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 السمخص

الشفايات الرمبة مذكمة يجب إدارتيا بذكل صحيح مغ أجل حساية صحة اإلندان والبيئة 
والحفاظ عمى السػارد الصبيعية. ال يجرك الكثيخون أن الشفايات الرمبة ليا تأثيخ واضح عمى تغيخ 
السشاخ. يشتج عغ الذخكات السرشعة والسدتخجميغ ومػزعي السشتجات وكحلظ التخمز مغ 

"غازات البيت األخزخ" التي أثخت عمى بيئة  -الشفايات الشاتجة انبعاث غازات الغالف الجػي 
إلى حج كبيخ. عشجما تتحمل الشفايات العزػية في مجافغ الشفايات وتربح غيخ خاضعة  األرض

لمخقابة ، فإنيا تشتج غازات السيثان أحج الغازات الجفيئة الخئيدية التي تداىع في حجوث تغييخ 
 جحري في السشاخ والبيئة السحيصة.

 

يات، مياه الرخف الرحي، إعادة إدارة الشفايات الرمبة، شخق إدارة الشفا: الكمسات السفتاحية
 .االستخجام، إعادة التجويخ
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Abstract 

Solid waste is a problem that must be managed properly in order to 
protect human health and the environment and to conserve natural 
resources. Not many are aware that solid waste has a clear impact on 
climate change. Manufacturers, users and distributors of products as 
well as the disposal of the resulting waste emit atmospheric gases - 
"greenhouse gases" that have affected the Earth's environment to a 
great extent. When organic waste decomposes in landfills and becomes 
uncontrolled, it produces methane, one of the major greenhouse gases 
that contribute to a dramatic change in the climate and the surrounding 
environment. 

 

Keywords: solid waste management, waste management methods, 
waste water, reuse, recycling. 
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 السقدمو  

في السجتسع السعاصخ ، تع ترسيع العجيج مغ العشاصخ السدتخجمة يػمًيا الستخجاميا والتخمز 
مشيا. تحجد العبػات ذات االستخجام الػاحج والعشاصخ التي تدتخجم لسخة واحجة العجيج مغ أنساط 

أجيدة التخمز مغ الشفايات إلى زيادة مذكمة كيؽية السدتيمكيغ لجيشا. وقج أدى تدايج تػافخ 
التخمز مغ كل ىحه الشفايات. إدارة الشفايات الرمبة الشفايات الرمبة ىي السػاد الرمبة غيخ 
السخغػب فييا أو عجيسة الفائجة الشاتجة عغ األنذصة الدكشية والرشاعية والتجارية السذتخكة في 

؛ عي ، تجاري ، إنذائي ، أو مؤسدي(ا )محمي ، صشامشصقة معيشة. يسكغ ترشيفيا حدب أصمي
حدب محتػياتو )مادة عزػية ، زجاج ، معجن ، ورق بالستيظ ، إلخ( ؛ أو حدب السخاشخ 
السحتسمة )سامة ، غيخ سامة ، قابمة لالشتعال ، مذعة ، معجية ، إلخ(. تقمل إدارة الشفايات 

حة اإلندان وتجعع التشسية االقترادية الرمبة أو تقزي عمى اآلثار الدمبية عمى البيئة وص
وتحديغ نػعية الحياة. يتع تزسيغ عجد مغ العسميات في إدارة الشفايات بذكل فعال لمبمجية. 

 وتذسل ىحه السخاؾبة والجسع والشقل والسعالجة وإعادة التجويخ والتخمز.

ي استسخ شػال بجأ جسع الشفايات والسخافق الرحية البمجية في التجىػر الح بعج سقػط روما
العرػر الػسصى. قخب نياية القخن الخابع عذخ، تع تكميف الدباليغ بسيسة نقل الشفايات إلى 
مقالب خارج أسػار السجيشة. لكغ لع يكغ ىحا ىػ الحال في السجن الرغيخة ، حيث ال يدال معطع 

تخا كان أن كل مجيشة في إنجم 7774الشاس يمقػن بالشفايات في الذػارع. لع يكغ حتى عام 
مصمػًبا أن يكػن لجييا زبال رسسي. قخب نياية القخن الثامغ عذخ في أمخيكا ، بجأ جسع القسامة 
مغ البمجية في بػسصغ ونيػيػرك وؼيالدلؽيا. شخق التخمز مغ الشفايات كانت ال تدال بجائية 

إلقاؤىا ببداشة لمغاية ، ومع ذلظ. القسامة التي تع جسعيا في ؼيالدلؽيا ، عمى سبيل السثال ، تع 
 .(Tchobanoglous, 2009)في نيخ ديالويخ في اتجاه مجخى الشيخ مغ السجيشة
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 أسئمة البحث

كسية الشفايات في السشاشق  اإلنفاق عمى إدارة الشفايات حقا إلى انخفاض في . ىل يشز7
 الحزخية؟

 . ىل ىشاك أي اتجاىات إيجابية في إدارة الشفايات الرمبة البمجية في السجن؟2

. ىل تقػم سمصات السجيشة بحل جيػد كاؼية لخمق اقتراد دائخي في الدياق مغ الشفايات 3
 الرمبة البمجية؟

 ما ىي إدارة الشفايات الرمبة؟

إدارة الشفايات الرمبة ىػ مرصمح يدتخجم لإلشارة إلى عسمية جسع ومعالجة الشفايات الرمبة. 
تشتسي إلى القسامة أو القسامة. شالسا كان الشاس كسا يقجم حمػاًل إلعادة تجويخ العشاصخ التي ال 

يعيذػن في السدتػششات والسشاشق الدكشية ، ضمت القسامة أو الشفايات الرمبة تسثل مذكمة. 
 تجور إدارة الشفايات حػل كيؽية تغييخ الشفايات الرمبة واستخجاميا كسػرد ؾيع.

