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سىتيك اممىك ان نفايات مدينة بغداد تحتوي على  مياىات مىل اايىواد ااةابلىة التىدنيك نان ميااتتىا دىم ت ايىد م

س ااذي يشجع عل  إجكاء عيلاة دكز ناعادة تدنيكها، عل طكيق إجكاء خطىة الفىكز مىل ااي ىدت ، تىن  

 ل مستدام ثاناىا دائدتتا عل  ااس ان أنفستم أنال نعل  ااجتة ااةائية عل  تخطاط نإداتة اانفايات ناابائة بش

اانفايات دم ، تم تنانل ناقع حال منطةة اادتاسة مل ناحاة تواد اانفايات نمةدات انتاج اافكد ااواحد ، ن مياة

ات مل ااي دت انه ال يوجد تطباق  دكز اانفايمنطةة اادتاسة يوماا نشتكيا نسنويا حاث توصل اابحث اا  

مباىكة دداتة ان امانىة بغىداد تنفىق مبىاا ا ل اادنائك دم أمانة بغداد ،  داانفايىات تجيىع نتنةىل بىدنن دىكز ،

كى دكزهىا مىل اانفايات اا لبة نانتا ستح ل عل   م اسب اقت ادية نبائاة مل م ونات اانفايات اذا ما ج

اغطم ااي دت نبا تا دم سىو  اانفايىات ان اعىادة تىدنيكها ، حاىث ان تطباىق خطىة اافىكز مىل ااي ىدت سى

مباىىك ت ىااا  اداتة اانفايىات مىىل عيلاىة جي تىا نم ااجتتىىا ااى  ااىتخلم اانتىىائم منتىا ، نسىادت عائىىد مىاام

ااتىواء )لىو  مي ل االستفادة منتا دم تطويك مفاءة خدمة دكز اانفايات  ، اما ااي اسىب اابائاىة هىم تةلاىل  ت

احات مباىكة سىنويا النفايات نااتم تستتلك مسىميطامكنتاجة تةلال االتاضم ااتم تستخدم ( نااياء نااتكبة 

والتي  دادبغدننم ، اذاك يجب إتباع نتطباق خطة اافكز مل ااي دت دم مادة أحااء مدينة ( 1424)تةدت بـ 

.تعّد احد أهداف االستدامة



االستغناءتمينااتمبشكينشاطعلااناتجةاايوادجياعت نم-:اا لبةاانفايات

.ااحاجةعلا يادتتاانمنتااالستفادةا دمعنتا

االقت اديناانيوااس انمالت ايدطبا اةمنتاجةباالتتفاعاانفاياتتواديستيك

احااةانأنياطاابشكيةاانشاطاتعل اايتوادةاانفاياتنمياةنوعاةنت تيد

اابلداناي ظمبةباانستحديااانفاياتإداتةت تبك،بااتاام.اابائمااوعمنمستوى

اليدينةائماابااتخطاطعل اا باكاتأثاكهااا كا نمنتاااناماةاابلداننالسايا

حلولادإيجإا اادناماايجتيعدماابائاةااسااساتس تحاث،ناالستدامة

ني تبك،اا ااـميشتدهااذياابائمااتدهوتنجهدممناعمسدتة تخطاطاة

االقلعل أنةنظافبائةاتحةاقااسبلنأحداالستدامةأهدافأحداابائمااتخطاط

.اايحد اابائمااخطكملااتةلال



يقيا  يقصد بمعدل التولد مقدار ما بولده الشيص  مين ايايياال صيلل الييو  و

ليييية وتتييي مر معيييدالال توليييد الايايييياال الب ديييية الما ، (شيييص /كغييي )عيييادـ بييي  

القتصادي والتجارية بالبعد المكاا  ، وبحج  السكان الحضري ، بالمستوى ا

اين الاافيةـ ، العاداال و التقاليد ، وفصول الساة المااصيية والتشيريعاال والقيوا

فييي  الب يييد، معيييدالال التاميييية ، مقيييدار التحضييير ، حجييي  الصيييااعة واوعيييية

