا وغير  فىالة غير  الطريقة

ال   اللودر رصان  إذا فىصالصة  الطريقصة هصذ  ترون ال رييرة، و صد جو حصاويصا   اليصة شصصصصصاحنصا  في

 طويلة جو يىمل لجترا   الضصصصئيلة، المخلجا  رمية يسصصصي  يو   رل  صصصصيرة لجترة إال يىمل
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 هصذ  النقصل طريقصة اعتيصار منهصا، ويجص  التخلص مو ع وإل  من انتقصال الشصصصصصاحنصا  خالل

 ترلجةإل     اإلضصافةيى رة للمخلجا  يتحد ها من غيار و  التي  الجوضص  يسصي ، اطارئ    إجراء  

 في مىنا مسصصصتمرة نماإ مؤ تة ظاهرة ليسصصص  الصصصصلية ن المخلجا جاللودر، رما  تشصصصغيل

 عل  التلوث  وتقلل من الرجاءة،  من ت زيد االسصصت مارا  نجىل  جن  الالز  من  المسصصتقيل، لذا

 .الطويل المد 

 Cpheeo.,2014, P.71 :المصدر

لتفريغ حموًلتها. المستوى  عالية قلب ذات هياكل شاحنة صغيرة( 2صورة رقم )

 Split level transfer stations النقل مقسمة لمستويا   محطا   -ج

 التجميع سصصيارا  تصصصىدها عل  مسصصتويا  جو منحدرا  هذ  المحطا  تحتوي

 جدنا ، جو في  انوية نقل جو في سصصيارا  حاويا  في مياشصصرة إما ،حموالتها لتجريغ ا ولية

 ،شصصديد  المنحدر يرون جال جو شصصاحنا ، ويج  حاويا   في المخلجا تضصصغط يتة ا  مرايس

ة  ؛ لق ا ي ير جمر  وهذا تصصصصصىد ،  يالمخلجا  جن  الم حملة للسصصصصيارة يمرن يحيث  عند خاصصصصص 

المنحدرا  عل  هذ  النقل محطا  تتضمن اليشريصصصصصصصصصة جو الحيوانية، و د القوة  استخدا 

 جان  الطريق.

 من ملئهصا، ويقلصل انتظصار في ال من يصاهظصة الشصصصصصاحنصا  إيقصاء النظصا  هصذا يتجنص و

 توجد رييرة حاويا   في جحمالها يتجريغ حيث تقو  ،ا ولية التجميع سصيارا  انتظار و  

 مزودة شصصصصصاحنصة طريق عن الحصاويصا  التقصاط ويت  منهصا، جو يصالقر  التجميع منصاطق في
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 يحاوية المخصصصصة للحاوية  ةاحنالشص  الحاويا ، حيث تأتي السصتال   جخر   جو آلية يخطاف

ا التقصاطهصا ونقلهصا  يصل الممتلئصة الحصاويصة يجصانص  وتتررهصا  فصارغصة رمصا يتيين من  ،لتجريغهصا يىيصد 

وهي: ،النظا  هذا مع المشرال  من عدد (، وهناك3صورة )

  سصيارا تتطليها  التي  المسصاحة يسصي  ،نقل نقطة رل  في الرييرة  المسصاحة متطليا  -

 النقصل حصاويصة من يصالقر   فصارغصة حصاويصة وضصصصصصع من التمرنإل     ةوالحصاجص   الحصاويصا ،

 .الراملة

 يمرنها والتي الىالي، القال  ذا   خاصصصصة ؛جولية تجميع سصصصيارا إل    حاجة هناك -

ا  صل،   عل   2 تيلغ جوانيهصا ارتجصاع والتي الحصاويصا ، في ميصاشصصصصصرة جحمصالهصا تجريغ

إل    تصصصصل  جن ا ولية عالتجمي لمرريا  يمرن يحيث  المنحدرا   اسصصصتخدا  ويمرن

 .المساحة متطليا  من يزيد هذا ولرن، التقليدية يالطريقة الحاويا  جسطح ارتجاع

جو فارغة طوال  ممتلئة حاوية يسصي  وجود  ؛ وذلكالنقل نقاط تنظيف في  الصصىوية -

 الصصصصصصراصصصصصصير تهر ، الممتلئصة الحصاويصة رفع يصدء مو ع، ويمجرد رصل في الو ص 

ا  ،والقوارض  ،إزعاج  مصصصدر يضصصيف مما،  الجارغة  الحاوية تح  انا م  عن يح  

 الرائحة. مشرلةإل   والقوارض وهو الحشرا 

 Cpheeo,2014,P.99 :المصدر    

.( محطة نقل ذات مستويات مختلفة3صورة رقم )
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 .معالجة المخلفات الصلبة واًلستفادة منها .3

مصا ور تصأتي مرحلتي المىصالجصة والتخلص، ،يىصد عرض مرحلتي الجمع والنقصل

 يشير  هر  المخلجا  الصصليةإلى أن    (Kaza, Yao, Tata, & Woerden )2018جشصار  

 ينقس  هر  المخلجا  الصلية حيث  ،مجاهي  المىالجة، والتخلص حس  درجة جفضليتهاإل   

السصتجادة وا  المخلجا  الصصلية  يالمىالجة وعمليا  اسصتردادخاص  القسص  ا ول  : سصمينإل   

ا3Rs(Recycle - Reduce- Reuse) ىرف   يمصا  وهصذا ،منهصا تقليصل  ، ويقصــــد بـه

جصديصدة  R اويضصصصصصاف لهص  ،التصدوير وإعصادة االسصصصصصتخصدا ، المخلجصا  الصصصصصصليصة، وإعصادة

(Recovery)  االسترداد، والقس  ال اني خاص يالتخلص من المخلجا  الصلية رما يتضح

 يئية،ليوا  المالية، التسصصصصلسصصصصل الهرمي االعتيارا (، ويج  جن يراعي هذا  6من شصصصصرل )

ترتيص  الصدفيئصة. ويرون ال الغصازا  انيىصا صا  تقليصل عل  ويشصصصصصجع واإلداريصة، واالجتمصاعيصة،

 :درجة ا فضلية في مرحلة المىالجة رما يلي هرمي حس  ال

من المصدر. المخلجا  الصلية تقليل -ج

.إعادة التدوير واستىادة المواد - 

.التسميد الهوائي والتحلل الالهوائي -ج

 Kaza, Yao, Tata, & Woerden,2018 المصدر:

المخلفات لتصنيف استراتيجيات ادارة( التسلسل الهرمي 6شكل )
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:Solid waste reductionالمخلجا  الصلية  تقليل -ج

 الصصصلية من مصصصدرها، وتسصصى  تقليل المخلجا  ،يأتي عل   مة هر  المخلجا 

 وإعصادة ،حصد جدن  إل  والتقليصل الو صايصة ذلصك في يمصا) المخلجصا  الصصصصصصليصة تقليصل ميصادرا 

 تصصصصمي   إعادة طريق  عن  التوليد نقاط  في  المخلجا  الصصصصلية رمية تقليلإل    (االسصصصتخدا 

 المخلجا  الصصلية، ولذلك فائدة توليد لخجض واالسصتهالك اإلنتاج جنماط جو تغيير المنتجا 

 االنيىصا صا  المرتيطصة تجنص  ا ول ؛شصصصصصقين الصدفيئصة ذا  الغصازا  انيىصا صا  في تخجيض

 إدارة المرتيطة يأنشصطة االنيىا ا   من التخلص  والمنتجا ، والشصق ال اني  المواد نيعيتصص 

 .الصلية المخلجا 

 Recycling and Materials واسصصصصصتىصصادة المواد  ،إعصصادة التصصدوير -  

Recovery:

حيث   ،المواد واسصتىادةإعادة التدوير االسصتجادة من المخلجا  الصصلية يتيدج مرحة 

جصا  الصصصصصصليصة التي يت  في تقليصل رميصا  المخل   في هصذ  المرحلصةة سصصصصص ل المزايصا الرئيتتم ص  

، وفي الىديد من من إهدارها يدال    اال تصصادإل    مرة جخر   وإعادة المواد ،منها التخل ص  

نقاط التجميع وموا ع  منن يغير الرسصمي  الصصلية  المخلجا ي جامى اليلدان النامية يسصتىيد

ا  ،التخلص ا من  جزء  % 20في الصصين يت  اسصترداد حوالي  ل الم ال  فىل  سصييالمواد،  ريير 

ينتج  الو ، ويسصاه  في غاليية هذ  النسصية االلتقاط غير الرسصمي،إلعادة التدوير  الموادمن 

لتقطي المخلجصا  الصصصصصصلية انيىا ا  للغازا  يل م  عن إعادة التصدوير غير الرسصصصصصمي من    

راج المىصادن ل عمليصا  الحرق السصصصصصتخوفي حاال  محصدودة م ص   ال انيىصا ا   ليلصة،إالدفيئصة  

 .(28P, 2012,Tata-Hoornweg, & Bhada)من المخلجا  الصلية 

 Aerobic Composting and الهوائي والتحلصل الالهوائي التسصصصصصميصد  -ج

Anaerobic Digestion 

، وفي هذ  الىملية (2O) سصصجينر  في وجود وفرة من ا  التسصصميد الهوائييحدث 

 (2CO)وتنتج  اني جرسصيد الرريون  ،د يقة الهوائية المادة الىضصويةت حلل الرائنا  الحية ال

ا، يينما   ،والحرارة  ،والماء ،وا مونيا والديال، والمنتج النهائي الىضوي يرون مستقر نسيي 
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ويحدث في غيا  ا رسجين   ،اليرتيري للمواد الىضوية االنهيارهو    التسميد الالهوائيفي  

ا ي طلق عليصه جحيص تنتج هصذ  الىمليصة الييولو، و ا الغصاز الحيوي، ويتصألف يشصصصصصرصل  جيصة غصاز  انص 

(، ويت  حر ه لتوليد الرهرياء 2COاني جرسصصيد الرريون )و  (4CH)جسصصاسصصي من المي ان 

ا ما يسصصصتخد    ،وو ود النقل  ،والحرارة، جو يمرن مىالجته في الغاز الطييىي المتجدد وغالي 

 & ,Misra, Roy)   ، والمخلجا  الزراعيةالتسصصميد الالهوائي لمىالجة المخلجا  الىضصصوية

.(1P, 2003 Hiraoka,  

 المخلفات الصلبة:التخل ص من -4

د   ة التخلص من المخلجصا  الصصصصصصليصة هي المرحلصة النهصائيصة، وتم صل  صاعصدة لص مرح ت ىص 

ويت  التخلص من المخلجصا  الصصصصصصليصة يصأر ر من طريقصة، وهي من ا ر ر  ،هر  المخلجصا 

 :تجضيال  

 Landfill حيالمدفن الص •

 Incineration الحرق •

  Controlled dumping المقال  الخاضىة للر اية •

 وسيت  ايجازها فيما يلي

 : Landfillالمدفن الصحي  •

ينتج عنها الصصصصلية يطريقة  المخلجا التخلص من   ،الهدف من المدفن الصصصصحي

صصصصصصاديصة، ويجص   ترون الىمليصة ا ت لري ؛ويصأ صل ترلجصة ،الحصد ا دن  من التصأ ير عل  الييئصة

ا حت  يمرن وضصصع جرير رمية ممرنة من   إدارة ويمر الدفن المدفن،  ي المخلجا المدفن جيد 

وإدارة ما يىد  ،التشصغيلو،  الموضصعإعداد  والمو ع،  اختيار  :هي  ،الصصحي يأريىة مراحل

إل    ،ايةومقل  خاضصصصع للر  ،عادة ما تنتقل مدافن المخلجا  من مقل  مجتواواإلغالق، 

 .يمدفن صح  

ويج   ،هي المو ع الشصصصائع للتخلص النهائي  ،المخلجا  الصصصصليةوتىتير مدافن  

تصصصميمها وتشصصغيلها لحماية الييئة والصصصحة الىامة، رما يمرن اسصصترجاع غازا  المدفن 

 النصاتجصة من التحلصل الالهوائي للمصادة الىضصصصصصويصة، وحرق المي صان مع اسصصصصصتىصادة الطصا صة جو

ا ما تجتقرلتقليل انيىا ا  الغازا   هايدون المدافن إل     اليلدان خاصصصة النامية الدفيئة، وغالي 

 المناسية.
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 :Incinerationالحر   •

ينسصصصية   ،التي يت  التخلص منهاالصصصصلية  حج  المخلجا  من حرق  تقلل عملية ال

يصا  جصا  التي يهصا رم%، وهصذا التقليصل الريير يظهر فقط في مىصالجصة المخل   90إل   تصصصصصصل

ا من مواد ال ، والمخلجصا  الزراعيصة  ،واليالسصصصصصتيصك ،والررتون ،والورق ،تىيئصةرييرة جصد 

 .ويمرن االستجادة من هذ  الطريقة في توليد الطا ة الحرارية الناتجة عن عملية الحرق

جفضصصل من الدفن  ،المخلجا   يل التخلص النهائي مني ىد اسصصترداد  يمة الطا ة   

لترصاليف تت  مىصالجتهصا يشصصصصصرصل  عل  افتراض جن متطليصا  مرصافحصة التلوث وا ،الميصاشصصصصصر

ا مجضصصصال   ةعاد  و ،مناسصصص  يسصصصي  التراليف  ؛ال يىد الحرق يدون اسصصصترداد الطا ة خيار 

يسصصصصي  تلوث الهواء  ؛يشصصصصرل مجتوا  الصصصصصلية إحياط حرق المخلجا  ، لذلك يت والتلوث

 درجة حرارة االحتراق. يانخجاضالشديد المرتيط 

 Controlled dumpingالمقالب الخاضعة للرقابة  •

ا ا ما يرون التغيير صصىي  الصصحي في خطوة   الدفنإل    ،من اإللقاء المجتوا  ،غالي 

يشصصصرل   واحدة، وفي ر ير من الحاال  يرون من ا نسصصص  رفع مسصصصتو  عمليا  التخلص

 تدريجي، وإ يا  جن هناك يديال  لإللقاء المجتوا.

 لجصا المخ مقصالص  عل  السصصصصصيطرة من خالل ،ويجص  جن ترون الخطوة ا ول 

 المقل إل     طرق الوصصصولإيقاف جميع الحرائق في المو ع، تحسصصين  عن طريق  ،الصصصلية

لجصا  تغطيصة المخ فصإن   وتسصصصصصويصة المخلجصا ، رصذلصك المقلص تر يصة طرق  جو من خالل تطوير

 د يرون تحقيق و المقل .سصاعد عل  تقليل جعداد الذيا  والطيور، وتحسصين مظهر ييالترية 

ا للغ ا صصصصصىي  ن عل  االسصصصصتمرار في حرق يمالمخلجا  مصصصصصم   ملتقطواية إذا ران  ذلك جمر 

 .ولرن هذا ضروري ،المخلجا 

  Open dumpingلقاء بالمقلب المفتوح اإل •

ا للتخلصعل  الرغ  من جنها  في   من المخلجا  الصصصصلية  الطريقة ا ر ر شصصصيوع 

 إلقاءحيث يت   ؛الىديد من اليلدان، إال جن التخلص المجتوا يسصصصي  الىديد من المشصصصرال 

ة ما يرون هناك الىديد من مناسصصصية لذلك، وعاد   ا مسصصصاح  جينما وجد  الصصصصلية المخلجا 
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ل ملتقطي المخلجصا  يص  ائق من    يمرن جن تيصدج هصذ  الحروالحرائق الصصصصصصغيرة المشصصصصصتىلصة، 

 ،الذيا   انتشصارد من  في محاولة للح    ،يواسصطة موظجي اليلدية  جو ،الصصلية  سصيا  مختلجة

 د تشصصصصىل ا سصصصصر المجاورة حرائق للسصصصصيطرة عل  و،  المخلجا  الصصصصصليةحج   وتقليل

 الحشرا  والجرذان.

ا نتيجة للىمليا  الطييىية رما  يز جشصىة الشصمس وترر د تيدج يىض الحرائق جيضص 

الصصحية الضصارة وال ينيغي التسصامح مع الحرائق يسصي  اآل ار   من خالل رسصر الزجاج،

والجيورانا  السصصامة الناتجة عن حرق  ،ديورسصصينا  الة غازالدخان، وخاصصص   السصصتنشصصاق

والتي تزيد من  ،رذلك الروائح الناجمة عن المخلجا  المتىجنةو ،يىض المواد اليالسصصتيرية

 ،خاصصة  في مواسص  ا مطاررة ضصا  عصصارةتحللة  مشصارل الدخان، رما تنتج المخلجا  الم  

تلوث إمدادا  إل    فية، مما يؤديوموارد الميا  الجو  ،الىصصصصارة في الجداول  تتدفق هذو

 الميا . 

ا: بعض التجارب العالمية في إدارة المخلفات الصلبة  رابعا

إدارة منظومصة المخلجصا  الصصصصصصليصة من مرحلصة الجمع عرض ريجيصة  يىصد جن ت   

ص، سصصصصصيت  عرض مجموعصة من التجصار  الىصالميصة النصاجحصة في إدارة خل  توحت  مرحلصة ال

 المخلجا  الصلية.

 الصلبة المخلفات مع التعامل في السويدية ةالتجرب . 1

إعادة تدوير راملة للمخلجا  الصصصلية، و د إل     للوصصصول اوضصصى  السصصويد هدف  

من مخلجاتها يت  إعادة تدويرها، واسصصتخدامها   %99.5  جن  2018جعلن  السصصويد في عا   

(. في توليد الطا ة الحيوية، وصصصصناعة ا سصصصمدة الىضصصصوية وغيرها )المىهد السصصصويدي

 (، جن السصويد تتميز يإعادة تدوير مخلجاتها  2018) سصمايلي و يوطورةوزهية،  شصار  جو

 من المخلجصا  فرز عمليصة يصا ، حيصث تتيع السصصصصصويصدسصصصصصنو طن مليون4.5نحو  التي تيلغ

  يت  %50اليالد،  في المخلجصا  من %49نحو تصدوير إعصادة في يسصصصصصاعصد المصصصصصصدر، مصا

 حيث ،رهريائية طا ة توليد في تسصصاعد  التي رةالمتطو الصصصحية المحارق  في اسصصتخدامها

 جلف 300نحو حصاجصة ، وترجيلتوليصد الرهريصاء ر التوريينصا ييخصار يصدإل   تتحول الحرارة
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 اسصصصصصتيرادإل   يصالسصصصصصويصد دفع ا مر مليون منزل، هصذا  1.2 تصدفئصة مصا يقصار  منزل، وفي

 محطا  لتشصصغيل الالز  الو ود لتأمين  ؛يلدان جخر  من  المخلجا  طن من  جلف  800نحو

 الطا ة.

  يتىلق عندما  ،الحازمة السصويد  سصران  عادا ، إل   نجاا ا مر يشصرل ريير ويىود

السصصصران  منح ،واليلديا   الخاصصصصة الشصصصررا  يين التىاون  جن التدوير، رما يإعادة ا مر

 ضريية  فرض نجذ   التي  الدول  من جوائل  ةواحد    السويد الخدمة، وران   من  عالٍ   مستو   

 من نصصصصصصف يقر  مصا رتصدي   اآلن وهي،  1991 عصا  ا حجوري الو ود  لع  صاسصصصصصيصة

 المتجددة. الطا ة مصادر من ،الرهرياء من احتياجاتها

 ا صصتقني في فردي لصصيشر السويد تست مر في ةصصاليلدي المجالس جنإل   ياإلضافة

الصصلية، المخلجا   لجمع المسصتخدمة وسصائل النقل  عن  المخلجا ، والتخلي لجمع مسصتقيلية

التي تشصغلها  المسصاحا  توفير  ججل من ؛ا رض تح  حاويا  جنظمة تسصتخد   عن  ضصال  ف

 .(13، ص2018، وسمايلي )زهية، يوطورةالروائح  من الطرق، وللتخلص عل  الحاويا 

انتقصادا ،   المخلجصا حرق  يواسصصصصصطصةمحطصا  توليصد الطصا صة الرهريصائيصة ض وتتىر  

التجرير يحلول  عل  الحرومة ما يجرضمييا  للتلوث ياعتيارها ليسص  صصديقة للييئة، ومسص 

دون اإلضصصصصصرار يصالييئصة في   ،المنزليصة والصصصصصصنصاعيصة  المخلجصا جصذريصة تحقق التخلص من 

 %100متجددة ونظيجة ينسصية  طا ةإل    يما يتماشص  مع رؤية حرومية تسصى والمسصتقيل، 

 .(2018، )المىهد السويدي  2040 الىا  مع حلول

 الصلبة. المخلفات مع التعامل ( فيفرانسيسكو )سان مريكيةالتجربة ار . 2

صجر نجايا  عا  إل     رؤية تهدف للوصول   2000عا   سان فرانسسرو جعلن   

 يين  وية وشصصرارا   حازمة، سصصياسصصية  يادة تنجذها  وية  عامة سصصياسصصة   ، وجتيى2020

 لخجض  يةالمال  الحوافزمنحه  و  انتوعية السصصصصر  إل     ياإلضصصصصافة  والخاص الىا   القطاعين

 المخلجا  الصلية.

اسصصتخدا  يىض   حول  صصصارمة تشصصريىا  وعمل  سصصان فرانسصصسصصروا عل  تنجذ

)وهي مواد عازلة(  polystyrene ,Styrofoam  اسصصصتخدا  المدينة حظر  فقد  المواد،

 وحظر ،  2007 الينصاء في لحطصا  التصدوير اإللزاميصة وإعصادة، الغصذائيصة الخصدمصا  في



  
 المخلجا  وجنواعها ونظ  إدارتها

 20 

 الجصل ا ول 

 إعادة ونجذ ،   2009  مارر  في السصوير ومحال   صصيدليا لا في اليالسصتيرية ا رياس

ا  ، وحظر 2009  والشصررا  في السصران من  لرلٍ   اإللزامي والتسصميد التدوير   ييع مؤخر 

 المسصارن  الحدي ة التوعية   ، رما تغطي يرامج2014  عا  في اليالسصتيرية الميا  زجاجا 

 تقليل  عل   المالية  الحوافز عرذلك تشصج  ،  واسصع نطاق  عل  ومنتشصرة  والمدارس والشصررا 

 .تدويرها وإعادة المخلجا 

  وا  ر  المخلجا  الصصصلية، من  صالتخل   ممارسصصا  فه   عل  السصصران ولمسصصاعدة

المخلجا ،   إدارة رسصو   عن  مجصصلة ةفاتور   جو مين  منزل  رل  يتلق  ،  جوضصح يشصرل  المالي

 المختلطة المخلجا  يقادصصصن من مخلجاته  ينقل  السصصران  ا   إذا المدفوعا  تخجيض ويت 

 حاويا  حج  تقليل ت   ، ذلك  عل   ةجو التسصميد، عالو   التدوير  إلعادة  المخصصصصة تلكإل   

 فحص التدوير، ويت   إعادة حاويا  حج   وتضصصصصاعف  النصصصصصفإل     المختلطة المخلجا 

  اتليه، تحذيرا  جوال   ق تتل   ،يالسصياسصا  تلتز  ال التي وا سصر، يانتظا  المخلجا  حاويا 

 مالية. غرامة

ا  سصان رما  دم   الطىا  مخلجا  سصماد  لجمع يرنامج وجرير جول  فرانسصيسصرو جيضص 

 التجصاري القطصاعين رال يغطي والصذي، المتحصدة الواليصا  في الحضصصصصصريصة المنصاطق في

 وغيرها  الطىا  مخلجا  من  طن مليون من فرانسصيسصرو جر ر سصان والسصرني، حيث جمى 

المحليين،   للمزارعين سصصمادإل     المواد هذ  وحول ، سصصمادإل    للتحويل  القايلة  المواد من

 عا %  80  حوالي فرانسصصيسصصرو تحويل للمخلجا  ينسصصية  سصصان حقق   ،لهذ  الجهود ونتيجة

     ,Kaza, Yao) المتحدة الواليا   في رئيسصصصصة مدينة  جي  في مىدل  وهو جعل    ،2012

Bhada-Tata & Van Woerden,2018, P141). 

فرانسصيسصرو  سصان جصصيح ، والتسصميد التدوير  إعادة تشصجيع را مياد  خالل ومن

ضرة  المدن  جر ر  من  واحدة  اآلن ا  ورائدة  ،الشمالية  جمريرا  في  خ  المخلجا    إدارة  في  عالمي 

 الصلية.

 .الصلبة المخلفات مع التعامل )برشلونة( في سبانيةالتجربة اإل . 3

  Hidalgo, Martín-Marroquín., Corona, & Juarist (2018) جشصار  

الهوائية   المخلجا  جمع جنظمة  اسصصصصتخدا   في  الطليىة يرشصصصصلونة تىتير هيجن تجرية  إل   
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(AVAC) ،نظمة  رامل دمجإل    تهدف  ،القضصية هذ   في ةيتخطيط سصياسصة لديها حيث 

ر   المسصصصم    الحي في هوائي نظا  ت يي  يرشصصصلونة   رر  و د ،  إدارة المخلجا  الصصصصلية

 تضصص  2ر   12.6 من المنطقة وتترون تجديدها،  يصصصدد  اليلدية ران  منطقة ر وهي@22

 .نسمة 4225و مسرن 12600

 من،  هوائي لنظا   ضصصصصخمة يصصصصصناديق  اليدوي  الجمع نظا  تغيير  اليلدية  جراد 

 تقليصل الطريقصة ويهصذ  يو ، رل المنطقصة تجو  التي الشصصصصصاحنصا  عل  ر صافة  القضصصصصصاء  ججل

 تحليل ن تضصصم   ييئية  دراسصصة تنجيذ ت     ،النظا يق تطي الرريون، ويىد جرسصصيد  اني انيىا ا 

 يها تقو  التي الريلومترا  عدد مقارنة طريق  عن ،الرريون جرسصيد  اني رمية في  الخجض

ا الشصصصصصاحنصا   النظصا  يحتصاجهصا التي القليلصة يصالريلومترا  ،اليصدويصة الصصصصصصنصاديق لجمع يوميص 

 جن جمع  ،ظهر نتائج الدراسصصةت  و النهائي، المو عإل    المررزية  المحطة حاويا  إلرسصصال

جض من ،يرشصلونة  ر في@22ر   الحي  حالة في  النظا  الهوائي  بنسبة   2COانيىا ا   خ 

-Hidalgo, Martín)التصصدوير  إعصصادة مىصصدال  في زيصصادة عن عالناإل ت  رمصصا% 99.8

Marroquín., Corona, & Juaristi 2018, P224),  . 

  .الصلبة لفاتالمخ مع التعامل التجربة التونسية في . 4

إل    Kaza Yao, Bhada-Tata & Van Woerden (2018)جشصصصصصصار 

غير الرسصمي ر الناجح لقطاع إعادة التدوي االندماجعل   رم ال  تونس التجرية التي  دمتها

، جطلق   1997فجي عا    ؛وتطييق ميدج مسصؤولية المنتجين الموسصىة ،في إدارة المخلجا 

ا  ا وطني  ، لمىالجة المشرلة الرئيسية المتم لة في مخلجا   (Eco-Lef)وزارة الييئة يرنامج 

ا وطني ا ال (Eco-Lef)طور  وتغليف ما يىد الييع، ال وإعادة تدوير عيوا   ،سصتىادةنظام 

يخضصصع يرنامج و اليالسصصتيرية،المخلجا  ما يىد الييع، والتي تررز يشصصرل جسصصاسصصي عل   

(Eco-Lef) يت  ومخلجا  التغليف، عيوا  رة  لمرسصصصصو  يحدد الطرق الالزمة لجمع وإدا

 %5من خالل فرض ضصصريية ييئية ينسصصية   ،تمويل اليرنامج جزئي ا من  يل القطاع الخاص

ا جوعل  صصصافي القيمة المضصصافة ليىض يوليمرا  اليالسصصتيك المصصص   المسصصتوردة،  نىة محلي 

-Eco)مسصصصصصؤولصة عن إدارة يرنصامج  (ANGed)وتىصد  الورصالصة الوطنيصة إلدارة المخلجصا  

Lef). 
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عيوا  مصا يىصد  في تحسصصصصصين مىصدال  جمع وإعصادة تصدوير (Eco-Lef)نجحص  

 ىيوا العل  جمع  ،ديين وغير الرسصصصصصميينالجر الجصامىينحيصث يشصصصصصجع النظصا   ؛الييع

ميزة  وتوجد  ،(Eco-Lef)جمع مرارز إل    هاوتوصصيل ،اليالسصتيرية والمىدنية المسصتخدمة

التغليف اليالسصصتيرية في  مخلجا ييلغ سصصىر حيث  (Eco-Lef)مالية للمشصصاررة في نظا  

يسصىر مرارز جمع  ،دينار للطن  700مقايل   في  ،دينار للطن  500السصوق المحلية حوالي  

(Eco-Lef). 

  ، ويىمل 2018مليون دوالر جمريري لىا    5.8 للنظا  ميزانية السصنويةالتيلغ و

(Eco-Lef)  ا من خالل واليصا ي من  ANGedمنهصا تصديرهصا   41 تجميع،مررز   221حصاليص 

طن من مخلجصا  التغليف  جلف 150جمىص  المرارز جر ر من ، و صد  يصل القطصاع الخصاص

 من %90-70يت  إعصادة تصدوير ، و2001اليالسصصصصصتيريصة منصذ إطالق اليرنصامج في عصا  

المخلجصا    تتلق  حيصث  ،تصدويرالعصادة إلشصصصصصررصة   70المجمىصة من خالل جر ر من  المخلجصا 

 & ,Yao, Bhada-Tata) (Eco-Lef)من خالل نظصصا  مىهصصا ت  ج التي اليالسصصصصصتيريصصة

Woerden,2018,P 153). 

ـسيوم عرض   ،ن تم عرض بعض الوجارب العالمي  إلدارة المخلفا  الصـلب أبعد 

 .دارتهاإوم تنواج المخلفا  الصلب  بمصر وكيف إ

ا: المخلفات الصلبة بمصر، وإدارتها.  خامسا

يادة المسصتمرة في عدد ، ونتيجة للزمتوسصطة الدخلف مصصر ضصمن الدول  صصن  ت  

والذي تتيىه زيادة في رمية المخلجا  الصصصلية المتولدة، فقد وصصصل إجمالي حج    ،السصصران

 ،  2016جلف طن/يو  عا     59ما يقر  من إل    المخلجا  اليلدية الصصلية المتولدة يمصصر

  تصصصصنيف محافظا  مصصصصر حسصصص  حج  ، وت   مليون طن /سصصصنة  22جي ما يقايله حوالي  

نحراف يطريقة اال ةجصصصن  ة فئا  م  مسصص  لي خ  إجا  اليلدية الصصصلية المتولدة يالطن/يو  المخل  

دة يالقاهرة والتي تول  رتجاع الجرق يين رمية المخلجا  الصصلية اليلدية الم  وذلك ال ؛المىياري

 135والصذي يلغ د من محصافظصة الوادي تولص  صصصصصصغر حج  م  جويين  ،طن/يو 15000يلغص  

 .طن/يو 

تأتي محافظة القاهرة في المرتية ، (7وشصصصصرل )  (1رما يتضصصصصح من جدول )و  

، وتدخل ضصمن %25ا ول  من حيث إنتاج المخلجا  اليلدية الصصلية يمصصر ينسصية حوالي  
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( جي 9500 - 6600أتي في الجئصة ال صانيصة )تص ، ول  طن/يو (9500الجئصة ا ول  )جر ر من 

طن/يو ( سصصصصصتصة   6600 - 2750)ال صال صة  في الجئصة  محصافظصا  الجمهوريصة، يينمصا جتص من 

 وت ولصد اإلسصصصصصرنصدريصة، الغرييصة، القليوييصة، اليحيرة( الصد هليصة، ،الجيزة ):وهي ،محصافظصا 

 ،جمالي إنتاج المخلجا  الصصصصلية اليلدية في مصصصصر إمن   %42محافظا  هذ  الجئة حوالي  

 التي  ،ديةلصصص الي  صليةحوالي  ل ي حج  المخلجا  ال ،ة مجتمىينن ا ول  وال ال اوتم ل الجئت

  ةصصىصصطن/يو ( تس 2750 - 750 ) ةصصة الرايىصصصوجاء  في الجئ ،تولدها محافظا  مصر

 م2016( حجم المخلفات البلدية الصلبة المتولدة بمحافظات مصر 1جدول )

 .44 ، ص2017الييئة، اصداروزارة الدولة لشؤون   ،2016تقرير حالة الييئة في مصر  المصدر:

 المحافظة
حجم المخلفات  

 يوم/طن
 % حجم المخلفات مليون طن/سنة 

 25.10 5.48 15000 القاهرة

 7.19 1.57 4300 اإلسرندرية

 8.02 1.75 4800 الجيزة

 6.37 1.39 3800 القليويية

 8.02 1.75 4800 الد هلية

 6.37 1.39 3800 الغريية

 4.44 0.97 2650 المنوفية

 6.18 1.35 3700 اليحيرة

 4.58 1 2750 رجر الشيخ

 3.94 0.86 2350 الشر ية

 1.60 0.35 950 دمياط

 1.05 0.23 620 اإلسماعيلية

 1.10 0.24 670 يور سىيد

 0.69 0.15 410 السويس

 1.24 0.27 740 الجيو 

 1.37 0.3 820 يني سويف

 2.43 0.53 1440 المنيا

 1.19 0.26 720 جسيوط

 1.88 0.41 1130 سوهاج

 2.24 0.49 1335  نا

 1.56 0.34 920 جسوان

 0.55 0.12 330 ا  صر

 0.78 0.17 465 اليحر ا حمر

 0.50 0.11 310 مطروا

 0.41 0.09 250 شمال سيناء

 0.96 0.21 570 جنو  سيناء

 0.23 0.05 135 الوادي الجديد

 100.00 21.83 59765 اإلجمالي
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سصوان، يني ، المنيا،  نا، سصوهاج، دمياط، ج)رجر الشصيخ، المنوفية، الشصر ية ،محافظا  هي

فأ ل طن/يو ( يا ي محافظا    750في الجئة الخامسصصصصة وا خيرة )  سصصصصويف(، يينما جت

 الجمهورية.

 (1) المصدر: جدول

 م2016بمحافظات مصر  الصلبة البلدية المخلفات ( حجم7شكل )

 جن( نجد 8)شصرل يمصصر ورما يتضصح من  المتولدة  وعن جنواع المخلجا  الصصلية

جمصالي حج  المخلجصا  إمن  %34في المرتيصة ا ول  ينسصصصصصيصة تصأتي المخلجصا  الزراعيصة 

المخلجا  وتأتي ،  %28الصصصلية يمصصصر، يليها مخلجا  تطهير الترع والمصصصارف ينسصصية 

 ،   %6يليها مخلجا  الهد  واليناء ينسصصية   ،%24ينسصصية   ال ال ةاليلدية الصصصلية في المرتية 

 مخلجا  الخطرة ومخلجا  وال  %2   ينسية مخلجا  الحم ،   %5ية ينسية المخلجا  الصناع



  
 المخلجا  وجنواعها ونظ  إدارتها

 25 

 الجصل ا ول 

 .%1 رل منها ينسية الرعاية الصحية

 :هما ؛في مصصصر يمنظومتين جسصصاسصصيتينالصصصلية    مر  منظومة المخلجا  و د 

 يأنها المنظومة التي يت   ىرف المنظومة التقليديةوالمنظومة الحدي ة، وت  المنظومة التقليدية  

المخلجصا  الصصصصصصليصة غير التصايىين لنظصا  جصامىي عن طريق  الصصصصصصليصة فيهصا مخلجصا جمع ال

يجمع المخلجصا  الصصصصصصليصة من الوحصدا   نيقوموإذ   ،اإلدارة، وه  جوهر تلصك المنظومصة

 السرنية، وترون الجائدة اال تصادية ا رير له  في ناتج فرز تلك المخلجا .

فيهصا عن طريق الصصصصصصليصة  لمخلجصا  التي يت  جمع اهي   ،المنظومصة الحصدي صةيينمصا 

، وتىتير الشصصصصصررصا  هي محور  يصا  المنظومصة الحصدي صة، ويصدج  وطنيصة وججنييصة شصصصصصررصا 

تطوير  ،الشصصررا  الوطنية يميادرة يىض تجار المواد الصصصلية، وران هدف تلك الميادرة

لجمع المنظومصة التقليصديصة، ولرنهصا جعتمصد  عل  نظصا  في الىمصل متصداخصل مع النظصا  التقليصدي  

 وهوتطوير المنظومة التقليدية. ،مما ج ر عل  الهدف ،المخلجا 

م.2016المصدر: تقرير ةال  البيئ  في مصر،   

 م2016بمصر  الصلبة المخلفات ( التوزيع النسبي رنواع8شكل )

من خالل شررا     ،ويدج  خصخصة منظومة جمع المخلجا  الصلية في مصر

 ،   تيىتهصا يىض المحصافظصا  ،ا سصصصصصرنصدريصة يصدج  يمحصافظصةو ، 2000ججنييصة  في عصا 

لخدما  إدارة المخلجا  الصصصصلية يمراحلها  شصصصامال   اوران  تلك المنظومة تضصصصمن نظام  

 .(5ص، 2012مجلس الوزراء، )وحت  التخلص النهائي  ،من جمع ونقل ومىالجة المختلجة

منظومصة شصصصصصررصا   أن  فص  (  2016ورمصا جصاء في تقرير حصالصة الييئصة في مصصصصصصر )

 وهي رما يأتي: ،واجه  يىض المىو ا نظافة في مصر  د ال

34%

28%

23%

6%

5%
2%

1% 1%
المخلجا  الزراعية

مخلجا  تطهير الترع والمصارف

المخلجا  اليلدية الصلية

مخلجا  الهد  واليناء

المخلجا  الصناعية

مخلجا  الحمأة

المخلجا  الخطرة

مخلجا  الرعاية الصحية
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حيث ت رر  يىض الينود   ،مشرال  متىلقة يالىقود يين المحافظا  وشررا  النظافة -

سصصصصص  مع جتهصاد واحتمصال التصاويصل، وعصد  تحقيق التوازن المصالي للىقود يمصا يتنصالال

 المتغيرا  التي تحدث لسىر الصرف وجسىار السوالر.

  عليه المستحقا  المالية لشررا  النظافة؛ مما ترت  افظا  في دفع  تأخر يىض المح -

د من امما ز  ،إهمال الشصصصررا  في إصصصصالا المىدا ، وتأخيرها في عمليا  الجمع

 رميا  المخلجا  يالشوارع.ترارصص  

ومدرية يشصصررا  النظافة، ووجود  صصصور في عدد المىدا  عد  وجود عمالة رافية  -

لشصصررا  من الياطن من   يل الشصصررا  المتىا دة، مما يقلل وتنوعها، وإسصصناد الىمل 

التقليدية، وعد   يا  تلك الشصصصصررا  يجمع المخلجا  من إل    يد من رجاءة الىمل ويى

 لشوراع. تصار الجمع عل  الترارما  الموجودة يااالوحدا  السرنية، و

لصصصصصصليصة في المخلجا  ا إدارة منظومة تدهور إل  جد  التي الرئیسیة ا سبا  وجحد -

 بین  التجر ة  وعد  وتشابرها، وتداخلها والمسئولیا  ا دوار وضوا  هوعد  صصصصصرم

 المخلجا   إدارة تنظی  مسؤولیة  تتول   صةمخت  وزارة توجد ال حیث ،المختلجة المها 

 المخلجا   إدارة  في  صمتخص   تنظیمي  هیرل  یوجد  الالوطن ، و  المستو   عل   الصلبة

 جغل  وفي والجیزة، القاهرة محافظتي ستثناءاب ،المحافظا  جغل  في الصلبة

 داخل الىامة النظافة عن مسئولة يالمحل   الحر  ترون ا حيصاء، ووحدا  المحافظا 

 من غیرها مع التنظیف جعمال تتداخل المدن، وبالتالي خصصدما التنظیمي ل الهیرل

 . (47،ص2016)وزارة الييئة، جوا حیاء.  المدن مستو  ا خر  عل  الخدما 

والنشصصاط الصصصناعي،  المنازل،الصصصلية الناتجة عن   المخلجا   فإن  ،ويشصصرل عا 

، مما يخلق مشصارل ييئية وصصحية ال حصصر لها ؛دار يشصرل سصيء في مصصرت    ،والزراعي

والىديد من المواد ،  والزجاج  ،والورق، واليالسصتيك  ،سصتىادة المىادناتدوير وال  تت  إعادةو

لظروف   المخلجا  الصصليةيتىرض جامىو  الة، رمافى  ولرن يطريقة غير   ،ا خر  يالجىل

اليلدية التي ل  يت    لصصليةالمخلجا  االجزء المتيقي من ، وغير صصحية ومحجوفة يالمخاطر

ا الىديد من المشصصرال  الصصصحية والجمالية ،جمىها  الصصصحية  المدافن  ، رما جنيخلق جيضصص 

 والميا  الجوفية.لترية تلوث اتسي  و الدفيئة،غازا  الالحالية تولد الر ير من 



  
 المخلجا  وجنواعها ونظ  إدارتها

 27 

 الجصل ا ول 

إمرانيا   يشرل جيد، لرن  ، واستغاللها يت  إدارتهاال  الزراعية    ومع جن المخلجا 

تقد  تقنية التسصصصميد الحالية حلوال  م يرة لالهتما  من  حيث االسصصصتجادة منها تىد واعدة جر ر

  ةوم ير، اق تقنيص  للتطيي ةالغصاز الحيوي  ايلص  ىد تقنيصةرذلك ت  النصاحيتين اال تصصصصصصادية والييئيصة، 

ا م ل الىقية تتوخاصصة في المناطق غير المتصصلة يشصيرة الغاز الطييىي،  ؛لالهتما  ا تصصادي 

الرئيسصة التي تواجه تطوير مشصاريع الغاز الحيوي في سصىر الغاز الطييىي المدعو  يشصدة 

ا  المخلجص جن مجصال إدارة  ال شصصصصصك  ، و صل يصديال  جرخص ير ير من الغصاز الحيويوالصذي يم  

ة مع ارتجاع جسصصصىار المواد الخا  خاصصصص    ؛ل ريير في المسصصصتقيلويشصصصرٍ و سصصصينم  ليةالصصصص 

 .(Zayani, & Riad, 2010, P15)ىة في دع  الغاز الطييىيمتو   والتخجيضا  ال

 جهاز بإنشاء  2015 لسنة 3005 ر   الوزراء مجلس رئیس  رار و صد صدر

 الىملیا   رافة  ومرا بة  ومتابىة  تنظی   إل   ویهدف  البیئة،  لوزارة  تايع  المخلجا   إدارة  تنظی 

 رتقاءالا یحقق بما لي،والمح يالمررز المستو  عل  المخلجا  الصصصصصصليصة بإدارة المتىلقة

 بین الىال ا   دع   إل  یهدف رما بأنواعها،  للمخلجا  الصصصصصصليصة بیئیا   اآلمنه اإلدارة بخدمة

 والتوصیة  لجا  الصلية،مخال  مجال  ف   الدولیة  والمنظما   والدول  الىربیة  مصر  جمهوریة

 المتىلقة واإل لیمیة الدولیة تجا یا الا إل  لإلنضما  الالزمة القانونیة اإلجراءا  باتخاذ

 ومىالجة ونقل، جمع، جنشطة  مجال ف  ستثمارا الا وتشجیع بالمخلجا  الصصصصلية، وجذ 

 ئحواللوا القوانین  تراا مشروعا اورذلصك  منها، اآلمن صالمخلجا  الصصصصصصليصة، والتخل  

 .(382،ص2015)وزارة الييئة، جهدافها  لتحقیق الالزمة والقرارا 

  (، جنه  د ت 2017ضصمن تقارير اليرنامج الوطني للمخلجا  الصصلية )و د جاء  

 نا(،  -جسصيوط  –رجر الشصيخ   -وهي )الغريية  ؛سصتراتيجي  ريىة محافظا اإعداد مخطط 

ن وجود يىض القضصصصصايا، يها، تيي    ومن دراسصصصصة النظا  الحالي إلدارة المخلجا  الصصصصصلية

 وهي رما يلي: ،والمخاطر الرئيسية المتىلقة يهذا النظا 

متم لة في   ،مع الجها  القائمة يإدارة المخلجا  الصصصلية جيد تنسصصيق وجود  عد  •

WMRA ،)و )جهصاز تنظي  وإدارة المخلجصا  الصصصصصصليصةNSWMP  اليرنصامج(

 حافظا .لموا الصلية( والوزراء المخلجا  إلدارة الوطني

 المحافظا  مع يا ي الجها . عد  تىاون •

 اإلدارية. والممارسا  التنظيمية الجها  رجاية عد  •
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 اإلداري. الجساد/  الشجافية عد  •

 القانون. تنجيذ عل  القدرة عد  •

 المهنية. والصحة السالمة، مىايير تطييق عل  القدرة عد  •

 الحدي ة. والجودة التجتيش يأنظمة اإللما  عد  •

 الرافية. اليشرية الموارد نقص •

 .ته ومىرف الموظجين  درا  ضىف •

 لالست مار. ضمانا  وجود عد  •

 التمويل. يرامج نقص •

 المحصافظصة في  الصصصصصصليصة المخلجصا   إدارة لمىصالجصة سصصصصصينصاريوهصا  4 تقصدي  و صد ت   

المصصرية، يينما   للحرومة  الحالية االسصتراتيجية  عل   السصيناريو ا ول د فيهاما ريع، ويىت

 في  جخر  مصصصر، وجمارن في الم طورة النماذج  عل  تىتمد  ا خر  الث سصصيناريوها ال 

 المنطقة:

 السيناريو ارول

 ترون   ايضصصصة شصصصررة إلنشصصصاء المصصصصرية  الحرومة ت خطط ،في هذا السصصصيناريو

 ا موال محافظة، وجمع لرل  الرئيسصة  الصصلية  المخلجا  إدارة خطط  وضصع  عن مسصؤولة

 وتمويل للنظا ، والجنية والمالية،  اإلدارية،  القصصور جوجه  ا يةللمرافق المخطط لها، ومر

 .الوطنية المصادر من المرافق وتشغيل

 رل  في فروع وتشصغيل سصوف تقو  يإنشصاء،  القايضصة  الشصررة  فإن  ذلك جان   إل 

  ومرا يتها،  المخلجا  الصصصصلية، إلدارة مناسصصصية  إدارة جنظمة إنشصصصاء  ججل المحافظة، من

 وتدري ، حادث و وع حال  في  التصصصصرف ريجية حول  إجراءا  خاذوات، منها  والتخلص

 الصيانصصصصة، وما ورش في  والسالمصصصصصصة يالنشصصصصاط المتىلقة يالمخاطر وتوعيته  الموظجين

 .المخلجا  الصلية مىالجة مرافق ذلك، وتشغيلإل  

 الثانيالسيناريو 

 مخططلا وضصصصع  عن  الوحيدة المسصصصؤولة  هي  المحافظة ترون السصصصيناريو هذا  في

 لها المخطط  الصصلية  المخلجا  مىالجة مرافق وتمويل،  الصصلية المخلجا  إلدارة الرئيسصي

 للنظصا ، والجني والمصالي اإلداري ا داء ومرا يصة، المرافق وينصاء(، الرجسصصصصصمصاليصة النجقصا )
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 إلجراءا  مناسية إدارة جنظمة إنشصاء  المحافظة  عل  يتىين  المرافق ولذلك تشصغيل وتمويل

 في  التصصصصصصرف ريجيصة حول  منهصا، التخصاذ إجراءا   والتخلص ومرصافحتهصا، لجصا مخال  إدارة

 والسصصالمة يالنشصصاط، المتىلقة يالمخاطر وتوعيته  الموظجين، وتدري ، حادث و وع  حالة

 ينجسصصها، وتشصصغيل، المخلجا  مىالجة مرافق وصصصيانة وتشصصغيل،( إلخ، الصصصيانة ورش  في

 .جسهاني المخلجا  الصلية مىالجة مرافق وصيانة

 السيناريو الثالث

ا، محددة  ورالصصصصصصة  المحافظصصصصصصة  في هذا السيناريو ستنشصصصصصصصصص   ورالةإل     استنصصصصصصاد 

 القاهرة جو

 والتجميصل التنظيف،  ورصالصة وسصصصصصترون، (CCBA ،GCBA) والتجميصل للتنظيف الجيزة

 مرافق وتمويل،  الصصصصلية المخلجا   إلدارة الرئيسصصصي المخطط  وضصصصع  عن مسصصصؤولة هذ 

 ومرا ية،  المرافق ويناء(،  الرجسصصصصمالية النجقا ) لها  المخطط  الصصصصصلية لجا مخال مىالجة

 المرافق الالزمة لذلك.  تشغيل وتمويل ،للنظا  والجنية والمالية اإلدارية اآل ار

 تخاذ إجراءا او  مناسية،  إدارة  جنظمة  إنشاء  والتجميل  التنظيف  ورالة  عل  نيتىي  

 حصالة  في فالتصصصصصصر   ريجيصة  حول وإجراءا ، منهصا  صوالتخل   ومرا يتهصا، المخلجصا  إلدارة

 و واعد السصصصصالمة يالىمل، المتىلقة يالمخاطر وتوعيته  الموظجين وتدري ، حادث و وع

  ،ينجسها  المخلجا  الصلية  مىالجة مرافق  وصيانة وتشغيل  لخ،إ  الىمل والصيانة ورش  في

 والصصصصيانة اليناء) المها  ييىض للقيا   الخاص القطاع مع التىا د خيار  للورالة وسصصصيرون

 (.إلخ، والتشغيل

 السيناريو الرابع

 وينصصصصصصاء لتصمي  خاصة  شررصصصصصصة مع  المحافظة تتىا د سوفالسيناريو  هذا  في

 عل  نموذج السصصصيناريو هذا للمحافظة، ويىتمد  المخلجا  الصصصصلية مىالجة وتشصصصغيل نظا 

  وتمويل،  الصصلية ا خلجالم  إلدارة رئيسصة خطة  يصصياغة  المحافظة اإلسصرندرية، وسصتقو 

ومرا يصة (، المصال رجس إنجصاق عمليصا ) لهصا المخطط الصصصصصصليصة المخلجصا  مىصالجصة مرافق

 .المرافق وتشغيل وتمويل ،للنظا  والجنية والمالية  ار اإلداريةاآل

 مناسصصية إدارة جنظمة إنشصصاء  ،الخاص المشصصغل  عل  نوفي هذا السصصيناريو سصصيتىي  

 حول وإجراءا ، منها  والتخلص ومرا يتها  لصصصصصليةجا  االمخل إلدارة  التخاذ إجراءا )
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 المتىلقة يالمخاطر وتوعيته  الموظجين حادث، وتدري  و وع  حالة  في  التصصصصرف ريجية

ا ،والتصصصمي  ذلك(إل    الصصصيانة، وما ورش  في يسصصالمة الىمل  المخطط نتائجإل    اسصصتناد 

 المخلجا  الصصصلية لجةمىا  مرافق وصصصيانة المخلجا  الصصصلية، وتشصصغيلإلدارة  الرئيسصصي

 .ينجسها

 المخلجا   إدارة نظا   جهاز شصئون الييئة عل  سصيوافق وفي السصناريوها  ا ريع

 امت ال من قالتحق    ججل من  ؛الييئة ورصصدها  مرا ية  عن مسصؤوال   يرون الصصلية، وسصوف

 الموضوعة. الوطنية للمىايير المنش   هذ 

الرئيسصية،  المخططا  لتصصمي  يجنال  جهاز تنظي  إدارة المخلجا  الدع  سصيقد و 

ا مسصؤوال   وسصيرون  المنشص  ، ويالنسصية للسصيناريو ا ول لتشصغيل الجنية  المرا ية  عن  جيضص 

، التدري   خالل من) المنشصصصصأة لتشصصصصغيل  القايضصصصصة  الشصصصصررة اإل ليمية الجروع سصصصصتدع 

 المؤسصصسصصا   يل من يانتظا   المحافظة إيالغ سصصيت ، و(والمسصصاعدة التقنية،  شصصرافواإل

  واالسصتجاية  للطوارئ  التأه  يقضصايا( والشصررة القايضصة EEAAو WMRA) ا خر 

 إدارة لنظا  والييئية الجنية، والىيو  المنشصص  ، وتشصصغيل جعمال  في الم حرز  والتقد ، لها

 هذا. الصلية المخلجا 

سصصصصيقو  جهاز تنظي  وإدارة المخلجا  الصصصصصلية ف ،ال انيللسصصصصيناريو ويالنسصصصصية 

WMRA الرجسصصصصمالية، ورذلك  النجقا  تمويل  عل   المحافظة  لمسصصصصاعدة والا م يجمع

 ا موال سصصصصيجمع )جهاز تنظي  إدارة المخلجا (ف  ،ال الث والرايعللسصصصصيناريو يالنسصصصصية 

 National)الرجسصصصمالية   النجقا  لتمويل ؛والتجميل التنظيف  المحافظة، وورالة لمسصصصاعدة

Solid Waste Management Program.2017,P.42-47). 

في نهاية الجصصل، ويىد جن ت  عرض المخلجا  يأنواعها، ونظ  إدارتها، ويىض 

التجار  الىالمية الناجحة، ووضصع المخلجا  في مصصر، نجد جن الجصصل  د حقق الهدف 

 وهي ؛للدارسة، وخرج يمجموعة من النتائجا ول من ا هداف الىامة 

، ورميصة المخلجصا  الصصصصصصليصة يين الصدخصل القومي اإلجمصالي أ ويص   اجن هنصاك ارتيصاطص   •

ا عصا   ال مليصار  2حوالي  2016منتجصة، و صد  صدر  رميصا  المخلجصا  المتولصدة عصالميص 

 طن.
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يع رمية المخلجا  الصصلية الم • نتجة تنتج دول شصرق آسصيا، والمحيط الهادي حوالي ر 

  .2016يالىال  

 مليون طن/سصصصنة من المخلجا  الصصصصلية اليلدية التي22تنتج مصصصصر ما يقر  من  •

مليون طن/سصصصصصنصة من المخلجصا  الصصصصصصليصة،  90تقو  المحليصا  يجمىهصا، وحوالي 

 جا  الصلية.تياع النظا  التقليدي في إدارة المخل  اويغل  عل  محافظا  مصر 

  من 2016ر عا   تحتل محافظة القليويية المرتية الخامسصصة عل  محافظا  مصصص  •

الخيمة في مقدمة مدن  حيث إنتاج المخلجا  الصصصصصلية اليلدية، وتأتي مدينة شصصصصيرا

 من حيث إنتاج المخلجا  الصلية. ،محافظة القليويية

وفيما يلي سصصصيت  عرض ظاهرة ترار  المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة 

ىا  المخلجا  الصصصصصلية يجوانيها المختلجة، وسصصصصوف نيدج يىرض التوزيع الجغرافي لتجم

 يالمدينة.

 

 



 الثاني الفصل

 مدينة في الصلبة المخلفات لتجمعات الجغرافي التوزيع
 .الخيمة شبرا

التوزيع الجغرافي لتجمعات المخلفات الصـلبة في مدينة ـشبرا  :      أوًل 
الخيمة.

:  اـً ــثاني
ــلبة بمدينة  التوزيع المكاني والعددي لتجمعات المخلفات الصـ

 شبرا الخيمة.

