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عضوية  ير الة وغأثر اإلدارة البيئية اإلقتصادية وتدوير المخلف ات العضوي
 قتصادية مضافةلية على خفض التلوث وتحقيق قيمة االمنز 

 
 (2)طارق عبد العال حماد  -(1)براهيم إبراهيم السيد عبد المحسن إ

 (2)وائل فوزى عبد الحافظ  -(3)طه عبد العظيم محمد عبد الرازق 
ئية، كلية الدراسات والبحوث البي ( 2، جامعة عين شمس كلية التجارة( 2 ثمارستوزارة اإل( 1

 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
لوقت في ا الدولعد مشكلة المخلفات الصلبة إحدى المشكالت البيئية الكبرى التي توليها ت

تيجة يوى نلحكبيرا, وينجم عن المخلفات العضوية أعباء بيئية يتأثر بها المحيط االراهن اهتمامًا 
وكل  دارة هذه المخلفاتساليب متعددة انتهجتها الدول فى إاإلهمال فى التعامل معها وهناك أ

دولة تبحث عن الطرق المناسبة لها فى التخلص من المخلفات تعتمد على اإلحتياجات 
الخاصة كحرقها لإلستفادة من المخزون الحرارى بالمخلفات كمصدر للطاقة لتشغيل بعض 

ت أو النتاج الكهرباء، ومنهم من يقوم بتحويلها الى اسمدة عضوية لسد الفجوة الصناعا
 ايجاد أفضل الطرق التى تتناسب مع الظروففي للدراسة مثل الهدف الرئيسي السمادية, ويت

 في الباحثون واعتمدالمصرية بيئيا واقتصاديا للحد من المخلفات وتحقيق أعلى قيمة مضافة, 

( من تنباطياالسالتحليلى و والمنهج االستقرائي )الوصفى المنهج بين زجالم على الدراسة هذه
ت وقد توصل الباحثون الى أن اإلدارة البيئية واإلقتصادية للمخلفاخالل اسلوب الدراسة, 

 العضوية البلدية من شأنه اضافة قيم اقتصادية للمجتمع تتمثل فى زيادة مساحات لألراضى
اث سلع غذائية أساسية وسد الفجوة من الحبوب الغذائية واحد الزراعية وهو يساعد فى توفير

ظيف وفورات مائية كبيرة باإلضافة الى انتاج كميات كبيرة من الغاز الحيوى تستخدم كوقود ن
ية فى محطات انتاج الطاقة الكهربائية, أوصى الباحثون بضرورة وجود تخطيط استراتيجى لكيف

ستوى مصر ريفها وحضرها ونشر اسلوب المخمرات التعامل مع المخلفات العضوية على م
السمادية النتاج الوقود والسماد وإنشاء جهة مركزية موحدة متخصصة إلدارة هذا المجال 

 وادخال القطاع الخاص فى عمليات التعامل مع المخلفات العضوية .
 .مضافةقتصادية , تدوير المخلفات, التلوث, قيمة ااإلدارة البيئية الكلمات المفتاحية:



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –البيئية  ا والبحوثكلية الدراسات العلي

 وآخرون براهيم إبراهيم السيد عبد المحسن إ
 

 2022أغسطس الثامن، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 اإللكتروني الترقيم الدولي الموحد
 

2 

 المق    دمة
مع ازدياد عدد السكان وارتفااع مساتوى المشيشاة والتقادم الصاناعي والتقناي الساريع تنوعات 
وازدادت كميااات المخلفااات الصاالبة الناتجااة عاان ارنشااطة البشاارية المختلفااة ، وأصاابحت عمليااة 

له هااذه الااتخلص منهااا ماان أباارز المشاااكل التااي تواجااه الماادن والتجمعااات البشاارية نظاارًا لمااا تشااك
 المخلفات من أخطار على البيئة ومواردها الطبيشية وعلى صحة اإلنسان وسالمته . 

 مجتماع أو دولاة علاى يقتصار وال الجمياع فياه يشاترك عالمي شأن بالبيئة االهتماموأصبح 
 السياساية بالحادود تعترف ال البيئة فالمشاكل آخر دون  فرد على وال خاصة أو حكومية إدارة أو

  الدول. اقتصاد على مباشر غير أو مباشر بشكل تؤثر وهي للدول،
 حسااب ونوعاااً  اً البلديااة الصاالبة ماان منطقااة إلااى أخاارى كماا المخلفاااتوتختلاان نساابة تولااد 

 تكية والساالوكية فيااه وتفاااوت مسااتوياخصااائص المجتمااع وهروفااه واخااتالف ارنمااا  االسااتهال

 مخلفات الصلبة فيها ليصل إلىلد الاففي المناطق ذات الدخول المنخفضة ينخفض تو  ،الدخل 

لااد المخلفااات ايااوم ، أمااا فااي المناااطق ذات الاادخول المرتفعااة يرتفااع تو  فاارد  كجاام  0,3أقاال ماان 
  (.2013 ,) البنك الدولى ،يوم فرد  كجم  2,25 الصلبة إلى ما يزيد عن

مليون طن  سنة  90حوالى  وصل حجم المخلفات الصلبة المنزلية فقط فى مصروقد 
(% وهو ما يعاد 20-18ناصر المخلفات وهذه الكميات ال يستفاد منه سوى من )بمختلن ع

 (.2018,جهاز شئون البيئة وزارة البيئة, تدويره تدويرا جزئيا، )
 للمحافظاة الحيوياة ارماور من العالم دول معظم في المخلفات إدارة منظومة أصبحت قدو 

 هااذه إدارة منظومااة فاا ن ثاام وماانادى ماان المنظااور اإلقتصااوحمايااة البيئااة  العامااة الصااحة علااى
 فااي وتمثاال .سااابقتها علااى منهااا خطااوة كاال تعتمااد ومترابطااة، متكاملااة منظومااة تعتباار المخلفااات

 والجماع المنباع مان الفصال بعملياات تبادأ حياث بعادها، ماا علياه يقاوم الذي ارساس الوقت نفس
 الصااحي الااتخلص وأخيااراً  هااامن االسااتفادة يمكاان التااي المااواد واسااترجاع التاادوير وعمليااات والنقاال
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  . الصحية المدافن في للمرفوضات واآلمن

وعليه ف ن وضع نظام إدارة متكامل للمخلفاات أصابح مان أهام عناصار اساتراتيجيات إدارة 
المخلفات إليجاد توجه خاص نحو جمع المخلفات والتخلص منهاا وابتكاار أسااليب إدارياة وفنياة 

ن العمليااااات للجمااااع والااااتخلص والمعالجااااة واسااااتخدام وتقنيااااة واقتصااااادية تضاااامن ال يااااام بمختلاااا
 .ارساليب والتقنيات الحديثة واالتجاهات الحديثة في هذه المجاالت

 

 مشكلة البحث
فاااى الزياااادة المضااطردة فاااى توالااد المخلفاااات يوماااا بعااد ياااوم والتاااراكم  البحااث مشاااكلةتتمثاال 

ر ومصااادر تلااوث تهاادم البيئااة الكبياار ماان كميااات هااذه المخلفااات وبالتااالى تلفهااا وتحولهااا الااى بااؤ 
جااد بكال أركانهاا فضاال عاان االهادار الكبيار للمااوارد اإلقتصاادية للمجتماع , وبالتااالى الباد مان توا

 لمخلفاااتلالكبياارة  تراكماااتكمااا أن ال (.2014) فاسااكويز, إدارة إقتصااادية فاعلااة للتعاماال معهااا
المخلفات الصلبة  أصبحتو  ، قاصرة ارحيان من كثير فى تبدو معها التعامل وأساليب ووسائل

 الضااغو  تزايااد إلااي ذلااك فااي ويرجااع الساابب بلاادانال كثياار ماانماان أكباار ارزمااات التااى تواجااه 
 الالزماااااة االساااااتجابة علاااااى القائماااااة ارجهااااازة قااااادرة وعااااادم االساااااتهالك أنماااااا  وارتفااااااع الساااااكانية

 للدولاااة المنشاااود الشاااامل التحاااديث إطاااار فاااى جاااذرياً  حلهاااا مااان منااااص ال وأصااابح لمجابهتهاااا،
 .2007 ) ) عرفات وعبد السالم, العصرية

المضطردة فى  لزيادةفاالمخلفات الصلبة نجد أن لها أبعاد ثالث مشكالت الى نظرنا اذا و 
الستفادة منها من جهة أخرى ا كميتها من جهة وعدم القدرة على توجيهها الوجهة الصحيحة أو

فامتالء الطرقات والشوارع  ,المشكلة تعقيداضافة الى ارساليب السيئة التى تتبع مما يزيد إلبا
المجارى المائية المحيطة بالقرى والمدن بالمخلفات وازدياد نسبة التلوث فى التربة والهواء و 

والمياه يوما بعد يوم وانتشار ارمراض وتلوث المحاصيل بالمواد السامة, والمياه الناجمة عن 
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على حجم المشكلة, وهذا يمثل البعد ارول  سوء التصرف بالمخلفات هى من الدالئل الكبرى 
 للمشكلة .

جهااة حجام االنفااق وارمااوال والماوارد المساتنزفة مان الميزانيااات والنااتم القاومى لموا كماا أن
ار اآلثاااار السااالبية والبيئياااة التاااى تحااادثها وتتسااابب فيهاااا المخلفاااات الصااالبة لمواجهاااة التلاااوث واآلثااا

ا عالجهااا والبيئااة وكيفيااة اصاحاحها والحفاااو عليهااا, وهااذ البيئياة المتمثلااة فااى ارمااراض وتكااليف
 يمثل البعد الثانى للمشكلة.

 وعمليااااة اإلدارة اإلقتصااااادية والبيئيااااة للمخلفااااات البلديااااة بكاااال مكوناتهااااا والمحافظااااة عليهااااا
ى فاا حيااث أنهاااباعتبارهااا مااوارد  متجااددة لكونهااا تنمااو وتتوالااد نتيجااة لنمااو اإلنسااان واسااتخداماته 

الاى  د ذات قيمة إقتصادية وإهدارها يمثل إهدار لهذه ال يم والماوارد ومان ثام إعادتهااارصل موار 
 الادورة اإلقتصاادية الوطنيااة بماا يحقااق زياادة فااى معادالت التنميااة وتحقياق قاايم إقتصاادية مضااافة

 . للمشكلةللمجتمع وهذا يمثل البعد الثالث 
 

 فروض البحث
ت حجم التلوث من المخلفاقتصادية المجتمشية و توجد عالقة طردية بين حجم التكاليف اال -1

 الصلبة.
ية قتصادتوجد عالقة ايجابية بين كفاءة اإلدارة اإلقتصادية البيئية للمخلفات والكفاءة اإل -2

 للمجتمع. 
 بحثأهمية ال

تأتى أهمية البحث فى كونها تبحث عن طرق متكاملة لإلستفادة من الكم الهائل لهذه 
رق والوسائل للسيطرة على هذه الكميات لتخفيف العبئ على المحيط المخلفات وايجاد الط

عشوائى للمخلفات للحصول على العناصر ذات الفرز العمليات الحيوى والبيئى والحد من 
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من  %40والتى تمثل حوالى ال يمة بالمخلفات مثل مخلفات )المعادن والبالستيك وارقمشة( 
وتمثل صانع ارغذية ونفايات الفنادق والمطاعم وتترك مخلفات ارطعمة ومتلك المخلفات 

تكون مرتعا تشيش وتتوالد عليه الحشرات واآلفات وتكون بيئة خصبة لألوبئة ل %60حوالى 
, وبالتالى يمكن توجيه وادارة تلك المخلفات ب عادة اإلستخدام للعناصر غير والممرضات

دعم قطاع الطاقة بانتاج الوقود  العضوية كمدخالت فى القطاع الصناعى اإلنتاجى, كما يمكن
الحيوى )البيوجاز( ونتاج الطاقة الحرارية المباشرة أو الكهربائية لتغذية المجاالت الحياتية 
المختلفة ودعم القطاع الزراعى بالسماد العضوى لزيادة اإلنتاج الزراعى والمساحات الخضراء 

  وتوفير الغذاء لإلنسان فى مصر.
 

 بحثأهداف ال
 البيئية على النحو التالى:دارة اإلقتصادية إلبراز أهمية ودور احث إلى إيهدف الب

الالزمة الدارة هذه المخلفات التكاليف حصر كمية المخلفات الصلبة الناتجة وحساب  -1
لخفض حجم التلوث الناتم عن طريق اإلستعانة بنسب ومتوسطات كميات المخلفات 

سب العناصر المكونة لكل مخلن, وبيان حجم الصلبة السنوية الناتجة وكذلك متوسطات ن
التكاليف المجتمشية  اإلقتصادية للتخلص ونقل المخلفات الصلبة بارساليب والطرق 

  المختلفة. 
سد عرض مقارنة بين طرق التدوير واإلستفادة من المخلفات الصلبة وتحويلها الى موارد ل -2

ية ن تح يقه من وفورات وعوائد تراكماحتياجات المجتمع وبيان العائد كل طريقة وما يمك
 وقيم اقتصادية مضافة وبيان ما يناسب احتياجات مصر من تلك الموارد . 
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 المصطلحات والتعريف ات بالبحث
 لىإيؤدى و المخلفات هى كل مايتخلن عن كافة ارنشطة  :أو النفايات المخلفات -1

شكل مباشر ولذلك نجد الحاق الضرر بالبيئة ويؤثر على الصحة العامة لإلنسان ب
على المستوى العالمى ينذر معه  االمخلفات والنفايات تمثل خطرا كبيرا وتحديا خطير 
 بعواقب وخيمة اذا لم يتم التعامل معها بصورة سليمة .

 :كما يلىتم تعريفها يوتوجد تعريفات للمخلفات أو النفايات حيث 
 " ان ما, ووقت ما والتى لم يصبح دها فى مكيهى بعض ارشياء التى أصبح صاحبها ال ير

, لبيئةبرنامم ارمم المتحدة ل) (2011, ) منظمة الصحة العالمية "لها أهمية أو قيمة لديه
2017). 

 "يث أنها الشيئ الذى أصبح ليس له قيمة فى اإلستعمال, أما اذا أمكن تدويرهذا الشئ بح
ر فى هذه الحالة ال يعتبيمكن استعماله أو اإلستفادة منه أو استرجاع بعض مكوناته , 

 (.2011,  )البنك الدولىنفاية "
 ناتجةأنها مواد تحتوى على فضالت مواد أو مواد لسنا فى حاجة اليها اضافة الى المواد ال 

 )القانون اإلنجليزى لحماية البيئة(. من العملية اإلنتاجية
  أو  عضويةحلل المواد الأنها النفايات أو المخلفات  والبقايا التى تنتم من ت وعرفها البعض

اد الكيماوية أو بقايا المخلفات الصناعية الناتجة من عمليات الغسيل أو التطهير للمو 
ها ة حرقالغذائية نتيجة معاملتها كيميائيا أو بالطريقة الجافة للتخلص من الفضالت أو نتيج
 مواد التىداخل أفران خاصة مبنية بالطوب الحرارى وعند درجة انصهار عالية أو تلك ال

جهاز ), أو المفاعالت الذرية تحتوى على مواد مشعة نتيجة تعرضها لإلشعاعات النووية
 .(وزارة الدولة للشئون البيئية -شئون البيئة
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هي مجموعة متنوعة وخليط متباين من المواد الصلبة ونصن المخلفات الصلبة:  -2
ان ية وتركيب المخلفات من مكالصلبة التي يعتبرها المستهلك عديمة ال يمة، وتختلن نوع

جهاز )(, 2011)منظمة الصحة العالمية, إلى آخر حسب نوعية النشا  اإلنساني فيه"
 .(وزارة الدولة للشئون البيئية -شئون البيئة

هى المخلفات الناتجة من مواد عضوية مثل مخلفات ارطعمة المخلفات العضوية:  -3
عة ة والمخلفات الزراعية وتتميز بكونها سريومخلفات الصرف الصحى والمخلفات الحيواني

التحلل وتحتوى على طاقة حيوية نظرا للتركيب الخاص بها الى جانب وجود عناصر 
, (2011, البنك الدولى ) خصوبية عالية الحتوائها على عناصر سمادية عضوية عالية,

 (.2016) جرعتلى, 
اءات ن اإلجر مأنها مجموعة "  اإلقتصادية )التنمية المستدامة(: البيئية اإلدارة -4

حقيق واردوات الميكانيكية الموجهة لل يام بأعمال واجراءات يمكن صياغتها وتنفيذها لت
فع لحماية البيئة وتعزيزها واصحاحها وتهيئة الظروف إلعادة صيانتها ور االستراتيجية 

مواجهة ات بجة السلبيكفاءتها بال يام بعملية التنفيذ الواقعى المباشر ومراقبة النتائم ومعال
ء التي تؤثر في البيئة بهدف زيادة الرخاو تتم فيها  التيوتنظيم ارنشطة اإلنسانية 

إلي الحد ارقصى ومنع المشاكل المحتملة أو تخفيضها بمعالجة أسبابها  االجتماعي
شيت, , )مو (2001,المستدامةبرنامم ارمم المتحدة لإلدارة البيئية والتنمية )  ،الجذرية
2000). 

والمسئوليات والممارسات  والتخطيطالوهيفي للمنشأة  الهيكل ويعرفها بعض العلماء بأنها"
وإنجاز ومراجعة ومتابعة السياسة  وتنفيذالعملية واإلجراءات والعمليات وإمكانيات التطوير 

تمامًا البيئية السيئة، ومحاولة منع تلك اآلثار  آثارهاالبيئية بهدف تحسين أداء المنشأة وخفض 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –البيئية  ا والبحوثكلية الدراسات العلي

 وآخرون براهيم إبراهيم السيد عبد المحسن إ
 

 2022أغسطس الثامن، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 اإللكتروني الترقيم الدولي الموحد
 

8 

وتساعد اإلدارة البيئية الشركات علي االقتراب بطريقة مباشرة من  البيئيةكهدف رئيسي لإلدارة 
 .ا اًا من سياستهاالبيئية باعتبارها جزءًا أساسي ارغراضتحقيق 
قرب أيتم فيها الوصول الى اإلفتصادية هى استراتيجية  اإلدارة البيئيةيرى البحث "أن و 
حفاو يف البيئية وتحويل كل اإلجهادات البيئية الى إيرادات من جهة واللصفرية للتكاللقيمة 

ية يمة اإلقتصاد على الموارد وتنميتها وتحقيق الحد اردنى من المستخدم منها مع تعظيم ال
  .للجزء المستخدم من الموارد للحفاو على حقوق ارجيال القادمة

ى وائى فالعضوية بطريقة التخمر الاله دهو الغاز الناتم عن تحلل الموا :الغاز الحيوى  -5
, CH4 (50-75%) الميثانهاضمات مخصصة لذلك, وهو عبارة مجموعة من الغازات 

 (.%10–)صفر N2 النيتروجين, CO2 (25-50%) الكربون  ثاني أكسيد
 (.%3–)صفر H2S كبريتيد الهيدروجين, (%1–)صفر H2 لهيدروجينا

, (1995 الشيمى,اء وله رائحة مميزة " ), وهو أخن من الهو )صفر%( O2 االكسجين
  .(وزارة الدولة للشئون البيئية -جهاز شئون البيئة)

تباطات المواد المغذية للتربة بصورة ار  التى تحتوى علىهي ارسمدة : السماد العضوى  -6
في  المادة العضوية هي المكون الرئيس الواجب توفرهو عضوية نباتية أو حيوانية المصدر. 

أو  عطاءها، والذي يقل اإلستدامة فىلضمان والتى تستنزف نتيجة إنتاج المحاصيل التربة 
انس بصفة خاصة نتيجة لفقرها للمواد العضوية والتجالرملية ة بصفة عامة ينعدم في الترب

 وتنقسم الى : الجافة هفي هروف المناطق الجافة وشب
  :خلفات الصلبة العضوية هو السماد الناتم من عميلة الكمر للمو سماد عضوى هوائى

ى لهوائنباتية أو بلدية أو خليط من هذه المخلفات مع المخلفات الحيوانية عن طريق الكمر ا
 ) فى وجود أكسوجين كاف(.
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 :)لفات وهو السماد الناتم من عميلة الكمر للمخ سماد عضوى ال هوائى )السماد الحيوى
ن عخلفات مع المخلفات الحيوانية الصلبة العضوية نباتية أو بلدية أو خليط من هذه الم

د طريق الكمر الالهوائى فى مخمرات الطاقة والسماد معزولة تماما عن الهواء )عدم وجو 
 أكسوجين( .

ّيار عا للتهناك تعريفات متعددة لمفهوم التنمية اإلقتصادية تب: مفهوم التنمية اإلقتصادية -2
ها د إليإقتصادي تقديم تبريراته التي يستن الفكري الذي ينتمي إليه اإلقتصادي، لذلك يحاول كل

في تقديم مفهومه الخاص عن التنمية و سنعرض فيما يلي بعض ارراء في تعريف التنمية 
 اإلقتصادية :

"هي عملية يرتفع بموجبها الدخل القومي الح يقي خالل فترة من الزمن . وإذا كان  
" دلصافي ، إرتفع الدخل الح يقي للفر معّدل التنمية أكثر إرتفاعا من معّدل نمو السكان ا

 . (2014, عزازى )

 ية " ف ن التنمية اإلقتصادية هي زيادة في تدفقات الدخول الح ي ية، وذلك في فترة زمن
 . (2000موشيت,,) "محددة

 من خالل إدخال وسائل جديدة لإلنتاج تؤدي إلى زيادةتتحقق التنمية اإلقتصادية  نإ
بعث تخرى ف ن زيادة ارجور الناتجة عن إرتفاع الدخول الح ي ية مل، ومن جهة أاإنتاجية الع

عند المستهلكين ردود فعل تميل إلى تعديل بنية الطلب ، وهكذا من خالل سلسلة أفعال 
 بنية متداخلة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وبالتالي زيادة الدخل الح يقي مما يؤدي إلى تغيير

 .(2005)صابر, اج" الطلب و بالتالي تغيير بنية اإلنت
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 الدراسات السابقة  
دراسة الالبيئة واإلقتصاد" .  –"المخلفات الصلبة  (,2011)دراسة: ندى عشور,  -1

تهدف الى التعرف على المخلفات الصلبة ومكوناتها )بلدية وزراعية وحيوانية( وبيان 
 لبلدية تختلنمصادرها ومدى خطورتها تبعا لمصادرها كما ذكرت الدراسة أن المخلفات ا

ول كجم فرد يوم, والد 2,1من دولة الى أخرى فالواليات المتحدة يتولد عن الفرد حوالى 
لخليم اكجم فرد يوم, والدول الغنية كدول  1,4المتقدمة كاإلتحاد اروربى يتخلن عن الفرد 

( كجم فرد يوم, والدول ذات المستوى والدخل 1,4-1,2العربى يتخلن عن الفرد من)
( كجم فرد يوم, وذكر أن هذه اررقام 0,8-0,4ط مثل مصر يتخلن عن الفرد  من)المتوس

 عبارة عن متوسطات لما يتخلن عن الفرد من المخلفات اليومية.
ته أنه كلما ازدادت رفاهية االنسان زادت معه كميات فضال أهم النتائج والتوصياتوكانت 

ى فديثة ية ال بد أن تتدخل التكنولوجيا الحوبالتالى تكون هناك أعباء متزايدة على البيئة وعل
التعامل مع التعامل مع المخلفات وأنها رغم تعددها هى فى ارصل مخلفات عضوية وتركها 

الى  دون معالجة يسبب اهدارا لعناصر البيئة ومقدرات االنسان االقتصادية كما خلصت الدراسة
لفات لتعامل بيئيا واقتصاديا مع المخضرورة الفصل الجيد لمكونات المخلفات لكى يسهل معها ا

ن وصفا وتحليال وافيا للمخلفات الصلبة وبياوقد قدمت الدراسة  الصلبة لتحقيق أكبر عائد
  .ك يمة اقتصادية تهاأهميو مكوناتها ومصادرها 

قتصاد الم تقدم تحليال للعوائد اإلقتصادية وبيان أثرها المباشر على  أوجه اإلختالفوكانت 
 ان حجم ال يمة المضافة الكلية.الدولة وبي
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ية "أثر التقييم اإلقتصادى للتلوث البيئى على التنم(, 2014)دراسة عزازى  -2
ى اء علوتهدف الدراسة الى التعرف على اربعاد االقتصادية للتلوث البيئى سو  المستدامة",

تعددة الهواء أو المياه أو التربة ومدى التلوث الذى يصيب اإلنسان بارمراض الم
يات كالسرطانات وأمراض القلب والتنفس وكذلك ارمراض البيولوجية والميكروبات والكيماو 

 السامة.

يئة وجوب التدخل لحماية الصحة العامة والبهو ضرورة  أهم النتائج والتوصياتوكان من 
ى ضرورة القضاء على جميع أسباب التلوث وأن تكون البداية من بداية الجمع للنفايات وحتو 

دخال إالتخلص منها. وأن التخلص غير السليم للنفايات ينشأ عنه أضرار كبيرة, وعليه البد من 
بيق للتط المعايير البيئية فى التحليل االقتصادى وجعل مفهوم النمو والتنمية المستدامة قابلين

ئية البي رأوصت بضرورة إدخال المعاييو  عمليا وأن اررصدة البيئية فى بيان الميزانية البيئية .
مكن فى التحليل االقتصادى إضافة الى التقويم االقتصادى لألضرار والخسائر البيئية وكيف ي

  .أن تؤثر على القوائم المالية للدولة 

مخلفات أنها لم تقدم تحليال للعوائد اإلقتصادية للعناصر المختلفة لل أوجه اإلختالفوكانت 
 يمة المضافة الكلية.  الصلبة وأثرها على اقتصاد الدولة وحجم ال 

ترك "إنتاج الغاز الحيوي بالهضم الالهوائي المش (,2015)دراسة حميد، عمر, -3
لصلبة تهدف الدراسة الى أثر إضافة المخلفات ا ".المجاري  ةللمخلفات النباتية مع حمأ

التبن والقصب وسعن اآلدمية )مخلفات المجارى( كعامل حفاز الى المخلفات النباتية ك
وبيان مدى كفاءة عمليات التخميز وأثر ذلك على حجم الغاز الناتم  وبيان  النخيل

 ثلى للمكونات للحصول على أعلى النتائم .مارحجام ال
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عملية مبتكرة إلنتاج غاز الميثان  قدمت طرقاً رغم أنها  أهم النتائج والتوصياتوكان من 
أنه وبعد أنه  عاملة مع المخلفاتوأهتمت بالجانب السلوكى للسكان واإلدارى فقط للجهات المت

المجاري المهضومة في إنتاج الغاز الحيوي عند  ةبعض المخلفات النباتية مع حمأل ااستعمتم 
تبين إمكانية إنتاج الغاز الحيوي من تلك و  ،يوم 90م، وبزمن مكوث قدره    35درجة حرارة 

وحاصل إنتاج تراوح  ، يوم 3سم 95,52 – 77,41المخلفات بمعدل إنتاج يومي تراوح بين 
م مادة صلبة طيارة مضافة. وان نسبة الميثان ج ى غاز حيو  3سم 113,88 – 89,22بين 

. مع تفوق وسط التبن %59,2 – 52,6ضمن محتويات الغاز الحيوي بلغت بين المقبولة 
 على باقي أوسا  المخلفات النباتية في إنتاج الغاز الحيوي ونسبة محتوى غاز الميثان فيه. 

صاد على اقت لم تقدم تحليال للعوائد اإلقتصادية وبيان أثرها المباشرأنها  أوجه اإلختالفكانت و 
 . الدولة وبيان حجم ال يمة المضافة الكلية

 ة المنزليةدارة المخلفات الصلبإ"دراسة العوامل المؤثرة على (،2016)دراسة كوثر,  -4
  ".في بعقوبة

والثغرات الموجودة في نظام االدارة الحالي  أماكن الضعنهدف الدراسة الى تحديد 
مل وإبراز العوا كنموذج لذلك مدينة بعقوبةوتناولت  موضوعية لهاالبحث عن حلول وبالتالي 

  .يةالتعليماالجتماعية والسلوكية والثقافية و فى ادارة المخلفات الصلبة المنزلية ومنها  المؤثرة
هم سايكادر البشرى وضعن االمكانيات المادية ضعن الأن  أهم النتائج والتوصياتوكان من 

 لسكان وأن العامل الثقافى وقلة الوعى البيئى ل ادارة المخلفات الصلبة فى المدينة تباطؤفى 
كثير يسبب اليؤثر فى العامل السلوكى والذى يكون له تأثير مباشر فى ادارة المخلفات الصلبة 

 بعقوبة . مدينةبمن المشاكل البيئية 
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لم تقدم طرقا وأساليب لكيفية التعامل مع المشكلة أنها  مع الدراسة أوجه اإلختالف وكانت
بمنظور اقتصادى ولم تقدم تحليال للعوائد اإلقتصادية وبيان أثرها المباشر على اقتصاد للدولة 
وبيان حجم ال يمة المضافة الكلية وأهتمت بالجانب السلوكى للسكان واإلدارى للجهات 

 المخلفات .   المتعاملة مع

رق المخلفات الصلبة, تعريفها, أنواعها وط" ,(2018)دراسة: محمد الدغيرى, -5
بيان و هدف الدراسة هو التعريف بالمخلفات الصلبة وأنواعها ومصادرها المختلفة  ,"عالجها

لى اأهميتها وخطورتها الى جانب بيان أنواع وطرق العالج لهذه المخلفات, هدفت الدراسة 
ن رستمر علماء واإلقتصاديين والسياسيين الى التعاون من أجل التنسيق والتعاون المتنبيه ال

 المخلفات فى تزايد مستمر . اتكمي

لمدنى أهمية دور جماعات المجتع االى االتنباه  توجيههو  أهم النتائج والتوصياتوكان من 
نها لقضايا البيئية ومبا فى المحافظة على البيئة ونشر الوعى البيئى وخلق مجتمع واع وملم

بد الوأنه تشتمل على موارد يمكن استغاللها وإعادة تدويرها ، قضية التلوث بالمخلفات الصلبة
 مدروسة تتعاون فيه جميع الجهات المعنية إلبراز طخط لمن نشر الوعى بين السكان من خال

 تشجيع مشاريعضرورة , مشكلة المخلفات الصلبة وتبين أهمية آلية الفرز الشخصى للنفايات
حفيز صناعة واعادة التدوير للنفايات الصلبة وتقديم جميع المعلومات والتسهيالت الالزمة لت

