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الملخ�ض 

أن الزيادة السكانية بشكل عام ويف املدن بشكل خاص وحتسن الوضع املعييش أدى ذلك اىل زيادة الطلب 
منها  والتخلص  معاجلتها  يتطلب  وهذا  املطروحة  النفايات  كمية  تزايد  عنها  ينتج  التي  االساسية  السلع  عىل 
الصلبة  للنفايات  املستمر  الرتاكم  يشكل  إذ  املتاحة،  املداخل  بمستوى  تكون  وبتكاليف  آمنة وصحية  بطرائق 
)املنزلية، والصناعية، والزراعية، وخملفات البناء واالنشاء، والشوارع واملستشفيات الخ...( بشكل فوضوي 
املواد  اذا دورت وإعادهتا لإلفادة  من  اقتصاديًا  العديد من االثار الضارة واخلطرية، كام اهنا قد تصبح موردًا 
يقصد  واالستعامل.  التدوير  إلعادة  والقابلة  فيها  املتواجدة  واملعادن  الزجاجية(  والورقية،  )البالستيكية، 
املخلفات  كافة  وتعني  منها  التخلص  يف  ويرغبون  اصحاهبا  اليها  حيتاج  ال  التي  املواد  بقايا  الصلبة  بالنفايات 
الناجتة مثل بقايا االطعمة وقشور الفواكه واالوراق والكراتني والعبوات الفارغة وعلب املياه والعصائر والتي 
تبلغ ذروهتا يف زيارة االربعينية، وهنا تتمثل مشكلة البحث بإمكانية االفادة من هذه املخلفات بعد تدويرها، 
الف طن  اثنني ومخسني  اكثر من  اهنا رفعت  املقدسة  بلدية كربالء  اعلنتها مديرية  التي  وحسب االحصاءات 
من النفايات خالل زيارة االربعينية. هدفت الدراسة اىل الكشف عن كمية النفايات الصلبة يف مدينة كربالء 
خالل زيارة االربعينية ومعرفة انواعها وامكانية تدويرها ومن ثم استخدامها كمواد جديدة بعد تدويرها بنحو  
هلا،  الطبيعية  او  االساسية  املصادر  االقتصاد يف  وبالنتيجة  نوعها ومدى مالئمتها  منها بحسب  االفادة  يمكن 
اعادة  فان فكرة  العاملة يف عمليات اجلمع والفرز. وعلية  فضاًل عن دورها يف تشغيل عدد كبري من االيدي 
تدوير النفايات الصلبة يف مدينة كربالء خالل زيارة االربعينية من اهم االمور التي تدخل ضمن ادارة ومعاجلة 
العديد  تدويرها يستخدم يف  اعادة  فان  لذا  الزيارة،  النفايات خالل  نوعية  تعتمد عىل  الصلبة والتي  النفايات 
من االغراض االخرى فقد تكون صناعية او سامدًا يستعمل يف استصالح االرايض الزراعية او مصدرًا للطاقة 

فضاًل عن منفعتها االقتصادية والبيئية فأهنا تعد احدى الطرق التي تقلل معدل استنزاف املوارد الطبيعية.

الكلامت املفتاحية: النفايات، النفايات الصلبة، التدوير، طرق معاجلتها.
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Abstract

The increase in the population in general and in the cities in particular and the improvement 
of the living situation led to an increase in the demand for basic commodities، which result in 
an increase in the amount of waste offered and this requires processing and disposal in safe 
and healthy ways and at the level of available inputs. Industrial، agricultural، construction and 
construction waste، streets، hospitals، etc.) are chaotic and have many harmful and dangerous 
effects. They may also become an economic resource if they are recycled and reused to benefit 
from materials (plastic، paper، glass) Ha recyclable and use. Solid waste refers to the residues 
of materials that are not needed by their owners and they want to be disposed of. It means all 
the residues، such as food residues، fruit peelings، leaves، keratin، empty containers، water 
cans and juices، which culminate in the visit. The problem is that the waste can be used after 
recycling. The statistics announced by the Directorate of the Municipality of Karbala، the holy 
lifting of more than fifty-two thousand tons of waste during the visit to the forty. The aim of the 
study was to uncover the amount of solid waste in the city of Karbala during the forty years visit 
and to know its types and the possibility of recycling and then use new materials after recycling 
can be useful according to type and extent of suitability and as a result economy in the sources 
of natural or natural، as well as its role in the operation of a large number of hands Working in 
the collection and sorting. The idea of   solid waste recycling in the Karbala governorate during 
the 40th visit is one of the most important things that fall within the management and treatment 
of solid waste which depends on the quali ty of waste during the visit. Therefore، recycling 
is used in many other purposes that may be industrial or fertilizer used in land reclamation 
Agricultural or energy source as well as its economic and environmental benefits، it is one way 
to reduce the rate of depletion of natural resources.

key words: waste, solid waste, recycling, treatment methods.
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المقدمة 
البيئية  املشكالت  احدى  الصلبة  النفايات  تعد 
السيام  ــدول  ال من  كثري  منها  تعاين  التي  اجلسيمة 
النامية منها، اذ أن التأثريات البيئية للنفايات الصلبة 
ــار  واآلث ــرضي  احل البيئي  التلوث  عــىل  تقترص  ال 
اإلمراض  نواقل  بتكاثر  املتمثلة  العامة  الصحة  عىل 
)احلرشات والقوارض( بل تؤثر عىل صحة العاملني 
من مجع ومعاجلة النفايات وكذلك تلوث الرتبة واملياه 

واهلواء، فضاًل عن آثارها االقتصادية واالجتامعية.

الصحية  العلمية  األدوات  استخدام  عــدم  ان 
قطعت  التي  املتقدمة  بالدول  مقارنًة  معها  للتعامل 
واالسرتاتيجيات  اخلطط  وضع  يف  متقدمة  أشواطًا 
تشكل  أهنا  عىل  النفايات  هذه  مع  هبا  تتعامل  التي 
إعادة  يمكن  التي  النافعة  املــواد  من  لكثري  مصدرًا 
اِسـتعـادة  فـكـرة  إن  وعليه   ومعاجلتها،  تدويرها 
إدارة  ضمن  تدخل  التي  األمـور  أهــم  أحـد  املواد 
ومعاجلة النفـايات الصلبة والتي تعـتمد عـىل طـبيعة 
صناعـية  ألغـراض  يستعـاد  فبعضهام  النفايات، 
يـستعـمل  كـسامد  اآلخر  بعـض  يستخدم  حـني  فـي 
يكـون  اآلخـر  وبعـضها  األراضـي  اِسـتصـالح  يف 
عن  فضاًل  وغــريه،  الطاقة  مصادر  مـن  مصـدرًا 
أهـمـيتهـا االقتصادية فإهنا تعـترب إحدى الطرق التي 
الصلبة  النفايات  وكمـية  حجـم  اِخـتزال  إىل  تقـود 
تعـترب  فإهنا  وبالتايل  احلرضية  املستقرات  يف  املتولدة 
استنزاف  معـدل  تقـليل  يف  وأساسيًا  مهاًم  مصدرًا 
تقـليل كـلفة وجهـد مجع  الطبيعية فضاًل عن  املوارد 
املساحات  من  التقليل  وكذلك  النفايات  ومعـاجلة 

املطلوبة لطمر النفايات.   

املواكب  عن  املتولدة  النفايات  مشكلة  تفاقمت 
كربالء  املدينة  اىل  الــطــرق  عــىل  املقامة  احلسينية 
انواعها  خمتلف  من  االربعني  زيارة  خالل  املقدسة 
الفارغة،  والعصائر  واملرشوبات  املياه  عبوات  مثل 
واكياس النايلون والزجاج  وبقايا االطعمة، وجلود 
املمكن  من  التي  النفايات  من  وغريها  احليوانات 
واستغالهلا  تدويرها  اعادة  تم  ما  اذ  منها  االستفادة 

بطرق اقتصادية.

م�شكلة الدرا�شة 
الناجتة  الصلبة  للنفايات  التقريبي  احلجم  هو  ما 
هنالك   وهل  انواعها؟  وماهي  االربعينية  زيارة  عن 

امكانية للعمل عىل تدويرها واالستفادة منها؟

فر�شية الدرا�شة 
عن  الناجتة  الصلبة  للنفايات  التقريبي  احلجم  ان 
زيارة االربعينية قدرت بـ )طن( وتنوعت بني عبوات 
االكياس،الزجاج،  والعصائر،  واملرشوبات  املياه 
لتدويرها  إمكانية  املستهلكة، وثمة  جلود احليوانات 
لتدويرها  انواعها واقامة مصانع  بعد فرزها بحسب 
بتوفري مردود مايل كبري وفرص  وهذا االخر يساهم 

عمل اكرب.

عّينة الدرا�شة 
اخلاصة  البيانات  عىل  احلصول  لصعوبات  نتيجة 
املواكب  من  عينات  اخذ  عىل  االعتامد  تم  بالبحث 
وبحجم  موكبًا   )9482( عددها  البالغ  احلسينية 
ــامرات  ــت االس ــدد  ع وجمــمــوع  ــور  حم لكل   )%10(
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من  التعميم  تم  وقد  استامرة   )95( بلغت  املعتمدة 
خالهلا باالعتامد عىل العدد الكيل للمواكب يف املدينة 

املقدسة.

