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 أنواع النفايات الصلبة وخواصها
 TYPES AND PROPERTIES OF SOLID WASTE 

 أشااال  النافجام ناا النشااط ال شال   صنصال الصال  يشمل مصطلح النفاياا  الصال م ملفلال النفاياا  اا  الطاصل الصال 
. صفصانل النفاياا  الصال م ف عاا  فهااصمعالج صالنفاياا  النافجام ناا م طاا  فنايام المياا  ،، اما يشامل نفاياا  الشاصالا صالااا ا اافم

  .نفايا  لطلةصال، نفايا  صنانيمص نفايا  م طا  المعالجم صالفنايم، ص زلانيم،  نفايا ص  ،نفايا   لديم ألصصلها إلى:
 :أنواع النفايات الصلبة 1-1-
   MSW )-(Municipal Solid Wastesالنفايات الصلبة البلدية: أواًل : 

طا  ال لديام نلاى نمليااا  طلاا  داديما  فااميم النفاياا  الصال م ال لديام نلاى النفايااا  الصال م الفاس فشالل الم اااا  صالاالأ  
نلى اللغم ما أا نمليا  إدالة هاا  النفاياا  فجال   الياا  ماا د ال شالاا  لاصام فاس أاعال مادا العاالم. فادلل مهاام إدالة  ،إدالفها

 ها  النفايا  فس  لدنا ضما مهام الشلاا  صالم ااا  ال لديم.
  إليهاا جمياا النفاياا  الصال م المنزليام صالفجاليام صنفاياا  إا ها  النفايا  ملفلفم فس مصادلها مف اينم فس نناصالها، صفناا

 المناطق ال لة.
 مصادل ها  النفايا  هس:

 عا  النفاياا   فضاال  نااف فص  نفايا  ها  األ نيم نلى فضال  المطا خ صنلى الامامام صاللمااد  :اافم أنصانها األ نيم الاانيم -1
 يم  النفايا  المنازليم.اللاصم. صفامى النفايا  النافجم نا ها  األ ن

 ،صالم اال الفجاليام ،صالماافا  ،صالمطاانم صالفناادق ،األ نيم اا  الطا ا االجفمانس: صياصد  ها  األ نيم م اااا  الدصلام العامام -2
صهاس  ،الخ.صفاامى النفاياا  النافجام ناا هاا  األ نيام  النفاياا  الفجاليام…صدصل األطفال ،صصاال  العل  ،صالماالح ،صدصل الاينما

 فش   النفايا  المنزليم فس فلاي ها العام.
 ،صالمالناااا  ،صم طاااا  الاطاااال ،صمصادااال ال اصااااا  ،صالاااااا ا  العامااام ،الشاااصالا :المنااااطق ال ااالة: صياصاااد  المناااااطق ال ااالة -3

اياااا  صف فاااص  نفاياااا  هاااا  المنااااطق نلااى للااايط ا يااال ماااا العناصااال يااادلل ضااامنها نف الاااخ.…صالمنفاااازها   ،صالشاااصاط  ،صال اادا ق
 الخ. …صأصلاق األشجال المفاادطم ،صاألفل م ،صجعث ال يصانا  ،األناا 

 أما نناصل النفايا  الصل م ال لديم فهس:
صفشامل مللفاا  المطاا خ  ،: صهس الفضال  النافجم نا نمليا  ف ضايل الطعاام صفااديمها(Food Wastes)الفضال  الغاا يم -1

 ،صالفصاااا  اللضاالصا صمااافصدنا   فاا   ،صالماااالخ ،للفااا  شاالاا  الفصاانيا الغاا ياامم فضااال  نااا فااس األ نياام الاااانيم صالعاماام،
صأاصاق  يعها صالفس داد فادلل فاس  عا  ال لاداا ضاما مصاطلح النفاياا  الصال م الزلانيام. يمااا للفضاال  الغاا يام أا فااصا اا  

 ،صال الصفيا ،االنشاا  ؛هاا نلاى لاماا  غاا يام غنيامصف فص  الفضال  الغاا يام فاس فلاي  منشأ  يصانس أص أا فاصا اا  منشأ ن افس.
ن الا  لاعالة   %80ففميز الفضال  الغاا يم  لطص فها العاليم صالفس دد فصل فس  الدنا صايفا  إلاى  الخ.…صالفيفامينا  ،صالال صهيدلا 

لااياا  فاالاام الفضااال  الغاا ياام ففغياال ف ؛امااا ففميااز هااا  الفضااال   أنهااا مااصاد اااليعم الاافعفا صالف لاال صالفصاااا ، اللضاالصا  اايااا 
 صما مجفما آللل ف عا  للمافصى االجفمانس صال ضال  صاالدفصاد  الاا د.  ،ما الزما اما أنها فلفلل ما شع  آللل هاصمعدالف

ا  منها ماا هاص دا ال لال فالاق فاس الم االق اا  دلجا ،: صهس ن الة نا نفايا  غيل دا لم للف لل أص الفعفا(Rubbish)الامامم -2
صالماصاد ال الاافيايم  ،) ااياا ال ادا ق ص ااياا األعااث المنزلاس  صاأللشاا  ،ال لالة العاديم االصلق صالالفصا )المط صنا  صمصاد الفغليال 

صمنهاااا مااااا هاااص غياااال دا ااال لال فاااالاق فاااس الم ااااالق اا  دلجاااا  ال اااالالة العاديااام االزجااااا   ،اافاااام أشااااالها صالمطاطيااام صالنااااايجيم 
صال ااياا المعدنيام. إا أغلا  ماصاد الامامام مال مام لالاافلدام المفاالل نناد فجميعهاا  الخ …صا صالا صس صالنصافاصاللزل) طام الص 
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أص  عد فلزها نند فجميعها  شاال مشافلم ماا نناصال النفاياا  األلالى. فاامى الامامام فاس  عا  الملاجاا  نفاياا   ، شال منفصل
 األشيا  .

أص المنشات  الهنداايم الملفلفام : صهاس النفاياا  النافجام ناا إنشاا   (Demolition and Construction Wastes) األناا  -3
صال دياااد صاألااااالم صالالمياااد  ىااللمااال صال صااا :لاااالم فهاااس ف فاااص  نلاااى ماااصاد ال ناااا  الملفلفااام ، هااااأص فلميم هاأص إصاااال  هاهااادم

 صاإلامن  ص اايا الفجهيزا  الص يم صالاهل ا يم.
صالمنااطق ال الة األلالى  ،فشامل هاا  النفاياا  نلاى نفاياا  الشاصالا صالااا ا  العامام :(Special Wastes) النفاياا  اللاصام -4

 ااياا النفاياا  الضالمم  ماا  فضاال  نااصلصث ال يصاناا   ،صاألغصااا ،صأصلاق األشاجال المفااادطم ،صالفس ففااصا ماا األفل ام صالغ اال
طاالا  الاايالا  الفالفام، صداد فاامى هاا  النفاياا   ،صجعاث ال يصاناا  الميفام ،يمص اايا األعاث الااد ،فس الم هياال الايالا  الاديمم صا 

 .  (Municipal Services)  نفايا  اللدما  ال لديم
 :صهااس مللفااا  المااداف  صاألفاالاا الفااس فعماال نلااى ال طاا  أص الف اام أص الصدااصد الاااا ل صفشاامل :(Ashes)اللماااد ص اايااا ال االق -5

اميم اللماد النافجام ناا األ نيام الااانيم صاغيلة  جادا  ماالنام  ماا اميام اللمااد  ف عدث النافج نا ها  المداف . صالل  ،صالش ال ،اللماد
 النافجم نا مصانا الطادم الفس فافلدم اللش  أص الف م.

