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 َحقَّدددد    ي ددددَي    لَ   َ  ,َاْلَعددددُ    َ  َنْعَمددددَُ     ي ْحِصدددد  لَ   َ  ,َاْلقَددددُِول   َ  ِمْ َحتَدددد    َيْبل دددد    لَ  َالَّددددِ   ِللَّدددد ِ  َاْلَحْمدددد      
 ِلِصدَفِت ِ  لَدْيَ   َالَّدِ   ,َاْلِفَطد ِ  َغدْ     َيَنُل د    لَ   َ , َاْلِهَمد ِ  ب ْعد    ي ْ ِرك     لَ  ِ  َالَّ [  َاْلَجُِه    َ ]  َاْلم ْجَتِه    َ 

 َنَشدرَ   َ  ِبق ْ َرتِد ِ  َاْلَخاَلِوقَ  َفَطرَ  ,َمْم       َأْجل   لَ   َ  ,َمْع       َ ْقت   لَ   َ  ,َمْ ج      َنْعت   لَ   َ  ,َمْح       َح   
َيُحَ  دال    , اْلَعدَُلمي َ  َرب   للِ  اْلَحْمد   *    َأْرِضد ِ  َمَيَ ا َ  ِبُلص خ  رِ  َ تَّ َ   َ  ِبَرْحَمِت ِ  َالر   َعلَد  َ السَّدال    َ الصَّ
 َاْلّطُِهرْيْ . َآِل ِ  َ َعَل  م َحمٍَّ , الم ْرَسِلي َ  َأْشَرفِ 

)األاع اي  ااع ايو ان اقعت  شعيرو واس نعاني العا يشرفني وانا اضع  المساعاا ايريعرل  معا ترااع ي    
 وق عه ثسعين سعن لعي قتسه الراالة, ولسا هيه  ما باإلشراف  فضل اليو التي ور تيارو صالح سجيت(

 وأقععت . الجععها  ريععر اهلل فجععهاه الراععالة ي ابععة سععتل طيمععة القيسععة وآرائععه الس واصععل وت سععه صععتره واعع ة
رشععات نصععح سععن هقععتسو  لسععا جسي ععا ال طبيقيععة الجغرافيععة قاعع  أاععا يل إلععا واس نععاني شععيرو  وس موسععاا وا 
اقععت  جهيععل شععيرو ووافععر اس نععاني الععا يععل سععن سععت لععي يععت ال ععون يسععا والي ابععة.  الترااععة اععنواا  بععر

العتي ورل فعا ن, السسعرل الوقعائي  ع   ايت سحست , ه الترااة, وارص باليير)والساا تل في ا سا  هي
ايطبعا  والسسرضعين وال عاسمين فعي الستااعاا الصعحية فعي و  واياع اي  عاتل اب اعا ,الشيخ, اياع ايل 

ويايسا سن اشعرفوا و سمعوا , وسر بر البيئة والسياه اياا يل في سر بر تائرل البحوث الهرا يةو  الستينة,
ت.صععات  ت. ابععراهي  البيععرو,  وت. مععي  بععا , والهععوا  وهعع  يععل سععن  هايععفععي  حميععل  ينععاا ال ربععة والس

وأحسععت أيععات, رالععت  بععا , وايسععان اععب , وااعع اي ج فععر سواععا, وحاسععت شعع ية, حيععتر سحسععت شععاير, 
, يسععا ي يفععو ني ان أشععير احسععت, والععتي ور سيععث  ساععتول قاعع  ال مععوث الهععوائياياعع اي اينعوا  الجويععة 

ا ا قععت  بالشععير . يسعع(العتور اليبيععر الععيو قععا  بععه اياعع اي ايسععن الفيمععي فععي  اععهيل سهسععة هععيه ال حاليععل
 س موسعاا سعن لسعا قعتسوهو الجهيل ليل سن اا تني في توائر الصحة وال رطيط ال سراني وبمتية يعرب   

لسععا قععتسوه سععن ساععا تل فععي  فععي السي بععاا ال راقيععة يافععة السععويفين وال ععاسمينوبيانععاا, يسععا اشععير يععل 
  وفير ب ل سصاتر الترااة.

أصععتقائي رععار   وفععي الترااععة  هس ئععي جسيعع  ل والععوافر الععايععيسععا ي يفععو ني ان ا قععت  بالشععير الجه    
 سعتل يعرب   طيمعة سعن اعيان ستينعة سعن   عاون س عي جسيع  إلعا فض   ن أس نعاني وا  عهاهو, الترااة
 .في انجاح هيا ال سل ا  سهس ا  تور  جسي ا   إي يان له , السيتانية الترااة

يسا ي يفو ني أن اشير جسي  أفرات  ائم ي اليريسة وياعيسا والعتو ال هيعهين لفضعمه  اليبيعر و يعر     
 السقتر أتاسه  اهلل لي يررا . 

هعيه ل فضعمه  بقبعول سناقشعة  وأ ضعائها ا قت  بالشير الجهيل لمااتل رئعي  لجنعة السناقشعةو يسا و     
   .ان شا  اهلل الترااة, س   قتيرو الساب  ليل سا ايطرحونه سن س حي قيسة ا غني الراالة
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 المبحث االول     
 مصادرها وتصنيفها النفايات الطبية

في اآلونة االخيرة , بعدما شهد  تظهربدأت  من المشاكل الخطيرة التي تعد النفايات الطبية     
العالم تطورًا كبيرًا وملحوظًا في الطب والصحة بشكل عام, فتزايد االهتمام العالمي بهذه النفايات 

 التي تبدو اشد خطورة من النفايات العادية.
وكذلك المؤسسات  النفايات الطبية مشكلة تواجه العاملين في المجاالت الطبيةكما تعد      

 سبلً تطلب التعامل معها تها الكبيرة , اذ يوذلك لخطور  ونقلها بجمع تلك النفايات المختصة
المؤسسات الصحية  أكان ذلك على مستوىسواء البيئية والصحية,  تفادي اثارها لغرضخاصة 

و فضل عن مسألة تطوير قطاع  .أو على السكان والبيئة بشكل عام نفسها أم على العاملين فيها
البحث عن حلول علمية هي ا هو  جديد في مجال الطب, اضيفت مسألة اخرى الصحة وجلب م

و طرق امنة وما يتطلب ذلك من تكاليف, وكذلك وضع ضوابط تلتزم بها المؤسسات الصحية 
 .ة , للتخلص من خطر هذه النفاياتفي العالم كاف

ومصادرها , نرى أنه من قبل التطرق الى النفايات الطبية والخوص في تعريفها وتصنيفها و      
للتعرف على موقع النفايات   طريقة تصنيفها وتوضيح االجدر التعرف على النفايات بشكل عام

 .ام العادية هي ضمن النفايات الخطرة أمنالطبية من هذا التصنيف 
   ما النفايات بشكل عام :اوالا 
, نفيت في تعريف النفاية لغوياً  المصباح المنير حسب ذكرها كما ورد لغوياً  ةتعرف النفاي       

شيء تدفعه ,  لالحصى )نفيًا( اي دفعته عن وجه االرض , ونفى بنفسه اي انتهى , ثم قيل لك
النتفاء الحاجة اليه. اما  او ابعاده والتخلص منه الشيء ة نفيوبذلك تعني النفاي (1)وال تثبته. 
 اختلف اراء الباحثين والمختصين,حسب بللنفايات , تختلف  متعددةهناك تعريفات اصطلحا ف

 فتعر   ينبغي أن نوجز اآلراء في هذا المقام بما هو آٍت: على مفهوم النفايات اصطلحاً  للتعرفو 
 يريدها ال صاحبها اصبح التي االشياء بعض بانها اتالنفاي(  WHO) العالمية الصحة منظمة

 أي انها على االنكليزي القانون ويعرفها , قيمة او اهمية لها تعد لم إذ ما, ووقت ما مكان في
 أو  عاطلة أو تالفة أو مكسورة مواد أو أجهزة أو مادة أي أو , انتاجية عملية أي عن ناتجة مواد
 (2)قديمة. زائدة ملبس أي أو ملوثة

                                                           

(
1

محمد راشد الشحي ,المسؤولية الدولية عن االضرار المترتبة على نقل النفايات وتخزين النفايات الخطرة, (

دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي للبيئة وقواعد التشريع االماراتي, دار نشر اكاديمية شرطة دبي 

 19, ص2010,االمارات, 

ات المستخدمة في ادارة النفايات الصلبة واثرها في التخطيط فتحي فاضل عبد االمير الشيخ عباس , التقني (2)

,  المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي, جامعة  (غير منشورة)البيئي في مدينة بغداد, رسالة ماجستير 

 2ص ,م2006بغداد ,
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مواد عديمة الفائدة وال يحتاجها االنسان ويجب التخلص منها,  أيبانها : بعضهموقد عرفها     
مادة او طاقة ال يمكن استعمالها اقتصاديا وال يمكن اعادة  أينها: بعضهم االخر بأ ويعرفها

 وهي للبيئة الثلثة العناصر احد في النفايات هذه من التخلص يتم وعليه, ما وقت في استخدامها
     (1)هذا التصرف الى حدوث اضرار بالبيئة واالنسان. يالهواء أو الماء أو التربة , ويؤد

 وهناك من يضيف , واخرى سائلة قسمين )نفايات صلبة على بشكل عام تنقسم النفاياتو      
حسب درجة بفتصنف , وتصنف بعدة تصانيف وتوجد بأنواع كثيرة  ,)النفايات الغازية اليها

 ونفايات خطرة(. )عادية(خطورتها الى نوعين )نفايات حميدة
 يصاحب وجودها مشكلت المواد التي ال يقصد بها مجموعة :او العادية النفايات الحميدة-1

فالنفايات العادية غالبا  (2)التخلص منها بطريقة امنة بيئيا. نفسهة , ويسهل في الوقت بيئية خطر 
كالورق والكارتون وبقايا الطعام و  ,غير الخطرة االنسان المنزلية نشاطات ما تتكون من مخلفات

ال  , وهي نفاياتوالفنادق والمطاعم وغيرها في المؤسسات تشابههاوتلك التي  ,مخلفات البناء
 .بل يتم التخلص منها بطرق بسيطة عمليات معالجة معقدةتحتاج الى 

النشاطات المختلفة )الصناعية , الزراعية , عن تلك النفايات التي تنتج  هي النفايات الخطرة:-2
او الكيميائية او المعدية  ا الفيزيائيةهوغيرها ( التي بسبب كميتها او تركيزها او خصائص الطبية 
من المخاطر  اً وشل القدرة او تسبب كثير  باألمراض االصابةفي ) هم بشكل ملحوظاو تستتسبب 

وذلك اذا لم تعالج او تفرز وتنقل او لم يتم ادارتها والتخلص منها  (على  صحة اإلنسان والبيئة
 (3)بالشكل الصحيح .

   (4):)خطرة (في حالتينويمكن اعتبار النفايات    
كالة او سامة او متفاعلة او قابلة للشتعال أ ة:تياذا كانت تتصف بإحدى الخصائص اآل -1

 ي :عريف هذه الخصائص على النحو اآلتيمكن ت إذفهي خطرة , 
 كالة: مادة بسبب خصائصها الحامضية او القاعدية تسبب تآكل للمعادن.أ*

الحي عندما تستنشق او تبتلع او تكون على تماس مع جسم *سامة: مادة تهدد صحة الكائن 
 الكائن الحي.
 .ان تسبب انفجارات او تنتج غازات , و يمكندة غير ثابتة تحت الظروف العادية* متفاعلة: ما

                                                           

(
1

 17(محمد راشد الشحي , مصدر سابق, ص

, 2011, دار اسامة للنشر والتوزيع , عمان االردن,  زينب منصور حبيب, المعجم البيئي, الطبعة االولى(2)

 709ص

)
3)Donald L. Sparks, Environmental Soil Chemistry, Academic Press An imprint of 

Elsevier Science, Second Edition ,(USA) 2003 ,P.19                                                 
(

4
,النفايات الخطرة والبيئة , الطبعة العربية االولى, االهلية للنشر والتوزيع, االردن, عمان,  خالد عنانزة(

 16, ص2002
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 * قابلة للشتعال: مادة تشتعل وتحترق بسهولة وبسرعة مثل المذيبات المتطايرة.
النفايات الخطرة التي تصدرها المنظمات المعنية بالبيئة مثل اذا كانت موجودة في احدى قوائم -2

 (1) وكالة حماية البيئة االمريكية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
وقابلة , سامة , و كالة أ)النفايات التي تحمل هذه الخصائص  وطبقا لذلك فأن المواد او    

الطرق العادية معها لكي يتم التخلص  اتباع يمكن الو  تمتاز بصعوبة معاملتها, (للشتعال وغيرها
 .منة, لتجنب اضرارها الكبيرةآق ائوطر  خاصة وسائل الى تحتاج بلمنها, 

يات االنف فمنها مثل, العديد من المواد وانوع النفايات في وتوجد الخصائص المذكورة انفًا     
 تتعدد كما . وغيرها سامة كالزرنيخ والنيكل والزئبق او التي تحتوي على مواد كيمياوية الكيمياوية
 الصحية والمنشآت والمستشفيات والزراعية الصناعية المصادر فتشمل النفايات هذه مصادر
 تحتوي أن يمكن كما المنازل, داخل في السكانية األنشطة نفايات من أحياناً  تنتج كما والدوائية,

اذا فالمستشفيات  (2).الخطورة صفة تكسبها مكونات على الصناعي أو الصحي الصرف حمأة
ُتصنَّف على  والمؤسسات التي تقدم خدمات علجية وطبية تعد من المصادر التي تطرح نفايات

 انها نفايات خطرة, وهي النفايات الطبية.

 (Medical Wastes)النفايات الطبية ماهي ثانيا:   
جميع المخلفات الناتجة عن مؤسسات  بأنها الطبية المخلفات العالمية الصحة منظمةتعرف     

ذلك تشمل النفايات الناشئة عن  فضًل عنالرعاية الصحية,  ومراكز االبحاث, والمختبرات , 
 عمليات) المنزل في لألشخاص الصحية الرعاية عن ينتج ما مثل المتفرقة أو الثانوية المصادر

 المتحدة الواليات في البيئة حماية وكالة عرَّفت وقد  (3) .(وغيرها غسيل الكلى وحقن االنسولين
 طبية, معالجة مؤسسة عن تنتج مخلفات أي: بأنها الطبية النفايات (USEPA) األمريكية
  الحيوانات, على التجاربراء إج وحدات أوراكز وم الطبية, راتوالمختب المستشفيات, ذلك ويشمل

 (4) .الصحية والعيادات

                                                           

(
1

وايتنغ , علم وتقانة البيئة المفاهيم والتطبيقات ,الطبعة االولى, ترجمة الصديق إ. فرانك ر.سبيلمان , نانسي (

 1086, ص2012, عمر الصديق, المنظمة العربية للترجمة والنشر , بيروت 

(
2

ة, أنواعها وطرق عالجها, الجمعية الجغرافية السعودي -النفايات الصلبة تعريفها  محمد بن ابراهيم الدغيري, (

 , الموقع االليكترونيسلسلة ثقافية جغرافية

http://saudigs.org/Portals/0/aldeghairi4Last.pdf                             

)
3
(Yves Chartier, and others, Safe management of wastes from health care activities, 

Second Edition , World Health Organization Geneva, 2014, 
p.3                                                                                                           

(
4

عبد السالم محمد داؤود, دراسة إدارة النفايات الطبية في مستشفيات مدينة شندي, مجلة جامعة شندى العدد (

 166,ص2012)الحادي عشر ( , جامعة شندي, يوليو 



 [التعريف العام بالنفايات الطبية وطرق التعامل السليم معها وآثارها العامة.] الفصل االول
 

  
16 

 
  

 تشتمل التي,  طبية نفايات تطرح التي المصادر اهم,  ين السابقينالتعريف خلل من لنا يتبين    
 حيث تختلف كمية النفايات المطروحة من هذه المصادر, , ثانوية واخرى رئيسة مؤسسات على

 البسيطة الطبية المعالجة على النفايات المتولدة من ايضا ملتتش النفايات الطبيةكما يتضح ان 
 لىامثلة ع ةيأ الى ن هذين التعريفين لم يتم فيهما التطرقأحظ الباحث كما ويل .المنازل في

من  اً ي  لذا فان أالنفايات ,  تلك النفايات المتولدة من تلك المصادر, و كذلك لم ُتذكر خطورة
 للنفايات الطبية. ه شاملعدالتعريفين ال يمكن 

, مثل الصحية الرعاية انشطة من متولدة نفايات أيبأنها : ايضا تعرف النفايات الطبيةو     
 المتولدةالنفايات  تلك او, التوليد ونفايات االمراض من والوقاية العلج نفاياتو  التشخيصنفايات 

 جميع:  بأنها ن هناك من يعرفهاوأ (1) الحيوان. او االنسان على تجرى التي البحثية االنشطة من
 والمختبرات الطبية الرعاية مؤسسات مختلف عن الناتجة الغازية أو السائلة أو الصلبة النفايات
 الطب وعيادات والبيطرية البشرية األدوية ومستودعات ومصانع الطبية األبحاث ومراكز الطبية
وتعد النفايات الطبية من النفايات الخطرة لما يمكن ان تسببه من مخاطر صحية  البيطري

لخصائص االتية)العدوى, تسمم الجينات, التسمم الحتوائها على مواد لها واحدة او اكثر من ا
يتضمن هذا التعريف وصفًا  (2)الكيمياوي, االشعاع , الوخز و/ او القطع في جسم االنسان(. 

لبعض انواع النفايات كالنفايات الملوثة بالدم مثل القطن والشاش, وعينات الزروع البكتيرية من 
والحقن, وايضا النفايات المتخلفة من الصيدليات  المختبرات , واالدوات الحادة مثل النيدالت

 كاألدوية التالفة وغيرها.
( 89في قانون الصحة العامة رقم)تعريف للنفايات الطبية  فيه لم يردفأنه اما القانون العراقي     
وأكتفى  باإلشارة الى  ,م2009( لسنة 27م وال في قانون حماية وتحسين البيئة رقم)1981 لسنة

حتوياتها من المواد وذلك بأنها النفايات التي تسبب نتيجة لم فقط, الخطرة بشكل عام النفايات
 الصحة عن وزارة م صدر تعريف2013 سنةولكن في  (3),إلنسان والبيئةخطرًا كبيرًا على ا

 بالعوامل تلوثها يشتبه نفايات او ملوثة مصادر من تنتج نفايات: )ايات الطبية على انهاللنف
 جمعها او تولدها اثناء والبيئة االنسان صحة على خطرا وتشكل المشعة او الكيمياوية او المعدية

مؤيدًا لما جاءت به العراقي  القانون كان و .(4)( منها التخلص او نقلها او تخزينها او تداولها او
                                                           

)
1
(Abdullah Al-Hadlaq and others , Bio-Medical Waste Handling and Management in 

Riyadh-Saudi Arabia , International Journal of Chemical and Environmental 
Engineering , Riyadh Saudi Arabia , December 2013, Volume 4, No.6 , p1                

(
2

هند جعفر عطا, دليل االدارة المتكاملة للنفايات الطبية, وزارة البيئة العراقية, دائرة  و تغريد خلف عبد الرزاق(

 5التخطيط والمتابعة الفنية, قسم المخلفات الصلبة,ص

 القانون كلية مجلة, الطبية النفايات عن المدنية المسؤولية, صالح بنيان مهندو  الجوالي يعليو خلف زياد(3)

 137م, ص2012(, جامعة كركوك, 1(, العدد)1, المجلد )والسياسية القانونية للعلوم

م, 2013, المعالجة ةيوكيف الخطورة درجة وتحديد النفايات تصنيف نظام تعليمات مسودةوزارة الصحة, (4)

 2ص
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, بعد قانون انضمام الخطرة والتخلص منها عبر الحدود اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات
 الناتجة النفايات)بأنها:  , فقد عرفت االتفاقية )النفايات الطبية(م2009 سنةالعراق لهذه االتفاقية 

 ما أو البيطري والطب األسنان, وطب التمريض, مجال في والممارسات الطبية الممارسات عن
 عمليات أثناء مرافق من غيرها أو المستشفيات في المولدة والنفايات ممارسات, من ذلك شابه

   (1) .(البحثية المشاريع أو علجهم, أو المرضى على الكشف
 تنتج( غازية, سائلة, صلبة)نفايات أيبأنها ومن خلل ما تقدم يمكن تعريف النفايات الطبية     
 الصحية المؤسسات أكانت سواء, المدينة في للسكان المقدمة( العلجية) الصحية الخدمات عن
 ,عاديةنفايات  على ملتتشو  ,كبيرة ام كانت صغيرة, منزلية أم اهلية أم حكومية تقدمها التي
 لتجنب اثارها الصحية والبيئية الخطرة ق امنة للتخلص منهاائتتطلب طر  ,شديدة الخطورةو  ,خطرة
 .وبيئتها سكان المدينة فيها العاملين على
العديد من المصادر التي تتخلف منها النفايات الطبية  هناك:: مصادر تولد النفايات الطبيةثالثاا  
عليها انها في تزايد مستمر نتيجة لتقدم العلم , واستمرار تولد النظريات التي تأتي  ويلحظ, 

بالجديد في ما يخص العلوم الطبية , اذا ما علمنا ان العالم اليوم يشهد تزايدًا سكانيًا مستمرًا , 
وذلك بسبب تأثير الملوثات السامة  مراض لم يسبق انتشارها,انتشار اوبئة وا فضًل عن
فإن كثرة االمراض  مريًا كان األوأ  ,ايد النشاطات االنسانية المختلفةالناجمة تز  الخطرة والكيماوية

لتزداد   تفتح كل يوم مراكز ابحاث جديدة, ومراكز معالجة جديدة, ايضًا في ان وظهورها أسهم
  مصادرو  رئيسةمصادر قسمين  على مصادرال هذه وتقسم, بذلك مصادر تولد النفايات الطبية

 ()ثانوية
وكميتها المطروحة  الطبية ومن الطبيعي ان تختلف هذه المصادر في حجم النفايات     

 حسبتف , وكميتها اعتمادا على عدة معايير يمكن ان تحدد نوعية تلك النفايات , وذلكونوعيتها
                                                           

 ,والتخلص منها عبر الحدود قل النفايات الخطرةناتفاقية بازل بشأن التحكم ب برنامج االمم المتحدة للبيئة, ((1

 66, ص2011, كانون الثانيجنيف ,

(


 المراكز-(2, )وغيرها والمركزية الجامعية كالمستشفيات أنواعها بكافة المستشفيات-(1) المصادر الرئيسة هي: (

 الخاصة والمصحات العيادات -(3. )وغيرها السل عالج ومراكز العقم عالج مراكز مثل التخصصية والعيادات

 المستوصفات-(5. )اإلسعاف مثل الطوارئ حاالت خدمات -(4.)التخصصات متعددة أو منها التخصصية

 الكشف عيادات -(7.)النساء وأمراض الوالدة عيادات -(6.)التطعيمات في المتخصصة األولية الصحية والمراكز

 وبنوك خدمات -(10.)األولية اإلسعافات -( 9.)الكلوي العجز ألصحاب الدم تصفية مراكز -(8.)الخارجية

 للتقنيات البحثية والمراكز المؤسسات -(13.)الطبية التحاليل مخابر -(12.)العسكري الطب خدمات -(11.)الدم

 -(16.)البيطرية ومخابر وكليات الحيوان أبحاث مراكز -(15.)العدلي والطب الباثولوجية مراكز -(14.)الحيوية

 .بالمسنين العناية مراكز

 -(2مكاتب األطباء المنفصلة والمستعملة للكشف الروتيني على المرضى.) -(1هي:)فصادر الثانوية اما الم

 .وغيرها مراكز التجميل  -(5العالج المنزلي.) -(4مراكز إعادة وتأهيل المعاقين.) -(3عيادات األسنان.)

 الفلسطينية باألراضي الصحية الرعاية مراكز في الطبية النفايات معالجة, الخطيب احمد عصام لالستزادة راجع: 

 جامعة( , 3) العدد عشر, الثالث المجلد العالمية, الصحة منظمة , المتوسط لشرق الصحية المجلة, المحتلة

 695ص, 2007,فلسطين بيرزيت,
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 يمثل بوصفه (االسرة عدد بداللة) عادة الصحية المؤسسات عن المتخلفةالطبية  النفايات كمية
 للمؤسسات بالنسبة اما ,معالمها ابرز ومن الصحية المؤسسات واقع عن للتمثيل الصور اقرب
 عنها فنعبر شابهها, ما او االولية الصحية الرعاية كمراكز راقدون مرضى فيها ال يوجد التي
 بحوالي الصحية المؤسسات هذه عن النفايات من المتخلفة الكمية وتقدر, (المراجعين عدد بداللة)
 التخصصية الطبية والنفايات االعتيادية النفايات شاملة اجمالية ككمية سرير / كغم (1-2)

 (1).الخطرة

المهام التي  ها فيالمؤسسات واختلف هذه في تخصصاتال ومن جانب اخر فان اختلف    
 جدول , ينظريؤدي الى اختلف كمية النفايات مواقعها واحجامها,و يؤديها موظفوها وعددهم ,

ستشفيات )الجامعية , العامة, المقاطعة( يتراوح بين الم فيحجم النفايات  معدل إذ إن  , (1)
 أن أي مصدرها بحجم يتأثر النفايات فإنتاج ,كبيرة الحجم مصادر ألنها ذلكو  ,(7,8 -0,5)

 إذ أنَّ منها,  المنتجة نفاياتال وكمية الصحية المؤسسة حجم من كل بين طردية علقة هناك
, ية الصحية االوليةعاكغم/ سرير في مراكز الر (0,5يكون اقل من) حجم النفايات الطبية معدل

 ويتضح مما تقدم ان االولوية هنا جاءت للمستشفيات الجامعية, وهذا ماال ينطبق على الحالة 
  .العام للمستشفى االولوية فيها تكون التي, العراقية

 (1) جدول

  عالميا   توليد نفاية الرعاية الصحية طبقا لحجم المصدرمعدل  
 المصدر النفاية المتولدة يوميا كغم / سريرمعدل 

 المستشفى الجامعي -1 7,8 -4,1

 المستشفى العام -2 4,2 – 2,1

 مستشفى المقاطعة -3 1,8 – 0,5

 مركز الرعاية الصحية االولية -4 0,2 – 0,05
Source:   A. Pruss, and others, Safe management of wastes from health care activities  , 
World Health Organization, Geneva,1999, p.13                 .                                                   

انها , بل  ة الصحية تختلف من دولة الى اخرىاحجام النفايات الطبية المتولدة من انشطة الرعايو 
 األمريكية المستشفيات جمعية مؤخراً  نشرتها دراسة ففي ,نفسها الدولة الواحدة تختلف في

(AHA), كيلو 9 )نحو تبلغ , يومياً  األمريكي المريض عن تتخلف التي النفايات كمية أن تبين 
 ما وهو, الخطرة الملوثة النفايات ضمنمن  , منها%  (30-15 )تصنيف أمكن وقد ,(غرام
 تخرج التي اليابان مستشفيات في الطبية النفايات كمية وتقدر ,غرام كيلو (2,70 -1,35) يوازى

                                                           

(
1

(ناظم مصطفى عبد هللا, واخرون, النفايات الطبية الصلبة في المؤسسات الصحية, مجلة البيئة والحياة , 

  /http://www.estis.net/sites/enviroiraq,          (, وزارة البيئة العراقية, الموقع االليكتروني22العدد)
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 الصحة مراكز عن يخرج كما , للعدوى المسببة المخلفات من طناً  (330) عن يقل ماالب يومياً 
 (1).أطنان عشرة على يربو ما الخاصة األطباء عيادات عن ويتخلف ,اً طن (14) نحو العامة

, واخرى في استراليا و سرير/مكغ 2.39 انك المتولدة النفايات معدل أن ياكتر  في دراسة بينتو 
% من هذه النفايات كان  25-15كغم/سرير وان  2,5-2بينت ان معدل تولد النفايات كان 

 من حوالي تبلغ المستشفيات من الهند في تتولد التي الطبية النفايات كمية أن كما  (2)معديا. 
في  على االفراطوتعد هذه النسب مرتفعة جدا وهو ما يدل  (3)/يوم.كغم مليون 0,25 ىال 0,5

ويمكن ان نستنتج من ذلك ان تلك النسب المرتفعة لتولد   ,تولد النفايات الطبية في تلك الدول
من تقدم البلد في مجال الرعاية  في اعله لم تأت   النفايات الطبية يوميًا في الدول المذكورة
التي يعانيها سكان  رةفقط , بل ان كثرة االمراض الخط الصحية او كثرة عدد المؤسسات الصحية

الصناعية المتقدمة منها , تسهم ايضا في زيادة كميات النفايات الطبية  السيماتلك الدول و 
 يم الخدمات الصحية وتقديم العلجالمتولدة, لما يؤديه ذلك من كثرة تقد

تصنف النفايات الطبية الى عدة اصناف, وعادة   :حسب انواعهاب تصنيف النفايات الطبية:رابعا
من دولة  ما تختلف التصانيف المستخدمة لتمييز النفايات المتخلفة من انشطة الرعاية الصحية

 المتقدمة للدول الطبية للنفايات تصنيفات عدة العالمية الصحة منظمة اقترحت وقد, الى اخرى
 ,اتسم بنوع من البساطة إذ النامية بالدول خاصاً  تصنيفا العالمية الصحة منظمة وضعت كذلك,
 : كما يأتي صنفين علىلكن عادًة ما تصنف النفايات و 

وتعرف بشكل عام بانها جميع النفايات االخرى غير الخطرة :  عادية)عامة( طبية نفايات-1
التي قد تشمل النفايات االدارية والورق وبقايا الطعام من المطابخ او المرفق الصحي,  تتولد من

, %  85-70من  بشكل عام الطبية غير الخطرة)العامة(وتتراوح نسبة النفايات , الكافيتريات
ينظر  (4)منزلية.النفايات كالالتي يتم التعامل معها مؤسسات الرعاية الصحية , مصادر  عنتنتج 
 (1)شكل
الى نسب مكونات النفايات الطبية العادية , حيث تبلغ نفايات الورق والكرتون  (1)شكلاليشير 

 المرضى  %( , لكثرة استخدامها في مكاتب االطباء واالداريين لتسيير ما يلزم45اعلها بنسبة)

                                                           

(
1

فوزى عبد القادر الفيشاوى, نفايات للصحة أيضاً,  مجلة أسيوط للدراسات البيئية ,العدد العشرون , جامعة (

 22,ص 2001أسيوط , يناير ,

(
2

ل , أبو بكر عبد الرزاق المجريسي, النفايات الصلبة بمستشفيات مدينة بنغازي, بحث إبراهيم عبد الحميد الغوي(

مقدم الى المؤتمر العربي الثالث لإلدارة البيئية الموسوم ب" االتجاهات الحديثة في إدارة المخلفات الملوثة 

 270, ص2004نوفمبر ,  24-23للبيئة", شرم الشيخ, جمهورية مصر العربية, 

(
3

(,  UNE CHEMICALS) برنامج األمم المتحدة للبيئة سيث , التقييم اإلقليمي للمواد السامة الثابتة,ب .ك.  (

 37, صم2002ديسمبر /كانون األول 
                                                            

(
4

 32, ص2011العراقية, شباط , سعاد جاسم محمد, واخرون, الدليل البيئي لوزارة الصحة, وزارة الصحة (
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 (1) شكل

 )العامة( ةنسب مكونات النفايات الطبية غير الخطر

وم االنسانية, العدد لتأثير النفايات الطبية على تكاليف المؤسسات الصحية, مجلة العميلود تومي, عديلة العلواني,  المصدر:

 5, صم2006العاشر, جامعة بسكرة, 

نفايات في حين تقل انواع النفايات الطبية العادية االخرى ك ,والمراجعين للمؤسسة الصحية
االستخدام الواحد وعبوات تشمل اطباق الطعام ذات و  (%15) البلستك, حيث تصل نسبتها الى

مخلفات الخشب  , و(%10مياه الشرب وغيرها, في حين تبلغ نفايات المعادن واالطعمة نسبة )
  على التوالي. (%7و ) (%3الزجاج )و 
 وهي النفايات التي تمثل: (Hazardous Medical Wastesالنفايات الطبية الخطرة)-2

 عن الناتجة النفايات وتشمل(% من مجموع النفايات الطبية 30-20وتبلغ ) المتبقية النسبة
 إذا الصحية المخاطر من مجموعةب تسب وقد, رةخط ُتعدو , والتطعيم والعلج االمراض تشخيص

 متعددة اً انواع الخطرة الطبية النفايات وتشمل (1),سليمة بطريقة منها والتخلص تصريفها يتم لم
 .(2وشكل ) (2)جدول ينظرتختلف في نسبها باختلف انواعها, 

 (2)جدول

 بشكل عام نسب انواع النفايات الطبية الخطرة 

 النسبة نوع النفايات

 %15 النفايات المعدية و التشريحية

 %3 النفايات الكيمياوية والدوائية

 %1 النفايات الحادة

 %1 للجينات , ونفايات المعادن الثقيلةالنفايات المشعة, و النفايات السامة 

 %1اقل من اسطوانات مضغوطة)نفايات غازية(, مقاييس الحرارة المكسورة

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:               

(1) Asante OB, and others,  Healthcare Waste Management; Its Impact: A Case Study Of The 
Greater Accra Region, Ghana, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & 

                                                           

(
1

كالين جورجيسكو, تقرير المقرر الخاص المعني باآلثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية (

والخطرة على التمتع بحقوق اإلنسان , الجمعية العامة لألمم المتحدة , ) مجلس حقوق اإلنسان (, الدورة الثامنة 

 5, ص2011عمال, يوليو ( من جدول اال3عشرة,  البند)

%45 

%15 

%10 

%10 

%7 

%3 
%10 

 ورق وكرتون

 بالستك

 معادن

 مخلفات االطعمة

 زجاج

 خشب

 نفايات اخرى
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TECHNOLOGY RESEARCH, VOLUME(3) , ISSUE (3), Ghana,  MARCH  2014, p.107       
(2) World Health Organization (WHO),  Management of Solid Health Care    Waste at 

Primary Health – Care Centers, a Decision-Making Guide, Geneva, 2005, p.2                  

 (2)شكل

 مكونات النفايات الطبية الخطرة 

 (2المصدر:من عمل الباحث باالعتماد على جدول )

 من المتولدة التشريحية والنفايات المعدية النفايات ان(, 2)شكلو ( 2) جدولال يلحظ في هذا
 الخطرة الطبية النفايات مجموع من نسبة اعلى  تبلغ العالم في الصحية والمؤسسات المستشفيات

حيث يكثر استخدام الشاش والمواد المختبرية كعبوات سحب الدم وغيرها, فضل  ,(%15)بحوالي
ما كان  والسيماعن كثرة استئصال االعضاء و تزايد معدالت اجراء العمليات الجراحية في العالم 

 الكيمياوية النفايات ار االورام واالمراض السرطانية, وتليهافي اآلونة االخيرة, نتيجة النتش
ويمكن توضيح هذه  .(% 1)نسبة النفايات انواع بقية تتعدى ال حين في,  (% 3)بنسبة والدوائية

 االنواع بالتفصيل كاالتي:
ثة النفايات هي :(Infectious Wastes) النفايات المعدية:-أ  والمزارع, ومشتقاته, بالدم الملو 

 وما العزل, أجنحة في الموجودين المرضى عن الناجمة والنفايات المعدية, العواملومخزونات 
 الحاملة المختبرات وحيوانات الجسم, وسوائل الدم على تحتوي التي التشخيص عي نات من ُيطرح

ثة والمواد للعدوى,  الوحيدة الطبية تلزماتــــالمس مثل) والمعدات( والعصائب المسحات) الملو 
)او مسببات االمراض  الحتواء عرضة تكونـات وهذه  النفاي  (3) شكل ينظر , (الــــاالستعم

  (1).يؤدي الى االصابة ببعض االمراض  نأل سمومها(, بتركيز كافٍ 

 الخطورة في غاية نفايات وهي: (Pathologic Wastes))التشريحية(النفايات الباثولوجية-ب
  

                                                           

)
1
(Alfonso J. Rodriguez-Morales , Current Topics in Public Health , first printing, 

InTech, 2013 , p.150, Electronic book (PDF), Available at , 
http://www.intechopen.com/                                                                                             

              

%15 

%1 

%1 

%3 
 1%اقل من 

 النفايات المعدية والتشريحية

النفايات السامة للجينات والمعادن 
 الثقيلة والنفايات المشعة

 النفايات الطبية الحادة

 النفايات الكيمياوية والصيدالنية

واجهزة , اسطوانات مضغوطة
 قياس مكسورة
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. 39-33, ص2011سعاد جاسم محمد, واخرون, الدليل البيئي لوزارة الصحة, وزارة الصحة العراقية, شباط, اعتماداً على:  الباحث: من عمل رالمصد  

 

 (3) شكل

 انواع النفايات الطبية 
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 تحوي مستأصلة بشرية وأعضاء جراحات من الجراحية العمليات غرف بقايا تتضمن حيث 
 على يحتوي قد الذي العمليات عن الناتج والدم ,أيضا العمليات أثر من الجسم وسوائل , المرض
 التي العينات وبقايا التحليلت سوائل من المختبرات بقايا أيضا ذلك ويشمل األمراض, من الكثير
 التحاليل نتائج معرفة بعد تلقى التي الكيميائية التفاعلت نواتج فضًل عن التحاليل في تستخدم
 (1).الخطورة غاية في مخلفات وكلها

 وحافات نهايات لها التي والعدد ة الحاد واألدوات المواد وهي: (Sharps) الحادة النفايات-ج
 وهي,  كافة العمليات وأدوات  والمشارط والسكاكينرات والشف اإلبرة مثل  للجلد جارحة  ونقاط
 (2) .مشعة أو سامة مواد الى التحول قابلية ولها والمتلوثة المتعفنة بالدماء ملوثة تكون دائماً  بذلك

 والمختبرات األشعة غرف بقايا تشمل وهي (:Radioactive Wastesالنفايات المشعة) -د
 اليود والسيما السينية األشعة و الطبية التحاليل في المستخدمة المشعة والمحاليل,  المتخصصة

ى نصف ذات تكون وقد قصير عمر نصف ذات مشعة مواد تكون قد البقايا ذههو  وغيره, المشع
        (3). المحيطة البيئة ىلوع اإلنسان صحة ىلع بالغة خطورة ذات تكون يهو  طويل عمر
وتعد التطبيقات الطبية للمصادر االشعاعية المصنعة اكبر المصادر التي تعرض االنسان    

لإلشعاع في الوقت الحاضر, فاإلشعاع بأنواعه يستخدم في كل من التشخيص والعلج وتستخدم 
النظائر المشعة بشكل متزايد اليوم في الفحوصات الطبية, ويقدر معدل الجرعة االشعاعية من 

وهو يعني ان زيادة الجرعة اكثر قد يؤثر  (4). (*)ملي سيفرت 0,4بية بحوالي المصادر الط
عكسيًا, وان اكثر االشخاص عرضة لإلشعاعات من المصادر الطبية , هم من يقدمون الجرعات 

  االشعاعية للمرضى من االطباء وغيرهم. 
  الدوائية المواد عن عبارة وهي: (Pharmaceutical wastesالنفايات الصيدالنية)-هـ 

                                                           

(
1

, التخلص األمثل من المخلفات الطبية الخطرة كأداة لتحقيق أداء بيئي فعال, الحاج عرابة , نور الدين مزهودة(

 23-22بحث مقدم الى مؤتمر )نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق االداء المالي وتحديات االداء البيئي(, 

  697, ص2011نوفمبر, جامعة ورقلة, الجزائر, 

(
2

(, 7(, العدد)19في مستشفيات مدينة الكوت, مجلة الهندسة, المجلد)باسم حميد جريمد , ادارة النفايات الطبية (

 100, ص2013جامعة بغداد, 
(

3
نيران عدنان عباس , دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمخلفات الرعاية الصحية لمياه الصرف (

السادس عشر ,جامعة  الصحي إلحدى مستشفيات محافظة ميسان, مجلة ابحاث ميسان ,المجلد الثامن, العدد

 2, ص2012ميسان, 

 وسيلة وهو المؤثرة, بالجرعة أيضاً  تُْعَرف والتي الموزونة اإلشعاع جرعة لقياس وحدة هو( Sv) السيفرت)*(

 نوع الحسبان في السيفرت له, ويأخذ يتعرض بمن يلحقه الذي الضرر مستوى حيث من المؤين اإلشعاع لقياس

 والسيفرت ميكروسيفرت, ألف على الواحد سيفرت الملي واألعضاء, ويحتوي األنسجة حساسية ودرجة اإلشعاع

 وتدابير الصحية آثاره المؤين اإلشعاع. لالستزادة راجع منظمة الصحة العالمية, سيفرت ملي ألف على الواحد

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/ar/ , الموقع االليكترونيمنه الوقاية

(
4

ممدوح حامد عطية, سحر مصطفى حافظ, المخاطر االشعاعية بين البيئة والتشريعات القانونية في الوطن (

 18-16,ص2005العربي, دار الفكر العربي, الطبعة االولى, القاهرة , 
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  كالحرارة التخزين لسوء التعرض او ,التصنيع جراء من الفاسدة أو الصلحية المنتهية والعقاقير
         (1)ومخازن االدوية.  الصيدليات مصدرها و الشمس و
 الكيميائية المواد من الكيميائية النفايات تتكون: Chemical Wastes)النفايات الكيمياوية)-و

 الفحص أعمال نع الناتجة المواد تلك المثال سبيل وعلى المطروحة, والغازية والسائلة الصلبة
جراءات ةالمنزلي واإلدارة والتنظيف والتجارب التشخيصي  النفايات تكون أن ويمكن ,التطهير وا 
 ُتعد   الصحة, حماية مضمون وفي خطرة, غير أو خطرة الصحية الرعاية من الناتجة الكيميائية
, سامة) :يةتاآل الصفات من األقل في واحدة صفة تحملكانت  إذا خطرة الكيميائية النفايات
      (2)سريعة االشتعال, سريعة التفاعل, سامة للجينات(.   ,اكالة

 االدوية من الناتجة النفايات وهي :(Genotoxic waste)للجينات السامة النفايات -ز
 للجينات السامة النفايات ُتعد  و , عامة باإلشعاع العلج او االورام علج وحدات في المستخدمة

 للخليا مثبطة او( mutagenic) مطفرة خصائص لها يكون أن ويمكن الخطورة شديدة
((cytotoxic, او االدوية  الكيماوي العلج يتلقى الذي المريض إفرازات الى النظر يجب و

 يجب ان تعطــىولذلك  (3) .خطرة وراثية سمية ادةــكميء الق و والبراز كالبول اــالمثبطة للخلي
 اهتماما خاصًا.

 في الغازات من كثيرة أنواع تستخدم: (Pressurized containersالعبوات المضغوطة)-ح
 إذ ,(المضغوط واءلها األكسجين, اإليثلين, أكسيد المخدرة, الغازات)منها والشائع الصحية الرعاية
 كثير استعمال إعادة يمكن و اإليروسول, وعلب وخراطيش مضغوطة اسطوانات في غالباً  تخزن
- األنواع بعض ولكن مستخدمة, غير أم فارغة كانتأ سواء االسطوانات أو العبوات هذه من
 الغازات ومن منها التخلص عند ولكن ,منها التخلص يتم أن يجب - األيروسول علب السيماو 

 خاملة عن كونها غازات النظر بغض بحرص معها التعامل يتم أن يجب المضغوطة العبوات في
 السيما,  تنفجر أن يمكنوهذه العبوات نتيجة احتوائها على تلك الغازات  (4). الضرر محتملة أو

 .اذا استخدم اسلوب الحرق معها او عندما تُثقب صدفةً 
نفايات وهي  :Heavy metals))النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة-ط

كثر شيوعا تشمل تحتوي على نسبة عالية من العناصر الثقيلة, و العناصر الثقيلة السامة اال

                                                           

(
1

محمد نجيب ابراهيم ابو سعدة, المخلفات الصلبة وامكانية تدويرها بيولوجيا, دار الفكر العربي, الطبعة (

 162, ص2005ولى, القاهرة, اال

(2) Yves Chartier, and others, ibid, p.6                                                                                       
)
3
(Abdul-Salam A. Khalaf, Assessment of Medical Waste Management in Jenin 

District Hospitals, Thesis ,AL Najah University,  Nablus- Palestine, 2009, p.7                                     
(

4
 -سراي أم السعد, دور اإلدارة الصحية في التسيير الفعال للنفايات الطبية في ظل ضوابط التنمية المستدامة (

, -سطيف -ماجستير, جامعة فرحات عباس , رسالة -بالتطبيق على المؤسسة االستشفائية الجزائرية 

 69,ص2012الجزائر,
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التي توجد في البطاريات و مقاييس الحرارة القديمة واجهزة قياس الضغط الرصاص والزئبق, 
هناك مواد ثقيلة  سامة تحتويها كثير من  إذ أنَّ   (1)على الحائط, وغيرها من النفايات.المثبتة 

في  تصبح خطرةو  وغيرها, بأنواعها, الضغط كالمحارير واجهزة قياس  االجهزة واالدوات الطبية
بسبب السمية الشديدة لهذه  مما يؤدي الى حدوث التلوث حال تعرضت تلك االجهزة للكسر

 المواد.
اه الصرف الصحي في يتتشابه م: Liquid medical Wastesالنفايات الطبية السائلة -ي

مع مياه الصرف الصحي المنزلي  التي تحملها صائصوالخ مؤسسات الرعاية الصحية في قوامها
التي تجعلها اكثر خطورة , حيث ,  , لكنها تختلف عنها باحتوائها على النفايات الطبية السائلة

 تحتويو  اتجة عن معالجة المرضى,خطرة ن واخرى كيمياوية سامة و تحتوي على مركبات معدية
 للمرضى اليومية البشرية لمخلفاتفضًل عن امؤسسات الصحية المختلفة لل الصحي الصرف مياه

 (2) :وهي على النحو اآلتيوالموظفين   والعاملين
 ميكروبات من كبيرة كميات على المستشفيات مجاري مياه تحتوي:  الممرضة الميكروبات 

 مياه تتلوث.  الماء خلل بسهولة تنتقل وديدان وفيروسات بكتيريا من المعوية األمراض
 أو المعوية االلتهابات مرضى من والمعدية السارية األمراض أقسام من الصحي الصرف
 .األوبئة خلل

 عملية عن ناتجة  ومختلفة متنوعة المخلفات من النوع هذا كميات:  خطرة كيميائية سوائل 
 المذيبات من كبيرة كميات واألرضية, واألسطح والمعدات لألجهزة اليومية والتنظيف التعقيم
 . عضوية وغير عضوية وقلويات أحماض من

 الصيدلية من العامة للمجاري تصريفها يتم  األدوية من قليلة كميات:  الصيدالنية لنفاياتا 
 سامة وأدوية الحيوية المضادات على تحتوي قد األدوية هذه المختلفة, الطبية األقسام ومن
  (3) .غيرهاو (  cytotoxic drug) األورام لعلج

 (4) .المادة المستعملة في علج امراض الغدة الدرقية لمث: مشعة سائلة نفايات 

                                                           

)
1
(Brenda Wilmoth Lerner , K. Lee Lerner, Environmental Science In Context , 

volumes(1-2) , Gale, Cengage Learning, without printing,  china, 2009, p.563               
(

2
الوطن العربي واقعه وحلول معالجته, دار الفكر العربي ,  الطبعة االولى سيد عاشور احمد, التلوث البيئي في (

 55, ص2006, القاهرة , 

(
3

غيداء ياسين رشيد, صالح فرحان شريف , تقييم ومعالجة المياه المطروحة من مستشفيات منطقة العلوية في (

 60, ص2008بار, ( , جامعة االن12مدينة بغداد, المجلة العراقية للهندسة المدنية, العدد)

(
4

بغداد,  –سلوى هادي احمد, صالح فرحان شريف, تقييم مياه المخلفات المطروحة من مستشفى النعمان العام (

 2, ص2010(,حزيران , 2(, العدد)17مجلة تكريت للعوم الهندسية, المجلد )
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 تصريفها يتم العالية السمية ذات الثقيلة المعادن من كميات :الثقيلة المعادن بقايا مخلفات 
 باألشعة التصوير أقسام منو  األسنان خدمات مراكز من والرصاص والفضة الزئبق مثل

 (1). والميكانيكية الحركة كقسم بالمستشفيات المساعدة الفنية األقسام من وكذلك
لنفايات التي تصنف على انها خطرة, ان النفايات الطبية تعد من ضمن ا وخلصة القول        

تولد هذه النفايات, حيث تشمل هذه المصادر أي مؤسسة او واخرى ثانوية  رئيسةوهناك مصادر 
كالمستشفيات بأنواعها  كانت كبيرة ام صغيرة , حكومية ام اهلية,أمركز يقدم معالجة طبية, سواء 

وتختلف  العامة والخاصة والجامعية, والمراكز التخصصية والعيادات ومراكز االبحاث الطبية, و
الذي تولدت منه, ونوعه تخصصه حسب حجم المصدر بوالنوع النفايات الطبية من حيث الحجم 

 ُتعد  تكون احجامها كبيرة, ألنها معظم االنواع والنفايات المتولدة منها  فالمستشفيات تضم تقريباً 
, على عكس المركز التخصصي غلب التخصصات الطبيةأمؤسسة صحية كبيرة الحجم وتضم 

المتولدة ذات اوزان وانواع او تخصصين, فتكون بذلك النفايات الطبية  اً واحد اً الذي يضم تخصص
 .قليلة
 تختلفالخطرة  الطبية لى صنفين)عادية وخطرة(,والنفاياتعتصنف النفايات الطبية عادة و    

حسب انواعها, فهناك النفايات المعدية كالشاش الملوث بالدم والنفايات ب تهاخطور في درجة  ايضاً 
وتختلف معدالت تولد النفايات  ألعضاء المبتورة والنفايات الحادة والكيمياوية وغيرها.التشريحية كا

 عواملخل عدة دداخل الدولة الواحدة, وذلك لتفي الطبية بين دولة واخرى فضًل عن اختلفها 
وعدد المؤسسات  ونوعية االدوات الطبية المستخدمة ابرزها درجة تقدم الدولة في المجال الطبي,

 وغيرها.حية التي يحتويها, والمستوى الصحي واالقتصادي, ودرجة انتشار االمراض واالوبئة الص
بدرجة كبيرة من الوعي, من خلل ادارتها بشكل صحيح,  هذه النفاياتوهنا ينبغي ان تعامل مثل 

وايجاد الطرق التي من شأنها تقليص حجم معدالتها المتولدة لغرض تفادي اخطارها وتكاليف 
متعددة التخلص منها, حيث تتطلب النفايات خطوات واجراءات خاصة في ادارتها , وتُتبع طرق 

  للتخلص منها.

                                                           

(
1

 3نيران عدنان عباس, مصدر سابق, ص(



 [التعريف العام بالنفايات الطبية وطرق التعامل السليم معها وآثارها العامة.] الفصل االول
 

  
27 

 
  

 نيالمبحث الثا
 والطرق المتبعة لمعالجتها مع النفايات الطبية السليم خطوات التعامل

من النفايات الخطرة التي تتطلب اجراءات مشددة وادارة سليمة وطرق  ُتعد  ان النفايات الطبية     
ي اخطار بيئية او حدوث االمراض واالوبئة , فهذه ة للتخلص منها من دون التعرض ألصحيح

البلدية التي تشمل النفايات المنزلية و نفايات المؤسسات ونفايات النفايات تختلف عن النفايات 
 وث أيد, من دون حيمكن ان يتم التخلص منها بسهولة او اعادة تدويرها إذ ,الشوارع وغيرها
فالنفايات الطبية لكي نتجنب خطورتها ينبغي اوال ان تتم ادارتها بشكل صحيح في , مشاكل للبيئة

م تعريضها لطرق معالجة يمكن معها التخلص من صفاتها المعدية المؤسسات الصحية , ومن ث
تكاليف  فضًل عنوالسامة واالكالة والقاتلة في بعض االحيان , وهو ما يتطلب تكاليف عالية 

 تقديم الخدمة العلجية.

داخل  متعددة في بخطوات الطبية النفايات تمر: اوال: خطوات التعامل السليم مع النفايات الطبية
يتم  بداية تولدها عند تقديم الخدمة الصحية الى اخر مرحلة حيث ذمنتبدأ المنشآت الصحية , 

  :التخلص النهائي منها, وهي كاآلتي

 مهم أمر هاوتحديد الصحية الرعاية مرافق نفايات فرز عملية إن(:الفرز) النفايات فصل -1
 جانب والى متخصصة, معالجة إلى تحتاج التي النفايات مياتك وتقليل النفايات هذه إدارة لعملية
 حسبب لك منها والتخلص ومعالجتها النفايات مع التعامل نفقات من تقلل الفرز عملية فان ذلك
: نوعين إلى الطبية نفاياتوعادة ما يتم فرز ال (1). العامة الصحة حماية إلى تؤدي أنها ماك نوعه
 مميزة حاويات في الخطرة النفايات وضع ويتم كما ذكرنا سابقا خطرة غير وأخرى خطرة نفايات
  .دولة لك في المتبع النظام حسبب األلوان

اوال عزل )فصل( النفايات الخطرة  والمعدية عن المخلفات العامة االخرى , غالبا ما يتم لكن     
 حاويات( أ:)يأتي كما الحاويات هذه تخصص ان على لذلك الحاويات من انواع ثلثة تعملوتس

, والتي عادًة ما تكون على شكل علبة صغيرة لكي تغلق بإحكام عند االنتهاء منها الحادة للالت
وضع  مراعات مع االخرى المعدية للمخلفات حاويات (ج, ) المعدية للمخلفات حاويات  (ب)

 .(1)صورةينظر  (2)ي المعروفة عالميا على كل حاوية.علمة الخطر البيولوج

                                                           

(
1

الجدايل, اإلدارة المستدامة للنفايات الطبية, بحث مقدم الى المؤتمر العربي محمد بن علي الزهراني, فايدة ابو (

نوفمبر , شرم الشيخ, جمهورية مصر  21-21لإلدارة البيئة)االتجاهات البيئية في ادارة المخلفات الملوثة للبيئة(, 

 212,ص2004العربية, 

(
2

مة المهنية, الطبعة االولى,  دار الفكر العربي, (حازم محمود عليوة, التعامل االمن مع المواد الحيوية والسال

  95, ص2012القاهرة, 
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 (1)صورة

  نظام العبوات الثالث 

المصدر:منظمة الصحة العالمية, البدء بادارة النفايات الصحية في الؤسسات الطبية, المكتب االقليمي لشرق 

 3, صم2004,  القليمي النشطة صحة البيئة, عمانالمتوسط, المركز ا
الوان مختلفة  عملتست :النفايات الطبية فصل انواع عندالتصنيف اللوني لالكياس  عمالاست -2

 األسود اللون باعتماد العالمية الصحة منظمة وتوصي حسب نوعها,بلفصل النفايات وذلك 
 فإن عام وبشكل , باألمراض  تسببها المحتمل لتلك األصفر واللون ,(2) صورة العادية للنفايات
 تكون أن يجب بالنفايات الخاصة والعربات النفايات وحاويات وعبوات النفايات ياسكأ جميع
 تمتلئ بعدماو  (3)جدولينظر (1) .النفايات صنف حسبب واالحمر األصفر أو األسود باللون

, وهي عملية المؤقت التخزين الى تنقل العاملين و لدنبالنفايات تجمع من  والحاويات االكياس
صحيحة ثناء النقل واستخدام طرق في ألنفايات لتتطلب ايضا اخذ الحذر والحيطة من التعرض 

  في النقل.
بعدما توضع النفايات الطبية في االكياس والحاويات المخصصة لها ونقلها:  نفاياتال جمع -3
 (2) : تيةاآل الطرق بأحد المستشفيات من هاتجميع يتم
عمال النظافة الى مكان التجميع ,  ساطة: توضع فيها االكياس وتنقل بو صغيرة يد عربات-أ

 داخل المستشفيات والفنادق للخدمات المختلفة. عمل فيوتشبه العربات التي تست
تنقل عبرها النفايات لتصل الى اماكن  إذ, بعاد تناسب احجام اكياس النفاياتانابيب رأسية بأ -ب

 التجميع.
 انابيب شفط للنفايات تسحبها اوتوماتيكيا الى مكان التجميع, وهذه الطريقة االفضل ألنها -ج

                                                           
(

1
منظمة الصحة العالمية, البدء بإدارة النفايات الصحية في المؤسسات الطبية, المكتب االقليمي لشرق المتوسط, (

                                                                5, ص2004المركز االقليمي ال نشطة صحة البيئة, عمان, 
                

(
2

, 2008,  دار الفكر العربي , القاهرة, 1محمد صادق العدوي , هندسة حماية البيئة وادارة المخلفات, ط(

 140ص
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 ( 2) صورة

 التخلص من النفايات العاديةحاوية 

 
        .من عمل الباحثالمصدر: 

 ( 3)جدول

 المؤسسات الصحيةفرز النفايات الطبية حسب أنواعها في 

لون الوعاء او الكيس  نوع النفايات

 مع الرمز الخاص بها

 مالحظات نوع الوعاء

 ترحل مع النفايات المنزلية كيس بالستيكي اسود      النفايات العادية

 النفايات الحادة

            اصفر       

 حاوية غير قابلة

 للثقب 

 ترحل الى المعالجة

 النفايات التشريحية

   كيس احمر  

كيس بالستيكي او 

 عبوة بالستيكية

 ترحل الى المعالجة

 النفايات المعدية

  كيس اصفر 

كيس بالستيكي او 

 عبوة بالستيكية

 ترحل الى المعالجة

 حاويات أو أكياس الكيماويةالنفايات 

 بنية حسب خطورة
 المادة

        

 كيس بالستيكي او 

 حاويات

 يتم التعامل معها وفق

 قوانين المواد الخطرة

 والكيماويات

 النفايات الدوائية

    كيس أزرق

تعاد إلى المصدر حيث تّتم إضافة  كيس بالستيكي

 مواد كيميائية لتصبح خاملة

            حاويات من البولي النفايات المشعة

 كيس أصفر فيايتيلين ثم توضع  

 

يتم التعامل معها حسب تعليمات 

 هيئة الطاقة الذرية

 تعاد إلى المصدر كيس شفاف يكتب عليه ليس للمحرقة العبوات المضغوطة

 من عمل الباحث باالعتماد على: المصدر:
(1)International Committee of the Red Cross (icrc) , MEDICAL WASTE MANAGEMENT, 
Geneva , Switzerland, 2011, p.47 ,PDF available at, www.icrc.org 

دمشق, مجلة جامعة دمشق للعلوم  جامعة في مشافي الصلبة ادارة النفايات الطبيةسونيا عباسي, هند وهبة, (2)

 70, صم2006(, العدد االول, 22الهندسية, المجلد )
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 تجنب العاملين من خطر االصابة بالنفايات الحادة إذسريعة واكثر في التحكم في التلوث, 

 نوع مع متتلء, ما بطريقة منها التخلص او,  المعالجة الى نقلها يتم ذلك بعد. وغيرها والمعدية 
 وخطورتها. النفايات تلك
ان معظم  بها الباحث يلحظ التي قام وفي منطقة الدراسة ومن خلل الدراسة الميدانية     
 داخل المؤسسة الصحية, في في ادارة النفايات الطبية ؤسسات الصحية تعاني من وجود خللٍ الم
 خلط بين النفايات الطبية الخطرة مع العادية, كما ال يتم في انه غالبًا ما يتم ان يحصل  إذ

النفايات الطبية المتولدة,  تصنيف اللوني للكياس لكل نوع من انواعاغلب االحيان استخدام ال
عمال النظافة الى اماكن تجميع لدن )عربات يد صغيرة( من ساطةكما ان النفايات الطبية تنقل بو 

النفايات الطبية الخاصة, وبذلك يكون عامل النظافة معرضًا لخطر االصابة بالنفايات الطبية, 
بيئة المؤسسة الصحية معرضة  , كما تكوناذا كان قليل الوعي بخطورة هذه النفايات السيماو 

 . للتلوث

 سليمةاتباع طرق غير ان : والتخلص منها معالجة النفايات الطبيةل المستخدمة طرقال :ثانيا
, والعاملين ضع المرضى المراجعين والراقدينت, قد نفايات انشطة الرعاية الصحية في معالجة

االمراض الخطرة , نتيجة لما تحتويه  بالنفايات والكوادر الطبية والموظفين , في خطر االصابة
باهتمام  النفايات الطبية حظىال ت ففي الدول النامية .نفايات من مواد معدية وسامة خطرةتلك ال
والنفايات الطبية قد يكون بعضها معديا, مما  ,طرةتخلط النفايات الطبية العادية مع الخإذ , كبير

تحتوي على كائنات حية دقيقة  إذ انها , للعدوىيؤدي الى ان تكون تلك النفايات عامل نقل 
يمكن ان تنتقل وتنتشر بسرعة في انسجة الجسم, لذلك فان مسببات المرض التي تنتقل عن 

كون لها تأثيرات صحية ومن ثم تطريق هذه الكائنات يمكن ان تؤدي الى االصابة باألمراض, 
الذي يرافق عملية معالجة المتعرضين من الضرر المادي  مما يزيد (1).متنوعة على االنسان

 لإلصابات بهذه االمراض جراء التعامل غير الصحيح مع النفايات.

 التقديرات تشيرحيث  .جدا في العالم اليوم مكلف الطبية النفايات من التخلص أصبح وقد    
, اي ما يقارب في السنة ليون دوالرم (194.911.977)من أكثر تنفق المتحدة الواليات أن إلى

 اهتمام هناكوهو ما جعل ان يكون  ,الصحية الرعاية نفايات معالجةلمائتي مليون دوالر امريكي 
 كذلك شهدت , المتولدة الطبية النفايات كمية من للحد مختلفة استراتيجيات لتطبيق متزايد

                                                           

)
1
(Lawrence Muhwezi, and others,  Health Care Waste Management in Uganda -A 

Case Study of Soroti Regional Referral Hospital, International Journal of Waste 
Management and Technology, Vol. 2, No. 2, Kyambogo University , April 2014, p.2                      
.                                             
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وتؤكد  (1).الصحية الرعاية لنفايات التدوير إعادة برامج تطوير في اً كبير  اً تزايد األخيرة السنوات
باإلصابة  تتسبب نأيمكن  ةحبالطرق الصحي الطبية معظم التقارير ان عدم التخلص من النفايات

الحتوائها على مواد معدية  (2)رطان, وغيرها الكثير من االمراض,والس بفيروسات الكبد بأنواعها ,
     تنتقل الى انسجة جسم االنسان.

الى عمليات معالجة خاصة تختلف عن  تحتاج النفايات الطبيةفإن  مهما يكن من أمرو      
 في مواقع مكشوفة من دون معالجة وان رمي النفايات الطبية, كما ذكرنا سابقا, النفايات العادية

من  ووكالة حماية البيئة ما وضعته منظمة الصحة العالميةو يعد تصرفا خاطئا, واليتماشى 
 كما هو مبين في , ولكل نوع من النفايات طريقة معالجة شروط للتخلص من النفايات الطبية.

   . (4)جدول
 (4)جدول

 معالجة النفايات الطبية حسب أنواعها 

 المعالجة   نوع النفايات الطبية

 Autoclave )تعقيم(أوتوكليف (الملّوثة بالدم ومشتقاتهالنفايات المعدية )

 أوتوكليف الحادةالنفايات 

     Incineration الترميد النفايات الباثولوجية

 الترميد النفايات الصيدالنية

 الترميد بقايا نفايات العالج الكيماوي

 ,Kirk Matin, Medical Waste Management plan, University of California المصدر:   
Irvine ,USA,p.4, available at:                     
https://www.ehs.uci.edu/programs/biosafety/medwastemgmtprog.pdf             

 الترميد اآللي الحرق هي الطبية النفايات معالجة في المستخدمة الحديثة الطرق أهم ومن     
(Incineration), (االتوكليف) بالموصدة عقيموالت (Autoclaving), االشعاع عقيموالت 
(Microwave irradiation disinection,) الكيمياوي طهييروالت (Chemical 

disinfection). (3) 

                                                           

)
1
(KEVIN PAUL PUDUSSERY, A STUDY ON THE MEDICAL WASTE 

MANAGEMENT AT THE NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITAL, 
Thesis, University of East Anglia, Norwich, 2011, p.17                                                                                                            

(
2

,  2003,  دار الفكر العربي, القاهرة, 1وتحديث الصناعة, ط صالح محمد الحجار, التوازن البيئي(

 129-128ص

(
3

عصام أحمد الخطيب , معالجة النفايات الطبية في مراكز الرعاية الصحية باألراضي الفلسطينية المحتلة, (

 696مصدر سابق, ص
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ال تزيل سمية حرارية  -هو عملية كيمياوية:  Incinerationالترميد)الحرق االمن( -1
التكنولوجيات من تكنولوجيا الترميد  ُتعد  و  (1)وية فقط بل يمكن تدميرها تمامًا. عضالمخلفات ال

التشغيل والصيانة, وتعني طريقة الترميد حرق لميا وبنجاح في حالة توافر ظروف المطبقة عا
النفايات في محارق خاصة بغرض الحرق فقط , ويستلزم استخدام هذه الطريقة توفير مهارت 

طريقة حرق ومع هذه المزايا التي تتميز بها  (2)عالية في التشغيل والصيانة للفران المستخدمة. 
 إذلهذه الطريقة, تتمثل باالدخنة والغازات التي تطلقها , اً النفايات الطبية اال ان هناك عيوب

 اصبحت الدول المتشددة في حماية البيئة تقلل من استخدامها.

 من للحد واإلرشادات المقاييس من مجموعة األمريكية البيئة حماية الةكو  مؤخراً  أصدرتفقد      
 2500 من ثركأ إغلق إلى أدى مما الطبية النفايات محارق مداخن من الهواء ملوثات انبعاث
 النفايات محارق أن األمريكية البيئة حماية الةكو  بها قامت التي الدراسات نتائج دتكأ وقد محرقة
 انبعاث في الرابع زكالمر  وتحتل سينكوالدايو  الفيوران النبعاث الثالث الرئيس المصدر تعد الطبية
 إلى نتائجها أشارت دراسة ( م1999)  الدولي البنك أعد   السبب ولهذا, المتحدة بالواليات الزئبق

         (3). االنقراض إلى طريقها في ماضية التقنية هذا أن
ان طريقة حرق النفايات الطبية تعد طريقة مهددة لبيئة المؤسسة الصحية , وتتعداها وبذلك ف     

السكنية المحيطة بها, فالغازات واالبخرة السامة التي تنطلق من المحارق يمكن  لتشمل المنطقة
, يمكن ان تلوث التربة بالمواد المتطايرة التي تحوي على مواد سامة  ؤهان تلوث الهواء وتمل

 معها الملوثات بأنواعها الى االرض والمياه السطحية.عند سقوط االمطار فتحمل  السيما
 في تكلفة وأقل للبيئة أمنة طريقة :(Steam Sterilization) الرطبة رةبالحرا التعقيم-2

 تحت متشبع بخار إلى المخلفات تعريض بها يتم طريقة وهي مؤهلين, فنيينالى  وتحتاج التشغيل
 متفق عالمية مواصفات لها األوتوكليف تسمى مقفلة خاصة أحواض داخل عاٍل في ضغط
 الصيدالنية للنفايات صالحة غير, المخلفات كل واختراق ذالنفا إلى للبخار يسمح إذ عليها,

 لجزئيات تقطيع إلى النفايات تحتاج وأحيانا البخار, يخترقها ال التي النفايات وكل والكيميائية
) البشرية الطبية للمخلفات أيضا صالحة غير الطريقة هذه ,(Shredding)صغيرة

Anatomical waste.) (4) 

                                                           

(
1

, 2010توزيع, القاهرة, (, دار الكتب العلمية للنشر وال2محمد احمد خليل, الهندسة البيئة والصحية, ط )(

 180ص

(
2

 131صالح محمد الحجار, مصدر سابق, ص(

(
3

 215فايدة أبو الجدايل , مصدر سابق, ص(محمد بن علي الزهراني,

(
4

(رشا صالح مهدي, دراسة كفاءة محارق النفايات الطبية في مستشفيات الحلة في محافظة بابل, مجلة جامعة 

 563ص ,2014(, 3( , العدد)22بابل , المجلد)
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 أو المباشر اللهب عمالاست (:Dry Heat Sterilization)الجافة بالحرارة التعقيم-3
 أفرانإلى  تحتاج الطريقة هذه طويلة, زمنية لمدد عالية حرارة بدرجات الساخن الفرن عمالباست
 الطبية المخلفات داخلفي  خاصة مؤشرات وجود ومع رمتهاب للعملية مراقبة بتجهيزات مزودة
 (1) .الكبيرة للكميات استعمالها يمكن وال التعقيم جودة لمعرفة

 وهي إحدى طرائق التخلص من النفايات الطبية :(Landfilling)دفن النفايات في األرض-4
فصحيح ان النفايات عندما تدفن تكون بعيدة عن االنظار وال تشوه مزايا وعيوب,  وهذه لها

لكنها من ناحية اخرى ال  .المنظر الجمالي , وال يتعرض لها اولئك الذين يقومون بنبش النفايات 
تؤدي الى تكون قد مرغوبة, واحتماالت حدوث التفاعلت غير ال تسلم منها التربة والمياه الجوفية,
االنسان  على فتظهر بذلك االثار الخطرة, شاملة في تأثيرها (2)غازات سامة او انفجارات. 

                        (3) :بما يأتي هذه الطريقة تتصفو  والحيوان والنبات.

 مخاطر كاٍف الستخدام حفر الدفن األرضية للنفايات الطبية ويم ال يوجد حتى اآلن تق
ية ومواد كيميائية  البيولوجية أو نفايات الرعاية الصحية التي قد تشتمل على كائنات معد 

  خطرة.
 ت قانونية( ترتبط وهناك قضايا جارية تتعلق بالصحة وبالسلمة )ومن ثم تتفرع عنها تفريعا

         .ية وكذلك الخاصة بالرعاية الصحيةبالتخلص من النفايات غير المعالجة الطبية البيولوج
  إن التخلص من نفايات معدية في حفرة أرضية يزيد كثيرًا من المخاطر على صحة البشر

تعرضت والبيئة وذلك عن طريق تعريضها للعدوى من هذا المصدر, ذلك أن النفايات إذا 
 .نه ينشأ عنها المزيد من المخاطرللعبث بها بأي طريقة أو لم تكن محكمة الغطاء, فإ

 .طبقا للوائح والسياسات الوطنية, قد يحظر دفن النفايات في بعض البلدان 
 التي الجسم نسجةا-أ: النفايات ردم موقع في منها لتخلصال يجوز ا وهناك نفايات طبية    
  أو والمختبرية الصيدالنية, الكيميائية المواد -ج السامة األنسجة نفايات -ب عليها التعرف يمكن

 (4).المعدية النفايات -المشعة ه النفايات -د المحلية
 عن تتم التكلفة, ومنخفضة وآمنة بسيطة طريقة :الكبسوالت في التغليف خالل من التخلص -5

 براميل أو الجودة عالية بلستيكية مواد من حاويات أو صناديق في الطبية النفايات وضع طريق
                                                           

(
1

 الطاهر إبراهيم الثابت, المحارق وطرق معالجة المخلفات الطبية, النادي الليبي للمخلفات الطبية(

www.info@libyanmedicalwaste.com 

(
2

االدارة  -مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  محمد صابر , االنسان وتلوث البيئة , الطبعة )ال تتوفر((

 33م, ص2000ر  , المملكة العربية السعودية , العامة للتوعية والنش

(
3

 48أحمد طه خلف اللويزي, مصدر سابق, ص(

(
4

األحيائية والرعاية  –برنامج األمم المتحدة للبيئة, مبادئ فنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الطبية (

ها عبر الحدود,  الخطرة والتخلص من الصحية , مؤتمر األطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات

 57,ص2002( هـ  من جدول االعمال المؤقت, جنيف, 6كانون االول, البند ) 13-9من  االجتماع السادس
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 وبعد الصلصال, أو الرمل أو البلستيكية الرغوة من كأنواع مثبة مواد عليها يضاف حديد من
 للمخلفات صالحة الطريقة هذه المكبات, في وترمى نهائيا إغلقها يتم المضافة المواد جفاف
 الحد مزاياها أهم منهي و  الصيدالنية, لطبيةا المخلفات وبعض والحقن اإلبر من الحادة الطبية
  (1) .المكبات في األشخاص بعض ساطةبو  الحادة الطبية بالمخلفات العبث من

ي التخلص من جميع ة, وال يمكن االعتماد عليها فوبذلك تبقى هذة الطريقة غير متكامل    
ولكونها ا التخلص من نوعين من النفايات الطبية , اطتهسإذ انها يمكن بو ة بأمان, النفايات الطبي
خرى للتخلص من أ اً مع طرق عمالهان استفيمككلفتها البسيطة فضًل عن على البيئة  اً التترك اثار 

 النفايات الطبية االخرى.  

 استخدمت إذا وآمنة جيدة تعقيم طريقة:  Microwave radiation))طرق االشعاع -6
 الطبية للمخلفات وتستعمل والصيانة التشغيل عند العالية تكلفتها عيوبها ومن ,جيدة بصفة
   (2).فقط سوائل على المحتوية المعدية الطبية والمخلفات السائلة
ا تقدم يتبين لنا انه ال توجد طريقة واحدة مثالية  لمعالجة النفايات الطبية , وذلك الن كل مَّ م      

امنًا بيئيا , ولكن تكلفتها التشغيلية تكون عالية, واخرى  طريقة فيها مزايا وعيوب , فبعضها يكون
ق تصلح لنوع واحد من ائتكون قليلة التكاليف لكن تسبب اضرارًا بيئية وصحية, وهناك طر 

 ق تصلح ألكثر من ذلك وهكذا. ائالنفايات الطبية , وهناك طر 
, يجب ان تقدم الجوانب  طريقة ما لمعالجة النفايات الطبية عمالويمكن القول انه عند است    

البيئية والصحية قبل كل شيء, فالتلوث البيئي واالضرار الصحية التي تنجم عن التعرض 
للنفايات الطبية في حال عدم القضاء على خطورتها, تؤدي الى خسائر بيئية , وامراض واوبئة , 

المزايا  العديد من ويمكن القول ان هنالكالخسائر االقتصادية التي تترتب على ذلك.  فضًل عن
وفي العراق ومدينة    .(5)جدولينظر والعيوب لكل طريقة تستخدم في معالجة النفايات الطبية,

كربلء تحديدًا, تعد طريقة الحرق اكثر الطرق استخدامًا لمعالجة النفايات الطبية, ولكن نهاية 
(, ليتم األوتوكليف( والمعالجة الحرارية )Shreddingم تم ادخال جهاز الثرم )2015سنة 

في جميع المحافظات وتحديدًا في كربلء, مع بقاء استخدام طريقة استخدامه في المعالجة 
اثارها الصحية الخطرة, وذلك الن النفايات  فضًل عنالحرق, التي تعد طريقة مهددة للبيئة 

, تسبب الكثير من الطبية تعد من النفايات الخطرة الحتوائها على مواد سمي ة واخرى أكال ة للجلد
حسب انواعها, وهنا سوف يتم توضيح ودراسة مخاطرها بهي تختلف في خطورتها و االمراض, 

 ة والصحية واالقتصادية.يالبيئ السيماوآثارها العامة و 
                                                           

(
1

 11ميلود تومي, عديلة العلواني, مصدر سابق, ص(

(
2

 564رشا صالح مهدي, مصدر سابق, ص(
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 (5) جدول

 أهم مزايا وعيوب أساليب معالجة النفايات الطبية 

طرق المعالجة والتخلص من 

 النفايات الطبية

 العيوب المزايا

 الترميد بالتحلل الحراري/

 الترميد عبر مرحلتين بمصفاة

 للغازات

 لها قدرة عالية في التعقيم

 خاصة النفايات المعدية وغالبية

 النفايات الكيميائية والصيدالنية

التكلفة مرتفعة , احتياطات واجبة 

عند التخلص من رواسب الترميد 

كونها تحتوي على مخاطر كامنة 

 رماد متناثر()رماد كامن, 

وتعد هذه الطريقة آمنة للبيئة وأقل  التعقيم الحراري بالبخار

 تكلفة في التشغيل

ال يمكن لها التخلص من بعض 

النفايات الكيميائية أو النفايات 

األخرى غير البيولوجية المختلطة 

 مع النفايات البيولوجية.

الحرق بالمحارق 

(Incinerators) 

توليد الديوكسين وانبعاثات الزئبق  تتقليل حجم و وزن النفايا

 وغيرها, وعدم تدميرها لكل

 الجراثيم 

 تعقيم فعال في الظروف العملية التعقيم الكيميائي

 السليمة من أجل النفايات

 الخاصة, وهي طريقة تتفاعل

 تكلفتها مع طبيعة المطهرات

 أوالكيماويات المستعملة.

مؤهلة  تتطلب كفاءات جدا

مواد خطرة تتطلب وتستعمل فيها 

هي أيضا احتياطات السالمة وال 

تتالئم مع المواد الكيميائية والعديد 

 من أصناف النفايات المعدية

 التعقيم البخاري )بالمعقام(

 معالجة حرارية بطريقة رطبة

سليمة بيئيا, تكلفتها االستثمارية 

والتشغيلية متدنية, وطريقة مكيفة 

ي بشكل جيد للنفايات المعدية والت

 تحتوي على ميكروبات بيولوجية.

غير مالئمة للنفايات الصيدالنية 

والكيميائية أو النفايات غير السهلة 

الختراق الحرارة فيها. وال تتكيف 

مع النفايات غير المقطعة و 

 الجسدية.

فعالية التعقيم  في الظروف  و  الموجات القصيرة اإلشعاعية

الشروط المالئمة  والسليمة وهي 

 بيئية آمنة.طريقة 

تكلفة جدا عالية, مع مشاكل 

االستغالل والصيانة, وتستعمل إال 

للنفايات المعدية الرطبة أو النفايات 

 التي بها كمية من الماء.

 طريقة محكمة وبسيطة مع تكلفة الكبسلة )باإلسمنت أو الجبس(

 متدنية جدا.

ال تستخدم إال للنفايات الحادة و 

 بعض النفايات الصيدالنية.

في حالة الردم السليم بالمكبات  الردم االرضي

للمخلفات الطبية تكون أفضل 

في حالة عدم  السيماطريقة قبوال  و

 وجود طرائق بديلة

غير مالئمة لبعض النفايات الطبية 

المشعة, انبعاث الروائح  السيماو

 . وانتشار االمراض الكريهه

 المصدر:من عمل الباحث باالعتماد على:

التسيير المستدام لنفايات النشاطات العالجية دراسة تطبيقية بالمركز االستشفائي فياللي محمد األمين,  (1)

 100-99,صم2007قسنطينة,الجزائر,  -الجامعي ابن باديس قسنطينة, رسالة ماجستير, جامعة منتوري 

دينة بغداد )منطقة الدراسة بلدية المعالجات البيئية للنفايات الطبية الصلبة  في م (فتحي فاضل عبد االمير,2)

, المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي ,جامعة بغداد ,(منشورة غير)اطروحة دكتوراهالرصافة(, 

 43-42-32-27,صم2010
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 لمبحث الثالثا
 االثار العامة التي تترتب على النفايات الطبية.

كبيرة  على االنسان والبيئة , قد صاحبه مخاطر التعرض للتلوث بالنفايات الطبية تان       
في بعض االحيان, وذلك لما تحتويه هذه النفايات من مواد معدية واخرى سامة  ايصعب تفاديه
 ومشعة خطرة.

 المجتمع في الناتجة النفايات أكثر ُتعد الطبية النفايات أنواع بعض أن اآلن به المسلم منف    
 عبر االمراض انتشار خطر زاد أنواعها توتع قد الصحية الرعاية نفايات حجم زاد وكلما , خطورة
 مثل االوبئة وقوع في األخير االرتفاع إن ,آمن بشكل منها التخلصمما يقتضي األمر  تداولها
 يتعاملون الذين لألشخاص العدوى انتقال احتمال يفتح ج و ب الفيروسي الكبد والتهاب االيدز,

 المعدية النفايات نقل عن الناجمة العامة الصحة على المخاطر فضًل عن النفايات, هذه مع
 (1)االخرى. الخطرة والنفايات
 بين % من30عن بشكل عامالرغم من ان نسبة النفايات الطبية الخطرة ال تزيد وعلى      

جميع النفايات المتخلفة من انشطة الرعاية الصحية كما ذكرنا سابقا, اال ان االمراض والعدوى 
بيئية تسببها دها وكثرة انواعها, فهناك امراٌض واضراٌر التي تأتي منها كبيرة  ومتنوعة وذلك لتعد

لتي تسببها النفايات الطبية المعدية , واخرى تسببها النفايات الكيماوية , كما ان االضرار ا
النفايات المشعة تختلف عن تلك التي تسببها النفايات الحادة وهكذا يرتبط كل نوع منها بنوع 

 معين من الخطر البيئي والصحي.

ان التعرض للنفايات الحادة والمعدية : المخاطر الناجمة عن النفايات المعدية والحادة-1
ثة يسبب الكثير من االمراض والمخاطر, االخرى كالشاش الملوث بالدم واالدوات الحادة الملو 

 الوبائي الكبدي  وااللتهاب( المكتسبة المناعة نقص) االيدز بمرض العدوى إمكانية هااهمولعل 
(B&C)  الملوثة الحادة األدوات بوساطة تحدث قد التي الجروح خلل من األمراض هذه وتنتقل 
 فيروس أنعلى  الدراسات برهنت وقد ,المعدية المواد فيها تطايرت إذا العين أغشية خلل من أو

 عينة أخذ تاريخ من أيام ثمانية لمدة الحقنة داخل معديا يستمر أن يمكن الوبائي الكبدي االلتهاب
 النفايات في الملقاة الملوثة اإلبر وخز حوادث من العدوى انتقال المحتمل من فانه ولهذا الدم

 أن نامياً  بلداً  22 يف العالمية الصحة منظمة أجرته ويماً تق أظهر ,م2002 سنة يفو  (2) .الطبية
 السليمة األساليب تستخدم ال الصحية الرعاية مرافق من%  64 الى %18 بين يتراوح ما

 إصابة حالة مليون 16 إلى 8 من سنويا تقع العالم, مستوى وعلى ,النفايات من للتخلص
                                                           

(
1

فلسطين: حالة دراسية من الضفة الغربية وقطاع غزة, مجلة عصام أحمد الخطيب, إدارة النفايات الطبية في (

 12, ص2010(, 1( , العدد)37دراسات, العلوم األساسية, المجلد )

(
2

 210محمد بن علي الزهراني , فايدة أبو الجدايل, مصدر سابق, ص(
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 إلى  80000 ومن ,C الكبد بالتهاب إصابة مليون 7,4 – 2,3 ومن , B الكبد بالتهاب
بر محاقن استخدام إعادة بسبب البشرية, المناعة نقص بفيروس إصابة ألف 160000  غير وا 

 .(6)جدولينظر  (1). معقمة
 (6)جدول

 نسب انتقال مخاطر العدوى عن طريق الجلد عند التعرض للدم الملوث 

 نسبة انتقال العدوى الفيروس

 %0,3 االيدز

 3% (Bالكبد الوبائي)التهاب 

 3-5% (Cالتهاب الكبد الوبائي)

 International Committee of the Red Cross (icrc) , MEDICAL WAST المصدر:
MANAGEMENT , Geneva , Switzerland, 2011, p.85 ,PDF available at, www.icrc.org                         

ال تخلو من مخاطر  النفايات من فضل عن ذلك فأن مكبات النفايات التي يتم فيها التخلصو 
المتسولين الذين يعتمدون على النفايات ألغراض  لدنعند الجمع اليدوي من  السيماو  ,ايضاً 

, الى وفرزهاونقلها معاشية تتعلق بوضعهم المادي, ويتعرض العاملون في جمع النفايات الطبية 
اخطار متعددة ناتجة من الحقن والزجاج وغيرها من االدوات الحادة , كما تشكل الحقن وما فيها 
 (2)من بقايا ادوية , او بما يمكن ان تحمله من امراض , مصدرا لألمراض لهؤالء العاملين. 

 نقص مرض وضدوتجدر االشارة الى انه ال يوجد لقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع )ج( 
 (3) .بالعدوى لإلصابة التعرض بعد علج)االيدز( كما ال يوجد  HIV المكتسبة المناعة

( Microbiology Laboratories )السيما معامل االحياء الدقيقةة و المختبرات الطبي ُتعد  و      
المصدر الكبير للعدوى بمختلف انواع الميكروبات الممرضة التي قد تصيب اما العاملين في 
المختبر وذلك في حالة عدم التعامل واالهمال للعينات القادمة لهم, او قد تصيب المحيطين بهم 

مى من افراد واسر, وقد ُسجلت الكثير من حوادث االصابات بأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والح
ربطت بالمختبرات الطبية والمستشفيات, او بمراكز  tetanus, والكزاز  brucellosisالمتموجة 

  (4)االبحاث في مجال الميكروبات. 
تحتم وضع قواعد سليمة  هذه النفاياتويمكن القول ان الخطورة الناجمة عن التعامل مع      

, واال تحولت تلك المختبرات والمستشفيات وادارتها وقوانين عمل خاصة بكيفية تداول هذ النفايات
                                                           

الدولية والتشريعات البيئية دراسة في ضوء االتفاقيات -المخاطر البيئية ماهية النفايات الخطرة(خالد السيد, (1

 22, ص2015العربية, المركز الدبلوماسي الدراسات والبحوث, 

(
2

جامعة الملك سعود للنشر  , 2ط   , التلوث وحماية البيئة,يمحمد عبدو العودات , عبد هللا بن يحيى باصه(

 250, صم1998العلمي والمطابع الرياض, 
, دائرة الصحة العراق في األولية الصحية الرعاية لمراكز النفايات إرشادات الوقاية من العدوى والتخلص من((3

 71, ص2012العامة, وزارة الصحة العراقية , 

(
4

, 2006طارق اسامة صالح, الصحة والبيئة, الطبعة االولى,  مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, عمان , (

 181-180ص

http://www.icrc.org/
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نفايات طبية معدية وحادة ملوثة , الى اماكن لنقل العدوى  عنهينتج  اومراكز االبحاث وغيرها مم
 واالمراض بدال من علج المرضى.

المواد المشعة من النفايات الطبية االكثر خطورة ,  ُتعد  : المخاطر الناجمة عن المواد المشعة-2
من ماالطباء والمختبريين في المختبرات وغيرهم  فضًل عنيشمل اثرها االشخاص المرضى  إذ

 (1)يقدمون العلج باإلشعاع. وتبث المواد المشعة واحدة او اكثر من انواع االشعة الضارة االتية: 
اذا تم ابتلع او استنشاق  اً ر كبييصبح سخطرها  لكن, اشعة الفا: لها قدرة اختراق محدودة-أ

 مشعات الفا.
ًا لة خلل الملبس وانسجة جسم االنسان , ويمكن ان تسبب اثار و بسه راشعة جاما: تعب-ب

 رة على صحة االنسان.صحية خط
اذا ابتلعت او  اً كبير  اً م, وتشكل خطر للد اً للجلد وتلف اً مكن ان تسبب حروقاشعة بيتا: ي-ج

ة, كما تتراكم في تلك اإلشعاعات ايضًا تلف األعضاء الداخليشقت, ومن اثار التعرض لاستن
 مستويات السمية وتسبب أورام خبيثة وعقم وطفرات جينية. الجسم حتى تصل إلى 

كبيرة ولو كان ذلك في وقت قصير التعرض لإلشعاع بكميات  دواالثار الصحية السلبية عن     
 الرحم داخل  التشوهات الخلقية  للجنين تنحصر في  االمراض المزمنة التي يسببها االشعاع و

  ,على األنسجة الحية اً وقد ثبت علميًا ان للنفايات المشعة ضرر  (2)والسرطان وابيضاض الدم.
 (3)ونوعه , وقد يؤدي الى  حاالت مرضية خطيرة.ياد مدة  التعرض وتركيز االشعاع بازدويزداد 

داخل المؤسسات الصحية,  في غير السليمة للنفاياتر هذه النفايات في حالة االدارة ويتفاقم خط
بيئية خطرة في حال رمي النفايات  اً وعدم التخلص منها بشكل صحيح , ويمكن ان تنتج اثار 

المشعة في مواقع الطمر من دون معالجة , اذا ما علمنا ان النفايات المشعة بشكل عام تحتاج 
اذا كانت تلك المكبات التي ترمى فيها ال تلتزم بالشروط  والسيماة خاصة, الى طرق معالج

 تلويث المياه الجوفية. ومن ثمالبيئية, حيث يمكن ان تتسرب تلك النفايات خلل التربة 

ان للمركبات التي تحتويها النفايات : والصيدالنية لنفايات الكيمياويةاالضرار الناجمة عن ا -3
تلك الحديثة االستخدام , التي لم يعرف حتى  والسيمارة , صحية خط اً والصيدالنية اثار الكيمياوية 

 االن ما تسببه من امراض خطرة واثار صحية وبيئية اخرى لإلنسان والبيئة .

 للسرطانات محدثة ومواد سامة كيماوية مواد منهاوتتنوع النفايات الكيمياوية والصيدالنية, ف   
 وسريعة حارقة أخرى كيماوية مواد وجود إلى باإلضافة البرية, واألحياء البشرية بالخلية والطفرات

                                                           

(
1

 75خالد عنانزة ,مصدر سابق, ص(

(
2

 116اسامة صالح, المصدر السابق, ص طارق (

(
3

حسين علي السعدي, البيئة المائية, الطبعة العربية االولى, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع , عمان,  (

 240, ص2009االردن, 



 [التعريف العام بالنفايات الطبية وطرق التعامل السليم معها وآثارها العامة.] الفصل االول
 

  
39 

 
  

 ,الطبيعية البيئية للنظم مدمرة أثار لها الصيدالنية المخلفات بعض أن كما واالنفجار, االشتعال
 حدوث إمكانية وكذلك ,النظم لتلك والضرورية الموجودة الدقيقة األحياء قتل على المقدرة لها التي

فتلك النفايات باإلضافة الى انها سامة وحارقة   (1).المحيطة الحية للكائنات وتشوهات طفرات
للجلد قد تكون اكالة للجلد ومتفاعلة وقابلة للنفجار , ويظهر تأثيرها ومضارها عند اللمس او 

اذا احرقت فإنها قد تتفجر بسرعة  السيمااالستنشاق او عندما يكون الشخص بالقرب منها, و 
                   (2)وتنتج ابخرة وغازات سامة, ويحصل ذلك مع بعض المستحضرات الصيدالنية السامة. 

 وفي دراسة المانية لمياه الصرف الصحي لعدة مستشفيات وجدت كميات كبيرة من مركبات     
وفي دراسة اخرى في فرنسا كانت  ملجم/لتر, 0,49-0,13هالوجينية مسببة للهلوسة بنسب 

ملجم/لتر ,كما كشفت احدى الدراسات ان الهرمون االنثوي  1,24-0,38الكمية تتراوح من 
نانوجرام/لتر سبب تغييرًا في اجناس بعض االسماك عندما تلوثت مياه االنهار بمياه  2بتركيز 

الحيوان المنوي  الصرف الصحي المحتوية على هذا الهرمون, وعزت دراسات اخرى تشوهات
 في من هكذا نفايات خطرة التخلص يتم عندماو  (3)لدى الرجال لهذا الهرمون في السنوات االخيرة.

اذا كانت غير مبطنة بطبقات عازلة عن  السيماو  ,لنفاياتل كبات المخصصةمال البيئة او في
 ينتقل بعدها الى المياه السطحية المياه الجوفيةالتربة و  تلوثقد  النفايات هذه فان ,المياه الجوفية 

السكان وهذا ما يهدد  ,كبيرة كمياتبتكون  عندما والسيما لقابليتها على الذوبان السريع في التربة,
 غيرها.ل أم م للسقيأللشرب  أكانت , سواءالذي يستخدمون هذه المياه

 من تتخلف الثقيلة العناصر من العديد هناك: الثقيلة عناصرالناجمة عن ال الصحية األضرار -4
هذه  نَّ أ إذهمها الزئبق والرصاص, وأ, الصحة ومراكز المستشفيات في المستخدمة االدوات

إذ  المستخدم في حشو وتعبئة االسنان, الزئبق والسيماالعناصر ال تخلو من اخطار صحية , 
 الفائض بعض فهنالك الحشو الطبيب وضع عندغرام, ف 1,37يصل وزن التعبئة الواحدة حوالي 

 الصرف لمياه معظمها تذهب بالجديد القديم واستبدال المادة وصقل الزائد حذف عن ناتجة
 بسبب حوليت إذ بالزئبق الصحي الصرف مياه لتلوث جدا اً بير ك اً مصدر  يعني وهذا, الصحي
 الزئبق أنَّ  إذ زي,كالمر  العصبي للجهاز جدا السامة الزئبق مشتقات إحدى إلى الطبيعية الظروف

                                                           

(
1

الى  , بحث مقدم-اشارة الى حالة الجزائر-براق محمد , عدمان مريزق, ادارة المخلفات الطبية واثارها البيئية,(

, 2008ابريل  8-7المؤتمر العلمي الدولي)التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة( للمدة من 

 6-5سطيف, الجزائر, ص -جامعة فرحات عباس

)
2
(Asante OB, and others,  Healthcare Waste Management; Its Impact: A Case Study 

Of The Greater Accra Region, Ghana, INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, VOLUME(3) , ISSUE (3), Ghana,  
MARCH  2014, p.107                                                                                                      

(
3

 58سيد عاشور احمد, مصدر سابق, ص(
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 تعبئة عملية ُتعد  و  واألفراد للبيئة المدمرة لتأثيراته سمية ثركواأل األقوى المعادن ضمن من مصنف
 (1) .بالزئبق لتلوث حاليا المصادر ثركاأل من األسنان

وقد اظهرت الدراسات ان للزئبق ميل شديدا الى التراكم في الجسم ويستهدف االنسجة الدهنية     
الغنية بالدهون كالدماغ نظرا لميله الشديد الى الذوبان في الدهون , فيؤدي في ذلك او االعضاء 

الى حدوث اعراض مرضية خطيرة في الجهاز العصبي ومؤلمة تعرف بالبكاء 
 ,ذي يدخل الجسم عن طريق االستنشاق, كذلك معدن الرصاص ال(Mercury Cryالزئبقي)

االت التسمم المهني ت الكثير من حامتصاصه من القناة الهضمية سجل وعلى الرغم من بطء
  (2)به.
ة , كما متعددان خطر النفايات الطبية يمكن ان ينتقل بطرق : النفايات الطبية وتلوث البيئة -5
يتسع تأثيرها و سيما الماء والهواء والتربة بجميع عناصرها والن تأثيرها يشمل االنسان والبيئة ا

دون من عند القاء هذه النفايات مباشرة في االوساط البيئية  السيماليشمل المنظر الجمالي, و 
 معالجة.

من خلل العمليات المختلفة التي تمر فيها معالجة التلوث بمختلف اشكاله  يظهرويمكن ان     
عند التخلص النهائي منها في  أمحرقها أم فرزها  أمعند نقلها  أكان ذلك النفايات الطبية سواء
طريقة  (4) شكلالو  (7) جدولال منيتضح ف ,(4) شكلو  (7) جدولينظر المطامر الصحية, 

, إضافة الى عبر االوساط البيئية المختلفة ق انتقال العدوىائالتلوث بالنفايات الطبية, وطر 
, حيث تعد الحشرات والفئران وغيرها من خطر النفايات الطبيةللتعرض االمراض التي يسببها ا

في الدول النامية,  السيماالميكروبات من النفايات الطبية المعدية و العوامل المساعدة على نقل 
 النامية بالدول الصلبة النفايات مع التعامل مشكلت بشأن المتحدة األمم لهيئة تقرير حسبوب

 انتقال سببها الدول تلك مستشفيات في الموجودة المرضية الحاالت من%  90 من أكثر
 (3). وغيرها والصراصير والفئران والطفيليات الحشرات طريق عن الميكروبات

 النفايات لمعالجة الشاملة العملية عن ينجم االثار االقتصادية المترتبة على النفايات الطبية: -6
والفرز والتصيف الى مرحلة المعالجة  الجمع مرحلة من وذلك, كبيرة اقتصادية تكاليف الطبية

 باألجهزة ثم التخلص النهائي منها, فكل مرحلة المراحل المذكورة تتطلب معدات وادوات كثيرة 
                                                           

(
1

 النادي الليبي للمخلفات الطبية, الطاهر ابراهيم الثابت, المخلفات الطبية والكيميائية بعيادات األسنان,(

www.info@libyanmedicalwaste.com                                                                             . 
                                                                                                       

(
2

, 2006حسين السعدي, علم البيئة, الطبعة العربية االولى, دار اليازوري للنشر والتوزيع, عمان, االردن, (

 377ص
ت العالجية دراسة تطبيقية بالمركز االستشفائي فياللي محمد األمين, التسيير المستدام لنفايات النشاطا( (3

 46,ص2007قسنطينة, الجزائر,  -الجامعي ابن باديس قسنطينة, رسالة ماجستير, جامعة منتوري 
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 (7)جدول

 عند مراحل النقل والحرق والتفريغ  في البيئيات المختلفة النفايات الطبيةأثر  

 االثار البيئية الناتجة الوسط البيئي النشاط 

 

 

 النقل

 وإلقاء مكونات خطيرة حالة االصطدام.  SO2 ,NOxانبعاث الغبار  الهواء 

 الجوفية الطبقة ومياه السطحية المياه على الحادث التلوث خطر الماء

 خطر التلوث الحادث على التربة التربة

 حركة المرور والسير. المنظر الطبيعي

 خطر التلوث عن طريق الحوادث النظام البيئي

 بالمكنات الخطيرة و حركو المرورخطر التعرض لحادث  المنطقة الحضرية

 

 الحرق

 او  

 الترميد

 N2o ,CO2 ,CO ,NMVOL ,HF ,HCI ,NOx  ,SO2معادن ثقيلة انبعاث الهواء 

 وغيرها دميوم, النحاس, البلومباالزنك, الزئبق, الك ,الديوكزين

 مخزن للمكونات الخطيرة في المياه السطحية الماء

 االحتراقحقل للرماد وبقايا  التربة

 اختالل مرئي )الدخان(, حصر األماكن الستعماالت أخرى المنظر الطبيعي

 تعفن وتراكم المكونات السامة في السلسلة الغذائية. النظام البيئي

 عرضة لمكونات خطيرة المنطقة الحضرية

 

 

 التفريغ 

 بمطامر

 

 والروائح. (CO2)ثاني أكسيد الكربون  (Ch4)انبعاث غاز الميثان الهواء 

 تسيح األمالح, المعادن الثقيلة, أجسام التفكك الحيوي المتواجدة في الطبقة الجوفية الماء

 تراكم للمكونات الخطرة. التربة

 مكان من المحيط, حصر األماكن الستعماالت أخرى.الالجمالية, اختالل  المنظر الطبيعي

 في السلسلة الغذائيةتعفن وتراكم المكونات السامة  النظام البيئي

 عرضة لمكونات خطيرة. المنطقة الحضرية

محمد األمين, التسيير المستدام لنفايات النشاطات العالجية دراسة تطبيقية بالمركز االستشفائي  فياللي المصدر:

 50,صم2007قسنطينة, الجزائر,  -الجامعي ابن باديس قسنطينة, رسالة ماجستير, جامعة منتوري 
     .(8)جدولينظر الحديثة التي تكلف مليين الدوالرات. اجهزة المعالجة  والسيما     

ويزداد االمر صعوبة في الدول النامية, إذ تحتاج النفايات الطبية الى اكثر من طريقة     
للتخلص من خطورتها نهائيا كما ذكرنا سابقًا, السيما أنَّ تلك الدول تشهد اليوم ايضًا تطورًا في 

وع العناية استخدام االدوات الطبية , وزيادة في تولد النفايات الطبية, ففي العراق بلغت كلف مشر 
م والمنفذ من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة 2006بإدارة النفايات الطبية سنة 

ومن ثم تضاف مسألة تكلفة التخلص النفايات   (1)( دوالرًا .1445بلغت) (WHO)العالمية
 الطبية الى مسألة مخاطرها البيئية والصحية.

 

                                                           

 -م2004 نسخة اليكترونية, الهيئة االستراتيجية إلعادة االعمار, ديوان الرقابة المالية, جمهورية العراق,(1)

 17, صم2005
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 (4)شكل

 النفايات الطبيةطرق انتقال العدى عن طريق 

المصدر: منظمة الصحة العالمية, دليل المعلم _تدبير نفايات أنشطة الرعاية الصحية, المكتب اإلقليمي لشرق  

 31, صم2003األردن, -المتوسط, المركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة, عمان
 (8)جدول

 أمريكي/الطن(تكلفة التخلص من طن واحد من النفايات الطبية حسب الدولة )دوالر 

 طنا  التكلفة دوالر لكل  الدولة

 750-410 المكسيك

 500-200 بريطانيا

 500-150 فرنسا

 420-280 الواليات المتحدة

 350-200 الدنمارك

 150 مصر

, بحث -اشارة الى حالة الجزائر-براق محمد , عدمان مريزق, ادارة المخلفات الطبية واثارها البيئية, المصدر: 

ابريل  8-7الى المؤتمر العلمي الدولي)التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة( للمدة من مقدم 

  10, ص سطيف, الجزائر -م, جامعة فرحات عباس2008
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وبيئية, فالصحية تتمثل  يمكن القول ان خطر النفايات الطبية يشتمل على اخطار صحيةو        
التعرض  العاملين والمرضى والمراجعين في المؤسسات الصحية, إذ أنَّ بالخطر الصحي على 

للمواد الملوثة بالدم واالدوات الحادة والمواد المشعة يمكن ان يسبب الكثير من االمراض, أهمها 
االيدز أو االصابة بالعديد من انواع السرطان وغيرها من االمراض, أما المخاطر البيئية فتتمثل 

الذي قد يصيب المؤسسة الصحية والمناطق السكنية فضًل عن استعماالت  بالتلوث البيئي
االرض االخرى المجاورة لتلك المؤسسة الصحية, حيث يشمل التلوث البيئي)التربة, والماء, 
والهواء( فضًل عن التلوث البصري , لما يسببه تراكم هذه النفايات من تشويه للمنظر الجمالي 

ويترتب على النفايات بالقرب من المؤسسة الصحية من دون معالجة.  عند تراكمها أو القائها
الطبية كذلك آثار اقتصادية, وذلك لما تتطلبه هذه النفايات من عمليات ادارة خاصة تتمثل 
بضرورة فرز كل نوع منها على حدة واستخدام التصنيف اللوني لألكياس الخاصة بجمعها , 

التخلص من الطن الواحدة تكلفة  إذ أنَّ لب تكاليف عالية, فضًل عن عمليات معالجتها التي تتط
  .اً امريكي اً ( دوالر 750-410تتراوح بين) كالمكسيك في بعض الدول

ظاهرة أو مشكلة بيئية متعددة  النفايات الطبية تعد على ما تقدم يمكن القول ان وبناءً     
يكون للجغرافيا نصيب في هذه  يمكن ان الجوانب, تتطلب االلمام بها ودراستها بكل تفاصيلها, و 
لظاهرة  )مشكلة الدراسة( ان يقدم لهذه االدراسة, اذ يمكن ان يساهم الجغرافي من خلل تحليله 

 هذهاذا كانت  والسيماالتي تصب في مصلحة الدراسة, بعض الحلول واآلراء واالفكار المناسبة 
وتأخذ حيزًا مكانيًا ضمن البيئة التي يتوطن  ليهالظاهرة تتعلق ببيئة االنسان و الخدمات الموجهة ا

 االجغرافي العلقة بين, ولذا سنحاول في الصفحات القادمة توضيح فيها السكان في المدينة
  لنفايات الطبية. وا
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 المبحث الرابع
 لنفايات الطبيةالعالقة بين الجغرافيا وا

 علم ويدرس, الجغرافية وبيئته االنسان بين والتفاعل العلقات بدراسة الجغرافية عنىتُ      
 مباشرة وغير مباشرة تأثيرات من تعكسه وما باإلنسان المحيطة الطبيعية البيئة عناصر االجغرافي
 على تأثير من االنسان به يقوم ما تدرس وكذلك, (المكان) يسمى اطار مع باالشتراك, عليه
 العناصراي ظاهرة تتكون من التقاء  بدراسة الجغرافية عنىتُ  وبإختصار, به المحيطة البيئة
 .(المكان,  االنسان,  البيئة) أعله في التي ذكرت ةالثلث

 وتباينها اختلفها بحكم, المنظومة هذه في حركةً  االكثر العنصر الظاهرة الجغرافية وتمثل     
,  بيئته مع معين مكان في االنسان تفاعل اليه يؤول ما ذلك في يحكمها, اخر الى مكان من

 الوصول يمكن لذلك, التباين هذا في نصيب لها تكون قد معينة جغرافية عوامل عدة الى اضافةً 
وعلى البيئة  عليه ثرهاأ وانعكاس, معين مكان في ما ظاهرة في االنسان تأثير دراسة ان الى

 .الجغرافية والدراسات الجغرافي اختصاص من, بشكل عام

, بدراستها الجغرافي عنىيُ  التي الظواهر احدى البيئية ثارهاآو  الطبية النفايات دراسة تعد لذلك     
 .ومشكلتها البيئة جغرافية وهو,  الجغرافية فروع احد تحت دراستها تندرج التي

 مناهج من الجغرافيا له رسمته ما يستخدم نأ سوى الجغرافي الباحث على يبقى ومن ثم فما    
 تحليلت من عليه تركز وما, وافكار رؤى من تمده وما,  ادوات من له تقدم وما, علمية

ومكان )ماهية الظاهرة, عن تتطرحه الجغرافيا من تساؤال وما, وعوامل وارتباطات ومعاملت
 الباحث فكل ذلك سيساهم في وصول, تتوزع هذه الظاهرة بهذا الشكلوكيف ( وسببه, وقوعها

 واثارها الطبية النفايات كدراسة,  معينة جغرافية ظاهرةل دراسته في اليه يصبو ماالى  الجغرافي
 .ما جغرافيةٍ  منطقةٍ  في البيئية
ستخدم ي كيف تُ أ,  النفايات الطبيةب عن علقة الجغرافية اً مبسط نقدم تفصيلً وهنا سوف      

, الطبيةالجغرافية وعناصر وادوات وعوامل ومرتكزات التحليل الجغرافي في دراسة النفايات 
الصحية وعلقتها بالبنية الحضرية للمدينة  ستعماالت االرضا تخطيط وكذلك سوف نتطرق الى

 وعلقة ذلك بالنفايات الطبية.
ي تناولت النفايات ندرة الدراسات الجغرافية التخطوة , يعزا لولعل السبب الكامن وراء هذه ال    

هذا الموضوع ال علقة له بالجغرافيا, أو ال يقع في صميم العمل  أن  البعض  ن  الطبية, فقد يظُ 
الجغرافي, لذا كان لزامًا علينا أن نخوض بشكل مبسط في طرح الرؤية الجغرافية للتعاطي مع 

 موضوع النفايات الطبية. 



 [التعريف العام بالنفايات الطبية وطرق التعامل السليم معها وآثارها العامة.] الفصل االول
 

  
45 

 
  

 اوالا: الرؤية الجغرافية للنفايات الطبية 
ا هي المرتكزات الجغرافية التي تستند عليها لتوضيح الرؤية الجغرافية للنفايات الطبية وم    

, علينا اوالً  ان نعلم ان النفايات الطبية هي تلك دراسة النفايات الطبية من ناحية جغرافية بيئية 
النفايات التي تتولد من المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات تشخيصية وعلجية كما ذكرنا 

المسؤولة عن صحة سكان  وصفهابه من المدينة , ب سابقا, وتحتل هذه الخدمات حيزا ال يستهان
شكل خطرًا تسوف  -من النفايات الخطرة ُتعد   إذ-نفايات طبية  هتولد فهذه الخدمات بما, المدينة

 لتلك على سكان المدينة والمجتمعات السكنية القريبة منها وكذلك استعماالت االرض المجاورة
 . ستعماالت الصحيةاال
بالتالي فأن سوء معالجة تلك النفايات وعدم التخلص منها في مكبات صحية خاصة بها,     

الى اخطار االصابة ببعض  الكوادر العاملة في تلك المؤسسةو يمكن ان يعرض المرضى 
 ممناالمراض الخطيرة كاإليدز, فضًل عن اخطارها البيئية االخرى التي ال يسلم منها السكان 

دراسة النفايات الطبية في منطقة ويمكن ان نوضح  المجاورة لتلك المؤسسات. يسكنون المناطق
    : بالنقاط اآلتيةما دراسة جغرافية بيئية 

فالنفايات الطبية تحتل  ,تدرسها ظاهرة ألي المكاني النمط على التعرف في الجغرافية عنىتُ  ــ1
موقعًا مكانيًا من المدينة , ولها توزيع جغرافي معين, وذلك حسب التوزيع الجغرافي لمؤسسات 

فأنه من خلل معرفة  بالتالي, تكون بالقرب من السكان وموجهة لخدمتهم إذتقديم العلج  
 لها ؤسسات الصحيةالمشاكل التي تتعرض الم تشخيص التوزيع الجغرافي للنفايات الطبية يمكن

سوء ادارة النفايات الطبية واسباب التلكؤ في ادارتها, فضل عن تشخيص  مدىوالتعرف على 
 .النفايات هذه لمعالجةالمناسبة  قائوالطر  الحلول

يسهم في توليد رؤية جغرافية واضحة عن امكانية  الطبية فالتعامل مكانيا مع النفايات     
,يمكن ان تؤثر على السكان القريبين منها , وتؤثر كذلك في  حدوث اضرار بيئية وصحية

حال سوء التعامل وعدم التعاطي الجيد مع تلك في  السيمااستعماالت االرض المجاورة لها, و 
وضع استراتيجية  علىانتقال العدوى, مما يساعد  ومصادر اماكن النفايات, بالتالي التعرف على

 .سليمة لتفادي حدوث االضرار الصحية والبيئية ايجاد طرقامكانية  بالحسبانتأخذ 

تعالج الجغرافية فكرة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية التي تطرح النفايات الطبية وعلقة -2
اذ تتداخل عوامل جغرافية تي تطرحها مؤسسات الرعاية الصحية, ذلك التوزيع بحجم النفايات ال
المؤسسة الصحية وموقعها وطبيعة السكان المخدومين منها حجم  في التأثير على حجم النفايات,

وتسهم هذه العوامل في توضيح التباين  وغيرها, فضًل عن العوامل الجغرافية الطبيعية كالمناخ,
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بين  تلك العوامل في لختلفلالمكاني والزماني ألوزان النفايات الطبية بين منطقة واخرى نتيجة 
 .منطقة واخرى

يختلف  إذالمناخ  المؤثرة في تباين اوزان النفايات مكانيًا وزمانيًا هو الطبيعية لان اهم العوام     
صيفًا وشتاًء مما ينعكس على نوع االمراض التي يصاب بها االنسان وخاصه في فصل الشتاء 

اما اهم العوامل البشرية فهما العاملن )االقتصادي  مما ينعكس على احجام النفايات الطبية.
 , والمستوى التعليمي وغيرها.سرةاالحجم و  دخلالمستوى من  (االجتماعيو 

طبية وتختلف اوزان النفايات الطبية مكانيا حسب حجم المؤسسة الصحية , فتزداد النفايات ال    
بشكل طردي كلما كبرت المؤسسة الصحية, فالمستشفيات مثل تعد مؤسسة صحية كبيرة, و 
يشمل اقليمها الوظيفي منطقة جغرافية كبيرة و يرتادها عدد كبير من السكان , وتحتوي على 
تخصصات كثيرة ,وفيها اجهزة كبيرة, وادوات تختلف عن تلك التي توجد في المراكز الصحية 

انها تحتوي على طاقم كبير من  عن فضلً راء عمليات علجية اكبر واعقد , االخرى, فيتم اج
االطباء والموظفين والعاملين , مما يؤدي الى ان تكون  النفايات الطبية المتولدة منها مختلفة في 
نوعيتها, و يكون حجمها اكبر بكثير من النفايات المتولدة من مراكز الرعاية الصحية االولية او 

 ن المؤسسات الصحية.غيرها م
وقد تختلف النفايات الطبية اختلفًا نوعيًا بين منطقة واخرى , وذلك لتدخل العوامل السابقة     

 لذلكرائية الش القدرة يحدد الذي الفرد دخل متوسط ,منهااخرى  أسباب عدةالذكر, فضًل عن 
 إلى إضافة الصناعي واإلنتاج الموسمية اتر والتغي االجتماعي والسلوك السكانية والكثافة الفرد
 شديدة بدرجات المختلفة المجتمعات بها تنعم التي المتاحة الرفاهية وامكانيات التحضر درجة

 ل لتلك المجتمعات.وكذلك المستوى االقتصادي كك (1). التفاوت
 وبين وكيفية معالجتها واماكن التخلص منها للنفايات الجغرافي التوزيع بين علقةهناك  ــ3

فهناك امراض معينة  .الطبية النفايات سببها كان ربما التي االمراض لبعض الجغرافي االنتشار
مرتبطة بالنفايات الطبية والتعرض لها كاألمراض المعدية الخطرة مثل التهاب الكبد الفيروسي 

االيدز وغيرها, بالتالي فانه يمكن من خلل التعرف على مرض  و (B.C.G) ومنها هبأنواع
مراض اال السيماعلى حاالت االصابة باألمراض و  ايضاً  مناطق تولد النفايات الطبية التعرف

 اعله. في التي ذكرت
ه الصرف الصحي, يتم التخلص من المياه اففي الدول التي ليس لديها مرافق لمعالجة مي    

الخرى, حيث االسنة لمؤسسات الرعاية الصحية في االنهار مباشرة أو في المجاري المائية ا
                                                           

إنتاج النفايات الصلبة المنزلية في مدينة تكريت وتأثير حجم شيث العبد ربه ,حنين احمد خضير, ( وليد محمد (1

( , جامعة 4( ,العدد)19األسرة ومستوى الدخل على معدل اإلنتاج, مجلة تكريت للعلوم الهندسية , المجلد )

 2, ص2012تكريت, كانون االول , 
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تحتوي هذه النفايات الطبية السائلة على كميات كبيرة من مسببات االمراض والمواد الكيمياوية 
اه السطحية والجوفية المستخدمة للشرب واالغراض يوالصيدالنية التي قد تلوث مصادر الم

 (1)المنزلية وغيرها. 

فتؤدي تلك المواد الى حدوث طفرات وراثية أو تشوهات خلقية , فضل عن تأثيرها على     
االحياء المائية التي يستهلكها سكان تلك الدول , حيث تسبب موت االسماك واالطعمة البحرية 

وبذلك ومن خلل اجراء فحوصات مختبرية للمياه الملوثة بمياه الصرف الصحي  االخرى.
سكان منطقة معينة, يمكن التعرف على االصابة  لدنية والمستخدمة من الصحللمؤسسات 

 ببعض االمراض كاإليدز والتهاب الكبد وغيرها من االمراض التي تسببها النفايات الطبية.

باستخدام االساليب الكمية التي باتت تأخذ مكانها بشكل واسع في الدراسات الجغرافية, -4
التي  االستعماالت الصحية المتمثلة بالمؤسسات وتوزيع تخطيط باإلمكان التعرف على سوء

تطرح هذه النفايات وذلك عندما نجد هناك كميات كبيرة في النفايات الطبية تطرحها مؤسسة 
 مما صحية في مكان ما في المدينة تزيد كثيرا عن تلك التي تقع في مكان اخر من المدينة,

يحث بالتالي فأن ذلك  ,يؤدي الى صعوبة معالجة تلك النفايات بطرق آمنة نتيجة لكبر حجمها
من خلل ايجاد التوزيع االمثل  يمكن استراتيجية مناسبة عن الجهات المسؤولة على البحث

, وذلك ما يسهم للمؤسسات الصحية وعمل موازنة بين عدد السكان المخدومين والخدمة الصحية
, بالتالي تكون عملية معالجتها سهلة النفايات الطبية في اماكن معينة انعدام تراكمايضًا في 

 وباإلمكان السيطرة عليها.
وعادة عندما ال تستطيع المؤسسة الصحية من التخلص من النفايات بطرق صحيحة , فأنها      

نفايات العادية تعامل بطرق في الدول النامية, فال السيماتقوم برميها مع النفايات البلدية العادية , 
بسيطة كأن ُترمى في مواقع طمر مخصصة لها, ولكن تصبح المشكلة معقدة عند اختلط 
النفايات الطبية الخطرة معها, عندها يكون من الصعوبة معالجتها, قبل ان تترسب المواد الثقيلة 

 (2) واالخرى الخطرة من النفايات الطبية الى التربة لُتلوثها.

في منطقة جغرافية  وتركزها بنسبها النوعية والكمية كما ان معرفة احجام النفايات الطبية    
ن من خللها مك, يمكن ان يسهم ذلك في اتخاذ الجهات المسؤولة وتبنيها الستراتيجيات ي معينة

تفادي المشاكل التي تحدث اثناء معالجة النفايات الطبية الخطرة, وكذلك العمل على وضع 
 تراتيجيات لتقليص نسب تولد هذه النفايات.اس

                                                           
 19كالين جورجيسكو, مصدر سابق, ص ((1
 19, صالمصدر نفسه((2
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في مجال تقليص فوهذا ما تقوم به الدول التي تسعى لتقلص اثار هذه النفايات قدر االمكان ,    
 بشأن ستوكهولم اتفاقي ة علىم 2001 سنة في لبنان وق عحجم انتاج النفايات الطبية والخطرة , 

ثات استخدام  من الحد   ابرز ما جاء في هذه االتفاقية هو  منها, والتخلص الثابتة العضوية الملو 
 إعادة خلل من والطبي ة البلدي ة النفايات انتاج من التخفيضانها تطلب من الحكومة اللبنانية 

عادة المصدر من التدوير  منتجات استخدام على والتشجيع النفايات وفصل واسترداد االستعمال وا 
ويكون ذلك طبعًا بقيام دراسة شاملة تتضمن تقديم معلومات لحجم ما  (1) .أقل نفاياتٍ  تنتج التي

الخدمات الصحية وغيرها من المعلومات لتقديم يتولد من نفايات طبية ومناطق الكثافة في 
 الحلول بهذا الجانب.

لملوثات التي تحملها النفايات ل تعمل كوسط ناقلالعوامل الجغرافية التي  هناك العديد من ــ5
ومن هذه العوامل البيئية, بألمراض واالضرار عامل مساعد عل نقل االطبية, وبذلك تكون 

الرياح التي تعمل على نقل الملوثات التي تطلقها المحارق كالغازات واالبخرة السامة, وحملها ,
سهم في حمل تلك الملوثات الى االجواء يعيش فيها السكان في المدن, وكذلك االمطار التي ت

 (.تلوث مياه -تلوث هواء-تلوث تربة-الى التربة عند سقوطها, بالتالي فان ذلك ينتج )امراض

 يف تسهم الجغرافية في تقديم الحلول التي يمكن من خللها الوقاية من اثار النفايات الطبية ــ6
ذات  ُتعد   , التي النفايات الطبية جغرافية مواقع طمرمن خلل دراسة , المكبات النهائية للنفايات

لتجنب اثار تلك النفايات, فالجغرافية تقدم معلومات عن طبيعة تربة مواقع الطمر,  اهمية
وجيولوجية مواقع الطمر, وكذلك اتجاه الرياح السائد لمنطقة موقع الطمر وغيرها. وفي هذا 

 مثل: بناء اي مطمر صحي جغرافية يجب ان تتخذ عندالمعايير ال العديد من المجال هناك
 طبيعة سطح االرض)رملية او طينية, او صخرية وغيرها(-1
 انشاء المكب الصحي. جيولوجية المنطقة التي يراد فيها -2
 المناطق السكنية.عن اتجاه الرياح السائد والذي يجب ان يكون بعيدا -3
على حساب تكون كبيرة  أال  يجب و مساحة المكب الصحي يجب ان تكون مناسبة , -4

 استعماالت االرض االخرى.
 الصحي. موقع الطمرتكاليف انشاء  -5

الصحي توفير المعلومات االتية:)خرائط طبغرافية,  الطمركما يجب ان تتضمن منطقة     
خرائط التربة, خطط استعماالت االرض, خرائط النقل, خطط استخدام المياه, خرائط مسح 

                                                           
نسخة الكترونية تقرير وزارة البيئة اللبنانية, البيئة في لبنان الواقع واالتجاهات ,واخرون,  جودي جدم( (1

 244, ص 2010,
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, حجم النفايات, موقع الطمرالفيضان, خرائط جيولوجية, صور جوية للمنطقة, مساحة ارض 
 (1)كلف المشروع(. 

المعلومات التخطيطية والهندسية,  هايلإعندما تضاف لومات الجغرافية عبالتالي فأن هذه الم    
لمعايير البيئة , وباإلمكان العمل به,  اً الصحي خاضع موقع الطمران يكون  تسهم جميعها في

 منع التلوث الذي تحدثه النفايات الطبية في الهواء والماء والتربة. بالتالي

 ك بالنفايات الطبية.لوعالقة ذ في المدينة الصحية ستعماالت االرضالتخطيط الثانياا: 
 مهما في دوراً  ؤديتتعد الخدمات بشكل عام واحدة من االنشطة المهمة في المدينة , حيث     

يمها التابعة لها, التركيب الداخلي للمدينة فضل عن تأثيرها في العلقات التي تربطها مع اقال
االخر وارتباطها بالسكان واالنشطة االخرى في المدينة, مما  بعضهابعضها بوذلك الرتباط 

درجة  حسب وذلك يكشف عن وجود سلبيات او ايجابيات في التركيب الداخلي لهذه المدينة
 .االهتمام بتخطيط هذه الخدمات وانسجامها مع باقي استعماالت المدينة

السكنية  مثل األخرى عماالتاالست كباقي أرضية مساحة تشغل جغرافية ظاهرة اتالخدم ُتعد  و     
عليم واخرى للترفيه وهناك هناك استعماالت االرض ألغراض التكما ان , والصناعية والتجارية

, فضًل واستعماالت الخدمات التحتية)كهرباء, ماء, مجاري وغيرها(  استعماالت االرض الدينية
 عن استعماالت االرض لألغراض الصحية.

من االستعماالت المهمة للمدينة,  التي تقدمها المؤسسات الصحية الخدمات الصحية عدتو      
ما قام لكاملة الخاصة به, والتي لوالها الكونها المسؤولة عن صحة الفرد وتقديم العناية الصحية 

السكان باي نشاط, وقد اصبحت موضوعة تقديم الخدمة الصحية لمن يطلبها ويكون بحاجة 
ها, محط اهتمام ودراسة المخططين واصحاب الشأن من ذوي االختصاص , لكثرة الطلب يلإ

 في اآلونة االخيرة. سيماالمميزة و  صحية عليها وزيادة اهتمام االنسان بالصحة والتمتع بخدمات

وتعرف الخدمات الصحية على انها جميع الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي على     
انتاجية مثل  أموقائية موجهة للمجتمع والبيئة  أممستوى الدولة سواء كانت علجية مقدمة للفرد 

المستوى الصحي  ية واالجهزة الطبية وغيرها بهدف رفعدو انتاجية المستحضرات الطبية واال
  (2)ان وعلجهم ووقايتهم من االمراض.للسك

                                                           
معايير اختيار مواقع ردم النفايات الصلبة حالة دراسية لبعض المدن السورية, المعهد العالي ( هيثم شاهين, (1

 71تشرين, الجمهورية العربية السورية, بدون تأريخ,صجامعة  –لبحوث البيئة 

(
2

, 2013عمان, , دار اليازوري للنشر والتوزيع, االولى جغرافية الخدمات, الطبعة العربية, فؤاد بن غضبان(

  192ص
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جزء من  ُتعد  , م العلجيالتشخيص وتقدان الخدمات الصحية المتمثلة بمؤسسات  كما    
 وثقافية وسياسية واقتصادية اجتماعية وحدة المدينة إذ أنَّ منظومة المدينة وتركيبها الداخلي, 

 خاص نظام وفقعلى  وترتبط, معين مكاني زحي ضمن ديناميكي بشكل وتتطور تنمو, عمرانية
 فان, هافي االنسان سكن بهدف وجدت معظمها المدن ان وبما, اخرى الى مدينة من يختلف بها

 .يحتاجونها التي الخدمات منظومة كونسيحر   من هم السكان

المتطلبات وضعف انسجامها مع  معاستجابتها وعدم  الخدمات هذه تخطيط سوء فان بالتالي    
 التلوث انتشار الى يؤدي وذلك ,الحضرية المدينة ةيبن تدهور الى يؤديس االستعماالت االخرى

, نتيجة لعرقلة اداء وظائف المدينة كثيرة واجتماعية اقتصاديه ومشاكل االمراض وانتشار البيئي
وان كانت المسألة تتعلق بالخدمات الصحية التي ينتج عنها كميات  والسيما,  بالشكل الصحيح

 النفايات. هذه مسألة التخلص من يعني عرقلةمما  كبيرة من النفايات الطبية,

ويمكن القول ان هناك متطلبات تخطيطية الستعماالت االرض الصحية يجب القيام بها عند      
في طرق  فسوف يؤدي ذلك الى حدوث خللٍ  اعهااذا لم يتم اتب وهيالشروع بتخطيطها , 

المؤسسات الصحية من مصادر الخطر  ُتعد  ألنه في الحقيقة  التخلص من النفايات الطبية ,
البيئي لما تحمله نفاياتها من مواد معدية مسببة لألمراض بحيث تصنف ضمن النفايات االكثر 

 الصحية مواطن لألمراضستصبح المؤسسات , بالتالي سكنية المناطق الوسط  فيخطورة 
ضعف في تخطيطها, و  اذا كان هناك خللٍ  السيما بداًل من علج المرضى, وانتقال العدوى

انشاء  عند االخذ بهاوابرز الجوانب التخطيطية التي يجب  اساليب معالجة النفايات الطبية فيها,
 صحية ما يأتي:ال االستعماالت

االستعماالت الصحية  وموضع يتم اختيار موقع: يجب ان االستعمال الصحي وموضع موقع-1
 برزها هي: أ متعددة وفقا لمبادئ

ث الهواء تجنب قيام المؤسسة الصحية في مناطق يسودها الضجيج والتلوث البيئي , كتلو -أ
ث تقتضي عدم قيامها في مثل هذه ية معينة بحمن خصيص لما لهذه االستعماالت (1) ,والماء

 .االماكن
 الى وملوثة  فأن ذلك يؤدي مزدحمة سكنية استعماالت مناطق في الصحية المنشآت قيام ان    
 اذا لم توجد مرافق كافية لمعالجة النفايات الطبية, السيماالبيئي الصحي,  التلوث مخاطر زيادة

ففي بنغلدش تقع اغلب مؤسسات تقديم الرعاية الصحية  وكثيرا ما يشاهد ذلك في الدول النامية,
في مناطق سكنية مزدحمة, ولذلك افتقرت لوسائل معالجة النفايات الطبية وادارتها السليمة, 

                                                           
محمد شهاب احمد و مؤمل عالء الدين, المتطلبات الفضائية لتخطيط المدينة, الطبعة ال تتوفر, الجامعة ((1

 221, صم1990التكنولوجية , بغداد, 
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مة قيام وسائط النقل ألغلب ءفضل عن افتقارها لمناطق تخزين للنفايات الطبية ,وعدم مل
طرق عزل النفايات السليم , فتختلط النفايات الطبية مؤسساتها الصحية, كما تفتقر اغلبها أيضًا 

بنغلدش يفتقر للتخطيط وذلك ما يعني ان تخطيط االستعماالت الصحية في  (1)مع العادية. 
 ., كما يلحظ ذلك أيضًا في العراقالسليم , نتيجة لتوطنها في مناطق ملوثة

بعض مع انسجامها بعضها رض الصحية باالستعماالت االخرى و علقة استعماالت اال ــ ب
  ومدى تأثيرها في التركيب الداخلي للمدينة.

 االستعماالت على األرض استعماالت في التغيرات تأثير بالحسبان األخذه من الضروري إذ أنَّ    
 مع ايجابية تكون يجب ان مكانيةوعلقات  يصة معينةخص استعمال لكل نَّ إ إذ , المجاورة

 (2).األرض الستعماالت المتوازن العام النسق على حفاظاً  المجاور االستعمال

فأي خلل يحدث في هذا الجانب يؤدي الى عدم  تأدية االستعماالت في المدينة لوظائفها     
فمثل عند مجاورة االستعمال الصحي لمنطقة استعماالت صناعية فأن ذلك , بالشكل الصحيح

يحتاج الى بيئة يؤدي الى تنافر االستعمالين الن لكل منهما متطلباته, فاالستعمال الصحي 
مما ينتج عنه زيادة نسب التلوث اضافًة الى خطر تلوث  خالية من التلوث,صحية ومناطق 

دة احتمال توطن بعض االمراض نتيجة لما تطرحه بعض النفايات الطبية, فضًل عن زيا
بالتالي سيترتب على ذلك توفير حدائق ومناطق  العمليات الصناعية من مواد كيمياوية خطرة, 

خضراء وتوفير احترازات اخرى بصورة اكبر مما لو تجاور االستعمال الصحي باستعماالت 
 .تجارية او دينية

الكبيرة منها التي  والسيماملية نفاذة لقيام الخدمة الصحية تجنب اختيار مواضع ذات ترب ر  -ج
تنتج كميات كبيرة من النفايات الطبية, وذلك لما تحمله هذه النفايات من مواد معدية وميكروبات 

, مما يؤدي الى تلوث التربة عند سقوط االمطار السيماملوثة يمكن ان تترسب في التربة بسهولة 
  ت قريبة من سطح االرض.والمياه الجوفية اذا كان

  وتشمل ما يأتي: مساحة المؤسسة الصحية ومرافقها االخرىحجم و -2
مع مراعات التوسع  أرض ونوع تخصصهاالتكافؤ بين ما تشغله المؤسسة الصحية من مساحة -أ

فيتم تخصيص لكل نوع منها  : فالخدمات الصحية متنوعة التخصصات واالحجام ,المستقبلي
وبذلك  حجم السكان في تحديد مساحة اي استعمال ,المساحة المطلوبة له, كما يدخل عامل 

                                                           

(2)Rahman, M. H. and others , Health care waste management issues in Bangladesh, 
The Journal of Solid Waste Technology and Management  , Widener University, USA 
, 2008, p.878                                                                                                                      

محمد صالح ربيع العجيلي, اثر التغيير العشوائي الستعماالت األرض على التصميم األساسي لمدينة بغداد, ( (2

 3, صم2008مجلة كلية التربية, العدد الثاني, ,جامعة المستنصرية , 
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فيها بحسب مراحل المدينة , اذ هي تبدأ بسيطة  ونتتطور سعة المؤسسات الصحية والعامل
متلئمة مع حجم سكان المدينة وحجم سكان اقليمها ولكن في االطوار التي تتسع المدينة ويكبر 
حجم سكانها وتزداد المتطلبات الصحية فأن المؤسسات الصحية تنشأ وتتطور ويزداد 

د السكان والمؤشرات االخرى ذات الصلة ستقبلية لعدمعلى التنبؤات ال ويكون ذلك بناءً (1)حجمها.
 بذلك.
 االستـعمال لتـطور نتيجة, ككل الداخلي وتركيبها الحضرية المديــنة بنية في يؤثر ما وهذا     

 له المجاورة بالمناطق تأثير من االستعمال هذا تطور اليه يؤل وما, المستمر الصحي
 لمساحة والمستقبلي الحالي التخطيط خلل من بانه القول يمكن بالتالي,  االخرى وباالستعماالت

, طبية نفايات من المستقبل في سيتولد وما حاليا يتولد ما حجم معرفة يمكن الصحي االستعمال
فضًل عن التعرف على مدى قدرة  ,طبية نفايات من السابق في يتولد كان ما مع ومقارنته

وما ستكون عليه بيئة منطقة خرى بأنواعها أاالستعمال الصحي على جلب استعماالت 
كوين رؤية واضحة من اجل الوصول ن تم ذلك على يترتب وما مستقبًل,  ياالستعمال الصح

لمواجهة ما يطرأ من  مناسبة تدابير واتخاذ, هذه النفايات من لتخلصل المثلى ساليباأل الى
عادة إ أو االستعماالت غير المنسجمةكمحاولة ابعاد وزيادته  التلوث حجمتغيرات بيئية لمنع تفاقم 

 .النتائج من ذلك وغير تخطيطها
كالمتنزهات والمناطق  (2),ذات العلقة بالمراجعات الطبية نسبة ما تشغله المساحات العامة-ب

إذ يفترض  الخضراء وغيرها من المرافق المهمة والخاصة برفع مستوى تقديم الخدمة الصحية.
, وذلك ما يساعد مناسبة للمراجعين والمرضى صحية لتكوين بيئة, وجود حدائق ومناطق خضراء

على شفاء المرضى بصورة اسرع, مما يقلل مراجعتهم الى تلك المؤسسات , ففي حالة عدم 
الى تزايد احتماالت او تأكيد  ذلك ؤدييبة دور العلج ومؤسسات التشخيص بيئيًا وصحيًا سمناس

, وذلك بسبب عدم شفاء مؤشرات تولد النفايات الطبية بالتالي التأثير في االصابة باألمراض
وتعافي المرضى بصورة اسرع فتطول مدة بقائهم في المؤسسة الصحية, بالتالي تزايد معدالت 
تولد النفايات الطبية, وذلك على عكس المؤسسة الصحية التي تكون بيئتها مريحة للمرضى 

بقائم فيها, مما  مدةء النقي , مما يقصر ومساعدة على شفائهم من خلل توفر الحدائق الهوا
ينعكس على قلة معدالت تولد النفايات الطبية, بالتالي السيطرة على عملية معالجتها بيئيًا 

 . وصحيًا واقتصادياً 

                                                           

 ونظريات ومنهج واسس مبادئ المدن جغرافية, يوسف الهاشمي عمر و المظفر الصاحب عبد محسن(1)

  209ص, 2010, عمان, والتوزيع للنشر صفاء دار, االولى الطبعة, مكانية وتحليالت
 210, صالمصدر السابق((2
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ومناطق اخرى لغرض تنصيب  المؤقت مراعات المناطق المخصصة لخزن النفايات الطبية ــ ج
 تتطلب ابعاد تأثيرها عن المناطق السكنية إذ, النفاياتهذه المحرقة واالجهزة االخرى لمعالجة 

االخرى للمؤسسة الصحية   , وكذلك ابعادها عن االقسام التي قد تتطلب بعضها ساحات مفتوحة
  ., وتهيئة بيئة صحية في المنطقة التي يتوطن فيها االستعمال الصحيلغرض منع التلوث

مراعات الرقعة الجغرافية التي ستخدمها المؤسسة الصحية وتقاس بعدد السكان  -3
 في الرقعة الجغرافية, السكانحجم و  المقدمة ضرورة عمل توازن بين الخدماتاي  (1):والمساحة

 المدينة حاجات مع يتلءم بشكل بالمدينة الخدمات استعماالت تخطيط يظهر ان البد هإذ أنَّ 
 خدماتها وطبيعة عامة مؤسسه كل تقدمها التي الوظيفية الخدمات مجال على والتعرف
 االخرى للخدمات للتوزيع التخطيط من هغير  عن يختلف يةصحال للخدمات التخطيطف (2).الصحية

 هو وانما ثابتة ظاهرة يعني ال المرض الن, ساكن لكل الصحية الخدمة تصل ان يتوجب اذ
الخدمة  ويمفهناك عدة معايير لتق (3). الوراثة او العدوى بطريقة والتوسع االنتشار قابلة ظاهرة

منها معيار طبيب/شخص, ومعيار مستشفى/شخص, ومعيار صيدلي/شخص, ومعيار  الصحية
او حصة الفرد من مساحة الخدمة  اً سرير/شخص, ومعيار ممرض/شخص, كما ان هناك نصيب

 كم , كما يراعى 3زيد على , كما يفضل ان تكون الخدمات الصحية على مسافة ال تالصحية
نسمة يحتاج  10,000في هذا المجال الكثافة السكانية, فكل تجمع سكاني يفوق حجمه السكاني 

نسمة  100,000نسمة فأكثر لمستشفى صغير, واكثر من  50,000الى مركز صحي, و
بالتالي يمكن القول ان توزيع االستعماالت الصحية وفقًا لهذه  (4)مستشفى كبير او رئيسي. 

من خلل معرفة احجام وانواع توزيع النفايات الطبية, لكثافة مختلفة ال سيحدد اقاليمالمعايير 
االستعماالت الصحية ذات االحجام الكبيرة المؤسسات الصحية المخططة وفق هذا المعايير, ف

 فمن الضروريلسكان, تطرح كميات كبيرة من النفايات الطبية, ولذلك من ا اً كبير  اً التي تخدم عدد
  لغرض التخلص من هذه النفايات.  واتباع طرق آمنة توفير اساليب مناسبة

وعدم الخدمات الصحية في مكان ما بشكل غير مدروس  انشاء ومن جهة اخرى فأن     
 إلى سوف يؤدي المذكورة لمعاييرلمن المدينة  معينةمناطق خضوع توزيع الخدمات الصحية في 

للتوزيع  المفتقرة تلك المناطق ارتفاع نسب االصابة باألمراض فيانخفاض المستوى الصحي و 
 المستوى بين ما علقة هناك بان الدراسات من الكثير أثبتت د, فق السليم للخدمات الصحية

                                                           
 221مصدر سابق, ص محمد شهاب احمد و مؤمل عالء الدين, ((1
 الحسينية مدينة في والصحية التعليمية الخدمات كفاءة تقييم, شعالن الحسين عبد ايمان و سعيد لفتة علي ((2

 .320-319 ص, الكوفة جامعة(, 9) العدد, الجغرافية البحوث مجلة( المدن جغرافية في دراسة)
 ,دكتوراه اطروحة, ديالى محافظة في الصحية للخدمات المكاني التباين, العبيدي صالح احمد هيثم اسراء ((3

 86 ص, 2013, ديالى جامعة

 206-205-204ص, مصدر سابق , غضبان بن فؤاد(4)
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الى خلق مناطق تنتج  يؤدي ذلكو  (1). ةالصحي الخدمات مواقع عن والبعد للسكان الصحي
تتميز بكثافة و  تفيض فيها الخدمات الصحية في المناطق التي السيما نفايات طبية بأحجام كبيرة

 ,مخاطر بيئية وصحية من ال تخلو المدينة ذلك يؤدي الى تكوين بؤر حضرية وسطفأن , سكانية
من اكبر  ُتعد  التي  الخرطوم واليةفي  كما يحدث تولد النفايات الطبية, زيادة امكانيةفضل عن 

 اآلثار ذات الصحية للمؤسسات تجمع أكبر هافيو  السكاني, التعداد حيث من السودان واليات
( 5000) يفوق فيها الصحية المؤسسات عدد و عالية, السكانية الكثافة إن وحيث البيولوجية,
 هذاف من النفايات الطبية,)كيلو غرام واحد( اليوم في تنتج مؤسسة كل أن افترضنا إذاف مؤسسة,
 والية يومياً  تنتجها الطبية نفاياتال من األقل في أطنان خمسة يعادل ما هنالك أن يعني

وتكون النتائج سيئة جدًا اذ لم تكن هناك اساليب معالجة سليمة قادرة على التخلص  (2), الخرطوم
 .هذا الحجم من النفايات الطبيةمن 

 االرض استعماالت تخطيط في المؤثرة والبشرية الطبيعية الجغرافية العوامل من العديدوهناك 
وذلك  ,التشتت او معين مكان في التكتل الى الصحي  االستعمال تقود  ان يمكن التي, الصحية

يؤثر في حجم وكثافة تولد النفايات الطبية المتولدة وذلك بحسب طبيعة تلك العوامل المؤثرة في 
 يأتي: اهذه العوامل مهم وأ االستعمال الصحي

 ناطقالم وجود وكذلكطبغرافية المدينة و  تضاريسال من الطبيعية الجغرافية العوامل تساهم -أ
من امتدادها واتجاهها وتكتلها في منطقة معينة او  ,الصحية الخدمات على التأثير في الخضراء
مناطق تولدها الى  من والتخلص منها الطبية النفايات نقل او صعوبة سهولةبالتالي  تشتتها ,

 تأثير ذات تكون فقد مباشر بشكل الصحية الخدمات على العوامل هذه وتؤثركما  خارج المدينة.
 لهذه اً طارد يكون اآلخر وبعضها الصحية للخدمات جاذبه العوامل هذه فبعض إيجابي أو سلبي

 (3).الصحية الخدمات لهذه جذب عامل الخضراء واألراضي المعتدل المناخ يعتبر فمثل الخدمات
 تقديم تكاليف وفيكذلك تؤثر التضاريس كثيرا في توجيه استعماالت االرض وتوزيعها الجغرافي 

اصلت من حيث االمتداد ويؤثر في طرق المو  الحضري المستقر في للسكان الخدمات
  وهو ما يؤثر في عملية التخلص من النفايات الطبية. (4)واالتجاه,

                                                           

 المعلومات نظم تقنية باستخدام وضواحيها طولكرم مدينة في الصحية للخدمات المكاني التخطيط, استيتة سليم احمد سليم(1)

 35, ص2009, رسالة ماجستير, التخطيط الحضري واالقليمي, جامعة النجاح ,فلسطين, (GIS) الجغرافي
 168-167عبد السالم محمد داؤود, مصدر سابق,ص ((2

طه اقرع, التخطيط المكاني للخدمات الصحية في محافظة سلفيت باستخدام تقنية نظم  هبة محمد فايق(3)

 49, ص3013, رسالة ماجستير, جامعة النجاح الوطنية, فلسطين, (GISالمعلومات الجغرافية )

إياد جميل احمد صالح , اتجاهات التطور العمراني في مدينة طوباس دراسة في مورفولوجية المدينة, رسالة (4)

 24م, ص2009ماجستير, جامعة النجاح , فلسطين, 
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 ىاحد ُتعد  كذلك يؤثر عنصر اتجاه الرياح في قيام مناطق معالجة النفايات الطبية التي     
ق السكنية المناط امتداد اتجاه الرياح عكس نيكو  يجب ان مرفقات االستعمال الصحي, حيث

, لتجنب تأثر المناطق السكنية بالمواد والغازات التي تطرحها محارق  المجاورة لتلك المناطق
 .النفايات وغيرها من الملوثات التي تسببها عملية معالجة النفايات الطبية والتخلص منها

, اقليمها وحجم وحجمها الصحية االرض استعماالت توزيع في تسهم اخرى عوامل هناك-ب
 انواع معرفة من عليه يشتمل وما للمنطقة السكاني والتحليل,  البيئية الموقع ظروف: واهمها

 . العمري والنوعي واالقتصادي واالجتماعي تركيبهماالمراض المنتشرة, وحجم السكان و 

في غاية االهمية  أمراً د الستعماالت االرض الصحية يعتبر ويمكن القول ان التخطيط الجي    
للمدينة, ألنه يسهم في تطور البنية الحضرية للمدينة, ويرفع مستوى سلمة بيئتها وسكانها صحيًا 
واجتماعيا واقتصاديًا, في حين يؤثر سوء التخطيط لهذه االستعماالت سلبًا على بنيتها الحضرية 

من النفايات التخلص ب يرتبطسيما ما والبحيث تفقد المدينة السيطرة على تأدية ابسط وظائفها, 
 اي استعمال صحي. عالتي تتوطن وسط المناطق السكنية عند موق ومعدالت تولدها الطبية

وان الجغرافيا اليوم تسعى الى ان تكون علمًا نقديًا وليس وصفيًا. فكرة الجغرافيا النقدية     
ائط الظاهرة التي يتم جابة عن تساؤالت ذات علقة مباشرة بخر بالنهاية تقوم على أساس اال

, (2)خريطةينظر ال, دراستها, لمعرفة األسباب التي أدت الى تشكيل الخرائط بهذه الصورة تحديداً 
 ومهمة الجغرافي هنا تحليل هذه الصورة بشكل نقدي.

وفي نهاية هذا الفصل يمكن القول بأن النفايات الطبية باختصار النفايات التي تتولد من     
كبيرة وأهم  أمكانت صغيرة أجميع انشطة الرعاية الصحية في المتوزعة في المدينة سواء 

 مصادرها المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية وغيرها, وتصنف عادة
%(. 30-10%(, والخطرة من)90-70خرى خطرة( العادية تتراوح نسبتها ما بين)الى)عادية وا

وتتعدد انواع النفايات الطبية الخطرة وأهمها)المعدية, والحادة, والباثولوجية, والكيمياوية, والدوائية( 
, والحرق  Autoclaving. وتعالج النفايات الطبية بعدة طرق اهمها)التعقيم الحراري 

Incineration والمعالجة باإلشعاع(, وال توجد طريقة واحدة مثالية ومتكاملة, فهناك طرق ,
معالجة ُتعد  آمنة بيئيًا ولكنها تتطلب تكاليف باهظة مثل المعالجة بالموجات االشعاعية القصيرة, 
وهنالك طرق ال تصلح لسوى معالجة نوع او نوعين من النفايات الطبية, وهنالك طرق بسيطة 

ها مهددة للبيئة, وعمومًا ُتعد  طريقتا الحرق والثرم والتعقيم الحراري من اكثر الطرق ورخيصة ولكن
اتباعًا في العراق وفي مدينة كربلء خاصًة. وينبغي التعامل مع النفايات الطبية بحذر, واتباع 

 ادارة سليمة تتفق ما وضعته منظمة الصحة العالمية, من ناحية تصنفيها وفرزها عن النفايات
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 (2)خريطة

 م2011 سنةل بـ)الف طن/يوم( معدالت تولد النفايات الخطرة في العالمالتوزيع الجغرافي ل

Source: http://unstats.un.org/unsd/environment/hazardous.htm 

العادية وبقية االنواع واستعمال التصيف اللوني لكل نوع منها, ونقلها ومعالجتها حتى التخلص 
ما وضعته وكالة حماية البيئة  السيمابمطامر صحية تتفق مع الشروط البيئية و  النهائي منها

في ادارة النفايات الطبية في مدينة كربلء, وذلك  اً , وتجدر االشارة الى ان هناك ضعفاالمريكية
ابتداًء من مرحلة تولدها عند تقديم الخدمة الصحية الى مرحلة التخلص النهائي منها في 

  .المطامر الصحية

 هي اخطار التعرض لهذه النفاياتفمن  كبيرة, صحيةو  بيئيةللنفايات الطبية مخاطر واثار و     
اضافًة الى اخطارها  (B,C,Gابرزها االيدز والتهاب الكبد بأنواعه)  خطرةانها تسبب امراضًا 

وما يتسبب ذلك من خسائر اقتصادية كبيرة تنجم عن  ,على التربة والمياه الجوفية والهواء البيئية
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تكاليف التخلص منها والتكاليف فضًل عن  ضياع موارد اقتصادية كبيرة واالرواح البشرية,
  .في ادارة النفايات الطبية عند حدوث خللٍ  تنجماالقتصادية التي 

بيئية كالمشكلت ال)متعددة المشكلت ال من الظواهر تعدان النفايات الطبية  يمكن القولو    
معالجتها, وتقديم دراستها و مثل هذه الظواهر يمكن للجغرافيا  ن  في أومما ال شك فيه  ,(صحيةالو 

تظهر وتتبلور نتيجة للعلقة المتبادلة  ن مشكلة النفايات الطبيةإ والسيما هذا المجال, في الحلول
لها نمط توزيع جغرافي معين, وترتبط بعوامل بين االنسان وبيئته في مكان وزمان معين, و 

 , بالتالي باإلمكان حصرها ودراستها دراسة جغرافية في منطقة معينة.  متعددةجغرافية 
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اصبحت موضوعة النفايات الطبية من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الدول وخاصة     
 ضعف االمكانيات وقلةالنامية منها, لما تتميز به من ضعف في ادارة تلك النفايات, فضاًل عن 

 والعاملين بالنفايات الطبية بمدى خطورتها واضرارها البيئية والصحية. كوادرها الصحية وعي

 ,الرئيسية والثانوية مصادرها وينبغي عند دراسة النفايات الطبية دراسة جغرافية التعرف على   
 واهم تلك المصادر التي تتولد منها النفايات الطبية في مدينة كربالء هي المستشفيات ومراكز

و ومصارف الدم والمختبرات  والصيدلياتالرعاية الصحية االولية والمراكز الطبية التخصصية 
لهذه المؤسسات على اماكن التوزيع الجغرافي  التعرف إذ إن  , تقتصر عليها الدراسةسوف 
 من المدينة كميات النفايات الطبية المتولدة من كل مكان توضح يمكن ان يرسم صورة ,الصحية

  .وحجمها ونوعيتها, بالتالي السيطرة على ادارتها بصورة سليمة وصحيحة

 بيان واقع التوزيع المكاني للمؤسسات الصحية في مدينة كربالء, الى يهدف هذا الفصلو      
 كثافةهل ساهم هذا التوزيع في خلق مناطق  وما صورة هذا التوزيع, بحيث يمكن ان نقول

أي هل هناك ما يمكن عد ه اقليم  تلك المناطق وكيفية توزيعها,  عواين تتوز  ,لنفايات الطبيةل
 .قليل الكثافة اً متوسط الكثافة واقليماخر  اً للنفايات الطبية واقليمالكثافة المرتفعة 

 المبحث االول
 التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية في مدينة كربالء.

لصانعي القرار لغرض  التعرف على خريطة النفايات الطبية في مدينة كربالء امرًا مهما دعي  و     
الالزمة التي من شأنها ان تسهم في رفع المستوى الصحي والبيئي  ءاتجرااتخاذ التدابير واال

لما لهذه النفايات من تأثير على الجانب االقتصادي  في المدينة, ومعالجة المشاكل االقتصادية
 علىفي رفد المخططين الحضريين والمختصين بالجانب البيئي  ويساعد كما ذكرنا سابقًا, ايضا

ان المدينة تحظى وخصوصا و الوقوف على اهم المشاكل التي يمكن ان تصيب بيئة المدينة. 
 . فيها بالتالي يجب الحفاظ على البيئة الحضريةكذلك سياحية,  و كبيرة بمكانة دينية

 ة من أساسيات عمل الجغرافي , بل هيتعد موضوعة التوزيع المكاني ألي ظاهرة جغرافي     
, م ذلك من تقديم نظرة شاملة لمواقع توطن الظاهرة ه  , لما يسحجر الزاوية في الدراسات الجغرافية

خرى بالتالي امكانية الشروع بالتحليل والربط ودراسة العالقات بينها وبين الظواهر والمتغيرات اال
 ., بغية تحقيق هدف الدراسةالتي تتأثر بالظاهرة المدروسة وتؤثر فيها

 في وتعد الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية من الخدمات المهمة التي يجب توافرها    
 ة حسب , بحيث تكون موزعومستواهم االقتصادي واالجتماعيالسكان  حجمالمدينة بشكل يناسب 
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 همية في تحقيق انسجام اكبر بين السكان وهذه الخدمات.أذلك من لما لدرجة الطلب عليها , 
تها الدينية ولموقعها الذي يؤهلها صصيمن المدن الجاذبة للسكان , لخمدينة كربالء  ولما كانت

استقبال تشهد كما انها ها قريبة من عدة محافظات مهمة مثل بابل وبغداد والنجف, وصفب ,لذلك
لذلك اثر  كان, زيارات مليونيةو  تشهده المدينة من مناسبات دينيةال عما فضالكثير من السكان, 

بواقع هذه كبير في الضغط على المؤسسات الصحية في المدينة, مما يتطلب النهوض 
من طاقات  تمتلكهالمؤسسات والعمل على ايجاد توافق وتوازن بين ما تستقبله من مراجعين وما 

بصورة ى تزايد معدالت النفايات الطبية . وذلك ادى الوالزائرينهذه االعداد من السكان لخدمة 
كبيرة سنة بعد اخرى نتيجة لهذا الضغط الذي ي حدثه تزايد اعداد الزائرين فضال عن سكان المدينة 

 وأقاليمها. 
ة فهناك المؤسسات الكبير تتعدد وتتنوع المؤسسات الصحية في مدينة كربالء, و       

الصحية والعيادات وهناك المؤسسات الصغيرة كالمراكز  (),ز التخصصيةكالمستشفيات والمراك
ومن الطبيعي ان تختلف هذه المؤسسات الصحية في معدالت  الطبية والصيدليات وغيرها,

النفايات الطبية المتولدة منها, وانواعها ودرجة خطورتها, فهناك مؤسسات صحية تعالج امراضًا 
ص بمرض واحد واخرى متعددة معقدة , كما ان هناك مؤسسات تختضًا بسيطة واخرى تعالج امرا

المتولدة , ومن  احجام ومعدالت ونوعية النفايات الطبيةالتخصصات , وكل ذلك سينعكس على 
الطبيعي ان تختلف هذه المؤسسات الصحية في توقيعها المكاني في المدينة, وذلك سيؤثر في 

الصحية في  هذه المؤسسات أهمو  .واخرى من المدينة طبية بين منطقةتباين كثافة النفايات ال
 :ما يأتي المدينة

 .العيادات الشعبية -3 الصحية االولية  الرعاية مراكز-2 ( ة, الحكومي ةالمستشفيات)االهلي-1
 المراكز التخصصية. -7 الصيدليات -6 المختبرات ومصارف الدم -5 المفارز الطبية-4

التي ال تستغني عنها  المستشفيات من المؤسسات الصحية الرئيسيةتعد : اوال: المستشفيات
 تنظيمال من المتكامل ساسياأل جزءال: بأنه المستشفى العالمية الصحة منظمة تعرفو  ,مدينة أي

 والمستشفى ,وقائية سواء كانت عالجية أم للسكان كاملة صحية رعاية تقديم وظيفته , طبيال
 بحوثالب للقيام كذلك هو مركز  و  في الحقل الطبي والصحي العاملين لتدريب مركز أيضاً 

 أالا عد المستشفى من المؤسسات الصحية الضرورية , التي يجب وبذلك ي (1).والطبية جتماعيةاال
تشخيصية, وقائية, ارشادية, تعليمية, )عالجية, تخلو اي مدينة منها, لما تؤديه من مهام كبيرة

                                                           

(

المؤسسات الصحية الكبيرة تقدم خدماتها الصحية لعدد كبير من السكان, وتمتاز بإقليم وظيفي كبير, على  (

 عكس المراكز الصحية التي تكون مخصصة لمجموعة من السكان ولمنطقة محددة.

(
1
 23ص, 2007, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, عمان1ثامر ياسر البكري, ادارة المستشفيات, ط(



 [كربالء مدينة في الطبية للنفايات والزماني المكاني والتباين الصحية للمؤسسات الجغرافي التوزيع] الفصل الثاني
 

  
60 

 
  

نظامها من تكامل في التخصصات  ضمهلما ي عدد كبير من السكان وتقوم بخدمة واجتماعية( 
  والمالكات الطبية والتمريضية واالدارية المختلفة.

مستشفيات )تلفة, فتصنف حسب نمط الملكية الى وتصنف المستشفيات الى عدة اصناف مخ    
انتشارًا في العالم, انواع المستشفيات اكثر  تَعد  تملكها هيئات رسمية حكومية و  (حكومية

خاصة( يملكها افراد او هيئات قد تكون دينية او مؤسسات خيرية, كما  او مستشفيات اهلية)و
 معظم التخصصاتضم ت(عامة)مستشفيات يات حسب نوع الخدمة الىيمكن تصنيف المستشف

 اتــفيـــمستش) و, اـغيره و ائيةـــــوالنس الجراحية فروعها و الباطنية االمراض انواع  جميع وتعالج
  (1) .فقط تعالج امراضًا  معينة خاصة في فرع واحد او اثنين من التخصص الطبي (متخصصة

بعضها عام أي يشمل مستشفيات حكومية  منها (4), ستة مستشفيات تضم مدينة كربالءو     
في  هذه المستشفيات تتوزع,  هليأ مستشفى (2)فيها , وجميع التخصصات وبعضها متخصص

)مدينة  )ع(بمستشفى الحسين المستشفيات الحكومية جغرافية مختلفة من المدينة , وتتمثل مناطق
اكبر مستشفى في  تَعد  , و  مقابل حي الملحق الطبية( وتقع في حي االسرة )ع(االمام الحسين

, وكذلك مستشفى كربالء وتضم جميع التخصصات عدا النسائية والتوليد محافظة كربالء
 علمينوالتوليد وتقع في حي الم النسائية قع ايضًا في حي االسرة, ومستشفى لألطفال وتالتعليمي 

قرب منطقة الحرمين الشريفين. اما  عالجراحي التي تق)ع( ومستشفى سفير االمام الحسين,
وتقع في حي الجاير, ومستشفى  الجراحي االهلي )ع(المستشفيات االهلية فتتمثل بمستشفى العباس

 .(3) خريطةو  (9)جدولينظر  في مركز المدينة باب بغداد في الجراحي ميثم التمار االهلي
 (9)جدول   

 م(2014-م2012لمستشفيات الحكومية واالهلية في مدينة كربالء وعدد االسرة ومعدل انشغالها )ا 

اختصاص  اسم المستشفى

 المستشفى

 

 انشغال السريرمعدل  عدد االسرة

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

مدينة     

 الحسين)ع( الطبية

 %58,077 %56,02 %56,89 484 477 465 تعليمي

 %109,4 %105,20 %97,27 119 98 104 تعليمي النسائية والتوليد

 %63 %63,24 %53,08 243 207 207 تعليمي كربالء لألطفال

 %67,54 %64.92 - 50 48 - جراحي سفير الحسين

العباس
)ع(

 %50,1 %45,5 %43 30 22 20 جراحي االهلي

 %55,3 %45,7 %52 39 15 15 جراحي ميثم التمار االهلي

 .م2014, بيانات المصدر: اقسام االحصاء الخاصة بكل مستشفى في مدينة كربالء, بيانات غير منشورة

                                                           

(
1
سليم بطرس جلدة, ادارة المستشفيات والمراكز الصحية, الطبعة العربية االولى, دار الشروق للنشر (

  39-36-35, ص2007والتوزيع, عمان, 
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في  اً تدريجي اً ( ان هناك ارتفاع9)جدولمن ناحية عدد االسرة ومعدل االنشغال فيالحظ من الو 
وفي جميع  2014و 2012عدد االسرة وتبعه ارتفاع معدل االشغال وذلك بين سنتي 

 الطبية بالنصيب االكبر من حيث )ع(تحظى مدينة الحسين إذالمستشفيات الحكومية واالهلية , 
, سريراً ( 17, في حين جاءت مستشفى ميثم التمار بالمرتبة االخيرة بـ)اً ( سرير 484عدد االسر ة بـ)

اما من حيث معدل انشغال السرير فتبلغ اعلى نسبة في مستشفى النسائية والتوليد 
ينظر %(50,1%(, وتأتي مستشفى العباس االهلي بالمرتبة االخيرة بمعدل)109,4بمعدل)

ة ومعدل انشغالها معدالت النفايات المتولدة االسر   معيار عدد يوضحو  (.4) خريطةو  (5)شكل
في السرير الواحد, ويختلف معدل انتاج السرير حسب المستشفى وطبيعة تخصصها واالمراض 
التي تعالجها, إذ ان هناك امراضًا ينتج عنها نفايات طبية بحجم كبير وهناك امراض تكون 

الجراحية في إنتاج معدالت كبيرة من  النفايات الطبية  المتولدة منها قليلة, وتساهم العمليات
 النفايات الطبية.

 (5)شكل

 م2014نسب عدد االسرة ومعدل انشغالها في مدينة كربالء عام 

 (9المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على جدول )
 

وللتعرف اكثر على المستشفيات وتوزيعها الجغرافي وتخصصاتها وكوادرها الطبية والصحية     
وعدد مراجعيها واحجامها واقسامها, سوف نتطرق اليها بشيء من التفصيل, وذلك حسب معيار 
قدمها التاريخي لإلنشاء, ونسعى من خالل هذا العرض إلى التعرف اكثر على مدى ما تقدمه 

ات الصحية من خدمات طبية وحجم ونوع هذه الخدمات, واي مستشفى يتفوق على هذه المؤسس
 االخر, بغية التعرف على اقاليم الكثافة للنفايات الطبية عن طريق توزيعها الجغرافي فيما بعد,

   ()وهذه المستشفيات كما يأتي: 
 

                                                           

(

لقد تم االعتماد في االرقام واالحصائيات على قسم التخطيط وتنمية الموارد, االحصاء الحياتي, وقسم االعالم  (

 م.2014كربالء , بيانات غير منشورة والعالقات, دائرة صحة 

0%

50%

100%

150%

نسب عدد 
 االسرة 

معدل انشغال 
 االسّرة
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 (3)خريطة

 م2014التوزيع الجغرافي للمستشفيات الحكومية واالهلية في مدينة كربالء عام  

 
 .م2014 الدراسة الميدانيةدائرة صحة كربالء ,  اعتماداً علىالمصدر: من عمل الباحث 

       
    

 انهار وجداول
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 (4)خريطة

 م2014ألسّرة ومعدل انشغالها في مدينة كربالء عام لعدد ا نسبيالتوزيع ال

 (9) جدولعلى  دً المصدر: من عمل الباحث اعتما

 انهار وجداول
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 تبلغ مساحة على م1973 سنة المستشفى تأسس :الطبية( ع)الحسين االمام مدينة-1
 على وزائريها المدينة سكان الى خدماته يقدم و, كربالء دينةم جنوب قعتو  2م( 336,882)

 من العديد تأهيل تم حتى جدا طويلة لفترة االهمال من المستشفى عانى وقد, الساعة مدار
 والرنين كالمفراس, الحديثة الطبية االجهزة من بالعديد ورفده جديدة ابنية واضافة والشعب االقسام
, كما تضم هذه المدينة الطبية العديد من العيون واجهزة القلب وقسطرة الحصى تفتيت واجهزة

يسمى مستشفى  اً ر مصغ   واالستشارية والجراحة, كذلك تضم مستشفىً االقسام واالجنحة كالطوارئ 
( ألقسام المدينة الطبية 42857, ويبلغ معدل المراجعين شهريًا )الزهراء الذي يختص بالباطنية

  .المختلفة, االستشارية والطوارئ والخافرة
 مساحة وتبلغ م1989 سنة المستشفى تأسس: التعليمي والتوليد النسائية مستشفى-2

محافظة  في النسائية بأمراض الوحيد المستشفى المتخصص وهو ,2م( 12.500)المستشفى
 بنايات بها والحقت تعديالت عليه ادخلت ثم الصحية الرقابة شعبة السابق في كان كربالء,
 للمرضى ردهات (6)ضموي ,والتوليد النسائية بأمراض مختص فىــــــمستش لتصبح جديدة اضافية

 افاقة وردهة خدج وردهتين عمليات صاالت واربعة واحدة والدة وصالة لإلنعاش وردهة ,نــــالراقدي
 هموتقدير  المراجعين باحترام وحظي ملحوظاً  تطوراً  شهد خراآل وهو ,(8) عدد خاصة واجنحة

 غلبأ في المستشفى ويتعرض, المجاورة المحافظات من المراجعين من الكثير يستقطب انه حتى
 على عبئا يشكل ما وهذا ,شهرياً  اً مراجع( 6361) أكثر من المراجعين من كبير زخم الى االحيان

 واالدارية والتمريضية الطبية المالكات عدد ويبلغ ,شهريا والدة( 1720) وبمعدل ,المستشفى
 تحديث وتم كبرى وأعمار تأهيل حملة م(2011) العام في المستشفى وشهد ,اً منتسب( 833)

 ومواد سونار وجهاز بأشعة المستشفى جهزت فقد ذلك فضاًل عن ,كامل بشكل المختبر اجهزة
  والبخاخات السحب واجهزة والخدج والنسائية للطوارئ الضرورية االجهزة وبكافة تلوين

 ,البنفسجية فوق باألشعة العمليات صالة في الهواء تعقيم جهاز المستشفى ووصل والحاضنات
 .للمواطنين الطبية الخدمات تقديم في المستشفيات بقية مع ويساهم

 تقدر مساحة على م2001 سنة المستشفى تأسس :لألطفال التعليمي كربالء مستشفى-3
 250 من اكثر ويضم   ,الفني والقسم االطفال وقسم االداري القسم من ويتكون ,2م( 67.500)بـ

 معدل , يصل  متطورة اخرى مختبرية واجهزة حلزوني ومفراس وايكو وسونار األشعة منها جهاز
 هي ملحقة وبنايات ردهة( 11) المستشفى وتضم, مراجعًا  (13348) الى الشهري المراجعين

 والتمريضية الطبية مالكاتها عدد ويبلغ, بعد تكتمل لم للمستشفى ةجديد وبناية الخدج بناية
 .اً منتسب( 799) واالدارية
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 قبل من وجهز م2011 سنة هذا المستشفى ئنشا  : الجراحي(ع)الحسين االمام سفير مستشفى-4
 مستمر وبدعم,  المقدسة كربالء صحة دائرة قبل من وفنيا اداريا ويدار مقدسة,ال الحسينية العتبة

 التمريضية الكوادر من( 33) تنسيب وتم ,المقدسة الحسينية للعتبة العام االمين قبل من ومباشر
( سينية واشعة سونار) تشخيصية واشعة عمليات وصالتي سريراً ( 50) على يحتوي و ,واالدارية

 كل أن ,والطبيبات لألطباء ودار أداري جناح مع طوارئ وصالتي مختبر ووحدة أنعاش ووحدة
 صاالت إذ انا  ,العالمية والتقنيات المواصفات احدث وفقعلى  هي ستشفىالم ومرافق أجهزة

(OR1) تقديمب هذه المستشفى وبشكل كبيراسهم بالتالي  ,العراق في نوعها من االولى تعد 
 اطباء استضافة خالل من للزائرين والسواح ,أم  سواء لسكان المحافظة الطبية الخدمات افضل

 متصاصعلى ا كما ساعد المستشفى ,ةالمدين في الصعبة العمليات إلجراءالعراق  خارج من
 الخدمات تقديم فضاًل عن ,المليونية الزيارات خالل المدينة مستشفيات على الحاصل الزخم

( 11915) للمستشفى شهريوقد بلغ معدل عدد المراجعين ال, االعتيادية االيام في العالجية
  . مراجعًا 

 حي في يقع , الخاص للقطاع تابع مستشفى اهلي هو: األهلي العباس مستشفى -5
 تبلغ( و م2000)سنة المستشفى هذا تأسس ,المدينة من الجنوبي الجزء في )الهادي(الجاير

والوالدة, وناظور  والعيون والكسور العامة الجراحة اختصاصات ضمي ,و 2م(3200) مساحته
 .مراجعًا ( 476) الشهريالمراجعين  عدد ويبلغ معدل وعمليات المرارة بالناظور تشخيصي

, يقع في محلة باب الخاص للقطاع تابع مستشفى اهلي ايضاً  هو :مستشفى ميثم التمار-6
 تبلغ ,(م2008) عام المستشفى هذا تأسس , كربالء مدينة من الشرقيالشمالي  الجزءبغداد في 

ويعد من المستشفيات  وهو مستشفى متخصص في الجراحة العامة, 2م (3000) تقريبا مساحته
  .مراجعًا ( 367) الشهريويبلغ عدد المراجعين  التي تقدم خدمات متميزة في المدينة

هذه المستشفيات في اعداد كوادرها الصحية والتمريضية والمالكات االدارية  توقد اختلف    
بذلك يمكن و المراجعين لكل مستشفى, المرضى اعداد توزيع واختلفت بذلك  والعاملة االخرى,

يمكن ان يوضح مدى قلة او  الكوادر والمالكات الصحية والطبية االختالف في توزيع القول ان
كفاية امكانية تقديم الخدمة الصحية حسب كل مستشفى, ومدى ما اذا كان عدد هذه الكوادر 
والمالكات متناسبًا مع الحجم الفعلي والطاقة االستيعابية للمستشفى, من حيث عدد االقسام 

 من تأثير كله ذلكوما لوالردهات, وعدد االسر ة المهيئة لمعالجة المرضى وغيرها من المؤشرات, 
ان النفايات الطبية تتولد  إذمن كل مستشفى,  بالنهاية في حجم ومعدالت تولد النفايات الطبية

 نتيجة تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمراجعين من قبل هذه الكوادر الصحية والطبية, بالتالي
 أثر في اعداد الكوادر الطبية ا تتيمكن اعتبار ان قلة معدالت تولد النفايات الطبية او زيادته
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 .والصحية للمستشفى
( 3856بلغت اعدادها ), الكوادر الطبية والمالكات العاملة في المستشفيات إلعدادفبالنسبة    

 م ما بين طبيب عام واختصاص وصيادلة وذوي المهن الصحية, وعاملين,2014منتسبا, عام 

 المرتبة الطبية (ع)الحسينمدينة االمام  احتلت إذ مدينة,ال مستشفيات بين متفاوت بشكل متوزعين
 من (60,8%) بنسبة أي م2014 لسنة طبيباً  (371) بلغ , الذياألطباء عدد حيث من األولى
( 102) بواقع الثانية المرتبةب لألطفال كربالء مستشفى جاءتو ,  دينةالم في المستشفيات أطباء
 األطباء عدد فبلغ والتوليد النسائية لمستشفى فكانت الثالثة المرتبة أما,  (%17) بنسبة  طبيباً 

 األطباء عدد فبلغ( ع) الحسين سفير مستشفى أما  أيضا, (%17) نسبة يشكل ما اي( 101)
, اما مستشفى ميثم التمار  المدينة  في المستشفيات أطباء من%( 4)  يشكل الذي( 26)

في المرتبة االخيرة فجاءت مستشفى  %( , اما1( أطباء بنسبة)6فاحتلت المرتبة الخامسة بـ)
 .(5)خريطة( و 10)جدولينظر , %( ايضاً 1( أطباء وبنسبة)4االهلي بـ) )ع(العباس

 (10)جدول

 م2014 عام لمستشفيات في مدينة كربالءباوذوي المهن الصحية عدد االطباء 
  الكوادر              

 

      االعداد                

 

 االعوام       اسم المستشفى

 ذوي المهن الطبية

 
مالكات  ذوي المهن الصحية

 اخرى

 اطباء

 

اطباء 

 اسنان

كوادر  صيادلة

 تمريضية

مهن 

 صحية

مالكات 

 مختبرية

مساعدون 

 صحيون

مدينة االمام 

الحسين
)ع(
 الطبية 

371 

 

9 98 629 538 179 - 356 

 170 14 70 162 265 51 - 101 النسائية والتوليد

 113 - 35 186 288 75 - 102 لألطفالكربالء 

سفير الحسين
)ع(
  26 - 17 69 63 12 - 25 

العباس
)ع( 

 11 - - - 6 2 - 4  االهلي

 29 - - - 17 - - 6 االهلي ميثم التمار

 .م2014,على قسم التخطيط وتنمية الموارد , دائرة صحة كربالء, بيانات غير منشورة اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 

إذ  ,ايضاً  األولى المرتبة( ع) الحسين مستشفى أحتلت فقد الصحية المهن لذوي بالنسبة وأما     
منتسبًا من ذوي المهن الصحية)كوادر تمريضية , مهن صحية , مالكات  (1346)هم عدد بلغ

الصحية في  من ذوي المهن (%53,1) بنسبة أي 2014م لسنة مختبرية, مساعدون صحيون(
 بنسبة منتسبًا  (511) بواقع والتوليد النسائية لمستشفى فكانت الثانية المرتبة ماالمدينة ,أ

 منتسبا  (509) بواقع لألطفال التعليمي كربالء لمستشفى فكانت الثالثة المرتبة أما ,(20,2%)
سفير  لمستشفى  كانت الرابعة والمرتبة ,( %20,1) نسبة وهو ما شكل من ذوي المهن الصحية

 , اما مستشفى ميثم التمار ومستشفى (%5,7) بنسبة أي منتسباً  (144) بلغ الجراحي )ع(الحسين
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 (5)خريطة

 م2014توزيع المالكات الطبية في مدينة كربالء عام  

 (.10) جدولالمصدر: من عمل الباحث اعتماداً على 

 انهار وجداول
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( 17االهلي فقد جاءتا بالمرتبة االخيرة, إذ بلغت اعداد ذوي المهن الصحية فيهما) )ع(العباس
 %( على التوالي.  0,2%( و)0,7(منتسبين وبنسب)6منتسبًا و)

كما تباينت اعداد المراجعين والمرضى الراقدين وعدد العمليات الجراحية في مستشفيات     
م 2012عين في تزايد تدريجي بين سنتي ان عدد المراج (11)جدولالمدينة , فيتضح من 

الطبية في اعداد المراجعين  إذ وصل عام  )ع(م, وعموما فقد تصدرت مدينة الحسين2014و
 ألف مراجعًا , في حين بلغ عدد الفحوصات الساندة)االشعة والسونار(814.286)م الى2014

العمليات الجراحية التي ( فحصًا, في حين بلغ عدد 595.074والمختبر والفحوصات االخرى( )
(عملية, أما عمليات االستشارية الصغرى 24.660)2014اجريت في صاالت العمليات لعام 

 ( عملية.36.131بلغ عددها)
 (11)جدول

أعداد المراجعين والمرضى الراقدين والعمليات الجراحية للمستشفيات الحكومية واالهلية في  

 مدينة كربالء

 االعداد

  

 االعوام       

 

 اسم المستشفى

عدد  اعداد المراجعين

المرضى 

الراقدين 

 م2014

الفحوصات 

الساندة 

 م2014

عدد العمليات 

الجراحية الكلي 

 م2014

صاالت  م2014 م2013 م2012

 عمليات

 استشارية

 صغرى

مدينة الحسين
)ع(
 

 الطبية

334172 355217 814286 62615 595074 12463 36131 

 - - - 16429 150107 149432 129135 كربالء لألطفال م.

 - 6716 142709 33461 144691 125060 124565 النسائية والتوليدم. 

سفير الحسينم. 
)ع(
  - 109560 142982 3000 42459 5481 - 

 - 3494 - 2057 5718 4950 4890 االهلي (ع)العباسم. 

 -  4224 - 1165 4411 5523 5795 ميثم التمار االهليم. 

 36131 24660 780242 118727 1262195 749742 598557 المجموع

 .م2014, بيانات المصدر: من عمل الباحث اعتماداً اقسام االحصاء الخاصة بكل مستشفى, بيانات غير منشورة

الطبية على بقية المستشفيات الحكومية واالهلية, في  )ع(تشير االرقام الى تفوق مدينة الحسين    
عدد الكوادر الصحية الطبية, وكذلك عدد مراجعيها فضال عن تفوقها في عدد ما يجرى من 
عمليات جراحية, وذلك يعزى الى سعة حجمها وحجم اقليمها الوظيفي, فهي تعد مجمعًا طبيًا 

الذي يعد مستشفى مركزيًا لكل  )ع(لحسينمتكاماًل , وفيها اقدم المستشفيات وهي مستشفى ا
, إذ يمكن عد ها اقدم وافضل مؤسسة تقدم )ع(المحافظة فضاًل عن انها تضم مستشفى الزهراء

خدمات صحية في المحافظة وتتفوق على المؤسسات االخرى من حيث الحجم وعدد الكوادر 
تصبح من المستشفى االولى والتخصصات كما انها القت دعما حكوميًا كبيرًا, كل ذلك اسهم بأن 
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في المحافظة التي يرتادها الكثير من سكان المدينة وسكان االقضية والنواحي المجاورة لها فضاًل 
 عن تقديم الخدمة الصحية للزائرين في مواسم الزيارات المليونية للمدينة. 

الجراحي(  )ع(نفي حين احتلت مستشفيات)كربالء لألطفال و النسائية والتوليد, وسفير الحسي   
الطبية, إذ جاءت االرقام متقاربة فيها من حيث اعداد  )ع(المرتبة الثانية بعد مدينة الحسين

المراجعين, فيما عدا عدد المرضى الراقدين والفحوصات الساندة كاألشعة والمختبر وغيرها, إذ 
االهلي وميثم التمار االهلي  )ع(تفوقت فيها مستشفى النسائية والتوليد, واحتلت مستشفيات العباس

        المراتب االخيرة في اعداد المراجعين والمرضى الراقدين وعدد العمليات الجراحية , وذلك يعود
   الى ارتفاع االجور فيهما بحيث ال يستطيع ذوي الدخل المحدود االستفادة من خدماتها.

تقل معدالت النفايات  إذطبية, وذلك بالطبع سينعكس على معدالت ما يتولد من نفايات     
الطبية في المستشفيات االهلية عنها الحكومية, وذلك لقلة طاقاتها االستيعابية من حيث االقسام 
الطبية واالختصاصات وعدد االسر ة والكوادر الطبية والصحية, بالتالي انعكاس ذلك على عدد 

على العكس من ويكون ذلك ها, المرضى المراجعين وعدد العمليات الجراحية التي يتم اجراء
المستشفيات الحكومية التي تتفوق كثيرًا في المؤشرات المذكورة اعاله, وذلك لكونها تقدم خدمات 

 لد منها نفايات طبية بكميات كبيرة. شبه مجانية, وان طاقاتها الطبية االستيعابية كبيرة, بالتالي يتو 

 ,ع الجغرافي للمستشفياتتوزيالفي  ناطق خللمويمكن ان نستنتج من كل ما تقدم ان هنالك     
ويتركز اغلبها في  الى المستشفيات, من المدينة افتقرت المناطق الشمالية الغربية والغربية إذ

وذلك حتما سيؤثر في  مناطق وسط المدينة وشرقها في قطاع الحيدرية ومركز المدينة القديمة,
يشكل مناطق تولد كثيفة من النفايات الطبية س ذلك انفبالنهاية توزيع كثافة النفايات الطبية, 

كثافة, وتجدر االشارة الى ان مناطق الخلل الجغرافي في توزيع المستشفيات واخرى تقل في ال
  .يمكن ان تتم معالجتها عبر نشر مراكز الرعاية الصحية االولية

 والطفلوهي مؤسسات يتم فيها تقديم خدمات رعاية الوليد  :ثانيًا: مراكز الرعاية الصحية االولية
الشرب  مياه بمراقبة تتعلق مهام عن فضالً , المدرسية الصحة وخدمات التحصين وخدمات واالم

والتسجيل االسعاف الفوري والرقابة الصحية والتحري والرصد الوبائي والخدمات العالجية و 
الخدمات الوقائية و العالجية االساسية م مراكز الرعاية الصحية االولية وتقد (1)واالحصاء الطبي.

االساسية للمجتمع  الصحية ن من تغطية كافة االحتياجاتالتشخيصية مما يمك   و الفحوصات
قع و تتوزع هذه المراكز من حيث االعداد والم إذضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي الواحد, 

في المنطقة وابط التخطيطية والتي تتركز اساسًا على حجم السكان الجغرافي على اساس الض
                                                           

(
1
حسون عبود دبعون الجبوري, كفاءة التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية الصحية األولية في مدينة الديوانية, (

 142, ص2009(, 2(, العدد)8التربوية, المجلد) ممجلة القادسية في اآلداب والعلو
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عن اقرب  المخدومة من قبل كل مركز صحي , وكذلك على اساس مؤشرات اخرى منها البعد
 (1)مؤسسة صحية)مستشفى او مركز صحي(.

, تشمل سكان المنطقة او الحي الذي يقع وتغطي المراكز الصحية منطقة جغرافية محدودة    
يمثل المركز الصحي المرجع االول للسكان قبل الذهاب الى المستشفى  إذ المركز الصحي, فيه

 يقدمو , همد السكان من سهولة الوصول اليها وقربها منفيوي , في الحاالت التي تتطلب ذلك
 الفئات العمرية السكان بمختلف لكلعامة و  خدمات صحية وعالجية بسيطة المركز الصحي

المدينة  يتخصص في جانب معين ولكن يتعدى اقليمه الوظيفي قد ذيلا فىالمستش على عكس
سكان ناحية  ان من خالل الدراسة الميدانية اذ يالحظ, المدن المجاورةو  االقاليم التابعة لها ليشمل

 مدينةالمدينة وخاصة المستشفيات في مركز يراجعون   -احدى نواحي مدينة كربالء-الحسينية 
في الحاالت التي  خاصةسكان قضاء الهندية , و  الحال ينطبق على وكذلك, الطبية )ع(الحسين
ال يمكن اجراءها في مستشفى القضاء, وذلك ما يشكل ضغطًا و  عمليات كبرىاجراء  تتطلب 

بين المستشفى والمركز  اً كبير  اً المستشفيات في مدينة كربالء, بالتالي فأن هناك فرقكبيرًا على 
الصحي من نواحي عديدة, ابرزها اختالف معدالت النفايات المتولدة, والتي تتفوق فيها 
المستشفى على المركز الصحي بأضعاف كثيرة كما ذكرنا سابقًا, مما يعني انخفاض كثافة 

يع الجغرافي لمراكز الصحية عنها في مناطق التوز ل الجغرافي توزيعالالنفايات الطبية في مناطق 
  للمستشفيات في المدينة.

, وذلك تلبية  ًا خصوصا في اآلونة االخيرةمستمر  اً تزايد وتشهد المراكز الصحية في المدينة    
وتزايد الطلب على نتيجة لزيادة اعداد سكان المدينة,  للحاجة اليها في مختلف احياء المدينة,

في  اً صحي اً ( مركز 17الى)ي مدينة كربالء وصل عدد المراكز الصحية ف إذ , الخدمات الصحية
وتظهر في  .(6)خريطةو  ,(12)جدولينظر , ( منها رئيسي والباقي فرعي15), م2014عام 

للمراكز  الشهري المراجعينمجموع معدل بلغ قد و الجدول متوزعة حسب البعد عن مركز المدينة, 
فرعية ورئيسية, ويصل عدد وهذه المراكز تقسم الى مراجعًا (106080)م2014الصحية عام 

( حيًا 63التي تضم) مدينةال في المراكزهذه  وتتوزع( نسمة, 476302السكان المخدومين الى )
الى مختلف من المدينة لتصل الخدمة الصحية  معينة جغرافية منطقة مركز كل يغطي إذ,

في عدد ( ان المراكز الصحية جاءت متفاوتة 12)جدولال ويظهر منالسكان في المدينة. 
الشرقية  المراجعين الشهري, كما ان هناك مراكز صحية تفوقت بشكل كبير, مثل مركز العباسية

 ( مراجعًا  شهريًا, في حين 10794الذي يفوق جميع المراكز الصحية بعدد يصل الى)

                                                           

(
1
الرعاية الصحية االولية, وزارة الصحة العراقية, دائرة مثنى عباس بالل, محمد شاكر رشيد, دليل مراكز (

 1الصحة العامة, شعبة ضمان الجودة, )بدون تأريخ(, ص
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 ( 12)جدول

والكوادر الطبية والصحية و معدل المراجعين  االولية الصحية الرعاية مراكزالتوزيع الجغرافي ل

 م2014في مدينة كربالء لعام شهريا 

 

 

 المركز الصحي

 

 

 الموقع

البعد 

عن 

مركز 

 المدينة

 بـ)كم(

البعد عن 

المستشفى 

 العام

 بـ)كم(

  عدد الكوادر الطبية والصحية

 عدد السكان

 المخدومين

 

 معدل

المراجعين 

 الشهري
 

 

 )عاماالطباء

 واختصاص(
ذوي 

المهن 

 الصحية

 كوادر

 ىاخر

العباسية  العباسية الغربية

 الغربية

0,5 1,5 13 48 4 31335 6303 

العباسية  العباسية الشرقية

 الشرقية

0,5 2 13 50 1 48961 10794 

 7005 21792 2 67 14 2 0,5 باب بغداد باب بغداد

 3689 25104 2 45 14 4 2 حي العباس العباس

 6946 45297 5 43 13 0,5 2 االسكان االسكان

 6319 27642 4 37 14 0,5 2,5 الملحق الملحق

 8334 51746 3 53 15 3 3 الغدير الغدير

 230 6092 1 5 2 2,5 3 حي الموظفين الجامعة

 5045 9455 1 17 6 2,5 3 حي الحسين الحسين

 6183 23173 3 46 13 2,5 3 الموظفين الموظفين

 7651 18478 - 9 - 5,5 3 حي الجاير الهادي

سيف شهداء   شهداء االمام علي

 سعد

4 1 10 26 5 40414 9692 

 6945 36197 2 36 13 2 4 حي النصر النصر

 6557 27445 3 44 10 3 4 حي النضال النضال

 7679 29108 3 32 16 3 4 حي الوفاء الوفاء

 6112 29099 2 32 10 3,5 4 التحديحي  التحدي والصمود

 596 4964 - 8 - 5 4 حي االنصار الشبانات

 106080 476302 48 620 184 المجموع

على دائرة صحة كربالء, قسم الرعاية الصحية االولية, بيانات غير اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
 م2014, منشورة

كان مركزي الشبانات والجامعة أقل المراكز الصحية جميعًا استقبااًل للمراجعين إذ كانت معدالت 
 على التوالي. مراجعًا ( 320( و)596المراجعين شهريًا فيهما )

  مقدمة في يأتيان الشرقية والعباسية الغدير مركزياما من حيث عدد السكان المخدومين فان 
 نسمة( 48961)و ( 51746)الى وصال فقد المخدومين السكان عدد حيث من الصحية المراكز

بالمرتبة الثانية بأعداد  )ع(على التوالي, في حين تأتي مراكز االسكان وشهداء االمام علي
 (نسمة على التوالي , واحتلت مراكز النصر والعباسية الغربية المرتبة40.414( و )45.297)

  ( نسمة على التوالي, وتأتي بعدها مراكز 31.335( )36.197الثالثة بحجم سكاني يصل الى)
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 (6)خريطة

 م2014في مدينة كربالء عام  االولية الصحيةالرعاية مراكز التوزيع الجغرافي ل 

  (12على جدول ) اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
( 29.108بأعداد تصل الى) العباسالوفاء والتحدي والصمود والنضال وحي الملحق و   
على التوالي, في حين جاءت ( نسمة 25.104( و)27.642( و)27.445( و)29.099)و

 انهار وجداول



 [كربالء مدينة في الطبية للنفايات والزماني المكاني والتباين الصحية للمؤسسات الجغرافي التوزيع] الفصل الثاني
 

  
73 

 
  

( 21.792باب بغداد والموظفين والهادي بالمرتبة الخامسة بأعداد تصل الى )مراكز 
مركزي الجامعة والشبانات في المرتبة االخيرة  ( نسمة, في حين يأتي18.478( و)23.173و)
   .( نسمة على التوالي4.964( و)6.092وصل عدد السكان المخدومين الى ) إذ

 الكمية المعايير حدود تجاوز( ايضًا ان اغلب المراكز الصحية ت12ويتبين من الجدول )    
 سكانه عدد يبلغ الذي السكني الحي حاجة حددت إذ ,الصحية الخدمات ةكفاء لقياس الموضوعة

 5000) عن مساحته تقل ال واحد صحي مركز الى الصحية الخدمات من نسمة( 10000)
الشمالي  وجزئها وسط المدينة المراكز تميل في توزيعها الى  التركز فيان هذه  كما (1).(2م

, ويقل التركز  وكذلك قطاع الحيدرية المدينة القديمة مركز المدينة المتمثل بقطاعوالشرقي حيث 
 (.6)خريطةكما في ال حيث قطاع الجزيرة باالتجاه نحو اجزائها الغربية والجنوبية

المراكز الصحية ال تتوزع بشكل متساوي بين اجزاء المدينة, مما ادى ونستنتج مما تقدم ان      
 ما اثر الى ظهور مناطق تتركز فيها المراكز الصحية واخرى تقل فيها تركز هذه المراكز, وذلك

ان بعض المراكز الصحية  إذكز الصحية, افاءة تقديم الخدمة الصحية من قبل هذه المر على ك
بالتالي فان , وبعضها على العكس من ذلك تها المتوفرةتخدم عددًا كبيرة من السكان يفوق طاق

 التيتلك التي تخدم عدد سكاني كبير سيتولد منها كميات من النفايات الطبية اكبر من تلك 
ظهر ذلك في اغلب المراكز الصحية من حيث ارتفاع يتخدم عدد السكان المقدر ان تخدمهم , و 

بالتالي فان  ارتفاع عدد المراجعين للمركز الصحي,مما يؤدي الى  عدد السكان المخدومين
المراكز  تتميز كما .التخلص منها  في تفوق قدرة المركز الصحي المتولدةالطبية  النفايات
 معالجة انعدام عن فضالً , االختصاص االطباء وجود لعدم خبرتهم وقلة كوادرها بقلة الصحية

 قليل عدد معالجة على اقتصارها بالتالي, الجراحية العمليات اجراء وعدم المستعصية االمراض
 بقلة زتمتا التي المصادر من تعد االولية الصحية الرعاية مراكز ان يعني مما, المراجعين من

    .الطبية النفايات تولد معدالت
 إذ, في مدينة كربالءة المهمة يالصحالمؤسسات تعد المفارز الطبية من : ثالثا: المفارز الطبية

 ,كبيرًا في تقديم الخدمة الصحية والطبية والعالجية للزائرين اثناء الزيارات المليونية تؤدي دوراً 
يونية للعتبات المقدسة في لنصبها فقط في اوقات الزيارات الموانها مفارز طبية غير ثابتة , يتم 

وتحريكها وفق ما يخدم حركة الزائرين حيث االماكن اهميتها في امكانية نقلها  نوتكمكربالء, 
والطرق التي يسلكها الزائرين وبكثافة, بحيث توزع جغرافيًا بشكل يحقق الفائدة القصوى منها. 

                                                           

 الحيدرية مدينة في والصحية التعليمية الخدمات كفاءة شعالن, تقييم الحسين عبد سعيد و إيمان لفتة علي(1) 

 326( , جامعة الكوفة, ص19العدد), الجغرافية البحوث مجلة, المدن( جغرافية في )دراسة
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 جدولينظر  م,2014عام  طبية ةرز مف (16), بلغ عددهافارز الطبيةالعديد من الم المدينةتضم و 
  (.7)خريطةو  (13)

 (13)جدول

 م2014التوزيع الجغرافي للمفارز الطبية ومواقع وعدد كوادرها عام 

 والصحية عدد الكوادر الطبية الموقع المفرزة الطبية

شارع -العباسية الشرقية مفرزة الخيمة

 الجمهورية

( طبيب 1( طبيب وطبيبة و)2بـ), منتسبا  22

 ( صيادلة3اسنان و)

شارع قبلة االمام  مفرزة العباسية الشرقية

الحسين
)ع(

 

 28( منهم اطباء وصيادلة, و7, بـ)منتسبا   35

من الكوادر الطبية والصحية بما فيهم باحث 

 صحي ومضمد و م. وقائي وفاحص بصر

 أطباء وصيدلي واحد( 6, منهم)منتسبا  34 باب بغداد مفرزة باب بغداد

( طبيب 2( أطباء, )5, منهم )منتسبا   32كادرها منطقة ما بين الحرمين مفرزة الكرفان

 ( صيادلة4اسنان, )

 ( صيدلي2( أطباء, )5, بـ)منتسبا   37 منطقة باب النجف مفرزة سيد جودة

( اطباء 3(اطباء, )5, بـ)منتسبا   41كادرها  طريق النجف مفرزة سيطرة النجف

 اسنان

العيادة المتنقلة)مفرزة سيد 

 جودة(

( 3( اطباء اسنان, )3( اطباء, )4, بـ)منتسبا   20 باب النجف

 صيدلي

 (اطباء, وطبيب اسنان وصيدلي3,بـ) منتسبا   37 طريق كربالء_بغداد مفرزة حي الزهراء

اسنان, (طبيب 2( اطباء ,)3, بـ)منتسبا  26 نجف-طريق كربالء مفرزة مدينة الزائرين

 وصيدلي

مفرزة قبلة باب الحسين
)ع(

قبلة باب االمام  

الحسين
)ع(

 

( اطباء اسنان, 4( اطباء , )7, بـ)منتسبا   41

 ( صيدلي2)

( 2(اطباء اسنان ,)5( اطباء,)5, بـ)منتسبا   74 بين الحرمين الشريفين مفرزة ما بين الحرمين

 صيدلي

مفرزة مضيف االمام 

العباس
)ع(

 

 قرب مرقد االمام

العباس
)ع(

 

 ( اطباء, وطبيب اسنان وصيدلي3,بـ)منتسبا   41

مفرزة قبلة االمام الحسين
)ع(

مقابل باب قبلة االمام  

الحسين
)ع(

 

 ( اطباء, وطبيب اسنان وصيدلي3, بـ)منتسبا   46

مفرزة قبلة االمام العباس
)ع(

شارع الجمهورية قرب  

باب االمام العباس
)ع(

 

( طبيب اسنان, 3)( اطباء, 3, , بـ)منتسبا   47

 وصيدلي

قرب مدرسة السجاد في  مفرزة مدرسة السجاد

 المخيم

( 2( طبيب اسنان, )2(اطباء,)7,بـ) منتسبا   44

 صيدلي

 المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على دائرة صحة كربالء, قسم التخطيط وتنمية الموارد, شعبة االحصاء.

عدد كوادرها المراكز الصحية, كمفرزة ما بين  ( ان هناك مفارز يفوق13فيتضح من الجدول)
, صيدلي(2)و ,اسنان اطباء(5)و ,عام اطباء (5)ًا منهممنتسب 74الحرمين بكادر طبي يصل الى

 تراوحت إذ, المخيمفي السجاد مدرسة ومفرزة ع()ومفرزة قبلة الحسين (ع)العباس االمام قبلةومفرزة 
 وتأتي اهمية هذه ( طبيب, 7-3اطباء تراوح بين ) وعدد منتسباً (46-40)بين كوادرها اعداد
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 ( 7)خريطة

 م2014التوزيع الجغرافي للمفارز الطبية في مدينة كربالء عام 

 (13)جدولعلى  اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
المفارز من كونها تمثل المداخل الرئيسية للمرقدين الشريفين حيث مواطن التركز الكثيف 

 في االالفوتحتوي تلك المفارز الطبية على كافة المستلزمات الطبية لتقديم العالج  للزائرين,

 انهار وجداول
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التي وصل عدد مراجعيها خالل الزيارة الشعبانية  الغربية العباسية مفرزة مثل, المليونية الزيارات
مراجعيها إذ وصل عدد  )ع((مراجعًا, ومفرزة قبلة االمام الحسين11.405م الى)2013عام 
للزائرين ( مراجعًا 15.577( مراجعًا, ومفرزة سيد جودة في باب النجف استقبلت )15.908الى)

مختلف القادمين الى كربالء, ومجهزة بأسر ة واجهزة فحص السكري و ضغط الدم, و تحتوي على 
العام خالل  الى المفارز لبعض المراجعين عدد, وأدوية االمراض المزمنة, ويصل انواع االدوية

م خالل الزيارة 2014م المذكور لنفس المناسبة, وبلغ عدد المراجعين الكلي للمفارز الطبية عا
 التابعة الطبية للمفارز زائراً (1.812.037) بينهم من, زائراً  مليون(9.344.149)االربعينية

 ,الديوانية, واسط, بغداد)محافظات يمثلون الذين الصحية المهن ذوي نقابة من للمتطوعين
 بعجالت ونقلها عالجها تم التي اإلحاالت عدد وبلغت, البصرة, ميسان ,قار ذي ,ديالى, المثنى

 ,عملية( 410)التي اجريت وصلت الى العمليات عدد, كما ان إحالة(40,943)الفوري اإلسعاف
  (1). والدة( 707) الوالدات عدد بلغ حين في

هذه المفارز الطبية في قطاع المدينة القديمة, حيث دخول اكبر عدد من ويتركز اغلب     
الزائرين الى منطقة الحرمين الشريفين في وسط هذا القطاع, وهذه المنطقة تمثل اخر مرحلة 
يصل اليها الزائرين, فتشهد كثافات كبيرة من الزائرين, ولذلك تركز اكبر عدد من هذه المفارز في 

 مفرزة طبية( في قطاع المدينة القديمة. 11م)2014عددها خالل عام  وصل إذهذا القطاع, 

 رقم القانون بموجب العيادات من النوع هذا انشاء تم: رابعا: العيادات الطبية الشعبية
 القطاع تجنبهم منخفضة وبتكاليف السكان لعموم الصحية الخدمات لتامين 1970 لسنة( 192)

 (2). الريفية المناطق لتشمل الخدمات هذه نطاق توسع وتم الخاص

العيادات الطبية من المؤسسات الصحية المهمة التي ظهرت لتخفيف الضغط على و     
( عيادة طبية شعبية موزعة على العديد من احياء 11المستشفيات والمراكز الصحية , وتوجد )

 جدولالمدينة , وتقدم هذه العيادات خدمات جليلة للسكان ويرتادها الكثير من المراجعين, ينظر 
 (.8) خريطةو ,  (14)

( ان العيادات جاءت متقاربة جدًا من حيث عدد الكوادر وكذلك عدد 14)جدولويظهر من ال    
, نالت عيادات االسرة والعامل والحر منتسباً ( 11-7ينحصر عدد الكوادر بين ) إذالمراجعين, 

 الشهري  صر معدل المراجعينالعدد االكبر منها بينما تمثل العدد االدنى بعيادة الغدير,  كما ينح

                                                           

 م.2014دائرة صحة كربالء, قسم االعالم والعالقات, تقارير الزيارات المليونية, بيانات منشورة,  (1)
التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية الصحية األولية في مدينة بغداد, رسالة ماجستير ( نوال جمعة جابر الوزان, (2

 19ص ,2003, جامعة بغداد,, كلية التربية (غير منشورة)
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 (14)جدول

 م2014التوزيع الجغرافي للعيادات الشعبية وعدد كوادرها ومعدل المراجعين شهريا  عام  
معدل المراجعين  عدد الكوادر الطبية والصحية واالدارية الموقع العيادة الطبية الشعبية

 الشهري

 مراجعا   600 وتحتوي على صيدلية امراض مزمنة ينمنتسب 9 حي االسكان عيادة االسكان

عيادة العباس
)ع(

حي العباس 
)ع(

 مراجعا  1000 وتحتوي على صيدلية امراض مزمنة ا  منتسب 10 

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ينمنتسب 9 منطقة باب بغداد عيادة باب بغداد

 امراض مزمنة

 مراجعا   550

عيادة الحسين 
)ع(

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ينمنتسب 9 العباسية الغربية 

 امراض مزمنة

 مراجعا   400

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ا  منتسب 11 حي النصر عيادة االقصى

 امراض مزمنة

 مراجعا   800

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ينمنتسب 9 حي الموظفين عيادة المصطفى

 امراض مزمنة

 مراجعا   700

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ا  منتسب 11 حي الحر عيادة الحر

 امراض مزمنة

 مراجعا   1000

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ا  منتسب 11 العاملحي  عيادة العامل

 امراض مزمنة

 مراجعا   700

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ينمنتسب 7 حي الغدير عيادة الغدير

 امراض مزمنة

 مراجعا   1000

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ا  منتسب 11 حي الملحق عيادة االسرة

 امراض مزمنة

 مراجعا   650

وتحتوي على صيدلية عامة وصيدلية  ا  منتسب 9 العباسية الشرقية عيادة االخصائيين

 امراض مزمنة

 مراجعا   850

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على دائرة صحة كربالء, قسم التخطيط وتنمية الموارد, بيانات  غير 
 م .2014منشورة لعام 

المعدل االعلى منه في حين  )ع(الغدير والعباس( مراجعًا, فبلغ في عيادتي 1000-400بين )
. وتجدر االشارة الى ان هذه العيادات تعمل )ع(كان المعدل االدنى من نصيب عيادة الحسين

 واتبهم,ر مساًء بكوادر طبية وصحية حكومية, ويكون ذلك مقابل أجر اضافي يتلقونه اضافًة الى 

تقديمها الخدمة الصحية مساًء تكون اسعارها مدعومة ومن هنا تأتي أهميتها, إذ انها فضاًل عن 
حكوميًا, وذلك ما يَمك ن بعض من اصحاب الدخول الضعيفة من مراجعتها واالستفادة من 
خدماتها الصحية شبه المجانية, والتي تتسم بكونها بسيطة وتشبه الى حد ما خدمات مراكز 

ة المتولدة منها تكون بمعدالت قليلة ال تكاد ولذلك فهي النفايات الطبي الرعاية الصحية االولية.
تتعدى ما يتولد من مراكز الرعاية الصحية االولية, إذ تمتاز هذه العيادات بقلة عدد كوادرها 

 الطبية والصحية, فضاًل عن قلة عدد مراجعيها مقارنًة بالمراكز الصحية والمراكز التخصصية. 
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 ( 8)خريطة

 م2014شعبية في مدينة كربالء عام التوزيع الجغرافي للعيادات ال

 (14)جدولالمصدر: من عمل الباحث اعتماداً على 

 وهذا منها, بعض وتركيب األدوية وصرف لبيع مكان عن عبارة وهي: الصيدليات: خامساً    
 وأ الحي مستوى على يكون فقد المستويات كل على موزعا يكون ما غالبا الخدمة من النوع

 (1)المستشفيات وغيرها. في توجد كما كلها, المدينة

                                                           

 42, مصدر سابق, ص استيتة سليم احمد سليم(1)

 انهار وجداول



 [كربالء مدينة في الطبية للنفايات والزماني المكاني والتباين الصحية للمؤسسات الجغرافي التوزيع] الفصل الثاني
 

  
79 

 
  

 شملت الصيدليات الرسمية المسجلة ضمن نقابة صيادلة , صيدلية( 236)كربالء مدينة تضم   

 مركز فيبنسبة كبيرة  تركزكربالء, والتي تتوزع على مختلف مناطق المدينة, ولكن يظهر فيها 
 والعامل االسكان احياء جاءت إذ ,(9)خريطةينظر  ,القريبة منها االحياءو  القديمة المدينة

%( 12( صيدلية على التوالي وبنسب )24( و)28حيث عدد الصيدليات بـ) بالمرتبة االولى من
 والمعلمين  الغديرو  الغربية العباسيةالتوالي, في حين جاءت احياء  %( على10.2و)

 (9)خريطة

 م2014عام التوزيع الجغرافي للصيدليات في مدينة كربالء 

 م.2014المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على نقابة صيادلة كربالء, بيانات غير منشورة, 

 انهار وجداول
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الثانية فتشابهت االحياء الثالث االولى منها بعدد الصيدليات الذي  بالمرتبة الحر وحي الحسينو 
( 16) فيهما العدد بلغ الحرحي  و الحسين حي أما%( 7.2) وبنسبة( صيدلية 17وصل الى)

 في الصيدليات اعداد وتراوحت, التوالي على%(5,9)و %(6,8) وبنسب صيدلية( 14)و
 ويالحظ,  المدينة مركز من القريبة االحياء في يقع اغلبها صيدلية( 9-3) بين االخرى االحياء

 من والغربية الجنوبية المناطق نحو اتجهنا كلما تدريجياً  تقل الصيدليات ان( 8) الخريطة من
  في بعض االحياء في الجزء الغربي من المدينة. تنعدم و,  المدينة

المختبرات ومصارف الدم من المراكز الطبية الهامة لما  تَعد   سادسًا: المختبرات ومصارف الدم:
 هذه المختبرات قسم من توزعي, والكشف عن حاالت االمراض كبير في التشخيص ه من دورتؤدي

, وعموما فأن المختبرات في المدينة ومراكز الرعاية الصحيةفي المستشفيات  ومصارف الدم
بلغت  إذومصارف الدم الحكومية تحتل نسبة ضئيلة بالنسبة للمختبرات ومصارف الدم االهلية , 

( منها فرعية تتوزع على المستشفيات الحكومية في المدينة 4( مختبرات,)5المختبرات الحكومية )
حد في كل مستشفى , اما الخامس فهو رئيسي يتمثل بمختبر الصحة العامة الذي بواقع مختبر وا

( تتوزع  أربعة منها على 5اما مصارف الدم فيبلغ عددها ) يقع في حي العباسية الغربية.
 (1) المستشفيات الحكومية فقط, اما الخامس فهو مصرف الدم الرئيسي ويقع في حي االسرة.

وهي المراكز الطبية المتخصصة بتقديم خدمات طبية وعالجية : سابعًا: المراكز التخصصية
( مراكز تخصصية  حكومية ,  5خاصة بمجال او تخصص طبي معين , وتضم مدينة كربالء )

المتخصص في طب االسنان والعيون يقع في باب الخان بالقرب  )ع(تتمثل في مركز السيدة زينب
   وحدةي لطب وجراحة االسنان في حي البلدية , و , والمركز التخصص )ع(من مرقد االمام العباس

التنفسية والصدرية في العباسية  لألمراض االستشارية العيادةفي حي االسرة, و  العدلية الطبابة
وقد وصل عدد  (10)خريطةينظر الغربية, ومركز الحسين لتأهيل المعاقين في حي االسرة, 

ويظهر من التوزيع  (2) .مراجعاً ( 75387م الى )2014المراجعين لمراكز التخصصية في عام 
 ان الى يعود ذلك في والسبب,  كربالء مدينة شرق في تتركز انها الصحية للمراكز الجغرافي

كبير متمثل  موقعها هذا يجعلها قريبة من مركز المدينة الحضري الذي يسوده زخم سكاني
بالزائرين, كما ان موقعها هذا يجعلها قريبة من المستشفيات بالتالي تحقيق فائدة كبيرة , تتمثل في 

 تخفيف الضغط على المستشفيات وخاصة الحكومية منها.
وخالصة القول يمكن ان نستنتج إن الشكل النهائي لتوزيع المؤسسات الصحية في مدينة      

 تميز كل  إذتوزيع كثافة النفايات الطبية في المدينة,  كربالء, يمكن ان يسهم بشكل كبير في
                                                           

 .م2014 منشورة غير بيانات,  الموارد وتنمية التخطيط قسم ,كربالء صحة دائرة(1)

 المصدر نفسه (2)
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 ( 10خريطة)

 م2014عام  التوزيع الجغرافي للمراكز التخصصية في مدينة كربالء

 

 .على دائرة صحة كربالء , قسم التخطيط وتنمية الموارد اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 

بسيادة اعداد وانواع معينة من المؤسسات الصحية. وقد تركز قطاع من قطاعات المدينة الثالث 
في قطاع المدينة القديمة جميع انواع المؤسسات الصحية من)مستشفيات, ومراكز صحية, 
ومراكز تخصصية, وعيادات شعبية, ومفارز طبية, وصيدليات, ومختبرات, ومصارف دم( 

د أشتمل فقط على)مراكز الرعاية الصحية وكذلك الحال في قطاع الحيدرية , أما قطاع الجزيرة فق
االولية, والعيادات الشعبية, والصيدليات( إذ ال توجد فيه مستشفيات ومراكز تخصصية فضاًل 

 عن المؤسسات الصحية االخرى.

 انهار وجداول
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 نيالمبحث الثا
 للنفايات الطبية في مدينة كربالء الكمي والنوعي التوزيع الجغرافي

للنفايات الطبية اهمية كبيرة , وذلك للتعرف على احجام  الكمي والنوعي ان للتوزيع الجغرافي    
فضاًل عن معرفة تباين نسب انواعها بين  ,متولدة من كل منطقة من المدينةالنفايات الطبية ال

لما لذلك من ضرورة في التعرف على التوزيع اإلقليمي  المؤسسات الصحية المتوزعة في المدينة,
الطبية في المدينة, الكتشاف مكامن تركز النفايات الطبية في المدينة لغرض لكثافات النفايات 

يتولد من مؤسسات  إذلفت انظار اصحاب القرار حول خطورة التركز الشديد لهذه النفايات, 
الرعاية الصحية في مدينة كربالء يوميا كميات كبيرة من النفايات الطبية بأنواعها الخطرة والعادية 
وشديدة الخطورة , غالبا ما يتم تجميع هذه النفايات في نفس المؤسسات الصحية التي تتولد منها 

صحية او يتم التخلص منها  مواقع طمرالى ان تتم معالجتها, ثم يتم نقل ما يتبقى منها الى 
 بطريقة اخرى.

 نوع حسب وذلك, اخر الى مكان من كربالء مدينة في الطبية النفايات احجام ختلفتو     
 المعايير من وغيرها المخدومين السكان وعدد تخصصاتها وعدد وحجمها الصحية المؤسسة

 الصحية المراكز بكثير من كميتها اكبر يكون المستشفيات من المتولدة النفايات ان إذاالخرى, 
وتجدر االشارة الى ان المستشفيات تقاس فيها النفايات الطبية حسب عدد  .االخرى والمؤسسات

تختلف المستشفيات فيما بينها  وذلك في المؤسسات الصحية االخرى,  ي الحظاالسر ة , بينما ال 
 .  (15)جدولينظر حسب معدل انتاج السرير الواحد في اليوم من النفايات الطبية, 

 (15)جدول

 م2014لعام  مدينة كربالءفي المستشفيات في  من النفايات الطبية معدل انتاج السرير الواحد 
  /كغم/يومالواحد سريرالمعدل انتاج  عدد االسرة المستشفى ت

مدينة الحسين 1
)ع(
 1,8 484 الطبية 

 0,908 119 النسائية والتوليد 2

 1,033 243 كربالء لألطفال 3

 1,873 50 سفير الحسين 4

العباس 5
)ع(

 0,961 30 االهلي

 0,644 39 ميثم التمار االهلي 6

  7.219 965 االجمالي

 بيانات غير منشورة (دائرة صحة كربالء, قسم التخطيط وتنمية الموارد,1:)على اعتماداً من عمل الباحث المصدر:

2014. 

االهلي, بيانات غير  )ع(التمار االهلي ومستشفى العباسبمستشفى ميثم أقسام االحصاء الخاصة ( 2)
 .2014,منشورة

الطبية ومستشفى كربالء ومستشفى سفير  )ع(( ان مدينة الحسين15)جدولويالحظ من ال    
جاءت بأعلى المعدالت من حيث انتاج النفايات الطبية للسرير الواحد في اليوم  )ع(الحسين

( كغم/سرير/يوم على التوالي, في حين جاءت مستشفيات 1,873و 1,033و  1,8بمعدالت )
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االهلي وميثم التمار االهلي بمعدالت تقل عن الكيلوغرام, لكنها  )ع(النسائية والتوليد والعباس
 كغم(0,644و 0,961و 0,908وصلت الى ) إذستشفى ميثم التمار مرتفعة ايضًا عدا م

الى اختالف التخصصات الطبية بين مستشفى واخرى, وما ذلك . ويعزى /سرير/يوم على التوالي
يؤدي ذلك من اختالف انواع االمراض التي تتم معالجتها بالتالي اختالف معدل انتاج السرير 
الواحد, كما يؤثر عامل ادارة النفايات الطبية في معدل انتاج السرير الواحد, فاذا كانت ادارة 

يتراوح المعدل النموذجي  إذاج السرير الواحد متوازنًا, فسوف يكون انتالنفايات الطبية جيدة 
ر فيتراوح بين كيلوغرام(, وأما في الشه 1إلنتاج السرير الواحد في اليوم بين )نصف كيلوغرام الى 

    (1)كيلوغرام(. 15-20)
 م2014في عام لمؤسسات الصحية في مدينة كربالء وقد بلغت اوزان النفايات المتولدة من ا     

وهو ما يعد رقما كبيرًا  ()طنًا من النفايات الطبية الخطرة, 187أي ما يقارب   كغم 186738, 
ومعرفة شاملة  احتاج الى دراية كافية بحجم خطورتهت اذ بالمقارنة مع خطورة هذه النفايات,

في ظل ضعف االمكانيات المتاحة لمعالجة هذا النوع من النفايات في  ,ابكيفية التعامل معه
نة كربالء, وخصوصًا وانها تتطلب تكاليف عالية واجهزة ضخمة, اذا ما علمنا بأنه ال توجد مدي

 .طرق متكاملة وسليمة بيئيًا وصحيًا واقتصاديًا لمعالجة النفايات الطبية
لقد بلغ عدد المؤسسات الصحية التي  :مصادرها في المدينةاواًل: توزيع النفايات الطبية حسب 

( مستشفيات , 6( مؤسسة صحية, من ضمنها )27ها )النفايات الطبية فيتمت دراسة اوزان 
رئيسي ( مراكز تخصصية ومختبر 3)و ,()( مركز صحي17صل )أمركزًا صحيًا من (16و)

تأتي المستشفيات في المرتبة االولى من حيث اوزان و .()عام واحد ومصرف دم رئيسي واحد
                                                           

 مقابلة شخصية مع الدكتورة فاتن مشعل, مسؤولة وحدة البيئة والسيطرة على التلوث , قسم االمور الفنية, (1)

 صباحاً. 10:30م الساعة 27/9/2015دائرة صحة كربالء, يوم االحد , 

(

يشمل هذا الرقم النفايات الطبية المتولدة من المؤسسات الصحية )الحكومية (المتوزعة في مدينة كربالء, فيما  (

الحكومية عدا المستشفيات التي شملت على )حكومية وأهلية( واشتملت هذه المؤسسات على: )المستشفيات 

واألهلية, ومراكز الرعاية الصحية االولية, والمراكز التخصصية, والمختبرات , ومصارف الدم(, وقد تعذر 

دراسة النفايات الطبية المتولدة من )العيادات الشعبية والصيدليات والمفارز الطبية( لعدم اجراء حساب ألوزان 

هلية االخر  كعيادات االطباء الخاصة والمختبرات االهلية النفايات الطبية في هذه المؤسسات, اما المؤسسات اال

وغيرها من مراكز تقديم الخدمات الصحية التي تعود للقطاع الخاص , فتعذر دراسة اوزان النفايات الطبية فيها 

 لصعوبة االلمام بها , ولكونها كثيرة ومتنوعة بالتالي صعوبة  دراستها وحصرها  في هذه الدراسة.
(


الجامعة في حي  في كز الصحية كافة ماعدا المركز الصحي المتوطنادراسة النفايات الطبية في المر(لقد تم 

 .م2014لعام  من قبل المركز الصحي النفايات الطبية عدم وجود حساب ألوزانلالموظفين 
(


مراكز ( 5لقد تم دراسة المراكز التخصصية ومصارف الدم والمختبرات الحكومية فقط , إذ كان هنالك)(

تخصصية حكومية, تم دراسة النفايات الطبية في لثالثة منها الن المركزين التخصصيين الرابع والخامس احدهما 

عبارة عن مركز للعالج الطبيعي وهو )مركز الحسين لتأهيل المعاقين( ولذلك ال يتم فيه فرز نفايات طبية واالخر 

( لكل منهما, 5ة(. أما مصارف الدم والمختبرات المتكونة من)ال يتولد منه نفايات طبية هو)وحدة الطبابة العدلي

فتم دراسة النفايات الطبية في مصرف دم واحد ومختبر واحد, أما الباقي فتم احتساب اوزان نفاياتها الطبية مع 

نفايات المستشفيات لكونها تتوزع على المستشفيات الحكومية االربع, بواقع مصرف دم واحد ومختبر واحد في 

 ل مستشفى. ك
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اوزان النفايات  كان مجموع إذ . (11)خريطةو   (16)جدولينظر ال النفايات الطبية في المدينة,
%( من اوزان النفايات الطبية 92,20( كغم وبنسبة)172.581م )2014الطبية فيها لسنة 

الطبية تفوقًا  )ع(وتتفوق مدينة الحسين  المتولدة من المؤسسات الصحية المدروسة في المدينة,
ًا في المدينة كما %( , لكونها تعد اكبر مجمعًا طبي62كبيرًا على المستشفيات االخرى بنسبة )

,  %(16,5بنسبة) كغم,(30.390تأتي بعدها مستشفى النسائية والتوليد بـ)ذكرنا سابقًا, 
 في حين (,%9,3(كغم بنسبة )17.012ومستشفى كربالء لألطفال تأتي بالمرتبة الثالثة بحجم)

( كغم, بنسبة  5.621جاءت مستشفى سفير الحسين الجراحي بالمرتبة الرابعة بوزن نفايات )
   (1.978االهلي وميثم التمار فقد جاءا بالمرتبة االخيرة بـ) )ع((%,أما مستشفيا العباس3,1)

 %( على التوالي.  0,4%( و)1,1بنسب )كغم و  (751و)
 (16)جدول

 م2014عام  مدينة كربالءالتوزيع الجغرافي للنفايات الطبية حسب المستشفيات في 

 النسب المئوية  وزن النفايات الطبية/كغم الموقع اسم المؤسسة الصحية ت

م. مدينة الحسين 1
)ع(
%62,6 116829 حي االسرة الطبية   

%16,3 30390 حي المعلمين م. النسائية والتوليد 2  

%9,1 17012 حي االسرة لألطفالم. كربالء  3  

م. سفير الحسين 4
)ع(
%3 5621 باب الطاق الجراحي   

م. العباس 5
)ع(
%1,1 1978 حي الجاير االهلي   

%0,4 751 باب بغداد االهلي التمار ميثم. م 6  

%92,20 172581 المجموع  

مدينة كربالء, اقسام االحصاء المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على: المستشفيات الحكومية واالهلية في 
    .م2014, والبيئة والتلوث الخاصة بكل مستشفى , بيانات غير منشورة

( كغم وبنسبة 14.397اما المؤسسات الصحية االخرى فقد كان مجموع النفايات فيها )    
( مراكز تخصصية والمراكز 4%(,  والتي شملت المراكز التخصصية التي بلغ عددها )7,6)

( مركزًا صحيًا  فضاًل عن  مصرف الدم الرئيسي ومختبر الصحة 16البالغ عددها) الصحية
ينظر العامة , وقد كانت هذه المؤسسات الصحية متقاربة من حيث اوزان النفايات الطبية, 

 (.12وخريطة) (17)جدول

 ( ان مصرف الدم الرئيسي جاء بالمرتبة االولى من حيث اوزان17جدول)من ال يتضح    

 االسكانو  بغداد باب%(, تأتي بعده مراكز 0,9( كغم/سنة وبنسبة)1689النفايات الطبية بـ)
( كغم/سنة على التوالي وبنسبة 1342( و)1385( و)1259بالمرتبة الثانية بأوزان) الملحقو 
(, أما المراكز الصحية والتخصصية والمختبرات فقد تراوحت اوزان النفايات الطبية فيها 0,7)

%(, إذ جاء مركز التحدي 0,6 -%0,1(كغم/سنة وبنسب تتراوح بين )1089-122بين)
  %(.0,1(كغم/سنة وبنسبة)122والصمود بالمرتبة االخيرة باقل حجم من النفايات الطبية, فبلغ )
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 (11)خريطة

 م2014لمستشفيات عام حسب ا في مدينة كربالء التوزيع الجغرافي ألوزان النفايات الطبية

 (.16)جدولعلى ال اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
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 ( 17جدول)

في المراكز الصحية والتخصصية والمختبرات التوزيع الجغرافي ألوزان النفايات الطبية 

 م2014 عام مدينة كربالءومصارف الدم في 

 النسب المئوية  /سنةوزن النفايات الطبية/كغم الموقع اسم المؤسسة الصحية ت

%0,4 813 الشرقية العباسية العباسية الشرقية م ص 1  

%0,1 160 الغربية العباسية الغربية العباسية ص م 2  

%0,3 586 حي العباس م ص العباس 3  

%0,7 1259 باب بغداد م ص باب بغداد 4  

%0,7 1385 حي االسكان م ص االسكان 5  

%0,7 1342 حي الملحق م ص الملحق 6  

%0,2 436 حي النصر م ص النصر 7  

%0,5 862 حي الوفاء م ص الوفاء 8  

%0,1 249 حي الموظفين م ص الموظفين 9  

%0,5 917 حي الغدير م ص الغدير 10  

%0,2 304 حي النضال م ص النضال 11  

%0,2 400 حي الحسين م ص الحسين 12  

م ص شهداء االمام علي 13
)ع(

%0,5 848 شهداء سيف سعدحي    

%0,1 158 الجايرحي  م ص الهادي 14  

%0,1 226 حي االنصار م ص الشبانات 15  

%0,1 122 حي التحدي م ص التحدي والصمود 16  

%0,9 1689 االسرة حي مصرف الدم الرئيسي 17  

%0,6 1089 العباسية الغربية مختبر الصحة العامة 18  

المركز التخصصي لطب  19

 االسنان

%0,2 449 حي البلدية  

زينب الجراحي مركز السيدة  19

 التخصصي للعيون واالسنان

%0,2 423 باب الخان  

العيادة االستشارية لألمراض  21

 التنفسية والصدرية

%0,2 440 العباسية الغربية  

%7,7 14157 المجموع  

 على: اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
االحصاء, بيانات غير (دائرة صحة كربالء, مركز الرعاية الصحية االولية, قطاع المركز, شعبة 1)

 .2014,منشورة

 .2014,التخصصية, بيانات غير منشورة أقسام االحصاء للمراكز (2)

 .2014,(دائرة صحة كربالء, قسم االمور الفنية , وحدة السيطرة على التلوث, بيانات غير منشورة3)
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 (12)خريطة

في المراكز الصحية والتخصصية والمختبرات و التوزيع الجغرافي ألوزان النفايات الطبية 

 م2014 عام مدينة كربالءومصارف الدم في 

 (.17على جدول ) اعتماداً من عمل الباحث المصدر: 

  

 انهار وجداول
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( إن هناك احياء من المدينة ال توجد فيها نقاط مساحية 12)خريطةويالحظ من خالل ال    
أي من المؤسسات الصحية التي تم بيان توزيع نفاياتها الطبية  للنفايات الطبية, وذلك لعدم وجود

على الخريطة, إذ شملت الخريطة توزيع النفايات الطبية للمراكز الصحية والمراكز التخصصية 
والمختبرات ومصارف الدم, وهذه االحياء التي ظهرت فارغة إما انها ال توجد فيها أي من 

أو انها باألصل تكاد تخلو من توزيع أي مؤسسة صحية المؤسسات الصحية التي ذكرت اعاله, 
, وهذا ما ينطبق على االحياء التي تقع الى الشمال الغربي والغرب والجنوب الغربي من المدينة, 

 إذ انها تعاني من وجود نقص كبير من توزيع الخدمات الصحية بشكل عام كما ذكرنا سابقًا.

: يظهر من خالل التوزيع في مدينة كربالء حسب الكثافة بيةاالقليمي للنفايات الط باين: التثانياً 
الجغرافي للنفايات الطبية في المدينة اختالف واضح في توزيع النفايات الطبية بين احياء المدينة 
, مما يؤشر على وجود تراكم لهذه النفايات في منطقة ما من المدينة وقلة تراكمها في اخرى وهو 

 اينة الكثافة لتوزيع النفايات الطبية في المدينة.ما يعني وجود اقاليم متب

ولكي نقوم بتوزيع كل اقليم من اقاليم الكثافة هذه على مدينة كربالء , يمكن ان نلجأ الى      
تقسيم المدينة الى ثالث قطاعات رئيسية) قطاع المدينة القديمة, وقطاع الحيدرية, وقطاع 

 وقد (13)خريطة ينظر, حياً (63)زعت على هذه القطاعات, وبلغ عدد االحياء التي تو ()الجزيرة(
  (1(:كاآلتي األحياء هذه توزعت

,باب  الخان باب , باب طويريج) هي أحياء( 9) القطاع هذا يشمل :القديمة المدينة قطاع-أ
 ., المخيم( الغربية العباسية الشرقية, العباسية الساللمة, باب بغداد , باب الطاق, باب النجف,

 , السعدية , الهيابي , العباس , الزهراء) هي حياً ( 31) القطاع هذا شملي: الحيدرية قطاع -ب
   ,غديرال العامل, الحر, المعملجي, البلدية, ,العلماء رمضان, النقيب, القزوينية, ,الجمعية
 ,غديرال العامل, الحر, المعملجي, البلدية, ,العلماء رمضان, النقيب, القزوينية, ,الجمعية

 اإلسكان, العدالة, ,الصحةاالصالح,  الحسين, المدراء, الموظفين,شهداء الموظفين,  المعلمين,
 (., االنصار, الجايرالصناعي ية,لالبهاد األسرة, ضباط ,األسرة شهداء الملحق, الملحق,

الشهادة  ,سيف سعد, شهداء سيف سعد)بـ تمثلت حياً ( 23) القطاع هذا يضم :الجزيرة قطاع -ج
 , الميالد ,النصر, االطباء, السالم الصمود, ,التحدي ,ملحق التعاون, البناء الجاهز ,,التعاون 

 ,اإلطارات الرسالة, ملحق الفارس, الفارس, , القدس الساهرون, المهندسين, النضال, الوفاء,

                                                           

(

لقد جاء التقسيم اإلقليمي لكثافة النفايات الطبية اعتماداً على التقسيم اإلداري لمدينة كربالء الُمقسم الى ثالث (

قطاعات)المدينة القديمة, الحيدرية, الجزيرة(, إذ يظهر كل قطاع من هذه القطاعات بكثافة معينة من أوزان 

)اقليم كثافة مرتفعة, واخر متوسطة, واالخر منخفضة( وذلك حسب ما جاء به النفايات الطبية, ولذلك قُسمت الى 

 كل قطاع من هذه القطاعات من نفايات طبية.
  م.2014(, بيانات GISبلدية كربالء المقدسة, قسم الـ)مديرية (1)
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 (13)خريطة

 م.2014كثافة النفايات الطبية في مدينة كربالء عام أقاليم  

 .(17و)(16رقم ) يعلى جدول اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 

ينظر  وللتعرف على توزيع كثافة النفايات الطبية (.السجناء السياسيين, االسكان العسكري
   .(6)شكلو (18)جدول
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( ان اوزان النفايات الطبية المتولدة قد اختلفت بين قطاع 6)شكل( وال18)جدولويظهر من ال  
% من اوزان النفايات 93يتضح بأن قطاع الحيدرية جاء بالمرتبة االولى وبنسبة  إذواخر, 

االخيرة  %(, ثم يأتي قطاع الحيدرية بالمرتبة5,6الطبية, يأتي بعده قطاع المدينة القديمة بنسبة)
وذلك ما ادى الى ظهور ثالثة اقاليم لتوزيع كثافة النفايات الطبية, االول يمثل .%(1,4بنسبة)

الكثافة المرتفعة الذي يظهر في قطاع الحيدرية والثاني اقليم الكثافة المتوسطة ويظهر في  اقليم
 ينظرقطاع المدينة القديمة, اما الثالث فهو اقليم الكثافة القليلة الذي ظهر في قطاع الجزيرة, 

 . (19)جدول

 (18)جدول    

 م2014عام  في مدينة كربالء تباين أوزان ونسب النفايات الطبية حسب القطاعات 

 النسبة المئوية اوزان النفايات بالكيلوغرام/سنة اسم القطاع ت

 %93  173610 الحيدرية 1

 %5,6 10556 المدينة القديمة 2

 %1,4 2572 الجزيرة 3

 %100 186738 المجموع

 (.17( و)16على جدولي ) اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 

 (6)شكل

 م2014عام  مدينة كربالءالتوزيع االقليمي لنسب النفايات الطبية في 

 (.18)جدولالمصدر: من عمل الباحث اعتماداً على 

 (19)جدول

 م2104عام  مدينة كربالءاالقليمي للنفايات الطبية في  باينالت

 اوزان النفايات الطبية كغم/سنة االحياء اسم االقليم ت

1  

 

 كثافة المرتفعةال

  135530 االسرة

 30390 المعلمين 2

 1385 االسكان 3

 586 العباس 4

 249 حي الموظفين 5

 449 حي البلدية 6

5.60% 

93.00% 

1.40% 

 اقليم الكثافة المتوسطة

 اقليم الكثافة المرتفعة

 اقليم الكثافة المنخفضة
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 400 حي الحسين 7

 2136 حي الجاير 8

 226 حي االنصار 9

 917 حي الغدير 10

 1342 حي الملحق 11

 173.610 المجموع

 الكثافة المتوسطة 12

 

 

 

 

 

 

  2010 باب بغداد

 423 باب الخان 13

 1689 العباسية الغربية 14

 813 العباسية الشرقية 15

 5621 باب الطاق 16

 10.556 المجموع

17  

 

 

 لكثافة المنخفضةا

 848 شهداء سيف سعد

 436 حي النصر 18

 862 حي الوفاء 19

 122 حي التحدي 20

 304 حي النضال 21

  2572 المجموع

 (.17( و)16على جدولي ) اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 

( إن النفايات الطبية ال تتوزع في جميع االحياء التي يتكون منها كل 19)جدولفيظهر من ال    
قطاع, وذلك ألن هناك احياء ال توجد فيها أي مؤسسة صحية من تلك التي تمت دراسة النفايات 

نفايات طبية متولدة من  هاتختلف القطاعات في عدد االحياء التي توجد في إذالطبية فيها, 
وهو ما ساهم كثيرًا في تشكيل االقاليم المذكورة اعاله وهذه  المؤسسات الصحية المدروسة,

 االقاليم كاالتي:

, وسط وشمال المدينة هذا االقليم فييتركز  االول: اقليم الكثافة المرتفعة للنفايات الطبية:
( من المستشفيات ومركز تخصصي واحد 4( مؤسسة صحية, تمثلت بـ)14شمل هذا االقليم)و 

 ( مراكز صحية, مما ساهم في ارتفاع تركز كثافة النفايات الطبية في هذا الجزء من المدينة,9و)
اوزان %( من مجموع نسب 93( كغم/سنة وبنسبة)173610وصل وزن النفايات الطبية الى) إذ

مجموع احياء هذا االقليم  من اً ( حي11وتتوزع هذه النفايات على) في المدينة النفايات الطبية
  .( حياً 31البالغ عددها)

ويشمل  من المدينة, ييقع هذا االقليم في الجزء الشمالي الشرق الكثافة المتوسطة:: اقليم الثاني
( مراكز تخصصية 2و), من ضمنها مستشفيين ( مؤسسات صحية9)االقليم القليل الكثافة نفايات
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وصلت اوزان النفايات الطبية , وقد لصحية االوليةلرعاية ا( مراكز ل3ومختبر للصحة العامة و)
 . ( احياء من المدينة5توزعت هذه النفايات على ) إذ, %(5,6نسبة )وب ( كغم/سنة10556)الى 

ويقع ضمن هذا االقليم  يتركز هذا االقليم جنوب غرب المدينة, : اقليم الكثافة المنخفضة:الثالث
( 2572)هذا االقليم الى الطبية في نفاياتالوتصل اوزان , لصحية االولية ( مراكز للرعاية ا6)

( احياء 5تركز في )يو  %( من مجموع نسب النفايات الطبية في المدينة,1,4كغم/سنة وبنسبة )
 .القديمة المدينةقطاع من 
هذا فيما يخص النفايات الطبية الصلبة التي تمثل النوع االبرز والشكل السائد لنفايات     

السائلة التي تتولد من المؤسسات الصحية الرئيسية  الطبية المؤسسات الصحية . أما النفايات
قسام التي االوحدات و الو صاالت العمليات  وتنظيف والثانوية, فتشمل المياه التي تستعمل لغسل

 , وقد جاءت هذه النفاياتواالقسام هذه الوحدات لالممرات التي تتخلو تقديم العالج  فيها يتم
مستوى تقديم الخدمة الصحية نوع و السائلة متفاوتة حسب حجم المؤسسة الصحية وحسب  الطبية

 .(14)خريطةو  (20)جدولينظر والعالجية, 
 (20)جدول

النفايات الطبية السائلة المتولدة من المؤسسات الصحية في مدينة كربالء بـ)لتر/يوم(  كمية

 م2014
 معدل التصريف لتر/يوم سم المؤسسة الصحيةأ ت

مدينة الحسينم.  1
)ع(
 10,000 الطبية 

 5000 النسائية والتوليدم.  2

 6000 كربالء لألطفالم.  3

 500 سفير الحسينم.  4

العباسم.  5
)ع(

 800 االهلي

 8000 ميثم التمار االهليم.  6

 1000 م ص العباسية الشرقية 7

 2000 الغربية العباسية ص م 8

 3000 م ص العباس 9

 2000 م ص باب بغداد 10

 750 م ص االسكان 11

 3000 م ص الملحق 12

 5000 م ص النصر 13

 3000 م ص الوفاء 14

  1000 م ص الموظفين 15

 2500 الغديرم ص  16

 1500 م ص النضال 17
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 650 م ص الحسين 18

م ص شهداء االمام علي 19
)ع(

 500 

 150 م ص الهادي 20

 150 م ص الشبانات 21

 550 م ص التحدي والصمود 22

  1000 مصرف الدم الرئيسي 23

 3000 مختبر الصحة العامة 24

  3000 المركز التخصصي لطب االسنان 25

  500 السيدة زينب الجراحي التخصصي للعيون واالسنانمركز  26

 80 العيادة االستشارية لألمراض التنفسية والصدرية 27

  64,630 المجموع

مديرية بيئة كربالء المقدسة , شعبة التخطيط الحضري , تقارير الواقع  المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على
 .م2104,البيئي للمؤسسات الصحية, بيانات غير منشورة

( إن النفايات الطبية السائلة المتولدة في اليوم الواحد باللتر تتفاوت 20ويتضح من الجدول)    
والمختبر, إذ جاءت المستشفيات  بين المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية ومصرف الدم

بأعلى المعدالت من النفايات الطبية السائلة, فتصل كمية النفايات الطبية السائلة من مدينة 
لتر( يوميًا, تأتي بعدها مستشفى ميثم التمار والنسائية والتوليد  10000الطبية الى ) )ع(الحسين

(لتر يوميًا وجاءت مستشفى 5000( و)6000( و)8000وكربالء لألطفال بكميات وصلت الى)
( لتر 500بأقل كمية لتولد النفايات السائلة من بين المستشفيات بكمية) )ع(سفير االمام الحسين

ا مراكز الرعاية الصحية االولية, فقد جاءت بالمرتبة الثانية بعد المستشفيات من حيث يوميًا, أم
لتر( يوميًا, إذ  5000-750معدالت النفايات الطبية السائلة المتولدة, فقد تراوحت الكميات بين)

 لتر( يوميًا, في حين جاء مركز 5000جاء مركز حي النصر بأعلى كمية من هذه النفايات بـ)
لتر( يوميًا, أما المراكز التخصصية ومختبر الصحة العامة ومصرف  750ان بأقل كمية بـ)االسك

ومختبر الصحة العامة بنفس معدل الكمية  االسنان لطب التخصصي المركزالدم, فقد جاء 
لتر( يوميًا, في حين جاء مصرف الدم الرئيسي بكمية  3000المتولدة من هذه النفايات بـ)

من هذه النفايات, أما مركز السيدة زينب التخصصي لطب وجراحة العيون  لتر( يومياً  1000)
 لتر( يوميًا.  500واالسنان فقد جاء بأقل كمية للنفايات الطبية السائلة المتولدة في اليوم الواحد بـ)

إن قطاع الحيدرية يأتي بالمرتبة االولى من حيث كميات النفايات  (14)خريطةالويتضح من 
( لتر يومياً , وذلك لكونه يضم عدد كبير من المؤسسات الصحية, 37.000ة بـ)الطبية السائل

من مستشفيات ومراكز صحية وتخصصية و مصارف دم ومختبرات, فضاًل عن ذلك توجد فيه 
اكبر المؤسسات الصحية واكثرها تعددًا للتخصصات, يأتي بعده قطاع المدينة القديمة 

 ( لتر يوميًا, لكونه يحتوي ايضًا على مستشفيات ومراكز صحية وتخصصية ولكن 17.080بـ)
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 (14)خريطة

التوزيع الجغرافي لمعدالت تولد النفايات الطبية السائلة بـ)لتر/يوم( من المؤسسات الصحية في 

  م2014مدينة كربالء 

 (20)جدولالمصدر: من عمل الباحث اعتماداً على ال
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قطاع الحيدرية ولذلك جاء بالمرتبة الثانية, أما قطاع الجزيرة فقد جاء  اقل مما هو موجود في
( لتر يوميًا,  لكونه ال تتوزع فيه مستشفيات وال مراكز تخصصية, 10.550بالمرتبة االخيرة بـ)

ويشتمل على المراكز الصحية فقط كما ذكرنا سابقًا, وبذلك فقد كان هذا التوزيع الجغرافي متوافقًا 
     النفايات الطبية الصلبة. مع توزيع 

 في مدينة كربالءللنفايات الطبية  والزماني التباين النوعي: ثالثاً 
تتباين النفايات الطبية في مدينة كربالء نوعيًا وزمانيًا, وذلك الختالف توزيع انواع     

, كما ان من المدينة خرآلمكان  من ها الطبية وطاقتها االستيعابيةتخصصاتبالمؤسسات الصحية 
وكذلك اختالفها بين فصل واخر خالل السنة  واخرىاختالف النفايات الطبية زمانيًا بين سنة 

ح التباين . ويمكن ان نوضلعوامل االقتصادية واالجتماعيةمل كاافي عدة عو  لالختالفيأتي 
 النوعي والزماني كما يأتي:

تختلف انواع النفايات الطبية المتولدة في المدينة حسب نوع : للنفايات الطبية التباين النوعي-1
تقل االنواع وتكاد تشمل المستشفيات جميع االنواع تقريبًا, بينما المؤسسة الصحية وتخصصها, 

كثيرًا في المراكز التخصصية و مراكز الرعاية الصحية االولية والمؤسسات الصحية االخرى في 
 وهذه االنواع كاالتي: الحادة والمعدية تقتصر على النفايات إذالمدينة 

تشتمل النفايات الطبية المتولدة : في المدينة النفايات الطبية المتولدة من المستشفياتانواع -أ
 إذمن المستشفيات على كثير من االنواع الخطرة والتي تختلف عن بقية المؤسسات الصحية,  

الطبية جميع انواع النفايات بأصنافها العادية والخطرة والشديدة  )ع(يتولد من مدينة االمام الحسين
االختصاصات المختلفة من حيث الحجم والنوع,  عدد كبير منالخطورة , ويعود ذلك الى وجود 

ذات التخصص  مستشفيات المدينة عضفي ب وترتفع نسبة نوع واحد او نوعين بينما تقل االنواع
  .(21)جدولينظر والتوليد وكربالء لألطفال,  كما في مستشفى النسائية الواحد

متباينة بين  جاءت ( ان نسب كل نوع من النفايات الطبية21)جدولمن الويظهر     
انواعًا معينة بنسب عالية بينما تقل فيها بقية االنواع,  المستشفيات فتنتج بعض المستشفيات, 

 %( من نسب45,66بأعلى نسبة فيها بنسبة)تأتي النفايات المعدية الطبية  )ع(مدينة الحسين ففي
انواع النفايات االخرى في المدينة الطبية , وتأتي بعدها النفايات الباثولوجية  والحادة  

( على التوالي من مجموع النفايات الطبية المتولدة من المدينة %14.68%( و)29,22)بنسب
ية تجرى فيها الكثير من العمليات الطب )ع(الطبية, ويرجع السبب في ذلك الى ان مدينة الحسين

الجراحية فوق الكبرى والكبرى والوسطى والصغرى فضاًل عن العمليات الخاصة التي تشمل 
عمليات الحوادث والقلب والجملة العصبية, وهذه العمليات ينتج عنها تولد الكثير من النفايات 

 وثة بالدم والمشارط والشفرات المعدية والحادة والباثولوجية كالشاش والشراشف والصداري المل
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 (21)جدول

 م2014عام مدينة كربالءالنسبة المئوية ألنواع النفايات الطبية في المستشفيات في 
 

 
اسم 

 المستشفى

  لكل مستشفى الخطرة النسب المئوية ألنواع النفايات الطبية

 
 المجموع

النفايات 

 الحادة

النفايات 

 المعدية

النفايات 

 الكيمياوية

)نفايات 

 مشعة(

ذات نفايات 

مستوى 

عالي من 

 الفلزات

 الثقيلة

نفايات 

سامة 

 للجينات

النفايات 
 الباثولوجية

النفايات 

 الدوائية  

العبوات 

المضغوطة

)نفايات 

 غازية(

مدينة 

 (ع)الحسين

 الطبية

14.68% 45.66% 0.29% 3.47% 0.03% 29.22% 6% 0.67% 100% 

النسائية 

 والتوليد

20.56% 28.12% 0.36% 0.02% 0.00% 50.76% 0.00% 0.18% 100% 

كربالء 

 لألطفال

47.76% 15.40% 0.08% 0.07% 0.00% 0.00% 35.98% 0.35% 100% 

 رسفي

 (ع)الحسين

24.05% 43.65% 1.09% 0.04% 0.00% 30.72% 0.00% 0.36% 100% 

العباس
)ع(
 

 االهلي

39.71% 43.52% 0.48% 0.03% 0.00% 15.76% 0.00% 0.51% 100% 

 %100 %1.20 %1.46 %15.43 %0.01 %0.07 %1.33 %53.62 %26.88 ميثم التمار

المعدل 

 الكلي

28.96% 38.33% 0.37% 0.61% 0.00% 23.59% 7.68% 0.43% 100% 

مدينة الحسين(1): على اعتماداً من عمل الباحث المصدر: 
)ع(
, وحدة البيئة والسيطرة على التلوث ,الطبية 

 (.shreddingالنفايات الطبية المعالجة بجهاز الثرم والتقطيع)سجالت 

(مقابلة شخصية مع الدكتورة فاتن مشعل, مسؤولة قسم البيئة والسيطرة على التلوث, قسم االمور الفنية, دائرة 2)

 . صباحاً  10:15م الساعة 28/9/2015, يوم االثنين , صحة كربالء, 

 الباحث للمستشفيات.(الدراسة الميدانية التي قام بها 3)

واالدوات الحادة االخرى التي تستعمل بالعمليات الجراحية فضاًل عن االعضاء المبتورة وبقايا 
التي تخرج مع الوالدة, اضافة الى النفايات المتولدة من بقية  Placenta )الجار ة( والمشيمةالدم 

الطبية لكثرة عدد المراجعين يوميًا الذي االقسام كاالستشارية التي يتولد منها الكثير من النفايات 
 .يصل الى مئات المراجعين كما ذكرنا سابقا

%( 50,76بلغت) أما مستشفى النسائية والتوليد فتبلغ النفايات الباثولوجية فيها اعلى نسبة     
( %28.12)فايات المعدية والحادة بنسب بلغتمن مجموع نفاياتها الطبية, ثم تأتي الن

لكون المستشفى جاء ارتفاع معدالت تولد هذا النوع من النفايات وقد  ,على التوالي( %20.56و)
النسائية والتوليد مما ساهم بارتفاع النفايات الباثولوجية التي تشمل نفايات باألمراض مختص 
افراز نفايات حادة ينتج عنها  هذه العمليات ووعمليات استئصال الرحم واالورام وغيرها المشيمة 

 ية مما ساهم بارتفاع نسبها في هذه المستشفى.ومعد
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( , %47.76أما مستشفى كربالء لألطفال فقد بلغت فيها النفايات الحادة اعلى نسبة بلغت)    
, وقد كان ( على التوالي%15.40( و)%35.98تأتي بعدها النفايات الدوائية والمعدية بنسب )

واجهزة  بالدرجة االولى لكثرة استخدام الحقن والنيدالت والكنيوالتارتفاع نسبة النفايات الحادة 
, ويعزى ذلك الى كثرة امراض االطفال وعلى طول فصول السنة , ففي الصيف تكثر االعطاء

مالطة , وفي الشتاء تكثر امراض االسهال  ىفوئيد وحميامراض الحمى الفيروسية والقرمزية والت
 جاءت النسب مرتفعة في االصابة إذات الهوائية وذات الرئة والحمى المعوية والتهاب القصب

( حالة دخول 1098م )2014بلغت في شهر واحد وهو كانون الثاني من سنة  إذبذات الرئة 
فتأتي لكثرة اعطاء االبر واالمصال وعدم النفايات الدوائية  ارتفاع نسب اما (1),بهذا المرض

وتكثر النفايات المعدية لكثرة القيء وعمليات سحب الدم استخدامها بالكامل فيرمى الباقي منها, 
    من االطفال لتحليلها.

االهلي وميثم التمار االهلي فقد تشابهت بارتفاع  )ع(والعباس )ع(أما مستشفى سفير الحسين    
, وذلك الن المستشفيات المذكورة اعاله تتخصص  النفايات المعدية والباثولوجية والحادة نسب

 بلغت )ع(ذلك تكثر هذه االنواع من النفايات, ففي مستشفى سفير الحسينلبالطب الجراحي, و 
( على %24.05%( و)30,72( و)%43.65) النفايات المعدية والباثولوجية والحادة نسبة

( %39.71)( و%15.76)و (%43.52االهلي) )ع(بها في العباسسفي حين بلغت ن التوالي,
( %15.43و) ( %53.62على التوالي, اما في مستشفى ميثم التمار فقد بلغت النسب )

النفايات الى ان المستشفى متخصص بالعمليات  هذه ويأتي ارتفاع نسب في حين,( %26.88)و
شاش الجراحية كعمليات القلب والقسطرة والعيون وغيرها وما يتخلف منها من نفايات معدية كال

  .الملوث بالدم والصداري واآلالت الحادة المستخدمة في تلك العمليات

ضئيلة وقد كانت نسب تولد االنواع االخرى من النفايات الطبية في جميع المستشفيات    
 ال في الحاالتإومتباينة كالنفايات الكيمياوية والسامة للجينات, وذلك لكونها مواد ال تستخدم 

 الفلزات من عاليال مستوىال ذات نفاياتال, فضال عن الخاصة مع االمراض الخطرة واالورام 
طبية التي ال )ع(عدا مدينة الحسين في جميع المستشفيات التي كان نسبها ايضًا قليلة ,الثقيلة

%(, وذلك الرتفاع معدالت العمليات التي تم اجرائها والخاصة 3,47وصلت فيها النسبة الى )
من النفايات  تَعد  باألسنان والتي تستعمل فيها مواد زئبقية وبعض المعادن لحشو االسنان والتي 

  الخطرة رغم قلة ما يتولد منها.