هدف الدرا�شة 
النفايات  كمية  عن  الكشف  اىل  البحث  هيدف 
الصلبة ومعرفة انواعها وامكانية تدويرها، والتقليل 
من كمية النفايات املطروحة ومن ثم استخراج مواد 
نوعها  بحسب  منها  واالفــادة  تدويرها  بعد  جديدة 

ودى مالئمتها.

حدود الدرا�شة 
تقع حمافظة كربالء ضمن إقليم الفرات االوسط من 
البادية  هضبة  من  الرشقية  احلافة  أطراف  وعىل  العراق 
وهي  الفرات،  هنر  غريب  الغربية  اهلضبة  من  الشاملية 
تشرتك بحدودها االدارية مع ثالث حمافظات هي حمافظة 
االنبار من الشامل والغرب وعىل طول )112كم(، ومن 
اجلنوب  ومن  )45كم(،  طول  عىل  بابل  حمافظة  الرشق 
من  موقعها  اما  )74كم(،  طول  عىل  النجف  حمافظة  مع 
الغريب  تبعد)105كم( اىل اجلنوب  العاصمة بغداد فهي 
بغداد،  مدينة  غرب  جنوب  يف  كربالء  مدينة  تقع  منها. 

خريطة )1( موقع محافظة كربالء من العراق لعام 2018

املصدر: مجهورية العراق، اهليئة العامة للمساحة، خريطة العراق االدارية، 2017م.
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 )32-45( و   )31-45( عرض  دائــريت  بني  تقع  فهي 
شاميل خط االستواء، وخطي طول )15-43( و)30-
44( رشق خط غرينج)1( انظر خريطة )1( ولذلك فهي 
الرسويب  السهل  من  الغريب  اجلزء  يف  العراق  وسط  تقع 
اىل  تقع  وايضًا  الصحراوية،  الغربية  اهلضبة  رشق  واىل 
تبلغ  كم،   )105( وبمسافة  بغداد  من  الغريب  اجلنوب 
 )%1.14( بنسبة  اي  كم2   )5034( حوايل  مساحتها 
من جمموع مساحة البلد البالغة )435052( كم2)2(. اما 
حال  واقع  عىل  الدراسة  اقترصت  فقد  الزمانية  احلدود 

النفايات الصلبة خالل زيارة االربعينية لسنة 2018.

المفاهيم الم�شطلحات الخا�شة بالدرا�شة 

النفاية: تعرف عىل اهنا بعض االشياء التي اصبح . 1
صاحبها ال يريدها يف مكان ما ووقت ما والتي مل 

يعد هلا امهية او قيمة 
العاملية . 2 الصحة  منظمة  عرفتها  فقد  النفايات: 

باهنا اية مواد عديمة الفائدة وال حيتاجها االنسان 
القانون  عرفها  كام  منها)3(،  التخلص  وجيب 
االنجليزي عىل اهنا اية مواد ناجتة عن اية عملية 
انتاجية او اية مادة او اجهزة او مواد مكسورة او 

تالفة او عاطلة وجيب التخلص منها)4(. 

بأهنا  النفاية  عّرفوا  فقد  الدويل  البنك  خرباء  أما 
وجيب  حاليًا  مبارشة  فائدة  له  ليس  متحرك  يشء 
نبذ  إن  عىل  نستدل  التعريف  هذا  ومن  موقتًا.  نبذه 
وإنام  اآلن  مبارشة  فائدة  هلا  وليس  موقتًا  النفايات 
يمكن االستفادة منها بطريقة ما يف املستقبل، وبالتايل 
إمكانية إجياد احلل ملشكلة تراكم النفايات وانتشارها 

يف البيئة)5(.

غري . 3 تعد  التي  املخلفات  أهنا  الصلبة:  النفايات 
ذات قيمة للشخص الذي يتخلص منها والناجتة 
وختتلف  لإلنسان  اليومية  األنشطة  كل  من 
أخرى  إىل  مدينة  ومن  آخر  إىل  بلد  من  أنواعها 

داخل البلد الواحد)6(. 
سواء . 4 املخلفات  تصنيع  عملية  هي  التدوير: 

لتقليل  وذلك  الزراعية  ام  الصناعية  ام  املنزلية 
البيئة.  عىل  وتراكمها  املخلفات  هذه  تأثري 
وتتكون من عدة عمليات مرتابطة تبدأ بتجميع 
أي  منها  واالستفادة  تدويرها  يمكن  التي  املواد 

اعادة االستفادة من النفايات. 
التخطيط: عبارة عن اسلوب علمي منظم هيدف . 5

اىل التوصل اىل افضل الوسائل  الستغالل موارد 
البيئة والقدرات البرشية يف تكامل وتناسق وفق 
جدول زمني من خالل جمموعه من املرشوعات 

املقرتحة)7(.
احلياة . 6 روح  بث  عملية  هو  املستدام:  التخطيط 

من جديد ألي مرشوع وجعله يتجدد باالعتامد 
عىل منتجاته غري املستفيد منها يف العملية االوىل 
والعمل عىل االستفادة منها لدعم ذات املرشوع 

او مشاريع اخرى جديدة.

 المبحث الول: النفايات ال�شلبة، م�شادرها 

وانواعها واآثارها البيئية وطرق معالجتها 

بداية  مع  الصلبة  النفايات  مشكلة   ظهور  يمثل 
اإلنسان  كان  إذ  األرضية  الكرة  عىل  البرشية  ظهور 
ومكان  كهفه  خارج  وفضالته  نفاياته  يرمي  القديم 
إيوائه، وبعد تطور حياة اإلنسان بدأ خيصص حمالت 
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ازداد  وعندما  منها،  والتخلص  نفاياته  لرمي  حمددة 
عدد سكان األرض وأخذ اإلنسان يف العيش بشكل 
مشكلة  ظهرت  واملـــدن،  املستوطنات  يف  مجاعي 
النفايات كظاهرة مجاعية ينبغي التخلص منها بطرق 
بدأت  احلضاري  التطور  وأثناء  مناسبة،  وأساليب 
عملية دفن النفايات يف حفر كبرية عىل شكل طبقات 
النفايات  عرفت  فقد  بــالــرتاب)8(،  دفنها  ثم  ومن 
باملواد الصلبة أو شبه الصلبة التي يتم التخلص منها 
قيمة              ذات  ليست  كمخلفات  تولدها  مصادر  عند 
آخر  موقع  يف  قيمة  هلا  كان  وإن  االحتفاظ،  تستحق 
عند توافر عمليات إعادة االستخدام أو التدوير هلا. 
وقد اختذت النفايات الصلبة منذ أواسط السبعينات 
إن  اذ  املكان اخلطـــأ  فـي  مــوارد  تعريفًا آخر بكوهنا 
تكــون  قد  إليها  احلاجة  انتفاء  بعد  ترمى  التي  املواد 
مادًة خامًا ملنتج جديد بغض النظر عن كونه بدرجة 
النفايات الصلبة  املنتج األصيل أو اقل. إن مصطلح 
التي  السائلة  غري  النفايات  لوصف  عامليًا  يستعمل 
هبا  يقوم  التي  والفعاليات  األنشطة  نتيجة  تتولد 
كبرية  بكميات  تولدها  وأن  حياته،  أثناء  يف  االنسان 

ونتيجة حتللها وتآكلها سيؤدي اىل تلوث املدينة)9(. 

التلوث  أشكال  أكثر  من  الصلبة  النفايات  وتعد 
أن  إالّ  اليوم  وليدة  ليست  وهــي  للعيان،  ظهورًا 
والتقدم  الصناعية  الثورة  بنشوء  واضحًا  بدا  تأثريها 
ــاالت،  ــج امل خمتلف  ــق  رافـ ــذي  الـ التكنولوجي 
واالقتصاديني  البيئيني  تشغل  مشكلة  وأصبحت 
والسياسيني ووضعت تعاريف خاصة هبا، وال بد يف 
تعريف  ثم  النفايات ومن  مفهوم  التعرف عىل  البدء 

النفايات الصلبة)10(.

ت�شنيف النفايات ال�شلبة 

النفايات حسب طبيعتها: يعد هـذا التصنيف من . 1
التصانيف املهمة فـمثاًل جيري تصنيف مكونات 
النفايات الصلبة عىل أساس هل هي عـضوية أم 

غـري عـضوية:
النفايات العضوية:- هي الفضالت التي تكون  •

ما  غالبًا  الفضالت  وهذه  عضوية  طبيعة  ذات 
الرسيع  التحلل  عىل  العالية  القابلية  هلا  تكون 
مما  احلارة  األجواء  يف  وباخلصوص  والتعفن 
تكاثر  تسبب  كرهية  روائح  توليد  إىل  يؤدي 
امليكروبات واحلرشات وكذلك تكاثر القوارض 
نفايات  العضوية،  النفايات  وتتضمن  وغريها، 
األعشاب  مثل  العامة  واحلدائق  الساحات 
وأوراق األشجار، ونفايات الطعام مثل نفايات 
حتضري الطعام والطعام الفاسد ونفايات املطابخ 
ومجيع  التجارية  املؤسسات  من  النفايات  وباقي 
الرتبوية كحوانيت  املؤسسات  الطعام من  أنواع 

املدارس)11(. 
غري  • الفضالت  وهي  العضوية:  غري  النفايات 

القابلة للتحلل، وهي إما قابلة لالحرتاق وتشمل 
واللدائن)البالستك( والقامش واخلشب  الورق 
واملطاط واجللود، أو غري قابلة لالحرتاق وتشمل 

املعادن والزجاج واخلزفيات وغريها)12(.