  Wastes) Solid (Agriculturalثانيًا: النفايات الزراعية: 
الااخ، صاااالم نفايااا  الم اصاايل …صفطعاايم  ،صفالاايم ،ص صاااد ،مااا  ااالصهاس ن ااالة نااا نفايااا  ملفلاال النشاااطا  الزلانياام 

 صلصث ال يصانا . ،ص اايا العلل ،صالمنفجا  الزلانيم
   Wastes) Plant (Treatmentثالثًا: نفايات محطات المعالجة: 

  صنمليااا  صهاس النفايااا  اا  الطااصل الصال  صنصاال الصاال  النافجاام ناا نمليااا  معالجاام ميااا  الصالل الصاا س )ال مااأة
فلفلال لاصاه هاا  النفاياا   االفالل  الاخ .…فنايم ميا  اإلمداد المنزلس صالصنانس صالزلانس )ناصافج اشاط الملاا ا  صالملشا ا  

ال فدلل نمليا  جماا هاا  النفاياا   صاالم  الفالل نصنيم الميا  اللاضعم للمعالجم. العمليا  المافلدمم صالفانصلصجيا  المط ام،
ضااما مااا صليا  الشاالاا  أص الم ااااا  ال لدياام فااس أغلاا   لااداا العااالم. صيماااا الاافلله مااا نفايااا  م طااا  صالاافلله منهااا 

امااا فااس معاماال الف صياال إلااى  أص  شااال مشاافلم مااا النفايااا  ال لدياام، المعالجاام  شااال منفصاال ضااما مصااانا مفلصصاام  ااالم،
 اصم صا . 

  s)Waste Solid (Industrialرابعًا: النفايات الصناعية : 
صالماصنم ما  اايا مصاد لام غيال مصانعم صماصاد نصال  ،اافمأشاالها  النفايا  الصنانيم هس النفايا  النافجم نا الصنانم 

صاااالم المااصاد المصاانعم غياال المطا ااام لمصاصاافا  االااافلدام جز يااا  أص اليااا .  مااا أا  ،مصاانعم نافجاام نااا فنفيااا العمليااا  الصاانانيم
 ،فلفلل  االفالل نصنيام الصانانم فهاصنصنيلالم فإا اميم ها  النفايا   ،هس مصدل النفايا  الصنانيمصالصلش  صالمعاملالمصانا 

 صنصنيم الفانصلصجيا المافلدمم فيها. 
لاالم يجا  أا فااصا دلااام إماانيام االااففادة ماا نناصالها  ففميز النفاياا  الصانانيم  اإلماانيام العاليام إلناادة ااافلدامها،

 لام ما الدلجم العانيم فس مجاال  االدفصاد الملفلفم ما أصلصيا  معالجم هاا النصا ما النفايا .امصدل للمصاد ال
  (Hazardous Solid Wastes):  الخطرةًا: النفايات خامس

ليااا  جميااا النفايااا  الصاانانيم لطاالة، صليااا   .النفايااا  اللطاالة هااس النفايااا  اا  الفااأعيل اللطاال نلااى ال ي اام الم يطاام
نفاياا   هاس لياا  صانانيم، صنفاياا  صانانم األلشاا لانها نفايا  لطلة ص  هس فالنفايا  الط يم ، نفايا  اللطلة صنانيمجميا ال

 يماا فصنيل النفايا  اللطلة ف عا  لصفافها أص ف عا  للمصاد المصجصدة فيها. ليا  لطلة.لانها صنانيم ص 
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 إماانياام   ااميفها، أص ااافنادا  إلاى دلجام لطصلفهاا الفاس فف ادد يافم صضاا فانصلصجياا الافلله ماا النفاياا  الصال م الصانانيم
أص  تعالهااا اإلشااعانيم أص الايميا ياام أص  ، أص  ااادلفها نلااى الفااا    الفتااال أص نلااى إنااادة النشاااط،اشاافعالها أص فأاااادها أص انفجالهااا

 ال يصلصجيم الضالة نلى ال ي م الم يطم. 
 تحديد خواص النفايات الصلبة: 1-2-

ن الا  اللاافالل هاا  المصاصاافا  ماا  لااد  صاال م صلصصصاا  ال لدياام منهاا نمليام صااع منمليام ف دياد مصاصاافا  النفاياا  الإا 
صضااما   اال لااصاه النفايااا  الصاال م صالفااس فلفلاال مااا مجفمااا آللاال فااسصاااالم لاعاالة العصاماال الماا علة  ،آللاال صمااا مديناام أللاالى

 ل ما ها  العصامل: المجفما الصا د اما أنها فف ايا ما الزما. صناا
  صأن مم الصلل  ،اإلمداد الما س الملاز  اأن مم ؛اللفاهيم أن مم صجصدلمنطام الااانيم: صفعنس امافصى لفاهيم

أن مم جما النفايا  الصل م المنزليم االم ص  صأن مم إمداد الغاز الملازيم، ،صأن مم الفدف م الملازيم الص س،
  صااطم الاااطل.

  اافملال الطاس الجال. مدةال لصل المناليم ص 
  فهاصنصني اميم النفايا  الصل م النافجم نن  فسمافصى المعيشم: ي عل مافصى معيشم الفلد  شال ا يل. 
 . اافهالم الاااا لللضال صالفصاا 
 .فطصل الفغايم االجفمانيم 

 ا  النفايا  الصل م.صنلى مصاصف ،معدل طلح النفايا  اليصمس للشله الصا د فسف عل ها  العصامل  شال م اشل 
 :Physical Properties of Solid Waste الصلبة للنفايات الفيزيائية الخواص

 م:اآلفيإا ف ديد اللصاه الفيزيا يم للنفايا  الصل م يفضما ف ديد اللصاه 
Composition of  Morphological) صيع ال الفلايا  المصلفصلاصجس للنفاياا  الصال م :الفلاي  المصلفصلصجس للنفايا  الصل م -1

Solid Waste    الاااافيم،ص لشااا ، ص  صلق،ص  ،غاا يااامناااا الناااا  الم صيااام لافااال اااال ماااا ماصناااا  النفاياااا  الصااال م )فضاااال  
الفلايا  المصلفصلااصجس للنفاياا  المنزليام لمناااطق   1-1صيعاااس الجادصل ) الاخ  مناااص م إلاى الافلام الالياام للنفاياا  الصال م.…مطااطص 

الااا  ي اايا   1-1) اااط. يماااا الفع ياال نااا الفلاياا  المصلفصلااصجس  الشااال الفلطيطااس الم اايا فااس الشااالشاالق ال  اال األ ااي  المفص 
 الفلاي  المصلفصلصجس للنفايا  الصل م المنزليم  اللاصم  إ دى المدا األصل يم.

 
 

 دا األصل يم: الشال الفلطيطس للفلاي  المصلفصلصجس للنفايا  الصل م المنزليم  اللاصم  إ دى الم 1-1)الشال 
صاعيالا  ماا يافم اللجاص  إلاى ف اليال أاعال ففصايال  للفلايا   صيفيد هاا الفلاي  فس ف ديد نصا المعالجام المعلاى للنفاياا  الصال م،

نااادة الفصاانيا، فياافم الفمييااز  اايا  المصلفصلااصجس للنفايااا  الصاال م  هاادل ال صااصل نلااى فصااصل أفضاال نااا المااصاد الاا لاام للفاادصيل صا 
 ،الاااخ…صالع ااصا  ال الااافيايم للميااا  المعدنياام صالغازياام ،ياال صاألدصا  ال الااافيايم الملصصاام لالااافلدام لماالة صا اادة الااافيم الفغل
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لااى ففااا  الزجااا  المللاصط مااا اللاازل صاااالم ف ااا  النااا  الم صياام لافلاام ااال مااا  ،صااالم يصاانل الزجااا  إلااى ن ااصا  زجاجياام صا 
 الصلق الناس نا يا  صالصلق الملصث.