ذلظ أصحاب األعسال في جسيع أنحاء يجب أن تتبشى كل أسخة إدارة الشفايات الرمبة ، بسا في 
العالع. جمب الترشيع الكثيخ مغ األشياء الجيجة والديئة أيًزا. أحج اآلثار الدمبية لمترشيع ىػ 

 .(Tchobanoglous, 2009)خمق الشفايات الرمبة
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 .Canva، السرجر: مجافغ الشفايات الكبيخة:1الذكل رقم 

"إدارة الشفايات الرمبة، وىي جسع ومعالجة والتخمز مغ السػاد الرمبة التي يتع التخمز مشيا 
ألنيا خجمت الغخض مشيا أو لع تعج مفيجة. يسكغ أن يؤدي التخمز غيخ الدميع مغ الشفايات 
الرمبة البمجية إلى ضخوف غيخ صحية ، ويسكغ أن تؤدي ىحه الطخوف بجورىا إلى تمػث البيئة 

أي األمخاض التي تشتذخ عغ شخيق القػارض والحذخات  -األمخاض السشقػلة بالشػاقل  وتفذي
"(Hoornweg, 2012). 

 :(Babayemi, 2009)فئات الشفايات

: نفايات السصبخ ، نفايات تحزيخ الصعام ، الخزخوات ، الدىػر ، السخمفات العزهية .7
 األوراق ، الفاكية ، األسػاق.

الػرق ، والخذب ، واألوراق السجففة ، وتغميف مػاد اإلغاثة ، وما : السهاد القابمة لالحتراق .2
 إلى ذلظ ، التي تكػن عزػية لمغاية وتحتػي عمى ندبة مشخفزة مغ الخشػبة.

 : السعادن ، والعمب ، والعمب ، والدجاجات ، واألحجار ، إلخ.السهاد غير القابمة لالحتراق .3
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ات ، الكيساويات ، السرابيح ، عمب الخش ، : األدوية القجيسة ، الجىانالشفايات الدامة .4
 عبػات األسسجة والسبيجات ، البصاريات ، ممسع األححية.

 : الػرق والدجاج والسعادن والبالستيظ.السهاد القابمة إلعادة التدوير .5
 : بقايا مغ الحخائق التي تدتخجم في الصيي.الرماد أو الغبار .6
 الخخسانة السكدػرة ، إلخ.: األنقاض ، األسقف ، نفايات البشاء .7
: الشفط ، وحسس البصاريات ، والشفايات الصبية ، والشفايات الرشاعية ، الشفايات الخطرة .8

 ونفايات السدتذؽيات.
 : جثث الساشية الشافقة أو الحيػانات األخخى.الحيهانات الشافقة .9

 : أغران األشجار ، اإلشارات ، إلخ.الشفايات كبيرة الحجم .71
: نفايات السدتذؽيات مثل القساش السمػث بالجم وسػائل الجدع ةالشفايات الستدخ .77

 األخخى.

 :(Abduli, 1995)مرادر مختمفة لمشفايات الرمبة

كل يػم ، يتع التخمز مغ أششان مغ الشفايات الرمبة في مػاقع دفغ الشفايات السختمفة. تأتي ىحه 
 األخخى الستعمقة بالدراعة. الشفايات مغ السشازل والسكاتب والرشاعات والعجيج مغ األنذصة

تشتج ىحه السكبات رائحة كخيية إذا لع يتع تخديغ الشفايات ومعالجتيا بذكل صحيح. يسكغ أن 
تمػث اليػاء السحيط ويسكغ أن تؤثخ بذكل خصيخ عمى صحة البذخ والحياة البخية وبيئتشا. ؼيسا 

 يمي السرادر الخئيدية لمشفايات الرمبة:

 سكشي 

والسشازل التي يعير فييا الشاس مغ السرادر الخئيدية لمشفايات الرمبة. وتذسل تعتبخ السداكغ 
القسامة مغ ىحه األماكغ نفايات الصعام والبالستيظ والػرق والدجاج والجمػد والكختػن والسعادن 

ومخمفات الفشاء والخماد والشفايات الخاصة مثل األدوات السشدلية الزخسة مثل اإللكتخونيات 
 والبصاريات والسخاتب القجيسة والديػت السدتعسمة. واإلشارات
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تحتػي معطع السشازل عمى صشاديق قسامة حيث يسكشيع التخمز مغ الشفايات الرمبة داخميا 
 وبعج ذلظ ، يتع تفخيغ الرشجوق بػاسصة شخكة جسع القسامة أو شخز ما لمسعالجة.

 الرشاعية 

سيغ في الشفايات الرمبة. وىي تذسل مغ السعخوف أن الرشاعات ىي واحجة مغ أكبخ السداى
الرشاعات التحػيمية الخؽيفة والثقيمة ، ومػاقع البشاء ، ومرانع الترشيع ، ومرانع التعميب ، 

 والصاقة ، والسرانع الكيساوية.

تشتج ىحه الرشاعات نفايات صمبة عمى شكل نفايات مشدلية ، نفايات شعام ، نفايات تغميف ، 
 ، نفايات خاصة ، نفايات شبية باإلضافة إلى نفايات خصخة أخخى.رماد ، مػاد بشاء وىجم 

 التجارية 

تعتبخ السشذآت والسباني التجارية مرجًرا آخخ لمشفايات الرمبة اليػم. تذيخ السباني والسخافق 
 التجارية، في ىحه الحالة ، إلى الفشادق واألسػاق والسصاعع والسالىي والستاجخ ومباني السكاتب.

الشفايات الرمبة الستػلجة مغ ىحه األماكغ تذسل البالستيظ ، ومخمفات الصعام ، والسعادن، بعس 
 والػرق ، والدجاج ، والخذب ، ومػاد الكختػن ، والشفايات الخاصة ، والشفايات الخصخة األخخى.

 السؤسدية 

خاكد الحكػمية كسا أن السخاكد السؤسدية مثل السجارس والكميات والدجػن والثكشات العدكخية والس
األخخى تشتج أيًزا نفايات صمبة. بعس الشفايات الرمبة الذائعة التي يتع الحرػل عمييا مغ 

ىحه األماكغ تذسل الدجاج ، ونفايات السصاط ، والبالستيظ ، ومخمفات الصعام ، والخذب ، 
 السختمفة. والػرق ، والسعادن ، ومػاد الكختػن ، واإللكتخونيات ، فزاًل عغ الشفايات الخصخة

 مشاطق البشاء واليدم 
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كسا تداىع مػاقع البشاء واليجم في مذكمة الشفايات الرمبة. تذسل مػاقع البشاء مػاقع البشاء 
 الججيجة لمسباني والصخق ومػاقع إصالح الصخق ومػاقع تججيج السباني ومػاقع ىجم السباني.