التوزيع النوعي للمخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة ا:ـًـ ــثالثً 

التوزيع الحجمي للمخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة ا:ـــً رابع





 

:الفصل الثاني

التوزيع 
الجغرافي 
لتجمعات 
المخلفات 
الصلبة في 
مدينة شبرا 

.الخيمة

ني التوزيع المكا: أولً 
والعددي لتجمعات 
المخلفات الصلبة 
.بمدينة شبرا الخيمة

نوعي التوزيع ال: ثانيًا
لتجمعات لمخلفات 

را الصلبة بمدينة شب
.الخيمة

توزيع تجمعات -1
المخلفات المنزلية 

.  المتنوعة

توزيع تجمعات -2
.مخلفات الهدم والبناء

توزيع تجمعات -3
.عمخلفات تطهير التر

توزيع تجمعات 
.  المخلفات المختلطة

مخلفات منزلية -1
م متنوعة ومخلفات الهد

.والبناء

مخلفات منزلية -2
متنوعة ومخلفات 

.تطهير الترع

مخلفات منزلية -3
م متنوعة ومخلفات الهد
والبناء ومخلفات 

.تطهير الترع

جمي التوزيع الح: ثالثًا
للمخلفات الصلبة 
.بمدينة شبرا الخيمة

ي التوزيع المكان: رابعًا
نة المقترح للحاويات بمدي

.شبرا الخيمة

المخلفات : خامًسا
الصلبة بمصر 

.وإدارتها
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الصلبة في مدينة التوزيع الجغرافي لتجمعات المخلفات

 الخيمة شبرا

ويىض التجصار  في إدارة  ،المخلجصا فيمصا سصصصصصيق جلقينصا الضصصصصصوء عل  جنواع 

 ؛ىد مشصرلة المخلجا  الصصلية من جرير المشصرال  التي تواجه الدول ت  المخلجا  الصصلية، و

 ،هوصصحية ويصري ،ي  المخلجا  الصصلية في مشصرال  ييئيةخاصصة النامية منها، حيث تتسص  

ة الصصصورة يج  مىرف ،شصصرال ، ولري يت  إدارة المخلجا  الصصصلية يرجاءةمن الم وغيرها

اإلمرانا تحديد و  ،وضصصصع الخطةل  اوخصصصصائصصصصها، مما يوفر جسصصصاسصصص   هاالحقيقية لحجم

 مخلجا  الصلية.لل سليمة دارةلتحقيق إوالقدرا  الواج  توافرها 

 اطقمنال في خاصصصصصة ،الصصصصصلية المخلجا  إدارة مع مصصصصصر في التىامل يت 

 في سصصواء ؛ا خيرة اآلونة في اآللية الوسصصائل التقليدية إل  جان  يالوسصصائل، الحضصصرية

جو التخلص   ،المخلجا  هذ  مىالجة فيها ت تالتي   النهائية المرحلة في جو جمعال مرحلة

وتؤدي الممارسا  الخاطئة إلدارة المخلجا  ،  (48ص ، 2007، جهاز الدولة لشئون الييئة) منها

زيادة المخاطر الصصصصحية والييئية يها، رما يؤدي القصصصصور في إل   يالمحافظا    الصصصصلية

 .يالمدن يمىدال  مرتجىة الصلية ترار  المخلجا إل   ،النظافة يالمحليا  إدارا  ا نإمرا

تحتل المرتية محافظة القليويية   نفإ ،ورما سصصصيق  اإلشصصصارة في الجصصصصل ا ول

المتولدة   اليلدية  المخلجا  الصصلية  حج  حيثة من الخامسصة يين  ائمة محافظا  الجمهوري

طن/يو ، وتصأتي مصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة في مقصدمصة مصدن ومرارز 3500حيصث يلغص   ؛ايوميص  

 من إجمالي  %24حيث يلغ  نسصصية السصصران يها حوالي   ،المحافظة من حيث عدد السصصران

،  ( 2017ء، تىداد السصصران )الجهاز المررزي للتىيئة الىامة واإلحصصصا عدد سصصران محافظة القليويية

ا للمخلجا  الصليةإولذلك ف  خاصة المنزلية منها. ؛نها ا ر ر إنتاج 

ا  المخلجا  الصصصلية التوزيع الجغرافي لتجمى    دراسصصة،  تناول هذا الجصصصليوسصص 

، ويقصصصد يتجمىا  المخلجا  الصصصلية هنا  رل التجمىا ، سصصواء في يمدينة شصصيرا الخيمة

مخصصصصصصة للتخلص من المخلجا  الصصصلية، وتىاني مدينة  شصصرل مقل  عشصصوائي جو حاوية

 يت   وف تجمىا  المخلجا  الصصصلية في جميع شصصياخاتها، لذا سصص  انتشصصارمن  شصصيرا الخيمة  
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والمراني، والنوعي،   ا الىدديا توزيىهمتضصصمن   ،التوزيع الجغرافي لتلك التجمىا   عرض

 والحجمي يمدينة شيرا الخيمة.

رل توزيع تجمىا  المخلجا  الصصصلية نمط وشصص دراسصصة  هذا الجصصصل إل    ويهدف

يمدينة شصيرا الخيمة، وتحديد الىال ة يين موا ع تلك التجمىا  وجحجامها، ودراسصة الىال ة 

ويين مسصاحة الشصياخا ، وهل توزيىها   ،يين عدد الحاويا  المخصصصصة للمخلجا  الصصلية

يهدف   ،الحاويا متجانس ج  غير متجانس، ومحاولة الرشف عن مناطق الىجز في موا ع  

 إعادة توزيىها يشرل نموذجي.

رما سصيت   و د اعتمد  دراسصة هذا الجصصل يشصرل رئيسصي عل  الدراسصة الميدانية، 

لمىرفة  x2 م ل مريع راي  ،في دراسصة هذا الجصصل اسصتخدا  يىض المىامال  اإلحصصائية

هصذ   مصد  تررز تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة، ومىصامصل الجصار ا  ر  لمىرفصة نمط توزيع

والنوعية لتجمىا  المخلجا  الصصصلية، مما يسصصاعد   ، والصصصافية،والر افة الىامة ،التجمىا 

 جمىا  يمدينة شيرا الخيمة.لك التفي تجسير نمط التوزيع المراني لت

 وهي: ،دراسة هذا الجصل عل  مجموعة من المحاورولذلك اعتمد  

 لخيمة.لصلية يمدينة شيرا التجمىا  المخلجا  ا المراني والىدديالتوزيع  : أوًلا  •

 التوزيع النوعي لتجمىا  المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة.ثانياا:  •

 الخيمة.التوزيع الحجمي لتجمىا  المخلجا  الصلية يمدينة شيرا ثالثاا:  •

ا •  : التوزيع المراني المقترا للحاويا  يمدينة شيرا الخيمة.رابعا

 فيما يأتي: ،يقة يشرل تجصيليوسوف نتناول رل محور من المحاور السا

أوًلا: التوزيع المكاني والعددي لتجمعات المخلفات الصلبة بمدينة 

 شبرا الخيمة.

لتجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة  يتناول هذا المحور التوزيع المراني والىددي  

إل  مدينة شصصصيرا  ،ضصصص  شصصصياختي منطي ومي  نما شصصصيرا الخيمة، والجدير يالذرر إنه ت   

 . (2018لسنة  1195 ر  ) رار مجلس الوزراء مة الخي

ويهصدف التوزيع المرصاني والىصددي إل  إيراز التيصاين يين الشصصصصصيصاخصا ، وجي  

ث عدد تجمىا  المخلجا  الصصلية، ورما يتيين من الشصياخا  تتصصدر  ائمة المدينة من حي
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شصصصصيرا  نه يلغ إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية يمدينةج(، 9وشصصصصرل ) (2)جدول  

 ،ومسصصصطردتتوزع تجمىا  حي شصصصرق عل  شصصصياختي يهتي  حيث ، )*(تجمع  312الخيمة 

ينسصية   اتجمى    77 شصياخة مسصطردتضصصصصصصص  ، و%61ينسصية   اتجمى  122 وتضص  شصياخة يهتي 

يينما تتوزع ، الخيمة من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  الصصصلية يحي شصصرق شصصيرا  39%

تجمىا    6و،  %79 ينسصية اتجمى   45  ي تضص والت ،ييجا  ةشصياخ  تجمىا  حي غر  عل 

من إجمالي عدد   %11يرل من شصصصياختي دمنهور شصصصيرا وشصصصيرا الخيمة رل منها ينسصصصية 

  اتجمى    56ينما تسصصصتحوذ منطي ومي  نما عل   ، يتجمىا  المخلجا  الصصصصلية يحي غر 

 من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة. %18ينسية 

 م2016العددي والنسبي لتجمعات المخلفات الصلبة بشياخات مدينة شبرا الخيمة  التوزيع (2جدول )

   2016ارتوير(  - الميدانية )فيرايرمصدر: الدراسة 

عدد تجمىا    ل يمن  ما يقر نجد جن حي شصصرق يسصصتحوذ عل   ،ومما سصصيق

تتصصصدر شصصياخة يهتي    ،سصصتو  الشصصياخا المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة، وعل  م

من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  الصصصصلية   %39حيث يلغ  نسصصصيتها  ،يا ي الشصصصياخا 

التي تحتل المرتية ا ول   ،ارتجاع عدد السصصران يهاويرجع ذلك إل     خيمة،يمدينة شصصيرا ال

يىد ، وذلك %42من حيث عدد السصران عل  مسصتو  شصياخا  مدينة شصيرا الخيمة ينسصية 

 مدينة شيرا الخيمة.جمالي سران اسران منطي ومي  نما إل  إضافة 

 
   2016ارتوير( -: الدراسة الميدانية )فيراير )*(

 العدد  المتغيرات الشياخة     الحي 

% 
من إجمالي عدد  
التجمعات من  

 الحي 

% 
من إجمالي عدد  
التجمعات من  

 المدينة 

 شر 
 25 39 77 مسطرد

 39 61 122 بهتيم

 غرب 

 14 79 45 بيجام

 2 11 6 شبرا الخيمة

 2 11 6 دمنهور شبرا

 18 للللللللل 56 منطي وميت نما للللللللل

 100 للللللللل 312 للللللللل اإلجمالي 
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   2016ارتوير(  - مصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 م 2016 الخيمة شبرا مدينة بشياخات الصلبة المخلفات لتجمعات الجغرافي ( التوزيع9)شكل 

 الصصليةوتأتي شصياخة مسصطرد يالمرتية ال انية من حيث عدد تجمىا  المخلجا   

 من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة، و د يرجع  %25ينسصصية 

ر يطول الشصياخة في الجان  جهمها وجود ترعة اإلسصماعيلية التي تم    ؛ذلك إل  عدة عوامل

 35وصل إل    ،من تجمىا  المخلجا  الصلية اريير    اوالتي جذي  عدد   ،الشر ي والجنويي

 ول الترعة داخل شياخة مسطرد.  يط20حر  ضمن اتجمى  

من إجمصالي عصدد تجمىصا    %18ميص  نمصا يصالمرتيصة ال صال صة ينسصصصصصيصة ويليهصا منطي 

إال جنه  ،ة ييهتي  وييجا يالرغ  من صصصصغر مسصصصاحتها مقارن  والمخلجا  الصصصصلية يالمدينة، 

صصص دة عصصص وجود ع  ،المخلجا  الصصصصصصصلية جمىا تساعد في تحقيق هذ  النسية من عدد    واملصصص

إل    ،وترعة جيو النجا  الشصصصصر اوية،  وترعة  ،النصصصصصرانيةالترعة   م لوجود الترع  :جهمها

 .إجمالي عدد سران مدينة شيرا الخيمة %9.8حوالي ها تض  جان  جن
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وتأتي شصياخة ييجا  في المرتية الرايىة من حيث عدد تجمىا  المخلجا  الصصلية 

يمدينة شصصيرا الخيمة، و د يرجع   من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  الصصصلية  %14ينسصصية 

مما يقلل من  ،نخجاض عدد التجمىا  يها إل  صصغر مسصاحة ا راضصي الجضصاء يالشصياخةا

ال إخلو الشصصياخة من المجاري المائية ، ورذلك ا  المخلجا  الصصصليةفرصصصة تواجد تجمى  

 خة.صغيرة منها في الجان  الشمالي الغريي للشياخة وا طراف الجنويية للشيا يمساحة

حيث  ،ودمنهور شصيرا ،من شصياختي شصيرا الخيمة أتي في المرتية ا خيرة رل  يو

رجع محدودية تمدينة، والإجمالي عدد تجمىا  المخلجا  الصصصصلية يمن   %2تم ل رل منها 

 الذي  حديدالسصرة  الإل  وجود خط  ،عدد تجمىا  المخلجا  الصصلية يشصياخة دمنهور شصيرا

  ،وإلقاء المخلجا ، وصصغر مسصاحتها ،لىيور   احاجز  يشصرل مما  ،يمر يالجان  الشصر ي يها

، ة الشصصياخة صصصغر مسصصاحيرجع ل شصصيرا الخيمة ،شصصياخةي محدودية عدد التجمىا  ورذلك

مسصاحة ا راضصي الجضصاء  ومحدودية منها،الخدمي في الجان  الجنويي   ور افة االسصتخدا

 يها.

لصصصصصصليصة يمصدينصة شصصصصصيرا يرتيط التيصاين في التوزيع الىصددي لتجمىصا  المخلجصا  ا

مستو  الشياخا ، ولمىرفة مد  التياين والتررز يتياين في التوزيع المراني عل     ،الخيمة

لتجمىا  المخلجا  الصصصصلية، سصصصيت  اخضصصصاعها لطرق القياس الرمي من خالل اسصصصتخدا  

لقيصاس تررز هصذ  التجمىصا ،  x2يىض المىصامال  اإلحصصصصصصائيصة م صل الر صافصة، ومريع رصاي

 لمىرفة نمط توزيىها. ؛ار ا  ر ومىامل الج

الىصامصة لتجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة يمصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة و صد يلغص  الر صافصة 

تجمع عل   312، حيصث يلغ إجمصالي عصدد تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة يهصا 2تجمع/ر 10

ة مسصصصاحة منطي ومي  نما متضصصصمن   2ر  31إجمالي مسصصصاحة المدينة والتي يلغ  حوالي 

تجمىا   تياين ر افة ( ت10( وشصصصرل )3ة، ورما يتضصصصح من جدول )ضصصصمن هذ  المسصصصاح

المخلجا  الصصصصلية يشصصصياخا  مدينة شصصصيرا الخيمة حيث اتسصصصم  يىض الشصصصياخا  ير افة 

( رما يشصياختي يهتي  ومنطي ومي  نما، ور افة 2تجمع/ر 12مرتجىة ضصمن فئة )جر ر من 

، يينما اتسصم  شصياختي (2تجمع/ر 12-6متوسصطة يشصياختي مسصطرد وييجا  ضصمن الجئة )

 (.2تجمع /ر  6شيرا ير افة منخجضة ) ج ل من شيرا الخيمة ودمنهور 
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م2016( الكثافة العامة لتجمعات المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة 3)جدول 

المتغيرات   الشياخة    الحي
عدد تجمعات 
المخلفات 
الصلبة

% 
المساحة  

 (2)كم
الكثافة 
(2)تجمع /كم

حي شر 
 14 9.4 39 122بهتيم

 9 8.9 25 77مسطرد

حي غرب

 6 6.7 14 45بيجام

 6 1.2 2 6شبرا الخيمة

 3 1.6 2 6دمنهور شبرا

للللللللللللللللل
 19 2.7 18 56منطي وميت نما

 10 31 100 312اإلجمالي

 .  2016ارتوير( -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

   2016ارتوير(  - )فيرايرمصدر: الدراسة الميدانية 

م 2016( الكثافة العامة لتجمعات المخلفات الصلبة بشياخات مدينة شبرا الخيمة 10شكل )
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 %18عل    انجنه عل  الرغ  من جن منطي ومي  نما تسصتحوذ ،يتضصح مما سصيق

إال جنهصا ا عل   ،فقط من إجمصالي عصدد تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة يمصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة

ا مقارن  فة، ويرجع ذلك لصصغر مر ا ة ييهتي  الموجودة مىها في نجس الجئة ذا  سصاحتها نسيي 

 الر افة المرتجىة.

وتحتصل شصصصصصيصاخصة يهتي  المررز ال صاني من حيصث ر صافصة عصدد تجمىصا  المخلجصا  

نها جحيث  ،ىدد سصصران شصصياخا  مدينة شصصيرا الخيمةلتصصصدرها  إل   ويرجع ذلك   ؛يةالصصصل

مسصصصصي ع )الجهاز المررزي للتىيئة الىامة  مة دد سصصصصران مدينة شصصصصيرا الخياسصصصصتحوذ  عل  خ 

نتج عنصه جرير عصدد من تجمىصا  المخلجصا   ا مر الصذي،  (2017تىصداد السصصصصصرصان واإلحصصصصصصاء، 

قة مع التوزيع متس  مىا  المخلجا  الصلية  ر افة تج    ن  فأ (3)ورما تيين من جدول    ،الصلية

 ومي  نما.طي من ست ناءاي ،من حيث ترتييها لهاالىددي 

ز المراني لتوزيع تجمىا  المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا ولمىرفة مد  الترر  

( والذي يصصصصصف توزيع تياين x2الخيمة، سصصصصوف ي طيق المىامل اإلحصصصصصائي مريع )راي

مسصاحة  ا، يلغ مريى  12تقسصي  منطقة الدراسصة إل    ، و د ت    (2004)الجراش،   الظاهرة

رما هو  ،لو وعه خارج حدود الشصياخا  9المريع ر    سصتيىاد ، وت  ا2ر 5المريع حوالي  

التوزيع -الجىلي))التوزيع  مج )( x2وت  حسصصصا   يمة مريع )راي  (.11موضصصصح يالشصصصرل )

،    ت  حسصصا  نسصصية التررز جو التشصصت  من 2832والتي يلغ   التوزيع المتو ع((/2المتو ع(

، جي جن توزيع %95و يلغ    ((100*(  راي)) يمصة راي الجىليصة /مريع    -100)خالل المىصادلة  

، % 95نسصصية يز الشصصديد  يميل إل  الترر    ،ىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمةتجم  

 ا مر الذي يدفع إل  اليحث عن جسيا  هذا التررز.

 ز لتجمىا  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة،ر  حسصا  نسصية التر  جن ت    يىدو

   منتظ  ج جتوزيع عشصصصوائي الهل  و ،توزيع تلك التجمىا نمط سصصصوف يت  التىرف عل   

الناتجة عن هذا المىامل  تنحصصصصر القيمة، و ر مىامل الجار ا  تطييق  من خالل ؟مترتل

من  ا  ريي  خذ التوزيع شصرال  ج ،القيمة من الر   ا خير ا تري ( ورلما 2.141يين )صصجر، 

 عنقودي  في شصصرل هذا جن التوزيع يتجمع نييى  ،من صصصجر، ورلما ا تري  النتيجة الم الية

 ( ممصا يصدل0.53) يلغص   يمتصهمىصامصل الجصار ا  ر   تطييقوي،  (1999 إيراهي ، ) رمترتصلر 
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تتسصص  فيه يالىشصصوائية  جن تجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة تأخذ شصصرال    عل 

 المترتلة.

 .  2016ارتوير( -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 م2016مدينة شبرا الخيمة ( نمط التوزيع المكاني لتجمعات المخلفات الصلبة بشياخات 11شكل )

شصصرل رما يتضصصح من   )*((Thiessen polygons)  نسصص ويتطييق تحليل مضصصلىا   ي

 يين  ( مما يدل عل  تقار  المسصافا 2ر 0.25 ل من نه تسصود فئة المسصاحا  )ا ج( 12)

الصصصصصصلية، وهذا ما يدع  نتيجة مىامل الجار  المخلجا تجمىا    المضصصصصصلىصا  النصاتجة عن

سصصصصصواء  ؛يدفىنا لليحث عن الىوامل التي ج ر  في شصصصصصرل هذا التوزيع  وهو ما ،ا  ر 

 .ال الثوهو ما سيت  يح ه يالتجصيل في الجصل  ،عوامل مرانية جو عوامل غير مرانية

 
  والجوار، القر  لتحليل جسصاسصية طريقة ، Voronoiمضصلىا   ياسص  والمىروفة Thiessen مضصلىا  تىد )*(

  مسصصصاحا  المناطق هذ  تم ل ، مناطق إل  اإلدخال نقطة تغطيها التي المسصصصاحة لتقسصصصي  ا داة هذ  ت سصصصتخد 
  إدخصال نقطصة جي من يصه،  المرتيطصة اإلدخصال نقطصة إل  ج ر  المنطقصة داخصل مو ع جي يرون حيصث رصاملصة، 
 جخر .
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  . 2016ارتوير( -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

بمدينة شللبرا الخيمة   لقياس مدى التقارب بين تجمعات المخلفات الصلللبة ضلللعات ثيسللن( م12شللكل )

 م2016

لص( في مدينة شصصصيرا  ويمرن جن نقسصصص   تجمىا  المخلجا  الصصصصلية )موا ع التخ 

ر هيرارريةر وهي مقل  عشصصوائي، حاوية، محطة وسصصيطة، المدفن الخيمة إل  مسصصتويا  

هو مران يقو  فالمقل  الىشصصصصوائي   ؛ة  مسصصصصتو  المدينلع ل منها وظيجتهالصصصصصحي، ولرٍ 

وجزر الطرق   ،راضصصصي الجضصصصاءم ل ا   ،المخلجا  يه يشصصصرل عشصصصوائي لقاءإالسصصصران ي

ي  في تواجد  عد  رجاية جعداد الحاويا ، وضصىف رجاءة الجمع جو امتالء ، ويتسص  وغيرها

مىدنية يخصصصصها  هي عيارة عن صصناديقفالحاويا  إن وجد ، يينما حاويا  المخلجا  

   يت  تجريغهصا يسصصصصصيصارا  الحي  ،يهصا من  يصل السصصصصصرصان الصصصصصصليصة الحي إللقصاء المخلجصا 

، وتوجد منها جحجا  مختلجة، والمحطة الوسصصيطة هي مو ع مخصصصص المخصصصصصصة لذلك

ت نقل إليه المخلجا  الصلية التي يت  جمىها من نقاط التجميع ليت  فرزها،    تنقل المخلجا  

اسصتخدا  منها إل  المدفن الصصحي، ومن يين جه  جدوارها تقليل و   الرحلة ا التي ليس له

من داخل المدينة إل  المدفن الصحي.
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 ة واحدة،وسصيط  محطةتنقسص  تجمىا  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة إل   

 فقد (13شصرل )(، و4جدول )يتضصح من  ورما  ،ومقال  عشصوائية  ،وحاويا  )الصصناديق(

، وتقع المحطة الوسصصصيطة يشصصصياخة مقل  عشصصصوائي  300و  ،حاوية11يلغ عدد الحاويا  

 .حي شرق فقط مسطرد تخد 

م2016( التوزيع العددي والنسبي لحاويات ومقالب المخلفات بمدينة شبرا الخيمة 4جدول )

المتغيرات      الشياخة  الحي
مقلب 
عشوائي

 % حاوية %
محطة 
وسيطة

% 

حي شر 
 0 0 46 5 39 117يهتي 

 100 1 0 0 25 75مسطرد

حي غرب

 0 0 36 4 14 42ييجا 

 0 0 18 2 1 4شيرا الخيمة

 0 0 0 0 2 6دمنهور شيرا 

للللللللللل
 0 0 0 0 19 56منطي ومي  نما

 100 1 100 11 100 300اإلجمالي

 . 2016ارتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 -ييجا   -هي )يهتي  الخيمة في  الث شصصصصياخا تتررز الحاويا  يمدينة شصصصصيرا  

من إجمالي عدد   %46حاويا  ينسصصية حوالي   5وتضصص  شصصياخة يهتي  عدد    ،شصصيرا الخيمة(

، يليها شصصياخة شصصيرا %36حاويا  ينسصصية  4يالمدينة، يليها شصصياخة ييجا  يىدد الحاويا  

ودمنهور شيرا ومنطي ومي  ، وخل  شياخا  )مسطرد %18حاوية ينسية 2الخيمة يىدد 

و د يرجع ذلك إل  جن مسصطرد يسصود يها االسصتخدا  الصصناعي،  ،نما( من وجود الحاويا 

 ،صصصصغر مسصصصاحة دمنهور شصصصيرا ياإلضصصصافة إل    ،ورذلك انخجاض الر افة السصصصرانية يها

 وانخجاض الر افة السرانية يها.

، 2ر 3حاوية واحدة/  يلغ  الر افة  ،ويحسصا  ر افة الحاويا  يمدينة شصيرا الخيمة

يلغ  ر افة   2ر 18.6والذي يلغ  مسصصصاحته  ،وعل  مسصصصتو  ا حياء نجد جن حي شصصصرق

 ، وتوجد رل الحاويا  يحي شصصرق يشصصياخة يهتي ، ويذلك2ر 4الحاويا  يه حاوية واحدة/

، ويلغص  ر صافصة الحصاويصا  يحي غر  2ر 2يلغص  الر صافصة يشصصصصصيصاخصة يهتي  حصاويصة واحصدة/

يلغ  ر افة الحاويا  يشصصصصصياخة ييجا   و د،  2ر 9.7مسصصصصصاحته  يلغ  حيصثر   1.5حاوية/

ويذلك يرون نصصصي  سصصران ،  2حاوية/ر 2ويشصصياخة شصصيرا الخيمة   2ر 1.7حاوية واحدة/
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جلف   129حاوية واحدة /  حواليومي  نما  يمدينة شصصصيرا الخيمة متضصصصمنة سصصصران منط

 ي صصصص غ نصيينما يل ،جلف نسمة  69واحدة/ نسمة، حيث يلغ نصي  سران حي شرق حاوية

 نسمة. جلف 61سران حي غر  حاوية واحدة/

نصصصصي  السصصصران  يلغ ،ونتيجة لتررز الحاويا  في شصصصياختان هما يهتي  وييجا 

لف نسصصمة، ونصصصي  السصصران من الحاويا  في ييجا  ج  109تي  حاوية واحدة/يشصصياخة يه

 لف نسمة /حاوية.ج 108حوالي 

الصصلية ييلغ من اليلدية   المخلجا  من  ويما جن متوسصط نصصي  الجرد في مصصر 

عل  تىدد سصصصصران مدينة شصصصصيرا الخيمة اء وين  ، (43، ص2017وزارة الييئة، )  رج /يو 1.07

ا سصصران منطي ومي    متضصصمن  2017 عا  نسصصمةمليون   1.3حوالي يلغ ، والذي  2017

جي ما يىادل   ،حاوية248ي  طن يالمدينة حوال  5رون الىدد المتو ع للحاويا  سصصصىة ي ،نما

 وسصيت  منا شصة هذا االفتراض في عمل مقترا للحاويا  فيما نسصمة/حاوية،  5350  يحوال

 يىد. 

( يتيين انتشصار المقال  الىشصوائية يجميع شصياخا  المدينة والتي 13)ومن شصرل 

من عصدد تجمىصا  المخلجصا   %98مقلص  عشصصصصصوائي جي مصا يم صل حوالي  300يلغ عصددهصا 

( ضصم  يهتي  جرير عدد 14( وشصرل )4ل )الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة، يتضصح من جدو

من إجمصالي عصدد المقصالص   %39والتي تم صل تجمع،  117من المقصالص  الىشصصصصصوائيصة يىصدد

، ويذلك ض  %25ينسصية  اعشصوائي   امقلي    75يالمدينة، يليها مسصطرد وضصم  عدد   الىشصوائية

في  حي شصصصصصرق حوالي  ل ي عصدد المقصالص  الىشصصصصصوائيصة يصالمصدينصة، وتصأتي منطي وميص  نمصا

، يليها %19ينسصصية  امقلي    56المرتية ال ال ة من حيث عدد المقال  الىشصصوائية، والتي يلغ  

مقال   6، يليها دمنهور شصصيرا يىدد %14ينسصصية  امقلي   42في المرتية الرايىة ييجا  يىدد 

 .%1، وف  المرتية ا خيرة شيرا الخيمة ينسية %2ينسية 

ا  يراشصص مدينة صصصلية ييىد جن ت  توزيع تجمىا  المخلجا  ال  ،الخيمة مراني ا وعددي 

لمىرفة جي ا نواع السصصائدة يرل  ؛سصصوف يت  التىرف عل  التوزيع النوعي لتلك التجمىا 

  المخلجا  الصصصصصلية يمدينة شصصصصيرا اىشصصصصياخة، وفيما يأتي عرض التوزيع النوعي لتجم  

 الخيمة.  
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  . 2016ارتوير( -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

الوسللليطة والحاويات والمقالب العشلللوائية بمدينة شلللبرا  ( التوزيع المكاني لمواقع المحطة 13شلللكل )

 .م2016 الخيمة

 

  . 2016ارتوير( -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

التوزيع النسبي رعداد الحاويات والمقالب العشوائية والمحطة الوسيطة بمدينة شبرا الخيمة ( 14شكل )

 . م2016
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لمخلفات الصلللللبة بمدينة شللللبرا تجمعات : التوزيع النوعي لاثانيا 

 الخيمة
ا لصصصصصىوية فصصصصصل جنواع المخلجا  الصصصصصلية عن يىضصصصصها في التجمىا   نظر 

تصصصصصنيجها إل  مخلجا   ا  الطال  يالموجودة يالميدان إل  التصصصصصنيجا  المتىارف عليها، 

لطة يأنواع جخر  )ماعدا ن مختوترو  ،وهي التي تضص  المخلجا  المنزلية ،منزلية متنوعة

وهو تصصصصصصنيف  ،جصا  تطهير الترع ومخلجصا  الهصد  والينصاء(، مخلجصا  الهصد  والينصاءمخل

خاص يالمخلجصا  النصاتجصة عن الىمليصا  اإلنشصصصصصائيصة وعمليصا  الهصد ، مخلجصا  تطهير الترع 

خر وهو آوهي المخلجصا  النصاتجصة عن عمليصا  تطهير الترع، يصاإلضصصصصصافصة إل  تصصصصصصنيف 

مخلجصا  )ومخلجصا  الهصد  والينصاء( جو  ،نوعصةضصصصصص  )مخلجصا  منزليصة متا  مختلطصة يمخلجص 

ومخلجصا  الهصد   ،ومخلجصا  تطهير الترع( جو )مخلجصا  منزليصة متنوعصة ،منزليصة متنوعصة

 .(15)ومخلجا  تطهير الترع( رما يتيين من شرل  ،واليناء

  . 2016ارتوير( -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 م.2016المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة ( شكل توضيحي لتصنيف 15)شكل 

 توزيع تجمعات المخلفات المنزلية المتنوعة.   . 1

هي تلصك التي تختلط فيهصا المخلجصا  المنزليصة و ،المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة

 ،ومخلجصا  المحصال التجارية  ،يأنواع جخر  من المخلجصا  م صل مخلجصا  الورش الصصصصصصغيرة

ة التوزيع النوعي للمخلفات الصلب
بمدينة شبرا الخيمة

(4)

مخلفات مختلطة 

(3/4)

مخلفات منزلية 
متنوعة

ومخلفات الهدم 
والبناء 
ومخلفات 
تطهير الترع

(2/4)

مخلفات 
منزلية 
متنوعة

مخلفات و
تطهير 
الترع

(1/4)

مخلفات 
منزلية 
متنوعة

مخلفات و
الهدم 
والبناء

(3)

مخلفات 
تطهير 
الترع

(2)

مخلفات 
الهدم 
والبناء 

(1)

مخلفات 
منزلية 
متنوعة
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وذلصك  ؛تطهير الترعومخلجصا   ،عصدا مخلجصا  الهصد  والينصاء مصا ،خلجصا من الم وغيرهصا

ن من الميصدان، وتتوزع المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة يمصدينصة  ين النوعيلسصصصصصهولصة تمييز هصذ

من   %55ينسصصصصية  اتجمى  171  هاشصصصصيرا الخيمة داخل جميع شصصصصياخا  المدينة، ويلغ عدد

(، 5يتيين من جصدول )و ،دينصة شصصصصصيرا الخيمصةإجمصالي عصدد تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة يمص 

 (:16وشرل )

جي نصصصف عدد تجمىا  المخلجا   ا،تجمى    86  حي شصصرق عل شصصياخا  سصصتحوذ ت ❖

تجمع ينسصية    50تسصتحوذ شصياخة يهتي  عل والمنزلية المتنوعة يمدينة شصيرا الخيمة،  

اخة من إجمالي عدد المخلجا  المنزلية المتنوعة يحي شصرق، يينما تسصتحوذ شصي  58%

 .%42تجمع ينسية  36مسطرد عل  

من إجمالي عدد تجمىا     %27ينسصية  اتجمى    46حي غر  عل   شصياخا  سصتحوذ ت ❖

تسصصتحوذ شصصياخة ييجا  عل  حيث المخلجا  المنزلية المتنوعة يمدينة شصصيرا الخيمة 

، وتسصتحوذ رل من شصياختي شصيرا الخيمة ودمنهور شصيرا عل  %83ينسصية  اتجمى    38

من إجمصالي عصدد تجمىصا  المخلجصا  المنزليصة  ،منهصا لرصلٍ  %9ة تجمىصا  ينسصصصصصيص  4

 .المتنوعة يحي غر 

تسصصتحوذ شصصياخة ييجا  عل  غاليية تجمىا  المخلجا  المنزلية المتنوعة يحي غر   ❖

مقارنة ييا ي شصصياخا  الحي، و د يرجع هذا إل  ارتجاع عدد السصصران يها والذي يلغ 

نوع المخلجصا  ممصا ي زيصد من  من إجمصالي عصدد سصصصصصرصان حي غر ، %88حوالي 

المنزلية المتنوعة، ياإلضصصافة لتجاو  المسصصاحا  يين الشصصياخا  حيث يلغ  مسصصاحة 

 من إجمالي مساحة حي غر . %70ييجا  

من تجمىصا  المخلجصا  المنزليصة  اتجمىص   39عصدد رمصا ضصصصصصمص  منطي وميص  نمصا  ❖

  لمتنوعة يمدينةمن إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  المنزلية ا  %23المتنوعة ينسصصصصية 

  .شيرا الخيمة
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( التوزيع العلددي والنسلللللبي للمخلفلات المنزليلة المتنوعلة بشللللليلاخلات ملدينلة شلللللبرا الخيملة  5)جلدول 

 م.2016

 العدد التغيرات     الشياخة  الحي

% 
إجمالي عدد  

المخلفات المنزلية 
 المتنوعة بالحي 

% 
إجمالي عدد المخلفات 
المنزلية المتنوعة بمدينة 

 شبرا الخيمة

حي 
 شر 

 29 58 50 يهتي 

 21 42 36 مسطرد

حي 
 غرب

 22 83 38 ييجا 

 2 9 4 شيرا الخيمة

 2 9 4 دمنهور شيرا

 لللللللل
 23 100 39 منطي ومي  نما

 100 لللللللللللللل 171 اإلجمالي

   2016ارتوير( -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 

  . 2016ارتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 م 2016التوزيع النوعي والحجمي لتجمعات المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة  ( 16شكل )

( يلغص  ر صافصة تجمىصا  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة 6)  ورمصا يتضصصصصصح من جصدول

ر ر من ج، وتتس  منطي ومي  نما ير افة مرتجىة )2تجمع/ر  5يمدينة شيرا الخيمة حوالي  
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 55362ارتجاع ر افة السصصران يالشصصياخة والتي يلغ  و د يرجع ذلك إل   ، 2جمع/ر ( ت10

مما يزيد من المخلجا  المنزلية حيث تأتي في المرتية  ، وذلك لصصغر مسصاحتها2نسصمة /ر 

 ا جاء ال ال ة من حيث ترتي  ر افة السصصصصران عل  مسصصصصتو  مدينة شصصصصيرا الخيمة، يينم

، ويرجع هذا لرير مسصصاحة 2تجمع/ر ( 10-5متوسصصطة )في الجئة الشصصياختي ييجا  ويهتي  

 ،ودمنهور شصيرا ،، رما اتسصم  شصياخا  مسصطردتلك الشصياخا  رغ  ارتجاع عدد سصرانها

صصص را الخيمة ير افصصص وشي انخجاض ذلك إل   يرجع   و د، 2تجمع/ر  (5منخجضة )ج ل من ة  صصص

 %14ن يه  حوالي  ا ي الشصياخا  حيث يلغ إجمالي نسصية السصراعدد السصران يه  مقارنة يي

، رما تتميز تلك الشصياخا  يسصيادة جنواع جخر  من االسصتخداما  من إجمالي سصران المدينة

غير االسصتخدا  السصرني م ل االسصتخدا  الصصناعي يشصياخة مسصطرد، واالسصتخدا  الخدمي 

ا لوجود مق   ،ي من شيرا الخيمةالجمع يشرل يوم رما يتصص  ،يشياخة شيصصصصصصصصرا الخيمة ر نظر 

  .ي يهاالح

 م 2016( كثافة تجمعات المخلفات المنزلية المتنوعة بشياخات مدينة شبرا الخيمة  6جدول )

 (.5( وجدول )3المصدر: ييانا  جدول )

الر افة يشصصصصياختي يهتي  وييجا  متوافقة مع الر افة الىامة   مما سصصصصيق نالحظ جن

ودمنهور شيرا  ،طردسص ميمدينة، يينما  ل  الر افة  المخلجا  المنزلية المتنوعة يلتجمىا  ال

 عن الر افة الىامة لتجمىا  المخلجا  المنزلية المتنوعة يمدينة شيرا الخيمة.

 مخلفات الهدم والبناء  تجمعات   توزيع . 2

 المتغيرات   الشياخة  الحي           

عدد 
التجمعات 
المنزلية 
 المتنوعة

 2كم %
الكثافة  

 )تجمع/كم(
 الفئة

حي 
 شر 

 5-10 5 9.4 30 50 يهتي 

 >5 4 9 22 36 مسطرد

حي 
 غرب

 5-10 5 6.7 22 36 ييجا 

 >5 3 1.2 2 4 شيرا الخيمة

 >5 1 1.7 1 2 دمنهور شيرا

 لللللل
 <10 14 2.8 23 39 نما _مي منطي

 صصصصصص 5 31 100 167 اإلجمالي
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، التجديد واإلحالل و تنتج مخلجا  الهد  واليناء عن عمليا  التوسصىا  الىمرانية

مخلجا  الهد   يا  إزالة م خالجا  اليناء عل  ا راضصصي الزراعية، وتتوزع تجمىا عملو

من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية   %18.5ينسصصصصية  اتجمى    58واليناء يإجمالي 

يسصصتحوذ  حي شصصرق  فإن  (  16) ( وشصصرل7) ورما يتضصصح من جدول  ،شصصيرا الخيمة يمدينة

خلجا  الهد  واليناء يمدينة ي عدد تجمىا  م  جمالمن إ  %93ينسصصصصية  اتجمى    54عل  عدد  

من إجمالي عدد تجمىا    %78 ينسصصية اتجمى    45شصصيرا الخيمة، حيث تضصص  شصصياخة يهتي  

  .%16تجمىا  ينسية  9شياخة مسطرد ضم  و الهد  واليناء يمدينة شيرا الخيمة،

من إجمالي عدد تجمىا  مخلجا    %5تجمىا  ينسصصية  3يينما يضصص  حي غر   

منطي   وتوجد جميىها يشصصصصياخة ييجا ، يينما ضصصصصم  ،لهد  واليناء يمدينة شصصصصيرا الخيمةا

يمدينة من إجمصالي عدد تجمىصا  مخلجصا  الهصد  والينصاء   %2نمصا تجمع واحد ينسصصصصصيصة  وميص 

 . الخيمة راصصصشي

، 2تجمع/ر 2 حوالييصالمصدينصة ويلغص  ر صافصة تجمىصا  مخلجصا  الهصد  والينصاء 

من   ،مدينة شصيرا الخيمة  ار افة عل  مسصتو  شصياخال ،يهتي مسصطرد و اوتتصصدر شصياخت

من تجمىا     ،ودمنهور شيرا  يينما خل  شياختي شيرا الخيمةمخلجا  الهد  واليناء، حيث 

 مدينة.المخلجا  الهد  واليناء ي

( التوزيع العددي والنسللللبي لتجمعات مخلفات الهدم والبناء بشللللياخات مدينة شللللبرا 7جدول )

 م.2016الخيمة

 العدد الشياخة  المتغيرات الحي

% 
من إجمالي عدد 
مخلفات الهدم 
 والبناء بالحي

% 
إجمالي عدد مخلفات الهدم من 

 والبناء بالمدينة

 حي شر 
 78 83 45 بهتيم

 16 17 9 مسطرد

 حي غرب

 5 100 3 بيجام

 0 0 0 شبرا الخيمة

 0 0 0 دمنهور شبرا

 لللللللللللللل
 2 100 1 منطي وميت نما

 100 لللللللللللللل 58 اإلجمالي

  . 2016ارتوير( - )فيرايرالمصدر: الدراسة الميدانية 

ن جن شصياخة يهتي  تتصصدر يا ي الشصياخا  من حيث عدد تجمىا   يتيي   ،مما سصيق

  مخلجا  الهد  واليناء يالمدينة،  من إجمالي عدد تجمىا   %78مخلجا  الهد  واليناء ينسية 
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يشصصصرل جسصصصاسصصصي ويرجع ذلك   ،تجمىا  مخلجا  الهد  واليناءىددية للار افة  الومن حيث 

ونشصصصصصاط   لىمليصا  إزالصة م خصالجصا  الينصاء عل  ا راضصصصصصي الزراعيصة، واإلحالل والتجصديصد،

( حيصث نمص  الرتلصة المينيصة يهصا في الجترة من 17) رمصا يتيين من شصصصصصرصلعمليصا  الينصاء، 

نها تتصصصدر عدد إا حيث سصصران يهعدد ال ارتجاع، ورذلك %12 ( ينسصصية 2016- 2010)

، ونالحظ اختجاء تجمىا  الهد  واليناء من %42 سصية  ين2017سصران مدينة شصيرا الخيمة

شصياختي شصيرا الخيمة ودمنهور شصيرا حيث يلغ  نسصية نمو الرتلة المينية يدمنهور شصيرا  

مة خالل الرتلة المينية يشصياخة شصيرا الخي  (، يينما ل  تنمو2016- 2010) في الجترة  2%

مما ال يسصمح    ،ضصي الجضصاءمسصاحا  ا را لندرةويرجع ذلك    ، (2016- 2010الجترة )

 الرتلة المينية يها. وامتدادع يالتوس  

 تطهير الترع مخلفات  تجمعات توزيع   . 3

 ،تطهير المجصاري المصائيصةتنتج عن  التي مخلجصا الهي  تطهير الترعجصا  مخل  

ع تجمىا   وتتوز  ، (UNEP,2005,P.187)  %60   إل  %20ا ما ترون رطية ينسية من  وغالي  

من إجمصالي عصدد تجمىصا   %3ينسصصصصصيصة حواليتجمىصا   10يىصدد  تطهير الترعمخلجصا  

تتوزع تجمىا  مخلجا    (17)رما يتيين من شصرل الخيمة، يمدينة شصيرا    المخلجا  الصصلية

  تجمىا  ينسصية  8شصياخة مسصطرد حيث ضصم   ،حي شصرقشصياخا    داخل تطهير الترع

طهير الترع يمدينة شصصصيرا الخيمة، وتتوزع يىدد عدد تجمىا  مخلجا  تمن إجمالي   80%

 .%20تجمىين داخل شياخا  حي غر  يشياخة دمنهور شيرا ينسية 

مخلجا  تطهير الترع غير المختلطة تجمىا  ار توزيع سص ويتضصح مما سصيق انح

جع ذلك لوجود دمنهور شصصصيرا(، وير -)مسصصصطرد هما:  ن فقطييأنواع جخر  داخل شصصصياخت

ورذلك   ،والتي تحد الشصصياخة من الجنو  والشصصرق  ،لية يشصصياخة مسصصطردترعة اإلسصصماعي

يلغ  الر افة الىامة لمخلجا  تطهير  د ترعة الشصصر اوية يشصصياخة دمنهور شصصيرا، و مرور

 مسصصصطرد يتفي حين يلغ  الر افة داخل شصصصياخ ،2تجمع/ر 3الترع يمدينة شصصصيرا الخيمة 

 .2 ر  من تجمع واحد/ردمنهور شيرا ما يقو
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   Google Earth pro المصدر: صور ارشيجية 

 ( م 2016-   م2010)  لعامي   الخيمة شبرا  في مدينة ( الكتلة العمرانية17شكل )

   .توزيع تجمعات المخلفات المختلطة  . 4

ختلط يهصا إحصد  جنواع المخلجصا  تالمخلجصا  التي  ؛يقصصصصصصد يصالمخلجصا  المختلطصة

مخلجا  تطهير ترع( مع يىضصصصها، وت  تصصصصنيف   -هد  ويناء  -الصصصصلية )منزلية متنوعة 

)مخلجصا  منزليصة متنوعصة   التصلللللنيف ارولخلجصا  المختلطصة إل   ال صة تصصصصصصنيجصا  الم

)مخلجصا  منزليصة متنوعصة ومخلجصا  تطهير   والتصلللللنيف الثلانيومخلجصا  الهصد  والينصاء(، 

  والينصاء ومخلجصا   )مخلجصا  منزليصة متنوعصة ومخلجصا  الهصد والتصلللللنيف الثلاللث(، الترع

سصصصصصوف    ،جن نىرض توزيع التصصصصصصنيجصا  ال ال صة للمخلجصا  المختلطصة تطهير الترع( و يصل

 نىرض التوزيع الىا  للمخلجا  المختلطة داخل مدينة شيرا الخيمة.

ينسصصصصصيصة   اتجمىص    73 تتوزع المخلجصا  المختلطصة داخل مدينصة شصصصصصيرا الخيمصة يىصدد

صصصصصلية يمدينة شصصصصيرا الخيمة، ورما يتيين من من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  ال  23%

من إجمالي عدد   %70تجمع ينسصية   51( تضص  شصياخا  حي شصرق 16( وشصرل )8)  جدول
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  اتجمى    27ضصصم  شصصياخة يهتي  ، حيث تجمىا  المخلجا  المختلطة يمدينة شصصيرا الخيمة

من إجمالي عدد تجمىا    %33ينسصية  اتجمى    24ياخة مسصطرد ، رما ضصم  شص %37ينسصية 

  مة.لمخلجا  المختلطة يمدينة شيرا الخيا

من إجمالي عدد   %8تجمىا  ينسصصصصية   6شصصصصياخا  حي غر  عدد   وضصصصصم 

تجمىا   4تجمىا  المخلجا  المختلطة يمدينة شصصيرا الخيمة، وضصصم  شصصياخة ييجا  عدد  

من إجمالي عدد تجمىا    %3ينسصية  اتجمى   2شصيرا  شصياخة دمنهور ، وضصم  %5 ينسصية

 خلجا  المختلطة. ة يالمدينة، يينما تخلو شياخة شيرا الخيمة من المالمخلجا  المختلط

من إجمالي عدد تجمىا     %22ينسصصصصصية  اتجمى    16وضصصصصصم  منطي ومي  نما 

 المخلجا  المختلطة يالمدينة.

دينة شبرا الخيمة  ( التوزيع العددي والنسبي لتجمعات المخلفات المختلطة بشياخات م 8)جدول  

 م 2016

  . 2016ارتوير( -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

ويلغص  الر صافصة الىصامصة لتجمىصا  المخلجصا  المختلطصة يمصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة 

 وميص  نمصا ير صافصة عصاليصة من حيصث عصدد تجمىصا  المخلجصا   تتسصصصصص  منطيو ،2ر 2تجمع/5

شصصصصياخا  يهتي  ومسصصصصطرد ير افة   (، يينما اتسصصصصم 2تجمىا  /ر   4ر ر من ج)المختلطة  

ودمنهور شصصيرا  ،وشصصيرا الخيمة ،، يينما تتسصص  شصصياخا  ييجا (2تجمع/ر   2-4) متوسصصطة

 (.2تجمىا /ر  2 ل من جير افة منخجضة )

 العدد المتغيرات    الشياخة    الحي

 % 
إجمالي عدد من 

المخلفات المختلطة 
 بالحي

 % 
من إجمالي عدد  

لمختلطة المخلفات ا
 بالمدينة

 حي شر 
 37 53 27 يهتي 

 33 47 24 مسطرد

 حي غرب

 5 67 4 ييجا 

 0 0 0 شيرا الخيمة

 3 33 2 دمنهور شيرا

 لللللللللل
 22 100 16 منطي ومي  نما

 100 لللللللللللللل 73 اإلجمالي
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سصصيت   ،وما هو النوع السصصائد يها ،المخلجا  المختلطةولري نتىرف عل  نوعية 

:تصنيجها رما يلي

 الهد  واليناء. مخلجا  منزلية متنوعة، ومخلجا   -ج

 ،ومخلجصا  الهصد  والينصاء  ،جمع هذا التصصصصصصنيف يين المخلجصا  المنزليصة المتنوعةي

( تتوزع تجمىا  هذا التصصصنيف عل  مدينة شصصيرا الخيمة في 9ورما يتضصصح من جدول )

 من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  المختلطة يالمدينة. %58ينسية  اتجمى   42عدد 

من   %71لىدد ينسصية ية هذا التصصنيف من حيث اوتضص  شصياخا  حي شصرق غالي

ع هذ  التجمىا  عل  شصصصياخة يهتي إجمالي عدد تجمىا  هذا التصصصصنيف يالمدينة، وتتوز  

من إجمالي عدد   %17تجمىا  ينسصصية   7، وشصصياخة مسصصطرد %55ينسصصية  اتجمى    23يىدد 

 .تجمىا  هذا التصنيف يمدينة شيرا الخيمة

مخلفلات منزليلة متنوعلة ومخلفلات  )لطلة نسلللللبي لتجمعلات المخلفلات المخت( التوزيع العلددي وال9جلدول )

م2016بشياخات مدينة شبرا الخيمة  (الهدم والبناء

  . 2016ارتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

من إجمالي عصصصصصصدد   %7يف  يينما يلغ نصصي  شصياخا  حي غر  من هذا التصصن

مدينة شصصصيرا الخيمة متم لة في  الث تجمىا  تقع داخل شصصصياخة تجمىا  هذا التصصصصنيف ي

شصصيرا الخيمة، ودمنهور شصصيرا من هذا التصصصنيف )مخلجا  منزلية  اييجا ، وخل  شصصياخت

انخجصاض مىصدال  نمو الرتلصة المينيصة   وهصذا يرجع إل  ؛متنوعصة ومخلجصا  الهصد  والينصاء(

يرا الخيمة يسي  المحدودية يصجة عامة، وخاصة يشياختي دمنهور شيرا، وش  يحي غر 

في مساحا  ا راضي الجضاء.

العدد المتغيرات     الشياخة   الحي      

%
من إجمالي عدد 
تجمعات المخلفات 
المختلطة بالحي.

% 
من إجمالي عدد تجمعات 
المخلفات المختلطة 

 بالمدينة.

حي شر 
237755بهتيم

72317مسطرد

حي غرب

31007بيجام

000شبرا الخيمة

000دمنهور شبرا

للللللللللللل
910021منطي وميت نما

100 لللللللللللللل 42 اإلجمالي
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من إجمصالي عدد هذا   %21تجمىصا  ينسصصصصصيصة  9يينمصا ضصصصصصمص  منطي وميص  نمصا 

ا إال جن نسصية نم و الرتلة المينية يها التصصنيف، وذلك عل  الرغ  من صصغر مسصاحتها نسصيي 

لتىدي عليها،  ( وذلك لوجود جراضصصصي زراعية يت  ا2016- 2010في الجترة )  %15يلغ 

مما يم ل عامل جذ   وي المتداد   ،ولقريها من الطريق الدائري الذي يحدها من الشصصصمال

 الرتلة المينية.

، 2ر 1.5تجمع/2و د يلغ  ر افة تجمىا  هذا التصصصصنيف يمدينة شصصصيرا الخيمة  

مصا الر صافصة ا عل  في هصذا التصصصصصصنيف ( احتلص  منطي وميص  ن10ورمصا يتيين من جصدول )

 اختي يهتي     ييجا .يليها شي

م  2016 الخيمة شبرا   مدينة بشياخاتالمختلطة   لفات المخ أنواع  كثافة( 10جدول )

 . 2016ارتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

ين جن شصصياخة يهتي  تحتل النصصصي  ا رير من حيث عدد تجمىا   مما سصصيق يتي  

هذا التصصصنيف )مخلجا  منزلية متنوعة ومخلجا  الهد  واليناء(، يليها مسصصطرد    منطي 

ا يرجع إل  زيصادة نمو الرتلصة المينيصة، وعمليصا  اإلزالصة النصاتجصة عن وميص  نمصا، وهصذ

مما شصصرل  ،الشصصمالي لها دائري يالحد  مخالجا  المياني يهذ  الشصصياخا ، ووجود الطريق ال

.المينية الرتلة لنمو جد  جذ  عامل

 ومخلجا  تطهير الترع ،مخلجا  منزلية متنوعة-  

تطهير الترع، ومخلجا   ،زلية المتنوعةيجمع هذا التصصصصصنيف يين المخلجا  المن

من إجمالي عدد تجمىا  المخلجا    %26ينسصصصية  اتجمى    19ويتوزع هذا التصصصصنيف يىدد 

2كم المتغير  الشياخة

مخلفات  
منزلية 
متنوعة 
ومخلفات  
الهدم والبناء 

الكثافة

مخلفات  
منزلية 
متنوعة 
ومخلفات  
تطهير 
الترع

الكثافة

مخلفات منزلية 
متنوعة 

ومخلفات الهدم  
مخلفات   والبناء

تطهير الترع

الكثافة

 0.3 3 0.1 1 2.4 23 9.4متيبه

 0.7 6 1.2 11 0.8 7 9.0مسطرد

 0.0 0 0.1 1 0.4 3 6.7بيجام

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.2شبرا الخيمة

 0.0 0 1.2 2 0.0 0 1.7دمنهور شبرا

 1.1 3 1.4 4 3.2 9 2.8منطي وميت نما

 0.4 12 0.6 19 1.4 42 30.8اإلجمالي
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 12(، وتسصصصتحوذ شصصصياخا  حي شصصصرق عل   11المختلطة يالمدينة رما يتيين من جدول )

من إجمالي عدد تجمىا  هذا التصصصصنيف يمدينة شصصصيرا الخيمة، ورما   %63ينسصصصية  اتجمى  

ا   من إجمالي عدد تجمى  %58يتيين جن شصصياخة مسصصطرد ضصصم  غاليية التجمىا  ينسصصية 

هذا التصصنيف)مخلجا  منزلية متنوعة ومخلجا  تطهير الترع( يمدينة شصيرا الخيمة، وذلك 

االسصصماعيلية يشصصياخة مسصصطرد، يينما ضصصم   الرتياط مخلجا  تطهير الترع يوجود ترعة

 .من إجمالي عدد هذا التصنيف يمدينة شيرا الخيمة %5شياخة يهتي  تجمع واحد ينسية 

من إجمالي عدد تجمىا  هذا   %16مىا  ينسصية تج 3ويسصتحوذ حي غر  عل   

التصصصصنيف يالمدينة، ويرجع هذا لمحدودية انتشصصصار الترع يهذ  الشصصصياخا  حيث تسصصصتحوذ 

، وشصصياخة دمنهور شصصيرا عل  تجمىين %5شصصياخة ييجا  عل  تجمع واحد ينسصصية حوالي  

يصة من إجمصالي عصدد تجمىصا  هصذا التصصصصصصنيف يصالمصدينصة )مخلجصا  منزل  %11ينسصصصصصيصة حوالي

متنوعة ومخلجا  تطهير الترع(، وتخلو شصياخة شصيرا الخيمة من تجمىا  هذا التصصنيف، 

من إجمصالي عصدد تجمىصا  هصذا  %21تجمىصا  ينسصصصصصيصة  4يينمصا تضصصصصص  منطي وميص  نمصا 

هير الترع( يمدينة شيرا الخيمة.التصنيف )مخلجا  منزلية متنوعة ومخلجا  تط

)مخلفات منزلية متنوعة ومخلفات  المختلطة  التوزيع العلددي والنسلللللبي لتجمعات المخلفات(  11) جدول

 م2016تطهير الترع( بشياخات مدينة شبرا الخيمة 

  . 2016ارتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

، 2ر  1.5يمدينة شصصيرا الخيمة تجمع واحد/ ىا  هذا التصصصنيفويلغ  ر افة تجم

( ارتجاع ر افة هذا التصصصنيف يشصصياخا  مسصصطرد، ودمنهور شصصيرا، 10جدول )ويتيين من 

ترعصصة  حيصصث تمر   ،ومنطي وميصص  نمصصا وذلصصك الرتيصصاط هصصذا التصصصصصصنيف يوجود الترع

العدد الشياخة     المتغيرات الحي
إجمالي عدد % من 

تجمعات المختلطة بالحي

%من إجمالي عدد 
تجمعات المختلطة 

بالمدينة

حي شر 
185بهتيم

119258مسطرد

حي غرب

1335بيجام

000شبرا الخيمة

26711دمنهور شبرا

لللللللللللل
410021منطي وميت نما

100صصصصصصصصصصصصصص19اإلجمالي
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من اإلسصماعيلية يطول الجان  الشصر ي والجنويي لشصياخة مسصطرد، والتي جذي  جرير عدد  

ترعصصة وهي  ؛يمنطي وميصص  نمصصا مرور  الث ترعرصصذلصصك ، والترعتطهير مخلجصصا  

يها  التي تمر   دمنهور شصصصيراورذلك  ،جيو النجاوترعة   ،النصصصصرانيةالترعة  و  ،الشصصصر اوية

من إجمالي   %91حوالي ن، وال ال ة شصياخا  مى ا يم لووترعة جيو النجا  ،ترعة الشصر اوية

 عدد تجمىا  هذا التصنيف يمدينة شيرا الخيمة.