   
 :الفلاي  المصلفصلصجس للنفايا  المنزليم لمناطق شلق ال  ل األ ي  المفصاط. 1-1)الجدصل

 

 نا م الافلم،  % العنصل نا م الافلم، % العنصل
 7-1 دماش 85-30 فضال  الطعام

 3-0 لدا ا صجلصد 53-4 صلق
 4-0 ن ام 8-0 زجا 
 18-2 مصاد لاملم 4-0 معادا

 

صن اااام الجماااا المف اااا فاااس  ،صالفطاااصلا  ال ضااااليم الملفلفااام ،ااااالفغيل الفصااالس ؛ اعيااالة يفاااأعل الفلايااا  المصلفصلاااصجس  عصامااال
هاااا الفلاياا ،  يااث فاازداد نااا م فضااال  الطعااام فااس افلاام النفايااا  الصاال م ال لدياام صاايفا   فااس عياالا  االمديناام. فااالفغيل الفصاالس ياا عل 
  فلاياز األفل ام فاس افلام النفاياا  الصال م شافا   نفيجام غاال صالفصاا  ما د ل الااااا، صيانلف اصا نفيجم االافهالم الا يل لللضل 

صيال ا   اما يال   ازدياد فس فلاايز اللدا ا ضما افلم النفايا  الصل م ال لديام اانم   عاد ألالى، األمطال لها  األفل م ما الشصالا.
ن اام الجماا المنفصال للنفاياا  الصال م ال لديام فاس  اف اااانلفا  فلاايز المصاد الاا لم للفدصيل فس افلام النفاياا  الصال م ال لديام نناد 

 . 2-1) الشال ان ل، فطصل ال لد فسمصلفصلصجس اما يال   الفأعل الا يل للفلاي  ال أمااا فشالها.
 )(Physical Composition of Solid Waste  ل مااااا  الصاس للنفايااصيع ال الفلايا  ال  ا الفلايا  ال  اس للنفاياا  الصال م: -2

صياااااند  ،(mm 50,100,150,250,350) الفلاياااز الناااا س لافااال العناصااال الماااالة لاااالل المنالااال اا  الفف اااا  الملفلفااامناااا 
، اماااا يفياااد فاااس الفياااال أناااصاا المنالااال صالفلاماااا  صالفاااالزا   هااااالفلايااا  ال  اااس فاااس فلطااايط نملياااا  جماااا النفاياااا  الصااال م صنال

لاالل فصاصل الاانم للمدينام  دةيفغيل الفلاي  ال  اس اماا الفلايا  المصلفصلاصجس  شا المافلدمم فس مصانا معالجم النفايا  الصل م.
 الصا دة.

 م أعنا   اا  أ عاد نناصل النفايا :اآلفييفم انفماد إ دى الايااا  
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HWLSc

WLSc

HWLSc

WLSc

LSc











1)-(1                    

 الاياس المعفمد. – Sc يث: 
       L – . طصل ننصل النفايا 
       W – . نل  ننصل النفايا 

       H – . الففاا ننصل النفايا 
 لنفايا  الصل م معلصما  أدق صأامل نا لصاه ها  النفايا .يعطس الفلاي  المصلفصلصجس ال  س المشفلم ل
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 فطصل ال لد.فس : فأعل الفلاي  المصلفصلصجس  2-1)الشال

هاس اميام المياا  مع الا  ننهاا  ناا م م صيام مااا  nt of Solid Waste)(Moisture Conteاللطص م الناا يماللطص ام الناا يم: -3
ال الااام اللط ااام لافلااام العينااام، صيمانناااا ضاااما فاليااا  ما اااصل انفمااااد الناااا  الم صيااام للطص ااام نناصااال النفاياااا  الصااال م الاااصالدة فاااس 

العينام  عاد صضاعها فاس فالا دلجام  لالفا  صلفعييا لطص م العينم الاليم يفم ف ديد افلام العينام الجافام ناا طلياق صزا   .1-2الجدصل)
CO 77  اانم صالم  فى ال يامح  فطايل المصاد الاا لم للف لل. 24لمدة 
 

  : نا م اللطص م صاعافم النفايا  الصل م.2-1الجدصل )
 

 العنصر
حدود 

الرطوبة 
 النسبية،%

M * 
حدود 
الكثافة،

3kg/m 

الكثافة 
 النموذجية
** 

 نفايا  منزليم غيل ملصصصم-1
 290 470-130 70 80-50 فضال  غاا يم)لليط 

 85 130-40 6 10-4 صلق-

 50 80-40 5 8-4 الفصا-
 65 130-40 2 4-1  الافيم-
 65 100-40 10 15-6 نايج-
 130 200-100 2 4-1 مطاط-
 160 260-100 10 12-8 جلد-

 100 225-55 60 80-30 مللفا   دا ق-
 235 320-130 20 40-15 لش -
 195 480-160 2 4-1 ا زج-

 85 160-50 3 4-2 ن صا  دصديل-



7 

 

 160 240-65 2 4-2 ألمنيصم-
 320 1150-130 3 4-2 معادا أللى-

 740 830-650 6 12-6 لماد-
 130 180-85 15 20-5 دمامم-

 نفايا  صل م فجاليم-2
 540 950-470 70 80-50 فضال  غاا يم لط م-

 180 200-150 1 2-0 أدصا -
 فايا  صل م فجاليم ملصصصمن-3
 105 160-105 20 30-10 صناديق صأدفاه لش يم

 150 180-100 5 80-20  اايا أشجال
 115 180-50 15 30-10 دمامم دا لم لال فلاق-

 300 360-180 10 15-5 دمامم غيل دا لم لال فلاق
 160 180-140 15 25-10 دمامم)مزيج -

 نفايا  صل م  لديم-4
 295 450-175 20 40-15 فس  اصيا  الجما-

 450 495-360 25 40-15 فس  اصل اللدم )له ناد  -
 600 740-590 25 40-15 فس  اصل اللدم )له ممفاز -

 نفايا  أناا -5
نفايا  هدم مللصطم غيل دا لم -

 لال فلاق
2-10 4 1000-2595 1420 

 355 400-300 8 15-4 نفايا  هدم مللصطم دا لم لال فلاق-
 260 255-180 8 15-4 نفايا  إنشا  دا لم لال فلاق-

 1530 1800-1195 - 5-0  يفصا ماال-
 نفايا  صنانيم-6

 1000 1100-800 80 99-75 أص ال ايميا يم لط م
 800 895-700 4 10-2 لماد مفطايل-

 160 250-100 10 15-6 دطا جلد-
 1780 2000-1500 - 5-0 للدة معدنيم عايلم-

 735 735-495 - 5-0 للدة معدنيم لفيفم
 895 1500-700 - 5-0 للدة معدنيم )لليط -
 945 1000-800 2 5-0 زيص ،دطلاا ،إافل -

 290 350-100 20 40-10 نشالة لش يم-
 495 675-400 25 60-30 لش  لليط-
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 180 215-100 10 15-6 نفايا  نايجيم-
 نفايا  زلانيم-7

 355 750-400 - - نفايا  زلانيم لليط-
 355 495-200 - -  يصانا  ميفم-
 1000 750-245 94 90-60 نفايا  فصاا  لليط-
 355 700-200 75 90-60 نفايا  لضلاصا  لليط-

 

 * اللطص م النا يم النمصاجيم
 3kg/m**الاعافم النمصاجيم ،

 عاد  لمادة ااانم ااملام. CO 105لا دلجام  لالفا  يامح  ف ديد افلم العينم الجافم الفالي يم نا طليق فجفيال العينام فاس فا
  م:اآلفيف ديد افلم العينم الجافم ف ا  نا م اللطص م ما العالدم 

2)    -(1                          %100.
a

ba
M


 

 : افلم العينم  ال الم اللط م. a يث
     bافلم العينم  ال الم الجافم :. 

أماااا المللفااا  األلااالى  ، %70-40صففاالاصح لطص اام المللفاااا  الصاال م المنزلياام ل لاااداا شاالق ال  اال األ اااي  المفصاااط مااا 
 ففلفلل لطص فها  الفالل مصادلها.

