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 مقدمة

فً المحلٌة اإلدارات تواجه التً المتفاقمة المشاكل إحدى الفضالت تمثل 

 ألعلى المتقدمة الدول فً النفاٌات إدارة وصلت وقد النامٌة الدول

 ومعالجة إدارة لتطوٌر الالزمة التسهٌالت كافة تقدٌم نتٌجة درجاتها

 ؼٌر البٌئة وطبٌعة المالٌة الموارد قلة أدت بٌنما الصلبة، الفضالت

 ومعالجة إدارة فً ضعؾ إلى الفقٌرة الدول فً المدن واتساع المالئمة

 .الصلبة النفاٌات

- لدراسة ٌحتاج بذاته "قائما   " علما   الصلبة الفضالت إدارة وتعتبر 

 لتأمٌن السبل أفضل تحقٌق فً المنشودة الؽاٌة إلى معه للوصول ومتابعة

 .المدٌنة فً النظافة من الالئق المستوى



 تعريف المخلفات الصلبة

 :المخلفات الصلبة 

 

هً المواد أو األجسام التً تنشأ عن مختلؾ النشاطات البشرٌة و التً ٌجب 

التخلص منها بسبب عدم الحاجة إلٌها أو بسبب تأثٌرها الضار على البٌئة و 

 .اإلنسان 

 



 :تصنف المخلفات الصلبة إلى 

 الحدائق مخلفات و التجارٌة و المنزلٌة المخلفات مثل : البلدية المخلفات -1

.. 

 العملٌات عن الناتجة الخطرة ؼٌر المخلفات هً : الصناعية المخلفات -2

 . اإلنتاجٌة

 عن الناتجة الخطرة ؼٌر الطبٌة المخلفات هً : الطبية المخلفات -3

 . الصحٌة المراكز و المشافً

 . الخطرة الطبٌة و الصناعٌة المخلفات هً : الخطرة المخلفات -4



 تركيب وخواص النفايات البلدية

الطريقة اختيار أجل من جدا   هامة تعتبر المخلفات وخواص تركيب معرفة 

 القيمة  ذات المواد واسترداد تدويرها، وإعادة ونقلها وجمعها لفرزها الفعالة

   .منها النهائي التخلص ثم ومن فيها،

يتغير تركيب وخواص النفايات الصلبة مع فصول السنة وخالل عدة سنوات ،

 .  ضروريا  ، على األقل، مما يجعل إجراء البحث كل خمس سنوات

وخواص تركيب بتغير التنبؤ من البد النفايات معالجة مشاريع وضع عند 

 المرافق تحسينو ،الهندسية التجهيزات تطور آفاق أساس على النفايات

 . للمدينة العامة



 مفهوم اإلدارة المتكاملة للنفايات

فً النفاٌات مع وإدارٌا فنٌا   التعامل للنفاٌات المتكاملة باإلدارة ٌقصد 

 ثم  التولد، مرحلة من بدءا   الكاملة، حٌاتها دورة خالل شاملة منظومة

 للتخزٌن مناسبة مواقع الى والنقل المصدر، من والجمع التخزٌن،

 التخلص ثم المواد،  استرجاع امكانٌة ثم ومن المعالجة، أو المرحلً

 بٌئٌا ، آمنة بطرق النهائً

 

والتخطٌطٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة االعتبارات مراعاة مع 

 . الفنٌة االعتبارات جانب الى والمؤسساتٌة والتشرٌعٌة

 



 أولويات إدارة النفايات

 ترتيب أولويات إدارة النفايات

 منتجات أنظف تقميل المخمفات
 منع التموث

 

 

 االستخدام /إعادة التدوير 
 

 

 المعالجة
 

 

 التخمص



 جمع المخلفات الصلبة

بشكل الفضالت جمع الحضرٌة والمظاهر الصحٌة الضرورات تفرض 

 تأمٌن وبالتالً المدٌنة فً للفضالت تراكم بأي السماح وعدم دوري

 ٌومٌا   ساعة /24/ مدار على واآللٌات العمال من المطلوب الكادر

 .المدٌنة مناطق كافة من الفضالت لترحٌل

 



 طرق جمع المخلفات الصلبة

المتطورة منها الفضالت وترحٌل لجمع مختلفة وأسالٌب طرق هناك 

 والترحٌل للجمع المناسب األسلوب اختٌار عملٌة وإن البدائٌة ومنها

 الجؽرافٌة والطبٌعة للمدٌنة العمرانً التنظٌم منها عوامل عدة فٌه ٌتحكم

  .أخرى لعوامل إضافة البٌئً الوعً ودرجة للمنطقة

فً أنواعها بمختلؾ الفضالت جمع فً المتبعة للطرق عرض ٌلً وفٌما 

 : الالذقٌة مدٌنة

 



 طرق جمع المخلفات الصلبة

الشارع وأبعاد المخدمة السٌارة نوع المستخدمة الحاوٌات على وٌؤثر 

 إلى ضاؼطة سٌارات بواسطة الحاوٌات وترحل فٌه الطرقٌة والحركة

 .التجمٌع محطة

 

 عملٌة جمع الفضالت بواسطة الحاوٌات



 صىرة للحاويات المستخدمة حاليا  

مكتىب عليها مىاعيد الرمي ورقم 

 الشكاوي

 طرق جمع المخلفات الصلبة



 الكورنيش الجنوبي تنظيف جيد لمحاويات

 طرق جمع المخلفات الصلبة



 السكن الجامعي تجميع النفايات ووضعها في الحاوية بشكل حضاري

 طرق جمع المخلفات الصلبة



 طرق جمع المخلفات الصلبة

بواسطة حاوٌات فٌها ٌوجد ال التً المواقع من الفضالت جمع ٌتم حٌث 

 .وطبٌعته الشارع بأبعاد اآللٌة نوع وٌتعلق مباشرة اآللٌات

اآللٌاتالفضالت بواسطة جمع   

 بالجمع المستخدمة اآلليات أنواع 

 ./طن2/ ضاؼطة سٌارات -1

 أبعاد حسب للجرارات قٌاسات ثالثة وٌوجد :مقطورة مع جرارات -2

 .الشوارع

 .ببكات أو تراكس-3

 .(طن 1 حوالً سعة ) صؽٌرة وسٌارات قالبات -4















 طرق جمع المخلفات الصلبة

إلى وتنقل والطرقات الضٌقة الشوارع من الفضالت جمع ٌتم حٌث 

 وٌكلؾ الرئٌسٌة الشوارع فً الموزعة الحاوٌات أو الفرعٌة المقالب

 .المهمالت سالل وتفرٌػ الشارع وكنس القمامة بجمع العربة عامل

الٌدوٌةالفضالت بواسطة العربات جمع   

ومخلفات المنزلٌة األجهزة ونفاٌات األشجار نواتج ترحٌل ٌتم حٌث 

 .لها المخصصة األماكن إلى الحٌوانات ومخلفات البناء

 جمع الفضالت بواسطة القالبات















 اليه العمل في جمع المخلفات الصلبة

  النفاٌات لجمع عدٌدة طرق توجد الالذقٌة، مدٌنة فً المناطق لتنوع نظرا 

 وأبعادها الموجودة الطرقات ونوعٌة السكانٌة المنطقة بطبٌعة تتعلق

 إنارة من المنطقة فً المتوفرة والخدمات الجؽرافٌة المنطقة وطبٌعة

 :إلى وتقسم وؼٌرها



 اليه العمل في جمع المخلفات الصلبة

الموزعة الحاوٌات فً النفاٌات برمً األبنٌة ونواطٌر المواطنون ٌقوم 

 هً األحٌاء هذه فً المستخدمة الحاوٌات بأن علما   مباشرة، المنطقة فً

 المنازل عدد حسب األبنٌة مداخل على الموزعة المنزلٌة الحاوٌات

   3م 1.65 سعة كبٌرة وحاوٌات الموجودة،

على تعمل ضاؼطة سٌارات هً المناطق هذه فً المستخدمة السٌارات 

 .الثالثة الوردٌات مدار

 المتناثرة القمامة وجمع الشوارع كنس على العمال دور وٌعتمد 

 الشوارع لكنس اآللٌة الكانسات وتستخدم الحاوٌات، حول والتنظٌؾ

 "دورٌا   لشطفها إضافة" ٌومٌا   الرئٌسٌة

الحدٌثةالمناطق   







 اليه العمل في جمع المخلفات الصلبة

حسب واآللً الٌدوي العمل أسلوب بٌن الجمع المناطق هذه فً وٌتم 

 وتخدم الواسعة الشوارع فً الحاوٌات استخدام ٌتم حٌث الشوارع طبٌعة

   الضاؼطة، اآللٌات بواسطة

والسٌارات الجرارات بواسطة الضٌقة الشوارع من الفضالت وتجمع 

 محطة فً الحمولة وتفرغ الٌدوٌة والعربات /قالب / الحجم صؽٌرة

 .بالمنطقة المحٌطة والحاوٌات الرئٌسٌة التجمٌع

 مناطق السكن الشعبً والعشوائً



 اليه العمل في جمع المخلفات الصلبة

وترحل /ومطبخٌة طبٌة/ النفاٌات من نوعان المشافً فً ٌوجد 

  .المناطق سٌارات خالل من المنزلٌة الفضالت مع المطبخٌة الفضالت

مؽطاة حاوٌات فً المنزلٌة الفضالت عن فصلها فٌتم الطبٌة النفاٌات أما 

 المحارق فً حرقها ٌجري حٌث خاصة بسٌارة وترحل مخصصة

   .النفاٌات لهذه المخصصة

 المشافً

 المناطق التجارٌة

ًمن عدد تخصٌص تم حٌث التجارٌة المحالت تجمع مناطق وه  

  مساء   اؼالقها قبل المحالت هذه من الفضالت لجمع الضاؼطة السٌارت

 . المحالت من ومباشرة ٌدوٌا   الجمع وٌتم



 عملية النقل و ترحيل النفايات

الموجودة اآللٌات بواسطة مباشرة المكبات الى الترحٌل عملٌة تتم . 



 عملية النقل و ترحيل النفايات



 عملية النقل و ترحيل النفايات



 معالجة المخلفات

 تبعا لعوامل مختمفة أهمهاتتنوع طرق التخمص من المخمفات الصمبة:  

  تركيب المخمفات النوعي, 
  المتطمبات الصحية , 
الظروف االقتصادية, 

  باالضافة الى توفر المساحات الالزمة. 
 فااااان , بااااالرنم ماااان تياااادد يساااااليب و تخنيااااات ميال ااااة المخمفااااات الصاااامبة

 .طريخة الطمر الصحي تشكل الخاسم المشترك لكل هذه التخنيات 
 و طريخاااة , فهاااي طريخاااة يساساااية فاااي الاااتخمص مااان المخمفاااات مااان  هاااة

 متممة و مكممة الية طريخة يخرى متبية في الميال ة من  هة ثانية  



 معالجة المخلفات

الصحٌة للنفاٌات المطامر  



 معالجة المخلفات

 تحوٌل النفاٌات إلى سماد



 معالجة المخلفات

 حرق النفاٌات


