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 الملخص

الك، فقد التغیر في أنماط المع�شة واالستهكذلك في مدینة صـبراتة ، و نظرا للتزاید الكبیر في أعداد السـكان 

تزایدت كم�ات النفا�ات الصل�ة المتولدة عن النشاط اإلنساني �شكل كبیر، األمر الذي أدى إلى بروز أهم�ة 

 ء.اعلى الم�اه والتر�ة والهو البیئي لمك�ات النفا�ات وأثرها ) Optimum Location( دراسة المواقع األنسب

دیثة لدعم حنظم المعلومات الجغراف�ة كتقن�ة االســتشــعار عن �عد و ســتخدام تقن�ات إهدفت هذه الدراســة إلى 

نشــاء مكب إللمالئمة وٕانتاج خر�طة رقم�ة ألفضــل المواقع ا وتحدیدتقی�م من حیث البلد�ة في  صــناع القرار

 محل�ة والدول�ة .الالبیئ�ة  على مجموعة من الشروط والمعاییر اً نفا�ات صح�ة بناء

تمثلت في  والتيالمتوفرة حول منطقة الدراســــة المكان�ة والوصــــ�ف�ة ســــتخدام الب�انات إخالل هذه الدراســــة تم 

اتجاه الر�اح الســـــــائد، شـــــــ�كة الطرق ، التجمعات ، )، طبوغراف�ة منطقة الدراســـــــةDEMنموذج االرتفاعات (

 Land�ة لمنطقة الدراســـة، اســـتخدامات االراضـــي (الحدود االدار الشـــر�ط الســـاحلي (ال�حري)،  الســـكان�ة ،

Use (،  تم اشــــتقاق المعاییر المطلو�ة ، ومن ثم تم تحو�لها إلى ط�قات تمثل المعاییر المتوفرة ، والمعاییر

 ســــتخدام وظائف التحلیل المكاني اإلحصــــائي لتحدید أكثر المواقعإالبیئ�ة والمناخ�ة ، والتي تمت معالجتها ب

 في منطقة الدراسة إلقامة مكب النفا�ات الصح�ة . الئمةالم

عین أما الموقتحدید عدد ثالث مواقع تم أخت�ار إحداها ل�كون موقع تجم�ع وفرز الدراســــــــــــــة هذه نتجـت عن 

قع الحالي المو كذلك تقی�م االخر�ن تم التفضــــــــــــــیـل بینهـا من نـاح�ـة ملك�ـة االرض و�عـدهـا عن آ�ار الم�اه ، 

 .ستخدامات األراضي إ و  بق شرطین أساسیین وهما ال�عد عن الطرق ال �طاللمكب ووجد أنه 

نفا�ات صـــــل�ة ، نظم المعلومات الجغراف�ة ، المواقع االنســـــب ، النمذجة المكان�ة ، تحلیل : كلمات مفتاح�ة

 مكاني.
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 ة. المقدم1

لدول وخاصــــــة اتعد مشــــــكلة المخلفات الصــــــل�ة من أهم المشــــــاكل البیئ�ة المعاصــــــرة التي تواجه دول العالم 
 النام�ة، لكونها أحد مصادر التلوث في هذه الدول ومقدمة المشاكل البیئ�ة في المناطق الحضر�ة .

ة هم�ة �الغة في جم�ع مجاالت التنم�أ أصــــــــــــ�حت الدراســــــــــــات التطب�ق�ة في نظم المعلومات الجغراف�ة تمثل 
وال�شـــــــر�ة واالقتصـــــــاد�ة للتنم�ة، والحاجة خاصـــــــة ف�ما یتعلق منها بدراســـــــة المقومات الطب�ع�ة  لمســـــــتدامةا

ي عتمدت على نظم التحلیل المكانأ التنم�ة المســـــــــــــتدامة والتي ال�مكن أن تتحقق اال اذا المســـــــــــــتمرة لتحقیق 
خت�ار الموقع االنسـب للمشار�ع التنمو�ة أو النموذج االفضل الستغالل الموارد بهدف طرح أفضـل البدائل إل

 المستدامة .الطب�ع�ة �ما �حقق التنم�ة 

تضــــع تقن�ات االســــتشــــعار عن �عد ونظم المعلومات الجغراف�ة الحلول الجزر�ة التي تســــهم في دعم متخذي 
 القرار ف�ما یتعلق بإعادة تخط�ط وتوز�ع الخدمات الحضر�ة �ما �حقق االرتقاء �مستوى المع�شة في المدن.