النفايات . 2 تصنف  مصادرها:  حسب  النفايات 
أو  منزلية  نفايات  إىل  تولدهـا  مصدر  حسب 
جتارية أو صناعـية أو زراعية أو طبية أو نفايات 

البناء واهلدم:
النفايات املنزلية: هذه النوعية من النفايات عادًة  •
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تشكل  الكمية العظمى من جمموع النفايات التي 
تطرح يف املناطق احلرضية وذلك ألن االستعامل 
السكني هو االستعامل األكرب يف الغالب والذي 
والفعاليات  االستعامالت  بقية  حوله  يتمحور 
تتكون  املنزلية  فالنفايات  األخرى،  واألنشطة 
من مواد عديدة وكثرية تتمثل باملخلفات الناجتة 
مثل  املنزل  يف  احلياتية  النشاطات  مجيع  عن 
القوارير  املطابخ وفضالت طعام وبقايا  نفايات 
الكارتون  وعلب  املعدنية  والعلب  الزجاجية 

والفضالت البالستيكية واألجهزة الكهربائية.
النفايات  • هذه  وتشمل  الصناعية:  النفايات 

إنتاج السلع  التي تدخل يف عمليات  مجيع املواد 
تستعمل  التي  واملنتجات  والبضائع  املختلفة 
وتشمل  الصناعي،  النشاط  مراحل  خالل 
املعادن  الكيمياوية وصناعة  الصناعات  خملفات 
ونواتج  الغذائية  والصناعات  واجللود  والدباغة 
مثل  املصنعة  املواد  عن  تتخلف  أخرى،  ثانوية 
كمية  وختتلف  واخلرضوات)13(،  الفواكه  قشور 
باختالف  الصلبة  الصناعية  النفايات  ونوعية 
يمكن  إذ  اإلنتاج  وطريقة  الصناعة  نوعية 
النفايات  كمية  من  تقلل  أن  املتطورة  للصناعة 
إعادة  طريق  عن  وذلك  عنها  الناجتة  الصلبة 
النفايات،  من  ممكنة  كمية  بأكرب  االستفادة 
يؤدي  مما  التصنيع  يف  احلديثة  الطرائق  وإتباع 
الثروة)14(.  مصادر  استهالك  يف  التوفري  إىل 
وختتلف النفايات الصلبة الصناعية عن النفايات 
البيئة  عىل  خطورة  أكثر  كوهنا  حيث  من  املنزلية 
خاصة  وسائل  إىل  وحتتاج  اإلنسان  صحة  وعىل 
وإجياد  السامة  املواد  فصل  مثل  منها  للتخلص 

مطامر خاصة للنفايات املشعة ومنع ترسب كل 
هذه النفايات إىل اهلواء واملياه والرتبة الزراعية.

الزراعية  • باملخلفات  ويقصد  الزراعية:  النفايات 
اإلعامل  جراء  من  وتتولد  تنتج  التي  املخلفات 
وتقليم  األشجار  وتنظيف  العامة  الزراعية 
عىل  وهتذيبها  األشجار  وقطع  كافة  النباتات 
املتساقطة  األوراق  ومجع  أنواعها  اختالف 
فالنفايات  وأوراقها)15(.  واألدغال  واألحراش 
أعيدت  ما  إذا  بيئية  مشكلة  تشكل  ال  الزراعية 
إىل دورهتا الطبيعية، ويمكن استخدام املخلفات 
النباتية واحليوانية بعد معاجلتها يف طريقة التحليل 
يقلل  وهذا  الزراعية  الرتبة  تسميد  يف  احليوي 
حتتاج  التي  الكيميائية  األسمدة  استخدام  من 
خصوبة  من  وتقلل  الطاقة،  من  كبرية  كمية  إىل 
الرتبة الطبيعية عىل املدى البعيد فضاًل عن وجود 
والطبية  كاإلنشائية  النفايات  من  اخرى  انواع 
الشوارع واملجازر ونفايات  والتجارية ونفايات 

املعادن. 

طرق جمع النفايات ال�شلبة 
اهم  ومــن  املــدن  يف  النفايات  مجع  طــرق  تتعدد 

الطرق الشائعة االستخدام هي كااليت: 

طريقة اجلمع باحلاويات املنقولة: تكون هذه الطريقة أ. 
باليد  تدفع  ان  يمكن  حديدية  احواض  شكل  عىل 
املخصصة   بالسيارات  سحب  او  صغرية  كانت  اذا 
احلي  او  املدينة  سكان  يقوم  اذ  كبرية،  كانت  اذا  هلا 
بوضع النفايات داخل هذه احلاويات وعندما تتلئ 
الناقلة  السيارات  بواسطة  نقلها  يتم  احلاويات  هذه 
وارجاعها  النفايات  من  فيها  وما  رفعها  طريق  عن 
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الكبرية  احلاويات  نقل  طريق  عن  او  مكاهنا،  يف 
يتم  ثم  ترصيفها  موقع  اىل  خاصة  نقل  بسيارات 

ارجاعها اىل مواقعها)16(.

عىل ب.  الطريقة  هذه  تعتمد  الثابتة:  احلاويات  طريقة 
ابواب  عىل  املثبتة  احلديدية  او  البالستيكية  االوعية 
االحياء  او  باملدن  الساكنة  االرس  تقوم  اذ  املنازل 
برمي نفاياهتا يف هذه االوعية وعندما يتم ملها تقوم 
وتفريغها  برفعها  اخلاصة  النفايات  مجع  سيارات 
ما تر  مواقعها، وعادة  اىل  تعيدها  ثم  يدوي  بشكل 
السيارة املخصصة للنفايات بشكل يومي او ضمن 

مدة حمدد مرة او مرتني اسبوعيًا)17(. 

من ج.  طريقة  هذه  تعد  باألنابيب:  النقل  طريقة 
بواسطة  النفايات  نقل  يتم  اذ  التقليدية  غري  الطرق 
استخدام شبكة من االنابيب، إذ يتم االستفادة من 
االنابيب يف عملية مجع  داخل  اهلواء  ختلخل ضغط 
وهي  باجلافة  الطريقة  هذه  وتسمى  النفايات  ونقل 
مطبقة ضمن الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة 
والسويد كوهنا تعد من انجح االساليب املستخدمة 

لنقل النفايات ملسافة قصرية)18(. 

الثار البيئية الناتجة عن النفايات 

يف  مكدسة  تركها  او  النفايات  جتمع  عملية  تعد 
اثارت  عىل  املدينة  داخــل  والفضاءات  الساحات 
العديد من املشاكل البيئية، اذ يسبب تراكم النفايات 
لتحول  نتيجة  ــاميل  واجلـ احلـــرضي  املنظر  تشويه 
اإلمراض  ناقالت  لتجمع  بيئات  إىل  جتمعها  أماكن 
فضاًل  والقوارض،  والديدان  والذباب  كاحلرشات 
الصحة  هتــدد  الــذي  الكرهية  الــروائــح  ــدار  إص عن 
اقتصادية  ــار  آث من  ذلــك  عىل  يرتتب  ومــا  العامة، 

من  النفايات  هــذه  تطرحه  عام  فضاًل  واجتامعية، 
)اهلواء،  الثالثة  الرئيسة  للمكونات  ملوثة  غازات 

املياه، الرتبة(.

اهلوائي من . 1 التلوث  يعد  اهلواء:  تلوث  النفايات عىل  اثر 

داخل  السكان  تصيب  التي  امللوثات  أخطر  بني 
النفايات  مطامر  من  بالقرب  الساكنني  أو  املدينة، 
اجلوي،  اهلواء  لتلوث  مصدرًا  تعد  التي  الصلبة  
بنشاط  تسمح  عضوية  بقايا  عىل  حتتوي  لكوهنا  
عىل  األكسجني  وجود  ظروف  يف  البكتريي  الفعل 
شكل حتلل هوائي، أو عدم وجوده حتلل ال هوائي، 
غازات  وانطالق  تشكل  ذلك   عىل  يرتتب  مما 
الكاربون،  أوكسيد  وثنائي  وأول  كامليثان،  خمتلفة 
من  وغريها  واالمونيا،  اهليدروجني  النرتوجني، 
عىل  واضح  تأثري  البرشية  ولألنشطة  الغازات)19(، 
تلوث  عىل  يدل  وهذا  نسبها  وتغري  اهلواء  مكونات 

اهلواء.  