 3Kg/mصفااصا ص ادفها للنفاياا  الصال م  ،ال جام أنهاا صزا صا ادة   (Densities of Solid Waste)فعالل الاعافام الاعافام: -4
لاعافاام  فاافم نملياام ف ديااد الاعافاام  ااصزا صدياااس  جاام نيناام النفايااا  الصاال م فااس أملاااا فجميعهااا د اال نملياام الفل ياال. . 3Ton/mأص

نااا  ا ياالة مااا فضااال   صجااصدف النفاياا  الصاال م نالداام م اشاالة مااا فلاي هاا المصلفصلااصجس صاللطص اام النااا يم لعناصاال هااا  النفاياا ،
اماا  د ماا اعافام العينام ، ينماا فانلف  اعافام العينام  الففااا فلاياز الاصلق صال الاافيم صالناايج.الطعام صال دياد صالالمياد صال جاالة يزيا

اعافام النفاياا  الصال م المنزليام  اادلصف الفلازيا د ال الفل يال نفيجام إماانيام االلفصااه الااافس للعينام. مادةفلف ط اعافم العينم  طصل 
. صيمااا انفمااد معطياا  اعافام نناصال النفاياا  الصال م الاصالدة فالي اا   3Kg/m 360-150ا  ا ل لداا شلق ال  ل األ ي  المفصااط

  .2-1فس الجدصل )
 : Chemical Properties of Solid Wasteالصلبة للنفايات الكيميائية الخواص

 نمصماا  لاصاه صفشامل هاا  ال ،فلفلل اللصاه الايميا يم المطلص  ف ديدها للنفايا  الصال م ف عاا  لطلياام المعالجام المافل ام
 م:اآلفيالمصاصفا  

 General Chemical Analysis of Solid)ل م ااااام للنفايااا  الصال الايميااا س العاااااا: يعطااس الف لي ليل الايميااا س العاااماالفا-أ

Waste)  ،لياا ،الا ص النفاالصجيا، ص األصااااجيا، ص الهياادلصجيا، ص نااا  العناصاال الايميا ياام األااااايم لعيناام النفايااا  الصاال م)الال صا 
الخ  . صفف ا نصنيام العناصال الايميا يام الملفاالة فاس  الف ليال الايمياا س العاام طلياام … اللطص م ص اللماد، ص ال صفاايصم، ص  الفصافصل،ص 

  pHديمااام  يضاااال إليهااااالمعالجااام المافل ااام. فيااافم ماااعال الفلاياااز نلاااى ناااا م الفصاااافصل صال صفااااايصم صناااا م الال اااصا إلاااى النفااالصجيا 
  اال  ادفلاح طليام الف صيل إلى اماد.  النفايا  فس
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الف لياال الايميااا س العااام للمللفااا  الصاال م المنزلياام لاادصل شاالق ال  اال األ ااي  المفصاااط. صفجاادل    3-1صي هاال الجاادصل )
افلام اإلشالة إلى أا هاا الف ليل يله الجز  العضص  ما افلم النفاياا  الصال م، لاالم غال اا ماا يافم فالز الجاز  غيال العضاص  ماا 

 النفايا  نندما يصال إلى افا م الصيغم الايميا يم الفالي يم لافلم النفايا  الصل م.
هاص ماادال الطادام الفاس  (Energy Content)لنفاياا  الصال م اإا م فصى طادم  م فصى الطادم صنا م المادة اللاملم )اللماد : - 

اميام الطادام الفااس يمااا اافلالصاها ماا الجااز   أا، صماا الصاضاح يمااا اافلالصاها ماا ايلاصغلام صا ااد ماا النفاياا  أعناا  ال االق
 لال فلاق .  غيل الاا لمالعضص  الاا ل لال فلاق اا ل  اعيل ما فلم الفس يماا اافلالصها ما نناصل النفايا  

ص  اادس اال فالاق فس نينم النفايا  الصل م فه )Percent of Inert Residue(اللماد أص ما يامى  أما نا م المادة اللاملم 
. صيمااا انفمااد ناا م الماادة اللاملام  الماادة المفطاايلة، أما الجز  المفطايل ما ها  العينم فس هاا  الدلجام فياامى  Co950 الدلجم 

  .4-1فس نناصل النفايا  الصل م  عد اال فلاق صم فصى الطادم لال ما ها  العناصل الصالدة فس الجدصل )
 

 األ ي  المفصاط. لايميا س العام للنفايا  الصل م المنزليم لدصل شلق ال  ل :الف ليل ا3-1) الجدصل
 

النا م  العنصل
 الم صيم

النا م  العنصل
 الم صيم

النا م  العنصل
 الم صيم

 P 1-9فصافصل N 1-3  نفلصجيا  C 32-43  ال صا 
 C/N 12-40   نا م S 0-1  ا لي     H 4-6  هيدلصجيا 
  K 0-1  اايصم  صف O 34-48  أصااجيا 

 
 ا.الطادم لال منه   :نا م المادة اللاملم فس نناصل النفايا  الصل م  عد اال فلاق صم فصى4-1الجدصل )

 

 العنصل

 دصد النا م 
الم صيم للمادة 
اللاملم 
 المف ايم %

النا م الم صيم 
للمادة اللاملم 
المف ايم 

 النمصاجيم،%

 دصد م فصى 
 kJ/kgالطادم 

م فصى 
الطادم 

لنمصاجس ا
kJ/kg 

 نناصل نضصيم-1
 4650 6950-3450 5.0 8-2 فضال  غاا يم-

 16750 18600-11600 6.0 8-4 صلق-
 16285 17450-13950 5.0 6-3 الفصا-
 32565 37200-27900 10.0 20-6  الافيم-
 17450 18600-15100 2.5 4-2 مناصجا -

 23250 27900-20900 10.0 20-8 مطاط-
جلد-  8-20 10.0 15100-19750 17450 

 6500 18600-2300 4.5 6-2 مللفا   دا ق-
 18600 19750-17450 1.5 2-0.6 لش -

 نناصل غيل نضصيم-2
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 140 230-115 98 99-96 زجا -
 700 1150-230 98 99-96 نل  دصديل-

 - - 96 99-90 ألصمنيصم-
 700 1150-230 98 99-94 معادا أللى-

 7000 11600-2300 70 80-60 لماد-
 11600 13950-9300 - - نفايا   لديم -3

 

غاالام صا اد ماا نينام النفاياا  الصال م   الفهااا  صيمانناا الجادصل الااا ق ماا  ااا  الطاداام الفاس يمااا اافلالصاها ماا ايلاص
 م : اآلفيالدم أ   عد إزالم لطص فها نافلدم الع ؛صل اا  م فصى الطادم للعينم فس ال الم الجافم  PEأ  اللط م  ؛الط يعيم

3)-(1                                 pd E
M

E .
1

1


 

 : اللطص م النا يم للعينم، %.M يث:   
       P  E  ،م فصى الطادم فس العينم اللط م :kJ/kg. 
        dEم فصى الطادم فس العينم الجافم : ،kJ/kg.  

 م :اآلفيا فلادها ما العالدم  اما يماننا  اا  م فصى الطادم للعينم  عد

4)-(1                            pr E
AM

E .
1

1


 

 .kJ/kg: م فصى الطادم فس العينم  عد اال فلاق  rE  يث
        A.% ، النا م الم صيم لللماد المف اس  عد اال فلاق ما الافلم الاليم للعينم : 

) Ultimateيعطااس الف لياال الايميااا س الففصاايلس للنفايااا  الصاال م  :لس  للنفايااا  الصاال مالف لياال الايميااا س ال ااد ) الففصااي - 

Chemical Analysis of Solid Waste) اننا ا. صيماةاميم ال ننصل ايميا س فس جميا نناصال النفاياا  الصال م اال نلاى  اد
صيفياادنا هاااا الف لياال فااس اشاافااق الصاايغم  الصاال م. ف ديااد الف لياال الايميااا س الففصاايلس للنفايااا  فااس  5-1) دصلااالنفماااد نلااى الجاا

 الايميا يم الفالي يم لافلم النفايا  صالفس نافلدمها لالل الدلااا  الفانيم صاالدفصاديم لفانصلصجيا معالجم النفايا  الصل م.
 

 ف ديد الف ليل الايميا س الففصيلس للنفايا  الصل م.  :5-1الجدصل )
 

 نا م الصزنيمال نناصل النفايا  الصل م
C H O N S A 

 فضال  الطعام:
 0.2 0.1 0.4 14.8 11.5 73 دهصا

 5 0.4 2.6 37.6 6.4 48 فضال  غاا يم ) لليط 
 48 فضال  فصاا 

.5 6.2 39.5 1.4 0.2 4.2 
 4.9 0.2 1.2 24.7 9.4 59.6 فضال  ل صم

 منفجا  صلديم 



00 

 

 5 0.2 0.3 44.8 5.9 43 الفصا
 23.3 0.1 0.1 38.6 5 32.9 مجال 
 1.5 0.2 > 0.1 43 6.1 49.1 ص ل

 6 0.2 0.3 44.3 5.8 43.4 صلق)لليط 
 1.2 0.1 0.1 30.1 9.3 59.2 الفصا مشما
 منفجا   الافيايم:

 10 - - 22.8 7.2 60  الافيم لليط
 P.E  85.2 14.2 - 0.1 < 0.1 < 0.4 صلس ايفيليا    
 P.S.  87.1 8.4 4.0 0.2 - 0.3 صليافيليا     
 P.V.C  45.2 5.6 1.6 0.1 0.1 2 صلس فينيل الالصليد 

 3.2 0.2 2.2 40 6.4 48 نايج
 20 1.6 - - 8.7 69.7 مطاط
 10 0.4 10 11.6 8 60 جلد

 ألشا :
 6.3 0.3 3.4 38 6 46 مللفا   دا ق
 1 0.1 0.1 42.3 6.4 50.1 أغصاا لضلا 
 0.9 > 0.1 0.1 43.2 6.1 49.6 لش  داس
 1.5 > 0.1 0.2 42.7 6 49.5 لش  لليط
 0.4 > 0.1 0.1 45.5 5.8 48.1 لدا ق لش يم

 98.9 - > 0.1 0.4 0.1 0.5 زجا 
 90.5 - > 0.1 4.3 0.6 4.5 معادا لليط

 16.3 - 2 5.2 9.6 66.9 دهانا  ، زيص 
نناصااااااال النفاياااااااا  الصااااااال م 

 ال لديم
 النا م الصزنيم %

C H O N S A 
:نناصل نضصيم  

 5 0.4 2.6 37.6 6.4 48 فضال  غاا يم
 6 0.2 0.3 44 6 43.5 صلق
 5 0.2 0.3 44.6 5.9 44 الفصا
 10 - - 22.8 7.2 60  الافيم
 2.5 0.15 4.6 31.2 6.6 55 نايج
 10 - 2 - 10 78 مطاط
 10 0.4 10 11.6 8 60 جلد
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 4.5 0.3 3.4 38 6 47.8 مللفا   دا ق
 1.5 0.1 0.2 42.7 6 49.5 لش 

 نناصل غيل نضصيم:
 98.9 -  > 0.1 0.4 0.1 0.5 زجا 
 90.5 -  > 0.1 4.3 0.6 4.5 معادا

 68 0.2 0.5 2 3 26.3 …جلآلماد، 
 

 :الصلبة )البكتريولوجية( للنفايات الجرثومية الخواص
Bacteriological (bacterial) Properties of Solid Wastes  

 ،االعصاايا  الفيفياام صال الافيفياام ) ن ياالة الفيفياام   ؛ ا لفااااعل ناادد ها اال مااا الميالص ااا  المملضاامفعااد النفايااا  صاااطا  مناااا
لنماص نادد ا يال  مااناا  فعاد الاخ، صااالم …صاإلاااالس ، ياص  الدياداا المعصيام فضاال  نااالاخ، …. صالااصليلا  ،صالمف صال  الز اليام
 الخ.…  صال شلا ما الا ا  صال عص  

 

 :-1-مسألة 
 :اآلفساا  فلاي  مصلفصلصجس م يا فس الجدصل  kg 100إاا ااا لدينا نينم ما النفايا  الصل م ال لديم صزنها 

 

صل
لعن
ا

ا يم 
غا
  
ضال

ف
 

صا صلق
الف

يم 
الاف

 
ا ق 
 د
  
للفا

م
 

ا 
لش
أ

   
)نل

يل 
صد

د
 

مصا
مج
ال

 

% 
افلم

م ال
نا 

 

15 45 10 10 10 5 5 100% 

 

 
 اللطص م النا يم لها ف ديد الصزا الجال للعينم ص -1صالمطلص :

 ف ديد اعافم العينم -2
عم الم فلدم  فى الصصصل إلى اللماد صالام  فال  ناا م الماادة اللاملام  ،الجافمف ،ف ديد م فصى الطادم للعينم اللط م-3

 ما الافلم العامم . %5)اللماد  
 

ى الطادام، صالصايغم الايميا يام الفالي يام  االنفمااد م فاص ص الاعافام، ص ننش  جدصال  ااا يا لف دياد اال ماا الاصزا الجاال للعينام،  :الحل 
  .5-1 ، )4-1 ،)2-1نلى الجداصل )
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 العنصل
نا م 
الافلم 
% 

الصزا 
اللط  

kg 

الصزا 
الجال 

kg 

ال جم 
3m  الطادمkJ 

الصزا 
اللط  
للجز  
 kgالعضص 

1 2 3 4 5 6 7 
 15 69750 0.025 4.5 15 15 فضال  غاا يم

 45 753750 0.529 42.3 45 45 صلق
 10 163000 0.200 9.5 10 10 الفصا
 10 325650 0.154 9.8 10 10  الافيم

 10 65000 0.095 4 10 10 مللفا   دا ق
 5 93000 0.021 4 5 5 ألشا 

 - 3500 0.056 4.9 5 5 نل  دصديل
 95 1474000 1.107 79 100 100 المجمصا

 

الصزا الجال 
  للجز  العضص 

kg 

 الال صا
 C  

هيدلصجيا ال
H 

األصااجيا 
O 

اآلزص  
N 

 الا لي 
 S 

 اللماد
 A 

8 9 10 11 12 13 14 

4.5 2.16 0.29 1.63 0.12 0.02 0.32 
42.3 18.4 2.54 18.61 0.13 0.08 2.54 
9.5 4.18 0.56 4.24 0.03 0.02 0.48 
9.8 5.88 0.71 2.33 - - 0.98 
4 1.91 0.24 1.52 0.14 0.01 0.18 
4 1.98 0.24 1.71 0.01 - 0.06 
- - - - - - - 

74.1 34.51 4.58 30 0.43 0.13 4.47 
   نجد اللطص م النا يم للعينم : 2-1/ فس الجدصل الاا ق ص فط يق العالدم )4 االنفماد نلى نفا ج العمصد /

%21100.
100

79100
100. 







a

ba
M 

 فم نينم النفايا  فااص :/ ص فط يق نالدم الاعافم نجد أا  اعا5ص االنفماد نلى نفا ج العمصد /
3/33.90

107.1

100
mkgD  

 / نجد م فصى الطادم للعينم اللط م :6ص االنفماد نلى نفا ج العمصد/
 kgkJEP /14740100/1474000  

   نجد م فصى الطادم للعينم الجافم :3-1 فط يق العالدم )

kgkJE
M

E Pd /1865814740.
21.01

1
.

1

1






 

   نجد م فصى الطادم لعينم الم فلدم  فى الصصصل إلى لماد :4-1 فط يق العالدم )
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kgkJE
AM

E Pr /1991914740.
05.021.01

1
.

1

1






 

 / :8/ ص/7نصجد اللطص م فس الجز  العضص  للعينم )  عد اافعنا  نل  الاصديل  ما افلم النفايا   ما نفا ج العمصديا /
kgW 9.201.7495  

 اد نلى معادلم فشال الما  : ن صل اللطص م إلى نناصلها األااايم  االنفم

9.20..............

18.......16.....2..

