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 : ملخص البحث
 للمكبات املرحلية نييني احلاللة املوقعديد ررةة لاءحتتقييم و  الدراسة إىل هتدف

 هتدفكما ظم املعلولات اجلغرافية  ابستخدام نلكب الكرارمي( -)لكب الغريان البلدية يف
مبا يتناسب لع ذلك و  لستقباا  تكون لكبات آلنة ألنلواقع ةديدة تصلح  جيارا إىل

، البعد عن البعد عن الطرق الرئيسية :ملتمثلة يفاالدولية ابزل  اتفاقيةعايري ل لن بعض
احندار السطح ، ، البعد عن لصدر توليد النفاايت، استخدام األرض، نوع الرتبةاملطارات

 نهج التلليلياملو لوصف املعايري  الوصفيالدراسة املنهج  نتهجتا، وعمق املياه اجلوفية
الدراسة إىل  خلصت وزان النسبية هلا،لي الستخراج األوالتلليل اهلر  لكانياا عايري اململعاجلة 
ضة لة لنخفاملرحلي الغريان حقق ررةة لاء بلوقع املك أن أمههالن النتائج  جمموعه
يف  غلب لعايري الدراسة،أنه ال يتفق لع أذ إ النسيبررةة لن ررةات املقياس  23 وقدرها
يتفق لع  فهورةة ر 37قدرها و  ةلرتفعلة لاءررةة حقق املكب املرحلي الكرارمي حني 

 رتفعة املاءلةاملاألراضي  ن لساحةأكما استنتجت الدراسة ،  لعايري الدراسةلعظم 
 .2كم  320.8تبلغ  آلنه لستقبا باتقالة لكوالصاحلة إل

 .لرحلي، التخطيط البيئي ، لكبالتلليل املكاين الكلمات املفتاحية:
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Landfill Site Evaluation and Planning in 

MisurataMunicipalty Using Geographic Information 

System 

Fatma Ahmed Abdulati  
Misurata University 

Abstract: 

The study aimed at assessing the locational suitability of the two-

interim landfills (Alghiran and Alkarareem) in Misurata municipalty 

utilizing GIS technique. The study, as well as, searched the possibility 

of finding new, safe burial waste sites. It did so according to some 

standards of Basel Convetion, and these are: keeping away from 

mainraods, keeping away from airports, keeping away from waste-

generating sources, ground use, soil type, slope and groung water 

depth. The obtained data was analyzed using spatial analysis, so that 

the evaluation of the studied landfills was  given by means of analytic 

hierarchy. In conclusion, it was found that the two landfills scored 

conflictual results. Whereas Alghiran Lndfill achieved a low degree of 

suitability (23 degrees), which does not agree with the study 

standards, Alkrarareem interim burial waste got a a high-suitability 

degree (37 degrees) and this meets most Basel Convention standards. 

It was also revealed that an area of about 320.8 km2 in the 

municipality can be considered suitable for future, safe burial waste 

sites. 

Keywords: Spatial Analysis, Interim Landfill, Environmental 

Planning. 

 .املقدمة:1
الذي يركز على مجيع لكوانت تعترب هذه الدراسة ضمن لواضيع التخطيط البيئي 

ى توازهنا لن خال الوقوف على ة علاحملافظ العضوية  حماوالا  النظام البيئي العضوية وغري
وعلى ( 26، ص2007عزيز، ع احللول املثلى للتنمية البيئية )وض وجيابيات والسلبيات اإل

وصناعية  وأنشطة وخدلات جتارية لرتفعةكثافة سكانية   ذات لصراتة بلديةالرغم لن أن 
أنواع املخلفات ومها فقط يف جتميع وإرارة مجيع  لرحليني تعتمد على لكبني إال أهنا لتنوعة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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خال سنة  ه حديثاا ب الكرارمي املرحلي الذي مت إنشاؤ ولك ،لكب الغريان املرحلي
 يتم جتميع املخلفات الصلبة هبما قبل نقلها للتخلص لنها بشكل اتم يفحيث ، م2020

 لنطقة الدراسةيف  ،البلديةكم شرق   60على بعد  الواقع اتورغاء الواقع بنطقة املررم النهائي
يف املكبات املرحلية  وتتم هذه العملية بتجميع القمالة ،دفنهابالنفاايت  يتم التخلص لن

وبعد ذلك تتم تسوية هذه النفاايت لن فرتة  ،النهائي نقلها وتفريغها يف املررمولن مث 
 نإ وهي عملية ال تتوفر هبا شروط الدفن الصلي، حيث ،وتغطيتها ابلرتاب ،ألخرى
الذي تتوفر فيه مجيع الشروط الصلية حسب لا  مل تتمكن لن احلصول على املوقعالشركة 

 .( ابملنطقة343املارة ) 1973سنة ل( 106ةاء يف الائلة التنفيذية للقانون رقم )
لة اءولن هنا ةاءت هذه الدراسة لتقييم وحتديد ررةة ل ،(101ص ،2007البرية، )

 ةيها اتفاقية ابزل سنابملقارنة لع بعض املعايري التخطيطية اليت نصت عل لواقع هذه املكبات
يف: املتمثلة  GISراخل برانلج  التلليل املكاين أرواتضافة إىل استخدام ابإل ،(1989)