تردي  حالة  يتحسس  إن  إنسان  ألي  يمكن  إذ 
أماكن  اهلواء وما يصدر من روائح كرهية من  نوعية 
يف  ام  السكنية  املناطق  داخل  سواء  النفايات  جتمع 
غري  بطرائق  النفايات  حرق  وعند  طمرها.  مواقع 
وهندسيًا  بيئيًا  سليم  ردم  بدون  تركها  او  صحيحة 
منها  وتتصاعد  العضوية  املــواد  وتتعفن  تتحلل 
وأن  األمــراض  من  العديد  تسبب  التي  الــغــازات 
هبذه  املحملة  اهلوائية  للملوثات  ــراد  األف تعرض 
هبا  املسموح  املعدالت  من  أعىل  وبرتاكيز  الغازات 
وبشكل مستمر وملدة زمنية قصرية أو طويلة خاصة 
املواقع يزيد من  القريبني من هذه  العامل  أو  السكان 
احتامالت االصابة باألمراض )الرسطانية، وامراض 

اجلهاز التنفيس والتدرن واحلمى السوداء(.
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املياه اجلوفية برتاكم . 2 تتأثر  املياه:  النفايات عىل تلوث  اثر 

تتحلل  أن  يمكن  إذ  املكبات،  يف  الصلبة  النفايات 
وينتج عنها عصارة يمكن أن تصل إىل املياه اجلوفية، 
إذ تسبب امللوثات العضوية وغري العضوية الناشئة 
املياه  نوعية  تدهور  الصلبة  النفايات  رواسب  من 
اجلوفية والتي تعتمد يف طبيعتها ومدى تأثريها عىل 
طول املسافة من مصدر التلوث يف املخلفات وسطح 
املياه اجلوفية وكذلك نوعية وكمية املواد الناجتة من 
ورسعة  اجلوفية  املياه  طبيعة  وعىل  املخلفات  رشح 

جرياهنا وطبيعة الطبقة احلاملة للحياة)20(.

اثر النفايات عىل تلوث الرتبة: تتأثر الرتبة كثريًا بالنفايات . 3

امللقاة عليها إذ تعمل السوائل املتخلفة من النفايات 
وتسبب  الرتبة  ثنايا  اىل  تدخل  كعصارة  العضوية 

تلوثها.

النفايات . 4 عن  ينجم  العامة:  الصحة  عىل  النفايات  اثر 

بيئية  أرضار  معاجلة  دون  للبيئة  املطروحة  الصلبة 
وصحية خطرية جدا يف بعض األحيان، فهي تأوي 
عىل  حتوي  فالقاممة  وناقالهتا،  اإلمراض  مسببات 
التهاب  أبرزها  عدة  أمراضًا  تسبب  التي  البكرتيا 
اجللدية  واألمراض  والكولريا  والتيفوئيد  الكبد 

وغريها.

يف  للنفايات  الصحيح  غري  التخلص  عملية  تعد 
عىل  النفايات  طرح  بعمليات  واملتمثلة  السكنية  املناطق 
وحرقها  املشيدة  غري  األرايض  وقطع  الطرق  حافات 
بالغازات  اهلواء  تلوث  عنها  ينجم  التي  العمليات  من 
مثل  عديدة  صحية  مشاكل  ذلك  يسبب  مما  والدخان، 
وغريها،  احلساسية  وأمــراض  التنفيس  اجلهاز  أمراض 
رميها  مواقع  يف  طويلة  فرتات  النفايات  بقاء  يسبب  كام 
إىل جتمع احلرشات  السكنية من دون معاجلة  املناطق  يف 

إصابة  إىل  تــؤدي  وبالتايل  لألمراض  الناقلة  والذباب 
ونقل  مجــع  جمــال  يف  والعاملني  السكان  مــن  العديد 

النفايات)21(.

اثر النفايات عىل مجالية املدينة والبيئة احلرية: ان تكدس . 5

النفايات يف الفضاءات والساحات املكشوفة يؤدي 
للشعور  يؤدي  الذي  اجلاميل  للمنظر  تشويه  اىل  
بعدم الراحة النفسية وفقدان االنتامء البيئي، وبام ان 
مناطق طمر النفايات الصلبة تقع يف اراض زراعية 
بشكل  الصلبة  النفايات  القاء  طريقة  افسدت  فقد 
عشوائي املظاهر اجلاملية يف مثل هذه البيئات، وبالتايل 
اصبحت بيئة لرتاكم عرشات االطنان من النفايات 
اىل  باإلضافة  تسببه من روائح  املختلفة وما  الصلبة 

كوهنا مكان لتجمع احلرشات واحليوانات.

كبرية  وحضارية  دينية  مكانة  كربالء  مدينة  تتلك 
قصور  من  تعاين  املدينة  إن  إال  هبا،  االستهانة  يمكن  ال 
واضح من قبل أجهزة البلدية يف تقديم خدماهتا، نتيجة 
لقلة منتسبيها واآلليات واملعدات املخصصة جلمع ونقل 
املدينة  اىل  الوافدة  السكان  اعداد  زيادة  بسبب  النفايات 
التي  الدينية  املناسبات  ايام  وخاصة  حمددة،  مدة  خالل 
شعبان  من  والنصف  االربعينية  كزيارة  املدينة  تشهدها 
وعرفة ويومي اخلميس واجلمعة، فضاًل عن قلة الوعي 
اإلحساس  وغياب  األخالقية  القيم  وغياب  البيئي 
بعض  لدى  باملسؤولية  الشعور  وعدم  العامة  بالنظافة 

أفراد املجتمع.

طرق معالجة النفايات ال�شلبة 

التخلص  املراد  املواد  هي  الصلبة  النفايات  تعد 
اذ  يمكن إلعادة االستخدام  مواد  اىل  منها وحتويلها 
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تم مجعها ومعاجلتها ونقلها، لذا تتعدد طرق معاجلة 
اكثر  اىل  التطرق  يتم  سوف  لذا  املــدن  يف  النفايات 

الطرق الشائعة االستخدام يف املدينة ومنها:

القديمة . 1 الطرق  احدى  تعد  احلرق:  طريقة 
يتم  اذ  النفايات  من  للتخلص  املستخدمة 
استخدام حمارق ميكانيكية خاصة مزودة بأجهزة 
للهواء،  امللوثة  واألبخرة  الغازات  المتصاص 
تؤدي  التي  الطرق  من  الطريقة  هذه  تعد  كام 
االرايض  استخدام  اىل  احلاجة  من  التقليل  اىل 
لغرض الردم الصحي، فضاًل عن االستفادة من 
الطاقة احلرارية الناجتة عنها ألغراض خمتلفة مثل 
االستفادة  يمكن  كام  وغريها،  والتربيد  التدفئة 
بام  والشوارع  الطرق  لدفن  احلريق  خملفات  من 
يتخلف من رماد)22(. ومن جدول )1( تبني ان 
اىل  تسعى  كربالء  يف  املقيمة  احلسينية  املواكب 
مدار  عىل  املوكب  عن  املتخلفة  النفايات  حرق 
واملحافظة  منها  التخلص  اجل  من  الزيارة  ايام 
عىل املدينة وقد بلغ عدد املواكب التي تستخدم 

هذه الطريقة يف املعاجلة )76( موكبًا.
الطرق . 2 اكثر  املكشوفة:-تثل  الرمي  طريقة 

اجل  من  املدن  سكان  بني  االستخدام  الشائعة 
التخلص من النفايات يف املناطق املكشوفة سواء 
عنها،  بعيدة  او  السكنية  املناطق  ضمن  كانت 
املسببة  الطرق  اكثر  الطريق  هذه  تثل  وعليه 
واجلوفية،  السطحية  واملياه  اهلواء  تلوث  يف 
بيئة  تصبح  وبالتايل  الرتبة  تلوث  عن  فضاًل 
ان  وامللوثات.يالحظ  احلرشات  لتكاثر  مناسبة 
مرتوكة  املتبقية  النفايات  ترتك  املواكب  بعض 
جدول)1(  ومن  للموكب  املجاورة  بالساحات 

تبني عددهم)7( موكبًا.
)التدوير(: . 3 النفايات  استخدام  اعادة  طريقة 

بعض  استخدام  اعادة  اىل  الطريقة  هذه  هتدف 
اقتصادية  بطريقة  اسرتجاعها  يمكن  التي  املواد 
املواد  الزجاج، فضال عن  البالستيك،  كالورق، 

املعدنية كاحلديد واالملنيوم وغري)23(.

هناك  وانام  فقط  الطرق  هذه  عند  احلد  يقترص  مل 
العديد من طرق املعاجلة الشائعة االستخدام يف املدن 
للحيوانات  غذاء  اىل  النفايات  بقايا  حتويل  ومنها 
بقايا  عن  النفايات  مكونات  بعض  عزل  طريق  عن 
احلسينية  املواكب  او  املنزل  من  املتخلف  الطعام 
خالل زيارة االربعينية اذ يتم االستفادة منها إلطعام 
املوايش والطيور وغريها من احليوانات، كام ان هناك 
طرقًا اخرى منها حتويلها اىل سامد طبيعي من خالل 
وبالتايل  البكرتيا  هبا  تقوم  التي  التحليل  عمليات 
الدبال يتم االستفادة  النفايات اىل مادة تسى  حتويل 
طرق  مــن  وغــريهــا  الــرتبــة  نوعية  لتحسني  منها 
االستبيان  استامرة  حتليل  ومن  االخرى،  املعاجلات 
اتضح ان املواكب ال تتلك فكرة عن تدوير النفايات 
بني  من  نسبة  ادنى  تسجل  ومل  املواكب  عن  املتولدة 
طرق معاجلة النفايات رغم الفائدة الناجتة عنها لو تم 

العمل هبا. 

