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  22/2/2018صیدا في 

  جانب رئیس بلدیة صیدا المھندس محمد زھیر السعودي المحترم

  في صیداوالمصادر المحتملة للروائح  لنفایاتا فرز ومعالجةتقریر عن حالة معمل 

  

  

والمصادر  النفایاتفرز ومعالجة تقریر عن الكشف والتدقیق الشامل حول عمل معمل    الموضوع:
  في صیدا المحتملة للروائح

، الذي یحمل رقم التسجیل 7/12/2017 /ص بتاریخ778رقم  تكمتكلیف حضر   المرجع:
125257.  

  الدكتور المھندس ناجي حسین قدیحالمستقل الخبیر البیئي      إعداد:

  

  

  الموضوع والمرجع المبینین أعاله،باإلشارة إلى 

ت النفایا فرز ومعالجة أتقدم لجانبكم بھذا التقریر عن نتائج الكشف والتدقیق الشامل حول عمل معمل
  في صیدا.والمصادر المحتملة للروائح 

  

  مقدمة

ائح وحالة من الشكوى مردھا سوء الوضع البیئي، وازدیاد المخاطر الصحیة، المرتبطة برتشھد مدینة صیدا 
تنطلق باتجاه المدینة، وبتراكم كمیات كبیرة من متبقیات معمل النفایات في صیدا في باحة داخل حرمھ، 

تلك الشكاوى المسؤولین في المدینة على كل ھذا الوضع و متاخمة للبحر من جھة الجنوب/الغربي. أقلق
 المسألة والبحث عن معالجات المستویات، ولذلك، قاموا بتكلیفي للكشف على الوضع بكل أبعاده، إلنارة

  سلیمة وفعالة لھذه الحالة ووضع حد نھائي لھا. 

  

  خلفیة المسألة

تعتبر منطقة ساحل صیدا، الممتدة من موقع المرفأ الجدید حتى جسر سینیق، منطقة تجتمع فیھا أسباب 
  عدیدة للتدھور البیئي، وبالتالي مصادر متعددة النبعاث الروائح الكریھة من كل نوع.

ھام للروائح  ھناك معامل تجمیع الجلود ومعالجتھا ودبغھا، وھذه معروفة بأنھا مصدر ،بدایة -1
  الكریھة الممیزة.
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م المكب العشوائي المالصق للبحر، والذي تمت معالجتھ باستحداث مطمر وإلى جانبھا كان یق -2
تراب. وتغطیتھ بالمكانھ، استوعب نسبة كبیرة من النفایات التي كانت متراكمة فیھ، وجرى إقفالھ 
 وھو في حالتھ الحالیة ال یشكل مصدرا مھما للروائح، التي تعاني منھا المدینة.

ستحدث ا ،سنسول داخل البحر تم بناءمغطى بالتراب، الإلى جانب موقع المكب القدیم، المقفل حالیا و -3
امتدت حتى  ،ألف متر مربع) 600(حوالي  مع إقامتھ بحیرة بمساحة كبیرة جدا من میاه البحر

العقار المالصق للحدود الشمالیة لمعمل النفایات في صیدا. تستقبل كمیات من الردمیات المخلوطة 
 .في غالب األحیان مع نفایات من مصادر مختلفة

حداث مساحة مردومة لصالح البلدیة، كمیات كبیرة من تتستقبل البحیرة، الجاري ردمھا الس -4
قایا، وكذلك أیضا یصب فیھا أنبوب ینقل المیاه المبتذلة. یتم حالیا الردمیات المخلوطة بالنفایات والب

در المص تشكلمسار جدید لھ لیصب في البحر متفادیا البحیرة الجاري ردمھا. ھذه البحیرة  إنشاء
 الرئیس النبعاث الروائح الكریھة باتجاه مدینة صیدا وأحیائھا.

إلى جانب البحیرة التي یتم ردمھا باضطراد، ھناك عقارات مالصقة لمعمل النفایات لجھة الشمال،  -5
 تغطیتھا بالتراب وتسویتھا. مؤخراجري  حیثاستعملت أیضا لسنوات مكبا لكمیات من النفایات، 

إلى جانب ھذه العقارات یقع لجھة الجنوب معمل النفایات موضوع درسنا، وھو أیضا یشكل مصدرا  -6
 .جوانبھالنبعاث الروائح في بعض 

إلى جانب معمل النفایات جنوبا تقع محطة معالجة المیاه المبتذلة، وھي عملیا ال تقوم بأي عملیة  -7
منھا،  الكبیرةالصلبة زالة بعض الشوائب لمعالجة میاه الصرف الصحي الواصلة إلیھا، بل تقوم بإ

أولیة  ،متر لتصب داخل البحر، دون أي عملیة معالجة 1800-1500عبر أنبوب بطول  وتضخھا
ر، ج البحیأو ثانویة أو ثالثیة. وھذه طبعا تشكل مصدرا النبعاث الروائح الكریھة، خاصة عندما یھ

یصبح مصدرا للروائح مع ھبوب  ة أخرى،ومن جھ .من ملوثات إلى الشاطيء رمینا فیھویعید ما 
 نسیم البحر والریاح الجنوبیة الغربیة السائدة على الشاطيء اللبناني.

جنوب ھذه المحطة یقع مجرى نھر سینیق المشبع بالملوثات والنفایات السائلة الصناعیة وغیر  -8
 الصناعیة. وھو یشكل أیضا مصدرا للروائح الكریھة من وقت آلخر.

  ةخالصة الخلفی

محدودة على ساحل صیدا الممتد من  نحن أمام عدد كبیر من مصادر الروائح الكریھة الواقعة في منطقة 
النفایات المصدر الوحید فرز ومعالجة ھر سینیق. وبالتالي ال یمكن اعتبار معمل نالمرفأ الجدید حتى 

رة على مدى فت ،وتحدید مصدرھا الرئیس ومصادرھا الثانویة ،للروائح، بل دلت متابعتنا لمسألة الروائح
ي تغطي الت ،شھرین من الزمن، على أن المصدر الرئیس النبعاث الروائح الكریھة كثر منتكلیفنا الممتدة أل

لتفكك االتعفن والتحلل وفضاء صیدا ھي البحیرة المستحدثة والجاري ردمھا، حیث تتفاقم فیھا عملیات 
 التي ھي بدورھا تتفككوالتي تصب فیھا،  مبتذلةواد العضویة، مضافا لھا میاه المجاریر الالالھوائي للم

 ،كریھة، تنقلھا الریح الجنوبیة الغربیة ونسیم البحر إلى مدینة صیدا وأحیائھاروائح الھوائیا لتطلق في الجو 
ولذلك أوصي على وجھ السرعة القصوى باستكمال ردمھا  لمناطق السكنیة المحیطة بصیدا.إلى اوكذلك 

بردمیات نظیفة ال تحتوي على أي نوع من النفایات. وھي على الرغم من ذلك ستبقى مصدرا للروائح لمزید 
مكن ی تضعف االنبعاثات تدریجیا.سمن الوقت حتى توقف عملیات التحلل الحیوي الالھوائي فیھا، حیث 

  وائح بطرق كیمیائیة، سوف نشیر إلیھا الحقا في التقریر.العمل على تخفیف ھذه الر
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معمل النفایات في صیدا یشكل مصدرا ثانویا إلطالق الروائح من وقت آلخر، سوف نتحدث عنھا بالتفصیل 
  في متن التقریر.