يف القيام  والتطابق املوزونعارة تصنيف املعايري، املكانية، إ احلدور حول الظاهرات عصن
  أفضل النتائج. ة املكانية هبدف الوصول إىلءلاملا ليلحت يةعملب

 سعت الدراسة لإلةابة عن التساؤالت التالية: :حثالبمشكلة 1.1
 لعايري اتفاقية ابزل؟يتفق لع  املوقع احلايل للمكبني املرحليني الغريان والكرارمي هل-أ

 ررةة لاءلة لواقع املكبني املرحليني الغريان والكرارمي بشكل كمي؟ حسابهل ميكن -ب
ح أفضل املواقع إنتاج خرائط رقمية توض القدرة على لتقنية نظم املعلولات اجلغرافية هل-ج

 النفاايت؟لدفن  ةإلنشاء لكبات آلن
 :النقاط التاليةمتثلت فرضيات الدراسة يف البحث:  فرضيات 2.1

 .املستخدلة يف الدراسة لع لعايري اتفاقية ابزل ةقع رفن النفاايت احلاليالو  تتوافقال -أ
 كاين.ملوظائف التلليل اابستخدام ملواقع املكبني  كمية  حتديد ررةة لاءلة ميكن -ب

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ملواقع تاج خرائط رقمية توضح أنسب اإنعلى  قاررةنظم املعلولات اجلغرافية  تقنية-ج
 نشاء لكبات لدفن النفاايت بدقة عالية.  إل
 اآلتية: هدافيسعى البلث إىل حتقيق األ البحث: أهداف 3. 1
 .الدراسة لع لعايري اتفاقية ابزللوقع املكبني املرحليني يف لنطقة لدى توافق  لعرفة -أ

 وفق لعايري اتفاقية ابزل.لة املوقع احلايل للمكبني املرحليني ررةة لاء حتديد -ب
 ملنطقة الدراسة GISاجلغرافية خريطة رقمية ابستخدام تقنية نظم املعلولات  إنتاج -ج

 توضح أفضل املواقع إلقالة لكبات لدفن النفاايت املختلفة.
ثراء البلوث العلمية املختصة ابملاءلة إ تكمن أمهية البلث يفث: أمهية البح 4.1 

التلليل عملية لع  GISاملكانية واملعتمدة على رلج أسلوب التلليل املكاين ابستخدام 
 نشاء قاعدة بياانت ميكن االعتمار عليها لن قبل صناع القرار يفابإلضافة إىل إاهلرلي، 

 هلا. املستقبلي بات والتخطيطملواقع املك حتسني التخطيط املكاين
رحليني يف املوقع اجلغرايف للمكبني املاجملال املكاين للبلث يتمثل  حدود البحث: 5.1

 م2015حسب التقسيم اإلراري لسنة لصراتة بلدية راخل الغريان والكرارمي الواقعني 
يقع حيث  ،اأبوقرين لعدم توفر بياانت عنهمالفرع البلدي الفرع البلدي الوشكة و  ابستثناء

رائرة لع 150 0/ 20" خط طولراخل الفرع البلدي الغريان عند تقاطع  كب الغريانل
يقع فلكب الكرارمي  ألا، 2م21447.36 قدرها لساحةعلى  320 19/ 40"عرض 

 320 10/ 0"ورائرة عرض  150 5/ 40" خط طولراخل الفرع البلدي طمينة على 
الفرتة املمتدة لن عام  حدر يف للبلث واجملال الزلاين ،2م 29635وتبلغ لساحته 

 م. 2021 عام حىت 2015
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 2021 لصراتة بلديةراخل  املوقع اجلغرايف للمكبني املرحليني( 1خريطة )

 
ىل وزارة احلكم احمللي بلدية لصراتة، حدور إ ستناراا اArcMap10.3 برانلج ابستخدام املصدر: عمل الباحث

 .3، ص2015ابعة هلا، واحملات الت بلدية لصراتة وفروعها
 

 الدراسات السابقة: 6.1
كتقنية لكانية لساعدة يف   GISهدفت الدراسة إىل استخدام  ،(2012) رراسة شتية-أ

احلة أفضل املواقع الص ختطيطها واختيارو تقييم واقع لكبات النفاايت يف الضفة الغربية 
ر وتصميم اخلاصة ابختيا لعايري اتفاقية ابزل لن جمموعةإلقالة لكبات صلية بناء على 

 لائمة.غري املكبات احلالية لواقع إىل أن وتوصلت الدراسة وتشغيل لكبات النفاايت، 
لتقييم لوقع  GIS(، هدفت هذه الدراسة إىل استخدام 2010) الرحيلي رراسة-ب

أرضها املدفن العام للنفاايت ابملدينة املنورة، والختيار لواقع ةديدة وحتديد لدى صاحية 
لدفن اآللن ابالعتمار لدفن للنفاايت اخلطرة وإنتاج خريطة رقمية ألفضل لواقع ا إلقالة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقييم مواقع مكبات النفاايت ببلدية مصراتة        2021ديسمرب  18العدد – جملة كلية اآلداب 
________________________________________________________ 