ان توليد كان الوضع االقتصيادي بمسيتوى مرتييع كيفك ما ، الصدماال المقدمة 

ك ميا كاايال والعكي  صيحي، ، وكيةلل القيوااين والتشيريعاال فكبير،الاياياال 

العكيي  صييارمة وتتباييد مبييدأ الييير  ميين المصييدر كييان تولييد الاياييياال ق يييل و

ل صحي، ، وكةلل أاماط االستهلل والهجرـ مين الرييف ىليد الميدن ، و بيةل

حضييري فيي ن عم ييية تولييد الاياييياال لهييا ارتبيياط وميييت مييع مييياهي  التصطيييط ال

.ل مدياةوالبيئ  



الواحدل يردالاياياالتولد،اما(طن93150)يوميابغدادف الاياياالااتاجيب غ

.(الشص /كغ 5.1)ب غبغدادف 

د يييت  هييةه الكمييية الكبيييرـ ميين الاياييياال تحتيياج ىلييد جهييد اليي  وبشييري كبييير حتييىن 

وائ، الييتص   ماهييا ، واق هييا ىلييد موقييع الطميير وبسييرعة تجابييا لحييدو  ااتشييار اليير

ن فضييل عيي.. الكريهيية وااتشييار الييةباش والحشييراال والبعييوا وادمييراا المعدييية

تعيد ميروـ ىةا الت و  البصري والت مير البيئ  ل مدياة ، أن هةه الكميية مين الايايياال

ميييا تييي  التعاميييل الصيييحي، معهيييا ب عيييادـ التيييدوير واالسيييتممار صاصييية ىةا ع مايييا ىن

صدا  فهي  مكوااال الاياياال الب ديية في  بغيداد هي  ميواد قاب ية ل تيدوير واعيادـ االسيت

ش اياييياال عضييوية، ورج،  جيياج، بلسييتل، معييادن، ىضييافة الييد اسيي) تتكييون ميين 

( .ق ي ة ومتباياة من ادقمشة والج ود وأتربة ومص ياال  راعية



ل الهرم  مبدأ التس سولغرا السيطرـ واالستيادـ من هةه الكمياال ت  ال جوء الد 
:  ي   كما كهدف من أهداف االستدامة و: 4RSل اياياال 

لطبيعية ماع توليد الاياياال الت  تؤدي الد االستيادـ القصوى من الموارد ا–أ 
.والحد من الصصائ  الصطرـ ل اياياال

.ىعادـ استصدا  الماتجاال دغراضها االص ية أو لغير ةلل –ش 

ىعادـ تدوير وتصايع المص ياال من اجل استصدامها مرـ اصرى كمادـ صا  –ج 
.مااوية ف  ماتجاال اصرى

رها من االسترداد باستصدا  قيمة الاياياال بالتسميد أو توليد الطاقة أو غي–د 
.التقاياال 



تولدق يلتاحول مجتمعالبيئيةالتوعيةباالهتما الواجشمنارىسبتمما

العاليةالاسبةةههظلفي الاياياالتولداسبةلتق يلالتدويرواعادـالاياياال

هومامستداس وكايس لانالمجتمعع ديجشالاياياالااتاجف جدا

ىلدؤديسيالةيادمراالستهللمنالتق يلصللمن(البيئةمعالصداقة)

.المصدرمنالير مبدأتطبيتواليوميةالكميةهةهق يلت



ىلداق هاسيجريالت الاياياالكمياالتق لأنش اهامنالت اإلجراءاالمنيعد

اينالمواطمنكبيرينوتعاونوع يتط شاالجراءهةاولكن،الصح الطمر

منالير ةب هميوتعريفتوعيةحملالمنالبد  ىةالب ديةالجهاالقبلأايسه 

التوعيةحملالالمدار ف تطبتماغالبابغدادامااةانحي المصدر،

بعامعالمجتمعشرائ،جميعتشملنأالبدحي كاف غيروهةا،والتمقيف

واستبدالهاأوالمواطنمنالميرو ـالموادشراءيجريك نالماديالدع 

منالير ع دالمواطنيشجعىجراءأيأوالحاوياالأوالاياياالب كيا 

هاماواحدـكلمصت يةب لوانعدـحاوياالوضعطريتعنيت وهةاالمصدر

فراتشريعوبالمقابل،(1)الشكلف كما،الاياياالمنلاوعتصص 

.صحي،فر تحقيتلضمانالمصاليينع دالغراماال



توعية وتعليم طلبة المدارس على الفرز من المصدر( 1)شكل 

شعبة االعالم / امانة بغداد ، دائرة البيئة والمخلفات الصلبة : المصدر



جااييش فيي  الجااييش الشييمال  الغربيي  ميين مديايية بغييداد فيي الشييع ة مديايية قييع ت