 ســاهم في أســلوب أخت�ار الموقع االنســبالتطب�قي الحالي عدة معلومات من شــأنها أن ت �حثضــع ال�عل�ه 
 .أو التقلیل منها لدفن النفا�ات دون وجود سلب�ات

قي ســــــــــــاس تطب�أالمؤثرة في المشــــــــــــروع على الموقع االنســــــــــــب هو الموقع الذي تتوازن ف�ه جم�ع العوامل  
 والر�ط ف�ما بینها . حیث ال یوجد موقع ضمني واحد لكل مشروع فهناك البیئ�ة للضـوا�ط والعوامل الجغراف�ة

طق�ا خت�ارًا منإموقع میزاتـه الخـاصــــــــــــــة فالبـد من الموازنة الخت�ار موقع المكب  كثر من موقع واحـد، فلكـلأ
 كبر قدر من العائد �أقل التكالیف الممكنة وأقل االضرار البیئ�ة المحتملة . أومعقوال �عطي 

تقن�ة نظم المعلومات الجغراف�ة نســــــتط�ع تخط�ط وتنظ�م وجمع ونقل المخلفات �أفضــــــل الطرائق ســــــتخدام إب
وأدقها �أقل كلفة اقتصـــــــاد�ة ممكنة، وتســـــــاعد هذه الطرائق أصـــــــحاب القرار في كل مراحل التخط�ط إلدارة 

مخلفات الصــــــل�ة ال النفا�ات الصــــــل�ة �ما في ذلك التنبؤ �كم�ات المخلفات المتولدة ومعالجتها وتحدید نوع�ة
 البیئ�ة .و من أجل اخت�ار الحل األكثر اقتصاد�ة �شكل یتوافق مع القیود التشر�ع�ة والتقن�ة واالقتصاد�ة 

 . مشكلة ال�حث 2

ســـــاهمت التطورات االقتصـــــاد�ة واالجتماع�ة خالل العقدین األخیر�ن في ظهور أنماط مع�شـــــ�ة جدیدة أدت 
 ا داخل مدینة صــبراتة، ورافق هذا التطور تزاید وتنوع في كم�ة النفا�اتإلى ز�ادة متطل�ات اإلنسـان وتنوعیه

وى على مســــــــــــــتمن قبل صــــــــــــــناع القرار داخل البلد�ة  ، ولكن هـذا التطور لم یواك�ـه إجراءات فعل�ـةالطل�ـة 
ن یمما أدى إلى ز�ادة اآلثار الســــــــلب�ة لهذه النفا�ات على صــــــــحة المواطنوالبیئ�ة الجوانب التنظ�م�ة والتقن�ة 

 .كاكلوعلى البیئة 
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 فرض�ة ال�حث . 3 

 تم وضع عدة فرض�ات سیتم إث�ات مدى صحتها وهي على النحو التالي:ال�حث لكي تتحق أهداف 

 إن للعوامل الطب�ع�ة وال�شر�ة أثر كبیر في إخت�ار موقع المكب. .1
 ومعاییر البیئ�ة المختلفة . الموقع االنسب هو الموقع الذي تتوازن ف�ه جم�ع العوامل .2
كثر خت�ار المواقع االإبواســــــــــــــطة تقن�ة نظم المعلومات الجغراف�ة �ســــــــــــــهل في  إن تطبیق المعاییر .3

 نشاء مكب .مالئمة إل
 فا�ات .قامة مكب نتوافق المكب الحالي مع المعاییر والشروط الصح�ة والبیئ�ة محل�ة والدول�ة إل .4

  أهم�ة ال�حث. 4

 الى تحقیق االتي : یهدف ال�حث

تحدید المواقع االكثر مالئمة القامة مكب نفا�ات داخل بلد�ة صـــــبراتة ضـــــمن اشـــــترطات ومعاییر  .1
 بیئ�ة مختلفة وترتیبها من االكثر مالئمة الى االقل مالئمة .