  إدارة النفایات الصلبة المنزلیة

 ن، وھي الرؤیة التقلیدیة القدیمة، التيھناك رؤیتان إلدارة النفایات الصلبة المنزلیة، األولى تمتد منذ قرو
مطلوب التخلص منھا. وبالتالي ینتج عن ھذه الرؤیة، لتحقیق ھدف  ،تعتبر النفایات كتلة من المرفوضات

ة المكبات العشوائیة غیر المراقبالتخلص من النفایات، التفكیر في طرق التخلص الممكنة، فتصل إلى 
اعتمدتھا البلدان منذ قرون. وخصوصا تلك البلدان،  ةالتقلیدی تالخیارا هالطمر الكلي والحرق الكلي. ھذو

قاحلة وبعیدة عشرات الكیلومترات عن المدن والقرى والمجمعات  أراضيالتي تتمتع بمساحات واسعة و
السكنیة. یشكل الطمر والحرق خیارات عالیة الكلفة، وھي بحد ذاتھا ھدر للموارد التي تتضمنھا النفایات، 

ا كیف تجمع ف إلیھ ھدر لألموال العامة من أجل طمرھا وحرقھا. عند اعتماد ھذه الرؤیة، ال یكون مھمَّ یضا
لذلك . وةحرقمطمر أو المال المكب العشوائي غیر المراقب أو وتنقل النفایات، وبأي حالة سیتم إیصالھا إلى

الجمع  وبالتالي التخفیف من كلفة اعتمدت شاحنات للجمع والنقل تضغط النفایات بغایة التخفیف من حجمھا،
بالمئة  30 – 22والنقل. ینتج عن عملیات الحرق كمیات من الرماد (المتطایر ورماد القاع)، تتراوح من 

من وزن النفایات الداخلة. الرماد المتطایر یصنف نفایات خطرة وفق اتفاقیة بازل، وبالتالي یجب أن یصار 
باستقبال النفایات الخطرة. وھكذا فإن خیار الحرق ال یلغي إلى تصلیبھ وطمره في مطامر متخصصة 

الحاجة للمطمر، ولكن في ھذه الحالة یجب أن یكون مطمرا معدا ھندسیا بشكل خاص الستقبال نفایات 
  عادیة.المنزلیة الصلبة النفایات لل مطمرا صحیا ولیس ،خطرة

 

                    
  الرؤیة التقلیدیة القدیمة: كتلة من المرفوضات المطلوب التخلص منھا     

  

یم التنمیة المستدامة وحمایة البیئة والصحة العامة ھالتي تنطلق من مفا ،والرؤیة الثانیة، ھي الرؤیة الحدیثة
كز ھذه الرؤیة على اعتبار النفایات ت. ترعبر استرداد جزء من ھذه الكلفة وتخفیف كلفة إدارة النفایات

علینا استرداد ھذه القیمة عبر مراحل اإلدارة المتكاملة  .التي تمثل موارد ذات قیمة ،مجموعة من المكونات
عتماد أ إلى اي استرداد قیمة الموارد التي تتكون منھا النفایات، نلجأھذا الھدف، للنفایات. فمن أجل تحقیق 

نظام الفرز من المصدر، كي نسھل عملیة فصل مكوناتھا وتدویرھا ومعالجتھا. فحین نفصل المواد العضویة 
عن غیر العضویة، یكون سھال نقل المواد العضویة وحدھا إلى مراكز متخصصة بمعالجتھا، إما بالتسبیخ 

بالھضم الالھوائي لتولید البیوغاز الغني الھوائي إلنتاج الكومبوست، وھو محسن للتربة الزراعیة، وإما 
بالمیثان النتاج الطاقة. وبذلك نسھل أیضا عملیة فصل وتعریب المكونات األخرى القابلة للتدویر، مثل 

 الطمر الكلي

 الحرق الكلي

 المكبات العشوائیة غیر المراقبة
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الورق والكرتون والمعادن والزجاج والمواد البالستیكیة واألقمشة. یمكن أیضا، أن یترافق نظام الفرز من 
مل متخصصة الستقبال النفایات لفرزھا وفصل مكوناتھا عن بعضھا البعض، المصدر مع إقامة مراكز ومعا

بغیة تدویر ما ھو قابل للتدویر، ومعالجة المكونات العضویة، بواحدة من الطریقتین المذكورتین سابقا، 
رز ف. وفق ھذه الرؤیة لإلدارة المتكاملة للنفایات، ولتسھیل عملیة الأو بطرق أخرى الھوائیة أو الالھوائیة

وفصل المكونات عن بعضھا البعض، ولتحقیق أعلى فعالیة لھذه العملیة كمیا ونوعیا، یجب اعتماد نظام 
الجمع والنقل في شاحنات ال تضغط النفایات وال تكبسھا بطریقة تجعل فرزھا وفصل مكوناتھا عملیة عالیة 

لنظام للجمع والنقل، واعتماد نظام ال التعقید والصعوبة، وضعیفة الفعالیة والمردودیة. إن عدم اعتماد ھذا ا
زة لرؤیة التقلیدیة القدیمة المرتكإلى اشاحنات الضغط التي تنتمي أي یتالءم مع عملیات الفرز والمعالجة، 

الطمر والحرق، یتناقض كلیا مع عملیات معمل الفرز والمعالجة. یؤدي ذلك المكبات العشوائیة وعلى 
من المتبقیات المطلوب التخلص النھائي منھا، على حساب ما ھو ھدف عملیة بالنتیجة إلى تولد كمیات كبیرة 

اد قیمتھا عن طریق التدویر وإدخالھا في دالفرز، أي الفصل الفعال والكمي للمكونات والموارد، بغایة استر
ن مالدورة اإلنتاجیة مرة أخرى. وكذلك الفصل الكمي للمكونات العضویة، حیث تؤثر نظافة جمعھا وخلوھا 

الشوائب على جودة منتج الكومبوست أو كمیة الغاز المتولد منھا. إذن الجمع والنقل والفرز والفصل 
والتدویر والمعالجة ھي عملیات متكاملة، الغایة منھا تحقیق ھدف ھذه الرؤیة، أي استرداد قیمة الموارد 

ل المكونات كمیة ونوعیة أفضل، الموجودة في النفایات. إذا تم اعتماد الفرز من المصدر، تكون عملیة فص
مما یتیح استرداد أعلى نسبة من قیمة الموارد. وھذا یؤدي إلى تخفیف الكلفة اإلجمالیة إلدارة النفایات، ویفید 

البیئة والصحة واالقتصاد الوطني، ویشجع الصناعة ویؤمن مزیدا من فرص العمل. وبھذه الطریقة أیضا، 
مطلوب التخلص منھا، محدودة جدا، وبالتالي یسھل اعتماد خیارات مناسبة تكون كمیة المتبقیات النھائیة ال

بالمئة من وزن النفایات الداخلة،  20 – 10للتخلص النھائي منھا. تشكل ھذه المتبقیات نسبة تتراوح بین 
 وتكون خالیة إلى حد كبیر من مكونات تشكل تھدیدا كبیرا للبیئة والصحة العامة، فیسھل التخلص منھا في

  .، أو بطرق أخرى آمنة بیئیامطامر صحیة نظامیة تخدم لسنوات طویلة جدا

  
  مكونات النفایات ونسبھا في لبنان: استرداد قیمة الموارد المكونة للنفایاتالرؤیة الحدیثة: 

  (اإلدارة المتكاملة للنفایات) 

وفق الرؤیة التقلیدیة القدیمة، تتكون إدارة النفایات في حالة الطمر من حلقتین، حلقة الجمع والنقل، وحلقة 
الطمر. وفي حالة الحرق من ثالثة حلقات، حلقة الجمع والنقل الرمي في المكب العشوائي غیر المراقب أو 
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مع والنقل ج، تكون حلقة التالوحلقة الحرق وحلقة طمر رماد الحرق في مطامر متخصصة. في كل الحا
  غیر مشروطة، ویمكن أن تتم في شاحنات الضغط والكبس.

أما الرؤیة المستدامة لإلدارة المتكاملة للنفایات، فتتكون أیضا من حلقات ثالثة مترابطة بحیث تخدم الواحدة 
رز من في حالة الفحسن سیر عمل الحلقة التي تلیھا. فتكون حلقة الجمع والنقل في شاحنات ال تضغط، أو 

المصدر، تكون المكونات منفصلة عن بعضھا. تصل النفایات غیر المضغوطة إلى مركز الفرز والمعالجة، 
ا من ومتناقصة دوم ،فیسھل فصل مكوناتھا وتتم معالجتھا بأعلى فعالیة ممكنة، فیتولد عن ذلك كمیة أقل

، أو بطرق أخرى آمنة م لسنوات طویلة جداالمطلوب التخلص النھائي منھا في مطمر صحي یخد ،المتبقیات
  . بیئیا

  في صیدا العامة ألزمة إدارة النفایاتسباب األ

ھي شاملة على امتداد كل  إدارة النفایات في صیدا لیست خاصة بھا، بل أعراضھا وأسبابھا العامة أزمة
إن التداخل الذي نشھده في عناصر ومقومات ومراحل الرؤیتین التي جرى استعراضھا، یؤدي إلى ما لبنان. 

من أزمة إدارة نفایات متمادیة منذ سنوات طویلة وحتى الیوم، على الرغم من كل ما تم في لبنان نحن فیھ 
  ت مالیین الدوالرات على ھذا القطاع.اصرفھ من مئ

تالؤم المواقع التي تختارھا إلقامة ھذه المطامر مع  عدم مطامر، وھنا ال نناقشمن جھة تعتمد الدولة خیار ال
الحد األدنى من المعاییر البیئیة والصحیة. وإن كنا من أصحاب الرأي بأن مساحة لبنان وطبیعة أرضھ 

ارة دعلیھا الزمن في إ ااعتماد خیار المطامر في إطار رؤیة تقلیدیة عف على وكثافتھ السكانیة ال تشجع
النفایات. بل نشیر إلى المحاوالت الفاشلة في الجمع بین عناصر الرؤیة الحدیثة المستدامة المرتكزة على 

استرداد القیمة وتعمیم وتطویر معامل الفرز والتدویر والمعاجة، وعملیة الطمر الكلي أو شبھ الكلي للنفایات. 
حقیق أي تقدم في نسبة الفرز والمعالجة حتى ، بقیت معامل الفرز والتسبیخ عاجزة عن ت1997منذ العام 

بالمئة من كمیات النفایات المتولدة  10-8الیوم. وھي لم تتجاوز على امتداد كل ھذه السنوات نسبة الفرز من 
وتوضیب النفایات في باالت ونقلھا إلى  ،ة جداریلبنان. یجري في ھذه المعامل فرز ھذه الكمیة الصغفي 

الطمر. ھذا ما كان یحدث في مطمر الناعمة، وھذا ما یزال یحدث في مطمر الكوستابرافا وبرج حمود. في 
كل الحاالت كانت النفایات تجمع وتنقل بأسطول من الشاحنات التي تضغط النفایات وتكبسھا. نظام الجمع 

باإلضافة إلى التمنع عن  ،لفرز والمعالجة، ولذلك كان فشلھا الذریعوالنقل ھذا یتناقض مع عمل مراكز ا
بالمئة من  90 من القیام بأي تحسینات حتى تاریخھ. وبنتیجة ذلك، كان وال یزال یذھب إلى الطمر ما یقارب

إن القرارات األخیرة لمجلس الوزراء المتعلقة بتطویر العمل في معملي الكرنتینا والعمروسیة النفایات. 
واستحداث معامل جدیدة سوف یحسن نسبة الفرز، ویخفف من كمیة المتبقیات المعدة للتخلص النھائي في 

  المطامر.

إن وجود معامل للفرز والمعالجة، في كل مناطق لبنان، بما فیھا صیدا، مھمتھا فرز النفایات بغایة استرداد 
ج ات العضویة بغایة معالجتھا وتحویلھا إلى منتقیمتھا، أي بغایة تدویر المكونات القابلة لذلك، وفصل المكون

لھ قیمة، الكومبوست أو البیوغاز، یحتم اعتماد نظام جمع ونقل یتكون من أسطول من الشاحنات ال تضغط 
وال تكبس النفایات المنقولة إلى مراكز للفرز. ھذا األمر ال یزال السبب الرئیس، بعد استبعاد المبادرة إلى 

صدر، لفشل عملیات الفرز النوعي والكمي، ولضعف فعالیة عملیات التدویر والمعالجة، تطبیق الفرز من الم
وبالتالي تولد كمیات كبیرة من المتبقیات المطلوب التخلص النھائي منھا. أي بكالم آخر یؤدي تجاھل ھذا 
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مستدامة الحدیثة ال األمر إلى إفشال األھداف الحقیقیة الستعادة القیمة من النفایات، التي تشكل أساس الرؤیة
 إلدارة النفایات.

  نظام "إدارة" النفایات في صیدا

النفایات الحلقة الرئیسة من النظام المشوه إلدارة النفایات المعمول بھ فرز ومعالجة في صیدا، یشكل معمل 
ھذا وحالیا. فمن جھة تقوم حلقة الجمع والنقل على أسطول من الشاحنات، التي تضغط النفایات وتكبسھا. 

كما أشرنا سابقا، یتناقض كلیا مع عملیات الفرز والتدویر والمعالجة، التي یقوم بھا المعمل. ھذا ما یصعب 
مھمتھ ویضطره إلى بذل جھود مضنیة لتحقیق مستوى مقبول من فعالیة الفرز وفصل المكونات عن 

ل الھضم الالھوائي. ومن بعضھا، وال سیما تحضیر المكونات العضویة كي تكون صالحة للدخول إلى مفاع
جھة أخرى یفتقر ھذا النظام القائم حالیا في صیدا ومنطقتھا (اتحاد البلدیات) لمطمر صحي نظامي الستقبال 

  المتبقیات المتولدة عن عملیات الفرز والمعالجة التي یقوم بھا المعمل.

                                                    

  

  

  

  

  معمل فرز النفایات ومعالجتھا في صیدا

یعتبر معمل الفرز والمعالجة الحلقة الرئیسة في أي نظام متكامل لإلدارة السلیمة للنفایات الصلبة المنزلیة. 
قل مالءمة نظام الجمع والنبمھما بلغ حسن تنظیم وإدارة العمل فیھ، وتوفیر شروط رفع كفاءتھ، یبقى رھنا 

ریقة ، أو بوجود طیستقبل متبقیات عملیاتھمع طبیعة عملیاتھ، ورھنا بوجود المطمر الصحي النظامي الذي 
  .ن بیئیا منھامأخرى للتخلص اآل

في ظروفنا الراھنة، مھما بلغت درجة التنظیم والكفاءة وحسن اإلدارة، فإن تصفیر المتبقیات ال یزال غایة 
 لمنشودة، ولكنھا غیر قابلة للتحقق في الواقع، مما یبقي على ضرورة المطمر الصحي النظامي، لتتكام

  حلقات نظام اإلدارة المتكاملة السلیمة للنفایات.

النفایات في صیدا. ھذه ھي الحقائق فرز ومعالجة معمل  فیھ یوجدالذي الموضوعي، ھذا ھو اإلطار العام 
(المطمر  ، ولما ھو ضروري وغیر موجود(نظام الجمع والنقل) الواقعیة لما ھو موجود وغیر مالئم

عن طبیعة العقد المبرم مع البلدیة أو اتحاد البلدیات، وعن مضمونھ، الذي ، بغض النظر الصحي النظامي)
  في حدود نطاق ھذا التقریر.  ةلمناقشلال یشكل موضوعا 

  العملیات التي یقوم بھا المعمل

  .إلیھ یقوم المعمل بسلسة طویلة من العملیات منذ دخول النفایات
  خطان متمایزان للعملیات:ھناك 

شاحنات الجمع والنقل 
 تضغط النفایات

غیر مالئمة وتساھم في 
صعوبة أكثر الفرز جعل  

 

والمعالجة معمل الفرز  النظامي المطمر الصحي 
الستقبال المتبقیات غیر 

 موجود
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غیر العضویة بعضھا عن بعض وتحضیرھا للتدویر، وإلزالة الشوائب خط فصل المكونات   -
 .وعزلھا

المتمثلة  لمعمل،خط فصل المكونات العضویة وتنظیفھا لتحضیرھا للدخول إلى العملیة الرئیسة ل -
بالھضم الالھوائي للمكونات العضویة، التي ینتج عنھا البیوغاز إلنتاج الطاقة. ھذه العملیة 

جدا من نظافة المكونات العضویة، أي خلوھا التام من الشوائب من كل  تستلزم درجة عالیة
 .بما فیھا حبیبات الرمل الصغیرة نوع،

ن، وبنتیجة سلسلة طویلة من عملیات الفصل، كمیة من المتبقیات، یصار أیضا یالخط ینیتولد عن عمل ھذ
مكوناتھا، وذلك للتخفیف قدر اإلمكان من مزید من الللتعامل معھا بھدف فصل  ثالث ثانوي إلى إضافة خط
  كمیاتھا النھائیة.

  تسلسل العملیات ومسارات مكونات النفایات المختلفة

، وفي بعض األشھر تزید ھذه الكمیة وفي من النفایات طن 600و 500یستقبل المعمل یومیا ما یتراوح بین 
منطقتي صیدا والزھراني. ویستقبل أیضا طنا یومیا تجمع من  275و 250أشھر أخرى تنقص. منھا ما بین 

محتوى المكونات العضویة في النفایات المجموعة من  طنا یومیا من جزین. 23 -15ما بین كمیة تقدر ب
  إسوة بكل المناطق اللبنانیة األخرى. ،بالمئة 60-55صیدا والزھراني وجزین یقدر بحوالي 

  ، الخارجة من معمل الفرز في الكرنتیناطنا من نفایات بیروت 250 – 225ویستقبل من بیروت حوالي 
نسبة المكونات  تصبحسم، وھكذا  8تمریرھا على غربال قطر فتحتھ أن یتم نزع األحجام الكبیرة منھا وبعد 

  بالمئة، وخالیة من المواد كبیرة الحجم.  75-70ما بین العضویة فیھا 

یمكن  ساعة عمل حقیقي 14، أو بمعدل ساعات 8ین، كل نوبة منھا یتم نظام العمل في المعمل على نوبت
  لكل نوبة. 150عدد العمال . ساعة عند الحاجة القصوى 16زیادتھا إلى 

  لعضویةامسار المواد غیر  -1
عند دخول الشاحنة المحملة بالنفایات اآلتیة من الخارج یصار إلى إفراغھا ونزع المواد الكبیرة  -

 األدوات المنزلیة الكبیرة الخ...واألخشاب الكبیرة، ومنھا مثل األثاث، 
 1تنقل إلى عملیة فتح األكیاس وتحریر النفایات التي بداخلھا وتمریر النفایات على الغربال رقم  -

طن/ساعة. في ھذا  40سم. القدرة االستیعابیة آلالت فتح األكیاس تقدر بـ  8بفتحات قطرھا 
وتعتبر المكون العضوي، حیث  ،تسقط تحتھ ن/ساعة)ط 20(حوالي  الغربال، نصف النفایات

ینتقل على البساط طن/ساعة)  20(ل إلى مسار المكونات العضویة. والنصف اآلخر تنق
 .2المتحرك إلى الغربال رقم 

طن/ساعة تنقل إلى خط المواد العضویة.  2، یسقط تحت الغربال حوالي 2في الغربال رقم  -
تتم عملیة الفصل متحرك، و تتابع انتقالھا على بساط خرىالمواد األطن/ساعة من  18وحوالي 

طن/ساعة من األكیاس  0.3و  ،طن/ساعة من األقمشة 0.7الیدوي للمواد، حیث یفصل حوالي 
، طن/ساعة إلى آلة قطع لتقطیعھا17فالم البالستیك، وینتقل الباقي من المواد أي أالبالستیكیة و

 .3وبعدھا تنتقل إلى الغربال رقم 
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لى خط المواد العضویة. إطن/ساعة تنقل 1، یسقط تحت الغربال حوالي 3في الغربال رقم  -
إلى آلة الفصل المتحرك طن/ساعة من المواد األخرى تتابع طریقھا على البساط 16وحوالي 
 :. ھنا نمیز بین فئتین من الموادGravity separation أي بفارق الثقل النوعي ،بالجاذبیة
o  طن/ساعة، وتتكون من مختلف أنواع البالستیك الثقیل 10قیلة حوالي فئة المواد الث

نسبیا (بولي آثیلین) والكرتون والمعادن واألقمشة، حیث یتم فصل مكوناتھا المختلفة 
طن/ساعة من ھذه المكونات،  4بطریقة یدویة. ھنا یتم فصل حوالي متحرك على بساط 

طن/ساعة تعود إلى الغربال  2.5 طن/ساعة. منھا 6آخر البساط حوالي إلى وینتھي 
 3.5حوالي الباقي أي ابع مسار فصل المواد غیر العضویة من جدید. وتللت 2رقم 

ضافي طن/ساعة یحال إلى المتبقیات، حیث سنتحدث الحقا عن مسار الفصل اإل
 للمتبقیات.

o  1طن/ساعة، تنتقل إلى بساط للفصل الیدوي لحوالي  5فئة المواد الخفیفة حوالي 
 4ستیكیة وأفالم البولي أثیلین واألقمشة، أما الباقي حوالي ساعة من األكیاس البالطن/

ار الفصل اإلضافي سطن/ساعة یحال إلى المتبقیات، حیث سنتحدث الحقا عن م
 للمتبقیات. 