الفػالذية والخخسانة والخذب بعس الشفايات الرمبة السشتجة في ىحه األماكغ تذسل السػاد 
 والبالستيظ والسصاط واألسالك الشحاسية واألوساخ والدجاج.

 خدمات البمدية 

تداىع السخاكد الحزخية أيًزا بذكل كبيخ في أزمة الشفايات الرمبة في معطع البمجان اليػم. 
ات الحجائق وتذسل بعس الشفايات الرمبة التي تدببيا الخجمات البمجية تشطيف الذػارع ، ومخمف

والذػاشئ ، ومحصات معالجة مياه الرخف الرحي ، ومخمفات الحجائق ، ومخمفات السشاشق 
 التخفييية ، بسا في ذلظ الحسأة.

 محطات ومهاقع السعالجة 

تشتج السرانع الثقيمة والخؽيفة أيًزا نفايات صمبة. وىي تذسل السرافي ومحصات الصاقة 
 عادن والسرانع الكيساوية.ومحصات السعالجة ومرانع استخخاج الس

مغ بيغ الشفايات التي تشتجيا ىحه السرانع ، ىشاك نفايات العسميات الرشاعية ، ومشتجات 
 السػاصفات غيخ السخغػب فييا ، والبالستيظ ، واألجداء السعجنية ، عمى سبيل السثال ال الحرخ.

 

 الزراعة 

وحقػل التدسيغ ىي أيًزا مرادر لمشفايات مدارع السحاصيل والبداتيغ واأللبان وكخوم العشب 
الرمبة. مغ بيغ الشفايات التي يشتجػنيا الشفايات الدراعية واألغحية الفاسجة وحاويات السبيجات 

 وغيخىا مغ السػاد الخصخة.

  الطب الحيهي 
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يذيخ ىحا إلى السدتذؽيات والسعجات الصبية الحيػية وشخكات ترشيع السػاد الكيسيائية. تشتج في 
 دتذؽيات أنػاع مختمفة مغ الشفايات الرمبة.الس

بعس ىحه الشفايات الرمبة تذسل السحاقغ والزسادات والقفازات السدتعسمة واألدوية والػرق 
والبالستيظ ومخمفات الصعام والسػاد الكيسيائية. كل ىحه تتصمب التخمز السشاسب وإال فإنيا 

 ق.ستدبب مذكمة كبيخة لمبيئة واألشخاص في ىحه السخاف

 :(Vasanthi, 2008)آثار سهء إدارة الشفايات الرمبة

 محيط القسامة

بدبب أنطسة التخمز مغ الشفايات غيخ السالئسة ، ال سيسا مغ قبل فخق إدارة الشفايات البمجية ، 
تتخاكع الشفايات وتربح مرجر خصخ. بيشسا يقػم الشاس بتشطيف مشازليع وأماكغ عسميع ، فإنيع 

 ، مسا يؤثخ عمى البيئة والسجتسع. يتشاثخون في محيصيع

 التأثير عمى صحة اإلندان

يسكغ أن يؤثخ التخمز غيخ الدميع مغ الشفايات عمى صحة الدكان الحيغ يعيذػن بالقخب مغ 
السشصقة السمػثة أو مجافغ الشفايات. إن صحة عسال التخمز مغ الشفايات وغيخىع مغ السػضفيغ 

 معخضة أيًزا لخصخ أكبخ.السذاركيغ في مخافق السكبات ىحه 

يسكغ أن يؤدي التعخض لمشفايات التي يتع التعامل معيا بذكل غيخ صحيح إلى تييج الجمج 
 ومذاكل في الجياز التشفدي والتيابات الجم ومذاكل الشسػ وحتى مذاكل اإلنجاب.

 

 اآلفات السدببة لألمراض

لبيػلػجي عمى التعفغ والتحمل في ضل ىحا الشػع مغ إلقاء الشفايات يجبخ السػاد القابمة لمتحمل ا
 ضخوف غيخ مشاسبة وغيخ صحية وغيخ خاضعة لمخقابة.
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بعج أيام قميمة مغ التحمل ، تشتج رائحة كخيية ، وتربح أرًضا خربة ألنػاع مختمفة مغ الحذخات 
السدببة لألمخاض وكحلظ الكائشات السعجية. عالوة عمى ذلظ ، فإنو يفدج أيًزا الؿيسة الجسالية 

 لمسشصقة.

 السذاكل البيئية

تعتبخ الشفايات الرمبة مغ الرشاعات مرجًرا لمسعادن الدامة والشفايات الخصخة والسػاد الكيسيائية. 
عشج إشالقيا في البيئة ، يسكغ أن تدبب الشفايات الرمبة مذاكل بيػلػجية وفيديائية كيسيائية قج 

 بالحات.تؤثخ أو تغيخ إنتاجية التخبة في تمظ السشصقة 

 تمهث التربة والسياه الجهفية

قج تتدخب السػاد والسػاد الكيسيائية الدامة إلى التخبة وتمػث السياه الجػؼية. أثشاء عسمية جسع 
الشفايات الرمبة ، عادة ما تختمط الشفايات الخصخة بالقسامة العادية والشفايات األخخى القابمة 

 صعػبة وخصػرة.لالشتعال مسا يجعل عسمية التخمز أكثخ 

 انبعاث الغازات الدامة

عشجما يتع حخق الشفايات الخصخة مثل السبيجات الحذخية ، والبصاريات التي تحتػي عمى 
الخصاص، والدئبق ، أو الدنظ ، ومحيبات التشطيف ، والسػاد السذعة ، والشفايات اإللكتخونية ، 

فإنيا تشتج الجيػكديشات ، والفيػران ،  والبالستيظ السسدوج بالػرق والخخدة غيخ الدامة األخخى ،
وثشائي الفيشيل متعجد الكمػر ، وغيخىا. غازات. ىحه الغازات الدامة لجييا القجرة عمى التدبب في 

 أمخاض مختمفة ، بسا في ذلظ الدخشان.