 تطهير الترعومخلجا   ،مخلجا  منزلية متنوعة ومخلجا  الهد  واليناء -ج

  جصا  الهصد  والينصاءيجمع هصذا التصصصصصصنيف يين المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة ومخل    

 اى  صصصصصص تجم 12هذا التصصنيف   يضص (  12) ورما يتضصح من جدول ،تطهير الترعومخلجا  

 .يمدينة شيرا الخيمةمن إجمالي عدد تجمىا  المخلجا  المختلطة  %16ينسية 

مخلفات منزلية متنوعة ومخلفات  المختلطة ) ( التوزيع العلددي والنسلللللبي لتجمعلات المخلفات12جدول )

 م.2016بشياخات مدينة شبرا الخيمة  (الهدم والبناء ومخلفات تطهير الترع

المتغيرات   الشياخة  الحي  العدد 
% من إجمالي عدد 
 تجمعات المختلطة بالحي

% من إجمالي عدد 
تجمعات المختلطة 

 بالمدينة

 حي شر 

 25 33 3 بهتيم

 50 67 6 مسطرد

 للللللللللل
 25 33 3 منطي وميت نما

 100 لللللللللللللل 12 اإلجمالي

   2016ارتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

من   %75تجمىا  من هذا التصصصنيف ينسصصية   9حي شصصرق  وضصصم  شصصياخا 

تجمىا   3التي ضصصم  شصصياخة يهتي   موزعة عل إجمالي عدد تجمىا  هذا التصصصنيف، 

 منطييينما ضصم    ،%50تجمىا  ينسصية   6 التي ضصم  شصياخة مسصطردو،  %25ينسصية 

يمدينة شصصيرا من إجمالي عدد تجمىا  هذا التصصصنيف   %25ينسصصية  ىا تجم  3مي  نما و

مخلجا  منزلية متنوعة ومخلجا  )  من هذا التصصصصصنيف  وتخلو شصصصصياخا  حي غر   الخيمة،

وجود   لىد و ،عمليا  اليناء يها  لضصصصصىفوذلك يرجع   (تطهير الترعالهد  واليناء ومخلجا   

 .ذلكل رافية مساحا 
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: التوزيع الحجمي للمخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمةاثالثا 

ا  الصصصصصلية يمدينة عرض التوزيع الىددي والنوعي لتجمىا  المخلج يىد جن ت   

حج  تجمىا  المخلجا   منيتيق  جن نتىرف عل  ما تىرسصصصه هذ  ا عداد   ،شصصصيرا الخيمة

الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة، لذا سصوف نسصترمل صصورة التوزيع من خالل عرض التوزيع  

الحجمي لتجمىا  المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة، في محاولة لمىرفة الوضصصصع 

 ة ومحاولة حلها.الحقيقي للمشرل

خيمصة حوالي يلغ إجمصالي حج  المخلجصا  الصصصصصصليصة المترارمصة يمصدينصة شصصصصصيرا ال

، حيث جسصتحوذ حي شصرق عل  حوالي  ( 2016ارتوير -)الدراسصة الميدانية فيراير  3 الف  148

من إجمالي حج  المخلجا  الصصصصصلية المترارمة يمدينة شصصصصيرا   %92ينسصصصصية   3الف  136

( استحوذ  مخلجا  الهد  واليناء عل  جر ر من نصف 18شرل )الخيمة، ورما يتضح من  

، يينما توزع  يا ي النسصية عل  المخلجا %55ة يحي شصرق ينسصية حج  المخلجا  الصصلي

من إجمصالي حج   %13، ومخلجصا  تطهير الترع ينسصصصصصيصة %32المنزليصة المتنوعة ينسصصصصصيصة 

 المخلجا  الصلية يشياخا  حي شرق.

    2016رتوير( ا- انية )فيرايرالدراسة الميد  المصدر:

للمخلفات الصلللللبة بثحياء مدينة شللللبرا الخيمة ( التوزيع النسللللبي للحجم النوعي  18شللللكل )

 م2016

من إجمالي حج    %5ينسصية   3 7211يينما اسصتحوذ  شصياخا  حي غر  عل   

ويلغ  نسصصصية حج  المخلجا  المنزلية المتنوعة المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة، 

مخلجا  نوعين، يينما يلغ حج  لرال ال  %46لجا  الهد  واليناء يشصصصصياخا  حي غر   ومخ

.% من إجمالي حج  المخلجا  الصلية يشياخا  حي غر  8تطهير الترع يحي غر  

32

46

60
55

46

31

13
8 9

0

20

40

60

80

100

شياخات حي شر  شياخات حي غرب منطي وميت نما

%

الشياخة

مخلفات منزلية متنوعة مخلفات هدم وبناء  مخلفات تطهير الترع 



  
 الخيمةالتوزيع الجغرافي لتجمىا  المخلجا  الصلية في مدينة شيرا 

 

 57 

 الجصل ال اني

من إجمالي حج  المخلجا  الصصصصلية   %4  و د اسصصصتحوذ  منطي ومي  نما عل 

، % 60 من هصذ  النسصصصصصيصةتنوعصة شصصصصصيرا الخيمصة، و صد م لص  المخلجصا  المنزليصة الم يمصدينصة

من إجمصالي حج  المخلجصا   %9الترع ، ومخلجصا  تطهير %31والينصاء  ومخلجصا  الهصد 

 .الصلية يمنطي ومي  نما

( يوجصد تيصاين في حج  تجمىصا   19(، وشصصصصصرصل )13ورمصا يتيين من جصدول ) 

  المخلجا  الصصلية عل  مسصتو  شصياخا  مدينة شصيرا الخيمة، حيث تسصتحوذ شصياخة يهتي 

ويليها منطي ومي   ، ييجا مدينة، يليها مسطرد     الالمخلجا  الصلية يمن    عل  جرير حج 

وتأتي شصصصصيرا الخيمة في المرتية ا خيرة من حيث إجمالي حج   ،نما،    دمنهور شصصصصيرا

 تجمىا  المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة.

 م.2016ت مدينة شبرا الخيمة مخلفات الصلبة بشياخالل  الحجمي والنسبيتوزيع ال( 13جدول )

    2016ارتوير( -الدراسة الميدانية )فيراير المصدر:

ودمنهور شصيرا عل    ،و د احتو  رل الشصياخا  فيما عدا شصياختي شصيرا الخيمة

 جنواع من المخلجصا  الصصصصصصليصة )منزليصة متنوعصة، الهصد  والينصاء، تطهير الترع(، ةال ال ص 

واحتلص  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة يمنطي وميص  نمصا عل  مصا يقر  من  ل ي إجمصالي 

 .حج  المخلجا  يالشياخة

من إجمالي حج    %20و د م ل  المخلجا  المنزلية المتنوعة يشصصصياخة مسصصصطرد

، ومخلجا  الهد  واليناء %65ياخة، وم ل  مخلجا  تطهير الترع شصص المخلجا  الصصصلية يال

 جمالي حج  المخلجا  الصلية يشياخة مسطرد.إ من 15%

 المتغيرات  الشياخة
منزلية مخلفات 

 متنوعة
 ( 3)م 

% 
مخلفات هدم 

  وبناء
 ( 3)م

% 
مخلفات 
 تطهير الترع

 ( 3)م
% 

 0.5 99 88.6 70319 55.7 14804 بهتيم

 93.9 17566 5.2 4122 20.0 5332 مسطرد

 0.2 45 4.2 3313 11.6 3073 بيجام

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 51 شبرا الخيمة

 2.7 506 0.0 0.0 0.8 222 دمنهور شبرا

 2.6 485 2.0 1607 11.7 3115 منطي وميت نما

 100 18702 100 79361 100 26597 اإلجمالي



  
 الخيمةالتوزيع الجغرافي لتجمىا  المخلجا  الصلية في مدينة شيرا 

 

 58 

 الجصل ال اني

    2016ارتوير( -الدراسة الميدانية )فيراير المصدر:

 م2016 الخيمة شبرا مدينة بشياخات الصلبة والنوعي للمخلفات الحجمي ( التوزيع19شكل )

حوالي جريىصة جخمصاس حج   ،الينصاء يشصصصصصيصاخصة يهتي الهصد  ومخلجصا  لص  رمصا م   

اسصصصتحوذ  عل  النسصصصية ا رير من حج  المخلجا   حيثالمخلجا  الصصصصلية يالشصصصياخة، 

، % 17.4، يينما شصصصرل  المخلجا  المنزلية يالشصصصياخة  %82.5الصصصصلية يالشصصصياخة ويلغ  

حج   إجمصالي من 0.1 وم لص  مخلجصا  تطهير الترع يهصا نسصصصصصيصة  ليلصة جصدا  ال تتىصد 

 المخلجا  الصلية ييهتي .

حج  من  %51.5رمصا رصان لمخلجصا  الهصد  والينصاء النصصصصصصيص  ا رير ينسصصصصصيصة 

، وم لص   %47.8المخلجصا  الصصصصصصليصة يشصصصصصيصاخصة ييجصا ، يليهصا المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة 

 من إجمالي حج  المخلجا  الصلية يشياخة ييجا . %0.7مخلجا  تطهير الترع يها 

خة دمنهور شصصيرا عل  نوعين )منزلية متنوعة، مخلجا  تطهير  ياشصص  شصصتمل وا

 الترع(، واحتلصص  مخلجصصا  تطهير الترع عل  جر ر من  ل ي حج  المخلجصصا  الصصصصصصليصصة
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 وجود ترعة جيو النجا يها، و د م ل  المخلجا  المنزلية المتنوعةويرجع ذلك ليالشصصصصياخة 

 يرا.منهور ششياخة دمن إجمالي حج  المخلجا  الصلية ي %30.5يها 

من   %0.2ويلغ نصصصي  شصصياخة شصصيرا الخيمة من المخلجا  المنزلية المتنوعة 

إجمالي حج  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة، ويرجع ذلك لصصغر مسصاحتها، ور افة 

االسصتخدا  غير السصرني يها، وانتظا  عمليا  الجمع يها ياعتيارها الشصياخة التي يوجد يها 

عمليصا   نصدرةوذلصك  ؛الهصد  والينصاء ومخلجصا  تطهير الترع مخلجصا  وخلص  منمقر الحي، 

 .يها اليناء

ممصا سصصصصصيق يتيين جن يهتي  تحتصل المرتيصة ا ول  من حيصث حج  مخلجصا  الهصد  

جهمها   ؛، وهذا راجع لىدة عوامل%89واليناء عل  مسصصصتو  مدينة شصصصيرا الخيمة ينسصصصية 

خصالجصا  الينصاء والتجصديصد، وإزالصة م   اإلحاللعمليصا  ارتجصاع مىصدال  نمو الرتلصة المينيصة، و

ة ييا ي الشصصصياخا ، ياإلضصصصافة إل  وجود عل  ا راضصصصي الزراعية يهذ  الشصصصياخة مقارن  

الذي يىد عامل جذ  للتوسصع الىمراني،   ،الطريق الدائري الذي يحد الشصياخة من الشصمال

خيمة ة يمدينة شصيرا الالمنزلية المتنوعحتل  المرتية ا ول  من حيث حج  المخلجا  ارما 

من   %41  حوالي وهذا راجع إل  ارتجاع عدد سصصصصران الشصصصصياخة والذي يلغ  %56ينسصصصصية 

 إجمالي عدد سران المدينة.

يينمصا تحتصل مسصصصصصطرد المرتيصة ا ولي من حيصث حج  مخلجصا  تطهير الترع، وذلصك 

 تطهير الترع.ترعة اإلسماعيلية رىامل مؤ ر يقوة في تواجد مخلجا   لوجود

شصصصصصيصاخصة شصصصصصيرا الخيمصة في المرتيصة ا خيرة من حيصث حج  المخلجصا   ء جصاو

 .وهو المخلجا  المنزلية المتنوعة ا؛واحد   ا  نوع  وضم   ،الصلية

ا: التوزيع المكاني المقترح للحاويات بمدينة شبرا الخيمة.  رابعا

ن انتشصصار المقال  الىشصصوائية لتجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة تيي   ،مما سصصيق

ومن يينهصا توفير  ؛هصذ  الظصاهرة اليصد من جخصذ يىض اإلجراءا  من وللحصدرا الخيمصة، شصصصصصي

عدد من حاويا  المخلجا  )الصصصصناديق( والتي تجيد في تجن  عمليا  اإللقاء الىشصصصوائي، 

وغيرها من  ،ا ، وتشصصويه المظهر الىا وما يترت  عليها م ل الروائح الرريهة، والحشصصر

 .(Rathore, Sarmah, & Singh,2019 ,P 3) المشرال  الييئية والصحية
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 (:5صورة )

إحلللدى اللحلللاويلللات وتلجلمللع   

للمخلفللات المنزليللة المتنوعللة  

بشللللياخة بهتيم بمدينة شللللبرا 

 م2016الخيمة 

 (:6صورة )

تجمعلات لمخلفلات تطهير الترع  

ملخلتلللطلللة بلملخلللفلللات ملنلزلليلللة 

متنوعللة بشللللليللاخللة مسلللللطرد  

 م2016

 (:4صورة )

تلجلملعلللات للملخلللفلللات اللهلللدم   

والبنلاء بشلللللياخة بيجام بمدينة 

 م2016شبرا الخيمة 

 

    2016ارتوير( - الميدانية )فيراير الدراسة  المصدر:

 

    2016ارتوير( - الدراسة الميدانية )فيراير  المصدر:

 

    2016ارتوير( - الدراسة الميدانية )فيراير  المصدر:
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لحاويا  المخلجا  الصصلية لتغطي حاجة مدينة شصيرا  مقترا توزيعو د ت  عمل 

، التي حددها الطال  لقضاء عل  المقال  الىشوائية، وت  مراعاة يىض المىاييرلو  ،الخيمة

خلجا  الصصصلية ور سصصيارا  جمع ونقل الموهي جن ترون عل  طرق عرضصصها يسصصمح يمر

ن ترون مرصصصوفة جو ممهدة يشصصرل يسصصمح ج ، و6ا  يأن ال يقل عرضصصها عن  من الحاوي

يمرور السصيارا  يها، وت  اسصتيىاد الطرق اإل ليمية لخطورتها عل  المواطنين م ل طريق 

يمسصصافة ال ترعة اإلسصصماعيلية، ومراعاة ايتىاد الحاوية عن الخدما  التىليمية والصصصحية  

 ، وت  اختيار 75ر ر من ج ل، وجن ال تيىد عن االسصصتخدا  السصصرني ل  ا   ع25تقل عن  

فيمصا عصدا يىض الموا ع التي   ، 250الموا ع يحيصث ترون المسصصصصصافصة يين موا ع الحصاويصا  

 .من الخدما  الصحية جو التىليمية ةرون تو يىها في هذ  المسافة  ريي  تس

يصة والمحليصة التي يسصصصصصمح وت  تو يع الحصاويصا  عل  الطرق الرئيسصصصصصيصة وال صانو

حاوية رما يتيين من شصرل 217تي تقو  يالجمع يإجمالي عدد  عرضصها يمرور السصيارا  ال

من إجمالي عدد   %48حاوية ينسصصصصية   105(، و د ضصصصصم  الطرق الرئيسصصصصية عدد  20)

وضصصصم  الطرق   %43حاوية ينسصصصية   93ترحة، وضصصصم  الطرق ال انوية الحاويا  المق

 من إجمالي عدد الحاويا  المقترحة. %9 المحلية النسية اليا ية

من إجمالي   %49جي ما يم ل   ،حاوية  106ران نصصصي  شصصياخا  حي شصصرق و

حاوية ينسصصصصية   79الحاويا  المقترحة يالمدينة، يينما ضصصصصم  شصصصصياخا  حي غر    عدد

من إجمالي عدد الحاويا    %15حاوية ينسصصية   32  منطي ومي  نما عددوضصصم    ،36%

 را الخيمة.المقترحة يمدينة شي

ويصصذلصصك ترون الر صصافصصة الىصصامصصة للحصصاويصصا  المقترحصصة يمصصدينصصة شصصصصصيرا الخيمصصة 

وعل  مسصصتو  الشصصياخا  يلغ  جعل  ر افة للحاويا  المقترحة في منطي   ،2حاوية/ر 7

، 2حصاويصة /ر 9،    ييجصا  2حصاويصة/ ر 10يليهصا يهتي  ، 2حصاويصة / ر 11ويلغص  ،نمصا وميص 

، وجاء  مسصطرد يأ ل 2اوية /ر ح  6،    دمنهور شصيرا  2حاوية /ر  7الخيمة   شصيرا يليها

 ، ويمقارنة ر افة الحاويا  المقترحة عل  مستو 2حاوية /ر   2ر افة للحاويا  المقترحة  

 (.21)نجد جنها متناسقة رما يتيين من شرل  ،  يها2017الشياخا  مع ر افة السران
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 . المصدر: من عمل الطال 
 م2019 الخيمة راقترح  للحاويات بمدينة شب( التوزيع المكاني الم20)شكل 

 

   2017المصدر: من عمل الطال ، الجهاز المررزي للتىيئة الىامة واالحصاء، تىداد 

  م2019م، وكثافة الحاويات المقترحة بمدينة شبرا الخيمة 2017( العالقة بين كثافة السكان 21شكل )
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مليون نسصصمة في تىداد 1.3عدد سصصران مدينة شصصيرا الخيمة يلغ حوالي   ويما جن  

طن  5رج / يو ، ويصاختيصار حصاويصا   1.07ج الجرد اليومي حوالي  ، وجن إنتصا2017

 حاوية وهو ما يقتر  من الىدد المقترا. 248يرون الىدد المتو ع للحاويا  حوالي 

  ويلغ   ،مل الجار ا  ر وت  اختيار التوزيع المقترا للحاويا  ياسصصصصتخدا  مىا

 وهو ما  (22نمط االنتشار المنتظ  رما يتيين من شرل )ن التوزيع يأخذ جي ج 1.47 يمته 

 يغطي حاجة مدينة شيرا الخيمة من الحاويا .

 المصدر: من عمل الطال .

 م.2019( معامل الجار ارقرب لتوزيع الحاويات المقترحة بمدينة شبرا الخيمة 22شكل )

ا ل  ت  ا تراا مو ع  ،ةوجود محطة وسصصصصيطة يحي غر  شصصصصيرا الخيم ىد ونظر 

 ن مسصصاحة المحطة الوسصصيطة القائمة يحي شصصرقأا يفدان علم   3لمحطة وسصصيطة يمسصصاحة 

يشصصصصمال شصصصصياخة ييجا  وتيىد عن الطريق  اختيار مو ع المحطة الوسصصصصيطةوت    فدان،2

وت  اختيصار هصذا  المو ع للمحطصة (، 20  رمصا يتيين من شصصصصصرصل )200مسصصصصصافصة الصدائري 

زراعية حت    ارضصصصص  جران    يقطىة جرضلجديد  ا ينها -ا جنو  طريق شصصصصيرالوسصصصصيطة 

رما يتيين من  ينها يداخلها -نشصاء طريق شصيرا  إلقاء مخلجا  إ ، وت  تيويرها نتيجة 2016

  . 50عن استخدا  ا رض السرني  وج ل مسافة ييىدها هذا المو ع، (7صورة)
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هدم وبناء ناتجة   (: موقع المحطة الوسليطة المقترحة، بمنطي  وبها مخلفات7صلورة)
 بنها الحر. -عن انشاء طري  شبرا

ا لىد  وجود جراضصصي فضصصاء نظر   ؛للمحطة الوسصصيطةو د ت  اختيار هذا المو ع   

يالقر  من ن ترون المحطة الوسيطة  جنه يجضل  جرما   ،يمساحا  تسمح يذلك داخل المدينة

تم ل  والتي ،ومنطي ومي  نما ،وهذا المقترا سصيخد  شصياخا  حي غر طرق رئيسصية، 

وهو ما سصيوفر عل  الحي عناء   ،جمالي عدد سصران مدينة شصيرا الخيمةإمن   %59 مجتمىة

انتقال سصصيارا  جمع ونقل المخلجا  إل  مدفن جيو زعيل مياشصصرة والذي ييىد عن المدينة 

حيث سصصصتقو  يزيادة عدد مرا   ،ر ر لسصصصيارا  الجمعجر ، وهذا ما سصصصيىطي فاعلية    20

 ا داخل المدينة لمسافا   ريية إل  المحطة الوسيطة.تقالها النالجمع نظر  

الجصصصصل  د هذا  ت  عرض التوزيع الجغرافي للمخلجا  الصصصصلية، نجد جن    يىد جن

حقق الهصدف ال صاني من ا هداف الىصامة للصدراسصصصصصة، وهو دراسصصصصصة نمط التوزيع الجغرافي 

يع للحاويا  يمدينة ا توزا ترالتجمىا  المخلجا  الصلية وجنواعها يمدينة شيرا الخيمة، و

، في محاولة للقضصصصصاء عل  ظاهرة 2اوية / ر ح  7حاوية ير افة 217شصصصصيرا الخيمة يىدد 

المقال  الىشصصصوائية، رما ت  ا تراا مو ع محطة وسصصصيطة تخد  حي غر  ومنطي ومي   

 نلخصها فيما يأتي:  ،نما، وخرج الجصل ييىض النتائج

لجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا ىا  المخعدد تجم حوالي  ل يحي شصصرق شصصياخا  ضصص  ت •

 اتس ، و د اصصصمنطي ومي  نم، وحي غر  شياخا  الىدد المتيقي يين انقس و ،الخيمة
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واتخذ   ،توزيع تجمىا  المخلجا  الصصصصلية داخل مدينة شصصصيرا الخيمة يالتررز الشصصصديد

 المترتلة.نمط الىشوائية التوزيع 

  شصصصياخة يهتي  ومنطي  ة من نصصصصيا  الصصصصليران  الر افة ا عل  لتجمىا  المخلج •

مسصطرد وييجا  في الجئة المتوسصطة، يينما جاء  دمنهور   اومي  نما، وجاء  شصياخت

شصصيرا وشصصيرا الخيمة في الجئة ا خيرة من حيث ر افة عدد تجمىا  المخلجا  الصصصلية 

 يالمدينة.

 وهي  ،ئيةنج  تجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة إل  مقال  عشصصواصصص   •

ائدة، وحاويا  وتررز  يشصصياختي يهتي  وييجا ، ومحطة وسصصيطة واحدة يشصصياخة  السصص 

 مسطرد وتخد  حي شرق فقط.

  ؛وت  تصصنيف جنواع المخلجا  الصصلية من وا ع الدراسصة الميدانية إل  جريع تصصنيجا  •

مخلجصا  منزليصة متنوعة، ومخلجصا  هد  وينصاء، ومخلجا  تطهير الترع، ومخلجا     :هي

 مختلطة.

اسصصتحوذ   ووذ حي شصصرق شصصيرا الخيمة عل  جرير حج  من المخلجا  الصصصلية،  تحجسصص  •

يهتي  عل  جرير حج  من المخلجا  الصصصلية، يينما ضصصم  شصصياخة شصصيرا الخيمة الحج  

الخيمة، رما احتل  شصصصياخة يهتي  المرتية   ا  ل من المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا

ة المتنوعصة، ومخلجصا  الهصد  والينصاء، ا ول  من حيصث حج  ترارمصا  المخلجصا  المنزليص 

  تطهير الترع.واحتل  مسطرد المرتية ا ول  من حيث حج  مخلجا  

و د طرا التوزيع الجغرافي للمخلجصا  الصصصصصصلية يمدينة شصصصصصيرا الخيمة الىديد من 

 ومن يين هذ  التساؤال : ،يخصوص تجسير هذا التوزيعالتساؤال  

 لماذا اتخذ التوزيع هذا الشرل؟ -

   في هذا التوزيع؟ ر  جوامل التي الىما  -

 تؤ ر هذ  الىوامل في تواجد تجمىا  المخلجا  الصلية؟  إل  جي مد -

ه لدراسصصة ا سصصيا  الحقيقية التي تسصصيي   نوهذا ما سصصيحاول الجصصصل ال الث اإلجاية ع

دينة لم المناسصيةفي وجود هذ  الظاهرة، ومحاولة التغل  عليها يا سصالي  الىلمية والىملية 

الخيمة.شيرا 



 الثالث الفصل
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المخلفات الصلبة  تجمعات وامل الجغرافية المؤثرة في توزيعالع
 بمدينة شبرا الخيمة.

تتىدد الىوامل الجغرافية التي تؤ ر في توزيع تجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة 

م ل   ؛شصصيرا الخيمة، ومن يين هذ  الىوامل حج  وتوزيع السصصران وخصصصائصصصه  المختلجة

ا ، والتىليمية، والسصلوريةالخصصائص اال تصصادية ، وغيرها، ومن يين الىوامل المؤ رة جيضص 

اسصصتخداما  ا راضصصي، وشصصيرة الطرق، والترع، ورذلك الىوامل الجنية الخاصصصة ياإلدارة 

 وآليا  التىامل مع المخلجا  الصلية خالل مراحل الجمع والنقل والتخلص.

 مل الجغرافية المتياينة، ا  المرانية يين الىواوجاء هذا الجصصصصل لدراسصصصة الىال

 ،جو نوعها  ،ء من حيث عددهااسصو   ؛وج رها في توزيع تجمىا  المخلجا  الصصلية يأنواعها

جو حجمها، ومحاولة إعطاء تجسصصير لهذا التوزيع، وذلك من خالل إيضصصاا مد  تأ ير رل 

ية يمدينة شصصصصيرا الخيمة، عامل من الىوامل المختلجة في تواجد تجمىا  المخلجا  الصصصصصل

 جهداف هذا الجصل في: إجمالومن هنا يمرن 

دراسصة الىوامل التي ج ر  في توزيع تجمىا  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا  •

 الخيمة.

، دراسصة الىال ا  المرانية يين تجمىا  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة •

 والىوامل المؤ رة في تواجدها.

ا في تواجد تجمىا تحديد جر ر الىوامل • ة شصيرا   المخلجا  الصصلية يمدينتأ ير 

 الخيمة.

وسصصصصصيت  االعتمصاد في دراسصصصصصة الىوامصل الجغرافيصة المؤ رة في تواجصد تجمىصا   

تىد  عل  الدراسصصة الميدانية، حيث   ،المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة يشصصرل جسصصاسصصي

ة االسصتييان والمقايال  الشصخصصي، فضصال  عن هي المصصدر ا سصاسصي في دراسصة هذا الجصصل

لمىرفة وة للتىرف عل  سصلوك السصران تجا  التخلص من مخلجاته ، في محاولٍ  ،مع السصران

 ومحاولة التغل  عليها. ،جسيا  انتشار الظاهرة

يين حج   االرتياطسصصصيت  االعتماد عل  ا سصصصالي  اإلحصصصصائية لحسصصصا   ارم

 س صاييصصصصقالل مصصمن خ ، رة في تواجدهاويىض الىوامل المؤ ،المخلجا  الصلية تجمىا 
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 (product moment correlation coefficient)  اسصتخدا  مىامل ارتياط الىزو  م ل االرتياط

وحج  تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية يأنواعها  ،لدراسصصصصة درجة االرتياط يين عدد السصصصصران

المختلجة، ورذلك اسصتخدا  مىامل االرتياط سصييرمان لحسصا  درجة االرتياط يين متوسصط  

وحج  تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية يأنواعها،   ،من الناتج المحل  اإلجمالينصصصصصي  الجرد  

لحرمان ودليل ا  ،وجيضصصصصا دراسصصصصة درجة االرتياط يين حج  تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية

ر ر جالىوامل   جيلمىرفة   سصصصييرمانونسصصصية ا مية، وعمل مصصصصجوفة ارتياط  ،للشصصصياخا 

 .ة شيرا الخيمةفي تواجد تجمىا  المخلجا  الصلية يمدين اتأ ير  

 وهي: ؛مجموعة من المحاور من خالل دراسة هذا الجصل وسيت 

لية يمدينة شصيرا حج  السصران وخصصائصصه  عل  توزيع تجمىا  المخلجا  الصص ج ر  :  أوًلا 

 الخيمة.

ج ر اسصصصتخداما  ا راضصصصي يمدينة شصصصيرا الخيمة عل  توزيع تجمىا  المخلجا   : ثانياا 

 الصلية يمدينة شيرا الخيمة.

ج ر شصصيرة الطرق والشصصوارع يمدينة شصصيرا الخيمة عل  توزيع تجمىا  المخلجا   : ثالثاا 

 الصلية يمدينة شيرا الخيمة.

 ج ر الترع عل  توزيع تجمىا  المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة. رابعاا:

 ي:لما يفيوسوف نتناول رل محور من المحاور السايقة عل  نحو تجصيلي 

خصائصهم على توزيع تجمعات المخلفات  السكان وأثر حجم أوًلا: 

 الصلبة بمدينة شبرا الخيمة.

ه  الىامل ا ساسي في تواجد والسصران ه  ا صصل في وجود جي ظاهرة يشرية، 

والتي تتزايد يزيادة اسصتهالره ، ويتأ ر حج  المخلجا  الصصلية   ،تجمىا  المخلجا  الصصلية

وسصوف  ،والسصلورية وغيرها ،والتىليمية  ،ديةخصصائص السصران اال تصصا ياختالفالم نتجة 

حدة، ولرن  يل ذلك سصصيت  دراسصصة توزيع السصصران،   رل منها عل ننا ش هذ  الخصصصائص  

 ور افته  عل  مستو  شياخا  مدينة شيرا الخيمة رما يلي:
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 .التوزيع العددي والنسبي لسكان مدينة شبرا الخيمة-1

 في تزايديعداد السصران  جالتزايد في   ويالز تتزايد جعداد السصران يشصرل مسصتمر، 

حوالي عدد سصصران مدينة شصصيرا الخيمة إجمالي   حج  المخلجا  الصصصلية المتولدة، و د يلغ

إجمالي  يرون ،عدد سصصران منطي ومي  نما، ويإضصصافة   2017نسصصمة يتىداد مليون  1.2

 .نسمةمليون 1.3 حوالي عدد السران

ضصم   حيث  ،من حيث عدد السصران  وتتصصدر شصياخة يهتي  الشصياخا  ا خر  

مسصصص  سصصصران مدينة شصصصيرا الخيمة، وتأتي في المرتية ال انية شصصصياخة ييجا    عددي حوالي خ 

إجمالي  من  %74مدينة، ويم ل مجموع سران الشياختان  العدد سران  وضم  حوالي   لث

، ويليها في %12.5عدد سصصران المدينة، وتأتي في المرتية ال ال ة منطي ومي  نما ينسصصية 

، وفي المرتية الخامسصة شصياخة دمنهور شصيرا %10المرتية الرايىة شصياخة مسصطرد ينسصية 

 من  %1.5، وتأتي في المرتية السصصادسصصة وا خيرة شصصياخة شصصيرا الخيمة ينسصصية %2ينسصصية 

 ،(23(، وشرل )14رما يتضصح من جدول)   2017عدد سصران مدينة شصيرا الخيمة  إجمالي  

مدينة، عدد سصصران الإجمالي   من  %51.2من    نجد جن حي شصصرق شصصيرا الخيمة يضصص   و

عدد سران إجمالي    من  %12.5 ، ومنطي ومي  نما%36.3وض  حي غر  شيرا الخيمة  

 مدينة شيرا الخيمة.

 . م(2017-م1986التوزيع العددي والنسبي )نسمة( لسكان مدينة شبرا الخيمة )( 14جدول )

 

الشياخة 
السنة 

 

1986 1996 2006 2017 

   العدد 
 ( مة)ألف نس  

% 
 العدد 

 )ألف نسمة(
% 

 العدد 
 )ألف نسمة(  

% 
   العدد 

 )ألف نسمة(  
% 

 1.5 20.2 2.7 30.3 3.9 36.1 12.6 93.6 شبرا الخيمة 

 32.8 435.1 35.2 392.6 36.5 337.0 30.8 228.1 بيجام

 2 26.7 3.5 38.9 4.7 43.7 6.4 47.6 دمنهور شبرا 

 41.1 545.5 40.9 457.0 39.4 364.2 37.4 277.3 بهتيم

 10.1 134.0 9.6 106.9 9.7 89.7 9.2 68.0 مسطرد 

منطي وميت  
 نما 

26.3 3.5 53.3 5.8 90.9 8.1 166.1 12.5 

 100 1327.6 100 4.1116 100 924.1 100 740.9 اإلجمالي 

  . (2017- 1986) تىدادا  السرانييانا   ،واالحصاء المصدر: الجهاز المررزي للتىيئة الىامة 
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 (14)جدول در:  المص 

 م2017 الخيمة شبرا مدينة لسكان النسبي التوزيع (23شكل )

 (، 2017-   1986عدد السصصران يمدينة شصصيرا الخيمة في الجترة من )  و د تزايد

( في الجترة 2.5وذلصك عل  الرغ  من تنصا ص مىصدل النمو السصصصصصنوي يصالمصدينصة والصذي يلغ )

  (2006- 1996ل في الجترة يين ) (،    جخذ في النقصان حت  وص1996-1986)  يين

إل     ( حت  وصصصصل2017 -   2006(، وجسصصصتمر في النقصصصصان خالل الجترة )2.1)إل   

 741(، إال جن مدينة شصيرا الخيمة زاد عدد سصرانها من 24)شصرل  رما يتضصح من   (1.9)

  رما يتضح من جدول 2017مليون نسمة عا   1.3حوالي  إل      1986نسمة عا     فصصصص جل

 .%79 يلغ  حواليعدد السران  نسية الزيادة في ( جي جن14)

نسصية سصران المدينة إجمالي   و د انخجضص  نسصية السصران يشصياخة شصيرا الخيمة من

 ، واسصتمر  نسصية السصران في االنخجاض في تىداد 1986  عن عا   1996في تىداد عا   

( جنه حدث انخجاض ملحوظ وريير 14)   ، ويتضصصح من جدول2017  وحت  عا   2006

وهو   %8.7  يمقدار 1986تىداد   نسصية السصران في    عن1996نسصية السصران في تىداد  يف
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  وحت  اآلن، وهذا التنا ص 1986جعل  مىدل لالنخجاض في نسصصصية سصصصران المدينة منذ 

  حيصث 1995( ويصالتحصديصد في نوفمير 1986-1996مرهون يتىصديال  إداريصة في الجترة )

 ، (39 ، ص2015، رزق) 2 ر 1إل    2ر   8.2  تنا صصصص  مسصصصاحة شصصصياخة شصصصيرا الخيمة من

نسصصية السصصران في  واسصصتمر ، شصصياختي ييجا  ويهتي إل    وجضصصيج  المسصصاحة المتنا صصصة

  .2017لهذ  الشياخة حت  عا   نخجاضاال

 . (2017- 1986) تىدادا ييانا  المصدر: الجهاز المررزي للتىيئة الىامة واالحصاء 

 م( 2017-م1986شبرا الخيمة في الفترة ) بمدينة السكاني( تطور معدل النمو 24شكل )

  حت  1986نسصية سصران شصياخة دمنهور شصيرا منذ في  سصتمر االنخجاض ارما 

ودمنهور شصيرا، وعد  وجود   ، ، و د يرجع ذلك جيضصا لتشصيع شصياختي شصيرا الخيمة2017

 مساحا  فضاء يمرن اليناء والتوسع عليها.

  1986يجا  في تىدادي عا   سصصطرد ويياختي ميينما ارتجى  نسصصية السصصران يشصص 

،    الذي ت   داريوهذا راجع لزيادة مسصصاحة شصصياخة ييجا  في التىديل اإل  ، 1996وعا   

 . 2017  وتىداد 2006انخجض  نسية السران يهما في تىداد 

ومنطي ومي  نما  ،الزيادة في نسصية عدد السصران يشصياخا  يهتي  و د اسصتمر 

 ، وهذا يرجع لزيادة مسصصاحا  2017  وحت  1986ذ عا   دينة منسصصران المإجمالي   من

رل من شياخا  يهتي  ومنطي  الستيىا  ياإلضافة  ويهتي  في التىديال  اإلدارية، مسطرد

 ا لنمو الرتلة المينية يهانظر   ،ومي  نما للزيادة في عدد سران المدينة

إيضصصاا  سصصاعد فيوفيما يلي عرض لر افا  السصصران يمدينة شصصيرا الخيمة، مما ي

 مساحتها.إل   شرل توزيع السران يالشياخا  يالنسية
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 الكثافة العامة والصافية لمدينة شبرا الخيمة - 2

عا   2نسصمة/ر   42826يلغ  الر افة الىامة للسصران يمدينة شصيرا الخيمة حوالي  

مدينة شصصيرا الخيمة  تأتي ييجا  في مقدمة شصصياخا  (15ورما يتيين من جدول )   ،2017

وتأتي مسصصصطرد   ومنطي ومي  نما،    شصصصيرا الخيمة،لر افة الىامة يليها يهتي ، من حيث ا

 في المرتية الخامسة، ودمنهور شيرا في المرتية ا خيرة من حيث الر افة الىامة للسران.

 ، ولحسصصصا  الر افة 2017عا     2نسصصصمة/ر 124728 السصصصرنيةويلغ  الر افة  

 لسرني. لسران عل  مساحة االستخدا  اة شيرا الخيمة ت   سمة عدد ايمدين السرنية

 من ا ر ر ر افة السصرنيةجن ترتي  الشصياخا  من حيث الر افة    ،واتضصح من ذلك

 ، ىهصااختلف عن الر صافصة الىصامصة للمصدينصة فتيصادلص  يهتي  ومنطي وميص  نمصا موا ،ا  صلإل  

ر صافة الىصامة، يث المن ح ةال صانيص  المرتيصةتي  في  ال صانيصة وال صال صة، حيصث حلص  يه تينيين المرتي

 ، ويرجع ذلصكالسصصصصصرنيصةال صالصث من حيصث الر صافصة  المرتيصةيينمصا جصاء  منطي وميص  نمصا في 

م ل وجود  ،منطي ومي  نماي مقارنةتنوع اسصصصصتخداما  ا راضصصصصي يشصصصصياخة يهتي  إل   

وندرة وجود هذا مسصصصاحة الشصصصياخة  إجمالي   من  %8االسصصصتخدا  الصصصصناعي ييهتي  ينسصصصية 

 نما.ومي   يمنطي االستخدا 

صص شي جاء حيث   ،ورذلك شياختي مسطرد وشيرا الخيمة را الخيمة في الترتي  صص

، وذلك الرتجاع نسصصصية السصصصرنيةوالخامس من حيث الر افة    ،الرايع من حيث الر افة الىامة

مسصصصاحة إجمالي   من  %44مسصصصاحة االسصصصتخدا  الصصصصناعي يمسصصصطرد والتي يلغ  حوالي  

المرتية ا ول ، ودمنهور شصيرا في   ، وجاء  ييجا يشصياخة مسصطرد  ا راضصياسصتخداما  

 .والر افة السرنيةالر افة الىامة من حيث المرتية ا خيرة في 

وحج  ترارما    ،السصصصصرانا في  ياس الىال ة يين عدد  ويتيين ج ر السصصصصران جلي  

وحج    ،وخاصصصصة حج  ترارما  المخلجا  المنزلية المتنوعة  ،تجمىا  المخلجا  الصصصصلية

صص را الخيمصص ة شيصص مخلجا  الهد  واليناء الموجودة يرل شياخة من شياخا  مدين ترارما   ،ة صص

 (. 25( شرل )15من جدول ) يتيين رما

الشصصصياخا  من حيث عدد السصصصران الذي يلغ جاء  شصصصياخة يهتي  في مقدمة فقد 

 من إجمالي %56تض  وعدد سران المدينة، إجمالي  من %41نسمة ينسية  545540
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حج  تجمىا  مخلجا  الهد  إجمالي   من  %89ية المتنوعة، مخلجا  المنزلحج  تجمىا  ال

المنزلية  المخلجا  ترارما  من )*(يو /3نسصمة/   37واليناء يالمدينة، ويذلك يلغ نصصي  رل 

 . يشياخة يهتي  من مخلجا  الهد  واليناء *() يو /3نسمة/  8 المتنوعة، يينما يلغ نصي  رل

نصلليب شللياخات مدينة شللبرا الخيمة من حجم المخلفات  و م، 2017للسللكان  الكثافة العامة(  15جدول )

 م.2016م والبناءدومخلفات اله ، المنزلية المتنوعة

  2017المررزي للتىيئة الىامة واالحصاء ييانا  تىداد  الجهاز   (،2016جرتوير  -الميدانية)فيرايرالمصدر: الدراسة 

 

  2017 السران الجهاز المررزي للتىيئة الىامة واالحصاء، ييانا  تىدادالمصدر:الدراسة الميدانية، 

  لمخلفلات المنزليلة المتنوعلة ومخلفلات الهلدم( العالقلة بين علدد السلللللكلان وحجم تراكملات ا25شلللللكلل )

 م2017والبناء

صص نسمة والتي تم   435076يليها شياخة ييجا  يىدد سران  إجمالي  من  %33ل  صصصص

حج  تجمىا  المخلجا  المنزلية المتنوعة، إجمالي   من  %12عدد سصصران المدينة، وتضصص  

 
  (2016جرتوير -الدراسة الميدانية )فيرايرو    )*(

 ات المتغير     الشياخة
عدد  
 السكان 
 م2017

الكثافة العامة  
  م2017للسكان

 (2)نسمة/كم

حجم المخلفات 
المنزلية 
 (3المتنوعة)م

% 
حجم مخلفات 
الهدم والبناء  

 (3)م
% 

 0.0 0.0 0.2 50.7 16543 20175 الخيمة راشب

 4.2 3313.3 11.5 3073.3 64707 435076 بيجام

 0.0 0.0 0.9 242.8 16078 26685 دمنهور شبرا

 88.6 70318.8 55.7 14834.8 57997 545540 بهتيم

 5.2 4121.5 20.0 5332.1 14933 134038 مسطرد
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خيمصة، ونالحظ ممصا  حج  تجمىصا  مخلجصا  الهصد  والينصاء يمصدينصة شصصصصصيرا الإجمصالي  من 4%

تجمىصا  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة يهصذ  ، وحج  سصصصصصيق جن الىال صة يين عصدد السصصصصصرصان

نشاط عمليا  الجمع إل     الشياخة ل  ترن  وية رما هي ييا ي شياخا  المدينة، وهذا يرجع

يمر يوسصطها طريق رئيسصي  حيثا مما  لل من حج  تجمىا  المخلجا  المنزلية يها، نسصيي  

جمع  عل لحي حررصة يصالشصصصصصيصاخصة ممصا ي لز  اوهور جحمصد عرايير وهو محور الواحصد 

وهذا ما جرد  االسصصتييان  حت  ال تتو ف حررة السصصير يه، منه الصصصلية المترارمة المخلجا 

  حيث يلغ  نسصية من يتخلص من المخلجا  الصصلية عن طريق السصيارا  ؤجراإالذي ت  

 ياإلضصصافة  النسصصية من سصصران شصصياخة ييجا ، من هذ  %71.5حوالي    %17.5التايىة للحي  

مساحا  الجضاء التي يمرن التوسع عليها مما يجسر انخجاض حج  مخلجا  محدودية الإل   

 الهد  واليناء مقارنة يىدد سرانها.

من ترارما  المخلجا  المنزلية المتنوعة يشصياخة ييجا  السصران   و د يلغ نصصي 

  مخلجا  الهد  امن ترارما  تجمى( )*( يو /نسصصصصمة113)/3 و ،()*(نسصصصصمة/يو   142/)3 

 .عدد السران يالمدينةإجمالي  من %74 ر ييجا  ويهتي ر واليناء، وتم ل الشياختان 

نسصمة ينسصية    166086يليها من حيث عدد السصران منطي ومي  نما يىدد سصران 

حج  تجمىا  إجمالي  من  %12  وتسصصصتحوذ عل  عدد السصصصران يالمدينة،إجمالي   من  13%

حج  تجمىا  مخلجا  إجمالي  من  %2مدينة شصصصصيرا الخيمة،  ية المتنوعة يمخلجا  المنزلال

من حج   (*() يو   نسصصمة/  35)/3سصصران منطي ومي  نما  يلغ نصصصي  يذلك الهد  واليناء، و

حج  تجمىا  إجمالي  من( )*( يو نسصمة/103)  /3 وترارما  المخلجا  المنزلية المتنوعة، 

 .يالشياخة ا  الهد  واليناءصصمخلج

يليها في المرتية الرايىة من حيث عدد السصصصران شصصصياخة مسصصصطرد يىدد سصصصران  

 من  %20  وتسصتحوذ عل المدينة، يعدد السصران  إجمالي   من  %10نسصمة ينسصية   134038

حج  مخلجصا  إجمصالي   من  %5حج  تجمىصا  المخلجصا  المنزليصة المتنوعة يالمصدينصة، إجمصالي  

من  ()*( يو  نسصصمة/ 25)  /3سصصران مسصصطرد   ون نصصصي ك يرويذلالهد  واليناء يالمدينة، 

 حج إجمصالي  من ()*(نسصصصصصمصة/ يو 33)/ 3 حج  ترارمصا  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة، 

 مخلجا  الهد  واليناء يالشياخة. ترارما 

 
  (2016جرتوير -ميدانية )فيرايرو   الدراسة ال )*(
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من حيث عدد السصران شصياخة دمنهور شصيرا يىدد   وجاء  في المرتية الخامسصة 

 من  %1وتسصتحوذ عل    ،عدد السصران يالمدينةإجمالي   نم  %2نسصمة ينسصية   26685سصران 

حج  ترارمصا  المخلجصا  المنزليصة يصالمصدينصة، وتخلو من ترارمصا  مخلجصا  الهصد  إجمصالي 

من المخلجا  المنزلية  ( )*(نسمة/ يو    110  )/3   السصران هذ  الشصياخة صصي نواليناء، ويلغ 

 المتنوعة.

لسران شياخة شيرا الخيمة يىدد سران وتأتي في المرتية ا خيرة من حيث عدد ا

 من  %0.2عدد السصصصران يالمدينة وتسصصصتحوذ عل   إجمالي   من  %2نسصصصمة ينسصصصية   20175

 غيلو مخلجصا  المنزليصة المتنوعصة يصالمصدينصة وتخلو من مخلجصا  الهصد  والينصاء،الحج  إجمصالي 

 (.)*( يو  نسمة/ 398)/3السران يها من المخلجا  المنزلية المتنوعة   نصي 

 product moment correlation) ممصصا سصصصصصيق ووفق مىصصامصصل ارتيصصاط الىزو 

coefficient) ،  وهو من ج و  ا سصصالي  التي يمرن عن طريقها مىرفة درجة االرتياط يين

اسصصصصصتخصدا  مصد  انحراف رصل مجموعصة من القي  ، وتقو  فررة االرتيصاط هنصا عل   نظصاهرتي

تيين وجود ارتياط ، (189، ص 1999، هي إيرا) عن وسصطها الحسصايي رأسصاس للحصصول عليه

المخلجصا  المنزليصة ترارمصا  وإجمصالي حج   ،يين عصدد السصصصصصرصان 0.76 وي موجص   يمتصه 

ا يصدفىنصا  ، وهصذا مص وحج  مخلجصا  الهصد  والينصاء يشصصصصصيصاخصا  مصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة ،المتنوعصة

 .ما لليحث في الخصائص المختلجة لسران المدينة التي ج ر  في تواجد تلك الترار

 . الخصائص التعليمية لسكان مدينة شبرا الخيمة -3

وريجية التىامل  ،والجاصصلة في طريقة المهمةيىد المسصتو  التىليمي من الىوامل  

مع المخلجا  الصصصلية، حيث يؤ ر المسصصتو  التىليمي في  قافة وسصصلوك السصصران، وتشصصمل 

والرتاية، ولهذ  الييانا  التىدادا  السصصرانية توزيع السصصران حسصص  درجة اإللما  يالقراءة 

ا للحر  عل  التطور ومقياسص   ،جهمية خاصصة في جنها تىد مؤشصرا  لمسصتو  المىيشصة القومي

 .(346 ، ص1993)جيو عيانه،  قافي واالجتماعيال 

ورما يتضصح  ،تهااتتنوع الحالة التىليمية يمدينة شصيرا الخيمة عل  مسصتو  شصياخ 

الحالة التىليمية يمدينة شصيرا الخيمة ينسصية   جنيال ( يتصصدر المؤهل المتوسصط26من شصرل )

 
  (2016جرتوير -و   الدراسة الميدانية )فيراير )*(
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 ينسصية  ال ال ةيأتي المؤهل الجامىي يالمرتية  ، يينما%21يليه مياشصرة ا مية ينسصية   ،34%

، وجصاء المؤهصل فوق %9، يتيىصه الجئصة التي ترتص  وتقرج يصدون مؤهصل ينسصصصصصيصة %11 حوالي

 ةا محو ا ميفقط، وجخير    %0.7ال إالمؤهل فوق الجامىي  يم ل  ، ول %5المتوسصصط ينسصصية 

 .%0.4ينسية 

 حوالييرا الخيمة يلغ  مية يين سصصران مدينة شصص ومما سصصيق يتيين جن نسصصية ا 

ويحسصصصا     ،%45رفي مقايل الذرو  %55ناث منها وم ل  نسصصصية اإل ،ران المدينةسصصص  سمخ  

متنوعة )ال يقرج وال يرت (، وحج  المخلجا  المنزلية ال ميينيين عدد سصصصران ا  االرتياط

 ، وي موج  ارتياطجي   0.855ة االرتياط من خالل مىامل االرتياط ييرسصصون يلغ   يم

المخلجا  ترارما  رلما زاد حج   ،مية عل  مسصصصصتو  الشصصصصياخا ا زاد  نسصصصصية ا فرلم

  المنزلية.

يتخلصصصصصون من المخلجا   ،من الىينة  %64و د تيين من االسصصصصتييان جن حوالي  

 متوسط جو جعل .داخل الحاويا  ذوي مؤهل 

  2017السران : الجهاز المررزي للتىيئة الىامة واالحصاء، ييانا  تىداد المصدر

 م. 2017ا للحالة التعليمية التوزيع النسبي لسكان مدينة شبرا الخيمة طبقا  (26شكل )

 الخصائص اًلقتصادية لسكان مدينة شبرا الخيمة.- 4

مخلجصا  الصصصصصصليصة الم نتجصة، يىصد الصدخصل من جه  الىوامصل المؤ رة في حج  ال

،   2007،  الييرة، ) المجتمىصا  الميسصصصصصورةمخلجصاتهصا ج صل من مخلجصا   فصالمجتمىصا  الجقيرة

وا راضصصصي غير   ،ولرن تواجد ترارما  المخلجا  الصصصصلية يالطرق والشصصصوارع ،(54ص
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فراد عل  دفع مقايل المسصتغلة  د يتزايد مع انخجاض مسصتو  الدخل في حالة عد   درة ا 

صصصصصور من لذين يقوموا يالجمع من المنازل في حالة وجود  ي للجامىين المسصصصصتقلين اماد

ممصا يترتص  عليصه زيصادة ترارمصا  المخلجصا   ،القصائمين عل  عمليصا  الجمع من المحليصا 

 .الصلية

صصص اس االرتيصصص ويحسا  مىامل االرتياط سييرمان لقي صصص اط يين متوسصصص   ط نصي صصص

 ، وحج  المخلجا  المنزلية المتنوعة، وحج ()*الناتج المحل  اإلجمالي الجرد من

 0.37-واليناء المترارمة يمدينة شصصيرا الخيمة ران ناتج االرتياط مخلجا  الهد  

 اإلجمالي يقايلهالتنا ص في نصصصصصي  الجرد من الناتج المحل   يمىن   ارتياط عرسصصصصي  جي

 مدينة شيرا الخيمة.يزيادة في حج  المخلجا  المترارمة 

ن التمتع ريقيس الحرمان م )*(  الحرمانرمان عل  دليل  االرتياط سصيي ويتطييق مىامل

واليناء ومخلجا  الهد    ،وعال ته يحج  المخلجا  المنزلية المتنوعة،  يمسصتو  مىيشصة الئقر

جي رلما زاد   0.71  يلغ ران ناتج االرتياط موج   ويو  المترارمة عل  مستو  الشياخة،

وترارما   ،المنزلية المتنوعةا  المخلجا  الصصصصصصلية  رلما زاد حج  ترارم  ،دليصل الحرمان

 مرتيط يىصد  إمرصانيصة ا فراد دفع ،ن ترار  المخلجصا جمخلجصا  الهصد  والينصاء، ممصا يؤرصد 

مما  د يدفىه  للتخلص منها يالشصوارع وا راضصي  ،في مقايل التخلص منها  ترلجة إضصافية

جمىوا عل  وجود جامىين جلىينة، د افراجن غاليية  ج ،يان، وهذا ما تيين من االسصتيالجضصاء

مسصصتقلين يجمون المخلجا  مقايل ميلغ مالي لرل شصصنطة، ولرن نسصصية من يتىامل مىه  من 

فقط، وهصذا مصا يصدل عل  جن السصصصصصرصان يقوموا يصالتخلص يصأنجسصصصصصه  من %6حج  الىينصة رصان 

ا لىد  اسصصصصتىداده  لتحمل تراليف إضصصصصافية، خا ياء صصصصصة وجن فاتورة الرهرالمخلجا  نظر 

جيصاري مقصايصل خصدمصة النظصافصة، ورصان متوسصصصصصط مصا يت  دفىصة للجصامىين من إيقترن يهصا ميلغ 

ا، ممصا يسصصصصصتلز  اإلدارة جن تقو  يصدورهصا للتخلص من  20القطصاع الخصاص  جنيصة شصصصصصهريص 

 المخلجا  الصلية نظير ما يت  دفىة مسيق ا عل  فاتورة الرهرياء.