22

XY

OHOH 

 

 ص الفالس فاا اميم األصااجيا اإلضافيم النافجم نا لطص م الجز  العضص :
kgX 58.1818/16.9.20  

 صاميم الهيدلصجيا اإلضافيم النافجم نا لطص م الجز  العضص  :
kgY 32.218/2.9.20  

/ ص إضافم نناصل لطص م ن صل نلى الف ليل الايميا س العاام الاصالد فاس الجادصل ال ااا س 14-9ة /إاا  االنفماد نلى نفا ج األنمد
 صالملصه لف ديد الصيغم الايميا يم الفالي يم لافلم النفايا  : ،اآلفس

 

الصزا، العنصل
kg 

النا م 
الصزنيم 
للعناصل 

%، 

الصزا 
الال  
g/mole 

ندد 
 المصال

moles 

النا م المصليم 
 ا لي الصجصد  

S=1 

النا م المصليم 
دصا ما 
 N=1 ا لي 

C 34.51 36.3 12.01 2873 718.2 92.7 
H 6.9 7.3 1.01 6832 1708 220.4 
O 48.58 51.1 16 3036 759 97 
N 0.43 0.5 14.01 31 7.8 1 
S 0.13 0.1 32.06 4 1 0 
A 4.47 4.7 - - - - 

  %100 95.02 المجمصا
 

 صل ال اا  الاا ق نصجد الصيغم الايميا يم الفالي يم  صجصد الا لي :ص االنفماد نلى نفا ج جد
SNOHC 9.775917082.718 

 دصا ا لي  :ما أما الصيغم الايميا يم الفالي يم 
NOHC 9.974.2207.92 

   م .ص طليام مشا هم يماننا إيجاد الصيغ الايميا يم الفالي يم الاا ام   ال الما  ما افلم النفايا  الصل 
        

 :-2- مسألة
الايميا يم الفالي يم الهصا  الالزم ل لق طا صا د ما النفايا  الصل م اا  الصيغم  صزا ا  ا

SNOHC ،  اففلا  ف صل اامل الال صا إلى غاز عانس صالم  فى الصصصل إلى ا فلاق اامل للنفايا  44010050
 . أصاايد الال صا
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 ال ل:
  اا  الصزا الجزي س للصيغم :   1-

50 . 12  +100. 1+16. 40+14. 4+32. 1 =1428 
 عناصل األااايم فس افلم النفايا  الصل م:  اا  النا م الم صيم لفصزيا ال 2-

%2,2100.
1428

32.1

%4100.
1428

14.4

%8,44100.
1428

40.16

%7100.
1428

1.100

%42100.
1428

12.50











S

N

O

H

C

 
  اا  الهيدلصجيا ال ل غيل الملف ط : الهيدلصجيا الالس = الهيدلصجيا ال ل + الهيدلصجيا الملف ط3-

(Hydrogen in bound) . 

9..........8.........1..

36........32.......4..

22 222 OHOH 

 
  FreeH 7= – % 1,4=( 8  / 44,8):         اآلفسفالهيدلصجيا ال ل ي ا   الشال 

  اا  اميم الهصا  المطلص م ل لق طا صا د ما النفايا   لدا  اامال : 4-
tonkgا فلاق الال صا :                      - /4,483852,11.10.

100

42 3   

tonkg            ا فلاق الهيدلصجيا ال ل :     - /48456,34.10.
100

4,1 3     

tonkg               :           الا لي ا فلاق - /04,9532,4.10.
100

2,2 3     
 الاميم الاليم :-
 /ton34838,4+484+95,04=5417,44kg/ton=5417,44/1,2928=4190  m 

 
 :-3-مسألة رقم 

NOHCمااا النفايااا  الصاال م اا  الصاايغم الايميا ياام الفالي ياام  ton 1ا ااا   جاام الهااصا  الااالزم ألاااادة  أاااادة ااملاام  4010050
 لف صيلها إلى اصم صا .

 ال ل:

YX

NHOHCOONOHC

............................................................1000...

17........................................1736..............1354...

5.485025.54 32224010050 
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tonkgX: ص الفالس /1282   صtonkgY /56.12 

Z

OHHNOONH

...56.12

64.......17

2 2323 

 

tonkgZص الفالس:  /3.47  
 اميم األصااجيا الالزمم:

                                     tonkg /3.13293.471282    
  :اميم الهصا  الالزمم

tonkgM /5742
15,23

100.3,1329
 

 :الالزم  جم الهصا 

tonmV /4442
2928.1

5742 3 

 SOLID WASTE MANAGEMENT  إدارة النفايات الصلبة
الاااااانيم  ملفزاياااد الا ياال للاعافااا هاال  النفاياااا  الصاال م ماااا  هااصل اإلناااااا األصل إال أنهااا لااام فففاااادم  شااال ا يااال إال  عااد ا

 فهااالااالم اااا ال اد لننااااا ماا الفادلل فااس نملياا  فاد يل النفايااا  الصال م صمعالج صالفطاصل ال ضاال  الها اال للمجفمعاا  ال شاليم.
 ن لا  للملاطل الص يم صال ي يم لها  النفايا  صالفس ناال منها :  شال نلمس اليم،

ااي د  فالاام النفاياا  الصال م  ماا ف صيا  ماا ماصاد دا لام  :ناجمام ناا فاااعل نصادال المال  ملاطل نلى الص م العامام للااااا-1
صالفاس فجاد فاس النفاياا   ،للفعفا صالفلمل إلى فلاام أنداد ها لام ماا نصادال المال  االاا ا  صال شالا  األلالى صالصلاصايل صالف الاا

اا ها. صداد أاااد  األ  اااث العلمياام أا زصجاا  صا اادا  مااا الااا ا  يماناا  أا صمصاادلا  مااافملا  لغاا ،الصال م ماانااا  مناااا ا  لنمصهااا صفااعلهاا
ملضاا  لنناااا صال ياصاا،  42نلاى ناال أاعال ماا  داادلةصهاس  ، نفاا ماا  ايا آاال صأيلاصل ماا العاام مدةمليال ا ا م فس ال 191ينفج 

ماا األمالا  إلاى اإلناااا صفادمل  ا  نديادفاأل فناال  ملياصا 3.5صأن  لص فلم زص  صا د ما الف الاا للفنااال لمادة عالعام اانصا  ألنافج 
 جز ا  ا يلا  ما غاا  .

 ما األملا  المعديم. ا  نددانفشال ال يصانا  الضالم االاال  صالاطط الفس فا    -2
نعاس اال ا  نلاى مماا يا ،النصا س الجماليم صالايا يم صالعامم للمنطام فسلا  صاللصا ح الاليهم الفس ف عل  شال ا يل ص ااانفشال الا -3

 اللصح المعنصيم للاااا.
نادم  لام الملصل -4  فلاام النفايا  نلى أطلال الشصالا صالاا ا  العامم.نفيجم فصاند الغ ال الم مل  النفايا  صا 
لفيا صالفااا ال ااا ، هاادل الاافلله ماا الاالصا ح الاليهاام إماانيام نشااص  ال لا ااق الفلاا ياام أص فلام الفااس فنشاا   فعاال  عا  المااصاطنيا-5

 صالجهاز الفنفاس لننااا. ،ف دياا إلى فلصث الهصا   الغازا  صاأل للة الفس فا   الفها  العيصا
ملااطل صا يم نلاى األصالد صهاام األاعال نلضام  للضاالال الناجمام ناا فالاام النفايااا  الصال م فاس الشااصالا، صالام   اام نشاااطهم -6

 صلع هم فس الشصالا صلصصصا  فس ال لداا الناميم.
 ملاااطل صاا يم نلااى األشاالاه الااايا ففعاال  أجاااامهم للفماااس الم اشاال مااا النفايااا  الصاال م )نا شااس الاماماام،نمال الجمااا ،-7

   . يث فنفشل  ينهم أملا  العيصا صالجلد الجهاز الفنفاس
ة المصجاصدلصعاا  الملفلفام فلاصث الفل ام  الم ناا ال  ضاففلصث الميا  الاط يم صالجصفيم  العصالة النافجم نا ف لل النفايا  الصل م، -8