325                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

ة إىل أن لوقع املدفن احلايل وتوصلت الدراس ،لن لعايري اتفاقية ابزل العامليةعلى جمموعة 
% فقط لن لساحة لنطقة الدراسة تعد لثلى إلقالة 2ة لنخفضة، كما أن ذو لاءل

 رة.طاايت اخللدافن لستقبلية للنف
 .املنهج واإلجراءات:2

لن  املنهج الوصفي جني رئيسيني مهاتمدت الدراسة على لنهاعمنهجية البحث:  1.2
لن  املنهج التلليلي، و خال وصف وعرض البياانت واملعلولات املستخدلة يف الدراسة

 إلضافةاب Arc GIS10.3ابستخدام برانلج  خال حتليل البياانت الوصفية حتليا لكانياا 
 استخدام عملية التلليل اهلرلي لللصول على األوزان النسبية ملعايري الدراسة. إىل

 مجع البياانت: طرق 2.2
إىل ةانب  نياا االعمل امليداين لن خال رصد إحداثيات املكبات املرحلية ولعاينتها لك-أ

 لغرض مجع املعلولات. الدراسة زايرة لكتب اخلدلات العالة ملنطقة
كتب   مبوضوع الدراسة لنل االطاع على املراةع ذات الصلة خا لناملكتيب:  العمل-ب

 وجتميع اخلرائط اليت اعتمدت عليها عملية التلليل املكاين.وأحباث علمية ورسائل علمية 
 حتديد وصياغة املعايري املستخدمة يف الدراسة:.3

 ،لاقية ابز لقررات اتف أساسعلى املستخدلة يف البلث املعايري  ممتقد ص  ل
فيما خيص  األورويبوتوةيهات االحتار  ،األلريكيةووكالة محاية البيئة  ،ولعايري البنك الدويل

خذ يف االعتبار عند يؤ   لعياراا  30النفاايت، وحسب اتفاقية ابزل يوةد لا يزيد عن  إرارة
اعتمدت الدراسة  ولقد(. 123ص ،2012 )شتية، ت النفاايتواقع لكبامل تخطيطلا

كما هو لوضح   ووصفيةلكانية  بياانتلن  ملا توفر للباحث اا لعايري فقط وفق سبعةعلى 
 .ابجلدول التايل

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 املستخدلة يف الدراسةلعايري اتفاقية ابزل  (1)ةدول 
 املقياس املعيار

 املطاركم لن حدور 9.5قل لن ألوقع يبعد  أي استبعار املطار البعد عن
 م 500سافة ال تقل عن ل السريعة الرئيسيةالطرق  البعد عن

 كم كلد أقصى  50كم لثايل و3لن  أكثر البعد عن لصدر توليد النفاايت
 لستبعدةبينما املواقع الزراعية لناسبة األراضي البور واملناطق املللية  استخدالات األرض

 % يعترب احندار لثايل5 احندار السطح
 لنخفضة ةنفاذيذات تربة أن تكون  نوع الرتبة

 م200لن  أكثريكون عمق املياه اجلوفية جيب أن  ه اجلوفيةامليا
عهور بنت عائض الرحيلي، استخدام نظم املعلولات اجلغرافية يف حتديد  إىل استناراا  بتصرف لن الباحثاملصدر: 

م القرى، كلية العلوم أنسب لواقع رفن النفاايت ابملدينة املنورة، رسالة لاةستري "غري لنشورة"، ةالعة أ
 .60ص ،2010 اجلغرافيا،ةتماعية قسم اال

 معاجلة معايري الدراسة ابستخدام وظيفة التحليل املكاين:1.3
 :وهي ArcGIS10.3 برانلجلرت هذه العملية بعدة خطوات وذلك ابستخدام 

 لوحد إحداثيابالعتمار على نظام  ArcMap10.3 برانلج اخلرائط ابستخدام يمترق-1
خال هذه اخلرائط  ولن ،UTM-WGS1984يالعاملض هو نظام لاركيتور املستعر 

 .Layersىل طبقاتإوحتويلها  املعايري اليت اعتمدت عليها الدراسة ديدمت حت
لع ها اعدة البياانت وربطق إىلالبياانت الوصفية املتمثلة يف املعايري،  وختزين إرخال-2

 اخلرائط املناظرة هلا. 
 ضمن Euclidean Distance أراة واسطةاحلدور حول الظواهر املدروسة ب إنشاء-3

ن لتغريات الدراسة تعتمد على لسافات وذلك أل ؛Arc toolboxأروات  حزلة
 حمدرة.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 وذلك بتلويل املدخات الوصفية Reclassification املعايريتصنيف  إعارة-4
ل فئة ك، لتلديد ررةة لاءلة  وتصليح اجتاه القيم لتعطي نتائج رقيقة ،رقمية إىل )املعايري(

 لعاماملقياس ا استخدممت  .ةراء عمليات التلليل املكاينوتسهيل التعالل لعها عند إ
Common Scale  أعلى 7 القيمة متثلحيث  ،(7-1القيم ) أساسالذي يقوم على 

، ويعد هذا املقياس أحد يف عملية التقييملة ءررةة لا أرىن 1يمة لقوا لةءلا ررةة
، 5-1، 3-1رةة لاءلة كل طبقة واليت لن بينها املقاييس )املقاييس املشرتكة لتلديد ر