اخــل تجم�ع دالتعرف على موقع مكــب النفــا�ــات الحــالي في مــدینــة صــــــــــــــبراتــة وتوز�ع الحــاو�ــات ال .2
ومدى مطا�قتها للمعاییر والمواصـــفات والشـــروط الصـــح�ة والبیئ�ة المحل�ة مخطط صـــبراتة المدینة 

 والدول�ة المعمول �ه في دولة لیب�ا.
 النفا�ات .المالئمة القامة مكب إنتاج خر�طة رقم�ة لمدینة صبراتة توضح أفضل المواقع  .3

  �حثحدود ال. 5

 

 

 

 

 

 

 

ي فح�ددت منطق�ة البح�ث بم��دین�ة ص������برات�ة التي تقع 
الش���مال الغربي للیبیا على الس���احل والى الش���رق من 

كم، كم��ا تبع��د عن م��دین��ة  42م��دین��ة زوارة بحوالي 
كم في اتج���اه الجنوب الغربي  8ال�عجیالت بحوالي 

كم عن م��دین��ة ص������رم��ان التي تقع  9وتبع��د بحوالي 
ش����رقھا وتعد تض����اریس����ھا مس����تویة الى حد ما حیث 

ى مس����توى متر عل 212الى  19یتراوح ارتفاعھا من 
سطح البحر، ویتمیز مناخ ھذه المدینة بحرارة مرتفعة 
ص���یفاً ومناخ معتدل ش���تاًء ، عدد س���كان المدینة یزید 

ألف نس��مة وتبلغ مس��احة ھذه المدینة حوالي  100عن 
)، واإلح��داثی��ات الجغرافی��ة للم��دین��ة 2كیلومتر 887( 

 ]1[ھي :

 )  12,32 - 0012,خطوط طول ( 

 ) .  32,20 - 32,50 دوائر العرض ( 

 

 

 �حث) منطقة ال1الشكل (
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  �حثمنهج وأسلوب ال.6

على المنهج التجر�بي الذي �عتمد على النمدجة التجر�ب�ة على أساس النموذج المق�اسي حیث  �عتمد ال�حث
حیث  حثال�یتم إعادة نمذجة مكان�ة للموضـــــــــوعات الجغراف�ة التي لها عالقة �الخصـــــــــائص البیئ�ة لمنطقة 

 �المراحل التال�ة : ال�حث ر�م

 لمنطقة الدراسة . المتاحة المكان�ةالوصف�ة و المعاییر المعلومات�ة تحدید  •

�االعتماد على نظم االحداث�ات موحد لجم�ع  ARCMAP10.5ترق�م الخرائط بواســــــــــــــطة برنامج  •
 الخرائط .

  Buffer-Union-Eraseمن حیث تحالیل  Data Modellingتصم�م النمذجة المعلومات�ة  •

 Optimumنســـــــــــب اجراء التحلیل المكاني للمعاییر المختلفة �غرض الحصــــــــــول على الموقع األ •
Location . لدفن النفا�ات المنزل�ة 

 �حثالمعاییر المعلومات�ة المكان�ة لل 1.6 

تعتمـد عمل�ـات اخت�ـار الموقع األنســــــــــــــب على أســــــــــــــالیـب التخط�ط البیئي والتي تـدخل فیها مجاالت علم�ة 
 ومعلومات�ة مكان�ة متشع�ة منها عمران�ة، جیولوج�ة ، بیئ�ة ون�ات�ة وغیرها.

