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 طشّط اليظش:

 لغ٘ اجملةل٘ ٍٕ الةلغ٘ العشبٔ٘، كنث تقبل اجملةل٘ احْثًث يف

 ختصص الةلغتني االجنةلٔزٓ٘ ّالفشىشٔ٘.       

 فع بُ ألٓ٘ مطبْع٘ ذجيب بال ٓكٌْ البحح قذ سبق ىظشِ بّ ال

                                                                        بخشٚ بّ مؤمتش عةلنٕ.                                                                                                          

اليت ٓشغب البثحح  طكثلٔ٘بٌ تكٌْ لةلبحح مقذم٘ تجثس فَٔث اإل

بٍنٔ٘ حتتْٖ عةلٙ ، ّكزلك يف تيثّهلث بثلذساس٘ ّالتحةلٔل

 .                                       العةلنٕ البحح ّبٍذافُ ّفشّضُ ّامليثٍر املتبع٘ يف البحح

 ٕبٌ ٓكٌْ البحح مشاعًٔث لألصْل العةلنٔ٘ يف البحح العةلن

 ّالتْثٔق.                                      

( صفح٘.        33) ًٓيبغٕ بال تزٓذ عذد صفحثت البحح ع 

 تعطٙ االقتبثسثت ّالتعةلٔقثت ّاهلْامع بسقثمًث مشةلشةل٘ يف منت

الكتثب، داس اليظش،  البحح عةلٙ اليحْ اآلتٕ: اسه املؤلف، عيْاٌ

 الطبع٘، مكثٌ اليظش، سي٘ اليظش، الصفح٘.                            

( 12تةلحق اهلْامع بآخش البحح احذه) بمث منت البحح فٔطبع ،

 .   (TraditionalArabic)( ّخبط 14احذه )

  ٗختطع البحْخ اليت تشد إىل اجملةل٘ لةلتقٔٔه مً قبل بسثتز

متخصصني، ّرلك ّفقًث لألسص املتبع٘ . ّقذ ٓعثد البحح إىل 

 كثتبُ إلدشاٛ بعض التعذٓالت اليَثٜٔ٘ حشب سبٖ املقٔنني. 

  ٙةلنذةل٘الربٓذ اإللكرتّىٕ لٓشسل البحح عةل Abhat@su.edu.ly.  ّب 

 مقش اجملةل٘ بكةلٔ٘ اآلدابإىل ( CD) ٓقذو عةلٙ قشص مطغْط

 .ثمع٘ سشت جب

mailto:Abhat@su.edu.ly
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 َ٘ٓكتب البثحح امسُ، ّدَ٘ عنةلُ، ّعيْاٌ البحح عةلٙ ّاد

 البحح. 

   .ٓشفق مع البحح الشريٗ الزاتٔ٘ لةلبثحح لةلنشٗ األّىل 

  ٛبُىظشت بو مل البحْخ املقذم٘ إىل اجملةل٘ ال تشد إىل بصحثبَث سْا

                                          تيظش.

  ٖتشسل إىل صثحب البحح امليظْس عذد مخص ىشخ مً العذد الز

 ىظش فُٔ البحح.

 .٘ٓظرتط يف قبْل البحْخ التزامَث بثلظشّط الشثبق 
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 احملتْٓثت

 الصفح٘ عيْاٌ البحح

َ.ى (768)تََيَ جَ شَ وَْدَالقَ حمَ عليَبنَمَُالءَألبيَالعَ َاَقُ ْلُت(اَأنَ الةَ)مَ رسَ 
 66 - 1 محمدَعبدالسالمَمحمدَسويسي.د.9ََتحقيق

َ.ى (2121المالكيَ)َاألميرَ َمحم دَ َللش يخَ َالب ْسم ل ةَ َتحقيقَ َعلىَرسالةَ 
 66 - 67َ.َََََََََََأ.َعليَمحمودَالوتوات.عبداللطيفَأبوبكرَبنَصالحد.9ََتحقيق

َ.مفهومها،َحدودىا،َأقسامها،َوظائفهاَالوحدةَاللغوي ة
 84 - 61َ.اسماعيلَفرجَعبدالناصرََََََََََََد.َفوزيةَأحمدَعبدالحفيظَالواسعد.َ

 .منهجَالمقارنةَفيَنقدَالشعرَعندَالتليسي
 116 - 85 .محمدَسليمانَبنَعبدالحفيظد.َ

َ.أثرَالتقديمَفيَنسيجَالصورَالبيانية
 116 - 111 أبوالنجا.خالدَإبراىيمَأحمدَد.َ

 .جريمةَشربَالخمرَفيَالشريعةَاإلسالمية
 158 - 111َي.د.َإبراىيمَعبدَالجوادَإبراىيمَخنيَز

َق.م344َالجذورَالتاريخيةَلتسميةَبرقةَوطرابلسَوداللتهماَمنذَمجيءَاالغريقَ
َ.إلىَأواخرَالقرنَالثالثَالهجريَ

َ.سميومحمدَعليَد.َ
159- 194 

َبواليةَإفريقيةَوالثقافيَطرابلسَفيَالنشاطَالفكريإسهاماتَعلماءَ
َ.ينالهجريَلسادساَوالثانيََينالقرنَماَبين

 .صالحَالفيتويَامهلهلَ.أ
195 - 666 

 م.2842  2832ََالموقفَالبريطانيَمنَاستقاللَليبياَ
 644 - 661 .سالمَالصغيرَامحمدد.َ

َعناصرَالضعفَالجيوبوليتيكيةَوأثرىاَعلىَكيانَالدولةَالليبيةَ
َدراسةَفيَالجغرافياَالسياسية.

َ.د.َخالدَمحمدَينَعمور
645 - 678  
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 احملتْٓثت

 الصفح٘ عيْاٌ البحح

َم1425ََ-1422التوزيعَالمكانيَلجرائمَاالغتياالتَبمدينةَبنغازيَ
 دراسةَجغرافيةَتحليلية.

َ.د.َجمالَسالمَالنعاس
679 - 116 

َاآلثارَالبيئيةَلمكبَالقمامةَبجوارَالمنطقةَالصناعية
َبمدينةَطبرق،َدراسةَبيئية.َ

ََد.محمودَعليَالمبروكَصالحَ  د.عبدالعزيزَعبدالكريمَأبوحليقةَََد.عادلَابريكَمحمدَبالحسن
111 - 148 

َاستخدامَنظمَالمعلوماتَالجغرافيةَفيَتحديدَالموقعَاألمثلَ
 .النفاياتَالصلبةَبمدينةَبنغازيلدفنَ

َ.ميَود.َريمَعلىَمحمودَالزرد
149 - 178 

َ(َالحكوميةَوالخاصةَفيَليبياFm)تجربةَإذاعاتَال  
َ.دراسةَتوثيقيةَلبعضَالمدنَالليبيةَ

 .طبيقةاعبداهللَحمدَمعبداهللَد.َ
179 - 466 

 جتماعيعبرَمواقعَالتواصلَاالultrasََواقعَثقافةَاأللتراس
َ.استطالعيةَلعينةَمنَطلبةَجامعةَالبويرةدراسةَ

 .أوشنَعليَجميلةَ.د
461 - 466 

َاالتجاهَنحوَمهنةَالتدريسَلدىَطالبَكليةَالتربيةَ)البيضاء(
َ.وعالقتوَببعضَالمتغيراتَ

 َد.َعمادَعبدالحميدَالرزَََََََََََََََََََََََََد.َعبدالواحدَعيسىَامراجعَ
467 - 454 

 التيَتواجوَالتعليمَالجامعيَفيَليبياالمشكالتَوالصعوباتَ
 476 - 455َ.د.َعطيةَسالمَالحداد

An Evaluation of the English Language Textbook for 

the First Year in the Secondary School in Libya.   

Mohammed O. Ramadan.        Haneen. J. Almabrouk 

477 - 568  
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 االفتتثحٔ٘

 

العدددددددصالة والسدددددددخا والندددددددخر لنيددددددد   دددددددص  ا    دددددددص  واال  دددددددنية  ددددددد   ص  احلمددددددد      
ت عدددددد   إىلنددددددصي ،. .دددددد ر الدددددد .       ىددددددص  اهلددددددصني  الىددددددة ولنيدددددد   لدددددد  و دددددد    وىدددددد  حممدددددد 
  ع   

 ي جمنيدددددددد   ةددددددددص    ني دددددددد  ا نيا  ه ئدددددددد    .دددددددد  كأ دددددددد ا فأ دددددددد  ىدددددددد  نيوالدددددددد   دددددددد و  ص  
   ددددد  .ص   دددددخ   ددددد    فص ددددديم ا .   ددددد و  ا نيددددد  يف ى لددددد   لشددددد لددددد  العددددد ني ال ص .سددددد  

ىدددددص ت و ددددد يمت ،ةدددددص هددددد   ي لددددد  تتدددددصف  ن ددددد ني   ددددد ا الي  .ددددد   وتعدددددصوي  ىخ  دددددص  لتدددددص  
ه ئددددددد  اليددددددد  .و يف نصىعددددددد   ددددددد ل وابصىعدددددددصل الني   ددددددد  الددددددد .  ت تدددددددني ا  ي  ددددددد   ال  دددددددد   

حيدددددددددي  لنيددددددددد    االندددددددددص   يف الي م ددددددددد  ال شددددددددد .  ل نيددددددددد  ص  وطدددددددددي وت  دي دددددددددص   صلي دددددددددص   وانددددددددد 
 احل    

.سددددددد   هددددددد ا العددددددد ني وهددددددد  ىل  دددددددا ا نيددددددد  ، دددددددص ا  ى مدددددددص  يف  ص.ددددددد  النددددددد   االص دددددددد   
ر(     وهدددددد  ىلسدددددد هلص لنيدددددد  ىعددددددص.ال اليمددددددصني ىعصىدددددد  اليددددددأ ال وا  يشدددددد صني العدددددد   1022)

  ف عدددددددد   ي هصىددددددددا هصلدددددددد ا ال  ص ددددددددصل " االي اف دددددددد  ىدددددددد  االعددددددددص.ال العصال دددددددد Arcif"    دددددددد   
جمنيددددد  ل   ددددد  يف خمينيددددد   3000 دددددصل  ك ددددد  ىددددد  الع   ددددد  ال هم ددددد  "ىع فددددد "  مددددد  وني ا ددددد    ص

ىعصىدددددد   جمنيدددددد  لنيدددددد  ىنددددددي ا الدددددد ط  العدددددد   لنيدددددد  اليمددددددصني 261اليخسسددددددصل  ىلسددددددنيا 
  وا  يش صني الع   اليأ ال

واالي  لددددد  يف   جمم لددددد  ىددددد  الةدددددص  العنيم ددددد  ا  مددددد   هددددد ا العددددد ني يف ط صتدددددحيمددددد  
وااليم نيددددد  يف  شددددد  االع فددددد  و، ددددد ا  ال  ددددد    واالي ىلددددد ا يف  هددددد اف ص  واهيمصىصهتدددددص  ى ا ددددد ع ص

  مثص  دددددد نيددددددا لددددد ني الةددددددص  اال شدددددد  ا يف هددددد ا العدددددد ني هدددددد  العنيمددددد  كددددددخ  ىلندددددد   سسددددد   و 
 صواليدددددددص .ا واب  اف ددددددد الع   ددددددد  والني ددددددد  ا  ني  .ددددددد  والشددددددد .ع  لشددددددد  ة دددددددص  يف  سسدددددددصل الني ددددددد 

  والرت     واإللخر
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   ىل ة االشددددددص كة يف هدددددد ا العدددددد نيو  .  ت ددددددص   ي  ي دددددد ر   .دددددد  الشدددددد   لنينددددددصنيا ال ددددددص
 ددددددص  هددددددد ا ، دددددد    شدددددد   ى ص ددددددد   و  ددددددال ى ص ددددددد  يف  كمددددددص  ي دددددد ر  صلشددددددد   ل دددددد  ىددددددد  

 العم   

يف  الي  .ددددددد  ه ئددددددد الددددددد     ليدددددد   واحلددددددد د الشدددددد .    ددددددد  اب دددددد  ال  دددددددالو و   ددددددالا   
، ددددد اق  وت ددددد د هددددد ا العددددد ني  صلشددددد   اال  ددددد   ،   ي هددددد ا العمددددد  .  ددددد  لمدددددخ   شددددد .ص    

 ددددص اللدددد ا   ي .نييمنددددد ا  والددددج   ندددد  ىدددد  ه ا  ااال سددددد نيخينيدددد ا ىدددد  اهل دددد ال وال  ددددص   ددددال 
 ا  دددددددد  واهرتاىلددددددددصت   وىخىل ددددددددصت   لددددددددت الت.دددددددد   و.ندددددددد  ص  ي  يني دددددددد      ددددددددصل ددددددددص العدددددددد   ف 

نيددددددد  ىلدددددد   هددددددد ا العددددددد ني واللددددددد اني النددددددص     دددددددص .نددددددد   يف  ندددددددة اإلل ددددددرتو  الدددددددصد  ص 
  وت  .  ا ني    خ  وىتم  ص  

 والنخر لني   
 
 

 ٍٔٝ٘ التحشٓش                                                                                                               
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 حتديد املوقع األمثل يفنظم املعلومات اجلغرافية استخدام 

 بهغازيلدفو الهفايات الصلبة مبديهة 

 
 

  ميو الزردريم علي محمود د.                                                                             
            بنغازي/ جامعة الصحة العامةكلية                                                                           

 المقدمة.
تشكل النفايات عبئا كبريا على البيئات اضتضرية، حيث أدت الزيادة يف عدد 
السكان، والتوسع يف اظتناطق السكنية وامتداداهتا، وارتفاع مستويات اظتعيشة، والنمو 
االقتصادي، وتطوير الصناعات، وػتدودية إمكانية متابعة النفايات من حيث حجمها ونقلها 

تعترب إدارة النفايات من و م النفايات واظتشكبلت اظتصاحبة عتا، والتخلص منها إىل ارتفاع حج
أكرب التحديات اليت تواجو البلديات يف ؼتتلف مدن العامل، ذلك ألن سوء إدارة النفايات 
يؤدى إىل أخطار كبرية على البيئة والسكان. ويعد ؾتاح اظتدينة يف إدارة ىذه النفايات مؤشرا 

واظتنظمات يف العمل معا من أجل سبلمة البيئة اضتضرية. وتعاين جيدا على قدرة اظتؤسسات 
مدينة بنغازي يف اآلونة األخرية من اشد الظواىر خطورة وأكثرىا انتشارا؛ وىي ارتفاع 
معدالت انتشار النفايات بشكل عام والنفايات الصلبة اظتنزلية بشكل خاص وتزايدىا بشكل 

 ينة وسكاهنا.مطرد ؽتا جيعل عتا آثارا رتة على اظتد
ولذلك تعد عملية اختيار موقع إلنشاء مدفن صحي ومثايل ليس بالعملية السهلة، 
فإجياد أفضل اظتواقع يتطلب وضع منطقة جغرافية كاملة يف االعتبار واظتعايري واستبعاد اظتواقع 

ل منها غري اظتناسبة وفق أسس ػتددة، مث إجراء مفاضلة بني اظتواقع اظتتبقية بناء على ؽتيزات ك
 .(1)وحتديد اظتواقع األكثر مبلئمة

 أسئلة البحث:
 ىل مواقع مكبات النفايات اضتالية مناسبة ومت اختيارىا وجتهيزىا وفق معايري صحيحة؟ -1
 ىل ىناك أسس ومعايري الختيار اظتواقع اظتناسبة ظتكبات النفايات؟ -2
( يف حتديد األماكن GISكيف ديكن استخدام تطبيقات نظم اظتعلومات اصتغرافية ) -3

 اظتناسبة واألمنو للمكبات وفق معايري وشروط عاظتية؟ .
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 ماىي اظتواقع اظتثلي يف اظتدينة إلنشاء مكبات جديدة حسب معايري اتفاقية بازل؟ -4
 أىمية البحث:

تكمن أمهية ىذه الدراسة يف كوهنا من الدراسات القليلة حول مواقع مكبات النفايات 
( وبيانات GISاألوىل يف استخدام تقنية نظم اظتعلومات اصتغرافية )يف مدينة بنغازي و 

األقمار الصناعية الختيار أفضل اظتواقع إلنشاء مكبات وفق شروط ومعايري صحية يف اظتدينة 
واظتسئولني على حد سواء، باإلضافة اضتاجة اىل تقوًن مدفن النفايات اضتايل  ينيـــختـــــدم اظتواطن
 السكان والبيئة.وتأثريه على 

 يهدف موضوع الدراسة إىل اآليت: أىداف البحث:
استخدام نظم اظتعلومات اصتغرافية كتقنية مساعدة يف تقييم مواقع مكبات النفايات  -1

 الصلبة يف مدينة بنغازي.
انتاج خريطة رقمية ألفضل اظتواقع الصاضتة إلقامة مكبات نفايات صحية بناء على  -2

 يري.غتموعة من الشروط واظتعا
 حتديد مدى مبلئمة اظتوقع اضتايل لدفن النفايات وفق اتفاقية بازل. -3
 معرفة مدى توفر أراضي صاضتة إلنشاء مكبات جديدة عليها.  -4
 اظتسامهة يف تقدًن غتموعة من التوصيات قد تفيد ؼتططي مواقع اظتكبات. -5

 مصادر وطرق إعداد البيانات وتحليلها كميا:  
الظاىرة اظتراد دراستها من مصادر متنوعة، سواء بواسطة تضمنت مرحلة رتع البيانات 

اجملهود الشخصي للباحثة، أو عن طريق البيانات اظتنشورة رشتيا. ومن أىم اظتصادر اليت 
 اعتمدت عليها الباحثة:

 )أ( مصادر ثانوية "غير مباشرة":
سائل واليت مشلت حصر مكتيب للمراجع اظتختلفة متمثلة يف الكتب، والدوريات، والر 

 العلمية، واإلحصائيات اضتكومية اظتختلفة، وؼتططات اظتدينة.
 ودتثلت يف اآليت: :(الدراسة الميدانية) )ب( مصادر رئيسة "مباشرة" 
اظتقاببلت: حيث أعتمد على اظتقاببلت مع اظتسئولني يف اعتيئة العامة للبيئة واصتهات  -1

 ول على معلومات أو التحقق من مدىـــــــــــــاضتص لـــــولة عن النظافة )التشاركيات( من أجـــاظتسئ
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 مصداقية معلومات أخرى. 
ظتبلحظة العلمية: مت استخدام اظتبلحظة العلمية الدقيقة من قبل الباحثة ظتكبات النفايات  -2

 واألوضاع اليت دتر هبا ىذه اظتكبات.
ستطبلعية عامة لئلظتام الزيارة االستطبلعية: تطلب موضوع الدراسة إجراء عدة زيارات ا -3

 مبوضوع الدراسة وتضمنت تلك الزيارات التقاط الصور الفوتوغرافية اظتتعلقة مبوضوع الدراسة. 
 منطقة الدراسة:

 322، 75مع خط عرض  شرقاً  202، 55تقع مدينة بنغازي عند تقاطع خط طول 
، ووقوعها على ساحل البحر اظتتوسط جعل اظتدينة تتمتع مبناخ متوسطي الذي يتميز مشاالً 

بصيفو اضتار نوعا ما وشتائو اظتعتدل الذي ساعد على االستقرار البشرى هبا، باإلضافة إىل 
 ىبوب الرياح احململة باألتربة والغبار )رياح القبلي(. 

دينة طرابلس، وتعد اظتدينة األوىل يف وتعترب مدينة بنغازي ثاين اظتدن الليبية بعد م
اظتنطقة الشرقية من ليبيا باعتبارىا اظتركز اضتضري الرئيس هبا يف اظتنطقة الشرقية، وإشرافها على 

كم تقريبا كما أهنا   18ساحل البحر اظتتوسط من الناحية الشرقية لليبيا بساحل يبلغ طولو 
 كم غرب مدينة طربق.   500و كم تقريبا شرقي مدينة طرابلس  1050تقع على بعد 

وديثل موقع مدينة بنغازي نقطة على منتصف الثنية تقريبا بني جتويف خليج سرت 
غربا، والقوس الناتئ للجبل األخضـر شرقا؛ فهي تقع على رأس متقدم من البحر، وتشغل 

 .(1. شكل)(2)طبقا ظتخططها الذي توضحو خرائط البلدية 2كم  100مساحة تقدر حبوايل 
   :(3)أنواع المكبات

ختتلف أنواع اظتكبات حبسب السياسة اليت تتخذىا الدولة يف التعامل أو التخلص مع 
 ىذه النفايات وتشمل:

عبارة عن أرض مفتوحة يتم إلقاء اظتخلفات فيها عشوائيا وتنتشر فيها  المكب المفتوح: -أ
اضتشرات والقوارض واضتيوانات الضآلة وتنبعث منها روائح منفرة ويؤدي ىبوب الرياح إىل 
تطاير بعض ػتتويات تشتغل منو النريان بصورة دائمة، وىذا النوع من اظتدافن ال ينصح 

 ثر أمنا من الناحية الصحية والبيئية.باستمراره، وجيب تطويره ليصبح أك
 : عبارة عن أرض مت اختيارىا وفقا ألقل الشروط واظتعايري الفنية، ويتمالمكب المراقب -ب
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بناء سور حوعتا ومراقبة عملية وضع اظتخلفات اليومية، ؽتا يساىم يف عدم نشوب اضترائق 
 ياه بداخلو.داخل اظتكب، وبعد امتبلئو يتم تغطيتو بطريقة دتنع جتمع اظت

 .الموقع الجغرافي والحدود اإلدارية لمدينة بنغازي (1)شكل 

 
 .Arc GIS 10.3، باستخدام برنامج Google earthالرسم من اعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  المصدر:
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عبارة عن مكب مت اختيار موقعو وفقا لبعض اظتعايري  المكب المجهز ىندسيا: -ج
 والشروط الفنية ومت ختطيطو ىندسيا وجتهيزه ليصبح أكثر مبلئمة الستيعاب اظتخلفات.

عبارة عن مكب مت اختيار موقعة طبقا ألعلى  المكب الصحي )الطمر الصحي(: -د
 عالية. اظتعايري والشروط الفنية والبيئية ويتم إدارتو بكفاءة وتقنيات

 برك تجمع العصارة:
باظتلوثات الذي  تعرف العصارة بأهنا ذلك السائل األسود/البين الغامق اظتركز جداً 

يرشح من اظتخلفات الصلبة يف حال وصول ػتتواىا اظتائي بقيمة أعلى من قدرهتا على 
االحتفاظ باظتاء، واحملتوي اظتائي للنفايات يزداد نتيجة وصول اظتاء إليها إما عن طريق اظتطر أو 

 نزلية.اصتريان السطحي باإلضافة إىل الرطوبة اظتوجودة أصبل يف النفايات الصلبة اظت
ودتتاز العصارة برائحتها القوية جدا وأن التعرض عتا لفرتة قصرية قد سبب الصداع 
وحتتوي العصارة على العديد من اظتلوثات الكيماوية والبيولوجية واليت تنتج من حتلل وذوبان 

 وتفاعل بعض اظتواد اظتتواجدة يف النفايات الصلبة.
 ركيز اظتلوثات يف العصارة:وىناك العديد من العوامل اليت تؤثر على ت

 عمر مكب النفايات. -1
 كمية اظتطر السنوي ودرجة اضترارة.  - 2
 مكونات النفايات الصلبة ونشاط البكرتيا. - 3
 درجة ضغط النفايات الصلبة يف اظتكب. - 4

وىناك غتموعة من الوسائل اليت ديكن إتباعها للتقليل من تأثري العصارة على اظتياه 
 ا:اصتوفية ومنه

 منع دخول مياه األمطار إىل اظتكب وذلك بتغطيتو بغطاء مناسب. -1
 إنشاء نظام رتع وتصريف ومعاصتة للعصارة يف اظتكب. -2
 عدم إلقاء النفايات اطتطرة يف مكبات النفايات اظتنزلية. -3
 المكب العمومي بمدينة بنغازي: 

كيلومرت من وسط اظتدينة   12يقع اظتكب مبنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي على بعد 
 درجة شرقاً، حيث يبلغ مساحة o20ط طول ـدرجة مشااًل، وخ o32عند تقاطع دائرة عرض 
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 (2كيلومرت. شكل )  2ىكتار، ويبعد عن شاطئ البحر  32اظتكب حوايل 
تفريغ زتولة سيارات النفايات يف ويتم التخلص من النفايات هبذا اظتكب عن طريق 

 يتم دفعها بواسطة بلدوزر مث تقوم سيارات قبلبة بتوريد كميات من الرتاب يتاظتكب وال
 لغرض الردم والتسوية وىو ما يعرف بطريقة " الطمر". 

 موقع التخلص النهائي من النفايات الصلبة المنزلية (2)شكل
 بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي 

 
 .Arc GIS 10.3الرسم من اعداد الباحثة، باستخدام برنامج : المصدر  

 لحقات المكب:م
ورشة و  ،غرفة حراسةو  ،مكاتب إدارية، و ميزان الكرتوين لوزن القمامةيضم اظتكب 

، خزانات لتعبئة اظتياه يتم تعبئتها بالسيارات لعدم وجود اظتاء يف اظتكبو  ،لتصليح اآلليات
 مطبخ.و 

 عيوب المكب:
 وائي ال ـــــــات تتم بشكل عشـــــــوب اظتكب يف أن عملية التخلص من النفايـــــتتلخص عي
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  ،يراعي فيها البعد البيئي واحملافظة على البيئة وإتباع األسلوب العلمي األمثل يف الردم الصحي
 ((1كما ىو واضح صورة 

 .من النفايات بالمكب العموميالطريقة العشوائية للتخلص  )1)صورة 

 
اعتندسي  يسامر سعد الفائدي، دراسة يف مدينة بنغازي للتخلص من النفايات الصلبة، اظتكتب االستشار : المصدر

 .207ص  للشعبية بنغازي،
وبطبيعة اضتال ونتيجة للطريقة العشوائية اظتتبعة يف الردم باالضافة إىل عدم توفر 

 البلزمة فان ذلك يؤدي إىل رتلة من اظتخاطر البيئية واليت أمهها:االمكانيات والصيانة 
ترك النفايات بدون ردم االمر الذي يؤدي إىل انتشار الروائح الكريهة واشتعال اضترائق  -

 (.2كما ىو واضح صورة )  ،وانبعاث الدخان يف اعتواء اصتوي باظتناطق احمليطة باظتكب
للكبلب اظتهملة وأرض خصبة لتكاثر اضتشرات ىذا باالضافة صتعل اظتكب مأوى 

 والقوارض ؽتا جعلها وسيلة النتشار بعض االمراض واالوبئة.
احتواء النفايات اظتنزلية على عصارة وىي مادة سامة جدا هبا ملوثات ؼتتلفة تتسبب يف  -

ماية االزم تلويث اظتياه اصتوفية باظتنطقة او الشاطئ اجملاور للمرمى نظرا لعدم وجود وسائل اضت
 اتباعها عند اقامة ىذا اظتكب .
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نظرا لعدم ادارة النفايات بالشكل العلمي اصتيد فانو اليتم فصل النفايات الصناعية اطتطرة  -
واليت يتعامل معها بشكل  ،و النفايات السامة والطبية اظتلوثة واألدوية اظتنتهية الصبلحيةأ

اصتات خاصة عتا. وعتذا فان اظتخاطر حيث ال تتوفر أي مع ،عشوائي يف أغلب األحيان
 البيئية والصحية كبرية وتأثريىا على البيئة وخاصة اظتياه اصتوفية قد يصعب معاصتتها.

كما يعاين اظتكب من النقص الشديد لآلليات واظتعدات األخرى البلزمة  للعمل وما    -
ة لعملية التغطية تعانيو من  أعطال بشكل مستمر باإلضافة إىل نقص مادة الرتاب البلزم

 اليومية.
 الطريقة العشوائية اليت نفذ هبا ىذا اظتكب تسئ للمظهر اصتمايل للمنطقة اليت يقع هبا. -

 .اشتعال الحرائق بالمكب وانبعاث الدخان في الهواء الجوي )2)صورة 

 
  .208الفائدي، مصدر سبق ذكره، ص  سعد سامر المصدر:

وقوع اظتكب الرئيسي ظتدينة بنغازي نتيجة اضترب يف منطقة اشتباكات يف وبسبب 
فقد مت استغبلل قطعة ارض سبخية غري  ،(م2016 -2015السابق مبنطقة قنفودة )

مسيجة يف منطقة سيدي خليفة كمكب مؤقت، حيث تقوم سيارات التجميع بنقل 
ري واالشرتاطات البيئية باالضافة ىل ابسط اظتعايإوالذي يفتقر  ،ىل اظتكبإاظتخلفات مباشرة 

 (3صورة ) ىل عدم وجود نقاط جتميع.إ
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 .مكب سيدي خليفة )3) صورة

 
 م.2016 : الدراسة اظتيدانية لعامالمصدر  

وتقوم الشركة  ،سيدي خليفة حتت اشراف اجمللس البلدي بنغازي ىمت العمل مبرم
مرت/ مكعب من  6العامة للخدمات والنظافة بعملية جتميع اظتخلفات بواسطة سيارات نقل 

ىل مرمى سيدي خليفة بدون وجود أي إداخل الشوارع واظتيادين وتفريغ اضتمولة مباشرة 
ؽتا يصعب على السيارة القيام بأكثر من نقلتني بإرتايل  ،ػتطات للتجميع )ػتطة انتقالية(

  600وىي كمية صغرية وكذلك استهبلك للسيارات. وقد مت توزيع ،مرت/ مكعب( 12)
يتم تفريغها  ،مرت/ مكعب يف بعض الشوارع الرئيسية 1.1صندوق رتع اظتخلفات سعة 

 يتم نقلها وتفريغها يف مرمى سيدي خليفة.و  ،مرت/ مكعب 16بواسطة ضواغط زتولة 
 .(3شكل )
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 .موقع مكب سيدي خليفة (3) شكل

 
 .Arc GIS 10.3: الرسم من اعداد الباحثة، باستخدام برنامج المصدر  

 عيوب مكب سيدي خليفة:
 يتم تكديس اظتخلفات بدون ردم )اظتكبات اظتفتوحة(. -
مكب غري مبلئم  نظرًا لقربو من البحر واضتي السكين وػتادي للطريق الساحلي  يعترب -

 وقريب من مستشفي األمراض الصدرية ومؤسسة االصبلح والتأىيل .
 . إشعال النريان يف اظتخلفات من قبل العمالة الوافدة للحصول على اظتعادن والنحاس -
ؽتا ساىم يف تلوث البيئة وانتشار الروائح إضافة اىل وجود العديد من األنشطة الصناعية  -

  .(4)الكريهة والقوارض والذباب والبعوض وإضتاق الضرر باظتواطنني
 :(5)معايير تصميم مكبات جديدة

تعد عملية اختيار موقع إلنشاء مدفن صحي ومثايل ليست بالعملية السهلة، فإجياد 
أفضل اظتواقع يتطلب وضع منطقة جغرافية كاملة يف االعتبار واظتعايري واستبعاد اظتواقع غري 

كل منها   ؽتيزاتاظتناسبة وفق أسس ػتددة، مث إجراء مفاضلة بني اظتواقع اظتتبقية بناء على 
 اقع األكثر مبلئمة وحتديد اظتو 
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وتتطلب عملية استبعاد اظتواقع غري اظتناسبة اظتعرفة الكافية باظتنطقة والدراسة اظتكثفة 
حيث  ،(4شكل ) ،طترائط منطقة الدراسة واألنظمة واللوائح اطتاصة باستخدامات األرض

مهية جيب استبعاد اظتناطق اليت ال تتفق مع استخدامات األراضي احمليطة، فكلما قلت األ
، فاألرض البور واظتناطق اظتلحية دت صبلحيتو لتطوير مدفن النفاياتاالقتصادية للموقع زا

كما ينبغي أن حييط  تعد مواقع ؽتتازة بينما اظتواقع كثيفة الزراعة واطتضرة فتعد مواقع سيئة.
مرت  15مرت وحبد أدىن  50باظتدفن منطقة عازلة من األرض غري مستخدمة يف حدود 

 .(6)حواجز الشجرية الطبيعية أو اجململةختصص لل
 والطريقة الصحيحة يف العمل مبكب النفايات ىي:

إعداد حفرة وجتهيزىا بطبقة غري منفذة للماء )غالبا من نوع خاص من الببلستيك( أو  -1
 اإلشتنت ضتماية اظتياه اصتوفية من رشح عصارة النفايات الصلبة.

جتهيز القاعدة بشبكة لتصريف عصارة النفايات الصلبة وشبكة صتمع غاز اظتيثان الناتج  -2
 عن حتلل اظتواد الصلبة العضوية.

 توزيع النفايات على قاعدة اضتفرة وترص بشكل خاص من اظتدخل. -3
 سم. 40-30ط عندما يصل ارتفاعها من بعد االنتهاء من عملية رص النفايات، تضغ -4
 سم فوقها. 30طبقة من نفايات اإلنشاءات أو تربة بسمك ؿتو  يتم وضع -5
على ىذه الطبقة توضع طبقة ثانية من النفايات تعاجل بنفس الطريقة وىكذا، وديكن  -6

 ( الذي يوضح مقطع يف مكب نفايات منوذجي بكامل التفاصيل.5) مبلحظة شكل
 جيب االلتزام مبعايري التصميم التالية: إنشاء مكبات جديدةيف حالة و 

ة مبسافة ال تقل عن ــــوالتجاري يةــــعن التجمعات السكان ون موقع اظتكب بعيداً ـــــــــيك -1
 مرت.200

وىي  ، polyethyleneجيب أن تبطن أرضية وجوانب اظتكب بطبقات عازلة من مادة  -2
 مشاهبو ضتماية اظتياه اصتوفية. طبقة مادة عازلة وغري منفذة للماء، أو أي مواد

وضع نظام صتمع وتصريف ومعاصتة العصارة الناشئة من اظتكب الناجتة عن حتلل اظتواد  -3
 العضوية.

 إنشاء نظام صتمع الغازات اظتنبعثة من حتلل اظتواد العضوية. -4



 جامعة سرت –كلية اآلداب                           م2019 مارس  -الثالث عشر العدد   -لة باحا  جم  

 

360  

 

 

 

 

 

 

 جيب أن يكون يف عكس اجتاه الرياح السائدة يف اظتنطقة. -5
 مع استخدامات األرض اضتالية واظتستقبلة يف اظتنطقة. اظتوقع يكون منسجما -6
 أال يقرتب بأي موارد طبيعية ىامة. -7
 ال يتسبب يف تلوث أي مصدر للمياه. -8
 أن يكون الوصول للمكب سهبل يف رتيع فصول السنة. -9

 تتوفر بو الرتبة الكافية لتغطية النفايات. -10
 منع دخول مياه األمطار إىل اظتكب وذلك بتغطيتو بغطاء مناسب. -11

 .استخدامات األراضي في مدينة بنغازي (4)شكل 

 
 ،)إقليم بنغازي التخطيطي م،2025-2000الرسم من اعداد الباحثة، مشروع اصتيل الثالث للمخططات  المصدر:

 .Arc GIS 10.3، باستخدام برنامج 9حاضرة بنغازي(، تقرير ؼتطط حاضرة بنغازي، مصدر سبق ذكره، ص 
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 .قطاع تخطيطي في مكب نفايات صحي (5)شكل 

 
   ، م2007 ،سلطة جودة البيئة ،عاطف جابر، ػتمود أبو جزر، مكبات النفايات الصلبة يف قطاع غزة المصدر:

 .13ص 

 وضع نظام ظتكافحة اضتريق يف حاالت الطوارئ. -12
التأكد أن اظتكب ينشأ على منطقة جغرافية خالية من العيوب وبعيدا عن اظتصادر  -13

 اظتائية واظتناطق اضتساسة بيئيا.
 وضع خطة إلغبلق اظتكب بعد انتهاء صبلحيتو اظتفروضة وإعادة تأىيلو. -14

بوابة حراسة، واظتتمثلة يف: للمنشآت واظتعدات وجيب أن يتضمن اظتوقع البنية التحتية 
 - 20مكبس نفايات صلبة قدرة و ميزان لتوزين النفايات، و سياج أو سور ػتيط باظتكب، و 

 ورشة إصبلح اظتعدات واألدوات.و طن،  40
 المناىج المتبعة واألساليب واألدوات المستخدمة: 

 المناىج: -1
مكبات النفايات يف اظتدينة ومدى مبلءمتها : وذلك بوصف مواقع المنهج الوصفي -أ 

 إللقاء النفايات.
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: وذلك بتحليل العبلقة بني مواقع النفايات ونوعية الرتبة واظتياه المنهج التحليلي -ب
 والسكان وغريىا من العوامل وذلك باستخدام نظم اظتعلومات اصتغرافية.

 األساليب: -2
: مت اختيار اظتواقع األنسب ظتكبات النفايات  يف مدينة بنغازي، بناء األسلوب الكارتوجرافي

على كبل من تقنيات االستشعار عن بعد ونظم اظتعلومات اصتغرافية من خبلل حتديد وإنتاج 
خريطة رقمية ألفضل مواقع الدفن اآلمن باستخدام أدوات التحليل اظتكاين واإلحصائي 

ة رقمية، اليت مكنت من بناء منوذج كارتوجرايف للمبلءمة اعتمادا على قاعدة معلومات جغرافي
for Suitability Cartographic Model  هبدف حتديد اظتواقع اظتثلى ظتكبات

 (7)بازل النفايات، اعتمادا على غتموعة من اظتعايري اليت صممت على أساس مقررات اتفاقية
توجيهات االحتاد األوريب فيما خيص و  ومعايري البنك الدويل ووكالة زتاية البيئة األمريكية

 النفايات. وتبنــى النمــاذج عــن طريق ؼتطــط تــدفقي يـتم تصميمو باســتخدام نافــذة األدوات

Model Builder  بربنـــامج Arc GIS 10.3  ،ثـــم مت إضـــافة األدوات من برنـــامج 

Arc  Tool Box ،عـن طريق حتديد الطبقـات التـي  وتنفيذ ذلـــك النمـــوذج أوتوماتيكيا
 حتتاجهـا عملية التنفيذ ومسـار إخـراج النـواتج، أو عـن طريق تنفيذ خطواتــو تباعــاً.

ويعرف النموذج الكارتوجرايف بأنو: "عبارة عن غتموعة من اطترائط على ىيئة طبقات 
Layers ة اظتكانية اظتعروفة بينها يف إطار كارتوجرايف واحد يعتمد على اظترجعي تشرتك فيما

ولذلك فعملية حتديد أفضل اظتواقع ظتكبات النفايات حتتاج إىل عدد كبري  (8)،باإلحداثيات"
وىذه الطبقات حتتاج إىل العديد من العمليات التحليلية الستخراج أفضل  ،من الطبقات

 اظتواقع. 
دتثـل  Elementsويتكون النمــوذج مــن ثبلث عناصــر أساسية وىــي: العناصــر 

البيانات  بني والتـي تـربطConnectors والـروابط    Toolsواألدوات Dataالبيانات 
مـدخبلت  يعرف الرمز النصي الـذي واألدوات، وحتـدد مسار إجراء عملية اظتعاصتة، وأخريا

يصبح و أن يتكون النمـــوذج مـــن عملية معاصتـة واحـدة،  وديكنوؼترجـات عمليات اظتعاصتـة. 
أو يتكون مـن عـدة مناذج )عمليات  Simple Modelفـي ىذه اضتالـة منوذجـًا بسيطا 

 ز اظتنهجيةــــــــــباً، وترتكـــــــــالة منوذجـاً مركــــــــذه اضتـــــــيف ى ليصبح، Geo-processing) ةـــــــمعاصت
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 :النحو اآليتالتطبيقية يف ىذا البحث على العديد من اطتطوات وذلك على 
  Create Geo-Databaseإنشاء قاعدة البيانات الجغرافية:  -1

أهنا  حيثعد إنشاء قاعدة البيانات من أكثر اظتراحل اليت تتطلب دقة يف العمل ي
أساس عمل نظم اظتعلومات اصتغرافية، كما توفر للمستخدم خدمات إدارة البيانات اصتغرافية 

       إخل. وتضم البيانات  نسخ... -حفظ  -حذف  - إضافة – تعديلاظتوجودة هبا من: 
 ةــــــــعن ؼتتلف الظاىرات واطتصائص الطبيعية والبشرية ظتنطقة الدراسة يف صورة بيانات مكاني

Spatial Data  ، واليت يقصد هبا غتموعة اطترائط اليت مت رشتها على ىيئة البيانات
  Raster Data . ات اعتيئة الصوريةوغتموعة البيانات ذ Vector Dataاالجتاىية، 

واظتصادر اظتأخوذة  واعتمدت الدراسة اضتالية على عدد من اطترائط اظتتنوعة اظتواضيع
 جغرافية رقمية حديثة، ومشلت اطترائط: خريطة عنها، وقد مت بواسطتها بناء قاعدة بيانات

السريعة، وخريطة األوديــة رقمية لتصنيف الرتبة، وخريطة استعماالت األرض، وخريطة الطرق 
 .(6شكل ) مبدينة بنغازي.

 .الطبقات المكونة لقاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بالنموذج (6)شكل 
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 وصياغة المعايير:  تحديد -2
، مبا يتناسب ومنطقة تتمثل يف اختيار أربعة عشر معياراً من أصل ذتانية وعشرين معياراً        

 واظتعلومات وفقا ظتعايري واشرتاطات اظتركز اإلقليمي للباحثة من اطترائطالدراسة، وما توفر 
اظتمول من قبل  BCRC-Cairoللتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية بالقاىرة 

النفايات واظتخلفات اطتطرة عرب اضتدود، فقد  سكرتارية اتفاقية بازل الدولية للتحكم يف نقل
 اإلرشادية الختيار مدافن اظتخلفات اطتطرة أو النفايات من األدلة أصدر اظتركز غتموعة

هبدف الرتويج  ، وقد أعدت(9)الصلبة باظتناطق شديدة اصتفاف وتصميمها وتشغيلها
اطتطرة والعامة يف اظتنطقة العربية. وقد مت  للممارسات واإلدارة البيئية السليمة للمخلفات

  :واظتتمثلة يف ل اظتواقع لدفن النفايات اطتطرةمن العوامل عند اختيار أفض الرتكيز على العديد
 :المعايير البيئية -أ

( أىم اظتعايري اليت مت األخذ هبا 1وتتضمن غتموعة من اظتعايري اليت يوضحها جدول )
أفضل اظتواقع لدفن النفايات الصلبة، وقد مت اختيار ىذه اظتعايري من رتلة قائمة  لتحديد

 يتناسب مع طبيعة منطقة الدراسة على النحو التايل:معايري اتفاقية بازل مبا 
 المياه الجوفية:

اإلنسان مبختلف  أن اظتياه أحد أىم عناصر البيئة واظتتأثر األول بالتلوث ونشاط
وأعماق  وضع آبـار رصد للمياه اصتوفية خـارج ػتيط اظتدفن يف أماكن أشكالو، حيث جيب

اظتدفن إىل الوحدة العليا للمياه  ينتقل من أرضتكفي لتقييم ما إذا كان السائل اظترتشح 
أن يكون أعلى مستوى للمياه اصتوفية على مدى عشر  اصتوفية. وشددت اتفاقية بازل على

مرت( على أهنا أعلى مسافة مثلى ضتماية مكامن اظتياه 200قاعدة اظتدفن ) سنوات أسفل
كيلومرت( ليكون 25ثل يف مسافة )وكإجراء وقائي، وقد اقرتحت اتفاقية بازل إجراء وقائيا يتم

حدا مثاليا بني ػتيط مكب النفايات وأقرب بئر ماء جويف مستخدم ألغراض اإلمداد 
بالشرب أو الري أو استعمال للماشية العامة أو اطتاصة، كما يوصى باستبعاد أي أرض تقع 

ياه مرت( من خط اجملرى اظتائي من كبل اصتانبني أو أي موقع لتجمع م500يف حدود )
 األمطار.
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 المعايير الجيولوجية والجيوموفولوجية: -ب
اظتدفونة وبعثرهتا  اصتيدة انبعاث الروائح من اظتدفن وتقلل من تعرية النفايات دتنع الرتبة

تربتها ذات  إن اظتواقع اظتناسبة إلنشاء مكب للنفايات ىي تلك اليت تكون .بفعل الرياح
واصتريية، ؽتا يقلل من تسـرب سوائل اظتدفن  بة الطينيـةنفاذية بطيئة ومسامات ضعيفة، مثل الرت 

إىل اظتياه اصتوفية وانتشار الغازات يف اظتناطق اجملاورة. أم بالنسبة  )العصارة أو الرتشيح(
طفيفا ال يعيق إجراءات الصرف  لبلؿتدار فيجب أن تنحدر منطقة مكعب النفايات اؿتدارا

صعوبة يف عمليات اإلنشاء والتشغيل، أو يتسبب يف  الطبيعي ظتياه األمطار، وال يشكل
ديكن استبعاد  النفايات جملامع تكوينات اظتياه اصتوفية اليت تغذي اظتنطقة؛ وعليو تسرب رشيح

% مناسبا إلنشاء منشأة  5أقل من  % ويعد اظتيل25األراضي ذات االؿتدار الذي يتجاوز 
 الصحي واآلمن. مستدامة ظتوقع دفن النفايات

 :المعايير المناخية -ج 
النفايات ىي الغاية  إن زتاية اظتناطق اظتأىولة بالسكان من أي آثار غري مرغوبة ظتكب

مواقع اظتدافن واظتـرادم وتصميمها؛ فقد أثبتت  اليت ينشدىا اظتخططون والقائمون مبهام اختيار
الضارة بصحة  زاتأن موقع ردم النفايات يتصاعد منو غالبا غتموعة من الغا األحباث العلمية

من اظتعدالت اظتسموح هبا و لفرتات زمنية  اإلنسان، وأن التعرض عتذه اظتلوثات وبرتكيز أعلى
 من احتماالت اإلصابة باألمراض اطتطرة؛ لذلك من الضروري طويلة أو قصرية قد يزيد

 الرياح نسبة للمناطق اختيار موقع دفن النفايات، على أن توضع يف اجتاه معاكس عتبوب
ومطلباً  رتاىرييا جتب مراعاتو واألخذ بو  اظتأىولة بالسكان، مشكبل بذلك معياراًً  عاظتيا

مستدامة ظتدفن النفايات. باإلضافة إىل درجات اضترارة وتساقط  للقبول بإقامة منشأة
 االمطار.

  :المعايير االجتماعية واالقتصادية -د 
منطقة جغرافية كاملة، واستبعاد اظتواقع يتطلب حتديد أفضل اظتواقع النظر يف خصائص 

غري اظتناسبة وفق أسس ػتددة، مث إجراء مفاضلة بني اظتواقع اظتتبقية بناء على ؽتيزات كل منها 
اظتعرفة الكافية  وحتديد اظتواقع األكثر مبلءمة، وتتطلب عملية استبعاد اظتواقع غري اظتناسبة

اليت ال تتفق مع استخدامات األراضـي احمليطة، اظتناطق  باستخدامات األرض، إذ يتم استبعاد



 جامعة سرت –كلية اآلداب                           م2019 مارس  -الثالث عشر العدد   -لة باحا  جم  

 

366  

 

 

 

 

 

 

النفايات كما جيب أن  قلت األمهية االقتصادية للموقع زادت صبلحيتو لتطوير مدفن فكلما
اظتطارات، والعمل على التقليل إىل اضتد األدىن من اآلثار  يكون مدفن النفايات بعيدا عن

ينبغي أال تكون ىناك  الرئيسية اظتتاستة، كمااظتصاحبة للمدفن على الطرق السريعة أو  البصرية
التخطيط بالقرب من موقع منشأة التخلص من  مشاريع تنمية سكنية سواء قائمة أو قيد

شأهنا خدمة  على صحة السكان واظتكونات البيئية واظترافق اضتيوية اليت من النفايات، حفاظا
 اظتنطقة.
اظتعرفة الكافية باظتنطقة والدراسة اظتكثفة وتتطلب عملية استبعاد اظتواقع غري اظتناسبة  

طترائط منطقة الدراسة واألنظمة واللوائح اطتاصة باستخدامات األرض، حيث جيب استبعاد 
اظتناطق اليت ال تتفق مع استخدامات األراضي احمليطة، فكلما قلت األمهية االقتصادية للموقع 

واظتناطق اظتلحية تعد مواقع ؽتتازة بينما  زادت صبلحيتو لتطوير مدفن النفايات، فاألرض البور
كما ينبغي أن حييط باظتدفن منطقة عازلة من  اظتواقع كثيفة الزراعة واطتضرة فتعد مواقع سيئة.

مرت ختصص للحواجز الشجرية  15مرت وحبد أدىن  50األرض غري مستخدمة يف حدود 
 .(10)الطبيعية أو اجململة

 معالجة المعايير: -3
 النمذجة الكارتوجرافية على بعض وظائف وأدوات التحليل اظتكاين يعتمد أسلوب

Spatial Analysis  يف برنامجArc-GIS 10.3 وتشمل عمليات اظتعاصتة يف تلك ،
 يلي: اطتطوة ما

 :Euclidean Directionقياس االجتاه االقليدسى / حتديد -أ
اظتأىولة يف مدينة بنغازي ىي أداة مت استخدامها لتحديد اجتاىات الرياح على اظتناطق 

 دتهيدا الختيار اظتناطق اليت تقع يف متصرفها، اليت تكون أكثر مبلءمة لدفن النفايات.
  :نطاقات البعد اظتتساوي أو  Euclidean Distanceحتديد/قياس اظتسافة اظتعيارية  -ب

 ىي أداة حتديد اظتسافات من خبلل حساب اظتسافة انطبلقا من مركز كل خلية إىل
قد قامت تلك األداة بعمل نطاقات حول معايري النموذج، أُعطي   .مراكز اطتبليا اجملاورة عتا

كل نطاق قيمة رقمية تعرب عن مدى مبلئمة النطاق لدفن النفايات، وذلك بالنسبة ظتعايري 
 -ظتياه اصتوفية ابار ا -ق السكنية، كالبعد عن اظتطارات ــــد عن اظتناطــــــد اإلجيايب مثل البعـــــــالبع
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 .(8) و (7اظتناطق السكنية. شكل ) -الطرق الرئيسة
  Pasteurization.حتويل البيانات من اعتيئة االجتاىية إىل اعتيئة الصورية -ج 

اعتمد بناء النموذج على حتويل بيانات الطبقات من ىيئة البيانات االجتاىية عتيئة البيانات 
حيث يتم دتثيل الظاىرات يف صورة خبليا  Raster Analysisالصورية من خبلل األداة 

Pixels.كل خلية تسجل قيمة تعرب عن ظاىرة معينة ، 
  

 ( المعايير التي تمثل مدخالت النموذج الكارتوجرافي المقترح ووزنها النسبي1جدول )
الوزن  المقياس المعيار الفرعي المعيار

 النسبي%

دية
صا

القت
ة وا

اعي
جتم

 اال
ايري

اظتع
 

 اظتسافة بني اظتدفن واظتطارات
كم من حدود مطار   9.5يتم استبعاد أي موقع يبعد أقل من 

 3 عام من عملية موقع اظتنشأة

اظتسافة بني اظتدفن والطرق السريعة 
 3 مرت 500مسافة ال تقل عن  األساسية

التنظيم العقاري احمللي واستخدام 
 األرض )إنتاجية األرض(

واظتناطق اظتلحية تعد ؽتتازة ظتوقع الدفن بينما األراضي البور 
 3 مواقع كثيفة الزراعة واطتضرة تعترب مواقع سيئة

يبعد عن اظتشاريع السكنية القائمة أو قيد التخطيط يف حدود  البعد عن اظتناطق السكنية
 21 مرت من موقع التخلص من النفايات 500

 2 كم كحد أقصى  50تعد مثالية و كم  3أقل من  البعد عن مصدر توليد النفايات

يئية
ت الب

تبارا
الع

ا
 

 7 كم25مياه أن تكون اظتسافة بني مدفن النفايات وأقرب بئر  اآلبار اظتنتجة
اظتسافة الفاصلة عن األودية وغتاري 

 11 مرت 500مسافة ال تقل عن  السيول

 16 مرت 200أكثر من  عمق اظتياه اصتوفية

ت 
تبارا

الع
ا

جية 
ولو

اصتي
ورفو 

يوم
واصت

جية
لو

 

 5 % يعد اؿتدار مثايل 5 النسبة اظتئوية لبلؿتدار
 18 أن تكون الرتبة ذات نفاذية منخفضة الرتبة

خية
اظتنا

يري 
اظتعا

 
 

تفضل اظتناطق اليت ديكن فيها حجب اظتكبات عن الرؤيا  الرياح السائدة
 2 اظتأىولة بالنسبة للمناطق

 األقل مط ًرا؛ للتقليل من عصارة اظتكبات إىل تفضل اظتناطق كمية األمطار الساقطة
 2 .أقصى حد

 تفضل اظتناطق األعلى حرارة ؽتا يرتتب عليو زيادة معدالت درجة اضترارة
 2 التبخر للعصارة السوداء

اظتسافة عن خط ساحل البحر 
 اظتتوسط

االبتعاد قدر اإلمكان عن التجمعات السكانية، واجتاه الرياح، 
 5 األكثر غزارةواألمطار 

  .اعداد البحثة بناء على معايري اظتركز اإلقليمي واتفاقية بازل لتحديد انسب مواقع دفن النفايات المصدر:
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 .( تطبيق أىم المعايير على مدينة بنغازي7شكل )
 -عن المناطق السكنية  -عن آبار المياه الجوفية  -عن المطارات  -عن الطرق الرئيسة  :)البعد

 عن مناطق توليد النفايات( -عن األودية 
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 .( تطبيق أىم المعايير على مدينة بنغازي8شكل )
 –تساقط األمطار  -درجات االنحدار  -أعماق المياه الجوفية  -)ىبوب الرياح 

 إنتاجية األرض( -درجات الحرارة  
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                                                        Reclassification                          :عملية إعادة التصنيف -د 
تفيد تلك اطتطوة يف حتديد النطاقات اظتكانية لعمل النموذج، وحتديدىا بفئات من 

حيث يتم إعادة تصنيف اظتعايري لذلك  Standardization( لتوحيد اظتقياس 5-1)
أو العكس، مراعاًة  1واألقل مبلئمة القيمة  5اظتقياس، وإعطاء اطتبليا األكثر مبلئمة القيمة 

 .(9للبعد اإلجيايب أو السليب. شكل )
 .( كيفية تصنيف البيانات الصورية المستخدمة في النموذج9شكل )

 
 

 Model Builder  :بناء النموذج اعتيكلي للنموذج الكارتوجرايف -4
بعد حتديد اظتعايري وأصنافها ودرجة أمهيتها وأوزاهنا، مت بناء النموذج الكارتوجرايف يف 

والذي يعتمد على ، Model Builderمن خبلل النموذج اعتيكلي   Arc GISبيئة 
البيانات وعبلقاهتا اظتكانية والوصفية، لذلك يتم أساس تبسيط اظتشاكل اظتعقدة والتداخل يف 

، وىذا  Flowchartصياغة ىذا النموذج من خبلل التخطيط البياين ظتراحل العمل
      التخطيط يعتمد يف غتلة على مراحل ووظائف التحليل اظتكاين، مع إضافة أساليب

 .(11)يل بالتفصيلأخرى وتبسيط اظتشكلة اىل مشاكل فرعية، كما انو يوضح عملية التحل
 .(10شكل )
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  Model Builder( النموذج الهيكلي 11شكل )

 .الختيار أنسب المواقع إلنشاء مدفن للنفايات في مدينة بنغازي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ArcGIS Desktop 10.3من اعداد الباحثة يف برنامج  المصدر: 
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 وزن المعايير: -5
اصتغرافية من خبلل دورىا يف حتديد أنسب اظتواقع بنظرة تتمتع تقنية نظم اظتعلومات 

اظتؤثرة يف حتديد ىذه ) والقدرة على الربط بني رتيع العوامل واظتتغريات )اظتعايري مشولية واسعة،
حيث زودت برامج نظم اظتعلومات اصتغرافية مبرونة للمفاضلة  .اظتواقع اليت تتنوع يف طبيعتها
، ومن ىذا اأحدىا وزنًا ونسبة أكرب من باقي اظتعايري تبعًا ألمهيتهبني تلك اظتعايري، وإعطاء 

وىناك العديد من Weighted Overlay.اظتنطلق صتأ النموذج لعملية التطابق اظتوزون 
 اظتناىج اظتختلفة واظتتبعة لتخصيص أوزان لتلك اظتعايري وفق أمهيتها، منها على سبيل اظتثال

وىو أبسط طرق وأساليب الرتجيح، وأكثرىا  Ranking Methodأسلوب الرتتيب 
أمهية األوزان، بالرغم من افتقاده لؤلساس النظري، حيث يعتمد على رؤية  اتباعًا لتقييم

الباحثني، وصانعي القرار يف حتديد أفضلية معيار على آخر وىو األسلوب الذي مت اتباعو 
 لوزن معايري النموذج اظتستخدم يف الدراسة.

 ذج، وعرض النتائج:تطبيق النمو  -6
عبارة عن إجراء يتم فيو رتع الطبقات اليت مت إعدادىا يف اطتطوة السابقة بعد حتديد 

ويتم إجراء عملية التطابق اظتوزون بني رتيع اظتعايري اطتاضعة  .وزهنا ومن مث ،مدى أمهيتها
طة توضح جديدة حتدد اظتوقع األنسب يف صورة خري لعملية التقييم يف الدراسة لتنتج طبقة

النفايات يف سيناريوىات  لدفن Suitability Mapمدى مبلئمة صبلحية األراضي 
 .(11ؼتتلفة. شكل )
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 ( درجات المالئمة المقترحة في تحديد أنسب المواقع11شكل )
 لدفن النفايات في مدينة بنغازي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولقد خلص النموذج بعد اجراء عمليات التحليل والنمذجة يف بيئة نظـم اظتعلومات 
اصتغرافية إىل استنباط خريطة اظتواقع اظتبلئمة إلقامة مكبات النفايات يف بنغازي، حيث ديثل 

( اظتناطق غري اظتبلئمة، وترتاوح 3( أفضل اظتناطق مبلئمة "اظتثالية"، بينما ديثل الرقـم )1الرقـم )
درجات اظتبلئمة فيما بينهما، ويتضح أن اظتواقع اظتثالية اظتقرتحة إلقامة مدافن للنفايات يف 
مدينة بنغازي ترتكز يف ثبلث مواقع رئيسة، تقع يف مشال وشرق اظتدينة، أوعتما تصل مساحتو 

النموذج بنسبة مليون مرت مربع ويعد ىذا اظتوقع ىو األكثر حتقيقا ظتعايري  1.38اىل ؿتو 
%   93.3، يليو اظتوقع الثاين الذى حقق نسبة توافق تصل اىل ؿتو %94.9صل اىل ؿتو ت

% 89.9ألف مرت مربع، مث أخريا اظتوقع الثالث بنسبة توافق  363وتبلغ مساحتو ؿتو 
 .(12( شكل ) 2جدول ) مليون مرت مربع.1.16ومبساحة تقدر بنحو 
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 في مدينة بنغازي بعد تطبيق النموذج المقترح ( المواقع المثلى إلقامة مدافن للنفايات2جدول )
 نسبة التوافق % (2المساحة )م الموقع م
 94.9 1385485.1 اظتوقع األول 1
 93.3 363200.1 اظتوقع الثاين 2
 89.9 1165550.5 اظتوقع الثالث 3

 
 .( أنسب المواقع المقترحة لدفن النفايات في مدينة بنغازي12شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات:
 التدوير(. -اسرتجاع اظتفروزات القيمة )إعادة االستخدام  -1
 انشاء مكب صحي وفق االسس واالشرتاطات البيئية. -2
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 قفل آمن ظتكب سيدي خليفة ظتا يسببو من أضرار صحية وبيئية. -3
 تأىيل اظتكب العمومي مبنطقة قنفودة وفق الشروط اظتفروضة لتأمني اظتكب. -4
 حتديث وإعادة تأىيل نظام إدارة البيئة يف رتيع القطاعات.متابعة و  -5
  إنشاء عدد من مصانع السماد وفق تقنية تتبلءم والبيئة احمللية. -6
 التشجيع على إنشـاء غتتمع قائم على التدوير.  -7
  تطبيق مبدأ اسرتجاع الطاقة واإلنتاج النظيف. -8
 اظتخلفات الصلبة.رفع مستوى الوعي البيئي يف التعامل مع  -9
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 الهوامش والتعليقات:
دراسة يف جغرافية البيئة، رسالة ، رًن خالد اآلغا، تقييم إدارة النفايات الصلبة يف ػتافظة خان يونس -1

 .103، ص م2013كلية اآلداب، قسم اصتغرافيا،   ،غري منشورة(، غزة: اصتامعة اإلسبلمية)ماجستري 
غري )أكرم حسني اضتبلق، النمو اضتضري وأثرة على استهبلك اظتياه مبدينة بنغازي، رسالة ماجستري  -2

 . 28، ص م1992، كلية اآلداب، جامعة قار يونس، بنغازي  ،، قسم اصتغرافيامنشورة(
 .98سبق ذكره، ص  جعرًن خالد اآلغا، مر  -3
ىن ظتدينة بنغازي، أىم اظتشاكل البيئية اليت تواجو مدينة اعتيئة العامة للبيئة، تقرير عن الوضع البيئي الرا -4

 . 3، ص م2017، )التشخيص واضتلول( ،بنغازي
 . 103سبق ذكره،  جع، مر رًن خالد اآلغا -5
ع دفن قعهود بنت عائض بن راجح الرحيلي، استخدام نظم اظتعلومات اصتغرافية يف حتديد أنسب موا -6

كلية العلوم االجتماعية، قسم   ،غري منشورة(، جامعة أم القرى)ة ماجستري النفايات باظتدينة اظتنورة، رسال
 . 62 - 59، ص ص م2010، اصتغرافيا

اتفاقية بازل ىي معاىدة دولية مت تصميمها للحد من حتركات النفايات اطتطرة بني الدول، ولتقليل شتية  -7
 النفايات اظتتولدة لضمان اإلدارة السليمة بيئيا .

 اطتزامي عزيز، النمذجة الكارتوجرافية اآللية لتطوير النمو العمراين يف الكويت، سلسلة الرسائلػتمد  -8
 .79، ص م2001معة الكويت، قسم اصتغرافيا،، الكويت، جا257جغرافية 

أزتد غضيبة، ضرغام شتيو، اختيار أفضل اظتواقع ظتكبات النفايات يف الضفة الغربية باستخدام نظم  -9
  7قسم اصتغرافيا، ص ،صتغرافية، اصتامعة األردنيةاظتعلومات ا

 . 62،  59، ص ص مرجع سبق ذكرهعهود بنت عائض بن راجح الرحيلي،  -10
 . 17سبق ذكره، ص  جعأزتد غضيبة، ضرغام شتيو، مر  -11
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 :المصادر والمراجع

 العربية:باللغة المصادر والمراجع : أوالا 
دراسة في ، النفايات الصلبة في قطاع غزةمواقع مكبات أزتد حسن شكري،  -1

كلية اآلداب، قسم   ،غري منشورة(، اصتامعة اإلسبلمية)رسالة ماجستري الجغرافية البيئية، 
 .م2016 غزة، ،اصتغرافيا

اختيار أفضل المواقع لمكبات النفايات في الضفة أزتد غضيبة، ضرغام شتيو،  -2
 قسم اصتغرافيا. ،، اصتامعة األردنيةالغربية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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