 .(148ص ،2012 شتية،) (1-10
 أمهيتهاخمتلفة حسب  أوزاانا املعايري  أعطيت Weighted Overlayاملعايري وزن -5

النسبية هلا  واألمهية األوزاندرت هذه % وح  100 األوزانهلذه  ياجملموع الكلحبيث يكون 
لرؤية  إضافة Analytic Hierarchy Process يل اهلرليعملية التلل بناء على

  .لراةع عربيةعدة سة واالطاع على لنطقة الدرا أوضاعالباحثة بعد رراسة 

روات املستخدلة يف حتديد املاءلة األ إحدىAHP يلترب عملية التلليل اهلر تع
كما يلى:  مليةذه العاملكانية للمواضيع لتعدرة املعايري وميكن تلخيص خطوات القيام هب

 نقوممت  ،9-1لصفوفة املقارانت الثنائية املتبارلة بني لعايري الدراسة بقيم لن  نضع
جنعل قطر املصفوفة واحد صليح ألنه ميثل املعيار لع نفسه، مت ، ابملفاضلة الرقمية للمعايري

ي نستخرج لعكوس القيم، مت جنمع األعمدة ونقسم كل خانة يف العمور على اجملموع الكل
وزان موع كل صف على عدرها الستخراج األيتم مجع الصفوف وقسمة جم للعمور، وأخرياا 

 يوضح أوزان املعايري( 2واجلدول )، (85، ص2020النسبية للمعايري )عبدالكرمي، 
 .عملية التلليل اهلرلياملستخرةة عن طريق 
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 (AHP)أوزان لعايري الدراسة ابستخدام عملية التلليل اهلرلي  (2)ةدول 
املياه  الرتبة املعيار

 اجلوفية
 استخدام

 األرض
الطرق  االحندار

 الرئيسية
لركز  املطار

 التولد
 الوزن

 %النسيب
 %33 7 7 7 2 5 3 1 الرتبة

 %27 7 7 7 5 5 1 0.333 املياه اجلوفية
استخدام 

 األرض
0.2 0.2 1 3 5 5 3 13% 

 %15 7 7 7 1 0.333 0.2 0.5 االحندار
الطرق 
 الرئيسية

0.142 0.142 0.2 0.142 1 3 3 5% 

 %4 3 1 0.333 0.142 0.2 0.142 0.142 املطار
 %3 1 0.333 0.333 0.142 0.333 0.142 0.142 لركز التولد

 %100 31 30.333 27.666 11.426 12.066 4.826 2.459 موعاجمل
 (AHP) التلليل اهلرلي بناء على نتائج عملية املصدر: إعدار الباحث

 :البعد عن املطاراألول/ املعيار 
خال  ابلطائرات وتقليل االصطدام العشوائي للطيور لاناأل الغرض لن هذا املعيار توفري

 اليتحسب نص املعيار استبعدت املواقع ، (62ص ،2010)الرحيلى،  هبوطها أو إقاعها
( أن 2واخلريطة )( 3)اجلدول يتضح لن  ،كم9.5لن  أقللصراتة تبعد  عن حدور لطار 

 3وبذلك يتلصل املوقع على كم* لن لطار لصراتة5بعد املكب املرحلي الغريان يقع على 
 ةيبعد عن لطار لصرات بينما املكب املرحلي الكرارمي، النسيبلن ررةات املقياس ررةات 

 .النسيبقياس ررةات لن ررةات امل 7علىطابق املعيار ويتلصل وبذلك ي   كم17قرابة 

 
 
 

                                                 
 من حساب الباحث باستخدام األداةMeasure    داخل برنامجArcMap10.3 
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  املطارلبعد عن ا لةءلاررةة  (3)ةدول 
 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا املقياس النسيب

   لرتفع 7 كم  9.5<
   لتوسط 5 كم9.5 -6

   لنخفض 3 كم3-6
   غري لائم 1 كم3> 

  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:           
 

 لصراتة طارابلنسبة مل نياملرحلي املكبني لوقع (2)خريطة 

 
  ArcGIS10.3 برانلج ابستخدام املصدر: عمل الباحث  

 الطرق الرئيسية السريعة: البعد عناملعيار الثاين/
حدوث لؤثرات تنتج لن تفاعل النفاايت لع لكوانت الرتبة  يهدف هذا املعيار إىل استبعار

رؤية عام للطريق وجتنيب املارة ظهر ال، ابإلضافة إىل لراعاة املتدهور الطرق إىلمما يؤري 
وحسبما نصت عليه املعايري التخطيطية جيب أن تكون املسافة أكرب لن لناظر غري لناسبة، 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقييم مواقع مكبات النفاايت ببلدية مصراتة        2021ديسمرب  18العدد – جملة كلية اآلداب 
________________________________________________________ 

330                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 (4واجلدول ) (3)ويتضح لن اخلريطة  ،لرت بني لواقع املكبات وأقرب طريق سريع 500
صل على حت وقد لرت*35قل لن أأن املسافة بني املكب املرحلي الغريان والطريق السريع 

ألا املكب املرحلي الكرارمي يبعد عن الطريق  س النسيب،ررةة واحدة لن ررةات املقيا
 .املقياس النسيبلن ررةات 7بذلك يتلصل على  لرت530 السريع لسافة

