
 طاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة استمارة مستخلصات رسائل وا

  علٌاء عبد الرحمن عبد الواحد  اسم الطالب :      كلٌة اآلداب الكلٌة :

 شكري إبراهٌم الحسن اسم المشرف :      قسم الجغرافٌا     القسم :

 ماجستٌر الشهادة :                بٌئة وتلوث  التخصص :

 :طروحة عنوان الرسالة أو األ

 

 التلوث بالنفاٌات الصلبة وآثارها البٌئٌة فً مدٌنة الزبٌر 
 

 : طروحةملخص الرسالة أو األ

ى مشكلة التلوث بالنفاٌات الصلبة واحتمالٌة آثارها البٌئٌة التعرف عل إلىالدراسة  تهدف
فً مدٌنة الزبٌر.وتتألف من فصول ثالثة ,الفصل األول انقسم إلى قسمٌن أحدهما أهتم 

بالجانب النظري للتلوث البٌئً ومشكلة النفاٌات الصلبة بوجه خاص, واألخر قدم وصفاً 
لثانً على دراسة وتحلٌل أسباب تكدس النفاٌات جغرافٌاً عاماً لمدٌنة الزبٌر. رّكز الفصل ا

الصلبة وكمٌاتها وأصنافها وتوزٌعها الجغرافً فً منطقة الدراسة. فٌما وّضح الفصل 
 الثالث أبرز اآلثار البٌئٌة المحتملة للتلوث بالنفاٌات الصلبة ضمن منطقة الدراسة.  
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Abstract of Thesis  

The aim of the study is to shed light on the contamination with solid 

waste and the way it affects the environment in Al Zubair city; the 

research is divided into three chapters. The first Chapter includes two 

partitions one of which deals with the basic information about the 

environmental contamination ,the second one represent the geography of 

the study zone with regard to nature and human population .The second 

chapter is of three partitions: the first one is about the main reason behind 

the gathering of solid wastes in the study zone, while the second partition 

deals with the kinds of waste in it. The third  one deals with amount of 

solid wastes distributed in Al Zubair city and its geographical distribution 

in the study zone. The third chapter  which deals with the environmental 

effects caused by solid wastes factors of the environmental . 
 


