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. الملخص  

الجهة الشمالٌة  فًوتحدٌدا  ، مدٌنة الشامٌةالطمر الصحً للنفاٌات فً لع اموٌهدف البحث الى تحدٌد 

بعض دراسة  تمهكتار.  11220.5 وتبلغ مساحة المنطمة المدروسة  ،من محافظة المادسٌة  الغربٌة 

 المناطك)الجوفٌة  و البشرٌة   المٌاه نهار،اال نحدار،اال ، الخطٌة التراكٌب(  الطبٌعٌة) المعاٌٌر ، منها 

 التً تعمل على تحدٌد درجة(  النباتٌة التغطٌة كثافة ) الرض و طبٌعة (العمرانٌة ، المرى ، الطرق 

الصحٌة  المشاكل خاللحسب كل معٌار ومدى تأثره بالطمر من ، والع الطمر الصحً للنفاٌات لممالئمة ال

تم بناء نموذج ٌحدد  المعاٌٌرعتماد على هذه اال خاللمعها. ومن  المعاٌٌروالبٌئٌة التً ٌسبب تفاعل هذه 

 مالئمةمناطك التً تكون الوالذي لسمت الى فئات أظهرت ان ،  كل مناطك منطمة البحث مالئمة مدى 

من مجموع  (1%)أي بنسبة مئوٌة ، هكتار  ((120.4بلغت  للنفاٌات علٌها مرصحًط موالع  ألنشاء

 عاٌٌرالطبٌعٌةالم حسب موالع طمر صحً للنفاٌاتانشاء  ٌمكن علٌها  المناطك التً لساحة الكلٌة ، أما االم

من مجموع  (99%)أي بنسبة مئوٌة  ، هكتار( 11100.1) مساحتها كانت رضاال وطبٌعة والبشرٌة

 ساحة الكلٌة للمنطمةالم

Summary 

The research aims to determine the sanitary landfill sites for waste in the city of 

Al-Shamiya, specifically in the northeastern side of Al-Qadisiyah Governorate. The 

area of the studied area is 11,2200.5 hectares. Some criteria have been studied, 

including (natural) linear structures, slope, rivers, groundwater and human (urban 

areas, villages, roads) and the nature of the land (the density of plant coverage) 

that works to determine the degree of suitability for sanitary landfill sites for 

waste according to each standard and extent Affected by landfill through health 

and environmental problems that cause the interaction of these standards with it. 
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By relying on these criteria, a model was built to determine the suitability of all 

areas of the research area, which was divided into categories. It showed that the 

areas that are suitable for the establishment of waste dump sites on them 

amounted to 120.40 hectares, i.e., a percentage (1%) of the total area. Which 

cannot establish sanitary landfill sites for waste according to natural and human 

standards and the nature of the land, its area was (11100.1) hectares, i.e. a 

percentage (99%) of the total area of the area 

 

. الممدمة  

ع تنو الذي ادى الى ، دم الصناعً والتمنًوالتم اشًعالممستوى الوارتفاع  ،  عدد السكان ان زٌادة  

مدن لا تواجه مشاكل التًلمن أبرزا منها التخلص عملٌة صبحت، فا  لصلبة ا كمٌات النفاٌات ٌادوازد

صحة  وعلى ومواردها الطبٌعٌة لبٌئةا من أخطار على تشكله هذه النفاٌات لمانظرا  ، لبشرٌة ا والتجمعات

تخلوا منها  الكل الحضرٌة التً اشالممته ، وتكاد عملٌة التخلص من هذه النفاٌات تكون من النسان وساال

 واضحاان تأثٌرها بدا  اال ورغم ان هذه الظاهرة لٌست جدٌدة ،  على وجه الخصوص ، بلدان العالم الثالث

لتصادٌة التً االو جتماعٌةاال لتطورات ت ارافم التً،   ملٌونٌةالمدن ال مدن وبروز ظاهرةلتضخم ا مع

ما تتمتع به من بعلومات الجغرافٌة المونظم  ، ستشعار عن بعداال ةما تمدمه تمنٌ خاللشهدها العالم ، ومن 

 المالئمة لطمر موالعالى الالوصول  خاللهامعاٌٌرٌمكن من  فٌوضع ، منها ستفادةاالاإمكانٌات ٌمكن 

. الصلبة النفاٌات  

 

مشكلة البحث   اوال :

  : البحث بماٌلًة مشكلتتلخص 

؟  فً منطمة الدراسةالصلبة لطمر النفاٌات  مالئمةهل ٌمكن تحدٌد موالع  -1  

لطمر الصحً ؟ المالئمة موالع لعتماد علٌها فً تحدٌد ااالالتً ٌمكن  المعاٌٌرماهً  -2    

  الفرضٌة ثانٌا :

  (RS, GIS.)  . استعمال تمنٌات حدٌثه خاللمن  للنفاٌات الصلبة المالئمة ٌمكن تحدٌد موالع الطمر  1-   

 االماكنو ،االنهار ، والمرب والبعد عن االنحدار درجة تحدٌد هااللٌمكن من خ عدٌدة معاٌٌر توجد -2

.             العمرانٌة  
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  أهداف البحثثالثا : 

نسان فً أدنى إألالموالع المناسبة التً تكون آثارها السلبٌة على البٌئة و من ، الصلبة مكب لنفاٌاتاختٌار -1

. تالمستوٌا   

  .مدٌنة الشامٌةوادارتها فً  ، الصلبة فً التعامل مع النفاٌات ياراألدالتعرف على المستوى  -2

ٌةالتعرف على المعاٌٌر والشروط المستخدمة فً تخطٌط أفضل موالع مكبات النفاٌات الصح -3 .  

 والعاملٌنالتً تفٌد صناع المرار ،  التوصٌات، وتمدٌم الممترحات و مجموعة من النتائجالحصول على  -4

. فً لطاع النفاٌات الصلبة  

. منهجٌة الدراسة  -رابعا    

، النفاٌات الصحٌة  المولع األفضل لمكب ، لغرض اختٌار  ٌعتمد البحث على النمهج الوصفً التحلٌلً  

: التالٌةالنفاٌات باتباع الخطوات  طمرأفضل موالع  اختٌارولد تمت عملٌة    

. االرض معاٌٌر تمٌٌم  تحدٌد  -1  

ة .البٌانات الجغرافٌ ، واعداد لاعدة بٌانات المعاٌٌرجمع  -2    

)Scale Common.).3  ممٌاس تصنٌف البٌانات، الممٌاس المشترن-  

  (   Spatial Analysisً  )التحلٌل المكانمعالجة المعاٌٌر باستخدام وظائف  -4

 . عتحلٌل المول  5-   

 . الوزن النسبً للمعاٌٌر  -6  

  . وتحلٌل النتائج ، ئمةالاستنتاج خرائط الم -7  
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 خامسا : حدود منطمة الدراسة 

: الحدود المكانٌة  1-   

 وبٌن دائرتً( شرلا 44,33 -44,33) بٌن خطً طول  تمع مدٌنة الشامٌة  فلكٌا    -:المولع الفلكً   -أ

شماال.(  31,53 -31,56 ) عرض  

 ، تحدها ناحٌة الصالحٌة من جهة  الشمال ، ب المولع الجغرافً :  تعد المدٌنة مركزا  لمضاء الشامٌة 

وناحٌة غماس من جهة الجنوب ،  ، ومحافظة النجف من جهة الغرب ، ولضاء الدٌوانٌة من جهة الشرق

( بٌنما بلغ عدد سكان رٌف  61,636هكتار( وبلغ عدد سكان الحضر حوالً )2373ة )تبلغ مساحة المدٌن

2626( نسمه لعام 162,342( لٌكون مجموع السكان حوالً )41,252مركزلضاء الشامٌة حوالً )   

المسم ، ( لطاعات سكنٌه حسب التمسٌمات التابعة لمدٌرٌة بلدٌة الشامٌة 3( حً سكنً و )23وتتألف من )

(.1)( الخرٌطه 1ن بالجانب البٌئً وكما موضح فً الجدول )المتضم ). 

مدٌنة فً النفاٌات  المالئمة المكانٌة لطمروتمثلت الحدود الزمانٌة بدراسة  -الحدود الزمانٌة للدراسة :  -2

. وهً مدة الدراسة والبحث  2622- 2621 –الشامٌة للمدة     

  .2621التمسٌمات االدارٌة لالحٌاء السكنٌة فً مدٌنة الشامٌة  حسب المطاعات لعام (  1جدول )

   ، مدٌرٌة بلدٌة الشامٌة ، لسم المدن .المصدر : الباحث باالعتماد على جمهورٌة العراق ، وزارة البلدٌات واالشغال العامة 

 ت المطاع عدد االحٌاءالسكنٌة االحٌاء السكنٌة

1، المعلمٌن االٌمن ، الزراعة ، الجمهوري  1السراي ، السوق  1 االول 5 

 2 الثانً 4 المعلمٌن االٌسر، المجارش ، السماجة ، غدٌر 

، عسكري شرلً 2الخوئً ، الحمام ، جمهوري  3 الثالث 4 

، الحرٌة ، الماطع 2السوق  4 الرابع 2 

 5 الخامس 4 المنتظر، الجوادٌن ، الشبانات 

 6 السادس 3 الحسٌن ، سومر ، الزٌتون

 7 السابع 1 الزهراء.

 3 الثامن 5 السالم ، الفرات ، التراث ، الوفاء ، الموضفٌن 

 3 المجموع 23 
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(1خرٌطة )  

 

، 2002وزارة الموارد المائٌة ، الهٌاة العامة للمساحة ، خرٌطة العراق االدارٌة لعام  -1المصدر : 

1000000: 1بممٌاس   

  .2010المادسٌة االدارٌة لعام خرٌطة محافظة  -2

 

 



- 6 - 

. المولع الجغرافً الحالً لطمر النفاٌات الصلبة فً مدٌنة الشامٌة  -1  

(  ٌبعد عن مركز مدٌنة الشامٌة مسافة 1نجف ( شمال المدٌنة ، خرٌطة ) –ٌمع المولع على طرٌك )دٌوانٌة 

وهو ٌمع فً ارض منخفضة مما ٌجعلها لرٌبة  ،( متر50وٌبعد عن الشارع العام بمسافة التتعدى )، كم ( 3)

وٌبعد عن مصدر )نهر الحفار( بمسافة ، ( كم 3من المٌاه الجوفٌة ، وٌبعد عن التجمعات السكانٌة  )

اما ، عائدٌة االرض الى وزارة المالٌة .مترا مربعا  (  81857( مترا ، المساحة الكلٌة للمولع ) 12506)

وهو مولع طمر دائمً غٌرحاصل على الموافمة البٌئٌة وال  ،دٌة الشامٌة عائدٌة  المولع الى مدٌرٌة بل

نسمة ( ، اما كمٌة النفاٌات التً 610906المحددات المولعٌة ، وٌخدم سكان مدٌنة الشامٌة البالغ عددهم )

والمولع محاط بسٌاج  ،م الطوٌلة (19,8وٌمع على المطعة المرلمة ) ،طن (  98تصل الى المولع ٌومٌا )

( 3وٌوجد فً المولع مسؤول مولع الطمر وسائمً االلٌات التً ٌبلغ عددها ) ،(متر2-3ترابً ارتفاعه بٌن )

فضال عن مجموعة  من االفراد ) كال الجنسٌن ( ٌعملون فً فرز النفاٌات ، وهً )شفل ، حادلة ، بلدوزر( 

 )1لك علٌهم )النباشون ( صورة )وٌبٌعونها فً االسواق لسد لوتهم الٌومً  ٌط ، البالستٌكٌة والمعدنٌة

. ( مكب النفاٌات فً مدٌنة الشامٌة1صورة )  

 

 

2021/ 8/ 6تم التماط الصورة بتارٌخ    
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بناء نموذج مكانً للمولع االمثل لمكب النفاٌات الصلبة  -2   

من  ، (   (GISٌةفً  نظم المعلومات الجغراف   ،تعد الوظائف التحلٌلٌة المكانٌة  التً  تتعلك بالنفاٌات الصلبة 

جاد االنسب منها وفما للبٌانات  لمالئمة ،ألنها تساعد فً الكشف عن الموالع ا، االمور المهمة للجغرافً   واٌ 

وأظهارها بهٌئة خرائط ،  وتبوٌبها وتخزٌنها  ، والمعلومات المدخلة للنظام و اجراء الحسابات االحصائٌة

واختٌار المكان المالئم  للظاهرات ، تكشف أسباب تولٌع الظواهر الجغرافٌة فً مكان ما  ، رلمٌة مهمة

فمد استطاع الباحث بعد تحدٌد المعاٌٌر ودرجة اهمٌتها  واوزانها واجراء اسلوب التطابك  .الجغرافٌة 

امج نظم فً برن ( Raster Galculator ) ( لجمٌع خرائط معاٌرالدراسة عن طرٌك االداة التراكمً 

تبسٌط المشاكل المعمدة والتداخل فً بٌاناتها   فً ٌتم اعتمادهالذي ٌبنً النموذج الذي  ،المعلومات االجغرافٌة 

وصