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 الملوثات الصلبة

 الصلبةمكونات النفايات 1.

 .التأثيرات الصحية والبيئية للنفايات الصلبة2.

 .إدارة النفايات الصلبة3.

 .النفايات الخطرة4.
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 الصلبةمكونات النفايات 

 :تختلف النفايات الصلبة من حيث مكوناتها ومصادرها1.

 نفايات منزلية2.

 نفايات المؤسسات3.

 نفايات تجارية4.

 نفايات الشوارع5.

 نفايات البناء والهدم6.
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 :  النفايات الصناعية

تلك الفضالت الناتجة عن مواد الخام المتبقية بعد التصنني  إانا ة وهي 

هنننن   إلننننم المنتجننننات الصننننناعية ويننننر السننننليمة و نننن لك م لفننننات 

 . المنتجات

و نن لك (  بينرحجنن  ذات )النفاينات الصننناعية هني نفايننات  تلينة والبينة  

هي والبًا مر بة من مواد وير عضوية لهنا  هي وينر اابلنة للتحلن  

أو علننم الانن  بطيئننة  نني التحلنن  ومننن هنننا  هنني تتننرا    نني مواانن  

 التخلص
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 التأثيرات الصحية والبيئية للنفايات الصلبة

للنفايات الصنلبة مخنا ر ينحية  ني  مين  المراحن  التني تمنر بهنا منن 

تجميعهننا أو ترحيلهننا أو معالجتهننا أو الننتخلص منهننا نها يننا وذلننك 

بصننورة  بيننرة علننم العنناملين  نني ادارتهنناأو علننم الصننحة العامننة 

 :و أهمها, والبيئة

 

النفاينننات تجلنننر الحشنننرات والقنننوار  والبعنننو  تنننرا    مينننات 1.

 .وتنق  العديد من االمرا 

 نننامعي و نننارفا النفاينننات الصنننلبة معرانننوه للنننروا   الكريهننن  2.

واالينننابات والعننندوا عنننندما يتعرانننوه للز نننا  أو ابنننر حقنننن 

 .االدوية
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 الصحية والبيئية للنفايات الصلبةتاب  التأثيرات 

نسنبة نتيجنة  ريهة ومواد سنامة تصدار اما ن تجمي  النفايات روا    -3

الميا  المرتفعة  ي النفايات تتكوه بيئة ال هوا ينة  ني  ومنة النفاينات 

مما يشج  تحلي  ال هنوا ي للمنواد العضنوية مكونًنا منواد سنامة ولهنا 

 .الهيدرو ينرا حة  ريهة مث  المونيا , واف الميثاه و بريتيد 
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 إدارة النفايات الصلبة

, بمكوناتهناال شك بأه أ ض  معالجة لكا ة النفايات البد وأه تعتمد علم معر ة دايقنة 

 :وهيالحديثة المستعملة لمعالجة المخلفات الصلبة وبالتالي اتباع الطرق 

 

 .تقليص النفايات من المصدر1.

  Re- useإاعادة االستخدام 2.

  Recyclingاعادة تدوير النفايات الصلبة3.

  مر النفايات 4.

 الحرق5.
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 النفايات الخطرة

البكتيريا , : وهي النفايات التي تحتوا علم الجراثي  معدية مث  : النفايات المعدية

مصادر ه   النفايات من نفايات مرام .  يروسات ,  طريات , و فيليات 

, وورف ال سي  الكلوا , مخلفات ورف العمليات , ( منعزلين)العزالم 

, المستنبتات والمزارع , ( الخ....من  فن , ا رات)مخلفات عيادات السناه 

 .التجاربمخلفات المعام  الفيروسية وحيوانات 

 

وهنني أدوات تسننبر  ننرود للجلنند وتسننبر : حننادة أو ثاابننة للجلنند وملوثننة أدوات 

 . الخ ....لاللتهابات وأمرا 
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 تاب  النفايات الخطرة

ويننر وهنني النفايننات المحتويننة علننم المننواد الكيماويننة : النفايننات الخطننرة الكيماويننة

المطابقة للموايفات والتي انتهت يالحياتها لقا مة المواد الخطنرة 

 . لوفارة الصحة والسكاه 

  

تسنننمم المعننناده الثقيلنننة  بعضنننها منننثال  الرينننا  : المعننناده الثقيلنننة 

بينمنا عناينر أخنرا . والز بق من أشدها خطرا علم الصحة العامة

 .مث  الكالسيوم تقتصر علم أما ن العم 
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