                                                           

صاء, مستشفى كربالء لألطفال, تقارير إحصائيات أمراض االستشارية والطوارئ والخافرة, قسم االح (1)

 م.2014بيانات غير منشورة, 
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أما المؤسسات الصحية  سات الصحية االخرى:لمتولدة من المؤسا الطبية انواع النفايات -ب
ال تتعدى النفايات  إذاالخرى فقط اشتملت على نوعين او ثالث انواع من النفايات الطبية, 

ففي مراكز الرعاية الصحية الطبية فيها عن النفايات الحادة والمعدية ونفايات المعادن الثقيلة, 
مجموع  من%(55)بينما بلغت النفايات المعدية (%45)االولية بلغت نسب النفايات الطبية الحادة

  (.7)شكل( و 22, ينظر جدول)النفايات الطبية الخطرة في مراكز الرعاية الصحية االولية

 (22جدول)

 مدينة كربالءلنفايات الطبية في مراكز الرعاية الصحية االولية في نواع االنسب المئوية أل

 م.2014

 المجموع الطبية نسب انواع النفايات المؤسسة الصحية

 المعدية الحادة

 %100 %55 %45 المراكز الصحية

على قسم الرعاية الصحية االولية في مدينة كربالء, قطاع المركز, وحدة  اعتماداً   المصدر: من عمل الباحث
 المتابعة والتدقيق.

 

 (7)شكل

 مدينة كربالءلنفايات الطبية في مراكز الرعاية الصحية االولية في نواع االنسب المئوية أل

 م.2014

 (.22)جدولاعتماداً على : من عمل الباحث رالمصد

ويعزى اقتصار النفايات الطبية المتولدة من مركز الرعاية الصحية االولية على المواد الحادة     
تقتصر على التشخيص وتقديم العالج وزرق والمعدية الى انها ت قدم فيها خدمات طبية بسيطة 

تم فيها اجراء االبر والتضميد وما ينتج عنه من تولد نفايات الشاش والقطن الملوث بالدم, وال ي
   العمليات الجراحية.

فقد ارتفعت فيها نسب  ومصرف الدم الرئيسي ومختبر الصحة العامة, اما المراكز التخصصية   
النفايات الحادة بنسب تأتي بعدها  %(85,7% و 67,7والتي تراوحت بين)  النفايات المعدية

المركز التخصصي على  الثقيلة , وقد اقتصرت نفايات المعادن%( 32,3% و 5,7تتراوح بين)
لطب االسنان في حي البلدية ومركز السيدة زينب لطب االسنان والعيون في باب الخان وقد 

 ,(8) شكل( و 23) جدولينظر  ( على التوالي,%6.62(و)%6.9)الى وصلت النسب فيهما
بقايا حشوة االسنان والمالغم التي تشمل دقائق وشملت نفايات الزئبق والرصاص والفضة و 

    االسنان االصطناعية وغيرها.  تالخليطة الناجمة عن نح

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 النفايات الطبية الحادة

 النفايات الطبية المعدية
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 (23)جدول

النسب المئوية ألنواع النفايات الطبية في المراكز التخصصية والمختبرات ومصارف الدم في  

 م2014عام  مدينة كربالء

 المجموع النسب المئوية اسم المؤسسة الصحية

النفايات 

 الحادة

النفايات 

 المعدية

نفايات المعادن 

 الثقيلة

في  المركز التخصصي لطب وجراحة االسنان

 حي البلدية

7.35% 85.7% 6.9% 100% 

)ع( لطب وجراحة االسنان زينب السيدة مركز

في باب الخان والعيون  
8.3% 85.1% 6.62% 100% 

العيادة االستشارية لألمراض التنفسية 

 في العباسية الغربية والصدرية

5.7% 94.3% 0% 100% 

 %100 %0 %87.1 %12.9 في حي االسرة وحدة الطبابة العدلية

 %74.6 %25.4 في العباسية الغربية الرئيسي مصرف الدم

 

0% 100% 

 %100 %0 %67.7 %32.3 في حي البلدية مختبر الصحة العامة

وحدة البيئة والسيطرة على التلوث, سجالت  الطبية, )ع(على: مدينة الحسين اعتماداً  المصدر: من عمل الباحث
 (.shreddingالنفايات الطبية المعالجة بجهاز الثرم والتقطيع)

 ( 8)شكل

النسب المئوية ألنواع النفايات الطبية في المراكز التخصصية والمختبرات ومصارف الدم في 

 م2014عام  مدينة كربالء

 .(23)جدولعلى  اعتماداً المصدر: من عمل الباحث  

: تَعد  دراسة التباين زماني للنفايات الطبية في المدينة)المستشفيات حالة دراسية(التباين ال-2
الزماني للنفايات الطبية امرًا في غاية االهمية , وذلك الن معرفة تباين النفايات الطبية المتولدة 
سابقًا والمتولدة حاليًا, سيسهم في رفد اصحاب القرار بمعلومات كافية لغرض اتخاذ التدابير 

 دوث أي ضرر بيئي او اقتصادي, للسيطرة على تولد تلك النفايات الخطرة, والحيلولة دون ح
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 والذي ينجم من سوء التخطيط وقلة المعلومات التي تخص نوعية النفايات الطبية وكمياتها وتباين

  . واختالف معدالت تولدها بين فترة واخرى
( بل وان وفصلياً  وشهرياً ة الدراسة تباينًا زمانيا )يوميًا تتباين النفايات الطبية في منطق    

االخيرة عنها في السنوات التي سبقتها, وذلك  تينالطبية تباينت تباينًا كبيرًا في السن النفايات
لتدخل العديد من العوامل الجغرافية كالعوامل االقتصادية واالجتماعية والمتمثلة بالدخل ومستوى 

 إذلمليونية المعيشة والمستوى التعليمي والعوامل الدينية والمتمثلة بالمناسبات الدينية والزيارات ا
ومن جميع  الى المناطق المقدسة في المدينة شهدت السنوات االخيرة توافد الزائرين بأعداد هائلة

تزايد في تقديم الخدمات الطبية والصحية والذي ادى بالنتيجة انحاء العالم وما صاحب ذلك من 
 .الى زيادة ما يتولد من نفايات طبية في المدينة

يالحظ من ف ,م2014خالل ايام االسبوع في سنة  تباينًا يومياً  الطبية لنفاياتاوقد تباينت     
 -0,500)يتراوحالدراسة الميدانية ان معدل انتاج السرير الواحد من النفايات الطبية يوميًا خالل 

 0,900)بينما يرتفع المعدل الى  الصيف, اشهر ايام خالل كمعدل عام كغم( تقريباً  0,750
التي يصاب بها  ة االمراض, ويعزى ذلك الى نوعي الشتاء اشهرايام اغلب في  فأكثر كغم(

, كما ان لمواسم السكان واختالفها بين الصيف والشتاء فضاًل عن كثرتها في فصل الشتاء
( اثر في ارتفاع معدل )ع(واالمام العباس )ع(الزيارات المليونية للمرقدين الشريفين)االمام الحسين

كغم( يوميًا خالل هذه 2يصل معدل انتاج السرير الواحد الى اكثر من )انتاج السرير يوميًا , ف
نتيجة لتزايد الضغط على الخدمات الصحية في المدينة بما ال يناسب حجم السكان  المواسم

, وتقل النفايات الطبية يومي الجمعة والسبت وذلك لكونهما من ايام العطل والزائرين المخدومين 
تقل اعداد المراجعين ونادرًا ما تجرى العمليات الجراحية وذلك في الحاالت الطارئة  إذالرسمية , 

معدل انتاج النفايات  فيصل, ايضاً  الذي تقل اعداد المراجعين فيه, يضاف اليهما يوم الخميس 
 ./سرير/يوم ا الى اقل من ربع كغمالطبية فيه

سنويًا في الفترة  خالل سنتي و  فصلياً ة النفايات الطبياما ما يخص تباين واختالف معدالت     
دى تباين م (9والشكل ) (24)من الجدول  يالحظ م 2010ففي سنة  م( ,2014-م2010)

, فصول السنة الرئيسية الشتاء والصيف اشهر بينالمستشفيات في معدالت تولد النفايات الطبية 
المستشفى وموقعها في حسب نوع  تختلف ارتفاع معدالت التولدان الفصول التي تشهد  كما

في ذلك الى تدخل الظروف  الرئيسي يرجع السببلكن  , والمدينة وغيرها من العوامل والمؤشرات
ي من مركز المدينة وخصوصًا اثناء الزيارات المليونية الت والبعد االقتصادية والى عامل القرب

 .سة, وسيأتي تفصيل ذلك الحقًا في فصل اخر من هذه الدراتشهدها المدينة
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 ( 24)جدول

 م.2010لعام  مدينة كربالءالتباين الزماني لمعدالت انتاج النفايات الطبية بـ)كغم( في 
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 )ع(
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1352 12985 10460 8635 المجموع
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15921 14577 15712 13419 14390 13004 8074 8084 

اقسام البيئة والسيطرة على التلوث في المستشفيات في مدينة كربالء, بيانات غير  اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
 منشورة.

 

 ( 9)شكل

 م2010لعام  مدينة كربالءفي  بـ)كغم( التباين الزماني لمعدالت انتاج النفايات الطبية

 (24)جدولعلى  اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
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لجراحي ارتفع معدل تولد النفايات االطبية ومستشفى سفير الحسين  )ع(ان مدينة الحسين إذ    
 إذوكانون االول تشرين االول والثاني  الشتاء وخاصةً ل الخريف و ا خالل اشهر فصمالطبية فيه

اما مستشفيا كربالء لألطفال والنسائية , )ع(تزامن هذا االرتفاع مع زيارة اربعينية االمام الحسين
 )ع(ارتفاع المعدالت فيهما في اشهر فصل الخريف والصيف, اما مستشفيا العباسوالتوليد جاء 

وميثم التمار فقد كانت المعدالت فيهما متقاربة بين اشهر السنة مع ارتفاع طفيف في  االهلي
  فصل الصيف. 

م فقد شهدت تغيرًا كبيرًا في كميات النفايات الطبية المتولدة من 2014أما في سنة     
م كثيرًا 2014 ارتفعت معدالت تولد النفايات الطبية في سنة كما ,شهر السنةافيات خالل المستش

وذلك لتغير الظروف االقتصادية واالجتماعية  (10)شكل( و 25)جدولينظر  ,م2010عن سنة 
وفتح اقسام   شهدت مدينة كربالء زيادة في عدد المؤسسات الصحية  إذ, والسياسات الصحية

م 2010خالل الفترة بين ) الطبية )ع(وشعب جديدة في المستشفيات كما في مدينة الحسين
اصبحت اكبر مجمع طبي في المحافظة يحتوي على جميع التخصصات  إذ م( ,2014و

  .الطبية
 (25)جدول

 م.2014لعام  مدينة كربالءالتباين الزماني لمعدالت انتاج النفايات الطبية بـ)كغم(في 
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اقسام البيئة والسيطرة على التلوث في المستشفيات في مدينة كربالء, بيانات غير  على اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
 .م2014, منشورة
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 (10)شكل

 م2014لعام  مدينة كربالءالتباين الزماني لمعدالت انتاج النفايات الطبية بـ)كغم( في 

    (.  25)جدولعلى  المصدر من عمل الباحث اعتماداً 

 فيظهر, م2014و 2010 سنتي بين الكلي النفايات تولد معدالت الفرق في حيث من اما    
 عدد لزيادة ذك ويأتي , م2010 في عنها م2014لسنة النفايات تولد معدالت في كبير ارتفاع

 ينظر .سابقاً  ذكرها تم التي العوامل من وغيرها والمعيشية االقتصادية الظروف وتحسن السكان
 .(11)شكلينظر  (26) جدول

وفضاًل عن االعتماد على المؤسسات الصحية الرئيسية في تقديم الخدمة الصحية للسكان     
والزائرين فانه يتم توزيع العديد من المفارز الطبية على طول الطرق المؤدية الى المرقدين 
الشريفين للمساهمة في تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية االخرى ولتقديم العالج بشكل 

 اثناء الزيارة كما يتم تحويل المرضى الذين يتطلبون عناية كبيرة الى المستشفيات مباشر وسلس

 (26) جدول

 م2014-2010التباين الزماني لمعدالت إلنتاج النفايات الطبية في مدينة كربالء 

 االشهر السنوات
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 (25و) (24رقم) يجدولى المصدر: من عمل الباحث اعتماداً عل 
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 (11)شكل

 م2014 -2010لعامي النفايات الطبية في مدينة كربالءالتباين الزماني لمعدالت إلنتاج 

  (26جدول )ى علالمصدر: من عمل الباحث اعتماداً 
تواجه المستشفيات  إذ , في المدينة, وكل ذلك ادى الى زيادة معدالت تولد النفايات الطبية       

الطبية صعوبات كبيرة في معالجة النفايات الطبية اثناء  )ع(الرئيسية في المدينة كمدينة الحسين
مواسم الزيارة, نتيجة الرتفاع اوزان النفايات الطبية المتولدة فيها الى درجًة تفوق طاقتها 

 االستيعابية , وهو ما يؤدي الى حدوث بعض الخلل في معالجة هذه النفايات الخطرة.
 ,الى مدينة كربالء على طول الطرق المؤدية بالءمن قبل دائرة صحة كر  هذه المفارز قاموت   

وتساهم بتقديم خدمات عالجية كبيرة للزائرين القادمين  حتى تصل الى منطقة الحرمين الشريفين,
, (3)صورةينظر انها مفارز وقتية يتم نصبها في اوقات الزيارات المليونية,  إذالى مدينة كربالء, 

التي تفرزها تكون بكميات  الطبية ولذلك فإن النفايات جدًا,ولكن اعداد المراجعين تكون كبيرة 
 20تستمر لمدة ) إذكبيرة, وعمومًا فهي تختلف حسب مدة الزيارة, واكبرها الزيارة االربعينية, 

ايات يومًا( تقريبًا, وأهم ما يميز هذه المفارز إنها ال يتم فيها إتباع أساليب اإلدارة السليمة للنف
منها, الن تقديم العالج يتم بشكل كبير وألعداد كبيرة بشكل ال يمكن السيطرة الطبية المتولدة 

 (4)صورةينظر , الى حصول خلط بين النفايات الطبية الخطرة والعادية أدى وذلك ما عليه,
م النفايات الطبية , بالتالي يكون حجوذلك ما يؤدي الى ان تشمل الخطورة النفايات العادية ايضاً 

 كبيرًا.الخطرة 
ومن خالل الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث للمفارز الطبية في زيارة أربعينية اإلمام     

م, تبين إن معدالت أوزان النفايات الطبية المتولدة من المفرزة الطبية 2015في عام  )ع(الحسين
المفارز الطبية التي كغم( في اليوم الواحد, ويزيد الوزن عن ذلك في  95-25الواحدة تتراوح بين)

تكون بالقرب من المرقدين الشريفين)االمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السالم(, 
 ألن هذه المنطقة تشهد كثافة كبيرة من الزائرين, إذ تمثل نقطة التقاء الزائرين القادمين من

  الواقعة في المناطق التي مختلف بقاع العالم, وتقل أوزان النفايات الطبية في المفارز الطبية
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 (3)صورة

 مفرزة ما بين الحرمين 

 مساءً  4:00م , الساعة 1/12/2015 المصدر: التقطت من قبل الباحث بتاريخ  
 (4)صورة

 خلط بين النفايات الطبية الخطرة والعادية

 صباحاً. 10:30م, الساعة 1/12/2015الباحث بتاريخ  لالمصدر: التقطت من قب

المفارز الطبية الكلي في وبلغ عدد  انخفاض في كثافة الزائرين القادمين الى المدينة.تشهد     
الزائرين  زحف( مفرزة طبية موزعة على الطرق التي تشهد 277م )2015الزيارة االربعينية لسنة 

مدينة كربالء )منطقة داخل التصميم االساس ل متوزعة طبية ة(مفرز 25)منها ,  سيرًا على االقدام
وتحتوي كل مفرز طبية في المدينة على كادر طبي يتكون من اطباء وصيادلة  (1) ,الدراسة(

, وتحتوي (5)صورةينظر  وممرضين, وتحتوي صيدلية مجهزة بكافة األدوية ولمختف االمراض
 ونظرًا  ( اسر ة,7), ولكنها ال تتعدى بين مفرزة طبية واخرى عددها ختلف يعدد من االسر ة, على 

الفارسية, ترجمين وخاصة ممن يجيدون اللغة توفير ملوجود زائرين من جنسيات مختلفة, فقد تم 
 (.6)صورةينظر   للتعامل مع المرضى

   
 

                                                           

 االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة, قسم االعالم,  تقرير احصائيات زيارة االربعين.  (1)
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 (5)صورة

 تقديم الدواء للزائرين من قبل الصيدلية في إحدى المفارز الطبية 

  .مساءً  3:25م, الساعة 1/12/2015المصدر: التقطت من قبل الباحث بتاريخ 

 (6صور رقم)

 استخدام األسرة في المفارز الطبية

 .مساءً  3:30م, الساعة 1/12/2015المصدر: التقطت من قبل الباحث بتاريخ 
إن اغلب النفايات الطبية المتولدة من المفارز الطبية تتكون من )النفايات الحادة, والنفايات     

المعدية( وقليلة هي األنواع االخرى, وذلك الن اغلب المعالجات الطبية تكون عبارة عن )شاش 
وقد اختلفت أوزان النفايات . (7)صورةينظر  محاقن طبية )سرنجات( وغيرهاو واغلفة المراهم, 

الطبية بين مفرزة طبية وأخرى , وجاءت المفارز الطبية القريبة من المرقدين الشريفين بأعلى 
, الحرمين بين ماجاءت مفرزتي ) إذ (27)جدولينظر االوزان من النفايات المتولدة لليوم الواحد, 

, في حين جاءت مفرزتي المفرزتينلكال ( كغم 95-80)يتراوح بين إذو الكرفان( بأعلى معدل 
(كغم 18-12(كغم و)15-10منتراوحت بين) إذباب طويريج وقنطرة السالم بأدنى المعدالت, 

 على التوالي. 
ويمكن القول ان المفارز الطبية تعد مصدرًا مهمًا من مصادر تولد النفايات الطبية على الرغم 

والزيارات المليونية في مدينة كربالء, إذ يتولد منها من كونها تعد وقتية تقام فقط في المناسبات 
 نفايات طبية بكميات كبيرة ال يستهان بها, فإن ما تولده المفرز الطبية الواحدة ليوم واحد من
 النفايات الطبية يعادل أحيانًا ما يولده مركز الرعاية الصحية في شهر, ومما يزيد من خطورة هذه 
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 (7)صورة

 الطبية المتولدة من المفارز الطبيةنواع النفايات أ

 .مساءً  3:30م, الساعة 1/12/2015خ المصدر: التقطت من قبل الباحث بتاري 
 (27)جدول

خالل زيارة أربعينية االمام الحسين في المفارز الطبية لليوم الواحد وزان النفايات الطبيةأ
)ع(
 

 م2015

اوزان النفايات الطبية  الموقع المفرزة الطبية ت

بـ)كغم( واحداليوم لل
(1)

 

 كغم 60-35من  شارع الجمهورية-العباسية الشرقية مفرزة الخيمة 1

شارع قبلة االمام الحسين مفرزة العباسية الشرقية 2
)ع(

 كغم 75-70من  

 - باب بغداد مفرزة باب بغداد 3

 كغم 95-80من منطقة ما بين الحرمين مفرزة الكرفان 4

 كغم  65-50من  باب النجفمنطقة  مفرزة سيد جودة 5

 كغم 80-75من طريق النجف مفرزة سيطرة النجف 6

 كغم 50-54من باب النجف العيادة المتنقلة)مفرزة سيد جودة( 7

 - طريق كربالء_بغداد مفرزة حي الزهراء 8

 - نجف-طريق كربالء مفرزة مدينة الزائرين 9

مفرزة قبلة باب الحسين 10
)ع(

الحسينقبلة باب االمام  
)ع(

 كغم 60-55من 

 كغم95-80من بين الحرمين الشريفين مفرزة ما بين الحرمين 11

مفرزة مضيف االمام العباس 12
)ع(

قرب مرقد االمام العباس 
)ع(

 كغم 75-50من 

مفرزة قبلة االمام الحسين 13
)ع(

مقابل باب قبلة االمام الحسين 
)ع(

 كغم 90-70من 

مفرزة قبلة االمام العباس 14
)ع(

شارع الجمهورية قرب باب االمام العباس 
)ع(

 كغم40-28من 

 كغم 45-30من قرب مدرسة السجاد في المخيم مفرزة مدرسة السجاد 15

 كغم 35-25من قرب جامعة كربالء )ع(مفرزة االمام الحسن المثنى 16

 كغم 15-10من باب طويريج مفرزة باب طويريج 17

                                                           
))  لقد تم الحصول على االوزان بحساب عدد اكياس النفايات الطبية في اليوم الواحد, ومن ثم حساب أوزانها

 ( كغم.4-2حسب نوع االكياس, التي تتراوح بين )
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 كغم 18-12من قنطرة السالم قنطرة السالم ةمفرز 18

 .عتمادًا على الدراسة الميدانيةامن عمل الباحث المصدر: 
لصعوبة ذلك نتيجة لعدم توفر  لم يتم زيارتها ميدانياً  إذ, النفايات الطبية فيها على أوزان( تعني عدم الحصول -)

 طرق النقل أثناء الزيارة المليونية.
للنفايات الطبية التي تمت االشارة اليها في الفصل النفايات, هو عدم اتباع االدارة السليمة    

 االول من الرسالة, وهو ما يجعلها تحمل خطورة على الزائرين والمراجعين, فضاًل عن كونها
 ت رمى مع النفايات البلدية بدون معالجة, مما يجعلها نفايات م هددة لتلوث التربة والمياه الجوفية,

وتوفير كوادر اضافية تكون م هماتها إدارة هذه النفايات إدارة ولذلك يجب تنظيمها تنظيمًا جيدًا , 
 .صحيحة
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 لثلمبحث الثاا
 واقع ادارة النفايات الطبية في المؤسسات الصحية في مدينة كربالء

تعاني المؤسسات الصحية في المدينة من سوء ادارة النفايات الطبية والتعامل معها وخاصة      
في المراكز الصحية, إذ يالحظ من خالل الدراسة الميدانية ان هناك خلاًل واضحًا في عمليات 

ى فصل وعزل وتجميع النفايات الطبية ومعالجتها والتخلص منها. وذلك ما يشكل خطرًا كبيرًا عل
البيئة والصحة العامة, الن هذه النفايات الطبية الخطرة الملوثة بالمواد المعدية سوف تختلط مع 
النفايات العادية , لتصبح النفايات خطرة في معظمها, وفي هذه الحالة ستصبح عملية معالجة 

لنفايات النفايات امرًا صعبًا, وهذا ما يجعل من الضروري التعرف على طرق ادارة ومعالجة هذه ا
لغرض التعرف على مدى كفاءتها, ومكامن الخلل في ادارتها, فضال عن االستفادة من ذلك في 
امكانية اجراء استراتيجيات شاملة لغرض التخلص من هذه النفايات بطرق سليمة بيئيًا  فضاًل 

 عن امكانية االستفادة من هذه النفايات مستقباًل.
 باسم تعرف كربالء صحة دائرة ضمن تعمل متخصصة شعبة هناك ان الى االشارة تجدرو     

 محافظة في الصحية المؤسسات بيئة عن مسؤولة تكون( التلوث على والسيطرة البيئة شعبة)
 اوزان احصاء عن فضالً , التلوث لمعرفة المختبرية والمسحات الفحوصات بإجراء تقوم إذ كربالء

 الطبية النفايات ادارة بكيفية الخاصة الندوات وقيام واالرشادات المعلومات وتقديم الطبية النفايات
 .كربالء محافظة في

تعد ادارة النفايات الطبية في المستشفيات وغيرها من المؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية,     
من االمور التي يجب ان توضع ضمن اولويات الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسات, نظرًا لما 

تي تطرحها هذه المؤسسات من مخاطر بيئة وصحية, إذ ان اغلب المؤسسات تحتويه النفايات ال
الصحية في مدينة كربالء ال سيما المستشفيات التي تطرح كميات كبيرة من النفايات الطبية 

 تولد عملية من بدءاً , الخطرة تعاني من ضعف واضح في اساليب ادارة ومعالجة النفايات الطبية
, وت عامل النفايات الطبية منها النهائي التخلص وحتى معالجتها الى ونقلها وفرزها الطبية النفايات

 في المؤسسات الصحية في المدينة كما يأتي:

المستشفيات والمؤسسات الصحية  في النفايات ادارة عملية تعتمد: وفرز النفايات الطبيةجمع -1
االخرى على الطبيب او المعالج اثناء تقديم الخدمة الصحية في مكان تولدها كأن يكون)صالة 
عمليات او مختبر وغيرها(, إذ يقوم الطبيب او الممرض بعزل اولي عند استخدامه للمواد 

فق او المعين إذ يتوجب واالدوات الطبية في معالجة المرضى ,وقد يقع الدور على الطبيب المرا
عليه وضع النفايات الطبية في حاوياتها حسب نوعها, ثم تتدرج ليأتي دور العامل في حملها 
وفرزها في الحاويات المخصصة للنقل حسب نوعها وتصنيفاتها كما ذكرنا سابقا, وهنا غالبا ما 
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ي خطورة النفايات يحصل خلط في انواع النفايات الطبية , وذلك لقلة خبرة ووعي العاملين ف
الطبية وضعف الرقابة من قبل الموظفين الذين يشرفون على هؤالء العاملين والذين يتمثل دورهم 
باإلضافة الى ذلك بتقديم احصاءات اولية عن اوزان النفايات الطبية, فضاًل عن االشراف على 

لجة بعد ذلك يتم نقلها الى اماكن التخزين المؤقت لكي تتسلمها الشركة المسؤولة عن المعا
 الصحية. مواقع الطمرالتخلص النهائي منها في 

وعمومًا تعالج اغلب المؤسسات الصحية في محافظة كربالء نفاياتها الطبية في مدينة االمام     
الطبية, ولكن غالبا ما يحدث ان ترمي بعض من هذه المؤسسات الصحية في المدينة  )ع(الحسين

الصحية بدون  مواقع الطمرالنفايات العادية لتتخلص منها في نفاياتها الطبية الخطرة مع 
 معالجة, وذلك غالبا ما يحدث في معظم مراكز الرعاية الصحية االولية النعدام الرقابة عليها.

اليب جمع  وفرز النفايات الطبية هي واحدة ال تختلف من مؤسسة ويمكن القول ان اس    
ية التي تتولد منها اما تكون عادية أو خطرة , فاألولى يتم صحية الى اخرى, إذ ان النفايات الطب

معالجتها بسهولة إذ ترحل مع النفايات البلدية , اما الثانية فتمثل عنصر الخطر الحقيقي الذي 
يهدد بيئة المؤسسة الصحية, وهي على انواع )نفايات حادة, نفايات معدية, نفايات كيمياوية, 

صيدالنية, نفايات معادن ثقيلة, ونفايات باثولوجيه واالعضاء  نفايات سامة للجينات, نفايات
 المبتورة والمشيمة وغيرها(.

يجب ان يفرز كل نوع من هذه النفايات بأكياس وحاويات تحمل الوان مختلفة حسب نوع     
النفايات, إذ يساعد هذا الفرز في التفريق بين انواع هذه النفايات, بالتالي التعامل معها حسب 

جة خطورتها, فالنفايات الحادة توضع في علب بالستيكية صفراء او علب من الورق المقوى, در 
وتوضع النفايات المعدية بأكياس صفراء, وتوضع النفايات الكيمياوية بأكياس ذات لون ازرق 
وهكذا بقية انواع النفايات كما تمت االشارة اليه سابقًا, ولكن ال نجد هذه االساليب مطبقة في 

الطبية وبقية المستشفيات  )ع(ع المؤسسات الصحية مدينة كربالء , فنجد ان مدينة  الحسينجمي
ال سيما مستشفى النسائية والتوليد ال يستخدم فيها اال ثالث انواع من هذه االكياس او الحاويات 
وهي )عبوات اآلالت الحادة , واالكياس الصفراء التي توضع فيها بقية النفايات الخطرة, فضاًل 

وينبغي في عملية  (8)صورةينظر  عن االكياس ذات اللون االسود المخصصة للنفايات العادية(,
فرز النفايات ان ال يمتلئ الكيس بالكامل لتجنب تسرب النفايات, واحيانًا ال يتم عمل الفرز 
االولي من قبل الطبيب او المعين, مما يتوجب على عامل النفايات قليل الخبرة بخطورة هذه 

وهذا ما يدل على وجود  .تلوث بالدمالنفايات بالقيام بفرزها باألكياس, مما قد يتعرض للوخز او ي
مستشفى النسائية والتوليد  خلاًل واضحا في عملية فرز النفايات, وقد عزى مسؤول وحدة البيئة في

 فيما يخص تقليص عدد وانواع الحاويات في المستشفيات الى حالة  التقشف التي يمر
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 ( 8)صورة

 كربالءالحاويات المستخدمة في المؤسسات الصحية في مدينة 

 

 

 

 

  

 

 
 

  .م30/8/2015, بتاريخ المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية

 إلدارة المخصصةم, الذي ادى ايضًا الى تقليص حجم المبالغ 2016-م2014بها البلد من عام 
ومعالجة النفايات  ادارة كفاءة على بالطبع أث ر والذي, المستشفيات في الطبية النفايات ومعالجة
 الطبية.

 عملية تجميع, تبدأ اماكن تولدها : بعد عملية فرز النفايات فينقل وخزن النفايات الطبية-2
( , وعند النقل يجب ان 8)الصورةالنفايات ونقلها بواسطة عربات مخصصة للنقل, كما في 

بشكل ال يلوث المؤسسة الصحية, وتنقل  يالحظ اغالق االكياس جيدا وعدم تسربها من العربات
ظ وجود هذه النفايات الى اماكن التخزين المؤقت قبل معالجتها, ومن خالل الدارسة الميدانية لوح

خلط للنفايات الطبية الخطرة والعادية اثناء نقلها لمناطق التخزين وذلك لضعف الرقابة على 
الموظفين المختصين بإدارة النفايات الطبية, فضال عدم الوعي و لالمباالة من قبل العاملين 

بل الشركة كما يالحظ عدم وجود االهتمام بفرز ومعالجة النفايات الطبية من قبالنفايات الطبية, 
, إذ يظهر من خالل الصورة اكداس من (9)صورةينظر الطبية, )ع( المسؤولة في مدينة الحسين

النفايات الطبية متراكمة ومختلطة فمنها نفايات عادية كبقايا الطعام والورق والكارتون والتي تتمثل 
ثل باألكياس باألكياس السوداء , ومنها الخطرة كالشاش وبقايا المغذيات وغيرها التي تتم

  الصفراء.
 خاضعة يجب ان تكون الطبية النفايات لخزن المخصصة المخازن ان الى االشارة وتجدر    

 تخزن  اذ يجب ان, العالمية الصحة منظمة قبل من الموضوعة واالحترازات البيئية للشروط

 حاوية النفايات العادية
حاوية 

النفايات 

 حادةال

المعدية والخطرة حاوية النفايات 

 \والخطؤ

 عربات نقل النفايات الطبية
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 (9)صورة

اختالط انواع النفايات الطبية الخطرة والعادية في مخزن النفايات في مدينة الحسين 
)ع(
 الطبية 

 صباحاً. 11,30, الساعة  م5/8/2015بتاريخ  التقطت من قبل الباحث

وجيدة التهوية وبعيدة عن بقية اقسام  غرف كبير ومتناسبة مع حجم النفايات النفايات الطبية في 
ان تكون ارض الغرف صلبة ملساء وغير نفاذة سهلة التنظيف وان تكون  المستشفى, وينبغي

    واالحياء الدقيقة الناقلة الميكروبات فيها ال تختبئ لكي الجدران ملساء ال توجد تشققات فيها
 والقوارض الحشرات بعض استيطان احتماللألمراض, كما يتوجب تعقيم المكان باستمرار لمنع 

 لألمطار معرضةتكون  مفتوحة ساحات في النفايات خزن تجنب من بد ال كذلك الروائح وانتشار
كما ينبغي ان ال تزيد فترة  (1).لألمراض الناقلة والحشرات الحيوانات وعوامل المناخ فضاًل عن

ساعة في فصل الصيف, وفي  24ساعة في فصل الشتاء و 48التخزين في المناخ الحار عن 
ساعة في فصل الصيف, كما ان النفايات البشرية  48ساعة و 72المناخ المعتدل اقصى مدة 

 اذا معديةال النفايات كذلك و ◦م 8-3 بين تتراوح درجة في تخزن ان يجب  المبتورة كاألعضاء
 (2)خزنت ألكثر من اسبوع. 

ومن خالل الدراسة الميدانية للمستشفيات يالحظ عدم اتباع أي من هذه الشروط واالحترازات     
, إذ كانت المخازن عبارة عن ساحات ارضية (WHO)التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

الكريهة للمكان فضاًل عن كثرة مكشوفة معرضة لألمطار وعوامل المناخ, ويالحظ سيادة الروائح 
الطبية,  )ع(الحشرات والحيوانات, كما ان االرض ليست صلبة وال ملساء, كما في مدينة الحسين

 صورةو  (10)صورةينظر ومستشفى النسائية والتوليد  وأغلب المؤسسات الصحية االخرى 

                                                           

  47-46سعاد جاسم محمد واخرون, مصدر سابق , ص(1)

  22تغريد خلف  عبد الرزاق وهند جعفر عطا , مصدر سابق ,ص(2)
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, مما يعني ان هذا الجزء من المستشفى يكون دائما عرضة للخطر الصحي والبيئي والذي (11)
يمتد ليشمل بيئة المستشفى وما يجاورها من مناطق سكنية واستعماالت اخرى, خاصة وان 

 الحشرات والحيوانات كالقطط والجرذان وغيرها يكون دورها كبيرًا في نقل الميكروبات واالمراض 

 (10)صورة

ن النفايات الطبية في مدينة الحسينمخز
)ع(
 الطبية 

 صباحاً. 11,30, الساعة  م5/8/2015 المصدر: التقطت من قبل الباحث بتاريخ
 (11)صورة

 مستشفى النسائية والتوليدمخزن النفايات الطبية في 

 صباحاً. 11,30, الساعة  م5/8/2015 المصدر: التقطت من قبل الباحث بتاريخ  
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بعيدًا عن مصدر التلوث. وكذلك الحال في عوامل المناخ فعند سقوط االمطار فإن الميكروبات 
والملوثات التي تحملها تلك النفايات سوف تترسب الى باطن االرض لتنتقل الى المياه الجوفية , 

آن  وذلك ما يؤدي الى تلوث مصدرين من مصادر الموارد البشرية وهما التربة والمياه الجوفية في
 واحد. 

 الصحية المؤسسات في الطبية النفاياتتعتمد عملية معالجة  طرق معالجة النفايات الطبية:-3
في مدينة كربالء اساليب تكاد تكون بدائية غير مجدية وال تخضع للمعايير البيئية الموضوعة من 
قبل منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة االمريكية التي أ شير اليها في الفصل االول من 

 ة: هذه الرسالة, وتنحصر طرق معالجة النفايات الطبية في مدينة كربالء باألنواع االتي
 ( incineratorsالحرق بالمحارق)-أ

وهي احدى اكثر الطرق استخدامًا لمعالجة النفايات الطبية في المؤسسات الصحية في مدينة     
كربالء, والتي تتميز بسلبيات كثيرة ابرزها هو انها طريقة بدائية يضر استخدامها بالصحة 

نوعيتها وقلة وعي ل الخاطئ مع هذه المحارق ورداءة التعام والبيئة, ومما يزيد االمر سوءًا هو
حجم المخاطر الصحية والبيئية  بالتالي تفاقم, الطبية الخطرة العاملين في التعامل مع النفايات

على العاملين والمرضى والكوادر االخرى في المؤسسة الصحية فضاًل عن السكان في االحياء 
 مستشفى ت التي تستخدم هذه الطريقة  في المدينة هيوابرز المؤسسا .القريبة من تلك المؤسسة

 الطبية ومستشفى كربالء التعليمي )ع(مدينة االمام الحسين و االهلي )ع(العباس مستشفى و الوالدة
والمراكز  كالمركز التخصصي لطب االسنان لألطفال فضال عن بعض المراكز التخصصية

 اي العادية الثنائية نوع المحرقة الطبية من ()عمدينة الحسين محرقة كانت إذ الصحية االخرى ,
 من الناتجة الغازات االعلى فيها الطابق يعالج ان المفروض والتي من طابقين, على تحتوي
 واالبخرة الغازات فتخرج يعمل ال المحرقة من الجزء هذا ولكن ماء بخار بصورة واخراجها الحرق

 (.12)صورةينظر  (1)يحيطها.السامة لتلوث بيئة المؤسسة الصحية وما 

 سعتها قلة بسبب كفوءة غير حرق ليةآب تعمل محرقة فتوجد لألطفال كربالء مستشفى اما    
الطبية, وعدم تزويدها بأجهزة فلترة لغازات الضارة  النفايات من المتزايدة للكميات االستيعابية

وعموما تعاني المؤسسات الصحية جميعها في المدينة من عدم وجود اجهزة معالجة كفوءة يمكن 
من خاللها معالجة النفايات الطبية من دون حدوث مشاكل بيئية وصحية, وهذا ما تعاني منه 

 حرق درجة حرارة انتها وزارة البيئة تبين جميع مؤسسات العراق الصحية, وبحسب دراسة أجر 
من  والتي ,يةئو م درجة  300 لىإ صلت النفايات الطبية في اغلب محارق المستشفيات العراقية

 الجراثيم لقتل يةئو م درجة  900- 800 ما بين الى درجة الحرارة تصل ان المفروض
                                                           

  م. 2014ة كربالء المقدسة, نتائج تقارير الكشف الميداني, لسنة مديرية بيئ(1)
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 البيئة على خطيرة تكون وصفات مزايا له  الحرق عن عملية الناتج  الرماد    الن والفيروسات
  (1).العامة والصحة

 ( 12)صورة

 محرقة النفايات الطبية في مستشفى كربالء التعليمي لألطفال

 صباحاً  10:00الساعة  7/6/2015المصدر: التقطت من قبل الباحث بتاريخ

وتجدر االشارة الى ان  المؤسسات الصحية في المدينة التي ال تملك محرقة تقوم بإرسال      
الطبية كميات  )ع(نفاياتها الى احدى المستشفيات الكبيرة وغالبًا ما تستقبل مدينة االمام الحسين

صصية تأتي من مراكز الرعاية الصحية االولية وبعض المراكز التخ  كبيرة من النفايات الطبية
والمختبرات وغيرها من المؤسسات االخرى, وذلك ما يشكل ضغطًا على المحرقة المستخدمة في 
المدينة الطبية, مما يعني زيادة احتماالت التلوث عن طريق تراكم النفايات الطبية خصوصًا , 

 كما ان ذلك يؤدي الى عدم السيطرة على معالجة النفايات.

 (: Shreddingم)المعالجة بجهاز الثرم والتعقي-ب
 أنواعها بكافة الطبية النفايات معالجة في المستخدمة التقنيات احدث منا الجهاز هذيعتبر       
 تمرإذ  ,مراحل أربعة من يتكون متكامل جهاز عن عبارة الطريقة هذهو  خطرة,ال وغير الخطرة

 نسبة إلى يصلبعد أن  خطورتها من التخلص يتم حتى االربعة مراحلال بهذه الطبية النفايات
  (2):هي مراحل األربعة هذه (13)صورةينظر  المعالجة, من% 98

                                                           

سكفان عكيد محمد علي, مقومات االدارة البيئية للنفايات الطبية الخطرة في مستشفى دسلدورف الجامعي في (1)

الدنمارك /كلية االدارة االكاديمية العربية المفتوحة في  رسالة ماجستير, العلوم البيئية, المانيا نموذجا لدراسة الحالة,

 26م, ص2009, واالقتصاد

مدينة االمام الحسين(2)
)ع( 

  الطبية, إدارة النفايات الطبية, تقرير وحدة تعزيز الصحة, قسم البيئة والسيطرة على التلوث.
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 في الطبية النفايات تجميع يتم: collecting and loading))والتحميل التجميع مرحلة-(1)
 فتحبعدما ت الحراري الصندوق إلى ينقلها ناقل أو مسار على لتبدأ عملية تحميلها كبيرة حاويات
  .القادمة بالمرحلة البدء لغرض أوتوماتيكيا االبواب

 من ومتين قوي معدن ذات تكون بالتقطيع الخاصة الحجرة: Shredding التقطيع مرحلة-(2)
 اقل صغيرة قطع الى التقطيع وبإمكانه قوي خاص معدن من والسكاكين للصدأ قابل الغير الستيل

 .حشرها حالة في النفايات رجوع يمنع بنظام مزود سم واحد من
-3.5(م وضغط )138-134: ضخ بخار مضغوط بدرجة حرارة )sterilizationالتعقيم -(3)

 (دقيقة وتكون بطانة الحجرة ذات معدن ستيل يتحمل الحرارة والضغط30-20( بار لمدة )4
وبدرجة التعقيم  Shiny Like Mirrorالعالي ومطلية بمادة تمنع التصاق النفايات بالجدران 

 راثيم. التي تقتل الج

 (13صورة)

في مدينة الحسين Shreddingجهاز الثرم  
)ع(
 الطبية 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .مساءً  12:10م الساعة 9/11/2014المصدر: التقطت من قبل الباحث يوم االحد 

-Drying. (6) التجفيف مرحلة-(5)  .م(80) الى الحرارة تقليل: cooling التبريد مرحلة-(4)

 .unloading التفريغ مرحلة
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الطبية من عملية الحرق بالمحارق  النفايات معالجة في سالمة الطرق أكثر الطريقة هذهوتَعد      
 يحتويمنها انه  مميزات كثيرة الجهاز لهذا كما ان (,28)جدولينظر ولكن لكل منها له مميزاته 

 التعقيم ومراحل االخطاء واستكشاف الصيانة برنامج مع العربية وباللغة لمس شاشة على الجهاز
فضاًل عن تقديم  العربية غةلوبال البيانات لتوثيق بطابعة ومزود للتشغيل سر كلمة على ويحتوي

 يكون و ,ودرجة الحرارة  النفايات وزن تسجيلتقرير شامل للنفايات التي يتم معالجتها من حيث 
    .(كغم1.500) يوميا معالجتها تمت التي النفايات معدل

وعمومًا تَعد  طريقة الحرق بالمحارق اكثر الطرق استخدامًا في معالجة النفايات الطبية في    
مدينة كربالء, إذ ال يوجد إال جهاز ثرم وتعقيم واحد يستخدم لمعالجة النفايات الطبية في مدينة 

وقات الطبية, مع استخدام الحرق بالمحارق ايضًا في بعض االحيان, خصوصًا في ا )ع(الحسين
الزيارات المليونية, إذ ان النفايات الطبية المتولدة تكون بكميات كبيرة, ال يمكن السيطرة عليها إال 
باستخدام الطريقتين, فضاًل عن ذلك فإن جهاز الثرم والتعقيم كثيرًا ما يشهد اعطال فيتوقف 

 العمل به وتستخدم المحرقة الى ان يتم إصالحه.  

 (28)جدول

 مميزات المحارق وأجهزة الثرم والتقطيعمقارنة بين 
 shredding & autoclaveأجهزة الثرم والتقطيع  Incineratorsالمحارق 

يختزل حجم النفايات بصورة واضحة من -1

(% وتصبح النفايات المعالجة 80-90)

 عديمة المعالم وتكون بشكل رماد.

% 90تحول حجم النفايات بصورة واضحة الى -1

 ال يمكن أن تستخدم ألغراض أخرى.وهذه النفايات 

توافر السهولة في القياسات لمواجهة متطلبات -2

 النفايات معقمة كميا.-2 المؤسسات الطبية.

ان طريقة تعريض النفايات الطبية للحرارة والبخار -3 الطاقة يعاد استخدامها.-3

تحت الضغط مع التقطيع يمكن استخدامها لكميات كبيرة 

 الطبية.من المخلفات 
مشاكل انبعاث الغازات الحامضية -4

 والعناصر الثقيلة في الهواء.

يمكن للناتج بعد عملية المعالجة لهذه الطريقة ان -4 وجود عناصر ثقيلة في الرماد المتبقي.-5

تصرف مع المخلفات والنفايات االخرى الى اماكن 

 الطمر الصحي االعتيادية.
المحارق على انها مصدر رئيسي  تَعد  -6

 ات و القيروانات.وكسينالداي

درجة النظافة في المحارق قليلة جدا بسبب -7

استخدام الوقود باإلضافة الى ان الناتج هو 

عبارة عن رماد مما يؤدي الى تلوث كبير في 

 المكان والعاملين.

ان الجهاز مزود بوحدة توضح برسم بياني درجة -5

مرحلة من مراحل المعالجة وبذلك يمكن التعقيم في كل 

 معرفة فيما اذا كان التعقيم النهائي تام او غير تام.

هذه التقنية متطورة جدا ومستخدمة في معظم الدول -6

 -ال تستخدم المحارق لغرض حرق:-8 المتقدمة.
 حاويات الغاز المضغوط. -
 كميات كبيرة من النفايات الكيماوية الفعالة. -
امالح الفضة والتصوير نفايات  -

 الفوتوغرافي واالشعاعي.

الجهاز مزود بوحدة توضح برسم بياني درجة -7

التعقيم في كل مرحلة من مراحل المعالجة وبذلك يمكن 

 معرفة فيما اذا كان التعقيم النهائي تام او غير تام.
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النفايات البالستيكية كمادة البولي فنيل  -

 pvc)كلوريد )
النفايات المحتوية على الزئبق كالمحارير  -

المكسورة او الكادميوم الموجود بالبطاريات 

 المستعملة.
االمبوالت التي تحتوي على العناصر الثقيلة  -

 او االمبوالت المغلقة. 

تمتاز هذه الطريقة بدرجة عالية من النظافة لعدم -8

استخدام الوقود اضافة الى ان النفايات الناتجة بعد 

 تكون معقمة ومكبوسة.المعالجة 

مدينة االمام الحسين:المصدر
)ع(
 دارة النفايات الطبية, تقرير وحدة تعزيز الصحة, قسم البيئة والسيطرة على التلوث.الطبية,إ 

يمثل الطمر (: Landfillingالتخلص النهائي من النفايات الطبية بالطمر الصحي)-4
 من االنتهاء بعدفي مدينة كربالء وذلك  الطبيةدارة النفايات إخر مرحلة تمر بها عملية آالصحي 

)الحرق  الطريقتين ىبإحد وفرزها ونقلها وتخزينها مؤقتا ومعالجتها  الطبية النفايات جمع مراحل
 الطبية إذ )ع(ومدينة الحسين المقدسة كربالء بلدية بين ما تعاون أو الثرم والتعقيم(, إذ يكون هناك

المتبقي من المحرقة  الرمادالنفايات المعالجة و  فضاًل عن والحادة العادية النفايات البلدية تتسلم
 .لتنقله الى مناطق الطمر الصحي

وتتميز عملية التخلص من النفايات الطبية في مدينة كربالء بعدم سالمتها من الناحية     
صحية خاصة بالنفايات الطبية في المدينة, اذ يتم التخلص من  مواقع طمرالبيئية, إذ ال توجد 

 البيئية للشروط خاضعة غير مواقع طمرالنفايات الطبية مع النفايات العادية بشكل عشوائي في 
هذه النفايات  مع التعامل عشوائية الى يؤديما  وهذاإذ ال يتم اتباع طرق ردم النفايات,  ,

, االول يقع خلف حي الرسالة وهو موقع رمي مواقع الطمران من الخطرة, ويوجد في المدينة اثن
 حدود خارج يقع و يجري حاليا العمل على إنشاءه والثاني (1ينظر المرئية رقم)عشوائي, 

 (2ينظر المرئية الفضائية رقم) المدينة غربجنوب  صحراوية منطقة في االساس التصميم
مواقع , وابرز المعايير والمحددات البيئية للالبيئية المعايير وفق صممي والذي من المأمول ان 

 الصحية ما يأتي: الطمر
 (1)المعايير المكانية العراقية الختيار مواقع الطمر الصحي:

كم( باتجاه الرياح  4يجب إن يكون الموقع خارج حدود التصميم األساسي للمدن مسافة ) -1
 مهمًا لمنع التلوث.كم( باالتجاهات االخرى , والذي يمثل احترازا 2و)
 يفضل اختيار المنخفضات والمقالع الطينية أو مقالع الرمل والحصى .  -2

 (1مرئية رقم )

 موقع الطمر الصحي الحالي في محافظة كربالء 

                                                           

)غير , البعد المكاني لمعالجة النفايات الصلبة في مدينة بغداد , رسالة ماجستيرالراوياريج خيري عثمان (1)

,  م1999منشورة, مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا , جامعة بغداد ,  , غيرمنشورة(

 .60-59ص
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 .م2014, المصدر: مديرية بيئة كربالء المقدسة , شعبة التخطيط الحضري
 (2مرئية رقم)

 الموقع المقترح للطمر الصحي في محافظة كربالء 

 .مGIS ,2014المصدر: مديرية بلدية كربالء المقدسة, شعبة الـ 
في حالة عدم وجود المنخفضات فانه باإلمكان استعمال األراضي غير الصالحة للزراعة عن  -3

 طريق الطمر بحفر الخنادق.
 الجوفية عالية.تجنب المواقع التي تكون فيها المياه  -4
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 كم عن خطوط النقل السريعة. 1ان تبتعد بما ال يقل عن -5
ومن خالل الدراسة الميدانية لموقع الطمر يالحظ عدم اتفاق الموقع الرئيس مع أي من هذه     

وذلك ما اكدت عليه مديرية بيئة كربالء ومديرية بلدية  (14)صورةالمعايير المكانية, ينظر 
 موقع الطمر , ويقتربالنفايات فيها تتراكمو  مسيجة وغير مكشوفة المنطقة هذه نجد إذ ,كربالء

لتقاعس اصحاب     نتيجةكما تمر بجانبه خطوط نقل الطاقة الكهربائية, و  السكنية المناطق من
  النفايات شاحنات السيارات الحاملة للنفايات من الدخول الى منتصف موقع الطمر, فيتم تفريغ 

الى الموقع, مما ادى الى تزايد مساحة الموقع باالتجاه نحو المناطق السكنية, بداية دخولها  في
وعموما ان موقع الطمر في مدينة كربالء يتطلب من الجهات المسؤولة اتخاذ تدابير مناسبة من 
اجل رفع مستوى االمان البيئي لهذا الموقع الذي يمثل مرحلة مهمة من مراحل التخلص من 

 النفايات بأنواعها.
 (14)صورة

 رمي النفايات الطبية المعالجة بجهاز الثرم والتعقيم في موقع الطمر 

  صباحاً  10:30م الساعة 7/6/2015 ,الدراسة الميدانيةالمصدر:   
وفي نهاية هذا الفصل يمكن القول ان المدينة شهدت تباين واختالف في معدالت النفايات     

الطبية مكانيًا في منطقة الدراسة, وساهمت االحياء الوسطى والشرقية من المدينة المتمثلة بقطاع 
من إذ  الحيدرية بأعلى معدالت من النفايات الطبية, في حين جاء قطاع المدينة بالمرتبة الثانية

تركز النفايات الطبية, وكذلك فقد اختلفت انواع النفايات الطبية بين المؤسسات الصحية في 
المدينة اختالفًا كبيرًا , كما اختلفت النفايات المتولدة زمانيًا بين اشهر وفصول السنة , فضاًل عن 

ن حيث حجم (م, وقد جاءت المستشفيات بالمرتبة االولى م2014و 2010اختالفها بين سنتي )
النفايات الطبية تأتي بعدها المراكز الصحية, ثم المراكز التخصصية ثم المختبرات ومصارف 



 [كربالء مدينة في الطبية للنفايات والزماني المكاني والتباين الصحية للمؤسسات الجغرافي التوزيع] الفصل الثاني
 

  
121 

 
  

الدم. أما فيما يخص النفايات الطبية السائلة المتولدة من المستشفيات والمؤسسات الصحية 
بيرة االخرى , فقد تفاوتت معدالتها بين مؤسسة صحية واخرى, مما ادى الى ان تتركز بكميات ك

في بعض االماكن وتقل في اماكن اخرى من المدينة, إذ جاءت المستشفيات وخصوصًا 
الحكومية منها بمعدالت تولد كبيرة من هذا النوع من النفايات, وبما ان اغلب المستشفيات تتركز 
 في قطاع الحيدرية فقد كان قطاع الحيدرية هو االكثر انتاجا للنفايات الطبية السائلة يأتي بعده

قطاع المدينة القديمة لوجود مستشفيين وعدة مراكز صحية وتخصصية, اما قطاع الجزيرة فجاء 
في المرتبة الثالثة لكونه تتوزع فيه فقط المراكز الصحية وال يحتوي هذا القطاع على مستشفيات 
ومراكز تخصصية وغيرها من المؤسسات الصحية , وقد توافق هذا التوزيع مع توزيع النفايات 

 تبايناً  الطبية للنفايات الجغرافي للتوزيع إنطبية الصلبة وهذا ما يؤكد صحة الفرضية القائلة)ال
   (.    الدراسة منطقة من وآخر مكان بين وزمانياً  مكانياً 

وهنا كان البد من تحليل اسباب ذلك التباين المكاني في الكميات واالنواع والتباين الزماني     
في معدالت التولد لجميع هذه النفايات الطبية, والتعرف على ابرز العوامل الجغرافية الطبيعية 

مكان معين  والبشرية التي ساهمت في تشكيل هذه االقاليم الثالثة, إذ ال توجد ظاهرة جغرافية في
ومتوزعة بعناصرها في شكل معين ولها تأثيرات بأشكال واحجام معينة, إال وكان هناك أسباب 

 وعوامل جغرافية ساهمت برسم هيئة وشكل وتأثير وامتداد تلك الظاهرة.
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أي ظاهرة جغرافية, وفي  فيفي التأثير دورًا كبيرًا  الطبيعية والبشرية الجغرافية لعواملل إن   
اختالف وتباين احجام النفايات منطقة الدراسة كان لهذه العوامل تأثيرًا مباشر وغير مباشر في 

اختلفت معدالت تولد النفايات الطبية من مكان الى  إذ, من المؤسسات الصحيةية المتولدة الطب
ساهم هذا االختالف في تشكيل اقاليم كثافة مختلفة , اخر في المدينة مكانيًا وزمانيًا ونوعياً 

 متوزعة على مناطق مختلفة من المدينة. للنفايات الطبية

تأثيرها في تشكيل خريطة النفايات الطبية في منطقة  اختلفت تلك العوامل في درجة وقد    
لذلك تعد العوامل البشرية النفايات الطبية ترتبط ارتباطًا مباشر بالنشاط البشري,  , وبما إنالدراسة

 السكان واالمراض المرتبطة بهم فضالً  برزهاأو هي االكثر تأثيرًا في تباين كثافة النفايات الطبية, 
العوامل الطبيعية  أكثر من المناخالسطح و  عوامل,  كما تعد ية والتعليميةالعوامل االقتصاد عن
برز تلك العوامل أسنتعرف من خالل الصفحات القادمة على و  , لطبيةفي حجم النفايات ا تأثيراً 

واشدها تأثيرًا وما هي العوامل ذات االرتباط االقوى في تباين النفايات الطبية مكانيًا ونوعيًا 
فضاًل عن استخدام االساليب الكمية في بعض المؤشرات لمعرفة درجة االرتباط بينها وزمانيًا, 

 بين الظاهرة التي تتم دراستها.
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 المبحث االول
 النفايات الطبية في مدينة كربالءأثرها في تباين و العوامل الطبيعية 

منطقة واخرى, ويعود ذلك الختالف تتباين كميات واحجام النفايات الطبية في المدينة بين     
في  تختلف هذه العواملو بين منطقة واخرى من المدينة,  ة الطبيعيةالخصائص والعوامل الجغرافي

 :كاالتيهي و النفايات الطبية في المدينة,  حجامأنواع و أ درجة تأثيرها على تباين

استعماالت األرض والسكان وهو صفة نسبية تتحدد على أساسه  :: الموقع الجغرافياوال
ساسي في أي منطقة من اجل توفير أفضلية مستحقة األدور الوله  للمدينةوالعالقات المكانية 

المدينة ويكسبها سمة التفاعل والجاذبية لألنشطة  يوجهعنصرًا ديناميكيًا  , مما يجعلهللسكان
 للمنطقة الجغرافيمن انه يوضح االطار وتأتي اهمية الموقع الجغرافي  (1).البشرية المختلفة

   ويحدد خصائصها الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية.

وهي تقع الى الشمال  في العراق, حدى المدن الدينية السياحية المهمة إمدينة كربالء  ُتعد      
 الشرق ومن وية,االصحر  ضيرااأل والغرب الجنوب من يحدهاإذ  (2)الشرقي من محافظة كربالء, 

, 2كم( 103)  وقد بلغت مساحة المدينة, زةاالرز  بحيرة الشمال ومن والهندية, الحسينية اضير أ
 مكان في المدينة تقع ,(2 كم 5034)  البالغة المحافظة مساحة من ,% (2)  نسبته ما أي

)  الحلة ,(كم 112)  الرمادي ,(كم 106) بغداد ومنها المهمة المدن كزرام من عدد بين محوري
 قاالعر  وسط ومحوري واقتصادي حضري إقليم ضمن تقع بذلك وهي( كم 75)النجف ,(كم 42

  (3).سنوياً  السكان من اآلالفرات عش استقطاب بؤرة منها تجعل أخرى أهمية يكسبها
كونه يتوسط العراق وتحيطه محافظات مهمة أهمها  حيث موقع مدينة كربالء من فأن وبذلك    

العاصمة بغداد, ساهم في ان تكون المدينة المحور الذي يربط بين هذه المحافظات, وساعدت 
قدسية المدينة والجوانب السياحية فيها على تعزيز اهمية الموقع, مما جعلها محط انظار 

بح يرتادها االف الزائرين والسياح صأ, فمن جهة اخرى العالمو  من جهة المحافظات االخرى
المؤسسات الصحية داخلها , كما تم انشاء مستشفيات  يوميًا, وذلك ما ساعد على االهتمام بإقامة

, فضاًل عن التفكير لكي تساهم في تقديم الخدمات الصحية للزائرين اطرافهأفي مركز المدينة و 
قطاع الخاص في مناطق يسهل غلبها الى الأنشاء مجمعات صحية ومستشفيات تعود إفي 

جعفر  كمستشفى ,االخرى الوصول اليها من قبل سكان المحافظة فضاًل عن سكان المحافظات
 م,2015الكفيل االهلي التي سيتم فتحها في نهاية سنة في حي الحسين ومستشفى  )ع(الصادق

                                                           

 .466، ص  1976، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، صالح الدين علي، الجغرافية دعامة التخطيط 1))
احمد عبد الكريم كاظم النجم، تحليل جغرافي لمقومات السياحة الدينية في مدينة كربالء، مجلة الغري للعلوم (2)

 161م، ص2012جامعة الكوفة، االقتصادية واالدارية، السنة التاسعة العدد السابع والعشرون، 
(, مجلة ا  نموذجرياض محمد علي عودة المسعودي, االستراتيجيات المكانية لتطوير قطاع السكن )مدينة كربالء إ(3) 

 155(, ص2015الغري للعلوم االقتصادية واالدارية, السنة الحادية عشر , المجلد العاشر, عدد خاص بمؤتمر االسكان)
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() النجف وبابل ومنها مدخل المدينة الذي يربطها بمحافظتي قرب المقبرة القديمة في  تقع والتي
 .الى المحافظات االخرى

لمدينة   لخدمات الصحيةل الوظيفي قليمااليتسع ن أفي كثر أاهم سوسيساهم وكل ذلك     
بالتالي فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع كربالء ليشمل تقريبًا معظم محافظات الوسط والجنوب, 

في المؤسسات الصحية التي يتسع إقليمها الوظيفي  السيمامعدالت ما يتولد من نفايات طبية, و 
موقع بعض المؤسسات همية كان أل وقد .الى المدن والمحافظات القريبة من منطقة الدراسة

قطاع المدينة  تلك المتوطنة في السيما, و أثرا في ذلك فضاًل عن أهمية موقع المدينةالصحية 
كما في  حيث وجود اكبر المؤسسات الصحية, ةقطاع الحيدري , وفيحيث المراقد الشريفة القديمة

الطبية في قطاع  )ع(الجراحي في قطاع المدينة القديمة ومدينة الحسين )ع(مستشفى سفير الحسين
مما ساهم في ارتفاع في اوزان النفايات الطبية في هاتين المستشفيين, وذلك ما ادى  ,الحيدرية

الى تشكيل أقاليم كثافة مرتفعة وأخرى منخفضة, كما في اقليم الكثافة المرتفعة في قطاع الحيدرية 
قليم الكثافة المتوسطة في قطاع المدينة القديمة,  أثرًا  وكان لبعد قطاع الجزيرة عن مركز المدينةوا 

ساهم في قلة كثافة النفايات الطبية في هذا  , وهو ماقلة أهمية موقع المؤسسات الصحية فيهفي 
 .جاء بالمرتبة االخيرة كإقليم كثافة منخفضة إذالقطاع, 

تساهم العناصر المناخية وبشكل غير مباشر في زيادة معدالت تولد النفايات  ًا: المناخ:ثاني
ا في منطقة اخرى, وذلك لما تسببه بعض العناصر المناخية من الطبية في منطقة وانخفاضه

مراكز الصحة والمستشفيات  ادة مراجعةزيامراض لإلنسان خالل فصول السنة مما يؤدي الى 
, بالتالي زيادة معدالت ما يتولد من  وتقديم العالج عمليات التشخيص فتكثراالطباء  وعيادات

تأثير المناخ المباشر وغير المباشر والذي يختلف بين يات الطبية, والتي تختلف حسب االنف
 األنسان على يؤثر لمناخان القول ان كيمو  منطقة واخرى في مدى ما يسببه من امراض مختلفة.

 وظائفه خالل من مقاومته الجسم يستطيع إذ ,او المباشر الفسيولوجي التأثير اوالهما :بطريقتين
 متمثالً تأثير المناخ غير المباشر  فهو ثانيهما اما  (1).المناخ لتقلبات تستجيب التي الفسيولوجية

او الخازنة لميكروباتها, وتعد  تكاثر الطفيليات والجراثيم وفي تكاثر الكائنات الناقلة لألمراضب
  (2).درجة الحرارة اكثر العناصر تأثيرًا مباشر ومحسوس على االنسان

                                                           

(

م، وهي لذلك لم تدخل ضمن المؤسسات 2015ي نهاية العام تم افتتاح مستشفى الكفيل االهلي وبدأ العمل بها ف (

الصحية التي تمت دراستها، وهذا المستشفى مجهز بأحدث االجهزة الطبية المتوفرة حالياً في العالم، و يعمل على 

استضافة الكوادر  الطبية االجنبية إلجراء العمليات المعقدة والصعبة التي تجرى في الغالب خارج العراق، أما 

مستشفى االمام الصادق
 )ع(
لم يتم افتتاحها بعد 

.
 

، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كربالء محافظة في المناخية السراجي، اإلمراض عباس مفتن عبد شيماء(1)

 26م، ص2010جامعة المستنصرية، الكلية التربية، 

شباب الجامعة للنشر ،  مؤسسة ،ئة وصحة االنسان في الجغرافية الطبيةيعبد العزيز طريح شرف، الب (2)

 64ص م1995 االسكندرية،
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ازدياد  فيخرى, االمعينة وانعدام  بأمراضالدراسة ساهم ارتفاع عدد االصابات في منطقة و      
تخصصها و  حسبب مستشفيات ومؤسسات صحية دون االخرى كللى عسكان المدينة اقبال 

والعناصر  هذه االمراضويمكن القول إن هناك عالقة متباينة بين  .تعالجهاانواع االمراض التي 
عنصر ال بحسب ()كل مرض من االمراض المناخيةلاالرتباط تختلف درجة  إذ, المناخية

لمعرفة درجات االرتباط هذه, من خالل  (), وهنا سوف يتم تطبيق معامل سبيرمانمناخيال
 (.29ينظر جدول ) م( في منطقة الدراسة2014-م1990) العناصر المناخية في الفترة بين

 ( 29جدول)  

-1990السنوي  في محطة كربالء بـ)ملم( للمدة من ) متوسطات العناصر المناخية والمجموع

 (م2014

معدل درجة  الشهر ت

 الحرارة

 )ْم(

العواصف  الرياح التبخر الرطوبة االمطار

 الغبارية

 0.27 2,1 58,37 74,2 17,5 10.9 2كانون  1

 0,82 2.6 91,00 61,3 13,5 13.5 شباط 2

 1,47 3.0 167,8 49,9 11.7 17.95 اذار 3

 1,91 3,1 233,6 42,7 14.2 24.5 نيسان 4

 2,16 3,1 319,5 35,1 3.6 30.3 مايس 5

 1,25 4,0 403,8 28,7 0.0 34.75 حزيران 6

 1,22 4,1 434,8 29,7 0.0 36.95 تموز 7

 0,39 3,2 389,7 31,6 0.0 36.55 آب 8

 0,27 2,4 295,8 36,9 0.5 32.6 ايلول 9

 0,60 1,9 199,3 46,0 3.8 26.8 1تشرين  10

 0,39 1,7 98,7 62,0 15.1 18.05 2تشرين  11

 0,17 1,8 61,4 71,5 15.0 12.6 1كانون  12

 10,92 2.75  2753.77 47,46 94,9 26,6 المعدل السنوي

 قسم ، العراق في الزلزالي والرصد الجوية لألنواء العامة الهيأة ، والمواصالت النقل وزارة ، العراق جمهورية المصدر:

 م.2014، منشورة غير بيانات ، المناخ

وقد تفاوتت عدد االصابات باألمراض المناخية بين القطاعات التي تتكون منها المدينة,     
, فقد جاء قطاع الحيدرية بأعلى عدد من االصابات بهذه االمراض (30)جدولينظر 

                                                           

(

حمى -2 ، (Pertussis)الديكي السعال-1 هناك العديد من االمراض التي تسببها العناصر المناخية أهمها (

 النكاف-5 ،(Smallpox Water) المائي الجدري-4، (Malaria) المالريا-3 ، (Brucellosis)مالطا

(Mumps)،6-الحصبة(Measles) ،7-الكوليرا (الهيضة( )Cholera) ،8-التيفوئيد حمى(Typhoid) ،9-

 -)أ(Leshmaniasis) اللشيمانيا-11، (Brucellosis) البلهارزيا-10، (Tuberculosis) الرئوي التدرن

 -أ)Cerebrospinal Meningitis) السحائي االلتهاب-12(، السوداء الحمى -ب ،(بغداد حبة) الجلدية اللشيمانيا

 (. ,A,B,C) (Hepatitis)يروسيالف الكبد التهاب -13، (الفايروسي -ج الجرثومي -ب السحائي

(

 لتطبيق معادلة معامل االرتباط. SPSSتم االعتماد على برنامج (
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قطاع المدينة القديمة ( إصابة, ثم يأتي 1598( إصابة, يأتي بعده قطاع الجزيرة بـ)1677بلغت)
 ( إصابة من مختلف االمراض المناخية. 1269بـ)

 (30)جدول

 م2014المدينةالمناخية في القطاعات الثالث في  باألمراضالتوزيع الجغرافي لعدد االصابات 

ع
طا

لق
 ا
سم

ا
 

 عدد االصابات حسب االشهر اسم المرض

ع
و
جم

لم
ا

 

ن 
و
ان

ك
2

 

ط
با

ش
 

ار
اذ

 

ن
سا

ني
 

ار
اي

 

ن
را

زي
ح

 

وز
تم

 

ب
ا

 

ل
و
يل

ا
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ري

ش
ت

1
 

ن
ري

ش
ت

2
 

ن
و
ان

ك
1

 

مة
دي

لق
 ا
نة

دي
لم

ا
 

     

التهاب الكبد 

 بأنواعه

15 7 2 4 3 3 3 10 3 6 15 15 74 

 4 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 داء اللشمانيات

 817 69 75 34 33 61 35 54 22 88 55 34 257 ذات الرئة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حمى مالطة

 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 االكياس المائية

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 الديكي السعال

 346 30 23 19 24 25 15 11 18 99 51 14 17 المائي الجدري

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التيفوئيد حمى

 7 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 البلهارزيا

 5 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 النكاف

 االلتهاب

 السحائي

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرئوي التدرن

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 الحصبة

 1267 115 115 61 60 99 55 69 50 197 112 57 279 المجموع

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
ية

در
حي

ال
 

الكبد التهاب                

 بأنواعه

38 10 14 14 21 15 21 45 45 33 25 35 316 

 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 داء اللشمانيات

 923 80 69 55 36 42 47 91 137 95 90 67 114 ذات الرئة

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 حمى مالطة

 16 1 3 0 1 1 0 3 2 2 1 1 1 االكياس المائية

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 الديكي السعال

 367 37 6 8 8 3 3 54 55 104 38 32 19 المائي الجدري

 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 التيفوئيد حمى

 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 البلهارزيا

 11 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 النكاف

 االلتهاب

 السحائي

1 0 1 0 2 1 2 2 1 0 0 2 12 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 الرئوي التدرن

 15 0 1 0 0 2 1 1 2 1 3 2 2 الحصبة

 1677 158 106 96 92 96 74 168 220 220 149 116 182 المجموع

رة
زي

ج
ال

 

اتهاب الكبد 

 بأنواعه

17 14 6 10 6 15 6 10 20 23 23 39 189 

 10 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 داء اللشمانيات
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 قسم االحصاء, بيانات غير منشورة.كربالء, قسم االمراض االنتقالية,المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على دائرة صحة 

وقد كان ارتباط االمراض المناخية بالنفايات الطبية مختلفًا بين القطاعات السكنية, إذ كانت 
(, في حين كانت العالقة عكسية 0,277العالقة طردية في قطاع المدينة القديمة بمعامل ارتباط)

يرة (, بينما كانت العالقة طردية قوية في قطاع الجز 0,365-في قطاع الحيدرية بمعامل ارتباط )
 (. 0,632بمعامل ارتباط )*

ولكون قطاع الحيدرية يحتوي على مستشفيات كبيرة تعالج كافة االمراض المناخية المذكورة     
وبتخصصات ال توجد في قطاعات المدينة االخرى  فضاًل عن عدم وجود أي مستشفى في 

مراجعين للمستشفيات قطاع الجزيرة كما مر بنا سابقًا, فقد كان لذلك اثرًا في ارتفاع عدد ال
كربالء المتوطنة في قطاع الحيدرية, إذ إن عدد المراجعين في االمراض المناخية في مستشفى 

, وذلك ما انعكس على زيادة معدالت النفايات مراجعاً (  6538م بلغ)2014لألطفال فقط لسنة 
عدالت النفايات الطبية المتولدة من هذا القطاع, على عكس القطاعات االخرى التي قلت فيها م

الطبية المتولدة مثل قطاع المدينة القديمة الذي كانت االصابات فيه اقل من القطاعين االخرين 
( جعله يأتي بالمرتبة الثانية من )ع(ولكن توطن المستشفيات فيه وأهمها )مستشفى سفير الحسين

خيرة من حيث معدالت حيث معدالت النفايات الطبية المتولدة, ليأتي قطاع الجزيرة بالمرتبة اال
النفايات الطبية المتولدة على الرغم من إن عدد االصابات باألمراض المناخية كانت اكثر منها 
مما في قطاع المدينة القديمة, ويعزى ذلك الى عدم وجود مستشفى في هذا القطاع كما ُذكر 

 سابقًا.  
ساهم في ظهور الكثير من واخيرًا يمكن القول ان المناخ المتطرف في مدينة كربالء     

والعناصر المناخية االمراض  االرتباطات بين تاختلف إذاالمراض خالل جميع فصول السنة , 
خر من قطاعات المدينة, وهذه بالتأكيد لها اثر ولو كان غير مباشر في تباين من قطاع الى ا

 934 44 51 76 70 55 79 57 85 96 101 45 175 ذات الرئة

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 حمى مالطة

 26 2 1 2 3 5 0 2 4 1 4 1 1 االكياس المائية

 11 0 0 2 0 0 1 0 6 0 0 1 1 الديكي السعال

 387 7 32 22 6 10 9 34 66 70 67 41 23 المائي الجدري

 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 التيفوئيد حمى

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 البلهارزيا

 11 1 1 0 0 0 1 1 3 1 2 1 0 النكاف

 االلتهاب

 السحائي

1 1 3 0 1 2 0 0 0 1 2 2 13 

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 الرئوي التدرن

 9 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 الحصبة

 1598 97 113 129 99 82 97 113 223 180 226 107 222 المجموع

 4544 370 334 286 251 227 226 350 443 597 447 280 683 الكليالمجموع 
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اقاليم مختلفة لتركز , مما اسهم في ظهور ين هذه القطاعاتمعدالت تولد النفايات الطبية ب
  .النفايات الطبية

 مدينة في الطبية النفايات كثافة توزيع في مهم دور الطبيعية للعوامل اننستنتج مما تقدم و      
ان التأثير إلى تجدر االشارة و  .الثالث لتوزيع النفايات الطبية الكثافة ليماقوتفسير ظهور ا كربالء

ان  يمكن اخرى ملاعو  هناك ان بل,  على العوامل الطبيعية يقتصر الفي ظهور هذه االقاليم 
    يكون لها تأثير أكبر تتمثل بالعوامل البشرية.
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 الثاني المبحث
 النفايات الطبية في مدينة كربالءأثرها في تباين و  البشرية العوامل

ان لدراسة تأثير العوامل البشرية دور كبير في التأثير في توزيع النفايات الطبية, فهذه العوامل    
يكون ارتباطها بشكل أكبر واكثر مالئمة بأي مشكلة يتم تناولها في الجغرافيا, وأهم هذه العوامل 

 . ما يأتي
 من الجغرافي توزيعهمطبيعة كثافتهم و م ودرجة هدراسة السكان واعدادهم ونمو  ُتعد   السكان: :اوالً 
العوامل التي تدخل في دراسة اغلب الظواهر الجغرافية وتؤثر بها , بل يكاد يكون السكان  اهم

في أي دراسة جغرافية, وذلك الن المشكالت الجغرافية ومتأثرًا  والذي يكون مؤثراً  االبرز العامل
تعاملهم مع البيئة  وطرق ترتبط اغلبها بالسكان غالبًا ما تتكون وتطفوا على السطح نتيجة لعوامل

 المحيطة بهم.
 ومعالجة االمراض التي يصابون بها, ن المؤسسات الصحية وجدت لخدمة السكانألو     
حجم بين  و ومدى كثافتهم وطريقة توزيعهم يمكن القول ان هناك عالقة طردية بين حجم السكانف

 نسمة (599174فمدينة كربالء التي يبلغ عدد سكانها ) في المدينة, المتولدة النفايات الطبية
ن جميع م ,كغم تقريباً  (512طبية المتولدة منها يوميا )حجم النفايات ال بلغ م2014لعام 

عن طريق . ويمكن توضيح العالقة بين السكان والنفايات الطبية المؤسسات الصحية المدروسة
 :ايجاد العالقة بين المتغيرات االتية

 العالقة بين النمو السكاني وبين كمية النفايات الطبية المتولدة.-*
 .طبية النفايات البتوزيع وتحليل مدى عالقته  ,ثقل المدينة السكانيالتعرف على -*
 .الطبية النفايات كثافة بتباين وعالقته للسكان والنوعي العمري ينالتركيب-*
 .الطبية النفايات كثافة بتباين وعالقته للسكان االقتصادي التركيب-*
سنوات االخيرة وبصورة  العشرخالل  مدينة كربالء تزايدًا سكانيًا كبيراً  شهدت :السكاني النمو-1

ونظرًا الن مدينة كربالء لها بعدًا . م2014م و2013صلت ذروته في عامي و تدريجية مستمرة, 
في  رغبة كبيرة وجهود حثيثة لتنمية واقع السياحة الدينية والطبيعية والثقافية لوجودنظرًا و  ,دينياً 

, فيمكن القول ان المدينة مقبلة على مشاريع استثمارية ضخمة وهو ما سينعكس على المدينة
في السنوات المقبلة, وذلك ما يحتم على الجهات المسؤولة اخذ  بشكل كبير امكانية زيادة السكان

كانية الكبيرة بنظر االعتبار عند التخطيط للخدمات الصحية, وما سينتج عن ذلك من الزيادة الس
المخططين و  الجغرافيين ان تنال اهتماميجب زيادة في معدالت تولد النفايات الطبية, وهي مسألة 

تزويد الجهات المسؤولة باالستشارات الكفيلة بالنهوض بواقع المدينة ومساهمتهم في  ايضاً 
 ُتعد  وانها  السيمابكيفية تخطيط توزيعها الجغرافي, و  فيما يتعلق السيما, و ئيًا وصحياً بي الخدمي

الخدمات الصحية هذه ما تفرزه نتيجة ل الحذر, من من الخدمات التي تتطلب التعامل معها بشيء
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, بالتالي سينعكس هذه النفايات ايجاد الطرق السليمة للتخلص منالعمل على من نفايات طبية, و 
 .ذلك على سالمة المدينة بيئيًا وصحياً 

مقارنة اعداد , فعند تزايدًا سكانيًا ملفتًا للنظر (م 2014-1997بين سنتي)الفترة شهدت و      
ينظر  ان الفرق في عدد السكان كان كبيرًا جداً  يالحظم 2005م و1997بين سنة  السكان
م الى 2005السنوات من  لكما حدث ايضًا نمو كبير في عدد سكان المدينة خال ,(31)جدول
عوامل النمو الطبيعي للسكان وعوامل الجذب السكاني بصورة  يادازد ويعود ذلك الى م, 2014

كبيرة ومتسارعة خالل السنوات االخيرة, وساهمت بذلك العديد من العوامل الجغرافية الطبيعية 
لعوامل الطبيعية هو موقع المدينة الجغرافي الذي يتوسط مدن مهمة والذي ساعد والبشرية,  واهم ا

عوامل االمن ونشاط المدينة االقتصادي وتوفر فرص العمل  ُتعد  في جذب السكان اليها, وكذلك 
المستوى الصحي والعامل الديني المتمثل بالمراقد الشريفة لالئمة االطهار)عليهم السالم( تحسن و 

العوامل البشرية واكثرها تأثيرًا في نمو السكان من خالل مساهمتها في الزيادة السكانية عن اهم 
طريق النمو الطبيعي وعن طريق مساهمتها في جذب السكان اليها عن الهجرة والنزوح من المدن 

 والمحافظات االخرى.
 (31)جدول

 (م2014-1997) للمدة منمدينة كربالء  عدد السكان في

 معدل النمو السنوي % السكان)نسمة( عدد السنة

 %1.3  323.317 م1997

 % 4.3 454.726 م2005

 % 2.2  507.775 م2010

 % 4.1  599.174 م2014

 النشأة في دراسة كربالء مدينة، الجميلي سلمان كاظم رياض (1على: ) اعتماداً من عمل الباحث  المصدر:

 80ص، 2012،  بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة البصائر ومكتبة دار، 1ط، العمراني والتطور

  ( وزارة البلديات واالشغال العامة، دائرة بلدية كربالء، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة.2) 

فعند المقارنة بين  ,الطبية النفايات تولد معدالت وتزايد السكان نمو بين طردية عالقة وهناك     
 إذ,  كبيرةمعدالت بقد ازدادت انها  يالحظم 2014-م2010اوزان النفايات الطبية بين سنتي 

معدل النمو ن إ( 31)جدولال خالل من يلحظففي ذلك,  ان المدينة دوٌر كبيرٌ كان لزيادة عدد سك
( 507.775م )2010بلغ عدد السكان لعام إذ ,%(4,1) (م قد بلغ2014-2010سنتي ) بين

بلغت  , اما النفايات الطبية فقد ( نسمة599.174م الى)2014نسمة, في حين ارتفع في عام 
( كغم, في حين 148.786) في المستشفيات الحكومية واالهليةم 2010معدالت تولدها في عام 

وذلك ما  كما ذكرنا سابقًا, ( كغم172.581) الى م2014معدالت تولدها في عام  وصلت
المتزايدة يومًا بعد هذه النفايات الخطرة  من تأثير الكفيلة للتخلص معالجةال يتطلب توفير طرق

  يوم.
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هناك العديد من المشكالت التي ترتبط بعدم  : (Population Density)الكثافة السكانية-2
عدالة توزيع السكان وتركزهم بمنطقة معينة, منها انها سوف تقود الى عدم عدالة توزيع الخدمات 

مناطق معينة وافتقار مناطق اخرى لتلك المجتمعية كالخدمات الصحية, مما يعني تركزها في 
ان من المعلوم ان التركز السكاني الكبير وشدة االكتظاظ السكاني تولد مشاكل  إذ, الخدمات

تدهور اساليب التعامل  يؤدي الى ذلك فأن االكتظاظ السكاني فضاًل عنبيئية وصحية كبيرة , 
تتولد منها نفايات  إذالنفايات الخطرة تعد من مصادر تولد  مع الخدمات ال سيما الصحية التي

اذا لم يتم التعامل معها بطرق  السيماتفاقم الخطر البيئي في تلك المناطق  طرة تساهم فيخ
 .والصحية صحيحة وسليمة , واال اصبحت تلك المناطق مهددة باألخطار البيئية

في  خرى من المدينة له دور كبيرأقة و ن صورة وطبيعة توزيع الكثافة بين منطإقول ويمكن ال   
 كثافة القطاعات السكنية في توزيع وقد اختلفت ,مكانياً  ما يتولد من نفايات طبية معدالتتباين 
ينظر  .وهو ما ساهم في ظهور اقاليم مختلفة الكثافة في تولد النفايات الطبية السكانوعدد 
  (.33)جدولو  (32)جدول
 بلغ عدد السكان إذجاء بأكبر كثافة سكانية,  ( ان قطاع الحيدرية32) جدولويظهر من ال    
متفوقًا  ( نسمة/هكتار,195.88)فبلغت كثافة السكانية أما  ,( نسمة285.729) م2014لعام

وهو ما ساهم  وهو ما ادى الى ازياد الضغط على الخدمات الصحية فيه على االقاليم االخرى,
مدينة  وقوع وقد ساعد على ذلك كثيراً , في ارتفاع كثافة ما يتولد من النفايات الطبية فيه

%(من 92في هذا االقليم التي تبلغ نسبة تولد النفايات الطبية المتولدة منها) الطبية )ع(الحسين
مما اسهم في ارتفاع مجموع النفايات الطبية المتولدة من المؤسسات الصحية االخرى بالمدينة, 

تملك هذه المدينة الطبية اقليمًا وظيفيًا كبيرًا,  إذ, النفايات الطبية في هذا القطاعمعدالت تولد 
بحيث تصل خدمتها الى جميع سكان المحافظة فضاًل عن زائري العتبات المقدسة في اوقات 

  المناسبات الدينية التي تتخلل السنة.
بالمرتبة الثانية من حيث كثافة النفايات  الذي أتىكذلك ان قطاع المدينة القديمة  يلحظو    

(نسمة, في حين بلغت 87.461م)2014لعام بلغ عدد السكان فيه  بعد قطاع الحيدرية, ,ةالطبي
في وقوع  وجود عالقة ساهم في( نسمة/هكتار, وهو ما 250.70الكثافة السكانية لهذا القطاع)

على الرغم من ان عدد سكانه يقل كثيرًا  في هذا القطاع, للنفايات الطبية اقليم الكثافة المتوسطة
من حيث توزيع كثافة النفايات الطبية , وفضالً عن عن قطاع الجزيرة الذي يأتي بالمرتبة الثالثة 

التخصصية والصحية في هذا االقليم, اال ان صغر حجمها  وقوع مستشفيين  وبعض المراكز
يصل عدد  إذات تولد النفايات الطبية. وانخفاض مستوياتها االستيعابية ادى الى انخفاض مستوي
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على التوالي,   سريراً ( 39و) سريراً ( 50وميثم التمار الى ) )ع(سفير الحسين مستشفيياالسرة في 
 (1) .سريراً ( 448الطبية وحدها ) )ع(بينما يبلغ في مدينة الحسين

 (32)جدول

 كربالءمدينة م حسب قطاعات 2014طبية لعامالنفايات ال وأوزانعدد السكان 

 الطبية اوزان النفايات )نسمة(عدد السكان اسم القطاع ت

 /سنةـ)كغم(ب

 النسبة المئوية

 %93 173.850 393.954 الحيدرية 1

 %5,6 10.556 87.461 المدينة القديمة 2

 %1,4  2.572  117.759 الجزيرة 3

 %100 187.136   599.174 المجموع

مديرية بلدية كربالء المقدسة, قسم التخطيط والمتابعة, بيانات غير  (1) على اعتماداً من عمل الباحث  المصدر:
 (دائرة صحة كربالء, قسم االمور الفنية, وحدة السيطرة على التلوث, 2) م. 2014منشورة, عام 

 (33)جدول

 (م في المدينة2014-2010لعامي) 2التوزيع الجغرافي لعدد وكثافة السكان نسمة/م
عدد السكان  اسم الحي

 م2010

عدد السكان 

 م2014

الكثافة السكانية  بالهكتار المساحة

نسمة/ هكتار 

 م2014

 195.88 2011.183 393954.8 333860 الحيدرية

 250.70 348.8655 87461.6 74120 المدينة القديمة

 218.48 1807.4159 117759.1 337505 الجزيرة

 143.77 4167.464 599174.5 507775 المجموع الكلي

على مديرية بلدية كربالء المقدسة, قسم التخطيط والمتابعة, بيانات غير  اعتمادا  المصدر: من عمل الباحث 
  م.2014, عام منشورة

وقد جاء قطاع الجزيرة بالمرتبة االخيرة على الرغم من ان الكثافة السكانية فيه تفوق قطاع     
بلغت الكثافة السكانية في قطاع   إذبية( الحيدرية )االقليم المرتفع الكثافة من النفايات الط

( نسمة/هكتار, ويرجع السبب الرئيسي في ذلك 218.48الجزيرة) اقليم الكثافة المنخفضة( بلغت)
التي  فقط على مراكز الرعاية الصحية االولية الى اشتمال المؤسسات الصحية في هذا االقليم

ينظر  تمتاز بانخفاض مستوى اقليمها الوظيفي واشتمالها على تقديم خدمات صحية بسيطة
, فضاًل عن ان هذه المراكز تتوطن في مناطق مبعثرة ومتباعدة ال تفي بمتطلبات (34)جدول

السكان ولذلك يراجع اغلب سكان هذا االقليم المؤسسات الصحية المتوطنة في اقليم الكثافة 
الطبية, واضافة الى ذلك فأن هناك ضعف في الرقابة الصحية )ع(مدينة الحسين السيماو  المرتفعة

رمي النفايات الطبية الخاصة بهذه  الى على عمليات فرز النفايات الطبية في االقليم, مما ادى
 المراكز الصحية مع النفايات البلدية العادية في اماكن عشوائية فارغة وسط االحياء السكنية,

                                                           

 دائرة صحة كربالء، قسم االمور الفنية، وحدة السيطرة على التلوث. (1) 
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كما في حي النصر الذي اشتكى سكانه كثيرًا من ظاهرة انتشار النفايات  (15)صورةينظر 
  (1)الطبية المعدية والحادة كالشاش الملوث بالدم والحقن المستعملة والنيدالت وغيرها.