 فس النفايا  الصل م.  
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 فلصث الهصا   الغازا  الملفلفم النافجم نا نمليا  ف لل النفايا  الصل م. -9
النفاياااا  الصااال م فناااال اهفماماااا  دصلياااا ، صلااام يعاااد لماااس النفاياااا  الصااال م  شاااال ماشاااصل فاااس الطااالق  مشااااال هااااا ألاااا  

نفايا ، فأص    نمليا  الفلزيا صالفجميا ففم  ااافلدام  اصياا  مغلاام، صفطاصل ناال النفاياا  صالاا ا  العامم  ال  لفجميا ها  ال
ما نل ا  فجلها ال ميل صال غال إلى النال  اافلدام الايالا  اا  الف ميل صالففليغ اآللس المجهزة  تلياا  اا س النفاياا ، صفطاصل  

الااففادة ماا ماصناا  لمفادمام  طلا قا فس ال  ل أص فس ماال  ماشصفم إلى للفلله ما النفايا   إلاا ه طلا قالمعالجم ما  طلا ق
 الخ.…صاافلداد المصاد المفيدة منها  ،لل صصل نلى الطادم صالغاز ال يص  هاها  النفايا  صنناصل 

 ما األمصل المفلا طم فيما  ينها صهس: عددصفلف ط مشالم النفايا  الصل م  
 صال جم العام للنفايا  الصل م . ،زيادة معدل الطلح اليصمس للفلد 
 . زيادة فعايد مصاصفا  النفايا  الصل م  ا فصا ها نلى اميا  أا ل ما العناصل اللطلة اياصلصجيا 
 .زيادة فشدد الاصانيا ال اصميم اللاصم  الفعامل ما النفايا  الصل م 
 .زيادة معالضم الاااا للطلا ق الفاليديم فس معالجم النفايا  الصل م 
 ادة فعايد ادفصاد إدالة النفايا  الصل م .زي 

 اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
Integrated Solid Waste Management 

 ،صاالنففااا  عناصالها هااصفل يل هااإا مفهصم إدالة النفايا  الصل م هص مفهصم صاااا يشامل نملياا  جماا النفاياا  الصال م صنال
 صاإلجلا ا  اللاصم  فلفي  اميفها. ،ا  الصل ممفضمنا  أيضا  نمليا  معالجم النفاي

أاعاال اللاادما  ال ضااليم الفاام ،  يااث فصاالل مليااالا  الاادصاللا   إ اادى ،  إدالة مشاالصنا  النفايااا  الصاال مص مااا أا لاادما
ى نملياا  إال أا أاعال ماا نصال هاا  الم االغ فادفا نلا انصيا  فس الدصل الصانانيم للافلله ماا النفاياا  الصال م صأضالالها ال ي يام،

، لااالم ال  ااد ماااا اإلدالة المعلااى لهاااا  المشاالصنا   غياام فلفيااال الفاام هاااا  اللاادما  ماااا هااااصفل يل هاااصجمع  فاا  النفايااا  الصااال م
 الم اف م نلى الصضا ال ي س صالص س الجيد ما لالل  لامج مفااملم إلدالة النفايا  الصل م . 

نما ؛يل الن لة إلى النفايا  الصل مالنفايا  الصل م ما لالل فغي مشاال ف دأ  لامج  ل  للايط مصاطنا  فهس ليا  مادة صا 
صالماصاد الاا لام لال فالاق  ،صالماصاد الااامم ماا الماصاد غيال الااامم ،المصاد المفيدة ماا الماصاد غيال المفيادةما فج يث ف ،للمصاد الملفلفم

فاافلله الن الة غيال الفاليديام إلااى ص  اال فالاق. ع صصااال فالاق، صال نفاااج    صاصلنا نلاى للايط غياال مفياد ااام  صاع مماا الماصاد 
م فااصا نمليام صصاصلها هلمشالم النفايا  الصال م فاس أنا   اادل ماا فااصا نمليام ضا ط الماصاد الاادمام إلاى مصداا الافلله النهاا س اا

الصال م فافلله فاس أا  النفاياا  مشااال م أيضا . ص الفالس فإا أ د أهام م اادب  الامج  ال هلإلى ال ي م الم يطم ما ها  المصادا ا
  عضاها  عضاا  صيجا  االنففااا  هاا منفصالم ناا  ، عضاها  عضاا  النفايا  الصل م ففلا  ما نناصال ملفلفام ال يففال  للطهاا ماا 

 مال مم  ما النا يفيا االدفصاديم صاالياصلصجيم. طلا ق أاعل ال
 نااا ال  ضااف ناااا  لالنففاااا مااا النفايااا  الصاال م،الفاليدياام فااس معالجاام الجااز  غياال الم طلا ااقفافاالح هااا  ال االامج اااافلدام ال

 صلالاففادة منها امصدل عاا للمصاد األصليم. ،اإلجلا ا  المناا م لفلفي  اميم النفايا  الصل م ف اااضلصلة 
 البرامج المتكاملة إلدارة النفايات الصلبة: أولويات

 أصال : فاليه النفايا  الصل م ما مصادل فشالها: 
 صالم ما لالل: أص فلفي  اميفها أص االعنفيا معا   ،  اميم النفايا  الصل مفلفي  المياصد 

 فلشيد اافهالم المصاد األصليم 
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  زيادة العمل االافعمال  للالا المنفجم 
 فلفي  اميم المصاد المافلدمم فس فعلي  صفغليل الالا االافهالايم 

 ألصليم:عانيا : االاففادة ما النفايا  الصل م امصدل عاِا للمصاد ا
نادة الفصنيا: -1  االاففادة ما نناصل النفايا  الصل م ال لديم الاا لم لالافلداد صا 

 ما نناصل النفايا  الصل م ال لديم يماا إنادة فصنيعها ناال منها: نددهنام 
 نادة صهل  ليعاد اافلدام  ما جد  يد. الزجا : يجل  إنادة فصنيا الزجا  المافلد   الم جيدة نا طليق ط ن  صا 
 الع صا  الفصالايم صاأللصمينيم أاعل نمليا  الفدصيل ل  ا   الع صا  الفصالايم صاأللصمينيم: ف عد نمليا  فدصيل. 
   الم الم صالالفصا.الصلق ص الصلق: يجل  اافلدام النفايا  الصلديم المللصطم أص اا  النصنيم المنلفضم إلنفا  
 :فيايم فس افلم النفايا  ال لديم ضما ا عم أنصاا:النفايا  ال الا هل ف النفايا  ال الافيايم 

 
 ة ضما افلم النفايا  الصل م ال لديم.المصجصدأنصاا النفايا  ال الافيايم 

 يااث فاااصم  ، Door step milkمااا نناصاال النفايااا  الصاال م معاال  اعياالصهناام ناادة  االامج أنااد  لف ااايا إنااادة اااافلدام 
ناااادة ااااافلدامها مااالة  ألااالى  عااا ، جماااا الع اااصا  الفالغااام م اشااالة  ماااا المناااازلالشااالاا  المصزنااام لل ليااا  إلاااى المناااازل    يم،اد الفعاااااصا 

 يث فاصم الشالاا  المصانعم لنطاالا   ادفا عماا اإلطاالا  الماافهلام للااا ايا لفااصم  إناادة فصانيعها  ادال   (Tier trade)جااماص لن
 مج اعيلة أللى.اما لميها، ص ل 

 فس هاا المجال أا نجاح  لامج فلز النفايا  الصل م ما المصدل مشلصط  عدة أمصل:  المفلاامم ين  الل لا  
  فلة لفصليل ها  المنفجا  صفطصيل ها  الاصق.ادلاام الاصق المفص  
 .ال د  ما لالل ال لامج الفجلي يم الفس فامح  اافاا  الل لا  الالزمم 
 .م اصلم جا  الاااا للمشالام فس ها  ال لامج 
 صضا هدل صاضح لل لنامج. 