  المناخ 1.6.1

�قصـــــــد �ه حالة الجو في مكان ما خالل فترة طو�لة، و�شـــــــمل عدة عناصـــــــر منها : درجة الحرارة، الر�اح، 
 [2]االمطار والرطو�ة النسب�ة التي تعاني منها المنطقة �سبب قر�ها من ال�حر .

  درجة الحرارة 1.1.6.1

ة جات الحرارة كلما قلت كم�ة العصــــــــــــــار درجـات الحرارة المرتفعـة تز�د من معدالت التبخر، فكلما أرتفعت در 
الموجودة في المك�ات، و�التالي قلت إحتمال�ة تسرب هذه العصارة إلى الم�اه الجوف�ة، لذلك تفضل المناطق 
ذات درجـات الحرارة المرتفعـة إلقـامـة مك�ـات النفـا�ـات علیهـا، كمـا أن درجـة الحرارة تؤثر في تحلـل النفـا�ات 

 في ز�ادة الروائح الكر�هة . العضو�ة وتخمرها مما �ساهم 

 م �منطقة الدراسة . 2013_ 2000) یوضح ت�این درجات الحرارة خالل الفترة 1الجدول (

 د�سمبر نوفمبر أكتو�ر سبتمبر أغسطس یولیو یونیو مایو إبر�ل مارس فبرایر ینایر الشهور

 16.1 20.8 25.1 27.1 26.2 30.5 25.5 25.1 21.5 18.2 15.2 14.7 المتوسط
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  االمطار 2.1.6.1

على ح�اة السكان وتحركاتهم في المناطق الجافة وهي أساس  تعد األمطار من أهم العناصـر المناخ�ة تأثیراً 
، وٕان ســــــــقوط األمطار یخلق ظروفا رط�ة على ســــــــطح األرض حیث الح�اة ومصــــــــدر تغذ�ة الم�اه الجوف�ة

 . والمستنقعات تتجمع الم�اه خاصة في المناطق الردیئة الصرف وتكون البرك

 ) متوسط كم�ات االمطار في مدینة صبراتة2جدول (

 د�سمبر نوفمبر أكتو�ر سبتمبر أغسطس یولیو یونیو مایو إبر�ل مارس فبرایر ینایر الشهور

متوسط كم�ات 
 االمطارملم/شهر

 

43.6 24.7 10.9 5.3 1.7 0.3 0.0 0.2 4.7 20.8 29.1 33.8 

 الرطو�ة النسب�ة 3.1.6.1

، وتنخفض %80الرطو�ة النســــب�ة في المناطق الســــاحل�ة لتصــــل الى أكثر من فیها ترتفع لیب�ا �شــــكل عام 
كلما اتجهنا نحو الداخل حتى تصــــل إلى أدنى مســــتو�اتها في المناطق الوســــطى والجنو��ة لتصــــل الى أقل 

 . %10من 

 الر�اح 4.1.6.1

 

 

 

 

 

 مظاهر السطح 2.6.1

لدراســـــة الســـــطح �ســـــتوجب االســـــتعانة �الخر�طة الطو�وغراف�ة للمنطقة التي تقع فیها صـــــبراتة وذلك إلظهار 
التضــــــــــار�س وإلعطاء صــــــــــورة تفصــــــــــیل�ة عن مظاهر الســــــــــطح ، لما لهذه المظاهر من أثر كبیر في نمو 

 [3]المستوطنات ال�شر�ة �المنطقة .

تســــــــــــــاهم الر�ـاح �فـاعل�ـة قو�ة في نقل الغازات 
مك�ات النفا�ات، مما  والروائح المتصـــــاعدة من

یؤثر على الصـــــــحة العامة، ومن هذا المنطلق 
فــإن جم�ع التشــــــــــــــر�عــات والقوانین واالتفــاق�ــات 
الدول�ة توصـي بإنشاء المك�ات في مناطق تقع 
 عكس إتجاه الر�اح �النس�ة للمناطق العمران�ة.