-بغييدادال راعييية وسييكة حديييد الييدواا ميين الشييمال ماطقيية اويحييدهالكيير، ، 

حي الرمادي ، ومن الجاوش والجاوش الغرب  حي  الغ اليية ، ومين الشيرج 

التيي  تبييين موقييع ( 1)كمييا موضيي، فيي  صريطيية الجييوادين وحيي  الرحمااييية ، 

الشيع ة   عيد حيت.بغداد بالاسبة الد العراج وحي  الشيع ة بالاسيبة اليد بغيداد 

كميا كان ، بارتياع عدد الستمي  تو،من المااطت الشعبية ف  العاصمة بغداد 

دييد التجاريية لوجيود العاحركتهيباشياط متيا حي  ت( 1)موض، ف  الجدول 
.فضل عن مج رـ الشع ة الحكومية، فيهمن ادسواج 



تبين موقع منطقة الدراسة( 1)خريطة 

انات باالعتماد على بيين الباحث: المصدر 

امانة بغداد 



رة  دائ) و ( فرع تموين محمد رسول/ وزارة التجارة ) باالعتماد على بيانات ينالباحث: المصدر

GIS ) ،2021بلدية الشعلة ، شعبة 

عدد السكان في كل عدد الوحدات السكنيةالمساحة بالهكتارالمحالت السكنيةالمدينةاسم

محلة

454الشعلة

458

460

462

464

76.6

83.25

94.14

58.43

85.3 

2372

2612

3371

1023

2636

48712

52772

60248

37283

11601

5396،9212014210616المجموع

دد عدد سكان مدينة  الشعلة ومحالتها السكنية وع( 1)جدول 

الوحدات السكنية والمساحة 



قةماطف المصت يةاالستصداماالمنالواحدل شص الاياياالحج احتساشت (2)الجدولصللمن

االستصداماالحسش(يو /شص /كغ 1.16)يومياالواحدل يردالاياياالحج ب غحي ،الدراسة

(شهريا/طن7350)ب غالالدراسةماطقةعنشهرياالمتولدـالاياياالكميةأن،الواحدل شص المصت ية

.الواحدل شص المتولدـالاياياالكميةمتوسطع دباالعتمادالاياياالكميةاحتساشوت 

الواحدكمية النفايات ومعدل افراز الفرد ( 2)جدول 

معدل االفراز المدينةاسم 

للفرد /كغم 

الواحد

كمية النفايات

المتولدة 

طن/شهريا

كمية النفايات 

المتولدة  

طن/سنويا

كمية المرفوعة 

/النفايات يوميا 

بالطن

1.16735088200130الشعلة

2021، (قسم النظافة  وقسم التخطيط والمتابعة  وشعبة البيئة / بلدية الشعلة) باالعتماد على بيانات ينالباحث:  المصدر



اخرىمعادنالزجاجالكارتونالبالستكالعضوية

45%25%15%5%5%%5

100%

اسة اسش مكوااال الاياياال الص بة ف  ماطقة الدر( 3)جدول 

قسم / لةبلدية الشع) الباحثين  ، الدراسة الميدانية و باالعتماد على بيانات :  المصدر

2021،( النظافة وقسم التخطيط والمتابعة  وشعبة البيئة 

%(  5)واقل نسبة هي نفايات اخرى وبلغت % ( 45)حيث نالحظ ان اعلى نسبة هي النفايات العضوية و بلغت 

.