 (34)جدول

 الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية االولية في العراق

انواع مراكز الرعاية الصحية التي تقدم هذه الخدمات الصحية االوليةخدمات الرعاية  ت
()

 

 الرئيسي والفرعي رعاية االم والطفل 1

 الرئيسي والفرعي خدمات التحصين 2

 الرئيسي فقط السيطرة على االمراض االنتقالية  3

 الرئيسي فقط السيطرة على االمراض غير االنتقالية 4

 الرئيسي فقط خدمات الصحة النفسية  5

 الرئيسي فقط خدمات الصحة المدرسية 6

 الرئيسي فقط خدمات الطوارئ 7

 الرئيسي فقط خدمات طب االسنان  8

 الرئيسي فقط  الخدمات المختبرية والتشخيصية االخرى 9

 الرئيسي والفرعي الخدمات العالجية)الدوائية االساسية( 10

 الصحية الرعاية مراكز دليل, رشيد شاكر محمد, بالل عباس مثنى: الباحث اعتمادا  علىالمصدر: من عمل 
 4-3ص(, تأريخ بدون, )الجودة ضمان شعبة, العامة الصحة دائرة, العراقية الصحة وزارة, االولية

 (15)صورة

وشهداء االمام علي الغدير احياء النفايات الطبية مع العادية في رمي
)ع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م. 2015 /30/11التقطت من قبل الباحث بتاريخالمصدر: 

                                                           

  م.4/5/2015الشيخ، يوم االثنين مقابلة شخصية مع الممرض الوقائي عالء (1)

(


في متن  مل مراكز الرعاية الصحية على نوعين )مراكز صحية رئيسية واخرى فرعية( كما اشرنا سابقا  ت(تش

 الرسالة.
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العمري والنوعي للسكان من حيث فئات  لتركيبدراسة ا ُتعد  : والنوعي العمري ينالتركيب -3
الجغرافية التي كثيرًا ما تنال من الدراسات المجتمع من ذكور واناث في نوع ال ةالعمر وتحديد نسب

رتبط بالنشاط االقتصادي وحركة ي فأنه فبالنسبة للتركيب العمري اهتمام الباحثين الجغرافيين,
والعمالة والقدرة على تقديم عدد من السكان لتأدية  من حيث القوة المجتمعالسكان وصورة 

كما ان في كل مجتمع يجب ان يدرك المختصون طبيعة  (1) ,الخدمات االجتماعية وغيرها
االعمار االولى )صغار السن( واالخيرة)كبار السن( ففئات  السكان بحسب التركيب العمري

السيما الصحية , كما يستوجب و تحتاج الى عناية كبيرة تتمثل في توفير الخدمات بأنواعها 
اعالة الفئتين االولى  االهتمام بفئة االعمار الشابة القادرة على العمل والتي يقع على عاتقها

تعد  (3)(,االناث من مائه لكل الذكور عدد بانها تعرفالتي ) ة النوعاما من حيث نسب (2)واالخيرة,
االساسية التي تؤثر بطريقة مباشرة على المواليد والوفيات , وتتأثر من اهم الصفات الديموغرافية 

الهجرة والبنية الحرفية وكل الصفات السكانية االخرى بالنسبة العددية بين النوعين, كذلك معدالت 
النوعي من خالل اهميته االقتصادية واالجتماعية بفعل االختالف ما بين وتبرز قيمة التركيب 

 (4)االناث وتباين متطلبات كل منهما.قوى الذكور و 
يًا وبين تباين كمية ونوعية النفايات الطبية مكان العمري والنوعي ينو هناك عالقة بين التركيب    

تختلف متطلبات السكان للخدمة الصحية حسب فئة  إذ بين منطقة واخرى من المدينة,وزمانيًا 
اناث( وما يؤدي ذلك من اختالف , العمر) صغار السن, شباب, كهول(, وحسب النوع )ذكور

و ما ينتج عنه من اختالف معدل عدد مراجعيها ونوع  في نوع المؤسسة الصحية وحجمها
دة وكميتها من مكان الى اخر , بالتالي اختالف انواع النفايات المتولاالمراض التي تعالجها

 .حسب طبيعة توزيع السكان بحسب التركيب العمري والنوعي
االنتقالية كداء الكلب  كما هو معروف تمتاز فئة صغار السن بكثرة االصابة باألمراضو      

التهاب  التي تصيب االطفال بسبب المناخ مثل مراضاالفضاًل عن  والتهاب الكبد الفيروسي
االمراض التي يصابون بها تختلف صيفًا وشتاًء حسب نوع  انو , القصبات والحمى وغيرها

األمراض  السيماو فئة كبار السن غالبًا ما يصابون بالعديد من االمراض  أنوكذلك ف المناخ,
طق يتيح لنا معرفة نوع وكميات النفايات الطبية المتولدة ومنامما  المزمنة كضغط الدم والسكري,

                                                           

. دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2احمد علي اسماعيل، اسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية، ط (1)

 144م، ص1997

 لسكان العمري التركيب في المؤثرة للعوامل المكاني عباس حمادي، على حسين عودة، التحليلحمادي (2)

 163م، ص2011(، 3(، العدد)14مجلة القادسية للعلوم االنسانية، المجلد)، القادسية محافظة

م، 1997 تعداد وفق العراق لسكان والنوعي العمري التركيب بيانات وتصحيح تقويم، حسين فاضل عباس(3)

 9م، ص2009(، 5(، العدد)22مجلة التقني، المجلد)

، قار ذي آداب مجلة، الشطرة مدينة في السكاني التركيب لخصائص جغرافي تحليل، حسين حبيب العالي عبد(4)

 257-256م، ص 2012(، 5(، العدد)2المجلد)
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بالمستشفيات  ةخاصة لمعالجة هكذا امراض متوزع اً توزيعها الجغرافي باعتبار ان هناك اقسام
االناث بشكل  المراجعات للمؤسسات الصحية من وكما ان التعرف على عدد حسب تخصصها.

عام واالناث في سن االنجاب يتيح لنا التعرف على القدرة االنجابية, بالتالي امكانية التعرف على 
وذلك ما يساهم في  ,الناجمة عن االصابة باألمراض الخاصة بالنساءحجم المراجعات الطبية 

كن توزيعها الجغرافي في واما الباثولوجية الناجمة عن الوالدة,معرفة معدالت تولد النفايات الطبية 
وهنا سوف نتعرف على اعداد المراجعين من حيث العمر والنوع لكل قطاع من قطاعات  ,المدينة
 المدينة:

مدينة القديمة كانت اعداد المراجعين من حيث العمر النوع مختلفة بين قطاع الل بالنسبةف    
بأكبر عدد  )ع(االمام الحسين و تأتي مستشفى سفير, (35)جدولينظر  انواع المؤسسات الصحية

  45من المراجعين لمختلف الفئات العمرية وللذكور واالناث في هذا القطاع,  وجاءت فئة 
 (35)جدول

 م2014دينة القديمة مالعمر والنوع في قطاع ال على وفقعدد المراجعين للمؤسسات الصحية 

اسم المؤسسة 

 الصحية

 المجموع الفئات العمرية والنوع

 سنة فأكثر 45 44-15من سنة14-5 سنة4-1 سنة اقل من

 انثى ذكر  انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

سفير االمام  م.

الحسين
)ع(

 

615 784 3288 3655 10640 11748 25372 21088 29042 31735 68957 

 

69010 

 3588 636  445 266 3143 370 0 0 0 0 0 0 م. ميثم التمار

السيدة مركز 

زينب لطب 

 االسنان والعيون

76 69 290 258 1179 874 3220 2941 3281 2190 8046 

 

6332 

العيادة 

االستشارية 

لألمراض 

الصدرية 

 والتنفسية

1 0 17 6 101 44 1002 657 675 230 1796 

 

937 

مراكز الرعاية 

 الصحية االولية

621 705 850 891 1275 2315 911 4654 1499 2781 5156 

 

11346  

 84591 34763 30875 13195 4445 1313 ذكر المجموع

 91213 37381 32483 14981 4810 1558 انثى

  175804 72144 63358 28176 9255 2871 المجموع الكلي

درجة االرتباط 

 بالنفايات الطبية

0.559 *0.939 **0.965 **0,983 *0.944 *0.938 **

0,969 

اقسام االحصاء والموارد البشرية التابعة للمؤسسات المذكورة, بيانات  اعتمادا  علىالمصدر: من عمل الباحث 
 م.2014غير منشورة 

( 31.735( ذكور و)29.042, منها)مراجعاً ( 60.777سنة فأكثر بأعلى عدد من المراجعين بـ)
الكبرى وفوق  السيمااناث, ويأتي ذلك الرتفاع عدد العمليات الجراحية التي يجريها المستشفى و 

( على التوالي, اغلبها اجريت للمرضى من ضمن 1.873( و)1.905الكبرى التي بلغ عددها )
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 إذوالجهاز التنفسي  دورانهذه الفئة العمرية,  فضاًل عن ارتفاع عدد المراجعين بأمراض جهاز ال
  .( على التوالي30350( و)25815م )2014بلغ عدد المراجعين لهذه االمراض لعام 

بالنسبة المراجعين  من فلم ُيسجل فيها اي عدد الجراحي االهلي أما مستشفى ميثم التمار    
بأكبر عدد  سنة (44-15)أما الفئتين االخيرتين فقد جاءت فئة الثالث االولى, العمرية فئات لل

( االناث, وذلك الرتفاع عدد العمليات 3.143بالنسبة للذكور و) (370)وصل الىمن المراجعين 
, وقد كان اكثر المراجعين القيصرية بالنسبة لإلناث عمليات العيون والكسور والعمليات السيماو 

  .( مراجعة لمختلف االسباب3.588من االناث بعدد وصل)
فع فيها عدد المراجعين فقد ارت أما في المراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية االولية       

اما بالنسبة , سنة فأكثر( 45دها الفئة العمرية)سنة, تأتي بع( 44-15من الفئة العمرية )
تفوق عدد الذكور على لألسنان والعيون  )ع(ففي مركز السيدة زينبللمراجعين الذكور واالناث, 

 لألمراض االستشارية العيادةكذلك الحال في ( اناث, 6.332( ذكور و)8.046االناث بـ)
( مراجعة, 937أما االناث) مراجعاً ( 1.796بلغ عدد المراجعين الذكور) إذ والتنفسية الصدرية

بلغ  إذبينما في مراكز الرعاية الصحية االولية جاء عدد المراجعات االناث ضعف الذكور, 
, وذلك لكثرة تقديم خدمات رعاية االم مراجعاً ( 5.156( مراجعة أما الذكور بلغ)11.346)

 .والطفل
العمري والنوعي للمراجعين للمؤسسات الصحية في قطاع  ينبيعة التركيبويمكن القول ان ط    

-15)من الفئتين العمرتين  السيماو  عالقة بمعدالت تولد النفايات الطبية,المدينة القديمة كان له 
( 63.358إذ بلغ عدد المراجعين الكلي لهاتين الفئتين ) ,سنة فأكثر( 45نة و)( س44
القيصرية وعمليات  السيماو  تكثر العمليات الجراحية إذ على التوالي, مراجعاً ( 72.144و)

, فضال عن )ع(مستشفى سفير الحسين و الجراحة المختلفة في مستشفى ميثم التمار الجراحي
 مراض الجهاز التنفسيأالمزمنة كالسكري وضغط الدم و  السيماالمراجعين المصابين باألمراض و 

أمراض التهاب بلغ عدد المراجعين ب إذسنة فأكثر( في االغلب,  45والتي تصيب الفئة ) ,وغيرها
ونظرًا لعدم  ما بين ذكر وانثى. مراجعاً ( 2.075وهو حزيران )لشهر واحد  القصبات واالنفلونزا
, الفئة االولى أقل من سنة  السيماو ألطفال فقد قل عدد المراجعين با خاصة وجود تخصصات

, بينما تكون العالقة هذه الفئةوبين  تولد النفايات الطبية بين ضعيفة عالقة هناك ولذلك تكون
 .بالنسبة للفئتين االخيرتين قوية
فقد تبين ان  نتائج التحليل االحصائي باستخدام معامل بيرسون, خالل منهذا ما تم ترجمته و     

-15) اعلى درجة ارتباط بين الفئات العمرية وبين النفايات الطبية كانت من نصيب الفئة
سنة فاكثر(  45سنة( و) 14-5(, تأتي بعدها فئتي)0,983**بلغ)(, بمعامل ارتباط سنة44
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سنة( 4-1اقل من سنة ( ), اما فئتي )على التوالي (0.944( و)*0.965**بمعاملي ارتباط )
( على 0.939*( و)0.559بلغت) إذفقد جاءتا بأقل معامالت ارتباط مقارنة بالفئات االخرى 

التوالي. أما بالنسبة لمعامالت ارتباط الذكور واالناث فقد كانت درجة ارتباط الذكور اقل من 
 () (.0,969**( ولإلناث)0.938*بلغت للذكور ) إذاالناث 

اختلفت المؤسسات الصحية فيما بينها في عدد المراجعين حسب الفئة  أما قطاع الحيدرية فقد    
 المستشفيات, السيماالعمرية وحسب النوع, ويأتي ذلك لتنوع تخصصات المؤسسات الصحية و 

فقد جاءت الفئتين االخيرتين بأعلى عدد من الطبية  )ع(مدينة الحسينل فبالنسبة  (36)جدولينظر 
, بينما مراجعاً ( 192.078( سنة )44-15لغ عدد المراجعين للفئة )ب إذالمراجعين وبفارق كبير, 

في حين جاءت الفئات االخرى ايضًا بأعداد  سنة فأكثر(, 45للفئة ) مراجعاً ( 238.592) بلغ
تفوقت فيها على غيرها من المستشفيات في  ولكن من المراجعين, اقل من الفئتين السابقتين الذكر

نفس القطاع وفي القطاعات االخرى, عدا مستشفى كربالء لألطفال التي تفوقت فيها على مدينة 
( 47.085( بعدد مراجعين بلغ)سنة 4-1و  )اقل من سنة الفئتينجاءت  إذالطبية ,  )ع(الحسين

, في حين بلغ عدد المراجعين  في مستشفى كربالء لألطفال على التوالي مراجعاً (56.322و)
أما   .على التوالي مراجعاً  (8.915و) (3.450الطبية ) )ع(في مدينة الحسين هاتين الفئتينل

, بينما االناث مراجعاً ( 245.586) في المدينة الطبية بالنسبة لعدد الذكور فقد بلغ العدد الكلي
قدمة فيها مالقول ان مدينة الحسين تشمل الخدمة الطبية ال, ويمكن ( مراجعة244.876بلغ)

جميع الفئات العمرية بما فيها الذكور واالناث, ولهذا كانت هذه المدينة الطبية اكبر مؤسسة 
تتولد منها انواعًا ال توجد في المؤسسات  إذصحية منتجة للنفايات الطبية وبأنواعها المختلفة, 

عمليات ا وارتفاع عدد ما يجرى فيها من عمليات كبرى و الصحية االخرى لكثرة تخصصاته
 .خاصة
المستشفيات االخرى باستقبالها للمراجعات من  أما مستشفى النسائية والتوليد فقد تميزت عن    

 ( سنة فقط, وذلك لكونها تتخصص في امراض النساء 44-15االناث فقط وللفئة العمرية )
                                                           

(


 معرفة خاللها من يمكن التي االساليب اقوى ألنه( person correlation)بيرسون معامل استخدام تم وقد(

 بين االرتباط درجة على للتعرف الجغرافية الدراسات في يستخدم ما كثيراً  وهو، متغيرين بين االرتباط درجة

 القيمة كانت فاذا، صحيح وواحد صفر بين محصورة( R)بيرسون لمعامل العددية والقيمة، جغرافيتين ظاهرتين

 العالقة ان  على ذلك دل للواحد مساوية كانت اذا أما، المتغيرين بين عالقة وجود عدم على يدل للصفر مساوية

 اقتربت وكلما ضعيفة المتغيرين بين العالقة ان على ذلك دل الصفر من( R)اقتربت وكلما، تامة المتغيرين بين

 بين طردية العالقة ان يعني موجبة كانت فاذا( R)اشارة حيث من اما، قوية بينهما العالقة تكون الواحد من

 العالقة قوة ان القول ويمكن. عكسية بينهما العالقة ان ذلك فيعني سالبة( R)اشارة كانت حالة وفي، المتغيرين

 .الصفر من اقربنا كلما وتقل( 1،  1-)االطراف من االرتباط معامل اقترب كلما يزداد المتغيرين بين واالرتباط

 له والتخطيط نابلس مدينة في النفايات لحاويات الجغرافي التوزيع تقييم، زقالم ابراهيم رياض ابراهيم(1)ينظر: 

، م2013، نابلس، النجاح جامعة، الجغرافيا ،ماجستير رسالة(،GIS)الجغرافية المعلومات نظم باستخدام

 122ص، م2008، عمان، والتوزيع للنشر البداية دار، 1ط،االحصاء مبادئ، طبيّة السميع عبد احمد(2)124ص
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 (36)جدول

 م2014العمر والنوع في قطاع الحيدرية  على وفقعدد المراجعين للمؤسسات الصحية 
اسم 

 المستشفى

 المجموع الفئات العمرية والنوع

 سنة فأكثر 45 44-15من سنة14-5 سنة4-1 اقل من سنة

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

م. مدينة 

الحسين
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 الطبية
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مصرف الدم 

 الرئيسي

0 0 0 0 0 0 11501 2100 8954 2892 
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مراكز 
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 365108 134962 122266 43572 36832 30667 ذكر

  439123  130091 211100 41761 32711 26096 انثى

 المجموع

 الكلي

56763 69543 85333  333366 265053 804231  

درجة 

ارتباط 

بالنفايات 

 الطبية 

-0.031 0,063 *0.849 **0.951 **0.956 
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اقسام االحصاء والموارد البشرية التابعة للمؤسسات المذكورة, بيانات  اعتمادا  علىالمصدر: من عمل الباحث 
 م.2014غير منشورة 

( مراجعة. في حين اقتصر المراجعين 92.656والتوليد, إذ بلغ عدد مراجعات هذه الفئة )
سنة(  4-1لمستشفى االطفال على الفئات العمرية الثالث االولى,  إذ جاءت الفئة العمرية )

( اناث, 26.074( ذكور و)30.248( مراجعًا, منهم )56.322بأعلى عدد من المراجعين بلغ )
( ذكور 25.587( مراجعًا, منهم )47.085وجاءت الفئة )اقل من سنة( بالمرتبة الثانية بعدد )
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( سنة فتأتي بالمرتبة الثالثة باقل عدد من المراجعين بلغ 15-4( اناث , أما الفئة)21.498و)
االهلي  )ع(اما مستشفى العباس( اناث. 13.442( ذكور و )13.716( مراجعًا منهم )27.158)

سنة فأكثر( فقط , وذلك  45( سنة و)44-15الجراحي فقد اشتمل عدد المراجعين على الفئتين )
جراء عمليات الكسور والوالدة القيصرية والقسطرة وغيرها, إذ  الن المستشفى يتخصص بالجراحة وا 

, اغلبهم مراجعاً ( 2.818( سنة بالمرتبة االولى بعدد من المراجعين بلغ)44-15الفئة ) جاءت
( 748سنة فأكثر( بالمرتبة الثانية بعدد مراجعين بلغ ) 45من االناث, في حين جاءت الفئة)

 ( مراجعة.2.645, واالناث)مراجعاً ( 921, أما عدد المراجعين الذكور الكلي بلغ )مراجعاً 
 لفئتينلففي المركز التخصصي لطب االسنان بلغ عدد المراجعين مراكز التخصصية أما ال     
 مراجعاً ( 23.574)سنة فأكثر( اعلى معدل للمراجعين, وصل الى 45( سنة و)15-44)
. وبلغ العدد مراجعاً ( 0بـ)على التوالي, في حين جاءت الفئة )اقل من سنة(  اً ( مراجع8.332و)

أهيل تل )ع(( مراجعة. أما مركز الحسين18.534, اما االناث) مراجعاً ( 20.262الكلي للذكور)
, تأتي  مراجعاً ( 2.280( سنة )14-5) لفئةللمراجعين بالنسبة عدد  جاء اعلىالمعاقين فقد 
( 4.627) )ع(, وبلغ عدد الذكور الكلي لمركز الحسينمراجعاً  (1.831)بـ( سنة 4-1)بعدها الفئة 

 ( مراجعة.3.639, بينما االناث بلغ) مراجعاً 
سنة فأكثر(  45( سنة و)44-15أما مراكز الرعاية الصحية االولية فقد جاءت الفئتين )    

للفئتين على التوالي, تليهما  مراجعاً ( 5.535و ) مراجعاً ( 8.639بأكبر عدد من المراجعين بلغ )
أما العدد الكلي االناث فقد تفوق  .مراجعاً ( 4.532الفئة االولى )اقل من سنة( بعدد مراجعين بلغ)

( مراجعة , بينما بلغ عدد الذكور 14.406بلغ عدد االناث الكلي) إذبشكل كبير على الذكور 
 .مراجعاً ( 8.333الكلي )
بذلك يكون قطاع الحيدرية قد ضم مؤسسات صحية متنوعة ومتعددة التخصصات, وانها     

عدد  في االخرين القطاعين على يتفوق بذلك وهو ة للمجتمع,تخدم جميع الفئات العمرية المكون  
سنة فأكثر( بأعلى عدد  45)جاءت الفئة  إذ المراجعين لكل الفئات العمرية, وللذكور واالناث.

( سنة 44-15بينما جاءت الفئة ) ,مراجعاً  (253.815بلغ) في هذا القطاع من المراجعين
على عدد , وقد تفوق عدد االناث الكلي مراجعاً ( 321.596بلغ) بالمرتبة الثانية بعدد مراجعين 

ولذلك  (437.770(, بينما االناث بلغ )349.280بلغ عدد المراجعات من الذكور ) إذالذكور, 
  . في هذا القطاع ارتفع معدل ما ينتج من نفايات طبية من كل مؤسسة صحية

أما بالنسبة لنتائج التحليل االحصائي, تبين ان جميع االرتباطات كانت طردية قوية عدا    
سنة فأكثر( بعالقة طردية قوية, 45سنة( و)44-15جاءت الفئتين ) إذالفئتين االولى والثانية, 
سنة(  14-5(على التوالي, تأتي بعدها الفئة)0.956**(و)0.951**بمعامالت ارتباط بلغت)
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(, في كانت العالقة عكسية بالنسبة للفئة )اقل من 0.849*فاكثر( بمعامل ارتباط )سنة  45و)
( 0,063سنة( جاءت بمعامل ارتباط بلغ)4-1( , والفئة )0.031-بمعامل ارتباط بلغ) سنة(

ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع عدد المراجعين في هاتين الفئتين بالمقارنة مع عدد المراجعين 
خرى لنفس الفئتين, ويمكن تفسير ذلك بأن االرتفاع الكبير في عدد المراجعين في القطاعات اال

سنة فأكثر( وما صاحبه من ارتفاع في 45سنة و44-15)الفئتين  السيمااالخرى و  في الفئات
. أما بالنسبة لمعامالت ارتباط قيمة معامل االرتباط درجات االرتباط, قد أدى الى انخفاض

للذكور  معامل االرتباط بلغ إذنت درجة ارتباط الذكور اقل من االناث الذكور واالناث فقد كا
 (.0,969**) ( ولإلناث0.938*)

جاءت الفئة العمرية  إذاع الجزيرة الذي تتوزع فيه مراكز الرعاية الصحية االولية فقط, أما قط    
من سنة( بعدد , تلتها الفئة )اقل مراجعاً ( 7.966( سنة بأعلى عدد من المراجعين بـ)15-44)

قدم سوى خدمات وان هذه المراكز الصحية ال ت (37)جدولينظر  ,( 6.532مراجعين بلغ)
 (14.716. أما بالنسبة لعدد االناث الكلي فقد بلغ )في اغلبها هاتين الفئتينبسيطة تشمل 

 . مراجعاً  (8.935وبذلك يتفوق على عدد المراجعين الذكور الذي بلغ ) مراجعة

 (37)جدول

 م2014العمر والنوع في قطاع الجزيرة  على وفقعدد المراجعين للمؤسسات الصحية 

 المجموع الفئات العمرية والنوع اسم المستشفى

 سنة فأكثر 45 44-15من سنة14-5 سنة4-1 اقل من سنة

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

مراكز الرعاية 
 الصحية االولية
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89
35
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6
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 بالنفايات الطبية
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للمؤسسات المذكورة, بيانات اقسام االحصاء والموارد البشرية التابعة  المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على
 م.2014غير منشورة 

ومن نتائج التحليل االحصائي لمعامالت االرتباط بين النفايات الطبية وبين التركيب        
-15سنة(و)4-1العمري والنوعي للمراجعين, تبين ان اعلى ارتباط للنفايات الطبية كان للفئتين )

لى التوالي, تأتي بعدهما الفئتين )اقل من سنة( ( ع0.706( و)0.787سنة( بمعاملي ارتباط )44
سنة فأكثر( فقد  45( على التوالي, اما الفئة )0.589(و)0.668سنة( بمعاملي ارتباط )5-14)
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(, وكان معامل االرتباط بالنسبة لإلناث اعلى منه بالنسبة 0.242-, بلغ)عكسياً كان االرتباط 
 (.0.732( , أما الذكور بلغ)0.849بلغ ) إذللذكور, 

ونستنتج مما تقدم ان عدد المراجعين يتدرج بشكل عام من اصغر فئة عمرية الى اكبر فئة     
سنة فأكثر( بأعلى عدد من المراجعين,  45سنة( و) 44-15جاءت الفئتين االخيرتين) إذعمرية 

 عام بشكل و م,2014الفئة )اقل من سنة( بأدنى عدد من المراجعين خالل سنة  تبينما جاء
تميز قطاع الحيدرية بارتفاع . و االناث من المراجعات على الذكور من المراجعين عدد تفوقي

عدد المراجعين في المؤسسات الصحية ولجميع الفئات العمرية وللذكور واالناث بشكل يفوق ما 
 44-15) العمرية الفئة من المراجعات االناث عدد ان فضاًل عن موجود بالقطاعات االخرى,

في  السيماو  االخرى العمرية الفئاتوفي  نفس الفئة في الذكور لمراجعينعدد ا على يتفوق( سنة
 النفايات اوزان ارتفاع يفسر ما وذلك مستشفى النسائية والتوليد التي تقع في قطاع الحيدرية ,

جاءت كثاني اكبر مؤسسة صحية منتجة للنفايات الطبية في  إذهذه المستشفى  في الطبية
التي بلغ  الطبية (ع)الحسين مدينة بعد وذلك ,( كغم 30.390م بـ)2014المدينة كلها في سنة 

يأتي قطاع الحيدرية  أن وذلك ما ساهم في( كغم من النفايات الطبية, 116.829انتاجها )
بالمرتبة االولى من حيث ارتفاع كثافة النفايات الطبية, لكونه يضم هاتين المؤسستين الصحيتين 

بلغ عدد  إذ بالنسبة لمستشفى النسائيةاعاله  في اللتان تقدمان الخدمة الصحية للفئة التي ذكرت
سنة  45, وللفئة )( مراجعة92.656المراجعات من االناث لهذه الفئة في مستشفى النسائية فقط )

( 265.053التي جاءت بعدد من المراجعين وصل الى) الطبية )ع(فأكثر( بالنسبة لمدينة الحسين
 .مراجعاً 
وتجدر االشارة ان هاتين الفئتين المذكورتين تتميز بارتفاع عدد ما يجرى من عمليات      

ت عدد العمليات الجراحية لوص إذجراحية التي يتخلف عنها احجام كبيرة من النفايات الطبية, 
 )ع(بينما في مدينة الحسين عملية جراحية, (6.716للفئتين المذكورتين في مستشفى النسائية الى )

( 4-1فضاًل عن فئتي االطفال )اقل من سنة( و) هذا (1) ( عملية جراحية.12.463الى) يةالطب
ذلك ما اتضح من و , قطاع الحيدرية ايضاً لذي يقع في سنة بالنسبة لمستشفى كربالء لألطفال ا

مقارنة التوزيع الجغرافي لعدد المراجعين حسب التركيبين العمري والنوعي بين القطاعات خالل 
من حيث  جاء قطاع المدينة القديمة بعد قطاع الحيدرية إذ ,(12)شكلينظر الالسكنية للمدينة 

, وبسبب عدم وجود التخصصات كما في المختلفة تقديم الخدمة الصحية للفئات العمرية
 السيماو  بعض الفئات العمريةل ت منها قليلة الخدمةعلج الصحية في قطاع الحيدريةالمؤسسات 
 ( 2.871سنة(  الى ) 4-1وصل عدد المراجعين بفئتي )اقل من سنة ( و) إذاالطفال, 

 

                                                           

في مستشفيا النسائية والتوليد ومدينة الحسينأقسام االحصاء  (1)
)ع(
 م.2014الطبية. بيانات غير منشورة،  
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 (12)شكل

  السكنيةلمدينة ا قطاعات في والنوعي العمري التركيبين وفق المراجعين لعدد الجغرافي التوزيع

 (.49-48-47)من عمل الباحث اعتمادا  على الجداولالمصدر: 
( مراجعًا على التوالي في حين وصل في مؤسسات قطاع الحيدرية لهاتين الفئتين 9.255و)
( مراجعًا على التوالي, ولذلك جاء قطاع المدينة القديمة بالمرتبة الثانية 69.543( و )56.763)

النفايات الطبية, أما قطاع الجزيرة فقد كان عدد بعد قطاع الحيدرية من حيث معدالت تولد 
المراجعين للذكور واالناث ولمختلف الفئات العمرية اقل بكثير من القطاعين االخرين, إذ كانت 

سنة( وجاءت بعدد من  44-15اعلى فئة تخدمها المؤسسات الصحية في هذا القطاع هي  )
عين االخرين, ولهذا جاء بالمرتبة االخيرة ( وهو عدد ضئيل مقارنة بالقطا7.966المراجعين بلغ)

 من حيث معدالت تولد النفايات الطبية. 
يدخل العامل االقتصادي في  :(Economic Structure)االقتصادي للسكان التركيب-4

التأثير في معدالت ما يتولد من نفايات طبية في مناطق المدينة المختلفة, فمن المعروف ان  
 خدمات عالجية مجانية كالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية هناك مؤسسات صحية تقدم

والتخصصية, لكن في نفس الوقت هناك مؤسسات صحية خاصة تقدم خدمات عالجية مقابل 
اجر معين, وقد تكون اجور هذه المؤسسات الصحية كبيرة احيانًا, ومع ذلك يقصدها اصحاب 

, الضطرارهم اصحاب الدخول المتوسطة والضعيفةالدخول العالية وفي بعض االحيان غيرهم من 
وذلك لما تقدمه من خدمات عالجية متميزة قد تفوق المؤسسات الصحية المجانية الحكومية, 

شهده يبحث عن الخدمات الصحية المتميزة لما ت من من السكان في المدينة وان هناك السيماو 
   .وبئةالبيئة اليوم من تقلبات ومشكالت ولكثرة االمراض واال

يمكن القول ان ذلك سيؤدي الى اختالف معدالت ما يتولد من نفايات طبية من  من هناو     
ستوى السكان االقتصادي سيحدد المؤسسات الصحية التي تتم م, فمنطقة الى اخرى من المدينة
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زيادة الطلب على بعض بعبارة اخرى و  ,الطبية والعالجية مراجعتها واالستفادة من خدماتها
 مختلفة وبالتالي تظهر مناطق الخدمات الصحية في مكان ما من المدينة وقلته في مكان اخر,

 كثافة في توزيع النفايات الطبية واخرى تقل فيها الكثافة.ال
اقتصادي يساهم في تحديد معدالت تولد النفايات الطبية,  مؤشردخل االسرة ابرز يعتبر و      

, فمن المعروف انه كلما ارتفع او تقل حسب مستوى دخل األسرة وذلك الن القدرة الشرائية تزداد 
ت قدرة الفرد الشرائية, وذلك ما يعد احد العوامل التي تزيد من قدرة اددز مستوى الدخل كلما ا

السكان على توفير ما يلزمهم من مال لمراجعة افضل المؤسسات الصحية تقديمًا للعالج, ولو 
تهم للمؤسسات  امراجع تقل كثيراً الدخول الضعيفة الذين كان ذلك مكلفًا على عكس اصحاب 

او االهلية التي تتطلب تكلفة اقتصادية كبيرة قياسًا بالمؤسسات الصحية الصحية الخاصة 
الشهري لألسرة, ألنه العامل  خلدال على االقتصادي, وسنقتصر في دراسة المستوى الحكومية

 .االبرز المؤثر في تباين معدالت النفايات الطبية
 يلحظ إذ, (13)شكلو  (38) جدولينظر منطقة الدراسة ,  يوقد تباينت مستويات الدخل ف    
تصل  ( دينار250000)اقل من من الدخل المستوى االدنى ان  (13)شكلو  (38)جدولمن ال
المستوى %( من سكان المدينة, أما 23السكان الذين ينتمون اليه الى) نسبة

%( من السكان لهذا 56,4فينتمي ما يصل نسبته ) ( دينار750.000-250.000المتوسط)
 نسبة بلغت ( دينار750.000المستوى العالي)اكثر من المستوى من الدخل في المدينة, أما 
%( وبذلك فهو يمثل ادنى نسبة 20,6الدخل في المدينة)السكان الذين ينتمون لهذا المستوى من 
  ( دينار.750.000من السكان يكون دخلهم الشهري فوق )

 (38)جدول
 م2013التوزيع النسبي لدخل االسر في مدينة كربالء لعام

 بالدينار مستوى الدخل الشهري

 

 النسبة المئوية

 المجموع (750.000اكثر من) (750.000-250.000) (250.000اقل من )

23% 56,4% 20,6% 100% 

 في التعليمي للتركيب المكاني التباين، الياسري محمد رضا جنات  على: اعتمادا  من عمل الباحث المصدر:  

 28م، ص2015، رسالة ماجستير)غير منشورة(، جامعة كربالء، (السكان جغرافية في دراسة) كربالء محافظة

 (13)شكل

 م2011في مدينة كربالء لعام التوزيع النسبي لدخل االسر

 (.38)جدولعلى ال اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 

23% 

56.40% 

20.60% 

 دينار( 250000)اقل من 
 دينار(250000-750000) 

 دينار( 750000)اكثر من
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أما على مستوى القطاعات السكنية فقد تبين ان هناك اختالف ما بين قطاع واخر من حيث     
معدل لدخل  , فقد تبين ان قطاع الجزيرة جاء بأعلى(39)جدولينظر مستوى الدخل الشهري, 

( الف دينار, في حين جاء قطاع الحيدرية بالمرتبة الثانية بمعدل 1375بلغ )االسرة الشهري, إذ 
 (702بمعدل ) (الف دينار في الشهر, بينما جاء قطاع المدينة القديمة بالمرتبة االخيرة993)

ان قطاع الجزيرة  إذ الف دينار في الشهر. وذلك مالم ينسجم مع توزيع اقاليم النفايات الطبية,
ال تسهم في تقديم الخدمة  إذالذي يضم اقليم الكثافة المنخفضة ال يضم سوى عدة مراكز صحية 

في  الصحية بشكل كبير, ولذلك فأن اغلب السكان في هذا القطاع يراجعون المؤسسات الصحية
 كما انهاتي تقع فيها ليم وظيفية تتعدى المنطقة الااق وانها تمتاز بأن لها السيماقطاع الحيدرية , 

الطبية ومستشفى النسائية  )ع(تضم تخصصات ال توجد في القطاعات االخرى كمدينة الحسين
االخرى,  المدينة اتتخدم هذه المستشفيات جميع قطاع إذوالتوليد ومستشفى كربالء لألطفال, 

انه يقع بالمرتبة معدل ما يتولد من النفايات الطبية من هذا القطاع على الرغم من  عولذلك ارتف
وهذا ما تم ترجمته من خالل نتائج التحليل   .بعد قطاع الجزيرة الثانية من حيث مستوى الدخل

تبين ان هناك عالقة عكسية بين مستوى الدخل وبين ارتفاع معدالت تولد  إذاالحصائي, 
بلغ معامل االرتباط بين الدخل والنفايات الطبية في  إذالنفايات الطبية في قطاعات المدينة, 

(, 0.151-) بلغ في قطاع المدينة القديمة كما كان االرتباط بعالقة عكسية(, 0.119-المدينة)
في حين (, 0.105قطاع الحيدرية فقد كانت العالقة طردية ضعيفة بمعامل ارتباط بلغ )في أما 

وحسب المسح الميداني الذي  .(0.176-ارتباط بلغ )بمعامل  بعالقة عكسية جاء قطاع الجزيرة
يتصف بشكل عام بضعف اجراه المركز العالمي لألبحاث الفنية تبين إن سكان مدينة كربالء 

وذلك ما ساهم في ضعف امكانية اغلب   (1)المستوى االقتصادي وسوء االحوال المعيشية,
 تقدمها المؤسسات الصحية  السكان في االستفادة من الخدمات العالجية الطبية التي

 (39)جدول

 م 2014التباين في مستوى دخل االسرة الشهري بين قطاعات مدينة كربالء 

معامل االرتباط بالنفايات   (دينار ألف) المعيشي المستوى معدل اسم القطاع

  الطبية

 0.151- 702 المدينة القديمة

 0.105  993 الحيدرية

 0.176- 1375 الجزيرة

 0.119- 1023 المدينة  

مؤيد شلتاغ ساجت الحيدري, التحليل المكاني للنفايات المنزلية  (1): المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على
, كلية التربية, جامعة (منشورة غير)الصلبة في مدينة كربالء )دراسة في جغرافية البيئة(, رسالة ماجستير

      135م, ص2015كربالء, 

                                                           

وزارة االشغال والبلديات العامة، دائرة التخطيط العمراني في كربالء المقدسة، تقرير تحديث التصميم  (1)

 4-1م، مرحلة اعداد االستراتيجيات، ص2030م الى 2007االساس من عام 
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 SPSS( البرنامج االحصائي 2)
االهلية والخاصة والتي تتطلب تكاليف مادية مضاعفة مما لو كان في المستشفيات الحكومية, 

 ثم الحيدريةقطاع  في اغلبها يتركز مما ادى الى ازدياد الضغط على المؤسسات الحكومية والتي
و ابرز هذه  ,المؤسسات تلك من عدداً  بأقل الجزيرة قطاع ليأتي القديمة المدينة قطاع في

ومستشفى كربالء لألطفال  النسائية والتوليدمستشفى  والطبية  )ع(مدينة الحسينالمؤسسات هي 
فضاًل عن مستشفى سفير االمام  ,تتركز في قطاع الحيدرية لتيا كذلك المراكز التخصصية

ادى الى ارتفاع وذلك ما والمراكز التخصصية المتوزعة في قطاع المدينة القديمة,  )ع(الحسين
 )ع(معدالت النفايات الطبية المتولدة منها, حتى جاءت االرقام كبيرة في مدينة االمام الحسين

المستشفيات االهلية  في حين انكثيرًا عنها في المؤسسات الصحية االخرى, الطبية وتتضاعف 
رتفاع اجور الخاصة قد جاءت بمعدالت منخفضة من النفايات الطبية المتولدة منها, وذلك ال

مما (1),يما يخص اجراء العمليات الجراحيةف السيمافيها و  يةوالعالج تقديم الخدمة الصحية
في اغلب  اقتصر مراجعتها على اصحاب الدخول الشهرية العالية وذات المستوى المعيشي الجيد

حيث تقع هذه , وذلك ما ساهم في قلة كثافة النفايات الطبية في اطراف المدينة الشرقية االحيان
 .المستشفيات

 لكتتمتتميز مدينة كربالء بانها لمدينة كربالء:  (Functional Factorثالثًا: العامل الوظيفي)
 السالم عليهما والعباس الحسين االمامين مرقدي)  في متمثلة عالمي نطاق ذات وظيفية عناصر

 خارج من 2010 لعام زائر( 1.517.766) الزائرين عدد بلغ إذ,  االخرى المراقد عن فضالً ( 
 وبمعدل السنة في( زائر 20.000.000) الى العدد فيصل البلد داخل للزوار بالنسبة اما البلد,

 التي يحييها الزائرون الدينية وساهمت العديد من المناسبات (2).الشهر في ( زائر2.000.000)
ان تكون المؤسسات ادى ذلك الى , وقد (40)جدول, ينظر بهذه االعداد الكبيرة في كل سنة

الصحية في المدينة تحت ضغط كبير , نتيجة لما تتطلبه هذه االعداد من الزائرين من توفير 
مركز  في السيماخدمات صحية كافية, وهو ما ادى الى زيادة معدالت تولد النفايات الطبية و 

اية الصحية االولية, كما المدينة الذي ضم ثالثة مراكز تخصصية ومستشفيين وخمسة مراكز للرع
ساهم ذلك في ان يكون مركز المدينة والسيما المناطق القريبة من المرقدين الشريفين مكانًا لتولد 

وميثم التمار( والمركز التخصصي  )ع(النفايات الطبية, نتيجة لوقوع مستشفيين هما )سفير الحسين
   لألسنان والعيون في المنطقة المحيطة بالحرمين الشريفين.

                                                           

(


( ماليين. 5( الف دينار الى)250تتراوح كلف إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات االهلية الخاصة بين)( 

 ابتسام دينار، وذلك حسب نوع العملية، بينما تقل عن ذلك في المستشفيات الحكومية. المصدر: مقابلة شخصية مع

  .صباحا   11:5 الساعة م30/8/2015 االحد ومي، االهلي العباس مستشفى، االحصاء قسم مسؤولة، طعمة باسم

 الحضري التخطيط معهد، كربالء لمدينة االستراتيجية االدارة،  زكريا عديو الزبيدي ابراهيم جليل مصطفى(2) 

 2م، ص2010، العليا للدراسات واالقليمي
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 (40 )جدول

المناسبات الدينية المهمة والزيارات المليونية للمرقدين الشريفين)االمام الحسين واخيه ابا الفضل العباس 

 عليهما السالم( في مدينة كربالء

 تاريخ المناسبة الدينية المناسبة الدينية ت

 محرم 10 ذكرى استشهاد األمام الحسين )ع( في واقعة ألطف 1

 صفر 20 األمام الحسين )ع( ذكرى أربعين 2

 رجب 1 زيارة األمام الحسين )ع( الرجبية 3

 رجب 13 ذكرى ميالد األمام علي )ع( 4

 رجب 15 زيارة األمام الحسين )ع( الرجبية 5

 شعبان 3 ميالد األمام الحسين )ع( 6

 شعبان 15 ميالد األمام الحجة )ع( 7

 رمضان 19 جرح األمام علي )ع( 8

 رمضان 21 األمام علي )ع( استشهاد 9

 رمضان 27,  25, 23 ليالي القدر 10

 ذو الحجة 9 يوم عرفة 11

 ذي الحجة 10شوال /1 زيارة العيدين 12

 على مدار السنة ليلة  52عددها  ليالي الجمع  13

، رسالة كربالءالتخصيصات االستثمارية في ظل الواقع التنموي لمحافظة  ،ابراهيم راجح كاظم الدفاعي المصدر:

 90م، ص2011، بغداد جامعة ،واالقليمي الحضري التخطيط معهد، )غير منشورة(ماجستير

ونظرًا الن المدينة تحظى بأهمية دينية وسياحية واقتصادية, فذلك يجعل من الضروري      
المحافظة على البيئة الحضرية للمدينة للحفاظ على سالمة هذه الموارد االقتصادية, ولذلك جاء 
التأكيد هنا على جزء مهم من المدينة وهو مركزها الذي يدخله يوميًا آالف الزائرين والسياح, 

التالي يجب تخطيطه بما يالئم ذلك من خالل تقديم الخدمات الصحية الجيدة وادارة النفايات ب
الطبية بصورة صحيحة ومنع تراكمها فيه, مما يساهم في انعدام حدوث المشاكل البيئية 

 والصحية.
اشهر سباب التباين الزماني لتولد النفايات الطبية بين أوقد كانت الزيارات المليونية احدى     

المستشفيات الحكومية في االشهر التي  السيماارتفع معدل تولد النفايات الطبية  و  إذالسنة, 
 وصلت تقديرات عدد الزائرين في هذه الزيارة الى  إذ ,كزيارة االربعين شهدت زيارات مليونية

 ,م2013لعام  مليون زائر من خارج العراق 2,239,925مليون زائر منهم  19.239,925
 كبر عدد من أ )ع(بعينية االمام الحسينشهدت زيارة ار  م2014سنة  اما ,(41)جدولينظر 

 (41)جدول

 م2013عدد الزائرين حسب جنسياتهم في الزيارة االربعينية 
 عدد الزائرين الدولة ت

 345,000 إيران 1

 91597 الهند 2
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 393564 باكستان 3

 11701 أمريكا الالتينية 4

 26500 االوروبياالتحاد  5

 68345 الدول االسكندنافية 6

 58530 تركيا 7

 46913 لبنان 8

 397928 طاجيك 9

 272126 أذربيجان 10

 6875 دول المغرب العربي 11

 119990 الكويت ,اإلمارات, عمان, قطر 12

 90331 البحرين 13

 38826 افغانستان 14

 2112 روسيا 15

 3426 تايلنداندونيسيا, ماليزيا,  16

  266161 دول متفرقة 17

  2,239,925 المجموع

غير  قسم االعالم, بيانات لعتبة الحسينية المقدسة,ل االمانة العامة على اعتمادا   عمل الباحث من :المصدر
 .م2013, عام منشورة

اكبر وذلك لما تتميز به هذه الزيارة بوفود  (1)( مليون زائر,25وصلت التقديرات الى) إذالزائرين, 
 عدد من الزائرين الى مدينة كربالء, سواء كانوا من داخل العراق او خارجه ومن مختلف 

ارتفعت اوزان النفايات  إذالجنسيات, وهو ما ساهم في ان ترتفع معدالت تولد النفايات الطبية, 
كانون االول وكانون الثاني  لك خالل شهرات الصحية المدروسة وذالطبية المتولدة من المؤسسا

م هاتين الزيارتين لمرتين في 2014شهد عام  إذ, عاشوراء والزيارة االربعينية زيارتي اان شهدذلال
 االول,في شهر كانون  ةالشهرين المذكورين احداهما في بداية العام في شهر كانون الثاني والثاني

هذا  مث ل إذ في كانون الثاني مغالف ك (19.654الى) أوزان النفايات الطبية المتولدة وصلتف
( الف 18.963أما كانون االول فوصلت الى) ,اكبر وزن للنفايات الطبية على مدار السنة الرقم
ارتفعت في مدينة  إذ مختلفة فيما بينها, وكانت اوزان النفايات في المؤسسات الصحية, كغم

الف كغم في  (12.833)شهر كانون الثاني والف كغم في (15.187)الطبية الى )ع(الحسين
في هذين الشهرين عنهما في االشهر  بشكل فاق االشهر االخرى, كما ارتفعتشهر كانون االول 

بلغت االوزان لشهر كانون  إذ ,النسائية والتوليد وكربالء لألطفال تايضا في مستشفيا االخرى
( 3,126كانون االول فقد بلغت )( كغم على التوالي, اما لشهر 2.483( و)2.006الثاني)

سر ارتفاع كثافة اوزان النفايات الطبية في قطاع فعلى التوالي ايضًا, هذا ما ( 2.483و)
  .الحيدرية

                                                           

 .م2014 منشورة غير بيانات،  االعالم قسم، المقدسة الحسينية للعتبة العامة االمانة(1)
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اوزان فقد ارتفعت  )ع(كمستشفى سفير الحسين قطاع المدينة القديمة فيأما المستشفيات       
االشهر االخرى, لكونها تشهد ارتفاع في عدد النفايات الطبية فيها ايضًا في هذين الشهرين وفي 

بلغت اوزان النفايات الطبية في  إذ, )ع(المراجعين على مدار السنة لقربها من مرقد االمام الحسين
حين قلت  في . ( كغم593)في حين بلغت في شهر كانون االول كغم( 433)شهر كانون الثاني

االشهر   ن الشهرين عنها فيفي هذي االهلية يماالسو  اوزان النفايات الطبية في بقية المستشفيات
 .تقل اعداد المراجعين في المستشفيات االهلية في ايام الزيارات المليونية بشكل عام إذاالخرى, 

(1) 
تمتاز استعماالت االرض بأن  ( من حيث الحجم والنوع:Land Usesًا: استعماالت االرض)رابع

لها دورًا كبيرًا في تكوين بيئة المدينة وهيأتها وامتدادها العمراني, وكلما كبر حجم المدينة وازدادت 
اهمية موقعها ازداد تنوع استعماالت االرض فيها.  وتجدر االشارة الى ان استعماالت االرض 

علومة او بعبارة اخرى قوالب جامدة وغير داخل المدينة ليست اماكن ثابتة ذات حدود ومساحات م
متحركة , بل على العكس من ذلك فان هذه االستعماالت تتفاعل وتتنافس على احتالل االراضي 
ويتوسع بعضها ويتطور بعضها االخر ليفسح المجال الستعماالت اخرى أي انها تتصف 

     (2)بالحيوية والديناميكية. 
فس االستعمال الصحي مع االستعماالت االخرى على استغالل ومن هنا يمكن القول ان لتنا    

اراضي معينة دون اخرى من المدينة أسهم في تباين النفايات الطبية كما ونوعا بين مناطق 
المدينة, ويأتي هذا التنافس لتدخل عدة عوامل ابرزها درجة الطلب على هذا االستعمال في مكان 

ت االخرى في المدينة, و ذلك ما يقود الى التأثير في معين وقدرته على المنافسة لالستعماال
حجم ومساحة االستعمال الصحي, مما ادى الى ان تظهر اماكن تمتاز بكثرة انتاجها للنفايات 

يسهم توزيع االستعمال الصحي الجغرافي  إذالطبية ومناطق تقل فيها معدالت تولد تلك النفايات, 
على هذا العامل وتأثيره في تباين انتاج النفايات الطبية وحجمه بدرجة كبيرة في ذلك, وللتعرف 

ينبغي اواًل معرفة احجام ومساحات استعماالت االرض المختلفة في المدينة وتوزيعها الجغرافي, 
ومن ثم الوقوف كذلك على التوزيع الحجمي لالستعمال الصحي بين مناطق المدينة المختلفة وما 

   .(14)شكل و(42)جدولظر ينيقابله من نفايات طبية منتجة 
 (42)جدول

 م.2014لمدينة كربالء لعام  الرئيسةمساحة ونسب استعماالت األرض 
 المساحة بـ)%( (2المساحة بـ)م نوع استعمال األرض

                                                           

مقابلة شخصية مع الست ابتسام باسم طعمة، مسؤولة قسم االحصاء ، مستشفى العباس االهلي، يوم االحد  (1)

 صباحا . 11:5م الساعة 30/8/2015

علي لفتة سعيد, تقييم كفاءة الخدمات التعليمية والصحية في مدينة المناذرة)دراسة في جغرافية المدن(, مجلة  (2)
 99م, ص2013(, جامعة كربالء , 1(, العدد )3)الباحث, المجلد 
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 %55,9 79849339 السكني

 %2,5 3608196 التجارية

 %4,6 6608639 الصناعية

 %6 8539255 الخدمية)صحي وتعليمي(

 %26 38146133 الخضراء والمفتوحةالمناطق 

 %1 216763 النقل

 %1 1243107 الدينية 

 %3 4528489 المقابر

 %100  142739921 المجموع

قسم نظم  كربالء المقدسة، على: وزارة البلديات واالشغال العامة، دائرة بلدية اعتماداً من عمل الباحث  المصدر:

  م(. 2014(، بيانات غير منشورة)GISالمعلومات)
 (14)شكل

 م2014لعام  لمدينة كربالء الرئيسةنسب استعماالت االرض  

 (.42)جدولعلى ال اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 
تمتاز مدينة كربالء بشدة ازدحام المركز باستعماالت االرض وسيادة استعماالت معينة على     

تسود استعماالت االرض الدينية والتجارية واالستعماالت السكنية على   إذحساب االخرى , 
حساب الصحية والترفيهية والخدمية االخرى, وذلك الن االستعمال الديني هو االساس الذي 

ساعد االستعمال   إذقامت عليه المدينة الى ان نمت وتطورت لتصبح كما هي عليه حاليًا , 
والسواح من  بح مالزمًا له لكي يستفيد الزائرونتجاري الذي اصالديني على جلب االستعمال ال

اشباع الجانب المادي عن  الوقت نفسهاشباع الجانب الروحي المعنوي والمتمثل بالزيارة وفي 
%(,  اما االستعمال السكني فهو 1طريق التسوق, وقد بلغت نسبة االستعمال الديني في المدينة)

المدن شيدت معظمها بهدف السكن, اذ  ان   إذس معظم المدن , االستعمال المهم الذي يعد اسا
 ( من مجموع نسب االستعماالت االخرى%55,9يحتل مساحة كبيرة من المدينة وصلت نسبته)

 . (15ينظر خريطة )

شدة التنافس على االرض في مركز المدينة القديمة فقد تميز وبسبب اما االستعمال الصحي    
 بكونه يشغل مساحة صغيرة بالنسبة لالستعماالت االخرى, وقد احتل االستعمال الصحي 
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في قطاع الحيدرية  السيماو  مساحات كبيرة في المناطق التي تحيط بالمركز وكذلك وسط المدينة 
توزيع نتيجة لقلة تنافس االستعماالت كلما اتجهنا من مركز المدينة نحو االطراف, ويرجع 

االستعمال الصحي بكثافة في هذه المناطق نتيجة لكثافة االستعمال السكني الذي ينبغي ان توجه 
ن النفايات له خدمات صحية , وهو ما كان له دور مهم دور مهم في توزيع حجم ما يتولد م

ان المؤسسات التي تم انشائها في مركز المدينة القديمة تمتاز بصغر حجمها على  إذالطبية, 
قياسًا بمعدالت  العكس من المناطق االخرى من المدينة, مما ادى الى قلة كثافة النفايات الطبية
تمثلت بأعلى   النفايات الطبية المتولدة  من مناطق وسط المدينة وتلك المحيطة بالمركز التي

المعدالت على مستوى المدينة, على الرغم من ان مركز المدينة القديمة يمتاز بتوطن مستشفيين 
مركز السيدة الجراحي ومستشفى ميثم التمار( وكذلك وجود  )ع(هما )مستشفى سفير الحسين

  التخصصي لطب وجراحة االسنان و خمسة مراكز صحية.)ع( زينب
عامة للعتبة الحسينية الى انشاء مستشفيات ومراكز تخصصية جديدة وتسعى االمانة ال      

ين المقدستين والمناطق المحيطة بها, وذلك ما يحتم وضع توذلك بعد القيام بأعمال التوسعة للعتب
استراتيجية مناسبة للتخلص من النفايات الطبية, وذلك بعد دراسة المنطقة ووضع تخطيط جيد 

وان المنطقة المركزية)مركز المدينة( تعاني من ضيق الشوارع والطرق المؤدية  السيماللخدمات, و 
اليها, نتيجة ازدحام المنطقة بالخدمات واالستعماالت المختلفة, فضاًل عن ارتفاع الكثافة السكانية 

يتولد من فيه, بالتالي فان زيادة المباني المخصصة لالستعماالت الصحية سيسهم في ازدياد ما  
وان اعداد الزائرين في تزايد مستمر سنة بعد اخرى, وهو ما  السيماات طبية في المستقبل و نفاي

 لية مناسبة للتخلص منها.آيتطلب 
لعدد  التوزيع الجغرافي بالنسبة ًا فيتباينهناك  ان (16)خريطةال( و 43)جدولال منويتبين     

بشكل كبير في تباين  بالنتيجة, ساهم واحجام الخدمات الصحية بين قطاعات المدينة الثالث 
 جاء قطاع الحيدرية بالنسبة االكبر من إذمعدالت النفايات الطبية المتولدة بين قطاع واخر, 

وهو ما , 2( م444.192)بلغت مساحتها إذ ,المدروسة الصحية االستعماالتعدد ومساحة  حيث
النفايات الطبية, اذ يضم هذا ساهم في ان يأتي هذا القطاع في المرتبة االولى من حيث انتاج 

 .القطاع اقليم الكثافة المرتفعة
 (43)جدول

)مالتباين المساحي لالستعماالت الصحية بـ
2

 م2014بين القطاعات السكنية في مدينة كربالء  (

 المجموع قطاع الجزيرة قطاع الحيدرية قطاع المدينة القديمة

 2م  466.222 2م  8.500 2م  444.192 2م  13.530

االشغال العامة، دائرة التخطيط العمراني في و البلديات وزارة(1): من عمل الباحث اعتمادا  على المصدر:

 12-6، صجمع البيانات، مرحلةم2030م الى 2007كربالء المقدسة، تقرير تحديث التصميم االساس من عام 
 (, بيانات غير منشورة.gis, مديرية بلدية كربالء , قسم الـ)العامةالبلديات واالشغال وزارة  (2)
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 (16)خريطة

 م2014التوزيع المساحي الستعماالت االرض الصحية حسب القطاعات في مدينة كربالء لعام 

االشغال العامة، دائرة التخطيط العمراني في كربالء و البلديات وزارة(1)المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا 

 12-6، صجمع البيانات، مرحلةم2030م الى 2007عام المقدسة، تقرير تحديث التصميم االساس من 
 (, بيانات غير منشورة.gis, مديرية بلدية كربالء , قسم الـ)العامةالبلديات واالشغال وزارة  (2)
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بينما جاء قطاع المدينة القديمة بالمرتبة الثانية من حيث عدد ومساحة الخدمات الصحية, اذ 
جاء بالمرتبة  إذوهو ما انسجم مع ارتفاع معدالت تولد النفايات الطبية  2(م13.530بلغت )

الثانية بعد قطاع الحيدرية, في حين جاء قطاع الجزيرة بالمرتبة الثالثة من حيث عدد وحجم 
وهو ما كان ايضًا سببًا في قلة معدالت  ,2(م8.500بمساحة بلغت) الصحية استعماالت االرض
طبية من هذا القطاع قياسًا بالقطاعين االخرين. وخالصة القول يتبين لنا ان ما يتولد من نفايات 

وعالقة كبيرة بين حجم االستعمال الصحي وتوزيعه الجغرافي وبين معدالت تولد  اً هناك ارتباط
 توزيع االستعمال الصحي. على وفقالنفايات الطبية وتباينها كميًا ونوعيًا بين منطقة واخرى 

يكون لها  إذ: وتعني المسافة بين المؤسسة الصحية وبين السكان المخدومين, المسافة ًا:خامس
دورًا كبيرًا في زيادة او قلة تولد النفايات الطبية في المؤسسة الصحية, باعتبار ان قرب السكان 
من المؤسسة الصحية يجعلهم يرتادونها اكثر من السكان الذين يبعدون عنها بمسافة اكبر, وذلك 

   ما يساهم في اختالف احجام النفايات الطبية بين منطقة واخرى.

العديد من العوامل التي تساهم في زيادة سهولة وصول السكان الى المؤسسة الصحية, وهناك    
كالتوزيع الصحيح للمؤسسات الصحية بما يحقق التوزيع الكفوء والعادل, فضاًل عن توفر طرق 

 طرق تتشارك, وهي منطقة الدراسة تحظى بشبكة طرق نقل داخلية وخارجية كبيرةفووسائل النقل, 
وهذا ما ساهم في  والسياح الزائرين وخروج دخول تسهيل في ومهم كبير دور لعب في الموقع مع

   .الرئيسةسهولة وصول السكان الى الخدمات الصحية وباألخص المستشفيات 
وفي نفس الوقت تمثل طرق النقل الرابط الحقيقي بين السكان والخدمات واستعماالت      

االرض االخرى, إذ تساهم في تسهيل الحركة وزيادة سهولة وصول السكان الى الخدمات 
الصحية, وهذا ما ساهم بارتفاع االقليم الوظيفي الخدمي ألغلب لهذه الخدمات في المدينة 

الطبية ومستشفى النسائية والتوليد, ومستشفى كربالء  )ع(كمدينة الحسين الرئيسةوالسيما الصحية 
لألطفال, والمؤسسات الصحية االخرى التي تبتعد عن مركز المدينة المزدحم بكثير من 
الخدمات, بالتالي ساهم ذلك بارتفاع معدالت النفايات الطبية المتولدة من الخدمات التي تقع على 

الواقعة في قطاع الحيدرية, مما  السيمامة وتلك التي تبتعد قلياًل عنه, و المدينة القديحواف قطاع 
   جعل من هذا القطاع يضم اقليم الكثافة المرتفعة من النفايات الطبية.

وقد تم االستعانة بمعامل بيرسون إليجاد العالقة ومعامل االرتباط بين المتغيرات االتية:    
( كمية النفايات الطبية وعدد 2وعدد السكان المخدومين.)كمية النفايات الطبية المتولدة (1)

(العالقة بين السكان المخدومين 4(البعد عن مركز المدينة وكمية النفايات الطبية.)3المراجعين.)
وتم تطبيق هذه المتغيرات فقط على مراكز  وبين عدد المراجعين وعالقة ذلك بالنفايات الطبية.

ى عكس ا موجهة لخدمة عدد من السكان بشكل محدد, علالرعاية الصحية االولية, لكونه
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التخصصية التي تكون وظيفتها خدمة سكان المحافظة بالكامل والمدن المستشفيات والمراكز 
المجاورة, بالتالي ال تظهر نتائج حقيقية عند قياس درجة االرتباط بين السكان المخدومين وعدد 

 المصادر. ههذ منالمراجعين وكمية النفايات المتولدة 

بين كل من عدد السكان المخدومين وعدد المراجعين وبين  اً ضعيف اً وقد وجد ان هناك ارتباط     
كمية النفايات الطبية المتولدة من مراكز الرعاية الصحية االولية في منطقة الدراسة, بمعاملي 

مخدومين ليس ( على التوالي, ويعود ذلك الى ان السكان ال0,126( و) 0,02ارتباط يبلغان )
بالضرورة تتم معالجتهم في المركز الصحي, وذلك لقلة وبساطة الخدمات الصحية التي يقدمها 

ان هناك كثير من الحاالت تتطلب  إذالمركز الصحي قياسًا بالمركز التخصصي والمستشفى, 
اجراء ما يسمى بالتحويل من المركز الصحي الى المستشفى وفي نفس الوقت يتم تسجيل 

ض على انه مراجع للمركز الصحي, ولذلك جاءت النفايات الطبية المتولدة بكميات قليلة وال المري
تعكس حجم السكان المخدومين, وغالبًا ما يحدث ذلك في سكان االحياء الواقعة على اطراف 

انها تعاني من ضعف الخدمات المقدمة  إذالمدينة الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية, 
التي تتركز في وسط  الرئيسةم في تلك المناطق ولذلك فانهم غالبًا ما يراجعون المستشفيات له

ومركز المدينة حيث قطاعي الحيدرية والمدينة القديمة وذلك بأن يتم تحويل الحاالت الصعبة الى 
وذلك ما انعكس على زيادة معدالت ما يتولد من نفايات  (1)المستشفى كٍل حسب تخصصها, 

في تلك المناطق وقلة تولدها في اطراف المدينة التي تعاني من نقص وقلة كفاءة الخدمات طبية 
 الصحية. 
اما فيما يخص االرتباط بين معدالت تولد النفايات الطبية والبعد عن مركز المدينة , فقد        

مركز  ( أي كلما ازداد البعد من0,335-وجد ان هناك عالقة عكسية بينهما, بمعامل ارتباط)
المدينة نحو االطراف كلما قلت كثافة النفايات الطبية, ويرجع ذلك الى ان الى قلة توزيع 

االجزاء الغربية  السيماالمؤسسات الصحية كلما اتجهنا من مركز المدينة القديمة نحو االطراف و 
ز المدينة نحو والجنوبية الغربية والشمالية الغربية, كما تقل كثافة السكان ايضًا باالتجاه من مرك

تلك االطراف, فضاًل عن قلة ارتياد السكان للمؤسسات الصحية المتوطنة في اطراف المدينة كما 
 ذكرنا سابقًا.

وجد ان هناك عالقة ارتباط طردية قوية بين القرب من  من خالل نتائج التحليل االحصائيو     
( فكلما ابتعدنا 0,635**المستشفى الرئيسي وبين معدالت تولد النفايات الطبية, بمعامل ارتباط )

الذي يأتي الطبية قلت تدريجيًا كثافة النفايات الطبية, كما في مركز المدينة )ع(عن مدينة الحسين
طاع الحيدرية جاء بالمرتبة االولى من حيث كثافة تولد النفايات ان ق إذبعد قطاع الحيدرية, 

                                                           

مقابلة شخصية مع الممرض الماهر صالح مهدي، مدير الحسابات في قسم الرعاية الصحية االولية ، االثنين  (1)

 م.11/1/2016
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اكبر مكان يتولد منه النفايات الطبية في  ُتعد  الطبية التي  )ع(الطبية, لوجود مدينة الحسين
في محافظة كربالء وتضم كافة  الرئيسةالمدينة, ويرجع ذلك الى كونها المدينة الطبية 

ميع االمراض االنتقالية والمزمنة, وتجرى فيها كافة انواع اختصاصات الطب فتعالج تقريبا ج
 السيمايرتادها الكثير من المراجعين ومن كافة انحاء المحافظة و  إذالعمليات الصغرى والكبرى, 

 في الحاالت المستعصية التي يصعب اجراءها في االقضية والنواحي. 

االمراض من اهم  ُتَعد  : مختلف االمراضلعدد المراجعين ل والمكاني التباين الزماني :اً سادس
تباينت انواع  إذ ,العوامل التي ساهمت في تباين معدالت تولد النفايات الطبية في مدينة كربالء

االمراض بين احياء المدينة السكنية وبحسب اختالف فصول السنة, فهناك امراضًا يصاب بها 
 اً في فصل الصيف, كما ان هناك امراض تظهر السكان في فصل الشتاء واخرى تختلف عنها

, ويمكن القول ان االصابة في االمراض مستمرة السنة فصول تكون طوال مزمنة مثل السكري
 إلى على طول السنة ولكنها تختلف في نوعيتها وعدد االصابة بها مكانيًا وزمانيًا, وهو ما ادى

ما ادى ان تختلف معدالت تولدها بين تكثر فيها معدالت تولد النفايات الطبية كان تظهر مناطق 
واجراء  , وتختلف هذه النفايات الطبية حسب توزيع االمراضخر من فصول السنةآفصل و 

  بين قطاعات المدينة, وهي كاالتي: العمليات الجراحية
معالجة  ب سهمت العديد من المؤسسات الصحية في هذا القطاعأ قطاع المدينة القديمة:-1

مما اسهم في تولد معدالت كبيرة من , العديد من االمراض واجراء العديد من العمليات الجراحية 
في ستشفيات الم وذلك الن ولكنها ليست بالقدر الذي يوجد في قطاع الحيدرية,  النفايات الطبية,

التي في قطاع واقل طاقًة استيعابية من تلك قطاع المدينة القديمة تمتاز بكونها اقل عددًا 
 مستشفييان عدد االسرة في  إذعدد االسرة واالختصاصات الطبية,  تمتاز بقلة إذ الحيدرية,

مستشفيات قطاع الحيدرية, كما تمتاز عدد االسرة في  اقل من كانوميثم التمار  )ع(سفير الحسين
التي تضم جميع التخصصات الطبية عدا  )ع(بكثر تخصصاتها الطبية كمدينة االمام الحسين

 . توجد مستشفى خاصة بالنسائية والتوليد في قطاع الحيدرية كما ذكرنا سابقاً  إذالتوليد, 

لموقعها المكاني في  للمستشفيات التي تقع في قطاع المدينة القديمة اهمية كبيرة, وذلك وكان   
ايام  السيماكبيرة في ارتفاع عدد مراجعيها و مركز المدينة بجانب منطقة الحرمين الشريفين اهمية 

 )ع(مستشفى  سفير الحسين السيماو الزيارات المليونية للعتبتين المقدستين, فضاًل عن ما تمتلكه 
من اجهزه حديثة ومتطورة على مستوى العراق وما يوفر ذلك من امكانية اجراء العمليات الكبرى 

دعومة من قبل االمانة العامة للعتبة الحسينية والمستعصية على مستوى المحافظة وبأسعار م
جعلها من المستشفيات التي تقدم الخدمات المتميزة لجميع سكان المحافظة, بالتالي  , مماالمقدسة

  .(44ينظر جدول ) النفايات الطبية ذلك ساهم في ارتفاع معدالت انتاجل ك
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 (44جدول)

 م2014االمراض في قطاع المدينة القديمة عدد المراجعين حسب المؤسسات الصحية لمختلف 

اسم المؤسسة 

 الصحية

م.سفير 

 الحسين

مستشفى ميثم 

 التمار

المراكز 

 التخصصية

المراكز 

 الصحية

 المجموع

 175.426 16.502 21.294  - 137.630 عدد المراجعين

عدد العمليات 

 الجراحية

5.481 4.224 - - 9.705  

 اعتمادا  علىالمصدر: من عمل الباحث   

 .(2و) (1الملحق رقم)(1)

 .م2014, منشورة غير بيانات, الموارد وتنمية التخطيط قسم, كربالء صحة دائرة (2)

 .م2014, منشورة غير بيانات, التمار ميثم لمستشفى الحياتي االحصاء قسم (3)

دائرة صحة كربالء, قسم الرعاية الصحية االولية, وحدة تدقيق وتحليل البيانات, قطاع المركز, بيانات غير  (4)
 م.2014منشورة 

أن  عدد المراجعين للمؤسسات الصحية في هذا القطاع بلغ  ( يتبين44ومن خالل الجدول)    
تفوق مستشفى إذ  حية,( عملية جرا9.705( مراجعًا, أما عدد العمليات فقد بلغت)175.426)

ين اليها لمختلف عفي عدد المراجعين والعمليات الجراحية إذ بلغ عدد المراج )ع(سفير الحسين
( عملية جراحية, أما مستشفى 5.481مراجعًا, أما عدد العمليات فبلغ) (137.630االمراض)

العمليات الجراحية ال توجد فيها وحدات لمعالجة االمراض إذ اقتصرت على إجراء فميثم التمار 
( عملية جراحية. أما المراكز التخصصية فقد جاءت بعدد من المراجعين 4.224التي بلغت)

 أما (.16.502(مراجعًا, لتأتي المراكز الصحية بأقل عدد من المراجعين بعدد بلغ)21.294بلغ)
 ارتباط لبمعام جاءت فقد الطبية النفايات مع االمراض لمختلف المراجعين عدد ارتباط درجة
  (.0.984)*بلغ
حسب نوع المرض  تباينت معدالت واعداد المراجعين المصابين باألمراض لقدقطاع الحيدرية:ـ 2

مدينة   كانتوقد  ,قطاعهذا ال فيبين المستشفيات التي يتركز اغلبها فيما  وحسب فصول السنة
وصلت اعداد المراجعين  إذالطبية اكثر المؤسسات الصحية استقبااًل للمراجعين,  )ع(الحسين

وبمختلف  مراجعاً ( 533.405م الى)2014المصابين باألمراض والذي تمت معالجتهم لعام 
ينظر جدول  وغيرها والخافرة والى مختلف اقسام المدينة الطبية كالطوارئ واالستشاريةاالمراض 

(45.) 
في هذا القطاع بلغ ( يتبين أن  عدد المراجعين للمؤسسات الصحية 45ومن خالل الجدول)    
جميع ( عملية جراحية, إذ تفوقت 3621.31( مراجعًا, أما عدد العمليات فقد بلغت)839.679)

. المستشفيات في هذا القطاع على المؤسسات االخرى في نفس القطاع وفي القطاعات االخرى
 الطبية فقد ع( )ونتيجة لكثرة االمراض التي تمت معالجتها وكثرة عدد المراجعين الى مدينة الحسين
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 (45جدول)

 م2014عدد المراجعين حسب المؤسسات الصحية لمختلف االمراض في قطاع الحيدرية 

اسم المؤسسة 

 الصحية

مدينة الحسين
)ع(

 

 الطبية

م. النسائية 

 والتوليد

م.كربالء 

 لألطفال

م. العباس
)ع(

 

 االهلي

المراكز 

 التخصصية

المراكز 

 الصحية

 المجموع

 839.679 21.836 48.061 - 143.721 92.656 533.405 عدد المراجعين

عدد العمليات 

 الجراحية

48.594  6.716 - 3566 - - 3621.31   

 المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على  

 .(2و) (1الملحق رقم)(1)

 .م2014, منشورة غير بيانات, الموارد وتنمية التخطيط قسم, كربالء صحة دائرة (2)

دائرة صحة كربالء, قسم الرعاية الصحية االولية, وحدة تدقيق وتحليل البيانات, قطاع المركز, بيانات غير  (3)
 م.2014منشورة 

 جاءت بأعلى المعدالت من حيث انتاج النفايات الطبية فقد بلغ معدل انتاج السرير الواحد في
ينة الطبية الرئيسة في محافظة ( كغم/سرير/يوم, ويعزى ذلك الى كونها المد1,8اليوم بمعدالت )

وامراض  كربالء وتضم كافة اختصاصات الطب فتعالج تقريبا جميع االمراض االنتقالية والمزمنة
اما  ,وغيرها من االمراضوامراض الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي التناسلي الدم واالورام 

وبأنواعها الصغرى والكبرى العمليات الجراحية فقد اجريت الكثير من العمليات الجراحية 
يرتادها الكثير من المراجعين ومن ف, والخاصة, وقد تباينت هي االخرى بين اشهر وفصول السنة

 التي يصعب اجراءها في والعمليات في الحاالت المستعصية السيماكافة انحاء المحافظة و 
 االقضية والنواحي.

للفئة  السيماو  اليها المراجعين المرضى عددارتفاع أما مستشفى النسائية والتوليد فيرجع      
الى انها المستشفى الوحيد الذي يتخصص بالنسائية  ( سنة من النساء45-20العمرية من )

 في والتوليد حيث يقدم خدمات كبيرة بهذا الجانب ويحتوي على كوادر ذات خبرة كبيرة مما ساهم
م 2014في عام  والحاالت ف االمراضبلغت عدد المراجعات ولمختل إذزيادة اعداد مراجعيها, 

 .مراجعة للمستشفى (92656)
 معدالت عدد الوالدات في مستشفى النسائية والتوليد وتتميز مستشفى النسائية والتوليد بارتفاع    

في  في حين بلغت عدد الوالدات ,مقارنًة ببقية المستشفيات في قطاع الحيدرية وبقية القطاعات
( والدة, ويختلف عدد الوالدات 2374تشرين الثاني) في شهر واحد وهو والتوليد النسائية مستشفى

 ينظر, الشتاء اشهر وبداية والخريف الصيف يلفص في بين شهر واخر, وجاءت اعلى المعدالت
ارتفاع معدل االشغال السريري وما يقدمه المستشفى من  وقد ادى ذلك اضافًة الى , (46)جدول

ساهم زيادة  ,على كوادر ذات خبرة كبيرة هااألمراض النسائية , واحتواءخدمات كبيرة تخص 
ويضاف الى ذلك كثرة اجراء العمليات الجراحية, كل ذلك ساهم في ارتفاع , اعداد مراجعيها

 .معدالت ما يتولد من نفايات طبية
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اما مستشفى كربالء لألطفال جاء ارتفاع عدد المرضى المراجعين بأمراض االطفال فيها     
 لكونه المستشفى الوحيد بالمحافظة المتخصص بأمراض األطفال, فيشهد ضغطًا كبيرًا من قبل

 (46)جدول

  م2014الوالدات في مستشفى النسائية والتوليد لبعض اشهر سنة  عدد
  1كانون  2تشرين  1تشرين ايلول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 2كانون نوع الوالدة

 1754 1754 1736 1711 1797 1712 1522 1574 1413 1548 1374 1735 طبيعية

 592 620 619 759 570 493 512 467 507 530 473 563 قيصرية

 2346 2374 2355 2470 2367 2205 2034 2041 1920 2078 1847 2298 المجموع

 29 41 37 26 26 24  21 23 17 20 16 19 والدات ميتة
على شعبة االحصاء في مستشفى النسائية والتوليد في مدينة كربالء، بيانات  اعتماداً المصدر: من عمل الباحث 

 غير منشورة.

