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  ي َوة

     َ نةوة ر ،نم َ   مم م  َ  ررة

 م ن وةوة ر رى وةَ  ، ادةو َم  نارةةم راةَر

 ما دارة ن ود م َ  وور  ام  ن ةىَ  رىرة

 رة  ن ,ا  ارة و رامةَر رى  وام  وم رةو ط  امَ 

 َ ى  زامدام  دا َر  م َدة وومر داد  َ م مَ

 رى  ٦٠٠ َ  س زارى  ٢٠١٤م ؤذاما ر ن  ١٣٥٠و  ،َ وةى ن و

 َ وة س  ىَ  ام دز  ردةوا دوو طار  م  ىر

 رةر  ن   َررةن  م وت  َون وةك رةرَ ذ و 

رةى  َر دة   ََرةرة   وات   ٢.٥٨رى م م ك ن  وة 

 َر م اَ  موة م َوةى دة  ََر م دا مَ موة

   نرد َر   ردرى م و زام م ةَ ٢٠١١ مم َر 

  َر دة َىم داطَر مزا و م َىم  ةمر وةدؤ و موة

   وةى ط وةَ دةر .دم ك ذ  وةم  رةى  وةى

طر َ و    رى َم دةَ% ى رةى مةم٢٠ وام امى دا دم مى  

.ََ زام ةَ  
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: َ  

وةن  َو  َردةوام  و مى ؤى ؤظا رى اوة و          

 ط  وم ةمر ط       دواى مرر  م َ    ةم مَر وةىم

  داؤذامر مَر   دام رة و مَر ردةوا ا وز  ندة  ر

   وةى   ،َ َ د م وةىم وة وام َر ة َ دة ةم

ن  من دا وادووة ررى زؤروم وةن   وة   موةى داما

  ََر َدار ط  دزةوى وا ممَر  َاومدز  ؤذدواى ر  ؤذن رةر

   رةر دم وةن.

   وةوامر    مو       طم  ََر دة داَ   ىرامرةَو ر َ

دم وةن   مم وةن  ررى واوى ر و رم ى   

رةن  رَةردن و ردن دة  َردا ن ا رَرةر  رزطرون  وة       

.َدا  م زام رط  

ما رَم رَى مم وة موم  طَ وة: طَ وة ى  

  .    َة زام و ن  داماو زؤر َ وم ما وةدةَوة 

وةَ  دةر  ن طوةَ  :ن ىَ رىرة م

وةم رى َم و م رَم رَى مم وةك  َ رَم رةرى        

  .وةن

     َد زام وةَ ر :وةَ دي       و داوةَ  َ

ر َم دى َموة  دة  زامرى  ور َم  رَى   

 طَ  ى و  و   وةك طاك  رى ام و ارى و َاوى ى 

ط  اط رى           رىرة  ر َرةى دةطَرة ر و ىمزام ممم  

مَ رى موة .  

:ردا  ةىَ  وةن داممط م وةَ  ط   

-   وم   م دى زام َر َر ن؟ةوة ر دم  

-  ؟ رى دى ن ورةرة  َ ر وةك اوةا طمَ رى  َر   

و ة زؤرمر : نَ وةَن وةَ وةىداَ م  ن َ  

 ام  َو دة  وةَر م        مو دةو  َ  َ    و ز

 دوة  َ و َة مو رَا  مدرا و      مو     ،ا

 موت و     ر  رَ و  دةرةوةى ر    َك روةك زن دة

          نوة رىرة ط رى ذر ر وور اوة ت ىزام د رىظط

   ا    ا  (ار مومم إا )   ا      ن  ور َموى ( 

 ٢٠١٢     ) وان ادس اد   ٣٦(ذرةا)  ارت أ ( )  طرىق  ات
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          نةوة ر َم  اوةَ ذة    َمطوة م.وةدؤ وى

:وام َر وم اوة س ََد م م َررة َوةك ر  

١-  و   ر ،  و أر   ت اا  اا ا ،

 ٢٠١٢درا ،  ح ا ،  اداب ، من اول 

٢-   اد ، ت اا–  روا ا–   و مو إ ما  

 ا ا، وراه ،أطد ا  ،   من ام ، رة  ،٢٠١٤ . 

  وة َ ا ن َة مى :

   ر ، ات ا ا    و إم ا ت  -١

 ، رة  ،  ر ، وا ، اا  ، ا ا  ، د 

٢٠١٠ . 

  روة مامَ   اق و وم رةا مى زؤرة .

وةَ م  :   ط  ار  اوةدا م ى وةَ

َممم   وةرةي .وةرة) موة Wastes وة م  وةرةى دووة  ،(

 م مرر  َ وةرى ا ، وةم  دووة س ن مَا  ر  نةر

ؤظ  س اوة . وةرةى    رووى م وةرةن ر ذ  ط و 

   مَ رى  نوةن  ٢٠١٤،راوةَدار  ن ام رى م   َ

  َوة  دةر و  روةن ن َ وةَ وة . 

  

 وةرةي: ) نوةWastes(  

         َ نوة  وة ،نم َ    نزن ط ن ن َ نةر

رطن د ر ر ،  َن  َ َةدا م وة رةن س دووة  وةى

   ى مر  َدى م َو  م َ  ،وةَا دةطؤظ مم

  ن رورة م ى ك م وة وةكمر و مرر ،م َ

 ىرى وا ةداَ َ  َم نز  كةَ  دم وم نةوة ر وة و

 رر ن ض  وام و رىرة   ىاو ر  ام وة  دة

ذم ذ ؤظ و زةوةران و وامى  مو  ذدا  ى ططا دة َر 

َ َؤظ و م  نمد  داردومط  َر ىاووة رو ر  دةر  

  رام و  م وةرةك ن روو.

  ):َWastesى وةن (

       َ ازا َ دةى   ون س  نمم  وة دةوَ ىوامر 

 دام َر  وةداَ و ن م دووة ، وة نم ن دةموة َي دام

 َم  دوورى  نرة دةرةوةى  وةن داموة   ىم و ادام وة ،  ك 

م َما وة َي دةدةن د   دةر ،وة رؤمم رَةرا ن 
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 ردة ددة موة رىرة وةودم رر  وةدام ط روم 

   )١(ى زام دا. ١٤س   أرمةوا ر 

مَ ك   رادةك وازن َ ةداوة َة ط طَ َى  اوة 

  :دة روو

   رووى زام وة: -١

ن وَ َات وة:   ر َن ل و   َرَر َات   - أ

  )٢(د دةَ  َان

وة ط و   ك د ؤظن َ ن َن موة  ت و   - ب

 ََ دراودا.  

 ،وة ارةن:  و ددامى وا   و ى و ن   - ت

 َ موَ  َة زام   م َر مرو ؤظ و 

ذ وم)٣(. 

َى رَاوى مور م :زاراوةى وة ن ك مَى  وةمى   - ٢

 . )٤(و طم موة ى موََ  َ و َ درى اودا، و  ك 

٣ -  َ ىؤظ و ذ انَى مةم  وة و  نوة: ى ذَ

وةرةرة ىَر  وارن م وش راةم و ٥(دةدات(. 

  )٦(ََى ورى :و    َرى م ن مر -٤

  ىوةم   م و و وة  وةَوون دةن ر دامَ  و 

.َ كَر ر ى وةى دور  وَل دا  و م   

 َ ةَ  َ ىوةَ  نةوة ر  اوة  َى ط

  :ةمارى  زؤرى زامموة

امى طاوةن  و وةمى ز دةت  دورى وة  ى  رووى طاوة : -١

 .)٧(( َات) ر  َدموة و طاوة ورةردم دى  دةَوة

                                              
)١(  ات اي، اا  ق – اوط اأم   ،)د ا  رات     

ا٣(  ،ا  ون  ٣، ص : مأم  www.saudigs.org/Portals/٠/aldeghairi٤Last.pdf     

(٢ ) Emma Selin, Solid waste management and health effects, http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva٢:٦٠٧٣٦٠/FULLTEXT٠٢.pdf (٢٠١٤-٣-٢٢), P٦- 

 .٥٦-٥٥، ص٢٠٠٦ رض رأ، امن واث ا، داراون ا ا، ا او ،اد،  )٣(

)٤  ،ر م ( ،  ٩ص     

  ٩ر م، ص  ) ٥(

  ٩ر م ، ص  ) ٦(

)٧(    ،  ر ، ا ا  درا ا د   ت اإدارة ا ، ا ا  ا را

  .  ، ١١رة ، ص  ٢٠١١ اداب ،  ا ، ة 
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ذوة :و دام  َي دةدر َن زةوةران درو دةن و َ دةدةم مو   روامى -٢

 ذ ووة ،و ش وا دة  َو دام روةن ام َر 

َ و َوون ورر دةورة  را ةَ و وَ  ََ ر َاما دة

 .)٨(ََوة

 روامى روة و دام  َى دةدرَ و وةماون  دةم َةى راو و  -٣

 .)٩(مراو دى َة  َوام و دامن  دةامَ دورة ر ََوة

٤-   ض  م َ َ ؤظ  اوةمدةى وة  تن دةةوة ر ىَ وا م م

 ةةى رَsolid waste   نةة رَ ن َ داsemi-solid waste  َ)١٠(.  

٥- َ  دةز دة  : وةرازم رام ىوامر   َََ  

 . )١١(ة  دور  َمى ر َوة اََا ،و

و و  َران وةَ    ة م رى واز َى دةت َ ي

 ررةم دةطَوة  ؤظ    ررةم و َ ة رةمو

  ؤذامر  َ ن َ  َ وة و  ت رزطر َ ي َوو دة َد دةز َ

 .ن م ََ رى  

  وةى وَوة  و  َوازة،  و زن ى و  ة رةنى و

رَ ر ؤذام ) دةدات دةط ٢.٥ اط(  ة  ندوةزة ط و  ، ىم)٠.٤ 

 اطَدة ( َي دام ى   ى  وم من و وز ن وَ َ 

 مَىة طَ زدى دووة  مى داودا  م  ،)١٢(وة  ر َرؤذَا

و  ودامط َم دز   اَ  َدا دةؤذامَي دراوى ر ى  ٠.٧٧دا  ١٩٩٥زؤر 

   وةرز َ ر  ة ؤذامر ٢٠٠١   ٠.٩١دا  ؤذامر َ ر )١٣ (،  م دز

                                              
 ٢٠٠٣اردن ،-و ،دار اوق  ،اار اول ،ن  ا ن اة ،  اا ،ا و ا ،ا ا ا )٨(

  .١٠٨،ص 

 ا    واو  ا  اون  وزارة , ا  ر  ا  ا  د ، واو   ا  اون  وزارة(٩) 

اد ،   ا  طء اأ  ض،-ا١٤٢٧ا   :   

   www,momra,gov,sa/,,,/Forms,,,/MunicipalitiesForms/Indexes/ ٢٠%     د  p١١  

)١٠(  ) ور اا  وا ت اا    ن ، درا      طا  راا

 ا م  ا–   ، ى و اا ا  ، اد  ، رة  ،  اد . رص  ١٩٨٧،

٩.   

)١١زورى ادار ا، او ا در ا ن ،ا  د.أ ، م ا ل.د،  ون ( 

  .٢١،ص ٢٠١١اردن، - واز، ن

)١٢  أ  ا و ا ت اا  ، ا   (-  –     زو ا  ءت ،دار ا

  .٣٤٤، ص ٢٠٠٩،ن ،

)١٣( ( ا ت اGlobal GEO٤ environment       م رات ، ا ا  ا،  ة  اا 

،  ٢٧٣و  ٢٤٣،ص٢٠٠٧.  
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  وةَرةش دةط  ط ةَ ىَ  و رم وم دن زمط  َر ط

  .و ومدا

  

  وةرةى دووة : م وة رةن : 

وةرة و ر ن و ددة ران و ش م و وامى َ  وةك     

مو رو َة رة مَى و طمو َة ل و   و 

 ة  ن و َر رة  م ، نةوَ ز و  اون دام

، م زؤرى وةن  م  زؤر مارَم  وةن  رؤذ  رؤذ رةردم

  وةَو ٧٠دةن ، وةرةوةم ش وو نمرط وة) َدة م نوة ةىَى %

َ دوَل و طزى ذةاوى م  رمة رن ،  و  و دة ؤمن)، 

 ى دَ وام ط ذةَل و ذ ؤظ و   نواوة و ز رط َم دة 

 م و ىَ ر م روة ،ة  د ىَ و ةَ ىَذ

  دة  َوى ران و وى ذ زةوى و  زةوى  و زن َ َل  ذ

 رووى رَم ن وةك رةرى وة رةن  رو  أ و ب) ١وام وَى (،)١٤(دةت

ر ةَة   و مر و   َ  و ١٨٧٦  رى ،نمم  درا دم وم

 م   ةوة و و دم وم  َل َ دواى  ر مة و  ن

  وة وَو دة وةوام  ى  موةى مةموو م   نو 

رة وةىدم)١٥(.   

  أ  ١وام وَى 

  

                                              
)١٤ (  ا اھإ  ،را ا   ا    تق  ا  ،   ت  أار  ا      ،

ا ا ر  ا  - ددس ان اوا ( ٢٥، ص  ٢٠١٢  

)١٥(  ا،  و ثوا ن و اما ،  د ،  دار ا–  ،  ر١٨٤ .ص ٢٠٠٤.  
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  ب ١وام وَى 

  
 ر َ رَ زؤر وةم مو دم وة رةم  ما رمة زؤر ط  و 

 م و دامدا  رة دةن رة طزي زن   و و زةوةران و 

طَل وةا دادةم َ رَ زؤر دةن م ر   َدموةى رةى ،دةَوة 

َر  دامروم مك م َذ  نوةة ىم   زؤر رةى ٩٠ %

 م  َوة وةك دة نوةوة١٥دة  %)ة )١٦مر. نو ز م َر 

  زؤر وت َ دا َ ة زامم دةن دووة  مو دم َ و 

.َر  (وةََر م رةدو)ن م رى دى  ىوام  

 ََردة نو  َزؤر  زام َو ر َ  م وةى ت و ىَر  

وة و دة راط دةروم  دوَل و دةي رى ذ  وةى طَل 

 ، وةَ داذ مووزةى ٩٠  َردةط  َر   م ىام نوة %

)، َ١٧م  دارى زا د  رَ م ووزةى  د ووزةى رةد(طر و ر

                                              
)١٦(  ،ا ا، ث ا ، ب أ  ،     ن ، زورىدار ا–٢٢٦، ص ٢٠٠٨ردن ، ا.  

)١٧       ، ت ارا أ ، دوا ا ت اا ، ا ر ىم(      ا   

ا ا ر -  ، نوا د ا٩٨،ص  ٢٠١١.  
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م .)١٨(وة  مَى وا مَى طزى  َر د َوام طزى ن ،طزى مل ،طزى مل

  :)١٩(وةى  زن م َوام َم    ةن   ش و

١-  رةى وةىدم ١٥-٨. َ رةى  %  

٢-  ؤب و وةىم و  َر َاموة دة  م وة دم وم ىَر 

.َ نؤ  

٣- وا دم رةى وةىدم  مى دام و ،    نر   

. وم و م دةى دودةر مَ  

٤- .َا دة دامم    يو ووزة د وةرط  

     َر د ن دا مو  َزؤر  داَ  َر د  و د و َر م ةدةن

 و ،(نوة دموم  ررة وةك َر) و ذ(ووزة مَروة)ر 

 م رةى   رة مَ دة   اموة مَر  مَ 

ن  وات ١٣٠ن رؤذم وةى ا دة   ١٠٤٠ما  وةن  رى طام دا

  َدة رر ىرة اََ١٠٠   م رةى ، دةدات رة ىم زاردا  ٢٠٠٠

٢٠٠٠   وة ا دة وةى نرةو  ٢٠٠٧  مى دا ىووةى م وة  ٩٠٠٠دا ن

% ى وةم ر  ر َرةر دة ،َ ٢٠ ووةم ر ،)٢٠(رؤذام د

% ى وةمن  ر َرةر دةن م زةوى َ و َ م ٧٥-٧٠ا و دامرك 

 وام  دم كَذ  )٢١( مر  ن و ٧، وةمزرط وة وةى٥% ى ن و  % ى

٢ َر دةرة َر  نز وة ٢٢(% ى( موة م دى رة م ،

 دة  َرى ماوة مَم دا و دةزطن و رةى ن و رو رن و و دامى 

  نوة مك مى ذوو مم   رة ووزةى مَ دة  ت م رةى

رة داماوة  امو  رزى  و وةمَ ا دةَ و  زم َ ذ ٢رةما 

  َمط١٠-٨م ردة ؤذامر َ  وةدم ك وة ودم ك  اوةدام ؤذك ر ن و

   .)٢٣(ا

  

  

  

                                              

  ٢٦٠، ص  ٢٠١٠ون ن ا ، ،  وات اا: ن  أن،ا ر ا و   و ( ي١٨(

)١٩ ( و  ، ر ا١٨٤ص  ،ا.  

)٢٠(  أ ا و ا ت اا  ، ا   –  –  ، زوا  ت ، دار ا

  .٣٨٧-٣٨٦، ص  ٢٠٠٩أردن ،  –ن 

)٢١( ا ا  ، وىدق ا  ا)  و ص ، ) ٣ ،رإ ، ا  ون ، رفة ا١١٤ .  

)٢٢ر ) ا١١٠، ص  م.  

  .  ٣٥٦ ا ، ار ا، ص )  ٢٣(
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  وةرةى  : َررم م وة رةن:  

م وة رةن رر زؤرى  ر  وم ذَ ة ط طر َ و 

َر  زام ةَ دة َم م ر رىر م ةداَ َ ََر م 

  روو :

١-  ةىَر  وا و ك واى  :وا ر نوة م رىر٢٠.٩٤ ؤو م %

دا راو وا  دةَ و و %  ، طَل م وةن ٠.٩٣% و رطن ٠.٠٣% و رن ٧٨

 وادا وةك دووة  وةَودة  نزى زر ط م  وةََى م وةك َ

  ةىَر . ...د وطى ط ت ، ومررؤ ، نر ى  ، نر ى

َ رى ر وةَش دةوةزامن. طةوة ر  و  ى  

    ى زةوط ومرردةى طد مزةط رة نَم زامط   ةو وةك دةر

  م ن ور ى دووة وام ن واى ش و امرر ط دؤ رى زؤر 

 وةك رةرى  م َ  . ...دطى ط ت ، ومررؤ ، نر ى

 و ط  رىر  َمك دةدة م واداررط  نوةم وةى ، وة

ردةوا َة و دة و  م)٢٤(.  

 م روم اوىَر ممم َ who  م٢.٤  ردى ط نس دة ن

   م واوة وة م٨٠٠٠٠٠دا  ٢٠٠٦وردة   وا وم موردة ردط  ة دن 

  ةوة  ١٠ وؤى مدة وردة ١.٦ ى م   ة   واوة موم

  .)٢٥(ؤ ١٠

 َ نةوة ر م وا مة  و  رى رج م   وةش َ

 َزؤر  نوة  نرزطر   اوةَ ار  ،   رى مو

و  وةام   د مةوَ ى وو زؤر َن دةوةمط 

  ش ةَر  وةى ى َدة رة ردوو  َدة رة ووزةى مَ ر رةى

َ  َ وةموة م ى وا وم    نوةَ اوة دةر

 طزى رطم و ر و طزة  رن َل مة  ٤٠٠٣م ك ن  وة رةن 

 م ى نمم َ اوة َلط. وةَو دة وادا  ؤى م  ر

،  راو مراو دة َى ش ون  )٢٦(ى وا  ة  ما% ٣وةموة 

.واوة وم   ار    َذ ن مم ر  م م  

  ررى م وةن ر و:-٢

                                              

)٢٤  ( ا ت ا Global GEO٤ environment  ص ،ر اا ، ا ا  ٤٣ا.  

)٢٥  (صا ،ر م٥٠.  

  .١٣٨را ا  ا ا ،ار ا، ص - ٢٦)(
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   دةدا ن ووَ مو  َزؤر  اَ ،َدة  و وادا وم  َلط

 اوان مَو طذ م ىم  وَ دةى م م  نوة م 

  (موم)رةت  ١٩٨٧ دا  رار  نرةوى رَدر  ماو ر وم  

  و روةم و ط زؤر ردَ و  دة  وى رر مرو ؤظ 

و  دة َواََل   م ر َى و زن   ش  رَى )٢٧(دةت

وى ذ زةوى و  داروة َ ةك َ ةم دار دة  َ َوة و  ووة ى

  .)٢٨(وى ر زةوى و  دةت

  

  ررى م وة رةن ر ك:-٣

زةوي ط و  زةو ن  ررى م وةم رة  رَى      

طزة رم وا ، ررى ر َى  درو دةن  و طزامى  دةوم رن

 ؤم ا  ر ةم رس و   َوك دا دة رام َلط 

ط ك و  ور ر ورةط َ ارةوة)٢٩(  َ و َ  وةى  ،

 رة رى و َ َ دا رام و َلط  زةوى  ن نز و

 واََل   م ر َى و زن   ش  رَى،)٣٠(زةوىدةو َر 

 َدة  دم رة وةىر  وةرة دةوة دورى دا وةو كو)٣١(.  

  رري م وة رةن ر مرو ؤظ: -٤

َام وةن و وموةن و ممن،   َددةى ذةاوى دةردةم مو واو ك و     

 َ وةىر دة  ،وةدامم ىَر  ؤظ  وم  وةَازردةط ود را و

 وة َ مم وام ؤظ  م}و  ، َ وةىم ، َ دم

) َ ىَ و م ؤظ م  َ مو ،َSkin cancer({ روة ،

 وة م ةوىَر مم} ) ةرAsthmaوت و ر ةوىَر دمو ،({ دة روة ،

   وةَ ى ر، ودم طدةو وم ى و وموةى مان م

 ،روم ددامن، زارى ددان، ودم طَن و وازى  .روة ردة ر 

 ر َةن و ن و درودم زارى   ،م رر  ى 

 ، () ذىرطون و دةةر ون و ى زوو َو دة  َ رودة ام ومَ 

 ،َ  و، م دمو ،نوة امرر ،رو دة َ ىط  ،َر

                                              

)٢٧(  ا ت ا Global GEO٤ environment ص ، ر اا،ا ا  ٥٠ا  

)٢٨(  ا اھإ ، را٢٥، ص  ا.  
  .١٣٨)را ا  ا ا ،ار ا، ص (٢٩

)٣٠( (  ا اھإ  ،ر ا٢٥،ص  ا  

)٣١ (ر م٢٥، ص  ا  
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... ن ىَ و ر)٣٢(ان مم وم .  وةىومو    

  ام   رى  م  .وة دةردةموة وةىوم ن ومو  ىزامو ط

 ووموةى وة ذةاون َ ة رة وم ى وم و و واو 

 وةىومو ك، و َر  ،رة و امدام  م َو ١٠ وام دا  ى %

 وة روة ،وة اوىَ و نمام  َ ون و دا  واوم ةَ  وم

روة  . )٣٣( ) )Teratogerricى دواو طى َ و طمدم ر ن

واو ذ وم  م ةوىَو و ر مم ؤظ وة  ن م َ وةىر

   وةَازروة دةطم و ى دةَر  وا م ددة وةرط   

  م  كر م  .ؤظ٠,٨ اا  طوةَ َم  ،اَ ر

 ومووة. زؤرم اؤظ  َاورو د ر ددةى انَى مةمCOَل   ٢دو ومزؤر وا

 َ  ة َ ش .وادا  نر مردةط مواو م  ذة  وادا 

   م وةموة دةردة  َوا و دة َى ذةاوى ومَ  و  ذن

 م م وَ)ت ) ٣٤  ن دةردةوة مم    زط َ .