طن/ساعة من الفئة  1الباقي من آلة الفصل بالجاذبیة (الفرق في الثقل النوعي)، أي حوالي  -
لفصل المواد  Optical separationى آلة الفصل البصري باألشعة الخفیفة ینتقل إل

 البالستیكیة وتصنیفھا، ومنھا تنقل إلى معمل تدویر البالستیك الموجود في المعمل.
  مسار المواد العضویة -2

، و حوالي 1طن/ساعة من الغربال رقم  20المواد العضویة اآلتیة من كل نقاط الفصل بالغربلة، أي حوالي 
  طن/ساعة، 23، أي بمجموع 3طن/ساعة من الغربال رقم 1، وحوالي 2طن/ساعة من الغربال رقم  2

حیث یتم فصل المواد المعدنیة، بفصل الحدید عن غیر  ،للفصل الیدويمتحرك تنقل على بساط  -
 طن/ساعة. 1الحدید، وذلك بحوالي 

تحت الغربال  طن/ساعة، تسقط 22(عضوي)، أي حوالي  4ھي البساط في غربال رقم ینت -
طن/ساعة إلى آلة للفرم والتقطیع، وتعاد إلى الغربال  13طن/ساعة، وینقل حوالي  9حوالي 

 طن/ساعة، إلى آلة للفرم والتقطیع مجددا. 22حیث تنقل كلھا، أي حوالي 
طن/ساعة من المواد  2من آلة الفرم والتقطیع تنقل إلى آلة الغسیل بالماء، حیث تتم إزالة حوالي  -

 فة.الخفی
طن/ساعة من المواد  3طن/ساعة تنقل إلى آلة أخرى للغسیل بالماء، حیث تتم إزالة حوالي  20 -

 الثقیلة مكونة من الرمل وفتات الحصى.
طن/ساعة تنقل إلى مفاعل الھضم  17الباقي من المواد العضویة عالیة النظافة، أي حوالي  -

 الالھوائي.
 اتالمسار الثالث الثانوي للتعامل مع المتبقی -3

أضاف المعمل خطا ثالثا في باحة في الخارج، لیقوم بعملیات فصل إضافیة لبعض مكونات المتبقیات، 
وعملیات فرم وتقطیع، بھدف تخفیف كمیات المتبقیات حتى الحد األدنى الممكن. ویقوم بخلطھا مع حجارة 
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عنھ تخفیف الرائحة. صخریة وتمریرھا داخل كسارة، وذلك بھدف تخفیف رطوبتھا إلى حد مقبول، ینتج 
  ومن جھة أخرى یصار إلى إغراق المتبقیات بوسط صخري مكسر یخفف من تركیزھا.

طن/ساعة،   3.5المتبقیات الخارجة من خطي الفصل بالجاذبیة، خط الفئة الثقیلة، أي حوالي  -
طن/ساعة. كل ذلك  6.5طن/ساعة، أي ما مجموعھ حوالي  3وخط الفئة الخفیفة، أي حوالي 

 (غربال الفصل اإلضافي للمتبقیات). 5لى الغربال رقم ینقل إ
طن/ساعة 1للفصل الیدوي، حیث یتم فصل إضافي لحوالي متحرك من الغربال إلى بساط تنتقل  -

 من أكیاس البالستیك واألقمشة.
 .طن/ساعة 5.5، حوالي أما الباقي الذي یسقط تحت الغربال، ینقل إلى آلة فرم وتقطیع -
 یع تؤخذ المواد المتبقیة لتخلط مع الحجارة الصخریة لتدخل الكسارة.من آلة الفرم والتقط -
كمیات القماش المجموعة من كل مراحل عملیات الفصل تنقل إلى آلة للتقطیع حیث توضب  -

 9سوكومو. تقدر ھذه الكمیة بما بین  وتحضر لنقلھا إلى البقاع للتخلص منھا في محرقة معمل
 طن یومیا. 12و

  من بیروت النفایات المنقولة

طنا یومیا، من نفایات  300طن/یومیا، وتصل أحیانا إلى أكثر من  250-225یستقبل المعمل حوالي 
بیروت، الخارجة من معمل الكرنتینا لفرز النفایات. ھذه النفایات تخضع في الكرنتینا إلى عملیة نزع المواد 

 ذاتھذا ما یجعل من النفایات التي تجمع تحتھ  .سم 8ا على غربال  قطر فتحتھ ھكبیرة الحجم، وتمریر
  بالمئة، وخالیة من المواد كبیرة الحجم. 75و 70من المواد العضویة یتراوح بین  ىمحتو

قد عاینت بأم العین شاحنة محملة من نفایات بیروت وتم تفریغ حمولتھا أمامي، وتفحصت النفایات وكانت ل
  متجانسة في كل الحمولة.

  روت الدورة التي تم استعراضھا في الفقرات سابقا منذ الخطوة األولى وحتى األخیرة.تدخل نفایات بی

  مصیر المواد التي تم فصلھا عبر خطوط ومسارات الفصل

المواد العضویة المفصولة بعنایة على طول خطوط الفصل، وتنظیفھا من كل الشوائب، تقدر  -
ساعة  16(یمكن زیادتھا إلى  ساعة 14طوال نوبتي العمل أي طوال  ،طن/ساعة 17بحوالي 

طن من المواد العضویة، تدخل تباعا إلى مفاعل الھضم  238، أي ما یساوي حین الضرورة)
 الالھوائي.

 .خارج المعمل الورق والكرتون یصار إلى توضیبھ وكبسھ ونقلھ للتدویر -
آلة  رم ویدخلالبالستیك ینقل إلى معمل تدویر البالستیك الموجود داخل المعمل، لینظف ویف -

 التحبیب لیخرج حبیبات بالستیكیة جاھزة للتدویر. 
ا أو بیعھا لتدویرھلالمعادن المفصولة، والمعربة في مجموعتین، الحدید وغیر الحدید، فتحضر  -

 لتصدیرھا إلى الخارج.
 المتبقیات المتولدة عن كل العملیات تقسم إلى نوعین:  -
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o 3المواد العضویة تقدر بحوالي  متبقیات رملیة وفتات الحصى من عملیات غسل 
طنا/یومیا  42ساعة عمل كمعدل وسطي تكون  14خالل طن/ساعة، أي بكمیة إجمالیة 

 بالمئة. 7.5أي بنسبة 
o  طن/ساعة، أي حوالي  6.5متبقیات عملیات فصل المواد غیر العضویة تقدر بحوالي

بالمئة. یتم فصل إضافي منھا على خط المتبقیات  16.3طن یومیا، اي بنسبة  91
طن/ساعة  5.5بقى حوالي یطن/ساعة من أكیاس البالستیك والقماش، ل 1الثالث حوالي 

  بالمئة.  14طن یومیا، أي بنسبة حوالي  77أي متبقیات نھائیة للتخلص النھائي، 

  زھوائي إلنتاج البیوغاعملیة الھضم الالَّ 

تعتبر عملیة الھضم الالھوائي للمواد العضویة إلنتاج البیوغاز، وبالتالي إنتاج الطاقة، العملیة الرئیسیة في 
  تحضیریة ومساعدة. المعمل. وكل العملیات األخرى التي تم استعراضھا، ھي عملیات 

 متر مكعب. 7200، القدرة االستیعابیة لكل منھما یوجد في المعمل مفاعالن للھضم الالھوائي -
 یوما.  14فترة التفاعل الالھوائي داخل المفاعل ھي  -
میغاوات یومیا، یستعملھا لتشغیل اآلالت وتسخین المیاه للحرارة  2ینتج المعمل حوالي  -

 المطلوبة لعملیة الھضم الالھوائي في المفاعل، وللعملیات األخرى.
ساعات) یعطي  5عمرھا عن الطازجة (ال یزید كل طن واحد من النفایات العضویة الصلبة  -

 متر مكعب من البیوغاز. 130
ساعة، فیعطي كل  48أما النفایات اآلتیة من بیروت، والتي یقارب عمر المواد العضویة فیھا  -

 متر مكعب فقط من البیوغاز. 55طن منھا 
ساعة)، یعمل بطریقة مستمرة ومأتمتة،  24یعمل مفاعل الھضم الالھوائي على مدار الساعة ( -

 طریقة آلیة.أي ب
 میغاوات من الطاقة. 2متر مكعب من البیوغاز بالساعة، أي حوالي  800یعطي حوالي  -

  عملیات االستقرار والتسبیخ الھوائي

بعد إتمام عملیة الھضم الالھوائي وإنتاج الغاز، یتم إخراج البقایا الصلبة من المواد العضویة 
 (الوحول العضویة)، حیث تخضع لعدة عملیات:

o  الھوائي  سبیخاستقرار الوحول وتھویئتھا في خزان االستقرار والتعملیة
Stabilization and aerobic tank. 

o  العصر ونزع الماءDewatering. 
o  خزان االستقرار والتسبیخ الھوائي مغطى ومربوط بفلتر حیويBio-filter  لتصفیة

 الغازات من الروائح قبل انطالقھا في الھواء الجوي.
o  حول إلى كومبوست ناضجتھنغار التسبیخ الھوائي لإلنضاج لتنقلھا إلى. 
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  تنظیف البیوغاز ونزع الكبریت

تتم عملیات إزالة الكبریت من البیوغاز بتفاعالت بیوكیمیائیة تحول غاز سولفاید الھیدروجین   -
 لعامة.اإلى سولفات، وبھذه الطریقة تتم إزالتھ من البیوغاز لیصبح اكثر أمنا للبیئة والصحة 

 تستعمل في ھذا القسم فالتر فعالة من الكربون المنشط. -

  تقییم فعالیة عمل المعمل

  سوف نقوم بتقییم فعالیة العمل في المعمل على ثالثة مستویات:

 فعالیة عملیات فصل المواد عن بعضھا البعض، أي فعالیة عملیات الفرز -
 لوحول المتبقیةل الھوائي یختسبالفعالیة عملیة الھضم الالھوائي وإنتاج البیوغاز و -
 فعالیة التعامل مع المتبقیات النھائیة -

نقیس ھذه الفعالیة  فعالیة عملیات فصل المواد عن بعضھا البعض، أي فعالیة عملیات الفرز: -1
بمقارنة كمیات النفایات الداخلة مع كمیة المتبقیات النھائیة عن كل عملیات الفصل التي تتم تباعا في 
خطوط المسارات الثالثة، مسار المواد غیر العضویة، ومسار المواد العضویة، والمسار اإلضافي 

 ساعة عند الحاجة)، 16تھا إلى (یمكن زیاد ساعة 14أن على طول یوم عمل من للمتبقیات، فنرى 
*  5.5طن بالیوم. وتكون كمیة المتبقیات النھائیة  560=  14*  40تكون كمیة النفایات الداخلة: 

صل فبالمئة. ھذه النسبة تعتبر ممتازة، وبالتالي تكون فعالیة  14ي بنسبة أطن بالیوم،  77=  14
 :ثالثة أموریعود ل المواد عن بعضھا وفعالیة عملیات الفرز ممتازة. وھذا

a.  الدقة والتنظیم. یظھر ذلك بجالء في  جیداألمر األول یتعلق بنظام العمل المتبع، وھو نظام
تحدید مسارات فصل المواد، مسار المواد العضویة، ومسار المواد غیر العضویة، وإضافة 

 مسار ثالث لفصل إضافي للمتبقیات المتولدة عن مسار المواد غیر العضویة. 
b. غرابیل الاألمر الثاني، یتعلق بالتجھیز الممتاز للمعمل بسلسلة من التجھیزات الوظیفیة و

اآلالت والبساطات المتحركة، التي تجمع بین عملیات الفصل الیدوي وعملیات الفصل و
 اآللي (الفصل بفارق الكثافة، والفصل البصري).

c. لى األبسطة المتحركة، وفي كل األمر الثالث یتعلق بالعدد الكافي من العمال الموزعین ع
 العملیات األخرى، لنقل المواد من مكان إلى آخر وفق مسارات خطوط العمل في المعمل.

بنتیجة ھذا التنظیم المعمول بھ وھذا التجھیز یمكننا االستنتاج أن فعالیة عملیات الفصل والفرز 
  ممتازة، والمعمل یتعامل بنجاح مع الكمیات التي یستقبلھا.

 : فعالیة عملیة الھضم الالھوائي وإنتاج البیوغاز وتسبیخ الوحول المتبقیة -2
a.  عملیة الھضم الالھوائي: ھناك مفاعالن للھضم الالھوائي في المعمل یتمتعان بسعة كبیرة

جدا وقدرة على استیعاب كمیات إضافیة من المواد العضویة المعدة للھضم الالھوائي. 
فعلیا تتعامل بنجاح مع الكمیات من المواد العضویة الداخلة  وبالتالي فإن القدرات المتاحة

إلیھ حالیا، وھو یستطیع أن یستوعب كمیات إضافیة من المواد العضویة النظیفة لدرجة 
 الدخول إلى المفاعل.بتسمح لھا 

b.  عملیة تسبیخ الوحول المتبقیة: إن حجم وقدرة خزان االستقرار والتھویئة، خصوصا في
، أي بعد إتمام عملیات التوسعة والتأھیل والصیانة، وتأھیل البیوفلتر القدیم، الفترة األخیرة
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یمكن القول أن فعالیة ھذه العملیات تحسنت لدرجة كبیرة، ولم تعد مصدرا محتمال إلطالق 
 الروائح الممیزة لھذه العملیة. 