جدري  السيماان المدينة شهدت ارتفاع معدالت االصابة باألمراض عند هذه الفئة و  إذالسكان 
من امراض الجهاز التنفسي واالمراض المعدية  وغيرها وذات الرئة الماء والتهاب الكبد الفيروسي

اعلى نسب االصابة, اذ بلغ عدد المراجعين بهذه  امراض الجهاز التنفسيبلغت  إذ ,والطفيلية
  .مراجعاً ( 75.070االمراض)

تلقي ذلك الن  و ,من المراجعين بأعداد قليلةاالهلي  )ع(العباس ىفي حين جاءت مستشف    
ولذلك جاء  ,قلة عدد اسر تهافضاًل عن  ة فيها يعتمد على االجور العاليةالخدمة الصحي

تقل عن الكيلوغرام  إذم 2014تولد قليلة من النفايات الطبية خالل سنة  بمعدالت ىالمستشف
وقد  .كغم/سرير/يوم(0,961وصلت الى ) إذ, مرتفعةتعد نوعا ما لكنها للسرير الواحد في اليوم 

عملية جراحية ما  (3.566م )2014بلغ عدد العمليات الجراحية التي اجريت في المستشفى لعام 
 .وفوق الكبرى بين صغرى ووسطى وكبرى

 عدد كبير منويمكن القول ان المستشفيات في قطاع الحيدرية ساهمت في استقبال ومعالجة     
, ولذلك جاء هذا حية بحيث تفوق على بقية القطاعاتواجراء الكثير من العمليات الجرا المراجعين

رتفع الكثافة تمثل باإلقليم الم إذالقطاع بأعلى معدالت لتولد النفايات الطبية في مدينة كربالء, 
في قطاع الحيدرية فقد  جاءت بعدد كبير أما بالنسبة للمراكز التخصصية من النفايات الطبية. 

بعدد من  راكز الرعاية الصحية االولية فقد جاءتاما م .مراجعاً ( 48.061بلغ )من المراجعين 
 .لمختلف االمراض مراجعاً ( 21.836المراجعين )

سباب مع اال عدد المراجعين لمختلف ارتباطوقد تبين من خالل التحليل االحصائي لدرجة     
عالقة طردية قوية, وبداللة ب جاء ,في قطاع الحيدرية ولجميع المؤسسات الصحية الطبية النفايات

 (.0.984)**بلغارتباط , بمعامل  احصائية كبيرة
 وافتقر الى توطن  اشتمل هذا القطاع على مراكز الرعاية الصحية االولية فقط, الجزيرة: قطاعـ 3
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ولذلك فقد كانت معدالت  المؤسسات الصحية,المستشفيات والمراكز التخصصية وغيرها من 
في  قليل جدًا قياسًا بالمستشفيات والمراكز التخصصية المراجعين لمختلف األسباب المرضية

معالجتها في المراكز الصحية  متاالمراض التي ت توقد شمل, قطاعي المدينة القديمة والحيدرية
وعموما  اجراء بعض الفحوصات البسيطة,, وكذلك كالتهاب القصبات الهوائيةعلى امراض البرد 

أن االطباء الموجودين في و تمتاز الخدمة الصحية التي يقدمها المركز الصحي بكونها بسيطة, 
التي  المرضية الحاالت اغلب ذلك فأنلو  ال يكونون من اصحاب االختصاص, المركز الصحي

ولذلك جاء  يتم اكتشافها في المركز الصحي يتم تحويلها الى المستشفى العام او االختصاص,
جاءت المراكز الصحية في هذا القطاع بعدد من  إذ  (1).هذا القطاع بأقل معدل للنفايات المتولدة

 بمعالجةالجزيرة ولذلك فلم تساهم المؤسسات الصحية قطاع  ,مراجعاً ( 23.651المراجعين بلغ)
الكثير من االمراض, فضاًل عن عدم اجراء عمليات جراحية لعدم وجود مؤسسات صحية تختص 
بذلك كالمستشفيات, ولذلك فقد تميز هذا القطاع بقلة ما يتولد من نفايات طبية قياسًا بالقطاعين 

عدد  هناك عالقة طردية بين تبين من خالل نتائج التحليل االحصائي أنوقد االخرين. 
في قطاع  النفايات الطبية في مراكز الرعاية الصحية االولية وبين االمراضمراجعين لمختلف ال

    .(0.787) بلغ ارتباطبمعامل  الجزيرة
االمراض يعد اهم العوامل  عدد المراجعين لمختلف مكن القول ان عامليومن خالل ما تقدم      

التي ساهمت في رسم خريطة النفايات الطبية في مدينة كربالء, فارتفاع معدل المراجعين في 
 عدد المراجعين قطاع الحيدرية كان السبب االول الرتفاع معدالت النفايات الطبية فيه, وانخفاض

بر في ان يأتي هذا القطاع كاالدينة القديمة عنه في قطاع الحيدرية كان السبب في قطاع الم
توزيع المؤسسات بالمرتبة الثانية من حيث معدالت النفايات الطبية المتولدة, كما ان انعدام 

بالتالي  واقتصاره على المراكز الصحية في قطاع الجزيرة المستشفياتوالمتمثلة ب الرئيسةالصحية 
ساهم في ان يأتي هذا القطاع  ,انعدام معالجة االمراض المستعصية واجراء العمليات الجراحية
 يمكن القول ان المستشفياتكما  .بالمرتبة االخيرة بمعدالت قليلة جدًا من النفايات الطبية المتولدة

في قطاع المدينة القديمة تساهم بنسبة كبيرة ال بأس بها في تقديم  والمؤسسات الصحية االخرى
 م2014نة %( من المراجعين خالل س16,9الخدمات العالجية, وذلك لمعالجتها بما نسبته )

%( من العمليات الجراحية 25) ما نسبته , وساهمت كذلك في اجراءلمختلف االسباب المرضية
التي اجريت في مدينة كربالء, وذلك ما ساهم في ان يأتي هذا القطاع بالمرتبة الثانية من حيث 

و (47)جدول ينظر(%5,7الى) بنسبة صلت معدالت تولد النفايات الطبية بعد قطاع الحيدرية,
   (.17)خريطة

 

                                                           

 م. 4/5/2015مقابلة شخصية مع الممرض الوقائي عالء الشيخ، يوم االثنين (1)
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 (47)جدول

التوزيع النسبي لألمراض المعالجة والعمليات الجراحية والنفايات الطبية المتولدة حسب 

 م2014القطاعات في مدينة كربالء لعام 

 نسبة النفايات الطبية نسبة العمليات الجراحية نسبة االمراض المعالجة اسم القطاع

 %5,7 %25 %16,9 القديمةالمدينة 

 %92,2 %75 %80,8 الحيدرية

 %2,1 %0 %2,3 الجزيرة

 (32)جدولو (2و) (1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على ملحق)

في قطاع الحيدرية بالنسبة االكبر من عدد المراجعين  المؤسسات الصحية بينما ساهمت       
%( 80,8وصلت نسبة المراجعين الُمعالجين فيها الى) إذالذين تمت معالجتهم في مدينة كربالء, 

%( من 75من مجموع المراجعين للمستشفيات في بقية قطاعات المدينة, وقد تم اجراء ما نسبته)
وذلك ما ساهم في ارتفاع كثافة  العمليات الجراحية في المؤسسات الصحية التابعة لهذا القطاع

 .(%92,2بة وصلت الى)تولد النفايات الطبية في هذا القطاع بنس
%( من  0) و لمختلف االمراض %( من المراجعين2,3أما قطاع الجزيرة  فقد جاء بنسبة )    

العمليات الجراحية, فهذا القطاع ال تتوزع فيه المستشفيات وال المراكز التخصصية واقتصر فقط 
بسيطة تقدم في  على مراكز الرعاية الصحية االولية, التي تشتمل على تقديم خدمات عالجية

إذ  اغلبها الى االطفال والنساء, كرعاية الطفولة واالمومة, و عمليات زرق االبر وضماد الجروح,
ولهذا جاء هذا القطاع بأدنى المعدالت من  ال تجرى فيها العمليات الجراحية كما ذكرنا سابقًا,

  .%(2,1وصلت نسبتها ) النفايات الطبية المتولدة
الفصل يمكن القول ان العوامل الطبيعية والبشرية اختلفت فيما بينها في حجم  وفي نهاية هذا     

التأثير في تباين معدالت انتاج النفايات الطبية في المدينة واختالفها مكانيًا وزمانيًا بين قطاع 
واخر من قطاعات المدينة, وبعبارة اخرى ساهمت تلك العوامل في تكوين الشكل النهائي لخريطة 

ات الطبية في المدينة. وقد كان لتباين كثافة السكان بين قطاعات المدينة الثالث, النفاي
 واالختالف في توزيع حجم استعماالت االرض, فضاًل عن إن تباين نسب ومعدالت االصابة

ث  موقع معالجتها , كلها كان لها يباألمراض بين فصل واخر من فصول السنة, وتباينها من ح
 توزيع كثافة النفايات الطبية في المدينة وتشكيل اقاليم مختلفة الكثافة للنفاياتاالثر الواضح في 

وهذا ما يؤكد  الطبية)اقليم الكثافة المرتفعة, واقليم الكثافة المتوسطة, واقليم الكثافة المنخفضة(.
 في بيةالط النفايات توزيع تباين في أثراً , والبشرية الطبيعية للعوامل أن  صحة الفرضية القائلة)

الى ان النفايات الطبية في حال تراكمها في مكان معين وعدم  وتجدر االشارة (.الدراسة منطقة
ادارتها و معالجتها بطرق صحية فإنها وبتواجدها وسط مناطق سكنية تعد من االمور الخطرة , 

  بة. والتي لها اثار على الصحة العامة فضاًل عن االثار البيئية على الهواء والماء والتر 
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 (17)خريطة

اقاليم النفايات الطبية في مدينة كربالء حسب التوزيع الجغرافي لألمراض والعمليات الجراحية 

   م2014لعام 

 ( 47)جدولالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على ال
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, ون فيهاالنفايات على صحة السكان والبيئة التي يعيش انواع من اخطرالنفايات الطبية  ُتعد      
وذلك الن النفايات الطبية تُنتج داخل المؤسسات الصحية التي تقع في المدينة وسط السكان, 

, في تلك المؤسسات المراجعين والمرضىوالعاملة و  خطورتها على الكوادر الطبيةفضاًل عن 
جل التخلص منها, والتي عادًة ما تترك أناهيك عن آثارها التي تنجم من كيفية التعامل معها من 

 .واسعة على البيئة من ثم االنسان أضرار  
ويهدف هذا الفصل الى التعرف على التلوث البيئي والمخاطر الصحية للنفايات الطبية         

, من خالل اجراء التحاليل كالمخاطر واالمراض التي تصيب العاملين في المؤسسات الصحية
 فضاًل عن التعرف على  ,المختبرية للكشف عن اصابتهم باألمراض المرتبطة بالنفايات الطبية

مياه الصرف , اضافًة الى والمياه الجوفية التعرف على تلوث التربةو , الناجم عنها ريبصالتلوث ال
 من خالل تحليل العينات المسحوبة مختبرياً التي تطرحها المؤسسات الصحية, وذلك  الصحي
, فضاًل عن الكشف البيولوجي للبكتيريا بما فيها العناصر الثقيلة عناصر الكيميائيةعن ال للكشف

, فضاًل عن التعرف في التربة والمياه الجوفية للعينات المأخوذة من منطقة الدراسة واالمراض
 .على التلوث الهوائي من خالل الكشف عن الغازات التي تطرحها المحارق الطبية وموقع الطمر
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 المبحث االول
 . الصحية المؤسسات في الطبية للنفايات الصحيحة غير االدارة آثار

سات الصحية في مدينة ة التي تخص النفايات الطبية في المؤسيهناك العديد من المشاكل البيئ  
 ولياً أ, بسبب عدم فرز النفايات الطبية فرزًا عن سوء االدارة للنفايات الطبية التي تنتج كربالء,

على العاملين الذين  هذا العملوترك  ,في اغلب المؤسسات الصحية من قبل الطبيب او مساعده
ال يقومون  إذيقعون بالكثير من االخطاء,  يتميزون بقلة الوعي بخطورة هذه النفايات, وبذلك فهم

عن وجود العديد من المعرقالت االخرى فضاًل , لتفادي خطورة هذه النفايات باالحترازات الالزمة
ات الصحية معرضة للمخاطر سالتي تم ذكرها, فأسهم ذلك في امكانية ان تكون بيئة تلك المؤس

خالل الدراسة الميدانية التي  مالحظته توذلك ما تمالعاملين بالنفايات الطبية,  السيما, و الصحية
 التحليل على االعتماد تم دفق ذلكلو . م2015 للمؤسسات الصحية خالل عام قام بها الباحث

 بالنفايات العاملين من الدم من عينات سحب تم إذ, باألمراض اصابتهم مدى للتعرف المختبري
 .مختبرياً  وتحليلها الطبية

تغير غير  ويمكن تعريف التلوث البصري بأنه  :(Visual Pollution) لتلوث البصريا اوال:
قد عرفه البعض بأنه و اإلخالل بتوازنها, ى إل يمرغوب فيه في أحد عناصر البيئة يؤد

رؤية مناظر أو مظاهر غير جمالية أو منفره في عناصر البيئة المعمارية  عند اإلحساس بالنفور
ة و المناخية أو القيم يأو طرق تتعارض مع كل من البيئة الطبيع فراغات من كتل بنائية أو

وباختصار هو كل المناظر  (1) الدينية والخلقية أو الحضارية أو القيم الجمالية أو المعمارية.
النفايات بشكل عام والنفايات  ُتعد  البيئية المحيطة باإلنسان الفاقدة لإلحساس البيئي الجمالي, و 

الطبية من المناظر الفاقدة لإلحساس البيئي والجمالي و الحضاري ولذلك فهي تعد مظهر من 
 .   (16)صورةينظر  مظاهر التلوث البصري

سواء داخل المؤسسة الصحية او  المنظر الجمالي للبيئة الحضرية في تشويهال ويظهر ذلك    
مالحظة انتشار بعض من تم  إذ, خارجها وذلك عندما ترمى هذه النفايات خارج تلك المؤسسة

هذه النفايات في بعض االحياء السكنية نتيجة لرميها ومن دون معالجة من قبل بعض 
ويشترط عند نقل حاويات ومركبات  عاية الصحية االولية.مراكز الر  السيماالمؤسسات الصحية و 

 (2)بالشروط االتية:  يلتزم الناقلنقل النفايات الطبية ان 
 .توفير مكان مخصص لنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة مقاوم لتسرب السوائل بالمركبة 

                                                           

, المجهول الجندي منطقة – دراسية حالة غزة مدينة في البصري للتلوث تحليلية دراسةشامية,  جميل أحمد(1)

 29م, ص2013غزة,  -رسالة ماجستير)غير منشورة(, كلية الهندسة, الجامعة االسالمية

م , 2006 لسنة( 8)  رقم الطبيعية والمحميات للبيئة األعلى المجلس, الصحية الرعاية نفايات إدارة تعليمات(2)

 http://adf.ly/1ZJBfA, الموقع االليكتروني م2007(, الدوحة, 1الجريدة الرسمية , العدد )
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 (16)صورة

 في مستشفى النسائية والتوليدالتلوث البصري 

 

 صباحا   11:30م, الساعة 27/12/2015االحد  من قبل الباحث بتاريخالمصدر: التقطت 

 .عدم استخدام المركبات ذات المكابس في نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة 
 عدد مناسب من أجهزة , مناسبة لالستعمال في حالة التسربالمطهرات البـ)ز المركبة يتجه

المكان المخصص لنقل النفايات حسب إطفاء الحريق في متناول اليد وفي مكان منفصل عن 
 .(حجم المركبة وحيز الفراغ المتوفر فيها

 .يحظر استخدام المركبات العادية ذات الصناديق المفتوحة 
  وضع عالمات وبيانات واضحة على جانبي وخلف الجزء المخصص للحمولة بالمركبة, تدل

كبيرة على مدى خطورة حمولتها بحيث تكون هذه العالمات والبيانات مدونة بحروف 
 ( بوصات.3) وواضحة ال يقل ارتفاعها عن

للمؤسسات الصحية  باحثوذلك ما لم يتم مالحظته من خالل الدراسة الميدانية التي قام بها ال   
توفر حاويات كافية لتجميع النفايات الطبية امام جهاز الثرم أو المحرقة ال ت إذ, في المدينة

عدم وجود حاويات خاصة فضاًل عن  .(17)صورةينظر  الخاصة بمعالجة النفايات الطبية
عدم وجود سيارة و  لتجميع النفايات الناتجة من جهاز الثرم والتعقيم لغرض نقلها من قبل البلدية.

,  لثرم والتعقيمبالمدينة الى جهاز امخصصة لنقل النفايات الطبية من المراكز الصحية المنتشرة 
والعاملين بهذا البيئة على يشكل خطرًا مما , يتم االعتماد على سيارات نقل النفايات العادية إذ

اي من وسائل الحماية من انتقال الملوثات  الىالعادية  سيارات النفايات المجال, نتيجة الفتقار
نفايات معدية وكيمياوية خطرة , وفضاًل عن ذلك فإن استخدام سيارات  الطبية التي تحتوي على

النفايات العادية في نقل النفايات الطبية سيسهم في خلط النفايات العادية مع الطبية الخطرة , 
 . الخطرة يةالطب وذلك ما يؤدي الى زيادة كميات النفايات
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 (17)صورة

 في مستشفى كربالء بعض الحاويات المستخدمة بجمع النفايات الطبية المعالجة بالمحرقة

 
 .م2015, تقارير مديرية بيئة كربالء, قسم مراقبة وتقييم االنشطة الخدميةالمصدر:           

اغلب المؤسسات الصحية وجود خلط بين النفايات الطبية والنفايات العادية في كما يالحظ     
, جد مخازن خاصة بالنفايات الطبية اتو  , ويرجع ذلك الى عدم الطبية )ع(بما فيها مدينة الحسين

المنطقة المخصصة لمعالجة تراكم النفايات الطبية الحادة والمعدية على االرضية قرب ولذلك ت
التي غالبًا ما تراكم النفايات االعتيادية البلدية  عن , فضالً بشكل عشوائي ومبعثر النفايات الطبية

 .(18)صورة, ينظر الطبية الخطرة يحدث خلطها مع

وان  السيما, و الكريهة والحشرات الضارةانتشار الروائح  عن التلوث البصري ينجم ما انَّ ابرز   
ينظر باستمرار  طفح المجاري مدينة الحسين الطبية تشهد السيمابعض المؤسسات الصحية و 

 ., وذلك لتزايد الضغط عليها نتيجة لكثرة اعداد المراجعين(19)صورة
 (18)صورة

 النفايات الطبية في مناطق قرب المحرقة في مستشفى النسائية واالطفال انتشار

 

 .م2015, تقارير المصدر: مديرية بيئة كربالء, قسم مراقبة وتقييم االنشطة الخدمية
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 (19)صورة 

مجاري الصرف الصحي في مدينة الحسينمياه طفح 
)ع( 

 الطبية

 

 .م2015, تقارير مديرية بيئة كربالء, قسم مراقبة وتقييم االنشطة الخدمية المصدر:

درجات الحرارة  السيمادور كبير في زيادة التلوث البيئي داخل المؤسسات الصحية, و  لمناخول    
 في زيادة خطر التلوث بالمواد المعدية و الحاملة للملوثات من خالل مساهمتهما واالمطار

ترسب المكونات الخطرة فضاًل عن الخطرة, عن طريق التحلل والتعفن من خالل درجات الحرارة, 
المياه  والعناصر الكيمياوية لتصل الى بتلك البكتيريا الى التربة عند سقوط االمطار فتلوثها

 الجوفية.
روائح الكريهة بنقل الملوثات كاألدخنة والمهم  دورفي لعب  واتجاههاالرياح كذلك تساهم     

فضاًل عن المخاطر  ,الى المناطق السكنية المنبعثة من مخازن النفايات الطبية المكشوفة
الصحية على العاملين والسكان القريبين من جهاز الثرم والتعقيم الذي تنبعث منه الغازات 

 الغازات الخطرة التي كذلك رة والتي ممكن ان تسبب الكثير من االمراض,والروائح الكريهة الخط
 .لتي توجد في بعض المؤسسات الصحيةتطرحها المحارق ا

ضافًة الى و       المؤسسة الصحية وجمالية منظر وتشويهلتلوث  تمثل مصدراً  نفاياتال ان هذها 
وما  فإنها تساهم في نقل كثير من االمراض, الروائح الكريهة والمزعجة, وانتشارالمحيطة  والبيئة

والحيوانات الضالة وما  قل األمراض كالصراصير والقوارضاونو توالد الذباب يساعد على ذلك 
 األمم المتحدة بشأن ي أصدرتهيئبفحسب تقرير  (20ينظر صرة رقم) ,تسببه من أمراض معدية

% من الحاالت المرضية  90أكثر من مع النفايات الصلبة بالدول النامية  مشكالت التعامل
 الدول سببها انتقال الميكروبات عن طريق الحشرات والطفيليات الموجودة في مستشفيات تلك

  زوج واحد من الذباب على قمامة بداية من  والفئران والصراصير وغيرها, إذ أنه إذا تم تربية
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  (20)صورة

 مستشفى النسائية والتوليدانتشار الذباب على اكياس النفايات الطبية في 

   11:30م, الساعة 4/1/2016 بتاريخ المصدر: التقطت من قبل الباحث

حالة توفر في بليون ذبابة  191أشهر فإن نسل هذا الزوج يصل إلى  6مارس ولمدة  شهر
وتنقل  ماليين ميكروب 6المثلى للتكاثر والنمو, وكل ذبابة يمكنها أن تحمل نحو الظروف 
ذا تم ترك زوج من الفئران يتغذى على النفايات لمدة   مرض, 42لإلنسان  سنوات فإن نسل  3وا 

بالتالي  (1). مليون فأر (6, 5)مليون فأر وبعد خمس سنوات إلى  (5, 3)الزوج يصل إلى   هذا
يمكن ان تصبح المؤسسة الصحية التي ال يتم فيها معاملة النفايات الطبية معاملة صحيحة مكانًا 

 راض والميكروبات. لنقل االم

تتعرض  :المؤسسات الصحيةفي  تلوث الدمالناجمة عن النفايات الطبية و  االمراضثانيًا: 
 الجروح و االصابات :أهمها األخطار من للعديد بالنفايات الطبية والعاملين الكوادر الطبية والفنية

 الزجاج وكسر والشفراتالمشارط و  المحاقن أبر مثل الحادة لألدوات لتعرضهم نتيجة واالمراض
 االلتهابات يسبب مما المرضى بدم الملوث والشاش بالقطن أو المرضى بإفرازات المختلطة
)مرض والتيتانوس,  Cو  B السيماو  الفيروسي الكبدي االلتهاب مثل خطيرة بأمراض واإلصابة

البكتيريا التي تسبب , فضال عن الكثير من انواع (2).وأمراض أخرى كثيرة االيدز(-نقص المناعة
  .(48)جدولينظر  ,Coliform))امراضًا كثيرة كبكتيريا القولون وبكتيريا الكوليفورم

( ان االمراض الناجمة عن النفايات الطبية تختلف بحسب وسائل 48) جدولويتضح من ال    
 نقلها وبذلك تختلف االصابة بهذه االمراض حسب نوع المؤسسة الصحية , إذ تختلف 

                                                           

 83ص, مصدر سابق,  السعد أم سراي(1)

 (2)World health Organization, Health impacts of health-care, Electronic Site, 
http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/020to030.pdf. 
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 (48)جدول

 االمراض الناجمة عن التعرض للنفايات الطبية

 وسائل النقل الميكروب انواع االمراض

البكتيريا المعوية مثل السالمونيال والكوليرا وبعض  االلتهابات المعوية 

 , وبكتيريا القولون, والكوليفورمالطفيليات 

 البراز والقيء

الحصبة وبكتيريا االلتهاب السل الرئوي وفيروسات  امراض بالجهاز التنفسي

 الرئوي

 اللعاب والبصاق

 إفرازات العين  فيروس الهربس امراض العيون

 إفرازات الجهاز التناسلي بكتيريا السيالن وفيروسات الهربس أمراض تناسلية

 الصديد البكتيريا الكروية)السبحية( االلتهابات الجلدية

 إفرازات الجلد الخبيثةالبكتيريا العصوية للجمرة  الجمرة الخبيثة

 سائل الحبل الشوكي بكتيريا االلتهاب السحايا التهابات السحايا

الدم وافرازات الجهاز  فيروس اإليدز اإليدز

 التناسلي

 الدم ومشتقاته كاألمصال فيروسات الدم مثل االبيوال والمربورغ حمى نزف الدم

 الدم بكتيريا الكروية)العنقودية( تعفن الدم

 الدم بعض البكتيريا العصوية والمعوية والبكتيريا الكروية بكتيريا الدم

 الدم خميرة الكنديدا اللبيكنس فطريات الدم

 البراز فيروس تليف الكبد األلفي تليف الكبد األلفي

 الدم وسوائل الجسم فيروس تليف الكبد البائي والجيمي تليف الكبد البائي والجيمي

اإلدارة الفعالة للمخلفات الطبية الخطرة بمرفق هاللي عبد الهادي هاللي و محمد رفعت زغلول, المصدر: 

ابريل ,  11-9, بحث مقدم الى المؤتمر الوطني الثاني لهندسة البيئة, جامعة عين شمس, الصرف الصحي

 6م  ص 2007

 باألمراض, ولكن هناك النفايات الطبية المتولدة منها, بالتالي تؤدي الى االختالف في االصابة

 التهاب مرضهي كثير من الدراسات تؤكد ان اكثر االمراض ارتباطًا بالتعرض للنفايات الطبية  
 وتحصل ض اإليدز,ر المسبب لم (HIV) البشري المناعة نقص وفيروس الفيروسي الكبد

 أو المصاب المريض بدم الملوثة الحادة األدوات بواسطة الجروح أو اإلبر غرز أثناء اإلصابات
حدى الدراسات أكشفت  فقد (1),المريض بدم الملوث الجلد أو الفم, أو األنف أو العين خالل من

م(عن 2002في الواليات المتحدة االمريكية لعام ) (WHO)ها منظمة الصحية العالميةتر اجالتي 
ينجم ما دى خطورة م يتضحف (49)جدولينظر , الحادةحجم و خطورة التعرض للنفايات الطبية 

يظهر ان جميع من يعمل بالمؤسسات  كما عنها من اصابات بمرض التهاب الكبد الفيروسي,
  .بهذا المرضالصحية معرضون لخطر االصابة 

 

                                                           

 -(USAIDالرعاية الصحية األولي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )مشروع وزارة الصحة العراقية, (1)

 69م, ص2012, العراق, األولية الصحية الرعاية لمراكز النفايات من والتخلص العدوى من الوقاية إرشادات
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 (49)جدول

  م(2002)اإلصابات السنوية بالنفايات الطبية الحادة في الواليات المتحدة األمريكية

 الصحية المؤسساتالعاملون في  ت

عدد اإلصابات معدل 

السنوية بالنفايات 

 الطبية الحادة

عدد اإلصابات السنوية معدل 

بالتهاب الكبد الفيروسي 

 بسبب الجروح

 96-56 22.200-17.700 في المستشفى المالكات التمريضية 1

 45-26 48.000-28.000 خارج المستشفى المالكات التمريضية 2

 15-2      7.500 - 800 في المستشفى المختبرات كوادر 3

 91-23 45.000-11.000 بالمستشفى عمال النظافة 4

 24 12.200 الفنيون ومساعديهم 5

 <1 400 -100 أطباء األسنان في المستشفيات واألطباء  6

 3-1 1.700 -500 األطباء في العيادات الخاصة 7

 <1 300 -100 أطباء األسنان في العيادات الخاصة 8

 8-5   3.900 -2.600 األسنان في العيادات الخاصةأطباء مساعدي  9

 واإلسعافات الطوارئ مجال في العاملون 10

 األولية

12.000 24 

 15 7.300-500 النفايات )خارج المستشفى( العاملون في 11

Source: World health Organization, Health impacts of health-care, Electronic Site, 
http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/020to030.pdf 

 خارج العاملين ين والممرضاتللممرض بالنسبة يفوق العدد إن تبين وفي دراسة اخرى     
 إلف( 48-28) بين ما اإلصابة تصل إذ وغيرها, الرعاية ودور المنازل مثل المستشفيات,

 العالم بلدان بمعظم التمريضية المالكات تعرض عن أخرى دراسات أظهرت وقد إصابة,
  (1)خز اثناء االنتهاء من استعمالها.والتعرض للو  الحقن أخطاء بسبب ,(Aids) بفيروس لإلصابة

فقط الن النوعين  B,C يشمل النوعين  لقاح التهاب الكبد الفيروسيتجدر االشارة الى ان و     
لتفادي االصابة بهما, كما ال يوجد لقاح ضد  لقاح لحد االن مضاد او ال يوجد Aو Gاالخرين 

, كما تجدر االشارة (Aids)( الذي يسبب مرض االيدزHIV فيروس )نقص المناعة المكتسبة
كما  بعد االصابة بهاومرض االيدز  Gالى انه ال يوجد عالج لمرض التهاب الكبد من نوع 

%( بتفادي االصابة 95التهاب الكبد الفيروسي بنسبة ), ويسهم اللقاح ضد مرض ذكرنا سابقاً 
 وخزة جراء من اإلصابة خطورة وتصل (2) ,بهذا المرض المعدي, وُيعطى على ثالث جرعات

                                                           

  األولية الصحية الرعاية مراكز من لعينة استطالعية دراسة الطبية النفايات إدارة, اللويزي خلف طه محمد(1)

 26م, ص2009, رسالة ماجستير )غير منشورة(, كلية االدارة واالقتصاد, جامعة الموصل, الموصل مدينة في

 )ع(البحوث والدراسات في وحدة تعزيز الصحة, مدينة الحسين رئيس قسم مقابلة شخصية مع الدكتور علي(2)
 م, الساعة العاشرة صباحا  3/1/2016الطبية, بتاريخ 
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 كل من شخصتتراوح بين  % )30 الى الفيروسي الكبد التهاب بمرض ملوث بدم جرح أو برةإ
     (1).المصدر الشخص من بالعدوى اإلصابة حالة على وتعتمد( 3 من 1 الى 16
بالنفايات  العاملين المسحوبة من دمالالفحوصات المختبرية الوبائية لعينات اجراء  قد تم و     
 التيالمدينة في  الرئيسية الحكومية مستشفياتالوذلك في  ,في منطقة الدراسة الطبية

تم  إذ (2)الطبية, مستشفى كربالء لألطفال, ومستشفى النسائية والتوليد( )ع(شملت)مدينة الحسين
كانوا قد تلقوا  اذا ماو قد تعرضوا الى االصابة بنفايات طبية حادة,  فحص ما اذا كان العاملون

تم  إذ, المرض, فضاًل عن التأكد من خلوهم من لمرض التهاب الكبد الفيروسيلقاح مضاد 
ارتباطًا بالتعرض  لكونها االكثر (*) (B,Cومرض التهاب الكبد الفيروسيااليدز تحليل امراض)

  .للنفايات الطبية الحادة حسب منظمة الصحة العالمية

المذكورة  اصابات بأي من االمراض ي  أ يتم تأكيدومن خالل نتائج التحليل المختبري لم      
 .(50)جدولينظر  ,م2016 ممن قبل الباحث في عا خالل الفترة التي تم فيها التحليل اعاله

ويعود ذلك الن بعضهم قد تلقوا اللقاح المضاد لهذه األمراض , كما تجدر االشارة بأنه ليس كل 
تعرض للوخز بالنفايات الطبية الحادة يسبب هذه االمراض حصرًا, فقد تكون حاملة ألمراض 

بلغ  لقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي عدد الذين تلقوا أمااخرى وليس االمراض التي تم فحصها. 
 الطبية, ولم يتلقى العاملين في مستشفى النسائية ألي لقاح )ع(عاملين( في مدينة الحسين 5)

 عدد الملقحين أما في مستشفى كربالء لألطفال فقد بلغ ,م2016م الى 2015خالل من نهاية 
للنفايات الحادة  حاالت التعرضالكثير من  هناكوكانت . من العاملين المفحوصينعامل( 2)

تم فحصهم او العاملين االخرين فضاًل عن الممرضين والمختبريين  الذينسواء العاملين , الطبية
 265والمعينين في مستشفى النسائية والتوليد والبالغ عددهم ان الكادر التمريضي  إذاالطباء, و 

   (3)جميعهم قد تعرضوا لوخز االبر.
( م تم اكتشاف العديد من االصابات 2014-2013وتجدر االشارة الى انه في العامين )

وبأمراض مختلفة للكوادر الطبية والعاملين بالنفايات الطبية, فقد بلغ عدد االصابات الكلي 
 الطبية التي تم فيها  )ع(وذلك في مدينة الحسين ( اصابات,4لمرض التهاب الكبد الفيروسي )

 

                                                           

, USAID)مشروع الرعاية الصحية األولي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )وزارة الصحة العراقية,  (1)

 71-70مصدر سابق, ص

(


لقد اقتصر التحليل المختبري عينات الدم على هذه المستشفيات لكونها تعد اكبر المؤسسات الصحية في ( 

 المدينة, وتشهد ضغطاً كبيراً من قبل السكان.

()  لقد قام الباحث باالستعانة بالكادر المختبري لكل مستشفى لغرض سحب العينات من العاملين بالنفايات

  الطبية, ومن ثم  فحصها باألمراض الوبائية المذكورة أعاله في تلك المختبرات.

الخميس  مقابلة شخصية مع الممرضة جميلة, مسؤولة قسم شؤون التمريض, مستشفى النسائية والتوليد,  (3)
 .مساءا   12:30م, الساعة 3/3/2016
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 (50)جدول

نتائج الفحص المختبري الوبائي لعينات الدم المسحوبة من العاملين بالنفايات الطبية في 

 م2016المدينة 

عدد  اسم المؤسسة الصحية

العاملين 

بالنفايات 

 الطبية

 المفحوصين  

عدد االصابات 

بمرض التهاب 

 الكبد ونوعها 

Hepatitis 
(A,B,C,G) 

 

 اتاالصابعدد 

 بمرض االيدز

HIV 

عدد العاملين 

الذين تعرضوا 

لنفايات طبية 

  حادة

عدد العاملين 

المفحوصين الذين 

لم يتلقوا لقاح 

مضاد لألمراض 

 المذكورة 

مدينة الحسين 
)ع(
 4  8 اصابة ال توجد اصابةال توجد  9 الطبية 

 0 6 اصابة ال توجد اصابة ال توجد 6 مستشفى النسائية والتوليد

 2 2 اصابة ال توجد اصابة ال توجد 3 مستشفى كربالء لألطفال

الطبية  )ع(مدينة الحسين نتائج التحليل المختبري لعينات الدم في مختبرالمصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على 
 .م2016, ةومختبر مستشفى النسائي

اصابت عاملين بالنفايات الطبية تحديدًا  ((B( حاالت, حالتين منها من نوع 3اكتشاف )     
والحالة الثالثة من نوع   جهاز الثرم والتعقيم, وذلك لعدم تلقيهم اللقاح المضاد لهذا المرض, في
C  تسببت بوفاة طبيب تعرض لوخزة بآلة حادة)نيدل( حاملة لمرض التهاب الكبد الفيروسي نوع
C مما يعني انه ليس فقط العاملين بالنفايات الطبية معرضين لخطورة هذه النفايات, وانما ,
 .  (51)جدولينظر  شمل جميع من يعمل أو يرتاد المؤسسة الصحيةت

ما في مستشفى النسائية والتوليد فقد تم اكتشاف حالة واحدة باإلصابة بالتهاب الكبد من نوع أ    
B)) م ولم يتم 2014في عام  ضد هذا المرض, وذلك اً لقاح التي لم تتلق   المعينات إلحدى

وتجدر االشارة الى ان جميع من ُيكتشف بأنه , صابة في مستشفى كربالء لألطفال إ أي  اكتشاف 
, مصاب بمرض التهاب الكبد الفيروسي او اي مرض آخر معد  يتم تسريحه من مكان عمله 

  . لكي ال تنتقل العدوى الى االخرين
الشخصية التي ت المقابالو  الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث, ومن خاللفضاًل عن ذلك     

 فترة  تبين انهم قد عانوا من امراض بالجهاز التنفسي طيلة ,مع العاملين بالمحارق الطبيةاجراها 
  (51) جدول

في  الناجمة عن النفايات الطبية في المستشفيات الرئيسية عدد ونوع االصابات باألمراض

 م2014-2013 ميلعا المدينة

عدد ونوع االصابات بمرض التهاب الكبد  اسم المستشفى

Hepatitis (A,B,C,G) 

امراض 

الجهاز 

 التنفسي

تورم اليدين من 

جراء التعرض 

 للوخز

مدينة الحسين 
)ع(
 2 5 بالوفاة  توتسبب C( نوع 1) و  Bنوع  (2) الطبية 

 B 2 0نوع  1 مستشفى النسائية والتوليد

 1 0 0 مستشفى كربالء لألطفال

 3 7 4 المجموع
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 الطبية (المقابالت الشخصية مع العاملين بالنفايات الطبية والمحارق1: )المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على 
 . م2016-2015, خالل عامي في المستشفيات اعاله

 الصحة, قسم السيطرة على التلوث.  الطبية, وحدة تعزيز )ع(( مدينة الحسين2)

, يوم االحد نهضة هاشم كاظم, مسؤولة المختبر في مستشفى النسائية والتوليد( مقابلة شخصية مع الكيميائية 3)
 .م6/3/2016بتاريخ 

 م.4/5/2015 بتاريخ  مقابلة شخصية مع الممرض الوقائي عالء الشيخ, يوم االثنين (4)

( أشهر وذلك لتلقي 10-6)بينعملهم, وتطلب االمر عند بعضهم ترك العمل لفترة تراوحت 
العديد من  الطبية, فضاًل عن )ع(وذلك في مستشفى النسائية والتوليد ومدينة الحسين (1)العالج,

 حادة بآالت االصابة الى تعرضوا الذين العاملين بعض عند ين واالصابعاليد لتورم صاباتاال
 (.51)جدولكما في ال

كان  في منطقة الدراسة في المؤسسات الصحية ظهروخالصة القول ان التلوث الذي     
نتج عن طريق تراكم النفايات الطبية في مناطق غير لين: اولهما التلوث البصري الذي بشك

سوء التعامل مع النفايات الطبية من قبل العاملين لقلة فضاًل عن خاضعة للشرط البيئية, 
 وما يجر ذلك وراءه من تلوث ميكروبي وانتشار الروائح الكريهة وانتشار نواقل االمراض خبرتهم,

 غيرها من الجوانب السلبية التي تسبب انواع اخرى للتلوث وتكون خطرة على الصحة العامة.و 
وثانيهما هي المخاطر الصحية التي تطال جميع االشخاص الذين يعملون في المؤسسة الصحية 

االطباء والممرضين والعاملين بالنفايات الطبية  تشمل  إذ فضاًل عن المرضى والمراجعين,
. و ان اثر النفايات الطبية يتعدى حدود المؤسسة الصحية ليشمل سابقاً  اا ذكرنوغيرهم , كم

  وتلوث المياه, وتلوث الهواء(. ,البيئة المحيطة بها, واهم صور التلوث هي) تلوث التربة

                                                           

 )ع(مقابالت شخصية مع العاملين بالمحارق الطبية في مستشفيات النسائية والتوليد ومدينة االمام الحسين (1)
 .م التاسعة صباحا  7/3/2016االثنين  – ا  احم, الساعة العاشرة صب6/3/2016  , االحدوكربالء لألطفال الطبية



 [االثار البيئية للنفايات الطبية يف مدينة كربالء] الفصل الرابع

 

173 
 

 المبحث الثاني
 .بيئة المدينةالنفايات الطبية في  آثار: الثاني المبحث

النفايات  تولد المؤسسات الصحية حيث مصدرالتلوث البيئي للنفايات الطبية من داخل  يبدأ   
 كما يأتي: )التربة, والماء, والهواء(الى هذه البيئات الثالث ثم ينتقل ,الطبية

التي يعيش عليها للبيئة  الرئيسية عناصرالالتربة احد  دتع :والمياه الجوفية : تلوث التربةأوالً 
 سوف وبذلك فإن تلوثها او تلفها بالنسبة لجميع الكائنات, الحياة هي من اهم مصادر و, اإلنسان

  .حياة هذه الكائنات بما فيها االنسان على يعود بكثير من الضرر
يكون  األول ,ثالثة اشكال رئيسةب في منطقة الدراسة الطبية النفاياتالتربة من  ويحدث تلوث    
 إذ الطبية داخل المؤسسات الصحية في المدينة, النفاياتن حرق لتراكم الرماد الناتج م نتيجة

فضاًل  ,على كثير من الميكروبات واالمراضيحوي  , إذبطريقة تامة يكون هذا الرماد غير معالج
 ما الشكل الثانيأ عن تراكم المركبات الكيميائية التي تتخلف من دخان المحارق على التربة.

مما  ,بشكل عشوائيو في مخازنها  قبل معالجتها لفترة طويلة الطبيةتراكم النفايات  عن ينتجف
فيحدث في مواقع الطمر  لثيؤدي الى انتقال الكثير من الميكروبات الى التربة, أما الشكل الثا

 (21)صورةينظر  و ذلك بعد رمي هذه النفايات سواء كانت معالجة ام غير معالجة, الصحي,
أذا كانت هذه النفايات مكشوفة, وكذلك  السيماو تعفنها وتحللها فطمرها في األرض يؤدي إلى 
عند سقوط االمطار تترسب المواد الخطرة ف ,تلك   مواقع الطمر المواد الكيميائية التي تحتويها

تلوث المياه الجوفية,  فضاًل عن والعناصر الثقيلة التي تحملها النفايات الطبية الى التربة فتلوثها
يمتد لذلك س ,تحت االرض هي عبارة عن بحار داخلية, ومياه متحركة لجوفيةوبما ان المياه ا

 السيمااالراضي الزراعية و  شمل المناطق القريبة من المصدر والبعيدة, وهناك الكثير منالتلوث لي
كما تم  ,خرىاالمنزلية الستخدامات االو  تستعمل هذه المياه لغرض الري القريبة من موقع الطمر,

 .خالل الدراسة الميدانيةمالحظته من 

, يجب ان نعرف ان النفايات وقبل التعرف على تلوث التربة والمياه الجوفية بالنفايات الطبية    
الطبية ال يتم التخلص من خطورتها بشكل كامل في االجهزة المستخدمة لمعالجة النفايات الطبية 

أما االجهزة االمنة بيئيًا والتي تشتمل  وذلك لعدم كفاءة بعضها وتلويثها للبيئة كالمحارق الطبية ,
على جهاز الثرم والتعقيم الوحيد في المدينة فهو االخر يشهد ضغطًا كبيرًا من قبل المدينة الطبية 
 إضافًة الى المؤسسات الصحية االخرى التي تعتمد عليه في معالجة نفاياتها الطبية, ولذلك كثيراً 

الى تقليل كفاءته في التخلص من خطورة النفايات ما يتعرض هذا الجهاز الى اعطال تؤدي 
 الطبية, وبذلك تسهم في تلويث التربة والمياه الجوفية معًا.  
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 (21)صورة

 تراكم النفايات الطبية غير المعالجة بموقع الطمر

  م2:30م الساعة 2/1/2016التقطت من قبل الباحث يوم السبت المصدر: 
وقد قامت مديرية بيئة كربالء عن طريق كادرها المختبري بإجراء التحليالت المختبرية لجهاز     

الطبية, وقد بين الفحص الجرثومي للمياه  )ع(مدينة الحسين ( فيShreddingالثرم والتعقيم)
م م بارتفاع نسب وجود البكتريا الضارة والجراثي2014والمسحات المسحوبة من هذا الجهاز لعام 

. أي ان جهاز الثرم والتعقيم ال يتم فيه قتل (52)جدولينظر كانت النتيجة غير صالحة  إذ
الميكروبات والبكتيريا الممرضة بشكل نهائي, ويرجع ذلك الى عدم تشغيل الجهاز بطريقة 
صحيحة, لعدم وجود الخبرة الفنية التي تكون على معرفة تامة بكيفية تشغيله وصيانته عند 

 ه.   حدوث اعطال فيه, اضافة الى االسباب التي تم ذكرها اعال
 (52)جدول

مدينة في رم والتعقيم جهاز الثنتائج التحليل الجرثومي للعينات الصلبة والسائلة المسحوبة 

األمام الحسين
(ع)

 الطبية 

رقم وتاريخ 

 العينة

M.P.N of 

T.C/100ml 

عدد بكتريا 

 القولون

M.P.N of 

F.C/100ml 

بكتريا القولون 

 البرازية

M.P.N of 

E.Coli/100ml 

اإلشريكية البكتريا 

 القولونية

T.P.C 

العد 

الكلي 

 للبكتريا 

Swab on 

Macconky 

 المخمرة البكتريا

 الالكتوز لسكر

 النتيجة

 (1عينة رقم)

2/12/2013 

غير  30 50 0 6,9 6,9

 صالح

 (2عينة رقم)

2014 

غير  - 110 5,1 5,1 5,1

 صالح

 م.2014-م 2013البكتريولوجي واالحيائي, بيانات مختبر التحليل المصدر: مديرية بيئة كربالء المقدسة, 
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تصبح عملية التخلص من خطورة النفايات الطبية غير مكتملة لتشكل خطرًا عند القيام  وبذلك    
 .بنقلها الى مواقع الطمر, التي ال تخضع الى الشروط البيئية هي االخرى

وبايولوجية معدية وغيرها من النفايات الخطرة   وألن النفايات الطبية تتكون من نفايات كيميائية     
الفيزيائي أضافة الى  فقد اشتمل التحليل المختبري للتربة والمياه الجوفية على الفحص البيولوجي 

 تركيزتم فحص النماذج بيولوجيًا لمعرفة االمراض والميكروبات, كما تم حساب  إذ, والكيميائي
, أما مواقع العينات المأخوذة النادرةو  الثقيلة والسالبة والعناصرواأليونات الموجبة (E.C, و PHالـ)

في المؤسسات والحدائق الداخلية  فقد اشتملت على المواقع القريبة من مخازن النفايات الطبية
 المياه عن فضالً  المستشفيات الحكومية وكذلك من موقع الطمر السيماالصحية الرئيسية و 

, و بعمق واحد بالنسبة للمياه الجوفية به المحيطة المزارعآبار  و فيه الواقعة لآلبار الجوفية
الجوفية ألبار المزارع تقع بالقرب من موقع الطمر  ( سم,30 -0( سم و)30-0وبعمقين للتربة )

نتائج الفحص المختبري البيولوجي والفيزيائي وقد تمخضت , (3)مرئيةينظر ال الصحي,
 عن االتي: والكيميائي

 :Biological Analysisللتربة والمياه الجوفية  )الجرثومي(البيولوجي المختبريالتحليل -1
بالكشف عن  الجوفية البيولوجي للنماذج المأخوذة لعينات التربة والمياه تحليل المختبريال يساهم

أظهرت نتائج التحليل البيولوجي إن معظم العينات  إذ, وجود البكتيريا والكائنات الممرضة
ينظر , المأخوذة من منطقة الدراسة للتربة والمياه الجوفية ملوثة بمجموعة بكتيريا الكوليفورم

ويأتي هذا التلوث نتيجة لعدم عزل النفايات الطبية في مكان خاضع للشروط ,  (53)جدول
البيئية في المؤسسات الصحية المدروسة فتنتقل هذه االنواع من البكتيريا الى التربة وبيئة 
المؤسسة الصحية كما ذكرنا سابقًا, كما ان تأثر المياه الجوفية بهذه البكتريا جاء نتيجة إللقاء 

وأن احد العوامل  .( السابقة21)صورةفي البية في مواقع الطمر بدون معالجة كما النفايات الط
الحرارة من حيث درجة  المساعدة على وجود هذه االنواع من البكتيريا هي الظروف المناخية,

 ,عند سقوط االمطار ويزيد عددهاكما , لى بقاء هذه البكتيريا لمدة اطولالمنخفضة التي تعمل ع
بكتيريا في  المتساقطة والزيادة الباحثين الى ان هناك عالقة بين االمطار العديد منإذ اشار 
 .القولون
(عند التعرض لها االصابة بالتهاب المجاري البولية وانتان Coli. Eوتسبب بكتريا القولون)    

إلنسان البول, والتهاب السحايا عند االطفال حديثي الوالدة, والتهاب االمعاء الحاد بالنسبة ل
والحيوان على حد سواء, ومرض اسهال المسافرين وهو مرض شبيه بالزحار يصيب االنسان, 
 فضاًل عن مرض خمج القولون النزفي أو ما يسمى باإلسهال الدموي, أما الساميونيال التي تنتقل 
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 (3)مرئيةال

 مواقع عينات الترب وآبار المياه الجوفية المدروسة

 
 .2014المرئية الفضائية لمدينة كربالء لسنة على الدراسة الميدانية, و  اعتمادا   المصدر: من عمل الباحث

 (53)جدول

 للتربة والمياه الجوفية نتائج الفحص البيولوجي
 نوع البكتريا الملوثة النتيجة الموقع  رقم العينة والعمق 

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

بــ
تر

ال
 

مدينة الحسين سم0-30 1
)ع(

 الكوليفورممجموعة بكتيريا   ملوث الطبية 

 مجموعة بكتيريا الكوليفورم ملوث سم30 -0 2

مدينة الحسين سم 30- 0 3
)ع(

  الطبية 

قرب محطة معالجة مياه 

 الصرف الصحي

 مجموعة بكتيريا الكوليفورم  ملوث

 مجموعة بكتيريا الكوليفورم ملوث سم30 -0 4

  سم0-30 5

 مستشفى كربالء لألطفال
 - غير ملوث

 - غير ملوث سم30 -0 6

مستشفى النسائية  سم0-30 7

 والتوليد
 مجموعة بكتيريا الكوليفورم ملوث

 بكتيريا القولون ملوث سم30 -0 8

 - غير ملوثالمركز الصحي شهداء  سم0-30 9
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االمام علي
)ع(

 

قرب مواقع  موقع الطمر سم0-30 10

 رمي النفايات الطبية
 بكتيريا الكوليفورم مجموعة ملوث

 - غير ملوث سم30 -0 11

  سم0-30 12

 موقع الطمر
 - غير ملوث

 بكتيريا القولون ملوث سم30 -0 13

ية
وف

ج
 ال

اه
مي

ال
 

 مجموعة بكتيريا الكوليفورم ملوث الحزام االخضر-بئر - 1

 مجموعة بكتيريا الكوليفورم ملوث الحزام االخضر-بئر - 2

مزرعة خارج بئر في  - 3

 موقع الطمر
 مجموعة بكتيريا الكوليفورم ملوث

بئر في مزرعة داخل  - 4

 موقع الطمر
 مجموعة بكتيريا الكوليفورم ملوث

  ( 4الملحق رقم)عتمادا  االمصدر: من عمل الباحث 

الفموي فتسبب ما يسمى بداء الساميونيال الذي ينقسم الى ثالثة انواع سريرية -عن الطريق البرازي
, والحمى المعوية, وانتان )حمى التيفوئيد(تصيب االنسان هي التهاب القناة المعدية المعوية

  (1).الدم
 البراز في الموجود البيوض طريق عن الكثير من الملوثات وابرزها البكتريا البرازية تنتقل و   

 هنالكان  إذالخدمات الصحية,  تردي من تعاني التي المناطق في التربة يلوث والذي البشري,
 الطفيلية الديدان بعدوى مصابون العالم, سكان من٪ 24 يعادل ما أو نسمة, مليار 1.5 من أكثر

 المناطق في واسع نطاق على العدوى وتوزع ,العالم أنحاء جميع في التربة طريق عن المنقولة
 آسيا وشرق والصين واألمريكيتان الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا تشهد إذ المدارية, وشبه المدارية
 (2). الحاالت من عدد أكبر

 Physical & Chemicalللتربة والمياه الجوفية ةوالكيميائي تحليل المختبري للعناصر ال-2

Analysis : التربة والمياه للعناصر في  الكيميائي نتائج الفحص والفيزيائي ففيما يخص
 فقد تم مناقشة كل عنصر منها بشكل مفصل كاآلتي:  ,الجوفية

 يعرف بانه اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين:  (Acidity PH)ينيجس الهيدرو األ-أ
(-Log H ) درجة تحت الظروف االعتيادية من  وهو يعد مقياًسا لحامضية أو قاعدية المحاليل

كذلك  الحرارة, و العوامل التي تؤثر في قيمة االس الهيدروجيني هي درجة وان ,حرارة وضغط
( CO2)عملية التركيب الضوئي تقلل كمية غاز اذ أن ,جود البيكربونات والكالسيوم والنباتاتو 

                                                           

, مكتبة المجتمع العربي 1حارث جبار فهد, عادل مشعان ربيع, التلوث المائي مصادره, مخاطره معالجته, ط(1)

 133-131م, ص2010للنشر والتوزيع, 

 رقم وقائع صحيفة, التربة طريق عن المنقولة الطفيلية الديدان عدوى(,WHOمنظمة الصحة العالمية )(2)

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/ar/, الموقع االليكتروني 366
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 ـ)ال يكون الحامضية الصفة ذات المحاليل أن إذ (1).س الهيدروجينأعلى زيادة ومن ثم تعمل 
PH )ايون تركيز في الزيادة تعني حين في ,الهيدروجين تركيز في زيادة وتعني( 7-1) بين فيها 

القيمة اقل  ُتعد  و  (14-7فيها بين) (PH ـ)ال ويكون قلوية صفة ذات المحاليل نأ الهيدروكسيل
 وتبلغ درجة التعادل الهيدروجيني ,شديدة القلوية 10شديدة الحموضة والقيمة اكبر من  4من 
(PH=7).(2)  

( اثر على العناصر االخرى كما يؤثر على النبات , PHان الرتفاع او انخفاض قيمة الـ)و      
 يكون العالية فالحامضية (9)من أكثر أو( 4) من اقل( PH)ـال يكون عندما يحدث التأثير وهذا
 ازدياد فعند للتربة النوعي الوزن في انخفاض إلى ويؤدي التربة مكونات معظم إذابة في تأثير لها

 زادت وكلما الماء في الذوبان على والبوتاسيوم والمغنيسيوم, الكالسيوم قابلية تزداد الحامضية
 وبالتالي ,والمنغنيز , وااللمنيوم , كالحديد السمية المركبات ذوبان زيادة إلى ذلك ادى الحامضية

 والتنقل التحرك على القدرة لها إذ الغذائية, السلسلة عبر اإلنسان إلى السمي تأثيرها انتقال
 (3).طويلة لمسافات

تراوحت  PH وقد تبين من خالل نتائج التحليل المختبري للتربة ان نسب األس الهيدروجيني    
سم( 30 -0عمق)للمستشفى النسائية و  الطبية )ع(( وذلك في مدينة الحسين7,5( و)2,40بين )

ويرجع انخفاض االس  ,تميل للحموضة اكثر من القاعدية إذ ,(54)جدولينظر  على التوالي
 القريبة منها وما تفرزه من مواد حمضية,الهيدروجيني الى ان التربة متأثرة بتحلل النفايات الطبية 

 .سابقاً  وهو ما سيترك أثره على ذوبان العناصر الموجبة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم كما ذكرنا
 (13) ورقمسم 30عمق  (11)رقم تيننالعي  جاءت  موقع الطمر, ففي للنسب االخرى بالنسبةو 

, وهي على التوالي(3.37و) (5.47 )بـPH  دون المستوى المسموح به لقيمة الـ سم60عمق 
االخرى ضمن الحدود المسموح  القيموجاءت  .متأثرة ايضًا بتحلل النفايات الطبية في موقع الطمر

في تربة المستشفيات  PHالممكن أن يؤثر ارتفاع قيم الـومن  (.7.5-6.40تراوحت بين) إذبها, 
على المياه الجوفية إذ تمتاز التربة بكونها رملية وبذلك تترسب أغلب مكونات التربة عند سقوط 

 وانها تقترب من سطح االرض في المناطق السكنية وسط المدينة.  السيمااالمطار, و 
النسب ضمن الحدود  جميع للمياه الجوفية فقد جاءت  ة لنتائج التحليل المختبريأما بالنسب    

 في الحزام  ( الواقع1)البئر رقم ارتفعت في إذ, (8.5-6.5البالغة) محليًا وعالمياً المسموح بها 
                                                           

 االنبار محافظة في الجوفية المياه مقدار و نوعية دراسة, سلمان صادق محمد و العبيدي خضير حسين باسم(1)

 4ص م,2011, (1)العدد (14)المجلد, النهرين جامعة مجلة, والزراعية البشرية لالستخدامات وصالحيتها

 العربية المنظمة,  النجدي حاتم ترجمة,  شاملة نظرة البيئة كيمياء,  َدفِّي.  ج ستيفن,   لون فان. و غاري(2)

  718ص, 2011,  والتوزيع للنشر والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة,  للترجمة

ماجستير)غير إسراء طالب جاسم حمود الربيعي, تقييم جغرافي لمياه المبازل في محافظة كربالء, رسالة  (3)

 145م, ص2015منشورة(, كلية التربية, قسم الجغرافية , جامعة كربالء, 



  
 

 ppmبوحدة  الثقيلة نتائج التحليل المختبري للعناصر الكيميائية موقع العينة رقم وعمق العينة       

PH E.C CO Cd Cu Pb ZN NI Mn Cr 

بة
ـر

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

لت
ا

 

 0.051 1.926 0.076 0.712 0.332 0.62 0.068 0.048 6.1 6.8 طفاللأل كربالء م. سم30 -0 1

 0.0 2.2812 0.222 4.277 0.963 9.17 0.015 0.004 4.1 6.8 سم60-90 2

م.الحسين سم30 -0 3
)ع(

 الطبية 

 

6.94 2.08 0.200 NIL 0.36 0.640 2.530 0.390 15.30 0.140 

 0.030 2.950 0.220 0.440 0.260 0.36 0.070 0.030 3.76 2.40 سم60-90 4

 NIL 1.61 1.276 9.245 1.023 9.140 0.019 0.164 12.3 7.5 سم60-90 5

 0.060 3.510 0.430 151.9 20.30 96.9 0.200 0.040 18 6.41 النسائية والتوليدم.  سم30 -0 6

ص شهداء األمام علي  م. سم30 -0 7
ع

 7.08 12.9 0.034 NIL 0.61 3.011 1.043 0.276 1.145 0.002 

 NIL 12 0.380 12.40 2.660 1.40 0.250 0.050 3.21 5.47 موقع الطمر قرب النفايات الطبية سم30 -0 8

 NIL 0.003 0.20 0.286 0.501 0.074 3.106 0.0 2.4 6.8 سم90 -60 9

 0.02 5.020 0.230 1.360 0.270 0.52 0.040 0.070 3.16 3.37 موقع الطمر قرب النفايات الطبية سم30 -0 10

 0.003 3.347 0.229 8.788 3.070 0.87 0.040 0.011 3.36 6.8 سم60-90 11

  0.2 320 17 36 17 15 0.5 – 0.1 17 15اقل من  WHO 4-9 عالمياً حسب به بالتربة مسموحتركيز اقصى 

ية
وف

ج
ال
ه 

يا
ـــ

مـ
ال

 

 16.93 8.07 ( الحزام االخضر1بئر رقم ) - 1

 
0.070 

 

NIL 
 

0.03 NIL NIL 0.020 NIL 
 

NIL 
 

 16.96 7.66 ( الحزام االخضر2بئر رقم ) - 2

 
0.030 

 

NIL 
 

0.01 NIL 

 

NIL 0.030 

 

NIL 
 

NIL 
 

 6.30 7.75 ( مزرعة قرب موقع الطمر3بئر رقم ) - 3

 
0.030 

 

NIL 
 

0.01 NIL 

 

NIL 0.010 

 

NIL 
 

NIL 
 

 7.72 ( مزرعة داخل موقع الطمر4بئر رقم ) - 4

  

6.30 

 
0.020 

 

NIL 0.01 NIL 

 

NIL NIL 
 

NIL 
 

NIL 
 

 0.5 - 0.02 3 0.01 1 0.003 - - 8.5-6.8  الشرب لمياه م2009 لسنة العراقية المواصـــفات

 (54جدول)

المواصفات ع الحدود المسموح بها بالنسبة للتربة وللتربة والمياه الجوفية ومقارنتها مالثقيلة  لصفات الكيميائيةنتائج الفحص المختبري ل

 م2015بالنسبة للمياه الجوفية  والعالمية العراقية
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  .م2016, بغداد, والتكنولوجيا العلوم وزارة,الزراعية البحوث دائرة مختبرات فيوحللها  التي جمعها الباحث الجوفية والمياه التربة عيناتنتائج (1من عمل الباحث اعتمادا  على:) المصدر:

الزراعية,  االراضي شعبة الطبيعية, البيئية النظم قسموزارة البيئة, دائرة بيئة بغداد, ,, (الزراعية االراضي) الترب في او النادرة الثقيلة العناصر دراسةوآخرون,  راضي حمود سعد(2)
  . 6بدون تاريخ, ص

   . 101م, ص2009, مكتبة المعارف الحديثة, االسكندرية, 1, تلوث البيئة مشكلة عالمية تهدد البشر, ط(عبد المنعم بلبع3)

(4) Nabaa Shakir Hadi, Water quality assment of tigris river in alamarah region Iraq , maysan journal academic studies, Misan University, Vol 
12 , NO 23 ,2013 , P.18. 
 (5) Chiroma T. M and others, Comparative Assessement Of Heavy Metal Levels In Soil Vegetables And Urban Grey Waste Water Used For 
Irrigation In Yola And Kano, International Refereed Journal of Engineering and Science(IRJES), Volume 3, Issue 2 , Nigeria, 2014 AD, p.2 

(6) Ramamoorthy, Assessment of heavy metal pollution and its impacts on soil physical chemical properties and β-glucosidase activities in 
agricultural lands, Puducherry region, Project report submitted to Pondicherry University, Department of Science, Technology and 
Environment, Pondicherry University, India, 2015 AD, P.19 

م, 2009(, جامعة بغداد, 4(, العدد )50, المجلد )للعلوم العراقية المجلةراق, الع جنوب -البصرة مدينة تربة في الثقيلة العناصر بعض توزيع دراسةوآخرون,  خويدم حسين كريم( 7)

 542-537-536ص

(8) BENJAMIN ASEN A & Kaana Asemave,  EVALUATION OF HEAVY METALS IN WASTEDUMSITES, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2013 
AD, P.27 

(, كلية 1(, العدد)14لمناطق مختارة من محافظة  بابل, مجلة جامعة بابل, المجلد), دراسة تركيز بعض العناصر النزرة وااليونات السالبة في المياه الجوفية الحچامي كريم موسى مهند (9)

 105م, ص2007العلوم, 

.WHO العالمية الصحة ومنضمة النوعية والسيطرة للتقييس المركزي الجهاز (10)

 0.5 0.5 0.02 3 0.01 2 0.003 2-1 - 8.5-6.5 الشرب لمياه( WHO)م1996 العالمية الصحة منظمة مواصفات
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(, ويرجع ارتفاع هذه النسبة في هذا 8,7االخضر الى الشرق من موقع الطمر بنسبة بلغت) 
الموقع الى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية فيه مقارنًة مع العينات المأخوذة من تلك القريبة من 

( 7.75-7.66فيها) PHموقع الطمر او التي تقع داخله. أما العينات االخرى فتراوحت نسب الـ 
 بذلك تأخذ سمة التعادل الهيدروجيني. وهي

تعرف بانها قابلية المياه : Electric conductivity (E.Cالتوصيل الكهربائي)ــ  ب
درجة  في المياه وتعتمد على (TDS)لـ اسرع تقدير تقريبي ُتعد  إليصال التيار الكهربائي و 

الماء درجة مئوية واحدة تسبب رارة حإذ إن زيادة درجة .(2)االيونات الذائبة وتركيز ونوع (1),الحرارة
  (3).زيادة في االيصالية الكهربائية

وبالنسبة لنتائج التحليل المختبري فقد اختلفت قيم االيصالية الكهربائية بين عينة واخرى     
على DS/m (2.08( و)2.4)تركيز بلغ( بأدنى 3( ورقم)9فبالنسبة للتربة جاءت العينتين رقم )

(سم, 90-60انها قليلة الملوحة, وأخذت االولى من شمال موقع الطمر بعمق ) مما يعني التوالي
( بأعلى 6( , في حين جاءت العينة رقم)30 -0الطبية بعمق) )ع(والثانية من تربة مدينة الحسين

عالية الملوحة جدًا حسب تصيف الملوحة االمريكي  ُتعد  , وبذلك فهي DS/m (18)تركيز بلغ
أخذت هذه العينة من التربة القريبة من المحرقة الطبية لمستشفى النسائية  إذ, (55)جدولينظر 
 سم.30بعمق 

 (55)جدول

 التربة وحةللم (U.S.D.A) مختبر تصنيف الملوحة االمريكي 

 التربة صنف EC (DS/m) الكهربائية التوصيلة

 قليلة الملوحة 0-4

 متوسطة الملوحة 4-8

 عالية الملوحة 8-15

 وحة جداً ملعالية ال 15اكثر من 

وصفاء مجيد المظفر, تأثير مخلفات المجازر في تلوث التربة في محافظة النجف,  كفاح صالح األسدي المصدر:

م, 6/5/2009عدد خاص بالمؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التربية األساسية  مجلة كلية التربية األساسية,

 226صجامعة بابل, 

أما بالنسبة للمياه الجوفية فقد جاءت جميع القيم مرتفعة جدًا وتفوق المستوى المسموح به     
التوصيل  تركيز المياه ذات معدنية عالية اذا كان ُتعد   إذحسب منظمة الصحة العالمية, 

( لمياه 5( ورقم)4, فبلغت في العينتين رقم)(56)جدولينظر  DS/m(1.50الكهربائي )أكثر من
                                                           

 4, مصدر سابق, صسلمان صادق محمد و العبيدي خضير حسين باسم(1)

 في محلياً  المعبأة الشرب لمياه والكيميائية الفيزيائية الخصائص بعض دراسة,  الفتالوي جواد جميل حسن(2)

 جامعة مجلة, العراق/  المقدسة كربالء مدينة في(  المياه انتاج(.Reverse Osmosis R.O معامل بعض

 299م, ص2013/  علمي/  (3) العدد -(11) المجلد – العلمية كربالء

 المياه تنقية مشاريع لبعض الشرب مياه نوعية دراسة , فضلزار ن مازن و الحمداني اسماعيل رياض موج(3)

  5255صم, 2015(, 3(, العدد)56, المجلة العراقية للعلوم, المجلد)الموصل مدينة ضمن المياه نقل وشبكات
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لمياه  وهي تعد مرتفعة جدًا بالنسبة DS/m (16.96( )16.93الحزام االخضر بلغت) االبار في
في التوصيل الكهربائي  تركيز انخفض إذآبار المزارع الواقعة في موقع الطمر والقريبة منه, 

المسحوبتين من البئرين المذكورين اعاله. ويعود   DS/m( 6.30( الى)7و 6العينتين رقم) 
ارتفاع القيم هذه الى  النسب المرتفعة من االمالح والمعادن التي تترسب من النفايات الطبية الى 

 التربة لتصل الى المياه الجوفية عند سقوط االمطار.  
 (56)جدول

 DS/mمنظمة الصحة العالمية  الىنوعية المياه بداللة التوصيلية الكهربائية استناداً 

 الكهربائية التوصيلية المياه نوعية

  0.40إلى  0.05 مياه ممتازة

  0.750إلى  0.40 مياه جيدة

 1.50إلى  0.750  مياه متوسطة

 1.50من   أكثر مياه ذات معدنية عالية

Source: WHO, Guide Lines for Drinking Water Quality-Second Edition-Volume 2-
Health criteria and other supporting information Geneva, 1998, p.2-94 

لقد بينت نتائج التحليل المختبري ان جميع القيم للترب المدروسة جاءت : CO الكربون-ج
بالنسبة للكربون  تركيزأعلى  بلغ إذ, ppm (17ضمن الحدود المسموح بها للتربة البالغة )

(0.200) ppm 0من مدينة الحسين الطبية بالقرب من مخزن النفايات الطبية, بعمق)المأخوذة- 
والتي ارتفعت فيها النسبة نتيجة لقربها من هذه النفايات التي تختلط في كثير من , سم(30

 االحيان مع النفايات العضوية كفضالت الطعام المتخلفة من المستشفى بالتالي فإن تحللها ينتج
أما بالنسبة للمياه الجوفية فلم   .ppm (0.164-0القيم االخرى بين)في حين تراوحت , الكربون

ـ ( ب1في البئر رقم) تركيزاعلى  , إذ بلغppm (2-1تجاوز الحدود المسموح بها والبالغة)ت
(0.070) ppm (0.020) ـ( ب4جاء في البئر رقم) تركيز, وادنى ppm.  

 بشكل يتواجد إذ الطبيعة في الشائعة الطبيعية العناصر من النحاس أن: Cuالنحاس -د
 دوجوي( PH)للمياه الحامضية وزيادة الحرارة درجات بازدياد تركيزه ويزداد أكاسيد أو كبريتيدات
ذا ,الجوفية المياه في ppm (1.5)بتركيز  سامة المياه ُتعد   ) ppm 2)عن النحاس تركيز زاد وا 
   (1). لإلنسان المميتة القلب وأمراض واإلسهال التقيؤ أمراض وتسبب

جاءت ضمن الحدود  قيم العينات المأخوذة من التربةويتضح من التحليل المختبري ان جميع     
( التي ُأخذت من التربة المجاورة للمحرقة 6عدا العينة رقم ) ppm (15المسموح بها والبالغة)

 إذ, ppm (96.9فيها ) تركيزال سم(, إذ بلغ30 -0بعمق ) النسائية والتوليد في مستشفى الطبية
                                                           

 مدينة من مختارة لمناطق الجوفية للمياه الثقيلة الفلزات تراكيز دراسةوآخرون,  العمار سلومي عبيد حيدر(1)

 5, بدون تاريخ, صبابل جامعة-العلوم كلية, الحلة
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الذي يمكن ان تنبعث منه غازات تحتوي على مركبات تأثر ارتفاع هذه النسبة بدخان المحرقة , 
وح بها محليًا  أما بالنسبة للمياه الجوفية  فقد جاءت جمع القيم ضمن الحدود المسم   النحاس.

وجاءت االبار االخرى  , ppm (0.03بـ) (1بالنسبة للبئر رقم) تركيزأعلى  وعالميًا, إذ بلغ
 .ppm (0.01إذ بلغت) تركيز نفسهالب

ة ويكون وجوده يعيعد الكادميوم من العناصر الثقيلة القليلة الوجود في الطب: Cdالكادميوم -هـ
مرتبط مع وجود عنصر الزنك , لكونه يشبهه في عدة خصائص, ويعد من العناصر السامة 

(, ألنه يتركز في انسجة ppm( )0,003لذا يجب ان ال تزيد قيمته في مياه الشرب عن) ,جداً 
الجسم ال سيما الجهاز الهضمي والكلى والكبد والرئتين, وقد اثبتت الدراسات الحديثة عن وجود 

, وتعد المياه الثقيلة واالسمدة عالقة قوية بين تركز الكادميوم واصابة الكلى والرئة بالسرطان
 (1)يمياوية المصدر الرئيس لعنصر الكادميوم في البيئة. الك
فمن خالل التحليل المختبري للكادميوم في التربة تبين ان معظم القيم جاءت ضمن الحدود    

( بقيم 8و 6جاءت العينتين )ف ,ppm( 0.5 –0.1التي تتراوح بين) المسموح بها عالمياً 
أخذت العينة  إذوبذلك تجاوزت الحدود المسموح بها عالميًا,  ppm(0.250و ) (0.200)

سم(, وذلك ما ساهم 30 -0( من التربة المجاورة لمحرقة مستشفى النسائية والتوليد بعمق )6رقم)
, نتيجة النبعاث الغازات الحاوية على هذه المعدن وتساقطها على التربة في ارتفاع النسبة فيها

موقع الطمر من المنطقة التي ترمى فيها النفايات الطبية خذت من أ( فقد 6أما العينة رقم )
 سم(.30 -0بعمق)
وبالنسبة آلبار المياه الجوفية في المنطقة المدروسة فلم تؤشر عن وجود اي نسبة للكادميوم     

وهي  السابق (56)جدولالكما في  (NILكانت نتيجة التحليل المختبري تساوي ) إذفي أي بئر, 
 تعني انها نسبة ضئيلة جدًا ال يستطيع الجهاز المستخدم في الفحص قراءتها. 

يدخل  معدن ثقيل عالي السمية, يوجد في الترسبات المعدنية للصخور األرضية: pbالرصاص-و
والغبار, أو من مصادر غير  الى البيئة من مصادر طبيعية مثل التربة الملوثة بالرصاص والهواء

بوصفه عنصرا رئيسا فيها  من النشاطات الصناعية المتعددة التي يدخل الرصاص طبيعية ناتجة
فإن  التراكمية والسمية العالية هونتيجة لخواصوغيرها, وصناعة البطاريات  مثل الذخائر الحربية,

األطفال والرضع  لدى السيما التعرض ولو لتراكيز قليلة يسبب العديد من التأثيرات الصحية
  امل الذين هم األكثر حساسية للتأثيرات الضارة الناتجة من التعرضوالنساء الحو 

                                                           

المكاني لخصائص المياه الجوفية في محافظة كربالء وعالقتها باالستخدامات مروة وسام عبد العالم, التباين  (1)

 112م,  ص2013قسم الجغرافية, جامعة الكوفة, -البشرية, رسالة ماجستير)غير منشورة(, كلية اآلداب
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 (1)والسلوكية وغيرها.  عصبيةال هتأثيراتللرصاص, فضاًل عن 
 (20.30-0.260فقد تبين من نتائج التحليل المختبري ان قيم الرصاص تراوحت بين )    

ppm (17) البالغة, ولكن كانت هناك عينة واحدة قد تجاوزت الحدود المسموح بها ppm  ,إذ 
سم( 30 -0( في مستشفى النسائية والتوليد للعمق )6الرصاص بالعينة رقم) تركيز بلغ

تأثرت بدخان وغبار المحرقة الطبية المتساقط على التربة كما ذكرنا  إذppm (20.30بلغت)
أما بالنسبة لقيم  .الوحيدة التي تتجاوز الحدود المسموح بها وعالمياً  زتركيمثل الليسابقًا, 

, (NILكانت القراءة تساوي) إذالرصاص في المياه الجوفية فقد جاءت النتائج كما في الكادميوم, 
 .اي إن نسب الرصاص ضئيلة جدًا وال تعد خطرة

كثيرة االنتشار في الطبيعة, ومنها الكاالمين  تعد خامات الخارصين :ZNالزنك)الخارصين( -ز
والزنسايت, ويؤثر الخارصين على معدل النمو, وتطور العظام, وتكال الجلد, ونمو وعمل 
الجهاز التناسلي, كما يؤثر على التئام الجروح, والتسمم بالخارصين يسبب الغثيان والتقيؤ وفقر 

لتحليل المختبري للخارصين في التربة يتبين إن من نتائج ا  (2)الدم الحاد وغيرها من االمراض.
التي تقع خارج الحدود المسموح بها  ةالوحيد تركيزال ووه ppm (151.9) تركيز بلغاعلى 

, وكانت سم(30 -0( في مستشف النسائية بعمق )6وقد سجلتها العينة رقم)ppm (36والبالغة )
تراوحت القيم في العينات االخرى إذ االخرى ضمن المسموح به,  الخارصين تراكيزجميع 
عنصر ل نسبة فقد بينت النتائج بعدم وجودأما في المياه الجوفية .ppm (12.40-0.440بين)

 (.NILالنيكل بدرجة يمكن اكتشافها , فكانت النتيجة)
أو الزرنيخ,  متحدًا مع الكبريت أو االنتيمون يوجد هذا العنصر في الطبيعة :NI النيكل -ح

كمعدل عام لعموم العالم, وهو عنصر سام ألغلب  ppm 40وتحتوي التربة الطبيعية على 
لقد تبين من التحليل المختبري ان النيكل في التربة المدروسة جاء بقيم   (3)النباتات والفطريات. 

, إذ ppm (17والبالغة)تقع جميعها ضمن الحدود المسموح بها حسب منظمة الصحة العالمية, 
  سم(.90-60( ضمن العمق )5, في العينة رقم)ppm (1.023الى ) تركيزأعلى  وصل

مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية  لم تأت   النيكل تراكيزوفي المياه الجوفية تبين ان     
( 3وانخفضت في البئر رقم) ppm (0.030( الى)2في البئر رقم) بلغ, إذ ppm (0.02والبالغة )
, ppm (0.010ها انخفضت الى)( فنجد ان1, وعند مقارنتها بالبئر رقم )ppm (0.020الى )

                                                           

, رسالة بغداد مدينة في الشرب لغرض الماء إمداد سالمة حول ُمقارنة دراسة ,رزوقي محمود محمد سراب(1)

 26م, ص2009 كلية العلوم , جامعة بغداد, -, علوم الحياة)غير منشورة(ماجستير

 232, ص2010, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, 1مثنى عبد الرزاق العمر, التلوث البيئي, ط (2)

 233ص المصدر نفسه,(3)
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, في حين لم يأتي البئر ppm (0.02والبالغة) ولكنها جميعًا تقع خارج الحدود المسموح بها
     . لهذا العنصر (NIL) عينة( بأي نسبة, إذ كانت قراءة ال4رقم)

وجاءت جميع قيم المنغنيز للعينات المدروسة من التربة ضمن الحدود : Mnالمنغنيز-ط
, ppm (15.30( )3في العينة رقم) تركيزأعلى   , إذ بلغppm (320البالغة)المسموح بها 

وبالنسبة للمياه الجوفية فلم يسجل اي بئر .ppm (9.140-1.145وتراوحت القيم االخرى بين )
   (. NILقراءة إذ جاءت جميع االبار بنسبة ) أي  
يعتبر الكروم من العناصر السامة, وتؤثر على النبات والحيوان في حال  :Crالكروم -ي

سبب بالسرطان وغيرها التراكيز العالية, ويتسبب الكروم بالتهابات في الجلد, وتلف الكبد, وقد يت
تباينت بين  الكروم في التربةلقد تبين من خالل نتائج التحليل المختبري ان قيم   (1)من االمراض,

 عينة واخرى فهناك عينات خلت من هذا العنصر واخرى احتوت على نسبة ضئيلة منه,
, وجاءت عينة واحدة متجاوزة للحدود المسموح بها محليًا ppm (0.140-0.0تراوحت بين )و 

( والتي ُأخذت من مدينة 3, وتمثلت هذه العينة برقم)ppm (0.2 – 0.002وعالميًا والبالغة )
 (0.140بلغت) تركيزسم( ب30 -0)الطبية بالقرب من مخزن النفايات الطبية بعمق  )ع(الحسين
ppm لعنصر الكروم, مما يؤكد خلو المياه الجوفية من  تركيز. ولم تسجل االبار المدروسة اي

 هذا العنصر السام.
في المياه  القول ان المعادن الثقيلة معظمها كانت قيمها ضمن الحدود المسموح بهاوخالصة     

 بيئة في عام بشكل الثقيلة المعادن ظهور عمليةويعزى الباحثون , الجوفية على عكس التربة
 الهيدروجيني األس درجة في جيدة بصوره تذوب ال المعادن كون إلى قليلة, بتراكيز العذبة المياه

 بعض في حتى ,بالمعادن التلوث لدرجة للغاية مضللة صورة تعطي وبذلك القاعدي, أو المتعادل
 أن ذلك أكدت وقد الطبيعية, المياه في المعادن تركيزات مجموع من كثيرا أقل تكون قد الحاالت
 أقل الهيدروجيني األس يصبح عندما يرتفع الماء إلى الرواسب من الثقيلة المعادن ووصول ذوبان
برز العناصر تركيزًا أك ,فضال عن النيكل من العناصر الثقيلة (E.Cالـ) وجاء عنصر  (2).6 من

في المياه الجوفية, أما التربة فقد جاءت معظم العناصر بما فيها الثقيلة بنسب مرتفعة جدًا ال 
, التوصيلية الكهربائيةفضاًل عن ك والكادميوم من العناصر الثقيلة, سيما عناصر الرصاص والزن

 .  في ارتفاع هذه النسب كان لطبيعة النفايات الطبية أثر إذ

                                                           

(1)BENJAMIN ASEN A & Kaana Asemave,  EVALUATION OF HEAVY METALS IN 
WASTEDUMSITES, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2013 AD, P.6 

 بني جدول لمياه البيئية العوامل وبعض الثقيلة العناصر لبعض المحتمل التلوث, الشريفي حمد عباس عقيل(2)

علوم -, رسالة ماجستير)غير منشورة(, كلية التربية للعلوم الصرفةالعراق – المقدسة كربالء محافظة في حسن

 84م, ص2014جامعة كربالء, الحياة, 



 [االثار البيئية للنفايات الطبية يف مدينة كربالء] الفصل الرابع

 

186 
 

بعض  بالبكتيريا الممرضة فضاًل عن ارتفاع المياه الجوفية ملوثةوعلى الرغم من أنَّ     
االخرى, فهي تستعمل لسقي الكثير  الضارة المواد الثقيلة والعناصر الملوثةو العناصر الكيميائية 

من المزارع القريبة من موقع الطمر, وكذلك االراضي الزراعية القريبة من مركز مدينة كربالء في 
الواقعة الى  الجزء الشرقي للمدينة وتتعداها لتشمل االراضي الزراعية الواقعة في ناحية الحسينية

 السيماكيب الجيولوجي في مركز المدينة و ع التر ان اوضا وكما مر بنا سابقاً  .الشرق من المدينة
 ,من سطح االرض بكونها قريبةارتفاع نسب المياه الجوفية و تمتاز ب في قطاع المدينة القديمة

 وميكروبات الن النفايات الطبية تحتوي على مواد ما يشكل خطرًا على المياه الجوفية, وذلك
إذا ما علمنًا بأن تربة مدينة  ,تتسرب الى التربة لتلوث المياه الجوفية من الممكن ان و خطرة 

كربالء تمتاز بكونها في اغلبها رملية مما يسهل من توغل الميكروبات واالمراض والعناصر 
 .عند سقوط االمطار السيماالثقيلة الى المياه الجوفية,  و 

الطبية في المؤسسات الصحية في منطقة وتجدر االشارة الى ان اغلب مخازن النفايات      
فة كما ذكرنا لالدارسة ال تخضع للشروط البيئية وتمتاز بكونها عرضة للظروف المناخية المخت

الضروري هنا اخذ ما يلزم تجاه خطر النفايات الطبية المتولدة من  ولذلك سابقًا في هذه الدراسة,
من مصادرها وسط  عبر انابيب نقلها سواء طرق عديدة للتخلص من هذه النفايات,وذلك بإيجاد 

, او ن مناطق تولدها على اطرف المدينةالى وحدات معالجة تنشأ بعيدًا ع المناطق السكنية
منة للنفايات الطبية في اماكن مهيأة بعيد عن السكان والخدمات االخرى آاستخدام طرق خزن 

, في هذه الدراسة التي مر ذكرها سابقاً وحيلولة تسرب المواد الخطرة الى التربة وغيرها من الطرق 
مراعاة اتجاه المياه الجوفية  مخصصة لها تخضع للشروط البيئية لتنقل بعدها الى مواقع طمر

 .في االجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المدينةوبعدها عن سطح االرض, كما 

كما تجدر االشارة الى انه عند التأكيد من ان هناك بكتريا وكائنات دقيقة ممرضة في       
المؤسسات الصحية التي يرتادها المرضى المراجعين بكثرة, فيجب اخذ ناقالت االمراض 

تعد نواقل  إذ)كالذباب, والحشرات, والقوارض, والصراصير والجرذان وغيرها( بعين االعتبار, 
ويمكن ان تتغذى وتتكاثر اينما وجدت االدارة السيئة للنفايات الطبية, واينما  جيدة لألمراض

وجدت اكوام النفايات غير المعالجة, بالتالي تصبح بيئة المؤسسات الصحية ملوثة بالميكروبات, 
مرافقي  السيما, و أو بالقرب منها وتشكل خطرًا حقيقيًا على كل من يتواجد داخل هذه المؤسسات

ذين غالبًا ما يكونون في الحدائق والمتنزهات الموجودة في تلك المؤسسات الصحية المريض ال
 والتي تكون على مقربة من هذه النفايات الخطرة, وعادة ما يتناولون طعامهم في تلك الحدائق. 