 وةر  َ ،ن مو مم وةى ؤظ روم ر نارة

   من:

  )COطزى   رن (-١

طزَ ذةاو دة َ م ر َر مدان و م م َ  ةى 

 ٠,١  ىة رط  %دن.٠,٣ ى َوا دة %  

٢-ؤى م Nitrogen oxide ىة رط  وةمن و ر وةى مر :

 دن.٥٠ ى َوا دة ن/ش  

٣- () رى مى م َت: دةمررو ىَ .َ ت و و و  

٤-  را) وة :(صت ا) رص٢ اPbO   رىر   مرة (

دة ر طدم اَل و و و  َى اَل (ز)، روة م ددةى 

ر ر روو  و وزةو ةى موم م   رة ن، 

 مَر دوا   ناووة ذة وةىوم وة وؤظ ن  مر و

رَرام و ر وام دة َى َ م وة مم دَل و َ و 

  .)٣٥(َو دموةى رطى ش 

  

                                              
   Emma Selin, Op.Cit., P٣٢(.٧-٦  (  

 .٥٧ رض رأ، ار ا، ص ) ٣٣(

.٢١-١٩، ص٢٠٠٧ ا أرمؤو، اث ا وأه   ان،  اة، اة،  ) ٣٤(

  .١٣ار م، ص  ) ٣٥(
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٥-)  ى زى دووةطSO٢ (Sulphur dioxide  

روةى  طزة   مم موت و  َوازةم ى مو و و و و 

دموةى  موت، روة رطم   و م و س و ر و 

 دةردام موةر مط  نمر ن وام ددة وةىوم   ،زىط رط  زةنط

دة َروةى َ م  ؤظ و ذةن و رووةك، دة َى  SO٢م وا  طزى 

مم و ودم وت و ون و ودم  و مان م ، وة  َةى 

 ى ١٠٠-٥٠ َوا دة َم  ش  وةى  دن١٠  ر  ر ةَ ن .دادة

 ،َ دارى رؤ  وةن رووة  راك دمدارى درو امَ ىَر  ت ودة رووة

 ووةر وور  نز  ران  ومدرو َو دة  َلط  دواى  وة

  .)٣٦(ش  م َش  ٠٣,٠ةطم .َى رََراوى م ون  طزة   د

  )٣٧(ددة ذةاو رن و ررن ر مرو ؤظ 

  روةى ووموةن  ددة رن
  

  ن
  ررى ذةاون

 ر (رص)

Pb  

مو زن، 

 م م وةى

 ،رةم م ،

مم  و 

.... زو  

  اَ  ى

 َ  

١٠dl/Mg 

 طى َ و دةر، 

َومَ  رو 

  ن ورةََ

  طرن

(ز) ةHg   

م  و ؤم وة

 من، دةر

َوو ذةن وةى 

  ددامزةن و دةرمن

  اَ  ةىَر

 َ  

١٠dl/Mg  

وةرط  رَى 

  /ط/رؤذام٤دةوة 

م طدةو رن، 

وون  زارى رَةوى 

  دان وم

طرن و رةون 

()  

 دCd 

وة ؤم و 

ن، ى و 

  وة وةن

   

١dl/Mg اَ   

  

  ن و امردا

 زامدن، دارر

 ومَ  ،نرط

ةن و ر َش و ر 

  َى ن و ؤت

  

                                              
)٣٦ (  را ،اإ ا ا  ا  تق،  ا  

http://www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes_article٢_٢٠١٢.pdf .٢٧-٢٦)، ص٢٠١٤-٤-١٣، (  

(٣٧)   Emma Selin, op.cit, P٧. 
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وة ر م : ارة ة مَ رى  ن  

      مَ رى  نةوة ر(ارةدام)دنةَر(*) رةى ذم وام)ى ١َود َذ (

وى  رَةرا رةوامَ م دا  َ مو رَةرادا اوةوة م

زران  راو و  ة  َودَى دن و رر دم وة 

رةم رى َمَ   دا    ك راط ر و دموة رَ و  َوة 

  دووة شرى دا نةوة ٤ردم ىوم   َة ى اى روك م م و

). ٢دموة و طاوةى وةم ،وام   رَى موة رَةدة َوام مى(

ورى دموةى رؤذامى وة رةن ردا َة ط رؤذ  رؤذ روو  زد ون 

ة روةك زؤر  َرةم مو و ن ،ش دةر زد وم رةى دا

 ز َوةى ط مماردة تمم ؤ ممَر ىزؤر   مز

  ).١)،وام ى(٣٨وة و زد دةَ رؤذ رؤذ (

  

  

                                              
  رةن  رى َم و مَى رى    (. رى امَ ةران  و ى وة ٣٨(

  طرة و روام ةى طَل م ١٦٣)  رى َم و طرةم ر  رةوامَ م  و *(
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  َةران :  روة / رى 

  ٢٠١٤، مى رة رى َم ،رَةرا رةوةامَ م  مرى  -١

   ١٠ ARC GISدرو دم مى رة رى َم  رمى -٢
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:   ةرانَ رى / وةر  

١-  مَ رةوةام راةَر. مَ رى ةر ىرى ، مم٢٠١٤  

 دموةى رى -٢  ١٠ ARC GISدرو دم مى رة رى َم  رمى-٢

 م  ندم ردام  ام وةىَ  ة ن روام ن وم٣/٢٠١٤   
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) وة رةم رى َم  رةوامَ م و من ن دؤوة  مَان ١ى (

 م٢٠١٤ – ١٩٩٨  

   ى وة ن / رؤذام   َل 

١٦٣.٩٢٠  ١٩٩٨  

٢٨٤.٢٢٩  ٢٠٠٢  

٢٦٤.١٧٥  ٢٠٠٥  

٢٧٠.٠٠٠  ٢٠٠٧  

٤٤٩.٤٤٣  ٢٠٠٩  

١١٠٥  ٢٠١٢  

١٣٥٠  ٢٠١٤   

:    ةرانَ رى: وةر  

١-  اما ت اإ  سا ا  رضت اإ  ، ا  ل ل زاد

 ام ، ر  ،  رة ،   اى و ا  ، اد ، 

  .٩٠و  ٥٣ ، ص ٢٠٠٠

٢-  مَ رةوام ىرم ، د رةج ارَت  ٢٠١١ر م ، مَ رةوام

ةوة،٢٠١١زار  مرو ووىر  دا٧٦ 

٣-   ن ووة وةىدم ارى مم  ر  ام ردام

 مزرا مَ رةوام٢٠١٤و  ٢٠١٢. 