 لسكانتعميق مبادئ ومفاهيم الوعى البيئى لدى ا، و المستثمرين لالهتمام بالصناعات التدويرية
م ة مهاراتهفى جميع مراحل التعليم يعنى بتنمي من خالل مادة التربية البيئية كمهم دراسى

 الالزمة الالزمة نحو البيئة واحترام العالقة التى تربطهم ببيئتهم. 
اشر ثرها المبألم تقدم تحليال للعوائد اإلقتصادية وبيان أنها  مع الدراسة أوجه اإلختالفوكانت 

 على اقتصاد للدولة وبيان حجم ال يمة المضافة الكلية .  
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فات ة تدوير المخلدلعائد االجتماعى إلعاا"(, 2021,نسرين أحمد فؤاد)دراسة:  -6
 لصلبةالتعرف على العائد االجتماعى لعملية إعادة تدوير المخلفات ا" هدف الدراسة الصلبة

ى الجهاز الرسمو  على طبيعة المخلفات الصلبة وأنواعها وكيفية إعادة تدويرهاو  فى مصر
انضمام الجهات غير  العوامل التى تحول دون و  المخلفات الصلبةالمشرف على منظومة 

  .بةالمعوقات التى تعوق منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلو الرسمية للمنظومة الرسمية 

ضرورة وجود شركات تقوم بعمليات الجمع والفرز  هى أهم النتائج والتوصياتوكان من 
 لمصانعواوقيام الدولة بوضع الضوابط القانونية والبيئية والتنفيذية ودعم الشركات والمعالجة 

القائمة على عمليات اعادة التدوير كما اشارت الى ضرورة عقد المؤتمرات وورش العمل 
 بالمدارس والجامعات للتوعية وأنه البد من انشاء شركات معتمدة مرخصة وضرورة عمل جهاز

ملية لمراقبة تلك الشركات لتحقيق عائد اجتماعى وعلى الحكومة زيادة الدعم المقدم إلنجاح ع
 ستفادة من المخلفات .اإل

اشر ثرها المبألم تقدم تحليال للعوائد اإلقتصادية وبيان أنها  مع الدراسة أوجه اإلختالفوكانت 
 على اقتصاد للدولة وبيان حجم ال يمة المضافة الكلية .  

ناعية تدوير النفايات الصلبة وفرزها في منطقة كواشي الص(,"2022)زيان خليل,  -7
ات حول طرق ووحد  يام بعملية التقصىهو الهدف الدراسة " ية التلوثدراسة في جغراف –

ومراحل معالجة النفايات الخاصة بمصنع المعالجة  للنفايات الصلبة بمنطقة كواشى 
ر فى الصناعية وهو الهدف الرئيسى للدراسة وذلك نتيجة ااتزايد الكبير فى التراكم الكبي

لزيادة السكانية فى منطقة دهوك بكردستان كميات النفايات الصلبة وكنتيجة حتمية ل
 العراق.
ان المصنع اليعمل بالكفاءة المطلوبة فى عمليات الفرز : أهم النتائج والتوصياتوكان من 

تعفنها  ى( فقط والباقى يتم التخلص منه فى مقالب مجاورة للمصنع مما يؤدى ال50%)
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, وأن عملية انتاج السماد دة واهدارهاة اإلستفار واحداث تلوث كبير فضال عن انها تخرج من دائ
غير سليمة نتيم الستخدام كميات كبيرة من المياه مما يؤدى الى ترشحها واختالطها بارسمدة 
المنتجة مما يزيد تواجد مركب ثالث اكسد النيتروجين بالسماد والذى يؤدى الى حرق النباتات 

العاملين بالمصنع وتنصح الدراسة  اذا ما سمدت بها فضال عن حجم الملوثات التى تؤثر على
بضرورة اصالح المصنع واقامة مصانع جديدة ومشاركة أفراد المجتمع فى عمليات التجميع 

 والفرز.
اشر ثرها المبألم تقدم تحليال للعوائد اإلقتصادية وبيان أنها  مع الدراسة أوجه اإلختالفوكانت 

 ية . على اقتصاد للدولة وبيان حجم ال يمة المضافة الكل
 

 اإلطار النظرى
 :جراءات الدراسةإ

تعاملت الدراسة مع المخلفات الصلبة بالواقع المنظور بتوضيح حجم هذه المخلفات ثم 
و النح مدى ارثار التى تسببها تلك المخلفات وبيان حجم التكاليف المجتمشية التى تسببها على

 التالى:
قايا بية من المخلفات العضو يل مكوناتها: لبة ) القمامة( وتحل: المخلفات البلدية الصأوالا 

فى  تمثلةارطعمة والمواد البالستيكية والورق والمعادن والزجاج وارقمشة والمواد ارخرى والم
 الىنواتم عمليات الهدم ومخلفات تقليم ارشجار وتنظيف الحدائق العامة والخاصة وغيرها 

ع لبلدية وهى القاسم المشترك لكل أنوا عناصر أساسية متواجدة فى المخلفات الصلبة ا جانب
 من أغنى المخلفات الحتوائها على عناصر المصريةالمخلفات, المخلفات الصلبة )القمامة( 

 .ذات قيمة اقتصادية عالية 
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وتعتبر المخلفات الصلبة ذات عنصر ثابت كالمخلفات الزراعية حيث أن لكل محصول 
توسط متقارب وهى عبارة عن نوع واحد حجم مخلفات محددة ومخلفات الصرف الصحى وبم

هى متجانس وتكاد تكون بنسب تكوينية متقاربة على المستوى العام, أما المخلفات البلدية ف
عبارة عن عناصر رئيسية وفرعية غير متجانسة ومختلفة فى نسب التكوين فنجد هناك 

ا( ك والزجاج وغيرهعناصر رئيسية بالمخلفات كمخلفات )ارطعمة والورق والمعادن والبالستي
شب لمخلفات الرئيسية مثل الحديد والنحاس وارلومنيوم والعظام والخلوهناك مخلفات فرعية 

جد وغيرها, هذا من ناحية التكوين للعناصر, أما من ناحية نسب تواجد هذه العناصر ف ننا ن
ونمط  تغيرا فى نسب تواجدها من فترة الى أخرى ومن مجتمع الى أخر نتيجة لتغير سلوك

 .للحالة اإلقتصادية تبعا استهالك السكان
 

 حدود البحث
 نيةزمة الفى الفتر اعتمد البحث على دراسة مشكلة المخلفات الصلبة البلدية  الحدود الزمنية:
 .( والمتغيرات بها 2019-2005من) )خمسة عشر سنة(

 يموهى أقال والتى ادمجت فى سبعة أقاليم محافظة( 27محافظات مصر )الحدود المكانية: 
 رية( اإلسكند –الدلتا  -القناة   –جنوب الصعيد  -أسيو   –شمال الصعيد  –القاهرة الكبرى ) 
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 اإلطار المنهجي للبحث
 عتمد البحث على عدة أساليب كما يلى:ا
ارسااالوب اإلساااتقرائى للعدياااد مااان الدراساااات واربحااااث والتقاااارير المتخصصاااة ومااان مصاااادر  -

 ع الكترونيااة تقااارير ارماام المتحاادة والبنااك الاادولى ومااؤتمرات جامعاااةمكتبيااة ومواقااومراجااع  
الدول العربية فى مجاالات انتاج الطاقة وجهااز شاؤون البيئاة ونتاائم تجاارب مركاز البحاوث 
الزراعيااة بمعهااد بحااوث ارراضااى والمياااه فااى مجااال انتاااج البيوجاااز والسااماد العضااوى والتااى 

 ونتائجها. رهاتناولت مشكلة المخلفات الصلبة وآثا
 نضع مرجشيم

ارساالوب اإلحصااائى والتحليلااى لبيااان حجاام المخلفااات الصاالبة وكااذلك أنواعهااا ومكونااات كاال  -
ناااوع والمصاااادر المختلفاااة للمخلفاااات وبياااان حجااام الماااوارد المجتمشياااة )البيئياااة واإلقتصاااادية( 

 المهدرة وحجم التكاليف المجتمشية المنفقة.
صاى دارة وتوجيه عملية اإلستفادة واإلساتخدام ارمثال لتحقياق أقارسلوب اإلستنباطى لكيفية ا -

استفادة إقتصادية ممكنة بما يتناساب وتلبياة اإلحتياجاات المجتمشياة مان منظاور حسان ادارة 
ى وتنميااة المااوارد بمااا يحقااق التنميااة المسااتدامة وزيااادة ال يمااة المضااافة الكليااة أثاار ذلااك علاا

 اإلقتصاد القومى. 
 :فى مصرالمخلفات الصلبة 

 :(1جدول رقم )
 النسبة لتواجد تلك العناصر % نوع المخلفات الصلبة

 27 المخلفات الصلبة البلدية )القمامة(
 32 المخلفات الزراعية

 27 مخلفات تطهير الترع والمصارف
 5 مخلفات الهدم والبناء

 2 مخلفات الصرف الصحى الصلبة
 7 مخلفات الصناعات الغذائية الصلبة

 %100 ى المخلفات الصلبةاجمال
 .2012مركز معلومات دعم واتخاذ القرار,  المصدر :



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –البيئية  ا والبحوثكلية الدراسات العلي

 وآخرون براهيم إبراهيم السيد عبد المحسن إ
 

 2022أغسطس الثامن، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 اإللكتروني الترقيم الدولي الموحد
 

18 

 :المخلفات البلدية الصلبة فى مصر
 (:2جدول رقم )

 النسبة % المادة
 60 -50 المواد العضوية ) بقايا الطعام ( 

 25 -10 الورق 
 12 -3 البالستيك
 5 -1 الزجاج
 7 -1,5 المعادن
 7 -1,2 ارقمشة
 20-11 اخرى 

زارة , جهاز شئون البيئة , و  2001الوثيقة اإلرشادية لمنظومة المخلفات الصلبة فى مصر  المصدر :
 البيئة 

 (:3جدول رقم )
 النسبة % نوع المخلفات

 65 - 55 بقايا ارطعمة والمواد العضوية
 15 - 13 المواد البالستيكية
 9 - 7 الورق والكرتون 