مياه  ُتعد  : الناجم عنهاتلوث الو  مياه الصرف الصحيل والكيميائيالتحليل الفيزيائي ًا: نيثا
من المصادر الملوثة للبيئة المائية وتتعداها  المتولدة من المؤسسات الصحية الصرف الصحي
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صحة االنسان والكائنات االخرى, نظرًا لما تحتويه هذه  وبذلك سيشمل تأثيرهالتشمل الزراعة, 
المياه من تراكيز عالية للعناصر السامة والميكروبات الممرضة, وهذا ما ينطبق على مياه 
الصرف الصحي المنزلية, فكيف اذا كانت هذه المياه مياهًا للصرف الصحي للمؤسسات الصحية 

مسببة طبية والتي تتصف بكونها مسرطنة وأكالة و التي تحتوي على انواع خطرة من النفايات ال
  .والجداول , ثم المبازل واالنهارلكثير من األمراض وتصرف الى مجاري الصرف الصحي

منطقة لقد كان للنفايات الطبية الصلبة والسائلة التي تتولد من المؤسسات الصحية في و     
 مياه فيتصر ل نتيجة, أو مياه المبازل المياه الجوفية دور كبير في تلوث المياه سواء الدراسة

, ال سيما ما يتخلف من مجاري الصرف الصحي للمؤسسات الصحيةاليها  المجاري الصحية
, في المدينة بدورها تصب في بعض االنهار والجداول الرئيسية المبازل إن هذه واالكثر من ذلك

 تستعمل في كثير من االحيان لري االراضي الزراعية, مما يهدد البيئة الصحية للسكان.  التيو 

المستشفيات  أعدها المختصين في جامعة بغداد, إن م2007أجريت عام راسة أثبتت د قدو     
المائية القريبة منها , بعد أن  أصبحت من المصادر المهمة التي تساهم في زيادة تلوث المصادر

مستشفى في  (126)المائي , فمن مجموع   رمي بفضالتها ونفاياتها مباشرة في الموردأصبحت ت
 وسائل معالجة لما تطرحه هذه المؤسسات من مياه قذرة , هنالك عدد ضئيل منها يمتلكراق الع

 مستشفى نجدها تقذف مياهها القذرة مباشرة إلى (38)مستشفى, بينما ( 25)ال يزيد عددها عن
 مستشفى أخرى ال تمتلك (68)صحي وال تمتلك أي وسائل معالجة, ويوجد أيضاً ال شبكة الصرف
تطرح منها إلى  (25)و مستشفى منها تطرح مياهها مباشرة إلى نهر دجلة,(31) صرف صحي,

ن تقارير , و أخرى يكون اتجاه صرفها نحو شط العرب( 8)و ,راتنهر الف  راقيةالصحة الع وزارة ا 
طن من المواد الصلبة غير المعالجة تصرف إلى ( 300-250)بينيتراوح , تؤكد إن هنالك ما 

صارت مياه األنهار تميل إلى اللون األخضر من كثرة ما  بصورة يومية, حتىراقية األنهار الع
 (1). الملوثات يرمى في األنهار من هذه

للتعرف على امكانية استخدامها  االمور المهمة مختبرياً  مياه الصرف الصحي فحص يعتبرو     
بالعناصر التعرف على مدى تلوثها من خالل  أو عدم امكانية استخدامها ,الزراعيةلألغراض 
تختلف  المؤسسات الصحية من المتخلفة مياه الصرف الصحيتجدر االشارة الى ان و  ,الكيمياوية

رة كالمذيبات في خصائصها عن مياه الصرف الصحي المنزلي الحتوائها على نفايات طبية خط
بكل معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة  اتمحطالفحص على  لوقد اشتم والمواد الكيمياوية.

                                                           

 73صمصدر سابق, , المعموري حسن خلف غازي خميس(1)
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 على الفحص المختبري وقد اشتمل (22)صورةينظر  ()مستشفى من المستشفيات الرئيسية, 
   وكانت النتائج كما يلي :الكيميائية  بعض العناصر

بلغت قيمته في محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة   :PHاألس الهيدروجيني -1
(, و في 7,2( قبل المعالجة, في حين كانت النتيجة بعد المعالجة )7,2الطبية ) )ع(الحسين

( لمياه الصرف الصحي غير المعالجة 6.48) PHمستشفى النسائية والتوليد بلغت نسبة الـ
( اما بعد المعالجة 6,9المعالجة, أما بالنسبة لمستشفى كربالء لألطفال فقد بلغت قبل المعالجة )

ينظر ( 9.5-6(, وهي بذلك تقع جميعها ضمن المدى المسموح به والبالغ )7.6فقد بلغت)
 ( مالئما لنشاط االحياء المجهرية8.5-6.5المجاري)يعتبر الوسط المتعادل لمياه و  .(57)جدول

 ( تسود الفطريات على البكتريا, وان الرقم الهيدروجيني المنخفض pHوفي حالة انخفاض قيم الـ)
 

 (22)صورة

مدينة الحسينمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في 
)ع(
 الطبية 

  .مساءا   12:30الساعة م, 3/1/2016: التقطت من قبل الباحث بتاريخ االحد المصدر

  والمرتفع له تأثير ضار على االحياء المائية وعلى الفعاليات الحيوية والكيميائية في الماء, وان
   (1)نواع من المياه تؤدي الى التآكل.هذه اال

 تراكيز الحدود المسموح بها ضمن المواصفات العراقية تتراوح: E.C التوصيل الكهربائي-2
 MS/M (70)تركيزال عد  ي إذ( ملي سيمنز/م MS/M)120-70لتوصيل الكهربائي بين ل

 (120) تركيزكون اليمتوسطة, في حين  (100) تركيزطبيعية, وال MS/M (80و) طبيعية جداً 
MS/M  ً(2).مركزة جدا  

                                                           

) ( .تم االعتماد على نتائج التحاليل لمياه الصرف الصحي التي اجرتها مديرية بيئة كربالء في مختبر المديرية  

 71صمصدر سابق, مديحة حميد محمود العاني, (1)

حيدر محمد عبد الحميد وآخرون, كراس استرشادي عن ادارة المخلفات السائلة لألنشطة الخدمية محطات (2)

الصرف الصحي ووحدات المعالجة في المؤسسات الصحية, وزارة البيئة العراقية, الدائرة الفنية, قسم مراقبة 

 11م, ص2012وتقييم االنشطة الخدمية, 
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تقع خارج الحدود المسموح بها لمياه  E.C ومن نتائج التحليل المختبري تبين ان جميع قيم الـ    
في محطة معالجة مياه الصرف   ECالـالتوصيل الكهربائي  تركيز قد بلغالصرف الصحي, ف

بالنسبة  تركيزأعلى  وهو MS/M (4418الطبية قبل المعالجة) )ع(مدينة الحسينحي لالص
, وهي ايضًا تعد مرتفعة ولم MS/M ( 2577للمحطات االخرى, أما بعد المعالجة فبلغت )

 تنخفض الى مستوى الحدود المسموح بها, أما بالنسبة للنماذج المسحوبة من مستشفى النسائية

, في حين بلغت النسب في مستشفى MS/M (2470المياه غير المعالجة ) تركيز فقد بلغ
, وهي بذلك تعد نسب مرتفعة جدًا وتشكل خطورة MS/M (2150) MS/M (2400االطفال)

على حياة الكائنات الحية في حالة إلقائها في االنهار او المبازل, مما يهدد صحة االنسان ايضًا.   
 )ع(بلغت نسبها في مياه الصرف الصحي لمدينة الحسين :T.D.S المواد الذائبة الكلية-3

( 1804بعد المعالجة فقد قلت نسبتها الى ) ( ملغرام/لتر, اما3092الطبية قبل المعالجة)
 ملغرام/لتر, وبلغت في مستشفى االطفال (1606ملغرام/لتر , بينما في مستشفى النسائية بلغت )

 (57)جدول

م 2015تراكيز العناصر الكيميائية لمياه الصرف الصحي قبل وبعد المعالجة في المستشفيات 

 بـ)ملغرام/لتر( العراقيةوالحدود المسموح بها حسب المواصفات 

 لمياه الصرف الصحي قبل وبعد المعالجة نتائج التحاليل المختبرية الكيميائيةالعناصر 
الحدود 

 امسموح بهال

حسب 

المواصفات 

لعراقيةا
 *(*)

 

 الحدود

 العالمية

المسموح 

بها 

ألغراض 

 (*)**الري

مدينة الحسين
)ع(

 الطبية 

مستشفى النسائية 

 والتوليد

كربالء مستشفى 

 لألطفال

 بعد قبل بعد قبل
)*(

 بعد قبل 

 pHاالس الهيدروجيني 
7.2 7.6 

6,48 - 6.9 
 

7.6 
6-9.5  6.5-8.4  

 (ECالتوصيلية الكهربائي )
MS/M 

4418 2577 2470 - 2400 
 

2150 70-120 - 

T.D.S 2000 1500 1505 1680 - 1606 1804 3092 المواد الذائبة الكلية 

T.S.S الصلبة العالقة المواد  51 46 344 - 52 18 0-60  100 

CL 600-0 390 360 - 455 925 857 كلوريدات  400 

BOD5 االوكسجين الممتص

 - - حيوياً 
284 - - - 

0-40  - 

SO4
400-0 398 134 - 725 258 320 الكبريتات   400 

NO3
50-0 3.05 9.71 - 16 4.22 4,86 النترات    

Temp 27.2 26.2 24 - 24.7 24.8    5
س35   

COD االوكسجين الممتص

 - - كيميائياً 
467 - - - 

0- 100  - 

PO4 فسفور -الفوسفات  3.14 2.95 13 - 3,19 0.52 0-3  - 

G&O0,8 4.2  الزيوت والشحوم - - N.D 10 5 

االمونيا  NH3 - - 182 - - - 5 5 
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االوكسجين المذاب  DO - - 0,32 - - -  5اكثر من  

أجريت الفحوصات من قبل مديرية بيئة كربالء, مختبر التربة والمياه,  (1من عمل الباحث اعتماداً على) المصدر:

 م.8/11/2015

 نماذج سحب العمل اثناء عن متوقفة بمستشفى النسائية والتوليد الخاصة الصحي الصرف مياه معالجة كانت وحدة)*(

, ولذلك تم سحب فقط من وانما طرحها مباشرة مع مجاري المدينة العامة  النماذج, اي ان النفايات السائلة ال يتم معالجتها

 المياه غير المعالجة.

تقييم مراقبة و وحدة , تقاريرالمواصفات القياسية العراقية لمياه الصرف الصحي مديرية بيئة كربالء,  )**( المصدر:

  .م2014االنشطة الخدمية للمحافظة, بيانات غير منشورة, 

(المصدر: جمال احمد الحسين, االنسان و ثلوث البيئة, الطبعة )ال تتوفر( , دار االمل للنشر والتوزيع, االردن, *)**

 .294م, ص2004

ND)) ( مختصر لكلمتيNOT Detection)لكونها ضئيلة جهاز القياس لنسبة العنصر تحسس عدم إلى تشيرو. 

ملغرام/لتر وهي  (1505تناقصت النسبة الى)ملغرام/لتر, أما بعد المعالجة  (1680قبل المعالجة)
 اقل نسبة مقارنة ببقية المحطات, وجميع القيم المذكورة تقع خارج الحدود المسموح بها محليًا. 

 )ع(بلغت نسبتها في مياه الصرف الصحي لمدينة الحسين:  T.S.S الصلبة العالقة المواد -4
( ملغرام/لتر وتعد النسبتين 46( ملغرام/لتر, اما بعد المعالجة فبلغت)51الطبية قبل المعالجة )

ملغرام/لتر, بينما في مستشفى النسائية  (100ضمن الحدود المسوح بها محليًا وعالميًا والتي تبلغ)
في ملغرام/لتر وهي تتجاوز الحدود المسموح بها لمياه الصرف الصحي, أما  (344بلغت )

ملغرام/لتر  (18ملغرام/لتر, تناقصت بعد المعالجة الى) (52مستشفى االطفال قبل المعالجة)
 وهي نسب مسموح بها.  

 تركيز انمن خالل نتائج التحليل المختبري لمياه الصرف الصحي تبين : CL الكلوريدات -5
, لتر/ملغرام( 857) المعالجة قبل الطبية (ع)الحسين لمدينة الصحي الصرف مياه في الكلوريدات

قبل وبعد المعالجة  بها وحمالمس الحدود وبذلك تتجاوز لتر/ملغرام(925)فبلغت المعالجة بعد اما
, لتر/ملغرام(455)بلغت النسائية مستشفى في وانخفضت النسب, (ملغرام/غرام600-0لغ)التي تب

 (18)الى المعالجة بعد تناقصت, لتر/ملغرام(52)المعالجة قبل االطفال مستشفى في أما
 .  محليًا وعالمياً  بها المسموح الحدود, وتقع مياه الصرف لهذين المستشفيين ضمن لتر/ملغرام

 قبل من حيوياً  المستهلكة األوكسجين كمية هو: BODالمستهلك حيويًا  االوكسجين-6
 محددة زمنية فترة خالل و ثابتة حرارة درجة في الحيوي نشاطها خالل الدقيقة الحية الكائنات
 المياه كانت كلما كبيرة حيوياً  المستهلكة األوكسجين كمية كانت وكلما الحضانة فترة عليها يطلق
(, في مياه  BODتتراوح متطلبات االوكسجين الكيميائي والحيوي ) إذ (1).أكبر بدرجة ملوثة

(ملغرام/لتر, ويقدر التركيز المقبول 650-250الصرف الصحي الخام غير المعالجة ما بين)

                                                           
 والصرف الشرب مياه ادارة برنامج, الصحي الصرف مياه معالجة محطات تصميم مراجعة,  واخرون, جبريل فكري(1)

 الموقع االليكتروني (,GTZ) الدولي للتعاون االلمانية الوكالة, الصحي
http://www.wwmpegypt.com/home_htm_files/Design%20review%20of%20w-
ww%20network%20(training%20manual).pdf 

http://www.wwmpegypt.com/home_htm_files/Design%20review%20of%20w-
http://www.wwmpegypt.com/home_htm_files/Design%20review%20of%20w-
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ملجم  30( في مياه الصرف الصحي المعالجة بحوالي)BODلألوكسجين الكيمائي والحيوي)
ملجم/لتر( في بعض الدول المتشددة في شروط   10/لتر( كمتوسط شهري وقد ينخفض الى )

(1)ئة ,حماية  البي
إذ إن رمي نفايات الصرف الصحي غير المعالجة في مياه االنهار والبحيرات   

يساهم في نقص االوكسجين في الماء من خالل عملية استهالك االوكسجين في اكسدة المواد 
 تلوث في االن حتى شيوعا االكثر النوع هو الماء في االوكسجين نقص عمية ُتعد  و العضوية, 

( تجاوزت الحدود BODقيم الـ) نَّ أتبين من خالل نتائج التحليل المختبري قد و  (2). العذبة المياه
 (284(, وذلك في مستشفى النسائية والتوليد, إذ بلغت قيمتها )40المسموح بها البالغة)

 .ملغرام/لتر
بين عينة وأخرى من مياه الصرف الصحي  وقد تباينت قيم الكبريتات: SO4الكبريتات-7

( 725)تركيزالمدروسة, وقد جاءت العينة المسحوبة من محطة مستشفى النسائية بللمحطات 
-0) , إذ بلغقع خارج الحدود المسموح بها محليًا وعالميًا ي لذيا تركيز الوحيدال وهو ملغرام/لتر

   .    ملغرام/لتر(398-134للمحطات االخرى بين) تراكيزتراوحت الو  ,ملغرام/لتر (400

 وتصل ملوثة غير السطحية المياه في جدا قليلة بتراكيز عادة النترات توجد: NO3 النترات-8
 بالطريقة تعامل التي والسي ما الصناعية الفضالت وفي الجوفية المياه بعض في اعلى تراكيز الى

 جانب الى الطبيعية المياه في تحدث التي االمونيا اكسدة عملية خالل من تنتج كما الحيوية,
 توجد وكذلك امونيا الى وتحولها الهوائية ظروف تحت نفسها للنترات تحدث التي االختزال عملية
  (3).  النتروجين مركبات على تحتوي التي والصناعية المنزلية الفضالت مياه في

وقد تبين ان نسب النترات في المستشفيات المدروسة لم تتجاوز الحدود المسموح بها محليًا     
, إذ بلغت اعالها في مستشفى النسائية والتوليد لتر/ملغرام (50-0وعالميًا والتي تتراوح بين )

( ملغرام/لتر 9.71بلغت) تركيز, وتأتي بعدها مستشفى كربالء لألطفال بلتر/ملغرام (16) تركيزب
)ع( في العينة المسحوبة قبل المعالجة, في حين تأتي مياه الصرف الصحي في مدينة الحسين

 , أما بعد المعالجة فقد جاءلتر/ملغرام (4,86من النترات قبل المعالجة بلغت) تركيزالطبية بأقل 
   . لتر/ملغرام(3.05في مستشفى كربالء لألطفال إذ بلغت ) تركيزادنى 

                                                           

 http://www.wwmpegypt.com/home....المصدر نفسه,  (1)

)
2
(Michael Allaby ,Basics of Environmental Science, Routledge is an imprint of the       

Taylor & Francis Group, Second edition, London and New York, 2000,p.97                   
 85مصدر سابق, صمديحة حميد محمود العاني, (3)
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درجة حرارة المياه من الخصائص الفيزيائية المهمة لمعرفة  ُتعد   :Tempالحرارة  درجة-9
صالحيتها لالستخدامات المختلفة, وقد بينت النتائج المختبرية ان درجة الحرارة جاءت مطابقة 

 . س(527.2-524تراوحت القيم بين ) إذ,  س(535للمواصفات المحلية والعالمية البالغة)

زمة ألكسدة المواد كمية األوكسجين الال هي: COD الحاجة الكيميائية لألوكسجين-10
يعبر العضوية القابلة لألكسدة كيميائيًا الموجودة في مياه الصرف الصحي, و العضوية وغير 

مياه الصرف الصحي في وقد اتضح من خالل التحليل المختبري ل (1)عنها بـ)ملغرام/لتر(.
تجاوزت  إذ( ملغرام/لتر, 467بلغت ) لألوكسجين الكيميائية لحاجةوالتوليد إن امستشفى النسائية 

   ملغرام/لتر. (100-0محليًا وعالميا والبالغة)الحدود المسموح بها 

في الفوسفات, جاء  تركيزوتبين من خالل التحليل المختبري ان  :PO4 فسفور-الفوسفات-11
وبة في العينة المسح , إذ بلغملغرام/لتر (3-0التي تتراوح ) معظمها متجاوز للحدود المسموح بها

في مستشفى  ملغرام/لتر (3.19)الى انخفضملغرام/لتر, و (13من محطة مستشفى النسائية)
 (3.14)تركيز بلغالطبية ب )ع(مدينة الحسين جاءت محطةفي حين , كربالء قبل المعالجة

 المحطات جاءت ضمن الحدود المسموح بها.ن القيم بعد المعالجة في جميع ملغرام/لتر, وا
حطات الصرف ياه مجاءت جميع قيم الزيوت والشحوم لم :G&Oوالشحوم  الزيوت-12

الفحوصات ضمن الحدود المسموح بها  عليها تالصحي في المستشفيات المدروسة والتي اجري
     .ملغرام/لتر (4.2-0(, أذ تراوحت بين )10محليًا وعالميًا والبالغة)

لقد شملت الفحوصات لهذا العنصر, العينة المسحوبة من محطة معالجة  :NH3االمونيا -13 
, وتبين من نتيجة التحليل المختبري بأن نسبة االمونيا فقط الصرف الصحي لمستشفى النسائية

( ملغرام/لتر, وهي تفوق الحدود المسموح بها محليًا وعالميًا 182مرتفعة جدًا, إذ بلغت )
 ( ملغرام/لتر.10والبالغة)

كمية األوكسجين المذاب في الماء والذي تستهلكه  تركيز يعني:  DOاألوكسجين المذاب-14
إذ األحياء المائية بأنواعها في فعالياتها الحيوية اليومية ويمثل احد معايير التلوث المائي المهمة, 

لمائي انخفاض التراكيز يدل على ازدياد احتمال التلوث العضوي والكيميائي في المجرى ا أنَّ 
ته جاءت ان قيم ,وقد تبين من التحليل المختبري لألوكسجين المذاب (2)ويعبر عنه بـ)ملغرام/لتر(.

اقل من الحدود  ُتعد  ملغرام/لتر, وهي بذلك  (0.38) بلغ تركيزفي مستشفى النسائية والتوليد ب

                                                           

 7حيدر محمد عبد الحميد وآخرون, مصدر سابق, ص (1)

 7, صالمصدر نفسه(2)
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في مستشفى االطفال ضمن الحدود  تركيزال (, في حين جاء5والبالغة )اكثر منالمسموح بها 
 ملغرام/لتر. (581المسموح بها والتي بلغت )

مياه محطات الصرف اغلب قيم العناصر التي تم تحليلها مختبريًا ل القول ان خالصةو     
متجاوزة للحدود المسموح بها  جاءتالمدروسة  الصحي قبل وبعد المعالجة للمؤسسات الصحية

ة بوالمواد الصل (EC) الكهربائية التوصيليةمحليًا وعالميًا, إذ تم مالحظة ارتفاع قيم كل من 
فضاًل عن ارتفاع ميع المحطات المدروسة. ج, في CL(, والكلوريدات T.D.Sالذائبة الكلية)

 PO4 والفسفور SO4 ( والكبريتاتBOD( والـ)COD( ونسبة الـ)T.S.Sاالمالح الذائبة) 
ي لمستشفى النسائية حفي محطة الصرف الص DOوانخفاض االوكسجين الذائب NH3واالمونيا

والتوليد, التي كثيرًا ما تتعرض ألعطال فتصرف المياه من دون معالجة الى شبكة مجاري 
ان جميع مجاري الصرف الصحي للمستشفيات االهلية  إذ( 7)ينظر ملحق رقم ,المدينة

  .والحكومية مربوطة بشبكة مجاري المدينة
 بذلك يمكن القول ان مياه محطات الصرف الصحي للمؤسسات الصحية في منطقة الدراسة,     

شبكة المجاري العامة للمدينة يعد  تعد ملوثة وغير صالحة لالستخدام الزراعي, وان القاءها في
وان  السيماو  , المبازلمهددًا للبيئة المائية وذلك الن كميات كبيرة من مياه المجاري تصرف الى 

بلغ  إذ هذه المبازل تصب في االنهار والجداول والبحيرات التي تتخلل محافظة كربالء.اغلب 
 ( 5994550)بلغ  م2015المصروفة الى المبازل في محافظة كربالء لعام  الكلية المياهمجموع 

 الذي األمرتستعمل في كثير من االحيان في الري, وبما إن كثير من مياه هذه المبازل  (1) .3م
 وضرورة, عيراالز  الري في المياه من النوعية هذه استعمال عند الشديد الحذر توخي يتطلب
 المروية والمحاصيللنوعية مياه الصرف الصحي, واالراضي الزراعية  المستمر والرصد المتابعة
, كما تجدر االشارة الى أنَّ استمرار الوضع  , تجنبًا للمشكالت الصحية والبيئيةالمياه هذه بمثل

كما هو عليه االن قد يهدد االمن البيئي لمياه محافظة كربالء, والسيما في السنوات القادمة وبعد 
العناصر الثقيلة والملوثة , كما قد يكون بعض  من هذه العناصر ضمن الحدود المسموح  تراكم

. بها اليوم ولكن بعد مرور يمكن أن تتراكم وتشكل خطرًا بيئيًا على مصادر المياه في المدينة
 "(2)ما يأتي:  (23)صورةينظر  ومن أهم المبازل التي تصب فيها مياه الصرف الصحي

 والحسينية الحر وناحيتي المركز قضاء في المبزل هذا فروع وتتركز: الشمالي كربالء مبزل-1
 تقع البحيرة ولكون الرزازة بحيرة في ويصب الفرعية الزراعية والمبازل الرئيسي المبزل من ويتكون
 الرزازة الى المياه لرفع مضخات مجموعة تستخدم كربالء محافظة من ارتفاعاً  اكثر منطقة في

                                                           

 محافظة في المجاري لمحطات والتشغيل للتصاريف العام السنوي الموقف, المقدسة كربالء مجاري مديرية(1)

 م.2015, تقرير, المقدسة كربالء

, تقرير الواقع البيئي لمحافظة المقدسة كربالء محافظة في المائية المصادر مديرية بيئة كربالء المقدسة, (2)

 33م, ص 2014كربالء, 
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 (23)صورة

 احد المبازل التي ترمى فيها نفايات الصرف الصحي

   
 م.2015في محافظة كربالء,  قسم مراقبة وتقييم االنشطة الخدمية تقرير,  المصدر: مديرية بيئة كربالء,

 مياه تصريف بسبب وذلك والكيمياوي العضوي بالتلوث عالي مستوى من المبزل هذا ويعاني
 .الرزازة بحيرة تلوث مصادر من يجعله مما معالجة وبدون والصحية والصناعي الصحي الصرف

 االف بغرق ذلك تسبب إذ بيئية مخاطر حدوث الى الرفع مضخات من عدد عطل تسبب وقد
 مساحات تغدق الى ايضاً  دىأ و المختلفة الملوثات بأنواع الملوثة المياه بهذه الزراعية الدونمات
 .الزراعية االراضي من واسعة

, الغربي الجدول,  الحسينية)  نواحي في المبزل هذا فروع وتتركز: الجنوبي كربالء مبزل-2
 المبازل من العديد فيه تصب رئيسي مبزل من ويتكون المركز قضاء في قليالً  ويمر( الخيرات
  في والوحيدة الرئيسية الصحي الصرف معالجة محطة من الصادرة المياه تصريف يتم,  الفرعية

 اكثر في الفرات نهر في المبزل هذا يصب ثم ومن ,المبزل هذا على بالمركز والخاصة المحافظة
  .نقطة من
مخاطر صحية وبيئية تتطلب تدخل جاد من قبل اصحاب القرار لوضع  هينجم عن وذلك ما     

الحصول على االمن البيئي والصحي لمحافظة كربالء معايير وقوانين صارمة, يمكن من خاللها 
ككل وليس للمدينة فقط, إذ ان التلوث الناجم عن النفايات الطبية وبالتحديد مياه الصرف الصحي 

على شمل حتى االنهار والجداول التي تمتد يالحاوية على اخطر النفايات الطبية كما ذكرنا سابقًا 
 .المحافظة شكل شبكة في
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يحدث التلوث الهوائي من النفايات الطبية في منطقة  :(Air Pollution) تلوث الهواء: ثالثاً 
الدراسة بعدة طرق, فتارًة يكون بشكل مباشر عن طريق تطاير بعض النفايات الطبية والروائح 

في المخازن المكشوفة لها داخل المؤسسات الصحية, فضاًل عن  السيماالكريهة المنبعثة منها, و 
د و حد وبالقرب منتراكمها بدون معالجة في مواقع الطمر التي تقع في داخل مدينة كربالء 

 من جراء حرق النفايات المنبعثةالغازات أما الطريقة الثانية فهي عن طريق  التصميم االساس,
 ها حرق النفايات بشكل تام لذلك تنبعث الغازات الضارةفي محارق بدائية, ال يتم في الطبية

 اكثر الغازات ضرراً  يعد الذي ((dioxinهذه الغازات هو غاز الديوكسين   أهم ومن والسامة
تتشكل مركبات الديوكسين المسرطنة)التي تنتقل عبر السلسلة  إذ ,والصحة العامة على البيئة
والهيدروجين والكلور, لذلك من الضروري جدًا ايقاف  الكربونمن اتحاد األوكسجين و  الغذائية(

الحرق العشوائي لنفايات المؤسسات الصحية ال سيما إنها غنية بالكلور والمادة العضوية فهي 
إلى إصابة اإلنسان  ويؤدي هذا المرك ب ايضاً  ,مصدر مهم من مصادر الديوكسين الملوث للهواء

هذا اضافة الى الغازات االخرى  (1) .ت نتيجة تسمم الدمعياء ثم إلى المو ثم إلى اال شديدبصداع 
المحارق التي ال تحتوي على  السيما وبتراكيز عالية التي ال تقل خطورة عن هذا المركَّب

  .مصفيات

ارة العالية مواصفات معينة للمحارق تشمل درجات الحر  احدى الدراسات العالمية وحددت     
الى التصنيف السليم  الحرق الكامل للنفايات, اضافةً درجة( التي تضمن  1200)اكثر من 

والى ضرورة ان تزويد المحارق بوحدات فلترة ووسائل للتحكم  , للنفايات الطبية من مصدرها
تحقق هذه فمن سطح االرض,  متراً  12, واال يقل ارتفاع مداخنها عن بالملوثات المنبعثة

 (2) النسان.المواصفات يضمن عدم وجود تأثير سلبي على صحة ا

إلى توقف العمل  ,الحكومة المحليةبدعم من و مديرية بيئة كربالء المقدسة عمدت فقد لذلك و     
لطرحها كميات نتيجة  الطبية, )ع(مدينة الحسينالمحرقة الموجودة في العديد من المحارق منها ب

 ,الطبية نفاياتال من ستخدامها لحرق كميات كبيرة جداً وذلك ال كبيرة من الغازات واالدخنة الضارة
تم تقديم الكثير من الشكاوي من قبل  إذدينة الطبية, تأثيرها على السكان المحيطين بالملو 

والمؤسسات الصحية  السكان ضد استخدام هذا االسلوب لحرق النفايات الطبية في المدينة الطبية
( 8عددها الى ) تقلص, ( محرقة20)م2014المحارق التي تعمل في عام  كان عددو  . االخرى

 تعطلت أو انها ال تزال تحت الصيانة بعضهاان المحارق االخرى  إذ م,2015في العام 
التي  لشروطلجميع المحارق الطبية في مدينة كربالء ال تخضع و  ,وتستخدم عند الحاجة اليها

                                                           

 30, مصدر سابق, ص الدليل الوطني لإلدارة االمنة لنفايات الرعاية االولية (1)

,الموقع االليكتروني,  DOC بصيغة, تقرير حياتنا يهدد خطر المستشفيات نفايات حرق(2) 
 http://www.startimes.com/?t=12309870؟
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 د ارتفاع, كما ال يزي(م  1000ق النفايات الطبية فيها )ال تتعدى درجة حرارة حر  إذ, ُذكرت اعاله
امتار, فضال عن ذلك فهي غير مجهزة بأجهزة الفلتر  8عن انبوب الغازات الخارج من المحرقة 

التي تمنع خروج الغازات واالبخرة الضارة, وذلك ما تم تأكيده من خالل الدراسة الميدانية التي قام 
 . م2015- 2014 يبها الباحث لعام

الطبية  )ع(فمحرقة مدينة الحسين ,قديمة ُتعد  أن اغلب المحارق الطبية في منطقة الدراسة إذ     
 على اختياره يتم لم إن موقعها و م,1973 السابق القرن من السبعينات لعقد أنشاءها تاريخ يعود
 إطار ضمن تأت   لمكما انها  ,المحيطة المنطقة على البيئي األثر وتقييم ودراسات صحيحة أسس
 في العالقة ولذوي المسؤولة للدوائر  واسعاً  مجاالً  تعطي باتت التي الطبية النفايات إدارة عملية
 تتمثل مساوئ المحارق من النوع ولهذا كما ,الالزمة والصحية البيئية المتطلبات تحقيق

 عدم الى أضافة الملوثة الحرق بقايا من التخلص ويجب للجو الملوثة الكبيرة الغازية باالنبعاثات
 نفايات هناك أن علماً , السامة الخلوية والعقاقير للحرارة المقاومة الكيمياويات من التخلص كفاءة
 من الكبيرة والكميات المضغوط الغاز حاويات وهي المحارق من نوع بأي حرقها من يمنع طبية

 والنفايات اإلشعاعي الفوتوغرافي والتصوير الفضة أمالح ونفايات الفعالة الكيميائية النفايات
 كالمحارير الزئبق على المحتوية والنفايات( PVC) كلوريد فينيل البولي كمادة البالستيكية
 ثقيلة عناصر على تحتوي التي واألمبوالت المستعملة بالبطاريات الموجود الكادميوم أو المكسورة

 (1). منطقة الدراسة , ومع ذلك تحرق مثل هكذا نفايات في المحارق فيالمغلفة األمبوالت او
وكما  جاء بالمواصفات العراقية لتنصيب المحارق الطبيةوبذلك جميع هذه المواصفات تخالف ما 

 (2): يأتي
 االحتراق نواتج وغازات األدخنة أبعاد في السائدة الرياح منعت ةالحالي المحارق عقامو أغلب -1

 . المستشفى مباني عن بعيداً 
 . لها مجاوره بناية أعلى عن متر3 من وأقل األرض سطح عن م12من أقل المدخنة ارتفاع-2
 . مجاورة بناية أقرب عن متر 30  األقل على مسافة المحرقة تبعد ال-3
 بالخرسانة ومسقف الطابوق و االسمنت من بناء داخل المحرقة توجد الأغلب المحارق -4

 .المدخنة فتـــحة وتخترقها المسلحة
 الفنية المواصفات لبدلي وااللتزام للمحرقة الدورية المبرمجة والصيانة بالتشغيل االلتزام عدم-5

 .  محرقة لكل
 .  محرقة لكل التصميمية المواصفات ووفق( ترميد) تام بشكل النفايات حرق عدم-6
 .  للمحرقة التصميمية الطاقة مع تتناسب ال النفايات كمية-7
 م ه10 عن تزيد ال بحيث تبريد امكانية فيه تتوفر ال المعدية الطبية النفايات أكياس مخزن-8

 .  حرقها لحين

                                                           

الحسين األمام مدينة في المعدية الطبية النفايات معالجةمحمود شاكر موسى, (1)
(ع)

, تقرير صادر عن الطبية 

 . 1م, ص2014, الخدمية األنشطة مراقبة وحدةمديرية بيئة كربالء, 

حسب  -الصحية المؤسسات محارق بنصب الخاصة البيئية والمتطلبات الموقعية المحددات, البيئة وزارة(2)

م. 2010 ,الفني القسم, األوسط الفرات في البيئة وتحسين حماية دائرة م,23/2/2010 في 746 المرقم كتابال

  (8ينظر الملحق رقم) 
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 في ووضعة خاصة حاويات في جمعة, كما ال يتم تبريده بعد للمحرقة الرماد توزين عدم-9
 .المخصصة المواقع الى البلدية سيارة قبل من ينقلقبل ان   اللون سوداء مزدوجة أكياس
 لغرض المتبقية السامة المواد وتراكيز نسب تحدد المحرقة لرماد فحوصات وجود عدم-10

 . البلدية نفايات مع رميها قبل معالجتها
 . المحليةو  العالمية الحدود مع لمقارنتها المدخنة من المنبعثة للمواد قراءات وجود عدم-11
 لتأمين كفوءة سحب وأجهزة وسايكلونات(  المرشحات) فالتر مع ةومصد ماصة مواد اليوجد-12

 .  الجوي الهواء الى المنبعثة لملوثات على السيطرة
 أو االحتراق غرفة مقدمة في بالنفايات المحرقة تلقيم في ميكانيكية تقنية استخدام عدم-13

. العضوية المركبات تحطيم لضمانم  (2000-600)عالية حرارة درجات تأمين مع رافعة بواسطة
 .ةالبيئو اثار ضارة جدًا على الصحة غازات خطرة لها  عن الحرق في هذه المحارق ينتجس بالتالي

المحارق التي تطرحها  والعناصر األخرى للتعرف على نوع ومعدالت انبعاثات الغازاتو     
 تومعدال تهاقد قام الباحث بإجراء قياسات للتعرف على نوعي, فالطبية في منطقة الدراسة

فضاًل عن التعرف على الظروف الجوفية المناخية التي تم فيها  (24)صورةينظر  ,هاانبعاث
قد و  (4)مرئيةالينظر  إضافة الى موقع الطمر, () محارق طبية(3)شملت القياساتوقد  القياس,

 .تم الكشف عن اربعة غازات تطرحها المحارق الطبية في منطقة الدراسة
بينت نتائج التحليل الهوائي إن الغازات المنبعثة من اغلب المحارق الطبية تتجاوز الحدود  إذ    

نسب وقد جاءت  (58)جدولينظر  ة من قبل وزارة البيئة العراقية,المسموح بها والموضوع
 الغازات كما يأتي:

 المدن جو في ملوث اكبر الكاربون اوكسيد أحادي غاز يمثل :CO الكربونأحادي اوكسيد -1
 عادة الخطير الغازي الملوث هذا ينتج, الكامل غير للهيدروكربونات االحتراق عمليات من  وينتج
 ملوثات من نسبة كبرأ ويمثل والرائحة اللون عديم سام غاز وهو, الكامل غير االحتراق من

 ويتحد ,باألوكسجين تحمله يمنع أي الدم تأكسج يمنع انه الغاز لهذا الصحية اآلثار ومن, الهواء
وجاءت نسب  (,59)جدولينظر   (1), هيموغلوبين كربوكسي مكوناً  الدم هيموغلوبين بمادة الغاز

, نتيجة الرتفاع معدالت حرق النفايات ppm( 8.2هذا الغاز في موقع الطمر بنسبة بلغت)
 ويعزى ppm (7.2تأتي بعده مستشفى كربالء لألطفال بنسبة ) الطبية والنفايات بشكل عام,

لقلة كفاءة المحرقة, وعدم وجود المصفيات التي تمنع خروج هذه الغازات,  COارتفاع نسبة 
وحرق نفايات تحتوي على المواد البالستيكية والشراشف وغيرها مما يساهم بارتفاع تولد هذا 

   )ع(الزهراء قرية ركز الصحي فيمال محرقةو  (ع)علي االمام شهداء الغاز. وجاءت المركز الصحي
                                                           

() ( محارق فقط , لكون المحارق االخرى كان 3لقد أشتمل قياس الغازات المنبعثة من المحارق الطبية على )

 16بعضها معطالً وبعضها االخر تحت الصيانة خالل الفترة التي قام الباحث بالقياس, ليومي االربعاء والخميس 

 م.2016/  3/ 17و

, رسالة البيئي التلوث في دراسة- بابل محافظة لهواء الملوثة الغازات تراكيز تباين, عايد عبد شاكر(1)

 139-138م, ص2012كلية التربية, قسم الجغرافيا, جامعة البصرة, ماجستير)غير منشورة(, 
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 (24)صورة

 االجهزة المستخدمة في قياس تلوث الغازات المنبعثة من المحارق 

 م.17/3/2016و  16المصدر: التقطت من قبل الباحث يومي االربعاء و الخميس بتاريخ 

 (4)مرئيةال

 مواقع قياس التلوث الهوائي الناجم عن الغازات المنبعثة من المحارق الطبية وموقع الطمر

 GPSاستخدام جهاز و ,2014المرئية الفضائية لمدينة كربالء و ,من عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية:المصدر
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 (58)جدول

قياس التلوث الهوائي للغازات المنبعثة من المحارق الطبية و موقع الطمر في مدينة كربالء 

 الطبية.والمنبعثة من محارق النفايات الخطرة محليا للغازات  وأقصى حد مسموح به,  م2016

 )بمعدل نصف ساعة( PPMمعدالت القراءات للغازات المكشوفة بوحدة  موقع العينة

CO CO2 NO2 SO2  درجة الحرارةT 
  وقت القياس

  RH الرطوبة 

 وقت القياس 

سرعة 

 الرياح 

 اتجاه الرياح

محرقة مستشفى كربالء 

 لألطفال

7.2 120 1.0 0.0 26.5

 ش غ م/ثا 6 %32 س 

محرقة م. ص شهداء االمام 

علي
)ع(

 

6.6 155 0.9 0.0  25

 ش غ م/ثا 5 %33 س 

محرقة م. ص قرية الزهراء 

 الزراعية 

4.5 108 1.0 0.1 27.5

 ش غ م/ثا 7 % 30.5 س 

موقع الطمر خلف حي 

 الرسالة

8.2 250 1.1 0.2 26.5

 7.5 % 27.8 س 

 م/ثا

 ش غ

العراقية النبعاث المحددات 

 الغازات من المحارق الطبية

0.1 250 0.4 0.2  25

عكس اتجاه  - - س 

 دخان المحرقة

 : المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على 
  , باستخدام اجهزة كشف وقياس الغازات المنبعثة.الدراسة الميدانية (1)

ا  يومحددات االنبعاثات الوطنية لألنشطة واالعمال المقرة قانونوزارة البيئة, محددات نوعية الهواء المحيط المقترحة  (2)

م, دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات االوسط , قسم مراقبة نوعية 11/6/2012والتي تمت المصادقة عليها في 
  م.2012الهواء والضوضاء, 

 (59)جدول

 الصحية الناجمة عنها أهم الغازات والمركبات والعناصر الملوثة للهواء واالضرار

 الصحية المخاطر المادة الملوثة

 داء الربو والنزالت الصدرية التهابات الرئة, تهيج للجهاز النفسي ثنائي أكسيد الكبريت

تولد امراض القلب المشكالت النفسية لدى األطفال  تلف المحاصيل الزراعية ,  األخرى يتراكاسيد الكب

 ملغم/ لتر 0.03عندما يزيد التركيز 

 قاتل عندما يكون بتركيز عالي , مهيج حساس, سام جدا H2Sدروجين يكبريتيد اله

االتربة والحبيبات الرملية 

 صغيرة الحجم

الربو, النزالت الصدرية ,يزيد من مخاطر التهابات الرئة , مهيج للعيون 

 ملغم / لتر 25والجهاز التنفسي , يحد من الرؤية في تركيز 

 يسبب تلف الرئة عند مرض الرئة , غاز سام ويسبب تلف للنبات االوزون

ملغم/ لتر , يسبب   30سام , يسبب مخاطر لمرضى القلب عندما يكون بتركيز  CO الكربوناول أكسيد 

 تلف للجهاز العصبي , يقلل من قدرة الدم على حمل االكسجين

ثاني أكسيد النتروجين 
NO2 

 ملغم / لتر 0.05سام يسبب مخاطر للرئة , وتبدا سميته عند تركيز 

 سام لألعصاب , اضطرابات نفسية , خدر وفقدان الوعي الكربونثنائي كبريتيد 

 يتراكم في الجسم, يسبب اضطرابات في مهمة هيموجلوبين الدم الرصاص

 )الضباب الدخاني ( وتؤثر على الرئة تسبب الضبخان الهيدروكربونات

 يسبب مرض االسبستوس , مسبب لألمراض السرطانية االسبستوس

ينزع تكلس العظام, مهيج للجزء العلوي من الجهاز التنفسي , مهيج لقرنية  الفلور

 العين , صداع , موت
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وعلى النمو على جهاز المناعة والجهاز العصبي و, , والسرطانأمراض الدم والقلب الرصاص

 العقلي لألطفال

 يحطم األعضاء الداخلية للجسم ويؤثر على نمو االجنةو , يؤثر على المخ واألعصاب الزئبق والمنجنيز

 يؤثر على الكلى الكادميوم

 والعظام والجهاز البولي اإلنسان يتؤثر على حاسة الشم والتذوق ف الكادميوم -النيكل -الكروم 

  حساسية للعين واألنف والحلق وبعض انواعها لها تأثيرات سرطانية والهيدروجين الكربون

(جمال احمد الحسين, االنسان و ثلوث البيئة, الطبعة )ال تتوفر( , دار 1من عمل الباحث اعتماداً على: )المصدر: 

 200م, ص2004االمل للنشر والتوزيع, االردن, 

( Bio mimicryابراهيم, أثر استخدام مدخل محاكاة الطبيعة)أماني صالح محمد علي , أماني عبد العزيز (2)

, 1ج-لتنمية الوعي بالنفايات االليكترونية لدى طالب التعليم الفني الصناعي, مجلة العلوم التربوية, العدد االول

 60, صم2014المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية, القاهرة,  يناير , 

 , مركز البحوث الزراعية, البيئة والتنمية الزراعية المستدامة ,السيد قنديل يتحنبيل فو سمية أحمد حسنين( 3)

 19صم, 2007 , مصر,والمياه والبيئة يمعهد بحوث األراض
على التوالي, ppm (4.5و) ppm (6,6بنسب تعد هي االخرى مرتفعة إذ بلغت ) الزراعية

ومن نتائج التحليل ولنفس االسباب التي ُذكرت اعاله في  موقع محرقة مستشفى كربالء. 
 COاالحصائي مع الظروف المناخية لجميع المواقع تبين ان العالقة كانت عكسية بين غاز 

 ( على التوالي, في حين كانت0.325-( و)0.432-ودرجة الحرارة والرطوبة بمعاملي ارتباط)
  (.60)جدولينظر ( 0.050ية مع سرعة الرياح بمعامل ارتباط)طرد

 (60)جدول

معامالت االرتباط بين الغازات المنبعثة من المحارق الطبية وموقع الطمر وبين قيم العناصر 

 المناخية أثناء فترة القياس

 معامالت االرتباط الغازات

 سرعة الرياح الرطوبة درجة الحرارة

CO -0.432 -0.325 0.050 

CO2 -0.228 -0.717 0.424 

NO2 0.594 -0.938 0.921 

SO2 0.464 *0.981 0.903 

 .SPSS ( وبرنامج58)جدولبيانات الالمصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على 

: وينتج من عمليات احتراق النفط ومشتقاته والفحم والغاز CO2 الكربونغاز ثاني أوكسيد  ــ2
 العضوية كالورق والخشب وغيرها التي تحترق فتؤدي الى استهالك غازالطبيعي, والمخلفات 

وهو أحد مكونات الهواء الطبيعي وهو   (1)االوكسجين, أي انه يزداد عندما يقل غاز االوكسجين,
%( حجمًا من الهواء, ومن آثاره  0.03غير ملوث ولكن خطورته تكمن في زيادة معدالته)

ق وحدوث تخريش لألغشية المخاطية والتهاب القصبات صعوبة التنفس والشعور باالختنا

                                                           

تلوث الهواء وأثره في صحة االنسان في مدينة الحلة, رسالة الخيكاني,  مجاس جبر نمحس مهاش(1)

 132م, ص2014التربية, قسم الجغرافية , جامعة بابل, ماجستير)غير منشورة(, كلية 
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جاءت القراءات لجميع المواقع ضمن الحدود المسموح بها محليًا, ولكن نسبه أتت  (1)الهوائية, 
, يأتي ppm( 250متفاوتة بين موقع واخر, إذ جاءت مرتفعة في موقع الطمر الصحي, بنسبة )

في حين جاءت محرقة مستشفى كربالء , ppm (155بنسبة ) )ع(بعده مركز شهداء االمام علي
, ويعزى ppm (108الزراعية بأقل نسبة) )ع(, وجاء موقع مركز قرية الزهراءppm(120بنسبة )

بكونها انخفاض نسبة هذا الغاز في هذه المحرقة الى أن المنطقة التي تقع فيها المحرقة تمتاز 
ات, مما ساهم بتشتيت الغاز من جهة , مفتوحة وتوجد الى جانبها مجموعة من االشجار والنبات

الحرارة  كانت عكسية مع  CO2وامتصاصه من قبل االشجار من جهة أخرى. وتبين إن عالقة 
( تواليًا, في حين كانت عالقته طردية مع 0.717-( و)0.228-والرطوبة بمعاملي ارتباط )
 (.  0.424سرعة الرياح بمعامل ارتباط)

: يتصف هذا الغاز بلونه البني المحمر, ورائحته NO2غاز ثاني أوكسيد النيتروجين -3
الخانقة, وسميته المرتفعة من اثاره السيئة عند ارتفاع معدالت تركيزه اضطرابات الجهاز التنفسي, 

نفية والحجرات وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب, ويؤدي الى تهيج العيون وبطانة الجيوب األ
هوائية للرئتين, فضاًل عن كونه سببًا في تكوين حامض النتريك مما يؤدي الى حدوث التهابات ال

  PPM .(2)( 0.6خطيرة تؤدي الى الموت خالل نصف ساعة اذا وصلت نسبتها الى )
الموضوعة لهذا  جميعها مرتفعة وتتجاوز المواصفات العراقية قد جاءت معدالت القراءاتو      

وهي تعد نسبة مرتفعة  ppm(1.1)نسبته في موقع الطمر  إذ بلغت, ppm (0.4)الغاز والبالغة
المركز و  لألطفال كربالء مستشفىتي محرقمواقع  بعده تبالنسبة للمحدد البيئي لهذا الغاز, وجاء

للمحرقتين, في حين جاء موقع محرقة  ,ppm (1.0, بنسبة)الزراعية )ع(الزهراء قريةلالصحي 
, ويرجع ذلك ppm( 0.9بأقل نسب مقارنًة بالمواقع االخرى بنسبة بلغت ) )ع(شهداء االمام علي
أما فيما يخص معامالت االرتباط  .التي ينبعث منها هذا الغازالنفايات الطبية  لقلة كمية ونوعية

بدرجات الحرارة وسرعة الرياح طردية قوية بمعامالت ارتباط  NO2فقد كانت عالقة 
-تواليًا, وكانت عالقته عكسية قوية مع الرطوبة بمعامل ارتباط )( 0.921( و)0.594بلغت)
0.938 .) 

:يعد غاز ثاني أوكسيد الكبريت من أخطر ملوثات الهواء,  SO2ثاني أوكسيد الكبريت غاز-4
عن طريق التفاعالت  SO2وحينما تكون الرطوبة النسبية مرتفعة في الهواء يتحول غاز 

                                                           

كاظم عبد الوهاب االسدي, التباين الزماني والمكاني لتراكيز الغازات الملوثة لهواء محافظة بابل, العدد (1)

  388 -387م, ص2012الخاص بالمؤتمر االول, الجزء الثاني , جامعة البصرة, 
  133مصدر سابق, صالخيكاني, ال جاسم جبر محسن هاشم(2)
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الذي بدوره يتحد مع قطرات الماء مكونًا حمض  SO3الى ثالثي أوكسيد الكبريت  الكيمياضوئية
 (1).()( وينتج ذلك ما يعرف بالضباب الدخانيH2SO4الكبريت)

 جميع القراءات للمواقع المختلفة ضمن المدى المسموح به النبعاث هذا الغازوقد جاءت      
 )ع(جاء موقعي محرقتي مستشفى كربالء و مركز شهداء االمام علي إذ. ppm (0.2والذي يبلغ)

في موقع محرقة مركز قرية الزهراء  ppm (0.1بينما بلغت )لكل منها,  ppm( 0.0بنسبة )
بعالقة طردية  SO2وقد جاء ارتباط  في موقع الطمر. ppm (0.2وارتفعت الى ) الزراعية, 

كان ارتباطه طرديًا قويًا مع  و ,(0.464) درجة الحرارةبجميع العناصر, إذ بلغ معامل ارتباطه ب
 .توالياً  (0.903) و (0.949*ارتباط) يبمعامل الرطوبة وسرعة الرياح

 النحاس والرصاص اصرعلى عن تاشتمل التي لعناصر الثقيلةللدقائق العالقة واأما بالنسبة    
    :يأتيكانت نتائج التحليل كما  فقد, والكروم الكادميوم والزنك

تأثير هذه الجسيمات على الصحة شبيه بتأثير ثاني أوكسيد  نَّ إ: (T.P.Sالدقائق العالقة )-1
الكبريت, ان التعرض لفترات طويلة للجسيمات والكبريتات يزيد من امراض الجهاز التنفسي حدة, 
خاصة الربو وانتفاخ الرئة وقد تؤدي الى تلف انسجة الرئتين, كما ان المكونات العضوية 

كثيرًا منها معروف كمواد مسرطنة, وان اكثر االشخاص  للجسيمات العالقة تدعوا للقلق حيث ان
حساسية وتأثرا بالجسيمات هم كبار السن واالطفال الذين يعانون من امراض مزمنة بالرئتين 

 تم للمواقع المدروسة الهواء في الكلية العالقة للدقائق الكتلي التركيز حساب لغرضو  (2)والقلب.
  (3) اآلتية: معادلةال استخدام

𝑆𝑃={(𝑊2 − 𝑊1) / VT × 106  

 : ان إذ
 SP = ………..................... (Mg/m3) بوحدات العالقة للدقائق الكتلي التركيز
 W2= .................... (g (Weight)) بوحدات السليلوزي للمرشح النهائي الوزن
 W1 = ................................. (g) بوحدات السليلوزي للمرشح االبتدائي الوزن
 VT = ………........................... m3  بوحدات المسحوب للهواء الكلي الحجم
  (Mg) .............................................................. = 106 الى gل لتحوي

                                                           

()الدخان من مزيج وهو smoke والضباب Fog الرماد ان السائد االعتقاد وكان الدخاني الضباب تسمية عليه يطلق لذا 

 فأنها الهواء الماء في ببخار تختلط عندما بالمدن المحيطة المصانع مداخن من المتصاعدة للغازات المصاحبة واألدخنة

 الجهاز كان يعالج امراض عندما(.Des Voeux)الدخاني وهي كلمة أطلقها الدكتور  الضباب هذا تكوين في تتسبب

عطا  ينظر:  الضباب يغلفها التي اإلنكليزية المدن أجواء في والمواقد المصانع دخان من الناجم التلوث ضحايا من التنفسي
 األول العدد,  اإلنسانية لألبحاث أوروك لةالسماوة, مج مدينة غرب -جنوب منطقة في الهواء تلوث دراسةهللا باني حمود, 

  99م, ص2008 آب ,
 378كاظم عبد الوهاب االسدي, مصدر سابق, ص  (1)

تخطيط والمتابعة , متابعة الحاالت المرضية المرتبطة بالهواء وزارة البيئة, دائرة الوآخرون جابر هادي سعاد(2)

 .4م, ص2004الفنية,, قسم نوعية الهواء, 

 غير)دكتوراه أطروحة, النجف محافظة في الهواء لتلوث المكاني التحليل, الدحيدحاوي كاظم جواد فارس(3)

 30ص, 2015, الكوفة جامعة, التربية كلية( , منشورة
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ومن خالل نتائج التحليل المختبري للمواد العالقة في الهواء تبين ان النسب جاءت مرتفعة     
الحدود المسموح بها  جاوزتتإذ  (61)جدولينظر  ع التي تم فيها القياس,المواق جميعفي 

 الزراعية بتركيز بلغ )ع(مركز الزهراء , حيث بلغت أعالها في محرقةPPM (0.03والبالغة)
(0.976) PPM ,(1.48)تركيزمستشفى االطفال ب في حين جاءت محرقة PPM كما جاء ,

, مما يؤثر PPM (0.463أيضًا إذ بلغت) بتركيز مرتفع )ع(موقع محرقة شهداء االمام علي
أبرزها أمراض العيون  , إذ يسبب ارتفاع هذه الدقائق العديد من االمراضعلى السكانصحيًا 

وبين  نتائج التحليل االحصائي لالرتباط بين مجموع الدقائق العالقةومن خالل  والجهاز التنفسي.
 العناصر المناخية أثناء فترة قياسها تبين أن  الدقائق العالقة ذات عالقة طردية قوية مع درجة

 (,بينما 0.993- ( وعكسيًا مع الرطوبة بمعامل ارتباط)0.994الحرارة بمعامل ارتباط بلغ)
 (61)جدول

الهوائي للغازات الثقيلة والمركبات المنبعثة من المحارق الطبية و موقع الطمر قياس التلوث 

من ملوثات الهواء محليا  م , وأقصى حد مسموح به2106( في مدينة كربالء PPMبوحدة)

 .وارتباطها مع العناصر المناخية المنبعثة من محارق النفايات الخطرة والنفايات الطبية

عنصر أو اسم ال ت

 ورمزه المركب

الحد األقصى المسموح 

 (ppmبه بـ)

 محرقة

 مستشفى

 كربالء

 لألطفال

. م محرقة

 شهداء ص

 االمام

علي
(ع)

 

. م محرقة

 قرية ص

 الزهراء

 الزراعية

معامالت االرتباط بين العناصر  

 الكيمياوية والعناصر المناخية

 سرعة الرطوبة الحرارة

 الرياح

 الدقائق مجموع 1

 TSP العالقة

 (يومي معدل)0.01
 (ساعة نصف معدل)0.03

0.976 0.463 1.48  0.994 -0.993 **

1.000 

 0.659- 0.568 0.741- 0.025 0.07 0.003 )مجموع كلي(CU  0.001النحاس  2

 0.017- 0.131 0.098  0.337 0.345  0.7516 )مجموع كلي(Pb 0.001الرصاص  3

 0.686- 0.598 0.765- 0.193 0.236 0.175 (كلي مجموع)Cr  0.001الكروم  4

 - - - N.D N.D N.D (كلي كمجموع)Cd 0.0001الكادميوم  5

 Zn 0.015 0.672 0.539 0.327 -0.514 0.696 -0.609 الزنك 6

 0.615- 0.701 0.520-  0.201 0.278 0.325 (كلي مجموع)Ni 0.001 النيكل  7

 - - - N.D N.D N.D  (كلي مجموع)Co 0.001الكوبلت  8

 Mg - 0.781 0.0145 0.191 0.330 -0.106 0.220المغنيسيوم  9

 على:  المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  
( وزارة البيئة, محددات نوعية الهواء المحيط المقترحة ومحددات االنبعاثات الوطنية لألنشطة واالعمال 1)

حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات م, دائرة 11/6/2012المقرة قانوناً والتي تمت المصادقة عليها في 

 م.2012االوسط , قسم مراقبة نوعية الهواء والضوضاء, 

 (مختبر دائرة بحوث البيئة والمياه , وزارة العلوم والتكنولوجيا. 2)

 (60) جدولوبيانات  SPSS(برنامج 3)

 .لنوعية الهواء ( لم تدرج حدود انبعاث عنصر المغنيسيوم ضمن  المحددات البيئية العراقية-)

 (.1.000**طردية تامة مع سرعة الرياح بمعامل ارتباط)تكون العالقة 
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 مع والسيما الهواء مع التفاعل السريعة العناصر من النحاس عنصر يعد :(CU) النحاس-2
ن مما الماء بخار وفرة  طريق عن كميته وزيادة, األصفر اللون تذا السام النحاس اوكسيد يكو 

 المرض هذا يسبب إذ(  أيسلون)  بمرض اإلصابة إلى يؤدي الكبد وأنسجة الدم في النباتات
 (1). العين وقرنية الكبد أنسجة في تغيرات

وجود هذا العنصر في  بارتفاع نسبحاس تبين من نتائج التحليل المختبري لعنصر النو      
تركيز بأعلى  )ع(الزهراء جاء موقع مركزمن المحارق الطبية في منطقة الدراسة, إذ بالقرب الهواء 

بالمرتبة الثانية  )ع(علي حين يأتي موقع مركز شهداء االمامفي , PPM (0.025)بلغ
 (0.07النحاس في موقع القياس ) تركيز , أما مستشفى االطفال فبلغPPM (0.003بنسبة)
PPM القيم , ولكن جميع هذه مقارنة بالمواقع االخرى تركيزقل أوهو  ,ليكون بالمرتبة الثالثة

احتواء النفايات  لكثرةويعود ذلك  ,PPM(0.001البالغة) محلياً  تجاوزت الحدود المسموح بها
ومن نتائج التحليل االحصائي تبين أنَّ  .الطبية المحروقة في هذه المحرقة على هذا العنصر

( 0.659-و) (0.741-يتناسب عكسيًا مع درجة الحرارة وسرعة الرياح بمعامالت ارتباط بلغت)
     (.0.568تواليًا, بينما يتناسب طرديًا مع الرطوبة بمعامل ارتباط بلغ)

التعرض للرصاص يمكن أن يحدث عند استنشاق الهواء وتناول  إن :(Pb) الرصاص-3
الرصاص مختلطا بالطعام أو الماء أو التربة او الغبار, وان الرصاص يتراكم في الجسم عن 
طريق الدم والعظام واالنسجة الدقيقة, كما يؤثر على الكلى والكبد والجملة العصبية واعضاء 

 الىالتعرض الزائد للرصاص  ويمكن أن يؤديفقر الدم, تركيب الدم وأول التأثيرات الصحية هو 
 (2) اضطرابات سلوكية.و تلف عصبي, مثل النوبة المرضية والعوق العقلي 

القيم جميعها جاءت  نَّ أوقد تبين من خالل نتائج التحليل المختبري لعنصر الرصاص,      
مختلفة فيما  تميزت القيم بكونهاكما  , PPM( 0.001)خارج الحدود المسموح بها محليًا والبالغة

( 0.751بنسبة) لألطفال كربالء مستشفىموقع محرقة  تركيزأعلى  جاءف, بين المحارق الطبية
PPM(0.345بنسبة) )ع(مركز شهداء االمام علي , ثم موقع محرقة PPM في حين جاء ,

مقارنة بالمواقع االخرى إذ بلغت قراءة الرصاص في هذا  تركيزبأدنى  )ع(المركز الصحي الزهراء
الى احتواء  في جميع هذه المواقع , ويعزى ارتفاع عنصر الرصاصPPM (0.337الموقع )

, مما يؤدي الى تعرض السكان لإلصابة بخطر على الرصاص التي يتم حرقهاالنفايات الطبية 
, والقلب الدم أمراضفي المدى القصير وأبرزها, إنه يسبب   هذا المرض, إذ ال تظهر مخاطره

كما في  لألطفال العقلي النمو وعلى العصبي والجهاز المناعة جهاز وعلى, والسرطان

                                                           
  214, مصدر سابق, صعايد عبد شاكر(1)

 .3, مصدر سابق, صجابر وآخرون هادي سعاد(2)
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يتناسب طرديًا مع الحرارة الرصاص  ومن نتائج التحليل االحصائي ُوجد  أنَّ  ( السابق.61)جدولال
(, بينما يتناسب عكسيًا مع سرعة الرياح بمعامل 0.131( و)0.098والرطوبة بمعامالت ارتباط)

 (.0.017-ارتباط بلغ)
 ,وسداسي ثالثي بتكافؤ ويتواجد االرضية القشرة في واسع بشكل الكروم يتوزع: Crالكروم -4

 على قادر وهو الثالثي الكروم من المعوي المجرى في امتصاصاً  سرعأ السداسي الكروم ويعد
 وجدت وقد, باالستنشاق مسرطن السداسي الكروم نَّ أ عن فضالً  الخلوية االغشية الى الدخول
 (1).الرئة وسرطان االستنشاق طريق عن السداسي للكروم التعرض بين طردية عالقة
  االمام شهداء ركزموقد بينت نتائج التحليل المختبري لعنصر الكروم بأنَّه ينبعث من محرقة      

الكروم  تركيز جاء(, أما بالنسبة لمواقع المحارق االخرى فقد 0.236بلغت) كبيرة  بنسبة (ع)علي
, في حين جاء ppm  (0.193بالمرتبة الثانية بنسبة) الزراعية الزهراء قرية ص. م محرقةفي 

, وجميع هذه النسب تتجاوز الحدود ppm (0.175)تركيزموقع محرقة مستشفى االطفال ب
نه يشكل خطرًا كبيرًا على السكان, إذ مما يعني إ, ppm( 0.001المسموح بها محليًا, إذ بلغت)

ومن  يمكن أن يسبب التعرض له عن طريق االستنشاق مرض سرطان الرئة كما ُذكر في أعاله.
الكروم يتناسب عكسيًا مع الحرارة وسرعة الرياح إذ بلغت  نتائج التحليل االحصائي ُوجد  أنَّ 

 (.0.598تواليًا, بينما يتناسب طرديًا مع الرطوبة) (0.686-(و)0.765-معامالت االرتباط )

, االكاسيد من طبقة شكل على الجو في ينتشر فضي بيضأ فلز وهو:(Cd) الكادميوم -5
 والكبريت االوكسجين معرارة بالح الفلزي الكادميوم يتحد الكادميوم هيدروكسيد الماء بوجود يشكل

وُيعد  الكادميوم سامًا في مستويات قليلة,  (2).العناصر لهذه الكادميوم والزرنيخ مكونًا مركبات
ويؤدي التعرض له الى فشل كلوي والتهاب رئوي, كما يسبب هشاشة في العظام وضعف في 

ولم يكشف التحليل المختبري عن وجود عنصر  (3)عضالت القلب وغيرها من االمراض, 
 .(N.Dالكادميوم في جميع مواقع القياس, إذ كانت النتيجة )

أحد العناصر الثقيلة , يتشابه في خطورته مع عنصر الرصاص, إذ تؤدي زيادته : Zn الزنكـ 6
 (4)العقم. كما يسبب تأخر في النمو و في جسم االنسان الى حدوث خلل  في وظائف االعضاء, 

 وقد كانت جميع نسب الزنك في المواقع التي تم فيها القياس متجاوزة للحدود المسموح بها محلياً 
 (0.672, إذ جاءت النسبة في موقع محرقة مستشفى االطفال بنسبة)ppm (0.015والبالغة)

                                                           

 39-38, مصدر سابق, صالدحيدحاوي كاظم جواد فارس(1)

  36, المصدر نفسه, صالدحيدحاوي كاظم جواد فارس(2)

(3)Duruibe, J. O and others, Heavy metal pollution and human biotoxic effects, 
International Journal of Physical Sciences Vol. 2 (5),  Nigeria, 2007 A.D , p . 116 
(4) Duruibe, J. O and others,  ibid , p.116  
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ppm  (ع)علي االمام شهداء مركز محرقة , في حين جاءت النسبة في موقعتركيزوتمثل أعلى 
 (0.327فقد جاء بنسبة) الزراعية )ع(الزهراء مركز محرقة, أما موقع ppm (0.539) تركيز بلغب

.ppm  الزنك يتناسب عكسيًا مع الحرارة وسرعة  أنَّ  االحصائي التحليل نتائج تبين من خاللقد و
الرياح شأنه في ذلك شأن الرصاص والنحاس, ولكن اختلف في قيم معامالت االرتباط, إذ بلغت 

( تواليًا, كما كانت عالقته طردية مع الرطوبة بمعامل ارتباط بلغ ) 0.609-( و)0.514-)
0.696.) 

ومتجاوزًة  تبين من خالل نتائج التحليل المختبري أنَّ جميع النسب جاءت مرتفعة :Ni  النيكلـ 7
في موقع القياس في  تركيزأعلى  , إذ بلغppm (0.001للحدود المسموح بها محليًا البالغة)

 (ع)علي االمام شهداء مركز محرقة, يأتي بعدها موقع ppm (0.325مستشفى االطفال بـ)
 وقد (.0.201)تركيزب الزراعية )ع(الزهراء مركز محرقة, ومن ثم موقع ppm (0.278)تركيزب

د   أيضًا يتناسب عكسيًا مع الحرارة وسرعة  لنيكلا أنَّ  االحصائي التحليل نتائج خالل من ُوج 
تواليًا, وجاءت عالقته طردية  (0.615-(و)0.520-الرياح ولكن جاء بمعامالت ارتباط بلغت )

 (.0.701مع الرطوبة بمعامل ارتباط بلغ)

بأنه ليس هناك قراءات أكتشفها جهاز التحليل لهذا  بينت نتائج تحليل الهواء :Co الكوبلتـ 8
 العنصر, مما يعني عدم وجود هذا العنصر في جميع المواقع التي تم فيها القياس.

في معدالت تحرر هذا العنصر  تباينتبين من التحليل المختبري ان هناك  :Mg سيومالمغنيـ 9
بأعلى  لألطفال كربالء مستشفى محرقةالى الهواء بين المواقع القياس المختلفة, إذ جاء موقع 

, ppm (0.191)بتركيز بلغ الزراعية )ع(الزهراء مركز محرقة, ثم موقع ppm (0.781)تركيز بلغ
ومن خالل  .ppm (0.0145) تركيز بلغفقد جاء ب (ع)علي االمام شهداء مركز محرقةأما موقع 

التحليل االحصائي تبين أنَّ المغنيسيوم يتناسب طرديًا مع الحرارة وسرعة الرياح بمعامالت ارتباط 
( تواليًا, بينما تكون عالقته عكسية مع الرطوبة إذ بلغ معامل 0.220(و )0.330بلغت)

 (.0.106-ارتباطه)
المنبعثة من المحارق الطبية كانت بكميات كبيرة,  والمركبات الغازات ونستنتج مما تقدم ان    

وغير مسيطر عليها من قبل مسؤولي النفايات في المؤسسات الصحية التي تحتوي على تلك 
من الغازات عن الحدود المسموح بها محليًا,  NO2 و CO إذ ارتفعت نسب كل من  المحارق.

ارتفاع نسب أغلب العناصر الثقيلة المتحررة الى الهواء والسيما عناصر النحاس فضاًل عن 
 عمليةوبذلك يمكن القول أن  والرصاص والزنك والنيكل, فضاًل عن ارتفاع نسب الدقائق العالقة,

المشكالت البيئية والصحية الكبيرة التي  منيعد  الطبية بالمحارق الطبية, لنفاياتل الحرق استخدام
وان اغلب  السيما هواء المدينة,بشكل كبير ومباشر بتلوث  لمساهمتها ي منها مدينة كربالء,تعان
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يمكن ان تسبب الكثير من وبذلك  ,السكنية عمليات حرق النفايات الطبية تتم داخل المناطق
 االمراض الخطرة والمشاكل البيئية.

 ر المحارق الطبية على السكان في مدينة كربالءاث: آرابعاً 
لقد تم دراسة تأثير التلوث الهوائي الناجم عن المحارق الطبية على السكان المحيطين       

بالمؤسسات الصحية التي تحتوي على محارق طبية لمعالجة النفايات الطبية, وقد اعتمد الباحث 
في ذلك على استمارة استبيان من خالل طرح عدة اسئلة لمعرفة االمراض التي عانوا منها 

  .(9ينظر ملحق رقم) والمشاكل االخرى التي اصابتهم من جراء حرق النفايات الطبيةواالثار 

( استمارة , 367عينة الدراسة) بلغت فقد الجدول االحصائي الختيار العينات أساس وعلى    
للوحدات السكنية المحيطة بمدينة الحسين الطبية  الموزعة االستبيان استمارات عددوبلغ 

مركز الصحي (, وال142ومستشفى النسائية والتوليد)(  استمارة 124)ومستشفى كربالء لألطفال 
 وقد  (,62)جدولينظر , () (61, أما المركز الصحي في حي الحسين)(40شهداء االمام علي)

    .والعشوائية()العمدية,  العينة نوع عتماد علىاالتم 
 (62)جدول

 في منطقة الدراسة عليه ت دراسة أثر تلوث الهواءتمللمجتمع الذي  عدد استمارات االستبيان

 حجم العينة %نسبتها  عدد الوحدات السكنية المحيطة بها اسم المؤسسة الصحية

مدينة الحسين
)ع(
 124  %34 2704 الطبية ومستشفى االطفال 

 142 %39 3108 والتوليد النسائية مستشفى

 40 %11 875 (ع)علي االمام شهداء مركز

 61 %17 1344 (ع)الحسين حي مركز

 367 %100 8031 المجموع

 (14ملحق رقم) المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على

لغرض تفريغها ومعالجتها, تمهيدًا لتحليل ( SPSSوقد تم استخدام البرنامج االحصائي)     
( سؤال خاصة بأثر التلوث الهوائي الناجم عن المحارق 12االستمارة على ) تتضمن نتائجها, إذ

تحليل على السكان المحيطين بكل مؤسسة فيها محرقة للنفايات الطبية. ومن خالل  الطبية
 تبين لنا االتي: البيانات التي تضمنتها استمارة االستبيان

                                                           

()  عينة  مجتمع حجملقد تم االعتماد على الجدول االحصائي الختيار العينات الدراسية من اجل الحصول على

الوحدات السكنية التي تقع بالقرب من المؤسسات الصحية التي تحتوي على المحارق  التي شملت الكلي, الدراسة

 ملحق ينظر. %(0,05) هقدر داللةحجم العينة بمستوى  وقد احتسب سكنية. ( وحدة8031الطبية والبالغ عددها)

( استمارة, ولمعرفة حجم العينة لكل مؤسسة صحية تحتوي 367. وقد تبين ان حجم العينة المطلوب هو)(9)رقم

لهذه  على محرقة طبية بعد معرفة حجم مجتمع الدراسة الكلي, تم حساب نسبة كل وحدة سكنية الى المجموع العام

367 استمارةالوحدات واعتمدت المعادلة االتية: عدد االستمارات لكل مؤسسة صحية=  ×  
نسبة كل وحدة سكنية

نسب مجموع الواحدات السكنية
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 لسكاناالجتماعية ل الخصائص التي اشتملت على االولى ثالثالفيما يخص االسئلة  ـــ1
إن معظم  (63)جدولخالل التبين من ف(, والتعليمي ,والنوعي ,التركيب العمري) المدروس

وبنسبة  اً شخص (273بعدد بلغ) ,( سنةسنة45-15جاء ضمن الفئة )المجتمع الذي تم دراسته 
 شخصاً  (76الثانية بعدد بلغ)( بالمرتبة سنة فأكثر 45, في حين جاءت الفئة من)%(74.4)

وبنسبة  شخصاً (18بالمرتبة االخيرة بعدد) سنة فما دون( 15, وجاءت الفئة )%(20.7وبنسبة )
 ( للذكور235. أما فيما يخص النوع فتبين إن الذكور كانوا أكثر من االناث بعدد بلغ)%(4.9)

أما بالنسبة للتركيب التعليمي فقد كان  . (%34.9بنسبة) لإلناث( 128و) %(,65.1بنسبة )
%(, في حين كان عدد 2.5ص وبنسبة )اشخأ( 9عدد السكان المدروسين الذين ال يقرأون )

بلغ عدد الحاصلين على  حين %(, في46.6بنسبة ) اً شخص(171االشخاص ممن يقرأ ويكتب)
 %(. 51بنسبة ) شخصاً ( 187شهادة جامعية )

 (63)جدول

 نسب المجتمع المدروس حسب الخصائص االجتماعية وعدد 

 النسبة العدد فقرات االستمارة 

 

 التركيب العمري

 

  %4.9 18 سنة 15 من أقل

 %74.4 273 سنة15-45

 %20.7 76 سنة 45اكثر من 

 %65.1 235 ذكر  التركيب النوعي

 %34.9 128 انثى

 

 التركيب التعليمي

  %2.5 9 ال يقرأ

 %46.6 171 ويكتبيقرأ 

  % 51 187 حاصل على شهادة جامعية

 المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا على الدراسة الميدانية.
فقد  والمحارق الخاصة بهاالنفايات الطبية  أما بالنسبة للفقرات االخرى التي تضمنت أثر -2

 كاآلتي:جاءت 
 أو منزلك الى  الطبية المحارق من المنبعثة الكريهة والروائح الدخان يصل هلفبالنسبة للفقرة)    

في  (15) شكل و (64)جدولينظر  ,%(66.8( بلغت نسبة الذين أجابوا بـ)نعم( )منه بالقرب
, وبذلك فيكون اكثر نسبة من السكان المدروس %(33.2كانت نسبة االجابات بـ)كال( ) نحي

الروائح الكريهة, ومن خالل  يعاني من وصول دخان المحارق الطبية الى منازلهم, فضاًل عن
المقابالت الشخصية من هؤالء السكان أكدوا على ضرورة ابعادها من وسط المناطق السكنية 

 ألنها سبب الكثير من المشاكل الصحية لهم.
( فقد تبين ان اغلب الطبية المحرقة وبين منزلك بين المسافة هي ماة للفقرة )بالنسبأما     

 %(, وهي المسافة التي تقع 66.5م فأكثر, بنسبة بلغت ) 30المحارق الطبية تقع على مسافة 
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 (64)جدول

 أثر التلوث الهوائي الناجم عن النفايات الطبية ومحارقها على سكان مدينة كربالء
 %بـ النسبة العدد     االستمارة فقرات  ت

 المحارق من المنبعثة الكريهة والروائح الدخان يصل هل 1

 منه بالقرب أو منزلك الى  الطبية

 66.8 245 نعم

 33.2 121 ال

 16.6 61 متر10  الطبية المحرقة وبين منزلك بين المسافة هي ما 2

 16.9 62 متر20

 66.5 244 فأكثر م30

  بسبب لها تعرضتم التي  والمشاكل االمراض هي ما 3

  المحارق دخان

  59.7 219                                     التنفسي الجهاز أمراض

 2.7 10                 الدم امراض

 نفسية امراض (أخرى)

 العيون وحساسية

40 10.9 

 20.7 76 سنة 15 من أقل لألمراض تعرضوا الذين  أعمار هي ما 4

 25.6 94 سنة15-45

 15.8 58 سنة 45اكثر من 

 16,9 62 كل االعمار

 المحارق استخدام ضد شكوى بتقديم ترغب أو قدمت هل 5

 الطبية

 63.8 234 نعم

 36 132 ال

 بشكل الطبية النفايات من التخلص تم بأن حصل هل 6

 بين تفصل التي القريبة الساحات أو المناطق في عشوائي

  الصحية والمؤسسة مساكنكم

 51.2 179 نعم

 48.8 188 ال

 نقل عملية اثناء مساكنكم من بالقرب حوادث حصلت هل 7

 بيئيا ذلك واثر و الرئيسي الطمر موقع الى الطبية النفايات

 فيها تعيشون التي المنطقة على او عليكم صحيا و

 34.1 125 نعم

 65.9 242 ال

 عالقة ذات أخرى جهة اي او المستشفى قامت هل 8

 لحرق الصحي و البيئي االثر حول آرائكم باستبيان

     العامة ومخاطرها بالمحارق الطبية النفايات

 9.8 36 نعم

 90.2 231 ال

 على المترتبة والبيئية الصحية المخاطر حجم تعلمون هل 9

 الطبية المحارق دخان او الطبية للنفايات التعرض

 76 279 نعم

 24 88 ال

 .SPSS, وبرنامج االستبياناستمارة المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على 

ضمن الحدود المسموح بها وفق ما جاء بالمحددات العراقية كما ذكرنا سابقًا, في حين جاءت 
%( على التوالي, ومع ذلك 16.9%(و )16.6م بـ )20م و10نسب االجابات على المسافتين  

ضمن الحدود المسموح وعلى الرغم من أنَّ المسافة بين السكان والمحارق الطبية تقع في أغلبها 
 كما تبين في الفقرة السابقة.    بها محليًا إال انَّ أغلب السكان يعانون من وصول الدخان اليهم

( فقد تبين ان المحارق دخان  بسبب لها تعرضتم التي  والمشاكل االمراض هي ماأما الفقرة)    
 راض الجهاز التنفسي, معظم االمراض التي تعرض لها السكان ضمن المجتمع المدروس هي أم
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 (15)شكل

   على وفق الفئة العمرية والنوع والتركيب التعليميلكل فقرة  االجاباتنسب 

 (64الجدول)المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

وصول دخان بـ)نعم( و)كال( لفقرة  االجابةنسب 

 المحارق الى المساكن
المسافة بين المحرقة فقرة  االجابة علىنسب 

 والمسكن
تقديم  بـ)نعم( و)كال( لفقرة أجابوانسب من 

 الطبية المحارق استخدام ضد شكوى

 أعمار المتعرضين لألمراضنسب االجابة  لفقرة  االمراض التي تعرض لها السكانلفقرة  االجابةنسب 

 بشكل الطبية النفايات من التخلص بـ)نعم( و)كال( لفقرة االجابةنسب 
 المناطق  السكنية في عشوائي

 الطبية النفايات مع التعامل عملية حوادث بـ)نعم( و)كال( لفقرة االجابةنسب 

 الرئيسي الطمر موقع الىوعملية نقلها  في المناطق السكنية

استبيان اراء السكان من قبل الجهات  بـ)نعم( و)كال( لفقرة االجابةنسب 

 المسؤولة حول المحارق الطبية 
 النفايات الطبية  مخاطرب وعي السكان  بـ)نعم( و)كال( لفقرة االجابةنسب 

 الخاصة بها المحارق دخانو
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%(, 10.9%(, تأتي بعدها االمراض النفسية وحساسية العيون بنسبة)59.7إذ جاءت بنسب )
%(, مما يعني إن المحارق 2.7في حين جاءت أمراض الدم بالمرتبة االخيرة بنسب بلغت )

 الطبية المستعملة لحرق النفايات الطبية في المدينة ال ُتعد  وسيلة ناجحة لمعالجة النفايات الطبية 
 خلص من خطورتها لكونها تسبب مشاكل صحية فضاًل عن عدم كفاءتها. والت
سنة(  44-15( إن الفئة العمرية)لألمراض تعرضوا الذين  أعمار هي ماوقد تبين عبر الفقرة)    

سنة( بنسبة 15%(, تأتي بعدها الفئة )اقل من 25.6هي أكثر الفئات تعرضًا لألمراض بنسبة )
%(, وقد بلغت نسبة الذين أجابوا بأن كل 15.8سنة فأكثر بنسبة ) 44%( ثم الفئة 20.7)

معرضة لخطر  %(, وذلك ما يؤكد أنَّ جميع فئات العمر16.9االعمار تعرضت لألمراض )
 دخان هذه المحارق. 