 ة.ان مدينة شبرا الخيمالخصائص السلوكية لسك-5

 في تواجد ترارما  المخلجا  الصصصصلية اال  وفى   امهم   ادور  يلى  سصصصلوك السصصصران  

 من التخلصالسلوريا  يسلوك ا سرة في  خاصة يا مارن الىشوائية جو يالطرق، وتتىلق

 
 ، تقرير التنمية اليشرية المحلية، مؤشرا  التنمية اليشرية محافظة القليويية.2015وزارة التنمية المحلية، )*(
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وتتو ف  ،(32، ص 2011)عيصد الحي، المخلجصا  المنزليصة، وو ص  إخراج المخلجصا  المنزليصة 

 مر  ومد  وعيه.ا  الصلية المنزلية وعا عل  من ي خرج المخلجيض  ج

وية االحإل    سصصرة في طريقة نقل المخلجا  المنزلية من اليي ويتىلق سصصلوك ا 

لقاءها سصصصواء يالحاوية جو يالقر  إو  ،خارج المنزل عل  مسصصصافةإل    ، يالمشصصصيالطرق جو

صص منه إل   هاواصطحاي جضاء، جو نقلها عن طريق السيارةيا رضي الفي الشوارع جو ا جوصصصص

 ج ر  حاوية.إل   جو ،ان يىيد عن المنطقة السرنيةصصمر

 ويتو ف المران الذي يتخلص يه الشصخص المسصؤول عن إلقاء المخلجا  المنزلية 

 منها هل يوجد مران مخصصص يالقر  من المنزل يمرن إلقاء المخلجا  ؛عل  عدة عوامل

رذلك و ؟  ممتل ج  المخلجا  وهل هذا المران يه حيز السصصصتيىا  ؟المنزلية يه م ل الحاوية

 وليته في الحجاظ عل  نظافة الشوارع والمدينة.ئوعي من يلق  المخلجا  يمس

يالتخلص من  نالىينة يقومو  من جفراد  %19وتيين من االسصتييان جن نسصية حوالي  

 %11يأ ر  جرض فضصصصاء، وحوالي   %8.5ج ر  تجمع وعل     %38المخلجا  يالطرق و

 %17.5يصالتخلص من المخلجصا  داخصل الحصاويصة، وحوالي  نيقوموالىينصة فقط إجمصالي  من

عن طريق الجمىين   %6يتخلصصصصون من المخلجا  عن طريق سصصصيارا  الجمع من الحي،  

 المستقلين.

يىد الىمر حيث    ،سن الشخص الذي ي لق  المخلجا   ،اهذ  الىوامل جيض    ومن يين

المخلجا  داخل الحاوية يناء   مد  وعي الشصصخص، ورذلك القدرة عل  إلقاءلإشصصارة يم اية 

رلما ران السصصصن   جنه م ل طول القامة، حيث ،مرانا  الجسصصصدية المرتيطة يالسصصصنعل  اإل

مما يترت  عليه ترار    ج ل،  الوصصول للحاوية والقدرة عل  ،رلما ران الوعي ج ل اصصغير  

 المخلجا  يجوار الحاوية.

ا فراد في إلقصاء  لوكا سصصصصص يرون جيضصصصصص    ،يينمصا في حالة عد  وجود حاوية  رييصة

فرلما ران السصصن صصصغير رلما جسصصرع الجرد في   ،عل  الوعي والسصصن يناء   االمخلجا  مختلج  

ج ر  جرض فضصصاء جو يجوار جسصصوار في   جو  ،إلقاء المخلجا  للتخلص منها في الشصصوارع

عل  عل  عد  إلقاء المخلجا    اريما ران جر ر حرصص   ،االخدما ، يينما رلما ران جرير سصن  

عن المنصاطق المصأهولصة،  االيتىصادا  صد يىطصل حررصة مرور السصصصصصيصارا ، ورصذلصك مص م ،قالطر

 .فيه ر  مران مخصص للتخلص من المخلجا  جواليحث عن 
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في جريصاس  يصالتخلص منهصارمصا يتىلق السصصصصصلوك يطريقصة إلقصاء المخلجصا  هصل 

يث رياس اليالسصصصصتيرية ترون جفضصصصصل من حا   جنحيث   ،يالسصصصصتيرية، ج  عن طريق دلو

مما  د يترت    ،يسصاعد في يى رتهافإن ذلك  ،يينما في حالة إلقاء المخلجا  مياشصرة ،جمىها

الروائح الرريهة وغيرها من ا ضصصصرار الصصصصحية إل     ياإلضصصصافة  ،عليه تروين عصصصصارة

جمىوا عل  جنصه يت  جمن جفراد الىينصة  %98ن حوالي ج ،، وتيين من االسصصصصصتييصانوالييئيصة

 ليالستيرية.س ارياالتخلص يواسطة ا 

رانية من السصصران وخصصصائصصصه  سصصيت  منا شصصة الىوامل الم  ج ر يىد جن ت  عرض

 ا  المخلجا صص ومد  تأ يرها في تواجد تجمى  ،راضيواستخداما  ا  ،وشيرة طرق ،ترع

 .الصلية يمدينة شيرا الخيمة

ا:  أثر اسللتخدامات ارراضللي بمدينة شللبرا الخيمة على توزيع ثانيا
 .ت الصلبة بمدينة شبرا الخيمةتجمعات المخلفا

في تواجد ترارما  تجمىا   ،تؤ ر اسصصصصتخداما  ا راضصصصصي يشصصصصرل واضصصصصح

المخلجا  الصلية من حيث الىدد والحج  والنوع، ودراسة استخداما  االراضي والتىرف 

عليها يجسصر يشصرل ريير جسصيا  تواجد تجمىا  المخلجا  الصصلية، وشصرل توزيىها وعال ة 

 جد هذ  التجمىا  من حيث الىدد والنوع والحج .رل استخدا  يتوا

(، 27 راضصي يمدينة شصيرا الخيمة رما يتضصح من شصرل )وتتنوع اسصتخداما  ا

تجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا  ونجد جن هذ  االسصصتخداما   د ج ر  في توزيع

 م ل جن ترون محاطة  ،الخيمة حيث جن يىض االسصصصصصتخداما ، والتي لها طييىة خاصصصصصصة

المخلجا  ها مسصصصصاحا  يينية تىطي الجرصصصصصة لليىض للتخلص من  يأسصصصصوار، جو توجد ي

يجوارها، وفيما يلي عرض لما جذيته هذ  االسصصصتخداما  من تجمىا  المخلجا  الصصصصلية 

 يمدينة شيرا الخيمة.

 .ارراضي الفضاء بمدينة شبرا الخيمة-1

تجمىا  المخلجا   تىد ا راضصي الجضصاء من جر ر الىوامل التي تؤ ر في تواجد

ا لخلوها من السصصصصصران جو المالرين، وتتواجد تجمىا  المخلجا  الصصصصصصلية  ؛الصصصصصصلية  نظر 

يا راضصصي الجضصصاء في حالتين إما داخل ا رضصصي الجضصصاء جو في تجمىا  عل  مسصصافة 

  ريية يجوارها.
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تتجاو  مسصاحا  ا راضصي الجضصاء يأحياء وشصياخا  مدينة شصيرا الخيمة، ورما  

اضصي الجضصاء يحي شصرق حوالي جريىة جخماس ( م ل  مسصاحة ا ر16دول )يتضصح من ج

، يينما %47مسصاحة ا راضصي الجضصاء يمدينة شصيرا الخيمة، وران نصصي  شصياخة مسصطرد  

 مساحة ا راضي الجضاء يمدينة شيرا الخيمة.إجمالي  من %34.7ضم  شياخة يهتي  

 م2016ا الخيمة الفضاء بشياخات مدينة شبر ارراضي( مساحات 16جدول)

 صـحر أرشـيفي Google Earth pro  2014المصصدر: المخطط االسصتراتيجي الىا  والتجصصيلي لمدينة شصيرا الخيمة  
2016.   

 . 2016 ، الدراسة الميدانية2014المخطط االستراتيجي الىا  لمدينة شيرا الخيمةالمصدر:  

 م2016( استخدامات ارراضي بمدينة شبرا الخيمة 27شكل )

 % 2كم الشياخة

 34.7 0.48 يهتي 
 47 0.65 مسطرد

 0.3 0.00 شيرا الخيمة

 8 0.11 ييجا 

 1 0.01 دمنهور شيرا

 9 0.13 منطي ومي  نما

 100 1.38 اإلجمالي
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مسصاحة ا راضصي الجضصاء يمدينة شصيرا إجمالي   من  %9.3يينما ضص  حي غر   

مسصصصصاحة ا راضصصصي لي إجما  من  %8  شصصصصياخة ييجا  ما يقر  من الخيمة، حيث ضصصصصم  

، وضم  شياخة شيرا الخيمة %1يمدينة شيرا الخيمة، وضم  دمنهور شيرا الجضصصصصصصصصاء  

 اء يمدينة صصصمساحة ا راضي الجضإجمالي  من %9، وران نصي  منطي ومي  نما 0.3%

 شيرا الخيمة. 

مسصاحة ا راضصي الجضصاء يمدينة شصيرا إجمالي   من  %9.3يينما ضص  حي غر   

مسصصصصاحة ا راضصصصي إجمالي   من  %8ضصصصصم  شصصصصياخة ييجا  ما يقر  من الخيمة، حيث 

، وضم  شياخة شيرا الخيمة %1الجضصصصصصصصصاء يمدينة شيرا الخيمة، وضم  دمنهور شيرا 

مسصاحة ا راضصي الجضصاء يمدينة إجمالي  من  %9، وران نصصي  منطي ومي  نما 0.3%

 .شيرا الخيمة

جدو د   %30ينسصية   راضصي الجضصاءالسصتخدا  ا   ؛ 10ضصمن حر   اتجمى    95  و 

عدد تجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة، ويتجاو  تأ ير اسصصتخدا  إجمالي   من

تجمىا  المخلجا  الصصلية داخل شصياخا  جحياء مدينة شصيرا  وجودا راضصي الجضصاء في 

عصدد التجمىصا  التي جصذيتهصا إجمصالي   من  %62تجمع ينسصصصصصيصة   59الخيمصة، فضصصصصصمص  يهتي  

 ،% 17تجمع ينسصصية   16د التي ضصصم   ، يليها مسصصطر10الجضصصاء داخل حر     ا راضصصي

صص عدد التجمىا  التي جذيتهإجمالي   من  %79ويذلك ض  حي شرق  صص اضا ا رصصصص ي الجضاء صصصص

 (.17رما يتيين من جدول ) ، 10داخل حر  

  الفضللاء لألراضللي 10 حرم داخل الفضللاء ارراضللي جذبتها التي للتجمعات العددي  ( التوزيع17جدول )

 .م2016 الخيمة شبرا بمدينة

  2016جرتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

والتي  ،عل  الرغ  من جن نسصصية مسصصاحة ا راضصصي الجضصصاء في شصصياخة يهتي و

ج ل من مسصاحة  ،مسصاحة ا راضصي الجضصاء يمدينة شصيرا الخيمةإجمالي   من  %34.7يلغ  

 % عدد التجمعات الشياخة

 62 59 بهتيم

 17 16 مسطرد

 2 2 بيجام

 19 18 منطي وميت نما

 100  95 اإلجمالي
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إال جن   ؛(16ن من جدول )رما يتيي  %47والتي يلغ   ،ا راضصي الجضصاء يشصياخة مسصطرد

شصصصياخة يهتي  جذي  النسصصصية ا رير من تجمىا  المخلجا  الصصصصلية الوا ىة يا راضصصصي 

   المخلجا  الصصلية داخل شصياخةتجمىاتررز إل      ، ويرجع ذلك10الجضصاء ضصمن حر  

(، وتواجدها 28رما يتضصصح من شصصرل ) ،مسصصطرد يالجزء الشصصمالي الغريي من الشصصياخة

ا، يينما يا ي مسصصاحا   يجوار ا راضصصي الجضصصاء المجتوحة وذا  المسصصاحا  الرييرة نسصصيي 

 ل إما جن ترون مسصورة جو متخللة يين مناطق صصناعية، حيث تم  ،الجضصاء يشصياخة مسصطرد

حتل اسصصصتخداما  ا راضصصصي يها، يينما جإجمالي   من  %44المناطق الصصصصناعية يالشصصصياخة 

 ئ مما يقلل من تجمىا  المخلجا  الصلية وخاصة  ،فقط %19االستخدا  السرني يها 

  2016جرتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

 م2016شبرا الخيمة مدينةضاء ب( توزيع تجمعات المخلفات الصلبة بارراضي الف28شكل )

حيث  ،يأنها تتخلل مناطق سصصرنية ،يينما تتسصص  ا راضصصي الجضصصاء يشصصياخة يهتي 

مسصصاحة اسصصتخدا  ا راضصصي داخل إجمالي  من  %60يم ل االسصصتخدا  السصصرني يها حوالي  

شصصياخة يهتي ، مما يجىل ا راضصصي الجضصصاء جاذية لتجمىا  المخلجا  الصصصلية خاصصصة 
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جن غاليية ا راضصصصي إل     لهذ  المناطق السصصصرنية، ياإلضصصصافة امتنجسصصص  ارها المنزلية ياعتي

 مما يزيد من احتمالية تواجد   ،الجضاء تقع عل  جوان  الطرق الرئيسية وال انوية يالشياخة

عدد التجمىا  التي جذيتها ا راضصصصصي إجمالي   من  %2  حي غر  ضصصصصص   يينما

   في شصصصصياخة ييجا ،التجمىاز  هذ   وترر   ،  10الجضصصصصاء يمدينة شصصصصيرا الخيمة يحر  

ندرة مسصصصاحا  إل     ودمنهور شصصصيرا، ويرجع ذلك  ،واختج  من شصصصياختي شصصصيرا الخيمة

 %1.1شصيرا  ا راضصي الجضصاء يه ، حيث يلغ  نسصية ا راضصي الجضصاء يشصياخة دمنهور

مسصصصصاحة إجمالي   من  %0.3ويلغ  ، يها  يضصصصص امسصصصصاحة اسصصصصتخداما  ا رإجمالي   من

  اتجمى    18منطي ومي  نما  ضصصم را الخيمة. يينما خة شصصييشصصيا  يضصص اا راسصصتخداما  

 عدد التجمىا  التي جذيتها ا راضي الجضاء.إجمالي  من %19ينسية 

فقد   ، 10وعن جنواع المخلجا  الصصصصلية التي جذيتها ا راضصصصي الجضصصصاء يحر   

ا  هصد  جصذيص   ال صة جنواع من المخلجصا  الصصصصصصليصة هي مخلجصا  منزليصة متنوعصة، ومخلجص 

تلطصة، وجصاء  مخلجصا  الهصد  والينصاء في مقصدمصة جنواع المخلجصا  ، ومخلجصا  مخوينصاء

حج  التجمىصا  التي جصذيتهصا إجمصالي  من %36الصصصصصصليصة من حيصث الحج  حيصث م لص  

 ،% 35ة صصصص ة ينسيصصصص ا  المختلطصصصص  ، يليها من حيث الحج  المخلج10ا راضي الجضاء يحر  

  .%29المتنوعة  يينما م ل  المخلجا  المنزلية

جن المخلجا  المختلطة التي جذيتها ا راضي الجضاء يحر   ،الجدير يالذررمن و

 ، تترون من )مخلجا  منزلية متنوعة، ومخلجا  هد  ويناء، ومخلجا  تطهير الترع(، 10

، ومخلجا  %13.2، والمنزلية المتنوعة %86.2م ل  نسصية مخلجا  الهد  واليناء يها  د و

حج  المخلجا  المختلطة التي جذيتها ا راضصصي الجضصصاء ي مالإج من  %0.3الترع تطهير 

  ،10داخل حر  

وفيما يلي سصيت  عرض حج  المخلجا  الصصلية التي ضصمتها ا راضصي الجضصاء 

نوعه، إل    ة للمختلطة ، يىد إضصصصافة نسصصصية رل نوع من حج  المخلجا  المرون  10يحر  

راضصي الجضصاء حوالي ما جذيته ا إجمالي   ليناء مننصصي  مخلجا  الهد  وا ويذلك يرون

، ول  تتىد %14نسصصصية حج  تجمىا  المخلجا  المنزلية المتنوعة حوالي  يينما يلغ  ،86%

 .%0.2 تطهير الترعنسية مخلجا  
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ن شصياخة ج ،(29( وشصرل )18من جدول ) فيتضصح  ،عل  مسصتو  الشصياخا  جما 

الجضصصاء جذيتها ا راضصصي    هد  واليناء التيحج  مخلجا  الإجمالي   من  %93يهتي  جذي  

وهذا ما يدل عل  نشصصصاط عمليا  اليناء والتوسصصصع الىمراني حيث نم  الرتلة   ، 10حر  ي

إل    ، ياإلضافصصصصصصة 2016إل      2010رة من تفي الج  %12 الىمرانية يشياخة يهتي  ينسية

مخلجا  الهد  عمليا  إزالصصصصصصصصصة مخالجا  اليناء عل  ا راضصصصصي الزراعية مما يزيد من 

حج  إجمصالي  % من80، ويلغ حج  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة يشصصصصصيصاخصة يهتي  ينصاءوال

 .   10حر  يالمخلجا  التي جذيتها ا راضي الجضاء 

م 10التللي جللذبتها ارراضللي الفضللاء بحللرم  الصلللبة المخلفللات رنللواع النسللبي الحجللم (18)جللدول 
 م.2016شبرا الخيمة بمدينة

  2016جرتوير(  -: الدراسة الميدانية )فيراير صدرالم

 ( 18المصدر: جدول )

م بشللياخات  10التي جذبتها ارراضللي الفضللاء بحرم  الصلللبة النسللبي لحجم المخلفات الحجم  (29) شللكل
 م 2016الخيمة  شبرا مدينة

حج  إجمصالي  من %5يلغ حج  مخلجصا  الهصد  والينصاء يشصصصصصيصاخصة مسصصصصصطرد و صد 

يلغ حج   ، يينما 10جذيتها ا راضصصصي الجضصصصاء ضصصصمن حر    تيليناء الالهد  وا مخلجا 

 الشياخة
مخلفات منزلية 

 (3)ممتنوعة
% 

مخلفات هدم 
 (3وبناء)م

% 
مخلفات 

تطهير الترع 
 ( 3)م

% 

 9104.6 بهتيم
79.
7 

64866.7 92.9 0.0 0.0 

 1267.5 مسطرد
11.
1 

3736.4 5.4 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 17.4 بيجام
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المنزلية  حج  المخلجا إجمالي  % من11.1المخلجا  المنزلية المتنوعة يشصياخة مسطرد 

 المخلجا  الصليصصصصةحج    غير متضمنة   10حر  يالتي جذيتها ا راضي الجضاء   المتنوعة

 .من حي شرق يرامله يت  النقل اليهاوالتي  ،الوسيطة يالمحطصصة

حج  إجمالي   % من0.2وجذي  ا راضصصصصي الجضصصصصاء يشصصصصياخة ييجا  حوالي  

 ، وخل  شصصصياخة 10المخلجا  المنزلية المتنوعة التي جذيتها ا راضصصصي الجضصصصاء يحر  

وذلك لضصىف مىدال  النمو الىمراني يها حيث يلغ مىدل  ييجا  من مخلجا  الهد  واليناء

النمو  وتررز ،%2حوالي  ( 2010-2016)الجترة من في  يهصصا ةىمرانيصص رتلصصة الال نمو

و د ج ر صصغر مسصاحا  ا راضصي   ،الىمراني في المسصاحا  الجضصاء اليينية يين المسصارن

 تواجد مخلجا  الهد  واليناء. ندرة وتيى رها يالشياخة عل  يشياخة ييجا الجضاء 

راضي الجضاء رذلك خل  شياخة ييجا  من مخلجا  تطهير الترع يسي  ي ىد ا  

سصصو  ترعة جيو النجا التي تمر  ،نه ال توجد ترع تمر يشصصياخة ييجا إعن الترع خاصصصة  

ا عن ناطق المينية يىيد  ويين الم  ،ا في غر  الشصصصصياخة  تقريي  630داخل الشصصصصياخة يطول 

 ا راضي الجضاء.

حج  المخلجصا  المنزليصة إجمصالي  من  %9مص  منطي وميص  نمصا حوالي يينمصا ضصصصصص 

حج  مخلجا  إجمالي   من  %1.7 ، و10ر  التي جذيتها ا راضصصصي الجضصصصاء يح المتنوعة

 الوحيدة التي يهاهي الشصصياخة  و  ، 10الهد  واليناء التي جذيتها ا راضصصي الجضصصاء يحر   

ا نسصصية  ليلة جد   م ل  ولرنها  ا راضصصي الجضصصاءن م   10  داخل حر مخلجا  تطهير ترع 

 ؛التي جذيتها ا راضصصي الجضصصاء ا  الصصصلية  حج  المخلجإجمالي   من  %0.14يث يلغ  ح

ا لوجود ترعة الشصصصر اوية يالقر  من ا راضصصصي الجضصصصاء يحر    يمدينة شصصصيرا    10نظر 

 الخيمة.

إجمالي  من  %30جذي   ،  د 10يحر    الجضصصاء  ن ا راضصصيجمما سصصيق يتيين  

نة دييم  حج  المخلجا  الصليةإجمالي   من  %55دد تجمىا  المخلجا  الصلية، وحوالي  صص ع

المخلجا   شصصيرا الخيمة مما يدل عل  ا  ر القوي لضرضصصي الجضصصاء في تواجد تجمىا 

 .الصلية

 بمدينة شبرا الخيمةارراضي الزراعية على تجمعات المخلفات الصلبة  -2



  
 شيرا الخيمةالمخلجا  الصلية يمدينة  تجمىا  غرافية المؤ رة في توزيعالىوامل الج

 

 85 

 الجصل ال الث 

 لسصصران مدينة شصصيرا الخيمة،  ىد الزراعة يمدينة شصصيرا الخيمة في الو   الحاليت  

مسصصصاحة اسصصصتخداما  إجمالي   من  %11.5جر ر من  يم ل حيث جنه غير رئيسصصصينشصصصاط 

ا راضصي يمدينة شصيرا الخيمة، وران لضراضصي الزراعية ج ر في تواجد عدد من تجمىا  

( حيث ضصم  ا راضصي 30ة شصيرا الخيمة رما يتضصح من شصرل )دينٍالمخلجا  الصصلية يم

خلجا  ىا  المعدد تجمإجمالي   من  %7جي ما يم ل حوالي   ا،تجمصصى    22الزراعية يداخلها 

تجمىا     10يشصصصياخة يهتي ، و اتجمى   12الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة، وتتوزع رما يلي

 يمنطي ومي  نما.

  2016ارتوير(  -اير المصدر: الدراسة الميدانية )فير

  الخيمة شللبرا بمدينة الزراعية لألراضللي م10حرم داخل الصلللبة المخلفات تجمعات توزيع(  30شللكل )
 م2016

للمخلجا  الصصصصلية  اتجمى    44  عدد  10ي الزراعية يحر    ا راضصصص ينما جذيي

عدد تجمىا  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة، إجمالي   من  %14جي ما يم ل حوالي  

 4، يينما ضصم  ييجا   اتجمى    17تجمع، وضصم  منطي ومي  نما   21حيث ضصم  يهتي  

 تجمع. 2تجمىا ، وضم  مسطرد عدد 
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  لضراضصي الزراعية 10ية ضصمن حر   ع من المخلجا  الصصلوتواجد  ال ة جنوا 

هي مخلجصا  منزليصة متنوعصة، ومخلجصا  هصد  وينصاء، ومخلجصا  مختلطصة، وم لص  المخلجصا  

نصصصصصصف عصدد تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة داخصل حر   اتجمىص    22المنزليصة المتنوعصة يىصدد 

، ويلغ عصدد مخلجصا  الهصد  %27ينسصصصصصيصة تجمع  12 ، ويلغ عصدد المخلجصا  المختلطصة 10

  لضراضصصصي 10عدد التجمىا  داخل حر  إجمالي   من  %23تجمىا  ينسصصصية   10يناء وال

 الزراعية يمدينة شيرا الخيمة.

  لضراضي الزراعية يمدينة  10يلغ حج  تجمىا  المخلجا  الصلية داخل حر    

شصصصصيرا الخيمة، واحتل  حج  المخلجا  الصصصصصلية يمدينة إجمالي  من  %14شصصصصيرا الخيمة 

، يليها من حيث الحج  المخلجا  %39المخلجا  المختلطة النسصصصصية ا رير يها حيث يلغ  

 . %28، يليها مخلجا  الهد  واليناء ينسية %33المنزلية المتنوعة ينسية 

  لضراضصصصي الزراعية يمدينة شصصصيرا 10وتترون المخلجا  المختلطة داخل حر   

مع مخلجصا  الهصد  والينصاء( فيمصا عصدا  ،جصا  المنزليصة المتنوعصةالخيمصة من اختالط )المخل

 ،مع مخلجصصا  الهصصد  والينصصاء ،تجمىين نتجصصا عن اختالط )المخلجصصا  المنزليصصة المتنوعصصة

 ومخلجا  تطهير الترع(.

وسيت  عصصصرض حج  المخلجصصصا  الصليصصصة التي جذيتها ا راضي الزراعية يحر  

صصصصة نسيصصصصة رصصل نوع من المخلجصصا  المرونصصصصصصة   عل  مستو  الشياخا ، وسيت  إضاف10

( نجد جن شصصياخة 31( وشصصرل )19نوعها، ورما يتيين من جدول )إل     للمخلجا  المختلطة

حج  إجمالي   من  %60لية المتنوعة ينسصصصصية يهتي  ضصصصصم  جرير حج  من المخلجا  المنز

إل    ، ويرجع ذلك 10المخلجا  المنزلية المتنوعة التي جذيتها ا راضصي الزراعية يحر  

عدد سصصصران المدينة، رما إجمالي   من  %41ارتجاع عدد السصصصران يها حيث ضصصصم  حوالي  

الهد   حج  مخلجا إجمالي   من  %49ضصصصم  جرير حج  من مخلجا  الهد  واليناء ينسصصصية 

 ، ويرجع هذا الرتجاع نسصية نمو الرتلة 10واليناء التي جذيتها ا راضصي الزراعية يحر  

 (، وعمليصا  اإلحالل والتجصديصد وعمليصا  إزالصة 2016-2010في الجترة ) الىمرانيصة يهصا

 م خالجا  اليناء عل  ا راضي الزراعية.

المنزليصة التي  حج  المخلجصا إجمصالي  من %17المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة 

 .  10جذيتها ا راضي الزراعية داخل حر  
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  بمدينة  م10 بحرم الزراعية ارراضلي جذبتها لتيا الصللبة المخلفات رنواع النسلبي الحجم  (19)جدول 

  م 2016 الخيمة شبرا

  2016ارتوير(  -)فيراير المصدر: الدراسة الميدانية 

 (19)المصدر: ييانا  عل  جدول 

  بمدينة  م10 بحرم يةالزراع ارراضلي جذبتها التي الصللبة المخلفات رنواع النسلبي الحجم  (31)شلكل 

  م. 2016 الخيمة شبرا

حج  إجمصالي  من %2.5ويلغ حج  مخلجصا  الهصد  والينصاء يمنطي وميص  نمصا 

، ويلغ حج  المخلجا   10يحر    واليناء التي جذيتها ا راضصصي الزراعيةالمخلجا  الهد   

ي جصذيتهصا حج  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة التإجمصالي  من  %20.1 يهصاالمنزليصة المتنوعصة 

(، رما ظهر  31( وشصصصرل )19رما يتيين من جدول )   10يحر    ا راضصصصي الزراعية

المخلجصا  التي جذيتهصا ا راضصصصصي   ضصصصصصمنمخلجصا  تطهير الترع فقط يمنطي وميص  نمصا 

   لضراضي الزراعية.  10حر  ي الزراعية

 اًلستخدام الصناعي بمدينة شبرا الخيمة.-3

وامل المؤ رة في تواجد ترارما  المخلجا  ويىد االسصصصتخدا  الصصصصناعي من الى

من تجمىا  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا  اتجمى    15  عدد  5الصصلية، و د جذ  يحر  

تجمىا     3تجمىا  ييهتي ، وعدد   4تجمىا  منها يشصصصياخة مسصصصطرد، وعدد   8الخيمة،  

 الشياخة 
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% 
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 ( 3)م

% 
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نوعين  (، و د ج ر االسصتخدا  الصصناعي في تواجد32يشصياخة ييجا  رما يتضصح من شصرل )

منزليصة متنوعصة، ومخلجصا  مختلطصة، وتم لص  مخلجصا   ، وهيالصصصصصصليصة من المخلجصا 

مع  ،المخلجصا  المختلطصة في تجمىين جحصده  ترون من اختالط مخلجصا  منزليصة متنوعصة

مخلجا  هد  ويناء يشصصصصياخة مسصصصصطرد، وا خر من مخلجا  منزلية متنوعة مع مخلجا  

 تطهير الترع يشياخة يهتي .

  2016ارتوير(  -الدراسة الميدانية )فيراير  المصدر:

  الخيمة شللبرا بمدينة الصللناعي لالسللتخدام م5حرم  داخل الصلللبة المخلفات تجمعات توزيع (32شللكل )
 .م2016

  5ويلغ حج  المخلجا  الصصصصلية التي جذيها االسصصصتخدا  الصصصصناعي داخل حر   

الخيمة، شصصصصصرل  منها  حج  المخلجا  الصصصصصصلية يمدينة شصصصصصيرا إجمالي   من  %0.6حوالي  

إجمصالي  من %11.3والمخلجصا  المختلطصة ، %88.7المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة حوالي 

   لالستخدا  الصناعي.5حج  المخلجا  الصلية ضمن حر  

 ،لشصصياخا يا  لالسصصتخدا  الصصصناعي  5وعن حج  المخلجا  الصصصلية داخل حر  

 وعن  نوعها،إل     لمخلجصصصا  المختلطةسيت  إضافة نسية رل نوع من المخلجا  الم رونصصصة ل
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لشصياخا  سصيت  إضصافة نسصية يا  لالسصتخدا  الصصناعي  5حج  المخلجا  الصصلية داخل حر   

نوعها، ويذلك يرون حج  إل     رل نوع من المخلجا  الم رونصصصصصصصصصة للمخلجصصصصصصصصصا  المختلطة

المنزلية حج  المخلجا  إجمالي   من  %52المتنوعة يشصصصياخة مسصصصطرد المخلجا  المنزلية  

(، رما 33)( وشصرل 20من جدول )    رما يتضصح5التي جذيها االسصتخدا  الصصناعي يحر  

 ضم  مسطرد رل ما جذيه االستخدا  الصناعي من مخلجا  الهد  واليناء.

  بمدينة م5 اًلسللتخدام الصللناعي بحرم جذبها التي الصلللبة المخلفات رنواع النسللبي الحجم  (20جدول )

 م 2016 الخيمة شبرا

 الشياخة

حجم المخلفات 

المنزلية 

 (3المتنوعة)م

% 

حجم مخلفات 

الهدم 

 (3والبناء)م

% 

حجم مخلفات 

تطهير الترع 

 ( 3)م

% 

 100 32.7 0 0.0 10 81.6 بهتيم

 0 0.0 100 52.2 52 424.0 مسطرد

 0 0.0 0 0.0 38 309.8 بيجام

 100 32.7 100 52.2 100 815.4 اإلجمالي

  2016ارتوير(   -انية )فيراير المصدر: الدراسة الميد

 (20المصدر: جدول )

 شبرا  بمدينة  م5  اًلستخدام الصناعي بحرم  جذبها  التي  الصلبة  المخلفات  رنواع  النسبي  الحجم  (33)شكل  

 .م 2016 الخيمة

 اًلستخدام التعليمي بمدينة شبرا الخيمة.- 4

يناءها  رما ران لطييىة يىض اسصتخداما  ا راضي من حيث تصميمها وشرل  

نتيجة لطييىتها م ل ا سصصصصوار حول  ،ج ر في تواجد عدد من تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية
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  ج ر 5( فقد ران لالسصتخدا  التىليمي يحر  34الخدما  التىليمية، ورما يتضصح من شصرل )

تجمىا  منها يشصصياخة ييجا ، وتجمع  3تجمىا  من المخلجا  الصصصلية،  4في تواجد عدد 

 .واحد يشياخة يهتي 

  2016ارتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

  والمراف  التعليمي والثقافي لالسلللتخدامات م5حرم داخل الصللللبة المخلفات تجمعات توزيع  (34شلللكل )

 م2016 الخيمة شبرا بمدينة واإلداري 

ويصالجصدير يصالمالحظصة جن التجمىصا  التي جصذيتهصا الخصدمصا  التىليميصة جميىهصا  

حج  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة إجمصالي  من  %0.2متنوعصة، و صد جصذيص  مخلجصا  منزليصة 

و صد يرجع ذلصك لقيصا  عمصال النظصافصة يصالمصدارس   ،الخيمصة، وهي نسصصصصصيصة  ليلصة يمصدينصة شصصصصصيرا

 لقاء المخلجا .إسوار جو منع السران من يالتنظيف حول ا 

 المراف  والخدمات اإلدارية والثقافية بمدينة شبرا الخيمة.-5

رصان ليىض الخصدمصا  ذا  االسصصصصصوار جو االسصصصصصتخصدا  الىصا  م صل المرافق رمصا 

عصدد  ليصل من تجمىصا    رصان لهصا ج ر في تواجصد  5يحر   اإلداريصة وال قصافيصةوالخصدمصا  
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تجمىا     9حيث جذي  هذ  االسصتخداما  مجتمىة  يمدينة شصيرا الخيمة،المخلجا  الصصلية  

 عدد  جذي  المرافق، وعدد المخلجا  الصصصلية يالمدينةإجمالي   من  %3جي ما يم ل حوالي  

ال قافي تجمع واحد رما يتيين   واالسصصصتخدا  ،تجمع 2  عدد والخدما  اإلداريةا ، تجمى  6

نوعين من المخلجا  الصصصصصلية هما  ، وتواجد يجوار هذ  االسصصصصتخداما  (34) من شصصصصرل

، ومخلجصا  مختلطصة وتترون المخلجصا  المختلطصة من مخلجصا   مخلجصا  منزليصة متنوعصة

 .منزلية متنوعة مع مخلجا  هد  ويناء

  5ويلغ حج  تجمىا  المخلجا  الصصصصلية التي جذيتها هذ  االسصصصتخداما  يحر  

حج  المخلجصا  الصصصصصصليصة يمصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة، وم لص  المخلجصا  إجمصالي  من 0.13%

 حجمها.إجمالي  من %87المختلطة 

وعل  مستو  الشياخا  سيت  عرض حج  تجمىا  المخلجا  الصلية الموجودة 

  لهذ  االسصصتخداما ، وسصصيت  إضصصافة نسصصية رل نوع من المخلجا  الم رونة 5داخل حر  

 نوعها.إل   للمخلجا  المختلطة

حج  المخلجصا  المنزليصة إجمصالي  من  %58.1و صد ضصصصصصمص  شصصصصصيصاخصة مسصصصصصطرد 

حج  مخلجصصا  الهصصد  والينصصاء التي جصصذيتهصصا هصصذ  إجمصصالي  من %46المتنوعصصة، وحوالي 

(، و د جذي  شصصصياخة 35( وشصصصرل )21رما يتيين من جدول ) ، 5االسصصصتخداما  يحر   

 من %44حج  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة، وحوالي إجمصالي  من %25.9 يهتي  حوالي

  .5 حج  مخلجا  الهد  واليناء التي جذيتها هذ  االستخداما  يحرإجمالي 

اإلدارية والثقافية   المخلفات الصللللبة التي جذبتها المرافق والخدمات رنواعالحجم النسلللبي (  21جدول )

 .م 2016را الخيمة بم بمدينة ش 5بحرم 

 الشياخة
حجم المخلفات المنزلية 

 (3المتنوعة)م
% 

حجم مخلفات الهدم 
 (3والبناء)م

% 

 44.0 203 25.9 141.9 بهتيم

 9.9 46 13.6 74.6 بيجام

 46.1 212 58.1 318.6 مسطرد

 0.0 0 1.0 5.6 شبرا الخيمة

 0.0 0 1.5 8.1 دمنهور شبرا

 100 461 100 548.8 اإلجمالي

  2016ارتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 
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 (21المصدر: جدول )

المخلفات الصللللبة التي جذبتها المراف  والخدمات اإلدارية والثقافية   رنواعالحجم النسلللبي ( 35شلللكل )

 .م 2016را الخيمة بم بمدينة ش 5بحرم 

من المخلجصا  المنزليصة من إجمصالي حج  المخلجصا    %13.6 صد ضصصصصصمص  ييجصا  و

من إجمصالي حج   %9.9 ، 5المنزليصة المتنوعصة التي جصذيتهصا هصذ  االسصصصصصتخصدامصا  يحر  

ما يا ي الشصصصياخا  وهي ودمنهور شصصصيرا وشصصصيرا الخيمة جذي  جاء، مخلجا  الهد  والين

  .5ي جذيتها هذ  االستخداما  يحر  من المخلجا  المنزلية المتنوعة الت %2.5حوالي 

 

أثر شبةة  الرر  االوبرارب بمدةن  شبةرا الة م   تو ير ة   ثالثًا: 

 يجمعات المةتفات الصتة  بمدةن  شةرا الة م .

ا  ، وتتناسصصص  جعداد من حيث الىرض والسصصصرعة والغرضتتدرج الطرق هرمي 

 ل، والنسصية ا رير من الطرق عرسصي ا مع سصرعتها حيث تشصرل الطرق المحلية الرتية ا 

، (135، ص2007)الوريل، ل الطرق اإل ليمية الرتية ا عل  والىدد ا  ل الطرق، يينما تشصر  

 ( وهي رالتالي:36جي ا رما يتضح من شرل )جريع تصنيجا  وظيإل   وتصنف الطرق

 الطرق المحلية. -4 الطرق ال انوية.-3 الطرق الرئيسية.-2 الطرق اإل ليمية.-1

   اإلقليميةالطر-1

ويىضصصها داخل   ،هي الطرق التي تمتد خارج المدن لتريط يين مرارز الحضصصر

 ،وتحمصل حررصة مرور عصاليصة  (، 153، ص2007الوريصل، )نجس اإل لي  جو في ج صالي  متىصددة 
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جطوال الطرق اإل ليمية داخل مدينة شصيرا الخيمة  طويلة، ويلغ ويسصرعة عالية لمسصافا  

جطوال الطرق يمدينة شصصصصيرا الخيمة، وتضصصصص  إجمالي   من  %3ما يم ل  ر  جي  25  حوالي

 6( ، و د جذي  الطرق اإل ليمية عدد  22طرق إ ليمية رما يتيين من جدول )المدينة سصتة 

عدد تجمىا  المخلجا  إجمالي   من  %2جي ما يم ل حوالي   من المخلجا  الصصلية تجمىا 

 ه صصص ة ما جذيتصصصار لمىرفصصق رمىيصالصلية يمدينة شيرا الخيمة، و د ت  اختيار عرض الطري

( تواجد  جميع تجمىا  المخلجا  الصصصلية 37يتضصصح من شصصرل )ورما تلك،  الطرق من

الطريق الصدائري ل  من المالحظ جن عل  الطرق اإل ليميصة يطريق ترعصة اإلسصصصصصمصاعيليصة، و

ا عن وذلك الرتجاع منسصويه نسصيي   ،يجذ  جي من تجمىا  المخلجا  الصصلية داخل المدينة

الجضصاء الىديد من ا راضصي   جان  وجودإل     سصرعة الحررة عليهإل    ا رض ياإلضصافة

 والتي يقو  السران يالتخلص من المخلجا  الصلية داخلها. ،حوله

 . 2014لمدينة شيرا الخيمة الىا  والتجصيلي المصدر: المخطط االستراتيجي 

 م2016 الخيمة شبرا شبكة الطر  والشوارع بمدينة( 36شكل )
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 م2016 بمدينة شبرا الخيمة اإلقليمية( خصائص الطر  22جدول )

 اسم الطري 

عرض 

 الطري 

 )م(

عدد 

 الحارات

حالة 

 لرصف

ت ااتجاه

 الحركة

طول 

الطري  

 )كم(

النسبة المئوية 

من إجمالي 

 الطر  اًلقليمية

 32.5 8.1 اتجاهين جيدة 8 40 الطري  الدائري

 اإلسكندرية-القاهرة 
 الزراعي

 13.2 3.3 اتجاهين جيدة 6 20

طري  ترعة 
 اإلسماعيلية

 38.7 9.7 اتجاهين جيدة 6 23

 7.5 1.9 اتجاهين جيدة 4 24 احمد حلمي

 5.1 1.3 اتجاهين جيدة 4 25 طري  الكورنيش

 3.1 0.8 اتجاهين جيدة 4 25 شارع مجلس المدينة

 100.0 25.1 اتجاهين صصصصصصصصصص صصصصصصصصصص صصصصصصصصصص اإلجمالي

 . 2014لمدينة شيرا الخيمة الىا  والتجصيلي المصدر: المخطط االستراتيجي 

  2016ارتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

 م2016 الخيمة شبرا بمدينة اإلقليمية الطر  على الصلبة المخلفات توزيع تجمعات( 37شكل )
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الصصصصصصليصة نجصد جنهصا جصذيص    وعن نوعيصة مصا جصذيتصه الطرق اإل ليميصة من المخلجصا 

 اواحصد   ا، وتجمىص  تجمىصا  5يىصدد  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة من المخلجصا  همصا: نوعين

 (.37من شرل ) يتيينمن المخلجا  المختلطة رما 

حج  إجمصالي  من %0.08وعن حج  مصا جصذيتصه الطرق اإل ليميصة فقصد جصذيص  

  المخلجا  المنزلية المتنوعة منها الخيمة، وشصرلتجمىا  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا  

حج  تجمىصا  المخلجصا  إجمصالي  من %31يينمصا م لص  المخلجصا  المختلطصة  ،%69حوالي 

 (.38الصلية التي جذيتها الطرق اإل ليمية رما يتضح من شرل )

  2016ارتوير(  -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

را  ببمدينة شلل  الطر  اًلقليمية ضللمتهاات الصلللبة التي المخلف لحجم أنواعالنسللبي  ( التوزيع38شللكل )

 .م 2016الخيمة 

جد   ،وعل  مسصتو  الشصياخا  تجمىا  المخلجا  الصصلية التي جذيتها الطرق  و 

اإل ليمية يشصصياختين هما مسصصطصصصصصصصرد ويهتي ، وضصصم  مسصصطرد حوالي نصصصف حج  تلك 

وضم  نوعين ،  ة اليا يةوجذي  يهيت  النسيوجميىها مخلجا  منزلية متنوعة،  ،التجمىا 

المخلجصا  المختلطصة من  والمخلجصا  المنزليصة المتنوعصة، وترونص  ،همصا المخلجصا  المختلطصة

 ل  مخلجا  الهد  واليناء النسصصية ا رير )مخلجا  منزلية متنوعة ومخلجا  هد  ويناء( وم  

 .%90من المخلجا  المختلطة ينسية 

 .الرئيسيةالطر  -2

ررة مرور عالية وتصصل مناطق محددة ييىضصها، وهي هي الطرق التي تحمل ح

 يلغ( 23الطرق اإل ليميصة، ورمصا يتضصصصصصح من جصدول )إل   التي تنقصل الحررصة المروريصة

مخلفات مختلطة

مخلفات منزلية متنوعة
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إجمصالي  من  %6ر  ينسصصصصصيصة   46.8جطوال الطرق الرئيسصصصصصيصة داخل نطصاق المصدينصة إجمصالي 

نجد طريق جاو  جطوال الطرق الرئيسصصصية حيث جطوال الطرق يمدينة شصصصيرا الخيمة، وتت

جطوال الطرق الرئيسصية يالمدينة، إجمالي   من  %14ر  ينسصية   6.8مصصصصصصايو ييلغ طوله    15

ي صصصصصص % وامتداد  طريق عيد الىظي  الحوف  0.2ر  ينسصية   0.1وج صصرها طريق النصصر  

 جطوال الطرق الرئيسية يالمدينة.إجمالي  من %0.8ة صصينسي 0.4

 م2016 ا الخيمةبمدينة شبر الرئيسيةصائص الطر  ( خ23جدول )

 اسم الطري 
عدد  

 الحارات

اتجاهات 

 الحركة

حالة  

 لرصف

طول 

 الطري  

 )م(

طول 

الطري  

 )كم(

إجمالي   % من

الطر  

 اًلقليمية

 14.0 6.8 6765.3 جيدة اتجاهين 6 مايو  15شارع 

 11.3 5.5 5479.3 رديئة اتجاهين 4 135الترعة البوًلقية 

 10.1 4.9 4925.8 رديئة اتجاهين 2 ترعة الشابوري

 9.7 4.7 4750.1 جيدة اتجاهين 4 أحمد عرابي

 8.0 3.9 3896.7 جيدة اتجاهين 6 شارع الخصوص 

 6.5 3.2 3159.2 متوسطة اتجاهين 2 متولي الشعراوي

 5.4 2.6 2606.2 متوسطة اتجاهين 2 ترعة جسر البحر

 4.1 2.0 2033.6 جيدة اتجا  واحد 2 محمد يعقوب

 4.2 2.0 2028.1 رديئة اهيناتج 2 جامع النصر

 4.1 2.0 2019.5 متوسطة اتجاهين 2 المدبح

 3.8 1.9 1865.7 رديئة اتجاهين  ترعة الشرقاوية

 3.7 1.8 1800.0 متوسطة اتجاهين 4 اسكو

 2.0 1.0 963.7 رديئة اتجاهين 2 مصرف شبين القناطر

مسطرد طري  بهتيم 

 العمومي
 1.9 0.9 900.0 متوسطة اتجاهين 2

 1.6 0.8 792.8 متوسطة اتجاهين 2 طري  بهتيم القديم

 1.4 0.7 700.0 جيدة اتجاهين 6 شارع الحرية

 1.4 0.7 700.0 متوسطة اتجاهين 2 مصنع ياسين

 1.2 0.6 600.0 متوسطة اتجاهين 2 الثالجة

 1.2 0.6 600.0 متوسطة اتجاهين 2 _يوليو23

 1.2 0.6 600.0 متوسطة اتجاهين 2 محمد ياسين

 1.0 0.5 492.3 رديئة اتجاهين 2 ترعة شبين القناطر

 0.9 0.5 456.4 متوسطة اتجاهين 2 نادي البالستيك

 0.8 0.4 400.0 متوسطة اتجاهين 2 عبد العظيم الحوفي

 0.2 0.1 100.0 متوسطة اتجاهين 2 النصر

 100 48.6 48634.7 لللللللل  لللللللل  لللللللل  اإلجمالي

   ،  ياسصصصصا  من الصصصصصورة الجضصصصصائية2014االسصصصصتراتيجي لمدينة شصصصصيرا الخيمة  المصصصصصدر: المخطط

QUICBIRD 2015  
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تجمع من تجمىا  المخلجا  الصصلية جي ما يقدر   69 د جذي  الطرق الرئيسصية 

ورما يتضصح  المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمةعدد تجمىا  إجمالي   من  %22ينسصية 

سية التي جذي  تجمىا  المخلجا  الصلية في تسىة ( وتم ل  الطرق الرئي39)  لصص من شر

 جطوال الطرق الرئيسية.إجمالي  من %66ر  والتي تم ل  32طرق رئيسية يطول 

  2016ارتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

 م2016 الخيمة شبرا بمدينة الرئيسية على الطر  الصلبة المخلفات تجمعاتتوزيع  (39شكل )

لطرق الرئيسصصصصصيصة التي جصذيص  تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة طريق ومن جيرز ا

عصدد تجمىصا  المخلجصا  إجمصالي  من  %30.4الصذي جسصصصصصتحوذ عل   135الترعصة اليوال يصة 

مايو الذي جستحوذ عل  ما يقر  من ريع   15الطرق الرئيسية، يليه طريق    صصصص الصلية عل

مس عدد تجمىا  رايي خ  عدد التجمىا  عل  الطرق الرئيسصية، يينما ضص  طريق جحمد ع

ويلغ  ر افة التجمىا  عل  الطرق الرئيسصصية  المخلجا  الصصصلية عل  الطرق الرئيسصصية.

ر  جمع/ت 4جعل  ر افة لىدد التجمىا  عل  الطرق الرئيسصصية   ر ، ويلغ تجمع/ 2حوالي  

تجمع  حيث يلغ  ر افة التجمىا  يهفة شصصصارع جسصصصر اليحر  اإسصصصرو، وا  ل ر  يطريق

 ر .2واحد/
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و د ضصم  الطرق الرئيسصية  ال ة جنواع من المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة 

هي مخلجصا  منزليصة متنوعصة، ومخلجصا  هصد  وينصاء، ومخلجصا  مختلطصة، وم لص  المخلجصا  

، يليهصا المخلجصا  %91لنسصصصصصيصة ا رير من حيصث عصدد التجمىصا  ويلغص  المنزليصة المتنوعصة ا

عدد التجمىا  إجمالي   من  %3  الهد  واليناء ينسصصصصية ، يليها مخلجا%6المختلطة ينسصصصصية 

 التي جذيتها الطرق الرئيسية.

عن حج  المخلجصا  التي جصذيتهصا الطرق الرئيسصصصصصيصة، فنجصد انهصا جصذيص  حوالي و 

المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة، وم ل  المخلجا  المختلطة حج   إجمالي  من  4.7%

   حج  مخلجصا  الهصد    ،%36زليصة المتنوعصة ينسصصصصصيصة يليهصا حج  المخلجصا  المن  ،%61منهصا 

 حج  المخلجا  الصلية التي عل  الطرق الرئيسية.إجمالي  من %3واليناء ينسية 

 دة يالطرق الرئيسصصصصصية تترونومن الجصدير يالذرر جن المخلجصا  المختلطة المتواج

 من  %31 ، ومخلجا  منزلية متنوعة ينسية%69من نوعين هما مخلجا  هد  ويناء ينسية 

 إجمالي حج  المخلجا  المختلطة عل  الطرق الرئيسية يمدينة شيرا الخيمة.

 .الطر  الثانوية-3

وتوفر الوصصصول  ،متوسصصطةإل    هي الطرق التي تحمل حررة مرور منخجضصصة 

المياشصصر وغير المياشصصر السصصتخداما  ا راضصصي، وهي التي تنقل الحررة المرورية من 

 43.5جطوال الطرق ال انوية يالمدينة إجمالي  الرئيسصية، وييلغالطرق  إل    الطرق المحلية

 د  (40رما يتضصح من شصرل )  .جطوال طرق مدينة شصيرا الخيمةإجمالي   من  %5ر  ينسصية 

عدد تجمىا  المخلجا  الصصلية إجمالي   من  %4.8تجمع ينسصية   15ال انوية جذي  الطرق 

المخلجا  الصصلية في سصيىة  ها تجمىا عليوتم ل  الطرق ال انوية التي تواجد   يالمدينة،

جطوال الطرق ال صانويصة إجمصالي  من %16.7ر  جي مصا يم صل  7.3طرق  صانويصة يطول 

يف هو طريق الترعصة التوفيقيصة يطول وجطول طرق هصذا التصصصصصصن، يمصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة

 . ، وهو امتداد لطريق ييجا 77 صرها طريق شرري عيد اليا ي وييلغ طوله  جر ، و2.6

 2لمخلجصا  الصصصصصصليصة عل  الطرق ال صانويصة تجمىصا  اغص  الر صافصة الىصدديصة لويل

 5تجمع/ر ، ويلغص  جعل  ر صافصة للتجمىصا  يشصصصصصارع عمرو ين الىصاص والتي يلغص  

 ر  يشارع الوحدة./واحد تجمع/ر ، وج ل ر افة تجمع
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  2016ارتوير(  -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

 م2016 الخيمة شبرا بمدينة الثانوية الطر  على الصلبة خلفاتالم تجمعاتتوزيع  (40شكل )

حج  المخلجا  الصصلية يمدينة إجمالي  من  %3و د جذي  الطرق ال انوية حوالي  

، والمخلجا  %87شصصصيرا الخيمة، وضصصصم   ال ة جنواع وهي المخلجا  المختلطة ينسصصصية 

حج  المخلجا  إجمالي    من  %6الهد  واليناء ينسية  ، ومخلجا %7المنزلية المتنوعة ينسية 

 الصلية التي جذيتها الطرق ال انوية

ء،  وترون  المخلجصا  المختلطصة من )مخلجصا  منزليصة متنوعة، ومخلجصا  هد  وينصا

يصة ا عل  من حيصث حج  سصصصصص ومخلجصا  تطهير الترع(، وم لص  مخلجصا  الهصد  والينصاء الن

، % 5.6يصة المتنوعصة ينسصصصصصيصة ، يليهصا المخلجصا  المنزل%93.5المخلجصا  المختلطصة ينسصصصصصيصة 

  .%1ومخلجا  تطهير الترع نسية ج ل من 

 .الطر  المحلية-4

المشصاة، وتوفر الوصصول هي الطرق التي تحمل حررة مرور منخجضصة وحررة 

الطرق إل    المياشصر للىقارا ، وهي التي تنقل الحررة المرورية من الشصوارع والىقارا 



  
 شيرا الخيمةالمخلجا  الصلية يمدينة  تجمىا  غرافية المؤ رة في توزيعالىوامل الج

 

 100 

 الجصل ال الث 

ر  ينسصصصية 688جطوال الطرق المحلية يالمدينة مالي  إج ال انوية ومنها ليا ي الطرق، وييلغ

 جطوال طرق يمدينة شيرا الخيمة.إجمالي  من 85%

عصدد تجمىصا   إجمصالي  من  %7.3ينسصصصصصيصة  تجمع 23و صد جصذيص  الطرق المحليصة 

(، و د شصرل حج  تجمىا  41المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة رما يتضصح من شصرل )

، % 33.5، يليها من حيث الحج  المخلجا  المختلطة ينسصية %45مخلجا  الهد  واليناء يها 

الصصصصصلية  حج  تجمىا  المخلجا إجمالي   من  %21.5وحج  المخلجا  المنزلية المتنوعة 

 التي جذيتها الطرق المحلية.

ال ال صة جنوع مجتمىصة )المنزليصة  عل  الطرق المحليصة من وتشصصصصصرلص  المخلجصا  المختلطصة

، وتطهير الترع( وشصرل حج  المخلجا  المنزلية المتنوعة النسصية المتنوعة، والهد  واليناء

، % 15واليناء ينسصية   الهد مخلجا  يليها   ،%71ا رير من حج  المخلجا  المختلطة ينسصية 

حج  المخلجصا  المختلطصة التي جصذيتهصا إجمصالي   من  %14مخلجصا  تطهير الترع ينسصصصصصيصة    

 الطرق المحلية.

  2016ارتوير(   -)فيراير  المصدر: الدراسة الميدانية

 م2016 الخيمة شبرا بمدينة المحلية الطر  على الصلبة المخلفات تجمعاتتوزيع  (41شكل )
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جي ما  ا،تجمى    113  عدد جن الطرق يمدينة شيرا الخيمة  د جذي مما سيق نجد 

 %10تم ل و يمدينة شصصيرا الخيمة،المخلجا  الصصصلية   تجمىا   عددإجمالي   من  %43يم ل 

وجذي  الطرق الرئيسصية جرير حج  يالمدينة، حج  تجمىا  المخلجا  الصصلية  إجمالي   من

، حيث ضم  جرير حج  %47.7الطرق ينسية من المخلجا  الصصلية الموجودة عل  شيرة 

حج  المخلجصا  إجمصالي  المخلجصا  المختلطصة منوحج   ،من المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة

يلغ حج  المخلجا  و(، 42( شصرل )24الصصلية عل  شصيرة الطرق رما يتضصح من جدول )

لمتنوعة حج  المخلجصا  المنزليصة اإجمصالي   من  %70المنزليصة المتنوعصة يصالطرق الرئيسصصصصصيصة 

التي جصذيتهصا شصصصصصيرصة الطرق، يينمصا تواجصد  عل  الطرق المحليصة جرير حج  من مخلجصا  

هد  واليناء عل  شصيرة الطرق يمدينة لحج  مخلجا  اإجمالي   من  %74الهد  واليناء ينسصية 

 شيرا الخيمة.

 م2016 الخيمة شبرا الطر  بمدينة جذبتها التي الصلبة المخلفات رنواع النسبي الحجم( 24جدول )

تصنيف  
 الطريق

المخلفات المنزلية 
 (3المتنوعة )م

% 
مخلفات الهدم 

 (3والبناء )م
% 

المخلفات 
 (3المختلطة )م

% 

 0 36 0 0 2 80 طر  اقليمية

 46 4299 12 245 70 2556 طر  رئيسية

 41 3835 13 262 9 312 طر  ثانوية

 12 1087 74 1464 19 699 طر  محلية

 100 9257 100 1970 100 3647 اإلجمالي

  2016ارتوير(   -لمصدر: الدراسة الميدانية )فيراير ا

 (24المصدر: جدول )

 .م2016 الخيمة شبرا الطر  بمدينة جذبتها التي الصلبة المخلفات رنواع النسبي الحجم( 42شكل )
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بملدينلة  رابعلاا: أثر الترع على توزيع تجمعلات المخلفلات الصللللللبلة 
 شبرا الخيمة.

تضص  وتىد الترع من جه  الىوامل المؤ رة في تواجد تجمىا  المخلجا  الصصلية،  

وترعة جيو   ،وترعة الشصصر اوية  ،ترع وهي ترعة اإلسصصماعيلية ةمدينة شصصيرا الخيمة  ال 

 ر رل ترعة يشصرل تجصصيلي فيما ج، وسصوف يت  دراسصة  (43ا رما يتضصح من شصرل )النج

 :يلي

  2014 المصدر: المخطط االستراتيجي الىا  لمدينة شيرا الخيمة

 م2016 الخيمة ( الترع بمدينة شبرا 43شكل )

 ترعة اإلسماعيلية بمدينة شبرا الخيمة.-1

خيمة، وتمتد عل  ا طراف الترع يمدينة شصصيرا ال  جطولتىد ترعة اإلسصصماعيلية 

  ،يهتي وييجا ( يحي غر  شيرا الخيمة، و)  ،الجنويية  ريىة شياخا  وهي )شيرا الخيمة

ر  داخل   10تمتد ترعة اإلسصصصماعيلية يطول وومسصصصطرد( يحي شصصصرق شصصصيرا الخيمة، 
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 ، وداخل ر1.3 ، وتمتد داخل شصياخة شصيرا الخيمة يطول   80المدينة، يمتوسصط عرض  

ر  7.1ر ، وداخل شصياخة مسصطرد 1.3وداخل شصياخة يهتي    ،ر 0.3يطول شصياخة ييجا  

 (.43رما يتضح من شرل )

 ( عل  جصانص  10تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة الوا ىصة داخصل حر  ) ويلغ عصدد

 45 (  30، وضصص  حر )اتجمى    41 (  20، يينما ضصص  حر )اتجمى    21ترعة اإلسصصماعيلية 

عدد إجمالي   من اتجمى    54 (  50وضصص  حر )، اتجمى    51 ( عدد40) ، وضصص  حر اتجمى  

 تجمىا  المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة.

  لمىرفصة مصد  تصأ ير الترعصة في تواجصد تجمىصا  المخلجصا  20وت  اختيصار حر  

 الصصلية، حيث ينتهي هذا الحر  مع انتهاء عرض طريق ترعة اإلسصماعيلية، ورما يتضصح

، جي ما يم ل اتجمى   41داخل هذا الحر     سصصصصماعيلية( ضصصصصم  ترعة اإل44)من شصصصصرل  

 عدد تجمىا  المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة.إجمالي  من %13 حوالي

  2016جرتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 م 2016 الخيمة شبرا بمدينة توزيع تجمعات المخلفات الصلبة على الترع( 44شكل )
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و صد تواجصد داخصل حر  ترعصة اإلسصصصصصمصاعيليصة جنواع مختلجصة من تجمىصا  المخلجصا  

ينسصصصصصيصة   اتجمىص   17تواجصد  تجمىصا  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة يىصدد  حيصثالصصصصصصليصة، 

، ومخلجصا  تطهير  %39ينسصصصصصيصة  اتجمىص   16 ، وتجمىصا  المخلجصا  المختلطصة يىصدد41%

تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية داخل   عددإجمالي   من  %20تجمىا  ينسصصصصية   8الترع يىدد 

 (.25  لترعة اإلسماعيلية رما يتيين من جدول )20حر  

اإلسماعيليللة   لترعللللة م20 الصلبة داخللللل حرم المخلفللات لعدد وحجم أنواع ( التوزيع النسبي25) جدول

 م2016الخيمة  شبرا بمدينلة

 
 المتغير           النوع

  

 الحجميالتوزيع  التوزيع العددي

 % 3م % العدد

 6 893 41 17 مخلفات منزلية المتنوعة

 60 9266 20 8 مخلفات تطهير الترع

 34 5346 39 16 مخلفات مختلطة

 100 15506 100 41 اإلجمالي

  2016جرتوير( -المصدر: ييانا  الدراسة الميدانية )فيراير

المخلجا  الصصصصصلية التي وران اليد من عرض حج  رل نوع من جنواع تجمىا  

  لترعة اإلسصصصماعيلية لمىرفة وا ع تلك التجمىا  للمخلجا  الصصصصلية، 20تواجد  يحر  

، يينما  %60جن مخلجا  تطهير الترع جاء  يالمرتية ا ول  من حيث الحج  ينسية  وتيين

، ويصالمرتيصة ال صال صة المخلجصا  %34جصاء  يصالمرتيصة ال صانيصة المخلجصا  المختلطصة ينسصصصصصيصة 

حج  المخلجا  الصصصلية عل  ترعة اإلسصصماعيلية إجمالي   من  %6ينسصصية   منزلية المتنوعةال

ة فترون  من صصصصصص (، وعن نوعية المخلجا  المختلط25  رما يتضصح من جدول )20يحر  

، ومخلجا  هد  %25، ومخلجا  منزلية متنوعة ينسية %71ترع ينسية الر ي  تطهصصصصامخلج

   لترعة اإلسماعيلية.20خلجا  المختلطة يحر  حج  المإجمالي  من %4ويناء ينسية 

  لترعصصة 20ممصصا سصصصصصيق يتيين جن مخلجصصا  تطهير الترع هي الغصصاليصصة يحر  

المتنوعصة اإلسصصصصصمصاعيليصة وهصذا نصاتج من تطهيرهصا، يينمصا ترجع  لصة حج  المخلجصا  المنزليصة 

اعيلية الذي المسصافة نسصيي ا يين المناطق السصرنية والترعة، ووجود طريق ترعة اإلسصم لي ىد

جد عائق نسصييي سصاعد  يجصصل الترعة عن المناطق السصرنية وهو طريق إ ليمي، وهذا ما يو 

حج  المخلجصا  إجمصالي  من %6في تقليصل حج  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة والتي يلغص  

  .20يحر  عل  ترعة اإلسماعلية الصلية 
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 .ترعة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة -2

  نما، شصصصياخا  )منطي ومييتمر ترعة الشصصصر اوية داخل مدينة شصصصيرا الخيمة 

تجمع   19  عدد  10يحر    وضصصم  الترعة،  ر 2.8يطول حوالي   ييجا ، دمنهور شصصيرا(

 ينتهيحيث  للحر   (، وت  اختيار هذ  المسصصافة44رما يتيين من شصصرل )ة  للمخلجا  الصصصلي

عدد إجمالي   من  %63المنزلية المتنوعة وشصصرل  المخلجا     ،المجاور حر  الطريق هاعند

  لترعصة الشصصصصصر صاويصة، يينمصا م لص  المخلجصا  10داخصل حر  تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة 

عصدد تجمىصا   إجمصالي  من %11، وجصاء  مخلجصا  تطهير الترع ينسصصصصصيصة %26المختلطصة 

 (.26  لترعة الشر اوية رما يتضح من جدول )10المخلجا  الصلية داخل حر  

  بمدينة الشلللرقاوية لترعة م10 الصللللبة بحرم المخلفات لعدد وحجم أنواع ( التوزيع النسلللبي26) جدول

 .م2016 الخيمة شبرا

  2016جرتوير( – الميدانية )فيرايرالمصدر: الدراسة 

 من  %39جما عن حج  هذ  التجمىا  نجد جن المخلجا  المختلطة تسصصتحوذ عل   

  لترعة الشصصر اوية، يليها مخلجا  تطهير الترع 10حج  المخلجا  الصصصلية يحر   إجمالي  

حج  المخلجا  إجمالي   ، من%27، يليها المخلجا  المنزلية المتنوعة ينسصصصية %34ينسصصصية 

 (.45( وشرل )26  رما يتيين من جدول )10الصلية عل  ترعة الشر اوية يحر  

  2016جرتوير( – المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

م لترعة اإلسماعيلية بمدينة 20بحرم ( التوزيع النسبي لعدد وحجم أنواع المخلفات الصلبة 45شكل )

 م2016شبرا الخيمة

 المتغير                    النوع
 التوزيع الحجمي  التوزيع العددي 

 % 3م % د العد 

 27 337 63 12 مخلفات منزلية المتنوعة 

 34 430 11 2 مخلفات تطهير الترع 

 39 500 26 5 مخلفات مختلطة 

 100 1267 100 19 اإلجمالي 
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 %39أتي في المرتية ا ول  ينسصصية يتلطة المخلجا  المخ حج   نجمما سصصيق نجد 

مخلجا   حج   ، وجاء10من إجمالي حج  المخلجا  الصصلية عل  ترعة الشصر اوية يحر   

 حج  لوجود الترعة، يينما حل  وهذا راجع   %34ترع، في المرتية ال انية ينسصصصصية التطهير 

جع ال  ان الترعصة وهصذا را %27ينسصصصصصيصة  في المرتيصة ال صال صة المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة

حيث جنها موازية لشصصصصارع   ،لتق  الشصصصصوارعوهي م   ،تتخلل مناطق عمرانية داخل المدينة

الترعة  مما يجىل ،وملتق  الشصوارع الجانيية ،وهو شصارع رئيسصي في هذ  المنطقة  ،المديح

صص خاصة في حالة عد  وجود من يجم ؛هي المتنجس لهذ  المنطقة صص جو ع  ،ع المخلجا صصصص د  صص

 مارن مخصصة لتجميع المخلجا  م ل الحاويا .وجود ج

ن غاليية ججي   %47وم ل  نسصصصية مخلجا  تطهير الترع من المخلجا  المختلطة  

لجصا  الهصد  والينصاء حج  المخلجصا  المختلطصة هي مخلجصا  تطهير الترع، رمصا ظهر  مخ

و د يرون   ،  لترعة الشصصصر اوية10داخل حر    %33من المخلجا  المختلطة ينسصصصية ضصصص 

والنسصصية  ،لسصصي  في تواجدها النمو الىمراني خاصصصة يالجان  الشصصمالي لمنطي ومي  نماا

 اليا ية من المخلجا  المختلطة مخلجا  منزلية متنوعة.

 الخيمة.ترعة النصرانية بمدينة شبرا -3

للمخلجا  الصصصلية  اتجمى    13 د ضصصم  الترعة النصصصرانية يمدينة شصصيرا الخيمة 

  (، وتمتد الترعة النصصرانية داخل منطي ومي  نما44ل )  رما يتضصح من شصر10حر  ي

، % 31تجمىا  مخلجا  منزلية متنوعة ينسصصصصية  4، و د تواجد عدد  ر 1.5يطول حوالي  

، وتجمع واحد من مخلجا  الهد  واليناء %61 تجمىا  مخلجا  مختلطة ينسصصصصية 8وعدد  

لنصصصصرانية رما   لترعة ا10من إجمالي عدد المخلجا  الصصصصلية داخل حر     %8ينسصصصية 

 (.27يتضح من جدول )

وعن حج  تجمىا  المخلجا  الصصصصلية التي جذيتها الترعة النصصصصرانية نجد جنها 

  للترعة 10ل حر  مخلجا  مختلطة من إجمالي حج  المخلجا  الصصصصلية دخ  %78جذي  

مخلجا  منزلية متنوعة من إجمالي   %8و من مخلجصا  الهد  واليناء،  %14النصصصصصصرانيصة، و

  للترعة النصصصصرانية رما يتضصصصح من جدول 10خلجا  الصصصصلية الموجودة يحر   حج  الم

 (. 46(، شرل )27)
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  بمدينة النصللرانية لترعة م10 الصلللبة بحرم المخلفات لعدد وحجم أنواع التوزيع النسللبي  (27) جدول

 م.2016 الخيمة شبرا

  2016جرتوير(   -فيراير )المصدر: الدراسة الميدانية 

  2016جرتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

  الخيمة شللبرا بمدينة النصللرانية لترعة م10 بحرم الصلللبة فاتالمخل رنواع النسللبي الحجم  (46) شللكل

 .م2016

 شصصصصصرصلتويصذلصك تحتصل المخلجصا  المختلطصة المرتيصة ا ول  من حيصث الحج ، و صد 

وشصصصرل  مخلجا    ،%53 ينسصصصية المنزلية المتنوعة  المختلطة من المخلجا   المخلجا  حج 

حج  المخلجا  المختلطصصصصة   من إجمصصصصالي  %14% ومخلجا  تطهير ترع  34الهد  واليناء

   للترعة النصرانية.10ضمن حر  

رون النسصصصصصيصة الغصاليصة عل  الترعصة النصصصصصصرانيصة هي المخلجصا  المنزليصة ويصذلصك ت

المتنوعة ويجسصر ذلك جن الترعة النصرانية تقع رحد شمالي لمنطقة سرنية، موازية لشارع 

المنطقة وملتق  للشصوارع وهو شصارع رئيسصي عرضصي في هذ   ،الترعة اليوال ية الجديدة

ذ  المنطقصة في حصالصة عصد  وجود من يجمع يجىصل الترعصة هي المتنجس لهص  ممصا ،الجصانييصة

ويأتي حج  مخلجا    الصصصلية،وجود جمارن مخصصصصصصة لتجميع المخلجا  المخلجا ، وعد   

الهصد  والينصاء يصالمرتيصة ال صانيصة وهصذا يرجع إل  جن الترعصة تقع في الحصد الشصصصصصمصالي للمصدينصة 

 لتي امتد عليها مناطق عمرانية جديدة.وا

 المتغير            النوع
 الحجمي   التوزيع التوزيع العددي 

 % 3م % العدد 

 8 213 31 4 مخلفات منزلية متنوعة 

 14 392 8 1 مخلفات هدم وبناء 

 78 2146 61 8 مخلفات مختلطة  

 100 2751 100 13 اإلجمالي 
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 ترعة أبو النجا -4

ر ، 2.8ترعة جيو النجا داخل مدينة شصصيرا الخيمة من الجهة الغريية يطول تمتد 

ضصصصم   (44ومنطي ومي  نما، ورما يتيين من شصصصرل ) ،يشصصصياخة دمنهور شصصصيرا وتمر

مخلجصا   تجمىصا  منهصا 4تجمىصا  من المخلجصا  الصصصصصصليصة،  6  عصدد 10الترعصة يحر  

إجمالي  من  %33ينسصصصصية تجمع مخلجا  مختلطة   2، وعدد  %67منزلية مختلطة ينسصصصصية 

   لترعة جيو النجا.10عدد تجمىا  المخلجا  الصلية داخل حر  

ومن حيصث حج  تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة التي جصذيتهصا ترعصة جيو النجصا داخل 

منزلية مخلجا    %27ة من المخلجا  المختلطة، ونسصصصصي  %73 ، نجد انها جذي  10حر   

لترعة جيو النجا رما يتضصصصح   10خل حر   حج  المخلجا  الصصصصلية داإجمالي   من متنوعة

 (.47(، وشرل )28من جدول )

م لترعة أبو النجا بمدينة شبرا  10( التوزيع النسبي لعدد وحجم أنواع المخلفات الصلبة بحرم 28جدول )

 م.2016الخيمة 

  2016جرتوير(   -المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

 (28)المصدر: جدول 

  الخيمة شلللبرا بمدينة النجا أبو رعةلت م10 بحرم الصللللبة المخلفات رنواع النسلللبي ( الحجم47) شلللكل

 م2016

 المتغير                  النوع
 التوزع الحجمي  التوزيع العددي 

 % 3م % العدد 

 27 94 67 4 منزلية متنوعة مخلفات 

 73 253 33 2 مخلفات مختلطة  

 100 347 100 6 اإلجمالي 
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، ومخلجا  %70المخلجا  المختلطة من مخلجا  منزلية متنوعة ينسصية وتتشصرل 

حج  المخلجا  المختلطة عل  ترعة جيو النجا يحر  إجمالي   من  %30تطهير ترع ينسصصصية 

   داخل مدينة شيرا الخيمة.10

ة المتنوعصة عل  ترعصة جيو يرجع تواجصد هصذ  النسصصصصصيصة من حج  المخلجصا  المنزليص 

خة منطي ومي  نما وهي منطقة مشصصصصغولة يالمياني والسصصصصران النجا لو وعها داخل شصصصصيا

مسصصاحة اسصصتخداما  ا راضصصي يها اسصصتخدا  سصصرني، يينما تقع إجمالي  من %65وحوالي  

تجمىا  المخلجا  المختلطة عل  ترعة جيو النجا داخل شصصصياخة دمنهور شصصصيرا في منطقة 

 طراف الشمالية للشياخة.زراعية يا 

ية من اسصتخداما  ا راضصي والطرق والترع وج رها عرض للىوامل المران ديى

ت  اسصصصصصتخصدا  مصصصصصصجوفصة ارتيصاط سصصصصصييرمصان  عل  تواجصد تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة، 

(spearman correlation matrix) ا في تواجد   من هذ  الىوامل  لدراسصة جي جر ر تأ ير 

ة يمدينة شصصيرا الخيمة، وجوضصصح  النتائج جن الطرق هي جر ر تجمىا  المخلجا  الصصصلي

ا في جذ  تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية يقيمة ارتياط  ، يليها ويجارق 0.431الىوامل تأ ير 

ة ، يليها في المرتية ال ال ة ا راضي الزراعي 0.41طجيف ا راضصي الجضصاء يقيمة ارتياط 

 .0.136رتياط ايقيمة 

صصص صيال جوضح  مصجوفوعل  المستو  ا ر ر تج صصص ة االرتياط جن ا راضصصص صصص ي صصص

ا في جذ  المخلجا  المنزلية المتنوعة ويلغ   يمة االرتياط   اءصصصصص الجض جر ر الىوامل تأ ير 

ا ا راضي الزراعية يقيمة ارتياط 0.206  .0.132، يليها ويجارق طجيف جد 

ا في تواجد مخلجا   وجاء  ا رضصصي الجضصصاء الهد  جيضصصا رأر ر الىوامل تأ ير 

يينمصا رصانص  المجصاري ، 0.277، يليهصا الطرق يقيصة ارتيصاط 0.556والينصاء يقيمصة ارتيصاط 

ا في تواجصد مخلجصا  تطهير الترع يصارتيصاط  وي موجص  يلغ  المصائيصة هي جر ر الىوامصل تصأ ير 

  وهذا منطقي ياعتيارها مصدر له. 0.534

، نجد جن صصصصلية ر  في جذ  تجمىا  المخلجا  الجيىد منا شصصصة الىوامل التي  

الجصصصل  د حقق الهدف ال الث من جهداف الدراسصصة، وخرج الجصصصل يمجموعة من النتائج 

 جهمها:

مسي عدد سران المدينة يليها شياخة ييجا ، وج •  ةصصاء  شياخصصصتم ل شياخة يهتي  خ 
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 حيث عدد سران شياخا  مدينة شيرا الخيمة. شيرا الخيمة في الترتي  ا خير من

اط  وي موج  يين عدد السران يشياخا  مدينة شيرا الخيمة وحج  تيين وجود ارتي •

ترارمصا  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصة، وترارمصا  مخلجصا  الهصد  والينصاء، يمىني جن 

 رل زيادة في عدد السران يصاحيها زيادة في حج  هذ  المخلجا  الصلية.

شصيرا الخيمة ج ر  ن  للخصصائص التىليمية واال تصصادية والسصلورية لسصران مدينةورا •

 في تواجد تجمىا  المخلجا  الصلية.

ا في جصذ  تجمىصا  المخلجصا  وتىصد  • يليهصا  الصصصصصصليصة،الطرق هي جر ر الىوامصل تصأ ير 

 راضي الزراعية.ويجارق طجيف ا راضي الجضاء، يليها في المرتية ال ال ة ا 

ل  الطرق الرئيسصصية حوالي نصصصف حج  من المخلجا  الصصصلية الموجودة عجذي   •

 شيرة الطرق.

ا في تواجد مخلجا  الهد  واليناء،   • وجاء  ا رضصصصي الجضصصصاء رأر ر الىوامل تأ ير 

ا في تواجصد مخلجصا   يليهصا الطرق، ورصانص  المجصاري المصائيصة هي جر ر الىوامصل تصأ ير 

 تطهير الترع.

خاصصصة يإدارة منظومة المخلجا  الصصصلية من جه  الىوامل وتىد الىوامل الجنية ال

يطرا يىض   مما  ،في تواجد ترارما  المخلجا  الصصصصصلية يمدينة شصصصصيرا الخيمةالمؤ رة 

  :م ل يالمنظومةالتساؤال  المتىلقة 

 من ه  المسؤولون عن إدارة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة؟ •

 والجرز للمخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة؟والنقل  ريف تت  عملية الجمع •

 وما هي مهامه ؟ ،دارة المخلجا  الصليةر  عدد الىمالة يمنظومة إ •

 وعددها المستخدمة في منظومة إدارة المخلجا  الصلية؟ ،ما نوعية اآلال  •

 ما طرق التخلص من المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة؟ •

في محاولة لمىرفة نقاط الضصىف  ،وهذا ما سصيحاول الجصصل الرايع اإلجاية عليه ومنا شصته

حت  يت ن  وضصصصع مقترا  ،يمدينة شصصصيرا الخيمة  المخلجا  الصصصصلية  والقوة يمنظومة إدارة

من وجودها رمشصصرلة تؤرق  يدال    ،منظومة ليت  االسصصتجادة من المخلجا  الصصصليةاللتحسصصين 

السران وإدارة المدينة.
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 المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمة منظومة

وتىصد إدارة ، دنمنصذ جن يصدج اليشصصصصصر الىيش في المص  اعصامص   اشصصصصصرلص  المخلجصا   لقص  

منظومة متىلقة يالخدمة الىامة، وتت  من خالل عمليا  الجمع، لة  إدار    ،المخلجا  الصصصلية

 & Ludwig, Hellweg)الصصصلية  والنقل، والمىالجة، والتخلص، وإعادة التدوير للمخلجا  

Stucki, 2003, p. 6.) 

ة خاصصص    ؛مدنجحد جه  جوان  التخطيط في ال،  المخلجا  الصصصلية منظومةىد ت  رما 

دارة الجيدة ر الدولة، رما جن اإلعن مدي تحضصص   رىي  ي   ،يشصصرل صصصحيح وجيد تهاوجن إدار

وليسصصصصص  جزمصة تحصاول  امورد   يصاعتيصارهصا ،المخلجصا  الصصصصصصليصة من االسصصصصصتجصادة  تىمصل عل 

مع   ،مخلجصا  الصصصصصصليصةلل السصصصصصليمصة دارةاإلوتزداد جهميصة ، الحرومصا  حلهصا والتغلص  عليهصا

دةخطارها  جتالفي لة  ل  محاوذلك و،  ها المرتيطة يزيادة عدد السصصصصرانالزيادة في رميات  الم هد 

 نسان والييئة المحيطة يه.إلل

منظومة إدارة في   جوجه القصصصصور  عن  الرشصصصفمحاولة إل     يهدف هذا الجصصصصلو

ظاهرة التجمىا  يتسصصصي  في وجود  تأمر الذي، المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة

ر يها، وريف يت  الىمل داخل المراحل التي تم  عل     رفالتى   اللالىشصصصصوائية، وذلك من خ

من ه  ، و(تخلص، وومىصصالجصصة ،ونقصصل ،وفرز ،جمع)من  مراحلهصصارصصل مرحلصصة من 

رف عل  والتى  ، هذ  المنظومةعن اإلدارة واآلال  والمىدا  المسصصتخدمة في    ؤولونالمسصص 

 ،و ا  التي تواجه اإلدارة المى  ودراسصة    ،وخصصائصصه   يمنظومة المخلجا  الصصلية  الىمالة

نظا  إدارة مترامل إل     للوصصصولمنهج لتحسصصين نظا  اإلدارة الحالي   ال تراالة في محاو

 .وا تصادية واجتماعيةيحقق جعل  فائدة ييئية  ،ومستدا 

، والمىلوما  من الدراسصصصصة الميدانية ،  االعتماد في هذا الجصصصصصل عل  الييانا وت  

والمقايال  الشصخصصية مع القائمين عل  منظومة ران المدينة، وإجراء اسصتييان لىينة من سص 

يىض الييانا  غير المنشصصصورة من سصصصجال  ا حياء إل   ياإلضصصصافة  ،المخلجا  الصصصصلية

 اليومية.

وسوف ينا ش هذا الجصل منظومة إدارة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة من 

 خالل المحاور االتية:
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 الجصل الرايع

 لية يمدينة شيرا الخيمة.جمع المخلجا  الص :   أوًلا 

 نقل المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة.  :ثانياا  

ا  :  الخيمة.  شيرا يمدينة الصلية المخلجا  يمنظومة الىمالة ثالثا

ا  :  فرز المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة. رابعا

ا:  . خيمةيمنظومة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا ال  الخاصة دا  واآلالالمى   خامسا

ا:  لص من المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة. رق التخ  ط   سادسا

ا:  . تقيي  منظومة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة سابعا

 فيما يأتي: ،وسوف يت  منا شة رل محور من هذ  المحاور عل  نحو تجصيلي

 .الصلبة بمدينة شبرا الخيمةجمع المخلفات أوًلا: 

يل   ،جا  الصصصلية جحد جه  مراحل إدارة المخلجا  الصصصليةتىد مرحلة جمع المخل

لذا   ،النقلمرحلة  ترلجة، فهي حجر ا سصصصصاس في عملية اإلدارة متالزمة مع  هاومن جر ر

يجص  جن ترون مرحلصة الجمع هي محور الترريز في التخطيط إلدارة المخلجصا  الصصصصصصليصة 

 .(Breeze,2012,p. 8) لما لها من جهمية

، عل  ا حياء  االمخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة إداري  ولية جمع ئتقع مسصص 

جسصاسصية للجمع عل  وتوجد جريىة جنظمة ة،  عل  حدويدير رل حي المنظومة الخاصصة يه 

نظام وهي   الصصصصلية، ولدي المخلجا نتجي جو م  جسصصصاس مد  المجهود الذي يشصصصارك يه م  

م ولديها عير مسصصصافة   اللمن خوهو يتطل  توصصصصيل المخلجا  الصصصصلية    الجمع التراكمي

إل   وهو نظصا  يت  عن طريق توصصصصصصيصل المخلجصا  ،نظلام الجمع عبر البلوكلاتومىينصة، 

 نظام الجمع من خالل الحاويات الصغيرةوجامىين في جو ا  الجمع،  الخاصة يال  الىريا 

ونظلام صصصصصصة وإرجصاعهصا لمرصانهصا، صصصصصص الحصاويصا  و تجريغهصا يصالىريصا  المخ ءحيصث يت  مصل

الميصاني ويجمىون  إل   وف  هصذا النظصا  يقو  الجصامىين يصالصدخول نزل لمنزلالجمع من م

 الصصصصصصليصصة ولصصدي المخلجصصا جو م  نتجي وهصصذا النظصصا  ال يتصصدخصصل فيصصه م   ،المخلجصصا  منهصصا

((UNEP,2005,P.84. 

وتت  عملية جمع المخلجا  الصصصصصلية يمدينة شصصصصيرا الخيمة من خالل جول نظامين   

حيث تت  عملية جمع المخلجا   ،الجمع من البلوكاتونظا    التراكميوهما النظا     ،للجمع
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ا حياء عن طريق جمع المخلجا  المنزلية من يواسصصصصطة الصصصصصلية يمدينة شصصصصيرا الخيمة  

  تجميعرذلك و ،(الصصصناديق) الحاويا المخلجا  من   وجمعالمناطق السصصرنية والتجارية، 

 .الجضاء، والطرقيأنواعها المختلجة من المناطق  الصلية المخلجا  ترارما 

ة وتنقسصص  ا حياء يداخلها الي شصصياخا  رل شصصياخة تضصص  عدد من المناطق الداخلي 

(، وعنصد الجمع تقو  ا حيصاء يىمصل  طصاعصا  48)( وشصصصصصرصل 29رمصا يتضصصصصصح من جصدول )

وترون محددة  ،داخلية تضصصص  مجموعة من التقسصصصيما  الداخلية لضحياء تسصصصم  مريىا 

 ق المحصورة يينها. يت  الجمع من المناط ،يشوارع

 م.2016( المناط  الداخلية بشياخات مدينة شبرا الخيمة 29جدول )

  .2005المخطط االستراتيجي الىا  لمدينة شيرا الخيمة الهيئة الىامة للتخطيط الىمراني، المصدر: 

 المنطقة الشياخة الحي
عدد 

 المناط 

شرق 
شيرا 
 الخيمة

 يهتي 

عزية -منشصصصصية الحرية -عزية القطاوي-عزية جيو الىال رسصصصصا  -يهتي  
ية  الىز -اسصصروا  -مدينة الجتح   -عزية عزيز -مدينة الزهراء-محمد عمر
مدينة اليرري   -مزرعة اليط   -عزية نسي   -الوحدة الىريية   -الخضصراء 
مدينة   -مدينة الصصير -المدينة الخضصراء والمسصايك -مدينة  -والخصصوص

مدينة   -عزية صصصيري -عزية جحمد سصصلي   -مدينة ا مل -ة الجديدةالوحد
عزية    -جرض جيو سصصصىدة  -جرتوير 6مدينة  -عزية إيراهي  يك -السصصصال 

 -عزية المرجوشصي -مسصارن و ف المغريي -منطقة جامع جيو الهنا -ورجن
جرض محمصد   -الزهور-الوحصدة الىرييصة  -مصدينصة المنوفيصة -عزيصة يصاسصصصصصين

 عزية رشصصدي. -الحمصصصراء الىزية  -عودة 

43 

 مسطرد

عزية  -مسصصصارن الرايال  والدلتا-عزية الورد-عزية جيو طال -مسصصصطرد 
 -عزية الجمصال -يدران مدينصة جيو يررعزية -عزية ناصصصصصصر-السصصصصصويلري

مصدينصة   -مصدينصة التىصاون  -مصدينصة عمر ين الخطصا   -عزيصة عيصد الغني
عزيصة  -منطقصة شصصصصصررصا  اليترول-المصصصصصصانعمنطقصة  -يلقس -اليرري 
 الرايال -المدرسة 

17 

غر  
شيرا 
 الخيمة

شيرا 
 الخيمة

 2 رلية الزراعة -شيرا الخيمة 

دمنهور 
 شيرا

-الجرنواني –مسصصصارن الضصصصياط  -لشصصصر اوية الجديدة ا -دمنهور شصصصيرا 
 8 شيرا المحطة -الشر اوية اليحرية -مسارن حجازي  - مسارن الجرنواني

 ييجا 

مصدينصة   -ا  ييومي -الروضصصصصصة -مصدينصة اين الحر   -عزيصة ع مصان-ييجصا 
منشصصية عيد المنى    -السصصلخانة -مسصصارن نويار-مدينة التىاون  -السصصىادة 
عزية جده   -منطقة المصصانع -مدينة النور -در السصرنية مدينة ي -رياض 

جرض محمود  -المنشية الجديدة  -سران نويار الصناعي إ -جرض نويار  -
مدينة   -حوض الىمدة  -عزية الجوهري  -مدينة يدر الصصصصناعية  -رامل

 هان  جرض عجيجة -منطقة المصانع والصوامع -السىادة الجديدة

24 

 منطي ومي  نما
 منطي

2 
 مي  نما
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 الجصل الرايع

 .(29جدول)المصدر:  

 الخيمة شبرا الداخلي لشياخات مدينة التقسيم (48شكل )

 جمع المخلفات الصلبة بحي غرب شبرا الخيمة.-1

ل  طاع يضصص  مجموعة  طاعا  لجمع المخلجا  الصصصلية ر  8 غر يضصص  حي 

والمناطق السصصصرنية،  ،وهذ  القطاعا  خاصصصصة يالجمع من المنازل  ،من المناطق الداخلية

 الصصلية، جمىية(، وذلك لجمع المخلجا  -  شصخص – حيث يتىا د الحي مع متىهد )شصررة

زعيصل وفيمصا يلي عرض لقطصاعصا  الجمع يحي  المصدفن الصصصصصصحي يمنطقصة جيوإل   ونقلهصا

 (.49)( وشرل 29دول )من جغر ، ورمصا 

 ،ومسصارن حجازي   ،وشصيرا المحطة  ،مناطق )شصيرا اليلد  4 يشصمل القطاع ارول •

، والمسصصصؤول عن عملية 2ر 1.4ورلية الزراعة(، ويلغ  مسصصصاحة هذا القطاع 

 3النقال  يهذا القطاع  الجمع فيه شصصصررة ر فايف سصصصتارر، ويلغ متوسصصصط عدد  

  صايص  حيصث وصصصصصصل الحصد ا دن نقال / يو ، ونالحظ جن عصدد النقال  غير 

 .نقلة/يو  6نقلة واحدة/يو ، وج ص  عدد نقال   للنقاال 
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 الجصل الرايع

   2014المصدر: حي غر  شيرا الخيمة، ييانا  غير منشورة،

 م2014( قطاعات الجمع بحي غرب شبرا الخيمة49شكل )

 -  الجرنواني–مسارن الجرنواني   -مناطق )مسارن الضياط  6يض   الثانيالقطاع  •

  ةصصرا(، ويلغ  مساحصصدمنهور شي - ة اليحريةصصصصالشر اوي –ية الجديدة الشر او

 ، ويلغ متوسصصصطرماهر جمىةرعن الجمع فيه متىهد  والمسصصصؤول،  2ر 1.4القطاع 

  ،ال  نقلة واحدة/يو صصصا دن  للنقنقلة/يو ، يلغ الحد  2عدد النقال  يهذا القطاع 
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 .(*)نقلة/يو   4والحد ا  ص  

 –إسصصران نويار الصصصناعي    –مناطق )المنشصصية الجديدة 4يضصص   ثالقطاع الثال •

 ،2ر 1.1ة المصصصانع والصصصوامع(، ويلغ  مسصصاحة القطاع قومنط -نويار  رضج

عن الجمع فيه هو الحي، ويلغ متوسصصصصط عدد النقال  يهذا القطاع  والمسصصصصؤول

 يحيث  د ،ع الييانا  تقل عدد مرا  الجمع في هذا القطاعصصصص نقلة/يو ، ومن وا 2

 .(*)في يىض ا يا  ال يت  الجمع

مدينة السصصصىادة  -مسصصصارن نويار -مناطق )عزية ع مان  3يضصصص    القطاع الرابع •

عن الجمع يهذا القطاع  والمسصصصؤول،  2ر 1.1القطاع ة(، ويلغ  مسصصصاحة دالجدي

 3  متىهد رجحمد عيد الرحمن سصصقاور، ويلغ متوسصصط عدد النقال  في هذا القطاع

ويلغ جدن   ،نقلصة/يو  4إل   النقال  في يىض الشصصصصصهور عصدد رتجعوينقلصة/يو ، 

 .نقلة/يو  7وج ص  عدد نقال   ،نقلة/يو 2عدد للنقال  

مدينة  -مدينة النور - مناطق )منشية عيد المنى  رياض 6يض    القطاع الخامس •

مدينة السصىادة -مدينة يدر الصصناعية  -ج  ييومي -  عزية الجوهري - يدر السصرنية

والمسصصصؤول عن الجمع يهذا القطاع   ،2ر 1.5  مسصصصاحة القطاع الجديدة(، ويلغ

 ،نقلة/يو   4سرفيسر ويلغ متوسط عدد النقال  في هذا القطاع    شررة رالروضة

نقال  يهذا القطاع للويلغ جدن  عدد    ،نقلة/يو  5إل     ويرتجع في يىض الشصصصهور

 .(*)نقلة/يو  6نقال  للويلغ ج ص  عدد  ،نقلة واحدة/يو 

جرض محمود -  عزية جده - مناطق )ييجا  القديمة 4يضصصصص    ادسالقطاع السلللل  •

، والمسصصصصؤول عن 2ر 0.9يلغ  مسصصصصاحة القطاع وجرض عجيجة هان (، - رامل

الجمع من هذا القطصاع متىهصد رمحمصد اليمصانير، ويلغ متوسصصصصصط عدد النقال  يهصذا 

ويلغ جدن  عدد  ،نقلة/يو   6إل    ويرتجع في يىض الشصصصصهور ،نقلة/يو   5القطاع 

 .*() نقلة/يو  8نقلة/يو  وج ص  عدد نقال  3قال  في هذا القطاع ن

   مسصاحةصصصصصص ، ويلغ(الروضصة -يضص  منطقتين )مدينة ين الحر    القطاع السلابع •

فيمصا   ،غليهصا منطقصة زراعيصةجومن المالحظ جن منطقصة الروضصصصصصة   ،2ر  1القطصاع 

 
 ( 3)ملحق   2014غير منشورة، حي غر  شيرا الخيمة،ييانا   (*)
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الروضصصة، من مسصصاحة منطقة   %9.5 ال  إعدا الجزء الشصصمالي منها الذي ال يم ل 

، ويلغ متوسصط ر جمىية الشصيا  المصصرير والمسصؤول عن الجمع من هذا القطاع 

، ويلغ نقلصة/يو  ويلغ ج صل عصدد نقال  نقلصة واحصدة/يو  3عصدد النقال  يهصذا القطصاع 

 .)*(نقلة/يو   5ج ص  عدد نقال  

حوض -  مدينة السصىادة -  مناطق )مدينة التىاون  5يضص   القطاع الثامن وارخير •

الصصصصصناعية(، ويلغ  مسصصصصاحة  منطقة ييجا  -جرض الجنينة  السصصصصلخانة - الىمدة

حمد الجهينير، ج، والمسؤول عن الجمع من هذا القطاع متىهد ر 2ر   1.2القطاع  

 يرتجع في يىض االحيان ،نقلة/يو   3ويلغ متوسصصصط عدد النقال  في هذا القطاع 

 5نقال  وج صصصصصص  عصصدد  ،نقلصصة/يو 2عصصدد نقال   جدن نقلصصة/يو ، ويلغ 4إل  

 .)*(نقلة/يو 

وتجاو  عدد النقال  يرل   ،عمليا  الجمع والنقل انتظا عد    حمما سصصيق يتضصص 

وتقل في يىض   ،عيادتزداد في المناسصصصصيا  و يل ا  إنها طاع، وفق عدة متغيرا  حيث 

تقو  يىض شصصررا  القطاع الخاص ، وتقاعس المتىهدينعطال المىدا  جو جا يا  يسصصي  

الصصلية  في نقل المخلجا حي  م ل شصررة رريسصتال عصصجور يمسصاعدة الرشصرراء التنميةر 

مقايلة مع رئيس  طاع  ) مسصصصاهمة منها في ا عياد والمناسصصصيا   ،خاصصصصةا  من خالل سصصصيار

  . (2016النظافة يحي غر  شيرا الخيمة، 

 جمع المخلفات الصلبة بحي شر  شبرا الخيمة. -2

من و   الرئيسصصية، الطرقمن  ول عن جمع المخلجا  ئحي شصصرق هو المسصص  يىتير

الحظ من خالل الييصانصا  )الصصصصصصنصاديق( الموجودة في  طصاعصا  الحي، ومن الم   الحصاويصا 

المتىهصدين في عمليصة الجمع من  عل  االعتمصادرصان يت  جنصه  التي ت  الحصصصصصصول عليهصا،

يسصصصي  تغي  هذ  و  ،ومع تزايد مشصصصرلة ترارما  المخلجا  الصصصصلية ،المناطق السصصصرنية

الشصراو  من سصوء  جد  لزيادةالجمع منها مما  ن يىض المناطق لجترا  دونالشصررا  ع

في جمع  مرصانصاتصهإاالعتمصاد عل   االسصصصصصتغنصاء عن المتىهصدين و يصدج الحي فيو ،عمليصة الجمع

عل  عملية   وإشصراف الحي  ، طاعا  محددةإل     المخلجا  الصصلية من خالل تقسصي  الحي

 
 (. 3)ملحق   2014شورة، حي غر  شيرا الخيمة،ييانا  غير من )*(



  
 منظومة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة

 

 118 

 الجصل الرايع

رق، وا راضصصصصصي جصا  الصصصصصصليصة الموجودة يصالطترارمصا  المخلالجمع في محصاولصة لتقليصل 

 ا عل  مىداته.مىتمد   الجضاء

جدول   طاع لجمع المخلجا  الصصصلية رما يتضصصح من  26إل    ينقسصص  حي شصصرق

ضصصمن ، والتي ال تقع الحي شصصرقالمنطقة الصصصناعية  إل     ( ياإلضصصافة50شصصرل )و (30)

وعزية صصصصيري   ،ءوالىزية الحمرا  ،ورذلك الىزية الخضصصصراء ،تقسصصصيمة  طاعا  الجمع

من   %72حيصث تم صل ا راضصصصصصي الزراعيصة ومزارع الصدواجن يهصذ  المنصاطق  الحي غر 

 إجمالي مساحتها.

( قطاعات الجمع داخل حي شر  شبرا الخيمة.30جدول )  

 الشياخة الحي 
قطاع الجمع  
حسب تقسيم  

 الحي 
 2كم المناط  داخل قطاع الجمع 

حي  
 شرق 

 يهتي 

1 
سىدة ر هوة شرف    جيو وجرض    - الوحدة الىريية  

 وعزية ياسين   -القيليةر
0.5 

 0.1 عزية الموجي ومنطقة اليوسطة القديمة 13

 0.3 خلف الحي وعمارا  القرنجل  14

 0.3 يهتي  القديمة  15

16 
مزرعة اليط    -   عزية المرجوشي  - جرض ترا   

 عزية جنور شىيان -عزية عزيز   -
0.9 

17 
  – والخصوص  مدينة اليرري  – مدينة اسرو 

 مدينة الوحدة الجديدة 
0.7 

 0.4 عزية نسي   - مسارن اسرو  18

 0.3 مدينة الزهور  -عزية الصىايدة   19

2 
منطقتين منشية الحرية وجرض محمد عودة  

 ر هوة شرف اليحريةر 
0.7 

 0.6 جرض عيد الرري  نصر -عزية جيو الىال رسا    21

 0.2 دائري  مدينة الصير وامتدادها حت  ال 22

 0.2 صصصصصصصصصصصصصصصص ج 26

26    
جرض جمىة عيد الىال من شارع النزهة وحت   

 الدائري
0.7 

 0.5 عزية محمد عمر 3

 0.4 مدينة ا مل وعزية رشدي  4

 0.3 جرتوير 6مدينة -يكإيراهي   5
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  2016المصدر: حي شرق شيرا الخيمة، ييانا  غير منشورة،

 طاعا  إل    رق يقسصص  القطاعا  التي يجمع منهاجن حي شصص  مما سصصيق ويتضصصح

والسي  في ذلك جن الحي يقو  يىملية الجمع   ،ا مقارنة يقطاعا  حي غر صغيرة مساحي  

عن  طاعا   ولؤورل متىهد مسصصص  ،ينجسصصصه عل  عرس حي غر  الذي يخدمه المتىهدين

جن الحي  مىينة يجمع منها، و د سصصي  ذلك مشصصرلة فيما سصصيق يين المتىهدين والحي حيث

  يىصد ويىصد فترة ل وحصدا  سصصصصصرنيصة،رصان متىصا صد مع المتىهصدين عل   طصاعصا  محصددة يىصدد 

وعصدد  ،مر و ص  طويصل  صد نصهأيص لوا ذلصك وعل   ،يصالجمع من رصامصل القطصاع نن يقومووالمتىهصد

مما  ،ا ذلك زيادة في المخلجا  داخل القطاعا  المحددةمصصصاحي    ،ازداد الوحدا  السصصرنية

الحي جن يت    وران من يين ا تراحا   يتلك القطاعا ،  الصصلية ا  المخلجا مىه ترارم  زاد

 الشياخة الحي 
قطاع الجمع  
حسب تقسيم  

 الحي 
 2كم المناط  داخل قطاع الجمع 

حي  
 شرق 

  6 
مدينة السال  ومدينة المنوفية وعزية جحمد  

 سلي  والمدينة الخضراء والمسايك
0.6 

 0.2 جامع ايو الهنا ومسارن و ف المغريي 7  

 0.7 ومدينة الجتحمدينة الزهراء   8 يهتي 

 0.2 صصصصصصص الىزية الحمراء   

  
الىزية  
 الخضراء 

 0.3 صصصصصصص

 0.2 صصصصصصص عزية صيري   

 10 مسطرد 
الرايال  ومسارن الرايال  والدلتا وعزية  

 يدران
0.9 

  11 
مدينة جيو يرر   –مدينة الجتح الجديدة 

مدينة عمر ين الخطا  رارض    –الصديق  
 الجضلر جيو 

0.6 

 0.6 وعزية الجمال  – مدينة اليرري  12  

 0.3 منطقة مطحن مسطرد -عزية ناصر   20  

  23 
عزية    - عزية جيو طال   –ي  عزية السويلير

 عزية المدرسة  - منطقة المصانع  -الورد  
2.6 

 0.6 عزية القطاوي حت  شارع النزهة  25  

 0.7 مدينة التىاون وعزية عيد الغني 9  

  
منطقة شررا   
 اليترول

 2.8 صصصصصصصص
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الوحدا  السصصرنية ران عدد  جي  تحديد مها  المتىهدين من خالل  طاعا  محددة يشصصوارع 

إل    من الحيوحمولة النقاال  التي سصيت  نقلها   ،المتىهد عل  عدد ةيسص حاجن يت  م جو يها،

 . (2016 ، شيرا الخيمة شرقرئيس  طاع النظافة يحي مع  مقايلة) المدفن الصحي يأيو زعيل

 . 2014المصدر: حي شرق شيرا الخيمة، ييانا  غير منشورة،

 م2016( قطاعات الجمع بحي شر  شبرا الخيمة50شكل )
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من السصصران غير راضصصين عن خدمة   %84.2و د تيين من االسصصتييان ان نسصصية 

ال يوجد من جنه   %80ليية الىينة ينسصصصصية حياء من حيث عملية الجمع، حيث ججمى  غاا 

من الىينصة تقو  يصاالسصصصصصتىصانصة يصالجصامىين   %6يجمع من المنصازل جو من الطرق، ونسصصصصصيصة 

يجمع المخلجا  مقايل ميلغ من المال لرل شصنطة  نالذين يقومو الموسصميينالىشصوائيين جو 

التايىة للحي جن سصصصصيارا  جمع المخلجا   ،ن من عينة االسصصصصتييانمن المخلجا ، رما تيي  

ز يشصصصياخة ر  تترنما إمع من الشصصصوارع الداخلية ال تتوفر يرل الشصصصياخا ، ووالتي تمر لتج

 ن سيارا  الجمع ال تأتي يشرل منتظ  يتلك الشياخا .جرما  %70ييجا  ينسية تتىد  

 اا: نقل المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمةثاني

 في مدينة شصصصيرا الخيمة، تأتييىد جن ت  عرض مرحلة جمع المخلجا  الصصصصلية  

تىصد مرحلة نقل مرحلصة نقصل المخلجصا  الصصصصصصليصة، وهي المرحلصة المالزمة لمرحلصة الجمع، و

إدارة المخلجا  الصصصلية، رما   منظومة المخلجا  الصصصلية من جه  المراحل التي تتضصصمنها

 ،مىصدا وال ،اسصصصصصتهالك الو وديتىلق يترلجصة لمصا  ،ترلجصةهصا تىصد من جر ر مراحصل اإلدارة جن

 ترلجة الىمالة.إل   ياإلضافة

الخيمة يواسصصصصطة مىدا  النقل  اويت  نقل المخلجا  الصصصصصلية يحي غر  شصصصصير

، زعيل  ة هي مدفن جيوصص ون الواجهصص وتر ،الخاصة يالمتىهدين يالمىدا ي جو صص الخاصة يالح

والمقصالص  الىشصصصصصوائيصة، جو من يىض  ،الشصصصصصوارعالطرق ويقو  الحي يصالجمع من  حيصث

وجد تمدفن جيو زعيل حيث ال إل    ويت  النقل مياشصرة ،)*(شصهري اشصتراكمقايل المصصانع 

 ،المدفن إل     ما يرلف الحي رحال  طويلةم  وسيطة تخد  حي غر  شيرا الخيمة،  محطة

يين تتراوا حمولصة ذا   سصصصصصيصارا ويت  النقصل من خالل  اليوميصة، ويقلصل من عصدد النقال 

ا المتىهدين عن طريق مىدا  الصلية التي يجمىهجو يت  نقل المخلجا  (  3 20)و  (3 12)

 .)*((3 12جو) (3 6) حمولة سيارا المتىهدين، والتي في الغال  تترون من 

يينما يت  نقل المخلجا  الصصلية يحي شصرق شصيرا الخيمة يحيث ترون الوجهة هي 

لحي ليها يىد عملية الجمع من اإيت  النقل   والهدف ا سصصاسصصي منها جن المحطة الوسصصيطة،

 جنه من اصصرم ا  الجمع،صصصالجمع رحلة نقل طويلة مما يىطل عملي سيارا حت  ال تقطع 

 
 (.5، ملحق 4)ملحق   2014ييانا  غير منشورة، حي غر  شيرا الخيمة، )*(
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إل   نقصل النجصايصا  التي ال يمرن االسصصصصصتجصادة منهصا   يت  الممرن جن تت  عمليصا  الجرز يهصا  

، ميزة يتميز يها حي شصصصصرق عن حي غر  المحطة الوسصصصصيطةىتير تو ،مدفن جيو زعيل

، ( 51فدان وتقع يشصمال غر  شصياخة مسصطرد رما يتيين شصرل )  2يوتيلغ مسصاحتها حوال

 .(8وصورة )

 Google Earth Proالمصدر: 

 .م2016وقع المحطة الوسيطة بحي شر  شبرا الخيمة( م51شكل )

 .م2016الخيمةالمحطة الوسيطة بحي شر  شبرا ( 8) صورة
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تيين جن النظصافصة يحي شصصصصصرق  ورئيس  طصاع ،من وا ع المقصايال  مع الىصاملينو

 اليهإ  نقل المخلجا  الصصصليةحيث يت   ،ا م ل االسصصتغالل ةغير مسصصتغل المحطة الوسصصيطة

حملصة الم   المرريصا فتقو   االمصدفن ممصا يىطصل دورهص إل   ا، وال يت  النقصل منهص يءمتلتحت  

 ةالوسصصيط  المحطةظل تمدفن جيو زعيل، وإل     يالمخلجا  الصصصلية يقطع المسصصافة من الحي

 المحطة الوسصصصيطةت  عمل منا صصصصة  حد  الشصصصررا  جو المقاولين إلفراغ حت  ي ةممتلئ

جاري تجهيز المحطة الوسصصصيطة جنه  والجدير يالذرر  مدفن جيو زعيل.إل   اينقل محتوياته

ا، لتسصصتقيل  الف  25من المخلجا  الصصصلية يومي ا، ويسصصىة تخزين  3   2000 الفتتاحها  ريي 

 3. 

 لطرق الرئيسصصية التي تجمع منها رما يتضصصحايالنقل   الخاصصصة  السصصيارا وتسصصلك 

 عل  جمع المخلجا  الصصصلية من شصصارع  السصصيارا تررز  حي غرب( فجي 52شصصرل من )

مايو، وشصصارع   15، وشصصارع جمال عيد الناصصصر، وشصصارع 135جحمد عرايي، وشصصارع 

مصدفن جيو إل    الطريق الصدائري حت  نزلصة يهتي     تتجصهإل    السصصصصصلخصانصة )المصديح(،    تتجصه

ر  من حدود المدينة، 15 اطىة مسصصصافة حوالي   اإلسصصصماعيليةزعيل سصصصالرة طريق ترعة 

إل   دين يسصصصلروا نجس الطرق الرئيسصصصية وصصصصوال  رذلك يىد عملية الجمع يواسصصصطة المتىه

 المدفن الصحي يأيو زعيل.

الجمع   عملية عدد من الطرق الرئيسصصية ج ناء حي شللر يينما تسصصلك سصصيارا  

مصايو  15سصصصصصرو، وطريق إالشصصصصصايوري، ومتولي الشصصصصصىراوي، ومنهصا م صل طريق ترعصة 

إل   رئيسصصي، وتتجه جميىها ليمي إوهو طريق  ،طريق ترعة اإلسصصماعيليةإل     ياإلضصصافة

 ،نحو مدفن جيو زعيل  االتجا تأخذ ة ممتلئ  وف  حال ران ،المحطة الوسصيطةإل    مسصطرد

 ر .16لي وحت  مدفن جيو زعيل حوا المحطة الوسيطةوتيلغ المسافة من 

ممصا سصصصصصيق يتيين ان مرحلتي الجمع، والنقصل  صد يتو ف عليهمصا نجصاا منظومصة  

جاا هاتين المرحلتين يشصرل جسصاسصي عل  الىمالة التي تىتمد المخلجا  الصصلية، ويتو ف ن

 عليها رل مرحلة، وفيما يلي سننا ش عمالة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة. 
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2016مع الىاملين يمنظومة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة  المصدر: المقايال  الشخصية  

م.2016الصلبة بمدينة شبرا الخيمة ( مسارات نقل المخلفات 52شكل )  

ا  : العمالة بمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمةثالثا

تىد عمالة المخلجا  الصصصلية من جه  الىوامل المؤ رة في إدارة منظومة المخلجا  

وتخلص،  ،وفرز ،ونقصل ،دارة من جمعتصدخصل في جميع مراحصل اإل إنهصاحيصث  ،الصصصصصصليصة

وريجية  ،وتدرييها ،ولذلك تىتمد جودة إدارة المخلجا  الصصصلية يشصصرل رئيسصصي عل  الىمالة

  يامها يالىمل.

 العمالة بحي غرب شبرا الخيمة -1
سمصصصصة من تتوزع عمالة حي غر  عل   طاعصصصصا  جمع المخلجا  الصليصصصصة المق  

يلغ عدد الىاملين يمنظومة جمع المخلجا  الصلية يحي غر  شيرا الخيمة  يصصصصصصل الحي، و

يقطاعا  جمع المخلجا    2عامل/ر 91  ر افة عمالةيمتوسصط  ،)*(عامل  174مشصرف و  13

 
  2014ييانا  غير منشورة، حي غر  شيرا الخيمة،  )*(
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هو ميين  رما  ،هذ  ا عداد الىاملين مع المتىهدينن تتضصصم  و،  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة

 فيما يلي عرض لىمالة رل  طاع:(، و31يجدول )

عصامصل ير صصافصة  20ويصه  مشصصصصصرف، 2ويشصصصصصرف عليصصه عصدد  ،القطصصاع ا ول •

 يقطاعا  جمع ةمن حيث ر افة الىمال  السصصصادسصصصةويحتل المرتية ،  2عامل/ر 51

 .يحي غر المخلجا  الصلية 

ير افة  ،عامال    24وعدد    ،ينمشصصصرف 3شصصصرفين يالقطاع ال اني  يينما يلغ عدد الم •

 من حيث ر افة الىمالة. الرايىةل المرتية ويحت    ،2 عامل/ر91

ير صافصة  ،عصامال   24ويشصصصصصرف عليصه الحي ويلغ عصدد الىمصالصة يصه  ،القطصاع ال صالصث •

 .ةمن حيث ر افة الىمال ال انيةويحتل المرتية ، 2عامل/ر 22تصل 

 م2014( عدد العمالة بقطاعات جمع المخلفات الصلبة بحي غرب شبرا الخيمة31جدول )

  2014رة، حي غر  شيرا الخيمة،ييانا  غير منشوالمصدر: 

، عصامال   24القطصاع الرايع يشصصصصصرف عليصه مشصصصصصرف واحصد، ويلغ عصدد الىمصال يصه   •

ا ويحتل المرتية ال انية ،2عامل/ر   22ير افة  يحي   ةمن حيث ر افة الىمال  جيضصصص 

 غر  شيرا الخيمة.

، عامال    27  يشصصصرف عل  القطاع الخامس مشصصصرف واحد، ويلغ عدد الىمال يهو •

 ويحتل المرتية الخامسة من حيث ر افة الىمال.  ،2عامل/ر 81 ير افة

 عامل مشرف اعا  الجمع  ط
مساحة القطاع 

 (2)ر 
 2عامل/ر 

 15 1.4 20 2 ا ول

 19 1.4 24 3 ال اني

 22 1.1 24 0 ال الث

 22 1.1 24 1 الرايع 

 18 1.5 27 1 الخامس

 31 0.9 24 3 السادس 

 14 1.0 12 2 السايع

 20 1.2 23 1 ال امن

 19 9.8 178 13 اإلجمالي
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ير افة ، امال  ع  24 يه  ة، ويلغ عدد الىمالينمشصرف3يشصرف عليه    القطاع السصادس •

  .، ويحتل هذا القطاع المرتية ا ول  من حيث ر افة الىمال2عامل /ر 31

 12يالقطاع   ةمشصصصصرف، وعدد الىمال  2ويلغ عدد المشصصصصرفين يالقطاع السصصصصايع   •

من حيث ارتجاع ر افة  السصصصايىةويأتي في المرتية   ،2عامل/ر 41ير افة ، عامال  

 وهو ا  ل ر افة. ةالىمال

 يالقطاع ةمشصرف واحد، وعدد الىمال يلغ عدد المشصرفين يالقطاع ال امن وا خير •

  وتحتصل المرتيصة ال صال صة من حيصث ارتجصاع ر صافصة ،2عصامصل/ر 20ير صافصة ، عصامال   23

 عا  جمع المخلجا  الصلية يحي غر  شيرا الخيمة.يقطاالىمالة 

 العمالة بحي شر  شبرا الخيمة-2

 96عدد الىاملين يمنظومة المخلجا  الصصصصصلية يحي شصصصصرق شصصصصيرا الخيمة  يلغ 

وغصالييصة ،  لرصل  طصاع عصاملين3و  ،يمىصدل مشصصصصصرف واحصد عصامصل  72 ،امشصصصصصرفص  24  ،عصامصل

 ،حي شرق جيطل منظومة المتىهدين  ، والجدير يالذرر جن)*(ةالىمال عمالة مؤ تة وموسمي

 ي.وجصيح هو المشرف عل  رل عمليا  الجمع والنقل يالح

 اتخاذالوعي والتدري  الرافي، ورذلك  إل     وتجتقد الىمالة في مدينة شيرا الخيمة

عمليصا  الجمع والنقصل والتخلص، حيصث ال يتوفر للىمصالصة جدوا   ج نصاءاإلجراءا  الو صائيصة 

ماليس   جو جدوا  والنقصصل من خالل جيصصديه  دون ،ليصصا  الجمعالو صصايصصة ويقوموا يىم

(، مما يىرضصصصه  لر ير من اإلصصصصايا  9لذلك رما يتضصصصح من صصصصورة )  ،مخصصصصصصصصة

  لة الخيرة، والمهارة، ونقص الوعيسصصصي  تخر وعل  الجان  ا   ،خطار الصصصصحيةوا 

من جوان   ا عل  المجتمعتؤ ر سصصصصلي   ،ييئية واجتماعية جخطارالتسصصصصي  في إل     ىمالةلل

 .الخامس متىددة، وسوف يت  يحث هذا الجان  يالتجصيل في الجصل

ا  .: فرز المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمةرابعا

، المخلجا  الصصصصلية   إدارةه  مراحل جحد   إتىد مرحلة فرز المخلجا  الصصصصلية  

  وادصالم الل فرزصصصخ وذلك من ة،صصفي ناتج هذ  المرحل لمخلجا  الصليةا يمة ترمن حيث 

 
  2014شيرا الخيمة، شرقييانا  غير منشورة، حي  )*(
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  ،واليالسصصصصصتيصك ،والحصديصد ،م صل ا لومنيو  التي يمرن إعصادة اسصصصصصتخصدامهصا و تصدويرهصا،

غيرها من المواد اسصتخدا  المواد الىضصوية في تصصنيع السصماد، و  وجوالورق  ،خشصا وا 

 ذا  القيمة.

 م2018( العمالة أثناء العمل بمرحلة الجمع بمنطقة الفرنواني بمدينة شبرا الخيمة 6)صورة 

 ؛جرز المرحلة  إل    را الخيمةتجتقد منظومة إدارة المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيو

وفر جي آلية جو طريقة لجرز تال ا حياء   جنحي غر ، حيث في  حي شصرق جو في سصواء 

إل   عل  اإلدارة مما يؤد  ءهذا ما يجىل المخلجا  الصصصصصلية ع و  ،المخلجا  الصصصصصلية

 د مادية رييرة.رتضيف موا تغاللها يمرن جناس ت    في حالو ،إهدار  روة فىلية

عن ة، وغير محصصصصصا ،يطريقة غير منظمةو  يشصصصصرل جزئي،وتت  عملية الجرز  

 ،حيث يت  ذلك عن طريق فرز سصصريع لرل شصصنطة  ،طريق جامىي المخلجا  من المنازل

، ورذلك عمال الحي الصصصلية  وفصصصلها عن يا ي المخلجا   ،الجمع سصصيارا وفرزها عل   
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 ،ة الوسصصصيط  المحطةالمدفن جو إل    المخلجا وا من الشصصصوارع ج ناء جمع ونقل الذين يجمى

 .)*(لإلدارة اولرن لحسايه  وليس تايى   ،االستجادة منهيجرز ما يمرن  نيقوموو

ا   يت  الجرز   جامعين غير تابعين :نانوع اوهم  ،عن طريق جامىي الخردةجيضصصصص 

سصتخراج ما اوفرز المخلجا  و  ،ائيةويقوموا يالتجول وسصط المقال  الىشصو  ،لتجار الخردة

يييىون ما ت  ياسص  رالنييشصةر     ن  ما يىرفووه   ،ذا   يمة منها وتجميىه داخل جواال 

 جللامعين تللابعينخر والنوع اآل، رصصل نوع يصصالريلوجرا  ،جحصصد تجصصار الخردةإل   جمىصصه

ونهصا والصذين لصديه  عريصا  يجرهصا دوا  ررصارور يصأجر ،تجصار الخردةل ينتصايى وايرونو

ويرمية   ،ه يلاويذلك يضصصمنون جن ناتج الجمع يىود   ،ميلغ في اليو مقايل ليىض النييشصصة 

، وال الذي يحمله النييشصصصصصة غير التايىينجرير حيث جن حمولة الىرية جر ر من حمولة الج  

لومنيو ، والحصديصد، لزجصاج، وا ويت  جمع جنواع مختلجصة من المواد م صل اليالسصصصصصتيصك، وا

ممصا يزيصد من  ،ا ريصاس ويى رة المخلجصا   ىصادن، وج نصاء عمليصة الجرز يت  فصك  والنحصاس، والم

الجامىين تختلف جعماره  ما جضصصرارها الييئية والصصصحية. و  وي زيد من ،صصصىوية جمىها

 .(12(، )11(، )10رما يتضح من صورة ) ،يين المسنين والشيا  وا طجال

ا ات الصللللبة  : المعدات واآلًلت الخاصلللة بمنظومة المخلفخامسلللا

 بمدينة شبرا الخيمة

والتخلص للمخلجصا   ،والنقصل ،ىصد اآلال  والمىصدا  الخصاصصصصصصة يىمليصا  الجمعت  

منظومة المخلجا  الصصصصلية، وتىد من جرير الىقيا  يرلجة  هي جر ر الىوامل الم    ،الصصصصلية

مما يسصصاعد في  ،ومد  جودة التىامل مىها  ة،انتشصصار هذ  الظاهرالخاصصصة يالتخلص من  

اال تصصادية من المخلجا   االسصتجادةورذلك  ،اآل ار السصليية سصواء الصصحية جو الييئية تقليل

، وتتىدد جنواع المىدا  المسصصصتخدمة في إدارة المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الصصصصلية

 . (15(، )14(، )13رما يتيين من صورة )، الخيمة

 المعدات واآلًلت بحي غرب شبرا الخيمة -1

 ، وتهإل     ويضصصاف ،الخيمة مىدا  وآال  خاصصصة يهيمتلك حي غر  شصصيرا 

مدفن إل    نقلها     ،المتىهدين يجمع المخلجا  من المنازل يواسصطتها السصيارا  التي يقو 

 
  2016المالحظة الميدانية، المقايال  الشخصية   )*(
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، مناطق داخلية يت  جمع المخلجا  منهاإل    جيو زعيل، ورما عرضصنا ت  تقسصي  حي غر 

 .ورل منطقة يرون المسؤول عنها جحد المتىهدين

 

 (8)صورة 

أحد النبيشة من الشباب  

يقوم بفرز وجمع 

المخلفات الصلبة من 

احدى المقالب العشوائية 

بشياخة بهتيم بمدينة شبرا 

 م2016الخيمة 

 (7)صورة 

أحد النبيشة يقوم بفرز 

الصلبة من  المخلفات

إحدى المقالب العشوائية 

بشياخة بهتيم بمدينة 

 م2016شبرا الخيمة 

 (8)صورة 

شباب أحد النبيشة من ال 

يقوم بفرز وجمع 

المخلفات الصلبة من 

احدى المقالب العشوائية 

بشياخة بهتيم بمدينة شبرا 

 م2016الخيمة 
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 (41صورة )

العمل معدة كسح أثناء  

بمدينة شبرا الخيمة 

 م 2017

 

 

 ( 13صورة )

بولدوزر اثناء عمليات 

جمع المخلفات الصلبة 

بمدينة شبرا الخيمة 

 م 2017

 

 (15صورة ) 

لنقل  3م20قالب كبير  

المخلفات الصلبة 

بمدينة شبرا الخيمة 

 م 2017
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من  طاعا    الصصصلية يلغ إجمالي عدد السصصيارا  التي تىمل في جمع المخلجا 

، مقسصصصمة عل  القطاعا  )*(سصصصيارة يجميع القطاعا     46 يواسصصصطة المتىهدين  حي غر 

ا  يرل من القطاعا  ال اني سصصيار  6سصصيارا  يرل من القطاع ا ول وال الث،   5رالتالي 

سصصصصيارا  يالقطاع   4الخامس والقطاع ال امن،سصصصصيارا  يالقطاع   7والرايع والسصصصصادس،

 السايع.

 سصيارة  ال  6حيث يمتلك  ،مىدة 36  هايمتلك الحي مىدا  خاصصة يه يلغ عدد

سصصيارا    6عدد  عاملة و ا سصصيار 5منها  (3 6)سصصيارة  ال  صصصغير11،(3 20) رييرة

( 3 6) سصصيارا  نقل صصصناديق  9يمتلك الحي  رما ، ويمتلك سصصيارة مريس واحدة،  م ىطلة

ونش، ويولدوزر  2رما يمتلك الحي   سصصصصيارا  مىطلة، 3سصصصصيارا  فقط عاملة و  6منها 

 .)*( لودر حجار 1لودر، رما يمتلك  5وعدد واحد ،

 المعدات واآلًلت بحي شر  شبرا الخيمة-2

جنواع مختلجة من المىدا  التي تدخل في منظومة يمتلك حي شرق شيرا الخيمة  

 ال   11و (3 20)  ال  ريير يحمولصة 6يمتلصك  ، حيصثجمع ونقصل المخلجصا  الصصصصصصليصة

صصص وس صصص  ولودر ،لودر  3  (، وعدد3 6)   ال  صغير حمولة 3وعدد    ،(3 12)  حمولة ط  صصصصصص

 واحد صغير، وعدد يلدوزر واحد.

لا عطصال للمىصدا   ةومن المالحظ جن ر ر رير  يصالنسصصصصصيصة للقصائمين  ةعقيص   ت م ص 

 ،عداد رافية جالمىدا  التي ال يوجد منها و  ،خاصصصة اللودر  ؛المخلجا  الصصصلية  إدارة  عل 

 ذا حدث يها عطل يتىطل الىمل يشرل جساسيإف

ا في مدينة شلللبرا  التخلص من المخلفات الصللللبةطر  : سلللادسلللا

   الخيمة

المرحلة ا خيرة في منظومة إدارة المخلجا  الصصصلية، تىد مرحلة التخلص هي  

تخلص ال جوال   ؛ة عل  مسصصصتويينيت  التخلص من المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمو

 
  2014شيرا الخيمة، غر يانا  غير منشورة، حي ي )*(
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  التخلص النهائيا تخلص سصران المدينة من مخلجاته ، و اني    مم ل فيداخل المدينة   ارولي

 .ا حياءوتقو  يه  ،لمخلجا  الصليةامن ترارما  

 السران من مخلجاته (تخلص )الصلبة  ارولي من المخلفات تخلصال-1

نزلية عن طريق إلقاء المخلجا  خاصصصصة الم  ؛يت  التخلص من المخلجا  الصصصصلية

جو يا راضصصي الجضصصاء والمجتوحة،   يالطرق والشصصوارع،)الصصصناديق( جو   داخل الحاويا 

 داخلرذلك ر ير من الورش والمصصصصصانع الصصصصصغيرة تقو  يإلقاء مخلجاتها في الشصصصصوارع 

جو يسصصي  غيا  الجامىين  ،التخلص منها  اشصصتراكالمقال  الىشصصوائية حت  ال تدفع ترلجة 

 مدة طويلة.ل

الجترة زيادة مشصصصصرلة ترار  المخلجا  الصصصصصلية في  إل    ومن الىوامل التي جد 

وهصذ   ،والتي تجمع المخلجصا  من المنصازل مقصايصل ميلغ يومي ،ا خيرة هي عريصا  الرصارو

الجضصصصصاء   يا راضصصصصيجو  يالطرقوالمحال   ،الىريا  تقو  يإلقاء ما تجمىه من المنازل

وظهر  هذ  الظاهرة يىد  يا  ال ورة في   مع للمخلجا  الصصصلية،، جو يأ ر  تجوالمجتوحة

وتقاعسصصصه عن  ،جمع المخلجا ي  الحي   يا عد    نتيجةهذ  الظاهرة   واسصصصت حد    ، 2011

ممصا جىصل السصصصصصرصان يىتمصدون عل  تلصك  وغيصا  خصدمصة الجمع لجترا  طويلصة ،جداء دور 

 %6إجراء  تيين ان حوالي  الىريصا  في التخلص من مخلجصاتهصا، ومن االسصصصصصتييصان الصذي ت 

 .من الىينة يىتمدون عل  التخلص من مخلجاته  من خالل الىريا  الرارو

ونظرا لىد  وجود عدد حاويا  رافي رما ذررنا في الجصصصل ا ول، حيث توجد 

وتتواجد عل   ،يحي غر  حاويا   6و منها في حي شصصرق، 5تتررز ة،يحاو  11يالمدينة 

 دارة سصواءاإلمن  يل جمع ال، ومع عد  انتظا  عمليا  ضاليى مسصافا   ريية من يىضصها

الجضصصصاء نتج عنه ترار  وزيادة المقال  ، جو ا راضصصصي  من السصصصران جو من الطرقالجمع 

في حصالصة ترارمهصا لجترة طويلصة حت   حرق المخلجصا إل   الىشصصصصصوائيصة، رمصا يلجصأ الر يرين

 يتخلصوا منها.

ا ت  زيادة عدد الحاويا  ولرن مع اسصصتيدال الحاويا  الرييرة ذا  سصصىة  ومؤخر 

ا يسصصىة إل     3 6 ، وذلك لري تتمرن السصصيارا  المخصصصصة 3 1.5حاويا  جصصصغر حجم 

ال يوجد من رفىها وتجريغ محتواها وريسصصصها، ولرن عل  الرغ  من اسصصصتيدال الحاويا ، 

الىدد الرافي من السصصصصيارا  ا لية المخصصصصصصصصصصة للجمع منها، ويت  تجريغ محتواها عل  
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 رض يواسصصصطة  ل  الحاوية ياسصصصتخدا  اللودر مما يزيد من الغيار واالترية  رما يتيين ا

   يت  رفع المخلجصا  عل   ،(، ويقلصل من الىمر االفتراضصصصصصي للحصاويصة16من صصصصصصورة )

امتالء  ،ال  عل  عصد  الجمع يشصصصصصرصل دوري وفىص  يصا ، و صد ترتص  السصصصصصيصارا  ذا  القال  

يقريه  حصاويصا  يلقون المخلجصا  يجوار الحصاويصا   الحصاويصا  ممصا يجىصل السصصصصصرصان الموجود

ا المتالئها، ومن االسصتييان تيين ان حوالي نسصية  تضصطر إللقاء المخلجا  يجوار   %8نظر 

ن المخلجا  عل  ا ر  تجمع لىد  تتخلص م  %38.5الحاويا  المتالئها، ونسصصصية حوالي  

 %8  يصالطرق وتتخلص من المخلجصا ،من الىينصة %19وجود حصاويصا ، ونسصصصصصيصة حوالي 

 يا رضي الجضاء لىد  وجود من يجمع من المنازل.

 م.2019مايو بشياخة بيجام 15( مثال على تفريغ حاوية على طري  16)صورة 

 لمخلفات الصلبةاالتخلص النهائي من  -2

تقو  يصه عن الصذي هو دور ا حيصاء و ،التخلص النهصائي للمخلجصا  الصصصصصصليصة

ما جحي غر ،  إل    وذلك يالنسصصصية ،المدفن مياشصصصرةل   إ طريق نقل المخلجا  يىد جمىها

 المخلجا حي شصصرق فيت  التخلص من المخلجا  الصصصلية يه عل  مرحلتين من خالل نقل 

 ،فدان   2حوالي   اوتيلغ مساحته  ،قع في شياخة مسطردت  التي  ةالوسيط  المحطةإل     الصلية

المدفن إل     المدينةقع جنو  محطة ميا  الشصصصر ، ودور  هو تقصصصصير رحلة النقل من تو

20/10/2019 
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 ، وتقو ةالوسصصصيط  المحطةر  من 16والذي يقع عل  يىد   ،الصصصصحي الرئيسصصصي يأيو زعيل

إل   من المدينة ينقلها  الصصصصصلية  حي يىد جمع المخلجا التايىة لل  قالياالسصصصصيارا  ذا  ال

إل    ،المحطة الوسصيطةجخري ينقل المخلجا  الصصلية من  سصيارا وتقو   ةالوسصيط  المحطة

 يو زعيل.مدفن ج

المرحلصة ا خيرة التي  هيمصدفن جيو زعيصل إل     ويىصد نقصل المخلجصا  الصصصصصصليصة

وهو ييىد عن وسصصط المدينة   ،مدينة شصصيرا الخيمةيالمخلجا  الصصصلية   منظومةليها إنتهي ت

يمسصصطرد حوالي  المحطة الوسصصيطة(، وييىد عن  53رما يتضصصح من شصصرل )  ر 21حوالي  

، وت  تخصصصيص  طىتين لهذا الغرض،  2013في   وران من المخطط نقل المدفن،  ر 16

وتررار الحرائق يه  ،وييئيةا لما يسصييه المدفن في جيو زعيل من مشصارل صصحية  وذلك نظر  

ا لو وعه  2016ولرن ت  الغاء التخصيص في  وشرو  سران المناطق المجاورة،   ، نظر 

  إليصداء  29/5/2017ضصصصصصمن مو ع مصدينصة الىيور الجصديصدة، وتحصديصد موعصد للمىصاينصة في 

القوا  المسصصصصلحة رجيها في اسصصصصتمرار التخصصصصصيص من عدمه، وت  تخصصصصصيص مو ىين 

ا إلنشصصاء يمسصصاحا  ج ل نظر   ا لضصصرورة إغالق مدفن جيو زعيل وعد  صصصالحيته، ونظر 

مشصروعا   ومية يجوار  م ل إسصران الشصيا  يالخانرة، ومن المخطط جن يسصتقيل المدفن 

منطقة خضصصراء، وييىد إل   وا     سصصيت  إغال ه وتحويلةالجديد المخلجا  لمدة  ال ة سصصن

عن مدينة شصصصصصيرا الخيمة رما يتيين من  ر 40ومقرهما الىيور حوالي    ،نان الجديدناالمصدف

 (.54شرل )

ا:   تقييم منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شبرا الخيمةسابعا

ي المقصدمة نظصا  فىصال إلدارة المخلجصا  الصصصصصصليصة، يجص  فل التخطيط يصل اليصدء في  

والظروف المحيطة يىملية الجمع   ،الراهن يداية يتقيي  نظا  الجمع الحالي  عتقيي  الوضصصصصص 

والمحطصا   ،ونقصاط الجمع والىريصا ، ،ذا  الصصصصصصلصة يصالمخلجصا  الصصصصصصليصة م صل الحصاويصا 

م ل تقسصصصي  الىمل وتنظيمه، وينية    ؛الوسصصصيطة وغيرها، ورذلك تقيي  الىناصصصصر ا خر 

لمىرفة  ي اوسصياسص  انوني، ورؤية هذا جغرافي  الرسصو ، واإلطار القا  الطرق، ونظا  تحصصيل

 تخجف  فلن، مناسية يطريقة  الصلية  جا المخل    إدارة تم   ، وإذاجنس  الطرق للجمع والنقل

  ةيوالييئ اال تصصادية متطليا  النظا  تليية في تسصاعد  جن يمرن  يل ؛فحسص  السصليية اآل ار

ا  (.Srivastava, Ismail, Singh & Singh, 2015, p.333) جيض 
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 Google Earth proالمصدر:

 م2016زعبل" من مدينة شبرا الخيمة  و( موقع المدفن الصحي "أب53شكل )
 

 ،نظا  إدارة المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة  عنعرضصصصه   لما ت    ووفق ا

لجا  لمىرفة ما هي نقاط الضصصصىف والقوة يمنظومة المخ  ،تحليل الوضصصصع الراهن سصصصيت 
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ويقضصي عل  نقاط ، يىزز نقاط القوة  حت  نتمرن من ا تراا ما يمرن جن يالمدينة،  الصصلية

 .الممرنة جفضل النتائجالضىف لتحقيق 

 ييانا  جهاز إدارة المخلجا  الصلية المصدر:

 كبديل للمدفن الصحي بثبو زعبل تخصيصها ( المواقع المقترح54شكل )
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خلجا  الصصصصلية، والتي تيدج يتقسصصصي   طاعا  مرحلة جمع الم سصصصوف نيدج يتقيي   

مقسصمة يشصرل متناسصق  مناطق الجمع  يج  عند جمع المخلجا  الصصلية جن ترون و،  الجمع

وطييىصة االسصصصصصتىمصاال ، وفي حصالصة وجود تصداخال  في  ،من حيصث الر صافصا  السصصصصصرصانيصة

ي مع رما هو الحال يمدينة شصيرا الخيمة خاصصة تداخل االسصتىمال الصصناع ،االسصتىماال 

حت  يرون  ؛وتراعي رل المتغيرا  ،االسصتىمال السصرني اليد جن ترون التقسصيما  متوازنة

 هناك توازن من حيث ر افة الىمل في رل القطاعا .

نها تتسصص  جنجد   ،من حيث مسصصاحة  طاعا  الجمع يحي غر  شصصيرا الخيمةو

يلغ  جرير  للقطاع حيث  2ر 1.2يالتقسصي  المتقار  من حيث مسصاحة القطاعا  يمتوسصط 

، وفي هذا 2ر 0.9، وج ل مسصصاحة 2ر   1.5مسصصاحة للقطاعا  يحي غر  شصصيرا الخيمة 

 ا ولعل  سصييل الم ال القطاع   ،  المسصاحي ت  تجاهل طييىة االسصتخدا  يرل  طاعيالتقسص 

 %5، وومرافق  ياسصتخدا  خدم  %52و تخدا  سصرني،من اسصتىماال  االراضصي يه اسص   27%

نسصصية االسصصتخدا   االقطاع ال اني والذي له نجس المسصصاحة تقريي  اسصصتخدا  صصصناعي، يينما ي

وهنا نالحظ ارتجاع نسصصية   %26والصصصناعي    ،%23والخدما  والمرافق    %23السصصرني يه  

وتجيصد هصذ  المقصارنصة في ، ولاالسصصصصصتخصدا  الصصصصصصنصاعي يصالقطصاع ال صاني مقصارنصة يصالقطصاع ا 

والالزمصة لرفع حج  المخلجصا   المطلويصة، مرصانصا  وطرق الجمعتو ع اإل عل المسصصصصصاعصدة 

يسصصصاعد في تحسصصصين   الصصصصلية  المخلجا  وحج حيث جن مىرفة طييىة  ،الصصصصلية الم تولدة

 .، والنقل والخلصاالستىدادا  لىمليا  الجمع

ة مقارن   ،الخيمة يصصغر مسصاحاتهاتتسص  تقسصيما   طاعا  حي شصرق شصيرا يينما 

 2ر  2.5و،  13ما يالقطاع ر    ر  2ر 0.13وتتراوا مسصصصصاحة القطاعا  يين  ،يحي غر 

القطاعا  الرييرة من ونجد جن   ،وهي  طاعا  ر يجة السصصصصران والمياني،  23رما يالقطاع 

جي تقل يها ر افة   ،تتخللها مسصصصاحا  من ا راضصصصي الجضصصصاء والزراعة  ،حيث المسصصصاحة

 .المياني والسران

 من حيث عمليا   تقسصصيما  حي شصصرقي نةتضصصم  تقسصصيما  غير م    4توجد رما 

ميا   ومحطة ،يترولال ةشصرر والتي يوجد يهاالمدينة   شصرقمنطقة الشصررا   الجمع، وهي

ا  الشصصصصر  والىزية  ،الىزية الحمراءرذلك و ،السصصصصرني  االسصصصصتخدا خالية من   وهي تقريي 
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عزية صصيري هي منطقة يها رذلك و  ،اسصتخدا  زراعي هماغاليية مسصاحتحيث   ،الخضصراء

 ومحطة رفع. ،صو  زراعية ومدارس

فجي حي شصصصرق شصصصيرا الخيمة  ،تختلف عمالة رل حي من حيث الىدد والمها و

يينمصا يلغص  ر صافصة الىمصالصة يحي غر  شصصصصصيرا الخيمصة  2عصامصل/ر  5يلغص  ر صافصة الىمصالصة 

مقارنة ير افة   ،عدد الىمالةإل     ويتميز حي شصصرق ير افة عدد المشصصرفين ،2ر   /عامل19

 24يث يلغ عدد المشصصصرفين يحي شصصصرق ح  ،عدد عمالة الجمع يحي غر إل    المشصصصرفين

 72في حين يلغ عدد عمالة الجمع يحي شصصصرق   ،يحي غر امشصصصرف    13مقايل  امشصصصرف  

 عامل يحي غر . 178عامل مقايل 

شيرا الخيمة  عدد تقسصيما   طاعا  الجمع يحي شرق زيادةإل     و د يرجع هذا

  فقط، والجرق  طصاعصا 8يينمصا يلغ عصدد القطصاعصا  يحي غر   ، طصاع 26والتي يلغص  

ارتجاع عدد إل    الريير في عدد الىمالة يحي غر  شصصيرا الخيمة عن حي شصصرق  د يرجع

 الىمالة التي تىمل مع المتىهدين. 

متغير ويىتمد يشصصصرل رئيسصصصي عل  إدارة  عدد الىمالة يحي غر  مما سصصصيق نجد

وفي حالة  ،يسصي  مشصارل خاصصة يرجاءة الجمع في جعداد الىمالة يا  الوعد   ،المتىهدين

 مما يسصصصي  ترار  للمخلجا  ،الحي مع المتىهد  ي سصصصي  تتو ف عمليا  الجمع اختالف

جن الحي هو الذي يقو  يىملية  ويترت  عليه مشصصصرال  عديدة، وعل  الرغ  من  الصصصصلية،

ا مع عمالة مؤ تة وموسميه.جنه  الجمع من حي شرق اال  يتىامل ايض 

إل   الصصصصصلية يمدينة شصصصصيرا الخيمة تجتقد الىمالة في منظومة المخلجا رما جن  

مما يىرضصصصصه  للىديد  ،وا دوا  الالزمة لىمليا  الجمع والنقل  ،الوعي والتدري  الرافي

رحلة فرز لميمدينة شصيرا الخيمة   الصصلية منظومة المخلجا  وتجتقدة،  خطار الصصحيمن ا 

المخلجا    المخلجا  الصصصصصلية ويالتالي ال توجد عمالة متخصصصصصصصصصصة ومسصصصصؤولة عن فرز

 .الصلية

الجمع والجرز من جه  المراحصل التي تحصافظ عل  وعل  الرغ  من جن عمليصة 

ستجاد منها، نجد جن طريقة الجمع ال ي  نجايا  إل    تتحول المخلجا  ويدونها ، يمة المخلجا 

دون الصصلية  للمخلجا  يمدينة شصيرا الخيمة رل هدفها هو التخلص من ترارما  المخلجا  

ع يحيث تتس  طريقة الجمع يتجم  لها  يمة ا تصادية،  المخلجا  التيياالستجادة من االهتما  
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إل   ، وهذا يؤديالجمع سصيارا وتحميله عل     ، وا راضصي الجضصاء،رل ما يوجد يالطرق

 ،ومخلجا  صصصصناعية  ،مع يىضصصصها من مخلجا  هد  ويناء  الصصصصلية خلط جنواع المخلجا 

عملية والمدفن الصصحي،  إل    ممرن من النقال   رير عددجنقل  يهدف ،وغيرها  ،وعضصوية

 .ليةن المخلجا  الصخطر الىمليا  التي تؤدي صىوية االستجادة مجمن  هذ خلط ال

نمصا إو ،هي عمليصة غير منظمصة ،رمصا جن عمليصة جمع المخلجصا  التي تت  يصا حيصاء

 لمنصاطقاإل   حيصث ينتقصل الحي ،وليس من خالل نظصا   صايص  ،تىتمصد عل  عمصل اليو  ييو 

حيث   ،ليجمع منها يىد جن تترار  المخلجا  لىدة جيا  جو يىد تررر شصرو  السصران  الداخلية

ا حياء عل   تواجدالطرق الرئيسصية ونطاق  عل  الجمع من يصصورة رييرةتررز ا حياء 

 حسا  يا ي المناطق. 

 تشصصصصصرصل ،المخلجصا  يمصدينصة شصصصصصيرا الخيمصةحيصاء ال تقو  يجرز نتيجصة جن ا و

ه  فئة النييشصصصصة  ؛ا من المخلجا ، ونجد جن المسصصصصتجيد فىلي  عليهاعي    الصصصصصلية جا المخل

المواد التي يمرن االسصصصتجادة منها من وسصصصط ترارما    يجرز الذين يقومون ،الىشصصصوائيين

حيث ج ناء جمع النييشصة للمخلجا   ،ا يؤ ر في عملية الجمعيضص  جالمخلجا  وتجميىها، وهذا  

ويسصصصصاعد في انتشصصصصار  ،مما يزيد من التلوث ،ويى رة المخلجا  ،رياسيتجريغ ا  نيقومو

ترون رذلك يى رة المخلجا  الىضصصصصوية مما يتسصصصصي  في  ،ريرجالمخلجا  عل  مسصصصصاحا  

 رذلكالجمع،  من صصصىوية تجميع المخلجا  الصصصلية عل  سصصيارا   والتي تزيد  ،عصصصارة

 الذي يتأرل  م ل الورق  خر جهدار  يمة مواد  إضرار يالترية واإلإل     تؤدي هذ  الىصارة

ال يمرن االسصصصتجادة منها يىد رذلك المواد الىضصصصوية   ،في حالة اختالطه يالمواد الىضصصصوية

 . مواد فقيرة في المادة الىضويةإل   ياختالطها تتحولجنه  حيث ،ذلك في صناعة السماد

جمصا عن اآلال  المسصصصصصتخصدمصة في مراحصل منظومصة إدارة المخلجصا  الصصصصصصليصة، 

نتيجصة عصد  عمصل الصصصصصصيصانصة الصدوريصة  ا يىطصل الىمصلمص ا عطصال م  إل هصاير منالر  تىرضفي

 ذلك ولجترا  طويلة يسصصصصصتلز ، المخلجصا  لىصدة جيا  دون جمع ا ترارمص ونتيجصة وجود  لهصا،

مما يؤ ر عل  نقص المىدا  في  طاعا   ،جرير عدد من المىدا  اسصصصصتغاللعند جمىها 

نصقصص فص ، يصتصلصصصك الصمصنصصصاطصق رصيصيصرة  وجصود تصرارصمصصصاإلص    يصؤدي يصصصدور ، وهصو مصصصاجخصر 

 عامل ريير في تىطل عمليا  الجمع والنقل. ماالدورية لهوالصيانة  ،اإلصالحا 
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ال يوجصد محطصة جنصه  جمصا عن مرحلصة التخلص من المخلجصا  الصصصصصصليصة، فنجصد

ن المحطة الوسصيطة إل  ج  وسصيطة تخد  شصياخا  حي غر  ومنطي ومي  نما، ياإلضصافة

  عمليا  النقل إليها، واالسصتجادة منها في عمليا  الجرز، ظيالموجودة يحي شصرق يج  تن

 المدفن الصحي. إل   وتجريغها فوز امتالئها ينقل مخزونها

يىصد جن ت  عرض منظومصة المخلجصا  الصصصصصصليصة يجميع مراحلهصا يمصدينصة شصصصصصيرا 

الخيمصة والو وف عل  نقصاط القصصصصصصور يالمنظومة في محصاولة ال تراا حلول تسصصصصصاعد في 

المنظومصة وتحقيق الهصدف منهصا، يرون الجصصصصصصل  صد حقق الهصدف الرايع من  ءةزيصادة رجصا

 جهداف الدراسة، وخرج الجصل يمجموعة من النتائج جهمها:

إل  حي شرق   شياخصصصا   نقسماحيث   ،للجمع  داخلية  طاعا إل     تنقس  رل شياخة •

ياخا   انقسم  شا، رما رل  طاع يترون من مناطق داخلية جصغر مساحي    ا، طاع    26

  طاعا  للجمع. 8حي غر  إل  

يت  الجمع في مصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة من خالل نظصامين للجمع همصا النظصا  الترارمي  •

ونظصا  الجمع من اليلورصا ، ويىتمصد حي غر  يصصصصصصورة رئيسصصصصصيصة عل  المتىهصدين  

عتمد عل  الىاملين او ،حي شصرق منظومة المتىهدينيينما جيطل    ،مشصتررين مع الحي

 يه.

نظ  من جهة مرحلة الجرز الم  إل     ظومة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمةتجتقد من •

هصدر  يمصة  اشصصصصصين رالىمصالصة الىشصصصصصوائيصةر ممصا ي  ولرن يت  الجرز من خالل النيص   ،اإلدارة

يئ اويجىلها  ،الصلية المخلجا   عل  اإلدارة. ع 

ة المدفن صصصد   ا  ،نقل المخلجا  الصصصلية من داخل المدينة يحي غر  شصصيرا الخيمةيت   •

 اطىة مسصافة من وسصط المدينة حوالي للتخلص    ،زعيل رمرحلة جخيرةالصصحي يأيو 

 ، ة محطة وسصيطة يمسصطردر ، يينما يت  نقل المخلجا  الصصلية يحي شصرق  اصصد  21

 ر .16مسافة حوالي ة اطى    ،ن الصحي يأيو زعيلفالمدإل   يت  النقل اومنه

ومن يينها اإلدارة  ة ،اتجة عن عوامل ر يرونتيجة لترارما  المخلجا  الصلية الن

رة مترصامصل ادإالمتقصاعسصصصصصة، يترتص  عليهصا آ صار صصصصصصحيصة وييئيصة متىصددة، ممصا يتطلص  نظصا  

  يراعي الجوان  الييئية والمالية، وهذا ما سصيت  منا شصته في الجصصل التالي عل  ،ومسصتدا 

تجصيلي. نحوٍ 



 مساالخ الفصل

اإلدارة منظومة ومقترح الصلبة المخلفات على المترتبة اآلثار
 الخيمة شبرا مدينة في المستدامة المتكاملة

اآلثار المترتبة على تواجد تجمعات المخلفات الصلبة :  أوًل 

اإلدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة :  اثانيً 

ا:ـً ثالثً 
ــبرا  ــلبة بمدينة شـ مخطط مقترح لمنظومة إدارة المخلفات الصـ

 الخيمة.
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ة االثار المترتب:أولً 
على تواجد تجمعات 

المخلفات الصلبة

اآلثار البيئية -1
للمخلفات الصلبة

ة أثر المخلفات الصلب-أ
على تلوث التربة

بة أثر المخلفات الصل-ب
.على تلوث المياه

ة أثر المخلفات الصلب-ج
ة على تلوث الهواء وزياد

االحتباس العالمي

ة أثر المخلفات الصلب-د
على التلوث البصري

اآلثار الصحية 2-
للمخلفات الصلبة

ة آثار المخلفات الصلب-أ
على صحة اإلنسان

بة آثار المخلفات الصل-ب
على صحة الحيوانات اآلثار االقتصادية 3-

للمخلفات الصلبة

االثار االجتماعية 4-
والسلوكية للمخلفات

الصلبة

تالمخلفاأثر تراكمات -أ
يم الصلبة على جودة تقد
الخدمات العامة 

ات أثر تراكمات المخلف-ب
الصلبة على سلوك 

السكان

املة اإلدارة المتك: ثانيًا
المستدامة للمخلفات 

الصلبة

متطلبات وضع -1
نظام إدارة متكاملة 
مستدامة للمخلفات 

الصلبة

مكونات نظام -2
اإلدارة المتكاملة 

المستدامة للمخلفات 
الصلبة

أصحاب المصلحة -أ
المشاركين في إدارة 
المخلفات الصلبة 

والمتأثرين بها

العملية )العناصر -ب
لنظام إدارة ( والتقنية

المخلفات الصلبة

جوانب االستدامة التي-ج
ينبغي أن تؤخذ في 
االعتبار عند تقييم 

وتخطيط نظام إدارة 
المخلفات الصلبة

خصائص نظام -3
اإلدارة المستدامة 
للمخلفات الصلبة

أهداف نظام اإلدارة -4
المتكاملة للمخلفات 

الصلبة

 ً مخطط مقترح: ثالثا
لمنظومة إدارة 
مدينة المخلفات الصلبة ب
شبرا الخيمة

إجراءات خاصة -1
بالتمويل

إجراءات خاصة -2
بالعمالة

اجراءات خاصة -3
بالمتابعة والتحليل

إجراءات خاصة -4
بالسكان

إجراءات خاصة -5
ت بإعداد البنية والمعدا

الالزمة لنظام إدارة 
المخلفات الصلبة

إجراءات خاصة -6
بمراحل العمل من جمع 

ونقل وفرز وتخلص
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ظومة اإلدارة اآلثار المترتبة على المخلفات الصلبة ومقترح من

 المتكاملة المستدامة في مدينة شبرا الخيمة

جد  النمو اال تصادي والتوسع الحضري الذي شهدته الىقود الماضية في ججزاء 

تسصصصصصيص   يجصا  الصصصصصصليصة، وفي رميصا  المخل   ةريير زيصادةإل    ر يرة من جميع جنحصاء الىصال 

دون ضصصصصصوايط في  يصةالصصصصصصل وإلقصاء جنواع مختلجصة من المخلجصا  ،التخلص غير السصصصصصلي 

يترت   حيث   ، ((Pereira & Alves 2012, p. 500 جلوصصصحية طويلة ا  ،ييئية رال مشصص 

ارتجاع في   ،الطل  عل  الغذاء والضصروريا  ا خر  وارتجاع  ،عل  زيادة عدد السصران

التخلص مر  د يت  دها الوحدا  السصصصرنية، وفي نهاية ا رمية المخلجا  الصصصصلية التي تول  

في  تهصاوعصد  فصاعلياإلدارة ا لجقر ونظر   ،المقصالص  الىشصصصصصوائيصة المجتوحصةيص لمخلجصا  هصذ  ا من

 ،مصصصصصدر للمخاطر الييئيةإل    تتحول المقال  الىشصصصصوائية السصصصصيطر عل  هذ  المقال ؛

 .Sankoh, Yan & Tran ,2013, p) هاالذين يىيشصصون يالقر  منعل  السصصران  والصصصحية  

(665. 

ــليعد   ــي  في إدار  ،ب الوخلص من المخلفا  الص ــاس ةيث  تها؛أةد المراةل األس

 ،الناتج عنهاواالقوصـــادي  ،واالجوماعي  والضـــرر الصـــحي ،ف مدى الولحث البيئييوحق   

 .منها الوخلص كيفي على 

  تجمىصا الييئيصة المترتيصة عل  وجود اآل صار   دراسصصصصصةإل     الجصصصصصصلويهصدف هصذا 

 ،نسصصان الصصصحية عل  اإلاآل ار   سصصةودراوالميا ،  ،والهواء  ،المخلجا  الصصصلية عل  الترية

 ،اال تصصصصصصادية اآل ار  ا  التي تتغصذ  عل  المخلجصا  الصصصصصصليصة، ومنصا شصصصصصةالحيوانص وعل   

عل  اآل ار  خطورة تلصك تقصدير ومحصاولة، لتجمىصا المترتيصة عل  تواجد تلصك ا واالجتمصاعيصة

 منطقة الدراسصصصصة، وذلك لخلق الوعي الالز  يخطورة ترارما  المخلجا  الصصصصصلية عل 

 دراسصة جسصس منظومة اإلدارة المتراملة المسصتدامة للمخلجا  الصصلية و والمجتمع، ،الييئة

 ،وضصصصع سصصصياسصصصة حقيقية يمرن من خاللها االسصصصتجادة من المخلجا  الصصصصلية لمحاولة في  

 الة وواعية.من خالل إدارة فى   ،يساعد في تنمية المجتمع اوالتىامل مىها ياعتيارها مورد  

 وهي: ؛ة من المحاورهذا الجصل عل  مجموع و د اعتمد  دراسة
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 المترتية عل  المخلجا  الصلية.اآلثار  أوًلا: •

ا •  : اإلدارة المتراملة المستدامة للمخلجا  الصلية.ثانيا

 مخطط مقترا لمنظومة إدارة المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة.ثالثاا:  •

 ي:لما يفيلي وسوف نتناول رل محور من المحاور السايقة عل  نحو تجصي

 المترتبة على تواجد تجمعات المخلفات الصلبةاآلثار  :أوًلا 

  ،المترتية عل  تواجد تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية ما يين آ ار ييئيةاآل ار  دتتىد  

منا شصة رل منها وسصيت   ،وآ ار صصحية ج ار صصحية وآ ار ا تصصادية واجتماعية وسصلورية

 فيما يلي: 

 ت الصلبةالبيئية للمخلفااآلثار  :1

 ج ر المخلجا  الصلية عل  تلوث الترية -ج

 ا، حيث تلى  الترية دور  للحياةه  الموارد الطييىية الضصصرورية جتىد الترية من 

المجيدة حيث تنمو يها الميررويا    ؛والغذاء يشصرل خاص،  ا في نمو النيا  يشصرل عا حيوي  

سصصصصصوء  يؤ ر و النيصا ، والتي توفر جميع الىنصاصصصصصصر الغصذائيصة الضصصصصصروريصة والالزمصة لنم

نشصصطة اليشصصرية المختلجة يشصصرل  وي في تدمير النظا  الييئي في االسصصتخدا  الناتج عن ا 

والريميائية  ،تحلل المواد الىضصصصوية الخصصصصائص الجزيائيةر حيث يغي  المسصصصتقيل القري ، 

  المخلجا  الصصلية المنزلية يسصي تجمىا  نسصية الرطوية عالية يالقر  من فترون  ،للترية

رمصا يؤدي تلوث التريصة ، (.Praveena & Rao,2016, p.325) يهصازيصادة المواد الىضصصصصصويصة 

وذلك   ؛عنها في الترية غير الملو ة زيادة النشصاط الميررويي للتريةإل     يالمخلجا  الصصلية

 ، )Alhassan,2012, p. 21) التيخرنها ترون مغطاة يالمخلجا  الصلية مما يمنع من عملية  

 الجيزيائية الخصصصصصائص  عل  تؤ ر خارجية رقوة  الصصصصصلية المخلجا  ملو ا  تىمل ويذلك

 الغذائية، يالمواد غناها وضصصصىف إنتاجيتها، ضصصصىف  في تسصصصاه  حيث ،للترية والريميائية

 تنجصذ التي الملو صا  تصأ ير لتقيي  للغصايصة المه  النيصاتصا ، ولصذلصك فمن جنواع يىض يقصاء وتهصدد

 .الترية وريميائية ة،جيولوجي فه  الخصية الطيقةإل  
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المخلجصا   لوجود تجمىصا نتيجصة  في التريصة (PH) تتزايصد نسصصصصصيصة الحصامضصصصصصيصة

الميررويا  المغذية للترية  توافر من ، وهذا االرتجاع في نسصصصية الحامضصصصية يقللالصصصصلية

عل  يقاء  الحامضصصصصصية في الترية   النياتا ، رما تؤ ر الزيادة الرييرة لنسصصصصصية الالزمة لنمو

 مما  د يؤدي لتغير خريطة الزراعة لال تصصصصصار عل  محاصصصصصيل محددة ،ا النياتيىض 

(Praveena & Rao,2016, p.239.). 

المخلجا  الصصصلية في ا راضصصي جن التخلص من   Khumalo (2016) جشصصار رما

 ،(Organisms) وث رصائنصا  التريصة الحيصةويل   ،ميصة في التريصةيزيصد من رميصة السصصصصص   المجتوحصة

 الحية للتلوثن تىرض هذ  الرائنا  إف ،في تىزيز نمو النياتا  المه   الىنصصروياعتيارها 

يل  ؛الرائنا  الحية فقطتلوث إل    الرادميو  جو النيرل يها، وهذا ال يؤدي نسصصصصيةيزيد من 

ويصصصصرف   .مما يؤ ر يشصصصرل ريير عل  المنظومة الغذائية ،موتها في التريةإل    د يؤدي

وا طجال الذين  ،الترية، فهذا ضصصار جيضصصا يالحيوانا الرائنا  الحية في  عن تلوث النظر 

 .لديه  استهالك مياشر لنياتا  هذ  الترية الملو ة

 ، والصذيمنهصا الرمصاد المحترق إل  ،التريصة فيحرق المخلجصا  الصصصصصصليصة  يؤدي

 ،والرادميو  ،والنحاس ،م ل الزرنيخ  المضرة يحتوي عل  مجموعة متنوعة من الىناصر

الموجودة يالترية  تضصر يالنياتا  وهذ  الىناصصر والنيرل والزئيق، ،والزنك  ،والرصصاص

 زراعة يالترية يمنع تواجد الزئيقفإن   ، فىل  سصييل الم ال عند الترريزا  المنخجضصة حت 

 .(Khumalo, 2016, p. 28)الجطر)المشرو ( 

 امصصدر    تىتير المواد الىضصوية الموجودة يالمخلجا  الصصليةعل  الجان  ا خر،  

قد جظهر  ا يحاث جن هناك اختالف ريير في فلىناصصصصصر ا سصصصصاسصصصصية المغذية للترية،  ل

مقارنة يالترية خارج المقل ،   الصصصصلية الىضصصصوي الموجود يترية مقل  المخلجا المرون 

والتي  د   ،فالمحتو  الىالي من المواد الىضصصصصوية ينتج عنها زيادة في الىناصصصصصر المغذية

النيصاتصا ، ولرن التحلصل الييولوجي للمخلجصا  الىضصصصصصويصة في  تزيصد من إنتصاجيصة التريصة ونمو

والنيتروجين في الغال    لنيتروجين الىضصصصوي في الترية، د يزيد من مسصصصتو  ا ،المقال 

يىض النياتا  رمية وترمن الخطورة في حال امتصصصصص   ،NO3 يرون في شصصصصرل نترا 

تسصصصصصم  يىض إل   يممصا  صد يؤد ،النيتروجينيص نتيجصة غن  التريصة  ،مجرطصة من النترا 

رن للىلف جن يم ، رمصاحال ت  اسصصصصصتخصدا  هذ  النيصاتا  رىلف في الحيوانا  م صل المصاشصصصصصيصة
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مما  د ي نتج غاز سصصصا  ) اني جرسصصصيد   ،والتخمر يختزل النترا   ،مر داخل الصصصصوامعيتخ  

والصذي  صد يؤدي  ،تلوث شصصصصصديصد في الصصصصصصوامع المغلقصةإل    صد يؤدي والصذيالنيتروجين(، 

 .(Manahan ,2000, p.499)  خاص الذين يتىاملون مع هذ  الصوامعلوفيا  ا ش

 المخلجا  التلوث يتجمىا إل   الزراعية يمدينة شصيرا الخيمة  يض ا راضص تتىر  

 (55رما يتضصصح من شصصرل )ف، ويؤ ر عل  خصصصائصصصها يقلل إنتاجيتها د مما   ،الصصصلية

 %42ي ما يم ل حوالي ج  ، 150ع يحر  صصص تجم  131الزراعية مع عدد    ا راضيتتقاطع 

 114عدد  ، وتقاطى  مع يمدينة شصيرا الخيمة    الصصليةا  المخلجاجمالي عدد تجمىإمن 

ورلما تقلصصصصص  المسصصصصافة يين   ، 50تجمع داخل حر    85وعدد     ،100  حر في   تجمع

زاد تأ يرها، ويذلك ترون رلما   ،تجمىا  المخلجا  الصصصصصلية، ويين ا راضصصصصي الزراعية

حاق الضصصصصرر يا راضصصصصي الزراعية إلي ف احتماليةر ر ا   هي 50 التجمىا  في حر 

 يمدينة شيرا الخيمة. 

   2016جرتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 الخيمة شبرا م بمدينة150 بحرم الزراعية اًلراضي مع المتداخلة الصلبة المخلفات ( تجمعات55شكل )
 م 2016
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 الميا .ج ر المخلجا  الصلية عل  تلوث -  

ومع تزايد عدد السصصصصران يزداد   ،تىد الميا  من الىناصصصصصر ا سصصصصاسصصصصية للحياة

ض مصصادر الميا  للتلوث، لذا اليد من المحافظة عل  االسصتهالك من الميا  النظيجة وتتىر  

وذلك حق ا جيال القادمة، وتتىرض  ،سصصصصواء سصصصصطحية جو جوفية ؛المصصصصصادر الموجودة

ية للتلوث يواسصطة المخلجا  الصصلية، وسصوف نىرض ج ر مصصادر الميا  السصطحية، والجوف

 المخلجا  الصلية عل  تلوث الميا  السطحية والجوفية فيما يأتي: 

 السطحية ج ر المخلجا  الصلية عل  تلوث الميا  •

ا لييئتنايم ل الحجاظ عل    وهناك الىديد  ،نوعية جيدة من الميا  السصصصصصطحية تحدي 

والتي   ،ومنها مقال  المخلجا  الصصلية ،الميا  السصطحية من الىوامل التي تؤ ر عل  جودة

ا للا تم صل تهصديصد   حيصث يؤدي التخلص من  ،(Kusari, 2018, p. 41) ميصا  السصصصصصطحيصةريير 

وجود تضصصح هذا من او ،تلوث نوعية الميا إل    المخلجا  الصصصلية في المسصصطحا  المائية

دة لجودة الميصا  في  ي  الىوامصلاختالفصا   حصد  قر  يصال الميصا ن الىينصا  المصأخوذة من يي ،الم 

د عن   المصأخوذة من الىينصا الصصصصصصليصة عن  منصاطق التخلص من المخلجصا  الميصا  والتي تيىص 

 & Singh) نصصديصصاله Manipurر ويمصصانيي Imphalيمجصصال إمنصصاطق التخلص يمنطقصصة 

Dey,2014,P.3) 

 نزليةالم المخلجا   ويظهر تأ ير التخلص الىشصصصوائي للمخلجا  الصصصصلية خاصصصصة

 ،لميا  السصصصطحية الجيزيائيةاخصصصصائص  السصصصطحية في تغير يىض  الميا  جودة  منها عل 

نتيجة التخلص الىشصصصوائي للمخلجا  الصصصصلية يها، فقد تجاوز  نسصصصية المىادن  والريميائية

ال قيلة يالميا  السصصصطحية الملو ة الحد المسصصصموا يه من منظمة الصصصصحة الىالمية خاصصصصة 

رما تيين زيادة الترريز في يىض المتغيرا   ، Cdرادميو  الو ،Niوالنيرل Pb الرصصاص

والموصصصصصصليصة، والتي سصصصصصجلص   ،التىرروهيصدروجيني، والريميصائيصة م صل ا س ال ،الجيزيصائيصة

 & Ololade, Adewunmi, Ologundudu)  يصصصه الصمسصصصصصمصوا الصحصصصد مصن مصىصصصدال  جعصلص 

(Adeleye,2009, p. 24. 

لقاء إيرا الخيمة للتلوث نتيجة وتتىرض مصصصصصادر الميا  السصصصصطحية يمدينة شصصصص 

صصص المخلج صصص ا ،الترع وداخلها الصلية يجوار ا صصص ترون مغطاة توجد ججزاء من الترع  وجحيان 

 ، وهيالور  ا  على جان ــالمخلف ا تحجدـــــالشرقاوي ، كمكما بورع    الصلية يالمخلجا 
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 .(17الحالة السائدة رما يتضح من صورة )

  .2016ة المصدر: الدراسة الميداني
اإلسللماعيلية بشللياخة  ترعة  ( إحدى تجمعات المخلفات الصلللبة الموجودة على جانب17صللورة )

 م.2016مسطرد بمدينة شبرا الخيمة 

ويتطييق نطا ا  توضصصح خطورة تجمىا  المخلجا  الصصصلية عل  تلويث الميا  

عدد يلغ   هنجد جن،  (56السصطحية مم لة يالترع يمدينة شصيرا الخيمة رما يتضصح من شصرل )

 اتجمىص   74منهصا عصدد  تجمع، يينمصا يقع  85  30تجمىصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة داخصل حر  

 اتجمى   54  يوجد عدد    10الموجودة يحر    74 ، ومن يين هذ  التجمىا  الصصص  10يحر  

 ، وهي التجمىا  ا ر ر خطورة عل  نوعية، وجودة الميا .   مخلجا  منزلية متنوعةتض  

 ية عل  تلوث الميا  الجوفيةج ر المخلجا  الصل •

المشصصرال  الخطيرة في الو   الحاضصصر  حد إرتأتي مشصصرلة تلوث الميا  الجوفية  

، وتأتي المخلجا  واحتياجاته  ،ا لقلة موارد الميا  في مقايل زيادة عدد السصصرانوذلك نظر  

الصصصصصصليصة ضصصصصصمن جحد جسصصصصصيصا  تلوث الميا  الجوفية، ونجد جن غاليية اليلدان ذا  النمو 

في التجمىا  قاء اإلل دارة المخلجا  الصلية نتيجة ممارسا إمشارل في   تواجه  ،ريعصصص الس

نتيجة تسصا ط ا مطار جو   تسصر  الميا  من ترارما  المخلجا  الصصلية، وعندما تالمرشصوفة

وهي عيارة عن مادة عضصصوية ر   من يقايا المواد الىضصصوية، وتر ون ما يىرف يالىصصصارة

ر، ويظهر  والزئيق والرصصصصصصاص والزنصك والمىصادن ا خر متحللصة ممزوجصة يصالحصديصد 
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الموجودة في المىادن  في عينا   ال قيلةالمىادن    نسية  منميصصصصصصا   تدهصصصصصصور جصصصصصصودة ال

تجىلهصا غير  صايلصة التي والصصصصصصليصة،  الميصا  الجوفيصة يصالقر  من مقلص  المخلجصا  عينصا  

ي السصصي  في تلوث الميا  الىصصصارة ه ، وتىتيرالمنزلية ا خر  واالسصصتخداما   ،للشصصر 

ا عل  الصصصصصلية  الجوفية في المناطق القريية من مقال  المخلجا  ا خطير  ، وتشصصصصرل تهديد 

الحصد  وتتجصاوزحيصث ترتجع يهصا نسصصصصصيصة المىصادن ال قيلصة  المقصالص ،الميصا  الجوفيصة يصالقر  من 

لوحصة( ترريز الم )زيصادة EC م صل: الترريزا  الىصاليصة للمىصادن ال قيلصة ، ورصذلصكالمقيول

 )ماغنسصصصيو ( وغيرها Mg )رالسصصصيو ( وCa )المواد الصصصصلية الذائية الرلية( و TDSو

(Shenbagarani ,2013,p5.) 

  2016جرتوير( جرتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 م2016 الخيمة شبرا م بمدينة30 الترع بحرم مع المتداخلة الصلبة المخلفات ( تجمعات56شكل )

 وزيادة االحتياس الىالمي ،خلجا  الصلية عل  تلوث الهواءج ر المجص 

هو تلويصث للهواء ؛ تلوث الهواء رمصا جصاء في تىريف منظمصة الصصصصصصحصة الىصالميصة

 تغيروالمواد الصصصصصصليصصة التي  ،الصصداخلي جو الخصصارجي من خالل مجموعصصة من الغصصازا 
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رارمه في ، ويشصرل ت(GHG)خصصائصصه الطييىية، ويىد المي ان هو جحد غازا  الصصوية  

 اعلية% من إجمالي ترارما  غازا  الصصصوية، ويىد المي ان جر ر ف22.9الغالف الجوي  

مرة في حصصصصر الحرارة في الغالف الجوي عن  اني جرسصصصيد الرريون خالل   25يمقدار 

ن من المصصصصصصادر الطييىيصة واليشصصصصصرية، وتتزايد  عا ، وتنشصصصصصأ انيىصا ا  المي صا  100فترة 

المنشصأ في الغالف الجوي يسصي  ا نشصطة الصصناعية المتزايدة  انيىا ا  المي ان اليشصرية

 ،ه  مصصادر انيىا ا  غاز المي انجالمخلجا  الصصلية من تجمىا  ىد تعل  مر السصنين، و

المنشصصأ يرندا، رما  % من إجمالي انيىا ا  المي ان اليشصصرية23عن حوالي   ةمسصصؤول يهف

من انيىا ا  غاز المي ان في   %27ي  حوالفي مدافن المخلجا  يالمملرة المتحدة  تتسصصصصي 

 .(Pereira&Alves,2012, p. 518)اليالد 

 في ر ير من التأ يرا   الصصصلية  ويتسصصي  تلوث الهواء الناتج عن حرق المخلجا 

يىيشصصصون في المناطق الحضصصصرية السصصصليية التي يشصصصىر يها جزء ريير من السصصصران الذين  

 ؛اتنيىصث الملو ا  جزئيص   ( حيصث2006) Sivertsenرمصا جشصصصصصار   حولهصاما و ،الرئيسصصصصصيصة

والناجمة عن الحرائق   ،يسصصصصي  تسصصصصر  وتيخر الغازا  التي تسصصصصي  الروائح المزعجة

في دراسصة عن ج ر ، والصصلية في مقال  المخلجا   السصرانالذاتية جو الحرائق التي يشصنها 

يصة والمصدن الرئيسصصصصص  ،اسصصصصصتخصدا  ييصانصا  من القصاهرة فيهصا ت  ،التلوث عل  إنتصاجيصة الىمصال

النصاتجصة عن حرق المخلجصا  الزراعيصة في الىصديصد من  االنيىصا صا ا خر  لتقصدير تصأ ير 

 (PM)جن اإلسصصها  في التىرض للجسصصيما  إل     الدراسصصة  المناطق الحضصصرية، توصصصل

إل    و طرا  سصصصائلة تصصصصل  ،ئا  الصصصصغيرة للغايةوهي عيارة عن مزيج مىقد من الجزي

وتسصي    ،والرئتين    الجزيئا  جن تؤ ر عل  القل ويمجرد اسصتنشصا ها، يمرن لهذ ،الهواء

 % حسصصصص  الظروف50و  30يين  عل  الىمال ينسصصصصية تتراواتأ يرا  صصصصصحية خطيرة 

 .الجوية

 التحر  فيفي المقصالص  المجتوحصة ال يمرن الصصصصصصليصة حرق المخلجصا  رمصا جن 

 ، والتي تىمل في ظل ظروف شصديدة التحر  ارق،عل  عرس الحرق داخل المح انيىا اتها

ظروف االحتراق يصالمقصالص    نجوانيىصاث ملو صا  الهواء، حيصث  ،ومصصصصصصممصة لتقليصل تروين

والتي تتميز يدرجة حرارة منخجضصة تشصجع عل  تروين ملو ا  الهواء يما في  ،المجتوحة

 )هيدروكربحن عطري موعدد الحلقا ( PAHوالجسصيما  الد يقة  ذلك رالديورسصينا ر، و
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حرق المخلجا  في المقال  المجتوحة يغض النظر عن  حيصث تتشصصصصصرصل هذ  الملو ا  ج ناء

 .(Sivertsen ,2006, p. 449) ترريية المادة التي يت  حر ها

النصاتجصة عن التصدهور الييولوجي  (LFG)رمصا تىتير غصازا  المصدفن الصصصصصصحي 

ا  ايال  لالشتىال ا،   ،للمخلجا  الىضوية داخل مدفن المخلجا  خليط  ويحتمل جن يرون ضار 

من  صصاني جرسصصصصصيصصد الرريون،  %50-35% من المي صصان، و65-50لف من حج  وهو يتصصأ

ي % من المرريا  الىضصصوية غير المي ان، وتسصصتمر التجاعال  الييوريميائية الت 1وحوالي  

الصصصصصصليصة  جصا المخل   مصدفنتنتجهصا غصازا  المصدفن الصصصصصصحي يىصد فترة طويلصة من غمر 

(Pereira & Alves,2012, p. 518). 

 ا  الصلية عل  التلوث اليصريجج ر المخل  -د 

إذا رصان التلوث في صصصصصصورتصه الىصامصة هو تغير غير مرغو  في جحصد عنصاصصصصصر 

ويمرن جن  ،التلوث اليصصصصري هو جحد جوجه التلوثف، اإلخالل يتوازنهاإل    ييؤد  والييئة، 

وذلك   اليصصصرية والذاررة  الىيون، :م ل لليشصصر  اليصصصرية يالمنطقة  التلوث اليصصصري  يضصصر  

 .(Kharate & Banerjee,2017, p. 4863)سليية  جو طييىية غير ييئةال يجىل

 فقصدانإل   التلوث اليصصصصصصري يؤدي جنJana & De  (2015 )ورمصا جشصصصصصار

 تدهورإل    يؤدي و د يصصصرية، ملو ا  وجود يسصصي  المجتمع وتجانس يالهوية، الشصصىور

 ييئا  ملو ة تضىف  في ينمون  الذين رما جن ا طجال  الجمالي،  والحس ياالنتماء، الشىور

 التىرض  هذا ممتىة، فم ل ييئة في اليقاءإل     يالحاجة يشصىرون ال  الجمالية، و د حواسصه 

 عقوله  تنمو ال  د ا طجال اليشصصصصري، وهؤالء الجمالي  الذوق مرارز تدميرإل    يؤدي   د

  يمة في  اتدهور    اليصصصري التلوث يسصصي  جن يمرن  ذلكإل    صصصحيح، ياإلضصصافة يشصصرل

 انخجاض يسصصي  مىينة، مما جمارن  في تجارية مرارز إنشصصاء يردع  جن ويمرن ا ،الممتلر

 .للمران اال تصادية في القيمة

 إفراز يزيادة  ،السصليي  اليصصري التأ ير  عن تنج   التي الىواطف ا طياء  رما فسصر

 ويالتالي  القل ، ضريا  مىدل  وسرعة المىدة،  حموضة زيادةإل    يؤدي مما ا درينالين،

 الشصىور م ل اإليجايي  اليصصري التأ ير  عن تنتج  التي الىواطف فسصروا رما التهيج، تسصريع

 من يقلصل والصذي الجسصصصصص ، في الرورتيزون الطييىي إفراز من يزيصد ،يصالراحصة والجمصال
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صصصص يى  الذين  ولئك يالنسية  وخاصة يا ل ، الشىور صصصص  اتيزميةصصصص الروم ا مراض  من  انونصصصص

(Jana & De ,2015,p. 13) ، من الىينة   %86من االسصتييان الذي ت  اجرا  جن حوالي  وتيين

ا من مظهر ترارما  المخلجا  الصصلية، و ا يدرجة شصديدة جد  من الىينة   %10يتأ رون نجسصي 

من الىينة اعتاد  عل  مظهر المخلجا ، وجصيح    %4تتأ ر يدرجة متوسطة، يينما نسية  

و أ يرها في الحس الجمالي للسصصصران.  لها وتمما يدل عل  ا  ر السصصصليي   ،ال تتأ ر يرؤيتها

حد موا ع تجمىا  المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة  ( 18)  صصصصورة يتضصصصح من

 .الزراعةوتشويهها لمنظر 

  .2016جرتوير( - )فيراير المصدر: الدراسة الميدانية

 .را الخيمةبمدينة شب الصلبة( مثال على التلوث البصري وتشوه منظر الزراعة بالمخلفات 18صورة )

 الصحية للمخلفات الصلبةاآلثار  :2

من التريصة، والميصا ،  الييئيصة للمخلجصا  الصصصصصصليصة عل  رصلٍ اآل صار  يىصد عرض

جو الحيوانا  التي يت  رعيها اإلنسصان   سصواء عل   ؛ ار صصحيةآوالهواء، والتي يقترن يها 

 لهذ  اآل ار.عل  تجمىا  المخلجا  الصلية، وفيما يلي عرض 

 عل  صحة اإلنسان مخلجا  الصليةج ر ال -ج

نتيجة للتلوث ( جنه 2012) Abdul, Elisabeth Grohmannو د جشصصصصار  

يتيىصه تصأ يرا  صصصصصصحيصة عل    ، والصذيالييئي الصذي ينتج عن ترارمصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة

 ازداد   جنه  د ،المختلجة والىاملين ضصصمن منظومة المخلجا  الصصصلية يمراحلها  ،السصصران



المتكاملة  اآلثار المترتبة على المخلفات الصلبة ومقترح منظومة اإلدارة
 المستدامة في مدينة شبرا الخيمة

 

 151 

 الخامس الجصل  

الحاال    هذ  وتيين جن الىديد منفي الىقود االخيرة، والريو   ،السصرطاني صصايا اإلجعداد  

ا يمرافق مىالجة المخلجا  ترتيط الصصصحية الخطيرة ووجود الصصصناعا    الصصصلية، جغرافي 

لح  الإل   مما يشير ،الريميائية  .ضنا للمخلجا ة للحد من تىر  حاجة الم 

 واآل ار ،دفن المخلجا  يشصأن موا ع مخاوفوجعر  الىديد من الياح ين عن  

حيث يمرن التي تنتج من هذ  الموا ع عل  صصحة اإلنسصان،  لالنيىا ا الصصحية الضصارة  

والىيو  الخلقيصة، متزايصدة تتم صل في انخجصاض الوزن عنصد الوالدة، ضصصصصصه لمخصاطر جن تىر  

 ان المقيمين يصالقر  مناإليالغ عنهصا من السصصصصصرص   وجنواع مىينصة من السصصصصصرطصانصا  التي ت   

 ،التىص  :يىض ا عراض المزمنصة ا خر  م صلإل   موا ع دفن المخلجصا ، يصاإلضصصصصصافصة

 .(Abdul, Elisabeth Grohmann,2012,P520)والصداع  ،والنىاس

( وجود 1999وزارة الصصصصصحة في المملرة المتحدة )د تقرير مقد  من رما جر  

سصصارن ومو ع دفن و ر  المسصصافا  يين الم  ،ارتياط ريير يين حاال  التشصصوها  الخلقية

حيث ت  عمل يحث لدراسصة المخاطر المرتيطة يالمسصارن ضصمن حر    الصصلية، المخلجا 

جد ا آو  ،ر  من مو ع المدافن  2 جد مخاطر تتم ل في نه توجرها السصليية عل  المواليد، وو 

 2  حر الذين يىيشصون داخل  في وزن السصران  الخلقية، وانخجاض التشصوها عدد  ليل من 

% من 34-30جن، رمصا تيين رج ( 2.5- 1.5) يين تتراوا ع دفن المخلجصا ر  من موا 

يىانون من مشصصارل  المواطنين المقيمين يالقر  من جرير مو ع لدفن المخلجا  في ا ردن

صصص % من ح30-  9.5مرة، ويىاني حوالي  حساسية مست صصص صصص اال  اإلصصصص صصص اية يالتهصصص صصص ا  في صصص

 .((Mrayyan 2004, p. 376 % من نويا  الريو13 - 5الصدر ومن 

من   %44وتيين من االسصتييان الذي ت  اجراؤ  يمدينة شصيرا الخيمة جن حوالي  

تريصة، والغيصار النصاتج الىينصة يشصصصصصترون من طريقصة الجمع المجتوحصة يواسصصصصصطصة اللودر، وا 

 عراض حساسية، ويىض المشرال  يالجهاز التنجسي.ج  في ظهور عنها، مما يتسي  

حد  إ المخلجا  الصصصلية هو  حرقجن  إل    Thompson (2018)رما جشصصار  

إل   هو تحويلهصانمصا إو ،من المخلجصا  ليس تخلصطرق التخلص، ولرنصه في الحقيقصة 

تقو  المحارق يإفراز مئا   حيث ورة جخر  )غازا ، جسصصصصصيما  د يقة وغيرها(، صصصصصص 

الرمصاد، إل   الملو صا  السصصصصصامصة والييولوجيصة التي تترار  في الغالف الجوي يصاإلضصصصصصافصة

ملو صا  عل  مواد سصصصصصامصة، م صل الصديورسصصصصصينصا  والمىصادن ال قيلصة م صل تحتوي هصذ  الو
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نوع من المرريا  الىضصصوية المتطايرة   200الرصصصاص والزئيق والرادميو ، وجر ر من 

متر مرىص  من الغصازا   5000في الييئصة، ويحرق رصل طن من المخلجصا  ينتج حوالي 

 ،في المصاء  ، رمصا تترسصصصصص واءالهإل   نتقصلتالتي التي تحتوي عل  الىصديصد من الملو صا  

 عنها. اويىيد   ،والترية، يالقر  من المحارق

جصديصة يشصصصصصأن التصأ ير الصصصصصصحي  مخصاوفو صد جعر  الىصديصد من اليصاح ين عن  

خاصصة يسصي  اسصتخدا   ؛المحتمل إلطالق الملو ا  الناتجة عن حرق المخلجا  في الهواء

مصل يرجصاءة في التحر  في التي ال تى ةالصصصصصصليص  ا جيصال القصديمصة من محصارق المخلجصا 

لتلوث الهواء، حيصث ارتيطص    ارئيسصصصصصيص   ااالنيىصا صا ، وتىتير انيىصا صا  المحصارق مصصصصصصدر  

وترار  تلك المىادن السصامة   ،انتشصار الريو  في زيادةيالترريزا  الىالية للجسصيما  الد يقة  

 ،النتيا ونقص ا ،واضصصصطرا  ،في الجسصصص  يسصصصي  مجموعة من المشصصصرال  م ل التوحد

واليصالغين الصذين ت  ريطه   ،وصصصصصصىويصا  التىل  لصد  ا طجصال ،(ADHDوفرط الحررصة )

ومرض الشصلل الرعاش، رما جن مىظ   ،يأفىال عنف غير ميررة، واالرتئا  غير الميرر

رة، وتسصصصصصيص  اختالل ضصصصصصويصة المتطصايرة هي مرريصا  مسصصصصصرطنصة، ومطج  المرريصا  الى

ا من المحصارق الهرمونصا ، رمصا تحتوي االنيىصا صا   عل  مرريصا  جخر  غير جيضصصصصص 

والغازا    ،والتي تحتوي عل  مرريا  ضصصصصارة م ل الديورسصصصصينا  والجيوران ،مىروفة

ن تسصصصصصيص   مرن جي، والتي (PAHs)والهيصدرورريونصا  متىصددة ا ضصصصصصالع   ،الحمضصصصصصيصة

 .في ا جيال القادمةاإلنسان  تغييرا  ورا ية، والتي  د تؤ ر عل  صحة

% 50 -  30الرماد، وتتراوا نسية الرمصصصاد المتطصصصاير ما يين وتنتج المحارق  

حج  المخلجصا  ا صصصصصصليصة )إذا ت  ضصصصصصغطهصا(، ويت  التىرض للمرريصا  المنيى صة من  من

ء الملوث، جو يشصرل غير مياشصر عن المحارق، يشصرل مياشصر عن طريق اسصتنشصاق الهوا

، املو ا  المحمولة جو  ال ا الترية الملو ة يترسصصصي منطريق اسصصصتهالك المنتج الزراعي  

والذي يحتوي عل  ملو ا  سامة،   ،للرماد الملوث االطجال يتىرضذلك  د  إل     ياإلضافة

 ,Thompson)  والزرنيخ، إذا لىيوا يالقر  من الرماد  ،والررو   ،والرصاص  ،م ل الزئيق

2008,p6). 

جن الىصديصد من الصدراسصصصصصا  جظهر  وجود Cointreau (2006 ،)وجشصصصصصار 

وسصرطان   ،ومنها سصرطان الرئة ،مراضمة يين ترميد المخلجا  ويىض ا ارتياطا  مه
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 والد  المتوجهرسصصصجين ا    نقصإل    الحنجرة، ومرض نقص تروية القل  )مرض يؤدي

القل (، وتزداد خطورة هذ  ا ضصرار خاصصة يالنسصية لضطجال، وريار السصن، والذين إل   

 يىانون من جمراض الجهاز التنجسي.

جن هنصاك عال صة يين ارتجصاع ترريزا    ،دراسصصصصصا  الويصائيصةرمصا جظهر  الص 

جطجال ما  يل  يين جظهر  دراسصصصة ويائية مقارنة حيثالملو ا  وانخجاض وظيجة الرئة،  

جن التىرض لتلوث الهواء في المنصاطق  ،والريجيصة ،المراهقصة في المنصاطق الحضصصصصصريصة

، وران تشصصصخيص اووظائجه الحضصصصرية ران له ج ر سصصصليي واضصصصح وريير عل  نمو الرئة

 .والريو جعل  يين ا طجال في المناطق الحضرية ،طيي  جن التها  الشى  الهوائيةال

والموجودة إما   ،رمصا يمرن جن تىمصل الملو ا  النصاتجصة عن المخلجصا  الصصصصصصليصة

في الهواء جو الماء جو السصصصلسصصصلة الغذائية، عل  تحجيز اإلصصصصاية يالسصصصرطان، إذا ران  

تحتوي الغازا  التي تطلقها  ، رذلكنية طويلةعل  مد  فترة زم  مسصتويا  الجرعة عالية

م ل  االمتطايرة، ويىضصها يحتمل جن يرون سصام   المدافن عل  عدد من المرريا  الىضصوية

ؤ ر  تجن   والتي يمرنجينيل(، ال)ينزين ورلوريد  م ل مسصصصرطنجو  مي ان(، ال) نائي رلورو 

 ,Cointreau, 2006) الصد  )الينزين(وسصصصصصرطصان  ،عل  حصدوث جمراض الرل  )التولوين(

(p.19  

يمسصتشصج  النيل للتأمين الصصحي   ة واحدةطيي  محر ةتوجد يمدينة شصيرا الخيمة  و

ال الث يقع  يشصياخاتهن حي غر  ج  لمو ىها نجد 500ويىمل حر   ،يشصياخة شصيرا الخيمة

اطق جمالي المنإمن    %2.3جن حوالي   ونجد (،57رما يتضصح من شصرل )  هذا الحر ضصمن 

جمالي مسصصصصاحة إمن    %3.5ضصصصص  حوالي  ، والذي ي 500السصصصصرنية يالمدينة تأ ر  يحر  

دمنهور شصيرا يمن اجمالي مسصاحة االسصتخدا  السصرني   %30و ييجا ،يالسصرني   االسصتخدا 

 جمالي مساحة االستخدا  السرني يشياخة شيرا الخيمة.إمن  %13و

ناء عمليا  الجمع رل جر ر خطورة ج المخلجا  الصصصصصلية يشصصصص  وويتأ ر جامى

 ,Musmeci, Bellino, Cicero, Falleni  والتخلص من المخلجا  الصلية، ورما ذرر

Piccardi & Trinca (2010 ) والظروف  ،الىمصل تحص  ضصصصصصغط الو ص جنصه نتيجصة

الصصلية جولوية  في االهتما  يصصحته ، وتطييق  المخلجا   وجامى يىطي ال   د اال تصصادية

رسص  المال  يج  عليه   نه الرغ  من وعيه  يمخاطر عمله ، مىايير السصالمة المهنية ي
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ج ناء المخلجا  يمرضصصه  الذي يحدث  ويالصصصحة، وال يهت  جامى اهتمامه ما يتىد   ووه

و صص   صصد يتطور  مع مرور ال، ونصصهتيصصدج يوادر المرض ويهملو  صصد حيصصث عمليصصة الجمع،

إل   والمجتمع ،ته ائالض عيىر  ويل  ؛عل  عمله  يؤ رمما  د  وضصع خطيرإل     المرض

 الخطر.

  2016جرتوير( جرتوير( - المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير

 م2016بمدينة شبرا الخيمة  م500حرم  في ( أثر وجود المحرقات على الكتلة السكنية57شكل )

التىرض للمواد  المخلجصصا  للمخصصاطر من خالل وويمرن جن يتىرض جصصامى

إل    من خالل الوصصصصولاإلنسصصصان   ا عل ريمائية جن تؤ ر سصصصلي  يمرن للمواد الف ،الريميائية

ض لمخاطر اإلصصاية لتىر  يمرن من خاللها امسصارا  رئيسصة   3وهناك   ،نسصجة والخالياا 

جو االيتالع، ويمرن جن يتىرض  امتصصصصصصاص الجلصد، جو وهي التنجس،  ،يصةيصالمواد الريميصائ

ا عن طريق اشصصصصصتىصال المخلجصا  الصصصصصص  احتراق  يحصدثحيصث  ،ليصةالىمصال للمخصاطر جيضصصصصص 

المواد الريميصائيصة   اختالطنتيجصة  الصذي يحصدث ا مرانججصارهصا، ا جو المخلجصا  الخطرة تلقصائيص  

المخلجا ،   درجة حرارة ارتجاع يسصي  مما إطارا  السصيارا   شصىال ، وإالقايلة لالشصتىال
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  اييسص مواشصتىالها يسصهولة مما يىرض الىمالة للخطر، و د يتىرضصوا للخطورة من خالل 

مراض عن طريق الجروا ن تنتقصصل يىض ا جيمرن ، حيصصث المنقولصصة يصصالصصد  مراضا 

خطر يم ل ض لهذ  ا شصياء فالتىر ،)السصرنجا ( الملو ة، والمواد الحادةالمحا ن  يواسصطة 

حيث  ،اإلبر وخز الناتج  عن قطع الزجاج أو بـسب  الجرو   حقيقي عل  مختلف الىاملين

م ل فيروس الريد الويائي، ومرض نقص المناعة   ؛الخطيرة ضه  لإلصاية يا مراضر  يى

  (Musmeci, Bellino, Cicero, Falleni, Piccardi & Trinca, 2010, p. 16)  المرتسية

مع المخلجا  الصصصلية، والمواد الخطرة، ومسصصييا    التواصصصل المياشصصريىد و

طريق   عن، ويحدث ذلك جنة ووفاة الرضصصصصعجسصصصصيا  تشصصصصوها  ا  يين  من ا مراض

ورذلك التىرض للغازا  الخطرة التي   اسصصتنشصصاق الهواء الملوث جو شصصر  الميا  الملو ة،

ء ران  ناتجة عن المقال  المجتوحة م ل المىادن ال قيلة سصصوا    ؛تنتج عن المخلجا  الصصصلية

م ل جول  ،المقال من  تنتجالمتطايرة، جو الغازا  السصامة التي تخرج من المحارق والتي  

رايع رلوريصد الرريون وغيرهصا، ويرتيط هصذا الخطر المتزايصد يصدرجصة و ،ريونجرسصصصصصيصد الر

 ؛اا ريير  ا تنجسصي  خلق الجطريا  خطر  ض للغيار الىضصوي، والجطريا  حيث ترييرة يالتىر  

سصصمو  الجطرية ال ن الجطريا  الخيطية )جي الىجن( هي مواد مسصصيية للحسصصاسصصية، وتىمل 

لتالي زيادة خطر اإلصصصاية يسصصرطان الجهاز التنجسصصي ويا  ،عل   مع نظا  الدفاع الرئوي

(Cointreau, 2006,p13). 

 (، 2010) توطنا  اليشرية  م  المتحدة للمسيرنامج ا ورما جاء في تقرير ل

، ومصازالص  يصاسصصصصصتمرار لمخصاطر مهنيصة المخلجصا يتىرض الىمصال المشصصصصصاررون في إدارة 

 ،النامية يسصصصصي   لة الموارد المالية مرتجىة للغاية في مىظ  اليلدان    المخاطر مسصصصصتويا 

جظهر  الىصديصد من الصدراسصصصصصا  المخصاطر المحيطصة، و صد وعصد  فه  حج  واإلمرصانيصا ، 

جضصىاف يالنسية لىمال  (3-6) ينسصية  والطجيليا  جعل   ،جن الخطر النسصيي للىدو  الىلمية

سصهال الحاد اإلله   ، يينما يحدثيمىدل اإلصصاية الطييىي للسصرانالمخلجا  الصصلية مقارنة 

ا مراض الشصائىة من ا و  من المىدل الطييىي للسصران، عشصر مرا  جر ر يين جامىي جيضص 

 وااللتها  ،والتها  الشصصصصى  الهوائية ،لىاالسصصصص ومراض الجلدية، المخلجا  الصصصصصلية ا 

 الرئوي.



المتكاملة  اآلثار المترتبة على المخلفات الصلبة ومقترح منظومة اإلدارة
 المستدامة في مدينة شبرا الخيمة

 

 156 

 الخامس الجصل  

 ن يجمع ونقصل المخلجصا  الصصصصصصليصة لمشصصصصصارصل رئويصة م صلورمصا يتىرض الىصامل

عن اسصتنشصاق الجسصيما  والمرريا  الىضصوية المتطايرة  تي تنج  التنجسصية الاالضصطرايا  

(VOCs)  إضصصصافية من المي ان  ا النيىا ن، رما جنه  يتىرضصصصووالتخلص الجمعج ناء، 

 ،والغ يان  ،تسصصي  الصصصداعلجترا  طويلة وجول جرسصصيد الرريون   ،و اني جرسصصيد الرريون

لجصا  الصصصصصصليصة، والتىصامصل مع المخيمىصالجصة  ا خر ترتيط المخصاطر المهنيصة ، ووالقيء

ورلهصا تتصأ ر يصالينيصة  اإلجهصاد،وعوامصل  ،وتشصصصصصغيصل المىصدا  ،وجنشصصصصصطصة النقصل ،الحصاويصا 

واسصتخدا  مىدا  السصالمة الشصخصصية م ل القجازا  جو الماليس الوا ية جو ا  نىة  ،ةالتحتي

 .(Un-Habitat,2010,p17) جو ا حزمة

 انا .الحيوصحة لمخلجا  الصلية عل  ا ار آ -  

 ،يشصصصرل عا  يطريقة تتأ ر  صصصصحة الحيوان( جن  2006)  Cointreauجشصصصار  

ا لوجود يىض الحيوانصا  التي يت  رعيهصا عل  ونظر   ،ونوعيصة التغصذيصة التي يىتمصد عليهصا

مخلجا  عضصصصوية يمرن جن تتغذ  عليها   والتي تحتوي عل   ،تجمىا  المخلجا  الصصصصلية

يترارما  المخلجا  الصصصصصلية عل  جعداد  تحتوي الجضصصصصال  الموجودةو ،تلك الحيوانا 

يمرن جن ترون يم اية مسصار للىدو  خاصصة والتي   ،مراضرييرة من الرائنا  المسصيية لض

ا صصاية الحيوانا  يم اية خزان  إعندما ترون الجضصال  اليشصرية متاحة لاليتالع، مما يجىل 

موا ع إل     تصصصصل رمية رييرة من الجضصصصال  اليشصصصرية، وليشصصصر في و   الحقالىدو  

 ،دا  السصصائد للحجاضصصا التخلص من المخلجا  الصصصلية يالمقال  المجتوحة يسصصي  االسصصتخ

ونجصد جن ر ير من الحيوانصا   يصالمقصالص  الىشصصصصصوائيصة والمجتوحصة، التي يت  التخلص منهصاو

 والخيول( يت  تغصذيتهصا من المقصالص  ،والخنصازير والصدجصاج ،والمصاعز ،ا ليجصة )م صل ا يقصار

 .الىدو  لهذ  الحيوانا حدوث  المجتوحة مما يزيد من احتمالية  الىشوائية

نجس المقال  إل   امن المسالخ عشوائي    الىضوية ا ما يت  القاء المخلجا ور ير  

المجتوحة مما ي ير القلق يشصصأن جمراض )م ل مرض جنون اليقر، وهو ما جسصصتوج  الذيح 

عل  اللح   نتيجة لتغذية الحيوانا   ( 1996لمئا  اآلالف من الماشصصصية في عا   االنتقائي

 ي تصي  صصصالت  ة من ا مراضصصترتيط مجموعحيث   ،ر صصصا  ا خصصصالمصا  من الحيوان

 من المخلجا  الصلية م ل: نيئةلحو   يتناولالحيوانا  
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 د التي و  ،حيث تتغذ  الخنازير عل  المخلجا  الصصلية  ،زيادة مرض دودة الخنزير •

 . النيتحتوي عل  اللح  

المخلجصا   والمصاعز عل  ،حيصث تتغصذ  الخنصازير ،زيصادة مرض الصدودة الشصصصصصريطيصة •

حتوي عل  الدودة ي  والذي  ،والحيواني تحتوي عل  اليراز اليشصصري د  الصصصلية التي 

 ة.الشريط

 يىض الطيورف، (H5n1)والىدو  يين الطيور  ،جنجلونزا الطيور شصصديدة اإلمراض •

خر  مريضصصصة جيينما تصصصصيح طيور   ،مرضولرنها تىيش حاملة لل ،مصصصصاية ترون

ويؤدي  ،وجحيانا جسصصصاييع ،ويظل شصصصديد التأ ير لىدة جيا  ،الجيروس ويتزايد ،وتمو 

وييض الطيور المصصاية، رما جن مخلجا  الذيح التي  ،تلويث جسصدإل    هذا الجيروس

والطيور التي  ،موا ع التخلص  صادرة عل  إصصصصصصايصة الحيوانصا إل   يت  تصصصصصصريجهصا

حصالصة وفصاة  115في جر ر من  (H5n1) و صد تسصصصصصيص  ،ن موا ع التخلصتتغصذ  م

   يشصرية مىظمها يين الناس الذين يقومون يتريية جو تسصويق جو ذيح الطيور المصصاية

(Cointreau, 2006,p. 30).  عل    شصيرا الخيمةويت  رعي الماشصية والحيوانا  يمدينة

للمخلجا  الصصلية رما يتيين  ةالىشصوائي  موا ع التخلصالمخلجا  الىضصوية الموجودة ي

ورذلك   ،( مما  د يىرض الحيوانا   خطار صصحية20( وصصورة )19من صصورة )

  عليها. من يرعوه  جو من يتغذ 

  2016جرتوير(-المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

( بعض ارغنام تتغذى على المخلفات العضللوية بدحدى المقالب المفتوحة بشللارع  19صللورة )
 م.2016اخة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بشي 135
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  2016جرتوير(- المصدر: الدراسة الميدانية )فيراير 

( بعض الحيوانات المسلللللتخدمة في النقل تتغذى على المخلفات العضلللللوية بدحدى  20صلللللورة )

 م.2016المقالب المفتوحة بشارع الوحدة بشيخة بيجام بمدينة شبرا الخيمة 

 ات الصلبةاًلقتصادية للمخلفاآلثار  :3

  صارآ والصصصصصصحيصة لترارمصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة توجصد ،الييئيصةاآل صار  إل  جصانص 

 .الطرق حررة   عل ، م ل ج رها  المخلجا  الصصلية تترت  عل  تواجد تجمىا   ا تصصادية،

والتي يصصصصاحيها  ،الطرق هي شصصصريان الحررة، وفي ظل زيادة مىدال  النمو السصصصرانيف

  المخلجا  وازدحا  مروري، تتسصصصصي  ترارمايارا ، السصصصص  يطييىة الحال زيادة في عدد

المرورية يالطرق  االختنا ا زيادة  السصصصصران فيعداد  ج الصصصصصلية التي تتواجد نتيجة زيادة

م ل عرض الطريق  ؛وعد  االسصصتجادة من إمرانا  الطريق راملة منها،خاصصصة الرئيسصصية 

صصلية الموجودة يالطرق جو السصرعة المسصموا يها عليه حيث يمرن لترارما  المخلجا  ال

نصصف عرض الطريق رما يتضصح من إل     د تصصل في يىض ا حيان  جن تشصغل مسصاحة

  (.22( وصورة )21صورة)

جن ترارما  إجراؤها  من عينة االستييان الذي ت  %94و د ججمع حوالي 

المخلجا  الصلية المتواجدة يالطرق تىيق حررة سير السيارا ، وتتسي  في تأخيره  عن  

 الوصول إليها في المواعيد المرجوة.ا مارن المجترض إل   ولالوص

15 7 2017 
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رما تتسي  ترارما  المخلجا  الصلية في الىديد من ا زما  غير المياشرة 

تأخير  ومن يين هذ  ا زما  ،المروري في حالة تواجدها يالطرق الناتجة عن االزدحا  

في  االنتظار رة ر نتيجةران من طا ة الس ريير جزء رذلك استنجاذوالطال ،  ،الموظجين

ا ا وسلوري  يؤ ر نجسي   رل هذا درجا  الحرارة وارتجاع ،الزحا  خاصة في فصل الصيف 

 ا داء الىا  له  في الىمل.   عل مما يؤ ر  ،عل  السران

 م2018المصدر: الدراسة الميدانية   

  ة شبرا الخيمةبمدين مايو 15( المخلفات الصلبة تثخذ نصف عرض شارع 21صورة )        

  م2014لمصدر: الدراسة الميدانية ا

 بمدينة شبرا الخيمة. الوحدةعرض شارع  نصف( المخلفات الصلبة تثخذ 22صورة )             

25 1 2018 

7 12 
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م ل   المهمةعمال اليومية  رذلك تؤ ر االختنا ا  المرورية في انجاز يىض ا 

توجه سيارا  وممتلراته ، و  ،وإنقاذ الناس  ،اإلطجاء إلخماد الحرائق  سيارا حاال  توجه  

ىرض المستشجيا  مما  د ي  إل    الوالدة يالنسية للسيدا  وحاال  ،نقل المرض ل اإلسىاف

المررز الصحي نتيجة إل    يل الوصول  نويىض النساء  د تلد ، حياة المرض  للخطر

 مما يرلف ،ومواعيد المقايال ، التأخر عل  رحال  الطيران ي، رذلكزدحا  المروراال

،  ود في جو ا  االزدحا   استهالك الو تراليف م ل إضافيةجعياء  من ا شخاص الر ير

 .(Nelson,2013,p.60) وزيادة االنيىا ا  المضرة من عواد  السيارا 

 اًلجتماعية والسلوكية للمخلفات الصلبةثار اآل-4

 الصلية عل  جودة تقدي  الخدما  الىامة  المخلجا  ج ر ترارما  -ج

ومن يينها  ،ما  المخلجا  الصلية عل  الىديد من الخدما  والمرافقتؤ ر ترار

تواجد ترارما  المخلجا  الصلية يجوار هذ   فالخدما  التىليمية والخدما  الصحية 

  احتمالية نه يوجد جخاصة  ؛صحية مخاطرل ا الخدم تلك ض المستجيدين منالخدما  ي ىر

خاصة وي  ،خاص  يضر المرض  يشرلترارما  المخلجا  الصلية مما  ينشو  حرائق    في

 . مراض الصدريةمرض  ا 

توجد خطورة عل  الطال  من ترارما  المخلجا  الصلية التي تتواجد رما 

لد  الطال  في مراحل السن الصغيرة مما  د يجىله  يجوار المدارس يسي   لة الوعي 

رز  اجن يىض المرخاصة و  ،يلتقطون جشياء من مقال  المخلجا  الصلية المجتوحة ليرتشجوها

مما  د يىرض   ،الطيية والىيادا  الخاصة تتخلص من مخلجاتها يإلقائها يالمقال  الىشوائية

 ،التي تنتج من تواجد تلك الترارما الروائح الرريهة  فضال  عنهؤالء الطال  للىدو ، 

تلك   ةإزال  دترية التي تنتج عنوا  ،الغيارإل   ياإلضافة ،دخنة الناتجة عن اشتىالهاوا 

طال  المصايون يحساسية الصدر  لخاصة ل  ، د يتسي  في مشرال  صحيةالترارما  مما  

  جو المارة. ، ورذلك السران يالقر  من تلك التجمىاامما يضىف ترريز الطال  عموم  

ورما ذررنا تسي  ترارما  المخلجا  الصلية ازدحا  مروري مما يزيد من صىوية 

وتأخر الطال  مما يجىله  ييذلون مجهود  ،المناس الخدما  في الو   إل   الوصول

، ويمدينة عد  التأخر عل  مدارسه   محاولةإضافي في الصياا يستنجذ جزء من طا ته  في  
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من إجمالي عدد ترارما  المخلجا    %3خدما  والمرافق  لل    5تواجد في حر   شيرا الخيمة  

   .الصلية 

 ران. ج ر ترارما  المخلجا  الصلية عل  سلوك الس -  

رما جن  هناك تأ ير متيادل يين سلوك السران، وتجمىا  المخلجا  الصلية، ف

رذلك تؤ ر ترارما  المخلجا    ،لسلوريا  السران ج ر في تواجد ترارما  المخلجا  الصلية

المشاجرا  التي تنشأ يين السران اآل ار  الصلية عل  سلوريا  السران، ومن يين هذ 

وهذا ينتج عنه   ر،خما  منزل اآلجلقاء جحده  المخلجا  إنتيجة خاصة يالمناطق الىشوائية 

 ا   ورل هذا يسي  سوء في الىال ،وضوضاء نتيجة الصو  المرتجع ،سلوريا  عدوانية

 االجتماعية يين السران.

  % 75ومن خالل االستييان الذي ت  ججراؤ  يمدينة شيرا الخيمة تيين جن حوالي  

التخلص من المخلجا  الصلية يواسطة الجيران جما   من الىينة اتجق  عل  جن محاولة 

 مشاجرا  مترررة.إل   المنازل جد 

 ، واالغورابالشعحر بالسلبي  ينمي وجحد تراكما  المخلفا  الصلب  كما أن

بسب  عدم جدوى مساعدتهم في المحافظ  على البيئ  المحيط   ب  نويج  إةساسهملدى السكان  

زيادة نسية إحجا    مما يساه  في ،س اإلدارة المسؤول أو تقاع ،خريينالسكان األ همالإ

ن الجهود  ، وي ضىف يقدر ريير مالمحافظة عل  الييئةالمشاررة في عن جفراد المجتمع 

  (.147، ص  2016،)جحمدالميذولة من  يل ا جهزة المىنية يىمليا  النظافة 

ا: اإلدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة  ثانيا

هو مجهو  يسصصصتهدف    ،دارة المتراملة المسصصصتدامة للمخلجا  الصصصصليةمجهو  اإل

ا و  ،إنشصاء نظا  إلدارة المخلجا  الصصلية وتجمع   .مسصتدا  مالي اويرون هذا النظا  سصلي  ييئي 

  ،وجمىهصا، للمخلجصا  الصصصصصصليصة يين تصدفقصا  المخلجصا  المسصصصصصتصدامصة جنظمصة اإلدارة المترصاملصة

 والذي يهدف  ،ي إلدارة المخلجا  الصصصصليةلمظا  عوطرق مىالجتها، والتخلص منها في ن

القيول يحقق تحمصل الترصاليف، و  الييئيصة، والقصدرة اال تصصصصصصاديصة عل  االسصصصصصتصدامصةتوفير إل   

االجتمصاعي، ويت  تحقيق ذلصك من خالل الجمع يين مجموعصة من خيصارا  المىصالجصة يمصا في 

وإعادة التدوير، والتسصميد، ، وإعادة االسصتخدا ،  من المصصدر  ذلك تقليل المخلجا  الصصلية
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النظصا  تصدرس اإلدارة المترصاملصة للمخلجصا  الصصصصصصليصة فص والمىصالجصة الحراريصة ودفن النجصايصا ، 

وتىظي  الحماية ، ررل، وتيحث عن جفضصصصصل طرق المىالجة لتقليل التراليف اال تصصصصصادية

 & Nordone, White,McDougall, Parker, Garmendia) الييئيصصة والجوائصصد االجتمصصاعيصصة

Franke ,1999,P3). 

 متطلبات وضع نظام إدارة متكاملة مستدامة للمخلفات الصلبة  . 1

 يتطل  ذلك:  ،مترامل ومستدا  للمخلجا  الصلية ولوضع نظا  إدارة 

تحليل المىو ا  الرئيسصية لتنجيذ مجاهي  جديدة إلدارة المخلجا  الصصلية من مرحلة  •

ولصد المخلجصا  الصصصصصصليصة، الجمع وحت  التخلص النهصائي، وجمع الييصانصا  عن ت  

وتىزيز القصدرة المؤسصصصصصسصصصصصيصة لقطصاع إدارة المخلجا  الصصصصصصلية، وتحديد الحواجز 

 سياسية واال تصادية واالجتماعية. ال

من خالل دراسصصة جنسصص  الترنولوجيا  إلدارة   ،إيجاد حلول جر ر مالئمة وجدو  •

 المخلجا  الصلية.

مخلجا  الصصصصصلية يشصصصصمل  وضصصصصع تىريف ميترر لإلدارة المتراملة المسصصصصتدامة لل •

التراليف،  يىالج ال  الهرمي إلدارة المخلجا  الصصصلية  التراليف، حيث إن التسصصلسصصل

 لنظ   اال تصصصصصادية التراليف تحمل  القدرة عل  تقيي  في  يسصصصصاعد  جن يمرن ال  لذلك

 .إدارة المخلجا  الصلية

دمج وتشصصصصجيع القطاع غير الرسصصصصمي مع القطاع الرسصصصصمي في إدارة المخلجا   •

 ية.الصل

توعية السصصران لجه  الطرق الصصصحيحة إلدارة المخلجا  الصصصلية، والتوعية يتقليل  •

 ،  2013، إدارة المخلجصا  الصصصصصصليصة جهصاز تنظي ) االسصصصصصتخصدا ، وإعصادة التصدويروإعصادة 

 .(116ص

 . الصلبة مةرنات نظام اإلدارة المتةامت  المستدام  لتمةتفات .2

 في مهمة جيىاد الصصلية من  ال ة  للمخلجا  المتراملة المسصتدامة  تترون اإلدارة

 المخلجا  الصلية وهي: إدارة

 يها.  والمتأ رين ،المخلجا  الصلية إدارة في المشاررين ،المصلحة جصحا  -ج
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 إدارة المخلجا  الصلية. لنظا  والتقنية الىملية الىناصر - 

 إدارة نظا  وتخطيط تقيي   عند االعتيار في تؤخذ  جن ينيغي التي االسصصصصتدامة جوان  -ج

 .لمخلجا  الصليةا

:  وسيت  منا شتها فيما يلي تجصيال 

 يها. والمتأ رين المخلجا  الصلية إدارة في المشاررين المصلحة جصحا  -ج

 في إدارة  مصصصصلحة لديها مؤسصصصسصصصة جو شصصصخص هو المصصصصلحة هنا صصصصاح 

 سصصياق في يشصصتررون مىينة منطقة جو مدينة في  المصصصلحة المخلجا  الصصصلية، وجصصصحا 

  يمسؤوليتها ا حياء)المحليا (  المصلحة  جصحا   مشترك، ومن يين  فيوجغرا  اجتماعي،

النظا ،   هذا تستخد   التي  ا سر  جو  والمواطنين  الحضرية،  المناطق  في  النظافة  عن  الىامة

 عمليصة في التحصدي ومنظمصا  المجتمع المصدني وغيرهصا من رصل من لصه مصصصصصصلحصة، ويتم صل

 يجتمىوا جميع جطراف جصصصحا  المصصصلحةجىل  في  الصصصلية للمخلجا  المتراملة  اإلدارة

 إدارة المخلجا  الصلية. نظا  تحسين وهو مشترك، لغرض التىاون عل 

 إدارة المخلجا  الصلية. والتقنية لنظا  الىناصر الىملية-  

 إلدارة الجنيصة إدارة المخلجصا  الصصصصصصليصة في المرونصا  نظصا  عنصاصصصصصصر تتم صل

 الصصلية، المخلجا  مىالجة ريجيةإل     غال الىناصصر في ال المخلجا  الصصلية، وتشصير تلك

ا  همية مرحلة التخلص من المخلجا  الصصصصلية لما لها من تنتهي، وجين  ييئية، آ ار ونظر 

 للسصصصياسصصصة توجيهي رميدج  المخلجا  الصصصصلية  إلدارة الهرمي  لذا جاء  فررة التسصصصلسصصصل

ا الهرمي  التسلسل ويم ل التشغيلية،  الصلية،  للمخلجا  راملةالمت  اإلدارة لنهج  جساسي ا  حجر 

ومىالجتها، وف   وتقليلها من المصصصصدر،    اسصصصترجاعها المخلجا  لمنع ا ولوية ويىطي

 . (Anschütz, IJgosse & Scheinberg, 2004,p. 19)النهاية دفنها

 وتخطيط  تقيي   عند   االعتيار  في  تؤخذ   جن  ينيغي  التي  االسصصصصتدامة  جوان    -ج

 المخلجا  الصلية.  إدارة نظا 

  يمرن لالسصتدامة، جوان  سصتة من  الصصلية للمخلجا  المتراملة  اإلدارة تترون

  جوانص  يغطي جصديصد نظصا  تخطيط يغرض الحصالي إدارة المخلجصا  نظصا  تقيي  خاللهصا من

ويمرن جن نجمع السصصصتة  ، (  Anschütz, IJgosse & Scheinberg,  2004 ,p21) االسصصصتدامة
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ر وتشصمل الدوافع المادية اسلتراتيجيات الحوكمةر و ر الدوافع ماديةجوان  تح  مسصم  ر 

ر   ويقصصد اسلتراتيجيات الحوكمةتقليل المخلجا  الصصلية(، و ر  -الييئة  -)الصصحة الىامة  

ذا  مؤسصسصية سصليمة لها سصياسصا   -ذا  اسصتدامة مالية -يها ان يتسص  النظا   )الشصمولية 

 & Wilson, Velis) جيصد إلدارة المخلجصا  الصصصصصصليصة وظيجي لنظصا  اسصصصصصتيصا يصة( ليصصصصصصل

Rodic.,2013, p. 55) ، :وسنيدج يمشتمال  الدوافع المادية وهي رما يأتي 

 الصحة الىامة •

ويرتيط هذا   الصصصلية، المخلجا   إدارة  ليرامج ا سصصاس  هي الىامة  تىد الصصصحة

 يت  ل   التي  الصصصلية المخلجا  ترون  جن يمرن الدافع يشصصرل جسصصاسصصي يمرحلة الجمع، حيث

ا  صحيح يشرل منها  صوالتخل جمىها،   يمرنها والتي والقوارض،  للحشرا ،  خصية  جرض 

ا يوجود تلك الترارما  لضطجال، نقل  ا مراض، حيث توجد جمراض خطيرة ترتيط مراني 

 جمع فيها يت  ال التي المناطق في جنه المتحدة منظمة ا م  ججرتها التي  الدراسصا  فت ظهر

وياإلسهال    الحادة، التنجسي  الجهاز اية يالتهايا اإلص  لمىد يرون منتظ ، يشرل  المخلجا 

-Hoornweg & Bhada)عمليا  الجمع   ينتظ  فيها التي المناطق من  جضصىاف  سصتة  جعل 

Tata, 2012, P26). 

 الييئة •

 ،تقليصل التصأ ير السصصصصصليي عل  الترية من خالل  يتم صل هذا الجصان  في حمصاية الييئصة

قد المواد الخا  تجن  ف  و والىالمية، ،واإل ليمية  ،ةوالماء عل  المسصصتويا  المحلي ،والهواء

ا ما ترون المشصرال  الييئية  ر المخلجا ع رالتسصلسصل الهرمي إلدارة  اتيوإ  ،والطا ة ، وغالي 

متىلقصة يصالترلجصة، ولصذلصك توجصد يىض اليلصدان تتلق  دع  مصادي من يىض الجهصا  المهتمصة 

جىل يىض الجها  يمما   ،اضىة للر ايةفترة ال ترون موا ع التخلص خ يالييئة، ولرن يىد

الممولة ترفض تمويل تلك المشصصروعا  إال يىد إ يا  جن المو ع يخضصصع للمىايير الييئية  

(Nordone, et al. ,1999, P3). 

 تقليل المخلجا  الصلية  •

إعادة الموارد يررز هذا الدافع عل   يمة المورد ومحاولة اسصصصصترداد  من خالل  

 الجيدة  اإلدارة جولويا   عن التىيير يمرن االسصتجادة منها، حيث يت صصورة  إل    المسصتخدمة
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مع تجضصيل  ر المخلجا  لصصليةع رالتسصلسصل الهرمي إلدارة  اتيإ خالل للمخلجا  الصصلية من

وإعصادة االسصصصصصتخصدا  وإعصادة  من المنيع، الجصصصصصصلو، المخلجصا الخيصارا  التي تىزز منع 

جمع الإل   تلصصك التي تهصصدف فقط عن والتي تصصأتي في  مصصة هر  المخلجصصا  التصصدوير،

 .(.Van de Klundert & Anschutz ,1999,p6) واالستىادة المىالجةتشجيع و ،والتخلص

ويىصد جن ت  عرض مشصصصصصتمال  الصدوافع المصاديصة سصصصصصيت  منصا شصصصصصة جوانص  

 وهي رالتالي: "البرمجيات" استراتيجيات الحوكمة

 الشمولية •

المخلجا    إدارة نظا  في  لمصصلحةا جصصحا   ه  منإل    يالنظر تيدج الشصمولية

 توفير ضصمان  ججل من  النظا  لمسصتخدمي يالمسصاواة المتىلقة  القضصايا في واليحث  الصصلية،

 الرييرة - الخصدمصا  مقصدمي يين المواطنين، والمسصصصصصاواة لجميع ورصافيصة عصادلصة، خصدمصة

 اال تصصصصادية للجرص  الىادل التوزيع حيث من -  الرسصصصمية وغير  الرسصصصمية والصصصصغيرة،

  ومنه  المسصتخدمين، ومقدمي يالمسصاهمة،  المصصلحة  صصحا  يسصمح الخدمة، مما توفيرل

الخدما ، والجها  المسصصاعدة يالمشصصاررة، وذلك  نه يالرغ  من جن المسصصئولية تقع عل  

صصص المحليا    انوني   صصص ل هذ  المسؤولية يمجردها عل  تحم  صصص ال جنها غير  ادرة فىلي  إ ؛اصصص صصص صصص  اصصصصصص

(UN-HABITAT,2010,P.141.)   

  استدامة مالية •

  ترون ترلجصة الخصدمصة ذا  جصدو  مصاليصة، وفي المتنصاول، ويتم صل جن يىني ممصا

 تمويصل من رييرة تصأمين ميصالغ مع المنتظمصة اإليرادا  مصصصصصصادر زيصادة ريجيصة في التحصدي

 االست مصار في إدارة المخلجا  الصلية. 