 التأثير عمى الحيهانات البرية والسائية

، ويعانػن مغ آثار التمػث الشاجع عغ يؤثخ إىسالشا في فزالتشا ونفاياتشا أيًزا عمى الحيػانات 
 التخمز غيخ الدميع مغ الشفايات والقسامة.
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مغ السعخوف أن استيالك الدتايخوفػم وأعقاب الدجائخ يتدبب في مػت الحيػانات البحخية. 
تتعخض الحيػانات أيًزا لخصخ التدسع أثشاء تشاول األعذاب بالقخب مغ السشاشق السمػثة أو 

 .تتدخب الدسػم إلى التخبة مقالب القسامة حيث

 
 .Canva، السرجر: وضائف دعع مجافغ الشفايات واألعسال السحمية:2الذكل رقم 

 :(Allesch, 2014)طرق إدارة السخمفات الرمبة

 ىشاك شخق مختمفة إلدارة الشفايات الرمبة. ؼيسا يمي بعس الصخق السعخوفة:

 مكب الشفايات الرحي 

لمتخمز مغ الشفايات الرمبة السدتخجمة اليػم. تشتذخ القسامة  ىحه ىي الصخيقة األكثخ شيػًعا
 بذكل أساسي في شبقات رؾيقة وضغصيا ومغصاة بالتخبة أو الخغػة البالستيكية.
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تع ترسيع مجافغ الشفايات الحجيثة بحيث يتع تغصية الجدء الدفمي مغ السكب ببصانة غيخ مشفحة ، 
مغ البالستيظ الدسيظ والخمل. تحسي ىحه البصانة والتي عادة ما تكػن مرشػعة مغ عجة شبقات 

 السياه الجػؼية مغ التمػث بدبب التخشيح أو التخشيح.

عشجما يستمئ السكب يتع تغصيتو بصبقات مغ الخمل والصيغ والتخبة الدصحية والحرى لسشع تدخب 
 السياه.

ز مغ الشفايات : إذا تست إدارة مجافغ الشفايات بكفاءة ، فيي شخيقة مزسػنة لمتخمالسيزة
 الرحية.

 حرق ال 

يعتبخ الحخق وسيمة فعالة لمغاية لتقميل حجع ووزن الشفايات الرمبة ، عمى الخغع مغ أنو مرجر 
النبعاثات غازات االحتباس الحخاري. في السحارق الحجيثة ، يتع حخق الشفايات داخل فخن مرسع 

الجدء القابل لالحتخاق مغ  بذكل صحيح في ضل ضخوف يتع التحكع فييا بعشاية فائقة. يتحج
الشفايات مع األكدجيغ ، مسا يؤدي في الغالب إلى إشالق ثاني أكديج الكخبػن وبخار الساء 

في السائة ،  91والحخارة. يسكغ أن يقمل الحخق مغ حجع الشفايات غيخ السزغػشة بأكثخ مغ 
خى التي تدسى رماد القاع. يتع تارًكا بقايا خاممة مغ الخماد والدجاج والسعادن والسػاد الرمبة األخ

نقل السشتجات الغازية الثانػية لالحتخاق غيخ الكامل ، جشًبا إلى جشب مع السػاد الجديسية الجؾيقة 
التي تدسى الخماد الستصايخ ، في تيار اليػاء في السحخقة. يذسل الخماد الستصايخ الخماد والػبار 

تجات الثانػية الغازية قبل استشفادىا في الغالف والدخام. مغ أجل إزالة الخماد الستصايخ والسش
الجػي ، يجب أن تكػن السحارق الحجيثة مجيدة بأجيدة واسعة لمتحكع في االنبعاثات. وتذسل 
ىحه األجيدة السخشحات الكيدية القساشية وأجيدة غدل الغازات الحسزية والسخسبات 

عادًة ما يتع تجسيع رماد القاع والخماد الكيخوستاتيكية. )انطخ أيًزا التحكع في تمػث اليػاء.( 
الستصايخ والتخمز مشيسا في مكب الشفايات. إذا وجج أن الخماد يحتػي عمى معادن سامة ، 

 ؼيجب إدارتو كشفايات خصخة.
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تع ترسيع أفخان حخق الشفايات الرمبة البمجية لتمقي وحخق إمجادات مدتسخة مغ الشفايات. تػفخ 
حفخة تخديغ الشفايات العسيقة ، أو مشصقة البقذير ، مداحة كاؼية لتخديغ الشفايات لسجة يػم واحج 

تع تخسيبيا في تقخيًبا. يتع رفع الشفايات مغ الحفخة بػاسصة رافعة مجيدة بجلػ أو جياز كالب. ثع ي
قادوس ومدلقة فػق الفخن ويتع تحخيخىا عمى شبكة شحغ أو مػقج. تيتد الذبكة وتحخك الشفايات 
عبخ الفخن ، مسا يدسح لميػاء بالجوران حػل مادة االحتخاق. عادة ما يتع بشاء السحارق الحجيثة 

لجائخية الخأسية. ترشع بفخن مدتصيل الذكل ، عمى الخغع مغ تػفخ أفخان الفخن الجوارة واألفخان ا
 األفخان مغ شػب حخاري يسكشو تحسل درجات حخارة االحتخاق العالية.

يحجث االحتخاق في الفخن عمى مخحمتيغ: أولية وثانػية. في االحتخاق األولي ، يتع التخمز مغ 
 الخشػبة ، ويتع إشعال الشفايات وتصايخىا. في االحتخاق الثانػي ، تتأكدج الغازات والجديسات
الستبؿية غيخ السحتخقة ، مسا يديل الخوائح ويقمل مغ كسية الخماد الستصايخ في العادم. عشجما 
تكػن الشفايات رشبة جًجا، يتع أحياًنا حخق الغاز اإلضافي أو زيت الػقػد لبجء االحتخاق 

 األساسي.

اليػاء مغ أجل تػفيخ ما يكفي مغ األكدجيغ لكل مغ االحتخاق األولي والثانػي ، يجب خمط 
تساًما مع الشفايات السحتخقة. يتع تػفيخ اليػاء مغ الفتحات السػجػدة أسفل الذبكات أو يتع إدخالو 
إلى السشصقة أعاله. يجب أن يحجد مذغل السحصة الكسيات الشدبية ليػاء الشيخان السشخفس 

سخ لميػاء عغ واليػاء الدائج مغ أجل تحقيق كفاءة احتخاق جيجة. يسكغ الحفاظ عمى التجفق السدت
 شخيق تيار شبيعي في مجخشة شػيمة أو بػاسصة مخاوح سحب قدخية ميكانيكية.

تتزسغ ىحه الصخيقة حخق الشفايات الرمبة في درجات حخارة عالية حتى تتحػل الشفايات إلى 
 رماد. ترشع السحارق بصخيقة ال تصمق كسيات كبيخة مغ الحخارة عشج حخق الشفايات الرمبة.