جدول )1( طرق التخل�ض من النفايات المتولدة عن 

المواكب الح�شينية اثناء زيارة الربعينية

موقع 
املواكب 

طرق التخلص من النفايات 
املجموع  حرق 

رمي 
بالساحات

تدويردفن 
طرق 
اخرى 

مركز 
املدينة 

13230119
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مدخل 
بابل 

هندية 
15210119

مدخل 
نجف- 
كربالء

18120122

مدخل 
بغداد- 
كربالء

30210235

76770595املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

المبحث الثاني: واقع النفايات الناتجة عن 

زيارة الربعين وامكانية تدويرها

زيارة  عن  الناتجة  النفايات  واقع  اول: 
الربعينية 

مدينة . 1 يف  اخلدمية  للمواكب  املكاين  التوزيع 
كربالء خالل زيارة االربعينية لعام 2018

اهم  مــن  النفايات  تعد 
زيارة  عن  الناجتة  التحديات 
من  تشكله  ملــا  االربعينية 
صحة  عــىل  وارضار  خماطر 
ــادة  ــزي ــجــة ل ــي ــت ــســان،ن االن
احلسينية  ــب  ــواك امل اعـــداد 
وزيــادة  املدينة  يف  املتواجدة 
اىل  الوافدين  الزائرين  اعداد 
الزيارة،  مدة  خالل  املدينة 
وزيادة معدالت استهالكهم 

من  كبرية  اعــداد  عنها  نتج  هلم،  املقدمة  للخدمات 
ان  اتضح  امليدانية  الدراسة  خالل  ومن  النفايات، 
موكبًا   )9482( املدينة  يف  املقيمة  املواكب  اعــداد 
خدميًا موزعًا عىل حماور بابل اهلندية بواقع )1880( 
موكبًا، وحمور بغداد كربالء )3536( موكبًا، وحمور 
اخلدمية  املواكب  موكبًا،اما   )2182( كربالء  نجف 
 )1884( عددها  بلغ  فقد  املدينة  مركز  يف  املقيمة 

موكبًا كام هو موضح يف جدول )2(. 

جدول )2( التوزيع المكاني للمواكب الح�شينية �شمن مداخل 
المدينة خالل عام 2018

النسبة %العدد اسم املدخل 

188420مركز املدينة

188020مدخل بابل هندية- كربالء

353637مدخل بغداد - كربالء

218223مدخل نجف - كربالء

9482100املجموع 

املصــدر: الباحــث باالعتــامد عــىل هيــأة املواكــب والشــعائر 
احلسينية.

�شكل )1( التوزيع المكاني للمواكب الح�شينية �شمن مداخل المدينة خالل عام 2018

املصدر: الباحث باالعتامد عىل جدول )2(.
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واهليئات  اخلدمية  املواكب  اعداد  حيث  من  اما 
فقط  االربعينية  ــارة  زيـ ــالل  خ املــشــاركــة  املحلية 
خمتلف  من  عراقيا  موكبا   )28293( عددها  بلغ 

املحافظات العراقية جدول )3( وشكل )2(. 

جدول )3( المواكب والهيئات المحلية الم�شاركة في زيارة 

الربعينية 

النسبة%عدد املواكب واهليئاتاسم املحافظةت

538319بغداد1

45516كربالء املقدسة2

357012.6ذي قار3

356312.5البرصة4

315011.1واسط5

23708.3بابل6

22147.8القادسية7

11033.8املثنى8

7012.4ميسان9

6772.3دياىل10

5541.9النجف االرشف11

2520.89صالح الدين12

1640.57كركوك13

150.05نينوى14

28293100املجموع

املصــدر: االمانتــان العامتــان للعتبتني احلســينية والعباســية 
املقدســتني،هيأة املواكب والشــعائر احلســينية 2017.

�شكل)1( المواكب والهيئات الخدمية المحلية الم�شاركة في 

زيارة الربعينية

املصدر: باالعتامد عىل جدول )3(.

مل يقترص احلال عىل مشاركة املواكب املحلية فقط 
وانام هناك العديد من املواكب اخلدمية يف املدينة عربية 
واجنبية بلغ عدد )165( موكبًا حسب جدول )4(، 
االسالمية  اجلمهورية  دولة  ان  اتضح  اذ   )3( شكل 
عدد  بلغ  الزيارة  يف  مشاركة   دولــة  اكثر  االيرانية 

مواكبها )96( موكبًا وشكلت نسبة )58(.
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جدول )4( عدد المواكب والهيئات العربية والجنبية 

الم�شاركة خالل زيارة الربعينية 

النسبة %عدد املواكب واهليئاتاسم الدولةت

9658ايران1

137.8الكويت2

127.2السعودية3

116.6لبنان4

74.2باكستان5

63.6البحرين6

31.8اذربيجان7

21.2سوريا8

21.2سلطنة عامن9

21.2نيجرييا10

10.6اليمن11

10.6اندونيسيا12

10.6تايلند13

10.6تنزانيا14

10.6افغانستان15

10.6السويد16

10.6اململكة املتحدة17

10.6اسرتاليا18

10.6كندا19

10.6املانيا20

10.6كينيا21

165100املجموع

املصــدر: االمانتــان العامتــان للعتبتــني احلســينية والعباســية 
املقدســتني، هيئــات املواكــب والشــعائر احلســينية 2017.

�شكل)3( المواكب والهيئات العربية والجنبية الم�شاركة في زيارة الربعينية في مدينة كربالء 

املصدر: باالعتامد عىل جدول )4(.



318

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

عدد الزائرين املشاركني يف زيارة االربعينية. 2

اعاد  يف  كبري  ــاد  ازي سنويًا  كربالء  مدينة  تشهد 
الزائرين الوافدين من خمتلف العامل اىل مدينة كربالء 
للمشاركة يف زيارة االمام احلسني، ويوضح اجلدول 
الدول  كل  من  الزائرين  أعــداد   )4( والشكل   )5(
 )12895827( بمشاركة  اجنبية  ام  كانت  عربية 
من  الزائرين  عدد  بلغ  اذ  االربعني،  زيارة  يف  نسمة 
الدول العربية )احتل املرتبة االوىل يف اعداد الزائرين 
وصلت  فقد  العراقية  املحافظات  اغلب  بمشاركة 
وبنسبة  نسمة  مليون   )12804840( اعــداداهــم 
)99.29%(، بينام اخذت دولة قطر ادنى نسبة اذ بلغ 
عدد املشاركني يف اداء الزيارة )381( نسمة وبنسبة 
بلغت )0.003%(، اما عىل مستوى الدول األجنبية 
وحسب احصاء جدول )5( وشكل )5( بلغ عددهم 
)2489173( نسمة، وقد اتضح ان هناك تفاوتًا يف 

اعداد الزائرين الوافدين اىل املدينة من دولة اىل اخرى 
االيرانية اعىل  احتلت دولة اجلمهورية اإلسالمية  اذ 
 )2384514( وعددهم   )%95.80( بلغت  نسبة 
فلندا  دولة  من  نسبة  اقل  كانت  بينام  نسمة،  مليون 
بلغت نسبتهم )0.0004%( وعددهم )11( نسمة.

جدول)5( عدد الزوار العرب الم�شاركين في زيارة الربعينية 

النسبة املئوية العدداسم الدولة
1280484099.29العراق

372540.29البحرين
340940.26لبنان

192580.15الكويت
3810.003قطر

12895827100املجموع

املصــدر: االمانتــان العامتــان للعتبتني احلســينية والعباســية 
املقدســتني، هيــأة املواكب والشــعائر احلســينية 2017.

املصدر: باالعتامد عىل جدول )5(.

�شكل )4( عدد الزوار العرب الم�شاركين في زيارة الربعينية
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جدول)6( اعداد الزوار الجانب الم�شاركين في زيارة 
الربعينية

النسبة املئويةالعددالدولة
238451495.80ايران

693302.79باكستان
110640.44اهلند

103000.41اذربيجان
35410.14بريطانيا
20600.08امريكا
15020.06تركيا
13710.06كينيا
11160.04املانيا

9490.04اسرتاليا
7800.03كندا

3350.01روسيا

2980.01جورجيا
2970.01السويد
2890.01فرنسا

2660.01اندونيسيا
2460.01ماليزيا
2410.01بلجيكا
1960.01النرو	
1940.01نيجرييا
1830.01الدنامرك

730.003جنوب افريقيا
170.001اليونان
110.0004فلندا

2489173100املجموع

املصــدر: االمانتــان العامتــان للعتبتني احلســينية والعباســية 
املقدســتني، هيــأة املواكب والشــعائر احلســينية 2017.

املصدر: باالعتامد عىل جدول )6(.