 5 - 3 المعادن
 4 - 2 الزجاج
 2 - 1 ارقمشة
 2 - 1 الخشب
 1,5  – 0,5 العظام

 8 - 6 مواد أخرى 
 7201ة , البيئوزارة البيئة ,التحليل النوعى لعناصر المخلفات الصلبة البلدية , جهاز شؤون  : المصدر
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 :المخلفات البلدية الصلبة فى بعض دول العالم
 :(4جدول رقم )

 النسبة % المادة )العنصر(
 34 لعضوية ) بقايا الطعام (المواد ا

 20 الورق 
 18 البالستيك
 11 الزجاج
 11 المعادن
 6 اخرى 

 %100 النسبة المئوية لمحتويات المخلفات البلدية الصلبة
 -رنسافالباحث: من خالل نشرات وتقارير البنك الدولى الصادرة من الجهات البيئية لدول )  المصدر :

 .2016 -دول أمركا الشمالية (  -ان الياب   –هولندا   –ألمانيا 
( وهو يمثل حجم 1ستعراض تلك الجداول رقم )با(: 4, 3, 2, 1التعليق على الجداول )

ا المخلفات الصلبة الكلية فى مصر ونسبة المخلفات المنزلية والقمامة بتلك المخلفات ,أم
بلدية داخل المخلفات ال( يوضحان العناصر المكونة للمخلفات البلدية ونسبها  3,  2الجدولين)

( كنتيجة للمتغيرات اإلقتصادية 2017’  2001والتغير الحادث لتلك العناصر بين عامين )
(  فيوضح نسب العناصر المكونة للمخلفات 4ونمط اإلستهالك فى مصر, أما الجدول رقم )

 الصلبة المنزلية )القمامة( فى بعض دول العالم. 
مخلفات عناصرها الختلفة حيث توجد عناصر أساسية وتوضح تلك الجداول تركيب تلك ال

نمط و هى العماد المكون للمخلفات البلدية ولكن التغير فى النسب لها هو نتيجة لتغير أسلوب 
 ة وقدالحياه وبالتالى يتغير معه نمط اإلستهالك نتيجة لتغير ارنشطة واإلستخدامات المختلف

ان منتجات من صناعات أخرى كما تحل عناصر مكان أخرى ومنتجات من صناعات مك
يحدث بين كل من الصناعات الورقية والصناعات البالستيكية واحالل أحدهما مكان اآلخر 

 لتغير نمط التعبئة والتغليف.
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 آلثار البيئية للمخلفات العضوية:: اثانياا 
القصور الثقافى للمجتمع والقصور اإلدارى للمنظومة اإلدارية المشرفة على ادارة 

من  لفات أدى الى إهدار هذه المخلفات وتحولها من كونها قيمة اقتصادية يمكن اإلنطالقالمخ
 خاللها فى عملية التنمية الى عناصر هدم كبيرة تهدم البنية اإلقتصادية وتقوضها وتهدد

لوضع العنصر البشرى بارمراض الناتجة من التلوث وتدمير التربة والمياه والهواء , وأصبح ا
ح ي ية لعدم وجود خطط سليمة للتصرف فيها فنجد ان مصادر المياه أصبحت يمثل أزمة 

 وبئة.مقالب للمخلفات وأن الشوارع والطرق إمتألت بالمخلفات وانتشرت الحرائق وارمراض وار
فنجد أن المخلفات البلدية تحتوى على عناصر كثيرة من المواد العضوية والمعادن 

ن تيكية والزجاج وهذه المخلفات منها ما يحتوى على مخزو والورق والكرتون والمواد البالس
 نتاجهحرارى يستخدم إلنتاج الطاقة ومنها ما اذا تم إعادة استخدامه يوفر الطاقة الالزمة إل

 زديادوكميات المخلفات الصلبة فى ا  ,ومنها اذا تم تدويره تحققت منه عوائد اقتصادية كبيرة
وما خلفات الصلبة أو على مستوى التراكمات التى تزداد يمستمر سواء على مستوى التوالد للم

لتحلل نها لبعد يوم مما يزيد المشكلة تعقيدا وتتضاعن آثارها السلبية نظرا لقابلية نسبة كبيرة م
 سببه من حرائق نتيجةتمن روائح كريهة وسوائل وغازات سامة وما عنها الشديد وما يصدره 

ل مرتعا للحشرات والهوام وتكاثرها , فضال عن الشك اهذاتيا باإلضافة الى كون االشتعاله
 الحضارى وغيرها .

 دية المجتمعية للمخلفات البلدية:: األعباء اإلقتصاثالثا
ه هناك مكونات متعددة للمخلفات البلدية يمكن تقسيمها الى جزئين أساسيين لكل أسلوب

 ى:ا بيئيا على النحو التالإصحاح فى التعامل معه بما يحقق أعلى مردود اقتصادى مع احداث
لخشب واعها والزجاج والورق والبالستيك والعظام وانالمواد مثل مخلفات المعادن بمختلن أ -1

( من الحجم الكلى للمخلفات وهو الجزء ارصغر واريسر فى %45 -35وهذه تمثل )
 مكن فرزهيث يية, حالتعامل وال يمثل تلوثا بيئيا بنسبة كبيرة نظرا لطبيعته الكيميائية والفيزي 

  .وإعادة استخدامه
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ات المواد العضوية وهى تمثل الجزء اركبر فى المخلفات البلدية والتى تنتم عن المخلف -2
( من %65-55الغذائية بالمنازل والمطاعم والفنادق وارسواق وغيرها وهى تمثل من )

 بة بصفة عامةالصل حجم المخلفات البلدية وهو المصدر الرئيسى لكل التلوث. والمخلفات
 عباءاوالبلدية بصفة خاصة تمثل عبئا إقتصاديا على الدولة تتأثر بها ميزانياتها وتضيف أ 

 جديدة على عملية التنمية خصما من حسابات بنود التنمية ارخرى لمواجهة هذا التلوث
هة سواء فى التخلص من هذه المخلفات أو للحد من الكميات المتزايدة أو من تكاليف مواج

 ثار المجتمشية البيئية.اآل
 

 حدود الدراسة
ية ادارة اقتصادية بيئ تهاأساليب ادار حجم المخلفات الصلبة البلدية و سيتناول البحث 

 :تتحقق معها قيمة إقتصادية مضافة
 ة بالمخلفات البلدية )القمامة(:: حجم المخلفات العضويأوالا 

الل التقارير الصادرة وهو يعتمد البحث على حساب متوسط الناتم من المخلفات من خ
من اجمالى المخلفات البلدية الصلبة كمادة عضوية فى العملية الحسابية نظرا لعدم  60%

فة وجود أرقام دقيقة وحصرية للمخلفات وذلك حسب النسبة المعلنة من الجهة الرئيسية المشر 
ة وزارة البيئ -على عملية التعامل مع المخلفات البلدية والمتمثلة فى جهاز شئون البيئة 

المصرية, وبحساب الكميات السابقة نجد أن متوسط معدل التوالد السنوى للمخلفات كما 
 بالجدول التالى:

 متوسطات المخلفات الشخصية اليومية حسب المستويات اإلقتصادية فى مناطق العالم

 :(5جدول رقم )
 ديةالنفايات البل النفايات البلديةالصلبة لمناطق العالم المختلفة
 كجم شخص  يوم 0,5 – 0,4 مناطق ادنى دخل فى جنوب شرق آسيا وإفري يا

 كجم  شخص  يوم 0,9 – 0,7 مدن نموذجية فى آىسيا وشمال إفري يا وأمريكا الجنوبية
 جم  شخص  يوم   1,1 مدن نموذجية فى الدول الصناعية

مدن نموذجية فى المناطق الغنية كالواليات المتحدة ارمريكية 
 بلدان الخليمو 

 كجم  شخص  يوم 2,6 – 2,5

 . 2006المنظمة العربية للتربية والثقافة وعلوم البيئة, تونس ,  المصدر:
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الذى و ( الى التقسيم بين مناطق العالم المختلفة 5يشير الجدول رقم ) لجدول:التعليق على ا
وتالحظ أن حجم  حددته المنظمة طبقا للمستويات اإلقتصادية للسكان الى أربعة مستويات,

ع ارتفاالمخلفات البلدية الصلبة يتغير بتغير هذا المستوى حيث يزداد حجم المخلفات بازدياد و 
المستوى اإلقتصادى للسكان وينخفض بانخفاض ذلك المستوى, ونالحظ هنا أن مصر تقع فى 

 وى.المستوى اإلقتصادى الثانى وقد تم التعامل على متوسط هذه التقديرات فى هذا المست
 (: 6جدول رقم )

 ن سنةط: مليون الكمية                                                                         
 عدد السكان: مليون نسمة

 كمية المخلفات العضوية كمية المخلفات الصلبة البلدية عدد السكان السنة م
1 2005 71,160 46,254 27,75 
2 2006 72,798 47,320 28,39 
3 2007 74,451 48,390 29,03 
4 2008 76,141 53,300 31,98 
5 2009 77,869 54,510 32,70 
6 2010 79,634 55,740 33,44 
7 2011 81,468 57,030 34,22 
8 2012 83,342 62,510 37,51 
9 2013 85,258 66,500 39,90 
10 2014 87,219 68,030 40,82 
11 2015 89,295 69,650 ,7941 
12 2016 91,279 71,197 42,72 
13 2017 93,287 72,763 43,66 
14 2018 98,324 88,491 53,9 
15 2019 103,634 95,340 57,20 

 575,01 957,025  اجمالى
الباحث: من خالل كمية المخلفات ومتوسط نسب تواجد المخلفات العضوية من مخلفات  المصدر:

لتعبئة ( والجهاز المركزى ل 2( ورقم )  1اء( بالجدول رقم ) )المنازل والمطاعم ومصانع الغذ
 العامة واإلحصاء للزيادة السكانية.

( الى تسلسل وتتابع متوسط الناتم من حجم 6يشير الجدول رقم ): التعليق على الجدول
باعتبار وضع مصر اإلقتصادى بين  2019الى  2005المخلفات التى تم حسابها من عام 
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( كجم فرد 0,9 – 0,6متوسطة الدخل وتتراوح كمية المخلفات للفرد مابين )  الدول النامية
 توسط حجم التكاليف المباشرة للتخلص اآلمن للمخلفات العضوية بالمخلفات الصلبة البلدية م

 (:7جدول رقم)
 الكمية  : مليون طن سنة

 التكاليف: بالمليون     

 السنة
كمية 

المخلفات 
 العضوية

 

سعر نقل 
ن الطن م

المخلفات 
 العضوية
 جنيه/طن

تكلفة نقل 
 المخلفات
 )جنيه(
 

المدافن 
الصحية 
للمخلفات 
 العضوية
 )مدفن(

 متوسط
تكلفة 
 المدافن
 )دوالر(
 

 
متوسط 
سعر 
 الدوالر

تكاليف 
المدافن 
 الصحية
 )جنيه(

اجمالى 
 التكاليف
 )جنيه(

2005 27,75 75 2081,3 264,29 6607,3 6,2 40965,3 43046,6 
2006 28,39 75 2129,3 270,38 6759,5 5,8 39205,1 41334,4 
2007 29,03 75 2177,3 276,48 6912 5,7 39398,4 41575,7 
2008 31,98 80 2558,4 304,57 7614,3 5,1 38832,9 41391,3 
2009 32,70 80 2616,0 311,43 7785,8 5,4 42043,3 44659,3 
2010 33,44 80 2675,2 318,48 7962 5,5 43791 46466,2 
2011 34,22 82,5 6806,3 325,90 8147,5 5,6 45626 52432,3 
2012 37,51 82,5 3094,6 357,24 8931 6 53586 56680,6 
2013 39,90 82,5 3291,8 380,00 9500 6,9 65550 68841,8 
2014 40,82 90 3673,8 388,76 9719 7 68033 71706,8 
2015 41,79 90 3761,1 398,00 9950 7,7 69650 73411,1 
2016 42,72 90 3844,8 406,86 10171,5 18 183087 186923 
2017 43,66 90 3929,4 415,81 10395,3 18,8 195432 199361 
2018 53,90 90 4851,0 513,33 12833,3 18 230999 235850 
2019 57,20 90 5148,0 544,76 13619 16 217904 223052 

 -- -- -- -- -- 52637,3 -- االجمالى
 ( جنيه 90-80الباحث: من خالل كمية المخلفات واإلستدالل بتكاليف بسعر النقل للطن ) المصدر:

ة ن هيئمطن من خالل أوامر النقل من المنازل الى المناوالت الفرعية ثم الى المقالب العمومية من كل 
 لبيئة وزارة ا –جهاز شئون البيئة  -نظافة القاهرة و منظومة المخلفات
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 التعليق على الجدول :
ية اجمالى التكاليف المطلوبة لكل مرحلة )المقالب العشوائو ( حجم 7)رقم الجدول  يشير

من الحجم  %60أو المدافن الصحية( للتخلص من كمية المخلفات العضوية بمتوسط حجم 
 لفرزلمنبع )االكلى للمخلفات البلدية المتولدة بعد فرزها عشوائيا من قبل النباشين أو من ا

المركزى( للحصول على العناصر ارخرى بالمخلفات كمخلفات المعادن والورق والبالستيك 
أو  دافن العشوائية المفتوحةمالتخلص منها بالو  .وغيرها من المخلفات سريعة العائد المالى

تبقى وبالتالى على الدولة أو الجهات المعنية نقل الم, بنظام الدفن الصحى بالمدافن الصحية
محليات الى المقالب الو القاهرة وهى المادة العضوية عن طريق )متعهدين( وهيئة نظافة 

ا لكون هذه المخلفات تمثل خطر أو مراكز التجميع )المناوالت( العمومية سواء من المنازل 
جم  حصحيا كبيرا على ارفراد والمجتمع نتيجة لما ينتم عنها من أضرار. ويشير الجدول الى  

 25واقع)بليف المطلوبة إلقامة هذه المدافن سواء بالدوالر أو ما يقابله بالعملة المحلية التكا
. ويظهر الجدول (2011طن مدفن صحى مخلفات )البنك الدولى, 10500مليون دوالر 

 اإلجمالى الكلى لتكاليف التخلص من المخلفات العضوية .
 :"دةمتعدها اإليجابية الوآثار  اإلدارة اإلقتصادية والبيئية للمخلفات الصلبة

يرى البحث أنه البد من أن تعتمد ادارة المخلفات الصلبة على ركائز أساسية على النحو 
 التالى:

ائم التعامل مع الحجم الح يقى )الحصر الفعلى( للمخلفات الصلبة وبواقشية مع الوضع الق -1
 من ناحية اإلمكانيات المتاحة وتوهيفها التوهيف ارمثل .

ال و جددة عامل مع المخلفات البلدية الصلبة كموارد مجتمشية تأخذ أهمية الموارد غير المتالت -2
 يجب التفريط فيها.
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دراسة اإلحتياجات الفعلية المجتمشية حسب ما يحتاجه المجتمع وكيفية تطويع هذه  -3
 المخلفات لسد الفجوات المجتمشية من نتائم ادارة هذه المخلفات.

 توافر ادارة بيئية اقتصادية لإلستغالل ارمثل لتلك المخلفات يتحقق معهاالعمل على وجود  -4
دية اإلحتياجات المجتمشية وخفض الفاتورة المجتمشية للتلوث وتحقيق وفورات وقيمة اقتصا

 مضافة.
 ويشير البحث أن المجتمع المصرى لديه إحتياجات أساسية وضرورية كاالعناصر الفلزية

دية يكية الطاقة والمياه وارسمدة العضوية والمخلفات الصلبة البلوالورق والمواد البالست
 بمكوناتها المختلفة من قادرة على تلبية جزء كبير من تلك اإلحتياجات .

 اإلقتصادية للمخلفات لها بعدين:اإلدارة البيئية و  أوال:
نسان م لإلالدائ والمتمثل فى عملية التوالد اليومى لهذه المخلفات نتيجة للنشا : البعد البيئى

ة البيئي التكاليف ة فىاديز الهذه و لتراكم الزايد و والتوما يتخلن عن نشاطه من مخلفات , 
 التى يجب دفعها لكى يتم إيجاد اصحاح بيئى للمجتمع مرة أخرى .المجتمشية 

والمتمثل فى قيمة هذه المخلفات حيث أنها فى ارصل موارد طبيشية : البعد اإلقتصادى
  .إعادة تدويرها أو بتطويرهاو هدار وانتقاص من موارد المجتمع المحدودة واهدارها ا 

 : بيئيةطرق التعامل مع المخلفات العضوية بالمخلفات البلدية لتحقيق عوائد إقتصادية و 
 اإلتجاه األول وهو اإلستخدام المباشر للمخلفات كوقود :

ى رقها فبعد تجفيفها وح المنبعثة استرداد الطاقةهو تحويلها الى وقود و : الحرق فى أفران -1
ع مأفران خاصة للحصول منها على الطاقة الحرارية المختزنة بها كطاقة بديلة متجددة , 

معايير االنبعاثات الصارمة، بما في ذلك تلك التي تتضمن نسب أكاسيد مراعات 
فى , و تالثقيلة والديوكسينا لفلزات، وا(SO2) ، وثاني أكسيد الكبريت(NOX) النيتروجين

 . مصر يتم االستخدام المباشر لتلك المخلفات فى مصانع اإلسمنت
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 وعيوب هذه الطريقة :
جسيمات ما زالت هناك بعض المخاطر التى تنتم عن هذا الحرق من انبعاثات كال -أ 

الرماد المتطاير السام و  الديوكسين والغاز الحمضيووملوثة بثقيلة المعادن المعلقة و ال
 ته في منشآت التخلص من النفايات الخطرة، وكذلك رماد قاع المحارق الذي يجب معالجو 

(IBA) الذي يجب إعادة استخدامه بشكل صحيح المحارق الحديثة فتقلل حجم النفايات ،
  .%96ارصلي بنسبة تصل إلى 

 ى عمليةوتتجة دوال كثيرة الموارد وتقلل من تحفيز عملية إعادة التدوير. للر يتدم تمثل -ب 
 ولكن مازالت هناك دوال كثيرة تقوم%(،  70التدوير )والتي تصل إلى أكثر من  إعادة

 .)تقرير البنك الدولى( لتجنب استخدام مدافن النفاياتبعمليات الحرق 
حالل االن بطريقةالوقود  وهو عملية تسييل ت:طريقة انتاج الوقود السائل من المخلفا -2

 يتم تطبيقو منتجات البالستيك من المبلمرات ويطبق على  ,الحراري أو التكسير الحراري 
 يةتقنيات التكسير الحراري في إنتاج الفحم والوقود السائل والغاز من النفايات العضو 

 .لتحويل اإليثانول إلى طاقة، المغذى بالوقود الصلب المستعاد
 .فعمرتالتشغيلية حجم التكاليف و تحتاج الى تكنولوجيا عالية  ا: أنهوعيوب هذه الطريقة

ية وغير معالجة النفايات العضو  هوالبالزما التغوير ب :التغويز بأسلوب البالزماطريقة  -3
 العضوية بواسطة مفاعل يستخدم موقد بالزما قوي لرفع درجة حرارة النفايات لتصل إلى

 لعناصرتؤّدي هذه الحرارة الرهيبة إلى تكسير الروابط الكيميائية بين احيث  آالف الدرجات
 ها الوتتميز أن كامل كمية النفايات المعالجة، بما فيها الخطرة بيئيًا إلى غازات وتحويل

  تنتم رمادا .
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ق تحتاج لفرز المخلفات أو النفايات من المعادن والبالستيك والور لطريقة: وعيوب هذه ا
شاء وتحتاج الى تكنولوجيا عالية والى تكاليف مرتفعة مراعاة المحاذير المنصوص عليه فى ان

 .هذه المحطات)تقرير البنك الدولى(
 خلفاتاإلتجاه الثانى: اعادة اإلستخدام لعناصر المخلفات البلدية الصلبة وتدوير الم

 العضوية:
 للحصول على اعلى قيمة اقتصادية لعملية التدوير للمخلفات العضوية الصلبة البد من

ت لصلبة البلدية من مخلفافرز وفصل لكل العناصر المشاركة للمخلفات العضوية بالمخلفات ا
ير والبالستيك وغيرها( إلعادة استخدامها مرة أخرى, كما يتم اعدادة تدو  والورق  فلزات)ال

 . العضوى والطاقةلسماد إلنتاج ا المخلفات العضوية
ادية هناك فجوة كبيرة من ارسمدة العضوية والعناصر السم :والطاقةاإلحتياجات السمادية 

. وتبلغ التوصيات لمقننات المعدالت السمادية المثلى للسمادة  %40مثل حوالى توهى 
فدان سنة أما فى  3م15ف ن كمية السماد المطلوب فى ارراضى القديمة منفردا فالعضوى 

ن مفدان سنة, وتبلغ اإلحتياجات الكلية  3م 30 ارراضى الجديدة أو المستصلحة أو الرملية
وهذا يعادل  %8اه من المادة العضوية حوالى سنة من محتو  3م 211السماد العضوى الى 

كمبوست (ال تقل نسبة المادة عضوية فيها  3مليون م 106مليون طن كمبوست ) 53
  )دليل تدوير المخلفات الزراعية(.  %30عن

 25 )كما ان المادة الدوبالية الموجودة بارسمدة العضوية قادرة على إمساك مياه الرى 
الى  بتلك المياه ليستفيد منها النبات أطول فترة ممكنة باإلضافة مرة من حجمها( واإلحتفاو

 (.1999العناصر السمادة الكبرى والصغرى, )عامر ,
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ة لكهربائيأو ا كما أن اإلستخدام المرتفع للطاقة سواء المواد البترولية السائلة منها أو الغازية
اقة الى وقود نظيف النتاج الطنتيجة للطلب المتزايد عليها واحتياج محطات انتاج الكهرباء 

 الكهربائية مما يحتم ايجاد مصادر متعددة لهذا الوقود.
 لمخلفات البلدية وتتم بطريقتين: انتاج األسمدة العضوية من ا

 و كمروهكوام المهواه وعيوب هذه الطريقة: طريقة انتاج السماد العضوى بطريقة األ  -أ
 كسوجين .الالصلبة مع توافر عنصر االعضوية المخلفات 

   :على مستوى التلوث 

ة انبعاث غازات وغاز ثانى أكسيد الكربون وهما من الغازات الدفيئة والمؤثرة على طبق -1
 اروزون. 

شديدة  الى غازات هيدروكربونية يةشعة الشمسارتصاعد غاز الميثان ويتحول عن طريق  -2
 .الضرر لطبقة اروزون 

  واركاسيد النيتروجينية وغيرها من الغازات السامة.انطالق غاز أول أكسيد الكربون  -3
 حدوث حرائق فى كومات السماد .  -4
 .من هذه الطريقة ذو كفاءة سمادية ضشيفة وال تفيد التربة الزراعية السماد الناتم  -5
افها لعمل مراكز إلنضاج استنز  تتطلبالمساحات الكبيرة المستهلكة من ارراضى التى  -6

 السماد.

 (نلميثاان ) الغاز الحيوى وسماد اريقة انتاج السماد العضوى بطريقة مخمرات الميثط -ب
 . بمعزل عن اركسوجين وانتاج السمادوهو كمر المخلفات الصلبة 

 مميزات هذه الطريقة ما يلى:
 تتالشى معها عيوب طريقة انتاج بطريقة انتاج السماد المهواه ) السابقة(. -1



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –البيئية  ا والبحوثكلية الدراسات العلي

 وآخرون براهيم إبراهيم السيد عبد المحسن إ
 

 2022أغسطس الثامن، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 اإللكتروني الترقيم الدولي الموحد
 

29 

ض رة على الغازات التاتجة وبالتالى ف ن حجم ارضرار البيئة منخفيمكن التحكم والسيط -2
 جدا .

 ال تحتاج الى مساحات كبيرة من ارراضى الستيعاب الكميات الكبيرة من المخلفات . -3
 مدة نضم السماد أقل بكثير من الطريقة السابقة . -4
كونة لعناصر السمادية المالكفاءة السمادية للسماد المنتم عالية ويمكن التحكم فى نسب ا -5

 %1,5والفوسفور   %1,9والنيتروجين )ارزوت(  %60له المادة العضوية )الدوبال( 
 .(1995, )حمد , %0,6والبوتاسيوم 

خلط المخلفات العضوية البلدية بالمخلفات الزراعية ومخلفات الصرف الصحى مما يرفع  -6
 .من كفاءة عملية التخمر وانتاج سماد عالى الجودة 

 انتاج كميات كبيرة من الغاز الحيوى )غاز الميثان( والمكافئ للغاز الطبيعى. -7
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 :يةو لمخلفات العضلتدوير اإلستخدام والعادة إاقتصاديات 
 :نتاج الطاقةإ

 الحرق المباشر للمخلفات العضوية:الطريقة األولى: اانتاج الطافة عن طريق 
 :(8جدول رقم )

 : مليون طن سنةةالكمي
 كمية الحرارة: مليون وحدة حرارية بريطانية      

 كمية الكهرباء: ميجا وات 
كمية المخلفات  السنة

 العضوية
الكمية بعد 
 التجفيف

كمية الحرارة  )مليون 
 وحدة حرارية بريطانية(

كمية الكهرباء الناتجة 
 )المتولدة( من الحرق 

2005 27,75 19,45 204230 1945 
2006 28,39 19,87 208640 1987 
2007 29,03 20,32 213360 2032 
2008 31,98 22,39 235100 2239 
2009 32,70 22,89 240350 2289 
2010 33,44 23,41 241500 2341 
2011 34,22 23,95 251475 2395 
2012 37,51 26,26 275730 2626 
2013 39,90 27,93 293625 2793 
2014 40,82 28,57 299985 2857 
2015 41,79 29,25 307125 2925 
2016 42,72 29,90 313,950 2990 
2017 43,66 30,56 320880 3056 
2018 53,90 37,73 396165 3773 
2019 57,20 40,04 420420 4004 
ات ( ودليل تدوير المخلف 3( ورقم )  2الباحث: من خالل كمية المخلفات بالجدول رقم )  المصدر:

 البيئة .  وزارة الدولة لشئون   –الزراعية 
 2005( بيان بكمية المخلفات العضوية منذ 8ول رقم )دالج يتضمنالتعليق على الجدول: 

والمتوسط الناتم من مخلفات ومتوسط كمية الحرارة المتوقع الحصول عليها  2019وحتى 
ومتوسط معدل تحويل الحرارة الى كهرباء إلستفادة متعددة ارغراض حيث يتناول الجدول بيان 
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 %70لحرارة المنتجة من حرق المخلفات العضوية بعد تجفيفها والتى تمثل فى المتوسط كمية ا
 من الوزن الموجودة عليه. 

 تخمر الالهوائى للمخلفات العضوية:نتاج الطاقة عن بطريقة الإ
 :أوال : انتاج الغاز الحيوى )الميثان(

 (:9جدول رقم )
 كمية للمخلفات : بالمليون 

 تر مكعبكمية الغاز: مليون م
 كمية الكهرباء: ميجا وات

 السنة
كمية المخلفات 

 العضوية
 طن

كمية الخليط 
 بالمخمر

 طن

كمية الخليط 
 بالمخمر

 3م

كمية الغاز 
 المتولدة

 3م
كمية الكهرباء الناتجة 
 )المتولدة( من الحرق 

2005 27,75 101,750 185,000 1664,792 2081 
2006 28,39 104,100 189,273 1703,244 2129 
2007 29,03 106,443 193,533 1741,579 2177 
2008 31,98 117,260 213,200 1918,560 2398 
2009 32,70 119,900 218,000 1961,755 2452 
2010 33,44 122,613 222,933 2006,146 2508 
2011 34,22 125,473 228,133 2052,940 2566 
2012 37,51 137,537 250,067 2250,322 2813 
2013 39,90 146,300 266,000 2393,701 2992 
2014 40,82 149,673 272,133 2502,884 3129 
2015 41,79 153,230 278,600 2507,087 3134 
2016 42,72 156,640 284,800 2562,880 3204 
2017 43,66 160,087 291,067 2619,276 3274 
2018 53,90 197,633 359,333 3233,593 4042 
2019 57,20 209,733 381,333 3431,568 4290 

الباحث: من خالل حساب مخرجات )نواتم( عملية التخمر للمخلفات العضوية من الغاز  المصدر:
 ومعدل انتاج الكهرباء من غاز الميثان  كوقود بمحطات توليد الكهرباء .
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 على الجدول:التعليق 
إعدادها قبل والتشغيل ( أسس تشغيل المخلفات الصلبة و 9يتضمن الجدول رقم )

مخمر أو وأيضا ضمان كفاءة ال %30كفاءة املادة العضوية والىت البد أن التقل عن والمتضمن 
تم مادة عضوية . و  8 3الهاضم بوجود تناسب مع المكونات الداخلة فى التفاعل مثل الرطوبة 

.  سابيا مكافئالحساب الناتم من الغاز كوسيلة تقديرية كمتر مكعب ح 3تحول الكميات الى م
ن وقد حسب الناتم على أساس القواعد الحسابية لنتائم التجارب فى المخمرات المختلفة لكو 
ة عملي انتاج الغاز تستمر لنفس الكميات مدة شهر متتابع وتكون الكمية الناتجة هى الكمي

 اإلجمالية للمتحصالت من الغاز طول فترة التخمر من المخلفات  .
اب كمية الكهرباء المتوقح انتاجها من خالل نتائم التجارب تم تقدير متوسط حس

الستعمال غاز الميثان كوقود فى محطات توليد الكهرباء , وبان معدل التحويل الخاص به 
 غاز( . 3كيلووات م 1,25وهو )
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 )سماد الميثان(بطريقة التخمر الالهوائىانتاج السماد العضوى : ثانياا 
 (:10جدول رقم )

 لفات : بالمليون طنالكمية للمخ
 : مليون متر مكعب كمية السماد

 مساحة ارراضى : مليون فدان

 السنة
كمية 

المخلفات 
 العضوية

كمية 
الخليط 
 بالمخمر

وزن 
الغاز 
 المزاح
 طن

كمية 
السماد 
 الناتج
 طن

كمية 
السماد 
 الناتج

 3م

مساحة األراضى التى 
 يمكن تسميدها

أراضى 
 طينية

أراضى 
 مستصلحة

2005 27,75 101,750 1194 36,1 65,1 4,34 2,17 
2006 28,39 104,100 1221 36,9 66,5 4,43 2,22 
2007 29,03 106,443 1249 37,7 67,9 4,53 2,26 
2008 31,98 117,260 1376 41,6 75 5 2,5 
2009 32,70 119,900 1407 42,5 76,6 5,11 2,55 
2010 33,44 122,613 1439 43,4 78,2 5,21 2,61 
2011 34,22 125,473 1472 44,5 80,2 5,35 2,67 
2012 37,51 137,537 1614 48,8 87,9 5,86 2,93 
2013 39,90 146,300 1717 51,9 93,5 6,23 3,12 
2014 40,82 149,673 1795 53,1 95,7 6,38 3,19 
2015 41,79 153,230 1798 54,3 97,8 6,52 3,26 
2016 42,72 156,640 1838 55,5 100 6,67 3,33 
2017 43,66 160,087 1878 56,8 102,3 6,82 3,41 
2018 53,90 197,633 2319 70,1 126,3 8,42 4,21 
2019 57,20 209,733 2461 74,4 134,1 8,94 4,47 

ز لتخمر للمخلفات العضوية من الغاالباحث: من خالل حساب مخرجات )نواتم( عملية ا المصدر:
 العضوى الناتم.   وحساب كمية السماد
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 التعليق على الجدول:
( متوسط كمية السماد الناتجة من كميات المخلفات العضوية 10يوضح الجدول رقم )

الممكن الحصول عليها فى حالة تمام عملية التخمر لهذه الكميات المفترض التعامل معها 
وب اضافتها من ومواصفات السماد المنتم . كما يوضح الجدول متوسط كمية السماد المطل

ية السماد العضوى المنتم باعتبار أن هذه ارسمدة المنتجة غنية بالمواد العضوية , والكم
لطينية( سماد فدان لألراضى القديمة ) ا 3م15المطلوبة للتسميد رنواع ارراض المختلفة بواقع 

 فدان لألراضى الحديثة) الرملية(. 3م30و
ا تى يمكن تسميدها سنويا بهذا السماد أو إضافتهويوضح الجدول متوسط عدد ارفدنة ال

الى الرقعة الزراعية إلنتاج زراعات عضوية  واإلستغناء عن ارسمدة المعدنية وإلحداث 
 إصحاح للتربة الزراعية .

 المتعددة: ثر ادارة المخلفات العضوية وعوائدها اإلقتصادىأ
 :الحد من التكليف المجتمعية أوالا:

ن محجم المخلفات الصلبة البلدية فى الفترة الزمنية للبحث بدءا ط متوسذكر البحث أن 
مليون طن مخلفات عضوية وتحتاج الى  27,75عام ومتوسط 2005مليون طن  46,254
مليون جنيه لنقلها من أماكن تجمعها الى أماكن التخلص منها وتحتاج الى  2081,3

مليون طن عام  95,34توسط بم تمليون جنيه لدفنها بمدافن صحية ثم تزايد 40965,3
مليون جنيه لنقلها أيضا  5148 تتكلنمليون طن مخلفات عضوية  57,2ومتوسط  2019

 مليون جنيه لدفنها بمدافن صحية. 223052وتحتاج الى 
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أثر اإلدارة اإلقتصادية البيئية للمخلفات العضوية على اإلقتصاد الكلى لمصر وحجم الوفورات 
 تعددة والعوائد اإلقتصادية الم

 (:11جدول رقم )
 3: مليون م      كمية الغازمتوسط 
 : ميجاوات  رباءهكمية الكمتوسط 
 كمية المخلفات: مليون طن  سنةمتوسط 
 مساحة ارراضى: مليون فدان سنةمتوسط 
 مليون طن سنة إنتاج الحبوب:متوسط 

 سنة 3مليون متر  متوسط حجم المياه:

كمية 
المخلفات 
 العضوية

 

كمية 
ز الغا

المتولدة 
 3م

كمية 
الكهرباء 
الناتجة 

من حرق 
 الغاز

كمية 
السماد 
 الناتج

 3م

متوسط 
مساحة 
األراضى 
 المسمدة

كمية اإلنتاج من األراضى 
متوسط  المسمدة بالسماد العضوى 

حجم 
الوفورات 
 المائية

متوسط كمية 
 القمح الناتج

متوسط كمية 
 الذرة الناتج

27,75 1664,8 2081 65,1 3,25 9,04 12,35 976,5 
28,39 1703,2 2129 66,5 3,33 9,26 12,65 997,5 
29,03 1741,6 2177 67,9 3,40 9,45 12,92 1018,5 
31,98 1918,6 2398 75 3,75 10,43 14,25 1125,0 
32,70 1961,8 2452 76,6 3,83 10,65 14,55 1149,0 
33,44 2006,1 2508 78,2 3,91 10,87 14,86 1173,0 
34,22 2052,9 2566 80,2 4,01 11,15 15,24 1203,0 
37,51 2250,3 2813 87,9 4,40 12,23 16,72 1318,5 
39,90 2393,7 2992 93,5 4,53 12,59 17,21 1402,5 
40,82 2502,9 3129 95,7 4,76 13,23 18,01 1435,5 
41,79 2507,1 3134 97,8 4,89 13,59 18,58 1467,0 
42,72 2562,9 3204 100 5,00 13,90 19,00 1500,0 
43,66 2619,3 3274 102,3 5,12 14,23 19,46 1534,5 
53,90 3233,6 4042 126,3 6,32 17,57 24,02 1894,5 
57,20 3431,6 4290 134,1 6,71 18,65 25,50 2011,5 

لفات الباحث: من خالل حساب نواتم تجارب الباحثين وتطبيقها على مخرجات ادارة المخ المصدر:
 العضوية المتاحة. 
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 التعليق على الجدول:

( أنه اذا ما تم توجيه المنتم من االسمدة العضوية لتسميد 11يوضح الجدول رقم )
رة( الذ -اإلراضى الزراعية وتوحيد اتجاه عمليات الزراعة إلنتاج الحاصيل اإلستراتيجية ) القمح

وأنهما محصولين مكملية كدورة  لسد الفجوة اإلستيرادية الكبيرة من تلك المحاصل خاصة
 2,78من كل من القمح والذرة )  نزراعية غير متعارضة وعادة يبلغ متوسط انتاج الفدا

 ( .2007, طن  سنة على التوالى )وزارة الزراعة 3,8طن سنة و 
اه هذا الى جانب حجم الوفورات المائية إلستخدام ارسمدة العضوية والتى تحتفظ بالمي

ضعن حجمها  25المادة الدوبالية والتى من خصائصها انها تمسك ما يعادل  الحتوائها على
 (.1999( )عامر, 1995من المياه )حمد, 

 (.9الغاز الحيوى فى انتاج الكهرباء, انظر )جدول رقم أما من ناحية استخدام 
 

 ملخص نتائج البحث
حوالى  بلغت 2005كمية المخلفات العضوية لعام  من البحث ان مما سبق نستنتم

من  3مليون متر 1664,8يتولد منها حوالى مليون طن وزن جاف من الممكن أن  27,75
سماد  3مليون متر 65,1باإلضافة الى  ,ميجا وات 2081غاز الميثان تكفى كوقود إلنتاج 

مليون طن قمح وانتاج  9,04قادرة على انتاج  مليون فدان 3,25عضوى تكفى لتسميد حوالى 
  من مياه الرى . 3مليون م 976,5رة وتوفير مليون طن ذ 12,35

مليون طن وزن جاف  37,51حوالى  2012ويصل الناتم من المخلفات الصلبة لعام 
من غاز الميثان تكفى كوقود إلنتاج  3مليون متر 2250,3من الممكن ان يتولد منها حوالى 

 4,4يد حوالى سماد عضوى تكفى لتسم 3مليون متر 87,9, باإلضافة الى ميجا وات 28131
مليون طن ذرة وتوفير  16,72مليون طن قمح وانتاج  12,23مليون فدان قادرة على انتاج 
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بينما يصل متوسط الناتم من المخلفات العضوية لعام .  من مياه الرى  3مليون م 1218,5
تصل الى غاز الميثان  مليون طن وزن جاف تتولد منها كمية من 57,20 حوالى 2019
مليون  134,1والى انتاج  ,ميجا وات 4290تكفى كوقود إلنتاج  3مليون متر 3431,6حوالى 

مليون  18,65فدان قادرة على انتاج مليون  8,94من السماد العضوى تكفى لتسميد  3متر
  .من مياه الرى  3مليون م 2011,5مليون طن ذرة وتوفير  25,5طن قمح وانتاج 

 

 توصيات البحث
راتيجى لكيفية التعامل مع المخلفات العضوية على مستوى تخطيط است البد من وجود -1

مصر ريفها وحضرها من شأنه السيطرة على المخلفات العضوية وتحقيق أعلى قيمة 
 إقتصادية .

ضرورة انشاء ونشر اسلوب المخمرات السمادية وجلب ارساليب الحديثة وتعميمها على  -2
 تشغيل النتاج الوقود والسماد.المستوى القومى هو السبيل لتحقيق أعلى كفاءة 

ة البد من تغيير نمط ادارة المخلفات الحالى وإنشاء جهة مركزية موحدة )وزارة( متخصص -3
م إلدارة هذا المجال نظرا للتشعب والتعدد للجهات الكثيرة المشرفة على المخلفات وعد

 اهدارها . 
هتمام والزراعى والبيئة ويجب اإلقطاع المخلفات يمثل قاطرة  للتنمية فى المجال الصناعى  -4

 به وتطويره.
 ادخال القطاع الخاص فى عمليات التعامل مع المخلفات العضوية .ضرورة  -5
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ABSTRACT 

The problem of solid waste is one of the major environmental 

problems that countries are currently paying great attention to, and 

organic waste results in environmental burdens that affect the biosphere 

as a result of neglect in dealing with it. From the waste depends on 

special needs such as burning it to take advantage of the thermal stock 

of waste as a source of energy to operate some industries or to produce 

electricity, and some of them convert it into organic fertilizers to bridge 

the fertilizer gap. To achieve the highest added value, the researchers in 

this study relied on the combination of the method (descriptive and 

inductive, analytical and deductive) through the study method. Helps 

provide basic food commodities, fill the gap of food grains, and create 

significant water savings In addition to the production of large 

quantities of biogas used as clean fuel in electric power plants, the 

researchers recommended the need for a strategic planning for how to 
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deal with organic waste at the level of rural and urban Egypt, and the 

dissemination of the method of fertilizer fermenters for the production 

of fuel and fertilizer, and the establishment of a unified central entity 

specialized to manage this area and the introduction of The private 

sector in the operations of dealing with organic waste. 


