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  الملخص
أهم أساسيات ات الصلبة هو إنشاء نظام جمع فعال، وان من إن األولوية في نظام إدارة النفاي         

 إنجاح عملية جمع النفايات الصلبة هو إتباع األسلوب العلمي الهندسي األمثل الذي يحدد العدد الالزم من
لنظام جمع فعال  بصدد التخطيطو اآلليات إضافة إلى عدد عمال الجمع المرافقين للسيارات الكابسة. 

حساب عدد السيارات الكابسة في هذا البحث للنفايات الصلبة المنزلية المنتجة في مدينة تكريت، فقد تم 
وثالث مرات أسبوعيًا وكانت  بتواتر جمع مرة واحدة ومرتين ة المنزليةلبجمع النفايات الصالالزمة لخدمة 
عامل جمع(  63و اً سائق 21( بينهم )اً فرد 84( سيارة وطاقم عمل مؤلف من )21)كالتالي: أعداد السيارات 

أما في حالة الجمع بتواتر مرتين أسبوعيًا فيبلغ عدد السيارات  في حالة الجمع بتواتر مرة واحدة أسبوعيًا.
في حين أن  عامل جمع(. 63و اً سائق 26( بينهم )اً فرد 21من )سيارة( وطاقم عمل مؤلف  26) الكابسة

 31سيارة( وطاقم عمل مؤلف من ) 16العدد المطلوب في حالة الجمع بتواتر ثالث مرات أسبوعيًا يبلغ )
في  SCS))باإلضافة إلى اقتراح اعتماد نظام األوعية الثابتة  عامل جمع(. 33و اً سائق 16( بينهم )اً فرد

 .الصلبة المنزلية المنتجة في المدينة جمع النفايات
 

  جمع النفايات الصلبة. ،النفايات الصلبة المنزلية -الكلمات المفتاحية:
   

Estimation the number of required compactor vehicles for collection of 

the domestic solid waste produced in Tikrit City 
Abstract 

         A fundamental prerequisite for the successful management of solid waste is the 

construction of the optimum collection system that determine the compactor vehicle 

required to collect the produced domestic solid waste in addition to the number of 

collection labor. The study estimated the required number of compactor vehicles as 

following: (12) compactors and (48) personnel-labor, (13) compactors and (52) 

personnel-labor and (23) compactors and (92) personnel-labor for collection 

frequency once, twice and three-times per week, respectively. In addition, the study 

suggested the Stationary Collection System (SCS) as the suitable collection system 

for collecting domestic solid waste produced in Tikrit City.                                            

      

Key Words:- Domestic Solid Waste, solid waste collection.  

 

 
 

 
 
 

 



 المقدمة
من واقع الدراسات المسحية الميدانية في   

معظم مدن العالم يتبين أن النفايات الصلبة المنزلية 
تؤلف معظم كمية النفايات الصلبة البلدية التي يتم 
جمعها في تلك المدن. حيث تمثل النفايات الصلبة 
المنزلية ما يقرب من ثالثة أرباع حجم النفايات 

تلك المدن في المتوسط عدا الكلية المتولدة في 
. مما يعطي [2]مخلفات عمليات البناء والهدم

النفايات الصلبة المنزلية أهمية بالغة، ليس بسبب 
ولكن الشتراك كل فرد من كمياتها المتزايدة فحسب، 

وبصورة متكررة  اً أفراد المجتمع في إنتاجها يومي
ت بسيطة ومتفرقة تغطي كل المساحة وبكميا

ة، إضافة إلى عدم تجانس لمدينالسكنية من ا
فايات الصلبة المنزليـة هي نإن ال. [1]محتوياتها

يوميـة التي تمثل ة عن األنشطة الالفضالت الناجم
وتشمل  ة لحياة اإلنسان في المنزلالحركة المألوف

كل البقايا الناتجة عن عمليات االستعمال التي 
كمواد  يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص منها

ست بذات قيمة تستحق االحتفاظ بها وان كان من لي
ة في مكان آخر أو ـالممكن أن تكون لها قيم
إعادة االستخدام أو ات ظروف أخرى تشجع عملي