�شكل )5( اعداد الزوار الجانب الم�شاركين في زيارة الربعينية 
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اثناء . 3 املقدسة  كربالء  مدينة  اخلدمية يف  املواكب 
زيارة االربعينية

تقيم يف مدينة كربالء العديد من املواكب احلسينية 
العربية  عن  فضاًل  العراقية  املحافظات  خمتلف  ومن 
االربعينية، فضاًل  زيارة  ملراسيم  استعدادًا  واالجنبية 
عن تعدد اخلدمات التي تقدمها املواكب احلسينية يف 
مدينة كربالء املقدسة عىل مدار ايام زيارة االربعينية 
اهم  ومن  املدينة  اىل  املؤدية  املحاور  خمتلف  وعىل 

اخلدمات التي تقدمها املواكب احلسينية هي:

عدد ايام اخلدمة يف املواكب احلسينية املشاركة يف . 1
زيارة االربعينية: تتفاوت عدد االيام من موكب 
اىل آخر يف كل حمور من املدينة وهذا يعتمد عىل 
مدى تدفق اعداد الزائرين املشاركني يف الزيارة، 
ومن حتليل جدول )7( اتضح ان اغلب املواكب 
ايام   )9-6( بني  ما  ترتاوح  ملدة  املدينة  يف  تقيم 
املرتبة االوىل  بنسبة بلغت )%55(  وقد احتلت 
املرتبة  اخذت  حني  يف  موكبًا،   )52( وعددها 
الثانية املواكب التي تقيم يف املدينة ملدة ترتاوح ما 
بني )4-5( ايام اذ سجلت نسبة بلغت )%28( 
استحوذت  حني  يف  موكبًا،   )27( وعددها 
نسبة  ادنى  فاكثر(  )10ايام  ملدة  املقيمة  املواكب 
بلغت )17%( وعددهم )16( موكبًا شكل)6(. 

جدول )7( عدد ايام الخدمة في المواكب الح�شينية في 

مدينة كربالء اثناء زيارة الربعينية 

املجموع 10-فااكثر6-49-5موقع املوكب 

79319مركز املدينة

مدخل بابل 
312419اهلندية

مدخل نجف 
911222كربالء

مدخل بغداد 
820735كربالء 

27521695املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

�شكل)6( عدد ايام الخدمة في المواكب الح�شينية في 

مدينة كربالء اثناء زيارة الربعينية

املصدر: الباحث باالعتامد عىل جدول )7(.
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اخلدمات املقدمة من قبل املواكب احلسينية اثناء . 2
خالل  اخلدمية  املواكب  تسعى  االربعني:  زيارة 
زيارة االربعني اىل تقديم افضل واجود اخلدمات 
تقترص  ومل  املدينة،  اىل  الوافدين  للزائرين 
متعددة  وانام  واحد  وصنف  نوع  عىل  اخلدمات 
االنواع، لذا سيتم استعراض اهم اخلدمات التي 

تقدمها املواكب خالل ايام زيارة االربعني. 

تساهم يف  احلسينية  املواكب  مجيع  الطعام:  خدمة 
املواكب  ان  كام  االربعني،  زيارة  ايام  األطعمة  توفري 
اخلدمية يف املدينة وعىل مداخل املدينة تتباين يف عدد 
جدول  حتليل  خالل  فمن  تقدمها  التي  الواجبات 
تقدمها  التي  الرئيسة  الوجبات  عدد  ان  اتضح   )8(
املواكب متفاوتة فمنها من تقدم ثالث وجبات رئيسة 
وعىل مدار ايام الزيارة وقد بلغ عددها )38( موكبًا 
التي  املواكب  سجلت  بينام   )%40( نسبة  وشكلت 
موكبًا،   )34( وعددها   )%36( نسبة  وجبتني  تقدم 
يف حني اخذت املواكب التي توفر وجبة واحدة نسبة 

)24%( وعددها )23( موكبًا، شكل )7(.

مل تقترص خدمة املواكب بتقديم الوجبات الرئيسة 
من االطعمة فقط وانام هناك وجبات ثانوية تقدم عىل 
اعداد  ان  تبني   )8( جدول  حتليل  ومن  اليوم  مدار 
واحدة  ثانوية  وجبة  بتقديم  تساهم  التي  املواكب 
بلغت نسبها )39%( اما املواكب التي تقدم وجبتني 
الثالثة  الوجبة  اخذت  بينام   )%35( نسبتها  فبلغت 

التي تقدم اكثر نسبة )26%( شكل)8(.

جدول )8( عدد الوجبات الرئي�شة المقدمة من المواكب 

الح�شينية اثناء زيارة الربعين يوميًا

موقع 
ثالث وجبات وجبتان وجبة املوكب 

املجموع فأكثر

57719مركز املدينة
69419بابل اهلندية

مدخل نجف 
481022كربالء

مدخل بغداد 
8101735كربالء

23343895املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

�شكل )7( عدد الوجبات الرئي�شة المقدمة من المواكب 

الح�شينية اثناء زيارة الربعين يوميًا

املصدر: الباحث باالعتامد عىل جدول )8(.
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  جدول)9( عدد الوجبات الفرعية المقدمة من المواكب 

الح�شينية اثناء زيارة الربعين يوميًا 

وجبتانوجبةموقع املوكب
ثالث 

وجبات  
فاكثر

املجموع

95519مركز املدينة
58619مدخل بابل اهلندية

مدخل نجف 
1010222كربالء

مدخل بغداد 
13101235كربالء

37332595املجموع

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

من  املقدمة  باختالفها  واملرشوبات  املياه  خدمات 
قبل اصحاب املواكب اثناء زيارة االربعينية: تساهم 
والعصائر  واملرشوبات  املياه  بتوفري  املقيمة  املواكب 
املدينة  اىل  املؤدية  الطرق  طول  عىل  هائلة  بكميات 
جدويل  فان  لذا  االربعينية،  زيــارة  ايام  مدار  وعىل 

)10-11( يوضحان كمية استهالك هذه اخلدمات. 

جدول )10( عدد علب مياه ال�شرب المقدمة اثناء زيارة 

الربعينية يوميًا

موقع 
املوكب 

اقل من 
100 علبة 

-100
300

-301
500

 500
املجموع فاكثر

مركز 
288119املدينة 

مدخل 
بابل 

-هندية
1106219

مدخل 
نجف 

-كربالء
478322

مدخل 
بغداد 

-كربالء
41012935

1135341595املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

�شكل )8( عدد الوجبات الفرعية المقدمة من المواكب الح�شينية اثناء زيارة الربعين يوميًا

املصدر: الباحث باالعتامد عىل جدول )9(.
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جدول )11( عدد علب الم�شروبات والع�شائر المقدمة اثناء 

زيارة الربعينية يوميًا 

500-موقع املوكب
1000

-1000
5000

 5000
املجموع فاكثر

117119مركز املدينة

مدخل بابل 
133319-هندية

مدخل نجف 
155222-كربالء

مدخل بغداد-
2010535كربالء

59251195املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

ايام زيارة  عدد ونوع احليوانات املستهلكة خالل 
من  كبرية  ــدادًا  اعـ املــواكــب  تستهلك  االربعينية: 
افضل  تقديم  اجل  من  االنواع  املختلفة  احليوانات 
املدينة، ومن  الوافدين اىل  للزائرين  واجود االطعمة 
ان  تبني  وجـــدول)12(  االستبيان  استامرة  حتليل 
الزيارة  ايام  خالل  استهالكًا  احليوانات  انواع  اكثر 
كانت الدجاج وقد بلغ عدد املواكب احلسينية  التي 
 )%50( وبنسبة  مواكب   )109( الدجاج  تستهلك 
التي تستهلك االسامك )39(  بينام بلغ عدد املواكب 
موكبًا وبنسبة )18%(، اما حيوانات املاعز واالغنام 
تستهلكها  التي  املواكب  عــدد  بلغ  فق  املستهلكة 
املواكب  سجلت  بينام  وبنسبة )%14(،  موكبًا   )31(
هناك  ان  تبني  كام   ،)%12( نسبة  لالبقار  املستهلكة 
بلغ  وقد  اجلمل  حيوان  تستهلك  املواكب  من  عددًا 
كرم  يقترص  مل   .)%4( وبنسبة  مواكب   )8( عددها 

وضيافة املواكب عىل هذه احليوانات فقط وانام هناك 
مواكب اخرى تستهلك انواع اخرى مثل الوز والبط 

بلغت اعدادها )5( مواكب بنسبة )%2(.  

جدول )12( عدد ونوع الحيوانات الم�شتهلكة اثناء زيارة 

الربعينية 

ب
وك

ع امل
وق

م

كة 
تهل

ملس
ت ا

وانا
حلي

ع ا
نوا

    ا
     

     
     

وع 
جم
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ام 
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م
7

7
0
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0
39
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5
9

1
5
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45

الء
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م
4

5
5

10
30

2
56

الء
كرب

د-
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م
10

10
2

19
34

3
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26
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8

39
10

9
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8

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.
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زيارة  اثناء  وانواعها  املستهلكة  الفواكه  كمية 
تستهلكها  التي  الفاكهة  ــواع  ان تتعدد  االربعينية: 
وانواع  اصناف  ومن  االربعينية  زيارة  ايام  املواكب 
متعددة كل حسب مواسمها واوقات توفرها وبكمية 
انواع  اكثر  ان  تبني  وقد  الزيارة  ايام  مدار  وفرية عىل 
ضمن  كانت  املواكب  قبل  من  استهالكًا  الفاكهة 
موكبًا،   )14( وعددها    )%25( املوز  فاكهة  حصة 
بينام  موكبًا،   )12( وعددها   )%22( نسبة  والربتقال 
تبني ان نسبة  استهالك فاكهة التمر )20%( وعددها 
)11( موكبًا،اما التفاح سجل نسبة )15%( وعددها 
)8( موكبًا والرمان )11( موكبًا، مل يقترص احلال عىل 
استهالكها  يتم  اخرى  انواع  هناك  وانام  فقط  ذكر  ما 
والبطيخ  الــرقــي  مثل  موكب  كــل  مــقــدرة  حسب 
والعنب واخلوخ وغريها حسب مواسمها صيفية ام 

شتوية جدول )13(.