 
 

 ) اطلس الر�اح2الشكل (
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 التر�ة 1.2.6.1

تعلو صــــــــــــــخور األســــــــــــــاس وتحدث فیها التغیرات الفیز�ائ�ة والك�م�ائ�ة التر�ـة هي الط�قـة الســــــــــــــطح�ـة التي 
 والبیولوج�ة وهي مكونه من خل�ط من المواد العضو�ة وغیر العضو�ة وتكثر فیها الفراغات الهوائ�ة.

 ) نتائج تحالیل لعینات تر�ة في منطقة الدراسة3جدول (

 كر�ونات الكالسیوم العضو�ةالمادة  التوصیل الكهر�ائي رقم الحموضة الب�انات المنطقة

 3.85 0.12 0.226 8.55 صبراتة

ضــل أن خت�ار موقع مكب النفا�ات، إذ تفأوتعتبر التر�ة من العناصــر الهامة التي تؤخذ �عین االعت�ار عند 
تكون تر�ة المكب تر�ة طین�ة ذات نفاذ�ة قلیلة مما �قلل من تســـــــرب العصـــــــارة إلى الخزان الجوفي و�التالي 

 تقلل من تلوث الم�اه الجوف�ة .

 

 تضار�س المنطقة  2.2.6.1

 

 

 

 

 النطاق العمراني 3.2.6.1

 

 

 

 

 

 

 ) نموذج االرتفاعات لمنطقة الدراسة3شكل (

 

من  (DEM)تم االســــــــــــــتعـــــانـــــة بنموذج إرتفـــــاعـــــات 
متر وذلك الظهار التضار�س  30بدقة   SRTMقمر

 �منطقة الدراسة �شكل أكثر وضوح .

 

 

 ) التركیز العمراني �منطقة الدراسة4شكل (

 

یمث��ل النط��اق العمراني أح��د أھم المع��اییر المك��انی��ة 
التي تعتم��د علیھ��ا ال��دراس�������ة حی��ث یج��ب أن یكون 
الموقع األنس�������ب خ��ارج النط��اق العمراني لكي یتم 
التفادي الس�����لبیات والمتمثلة في إنبعاث غاز المیثان 

العمرانیة المحیطة ومخاطره على الس������كان والبیئة 
لذلك یجب أن یوض�����ع في االعتبار امتداد العمراني 
الحالي والمس������تقبلي والخریطة توض������ح جزء من 

 مناطق التركیز العمراني في مدینة صبراتة .
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 ش�كة الطرق  4.2.6.1

 

 

 

 

 

 الغطاء الن�اتي 5.2.6.1

 

 

 

 

 

 الشر�ط الساحلي ال�حري  6.2.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ش�كة الطرق المعبدة �منطقة الدراسة5شكل (

بیئي، مجال التخط�ط التلعب ش�كة الطرق أهم�ة كبیرة في 
فهي تحدد مسارات ش�كة النقل من ناح�ة ومن ناح�ة 
أخرى تحقق الترا�ط المكاني بین مناطق وأقال�م الدولة 
المختلفة،وعل�ه تحتاج أن توضع في الحس�ان �النس�ة 

 الخت�ار موقع دفن النفا�ات .

خــاصـــــــــــــــة، إال أن �مثــل الغطــاء الن�ــاتي أهم�ــة بیئ�ــة 
الن�ـــــاتـــــات تتفـــــاوت ف�مـــــا بینهـــــا من حیـــــث األهم�ـــــة 
االقتصاد�ة ومن حیث فترة تتواجد فیها، فمنها ن�اتات 
فصــــل�ة فقط ومنها ن�اتات تظهر عقب ســــقوط أمطار 
فقط ولفترة محدودة زمنها ن�اتات على شــكل شــجیرات 

 دائمة .

 
 ) الغطاء الن�اتي 6شكل ( 

تكمن أهم�ة الشـــــــــــــر�ط الســـــــــــــاحلي في كون 
طب�عة المدینة في وجهة س�اح�ة واقتصاد�ة، 
وهذا ما ســـــبب التركیز على مع�ار الشـــــر�ط 

 الساحلي .