  

ن/ رؤذام دةاوة  ١٦٤دا مى ١٩٩٨)وة ن رون دةَوة َ  ا   ١ى ذرة (

    ٢٠٠٢   ز   دووة دىة ز ٢٨٤   ة  ، ؤذامن / ر٢٠٠٩  دا وة م

 وةوة ٤٥٠  وة، ؤذامن / ر٢٠١٢   ز ١١٠٥دا ط  ام وةىَ دوا  و ؤذامر م

   اموةَ٢٠١٤   ز ة و ط زؤر ز ةى ( ١٣٥٠َ وام، ؤذامن / ر١.(  
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ةوامَ م و من ن دؤوة  مَان ) وة رةم رى َم  رَ١ةى (

 م٢٠١٤ – ١٩٩٨

  
  

وة رةن رى َم دةَوة ى  ن(  ) دةازموة   

)  و َ داماوة ً ام وة ٣وام مى( ٢ موى ؤ  موى زى

مةوة ر و رةىرة، مَ رى مةر   روم مك م ذ  م

 وام وةَ  َ  وةى َ  نةوة ر ىؤذامر مك م ََل و ذ  مم

%ى   ٢٠ردا دة َ مى ٢٠) ،و َة ذ ك مَ و رى ٣وَى(

  ىمَ رىوزى م وةى   َا دةرى)٣٩( .  

وةى َى   رةرى وةن  رَى من  َ دموةى وةمدا   

َ م  َ   َمَ و  ن د(من   دموةى 

 َ   َدة َ وةى(رة مَ دة  ةرطَ د  د، رة و

 دمؤم َو   َدة وام  ردرى م َر م م دامك م ذ

 ن زر ى   َدرم م و َرةش دة  ، َدة رة درو  دارط 

دةر زؤرى طزي ن  َ دةرة وةن درو دةَ و  ون و ر َن و 

 وةَو دة َدةطزؤر زوو ط  ىزامو ط َ  زةط  م ، ون دةدةنررزط َ  رط

)(رمة َ مزام  موةى طزى ن  موى ٤٠% ى  واا َ وة(١٥-ََ٥ا 

ذ َك ممدا مة ى مومَ وةى ورد و رةوة و ردة مومَ ى 

 وم دوادا وة وَ َ (دمامَ   م ةرانَاوة  ٢٠١٤ور مم  ردا دوو

                                              
  ) َ   وةى امَ ةران ٣٩(

)٤٠ ا طا   و  و تا رد ا ، جا  (–  ا درا- ا ٣٠٢،ر 

،ص  ٢٠٠٥ ،  ،٢٣   .  
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  نَ ٢/٨/٢٠١٤  ٢٠٠٤/ ١٣/٨   وى و ردةوا١٣/١١/٢٠١٤  ة،  ٢٠١٤/ ٢٠/١١ ردةوا

  ).٤وام وَى(

  

  طم ن و  ك مم وة رةن

وةن طَ ط زة  م  م ط ط َ ذ  م  و َةى

  دةمَوة  دةام  م دا  روو :

١-  َةدرو و َا دة َ  َ رة و وةىدم    م

دورَ  َ مَ دامان  و ر رَى ى رة و ر ط داموةى مَى 

 َ ىَ   ، نوةدام ى طام  َ ا مزةط  م ا ن 

رودةدات م   مى دامان ( ت  طمى زرط  َرى رى راوا و 

مَ رة ىَر ر   (تؤذرى ر  روو اروو و ىرى -ذا  رةداغ

 مَ راوا و–ؤذرى ر  ترة  ا تدة ورة دروط ط   ت

. ارو م واان ردام روم 

ن   دةَ م ووزةى رة  َ ن درو دة  َا  -٢

دةَوة و  زؤرى و وة رةمى  دة َى ودموةى طزى ذاوى ا

  ن   مرا وة َيَدة  ىمةوةر و ىزؤر  ََم

 وة  و من و ...    طزة ذاون و دةموة  وادا.

م ا  دة َى و دموةى م  وام و َة  و رة وة -٣

زؤر طزى ة م  و رة وةم رى ا َ دموةى ك ر 

 مو وة ، ن م وة ن وةكوة وم ماورة ذ 

 ى مرة ى و ، نز  ....نؤم وة و  و  و 

  ة زط  وم ردةوا ى م م ١٠   وَل ك م ر َىمؤذر

)َدرم م  دمؤم٤١(. 

  

  

                                              
)٤١  نوة دمم ىوو مم اممر َلط وَو و ام وةىَ   ( ؤ٢٠١٤.  
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  موى ؤ) مم زةوى  ذ ك مم وةن  ٣وَى(

  
   ٢/٣/٢٠١٤روة : رى َةران َاي طاف 

   ٢/٨/٢٠٠١٤) م وةن  موى ذ ك من  ؤ  ٤وَى ( 

  
   ٢/٨/٢٠١٤روة : رى َةران َاي طاف 
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٤-  وةو رة  مط   َ ةَ َ  مؤم وة

 ؤم ََ  كر وم اث  ون رزان ون و ة زؤروةم نؤم

ك دم طَ طامة وةك مخ  مردةََ   مَى  ، وة 

ز  ؤذر  ن رؤذؤم ةىَر  ىم دة ززةم  ام د٥-٣م%)وة  )٤٢،

رة ؤمم  رة دةى زى  َون   زؤر َوم ن ن 

 رةدو   ن و درى م م  ،وةَرى د رةوة و دومر دة

  ى رة مؤم وة وةىمَوة ٧٠ وةىمَر رةى دو %

ؤمن   زم دورة رَموةن دةرةوةى وت َوم وةك 

م َ ر دَ و وةى ؤم و ن و م رى دَوة و َى ؤ

،   ما  وام  ر مرو )٤٣(دةؤ زارةم موى ن

و ذ ، ى  َطَل وةم دا ن م ذ ك دةمَ و ن 

ةاوم وةك ططد ، ة ، د  زؤر  طدةطَى  مَى ا و دوَل و طزة ذ

 وم دز  وةم نوة ند ا وةَ ،وةو دة ؤظ و ذ 

 رم مو ك و و و واى اردةورى موى اوم  رى و  و 

ة دةر م  وام  اث ون و  زم دورة اردةورى  مد

.ََدا دةموو م وةىمَر)٤٤(  

ة (ز)  م وة ؤم و ن درو دةت وادا، رَةى َ ا 

 َ    ١٠dl/Mg   دانم  وةى دةَر  وةرط 

/ط/رؤذام م طدةو رن و وون  زارى رَةوى مدان و  طرن و ٤

  )    ٤٥(رةون درو دةت.