ي تعيج تجويخ الصاقة الحخارية مغ خالل األفخان والغاليات تدسى محصات تحػيل السحارق الت
الشفايات إلى شاقة. تعج أنطسة تحػيل الشفايات إلى شاقة أكثخ تكمفة في اإلعجاد والتذغيل مقارنة 
بالسحارق العادية ألنيا تتصمب معجات وأدوات تحكع خاصة ، ومػضفيغ تقشييغ ذوي ميارات 

 وقػد إضاؼية. عالية، وأنطسة
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يسكغ أن يقػم األفخاد والبمجيات وحتى السؤسدات بيحه الصخيقة في إدارة الشفايات الرمبة. الذيء 
 ٪ مغ الحجع األصمي.31أو  21الجيج في ىحه الصخيقة ىػ أنيا تقمل مغ حجع الشفايات حتى 

لشفايات. في حالة : يتع تقميل حجع الشفايات القابمة لالحتخاق بذكل كبيخ عغ شخيق حخق االسيزة
 الحفخ خارج السػقع ، فيي شخيقة مشاسبة لتقميل الكدح.

 

 االنتعاش وإعادة التدوير 

إعادة تجويخ أو استعادة السػارد ىي عسمية أخح العشاصخ السفيجة ولكغ السيسمة لالستخجام التالي. 
تمقائًيا ألنيا ، في كثيخ غالًبا ما يتع إعادة تجويخ األكياس البالستيكية والعمب والدجاج والحاويات 

 مغ الحاالت ، مغ السحتسل أن تكػن سمًعا نادرة.

تقميجيا ، تتع معالجة ىحه العشاصخ وتشطيفيا قبل إعادة تجويخىا. تيجف العسمية إلى تقميل فقج 
الصاقة واستيالك السػاد الججيجة وتقميل مجافغ الشفايات. تتبع البمجان األكثخ تقجًما تقميًجا قػًيا 

 ادة التجويخ إلى أحجام أقل مغ الشفايات.إلع

 : إعادة التجويخ صجيقة لمبيئة.ميزة

 دسادال 

نطًخا لعجم وجػد مداحة كاؼية لسجافغ الشفايات ، ُيدسح بتحمل نفايات الفشاء القابمة لمتحمل في 
وسط مرسع ليحا الغخض. يتع استخجام مػاد الشفايات القابمة لمتحمل الحيػي فقط في عسمية 

 سيج.التد

إنيا عسمية بيػلػجية تقػم فييا الكائشات الحية الجؾيقة ، وتحجيجًا الفصخيات والبكتيخيا ، بتحػيل 
الشفايات العزػية القابمة لمتحمل إلى مػاد مثل الجبال. ىحا السشتج الشيائي ، الحي يذبو التخبة ، 

الرجيق لمبيئة مغ الدساد يحتػي عمى ندبة عالية مغ الكخبػن والشيتخوجيغ. يتكػن الدساد الجيج 
 الحي يعج وسيمة مستازة لدراعة الشباتات ويسكغ استخجامو لألغخاض الدراعية.



 

1690 
 

 : يعتبخ التدسيج صجيًقا لمبيئة ومفيًجا أيًزا لمسحاصيل.السيزة

 

 

  االنحالل الحراري 

وجػد ىحه شخيقة إلدارة الشفايات الرمبة حيث تتحمل الشفايات الرمبة كيسيائًيا بالحخارة دون 
درجة مئػية. تتحػل  431األكدجيغ. يحجث عادة تحت ضغط وفي درجات حخارة ترل إلى 

 الشفايات الرمبة إلى غازات وبقايا صمبة مغ الكخبػن والخماد وكسيات صغيخة مغ الدائل.

 : ىحا سيحافع عمى البيئة نطيفة ويقمل مغ مذاكل الرحة واالستيصان.السيزة

 الرمبة في مشطقتك؟سبب أىسية إدارة الشفايات 

إن التخمز مغ الشفايات الرمبة ليذ باألمخ الديل إلى حج ما. ىشاك الكثيخ مغ األشياء التي 
يجب أخحىا في االعتبار مثل الرحة العامة ، والشقل ، والتخديغ السشاسب ، والتجسيع السشاسب ، 

حػادث أو خصخ عمى  وما إلى ذلظ. قج يؤدي عجم االلتدام بالقػاعج والبخوتػكػالت إلى وقػع
 .صحة الشاس في السشصقة

تعتبخ إدارة الشفايات الرمبة ميسة لمغاية في مجتسعظ ألنيا ستسشع أسختظ مغ تجخبة الشتائج 
الخصخة لسػاد الشفايات الرمبة. مغ خالل التخمز مغ معطع ىحه الشفايات بذكل صحيح ، 

ي أن صغارك وأحفادك قادرون عمى يسكشظ في الػاقع حساية أحبائظ إلى جانب البيئة. ىحا يعش
تجخبة األشياء الجيجة عغ الصبيعة. إن امتالك مجتسع يجرك ىحه األىسية يسكغ أن يتحج كػاحج 
في الحفاظ عمى البيئة داخل مجيشتظ. ألن ىحا ليذ فقط لظ شخرًيا ، ولكغ أيًزا لمجيل القادم 

 أيًزا.

 السعدات
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مقارنة بالجيل الدابق ، فمغ تجج أي آالت قج تداعج نطًخا ألن ىحا الجيل أكثخ تعقيًجا حالًيا 
الجسيع في إدارة الشفايات الرمبة. لع يعج مغ الزخوري أن يكػن األمخ صعًبا وخصيًخا عمى أي 
شخز بعج اآلن. ستكػن معجات فخز الشفايات الرمبة أيًزا صجيقة لمبيئة ، لحلظ ال داعي لمقمق 

 بذأن الجخان الزار.

