
 

  قاممة
كلها تعابري تطلق عىل الفضالت الناتجة عن نشاطاتنا يف املنزل، الشارع  …قاممة، فضالت صلبة، نفايات، ومخلفات

ولكن ما مصري هذه الفضالت؟ ماذا يحدث لعلب وقوارير املرشوبات الغازية؟ وأين تذهب . …أو مكان العمل
). املزابل( ع مكاب النفايات الصلبة صحف هذا الصباح غداً؟ لسنوات عديدة مضت، معظمها انتهى إىل موق

كحل بديل حيث تقوم بحرق الفضالت واستخالص الطاقة منها ) الحراقات(واتجهت بعض املجتمعات إىل املرمدات 
  .وبالتايل تقلل من حجم النفايات، ولكن تبقى الحاجة إىل مواقع مكاب النفايات لطمر الرماد الناتج عن الحرق

     …ة تدويرهاالنفايات التي ميكن إعاد

  ورق الصحف، املكاتب، املدارس، الكرتون وغريها:الورق.   

  القوارير، املرطبانات، قطع الزجاج املكرس وغريها :الزجاج.   

  علب املرشوبات الغازية :األملنيوم.   

  قوارير املاء، األكياس البالستيكية، وأغطية الزراعة البالستيكية :البالستيك.   

  ات، هياكل السيارات والبطارياتاملعلب :معادن أخرى.   

  إطارات السيارات املستعملة، مخلفات مواد البناء، األثاث، واملالبس املستعملة :مواد أخرى 

 -:املخاطر الصحية والبيئية التي ميكن أن تنتج عن الفضالت املنزلية الصلبة

  - :املخاطر الصحية املبارشة

   .اإلصابات والحوادث والجروح بسبب وجود األدوات الحادة والزجاج املتكرس - .1

   .الناتجة عن الجروح أو وخر اإلبر) مثل التهاب الكبد وفقد املناعة(بعض األمراض  - .2

   .االصابة بأمراض الجهاز التنفيس وأمراض العيون والجلد واالسهاالت نتيجة انتشار الجراثيم - .3

من الحيوان لإلنسان مثل مرض الكيس املايئ الذي يسببه إلقاء فضالت الذبائح  األمراض التي تنتقل - .4
   .املصابة يف مكان الذبح أو قريباً منه لتأكلها الكالب

  -:مخاطر رئيسية غري مبارشة عىل الصحة العامة والبيئة

   .تكاثر الحرشات والقوارض وهي جميعها ناقلة لألمراض - .1

   .اتجة عن التخمر والتعفن أو االحرتاق وخاصة املواد العضويةانتشار الروائح الكريهة الن - .2

انتشار الحيوانات الضالة كالقطط والكالب التي ميكن أن تعبث بالنفايات وتنرشها بالشوارع وقد  - .3
   .تسبب يف مرض السعال

   .تلوث الرتبة واملياه الجوفية باملياه أو املواد الكياموية الراشحة من املخلفات - .4

   .الهواء نتيجة احرتاق النفايات وتصاعد الدخان الكثيف أو تطايرها يف الجوتلوث  - .5

  .انتشار املناظر املؤذية ألكوام الفضالت يعترب مكرهة صحية تعافها النفس - .6

 

 

  

 جميع الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر
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