( , فكانت اغلب الطبية المحارق استخدام ضد شكوى بتقديم ترغب أو قدمت هلوبالنسبة لفقرة)
مما  %(,36%(, في حين بلغت نسبة االجابات بـ)كال( )63.8االجابات بنعم, إذ بلغت نسبتها)

يعني إن أغلب السكان المحيطين بتلك المؤسسات الصحية التي تحتوي على المحارق الطبية 
غير راغبن بوجودها بالقرب منهم, وذلك ما أكدت عليه أيضًا المقابالت الشخصية التي أجراها 

 الباحث مع السكان القريبين من هذه المحارق. 
 أو المناطق في عشوائي بشكل الطبية تالنفايا من التخلص تم بأن حصل هلأما فقرة)    

( فقد تبين ان هناك بعض من الصحية والمؤسسة مساكنكم بين تفصل التي القريبة الساحات
المؤسسات الصحية المدروسة ترمي بنفاياتها الطبية خارج المؤسسة الصحية, ويعود ذلك لسوء 

راض المعدية والسرطانية في ادارة هذه النفايات, مما قد يعرض السكان لمخاطر االصابة باالم
أما االجابات بـ)كال(  %(,48.8بـ)نعم(لهذه الفقرة )  حال التعرض لها, إذ كانت نسب االجابة

 %(.51.2فبلغت نسبتها)
 الى الطبية النفايات نقل عملية اثناء مساكنكم من بالقرب حوادث حصلت هلوبالنسبة لفقرة)    
 (, فقدفيها تعيشون التي المنطقة على او عليكم صحيا و بيئيا ذلك واثر و الرئيسي الطمر موقع

%( بنعم من السكان 34.1على هذه الفقرة ما نسبته) كانت هناك حوادث لهذه النفايات إذ أجاب
ن أغلب   الذي تمت دراسته, مما يتطلب توعية السكان بخطورة هذه النفايات والسيما وا 

لمون بخطورتها, في حين بلغت نسب االجابات المتعرضين قد يكونون من االطفال لكونهم ال يع
 %(.65.9بـ)كال( )

 حول آرائكم باستبيان عالقة ذات أخرى جهة اي او المستشفى قامت هلوفيما يخص الفقرة)   
(, تبين إن نسبة ضئيلة العامة ومخاطرها بالمحارق الطبية النفايات لحرق الصحي و البيئي االثر

من السكان قامت المستشفى أو الجهات المختصة االخرى باستبيان آرائهم حول آثار النفايات 
الطبية ودخان المحارق المنبعث نتيجة لحرقها وسط المناطق السكنية, إذ بلغت االجابات بنعم 
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 هللنسبة لفقرة)وبا %(.90.2%(, أما نسب االجابات بـ)كال( فبلغت)10.8على هذه الفقرة )
 المحارق دخان او الطبية للنفايات التعرض على المترتبة والبيئية الصحية المخاطر حجم تعلمون
( يتبين لنا من خالل االستبيان ان أغلب السكان الذين تمت دراستهم على علم بمخاطر الطبية

  %(.24بـ)كال( ) %(, في كانت االجابة76هذه النفايات إذ بلغت االجابة بنعم على هذه الفقرة)

خصائص السكان من حيث)العمر والنوع والتركيب التعليمي( باألمراض  لعالقةوبالنسبة     
 :يتبين لنا ما يليالمحارق الطبية,  ومدى تعرضهم للمخاطر الصحية والبيئية من جراء دخان

معظم  إن بمدى وصول الدخان والروائح الكريهة الى المساكن, يتبين لناعالقتها فمن حيث    
سنة فأكثر(أجابوا بـ)نعم( على هذه الفقرة  45سنة( والفئة )15السكان في الفئة العمرية )اقل من 

%(, وبالنسبة للذكور فقد بلغت 60سنة( بنسبة )44-15%( تواليًا, وجاءت)80%( و)89بنسب)
من  فئة من ال يقرأ%(, وكان أكثرهم من 58%(, أما االناث فبلغت)71نسبة االجابات بنعم)

 %(68بنسبة) %(, تأتي بعدها نسب الحاصلين على شهادة جامعية89بلغت نسبتهم)السكان, إذ 
, (16)شكلو  (65)جدولينظر  ,%(64فبلغت) أما نسب من يقرأ ويكتب, إجابًة على هذه الفقرة

االدخنة التي  هيعاني من هذ وبجميع شرائحه وفئاته العمرية مما يعني ان أغلب مجتمع الدراسة
نما تسبب أمراضًا كثيرة.  تحتوي على مركبات ليست مزعجة فقط وا 

 (65)جدول

واآلثار البيئية والصحية للنفايات الطبية والمحارق  مجتمع المدروسالبين خصائص  العالقة

 الخاصة بها
 التعليمي التركيب النوع الفئة العمرية االجابة عليها و رقم الفقرة

اقل 

 15من

 سنة

15- 

44 

 سنة

سنة 45

 فأكثر

يقرأ  ال يقرأ انثى ذكر

 ويكتب
حاصل 

على 

شهادة 

 جامعية

وصول دخان 

المحارق الى 

 المساكن

 %68 %64 %89 %58 %71 %80 %62 %89 نعم

 %32 %36 %11 %42 %29 %20 %38 %11 كال

 %84 %78 %50 %87 %79 %84 %80 %88                                     التنفسي الجهاز أمراض االمراض

 %5 %2 %0 %3 %4 %0 %4 %12                 الدم امراض

 نفسية امراض)أخرى( 

 العيون وحساسية
0% 16% 16% 17% 10% 50% 20% 10% 

المخاطر الصحية 

والبيئية االخرى 

 للنفايات الطبية

 %37 %32 %11 %20 %41 %24 %35 %67 نعم

 %63 %68 %89 %80 %59 %76 %65 %33 ال

 SPSS البرنامج االحصائيواستمارة االستبيان و (64)جدول المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على
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 (16)شكل

وفق خصائص  نسب االجابة بنعم على فقرة وصول الدخان والروائح الكريهة الى المساكن

 المجتمع المدروس

 
 
 
 

 
  (65)جدولال عتمادا  علىاالمصدر: من عمل الباحث 

أما بالنسبة للعالقة باألمراض, فقد جاءت جميع الفئات متقاربة في نسب االجابة على      
%(. أما بالنسبة ألمراض الدم فقد 88-%80أمراض الجهاز التنفسي ,إذ تراوحت النسب بين)

%(, في حين كانت النسب متساوية بين الفئتين 12% بنسبة بلغت )15تفوقت الفئة أقل من 
سنة فأكثر( بالنسبة ألمراض العيون واالمراض النفسية بنسبة  45سنة( و)15-44)

%(, في حين 87%(. وكان االناث االكثر إجابة على أمراض الجهاز التنفسي بنسبة)16بلغت)
%( 4كان الذكور االكثر إجابة على أمراض الدم وحساسية العيون واالمراض النفسية بنسب )

إلجابات بنسبة كبيرة بالنسبة للحاصلين على شهادة %( تواليًا لكال المرضان. وجاءت ا17و)
%(, في حين اكبر نسبة لفئة من ال يقرأ 84جامعية على أمراض الجهاز التنفسي إذ بلغت)

%(, أما من يقرأ ويكتب 50ألمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون واالمراض النفسية بنسبة )
ينظر  %(78التنفسي ايضًا بنسبة بلغت )فقد بلغت أكبر نسبة إلجاباتهم على أمراض الجهاز 

  .(17)شكل
 (17)شكل

  االمراض وفق خصائص المجتمع المدروسنسب االجابة بنعم على فقرة 

 

 

 

 
  (65)جدولال عتمادا  علىاالمصدر: من عمل الباحث 

وبالنسبة لعالقة خصائص المجتمع المدروس بالمخاطر الصحية والبيئية للنفايات الطبية        
%( أما الفئة 67)  سنة(15بشكل عام, فقد بلغت نسب االجابات بنعم بالنسبة للفئة )أقل من 
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%( من االجابات بنعم, في حين بلغت النسبة في الفئة 35سنة( فقد جاءت بنسبة)15-44)
%(. 20%( واالناث )41%(. أما بالنسبة للذكور فقد كانت النسبة )24( )سنة فأكثر45)

%(, تأتي 37)  إذ بلغت ,بنعم لفئة الحاصلين على شهادة جامعية بأكبر نسبةاالجابات وجاءت 
 .(18)شكلينظر  %(11%(, ثم فئة من ال يقرأ بنسبة)32بعدها فئة من يقرأ ويكتب بنسبة)

ومما تقدم يتبين لنا ان هناك تأثير بيئي وصحي ناجم عن التلوث الهوائي للمحارق الطبية,     
وذلك على السكان القريبين من المؤسسات الصحية التي يوجد فيها محارق للنفايات الطبية, 
وكانت أبرز االمراض التي تعرض لها السكان واكثرها انتشارًا هي أمراض الجهاز التنفسي, التي 

 سنة 45سنة( والفئة) 15أصابت جميع الفئات العمرية والسيما فئتي صغار السن )أقل من 

 (18)شكل

وفق خصائص المجتمع  والبيئية الصحية الطبية لنفاياتا مخاطر فقرةلنسب االجابة بنعم 

   المدروس

 
 
 

 

 

 

     (65)جدولال عتمادا  علىالمصدر: من عمل الباحث ا

يمكن أن يسببها دخان  لم يكتشفها السكان أخرى وتجدر االشارة الى أنَّ هناك أمراضاً  ,فأكثر(
كونها بو  هذه االمراض بشدة خطورتها تتميز المحارق الطبية الذي يضم مركبات وعناصر خطرة,

على عكس االمراض التي تم اكتشافها  كأمراض السرطان والعقم وغيرها على المدى البعيد تظهر
وذلك يؤكد أنَّ المحارق  ز بكونها سريعة الحدوث كالتهاب العيون والجهاز التنفسي,التي تتمي

الطبية ال ُتعد  وسيلة مناسبة لمعالجة النفايات الطبية, مما يتطلب البحث عن وسائل أخرى تكون 
   صحية وصديقة للبيئة.

)آثار صحية, وأخرى آثار النفايات الطبية في منطقة الدراسة اشتملت  نَّ إوخالصة الفصل     
 المخاطر الصحية بيئية( فاألولى ظهرت بشكل واضح في بيئة المؤسسات الصحية, من خالل 

يما االمراض ب الكثير منهم بمختلف االمراض والسأصي إذجميع العاملين بتلك المؤسسات, على 
شملت تلوث  إذ, وسكانها, أما الثانية فلم تسلم منها بيئة المدينة Cو  Bالمعدية كالتهاب الكبد 

التربة والمياه بنوعيها الجوفية والسطحية, فضاًل عن تلوث الهواء وظهر ذلك كله بمؤشرات علمية 
دقيقة وواضحة, وبذلك ستترتب على النفايات الطبية آثار اقتصادية, إذا ما علمنا تكاليف 
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رف الصحي , فقد بلغت كلفة إنشاء محطة معالجة مياه الصالتخلص منها هي االخرى مرتفعة
الطبية للتخلص من خطورة النفايات الطبية السائلة المنصرفة اليها )مليار )ع( في مدينة الحسين

 (1) وسبعمائة وخمسون دينارًا(, وكذلك الحال في مستشفى النسائية ومستشفى االطفال.

 

                                                           

مدينة الحسين (1)
)ع(
 م.2014الطبية, القسم الهندسي, بيانات غير منشورة  
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 Results) ) نتائجال
بسوء ادارة النفايات  بالنفايات الطبية في منطقة الدراسة تتمثل المرتبطة هم المشكالتأن إــ 1

 الطبية النفايات إدارة مجال في التدريب ونقص الصحية, بأخطارها الوعي قّلةل الطبية, نظرا  
 وعدم ,ةو البشري ةالمادي نقص االمكاناتو  ,منها والتخّلص إدارتها ُنظم وانعدام المناسبة, بالطرق

 .   عن ةلة الدراسات في ه ا المجال, فضال  النفايات الطبية خطورة إعطاء االهمية لموضوع
, غير كفوءة وملوثة الدراسةتعد طريقة الحرق المستخدمة لمعالجة النفايات الطبية في منطقة  ــ2

نها ال تخضع ألي شروط بيئية, كالمسافة بينها وبين أةرب بناية التي يجب ان  السيما, للبيئة وا 
ن وجودو  م , كما ان جميعها ال تحتوي على فالتر تمنع انبعاث الغازات السامة.30ال تقل عن   ا 

النفايات الطبية واحجاها بشكل كبير سنة مع تزايد انواع , ال يكون كافيا   والتعقيم لثرمواحد لجهاز 
عطال مستمرة نتيجة أالجهاز الى ما يتعرض ه ا غالبا  كما إنَّ , في منطقة الدراسة بعد أخرى

 . في المدينة مؤسسات صحية 10الستعماله من ةبل أكثر من 

الطمر الواةع خلف حي  يتم رميها في موةع إ بالنفايات الطبية,  خاص طمر موةع وجود عدم ــ3
ويتميز ه ا كالنفايات المنزلية,  العادية انواع النفاياتمما يؤدي الى اختالطها مع  الرسالة,

 الموةع بعدم كفاءته وبأنه غير خاضع للشروط البيئية.  

 وبنسبة كغم(172.581)م2014عامل المستشفيات في الطبية النفايات أوزان بلغت ـ4
 المؤسسات أما, المدروسة الصحية للمؤسسات الطبية النفايات نسب مجموع من  %(92,20)

 إن يعني مما%(, 7,6) وبنسبة كغم(14.397)فيها النفايات مجموع كان فقد االخرى الصحية
 الطاةة الى يعود وال ي, االخرى الصحية والمؤسسات المستشفيات بين كبير فرق هناك

 التحليالت مجمل في التركيز يبرر ما وهو, تخصصاتها وتعدد للمستشفيات الكبيرة االستيعابية
 .الطبية النفايات لتوليد االخرى بالمصادر مقارنة المستشفيات به تساهم ما على

, واخر ةطاع بين اختلفت قد, فالمتولدة الطبية النفايات أوزان وجود تباين مكاني في توزيع -5
 ةطاع بعده يأتي, الطبية النفايات اوزان من% 93 وبنسبة االولى بالمرتبة الحيدرية ةطاع فجاء

 ما و لك%(.1,4) بنسبة االخيرة بالمرتبة الحيدرية ةطاع يأتي ثم%(, 5,6)بنسبة القديمة المدينة
 ال ي المرتفعة الكثافة اةليم يمثل االول, الطبية النفايات كثافة لتوزيع اةاليم ثالثة ظهور الى ادى

 اما, القديمة المدينة ةطاع في ويظهر المتوسطة الكثافة اةليم والثاني الحيدرية ةطاع في يظهر
 .الجزيرة ةطاع في ظهر ال ي المنخفضة الكثافة اةليم فهو الثالث

 بين تولدها معدالت اختلفت فقد, المستشفيات من المتولدة الطبية للنفايات زماني تباينهناك  -6
 في بلغت حين في, كغم(148.786) م2010 في معدالتها بلغتف, م2014و م2010سنتي
 والسكانية االةتصادية العوامل من العديد لتدخل ه ا ارتفاعها ويأتي, كغم( 172.581) م2014
 وآخر شهر بين النفايات أوزان اختلفت كما, المليونية والزيارات الدينية بالمناسبات المتمثلة الدينية
 وأشهر المليونية الزيارات أوةات في معدالتها إرتفعت إ ,  كورةمال السنتين من سنة كل في
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 إ  م2014 لسنة والثاني االول كانون شهري في معدالتها أعلى في جاءت إ , الشتاء
 شهري في ارتفعت فقد م2010 في أما,  التوالي على كغم(19,573)و كغم( 19.186)بلغت
 .كغم تواليا   (15.712)و( 15.921)بـ معدل علىأ الى وتموز أيار

العمري والنوعي واالمراض التي  بهميلقد كان لعوامل)المناخ, وطبيعة السكان وعددهم وترك-7
 من تبينو  في منطقة الدراسة, مكانيا  وزمانيا   في تباين النفايات الطبيةالدور االبرز ابون بها( يص

 الطبية النفايات مع األمراض لمختلف المراجعين عدد ارتباط لدرجة االحصائي التحليل خالل
 بمعامل جاءت الحيدرية ةطاع فيف ,ان هناك عالةة طردية الصحية المؤسسات ولجميع
 الجزيرة ةطاع جاء ينح في(, 0.984)*بـ القديمة المدينة وةطاع ,(0.984)**ارتباط

 المدينة ةطاع فيف ,الطبية النفاياتو  المناخية االمراضأما بالنسبة للعالةة بين  .(0.787)بـ
 بمعامل الحيدرية ةطاع في عكسية كانت حين في(, 0,277)ارتباط بمعامل طردية كانت القديمة
 ارتباط بمعامل الجزيرة ةطاع في ةوية طردية العالةة كانت بينما(, 0,365-) ارتباط
*(0,632). 
 (المراجعين وعدد ,المخدومين السكان عدد) من كل بين ا  ضعيف ا  ارتباط هناك ان وجد لقد-8

( 0,02)يبلغان ارتباط بمعاملي, االولية الصحية الرعاية مراكز من المتولدة الطبية النفايات وبين
, المدينة مركز عن والبعد الطبية النفايات بين االرتباط يخص فيما اما. التوالي على( 0,126) و
 .(0,335-)ارتباط بمعامل, بينهما عكسية عالةة هناك ان وجد فقد

 الطبية النفايات انواع مع بالمقارنة النسب بأعلى والباثولوجية والحادة المعدية النفايات جاءتــ9
 في بينما. التوالي على كل  %( 23.59) و%( 28.69)و%( 38.33)بلغت إ  المستشفيات في

 أما, ( %82.42) بلغت بنسبة االنواع باةي على المعدية النفايات تفوةت التخصصية المراكز
%( 55)و%( 45) بنسب وجاءت, والمعدية الحادة النفايات على ةتصرتا فقد الصحية المراكز
 .التوالي على
 السيماتركزت المستشفيات و  إ لقد كان هناك خلال  كبيرا  في التوزيع الجغرافي للمستشفيات, ــ10

الكبيرة في ةطاع الحيدرية, مما ساهم في تشكيل إةليم كثافة مرتفعة للنفايات الطبية في ه ا 
 القطاع, إ  إن سكان االةاليم االخرى غالبا  ما يأتون اليه لغرض تلقي العالج. 

انتشار التلوث البصري في أغلب المؤسسات الصحية في من خالل الدراسة الميدانية لوحظ -11
انتشار االمراض في بيئة . فضال  عن راء سوء التعامل مع النفايات الطبيةالمدينة من ج

-2013( إصابات بمرض التهاب الكبد الفيروسي لسنتي 4المؤسسات الصحية, إ  كانت هناك)
 ,التي سببت أيضا  حاالت عديدة لتورم اليدين الحادة للنفايات الطبيةالتعرض  نتيجةم,2014

  نتيجة لدخان المحارق الطبية. وهناك الكثير من حاالت االصابة بأمراض الجهاز التنفسي

لعينات التربة  لقد تبين من خالل نتائج التحليل المختبري)البيولوجي والفيزيائي والكيميائي( ــ12
عن تلوثها بالبكتيريا  المأخو ة من المؤسسات الصحية وموةع الطمر, الجوفيةوالمياه 
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( E.C)الـ عناصر مثل الجوفية المياه فيوارتفع تركيز بعض العناصر  .الممرضة)الكوليفورم(
 فقد التربة أما, تجاوزت الحدود المسموح بها محليا  وعالميا   إ , الثقيلة العناصر من وغيرها النيكل
 والزنك الرصاص عناصر سيما ال جدا   مرتفعة بنسب الثقيلة فيها بما العناصر معظم جاءت

 .الكهربائية التوصيلية فضال  عن, الثقيلة العناصر من والكادميوم

 الكهربائية التوصيليةمياه الصرف الصحي للمستشفيات, فتبين ارتفاع نسب ل بالنسبة أماــ13
(EC )الكلية ال ائبة الصلبة والمواد(T.D.S ,)والكلوريدات CL ,المدروسة المحطات جميع في .

 SO4 والكبريتات( BOD)والـ( COD)الـ ونسبة( T.S.S) ال ائبة االمالح ارتفاع عن فضال  
 الصحي الصرف محطة في DOال ائب االوكسجين وانخفاض NH3واالمونيا PO4 والفسفور
فإن القاءها في المبازل التي تصب في االنهار والجداول  ومن ثم .والتوليد النسائية لمستشفى

  والبحيرات سيسبب خطرا  بيئيا  وصحيا .
لقد تبين من خالل ةياس التلوث الهوائي الناجم عن الغازات المنبعثة من المحارق الطبية ــ 14

ارتفاع نسب الغازات الملوثة للبيئة ال سيما غاز أحادي أوكسيد عن وموةع الطمر الصحي, 
والنحاس والزنك  فضال عن عنصر الرصاص , وغاز ثاني أوكسيد النيتروجين, COالكربون 

وبنسب تجاوزت الحدود المسموح بها في جميع المواةع التي تم فيها القياس, ما  والنيكل والكروم
 ضمن الحدود المسموح بها. تفقد جاء والكادميوم والكوبلت  NO2عدا ثاني أوكسيد الكبريت 
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 Recommendations))مقترحاتال
 االجراءات تنفي  على واالشراف النفايات الطبيةالمؤسسات الصحية بخطورة توعية العاملين ب ــ1

ةامة الندوات التثقيفية, وتعليق نشرات توعوية في جدران كل مؤسسة  وتدريبهم المستمر الوةائية وا 
  .توعية المراجعين والمرضىصحية, ل

دارتها الطبية النفايات من التخلص مسألة ربطــ 2  المؤسسات تكون, ةانونية بأطر ومعالجتها وا 
 النفايات ه ه من التخلص جدية لضمان و لك, بها ملزمة واحجامها انواعها بمختلف الصحية
 في خسائرمن  إدارتها سوء عن ينجم وما النفايات ه ه لخطورة  لك ويأتي ,آمنة بطرق الخطرة
 . والتربة والهواء لماءل تلويثها عن فضال   ,االرواح

جة النفايات ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية كالتربة والمياه الجوفية من خالل معال ــ3
للنفايات  ويتم  لك بتوفير مخازن. مكان تولدها الى اماكن طمرهان مالطبية معالجة كاملة 

لمعالجة النفايات الطبية الصلبة  ,لثرم والتعقيم الحراريلجهزة أخاضعة للشروط البيئية, و  الطبية
 .الطبية )ع(تخفيف الضغط على الجهاز المستخدم في مدينة الحسينلو , وآمن بشكل كفوء

التي ال تحتوي على  المؤسسات الصحية فيانشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي  ــ4
 إ عن مراةبتها وصيانتها المستمرة لغرض منع حدوث االعطال فيها.  فضال   ه ه المحطات,

الطبية ومستشفى النسائية والتوليد ومستشفى )ع(توجد ه ه المحطات فقط في مدينة الحسين
  مؤسسات الصحية االخرى.كربالء, وال توجد في ال

ضرورة تزويد المؤسسات الصحية باألكياس الخاصة بالتصنيف اللوني لعزل النفايات الطبية  ــ5
تجنبا  لخلط النفايات المعدية والباثولوجية والكيمياوية وغيرها من النفايات الخطرة مع العادية. 

, لغرض سد النقص ت الخطرةفضال  عن تزويدها بالحاويات والسيارات الخاصة بنقل النفايا
, لمنع تراكم النفايات الطبية أمام أجهزة معالجة النفايات الطبية, الكبير الحاصل في ه ا المجال

منع التلوث البصري والميكروبي ال ي يحصل عند تراكم النفايات لفترة طويلة في  ومن ثم
 . مخازنها

االستعانة ب  لك يتمانشاء موةع طمر خاص بالنفايات الطبية, يكون مستوفيا  للشرط البيئية, و  -6
التي يمكنها من استخدام  الجغرافية والهندسية وغيرها,كالخبرات بالخبرات  ات الصلة بالموضوع 

 عندما الجغرافية المعلومات إ  ان الخرائط ومعرفة طبيعة االرض وعمق المياه الجوفية وغيرها,
 منع ومن ثم, نجاح عملية الطمر جميعها تسهم, والهندسية التخطيطية المعلومات لها تضاف
  .والمياه الجوفية والتربة الهواء في الطبية النفايات تحدثه ال ي التلوث

في منطقة  والنفايات الطبية النفايات الخطرة إدارة ومعالجة اعداد وتشجيع الدراسات في مجال-7
بغية تكوين ةاعدة معلومات  (GIS)فضال  عن استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية, الدراسة
والمؤسسات الصحية التي تتولد منها واحجامها وتوزيعها النفايات الطبية عن احجام وانواع  شاملة
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مما يوفر خرائط  , فضال  عن إمكانية التنبؤ عن  لك مستقبال ,الجغرافي والسكان ال ين تخدمهم
لة يرتكز عليها صناع القرار في وضع استراتيجيات يمكن من خاللها حل مشكلة النفايات شام

ويكون  لك بالتعاون بين مديرية بيئة وصحة  مما يقتصر الوةت والجهد والتكاليف, الطبية,
 .بلدية كربالءو  كربالء ودائرة التخطيط العمراني

لمراةبة التلوث بأنواعه في المؤسسات الصحية في  خاصة جهزةأ تخصيصن من الضروري إ-8
المدينة, كالفحص المختبري البيولوجي والكيميائي والفيزيائي الدوري لمياه الصرف الصحي, 
وتوفير اجهزة لكشف الغازات الملوثة من النفايات الطبية كالروائح الكريهة والمواد الكيميائية 

  .ق الطبيةالمتطايرة, والغازات المنبعثة من المحار 
دون معالجة من ــ ينبغي عدم صرف مياه الصرف الصحي الخارجة من المؤسسات الصحية 9

وةد وجد انها ترتفع فيها  ومسرطنة, مشعةالى شبكة مجاري المدينة, و لك الحتوائها على مواد 
 العامة للمدينةتصريف مياه شبكة المجاري إ  انها غالبا  ما  نسب العناصر الكيمياوية والفيزيائية,

في المصادر , التي بدورها تصب في المحافظة المبزل الجنوبي والشمالي السيماالمبازل و  الى
, مما يهدد الحياة المائية ويعرض وغيرها كنهر الفرات وبحيرة الرزازة في المدينة المائية المهمة

 سكان المحافظة للخطر.
 الهوائي التلوث لتقليل المنبعثة بالملوثات للتحكم ووسائل فلتره بوحدات الطبية المحارق تزويد ــ10

ويفضل أن يتوةف العمل بها نهائيا , ألنها تعد مهددة للبيئة ولها اثارها الصحية  ,عنها الناجم
 خارج غرب المدينة الى السكنية المناطق عن إبعادها من الضروريفوا  ا تع ر  لك  الخطرة,
, لتقليل حجم التلوث. فضال  عن منع عمليات الحرق يقل التركز السكاني إ  االساس التصميم

فيها نسب  وانها ترتفع السيماالتي تحصل في موةع الطمر لغرض تقليل االمراض الناجمة عنها, 
 التي اودت بحياة أحد المزارعين بالقرب من موةع الطمر.تولد الغازات السامة, 

 من إنَّ  إ , كربالء مدينة في يةالصح للمؤسسات الجغرافي التوزيع في الخلل عالجةم ــ11
, جهة من الحاصل النقص لسد, الجزيرة ةطاع في تخصصية ومراكز مستشفيات انشاء الضروري

 االةاليم االخرى سكان ةبل من الحيدرية ةطاع في الصحية المؤسسات على الضغط تخفيفو 
 .اخرى جهة  من فيه الطبية النفايات تولد معدالت تقليل ومن ثم
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 .م2015البيئة(, ريالة ماجستير, كلية التربية, جامعة كرب ء, 

الصحية األولية  م مدينة ب داد, ريالة  التوزيع ال  را م لمراكز الرعايةنوال جمعة جابر الوزان, -29

 .م2003ماجستير غير منشور , كلية التربية , جامعة ب داد,

                                                                                                                                                                                              

 العلمية والدوريات بحوثالوالدراسات -ج
, النفايات الصلبة بمستشفيات مدينة بن ازي, بحث إبراةيت عبد الحميد ال وي  , أبو بهر عبد الرزاق الم ريسم-1

ميدم الر المؤغمر العربم الثالث لإلدار  البيئية المويوم ب" االغ اةات الحديثة  م إدار  المخلفات الملوثة 

 .نو مبر  24-23للبيئة", شرم الشيخ, جمهورية مصر العربية, 

لسياحة الدينية  م مدينة كرب ء, م لة ال ري للعلوم احمد عبد الهريت كاظت الن ت, غحلي  ج را م لميومات ا-2

  .م2012االقتصادية واالدارية, السنة التايعة العدد السابع والعشرون, جامعة الهو ة, 

الحاج عرابة , نور الدين مزةود , التخلص األمث  من المخلفات الربية الخرر  كأدا  لتحييق أداء بيئم  عال,  -3

 23-22)نمو المؤيسات واالقتصاديات بين غحييق االداء المالم وغحديات االداء البيئم(, بحث ميدم الر مؤغمر 

  .2011نو مبر, جامعة ورقلة, ال زائر, 

( Bio mimicry)الربيعة محاكا  مدخ  ايتخدام أثر, ابراةيت العزيز عبد أمانم,  علم محمد ص ح أمانم-4

, 1ج-االول العدد, التربوية العلوم م لة, الصناعم الفنم التعليت ط ب لدى االليهترونية بالنفايات الوعم لتنمية

 60ص, م2014,  يناير,  الياةر , والتنمية التربوية للبحوث اليومم المركز

(, 7(, العدد)19بايت حميد جريمد , ادار  النفايات الربية  م مستشفيات مدينة الهوت, م لة الهندية, الم لد)-5

 .2013جامعة ب داد, 

 االنبار محا ظة  م ال و ية المياه ميدار و نوعية يلمان, دراية صادق محمد و العبيدي خضير حسين بايت-6

 م.2011, (1)العدد (14النهرين, الم لد) جامعة والزراعية, م لة البشرية ل يتخدامات وص حيتها

, بحث ميدم الر -اشار  الر حالة ال زائر-البيئية,براق محمد , عدمان مريزق, ادار  المخلفات الربية واثارةا -7

م, 2008ابري   8-7المؤغمر العلمم الدولم)التنمية المستدامة والهفاء  االيتخدامية للموارد المتاحة( للمد  من 

 .يريف, ال زائر -جامعة  رحات عباس

 - للدرايات البيئية أييوط م لة, بالحرق النفيات من التخلص لمشهلة البيئية اآلثار, إبراةيت المنعت عبد ثابت-8

 م.2012(, 36) العدد
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  م محليا   المعبأ  الشرب لمياه والهيميائية الفيزيائية الخصائص بعض الفت وي , دراية جواد جمي  حسن-9

 جامعة م لة, العراق/  الميدية كرب ء مدينة  م(  المياه انتاج(.Reverse Osmosis R.O معام  بعض

 م.2013/  علمم/  (3) العدد -(11) الم لد – العلمية كرب ء

حسون عبود دبعون ال بوري, كفاء  التوزيع ال  را م لمراكز الرعاية الصحية األولية  م مدينة الديوانية, -10

 .2009(, 2(, العدد)8م لة الياديية  م اآلداب والعلو التربوية, الم لد)

التحلي  المهانم للعوام  المؤثر   م التركيب العمري لسهان حمادي عباس حمادي, علر حسين عود , -11

 .م2011(, 3(, العدد)14محا ظة الياديية, م لة الياديية للعلوم االنسانية, الم لد)

لبنانية, نسخة الهترونية جودي جدم واخرون, البيئة  م لبنان الواقع واالغ اةات ,غيرير وزار  البيئة ال-12

,2010. 

دراية  م ضوء االغفاقيات الدولية والتشريعات البيئية -المخاطر البيئية ماةية النفايات الخرر خالد السيد, -13

  .2015لومايم الدرايات والبحوث,العربية, المركز الدب

رشا ص ح مهدي, دراية كفاء  محارق النفايات الربية  م مستشفيات الحلة  م محا ظة باب , م لة جامعة -14

 .م2014(, جامعة باب , كلية الهندية, 3لعدد)(, ا22باب , الم لد)

ا(, -15 رياض محمد علم عود  المسعودي, االيتراغي يات المهانية لتروير قراع السهن )مدينة كرب ء أُنموذج 

عدد خاص بمؤغمر االيهان,  م لة ال ري للعلوم االقتصادية واالدارية, السنة الحادية عشر , الم لد العاشر,

 .م2015

زياد خلف عليوي ال والم و مهند بنيان صالح, المسؤولية المدنية عن النفايات الربية, م لة كلية اليانون -16

 .م2012(, جامعة كركوك, 1(, العدد)1للعلوم اليانونية والسيايية, الم لد )

 – يلوى ةادي احمد, ص ح  رحان شريف, غيييت مياه المخلفات المرروحة من مستشفر النعمان العام-17

 .2010(,حزيران , 2(, العدد)17ب داد, م لة غهريت للعوم الهنديية, الم لد )

,  الزراعية البحوث مركز, المستدامة الزراعية والتنمية البيئة, قندي  السيد  تحم ونبي  حسنين أحمد يمية-18

 19ص, م2007, مصر, والبيئة والمياه األراضم بحوث معهد

ادار  النفايات الربية الصلبة  م مشا م جامعة دمشق, م لة جامعة دمشق للعلوم يونيا عبايم, ةند وةبة, -19

 .م2006(, العدد االول, 22الهنديية, الم لد )

ص ح مهدي الزيادي, غأثير عوادم المركبات علر غلوث الهواء  م مدينة العمار , م لة وايط للعلوم  20

 م2010 (, جامعة وايط ,15(, العدد)6االنسانية, الم لد )

م, 1997عباس  اض  حسين, غيويت وغصحيح بيانات التركيب العمري والنوعم لسهان العراق و ق غعداد -21

 .م2009(, 5(, العدد)22م لة التينم, الم لد)

عبد العالم حبيب حسين, غحلي  ج را م لخصائص التركيب السهانم  م مدينة الشرر , م لة آداب ذي قار, -22

 .م2012, (5(, العدد)2الم لد)

عبد الس م محمد داؤود, دراية إدار  النفايات الربية  م مستشفيات مدينة شندي, م لة جامعة شندى العدد -23

 .2012)الحادي عشر ( , جامعة شندي, يوليو 
عصام أحمد الخريب, إدار  النفايات الربية  م  لسرين: حالة درايية من الضفة ال ربية وقراع غز , م لة -24

 .2010(, 1( , العدد)37العلوم األيايية, الم لد )درايات, 

عصام احمد الخريب, معال ة النفايات الربية  م مراكز الرعاية الصحية باألراضم الفلسرينية المحتلة, -25

( , جامعة بيرزيت, 3الم لة الصحية لشرق المتويط , منظمة الصحة العالمية, الم لد الثالث عشر, العدد )

 .2007 لسرين,

 لألبحاث أوروك م لة, السماو  مدينة غرب -جنوب منرية  م الهواء غلوث دراية, حمود بانم هللا عرا-26

 م2008 آب,  األول العدد,  اإلنسانية

علم لفتة يعيد, غيييت كفاء  الخدمات التعليمية والصحية  م مدينة المناذر )دراية  م ج را ية المدن(, م لة -27

 .م2013(, جامعة كرب ء , 1)(, العدد 3الباحث, الم لد )

علم لفتة يعيد و ايمان عبد الحسين شع ن, غيييت كفاء  الخدمات التعليمية والصحية  م مدينة الحسينية -28

 (, جامعة الهو ة.9)دراية  م ج را ية المدن( م لة البحوث ال  را ية, العدد )

الخدمات التعليمية والصحية  م مدينة الحيدرية علم لفتة يعيد و إيمان عبد الحسين شع ن, غيييت كفاء  -29

 .( , جامعة الهو ة19)دراية  م ج را ية المدن(, م لة البحوث ال  را ية, العدد)

 وزى عبد اليادر الفيشاوى, نفايات للصحة أيضا ,  م لة أييوط للدرايات البيئية ,العدد العشرون , جامعة -30

 . 2001أييوط , يناير ,

 العدد, باب  محا ظة لهواء الملوثة ال ازات لتراكيز والمهانم الزمانم التباين, االيدي الوةاب عبد كاظت-31

 ,م2012, البصر  جامعة,  الثانم ال زء, االول بالمؤغمر الخاص
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كالين جورجيسهو, غيرير الميرر الخاص المعنم باآلثار الضار  لني  وإلياء المنت ات والنفايات السمية -32

التمتع بحيوق اإلنسان , ال معية العامة لألمت المتحد  , ) م لس حيوق اإلنسان (, الدور  الثامنة  والخرر  علر

 .2011( من جدول االعمال, يوليو 3عشر ,  البند)

 م لة, الن ف محا ظة  م التربة غلوث  م الم ازر مخلفات غأثير, المظفر م يد وصفاء األيدي صالح كفاح-33

 جامعة, م6/5/2009 األيايية التربية لهلية الثالث السنوي العلمم بالمؤغمر خاص عدد, األيايية التربية كلية

 .باب 

محمد بن علم الزةرانم,  ايد  ابو ال داي , اإلدار  المستدامة للنفايات الربية, بحث ميدم الر المؤغمر -34

لشيخ, نو مبر , شرم ا 21-21ئة(, العربم لإلدار  البيئة)االغ اةات البيئية  م ادار  المخلفات الملوثة للبي

  .2004جمهورية مصر العربية, 

محمد صالح ربيع الع يلم, اثر الت يير العشوائم اليتعماالت األرض علر التصميت األيايم لمدينة ب داد, -35

 .م2008م لة كلية التربية, العدد الثانم, ,جامعة المستنصرية , 

الحسين األمام مدينة  م المعدية الربية النفايات معال ةمحمود شاكر موير, -36
(ع)

, غيرير صادر عن الربية 

 م. 2014, الخدمية األنشرة مراقبة وحد مديرية بيئة كرب ء, 
مصرفر جلي  ابراةيت الزبيدي وعدي زكريا , االدار  االيتراغي ية لمدينة كرب ء, معهد التخريط -37

 .م2010الحضري واالقليمم للدرايات العليا, 

, دراية غركيز بعض العناصر النزر  وااليونات السالبة  م المياه ال و ية الحچامم كريت موير مهند-38

 م.2007(, كلية العلوم, 1(, العدد)14لمناطق مختار  من محا ظة  باب , م لة جامعة باب , الم لد)

 المياه غنيية مشاريع لبعض الشرب مياه نوعية دراية , نزار  ض  مازن الحمدانم و ايماعي  رياض موج-39

  م.2015(, 3(, العدد)56الموص , الم لة العراقية للعلوم, الم لد) مدينة ضمن المياه ني  وشبهات

ميلود غومم, عديلة العلوانم, غأثير النفايات الربية علر غهاليف المؤيسات الصحية, م لة العلوم االنسانية, -40

 .م2006العدد العاشر, جامعة بسهر , 

عدنان عباس , دراية بعض الخصائص الفيزيائية والهيميائية لمخلفات الرعاية الصحية لمياه الصرف  نيران-41

الصحم إلحدى مستشفيات محا ظة ميسان, م لة ابحاث ميسان ,الم لد الثامن, العدد السادس عشر ,جامعة 

 .2012ميسان, 
, للمخلفات الربية الخرر  بمر ق الصرف الصحماإلدار  الفعالة ة لم عبد الهادي ة لم و محمد ر عت زغلول, -42

 م  .2007ابري  ,  11-9بحث ميدم الر المؤغمر الوطنم الثانم لهندية البيئة, جامعة عين شمس, 

معايير اختيار مواقع ردم النفايات الصلبة حالة درايية لبعض المدن السورية, المعهد العالم ةيثت شاةين, -43

 .غشرين, ال مهورية العربية السورية, بدون غأريخجامعة  –لبحوث البيئة 

و اء صادق حسين وإبراةيت مهدي عزوز السلمان, غيييت كفاء  محرتم غنيية مياه الشرب ضمن مدينة -44

 م.2014العراق, بحث ميدم الر المؤغمر العلمم الثانم لهلية العلوم, -محا ظة كرب ء-كرب ء

إنتاج النفايات الصلبة المنزلية  م مدينة غهريت وغأثير ح ت العبد رب  ,حنين احمد خضير,  وليد محمد شيث--45

( , جامعة 4( ,العدد)19األير  ومستوى الدخ  علر معدل اإلنتاج, م لة غهريت للعلوم الهنديية , الم لد )

 .2012غهريت, كانون االول , 

 الرسميةالدوائر و المطبوعات الحكومية-د
خلف عبد الرزاق و ةند جعفر عرا, دلي  االدار  المتهاملة للنفايات الربية, وزار  البيئة العراقية, دائر  غ ريد -1

 .ة الفنية, قست المخلفات الصلبةالتخريط والمتابع

 .م2013الخرور  وكيفية المعال ة, وزار  الصحة, مسود  غعليمات نظام غصنيف النفايات وغحديد درجة -2

المتحد  للبيئة, اغفاقية بازل بشأن التحهت بني  النفايات الخرر  والتخلص منها عبر الحدود, جنيف برنامج االمت -3

 .2011,كانون الثانم, 

(,  UNE CHEMICALSبرنامج األمت المتحد  للبيئة ) ب .ك. ييث , التيييت اإلقليمم للمواد السامة الثابتة,-4

 .م2002ديسمبر /كانون األول 
العالمية, دلي  المعلت _غدبير نفايات أنشرة الرعاية الصحية, المهتب اإلقليمم لشرق المتويط, منظمة الصحة -5

  .م2003األردن, -المركز اإلقليمم ألنشرة صحة البيئة, عمان

ؤيسات الربية, المهتب االقليمم لشرق المتويط, ممنظمة الصحة العالمية, البدء بادار  النفايات الصحية  م ال-6

  .م2004قليمم النشرة صحة البيئة, عمان , المركز اال

رشادات الوقاية من العدوى والتخلص من النفايات لمراكز الرعاية الصحية األولية  م العراق, دائر  الصحة ا-7

 .2012العامة, وزار  الصحة العراقية , 

المهتب اإلقليمم لشرق المتويط, منظمة الصحة العالمية, دلي  المعلت _غدبير نفايات أنشرة الرعاية الصحية, -8

 .م2003األردن, -المركز اإلقليمم ألنشرة صحة البيئة, عمان
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 -م2004الهيئة االيتراغي ية إلعاد  االعمار, ديوان الرقابة المالية, نسخة اليهترونية,  جمهورية العراق,-9

 .م2005

 .2011الصحة العراقية, شباط , يعاد جايت محمد, واخرون, الدلي  البيئم لوزار  الصحة, وزار  -10

تخريط , متابعة الحاالت المرضية المرغبرة بالهواء وزار  البيئة, دائر  الجابر وآخرون ةادي يعادـ 11

 .4م, ص2004والمتابعة الفنية,, قست نوعية الهواء, 

 التخريط دائر , البيئة وزار  بالهواء المرغبرة المرضية الحاالت متابعة, وآخرون جابر ةادي يعاد-12

 م2004, الهواء نوعية قست,, الفنية والمتابعة

األحيائية والرعاية  –برنامج األمت المتحد  للبيئة, مبادئ  نية بشأن اإلدار  السليمة بيئيا  للنفايات الربية -13

الحدود,  الصحية , مؤغمر األطراف  م اغفاقية بازل بشأن التحهت  م ني  النفايات الخرر  والتخلص منها عبر 

 .2002( ةـ  من جدول االعمال المؤقت, جنيف, 6كانون االول, البند ) 13-9االجتماع السادس من 

 م.2014اقسام االحصاء الخاصة به  مستشفر  م مدينة كرب ء, بيانات غير منشور , بيانات -14

الصحة العراقية, دائر   مثنر عباس ب ل, محمد شاكر رشيد, دلي  مراكز الرعاية الصحية االولية, وزار -15

 .الصحة العامة, شعبة ضمان ال ود , )بدون غأريخ

 م. 2014مديرية بيئة كرب ء الميدية, نتائج غيارير الهشف الميدانم, لسنة -16

 م.2014دائر  صحة كرب ء, قست االع م والع قات, غيارير الزيارات المليونية, -17

مدينة االمام الحسين-18
)ع( 

إدار  النفايات الربية, غيرير وحد  غعزيز الصحة, قست البيئة والسيرر  علر الربية, 

  التلوث

 GISمديرية بلدية كرب ء الميدية, شعبة الـ -19

المستشفيات الحهومية واالةلية  م مدينة كرب ء, اقسام االحصاء والبيئة والتلوث الخاصة به  مستشفر , -20

 بيانات غير منشور 

 والسيرر  علر التلوث  م المستشفيات  م مدينة كرب ء, بيانات غير منشور . اقسام البيئة-21

 دائر  صحة كرب ء, مركز الرعاية الصحية االولية, قراع المركز, شعبة االحصاء, بيانات غير منشور .-22

 أقسام االحصاء للمراكز التخصصية, بيانات غير منشور .-23

 الفنية , وحد  السيرر  علر التلوث, بيانات غير منشور .دائر  صحة كرب ء, قست االمور -24

 م.2014(, بيانات GISبلدية كرب ء الميدية, قست الـ)مديرية -25

مديرية بيئة كرب ء الميدية , شعبة التخريط الحضري , غيارير الواقع البيئم للمؤيسات الصحية, بيانات -26

 غير منشور .

 . 2011جمهورية العراق , الهيئة العامة للمساحة , خريرة محا ظة كرب ء اإلدارية , -27

 . 2012جمهورية العراق , المديرية العامة للتخريط العمرانم , خريرة التصميت األياس لمدينة كرب ء , -28
مدينة الحسين-29

)ع(
بية المعال ة ب هاز الثرم وحد  البيئة والسيرر  علر التلوث, ي  ت النفايات الر الربية, 

 (.shreddingوالتيريع)

 مستشفر كرب ء لألطفال, غيارير إحصائيات أمراض االيتشارية والروارئ والخا ر , قست االحصاء.-30

جمهورية العراق, وزار  الني  والمواص ت, الهيأ  العامة لألنواء ال وية والرصد الزلزالم  م العراق , -31

 .2014غير منشور  , قست المناخ, بيانات 

 قست الرعاية الصحية االولية  م مدينة كرب ء, قراع المركز, وحد  المتابعة والتدقيق.-32

 االمانة العامة للعتبة الحسينية الميدية, قست االع م,  غيرير احصائيات زيار  االربعين. -33

مدينة االمام الحسين-34
)ع(
 م.2014الربية, قست االحصاء, غيارير االحصاءات الشهرية, بيانات غير منشور ,  

 دائر  صحة كرب ء, قست االمراض االنتيالية,قست االحصاء, بيانات غير منشور .-35

 م. 2014مديرية بلدية كرب ء الميدية, قست التخريط والمتابعة, بيانات غير منشور , عام -36

 قست االمور الفنية, وحد  السيرر  علر التلوث, دائر  صحة كرب ء,-37

وزار  البلديات واالش ال العامة, دائر  التخريط العمرانم  م كرب ء الميدية, غيرير غحديث التصميت -38

 .م, مرحلةجمع البيانات2030م الر 2007االياس من عام 

 (, بيانات غير منشور .gisالـ)وزار  البلديات واالش ال العامة, مديرية بلدية كرب ء , قست -39

مثنر عباس ب ل, محمد شاكر رشيد, دلي  مراكز الرعاية الصحية االولية, وزار  الصحة العراقية, دائر  -40  

 .الصحة العامة, شعبة ضمان ال ود , )بدون غأريخ

النسائية والتوليد ومدينة الحسين ت م مستشفياأقسام االحصاء -41
)ع(
 م.2014الربية. بيانات غير منشور ,  

وزار  االش ال والبلديات العامة, دائر  التخريط العمرانم  م كرب ء الميدية, غيرير غحديث التصميت -42

 .م, مرحلة اعداد االيتراغي يات2030م الر 2007االياس من عام 

البيانات, قراع المركز, بيانات غير  دائر  صحة كرب ء, قست الرعاية الصحية االولية, وحد  غدقيق وغحلي -43

 م2014منشور  
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 شعبة االحصاء  م مستشفر النسائية والتوليد  م مدينة كرب ء, بيانات غير منشور .-44

 م.2014قست االحصاء الحياغم  م م. العباس)ع( االةلم, بيانات غير منشور ,  -45

 م.2014بيانات غير منشور , دائر  صحة كرب ء, قست التخريط وغنمية الموارد, -46

دائر  صحة كرب ء, قست الرعاية الصحية االولية, وحد  غدقيق وغحلي  البيانات, قراع المركز, بيانات غير -47

 م2014منشور  

مستشفر يفير الحسين-48
)ع(

 م2014, قست االحصاء, بيانات غير منشور , 
 م.2014بيانات غير منشور , علر قست االحصاء الحياغم لمستشفر ميثت التمار, -49

علر وزار  االش ال والبلديات العامة, دائر  التخريط العمرانم  م كرب ء الميدية, غيرير غحديث التصميت -50

 .م, مرحلة اعداد االيتراغي يات2030م الر 2007االياس من عام 

(, بيانات غير GISالمعلومات)وزار  البلديات واالش ال العامة, دائر  بلدية كرب ء الميدية, قست نظت -51

  م(. 2014منشور )

 (.           GISوزار  البلديات واالش ال العامة, دائر  التخريط العمرانم  م مدينة كرب ء شعبة الـ)-52

 مديرية بيئة  كرب ء الميدية, شعبة التخريط الحضري-53

كرب ء الميدية, غيرير غحديث التصميت  وزار  البلديات واالش ال العامة, دائر  التخريط العمرانم  م-54

 .م, مرحلةجمع البيانات2030م الر 2007االياس من عام 

 (, بيانات غير منشور gisوزار  البلديات واالش ال العامة, مديرية بلدية كرب ء , قست الـ)-55

 م.2014االمانة العامة للعتبة الحسينية الميدية, قست االع م,  بيانات غير منشور  -56

 مدينة من مختار  لمناطق ال و ية للمياه الثييلة الفلزات غراكيز درايةوآخرون,  العمار يلومم عبيد حيدر-57

 ,باب  جامعة-العلوم كلية, الحلة

وزارة ,, (الزراعية االراضي) الترب في او النادرة الثقيلة العناصر دراسةوآخرون,  راضي حمود سعد-58
  الزراعية, بدون تاريخ.. االراضي شعبة الطبيعية, البيئية النظم قسمالبيئة, دائرة بيئة بغداد, 

حيدر محمد عبد الحميد وآخرون, كراس ايترشادي عن ادار  المخلفات السائلة لألنشرة الخدمية محرات -59

اقية, الدائر  الفنية, قست مراقبة الصرف الصحم ووحدات المعال ة  م المؤيسات الصحية, وزار  البيئة العر

 م.2012وغيييت االنشرة الخدمية, 

 م.8/11/2015مديرية بيئة كرب ء, مختبر التربة والمياه, -60

مديرية بيئة كرب ء,  المواصفات الييايية العراقية لمياه الصرف الصحم, غيارير وحد  مراقبة وغيييت -61

 م. 2014االنشرة الخدمية للمحا ظة, بيانات غير منشور , 

 محا ظة  م الم اري لمحرات والتش ي  للتصاريف العام السنوي الموقف, الميدية كرب ء م اري مديرية-62

 م.2015, غيرير, الميدية كرب ء

, غيرير الواقع البيئم لمحا ظة الميدية كرب ء محا ظة  م المائية المصادر مديرية بيئة كرب ء الميدية,-63

 م, ص2014كرب ء, 

 م.2013مختبر التحلي  البهتريولوجم واالحيائم, بيانات مديرية بيئة كرب ء الميدية, -64
حسب  -الصحية المؤيسات محارق بنصب الخاصة البيئية والمترلبات الموقعية البيئة, المحددات وزار -65

 م. 2010 الفنم, األويط, اليست الفرات  م البيئة وغحسين حماية دائر  م,23/2/2010  م 746 المرقت الهتاب

  الطبية, وحدة تعزيز الصحة, قسم السيطرة على التلوث.  )ع(مدينة الحسين-66
 -(USAIDمشروع الرعاية الصحية األولم الوكالة األمريهية للتنمية الدولية )وزار  الصحة العراقية, -67

 غعليمات م.2012, العراق, األولية الصحية الرعاية لمراكز النفايات من والتخلص العدوى من الوقاية إرشادات

 , 2006 لسنة( 8)  رقت الربيعية والمحميات للبيئة األعلر الم لس, الصحية الرعاية نفايات إدار 

 النترنت-هـ
ناظت مصرفر عبد هللا, واخرون, النفايات الربية الصلبة  م المؤيسات الصحية, م لة البيئة والحيا  , -1

 /http://www.estis.net/sites/enviroiraq,          (, وزار  البيئة العراقية, الموقع االليهترونم22العدد)

أنواعها وطرق ع جها, ال معية ال  را ية السعودية,  -النفايات الصلبة غعريفها  محمد بن ابراةيت الدغيري, -2

  http://saudigs.org/Portals/0/aldeghairi4Last.pdfيلسلة ثيا ية ج را ية, الموقع االليهترونم

منظمة الصحة العالمية, اإلشعاع المؤين آثاره الصحية وغدابير الوقاية من , الموقع االليهترونم 

/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/ar 
 النادي الليبم للمخلفات الربيةالراةر إبراةيت الثابت, المحارق وطرق معال ة المخلفات الربية, -3

www.info@libyanmedicalwaste.com 

الراةر ابراةيت الثابت, المخلفات الربية والهيميائية بعيادات األينان, النادي الليبم للمخلفات الربية, -4

www.info@libyanmedicalwaste.com 

 

http://www.estis.net/sites/enviroiraq/
http://saudigs.org/Portals/0/aldeghairi4Last.pdf
http://www.info@libyanmedicalwaste.com/
http://www.info@libyanmedicalwaste.com/
http://www.info@libyanmedicalwaste.com/
http://www.info@libyanmedicalwaste.com/


  
227 

 
  

 مديرية بيئة كربالء, قسم مراقبة وتقييم النشطة الخدمية-6

http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/020to030.pdf 

 رقم وقائع التربة, صحيفة طريق عن المنقولة الطفيلية الديدان (,عدوىWHOمنظمة الصحة العالمية )-7

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/ar/, الموقع الليكتروني 366

 الشرب مياه ادار  برنامج, الصحم الصرف مياه معال ة محرات غصميت مراجعة,  واخرون, جبري   هري-8

 الموقع االليهترونم (,GTZ) الدولم للتعاون االلمانية الوكالة, الصحم والصرف

-http://www.wwmpegypt.com/home_htm_files/Design%20review%20of%20w   
ww%20network%20(training%20manual).pdf                                                           

,الموقع االليهترونم,  DOC بصي ةحياغنا, غيرير  يهدد خرر المستشفيات نفايات حرق-9
 http://www.startimes.com/?t=12309870؟
. 

              المقابالت الشخصية-و
ميابلة شخصية مع الدكتور   اغن مشع , مسؤولة وحد  البيئة والسيرر  علر التلوث , قست االمور الفنية, -1

 صباحا . 10:30م الساعة 27/9/2015دائر  صحة كرب ء, يوم االحد , 

  

ميابلة شخصية مع الدكتور   اغن مشع , مسؤولة قست البيئة والسيرر  علر التلوث, قست االمور الفنية, دائر  -2 

 صباحا .  10:15م الساعة 28/9/2015, يوم االثنين , صحة كرب ء, 

 م4/5/2015ميابلة شخصية مع الممرض الوقائم ع ء الشيخ, يوم االثنين -3

ابتسام بايت طعمة, مسؤولة قست االحصاء , مستشفر العباس االةلم, يوم االحد ميابلة شخصية مع الست  -4

 صباحاَ. 11:5م الساعة 30/8/2015

ميابلة شخصية مع الممرض الماةر صالح مهدي, مدير الحسابات  م قست الرعاية الصحية االولية , االثنين -5

 م.11/1/2016
قست االحصاء, مستشفر العباس االةلم, يوم االحد ميابلة شخصية مع ابتسام بايت طعمة, مسؤولة -6

 صباحاَ. 11:5م الساعة 30/8/2015

 م. 4/5/2015ميابلة شخصية مع الممرض الوقائم ع ء الشيخ, يوم االثنين -7

البحوث والدراسات في وحدة تعزيز الصحة, مدينة  رئيس قسممقابلة شخصية مع الدكتور علي -8
 م, الساعة العاشرة صباحا  3/1/2016الطبية, بتاريخ )ع(الحسين

الخميس  مقابلة شخصية مع الممرضة جميلة, مسؤولة قسم شؤون التمريض, مستشفى النسائية والتوليد, -9
 .مساء   12:30م, الساعة 3/3/2016

المقابالت الشخصية مع العاملين بالنفايات الطبية والمحارق الطبية في المستشفيات اعاله, خالل عامي -10
 م. 2016و  2015
مقابلة شخصية مع الكيميائية نهضة هاشم كاظم, مسؤولة المختبر في مستشفى النسائية والتوليد, يوم االحد -11

 م.6/3/2016بتاريخ 
 )ع(مقابالت شخصية مع العاملين بالمحارق الطبية في مستشفيات النسائية والتوليد ومدينة االمام الحسين-12

 .م التاسعة صباحا  7/3/2016االثنين  – ا  احم, الساعة العاشرة صب6/3/2016  االحد, وكربالء لألطفال الطبية
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 33754 1912 2550 3249 3779 3599 1586 2077 3237 3811 3028 2241 2685 امراض العين وملحقاتها

 13017 341 435 372 776 1320 236 484 1670 1864 2045 2043 1431 امراض االذن والنتوء الخلمي
 75447 8247  7185 8469 1646 9566 6785  7254 6136 5527 3487 5785 5360 امراض جهاز الدوران

 60310  7496  5406  5162  6810 8439 3438 4126 4169 3246 4535 4345 3138 الجهاز التنفسيأمراض 

 71871 7438 9496 7427 8088 7442 4798 4566 5042 4272 4511 4602 4189 أمراض الجهاز الهضمي
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 1275 130 103 269 159 101 59 76 82 224 72 0 0 امراض الجلد والنسيج تحت الجلد

1052 5511 5580 5864 4810 4522 4337 3256 الهيكلي والنسيج الضام -أمراض الجهـاز العضلي

1 

6669 6523 6462 6705 70760 

1383 6116 4362 4922  4879 3550 4068 2592 2255 أمراض الجهاز البولي التناسلي

6 

5304 4632 4895 61411 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 حاالت معينة تنشأ في الفترة حوالي الوالدة

 249 10 10 7 33 6 4 9 41 0 0 14 115 التشوهات والعيوب الِخلقية

 22024 2803 2283 2275 2665 1924 759 768 1641 2003 937 1523 2443 أعراض وعالمات ومشـاهدات سريرية ومختبرية شاذة

العوامل المؤثرة على الحالة الصحية واالتصال بالخدمات 

 الصحيـة

53 0 0 0 

 

 

0 0 0 

 
0 0 0 13 16 82 

 518 11 19 48 64 56 38 53 54 39 63 37 36 األسباب الخارجية لألمراض والوفاة

 166 34 34 38 0 0 0 0 0 0 0 0 60 االمراض االنتقالية

 2797 276 225 274 434 368 161 262 263 191 162 62 119 امراض الفم واالسنان

 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 39 الديدان

 25885 2074  2387  2363  1789 1770 1460 2912 2644 2320  3294 2842 30 امراض العقم والعالج الطبيعي

 42669  3748 2684 2463 3395 3676 3471 3500 3393 4564  4076  3867 3832 االمراض المزمنة

 6559 656  625 403 695 681 506 492 514 426 524 530 507 الكسور والجروح والحروق والتسمم

  8422 700 568 539 951  983 783 674 839 444 1137 435 369 الحوادث والحاالت االخرى
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 14 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 2 والطفيليةالمعدية 

 4339 220 448 469 519 564 276 323 293 331 403 280 213 الدم أمراض

 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 امراض الجهاز العصبي
 782 58 84 134 78 133 64 0 72 0 80 34 45 الدوران جهاز أمراض

 365 68 0 0 0 0 45 0 56 0 70 50 76 التنفسي الجهاز أمراض

 21 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 الهضمي الجهاز أمراض

 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الضام والنسيج الهيكلي -العضلي الجهـاز أمراض

 3283 3498 3723 3274 3414 2903 2733 التناسلي البولي الجهاز أمراض

 

4602 

 

3828 

 

4721 

 

 

3377 

 

 

3246 

 

 

42602 

 46551 4080 3584 4260 3621 3588 3398 3841 3405 3494 5911 3490 3879 والنفاس والوالدة الحمل
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 92656 7687 7493 9584 8046 8887 7066 7717 7504 7160 7769 6781 6962 المجموع

ل
فا

ط
أل

 ل
ء
ال

رب
 ك

ى
شف

ست
م

 

 27017  2628  2159  2221  1959 2992 2425 2104  2389 2304  1669 1570 2597 طفيليةالمعدية وال

 3398  339 373  239  311 327  219  293 294  258  329  312  104 أمراض الدم

 24 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 3 21 اضطرابات عقلية وسلوكية
 597 60  71 50 66 70 38 64 71 64 0 22 21 امراض الجهاز العصبي

  316  321  307  210 347 امراض االذن والنتوء الخلمي

 

105 205 160   209  226  212 401  3019 

  973 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 966 امراض جهاز الدوران
 75070 8408  9127  6936  5045 5271  4646 4639  6032 7055 5225 5608 7078 أمراض الجهاز التنفسي

 5471    570  803  437  437  428  486 489  580  507 0 407 327 أمراض الجهاز الهضمي

 

 

 

 1338  102 100  89 90 142  160  138 114 130 100 81 92 امراض الجلد والنسيج تحت الجلد

 3235  672  263 192  170  237  173 132 360  339 267  186 244 أمراض الجهاز البولي التناسلي

 700 77  75 51  59 84  45 70 79  54 40 27 39 حاالت معينة تنشأ في الفترة حوالي الوالدة

 163 0 0 0 0  0  163 0 0 0 0 0 0 التشوهات والعيوب الِخلقية

 2459  172 213 91 367 165 163  154 239  286 252  157  200 أعراض وعالمات ومشـاهدات سريرية ومختبرية شاذة

548 603 1098 االمراض االنتقالية

  

724 548 468

  

412

  

412

  

380

  

331 544

  

470

  

6538  

 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83  83 الديدان

 192 21   93  10 10 0 16 15 15 7 0 5   االمراض المزمنة

 681 7  41 6  6  6  472 8 5 14 0 108 8 الكسور والجروح والحروق والتسمم

  12680  1065 1026   1700  1700 713  486  1374  1333 1407 673 109 1094 الحوادث والحاالت االخرى
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 المصدر: دائرة صحة كربالء, قسم التخطيط وتنمية الموارد            
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 المستشفى

 

 

 نوع العملية

 المجموع عدد العمليات حسب االشهر
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سفير الحسين 

 الجراحي

 12 0 1 2 0 0 0 1 0 1 5 0 2 صغرى

 1691 89 127 185 232 183 76 132 146 135 155 105 126 وسطى

 1905 123 140 149 172 170 84 158 192 143 180 169 225 كبرى
 1873 123 193 193 190 240 71 156 211 151 187 87 71 فوق الكبرى
  5481 335 461 529 594 593  231 447 549 430 527 361 424 المجموع

 ميثم التمار

 األهلي

 899 41 78 83 82 85 88 73 82 81 76 85 45 صغرى

 667 25 55 65 81 81 75 50 55 45 51 52 32 وسطى

 1694 49 130 162 155 174 171 145 159 174 166 159 50 كبرى
 756 32 55 75 77 73 65 67 77 75 66 74 20 فوق الكبرى

 208 5 10 30 23 25 29 21 20 15 17 11 2 خاصة
  4224  152 328 415 418  438 428 356  393 390 376  381 149 المجموع

مدينة 

الحسين
)ع(

 

 الطبية

 358 26 67 24 34 27 13 27 30 27 29 24 30 صغرى

  5402 398 390 462 623 624 288 493 482 460 484 328 370 وسطى

  4224 291 359 353 450 452 238 426 306 362  430 251  306 كبرى
 2007 174  213  212  208  171  101  185  183  134  179 111 136 فوق الكبرى

  472  25  55  212  35  24  10  20  19  11  21  13 27 خاصه
  17227 1950 1420 950 1125 1725 1320 1210 1340 1730 1605 1462 1390  عمليات االستشارية الصغرى

  18904 1660 1590 1293 1695 1932 1595 1505 1432 1759 2025 1251 1167  الصغرىعمليات الطوارئ 
 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 صغرى 

 372 25 36 39 52 6 20 25 36 35 32 36 30 وسطى

مستشفى 

النسائية 

 والتوليد

 1990 189 214 182 191 55 149 181 153 176 193 144 163 كبرى
 4280 189 214 182 191 55 149 181 153 176 193 144 163 فوق الكبرى

   68 3 4 1 7 10 5 5 8 10 12 3 0 خاصه
 6716 406 469 404 441 126 323 392 350 397 430 329 359 المجموع

مستشفى 

العباس
)ع(

 

 األهلي

 830 20 78 99 90 45 67 90 70 55 88 81 47 صغرى

 1519 31 145 166 135 88 98 122 155 170 156 200 53 وسطى

 743 32 87 57 65 99 54 87 45 47 76 60 34 كبرى
  474 22 34 34 56 43 43 34 45 44 40 50 29 فوق الكبرى
 3566 105 344 356 346 275 262 333 315 316 360 391 163 المجموع

 (2ملحق رقم)

 م2014الجراحية حسب االشهر في المستشفيات الحكومية واالهلية في مدينة كربالء نوع وعدد العمليات 

 ل مستشفى كاقسام االحصاء الخاصة ب (1: )المصدر
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 األنشاءسنة  اسم المؤسسة ت
 الموافقة البيئية

 غير حاصل حاصل

مدينة الحسين  1
)ع(

   1973 الطبية 

   1985 مستشفى النسائية والتوليد 2

   2002 مستشفى كربالء التعليمي لألطفال 3
   1986 مستشفى الهندية العام 4
   1976 مستشفى عين التمر 5

   2000 مستشفى العباس األهلي 6
   2008 مستشفى ميثم التمار األهلي 7

   2008 مجمع السفير الطبي األهلي 8
   1950 العيادة االستشارية لألمراض الصدرية و التنفسية 9
   2008 شعبة خدمات نقل الدم )خدمات متخصص( 10

   1970 مختبر الصحة العام 11
   2003 م. ر. ص.أ النموذجي في الحي العسكري 12

   2005 حي العاملم.ر.ص.أ  13
   2008 في حي الوفاءم.ر.ص.أ  14
   2008 في باب بغدادم.ر.ص.أ  15

   2000 م.ر.ص.أ في حي النصر 16
   2007 م.ر.ص.أالنموذجي في حي الملحق 17

   2005 م.ر.ص.أفي حي العباس 18
   1970 م.ر.ص.أ في العباسية الغربية 19

   1972 م.ر.ص.أفي االسكان 20
   2004 م.ر.ص.أ في حي الغدير 21
   2005 م.ر.ص.أ في حي الموظفين 22

 
 
 

 ت

 سنة األنشاء اسم المؤسسة

 الموافقة البيئية
 

 
 حاصل

 
 غير حاصل

   2006 م.ر.ص.أ في جامعة كربالء المقدسة 23
   2010 م.ر.ص.أ  في العباسية الشرقية 24

   2007 مجمع ام البنين الطبي 25
   2004 المركز التخصصي لطب االسنان 26

   2011 مستشفى الحميات )قسم ضمن مستشفى مدينة الحسين الطبية ( 27
   2011 مركز االمن الداخلي الصحي 28

 (3ملحق رقم)

 المؤسسات الصحية غير الحاصلة على الموافقة البيئية

 م.2014الحضري, بيانات غير منشورة المصدر: مديرية بيئة كربالء, شعبة التخطيط 
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 , وزارة العلوم والتكنولوجيا,دائرة البحوث الزراعية اتمختبر ُحللت عينات التربة والمياه الجوفية فيالمصدر: 
 .م2016,  بغداد

 

 نتائج التحليل المختبري البيولوجي لعينات التربة والمياه الجوفية  (4ملحق رقم)
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 , وزارة العلوم والتكنولوجيا,دائرة البحوث الزراعية اتمختبر ُحللت عينات التربة والمياه الجوفية فيالمصدر: 
 .م2016,  بغداد

 

 نتائج التحليل المختبري الكيميائي والفيزيائي لعينات التربة والمياه الجوفية  (5ملحق رقم)
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 نتائج التحليل المختبري الكيميائي والفيزيائي لعينات التربة والمياه الجوفية  (6ملحق رقم)

 , وزارة العلوم والتكنولوجيا,دائرة البحوث الزراعية اتمختبر ُحللت عينات التربة والمياه الجوفية فيالمصدر: 
 .م2016,  بغداد
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الجهة  ت

 الملوثة 

كمية 

الملوثات / 

 الشهر

موقع 

 التلوث

 اإلجراءات المتخذة 

 من قبل وزارة 

 البيئة 

مديرية  1

 مجاري 

 كربالء 

تصريف  

 المياه

 الثقيلة على   

المبزل 

 الشمالي 

) شارع 

 الروضتين (

  للحد من ظاهرة تجاوزات المنازل واألنشطة األخرى  بتصريف مخلفاتها السائلة  األجراءا ت المتخة 29/11/2010في  3087تم بخاطبة المديرية أعاله بموجب كتابنا المرقم

 الى شبكة جمع مياه األمطار وطرحها الى المصادر المائية مباشرة وبدون معالجة . ولم ترد اإلجابة .
  صوص تصريف مياه ثقيلة من شبكة مجاري جمع المطار الى حول اإلجراءات الالزمة بخ 16/2/2012في  408تم مخاطبة مديرية مجاري كربالء بموجب كتابنا المرقم

بأنه تم تحويل معظم تصاريف  10/4/2012في  2669مصادر المياه ونهر الفرات خصوصاً مباشرةً وبدون معالجة  . تم الجابة من قبل دائرة المجاري بموجب الكتاب المرقم 

ات المعالجةالمتنقلة ومؤقتاً  ليتم معالجتها قبل طرحها الى حين أكمال إنشاء مشروع شبكة المجاري ومحطة محطات األمطار التي تطرح الى نهر الفرات وتحويلها الى محط

قبل المحافظة ومن تخصيصات تنمية المعالجة الجديدة وتحويل جميع التصاريف اليها   .   أو إحالة موضوع ) إنشاء وحدات معالجة مياه محطات األمطار المتجاوز عليها ( من 

 قاليم الى مكتب أستشاري مختص . ال
 بيان أمكانية محاسبة المتجاوزين على شبكة جمع مياه األمطار التي تطرح مياه ثقيلة الى المبزل  17/9/2012في  1/5/2802تم مخاطبة المديرية أعاله بموجب كتابنا المرقم

 الغربي . ولم تردنا األجابة لحد اآلن .  

مديرية  2

 مجاري 

 كربالء

 تصريف 

 المياه 

الثقيلة على 

 مبزل 

 الحيادر 

)الحر 

 الصغير(

   ألتخاذ اإلجراءات االزمة للحد من ظاهرة تصريف مياه ثقيلة الى المبزل المذكور  6/4/2011في  1/3/1099تم مخاطبة مديرة مجاري كربالء المقدسة بموجب كتابنا المرقم

. أن المشكلة نتيجة معانات المواطنين   13/4/2011في  2719على شبكة جمع مياه أمطار المنطقة ، أجابت المديرية أعاله بموجب الكتاب المرقم   بسب تجاوزالمواطنين

بكات صرف صحي لجميع وذلك لنقص الخدمات وظروف اإلهمال في السنوات السابقة . وأنه تم تخصيص مبالغ ضخمة من قبل وزارة البلديات واألشغال العامة لتنفيذ ش

مما يظن وقد تفاقمت في اآلونة األخيرة  المناطق وتغطية المحافظة بالكامل . أضافة الى أعمال لجان التجازوات بأتخاذ اإلجراءات الرادعة على المتجاوزين إال أن المشكلة أكبر 

  . 

مديرية  3

 مجاري 

 كربالء

تصريف  

 المياه 

 الثقيلة على 

المبزل 

 الجنوبي 

مستشفى )

 ( العباس

 ة للحد من ظاهرة تجاوزات المنازل واألنشطة األخرى  بتصريف مخلفاتها السائلة ذالمتخ تاإلجراءا 29/11/2010في  3087رقم تم بخاطبة المديرية أعاله بموجب كتابنا الم

 ابة .الى شبكة جمع مياه األمطار وطرحها الى المصادر المائية مباشرة وبدون معالجة . ولم ترد اإلج
  حول شمول المنطقة بخدمة مد شبكة تصريف مياه المجاري . تم األجابة من قبل  29/2/2012في  1/3/567تم مخاطبة مديرية مجاري كربالء المقدسة بموجب كتابنا المرقم

تحويل المبزل في المنطقة الذكورة الى مجرى أنبوبي مصادقة المعاون الفني لتخصيص المبالغ ل انتظارحول  27/3/2012في  2298المديرية أعاله بموجب الكتاب المرقم 

 المتخصصة .    االستشاريةللصرف الصحي بعد إعداد كشف تهيئة بيانات موحد من الدوائر كافة مع أحد المكاتب 

 

 م2014, بيانات غير منشورة, لجنة رصد ملوثات المصادر المائية السطحيةمديرية بيئة كربالء,  المصدر:

 

 (7)مملحق رق

 كشف لجنة رصد ملوثات المصادر المائية السطحية
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حسب  -الصحية المؤسسات محارق بنصب الخاصة البيئية والمتطلبات الموقعية المحددات, البيئة وزارةالمصدر: 

 م.2010 ,الفني القسم, األوسط الفرات في البيئة وتحسين حماية دائرة م,23/2/2010 في 746 المرقم كتابال

 (8ملحق رقم)

 الصحية المؤسسات محارق بنصب الخاصة البيئية والمتطلبات الموقعية المحددات
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 أخي المواطن الكريم اختي المواطنة الكريمة

, وهي دراسية بحتة و سوف تستخدم ألغراض علمية ا االستبيان حتويها هذين المعلومات التي إ

الموسومة " النفايات الطبية واثارها البيئية في مدينة  الماجستير جزء من متطلبات رسالة

مع جزيل الشكر من اجل خدمة العلم كربالء" راجين تعاونكم معنا لإلجابة على األسئلة 

 والتقدير..

                                             

 في المكان الذي تراه مناسباً:√( ضع عالمة ) 

  فأكثر سنة45                سنة 44-15                   سنة       15أقل من     :العمر ـ1

 انثى       ذكر                 النوع:  ـ2

 يحمل شهادة جامعية     يقرأ ويكتب                       الحالة التعليمية:  ال يقرأ            ـ3

 الى منزلك أو بالقرب منه : هل يصل الدخان والروائح الكريهة المنبعثة من المحارق الطبية -4

  كال  نعم         

 م فأكثر 30متر           20متر              10ما هي المسافة بين منزلك وبين المحرقة الطبية: ـ5

مراض الجهاز أ     دخان المحارق: تعرضتم لها بسبب التي  والمشاكل  المراضما هي ا ـ6

         ذكر()ت    اخرىامراض الدم                                           التنفسي         

................................................................................. 

                 سنة 44-15 سنة           15من  ما هي أعمار  الذين تعرضوا لألمراض:     اقل   ـ7

 فأكثر سنة45

 كال      نعم                شكوى ضد استخدام المحارق الطبية: أو ترغب بتقديم هل قدمت  -8

 القريبة الساحات وأ المناطق في عشوائي بشكل الطبية النفايات من التخلص تمبأن  حصل هل ـ9

 نعم               كالالمؤسسة الصحية:      و مساكنكم بين تفصل التي

 الطمر موقع الى الطبية النفايات نقل عملية اثناء مساكنكم من بالقرب حوادث حصلت هل ـ10

 نعم             كال               فيها: تعيشون التي المنطقة على او عليكم صحيا و بيئيا ذلك واثر و الرئيسي

 و البيئي االثر حول آرائكم باستبيان عالقة ذات جهة أخرى اي او المستشفى قامت هلـ 11

 نعم                كال    بالمحارق ومخاطرها العامة الطبية النفايات لحرق الصحي

هل تعلمون حجم المخاطر الصحية والبيئية المترتبة على التعرض للنفايات الطبية او دخان  -12

 المحارق الطبية:       نعم                   كال       

 

 ( 9ملحق رقم)    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                
   كربالء /كلية التربية للعلوم اإلنسانيةجامعة 

                    قسم الجغرافية التطبيقية
                     

 

 ر

 ر
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 (10ملحق رقم)

 الجدول االحصائي الذي استخرجت منة عينة الدراسة

 
المصدر: سعود بن ضحيان, دليل اختيار العينة, الطبعة)ال تتوفر(, الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع, 

   75هـ, ص1420القاهرة

 (11ملحق رقم)

  (ppm)نماذج قياس التلوث الهوائي بوحدة 

 Pb  Zn  Cr Ni Cu Cd CO Mg CO   CO2 SO2 NO2 T RH SPEED ت

A 0.7516 0.672 0.175 0.325 0.003 Nil Nil 0.7813 7.2 120 0.0 1.0 26.5 
 س

 م/ثائ 6 32%

B 0.345 0.539 0.236 0.278 0.07 Nil Nil 0.0145 6.6 155 0.0 0.9  25 
 س

 م/ثا 5 ئ33%

C 0.337 0.327 0.193 0.201 0.025 Nil Nil 0.1914 4.5 108 0.1 1.0 27.5 
 س

30.5 
% 

 م/ثا 7

D - - - - - - - - 8.2 250 0.2 1.1 26.5 
 س

27.8 
% 

 م/ثا 7.5

 المصدر: وزارة العلوم والتكنولوجيا, دائرة بحوث البيئة والمياه

 مجتمع حجم

 الدراسات

 داللة مستوى عند العينة حجم

0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

200 132 150 168 185 196 

300 168 200 234 276 291 

400 196 240 291 343 384 

500 217 273 340 414 475 

600 234 300 384 480 565 

700 248 323 423 542 652 

800 260 343 457 600 738 

900 269 360 488 655 823 

1000 278 375 516 706 906 

2000 322 462 696 1091 1655 

3000 341 500 787 1334 2286 

4000 350 522 842 1500 2824 

5000 357 536 879 1922 3288 

6000 361 546 906 1715 3693 

7000 364 553 926 1788 4049 

8000 367 558 942 1847 4364 

9000 368 563 954 1895 6464 

10000 370 566 964 1936 4899 
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Abstract 

     This study was to identify the medical waste in general and to know 
the nature of their geographical distribution in Karbala city in addition  to 
emphasizing on the gravity and effects of the medical and environmental  
waste. 

    The most important findings of study are that  The health institutions in 
Karbala city suffer from poor management of medical waste because they 
do not follow what came out by the world health organization of the 
proper steps management. There is a mix  between normal and dangerous 
medical waste which leads for increasing of the quantity of dangerous 
waste and  the use of non-efficient ways for processing them including is 
the burning of medical incinerators in addition to the lack of special 
medical waste landfill . The weights of medical waste was studies in  (27)  
health institutions including (6) hospitals , (16) health center,(3)  
specialized centers, one main lab and a major one blood bank. The 
government and civil hospitals  are considered to be the biggest sources 
for producing the medical waste which has overtaken on the other health 
institution, in hospitals the medical waste reached (172.581kg) in 2014, in 
the rate of (92.20%) of the total medical waste rations studied by the 
health institution. The total waste of other health institution is (14.397kg) 
per (7.6%), which means that there is a huge difference between the 
hospitals and other health institutions. This belong is to the capacity of 
the hospitals and the variety of their specialties. 

    The weights of producing medical waste may differ from one city 
sector to another (al-haidariya, The old city, Al-jazeera), that is led to the 
appearance of three regions for distribution the density of medical waste. 
The first is the region of high-density which appears in al- haidariya 
sector in the rate of (93%) of the medical waste , the second is region of 
medium-density that appears in old city sector in the rate of (5.6%), while 
the third one is the low-density region which showed in Al-Gazeera 
sector in the rate of (1.4%). Concerning the disparity of time for medical 
waste that was confined its study on hospitals , there is a difference in the 
production rates of medical waste between the years 2010 and 2014 AD. 
In 2010 the average reached to (148.786kg), whereas in 2014 reached to 
(122.581kg) .  

    The most obvious human and natural factors which contributes to the 
appearance of regions of medical waste were climate , the distribution 
numbers and the verity diseases types of populations. However there is a 
strong direct correlation between the numbers of sick people with verity 
diseases  who visit the hospital and the medical waste for all medical 
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institutions in AL-Haidariyah sector. The correlation factor in this sector 
is (0.984**) , while the old city sector came with (0.984*), and in AL-
Jazeera sector the correlation factor was (0,787). The correlation rate 
between climate diseases and the medical waste in old city sector was 
direct in the rate of (0,277), whereas there was a reverse correlation in 
AL-Haidariyah sector with(0.365_). In AL-Jazeera sector a strong direct 
correlation reached to (0.6320). The visual pollution is most prominent 
effect of medical waste that appeared in the area of the study which 
results frome throwing the medical waste without treatment, as well as 
incidences of diseases, hepatitis, and respiratory diseases, etc., 
furthermore there is  the pollution of soil of health institutions and water 
wells near imbedding site with coliform bacteria the pathogens , 
increasing the rates for the most of chemical elements in it and in 
wastewater especially sodium, chlorides, nickel and cadmium, rising the 
rates of gas emission, the high rates of gas emissions and heavy metals 
from medical incinerators and landfill site, particularly CO and NO2 
gases, lead, copper, nickel and zinc from heavy elements in addition to 
lingering dust. 
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