 

 السكافآت

السػاد التي ال يدال بإمكانظ إعادة تجويخىا مثل الدجاج والبالستيظ والسعجن. يسكغ أن استخجع  .7
يكػن فخز الشفايات الرمبة يجوًيا أمًخا خصيًخا ومحفػًفا بالسخاشخ. بدبب ىحه األجيدة ، ال 

 يحتاج الشاس إلى السخاشخة برحتيع بعج اآلن حيث سيتع اآلن الؿيام بحلظ تمقائًيا.
الزخورية لسجافغ الشفايات. يقمل مرشع فرل الشفايات مغ مدتػى القسامة  يقمل السداحة .2

التي سيتع التخمز مشيا في مجافغ الشفايات. نطًخا لديػلة التسييد بيغ السػاد القابمة إلعادة 
التجويخ ، لغ يتأثخ األشخاص حػل مشاشق السكب باألبخخة الدامة السشبعثة مغ الشفايات 

سكغ أيًزا استخجام أي مداحة إضاؼية ألغخاض أكثخ فائجة بجاًل مغ الرمبة بسخور الػقت. ي
 مجخد إلقاء القسامة عمييا.

يحسي البيئة السحيصة أو السجتسع حتى مغ اآلثار غيخ السخغػب فييا الشاتجة عغ القسامة  .3
الدائجة. مغ السؤكج أن البذخ ليدػا وحجىع الحيغ يسكغ أن يتأثخوا سمًبا بالقسامة أو مكبات 

شفايات ، ولكشيع يتأثخون أيًزا بالبيئة. يسكغ أن تتعخض الحيػانات لمتدسع إذا لع يتع ال
 التخمز مغ الشفايات بذكل صحيح.

إعادة التجويخ بذكل مدؤول. تتيح مرانع إعادة تجويخ الشفايات فخز السػاد بالصخيقة األكثخ  .4
خز السعجن بذكل صحيح، فائجة. أحج األمثمة عمى ذلظ ىػ إعادة تجويخ السعادن. مغ خالل ف

يسكغ استخجام ىحه السادة ، وبالتالي تقميل الخغبة في استخخاج السديج مغ السعادن. كمسا زاد 
عجد آالت فخز إدارة الشفايات الخائعة التي يسكغ استخجاميا ، كانت الفػائج أفزل التي يسكغ 

 أن تقجميا لمجسيع في مشصقتظ.
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 التطهرات في إدارة الشفايات

بجأ الشيج التكشػلػجي إلدارة الشفايات الرمبة في التصػر في الجدء األخيخ مغ القخن التاسع 
عذخ. تع إدخال عمب القسامة السانعة لتدخب الساء ألول مخة في الػاليات الستحجة ، واستخجمت 
مخكبات أقػى لجسع ونقل الشفايات. شيج تصػر كبيخ في مسارسات معالجة الشفايات الرمبة 

. وبحمػل بجاية القخن العذخيغ ، 7874خمز مشيا بشاء أول محخقة نفايات في إنجمتخا عام والت
بالسائة مغ السجن األمخيكية الكبخى تحخق الشفايات الرمبة. ومع ذلظ ، حتى ذلظ  75كانت 

الحيغ ، كانت معطع السجن الكبخى ال تدال تدتخجم شخق التخمز البجائية مثل اإلغخاق 
 رض أو في الساء.السكذػف عمى األ

استسخت التصػرات التكشػلػجية خالل الشرف األول مغ القخن العذخيغ ، بسا في ذلظ تصػيخ 
مصاحغ القسامة وشاحشات الزغط وأنطسة التجسيع اليػائية. ولكغ بحمػل مشترف القخن ، أصبح 

مذاكل التمػث مغ الػاضح أن الصسخ السكذػف والحخق غيخ الدميع لمشفايات الرمبة كانا يدببان 
ويعخض الرحة العامة لمخصخ. ونتيجة لحلظ ، تع تصػيخ مجافغ صحية لتحل محل مسارسة 
الصسخ السكذػف وتقميل االعتساد عمى حخق الشفايات. تع تقديع الشفايات في العجيج مغ البمجان 

يل إلى فئتيغ ، الخصخة وغيخ الخصخة ، وتع وضع لػائح مشفرمة لمتخمز مشيا. تع ترسيع وتذغ
مجافغ الشفايات بصخيقة تقمل مغ السخاشخ عمى الرحة العامة والبيئة. تع ترسيع محارق الشفايات 
الججيجة الستعادة الصاقة الحخارية مغ الشفايات وتع تدويجىا بأجيدة واسعة الشصاق لمتحكع في تمػث 

رمبة الحجيثة في اليػاء لتمبية السعاييخ الرارمة لجػدة اليػاء. تؤكج مرانع إدارة الشفايات ال
معطع البمجان الستقجمة اآلن عمى مسارسة إعادة التجويخ وتقميل الشفايات في السرجر بجاًل مغ 

 .(Goorhuis, 2012)الحخق والتخمز مغ األرض

 خرائص الشفايات الرمبة

 التكهين والخرائص 
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ترشف أنػاع  تذسل مرادر الشفايات الرمبة األنذصة الدكشية والتجارية والسؤسدية والرشاعية.
معيشة مغ الشفايات التي تدبب خصخًا مباشخًا لألفخاد أو البيئات السعخضة عمى أنيا خصخة ؛ تست 
مشاقذتيا في مقال إدارة الشفايات الخصخة. جسيع الشفايات الرمبة غيخ الخصخة مغ السجتسع التي 

لشفايات الرمبة البمجية تتصمب التجسيع والشقل إلى مػقع السعالجة أو التخمز تدسى الشفايات أو ا
(MSW الشفايات تذسل القسامة والقسامة. القسامة ىي في الغالب نفايات شعام قابمة لمتحمل ؛ .)

القسامة ىي في الغالب مادة جافة مثل الدجاج أو الػرق أو القساش أو الخذب. القسامة قابمة 
حلظ. القسامة عبارة عغ نفايات لمتعفغ بجرجة كبيخة أو قابمة لمتحمل ، في حيغ أن القسامة ليدت ك

تحتػي عمى أشياء ضخسة مثل الثالجات القجيسة أو األرائظ أو جحوع األشجار الكبيخة. تتصمب 
 القسامة جسع ومعالجة خاصة.

تعتبخ نفايات البشاء واليجم )أو الحصام( مكػًنا ميًسا مغ إجسالي كسيات الشفايات الرمبة )حػالي 
لستحجة( ، عمى الخغع مغ أنيا ال تعتبخ جدًءا مغ تيار الشفايات في السائة في الػاليات ا 21

خاممة وغيخ خصخة ، يتع التخمز مشيا عادًة  C&Dالرمبة البمجية. ومع ذلظ ، نطًخا ألن نفايات 
 في مجافغ الشفايات الرحية البمجية.