 البعد عن الطرق الرئيسية لة ررةة لاء( 4ةدول )
 الكرارمي الغريان ةاملاءل لةءررةة املا املقياس النسيب

   لرتفع 7 م500>
   لتوسط 5 م336-500
   لنخفض 3 م168-336

   غري لائم 1 م168>
  Reclassification عمليةنتائج بناء على  عمل الباحثاملصدر:           

 السريعة لطرق الرئيسيةل ابلنسبةاملرحليني املكبني  لوقع( 3)خريطة

 
 Open street mapالعتمار على اب ArcGis10.3 برانلج ابستخدام املصدر: عمل الباحث

                                                 
 من حساب الباحث باستخدام األداةMeasure    داخل برنامجArcMap10.3 
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 البعد عن مصدر توليد النفاايت: /الثالث املعيار
وتتنوع فيها  املقصور مبصدر توليد النفاايت تلك املناطق اليت ترتفع فيها الكثافة السكانية

األنشطة البشرية، ابعتبار أن السكان هم املصدر األساسي لتلك النفاايت، حيث استخرج 
 Mean Centerابستخدام أراة التلليل املكاين ملنطقة الدراسة  لركز الثقل السكاين

املركز اجلغرايف املتوسط يف الفرع البلدي لصراتة  ومتثل ،Arc Map10.3برانلج ضمن 
 179749 إذ بلغ عدر سكانه املرتبة األوىل لن حيث عدر السكان احتلالذي  املركز
 ،(97، ص2020)بشري،  2018سنة للن مجلة سكان البلدية % 47.7 بنسبة، نسمة

كم   50تزيد عن وأال كم 3أكثر لن وحسب لاةاء به املعيار جيب أن تكون املسافة 
نقل  لتخفيض تكاليف وذلك بني لصدر توليد النفاايت ولواقع املكبات أقصىكلد 

حيث  كبات النفاايتافة والوقت املستغرق للوصول ملوتقليل املس لنها التخلصو  املخلفات
 إنتاةهايف عملية التخلص لن النفاايت ابلرحلة اليولية للمخلفات لن لصارر تتأثر تكال

 قع التخلص لنها.الو  إىل
  لصارر التولدالبعد عن لة ررةة لاء( 5ةدول )

 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا املقياس النسيب
   لرتفع 7 كم3

   لتوسط 5 كم3-15
   لنخفض 3 كم15-30

   غري لائم 1 كم  50->30
  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:            

كم* لن 7أن املكب املرحلي الغريان يقع على بعد ( 4( واخلريطة )5)اجلدول يتضح لن 
ررةات لن املقياس النسيب، بينما املكب  5لصدر توليد النفاايت وبذلك يتلصل على

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 3لن لصدر توليد النفاايت وبذلك يتلصل على  ⃰كم19لى بعد املرحلي الكرارمي يقع ع
 (.5لن ررةات املقياس النسيب كما لوضح ابجلدول )

 
 صدر توليد النفاايتابلنسبة مل املكبني املرحليني لوقع (4) خريطة

 
  ArcGis10.3 برانلج ابستخدام املصدر: عمل الباحث

 :األرضاستخدامات املعيار الرابع/ 
عترب ي إذاالقتصارية لألرض زارت صاحيتها لتطوير لدافن النفاايت،  مهيةاألكلما قلت 

لناسبة ملثل هذه  والسبخاتغري الصاحلة للزراعة  واألراضي ،الفضاء يضااألر املقياس 
مبنطقة  األرضاستخدالات نفت ص   إذ، الزراعية والعمرانية األراضيستبعد يبينما  ،املواقع

 ورض فضاء أرئيسية وهي لناطق عمرانية ولناطق زراعية و  إىل ثاثة استخدالات الدراسة
مت استخراج هذه التصنيفات لن خال عملية التصنيف املراقب للمرئية الفضائية 

                                                 
 من حساب الباحث باستخدام األداةMeasure    داخل برنامجArcMap10.3 
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landsat8 ( 5( واخلريطة )6يتضح لن اجلدول)  راخلأن املكب املرحلي الغريان يقع 
ألا املكب املرحلي ، لن املقياس النسيب ررةات 5علىعمرانية وهو بذلك يتلصل لنطقة 

يتلصل ي طابق املعيار و فضاء وبذلك  نفت كأرضلنطقة ص   راخليقع فالكرارمي 
 .ررةات لن املقياس النسيب7على

 األرضاستخدالات ة ررةة لاءل (6) ةدول
 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا املقياس النسيب

   لرتفع 7 أرض فضاء
   لتوسط 5 استخدام حضري

   لنخفض 1 ستخدام زراعيا
  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:         

 ابلنسبة الستخدام األرض املكبني املرحلينيلوقع  (5)خريطة 

 
 LandSat8املرئية الفضائية ابالعتمار على  ArcGis10.3ابستخدام  املصدر: عمل الباحث

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 لسطح:درجة احندار ااملعيار اخلامس/ 
ن هذه أل ،ررةات5 يقل عنفيف تكون لواقع رفن النفاايت ذات احندار ط أنيفضل 