ة المنزليـة النفايات الصلبتشكل ال  .[1,6]التدوير
مشاكـل عملية، حيث يمكن جمعها ونقلهـا 
ومعالجتها بكفاءة عالية ومن دون إحداث أضرار 

حة العامة والبيئـة شريطة أن يتم ذلك بسرعة؛ بالص
التي يمكن أن تصل  فضالت الطعاملوجود وذلك 

من النفايات الصلبة  % 70نسبتها ألكثر من 
ة في اغلب دول العالم المنزلية في المناطق السكني

 .[8]الثالث
 

 أهداف البحث
حساب عدد السيارات الالزمة لجمع النفايات  .2

 جة في مدينة تكريت.الصلبة المنزلية المنت
اقتراح خطة للوصول إلى اإلدارة المتكاملة  .1

 في مدينة تكريت. للنفايات الصلبة المنزلية

 طرائق العمل
ات إن وجــــــــود نظــــــــام فعــــــــال إلدارة النفايــــــــ

والمعالجـة الصلبة المنزلية مـن حيـث الجمـع والنقـل 
ار الســــلبية واآلثــــ رارمـــن شــــاند أن يحــــد مـــن األضــــ

ــــــلمراحــــــل إدارة  المختلفــــــة عناصــــــر  ات علــــــىالنفاي
البـد مـن  البيئة. من اجـل تقيـيم واقـع اإلدارة الحـالي

الوقـــوف علـــى حالـــة عناصـــر البنـــى التحتيـــة لنظـــام 
وعلــــــى المســــــتوى المــــــوقعي والتـــــــي إدارة النفايــــــات 

 :تشمل
  Onsite Storageالخزن الموقعي  .2

 Collectionالجمع  .1

 

 الخزن الموقعي .2
وعــاء ك واســتخداماً  إن األداة األكثــر شــيوعاً 

لحفــظ النفايــات الصــلبة المنزليــة علــى نطــاق مدينــة 
تكريــــت، هــــي نفســــها تمثــــل نوعــــا مــــن المخلفــــات، 

لتــر أي  122ونقصـد بهـا البراميـل الحديديـة سـعة )
( التـــــي تســــتخدم أصــــال لخـــــزن 6م 2.1مــــا يعــــادل 

ســلبيات اســتخدام ومــن الزيــوت ومشــتقات البتــرول، 
ن هـــــذا الحاويـــــات الحديديـــــة )البراميـــــل( أنهـــــا تكـــــو 

ـــــيس لهـــــا غطـــــاء وهـــــذا يســـــم  بتكـــــاثر  مكشـــــوفة ل
القــــــوارش والحشــــــرات وانبعــــــاث الــــــروائ  الكريهــــــة 

ـــزمن؛ نتيجـــة  ةباإلضـــاف إلـــى أنهـــا تصـــدأ بمـــرور ال
الســوائل الموجــودة ضــمن النفايــات الصــلبة أو عنــد 

، [526]تســرب ميــاا األمطــار إليهــا فــي فصــل الشــتاء
ــــدورا إلــــى تكــــون حافــــات حــــادة قــــد  وهــــذا يــــؤدي ب

ي جرح عمال الجمـع وغيـرهم عـالوة علـى تتسبب ف
تآكـــل قاعـــدة البرميـــل وتســــرب الســـوائل منـــد علــــى 
الرصــــيف. ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن عمليــــة جمــــع 

أطــول  النفايــات الصــلبة تكــون متعبــة وتحتــا  وقتــاً 
ـــل  ـــل بســـبب ثقـــل البرامي عنـــد اســـتعمال هـــذا البرامي

( 24 –23نفســــها، إذ يــــزن الواحــــد منهــــا حــــوالي )
فيصب  من الصـعوبة رفعـد وتفريغـد كغم وهو فارغ 

إلـــى أن  [3]فـــي ســـيارات جمـــع النفايـــات. وقـــد أشـــار



عملية تفريغ محتويات البرميل في سيارة الجمع قـد 
دقــائق ممــا يســبب خفــش كفــاءة  (2 –6تســتغرق )

عملية الجمع ورفع التكاليف، لذلك يعتبـر اسـتخدام 
هــــــذا البراميــــــل كأوعيــــــة لخــــــزن النفايــــــات الصــــــلبة 

  غير اقتصادي. راً المنزلية أم

 الجمع .1
تعتبر عملية جمع ونقل النفايات الصلبة       

من أكثر مفردات نظام إدارة النفايات الصلبة كلفة؛ 
(% من الكلفة اإلجمالية 42 –02إذ تصل كلفتها )

ومن الصعوبة تحديد . [0]إلدارة النفايات الصلبة
كلفة ثابتة لعمليات جمع النفايات؛ وذلك العتمادها 

عدة متغيرات منها كلفة العمالة وكلفة على 
 Frequency ofاآلليات وتواتر الجمع 

Collection تتضمن عملية الجمع التقاط .
النفايات الصلبة من أماكن إنتاجها ووضعها في 
سيارات خاصة لنقلها إلى مواقع التخلص منها أو 
محطات معالجتها، ويجب أن تتضمن عملية 

الجمع المثلى  الجمع والنقل تحديد  مسارات
Optimal Collection Routes  وان ال تترك

عملية الجمع الجتهاد سائق السيارة، األمر الذي 
قد يؤدي إلى زيادة الوقت الالزم لعملية الجمع 

 وبالتالي زيادة تكاليف عملية الجمع والنقل. 

يوجـــــد أســـــلوبان لجمـــــع النفايـــــات الصـــــلبة، 
( HCSوهمـــــــا أســـــــلوب نظـــــــام األوعيـــــــة المنقولـــــــة )

Hauled Containers System  واألســــلوب
( (SCSالثـــــــــــاني هـــــــــــو نظــــــــــــام األوعيـــــــــــة الثابتــــــــــــة 

Stationary Containers System[1]. 
 Hauled( HCSنظــام األوعيــة المنقولــة ) .2

Containers System  
ويعتمد هذا النظام على استخدام الحاويات  

الكبيــــرة التــــي يــــتم رفعهــــا بواســــطة ســــيارات خاصــــة 
ـــ ـــات الصـــلبة ونقلهـــا إلـــى موق ـــتخلص مـــن النفاي ع ال

حيـــث يـــتم تفريغهـــا ومـــن ثـــم إعادتهـــا إلـــى مكانهـــا. 
يفضـــل عـــدم إتبـــاع هـــذا النظـــام فـــي جمـــع النفايـــات 
الصـــلبة المنزليـــة فـــي األحيـــاء الســـكنية وذلـــك لعـــدم 
التــــــزام اغلــــــب المــــــواطنين برمــــــي النفايــــــات داخــــــل 

الحاويـــات الكبيــــرة ممــــا يــــؤدي إلــــى تــــراكم النفايــــات 
حيث يفضل إتباع هذا النظام لجمع  حول الحاوية،

النفايات الصلبة المتولـدة فـي المؤسسـات الحكوميـة 
 والمناطق التجارية. 

 SCS)) Stationaryنظـام األوعيـة الثابتـة  .1

Containers System  
من خالل الدراسة والمشاهدات الميدانية 
تم التوصل إلى أن األسلوب المعتمد في جمع 

المتولدة في مدينة  النفايات الصلبة المنزلية
( بنسبة SCSتكريت هو نظام األوعية الثابتة )

. في هذا النظام تبقى األوعية المعدة 100%
لخزن النفايات الصلبة ثابتة في مكانها عدا نقلها 
عادتها  لمسافة قصيرة إلى سيارة الجمع لتفريغها وا 
مرة ثانية إلى مكانها أمام المنزل )مصدر 

ارات الكابسة النجاز هذا (، وتستعمل السي اإلنتا
النوع من الخدمة، ويفضل استخدام نظام األوعية 
الثابتة في األحياء السكنية لكون المساكن هي 
مساكن منفصلة وبذلك تكون عملية الجمع ذات 

 إنتاجية عالية.
ويفضــل عــدم إتبــاع نظــام األوعيــة المنقولــة 

(HCS)  فــــــي جمــــــع النفايــــــات الصــــــلبة المنزليــــــة
حياء السـكنية إذ يعتبـر هـذا النظـام المتولدة في األ

 غير ناج  لما يلي:
عدم التزام اغلب المواطنين برمي النفايـات  .2

ـــراكم  ـــؤدي إلـــى ت ـــرة؛ ممـــا ي ـــات الكبي داخـــل الحاوي
النفايـــــات حـــــول الحاويـــــة فتصـــــب  منـــــاطق تلـــــك 
ـــــات الســـــائبة، ومصـــــدرا  ـــــات مـــــأوى للحيوان الحاوي
للحشـرات والـروائ  المزعجـة، ناهيـك عـن المنظـر 

 الالئق ألكوام النفايات المتراكمة. غير

إن التوســــع األفقـــــي الــــذي تشـــــهدا المدينـــــة  .1
يؤدي إلى حرمان بعش المساكن مـن خدمـة رفـع 
ــــدة عنــــد اســــتخدام نظــــام األوعيــــة  ــــات المتول النفاي
المنقولـــة؛ حيـــث يضـــطر بعـــش المـــواطنين ممـــن 
تبعــــد عــــنهم الحاويــــة إلــــى رمــــي نفايــــاتهم فــــي أي 

لتخلص مـن النفايـات موقع قريب من منازلهم أو ا
 عن طريق حرقها مما يؤدي إلى مشاكل بيئية.   



يتم جمع النفايات الصلبة المنزلية في 
 مدينة تكريت بالوسائل التالية : 

  : )العربات الزراعية )الساحبات 

ويكون استخدامها شائع في البلدان    
النامية علما بأنها ذات جسم مفتوح وغالبا ما 

ت فيها يدويا بواسطة عمال يجري تفريغ النفايا
يرافقون الساحبة أثناء عملها. يبلغ عددها في 

بعة ساحبات تا10ساحبة منها  27مدينة تكريت 
دائرة الخدمات( للقطاع الحكومي )بلدية تكريت/

ساحبة تم تأجيرها )مديرية 17وما تبقى منها أي 
بلدية تكريت(. من سلبيات استخدام الساحبات 

ا ما قورنت بالسيارات أنها صغيرة الحجم إذ
مكشوفة؛ مما  تالكابسة إضافة إلى بقاء النفايا
من الساحبة،  تقد يتسبب في تناثر النفايا

وانبعاث الروائ  المزعجة، ناهيك عن المنظر 
غير المقبول لتلك الساحبات أثناء سيرها في 

 الشوارع والطرق العامة.
 : السيارات الكابسة 

فرغ وهي سيارات ذات جسم مغلق وت  
التفريغ ا من الخلف وتكون طريقة النفايات فيه

. تتميز هذا السيارات بقابليتها Manualيدويا 
على ضغط )كبس( النفايات فيها لزيادة كمية 
النفايات التي يتم نقلها فيها، تبلغ سعة معظمها 

 )مديرية بلدية تكريت( لكل كابسة. 3م8
ات إن األولوية في نظام إدارة النفاي

أهم إنشاء نظام جمع فعال، وان من  الصلبة هو
أساسيات إنجاح عملية جمع النفايات الصلبة 
هو إتباع األسلوب العلمي الهندسي األمثل 
الذي يحدد العدد الالزم من اآلليات إضافة إلى 
عدد عمال الجمع المرافقين للسيارات الكابسة. 
من اجل حساب عدد السيارات الكابسة الالزمة 

صلبة المنزلية المنتجة في لجمع النفايات ال
مدينة تكريت، فقد تم االعتماد على معلومات 
بلدية تكريت في تقسيم المدينة إلى سبعة محاور 

لمحالت )قطاعات(، كل محور يضم عددا من ا

(. أما 2السكنية، وكما مبين في الجدول )
المسافات التي تم اعتمادها لحساب الوقت 

من  الالزم للذهاب واإلياب من كل محور
المحاور السبعة إلى موقع الطمر الحالي، الذي 
يمكن استخدامد في المستقبل كمحطة تحويل 

Transfer Station فقد تم إيجادها باستخدام ،
حيث GIS. تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

أخذت بنظر االعتبار اتجاهات الطرق الرئيسية 
والفرعية وانسيابية حركة السيارات داخل 

رع إضافة إلى مراعاة عرش الشواالمحاور 
الفرعية والخدمية لتلك المحاور، وكما هو 

وقد تم  .(0إلى ) (2موض  في األشكال )
اعتماد الفرضيات والمعلومات التالية إليجاد 
عدد السيارات الالزمة لجمع النفايات الصلبة 
 تالمنزلية في كل محور من محاور مدينة تكري

ن وثالث مرات وبتواتر جمع مرة واحدة ومرتي
 : أسبوعياً 

  أسلوب الجمع يعتمد نظام األوعية الثابتة
SCS. 