مجان الستقجمة ، نػع آخخ مغ الشفايات الرمبة ، ربسا يكػن السكػن األسخع نسًػا في العجيج مغ الب
ىػ الشفايات اإللكتخونية ، أو الشفايات اإللكتخونية ، والتي تذسل أجيدة الكسبيػتخ السيسمة ، 
وأجيدة التمفديػن ، واليػاتف ، ومجسػعة متشػعة مغ األجيدة اإللكتخونية األخخى. يتراعج القمق 

يغ السػاد ذات االىتسام في بذأن ىحا الشػع مغ الشفايات. يعج الخصاص والدئبق والكادميػم مغ ب
األجيدة اإللكتخونية ، وقج تكػن ىشاك حاجة لدياسات حكػمية لتشطيع إعادة تجويخىا والتخمز 

 مشيا.

تختمف خرائز الشفايات الرمبة بذكل كبيخ بيغ السجتسعات والجول. عادة ما تكػن الشفايات 
اليابانية. في الػاليات الستحجة ، األمخيكية أخف ، عمى سبيل السثال مغ الشفايات األوروبية أو 

في السائة مغ إجسالي وزن الشفايات  41تذكل مشتجات الػرق والػرق السقػى ما يقخب مغ 
بالسائة. الباقي عبارة عغ مديج مغ زخارف  71الرمبة السحمية ؛ تسثل مخمفات الصعام أقل مغ 
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اد متشػعة أخخى. في حالة الفشاء والخذب والدجاج والسعجن والبالستيظ والجمج والقساش ومػ 
كجع لكل متخ مكعب  721مغ ىحا الشػع حػالي  MSWفزفاضة أو غيخ مزغػشة ، تدن 

رشل لكل ياردة مكعبة(. تختمف ىحه األرقام باختالف السػقع الجغخافي والطخوف  211)
االقترادية ومػسع العام والعجيج مغ العػامل األخخى. يجب دراسة خرائز الشفايات مغ كل 

 .(Ogwueleka, 2009)سع بعشاية قبل ترسيع وبشاء أي مخفق معالجة أو التخمزمجت

تتصمب معطع السجتسعات تخديغ الشفايات السشدلية في حاويات متيشة وسيمة التشطيف بأغصية 
ضيقة مغ أجل تقميل انتذار القػارض أو الحذخات والخوائح الكخيية. ُتدتخجم الحاويات السعجنية 

لخغع جالػًنا( بذكل شائع ، عمى ا 31لتًخا ) 775السجمفشة أو البالستيكية التي تبمغ سعتيا حػالي 
مغ أن بعس السجتسعات تدتخجم حاويات أكبخ يسكغ رفعيا وإفخاغيا ميكانيكًيا في شاحشات 
التجسيع. كثيخا ما تدتخجم األكياس البالستيكية كبصانات أو كحاويات يسكغ التخمز مشيا لجسع 

اني مثل مخاكد التدػق أو الفشادق أو السب -الخصيف. عشجما يتع إنتاج كسيات كبيخة مغ الشفايات 
يسكغ استخجام حاويات القسامة لمتخديغ السؤقت حتى يتع جسع الشفايات. تدتخجم  -الدكشية 

 .(Sharholy, 2007)بعس السباني السكتبية والتجارية ضػاغط في السػقع لتقميل حجع الشفايات

 جسع الشفايات الرمبة

 الجسع والشقل 

العامة والدالمة والجػدة البيئية. إنو  يعتبخ الجسع الرحيح لمشفايات الرمبة ميًسا لحساية الرحة
نذاط كثيف العسالة ، حيث يسثل ما يقخب مغ ثالثة أرباع التكمفة اإلجسالية إلدارة الشفايات 
الرمبة. غالًبا ما يتع تكميف السػضفيغ العسػمييغ بيحه السيسة ، ولكغ في بعس األحيان يكػن 

ل بسػجب عقج مع البمجية أو أن يجفع مالكػ مغ األكثخ اقترادا أن تقػم الذخكات الخاصة بالعس
السشازل األفخاد أجػر جامعي السشازل. يخجم كل مخكبة جسع سائق وجخافة أو اثشتان. عادة ما 

ياردة  41متًخا مكعًبا ) 31تكػن ىحه شاحشات مغ الشػع السغمق السزغػط ، بدعة ترل إلى 
الجانب. يقمل الزغط مغ حجع الشفايات مكعبة(. يسكغ أن يتع التحسيل مغ األمام أو الخمف أو 

 في الذاحشة إلى أقل مغ نرف حجسيا الدائب.
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تعتبخ ميسة اختيار شخيق التجسيع األمثل مذكمة معقجة ، خاصة بالشدبة لمسجن الكبيخة والسكتطة 
بالدكان. الصخيق األمثل ىػ الصخيق الحي يؤدي إلى االستخجام األكثخ كفاءة لمعسالة والسعجات ، 

مب اختيار ىحا السدار تصبيق تحميالت الكسبيػتخ التي تخاعي جسيع متغيخات الترسيع ويتص
العجيجة في شبكة كبيخة ومعقجة. تذسل الستغيخات تكخار التجسيع ومدافة الشقل ونػع الخجمة 
والسشاخ. يسكغ أن يسثل جسع الشفايات في السشاشق الخيؽية مذكمة خاصة ، حيث أن الكثافة 

 زة ، مسا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الػحجة.الدكانية مشخف

يتع جسع الشفايات عادة مخة واحجة عمى األقل في األسبػع بدبب التحمل الدخيع لسخمفات الصعام. 
يسكغ تقميل كسية القسامة في نفايات السشدل الفخدي عغ شخيق مصاحغ القسامة أو التخمز مغ 

ى أنطسة الرخف الرحي ، ولكغ يسكغ عادًة القسامة. تزع القسامة األرضية عبًئا إضاؼًيا عم
استيعاب ذلظ. تقػم العجيج مغ السجتسعات اآلن ببخامج فرل السرادر وإعادة التجويخ ، حيث 
يقػم أصحاب السشازل والذخكات بفرل السػاد القابمة إلعادة التجويخ عغ القسامة ووضعيا في 

عس السجتسعات مخاكد إندال حيث حاويات مشفرمة لمتجسيع. باإلضافة إلى ذلظ ، يػجج في ب
 .(Kulcar, 1996)يسكغ لمدكان إحزار السػاد القابمة إلعادة التجويخ