السطح طبقة متثل احندار  استخرةت، حيث طبيعياا  األلطارلياه  صرافانالنسبة ال تعيق 
ابالعتمار على مناذج االرتفاعات  Slope ابستخدام أراة التلليل املكاينملنطقة الدراسة 

 ةلوزع نقاط ةموعجم ميكن تعريفها أبهنا اليت  Modelsvation leEDigital الرقمية
ولن خاهلا ميكن بناء  ةواملنسوب بدق اإلحداثيات لعلولة ،سطح تضاريسي لعني على

 ،(P81 k.,,Chang ,2020) عار للمناطق املختلفةبالنماذج التضاريسية ثاثية األ
 ختلو لن املنلدراتلنبسطة  يةسهل لنطقة الدراسةطبيعة ويتبني لن خريطة االحندار أن 

لا يقع فوق لنطقة يرتاوح احندارها املكب املرحلي الغريان وأن الوعرة،  واملرتفعات الشاذة
، بينما املكب لن ررةات املقياس النسيب 5ررةة وبذلك يتلصل على  15-5 بني

املعيار يطابق لك وهو بذرةات ر 5 عناملرحلي الكرارمي يقع فوق لنطقة ال يزيد احندارها 
 .(7واجلدول) (6خلريطة )اب هو لبني اكم  النسيبلن ررةات املقياس 7ويتلصل على 

  ررةة لاءلة احندار السطح( 7ةدول )
 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا املقياس النسيب

   لرتفع 7 0-5%
   لتوسط 5 5-15%

   لنخفض 3 15-25%
   غري لائم 1 25%<

  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث در: املص         
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 ابلنسبة الحندار السطح املكبني املرحلينيلوقع  (6)خريطة 

 
  DEMال رقميةابالعتمار على مناذج االرتفاعات  ArcGis10.3ابستخدام املصدر: عمل الباحث 

 نوع الرتبة:املعيار السادس/ 
تلك اليت تكون عليه املعيار  صلا نحسب ت للنفااي ةلنآ اتلكبإلنشاء  ةقع املناسبااملو 

 مما األرضابطن  إىلألهنا حتد لن تسرب عصارة املوار املتلللة  لنخفضة يةنفاذتربتها ذات 
 وهي الرتبةرئيسية لن  أنواع ةأربع مبنطقة الدراسة يوةد، املياه اجلوفية ثينتج عنه تلو  قد

، و السبخةأوالرتبة املللية ، رتبة اجلريية الضللة، الرتبة الرلليةالرتبة اجلافة البنية احملمرة، ال
رللي  يينطلنطقة الدراسة وتتميز بقوام رللي  بشكل كبري يفالبنية اجلافة احملمرة شر الرتبة تنت

وترتاوح ررةة نفاذية هذا النوع لن الرتبة لن ةيدة إىل لتوسطة هو وتعترب صاحلة للزراعة 
 .(8ح يف اجلدول )لوض
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 خصائص الرتبة وررةة نفاذيتها (8)ةدول 
 وصف الرتبة املاءلة (اثنية/ للم)النفاذية  نوع الرتبة

 - ممتاز 1 حصوية صخرية
 لتجدرة لع أرىن نسبة لن الرلال ةيد ةدا 2-10إىل  1-10 حصوية

 - ةيد 4-10إىل  3-10 رللية حصوية

 لن ةيد إىل لتوسط 6-10 إىل 4-10 رللية
ية ذات حمتوي تكوينات رلل

 لنخفض لن الطمي والطني
 خليط لن الرلل والطمي والطني لعتدل إىل ضعيف 10-10إىل  6-10 طينية خمتلطة

 12-10إىل  10-10 طينية
غري لنفذة بشكل 

 عملي
 طني نقي

 properties.html-geosynthetics.com/geosynthetic-.abghttps://www املصدر:

وترتفع  وةبسيهلشتقة لن تكوينات ةريية تتمثل يف السبخات وهي بينما الرتبة املللية 
الرتبة  ألا، ةداا فيها امللوحة وتتميز بشدة متاسكها وتتسرب املياه خاهلا بصورة ضعيفة 

تتميز بقوالها الرللي و  على طول الشريط الساحلي املمتدةتتمثل يف الكثبان الرللية فالرللية 
يط تمتد على شكل شر فألا الرتبة اجلريية الضللة ، وال تستغل يف الزراعة ونفاذيتها املرتفعة

قليلة العمق أو صخرية فقرية يف  ي السبخية وتعتربراضضيق مبلاذات اجلانب الغريب لأل
 خيةلسبالرتبة اتعترب على ذلك بناء  .(51-49، ص ص2010)عنيبة،  لوارها العضوية

الرتبة تليها  ،لعدم صاحيتها للزراعةو نفاذيتها  الخنفاض كبات نظراا امل نشاءإل ةداا  لناسبة
وصاحية  وتستبعد الرتبة الرللية والرتبة البنية اجلافة احملمرة الرتفاع نفاذيتهماالضللة  اجلريية

 3أن املكب املرحلي الغريان يتلصل على  يبني (7) ( واخلريطة9اجلدول ) ،خرية للزراعةاأل
ررةات لن املقياس النسيب لوقوعه فوق لنطقة تغطيها الرتبة البنية اجلافة احملمرة، ألا املكب 