  يتم الجمع من الدور السكنية من حافة
 Curbside Collection.  الرصيف 

  نظام الجمع يتعامل مع النفايات الصلبة
 المنزلية فقط. 

 الصلبة المنزلية في  تمعدل إنتا  النفايا
 0.478مدينة تكريت = 
 .[4]كغم/شخص/يوم

 الصلبة المنزلية عند  تكثافة النفايا
 .[4]3كغم/م 229.0885المصدر = 

 = المصدر :  3م  8حجم السيارة الكابسة(
 مديرية بلدية تكريت(. 

  نسبة الكبسCompaction Ratio =1 
 )المصدر : مديرية بلدية تكريت(.

  حجم النفايات الممكن جمعها في الرحلة
 الواحدة 

 نسبة الكبس( × 3= حجم الكابسة )م        



 /رحلة3م16=  2×  3م  8=    
 ( من %42أن السيارة تنقل ) على فرش

 قابليتها االستيعابية في كل رحلة.

 62سرعة السيارة الكابسة ) على فرش 
 .[3]م/ساعة(ك

 ( 4عدد ساعات العمل اليومي)ساعة/يوم 

[1].  

 ( 3عدد أيام العمل األسبوعية 
 .[1] ع/سيارة(يوم/أسبو 

 
  النتائج والمناقشة

 

وباالعتماد على عدد السكان والوحدات 
السكنية والمسافة التقريبية لكل محور من 
المحاور المتبقية تم إيجاد عدد السيارات الكابسة 
المطلوبة لجمع النفايات الصلبة المنزلية المنتجة 
إضافة إلى فريق العمل المرافق لتلك السيارات 

والجمع  جمع مرة واحدة أسبوعياً في حالة ال
والجمع ثالث مرات في األسبوع،  مرتين أسبوعياً 

يتض  من  (.1)الجدولوكما هو موض  في 
الجدول أن لكل عملية جمع بتكرار معين حاجة 

وهذا بسبب تباين  مختلفة من السيارات الكابسة،
الوقت الالزم إلنجاز عملية الجمع لكل محور 

يعتمد بدورا على عدد  الذي من محاور المدينة
الوحدات السكنية المخدومة المتغاير في كل مدة 

بالرغم من أن عدد السيارات  .معينة من الجمع
الكابسة لخدمة بعش المحاور لم تتغير في حالة 
الجمع مرة واحدة أسبوعيًا عنها في حالة الجمع 

ويعود السبب في هذا  بتكرار مرتين أسبوعيًا،
تحقق عددا  دة يمكن أنإلى أن الكابسة الواح

ثابتا من الرحالت اليومية في الحالتين السيما 
في حالة المواقع القريبة نسبيا من موقع الطمر. 
إذ إن الزمن المستغرق لوصول السيارة الكابسة 
إلى موقع الطمر أو محطة التحويل الوسطية 
والعودة مرة أخرى ال يؤثر على الوقت الالزم 

وبإضافة  .ير نسبياً للرحلة الواحدة بشكل كب

( من عدد السيارات الكابسة الالزمة فعليا 62%)
لخدمة المدينة كتعويش عن السيارات العاطلة 
أو تلك التي تكون في حالة الصيانة يكون العدد 
المطلوب من السيارات الكابسة كما هو مبين في 

ونالحظ من الجدول أن عدد  (.1)الجدول
النفايات الصلبة السيارات الكابسة الالزمة لجمع 

المنزلية المتولدة في مدينة تكريت في حالة 
 21يبلغ ) الجمع بتواتر مرة واحدة أسبوعياً 
( بينهم فرداً  84سيارة( وطاقم عمل مؤلف من )

عامل جمع(. أما في حالة  63و سائقاً  21)
فيبلغ عدد السيارات  الجمع بتواتر مرتين أسبوعياً 