  نم د ةر ةىَ نم  اَ  َ رة و وةىدم  

 ا د َدارة ط،رة ا د وةىَ س و و زؤر  ورةىط َمز

 ر ن واوزة ذةط ومدةر َن موة م  َىى م مَر 

 ارى  مَ اوةَ  ووَ مو  َزؤر رة دارى  رة مَ ر

  وةدا ن ك رة مَ ر ىامة ٢.٥٨َ ام   ،وا )٤٦(  ن،

د  َ م م َدة رةو ط امىَ  رة  م َدة وومر دا

  َ ى  زامدام  دا َررى  ٦٠٠ َ  س زار٢٠١٤  ؤذاما ر ن  و

                                              

)٤٢( ا ت ا Global GEO٤ environment ص ،ر اا ،ا ا  ٢٢٥ا   

  .٢٢٥م ار ،ص )٤٣(

)٤٤.ا ر، و ما م (  

٤٥)  - Emma Selin. Ibid . p٧  ( 

) ٤٦( ت ا و ا ا ي ، اي ا ح      ا ، و ماق و إب ا ن  ا

  .٢٠٤ص. ٢٠١٢امم،  ا  امم ، ن ،اد ادي ،  اول ، من 



  ( رى َم  م )  رى طا  م وة رةن
 

  

 ٩٠٢                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

ن وةى  ،َو رَى  م  رادوو ط ردةوا  زد ما  ١٣٥٠مى 

 ىَ   َ تو م  نرةر  َ ن  ررة  َ وة س

ون وةك رةرَ ذ و رى م  رةرة وةمَ م دا ر 

 َر م اَ  موة م  َوةى دة  ََم  ردرى م

   نرد َر َى  ٢٠١١م  ةمر وةدؤ و موة مم َر

  دم ك ذ  وةم  رةى  وةى  َر دة َىم امطَر مزا و م

،وام   

  ام    ََرن وةوة رط نو  َ ىرة دم دا امم

% ى رةى مةم رى َم دة َ ٢٠رَ م رة  امى دا دم مى  

   ررؤط ىرة  دى زؤر  راورد زؤرة ةَو ر د َدة زؤط  

ةى  ى رؤوى  ردوو  ماوى دون و دةرمن ر د ،ََو 

   ا مم ىزؤر ط ةَ  داَر    وةرة  ى٢٠ط 

َدة دا رة َ  .نو  

 
 

  

دةر  

  دةرَ  وة م ر زان َ  ةدا  و  مَ  دة روو :

وةن و و م   وةمى   م و  وَل دا  دور  -١

َ كَر ر ى وةى ، ووام و نةة ر   ؤظ  وةَدةط

َ زد دةَ و دةو   َررةم و  َررةم رؤذامى 

. ن م ََ رى  َ ن َ  َ وة و  ت رزطر َ ي  

٢-  َ  نزن ط ن ن َ نةوة ر ،نم َ  َ نوة

  َر ر د نرط ، ن وةى دووة س نةوة ر م ةداَ

م َ  ا،واؤظ مم   ى مر   َدى م َو 

.م َ 

 زؤر وت ، م و زن   وة رةن  مام  رمة رَي -٣

  دووة ندة مزام ةَ  داَ و َ م َر  مَر

َر م وام رة دم رف  َ وا َدةو مَ دمم  وة وَ

 مودم  وةك مدم  ر َر دةَ   َوم مدم رزطرن 

.رة مَ ر ىزؤر  ووزة مَ دة ى َدة  َدة 

َ ة ط دموةى رؤذامى وةن رى َم دا رؤذ  رؤذ روو  زد   -٤

  اَ ، ن و وم مرة  َروةك زؤر ومى  ١٩٩٨ن/  ١٦٤دا م
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     وةادة ؤذامة ز ٢٠٠٢ر و ة زؤر ز    ٢٨٤   ، ؤذامن / ر

   اموةَ  دوا ٢٠١٤   ز ة و ط ١٣٥٠ة زؤر ز . ؤذامن / ر 

وة رةن رى َم دةَوة و دةطازرَوة  موى ؤ  موى  -٥

ة رةم رى َم، وَى رةري  وة رةمً َ  ام و ٢زى

 م  ذ ك مم مرو  مم  َل داوةى  َل. 

٦-   َ   َدا مموة وةىدم َ  نم ىَر مَر

، ن َو   َىدةطط وام  ردرى م َر م م 

 رة درو  دارط  ن زر ى   َدرم م و دمؤم

 دةرة  َ ن زيزؤرى ط دةر َدة طط  رى، َن دةوة

 َ  زةط  م، ون دةدةنررزط َ ن وَ ر و نو  و َدة درو

% ى  واا  ١٥-٥و طزامى  زؤر زوو طدةطَ و دةَوة طر ََ ا 

 م ةرانَ ومدوادا وة وَ َ وةَ  ٢٠١٤  مم  ردا دوو

  نَ  اوةو٢/٨/٢٠١٤ر  ٢٠٠٤/ ١٣/٨   وى و ردةوا١٣/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤/ ٢٠/١١ 

 ردةوا ة.