ررةات لن 5يقع يف لنطقة تربتها ةريية ضللة بذلك يتلصل على فاملرحلي الكرارمي 
 املقياس النسيب.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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  ررةة لاءلة نوع الرتبة( 9ةدول )
 الكرارمي الغريان لةاملاء لةءررةة املا النسيباملقياس 

   لرتفع 7 الرتبة املللية
   لتوسط 5 الرتبة اجلريية الضللة

   لنخفض 3 الرتبة اجلافة البنية احملمرة
   غري لائم 1 الرتبة الرللية

 8ل وبياانت اجلدو  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:          
 ابلنسبة لنوع الرتبة املكبني املرحلينيلوقع  (7)خريطة 

 
(، اجلغرافية الطبيعية لن  2010) إىل عمر عنيبة استنارا ArcGis10.3ابستخدام املصدر: عمل الباحث  

ة الشعب للطباعة والنشر الشركسي، حسني أبولدينة، لصراتة: رار ولكتب سحترير: وني، كتاب ةغرافية لصراتة
  .52، صعوالتوزي
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 املياه اجلوفية:عمق  املعيار السابع/
عند ختطيط لكبات النفاايت وذلك لتأثرها بتسرب امللواثت  لهماا  متثل املياه اجلوفية عنصراا 

ذات املياه اجلوفية  ياألرضتفضل  لذياملكبات، حتلل النفاايت راخل لن الناجتة  إليها
لطبقات احلاوية للمياه يف لنطقة ميكن حصر ا ،األقلذات املخزون  واألحواضالعميقة 

ميتد اخلزان  يف السطلي واخلزان اجلويف العميق،الدراسة يف خزانني رئيسيني مها اخلزان اجلو 
الشرق اجلويف السطلي يف املناطق املمتدة لن واري لاةر يف الغرب حىت لنطقة اتورغاء يف 

للفرتة املمتدة لن عصر  تكوينه على التدار الشريط الساحلي ويرةع مجيع املناطقشمل وي
 وطمينه امليوسني وعصر البايوسني والزلن الرابع وعمق املياه يف هذا اخلزان يف الدافنية

ص  ،1989كجاليك، ) اا لرت 75-30لرت ويف لصراتة والسكت 40-5والكرارمي 
تمتد الطبقات احلاوية للمياه فيه حتت طبقات فألا اخلزان اجلويف العميق  (.222-223ص

لا  املياه يرتاوح الكريتاسي وعمقاألول وهذه الطبقات تنتمي يف مجلتها إىل العصر  اخلزان
كجاليك، )األعلى يف الطبقات اليت تنتمي للزلن الكريتاسي  اا لرت 800-200 بني

 (.229-228ص ص ، 1989
  لة عمق اخلزاانت اجلوفيةءلا ( ررةة10)ةدول 

 الكرارمي انالغري  املاءلة لةءررةة املا املقياس النسيب
   لرتفع 7 اجلويف العميق

   غري لائم 1 اجلويف السطلي
  Reclassification نتائج عمليةبناء على عمل الباحث املصدر:          

و أ اا لرت 1100-600توةد على عمق  األسفل والطبقات اليت تنتمي للزلن الكريتاسي 
د أن كا املكبني يقعان جن (8وابلنظر للخريطة ) (233ص ،1989كجاليك، )أكثر 

وعمق املياه يف هذه  فوق اخلزان اجلويف السطلي ابعتباره يغطي كالل لنطقة الدراسة
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يكون عمق  أننصت املعايري على  بينما فقط اا لرت 75-5 لا بنييرتاوح كما ذكران الطبقة  
بني على وهبذا يتلصل كا املك، نشاء املكباتإ لواقع يف لرتاا 200لن  أكثراملياه اجلوفية 

 (.8) واخلريطة (10ررةة واحدة لن ررةات القياس النسيب كما هو لوضح ابجلدول )
 ابلنسبة للخزاانت اجلوفية املكبني املرحليني لوقع (8)خريطة 

 
 Open Street Mapابالعتمار على  ArcGis10.3ابستخدام  املصدر: عمل الباحث 

  الغريان والكرارمي: املرحليني املكببنيقع امو ة مالءمحساب درجة  2.3
اءلة املوقع للدراسة لن حتديد ررةة لن خال عملية التلليل املكاين متكنت ا       

عتبار ابررةة  49و 7بني لا واليت تراوحت قيمها  ،بشكل كمي احلايل للمكبني املرحليني
الناجتة لن حاصل ضرب ؛ ةءلل قيمة أرىن لاأقلة و ءقيمة تدل على أعلى لا أكربأن 

عايري الدراسة البالغ عدر ل يف (7، 5، 3، 1املقياس املستخدم ) لة حسبررةات املاء
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 كما هو لوضح ابجلدول  لعايري ولن مث استخرةت النسبة املئوية لكل قيمة 7عدرها 
وعند مجع الدرةات اليت حتصل عليها كل لكب كما وضلنا يف اجلداول  ،واخلريطة (11)

بذلك يعترب لوقعه لنخفض ررةة  23ي الغريان حتصل على املكب املرحل السابقة جند أن
 37الكرارمي فقد حتصل على ألا املكب املرحليفهو مل يتطابق لع مجيع املعايري  لةءاملا