 21لف من )سيارة( وطاقم عمل مؤ  26الكابسة )
عامل جمع(. في  63و سائقاً  26( بينهم )فرداً 

حين أن العدد المطلوب في حالة الجمع بتواتر 
سيارة( وطاقم  16يبلغ ) ثالث مرات أسبوعياً 
 سائقاً  16( بينهم )فرداً  31عمل مؤلف من )

 عامل جمع(. 33و

، التي تم التوصل إليهانتائج الإلى  استناداً 
ة النفايات الصلبة فقد تم اقتراح خطة إلدار 

المنزلية في مدينة تكريت موضحة بالشكل 
. وقد اشتملت تلك الخطة على خزن )4)

النفايات الصلبة المنزلية وحفظها داخل 
حاويات بالستيكية أو أكياس بالستيكية 
مخصصة لحفظ النفايات المنزلية التي تبلغ 

، على أن يتم وضع تلك 3م 0.114)سعتها )
مها داخل أقفاص حديدية األكياس عند استخدا

تثبت في الرصيف أمام كل منزل وذلك لمنع 
نابشي القمامة والحيوانات السائبة من العبث 
بالنفايات األمر الذي قد يتسبب في بعثرتها. 
لذا يفضل استبدال الحاويات الحديدية 
)البراميل( المستخدمة في الخزن الموقعي 

بلغ للنفايات الصلبة المنزلية المنتجة التي ت
( لكونها 3م 0.2لتر أو ما يعادل  200سعتها )

ال تستوفي المتطلبات الخاصة بأوعية حفظ 
النفايات الصلبة.إضافة إلى أن استخدام 



غير  يعتبر أمراً  الحاويات الكبيرة نسبياً 
في زيادة  أساسياً  اقتصادي لكوند يشكل عامالً 

الوقت الالزم لعملية الجمع؛ وبالتالي يقلل من 
قفات التي من الممكن الحصول عليها عدد التو 

. كما تتضمن الخطة [0]خالل وقت معين
 Source اعتماد مبدأ العزل عند المصدر

Separation إعادة  للمواد التي يمكن
استخدامها أو تدويرها مثل الورق والزجا  
والبالستك والمعادن بهدف تقليل كميات 
ية النفايات الصلبة المنتجة؛ وبالتالي تقليل الكم

الواصلة إلى موقع الطمر، وكذلك االستفادة 
من هذا المخلفات كمواد خام يمكنها تحريك 
عادة الحياة  عجلة الصناعة في المدينة وا 
لبعش الصناعات مثل صناعة البالستك، 

أما عملية  إضافة إلى توفير فرص عمل أكثر.
جمع النفايات ونقلها فتتم بواسطة السيارات 

دها بحسب عدد مرات الكابسة التي يختلف عد
 Frequency ofجمع النفايات 

Collection ًالحتواء النفايات الصلبة  . نظرا
المنزلية المتولدة في المدينة على نسبة عالية 

 %22من فضالت الطعام، إذ تشكل أكثر من 
، [4]من إجمالي كمية النفايات الصلبة المتولدة

التي تمتاز بقابليتها على التحلل والتعفن حيث 
ساعد ذلك على وجود بيئة صالحة لتوالد ي

الحشرات المنزلية، كما أنها تعتبر مصدرا 
للروائ  الكريهة. من المعروف أن بيش ذبابة 

 واحداً  المنزل يفقس خالل مدة ال تتجاوز يوماً 
تحتا  إلى حوالي  Larvaeولكن اليرقات 

خمسة أيام للتغذية قبل تكون الخوادر، 
، لذلك فان [2]خرىويستغرق ذلك ثالثة أيام أ

الجمع مرة واحدة أسبوعيا يمنع ظهور الحشرات 
البالغة في القمامة المحفوظة ما لم تتمكن 
اليرقات من الخرو  من الحاوية، إال أن عملية 
التحلل تبدأ خالل اليومين األولين مسببة 
انبعاث الروائ  المزعجة؛ ولذلك فعند اختيار 

 عدد مرات جمع النفايات يجب أن تؤخذ
النواحي االقتصادية والبيئية بعين االعتبار. 