 فةكرهاسيات الت الاياياالمكوااالكميةانفيهشلالمما
المح يةادسواجف بيعهاالب ديةالدائرـقامالماىةا((4الجدول

ستكونلهاالماليةالمردوداالفان،الاياياالوتدويربالير الصاصة

تص  الادارـعم يةتمويلف ماهااإلفادـيمكنبهايستهانالمبالغ

انمكنيالمبالغت لوصاف ،المصدرمنالير وعم يةالاياياالمن

معاملاكتماللحينالمشروعوهةا،ل سكاناصرىكصدماالتاعك 

ماكالموادت لأسعاراناعتباروع د،بغدادب مااةالصاصةالير 

لطمرامواقعف )بهاالصاصةالمح يةادسواجف عاهاالتحريجرى

ر ـالميالموادلر  وأجه ـموا ينتوجدحي (ماهاالقريبةواالماكن

الشكل فكما،باالالبشكل(والاباشةالعشوائيةالير مواقع)قبلمن

.(4)بالجدولموض،كماادسعاركااالىة،(2)



الفرز العشوائي ( 2)شكل 

، الدراسة الميدانيةالباحثين : المصدر 



ار بالدين/ السعر الطن الواحد المواد المفرزةت

العراقي

صتتتنادي  ، كراستتتي ، ستتتطل ، جستتتالة ، مجتتترات ، : المعتتتاد ) البالستتتتك 1

(مبردات بالستك

250000–260000

نتتاني قنتتاني المتتاف الفارجتتة ، وقنتتاني الشتتامبو ، وق: االستتتندر ) البالستتتك 2

لتتتر ، علتتط الطرشتتي ، كتتتل 20الزيتتوت، قنتتاني زاهتتي ، االوعيتتة حجتتتم 

(بالستك منفوخ 

400000-000450

650000(  علط وقطع مختلفة)، ( األلمنيوم )المعادن 3

230000(  قطع مختلفة األحجام واألشكال) ، ( الحديد ) المعادن 4

950000(النحاس )المعادن 5

150000(الفافون)المعادن 6

400000(  انابيط الماف والحنفية ذات اللون الصفراف () البراص) المعادن 7

250000الكارتون8

ةميدانيالدراسة ينالباحث:  مصدر

يبين اسعار المواد المفرزة لكل طن منها( 4) جدول 



  تي  احتسياش مكواياال الايايياال التي  لهيا مكيان في( 5)في  الجيدول 

سيييوج الايايييياال ، وحسيييش اسيييعارها ، وتييي  احتسييياش اسيييبة هيييةه 

/ 130)والبالغية المكوااال المتولدـ من مجموع الايايياال المرفوعية 

، وتيي  حسيياش العائييد اليييوم  والشييهري والسيياوي ، اةا مييا تيي ( طيين

بييل بيييع هييةه المكوايياال المييير ـ فيي  سييوج الاياييياال المح ييية ميين ق

. الدائرـ الب دية 



نسط مكونات النفايات

المكونات 

المتولدة 

يوميا

سعر الطن 

الواحد

بالدينار 

العراقي

كمية 

المكونات 

بالطن 

العائد المالي 

بالدينار اليومي

العراقي

العائد المالي

الشهري بالدينار 

العراقي

العائد المالي

السنوي بالدينار 

العراقي  

بالستك

250،00016.2540625001218750001462500000%12.5معاد

40000016.2565000001950000002340000000%12.5االستندر

250،00019.548750001462500001755000000%15كارتون

المعادن

2300003.989700026910000322920000%3الحديد

6500001.95126750038025000456300000%1.5االلمنيوم

9500000.6561750018525000222300000%0.5النحاس

40،0006.5260000780000093600000%5الزجاج  

-------------------------------------------58.5--------%45مواد عضوية

--------------------------------------6.5--------%5اخرى

130184795005543850006652620000---------100%المجموع

يبين العائد المالي لعملية الفرز من المصدر لمنطقة الدراسة ( 5)جدول 

2021، الدراسة الميدانية ، ينالباحث:  المصدر



منالتص  لعم يةالشهريةالتكاليفيبينفهو(6)جدولاما

المصدرمنالاياياالفر تطبيتوك ية،الحاليةالص بةالاياياال

 فالمصدرمنالير عم يةتطبيتحالف الشهريوالعائد

.الدراسةماطقة

الكلفة الحالية للتخلص من 

طقة النفايات الصلبة شهريا لمن

الدراسة بدون فرز من المصدر

كلفة فرز النفايات من

المصدر شهريا

الشهري العائد  

الصافي 

81792822245378466227213712

يبين العائد الشهري الصافي لعملية الفرز من المصدر                                               (  6) جدول 