 
 

 ) الشر�ط الساحلي ال�حري 7شكل (
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 داخل مخطط المدینة ومواقع أماكن الحاو�ات موقع دفن النفا�ات الحال�ة 3.6.1

 موقع دفن النفا�ات المنزل�ة الحالي    1.3.6.1

لمناطق نه قر�ب من اأتضح إموقع المكب الحالي وهو �قع جنوب مدینة صبراتة وهو حسب الز�ارة المیدانة 
 . لم�اه �ار اآوالقرب من  لتطور العمراني المستقبليالسكان�ة كذلك قر�ب من الطر�ق المعبد و�خالف ا

 المدینةموقع تجم�ع القمامة داخل المخطط   2.3.6.1

 لغرض تحدید مواقع وحدات تجم�ع القمامة المركز�ة تم

 )  GPSإستخدام جهاز تحدید المواقع العالمي ( 

 

 

 

 ) التوز�ع الغیر متناسق8خالل الشكل (لوحظ من 

 للحاو�ات مع العلم أن النقاط أعاله تمثل نوعین من 

 الحاو�ات المتوسط والكبیرة نظیر الكثافة السكان�ة 

 �المدینة . 

 

  اسلوب العمل والتحلیل والمناقشة 2.6

اعتمد أســــــــــلوب العمل على مرحلة تجم�ع وٕادخال الب�انات الوصــــــــــف�ة والمكان�ة في قاعدة ب�انات جغراف�ة ، 
المراحل . حیث تمر �مرحلة تحلیل الب�انات والمعاییر واالشـــــــــــــترطات البیئ�ة ، مرحلة إســـــــــــــتخالص النتائج 

 التال�ة :

ع ر�طها م جغراف�ة ة في قاعدة معلومات وضـــع المواصـــفات أو المعاییر المعلومات�ة البیئ�ة المختلف 1.2.6
 [4] .) لكل اشتراط  Bufferعمل حیز ( لها مع الخرائط والمرئ�ات الفضائ�ة المناظرة

 

 )   أماكن تجم�ع القمامة داخل مخطط صبراتة 8شكل ( 

 

 ) تمثل الحیز الذي �مكن للحاو�ات تغطیته .9( شكل
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  Data Modelingتصم�م النمذجة المعلومات�ة  2.2.6

�مثل التكامل و الدمج أو تركیب الب�انات أفضـــل وظ�فة عرفت بها أنظمة المعلومات الجغراف�ة و�قصــــد بها 
ا،وعلى الرغم من أن هذه الطر�قة تبدو �ســــــــــ�طة إال أن عمل�امطا�قة الب�انات مع  مج د ت�عضــــــــــها �عضــــــــــً

   (Layer) الب�انات تحتاج إلى جهد حاسوب ضخم، �شتمل أساسا على مطا�قة عدة ب�انات تسمى ط�قات
 �عضها فوق �عض ومن ثم تأد�ة �عض العمل�ات الر�اض�ة العالق�ة علیها والر�ط بینها.

 
 

 

 ) تمثل حیز الحرم لط�قة الطرق 10 ( شكل

 

 

) تمثل حیز الحرم للشر�ط 11شكل(
 الساحلي

 

 

) حیز الحرم لط�قة استخدامات  12شكل (
 من نطاق عمراني األراضي �ما ف�ه

 

 

) أعادة التصنیف لط�قة  13شكل (
 االنحدار لمنطقة الدراسة
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 Optimumیل المكاني للمعاییر المختلفة �غرض الحصــــــــــــــول على الموقع األنســــــــــــــب إجراء التحل 3.2.6
Location  الصل�ةلدفن النفا�ات . 

 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Overlayأوال : عمل�ة التراكب 

 

 ال�حث) عمل�ة التراكب لجم�ع الط�قات 14شكل (

 

 : UNIONثان�ا : تحلیل االتحاد 

 

 ) جمع جم�ع الط�قات في ط�قة واحدة15شكل (

  Erase تحلیل المحوثالثا : 

 
) األماكن المخصصة والموافقة للمعایر 16شكل (

 و�نصح بإنشاء مكب بها.

 

 

  الم�اه الجوف�ةخامسا : 

)  المواقع التي وافقت كل الشروط 17شكل ( 
 والمعاییر إلنشاء مكب.
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 المقترحـــــــة مقارنة بین الموقع الحالي للمكب مع المواقع 3.6

�عد اســتخالص مواقع مك�ات النفا�ات الصــح�ة المقترحة من خالل الدراســة، تم توق�ع ط�قة المكب النفا�ات 
الحالي على الخر�طة أفضـــــل المواقع المقترحة في مدینة صــــــبراتة والتي تمثل اللون األســـــود كما موضــــــحة 

 )18رقم ( شكل�ال

 

 �حثوط في الالمقترحة التي وافقت الشر  )  الموقع الحالي مع المواقع18 ( شكل

   النتائج .5

خلصـت الدراسة الى تحدید افضل المواقع القامة مكب النفا�ات الصح�ة �المدینة والتي تم تمثیلها  .1
)، حیـــث بلغ 1،2،3بخرائط مالئمـــة أي أكثر المواقع مالئمـــة على االطالق وتحمـــل الـــدرجـــات (

 41230حوالي ( 1والتي تحمل درجة المالئمة  مســــاحة المناطق الصــــالحة القامة مكب النفا�ات
 .هكتار)  1860حوالي ( 2هكتار) بینما المنطة التي تحمل درجة المالئمة 

هكتار) منطقة   299والذي بلغ مســــاحته حوالي ( 3حددت الدراســــة اســــتخدام درجة المالئمة رقم  .2
لرئ�ســــــــــــــي النقالت لمكب اتجم�ع وفرز للنفـا�ـات المنزل�ـة لكي تقلـل من التكـالیف كذلك توفر عدد 

 وٕاطالة عمر االل�ات �الموقع عند اجراء الز�ارة المیدان�ة للموقع وجد انه مكب سابق للبلد�ة  .
أظهرت الدراســــــــــة أن موقع مكب النفا�ات الحال�ة في المدینة ال یوافق �عض الشــــــــــروط والمعاییر  .3

قة مة التغطي كافة اح�اء واز البیئ�ة المســــــــتخدمة في الدراســــــــة، كذلك توز�ع الحاو�ات تجم�ع القما
 المدینة .
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أثبتت الدراســــــــة أن تطب�قات نظم المعمومات الجغراف�ة ذات كفاءة وفاعل�ة عال�ة في تحدید مواقع  .4
مك�ات النفا�ات الصــل�ة كما تســاهم �شــكل فاعل في مســاعدة صــناع القرار الخت�ار مك�ات جدیدة 

 التخلص من النفا�ات ودعم اتخاذ القرار.تعمل علي تحقیق إدارة متكاملة سل�مة ومستدامة في 
نجحت الدراســـــــة في إعداد دراســـــــة تفصـــــــیل�ة حول المعاییر والشـــــــروط الواجب ات�اعها في عمل�ة  .5

 .اخت�ار مواقع مك�ات النفا�ات الصح�ة

 المراجع  .6

 م . 2018السكاني لمدینة صبراتة، التعداد السجل المدني صبراتة ، اإلحصاءات  ]1[
طة األرصاد المناخ�ة �صبراتة (ب�انات غیر منشورة) للفترة الب�انات مجمعة من مح ]2[

 م.2013_2000
حسن الجدیدي ، الزراعة المرور�ة وأثرها على استنزاف الم�اه الجوف�ة في شمال غرب سهل  ]3[

 م . 2000الجفارة،
 1973جودة،حسنین، ا�حاث جیومورفولوج�ة االراضي اللیب�ة ، منشورات جامعة بنغازي ، ]4[
في تحدید موقع مكب النفا�ات �مدینة بورتســـــــــــودان، مؤتمر  GISســـــــــــتخدام تقن�ة أم�مة، علي ، ا ]5[

 ، المملكة االردن�ة الهاشم�ة.2015الجیومات�كس العالمي السا�ع ، ابر�ل 
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