 محطات التحهيل 

إذا لع تكغ الػجية الشيائية لمشفايات بالقخب مغ السجتسع الحي تػلجت ؼيو ، فقج يكػن مغ 
يتع فييا دمج الزخوري وجػد محصة تحػيل واحجة أو أكثخ. محصة الشقل ىي مشذأة مخكدية 

الشفايات مغ العجيج مغ مخكبات التجسيع في مخكبة أكبخ ، مثل وحجة الجخارة. تع ترسيع 
ياردة مكعبة( مغ الشفايات غيخ  711متًخا مكعًبا ) 76السقصػرات السكذػفة لشقل حػالي 

السزغػشة إلى مػقع السعالجة أو التخمز اإلقميسي. كسا تتػفخ مقصػرات مغمقة مغ نػع 
صة ، ولكغ يجب أن تكػن مجيدة بآليات قاذف. في نػع محصة التفخيغ السباشخ ، يتع الزاغ

إفخاغ العجيج مغ شاحشات التجسيع مباشخة في مخكبة الشقل. في نػع محصة تفخيغ التخديغ ، يتع 
تفخيغ الشفايات أواًل في حفخة تخديغ أو عمى مشرة ، ثع يتع استخجام الساكيشة لخفع أو دفع 
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شغ مغ  511لرمبة إلى عخبة الشقل. يسكغ لسحصات التحػيل الكبيخة معالجة أكثخ مغ الشفايات ا
 .(Kulcar, 1996)الشفايات يػمًيا

 الخاتسة 

تػاصل جسع الشفايات غيخ االنتقائية مذكمة تتصمب تشفيحىا نذػئيا مغ الحمػل الشطامية، والتي  
تشصػي عمى الشفقات السالية. وفقا لحلظ، ىجف ىحا كانت الجراسة ىي تقييع تأثيخ الشفقات عمى 

تمصة التي األصػل الثابتة لحساية البيئة في نصاق إدارة الشفايات عمى كسية الشفايات البمجية السخ
تع جسعيا في مجن. أضيخت األبحاث التي أجخيت أن ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية بيغ 
الشفقات عمى األصػل الثابتة لحساية البيئة وكسية البمجية يتع جسع الشفايات غيخ انتقائية في 

غ كسية السجن. تدحب مذكمة الشفايات البمجية في السجن الييئات اإلدارية الحزخية حمػل لمحج م
الشفايات. تشفيح السػالية البيئية الحمػل في استخاتيجية السجيشة تجعل مغ السسكغ إنذاء دوائخ 
اقترادية مغمقة فييا يتع إرجاع الشفايات إلى الشطام كسشتجات ذات ؾيسة كاممة. الحمػل السقجمة 

ايات تع جسعيا تؤدي إلى الحج مغ الكسية العامة لمشفايات ولكغ أيزا في زيادة مدتػيات الشف
بذكل انتقائي إلعادة التجويخ وإعادة استخجامو. تججر اإلشارة إلى أن خرائز الشفايات البمجية 
تجعميا مشاسبة لمسعالجة أو التخمز بصخيقة أخخى السسخ. ليحا الدبب، فإن األنذصة التي 

ي تع جسعيا بذكل تتحققيا السجن، والتي يجب أن تتخجع إلى تع تحجيج زيادة في كسية الشفايات الت
انتقائي. لدػء الحع، الحمػل السدتخجمة في ىحا السجال في السجن البػلشجية ليدت مبتكخة كسا ىػ 
الحال في البمجان األخخى. نقاط جسع الشفايات االنتقائية في السجن البػلشجية ليدت متاحة عمى 

الستغالل يؤدي إلى نصاق واسع كسا في الخارج السجن، وعجم فيع آليات الصبيعة وحجودىا ا
االستخجام غيخ الدميع لمحمػل الستاحة أو حتى رفزيا. قيػد كبيخ لمبحث ىػ اعتساد اإلنفاق عمى 
كامل محافطة كستغيخ يحجد مدتػى اإلنفاق عمى األصػل الثابتة لحساية الفتيان في مجال إدارة 

يكػن مغ السعقػل دراسة الشفايات، دون تسييد الشفقات عمى إدارة الشفايات في السجن. لحلظ، س
كيف ستخجست السػارد السالية لمسجن إلى آثار في مجال الشفايات، خاصة ؼيسا يتعمق بكسية 
الشفايات التي تع جسعيا، بذكل انتقائي وغيخ انتقائي. يجب أن يغصي البحػث أيزا السجن مغ 
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ت، عمى سبيل بمجان أخخى. عمى الخغع مغ ىشاك ىي إرشادات شائعة في مجال إدارة الشفايا
السثال، في إشار االتحاد األوروبي، يجرك البمجان الفخدية سياسات مختمفة إلدارة الشفايات، التي 
تختبط مع الطخوف االقترادية واالجتساعية والثقاؼية والجغخاؼية السختمفة السختمفة. لحلظ، ال 

انت لسقارنة السسارسات يشبغي أن تقترخ البحث عمى خيارات لسذاريع التسػيل. كسا أنيا دافعة ت
مغ حيث إدارة الشفايات السشفحة في مجن دول مختمفة. عالوة عمى ذلظ، ستخكد البحث في 
السدتقبل عمى تقييع تأثيخ معيغ اإلجخاءات التي تقػم بيا الػحجات اإلدارية الحزخية بذأن 

ام السؤدي إلى الدمػك السؤيج لمبيئة سكان السجيشة في مجال، قبل كل شيء، االستيالك السدتج
تخؽيس في كسية الشفايات الشاتجة بذكل عام، وكحلظ في مجال الشفايات االنتقائية مجسػعة. 
عالوة عمى ذلظ، فإن ندبة التكاليف إلى األرباح، وتحجث أكثخ عسػما، تحميل مغ التكاليف 

عخب ىحه العالقة الستكبجة نتيجة لمفػائج التي تع الحرػل عمييا جدءا ال يتجدأ مغ إدارة السجيشة. ت
عغ كفاءة عسل األنطسة الحزخية. مغ أجل ىحا الدبب، فإن تحميل تكاليف التكمفة االقترادية 

 يعتبخ اتجاه البحث في السدتقبل. DEAباستخجام مشيجية 
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