 فعالیة التعامل مع المتبقیات النھائیة:  -3
a. نتقال إلى مطمر صحي ھائیة ینبغي أن یكون مصیرھا اإلمن حیث المبدأ، إن المتبقیات الن

 نظامي، حیث یتم التخلص النھائي منھا بطریقة سلیمة بیئیا.
b.  لم یكن عمل المعمل في كل المراحل السابقة شبیھا بوضع العمل فیھ حالیا. ولم یكن یعمل

التي نشھدھا الیوم لجھة فعالیة عملیات الفصل بین المواد. ولصعوبات في  ،دائما بالفعالیة
تصریف كمیات المتبقیات التي كانت تتولد لعدة سنوات خلت، أدت إلى تراكم جبل من 

 المتبقیات في الباحة الجنوبیة الغربیة للمعمل.
c. ل مماثلة من جبكمیة حیال یقوم المعمل حالیا بعملیتین حیال متبقیاتھ المتولدة یومیا، و

 المتبقیات المتراكمة:
i. فصل لل متحرك العملیة األولى تتعلق بإضافة خط للفصل یتكون من غربال وبساط

ضافي من أكیاس وافالم إطن/ساعة 1یدوي، یؤدي إلى النجاح في فصل ال
 واألقمشة. البالستیك

ii. میات من كوخلطھا مع  ،العملیة الثانیة تتمثل بفرم المتبقیات المتولدة تحت الغربال
ھدف من ھذه العملیة الوتمریرھا في كسارة لیتم خلطھا.  ،الحجارة الصخریة

تخفیف رائحة المتبقیات عبر تخفیف رطوبتھا عند خلطھا مع كسر الحجارة، 
 وتخفیف تركیزھا عبر إغراقھا في وسط طاغ من كسر الحجارة.

ضافي عالي اإلیجابیة، حیث تھدف إلى تخفیف إ إن تقییم ھاتین العملیتین لیس واحدا. فالعملیة األولى تقییمھا
لكمیة المتبقیات المعدة للتخلص النھائي، وھذا ھدف یستحق بذل الجھود من أجل تحقیقھ، وأن یكون سعیا 

فیمكن اعتبارھا أما العملیة الثانیة،  .لفرز النفایات ومعالجتھا ي معمل مماثلأدائما لدى إدارة المعمل، و
تأزم ناتج عن تراكم جبل المتبقیات، الذي یشكل مشكلة كبرى إلدارة المعمل، متعامال طارئا مع وضع 

  ولعموم المدینة. 

ي ھمقبوال لحل أزمة جبل المتبقیات المتراكمة، وال دائما برأیي أن ھذه العملیة، ال یمكن لھا أن تشكل مسارا 
ة ا في المعمل. فمن جھة إن ھذه الطریقطریقة مقبولة على المدى المستدام للتعامل مع المتبقیات المتولدة یومی

عملیة إیجاد الوسائل واألماكن  یسھلمما ال  ،تؤدي إلى زیادة الكمیات المطلوب التخلص منھا أضعافا عدة
. ومن جھة أخرى، أعتقد أن العلوم التي تعنى بمعالجة النفایات للتخلص منھا، كما تأمل إدارة المعمل

ة معالج ،عبر إغراقھ في كمیات من وسط حامل ،الملوثوالنفایة  والملوثات، ال تعتبر تخفیف تركیز
یعبر عن ذلك بمقولة یعرفھا الخبراء العاملون في ھذا المجال التي تقول: "إن تخفیف تركیز التلوث  .للمشكلة

  .Dilution of pollution is not a solutionعبر اإلغراق في وسط حامل لیس حال" 

نات من ھذا الخلیط للمتبقیات المفرومة مع كسر الحجارة الخارجة من الكسارة دلت إن التحالیل المخبریة لعی
على أن تركیز المعادن الثقیلة یبقى ضمن الحدود المقبولة وفق المواصفات العالمیة للتربة. مما یعني أنھ 

  یمكن استعمالھا لتأھیل مواقع المقالع المشوھة، أو لتأھیل مواقع المكبات العشوائیة. 
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تائج التحلیل المخبري ألھم المؤشرات في عینات من خلیط المتبقیات المفرومة مع كسر الحجارة ن
  29/12/2017الخارجة من الكسارة. مختبر البحوث الصناعیة، بتاریخ 

التركیز   المؤشر
(ملغ/كلغ) 
mg/kg 

  المعدل المقبول عالمیا في التربة
 mg/kg    

 ألمانیا   
  وروسیا

المملكة المتحدة 
UK  

الوالیات المتحدة 
 USAاألمیركیة 

  Nickel as Ni  4  2.6  5-500 100النیكل 
 Arsenicالزرنیخ 
as As 

<0.1 4.5  1-50  11-13  

 Lead asالرصاص 
Pb 

0.3  55  2-200  107  

  الكادمیوم
Cadmium as Cd 

0.3  1.1  0.01-0.7  5.2  

الكرومیوم 
Chromium as Cr 

2.2  3.8  1-1000  21  

 Mercury asالزئبق 
Hg 

<0.1  1.9  0.01-0.3  0.1 - 0.89  

 Sulfur asالكبریت 
S (%) 

0.03  -  -  8000 as 
sulfate  

   و صور عن المواصفات والمعاییر الدولیة في الملحق صور عن نتائج التحلیل

إن مقارنة نتائج التحالیل المخبریة مع المواصفات العالمیة للتراكیز المقبولة للمعادن الثقیلة في التربة 
المعتمدة في عدد من البلدان المتقدمة في أوروبا وأمیركا تدل على أن ھذا الخلیط ھو آمن بیئیا ویمكن 

تأھیل مواقع المكبات العشوائیة استعمالھ لتأھیل المواقع المشوھة للمقالع والكسارات أو استعمالھ في 
  للنفایات.

  خیارات أخرى للتعامل مع المتبقیات

إن المتبقیات النھائیة المتولدة حالیا عن مجمل العملیات، بما فیھا عملیات الفصل اإلضافیة، التي أشرنا إلیھا، 
بمواصفات مقبولة عالمیا. ھذا ما یتطلب التأكد  "وقود بدیل"عملیات المعالجة لتصنیع من ھي قابلة لمزید 

عدم تجاوز الھالوجینات (الكلور والفلیور  من بعض المؤشرات الھامة عبر التحلیل والفحص المخبري لجھة
 ،والبروم) الحدود المقبولة وفق المواصفات والمعاییر العالمیة (وال سیما األلمانیة). وكذلك القیمة الحراریة
التي تسمح باعتبار المنتج حامال لكمیة كافیة من الطاقة. وكذلك أیضا تخفیف نسبة الرطوبة إلى مستوى 

  مقبول عبر تجفیفھا.