لن أصل سبعة، وهذا لعايري  أربعةتطابق لع  ألنهلة اا لرتفع املاءوحيقق بذلك لوقع ررةة
 .الثانية األوىل و يثبت صلة الفرضية

 املكبات املرحلية الغريان والكرارميقع الة لو ررةة لاء (11)ةدول 
 الكرارمي الغريان ررةة املاءلة النسبة املئوية القياس النسيب

   املاءلةلرتفع  100%  -75.1 49 –36.76
   املاءلةلتوسط  75% -50.1 36.75- 24.6

   املاءلةلنخفض  50% -25.1 24.5 -12.26
   ري لائمغ 25% -14 12.25 -7

   بناء على نتائج التلليل املكاين املصدر: الباحث

 :ةجديد اتإلنشاء مكب نسب املواقعأحتديد  3.3
للمعاير  طابقةلإلنشاء لكبات  املواقع أفضل تبني)خريطة( طبقة ةديدة  ستخرةتا

 Weighted Overlayلن خال عملية التطابق املوزون املستخدلة يف الدراسة؛ 
رلج مجيع الطبقات )اخلرائط( اليت متثل لعايري الدراسة وإرخال الوزن النسيب  القائمة على
لساحة كل  مت حسابكذلك اليت تعترب لن أقوى وظائف التلليل املكاين.  و  ،لكل لعيار

نفت الدراسة ص  لنطقة  أن وتبني اخلريطة لك مت اثبات صلة الفرضية الثالثة،وبذ استخدام
 هي:و  أربعة تصنيفات أساسية إىل
ختالف مجيع لعايري املوقع األلثل، وتتوزع يف لساحات صغرية ةداا  لائمة:لواقع غري -1

 ألف لرت لربع.  640مشال لنطقة الدراسة حيث تبلغ لساحتها 
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أو اثنني على األكثر، ومتتد على  اا واحد اا سوى لعيار  املاءلة: مل حتققلواقع لنخفضة -2
قرابة ة وغرهبا ومشاهلا الغريب وتبلغ لساحتها لساحات واسعة يف وسط ملنطقة الدراس

 .2ك م 109.856
تتوزع يف نطاقات لبعثرة يرتكز يف شرق لنطقة الدراسة ويشغل  املاءلة:لواقع لتوسطة -3

 .2ك م 796.48لساحة قدرها 
وهي تتوافق لع لعظم لعايري املوقع األلثل ومتتد يف شرق لنطقة  املاءلة:لواقع لرتفعة -4

 .2ك م 320.8بشكل واضح لن الشمال إىل اجلنوب مبساحة قدرها الدراسة 
 للنفاايت قع إلنشاء لكبات ةديدةاو امل( أنسب 9اخلريطة )

 
  ArcGis10.3برانلج ابستخدام  املصدر: عمل الباحث

 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 تقييم مواقع مكبات النفاايت ببلدية مصراتة        2021ديسمرب  18العدد – جملة كلية اآلداب 
________________________________________________________ 

342                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 . االستنتاجات والتوصيات:4
 :االستنتاجات 1.4

لن فقط ررةة  23على وله لنخفض املاءلة، حلصقع املكب املرحلي الغريان لو يعترب -أ
  ررةة. 47النسيب البالغ جمموعها  ررةات املقياس

ررةة لن  37يعترب لوقع لكب الكرارمي املرحلي لرتفع املاءلة، حيث حتصل على -ب
  ررةة. 47ررةات املقياس النسيب البالغ جمموعها 

    2كم320.8نشاء لكبات ةديدة تبلغ لساحته املناطق لرتفعة املاءلة واملناسبة إل-ج

ابالعتمار  لدفن النفاايتقالة لكبات ةديدة إل ةقع املثالياتوضح املو  رقمية ريطةخ إنتاج-ر
لعايري )البعد عن الطرق، البعد عن املطار، البعد عن لصارر توليد النفاايت، 7على 

 اجلوفية(. وعمق املياهاستخدام األرض، احندار السطح، نوع الرتبة 

يسهل التعالل لعها ملنطقة الدراسة ذات لفررات طبيعية وبشرية  قاعدة بياانت إنشاء-ه
 .ةديدةكن االستفارة لنها يف رراسات ميوحتديثها 

عدم وةور إرارة ةيدة للتخلص لن النفاايت اخلطرة راخل لنطقة الدراسة، حيث يتم -و
صلبة أو جتميع خمتلف أنواع النفاايت راخل املكبات املرحلية رون تصنيف سواء املنزلية ال

 الطبية أو الصناعية واألخريتني تصنف لن النفاايت اخلطرة.

 التوصيات: 2.4
 .كافة تقنية نظم املعلولات اجلغرافية يف ختطيط وإرارة املشاريع البيئية استخدام-أ

لة وقد يتسبب ءلوقعه لنخفض املا قفال لكب الغريان املرحلي ألنإيقرتح الباحث -ب
 يف لشاكل بيئية لستقبلية.

على الفكرة التطبيقية  ابالعتمارع إلنشاء لكبات لرحلية ةديدة نسب املواقأ اختيار-ج
 .التلليل املكاينألسلوب 
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