٧-    ورةط َ  زام ةَ ررة ن وةكم ىَر  مَر داَ

رةرة رة  مَ رى ر م َ ، ام نةوة ر م

 ك ط ناوزة ذةط ومدةر َن و مةوة ر م م ت

ر ةوة ، وةَل دة ندم ومَ ن وةوة ر رىرة مَ 

 ر ىام اوةَ اَ  َمَروة رة ووزةى  دةس ارى 

  وةدا ن ك رة مَ٢.٥٨   ،وا   ىم دم ى داامى ٢٠رة ى %

اورد  دى زؤر  رةى رؤطر  مةم رى َم دة َ رَة زؤرة ر

  طزؤ دة َد و ةى  ى رؤوى  ردوو  ماوى دون و 

.ََد ر نمدةر 
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   روةن

  روة ردن :

  .٢٠١٤مى رة رى َم ,رَةرا رةوةامَ م  مرى،  -١

رَةرا رةوةامَ م  زراى، زامرى رةت  ك دموة و  -٢

  . ٢٠١٤دموة و رةرى وةن 

٣- مَ رةوام ىرم ،د رةج ارَت  ،٢٠١١ر م مَ رةوام

ةوة٢٠١١زار  مرو ووىر  دا.  

  ١٠ ARC GISدرو دم مى رة رى َم  رمى -٤

٥-   ن ووة وةىدم ارى مم  ر  ام ردام

 مَ رةوام مزرا٢٠١٤و  ٢٠١٢.  

٦- َ  نوة دموم ىوو مم اممر َلط وَو و ام وةى

  .٢٠١٤ؤ 

٧-  ام وةىَ  ة ن مَ رةوام ن وم رى وةىدم 

   مَ رةوام زراى  و م ندم ردام  م١١/٢٠١٤ 

.ةَ و ر مةروةى طدار 

  

  روة رةن:

و،  دار اوق، اار ا ن اة،   اا، ا و ا، ا ا ا -٨

  . ٢٠٠٣اول، ن، اردن، 

٩-   ا ت ا Global GEO٤ environment رات  ،ا ا  ا 

Unitedم ة اا  ٢٠٠٧. 

١٠-   ا اھإ ،را ا  ا  تق ا ، ت أار 

د - ادس ان، اوا  ٢٠١٢. 

١١-   را ،اإ ا ا  ا  تق،  ا

.pdf٢٠١٢_٢http://www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes_article) ،٤-١٣-

٢٠١٤.( 

ت، ون ن ا، وا اا: ن  أن، ا ر ا و   و  ي -١٢

٢٠١٠. 

١٣- أ ا و ا ت اا  ،ا   –  – ت، دار

 ٢٠٠٩أردن،  –ا  واز ،ن

١٤-  ا  درا ا د   ت اإدارة ا  ،ا ا  ا را

ة ا ،ا  ،دابا  ، ر ،رة .٢٠١١  ، 
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 ون ، د.ل ا م، أ.د  ن، ا ا در و   -١٥

 .٢٠١١اردن، -اا، دار ازورى ا  واز ،ن

١٦-  ،ا  ل ل زاد  ت اإ  سا ا  رضت اإ 

،ى و اا  ، رة ،  ر، ما  اما  

 .٢٠٠٠ اد،

١٧-  ا، و ثوا ن و اما  دار ا ،ث او ا ن و اما ،

د– ،ر٢٠٠٤ . 

١٨- -،ث ا ،ب أ  ،   ،ا ن ا ،زورىدار ا–٢٠٠٨ردن، ا . 

درا    ات ا او  اور ا    ) ن، -١٩

ا م  ا طا  رااد–ا(، اد، ر  ،رة  

 ،ى و اا ا ١٩٨٧. 

 .٢٠٠٧ ا أرمؤو، اث ا وأه   ان،  اة، اة،   -٢٠

٢١-     اي اا،  ت اا–، قو ط اأم   

)ا٣ ،دا اا رات )ا،دا ا د، ا ا  ون 

: مأم  ،ا Last.pdf٤/aldeghairi٠www.saudigs.org/Portals/     

ون  ة ارف، ة ارف،، )٣ و (ا  ا ا  دق اوى، -٢٢

،ا  . رإ 

٢٣- ا طا   و  و تا رد ا ،جا  – ا  درا

- ا ٣٠٢، ر ، ،٢٠٠٥. 

  ، مى ر ا، ات ا ا واد،  أ رات ا -٢٤

ا ا ر  ا -  ،نوا د ا٢٠١١ . 

 .٢٠٠٦ رض رأ، امن واث ا، داراون ا ا، ا او ،اد،   -٢٥

 واو ا اون وزارة, ا ر ا ا د، واو ا اون وزارة -٢٦

دا ا    ا  طء اأ ض،-ا١٤٢٧ا   :  

/Indexesms/MunicipalitiesForms,,,/Forwww,momra,gov,sa/,,,/د

%٢٠ 

  

: م وةىر  

٢٧ -   Emma Selin, Solid waste management and health effects, http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva٢:٦٠٧٣٦٠/FULLTEXT٠٢.pdf (٢٠١٤-٣-٢٢). 
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ا 

  ا :م ل ااق ات اا ات

  ز ا ه ن   ، إ اول  ا � ا أ  واة  ا ات

ت ط ا  ا  ل ا ،ا   ه ا  ا م ا  

   ط ١٣٥٠ أم ون أ ن ٦٠٠٠٠٠ ن م ا، ا ا  ة  ن أن

  امج ف زدة ان   ،  ام ادة د م  ، ٢٠١٤   ات

 و  ا  واة أ و     اق  واة  ات ااق. ات

 ات.        ا ه    م  و ادي،

  ات ااق إذا م ا ه  م  ا ،ث ا  ه و  اوت

 ا ،ا  ن أن جء إما  زل ٪٢٠ ما. 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
Geographical analyses for solid wastes combustion: Slemani as example 

Solid wastes are one of the most problems in the world; countries attempt to 
resolve for them, this paper bring out the modality solution of solid wastes in the 
world by the academic way, then shows this case in the Slemani city that should 
be the big problem in the next near future, because it had 600 thousand residents 

and also had produced a 1350 daily tons of wastes in 2014, as we know the 

number of population increase year by year, with increase of population solide 
wastes production will be rise. Combustion of solide wastes are one of the ways 
to reduce the size of them and also are one of the environment and economic 
determination, but in the slemani did not have this way by scientific process to 
reduce the size of solide wastes some times burning them but it is the way for 
environmental pollution, at the end this paper got the result if the solide wastes 
combustion by the scientific system, it can be produce electricity for about 20% 

for the Slemani houses.  
 