وكانت النتائج مقبولة. ولكن، من جھة  2013كانت إدارة المعمل قد قامت بمثل ھذه الفحوص في العام 
" من المتبقیات، RDFأخرى، إن السیر في ھذا االتجاه، أي التوظیف في تجھیزات تصنیع "الوقود البدیل 
استعمالھ وقودا في یفترض تأمین تصریف ھذا المنتج وبیعھ إلى معامل اإلسمنت، القادرة وحدھا على 
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أفرانھا. والتجربة األوروبیة، وخصوصا األلمانیة، تدل على انتشار واسع الستعمال الوقود البدیل، المصنع 
في  ،، والمتوافق مع الئحة المواصفات والمعاییر األوروبیة (األلمانیة)من مواد داخلة في تركیب النفایات

بالمئة من  90نسبا تصل إلى حد  د البدیل في ألمانیا مثال،استعمال ھذا الوقو بلغ .أفران معامل اإلسمنت
  .أفران معامل األسمنت الوقود المستعمل في

  ة التخلص منھ اآلن قبل الغدرجبل المتبقیات وضرو

یشكل جبل المتبقیات المتراكمة في باحة المعمل مشكلة كبیرة، تولدت بنتیجة تعطل القدرة على نقل ھذه 
  النھائي منھا. فھو أیضا مصدر للروائح مع كل تحریك لھ عبر الجرافات واآللیات.الكمیات للتخلص 

ات فرز ومتبقیات عملیومواد صلبة رملیة یتكون ھذا الجبل من متبقیات مكونة من أقمشة وأكیاس بالستیكیة 
لوطة معھا. مخكلھا مشبعة بعصارة النفایات العضویة التي كانت  .على درجة عالیة من الفعالیةسابقا لم تكن 

ھذا ما یفسر الروائح التي تنبعث منھا، الناتجة عن عملیات التعفن والتحلل والتفكك الالھوائي التي تتم في 
طبقاتھ. وھذا أیضا ما یفسر تعرضھ لحرائق تلقائیة من وقت آلخر، مما یشكل تھدیدا ألمن وسالمة المعمل 

  موم سكان المدینة والمنطقة.األمان البیئي والصحي لعتھدید نفسھ، باإلضافة إلى 

إن الحل الوحید المطلوب لجبل المتبقیات ھو التخلص النھائي منھ فورا دون تأخیر في مطمر صحي 
یجب أن  .، یصار إلى استحداثھ في المنطقة، ویستقبل بشكل مستدام متبقیات المعمل المتولدة یومیانظامي

األدنى من المعاییر البیئیة والبعد عن األماكن یخضع اختیار موقع ھذا المطمر الصحي النظامي للحد 
  أو باتخاذ كل اإلجراءات الضروریة لتسریع عملیة معالجة ھذه المتبقیات المتراكمة. السكنیة.

  مصادر الروائح المحتملة في المعمل

، یتمثل بجبل المتبقیات المتراكمة. ویحتمل أن من المعمل ھناك الیوم مصدر رئیسي للرائحة -
 الروائح مع كل تحریك لمواد ھذا الجبل ونقلھا وعملیات تعبئتھا وتفریغھا.تنبعث 

 در ثانویة للروائح، مثل باحة تفریغ شاحنات النفایات عند دخولھا المعمل.اھناك مص -
كان خزان االستقرار والتھویئة والتسبیخ الھوائي مصدرا محتمال ثانویا النطالق روائح من  -

ستقرار والتھویئة، از عملیات توسعة وتأھیل شملت خزانات اإلوقت لوقت. ولكن تم مؤخرا إنج
 من شأنھ التعامل مع الروائح وتخفیفھا.وكذلك البیوفلتر، الذي 

  التوصیات

  على ضوء كل ما سبق ذكره، أتقدم بالتوصیات التالیة:

لرئیسي مصدرھا التخفیف الروائح المنبعثة باتجاه المدینة، علینا الحد من انبعاث الروائح القویة من  -1
 ،في منطقة الساحل، أي من البحیرة التي یجري ردمھا، وذلك عبر استكمال ردمھا بردمیات نظیفة

 خالیة كلیا من أي نوع من أنواع النفایات، وذلك بالسرعة القصوى دون تأجیل.
ن مبطریقة تؤدي إلى التخفیف الكبیر المساحة المردومة یمكن معالجة سطح  ،بعد استكمال ردمھا  -2

تنبعث منھا. یمكن شرح ھذه الطریقة تفصیلیا في تقریر منفصل بعد إنجاز الردم  الروائح التي
  الكامل.
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إلى حین استكمال ردمھا بالكامل، یمكن العمل على تخفیف الروائح المنبعثة منھا حالیا. یمكن تحقیق  -3
وتفكك المواد ذات  ذلك بإضافة مواد كیمیائیة محفزة لعملیات األكسدة، وبھذه الطریقة تؤكسد

الرائحة الكریھة، وتقوم بتعدیل رائحتھا. ھناك عدد كبیر من ھذه المستحضرات والمواد التي تساعد 
على تعدیل الروائح الكریھة المنبعثة من منشآت ومواقع مماثلة. یمكن تحضیر تقریر تفصیلي عن 

  ا والتحكم النسبي بھا. ھذه العملیة الحقا، على أن یتضمن مشروعا لمعالجة الروائح وتخفیفھ
جبل المتبقیات لیطمر فیھ بطریقة إلیھ إنشاء مطمر صحي نظامي على وجھ السرعة لكي ینقل  -4

یجب أن یخضع اختیار موقع ھذا المطمر الصحي  ، وذلك بالسرعة القصوى دون تأجیل.بیئیا سلیمة
 النظامي للحد األدنى من المعاییر البیئیة والبعد عن األماكن السكنیة.

المكان المخصص الستقبال متبقیات معمل فرز ومعالجة أیضا یكون ھذا المطمر الصحي النظامي   -5
 النفایات في صیدا.

یائیة لجھة المؤشرات الكیم ،ع بمواصفات مقبولةالمساعدة في تسھیل تسویق "الوقود البدیل"، المصنَّ  -6
نھ خطة وزارة تولجھة القیمة الحراریة للمنتج، الستعمالھ في أفران معامل اإلسمنت. ھذا ما تضم

 البیئة لإلدارة المتكاملة للنفایات الصلبة المنزلیة.
إن اعتماد نظام فصل النفایات العضویة عن غیر العضویة من المصدر وجمعھا ونقلھا منفصلة إلى  -7

ن أداء ورفع فعالیة نظام اإلدارة المتكاملة للنفایات، یالفرز والمعالجة سیساعد كثیرا على تحسمعمل 
وسیخفف من كمیة المتبقیات المطلوب طمرھا، وھذا سیؤدي بدوره إلى إطالة عمر استخدام المطمر 

یة لبیئالصحي. ھذا ما نشجع البلدیة على السیر العتماده بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ا
 وغیر البیئیة.

إن اعتماد نظام منفصل لجمع األقمشة واأللبسة من المصدر سیساعد كثیرا على اختزال الصعوبات  -8
المتعلقة بفرز ھذه المكونات بعد خلطھا بالنفایات، وسیخفف إلى حد كبیر من كمیة المتبقیات ویساعد 

واألقمشة  ةتعمال ھذه األلبسعلى إطالة عمر المطمر. ومن جھة أخرى سیتیح الفرصة إلعادة اس
وتدویرھا، وتصنیع سلع جدیدة منھا. ھذا أیضا ما نشجع البلدیة على السیر بھ بالتعاون مع 

 الجمعیات البیئیة وغیر البیئیة.

  

  وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واإلحترام

  

  الخبیر البیئي المستقل

  

  الدكتور المھندس ناجي قدیح
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  ملحق

  