 االاففادة ما ماصنا  النفايا  الصل م الصنانيم امصدل عاٍا للمصاد اللام: -2
 الفيال طليام المعالجم األنا  صم اصلم االاففادة ددل اإلمااا ما نصافجها: -3

 

 النفايات الصلبة المنزلية من المناطق السكنية:أساليب جمع 
  جم العمل المطلص  ماا ااااا  عضها المنزليم ما المناطق الاانيم فلفلل نا  الصل مهنام ندة أاالي  لجما النفايا  

 المنزل صهس : 
 الجما ما نااط ال ف  الجمانس: -1

يالا ماا النفاياا  المنزليام ااصل يلااى فاس الشاصالا الم ديام لناااط صالالفم المفدنيم، إال أا داما ا  هصلميفام هاا األالص   الا
مماا  ،صالم  ا   فااال الاااا ال عيديا نا ها  النااط ما إيصاال نفاياافهم إليهاا ،ال ف  الجمانس ها  فس  اال  ف اندها الا يل

 .ال ا يل ما فااليل فن يل الشصالايزيد  ش
 الجما ما المل ا الااانس:-2
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منف مم ملة اال ياصميا أص اال عالعام أياام،  ملا للجما ط اا لهاا األالص   الايل فس طليق م دد صعا   صنلى فاصم ايالة ا
ففلق صفدق جلاا يدنص اااا ال س إلى  مل دماامفهم  أنفااهم إلاى الاايالة صفااليمها إلاى العماال لففليغهاا مصففصدل الايالة نند ال 

نادفهااا. يفميااز هاااا األااالص   أناا  ي اااف  ن شااصالا ن يفاام إال أا الفللاال نااا مصنااد الااايالة أص الغيااا  لااال  المناازل فااس هاااا اللااى صا 
 الصد  يعنس فلاام النفايا  فس المنزل  فى المصند الجديد للايالة. 

 الجما ما  افم اللصيل:-3
ى اللصايل د ال  ياث يااصم الااااا  صضاا أصنيافهم نلا ،صمصانيد نمل ددياام للغايام ،ي فا  هاا األالص  إلى لدمم منف مم

أص ن اث األصالد  هاا  اا   فاااال الااااا فاس ااافلجاا  ،صيافلجعصنها  عد إفمام الففليغ، إال أا الدم ها  األصنيم ،مصانيد الفجميا
أصنيفهم  النم  عد الففليغ ياس  إلى النا يم الجماليام للشاصالا، لاالم يفضال فاس هااا األاالص  ااافلدام  األايااس ال الاافيايم  ادال  

نااادة االااافلدام. يفضاال أا ياافم الجمااا  هاااا األااالص  يص   اادال  مااا الجمااا ماالة صا اادة أص  ا  مياامااا اااافلدام األصنياام الاا لاام للفن ياال صا 
 ملفيا فس األا صا اما فس الصاليا  المف دة األمليايم. 

 الجما ما  ا  إلى  ا :-4
 ،الياصم صا   ال ي   أ  دصل فس هاا األالص  ما الجما،  يث ياصم نامل الجما  الادلصل إلاى  دياام المنازل أص ااا ف 

نادفاا . صهااا األاالص  مالاال فاس  اااال  الفجمياا نلااى أص يطالق  ا ا  لي ماال صناا  النفايااا  إلاى الااا مفاال اام،  ملا اليالة لففليغا  صا 
صالام ماا يجعال هاا  الطلياام غيال منااا م  ،ا الايالة ففااد جاز ا  ا يالا  ماا إنفاجيفهاا مماا يفال  فلفاي  فاصافل نمليام الجمااإ يث 

 للمناطق ال الة . 

 خطوط سير الجمع )مسالك سيارات الجمع(:
يل الجمااا فصاال  لااام الااايالا  أعنااا  فنفياااها لعملياام جمااا النفايااا  الصاال م منااا  داياام إدالنهااا مااا الماالآ  إا لطااصط ااا

صافجاا   لاام الاايالة ماا الفصضايح الافاا س  فا صنهاييافم نلاى مااالم الجماا ف دياد  دايام الجماا  ص فى نصدفها إلي  فس نهايام العمال.
صيجل  نادة  صضا ملطط ففصيلس ألصدا  ال لام   ياث يمااا ف دياد مصداا الاايالة  ،ةألاما  مناطق الفلديم للل لم الصا دة للايال 

 صزما إلاالها إلى الل لم الفاليم. ،صزما صصصلها إلى مااا الففليغ ،أعنا  العمل
 م:اآلفيفل المعطيا  ا فى ناصم  صضا لط ايل الجما صملطط  لام الايالة ال د ما فص 

 ،ص جااصم هااا  النفايااا  األااا صنيم ،الملاادم: صالماصااصد  ااالم معاادال  فاالاام النفايااا  الصاال ممعلصمااا  ففصاايليم نااا المشاالصا -1
صااالم اإلضاا ة  اصل هاا   ،صط يعام ادفالا  الاايالة منهاا ،صنادد ال اصياا  المطلص ام صااعافها صأماااا صضاعها ،صفصافل نمليم الجماا

 ال اصيا .
 ا  الاانيم صالماا ا   صلها.معلصما  معماليم لمنطام المشلصا ف يا ملطط الاطان-2
صففلنافهاااا  ،صاعافااام ال لااام نليهااا ،معلصمااا  نااا ن ااام نمااال الطاالق فااس المنطاااام: صيفضااما الاام دصانااد ال لاااام نلااى الطاالق-3

 الدالليم.
هاا  فلة لادى امعلصما  مفعلام  الم ااا  الما صلم نا نمليم الجما: صففضما ها  المعلصما  أنصاا الملا اا  صالاايالا  المفاص -4

 األن مم الدالليم لها  الم ااا . نا فضال   ،ص جم الطادم العمالس الا  يماا فأمين  ،الم ااا 
صالاام نااا طليااق اللطااأ  ،النفايااا  الصاال م سيصااصافاليجاال  صضااا لااط ااايل الجمااا صملططااا   لااام اآلليااا  مااا د اال 

 :يأفسلالل الم ملاناة ما  أص  االافلدام اللياضس لنماجم نمليم جما النفايا  الصل م، صيج صا  صالص
 أدل ما يماا.  صأا ياصا ملصل الايالة أاعل ما ملة فس الشالا نفا ،أا ياصا لط ايل الجما مافملا   -1
 لايالة ما الملآ .ا دايم لط ايل الجما الص ا س أدل  ما يماا إلى الملآ  نندما ي دأ يصم نمل  ف ددأا  -2



21 

 

أ  أا فاااصا ال اصياام األلياالة أداال  مااا يماااا إلااى مااااا  ؛ن ااص مااااا الاافلله النهااا س لجمااا داادل اإلمااااااأا يفجاا  لااط ااايل  -3
 الفلله النها س.

 صاالم الشصالا اا   لام المشاة الا يلة جدا  د ل اانا  الالصة. ،فجميا النفايا  فس الشصالا اا  االزد ام الا يل جدا   -4
  افجا  مصافق لميل ها  الشصالا.  (% 15-12)الا يل االن دالفجميا النفايا  ما الشصالا اا   -5
األاااصاا اليمينياام إلااى الشااصالا الفلنياام فااس الاطانااا  الاااانيم، صالاام لفجناا  الفااااطا مااا ال لااام الماا لاام  -مااااأ مااا-اااافلدام  -6

 أص المناصلة نلى الفااطعا  المفصال م. ،للايل
   لالل الجز  األصل ما النهال.فجميا نفايا  المناطق الفس فصلد أا ل اميم ما النفايا -7

مفا عام ال  اد ماا  صااالم ،أعناا  نمليام االاافعمال  ااافملالآللياا  اصملطاط نمال  ،يج  أا ففم مفا عم لطاصط اايل الجماا
 الفغيلا  الفس فطلأ نلى ال لصل الم ليم معل:

 .هاأص انلفاض ازدياد اميم النفايا  المفشالم-1
 فغيل فلاي  المشاليا الملدمم.-2
 أص نصنيم آليا  الجما. ،أص فغيل ن ام الجما ،افغيل  لام الايل نلى أ د الطلق ؛فغيل  لصل ال لام نلى الاطاا الملدم-3

 
 