 إلعادة تسصتخد   رمصصاد  عدة من واحدة مجرد  هي المخلجا   خدمة وتىد رسصو  

النظصا ، والنجصاا في توفيرهصا يرون لصه جر ر من اسصصصصصتراتيجيصة م صل راإليقصاء   ترصاليف تغطيصة

  جميع ، وحث%100 ينسصصصصية تغطية متىمد ر لتوفير يشصصصصرل منخجضصصصصة  عل  الرسصصصصو 

  .(موريشصصصيوس) ورورييييي ،(تنزانيا) الدفع رما ياليرازيل، وموشصصصيإل    المسصصصتخدمين

، (نييصال) غوراهي المصال، رمصا في يصدفىون ال متيصادلر حيصث الجقراءال الصدع  رصذلصك رعمليصة

  لهذ  االسصتراتيجية السصرانر وريديل  عل  المخلجا  رسصو   فرض  وجيضصا اسصتراتيجية رعد 



المتكاملة  اآلثار المترتبة على المخلفات الصلبة ومقترح منظومة اإلدارة
 المستدامة في مدينة شبرا الخيمة

 

 166 

 الخامس الجصل  

 الميزانيصا  ذلصك في يمصا ا خر  المصصصصصصادر من مجموعصة من الترصاليف اسصصصصصترداد يت 

  لوسارا،) االمتياز  ورسو   ،(ينالص رونمينغ،)  المررزية رما في  الحرومة  من  المخصصة

  هوريزونتي، ييلو)  اليلدية والمىدا   ا راضصصصصي، وييع الممتلرا ، وضصصصصرائ  ،(زامييا

 .(اليرازيل

 االستيا ية. والسياسا  السليمة المؤسسا  جساس عل  االعتماد •

  تحتاج الصصصصصلية، حيث المخلجا   إدارة تحسصصصصين  ججل وتأتي هذ  السصصصصمة من

 التىصا د، وإجراءا   اإلدارة، يهيصارل المتىلقصة ا سصصصصصاسصصصصصيصة ضصصصصصاياالق مىصالجصةإل    المصدينصة

 التراليف، والقضصاء عل  الجسصاد، ونجد جن مد   واسصترداد  والمحاسصية الىمل وممارسصا 

 نجاا اإلدارة. مد  يىرس ،المنخجض الدخل ذا  المجتمىا إل   المقدمة الخدما  رجاية

لتحسصصصين  الخيارا   جحد الخدما  تقدي  في  الخاص القطاع مشصصصاررة رما تىد

 يلر  خصصصخصصصةر   والتغطيصصصصة فهصصصصي ليسصصصص  مجصصصصصصرد  الخدمصصصصة، وجودة  الترلجصصصصة، فىالية

  يوظيجة للقيا  رافيين و درة  فه  يهالد يرون  ويج  جن يل ،مسصؤولة  تظصصصصصصصصصصصصل السصلطا 

 والشصجافية،  المنافسصة، ينجاا  الخاص القطاع  لمشصاررة  الالزمة الشصروط ، وتشصملر الىميلر 

ا  عليه  م سصاءلة، ويتىينوال  وجن  الجسصاد، من  التىا د عملية  خلو ضصمان  في المسصاعدة جميى 

 يين الشصصصصصرارصا  مجهو عليهصا، ويت  تطوير  متىصا صد هي رمصا الخصدمصا  المواطنون يتلق 

 عادل يشصرل الجقيرة المجتمىا  يخدمة الجقراء، وااللتزا   لصصالح  والخاص الىا   القطاعين

 .(Nordone, et al. ,2013, P62-63 )وفىال 

 للمخلفات الصلبة خصائص نظام اإلدارة المستدامة -3

السما ، للمخلجا  الصلية يمجموعة من نظا  اإلدارة المستدامة يتس  جن  يج 

ا نحو السوق نظا  مترامل، وهي يأن يرون ، وسوف ومقيوال  اجتماعي ا ،ومرن ا ،وموجه 

 نتناولها تجصيال فيما يأتي: 

 نظا  مترامل  -ج

( نصظصصصا  2008) McDougall, White, Franke & Hindleرف وعص 

رة سصصيط لديهيرون   المخلجا  الصصصليةنظا  إلدارة   جنه  للمخلجا  الصصصليةاإلدارة المتراملة 

ا لومنيو (،  )م ل  الترريز عل  مواد محددة ، وليسالصصصصصلية المخلجا جميع جنواع   عل 
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ولرن في للمخلجا  الصصلية،  متراملة اإلدارة الت  مىالجة المخلجا  الخطرة ضصمن نظا  تو

ا ل، رما يج  جن يتضصصمن نظا  اإلدارة المتراملة منجصصص  مسصصار انظام  المخلجا  لجمع  جيد 

االصلية  .فى وفرز   اال 

 نحو السوق موجه -  

جو تقنيصا    إعصادة التصدوير، يجص  عل  من يقو  يتخطيط مشصصصصصروع يتضصصصصصمن

وإنتصاج  ،ة التصدوير الجىصالصة للموادجن إعصاد جن يصدرك المىصالجصة الييولوجيصة جو الحراريصة

من المحتمل جن ترون هذ  ا سصواق و ،والطا ة تىتمد عل  جسصواق هذ  المخرجا   ،السصماد

لى  دوره  في يناء  إل    سصيحتاج مديرو هذ  المخططا دتها، لذا  جوول ،حسصاسصة للسصىر

الجودة،  مىاييرإل   ليصصصصلوا يها المواد ال انوية مىالجةا سصصصواق من ججل مخرجاته ، و

 ،ويج  جن يؤخذ في االعتيار جن ا سواق، واالحتياجا  سصصصصوف تتغير مع مرور الو  

 ال ينيغي جن ترون هذ  المىايير جامدة.لذلك 

 المرونة -ج

وتشصصغيل جنظمته   ،وترييف ،المرونة في تصصصمي إل    سصصيحتاج المخطط الجىال

 ،والييئية الحالية  ،يةواال تصصصاد ،الظروف االجتماعية التي تتناسصص  مع  الجضصصل  طرقالي

سصصصصماد جو حر ه ياسصصصصتىادة إل   عل  سصصصصييل الم ال، يمرن إعادة تدوير الورق جو تحويله

ا  إعادة تدوير الورق جو إنتاج ير المسصتخد  وفق ا ال تصصاديمرن جن يختلف الخيا، والطا ة

 السماد الىضوي جو توليد الطا ة في ذلك الو  .

 القيول االجتماعي -د 

المخلجا  الصلية يشرل    إدارة  انظلري يىمل   جمر ضروري  ةالمشاررة الىام

 السصصصصصلطصا مع ون اوالتىص  المخلجصا ،ه  في نظصا  إدارة   ا فراد دور  جه  تيجص  جن يو جيصد،

وفرز جميع المخصصصصة لها،  المخلجا  في الصصناديق وضصع المحلية لتشصغل النظا ، م ل

 ,McDougall, White)يه  ة  صصصصصص الخصا المواد القصايلصة إلعصادة التصدوير من النجصايصا  المنزليصة

Franke & Hindle,2008, p.19) 

 . الصلبة  للمخلفات المتكاملة نظام اإلدارة أهداف -4
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(  ISWM)  الصصصصلية  للمخلجا  المتراملة  ونظا  لإلدارة  خطة، تصصصصمي  يىتمد

 :التالية الصلية ا هداف للمخلجا  المتراملة الهدف، وتتضمن اإلدارة عل 

 لجا  الصلية التي يت  دفنها.تقليل رمية المخ -ج

 من المنيع. المخلجا  الصلية تقليل - 

 التدوير للمخلجا  الصلية.  إعادة زيادة -ج

 الييئة.   عل   المخلجا  الصلية من التلوث الناتج عل  السيطرة -د

 ,D. WASTE, 2016المخلجا  الصلية ) إدارة  في الترلجة المنجقة  زيادة فاعلية - 

p6.) 

دارة المتراملة للمخلجا  الصصلية اليد من ا خذ ولوضصع ا هداف الخاصصة ياإل

 في االعتيار التالي:

  الصلية.  جا للمخل المتراملة  اإلدارة ما عوامل اختيار جهداف 

 الجيدة. ا هداف وما متطليا  وضع 

 المصلحة.   صحا  والغايا  ا هداف، إيالغ وتوضيح 

 وهي تجصيال  رما يلي:

  الصلية  للمخلجا  لةالمترام  اإلدارة عوامل اختيار جهداف 

 : المخلجا  الصلية يإدارة المتىلقة  الشاملة والخطة االستراتيجية •

 المخلجا  الصصلية،  إدارة  عل    وية آ ار لها  الشصاملة الوطنية االسصتراتيجية هذ 

ا  الحرومة  فإصدار التدوير   إعادة  لتشجيع  اال تصادية  وا دوا   السياسا ،  من  عدد 

ا  وفرالسياسا  ت فهذ  واالستىادة،  المتراملة  اإلدارة  لخطة  المختلجة للمرونا   حافز 

 .المستقيل في الصلية للمخلجا 

 : المحلية واال تصادية االجتماعية التنمية خطة •

ا  الصصصلية  المخلجا  حيث ترتيط   ومسصصتويا   اال تصصصادي، يالنمو و يق ا ارتياط 

رار ياسصتم يضصغطا الىمراني  والزحف السصريع،  الحضصري  التوسصع  المىيشصة، فإن

 .المخلجا  الصلية إدارة ذلك في يما الخدما  عل 

 :المحلية الصناعية التنمية خطة •
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 توليصد، عل  رييرة تصأ يرا  المسصصصصصتقيصل في الصصصصصصنصاعي النمو يؤ ر مىصدل

 ورذلك المخلجا  الخطرة منها. الصناعية، المخلجا  وتروين

 من حيث الوا ع: هدف رل جهمية جو النسيية ا همية •

ا  من مزيج عن عيصارة المخلجصا  الصصصصصصليصة إدارة هصدف نيرو مصا فغصاليص 

 يين تلصصك يىض التجضصصصصصيال  إجراء ا حيصصان يىض في يجصص  والتي ا هصداف،

 جو النسصيية جهميته ليىرس هدف لرل  وزن  إعطاء هي  الشصائىة ا هداف، والطريقة

 (Manual,2009, P.9). ا ولويا   تحديد ججل من إلحاحه

  متطليا  وضع ا هداف الجيدة 

 االيد من وجود سصما  تتسص  يها لترون جهداف   ،ا هداف يىد تحديدها عولوضص 

 ويأن ترون: ،جيدة

ا فىله يج  حيث يج  تحديد ما محددة: • المنشصصصصود من خالل تحديد   الهدف لتحقيق فىلي 

 تسصاعد ال  التجصصيلية  ا هداف المدخال ، والىمليا  التي تت  عليها، والمخرجا ، وهذ 

 والنشصصاط االسصصت مار، مسصصتو   يشصصأن واضصصحين يرونوا  جن  عل  طفق المشصصروع شصصرراء

ا تسصاعد ولرنها المرجوة، النتيجة لتحقيق الالزمين  التحقق  عل  المشصاريع مديري  جيضص 

 .ال ج  الصحيح المسار في المشاريع ران  إذا مما

  يالنسصصصصية سصصصصواء ؛ ياسصصصصها يمرن ال  التي  ا هداف من التحقق يمرن  فال للقياس:   ايلة •

 مىن  حيث تحتاج يال تصيح ويالتالي ال، ج  يها الوفاء ت   إذا  المخرجا ،  جو خال للمد

 خالل إليها من الوصصول يج  التي  المراحل سصيحدد  والذي زمني، جدولإل     ا هداف

 المحددة. النهائية المواعيد

  يصل من التقصدير ا  صل عل  جو الجصدو  تحليصلإل   حصاجصة للتحقيق: هنصاك و صايلصة وا ىيصة •

 جخر  مصدن حققتصه مصا جن تىطي مقصارنصة حيصث يمرن وا ىيصة، جهصداف لوضصصصصصع خيراءال

 ا هداف. مد   ايلية تحقيق تلك عن فررة الماضي في مما لة في نجس الظروف

 المصلحة    صحا  والغايا  ا هداف إيالغ وتوضيح 

ا مشصصصتررة من الحرومة الصصصصناعة عل   طاع و  ،يتطل  تحقيق الهدف جهود 

مع جصصحا  المصصلحة )المسصتجيدين، ور  الذلك يا  من الضصروري التشص  ،ا المسصتويجميع 

، ويمرن يشصصأن ا هداف والغايا  التي تتضصصمن جهداف مختلف الشصصرراء  ومقدمي الخدمة(
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تتيع المسصصصاهما  التي و في االسصصصتجادة من الموارد،  المسصصصاعدةيين الشصصصرراء  رلهذا الت ز

 .(ISWA ,2012,p.44)التنجيذية إلجراءا  تسهيل السياسا  واومختلف الوراال   تقدمها

ا: مخطط مقترح لمنظوملة إدارة المخلفلات الصللللللبلة بملدينلة   ثلالثلا

 شبرا الخيمة.

يىد جن ت  منا شصصة مجهو  اإلدارة المتراملة المسصصتدامة للمخلجا  الصصصلية، من 

هو عيارة عن و  دينة شصيرا الخيمة،مقترا إلدارة المخلجا  الصصلية يمخالل وضصع مخطط 

 وهي: ؛موعة من الخطوا  لتحقيق مجموعة من ا هدافمج

 تقليل حج  المخلجا  الصلية من مصدرها يمدينة شيرا الخيمة. •

 زيادة مىدال  إعادة استخدا ، وتدوير المواد  در اإلمران. •

 القضاء عل  ظاهرة المقال  الىشوائية يمدينة شيرا الخيمة. •

 ة يمدينة شيرا الخيمة.السيطرة عل  التلوث الناتج من المخلجا  الصلي •

ا  اتحقيق جعل  اسصتجادة ممرنة من المخلجا  الصصلية، ياعتيارها مورد   • يمدينة   مهم 

 شيرا الخيمة. 

وسصصصصصيت  تنجيصذ هصذ  ا هصداف من خالل مجموعصة من الخطوا ، واإلجراءا  

والتي تراعي اليىدين الييئي والمادي،   ،صصصليةاإلدارة المتراملة للمخلجا  الإل    للوصصصول

سصصيت  تناول المقترا يرل خطواته واإلجراءا  المتيىة تجصصصيال  فيما يلي، ورما يتضصصح و

 (. 58من شرل )

 إجراءات خاصة بالتمويل-1

ويت  ذلك من خالل إشصراك القطاع الخاص في المنظومة رمسصت مر، حيث ال 

 الالزمة إلدارة المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا تسصصصتطيع ا حياء وحدها تحمل التراليف

ا الرتجصاع عصدد سصصصصصرصانهصا، ويصالتصالي زيصادة رميصا  المخلجصا  الصصصصصصليصة الم نتجصة،  الخيمصة نظر 

نظا  يوفر استدامة مالية م ل خجض رسو  جمع المخلجا  في مقايل   دراسةإل     ياإلضافة

 .%100تحقيق تغطية ينسية 
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 المصدر: من عمل الطال  

 بمدينة شبرا الخيمة ( مخطط مقترح لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة58)شكل 
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 إجراءات خاصة بالعمالة-2

تشصصتمل عل  إجراءا  خاصصصة يالتوعية من خالل عمل دورا  تدرييية للقائمين 

ا  اوالىمال يأهمية المخلجا  الصصصلية ياعتيارها مورد   ،عل  المنظومة يج  اسصصتغالله مهم 

الىمل، والتوعية   تدرييية خاصة يريجية تحقيق جعل  رجاءة في  دورا واالستغالل ا م ل،  

 ناء جة للمخلجا  الصصصصصلية، وتوفير ا دوا  الالزمة للو اية يوالييئ  ،يالمخاطر الصصصصصحية

الىمل، والتأريد عل  جن هذا الىمل عمل  ومي ي سصصاه  في تنمية اال تصصصاد، والحجاظ عل  

الدوري عل  الىمالة، لمتايىة الحالة الصصحية  للرشصف نظا واليد من وضصع ييئة صصحية،  

وتجن  تجا   الحالة المرضصصية في حاال  اإلصصصاية، وتجن  تىاطي المخدرا ، لري   ،له

صصصصصصحصاء يىملون يرصامصل طصا ته ، واليصد من وجود يرنصامج  جتتوفر لصد  المنظومصة عمصال 

 مرافئا  للىمالة المتميزة والملتزمة.

 بالمتابعة والتحليلجراءات خاصة إ-3

نا  المتىلقة يإدارة المخلجا  الصصلية  اعدة ييانا  جغرافية، تضص  رل الييا انشصاء

ومراحل   ،والتقسيما  اإلدارية، والمصادر المختلجة للمخلجا  الصلية  ،من ييانا  الىمالة

وتخلص، وتحصدي هصا يشصصصصصرصل يومي، وإخراج التقصارير  ،ونقصل ،وفرز ،اإلدارة من جمع

 دعمها. ومىالجتها، ونقاط التميز و ،للو وف عل  نقاط الضىف ؛وتحليلها اليومية،

 إجراءات خاصة بالسكان -4

فالسصران ه  مصصدر المخلجا  الصصلية وهذ  المنظومة تخدمه ، وللسصران دور 

حيوي وهصا  في إنجصاا هصذ  المنظومصة، ولصذلصك اليصد عمصل حمال  توعيصة للسصصصصصرصان يصأهميصة 

دوره  في إنجاا المنظومة، وجهمية جخذ يىض التدايير م ل الجصصصصصل من المنيع، وتجن  

اليد من تشصجيع السران عل  عملية الجصل انه  رما المقال  الىشصوائية المجتوحة، التخلص ي

ا   من المنيع  همية هذ  الخطوة، وجنها يداية اإلدارة السصليمة م ل توزيع جرياس ملونة يومي 

ه  ؤللجصصصصصل والمرور صصصصصياا رل يو   خذها وإيدالها يأرياس فارغة، وإن جمرن إعطا

لمراحل ا ول  من لجا  المجصصصولة لتشصصجيىه  خاصصصة في اولو رمزي للمخ مقايل مالي

 تطييق المنظومة.
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من الىينة يمدينة شصصيرا   %91جراؤ  تيين ان حوالي  إومن االسصصتييان الذي ت  

   الىودة   ،الخيمة لديه  االسصصصتىداد للجصصصصل من المنيع في حال ت  توزيع جرياس للجصصصصل

ا  للجصل من المنيع في حال توفر حاويلديها االستىداد    %90لجمىها من المنزل، ونسية 

 مخصصة للجصل، ويقومون يالتخلص منها يأنجسه  دون الجمع من المنازل. 

والمعدات الالزمة لنظام إدارة المخلفات   ،إجراءات خاصللة بدعداد البنية  -5

 الصلبة

اليد من توفير الينية الالزمة لمنظومة إدارة المخلجا  الصصصصلية من حاويا ،  

طا  وسيطة تستقيصصصصصصل المخلجصصصصصصا  والنقل، ووجود مح ،الجمع يمراحلة  ومىدا  خاص

 ووضع خطة صيانة دورية لآلال  والمىدا . ،لجرزها

 إجراءات خاصة بمراحل العمل  -6

ا من خالل  التي اإلجراءا اليصصدء في اتخصصاذ  وييصصدج تطييق المنظومصصة فىليصص 

 يلي: وهي رما ،وتخلص ،وفرز ،ونقل ،تتضمن مراحل الىمل من جمع

 مرحلة الجمع--ج

 اواليصد جن يرون مخصصصصصصصصصصصص   ،والمحصال التجصاريصة ،الجمع من المنصازلييصدج 

حت    ؛وجخر  للمخلجا  غير الىضصصصوية  ،الجمع حاويا  للمخلجا  الىضصصصوية يسصصصيارا 

ووضصع رل نوع يالحاوية المخصصصصة له،      ،تسصتقيل المخلجا  التي ت  فصصلها من السصران

ويرون   ،والتي تحتوي عل  مخلجصا  مختلطصة ،ة يصالطرقالجمع من الحصاويصا  الموجود

 حت  ال يت  خلطها يا نواع المجصولة. ،مخصصة سيارا عنها  ال  مسؤو

صصصصص ا  الخطرة الصناعيصصصصص يت  جمع المخلج المصانصصصصصع جو ة جو الطيية من صصصصص

ومدرية عل  ريجية التىامل مع   ،خصصصصصصةتمجموعة مخالل  والىيادا  من  المسصصتشصصجيا 

وفرض رسصو  عليها، وتحديث حصصرها   غير السصرنية،نشصطة ج  حصصر ا هذا النوع، وي

 ياستمرار.

جمصارن التخلص منهصا  إل   ونقلهصا ،يت  جمع مخلجصا  الهصد  والينصاء يجص  جن رمصا

، مخصصصصة لهذا النوع، واليد من متايىة عمليا  التخلص منها من  يل السصران يسصيارا 

 يها.المتسي  فوإضافة تراليف التخلص منها يواسطة الحي عل  
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 مرحلة النقل -  

تتالز  مرحلصة النقصل مع مرحلصة الجمع فهمصا مرحلتين مرملتين ليىض، ويت   

 مصصانع السصماد، ويت  نقل المخلجا  التي يمرن إعادة تدويرهاإل     نقل المخلجا  الىضصوية

التي ت  جمىهصا من  المختلطصة ا مصارن الخصاصصصصصصة لهصا، ويت  نقصل المخلجصا  الصصصصصصليصةإل  

 محطا  وسيطة ليت  فرزها.إل   يا  الموجودة عل  الطرقالحاو

 مرحلة المىالجة والتخلص النهائي -ج

وإخراجها   ،إعادة تدوير جو إعادة اسصصتخدا إل    يت  مىالجة المواد التي تحتاج

مرة جخر  لالسصصتهالك، ورذلك تحضصصير مرافق خاصصصة السصصترجاع  يمة المخلجا  م ل 

   يت  التخلص من النجايا  التي ال يمرن االسصتجادة منها   الطا ة من حرق المخلجا ،توليد 

 المدفن الصحي رمرحلة جخيرة للتخلص.إل   ينقلها

تيصصاع اويت  التخلص من المخلجا  الطيية والخطرة من خالل المحصصصصارق، جو 

از تمزيق مترامل  ىق  ياليخار مزود يجهم   ويت  من خالل المخلجا  الطيية، نظصصصصصصا  تىقي 

إل   والىيادا  ،حويل النجايا  الطيية المىدية في المو ع داخل المسصصصتشصصصجيا مصصصصم  لت

، وت  ومنظمة الصصصحة الىالمية ،لتوصصصيا  االتحاد ا ورويي امت اال، مخلجا  غير مىدية

ا يمسصصتشصصج  جيو المنجا المررزي يشصصيرا الخيمة رما يتيين من  اسصصتخدا  هذا المىق  حدي  

 (.23صورة )

 560و  150و  25والتمزيق المترامل عل  جحجا  يسصصىة  ،يشصصتمل خط التىقي 

يمرن  و ،والمسصصتشصصجيا   ،والىيادا  ،والمختيرا   ،لتر، وهو يناسصص  مرارز غسصصيل الرل 

الصصصصديقة للييئة تقليل ترلجة التخلص من ا  تقنياللمرافق الرعاية الصصصصحية التي تسصصصتخد  

حيصث يت  إجراء الىمليصة  ،ا دن   الحصدإل   مخصاطر انتقصال التلوثالنجصايصا  الطييصة، مع تقليصل 

يت     . وحصدة التىقي ترون النجصايصا  مىقمصة يىصد مىصالجتهصا في ، ويرمتهصا داخصل وعصاء واحصد

المجاري إل    إخراج المرونا  السصصصصائلة للنجايا  من الوعاء وإعادة تر يجها    تصصصصصريجها

ن حصدوث تلوث في يوجصد هنصاك خطر م إنصه الججصة، فص نظرا   ن النجصايصا  ترون مجو ،اليلصديصة

  ومجتتة  ،ا  نها مذايةيت  التىامل مع النجايا  رأي نجايا  يلدية عادية نظر  و  ،ميا  الصصرف

 (24رما يتضصصح من صصصورة )  ،حد ريير، إضصصافة لرونها جافةإل     وصصصلية  ،وغير سصصامة

(iss-disposal-waste-sharps-litron.com/sa/medicalhttps://ce). 

https://celitron.com/sa/medical-sharps-waste-disposal-iss
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  com/story/7https://www.youm.18/7/2019/المصدر:

 بو المنجا المركزي بشبرا الخيمة.( معقم مستشفى أ23صورة )

 

 iss-disposal-waste-sharps-https://celitron.com/sa/medicalالمصدر

 ( ناتج تفتيت المخلفات الطبية بواسطة الُمعقم.24صورة )

https://www.youm7.com/story/2019/7/18/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9/4338357
https://celitron.com/sa/medical-sharps-waste-disposal-iss
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جمىا  المخلجا  الصصصلية، ووضصصع مخطط  المترتية عل  تاآل ار   يىد دراسصصة

يراعي جوان  اإلدارة المتراملة   ،ارة المخلجا  الصصصصصلية يمدينة شصصصصيرا الخيمةمقترا إلد

الخامس والسصصادس من جهداف الدراسصصة. و د   ينق الهدفيرون الجصصصل  د حق    ،المسصصتدامة

 خرج الجصل يمجموعة من النتائج جهمها:

مما يؤ ر عل  خصصائصصها الجيزيائية   صصلية،ث الترية يتجمىا  المخلجا  التتلو   •

ن التخلص جوالريميائية، ويضىف من إنتاجيتها، ويزيد من حامضية الترية، رما 

ويلوث رصائنصا  التريصة الحيصة،  ،من المخلجصا  الصصصصصصليصة يزيصد السصصصصصميصة في التريصة

 58  عدد  50تضصصمن  ا راضصصي الزراعية يمدينة شصصيرا الخيمة ضصصمن حر   و

 ة عل  ا راضي الزراعية يالمدينة.ر خطورهي ا ر  ا،تجمى  

تشصرل المخلجا  الصصلية مصصدر خطورة عل  الميا  سصواء السصطحية جو الجوفية  •

حيث تزداد نسصية المىادن ال قيلة يالميا  نتيجة للتلوث يالمخلجا  الصصلية، خاصصة 

إل   والتي تتسصر   ،عند تسصر  الىصصارة الناتجة عن تجمىا  المخلجا  الصصلية

ة، وتتىرض الترع يمدينة شصصصيرا الخيمة للتلوث نتيجة التخلص من الجوفيالميا  

 اى  صص تجم  54   10ويجوارها وضم  الترع يحر   ،المخلجا  الصلية داخل الترع

 تض  مخلجا  منزلية متنوعة.

، ويسصصصصصيص  الر ير من التصأ يرا   الصصصصصصليصة يتلوث الهواء نتيجصة حرق المخلجصا  •

مخلجا  لل المجتوحة مقال الفي    السصرانيشصنها السصليية الناجمة عن الحرائق التي 

 .الصلية

من والذي يضصىف    ،رما تتسصي  تجمىا  المخلجا  الصصلية في التلوث اليصصري •

ويؤ ر  ، صدرة الشصصصصصخص في التمتع يييئصة جميلصة، ويجقصد ا طجصال الحس الجمصالي

 .عل  نشأة عقوله  يشرل صحيح ومنظ 

وتسصصصصي  يىض  ،ةالىام  المخلجا  الصصصصصلية عل  الصصصصصحة تؤ رويشصصصصرل عا    •

مراض الجلدية وجمراض الجهاز التنجسي، وجمراض القل ، وا وعية الدموية ا 

 وغيرها.
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من إجمالي   %2.3يقع حوالي  و محر ة طيية واحدة،توجد يمدينة شصصصيرا الخيمة  •

يىها داخل م، وجة  للمحر 500يالمدينة ضصمن حر   السصرني مسصاحة االسصتخدا 

 ة. شياخا  حي غر  شيرا الخيم

تتىرض الحيوانصا  التي يت  رعيهصا عل  المخلجصا  الصصصصصصليصة الموجودة يصالمقصالص    •

ومخلجا  يها لحو   ،الىشصصوائية لمخاطر صصصحية نتيجة وجود فضصصال  يشصصرية

 ا لىدو  اليشر في و   الحق.ويجىلها خزان   ،مما يصي  الحيوانا  ،نيئة

 تصصصصصصاديصة ا  الصصصصصصليصة في الىصديصد من ا زمصا  االتتسصصصصصيص  ترارمصا  المخلجص  •

واالجتمصاعيصة، حيصث تشصصصصصغصل مسصصصصصاحصا  من عرض الطرق ممصا يترتص  عليصه 

 هدار الو   والمجهود.إمشرال  في زمن الوصول وتىطيل الىمل و

ي الشصصىور وينم    ،المخلجا  الصصصلية عل  سصصلوك السصصران تؤ ر ترارما  تجمىا  •

 المشاجرا  يين السران.ويزيد من  ،يىد  االنتماء والسليية

 إدارةيسصتهدف إنشصاء   ،لمخلجا  الصصليةال عل  تروين نظا  لإلدارة  اليد من الىم •

إلدارة المخلجا  الصصصلية  منظومةا، لذلك ت  ا تراا ومسصصتدامة مالي   ،اسصصليمة ييئي  

 شيرا الخيمة، وشمل المقترا جوان  اإلدارة من التخطيط حت  التخلص.  يمدينة
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 الخاتمة

 أوًلا: النتائج

 مليار طن. 2.01 ، 2016ة المت ولدة عالمي ا عا  يلغ  رمية المخلجا  الصلي •

مليون طن/سصصصنة من المخلجا  الصصصصلية اليلدية التي 22تنتج مصصصصر ما يقر  من  •

مليون طن/سصصصصصنصة من المخلجصا  الصصصصصصليصة،  90تقو  المحليصا  يجمىهصا، وحوالي 

 ،اع النظا  التقليدي في إدارة المخلجا  الصصصصلية تي  اويغل  عل  محافظا  مصصصصر 

 ىتمد عل  جامىي المخلجا .ي والذي

تياع يىض نظ  امن خالل   ،تجه  يىض الدول لإلسصصتجادة من المخلجا  الصصصليةا •

ختيار إعادة التدوير، وتحويل المخلجا  اإل    تجا  السصصويدام ل  ،اإلدارة المتراملة

مصصدر طا ة، رما اتيى  مدينة سصان فرانسصيسصروا يالواليا  المتحدة إل     الصصلية

يد المسصاحا  الخضصراء، اصصجر نجايا ، وفي المقايل تزإل     ولوصص سصتراتيجة الا

تياع إسصيانيا نظا  الجمع اآللي للمخلجا  الصصلية لتوفير المسصاحا  التي تشصغلها او

سصيارا  الجمع،وتجرية تونس في إعادة   عن وث الناتجوالتقليل من التل   ،الحاويا 

 تدوير اليالستيك . 

 ن ما يلي:تبي   ،شبرا الخيمةة من دراسة المخلفات الصلبة بمدين

المخلجا  الصصصلية عل   دمن حيث تول  الخامسصصة  تأتي محافظة القليويية في المرتية  •

مسصتو  محافظا  مصصر، وتتصصدر مدينة شصيرا الخيمة مدن محافظة القليويية من 

من إجمالي رميا     %75ل حوالي  حيث رمية المخلجا  الصصلية المنتجة، حيث تم   

 دة يالمحافظة.ة المتول  جا  الصليالمخل  

 ،ز الشصديد يالترر  اتسص  توزيع تجمىا  المخلجا  الصصلية داخل مدينة شصيرا الخيمة  •

واتخذ التوزيع نمط الىشصصوائية المترتلة، وتضصص  شصصياخا  حي شصصرق حوالي  ل ي 

نقسصصص  الىدد المتيقي يين اعدد تجمىا  المخلجا  الصصصصلية يمدينة شصصصيرا الخيمة، و

نطي ومي  نما، ويلغ  جعل  ر افة لتجمىا  المخلجا  شصصصصصيصاخا  حي غر ، وم

 ما.الصلية يشياخة يهتي ، ومنطي ومي  ن
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عشصصوائية، مقال  إل     تجمىا  المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا الخيمة ت  تصصصنيف •

 ا  وتررز  يشياختي يهتي  وييجا ، ومحطة وسيطة واحدةصص وحاوي  وهي السائدة،

 .مسطرد وتخد  حي شرق فقط يشياخصة

مخلجا   وهي ؛جريىة جنواعإل    ت  تصصنيف المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة •

 ،ومخلجصا  مختلطصة ،ومخلجصا  تطهير الترع ،ومخلجصا  هد  وينصاء ،منزليصة متنوعة

 وجاء هذا التصنيف من وا ع الميدان.

واستحوذ   ستحوذ حي شرق شيرا الخيمة عل  جرير حج  من المخلجا  الصلية،  ا •

عل  جرير حج  من المخلجا  الصصصلية، يينما ضصصم  شصصياخة شصصيرا  يهتي  شصصياخة

شصياخة  ضصم الخيمة الحج  ا  ل من المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة، رما 

يهتي  المرتيصصة ا ول  من حيصصث حج  ترارمصصا  المخلجصصا  المنزليصصة المتنوعصصة، 

مخلجا     يث حج مسصصصصطرد المرتية ا ول  من ح واحتل ومخلجا  الهد  واليناء، 

 تطهير الترع.

تم ل شصياخة يهتي  خمسصي عدد سصران المدينة يليها شصياخة ييجا ، وجاء  شصياخة  •

شيرا الخيمة في الترتي  ا خير من حيث عدد سران شياخا  مدينة شيرا الخيمة، 

وجاء  شصياخة ييجا  في مقدمة الشصياخا  من حيث الر افة الىامة للسصران، وتيين 

ال جن مىدل إ( يالمدينة، 1996-2017لسصران في الجتر من )عداد اجنه رغ  زيادة ج

  .نمو السران مستمر في التنا ص عل  مستو  الشياخا 

وحج  ترارما  المخلجا  الصصصصلية يمدينة   ،يوجد ارتياط موج  يين نسصصصية االمية •

ورذلك يين دليل الحرمان لسصصصران مدينة شصصصيرا   ،0.855يلغ  يمته  شصصصيرا الخيمة

، يينمصا  0.71ويلغ  يمتصه  رمصا  المخلجصا  المنزليصة المتنوعصةج  تراوح ،الخيمصة

وحج   ،يين نصصصصصصيص  الجرد من النصاتج المحلي اإلجمصالي عرسصصصصصييوجصد ارتيصاط 

 .0.37-يلغ  يمته  المخلجا  المترارمة يمدينة شيرا الخيمة

عدد تجمىا  المخلجا  الصصصلية،  نحو  لث   10جذي  ا راضصصي الجضصصاء يحر   •

مخلجا  الصصصصصلية يمدينة شصصصصيرا الخيمة، وجذي  الطرق حج  ال نصصصصصفوحوالي  

حج  المخلجا  الصصصصلية الموجودة عل  شصصصيرة الطرق،   حوالي نصصصصفالرئيسصصصية  

 .جرير حج  من المخلجا  المنزلية المتنوعة والمخلجا  المختلطة وضم 
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ا في تىصد • يليهصا   الصصصصصصليصة،جصذ  تجمىصا  المخلجصا   الطرق هي جر ر الىوامصل تصأ ير 

 ا راضي الجضاء. ويجارق طجيف

ا في تواجصدضصصصصص ا رضصصصصصي الج تىصد • مخلجصا  الهصد   تجمىصا  اء جر ر الىوامصل تصأ ير 

صص واليناء، يليها الطرق، ور صص ان  المجاري المائية هي جر صص صص ر الىوامصص صص ل تأ يصص ا في صص ر 

 د مخلجا  تطهير الترع.صتواج

مصا  مصدينصة شصصصصصيرا الخيمصة من خالل نظصامين للجمع هي المخلجصا  الصصصصصصليصةيت  جمع  •

النظا  الترارمي ونظا  الجمع من اليلورا ، ويىتمد حي غر  يصصصصورة رئيسصصصية 

  ،يينما جيطل حي شصصصرق منظومة المتىهدين  ،عل  المتىهدين مشصصصتررين مع الحي

 واعتمد عل  الىاملين يه.

مرحلة الجرز المنظ  من إل    يرا الخيمةتجتقد منظومة المخلجا  الصصصلية يمدينة شصص  •

  الجرز من خالل النياشصصصين رالىمالة الىشصصصوائيةر مما يهدر ولرن يت  ،جهة اإلدارة

حياء المسصصؤولة عن إدارة المخلجا  الصصصلية ا  يمة المخلجا  ويجىلها عي  عل   

 .يمدينة شيرا الخمة

ئصصصها الجيزيائية  تتلوث الترية يتجمىا  المخلجا  الصصصلية، مما يؤ ر عل  خصصصا •

حامضصصية الترية، رما جن التخلص  والريميائية، ويضصصىف من إنتاجيتها، ويزيد من

ضصم  . و د ويلوث رائنا  الترية الحية  ،مية التريةمن المخلجا  الصصلية يزيد سص  

تجمع وهي ا ر ر  58  عدد  50حر  يا راضصصي الزراعية يمدينة شصصيرا الخيمة  

 مدينة شيرا الخيمة.خطورة عل  ا راضي الزراعية ي

ميا  سصصواء السصصطحية جو الجوفية تشصصرل المخلجا  الصصصلية مصصصدر خطورة عل  ال •

حيث تزداد نسصصية المىادن ال قيلة يالميا  نتيجة للتلوث يالمخلجا  الصصصلية، خاصصصة 

إل   والتي تتسصر   ،عند تسصر  الىصصارة الناتجة عن تجمىا  المخلجا  الصصلية

لترع يمدينة شصصيرا الخيمة للتلوث نتيجة التخلص من الميا  الجوفية، رما تتىرض ا

 اتجمى   54   10وضصصصم  الترع يحر   ،لصصصصلية داخل الترع ويجوارهاالمخلجا  ا

 حتوي عل  مخلجا  منزلية متنوعة.ي
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حيث    ،يتلوث الهواء نتيجة حرق المخلجا ، ويسصصي  الر ير من التأ يرا  السصصليية •

ا يسصصصي  تسصصصر  وتيخر الغازا  المسصصصؤولة عن الروائح  ،تنيىث الملو ا  جزئي 

 في مقال  المخلجا  الصلية. المزعجة، والناجمة عن الحرائق

من  درة والذي يضصىف   ،تتسصي  تجمىا  المخلجا  الصصلية في التلوث اليصصري •

ممصا  صد   ،الشصصصصصخص في التمتع يييئصة جميلصة، ويجقصد ا طجصال الهويصة والحس الجمصالي

ويؤ ر عل  نشصصأة عقوله  يشصصرل صصصحيح   ،شصصرييدمر مرارز الذوق الجمالي الي

 رين عل  التىامل مع الر ير من المشرال .نظ ، مما يجىله  غير  ادوم  

سصواء يالحرق   ؛خاطتتسصي  ترارما  المخلجا  الصصلية، والتخلص منها يشصرل  •

مراض خاصصصصة في ر ير من ا  جو يالمحارق القديمة تتسصصصي يالمقال  المجتوحة،  

وتزيد مىدال    ،نواع السرطانا جسصي، و د تتسصي  في يىض جمراض الجهاز التنج

 عن يا ي السران.يجمع ونقل المخلجا  الصلية ين إصاية الىامل

تتىرض الحيوانصا  التي يت  رعيهصا عل  المخلجصا  الصصصصصصليصة الموجودة يصالمقصالص   •

  ،ومخلجا  يها لحو  نيئة ،نتيجة وجود فضصال  يشصرية  ؛الىشصوائية لمخاطر صصحية

 الحيوانا  ويجىلها خزانا لىدو  اليشر في و   الحق.مما يصي  

المخلجصا  الصصصصصصليصة في الىصديصد من ا زمصا  اال تصصصصصصاديصة تتسصصصصصيص  ترارمصا   •

واالجتماعية، حيث تشصغل مسصاحا  من عرض الطرق مما يترت  عليه مشصرال   

 وتىطيل الىمل وإهدار الو   والمجهود. ،في زمن الوصول

يؤ ر عل  سصصلوك السصصران  ،الصصصلية نتيجة عد  جمىهاتواجد ترارما  المخلجا   •

 ويزيد من المشاجرا  يين السران. ،اء والسلييةمي الشىور يىد  االنتموين  

 اتثانيا: التوصي  

نها رفع رجاءة أوالتي من ش ،يىض التوصيا إل     من النتائج السايقة ت  التوصل

الخيمة، تراعي الجوان  الييئية والمادية، من خالل إدارة المخلجا  الصصصلية يمدينة شصصيرا 

 :آلية عمل تستهدف
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تدري  الىنصصر من خالل   ،لية يأحياء مدينة شصيرا الخيمةتطوير إدارة المخلجا  الصص  . 1

 ،ومدروسصصصصة لإلدارة   ،واالسصصصصتىانة يخطة واضصصصصحة ،ورفع رجاءته  ،اليشصصصصري يها

 واالستجادة من جميع اإلمرانا  الموجودة.

جغرافيصصصة مصصصن يواسصصصطة نظصصص  المىلومصصصا  الجغرافيصصصة، نشصصصاء  اعصصصد ييانصصصا  إ . 2

وتو صصع مصصا تحتاجصصه المدينصصة ، ليصصلالتحو والمتايىصصة،فصصي التخطصصيط،  واسصصتخدامها

ومىلومصصا   ،علصص  ييانصصا  الجمصصع ينصصاءوتنظصصي  دوريصصا   ،ومىصصدا  ،مصصن حاويصصا 

 ة.وا ىي

واسصصتخداما    ،عادة تقسصصي  مناطق الجمع يناء عل  عدة مدخال  منها عدد السصصرانإ . 3

التي و  وج صصصرها،  ا رض، ونوعية المخلجا  التي ت نتج، واختيار جنسصص  المسصصارا 

 من عليها يحيث تغطي رل المناطق يالمدينة.يت  الجمع 

ة وجهمي ،عمل حمال  خاصصصصة من متخصصصصصصصصين يقيمةمن خالل  توعية السصصصران . 4

و يمتها اال تصصصادية في حال ت  التخلص منها يطرق صصصحيحة،   ،المخلجا  الصصصلية

وعل  اال تصصاد، ، والصصحة الىامة ،الىشصوائي عل  الييئة  صيخطورة التخل  والتوعية 

 يا  السران.وعل  سلور

عل  الجرز من المنيع، من خالل م ل توزيع جرياس خاصصصصة  جخذ خطوا  تشصصصجيىية . 5

 واستيدالها يأرياس فارغة وهرذا.  ،يو   خذها ممتلئةرل  والمرور ،يالجرز

 شصصصياخا  المدينصصصة يحيصصصث تغطصصصيدها، زيصصصادة اعصصصداإعصصصادة توزيصصصع الحاويصصصا  و . 6

ري مصصن رامصصل المدينصصة يوميصصا وتقليصصل المسصصافا  يينهصصا، واالهتمصصا  يصصالجمع الصصدو

ا تصصصراا توزيصصصع لحاويصصصا   لتالفصصصي عصصصد  تصصصرار  المخلجصصصا  الصصصصلية، و صصصد تصصص   

 حاوية.  217المخلجا  الصلية يمدينة شيرا الخيمة يىدد

يته   وتوع ،تصدريص  الىمصالصة التي تقو  يصالجمع عل  التىصامصل مع المخلجصا  الخطرة منهصا . 7

توفير ييئة مناسصصية للىمل من و مله .وتسصصليط الضصصوء عل  جهمية ع ،اوييئي   ،اصصصحي  

المخلجا  الصصلية، ووضصع ججور  يمنظومةخالل توفير تأمين صصحي شصامل للىاملين  

ما سيىود عل  المدينة م ،وتشجيىه  ،هميتهجو  ،مناسية له  تتناس  مع خطورة الىمل

 جة  يامه  يىمله  يشرل جيد.نتي ،وجمالية ،جائدة صحية وييئيةي

 ياعتيارهاضصمن منظومة المخلجا  الصصلية يمدينة شصيرا الخيمة مرحلة الجرز    إدخال . 8

 والمناطق الجضاء. يالطرق،ه  مرحلة لالستجادة من المخلجا  الصلية الموجودة ج
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نشصصاء محطصصة وسصصيطة تخصصد  حصصي غصصر  لتقصصصير زمصصن رحلصصة النقصصل اليوميصصة مصصن إ . 9

ة مصصن واالسصصتجاد ،الجصصرز ،وتجهيزهصصا لتصصت  يهصصا عمليصصة يصصل،زعمقلصص  جيصصو إلصص   الحصصي

المخلجصصا  التصصي يمرصصن إعصصادة تصصدويرها  يصصل عمليصصة الصصتخلص النهصصائي، وإعصصادة 

و صصد تصص   دورهصصا،وتجىيصصل  ،تجهيصصز المحطصصة الوسصصيطة يحصصي شصصرق واالهتمصصا  يهصصا

 ا تراا مو ع لمحطة وسيطة تخد  حي غر  ومنطي ومي  نما.  

 ،لصصلية المخلجا  اوالسصيارا  المسصتخدمة في جمع ونقل  ،والمىدا  ،تحديث اآلال  .10

 وإجراء الصيانة الدورية لها.

جو منتجاتها،  التي يمرن إعادة اسصتخدا  ،التشصجيع عل  الصصناعا  الصصديقة للييئة .11

من  ،رياس اليالسصصتيريةمن ا  يدال    ،رياس الور يةإعادة تدويرها م ل صصصناعة ا 

 م ل تخجيض الضرائ . ،خالل تقدي  مميزا  عل  هذا النوع من الصناعا 

و جرل من يخالف تىليما  السصصالمة الىامة  عل    وتطييقها  ،رادعة نينتشصصريع  وا .12

 .و محاياةجدون تمييز  ص الىشوائييقو  يىملية التخل  

 عمال الذين يريدون توسصصصيع اسصصصت ماراته  فيإشصصصراك القطاع الخاص ورجال ا  .13

 طاع المخلجا  الصصلية، ودمج الىمالة الىشصوائية يىد تدرييه  في المنظومة يشصرل 

 فاعلية. وجر رظ  من

تىمي  اسصصتخدا  م ىق  المخلجا  الطيية، يالمرارز الطيية والمسصصتشصصجيا  المررزية،  .14

 ة يالمحارق الطيية.مقارن   ،لىد  وجود انيىا ا  تنتج عنه

اإلدارة المتراملة المسصصتدامة للمخلجا   لمجهو جن يصصصل إل     النهوض يجرر اإلدارة .15

المخلجا  من  دفنها، وتقليللجا  التي يت  والتي تهدف لتقليل رمية المخ  ،الصصصصصلية

المنيع، وزيادة إعادة التدوير، والسصيطرة عل  التلوث الناتج من المخلجا  الصصلية 

 لصلية.فاعلية الترلجة المنجقة في إدارة المخلجا  ا الييئة، وزيادةعل  
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 المصادر والمراجع 

 قائمة المصادر والمراجع 

: المصادر  أوًلا
ارة المخلجا  إلد السصصصنويلتقرير : اةصصصصليال جا المخل  إلدارة  الوطني  اليرنامج . 1

  .2013، ، المجلد ال انيمصر فيالصلية 

حصصصصاء: تىداد السصصصران لمحافظة القليويية الجهاز المررزي للتىيئة الىامة واإل . 2

  (.2017 –  2006- 1996- 1986لسنوا  )

الهيئة الىامة للتخطيط الىمراني: المخطط االسصصصصصتراتيجي والتجصصصصصصيلي لمدينة  . 3

  .2014شيرا الخيمة 

 راتيجياالسصت المخطط دراسصة إعداد مشصروعالهيئة الىامة للتخطيط الىمراني:   . 4

 الرير  القاهرة يإ لي  المسصصتدامة لتحقيق التنمية؛ الىمرانية للتنمية المد  يىيد

  .2008، الىمراني للتخطيط الىامة الهيئة ،الىريية مصر يجمهورية

  .2007جهاز شئون الييئة: التوصيف الييئي لمحافظة القليويية  . 5

شصرق شصيرا الخيمة، حي شصرق شصيرا الخيمة: ييان جسصماء  طاعا  الجمع يحي  . 6

 إدارة النظافة.

حي غر  شصيرا الخيمة: رشصف يسصيارا  الحملة الميرانيرية لحي غر  شصيرا  . 7

  ، مرت  مساعد رئيس الحي.2014لخيمة ا

حي غر  شصيرا الخيمة: ييان يأسصماء  طاعا  الجمع يحي غر  شصيرا الخيمة   . 8

  ، مرت  مساعد رئيس الحي.2014

يريل إ ،في مصصصصر الوا ع والحلول الممرنةمجلس الوزراء: مشصصصرلة المخلجا   . 9

 مررز المىلوما  ودع  اتخاذ القرار. تقارير مىلوماتية، ، 2012

 ..( مشصرلة المخلجا  في مصصر 2012ررز المىلوما  ودع  واتخاذ القرار )م .10

 .64الوا ع والحلول الممرنة، مجلس الوزراء، السنة السادسة الىدد 

  ومرارز ومصدن محصافظصة القليوييصة، وزارة التنميصة المحليصة: مؤشصصصصصرا   ر .11

2015.  

  ،2016الييئصصة: تقرير حصصالصصة الييئصصة في مصصصصصصر وزارة الصصدولصصة لشصصصصصؤون  .12

  .2017اصدار
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ا: المراجع العربية  ثانيا

، التحليل المراني للتلوث يالنجايا  المنزلية (2007)الييرة، ايتسصصصا  عيد السصصصال    . 1

الصلية في مؤتمري مصراته المدينة والزروق، رسالة ماجيستير،  س  الجغرافيا، 

 جرتوير، الجماهرية الىريية اللييية.  7رلية اآلدا ، جامىة 

الرمية في الجغرافيا، الدار السصىودية للنشصر  (، ا سصالي  2004الجراش، محمد) . 2

 لمملرة الىريية السىودية.والتوزيع، ا

، إدارة (2007)جمىة الهاشصمي، محمد علي إيراهي ، والمندالوي، غجران فاروق  . 3
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 وميت نما الى نظا  مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. قرار ضم قريتا منطي

  



 

 195 

 المالحق 

 (2ملح  )

 . استبيان عن ظاهرة المخلفات الصلبة في مدينة شبرا الخيمة
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 بيانات بالقطاعات وحدودها الخاصة بحي غرب شبرا الخيمة 
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 بالقطاعات وحدودها الخاصة بحي غرب شبرا الخيمة بيانات 

 



 

 198 

 المالحق 

 (3ملح  )

 بيانات بالقطاعات وحدودها الخاصة بحي غرب شبرا الخيمة 
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شبرا الخيمة للتخلص من مخلفاتهاكشف بثسماء المصانع المشتركة مع حي غرب   
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(5ملح  )

كشف بي عدد النقاًلت التي يقوم بها متعهدين حي غرب )كمثال رحد اريام( إلى المدفن 
 يالصح



2 من 1 صفحة

 ماجستيرال  رسالة ملخص

 عنوانب

 الخيمة شبرا بمدينة الصلبة المخلفات

. البيئة جغرافية في دراسة ،الجغرافية المعلومات ظمن   باستخدام

 الطالب إعداد

 جندي فهمي عدلي مينا

 إشراف 

 النيل أبو العظيم عبد الحميد عبد ناجا/د.أ

ال فاروق رحاب /د  ع 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرـسالة وهدفت خاتمة، وتلياا ،مهدمة تـسبهاا ،فـصو  خمـسة  في  الرـسالة جاءت

ــف ــلبة فاتالمخل   لتجمعات  الجغرافي التوزيع نمط  عن للكشـ ــبرا بمدينة وأنواعاا  الصـ  شـ

 إدارة منظومـة وتهييم التجمعـات، تـل  تواجـد في المؤثرة العوامـ  في والبحـ  الخيمـة،

 واالقتصــادية  والصــحية البيئية اآلثار  ودراســة الخيمة، شــبرا بمدينة  الصــلبة المخلفات

 المخلـفات إدارة لمنظوـمة ـعام مخططإلى  الوصـــــو  بـادف التجمـعات لتـل  واالجتـماعـية

 . والمادية البيئية الجوانب راعيت بحي  ،الخيمة شبرا بمدينة الصلبة

 استعانت كما المكاني، التحلي  ومناج ،السببي المناج على  الرسالة اعتمدتوقد  

ــاليب ببعض ــلوب الوصــفي، مناا األس ــلوب  األس ــلوب الكمي،  األس  الكارتوجرافي، األس

كلية الآلداب  جامعة عين شمس
 ا قسم الجغرافي 

ظم المعلومات الجغرافية ون   



2 من 2 صفحة

 من  مجموعةإلى    الرسالة  وخلصت  ظم المعلومات الجغرافية،هنيات ن  تو الميدانية،  لدراسةا

 :أهماا النتائج

 المخلـفات حجم حـي  من الهليوبـية  مـحافـظة ـمدن  الخيـمة شـــــبرا ـمديـنة رتتصـــــد  

 المنتجة  الصـــــلبة المخلفات حجم  إجـمالي من  %75 حوالي تمـث  حـي   الم تولدة،  الصـــــلـبة

 منزلية مخلفات بين الخيمة شـــبرا بمدينة الصـــلبة  المخلفات أنواع تعددتقد  و بالمحافظة،

ت المخلـفات الصـــــلـبة اتجمعـ   واتـختت ة،ختلطـ  م   ومخلـفات وبـناء، ـهدممخلـفات و متنوـعة،

برا الخيمة ديد نمط بمدينة ـش  المخلفات  من حجم أكبر  على ـشر   حي ـستحوتاو ،التركز  ـش

ــلبة، ــائص أثرتقد  و  الصــ ــكان  خصــ ــادية التعليمية  الســ ــلوكية  واالقتصــ  وكتل   ،والســ

ــلبة، المخلفات تجمعات تواجد  في ،والترع والطر   األراضـــي اســـتخدامات وكانت  الصـ

ــي يلياا  الصــــلبة، المخلفات تجمعات جتب في تأثيًرا العوام  أكثر هي  الطر   األراضــ

.الفضاء

ــلبة، المخلفات بتجمعات والمياه والاواء  التربة و تتل   ــ    الصــ تجمعات   ببوتتســ

واألمراض  التنفســـي الجااز  أمراض  خاصـــة  ؛األمراض من كثير  فيالمخلفات الصـــلبة  

دـية ة شـــــبرا الخيـمة للـحاوـيات ـجدـيد توزيع اقتراح وتم   ،الجـل ديـن  محـطة موقع واقتراح بـم

 الصلبة المخلفات  إلدارة  نظام  اقتراحتم   كتل  نما، وميت ومنطي  غرب  حي  تخدم وسيطة

 التخطيطحـلة مر من  ،اإلدارة جواـنبـكاـفة  المهترح منتتضـــــ  ـقد و ،الخيـمة شـــــبرا بـمديـنة

.صالتخلمرحلة  حتىو
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Shubra al-Khaimah city is the most solid waste productive cities in 

Qalyubia governorate which represents about 75% of the total amount 

of solid waste produced in the governorate. The city has different 

types of waste domestic, demolition and accumulations, sludge and 

mixed waste, accumulation locations have random clustered pattern, 

Sharq district contained the largest amount of solid waste.  

the educational, economic and behavioral characteristics of the 

population as well as land uses, roads and canals Affect in the 

distribution of solid waste accumulations, the most influential factors 

in attracting solid waste accumulations, is Roads followed by Vacant 

land. 

Soil, air, and water are contaminated with solid waste accumulations 

and cause many diseases, especially respiratory diseases. A new 

distribution has been proposed for bins location in Shoubra El 

Kheima city, and new proposed location for an 

intermediate station serving the Manty, Meet Nama and 

Gharb district, A proposed management system for solid 

waste was proposed in Shubra El-Kheima city, this 

proposed covered management aspects from planning to 

disposal.  
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Abstract: 

The study came in five chapters preceded by an introduction and 

followed by a conclusion. It's aimed to study the geographical 

distribution pattern of solid waste accumulations and their types in 

Shubra El-Kheima, and study the factors that influenced in solid 

waste accumulations distribution., evaluate the solid waste 

management system in Shoubra El-Kheima, and study the 

environmental, health, economic and social impacts of these 

accumulation. 

The main approaches adopted in this thesis are the descriptive, causal 

and spatial analysis approaches. It also adopted on a major source of 

data is the field study, and some other sources such as censuses. the 

research followed some methods to analyze the data and show its 

results are Quantitative and Statistical method, and Cartographic 

method. 
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