2021، باالعتماد على بيانات منطقة الدراسة ، والدراسة الميدانية ، ينالباحثمن عمل : المصدر 



د اسيتغلل ل ايايياال واليةي ييؤدي اليكمطيامرالير  من المصدر سيق ل من اسيبة االراضي  التي  ستسيتصد  ان 

ضيا مين اسيبة االراض  المصصصة لةلل الستمماراال واستعماالال اصرى تعود بالايع ع د السكان ، وسيق ل اي

ل ، كيةلل القضياء ت و  الهواء والتربة والمياه الجوفية ، حي  سيصيا مين كميية الايايياال التي  سيتدفن مسيتقب

المصيدر، عايد ع د المكباال العشوائية والحياظ ع د بيئة اظيية ، حيي  ان المجتميع سيوف ييير  الايايياال مين

التصيايع استصدا  اليير  وتطبييت التيدوير سياق ل  مين كميياال اسيتهلل المياء والطاقية مين عم يية االسيتصراج و

اعيادـ ل مادـ الصا  و من غا اال االحتبا  الحيراري التي  يمكين أن تط يت ىليد الجيو والحيياظ ع يد البيئية ، ان

صدا  الميواد التدوير تؤدي الد ت ويد المصااع بمواد أولية أقل ك يية ،  و ىيجياد فير  عميل في  اسيتعادـ و اسيت

االقتصياد المدورـ ، و بااء ماشآال صااعية جديدـ ، و تق يل مين كميية الايايياال ،  وحمايية الميرواال الطبيعيية و

مين البتيرول الصيا  ، و ( ك غي  700) من البلستيل المدور يسيم، باقتصياد( طن 1: )ف  المواد ادولية ممل 

مين ادلماييو  الميدور ( ك غي 1)، و ( بعيد ىةابتيه) من ادلمايو  المدور يعط  واحد ك غ مين ادلماييو  ( ك غ 1)

كي و واط من 14من المواد المعداية يسم، ( ك غ 4)و ، bauxiteمن ( ك غ  8) يسم، باقتص اد حوال  

طن من الصشيش ، وورقية واحيدـ ميدورـ تسيم، 5.2من الكارتون المدور يسم، باقتصاد ( 1طن)الكهرباء ، و

.غ  من الصشش 15واط من الكهرباء وأكمر من 5.2لتر من الماء و 1باقتصاد 



فالايايياال ال تتبع دوائر الب دية ف  أمااة بغداد سياسة اليير  مين المصيدر-1

.تجمع وتاقل بدون فر  

 ديية واق هيا أمااة بغداد مبالغ كبيرـ ع د عم يياال جميع الايايياال البتايت  2-

.دون فر ها من المصدرمن 

رتيش عاهيا ان عم ية فر  الاياياال الص بة وبييع مكوااتهيا او تيدويرها يت-3

يية الجميع عوائد مالية كبيرـ يمكن أن تغط  الايقياال التي  تصيرف ع يد عم 

ص   ع يد صدمية كيياءـ اليتالمستحصي ةان تياعك  االربيا   وممكن والاقل 

.من الاياياال الص بة ومواكبة التطور ف  هةا المجال 



.الكاملبمست  ماتهاوتوفيرالعراقيةالمدنجميعف المصدرمنالير صطةىتباع-1

ف وكةلل(والمسموعوالمقروءالمرئ )كافةاإلعل وسائلف توعيةحم ةىطلج-2

نمالاياياالفر عم يةب هميةوالتعريفالحكوميةوالدوائرالعبادـودورالمدار 

.المصدر

اكبرتغطيةلعددهاو يادـل تدويرالقاب ةالاياياالوتدويرلير معاملااجا استكمال-3

.لتدويرقاب ةاسبة

ووضع تدويرلالقاب ةل موادقويسوجص تلغراوالمستممرينالدولةبينالتاسيت-4

.لهامابتهأسعار