عند  كبرية  فوائد  هلا  الفواكه  هذه  مجيع  قشور  ان 
بعد  عالية  قيمة  ذات  عضوية  كأسمدة  استخدامها 
تغطيتها يف احواض خاصة، ومن ثم ختفيفها وطحنها 
وتعبئتها يف اكياس خاصه الستخدامها كمخصبات 
عضوية، وهذا ما يمثل التخطيط املستدام هلذا النوع 

من املخلفات.

زيارة . 4 اثناء  املدينة  يف  املتوفرة  البلدية  اخلدمات 
االربعينية 

توفري  اىل  املقدسة  كربالء  مدينة  بلدية  تسعى 
اقىص اجلهود املمكنة التي تقدمها من اجل  املحافظة 
املتولدة  النفايات  من  والتخلص  املدينة  نظافة  عىل 
مشاركة  عن  فضاًل  الزيارة  ايام  خالل  املواكب  من 
بلديات املحافظات االخرى املجاورة للمدينة اضافة 
اىل اجلهود البرشية املتطوعة من شباب املدينة للعمل 
لذا فان جدول )-17-16-15-14(  يف خدمتها، 
زيارة  خالل  املدينة  يف  البلدية  عمل  آليات  يوضح 

االربعينية. 

املبذولة  البلدية  جهود  تكون  ان  الباحثون  يرى 
عىل  تعمل  ان  واالليات  املعدات  من  احلجم  هبذا 
فرز هذه النفايات بحسب انواعها ومن ثم نقلها اىل 
عىل  العمل  املعنية  للجهات  ليتسنى  خمصصة  اماكن 

اعادة تدويرها واالستفادة منها.

جدول )13( عدد ونوع الفاكهة الم�شتهلكة اثناء زيارة 

الربعينية

موقع 
املوكب 

                          انواع الفاكهة املستهلكة 
املجموع 

بالطن  رمان مترتفاحموزبرتقال
فاكهة 
اخرى

12231110مركز املدينة

مدخل 
بابل-هندية

22221110

مدخل نجف 
-كربالء

54221115

مدخل 
بغداد-
كربالء

46243120

12148116455املجموع

 املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.
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جدول )14( عدد ونوع الليات الخا�شة بمديرية بلديات كربالء الم�شاركة في زيارة الربعين 

جمموع االلياتعدد االلياتقالب نفاياتساحبة كانسةحوضيةكريدرقالبشفلكابسة اجلهد

701936121690737206املديرية

170810100026الضيفي

8719441316100737232املجموع 

ــات  ــعبة الدراس ــات والبحوث،ش ــالء للدارس ــز كرب ــداد مرك ــني، اع ــارة االربع ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــدر: الن املص
التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، لعــام 2017م ص 45.

ــات  ــعبة الدراس ــات والبحوث،ش ــالء للدارس ــز كرب ــداد مرك ــني، اع ــارة االربع ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــدر: الن املص
التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، لعــام 2017م ص 47.

جدول)15( اح�شائيات بالمتغيرات الخدمية المقدمة من مديرية بلديات كربالء خالل ايام زيارة الربعينية

عدد اجلهد 
املنتسبني

عدد اكياس 
النفايات 

عدد اكياس 
النفايات الرتاكمي

عدد 
احلاويات

كمية النفايات 
املرفوعة بالطن

كمية النفايات املرفوعة 
الرتاكمي بالطن

13200طن1673طن1975200طن1571975000املديرية

5800الضيفي

1975200طن1629975000املجموع

ــات  ــعبة الدراس ــات والبحوث،ش ــالء للدارس ــز كرب ــداد مرك ــني، اع ــارة االربع ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــدر: الن املص
التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، لعــام 2017م ص 51.

جدول)16( اح�شائيات بمتغيرات الخدمات البلدية المقدمة من بلدية كربالء المقد�شة اثناء الزيارة  الربعينية

اجلهد
قالب 

نفايات 
كبري

كابسة 
تريله

شفل 
مرسف

عدد 
االليات 
اخلدمية

جمموع 
االليات

كمية 
النفايات 
املرفوعة 

اليومية بالطن

عدد اكياس 
النفايات 
املوزعة 
بالطن

عدد اكياس 
النفايات 
الرتاكمي 

بالطن

كمية النفايات 
املرفوعة 

)الرتاكمي(
بالطن

جمموع 
املنتسبني

209002470طن540000طن350020000طن06250284املديرية

القوة 
2000124000196الضيفية

القوة 
150560طن0000200الصديقة

2625042802000003226املجموع
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ال�شلبة  النفايات  تدوير  امكانية  ثانيًا: 
الناتجة عن زيارة الربعين في مدينة كربالء

عن  عبارة  بأهنا  النفايات  تدوير  عملية  تعرف 
منتجات  اىل  التالفة  واملواد  املخلفات  حتويل  عملية 
للبلد. إن عملية  بيئية واقتصادية  جديدة ذات فوائد 
حيث  والطاقة،  التكلفة  توفري  يف  تساهم  التدوير 
أصبحت معدات الفرز والتجهيز أرسع وأكثر متانة 
التعامل مع مواد أكثر من أي وقت مىض،  ويمكنها 
القابلة  املواد  بمعاجلة  املرتبطة  التكاليف  وانخفضت 
التي  السلع  كمية  بسبب  ملحوظ؛  بنحٍو  للتدوير 

يمكن معاجلتها يف الدقيقة.

تعود  كبرية  اقتصادية  ثروة  النفايات  تدوير  ان 
عىل البلد بنتائج مفيدة، ويف تقرير لوكالة محاية البيئة 
النفايات  من  طنٍّ  تدوير  إلعــادة  يكون  األمريكية 
تأثري إجيايب مضاعف يف االقتصاد بدالً من الدفن يف 
األرض، إذ إن إعادة تدوير طن إضايف من النفايات 
يعني مزيدًا من املرتبات واألجور، ومزيدًا من السلع 

األربعني  ذات   - كاليفورنيا  والية  ويف  واخلدمات. 
تدوير  رشكة   5300 هناك  تقريبًا-  نسمة  مليون 
خملفات يعمل فيها 85 ألف عامل، وتدّر نحو أربعة 
مليارات دوالر أجور ومرتبات سنويًا، وتنتج زهاء 
عرشة مليارات دوالر من السلع واخلدمات. وفضاًل 
النشاط  ــادة  وزي العمل  فرص  من  مزيد  خلق  عن 
التدوير  إعادة  فإن  املحيل،  املستوى  عىل  االقتصادي 
من  عائدات  سنويًا  دوالر  مليون   200 نحو  جتلب 
رضيبة املبيعات يف كاليفورنيا، وهذه األموال تساعد 
العامة  اخلدمات  برامج  تويل  يف  املحلية  احلكومة 
وسائل  وحتسني  واالجتامعية  الصحية  كاخلدمات 

النقل)24(.

عن  املتولدة  النفايات  تدوير  فكرة  ُاخــذت  لو 
املواكب احلسينية عن طريق اجراء بعض احلسابات 
املرصوفة  املياه  علب  جمموع  واستخراج  البسيطة 
وعلب العصائر )سواء كانت كارتونية او زجاجية( 
باالعتامد عىل )95موكب فقط( كام يف اجلدول )18-
الوجبات  وعدد  اخلدمة  ايام  حتديد  خالل  من   )19

جدول)17( عدد ونوع الليات الخا�شة بمديرية بلدية كربالء المقد�شة خالل ايام زيارة الربعينية

لوردبلدروزقالب نفاياتشفل صغري كانسةحوضية +تنكر وقودكريدرتنكر ماءشفلكابسةاجلهد

1361116522033030املديرية

القوة 
6410011304300الضيفية

القوة 
18000000000الصديقة 

2181216533337530املجموع

ــات  ــعبة الدراس ــات والبحوث،ش ــالء للدارس ــز كرب ــداد مرك ــني، اع ــارة االربع ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــدر: الن املص
ــام 2017م. ــني، لع ــارة االربع ــة يف زي التخصصي
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املقدمة يف اليوم الواحد،عليه يمكن معرفة الكميات 
صلبة،  فضالت  تثل  التي  بقاياها  وحتديد  املرصوفة 
الصلبة  املخلفات  عن  بسيطًا  تقديرًا  يعطي  وهــذا 
الناجتة عن زيارة االربعينية، ومن خالل ذلك معرفة 
او  كربالء  مدينة  يف  سواء  للمواكب  الكيل  احلجم 
معرفة  ويمكن  املحافظات،  بقية  او  كربالء  حمافظة 
والتي  املرصوفة  الصلبة  للنفايات  التقريبي  احلجم 

جيب التخطيط هلا واستتثامرها من جديد.

جدول)18( مجموع عدد ايام الخدمة ومجموع علب المياه 

وعلب الع�شائر الناتجة عن زيارة الربعينية 

جمموع عدد ايام 
جمموع علب جمموع علب املياه اخلدمة 

العصائر 

76315870400182357000

املصدر: االعتامد عىل جداول )7، 10، 11(.