على النتائج التي تم التوصل إليها  دباالعتما
 فان كمية النفايات الصلبة المنتجة تزداد صيفاً 

وبذلك يكون من المناسب أن  وتنخفش شتاءً 
تتم عملية جمع النفايات المنتجة بتواتر مرة 

خالل فصل الشتاء  واحدة أو مرتين أسبوعياً 
 خالل فصل الصيف.  ث مرات أسبوعياً وثال

يتم نقل النفايات التي تم جمعها بواسطة 
السيارات الكابسة إلى محطة تحويل 

Transfer Station  أن تحوي  لالتي يفضو
تلك المحطة على وحدة عزل وفرز للمواد ذات 
المردود االقتصادي، إذ تهيأ تلك الوحدة أجواء 

إضافة إلى بيئية مناسبة لعملية الفرز والعزل 
تنظيم عمل نابشي القمامة وضمان استمرار 
نشاط هؤالء األفراد في نظام إعادة التدوير مع 
االبتعاد عن الظروف غير الصحية  والحد من 
ظاهرة العبث بالنفايات وبعثرتها على األرصفة 
من قبل هؤالء األفراد، ومن ثم تنقل النفايات 

رحلة المتبقية إلى موقع الطمر والذي يمثل الم
النهائية في عملية التخلص من النفايات 
الصلبة. يعتبر الطمر الصحي الطريقة األقل 
كلفة إذا ما قورنت بالطرق األخرى، فقد 
أظهرت الدراسات بان تكلفة التخلص من 
 2النفايات الصلبة بطريقة الطمر الصحي هي 

وحدة تكلفة في حين تبلغ تكلفة  عملية الحرق 
تصل تكلفة عملية وحدة تكلفة بينما  22

 .[3]وحدة تكلفة 2التسميد 
 تاالستنتاجا

إن استخدام البراميل الحديدية التي تبلغ . 2
لتر( في خزن النفايات الصلبة  122سعتها )

المنزلية ال يستوفي المتطلبات البيئية والصحية 
فيما يخص أوعية خزن النفايات كما أنها تزيد 

إذ إنها النجاز عملية الجمع  ممن الوقت الالز 
تقلل من عدد التوقفات التي من الممكن 



 يالحصول عليها خالل وقت معين وبالتال
تقلل من عدد الوحدات المخدومة في كل 

 رحلة.

العدد الالزم من  أنقدرت الدراسة . 1
السيارات الكابسة لتقديم خدمة جمع النفايات 
الصلبة المنزلية فقط المتولدة في مدينة تكريت 

 84ة وطاقم عمل مؤلف من )( سيار 21يبلغ )
عامل جمع( في  63و اً سائق 21( بينهم )اً فرد

أما في  حالة الجمع بتواتر مرة واحدة أسبوعيًا.
حالة الجمع بتواتر مرتين أسبوعيًا فيبلغ عدد 

سيارة( وطاقم عمل  26) السيارات الكابسة
 63و اً سائق 26( بينهم )اً فرد 21مؤلف من )
د المطلوب في في حين أن العد عامل جمع(.

حالة الجمع بتواتر ثالث مرات أسبوعيًا يبلغ 
( اً فرد 31سيارة( وطاقم عمل مؤلف من ) 16)

  عامل جمع(. 33و اً سائق 16بينهم )
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 مدينة تكريتنتجة في عدد الكابسات المطلوبة لجمع ونقل النفايات الصلبة المنزلية الم( 2جدول )ال

 المحور
 الجمع ثالث مرات أسبوعيا   الجمع مرتين أسبوعيا   الجمع مرة واحدة أسبوعيا  

 عدد
 عدد طاقم العمل الكابسات

 عدد طاقم العمل الكابسات
 طاقم العمل الكابسات

 21 1 11 1 12 3 األول
 1 1 1 1 1 1 الثاني
 2 2 1 1 1 1 الثالث
 2 2 1 1 1 1 الرابع

 2 2 1 1 1 1 لخامسا
 2 2 1 1 1 1 السادس
 2 2 1 1 1 1 السابع

 المجموع
 12 17 10 10 31 7 )الفعلي(

 االحتياط
(30%) 3 12 3 12 1 21 

 72 23 62 13 12 12 المجموع
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