 جدول )17( مجموع عدد ايام الخدمة وعدد الوجبات 

الغذائية الم�شتهلكة خالل ايام زيارة الربعينية 

جمموع عدد 
ايام اخلدمة 

جمموع 
الوجبات 
الغذائية 

جمموع 
احليوانات 
املستهلكة

جمموع 
الفاكهة 
املستهلكة

1526وجبة 763
41965 166334طعام/يوم 

طن/يوم

املصدر: االعتامد عىل اجلداول )13-12-8-7(.

من حتليل جدويل )18-19( تبني ان يف املواكب 
احلسينية اعدادًا كبرية من اخلدمات التي من املمكن 
عن  فضاًل  منها  االستفادة  اجل  من  تدويرها  إعادة 
اعــادة  طريقة  عن  للبلد  خدمة  تقديم  يف  امهيتها 
املواكب  ان  تبني  اذ  اخرى،  مشاريع  يف  استخدامها 

ايام  خالل  احليوانات  من  كبرية  اعــدادًا  تستهلك 
والفراء  اجللود  من  ــداد  اع عنها  ينتج  مما  الــزيــارة 
الساحات  يف  كنفايات  ترتاكم  التي  واالصـــواف 
تعود  بالنتيجة  صناعية  عمليات  يف  استغالهلا  دون 
من  كبرية  اعــداد  توفري  عن  فضاًل  كبري  مايل  بمورد 
يف  البطالة  نسبة  تقليل  يف  تساهم  التي  العمل  فرص 
مجع  طريق  عن  بالعمل  الراغبني  الشباب  صفوف 
املصانع اخلاصة  اىل  الصلبة وحتويلها  النفايات  وفرز 
التدوير. كذلك احلال ينطبق عىل قشور  يف عمليات 

الفاكهة التي ترمى كنفايات دون االستفادة منها. 

ال�شتنتاجات والتو�شيات 

ال�شتنتاجات:

املحلية . 1 احلسينية  للمواكب  الكيل  العدد  بلغ 
املشاركة يف الزيارة )28293( موكبًا بينام وصل 
عدد  اما  موكبًا،   )165( االجنبية  املواكب  عدد 
 )12804840( املشاركني  العرب  الزائرين 
نسمة بينام عدد الزائرين األجانب  )2489173( 

نسمة.
احلسينية . 2 املواكب  بني  ما  زماين  تباين  وجود 

املقيمة يف املدينة، اذ اتضح ان املواكب املقيمة ملدة 
ترتاوح من )3-5( ايام بلغ عددها)27( موكبًا 
 )52( عددها  بلغ  فقد  أيام   )9-6( املقيمة  اما 
موكبًا اما املقيمة اكثر من 10 ايام فقد بلغت 16 

موكبًا.
النفايات . 3 ونقل  مجع  عمليات  يف  تدين  وجود 

املخصصة  اآلليات  قلة  بسبب  املدينة  يف  الصلبة 
العاملني  قلة  عن  فضاًل  والنقل،  اجلمع  لعملية 
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املدينة  اىل  الوافدين  الزائرين  عدد  مع  مقارنة 
مجع  جمال  يف  املدينة  يف  املقيمة  املواكب  واعداد 
لدى  البيئي  الوعي  وانعدام  جهة،  من  النفايات 

املواطنني من جهة أخرى.

التو�شيات: 

وتدريب . 1 تطوير  خالل  من  املجتمع  دور  تعزيز 
والتثقيف  التوعية  جمال  يف  متخصصة  كوادر 
للمحافظة  السكان  لدى  الوعي  وزيادة  البيئي 

عىل بيئة املدينة. 
إعداد الدراسات والبحوث العلمية واالستفادة . 2

النفايات  بتدوير  خاصه  مصانع  انشاء  يف  منها 
املناسبات  وايام  عامة  بصورة  املدينة  يف  املتولدة 

الدينة اخلاصة التي تشهدها املدينة.
توزيع األعداد الكافية من األكياس واحلاويات . 3

عىل  الصلبة  املنزلية  النفايات  جلمع  املخصصة 
املواكب احلسينية وبيان عليها نوع النفايات التي 
تلك  وضع  يتم  وبعدها  فيها،  توضع  أن  يمكن 
النفايات  جلمع  املخصصة  واحلاويات  األكياس 

يف اماكن خاصة. 
اآلليات . 4 من  املطلوبة  األعداد  توفري  عىل  العمل 

والقوى العاملة من اجل انتظام عملية مجع ونقل 
املحطة  موقع  إىل  تولدها  مصادر  من  النفايات 

التحويلية ومن ثم إىل موقع املعاجلة النهائي.
األخرى . 5 النفايات  مكونات  من  االستفادة 

لبعض  خام  كمواد  التدويرية  بالصناعة 
ومنها  احلجم،  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات 
خملفات البالستك والنايلون والزجاج واملعادن 
القابلة  غري  املخلفات  من  وغريها  واخلشب 

والرتبة  األرض  طبقات  يف  والتجزئة  للتحلل 
ولو بعد مرور مئات السنني من دفنها، فضاًل عن 
توفري فرص عمل جديدة والتخفيف من البطالة.

اإلرساع يف إنشاء املوقع املقرتح برشط إن يكون . 6
الصحي  للطمر  موقع  يضم  متكاماًل  موقعًا 

ومعامل لتدوير النفايات.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

استامرة استبانة

العلمي  البحث  ألغراض  االستامرة  هذه  اعدت 
من قبل الباحثني )التخطيط املستدام للنفايات الصلبة 
تدويرها(  وامكانية  االربعينية  ــارة  زي عن  الناجتة 
اية اهداف اخرى،  او  ابحاث اجرائية  وليست ذات 
لذا نرجو ان تكون اجابتكم عنها موضوعية ودقيقة.
مع خالص التقدير واالحرتام...........الباحثون. 

موقع املوكب ضمن مدخل//  نجف )(  بغداد 
)( بابل )( مركز املدينة )(

عدد ايام اخلدمة يف املوكب . 1
عدد الوجبات الرئيسة املقدمة من املوكب )وجبة    . 2

وجبتان     ثالث وجبات(
عدد الوجبات الفرعية املقدمة من املوكب )(. 3
ايام . 4 ضمن  املقدمة  الرشب  مياه  علب  كمية  ما 

اخلدمة )(
عدد علب العصائر املقدمة ) (. 5
عدد احليوانات  املستهلكة خالل الزيارة )(. 6
نوع احليوانات املستهلكة  )اغنام وماعز    ابقار     . 7

مجال      اسامك    حيوانات اخرى     اذكرها(
كمية جلود احليوانات املذبوحة خالل مدة اقامة . 8
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املوكب )(
هل تم االستفادة من جلود احليوانات نعم    ال     . 9

وكيف تم االستفادة منها 
مدة . 10 خالل  املطروحة  النفايات  كمية  ماهي 

الزيارة بالطن 
-علب املياه )(

- علب العصائر البالستيكية )(
-علب املرشوبات الغازية البالستيكية )(

علب املرشوبات الزجاجية    )(
علب العصائر الكارتونية ) (

ما كمية الفواكه املستهلكة خالل مدة الزيارة )(بالطن
 ما نوع الفواكه املوزعة )موز   تفاح   برتقال   رمان   

تر  اخرى اذكرها(
احلاجة  عن  والفائضة  املطبوخة  الغذائية  املواد  كمية 

بالكغم 
-التمن املطبوخ، اخلبز، غريها اذكرها 

هل لديكم فكرة عن تدوير النفايات؟ نعم     ال 
  )( نعم  تدويرها  مع  انتم  هل  نعم  اجلواب  كان  اذا 

ال)( ملاذا
- كيف يتم التخلص من النفايات املخلفة خالل مدة 
او  االقامة )حرق)(  تدوير)( رمي يف اي مكان )(  

عملية اخرى اذكرها)(  
- هل لديكم توجه لفرز النفايات بحسب انواعها يف 

املوكب )مستقباًل(   نعم )(   ال)( 
يرجى  الزيارة  عن  اخرى  معلومات  لديكم  هل   -

اضافتها.......جزاكم اهلل خريا.

الهوام�ض

عباس عبد االمري طه العامري، حتليل جغرايف للمواقع ( 1)
وامكانية  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  والرتاثية  االثرية 
منشورة(،  )غري  ماجستري،  رسالة  السياحية،  تنميتها 

جامعة القادسية، كلية اآلداب، 2016م.

السامك، حممد أزهر، اجلغرافية السياسية احلديثة، ط1، ( 2)
دار الكتب للطباعة والنرش، املوصل، 1993م.

يف ( 3) النفايات  قضايا  الوهاب،  عبد  امحد  اجلواد  عبد 
الوطن العريب، موسوعة بيئة الوطن العريب، ص 33.

بمنطقة ( 4) املنزلية  املخلفات  امحد،  النور  حاج  سيد 
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(8 ) Wilson،David Gordon، "Hand book of

 solid waste management،Van no strand
    Reinhold company،new York،1977، p1.
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واملفاهيم . 5 املصطلحات  معجم  صالح،  حممد  ربيع، 
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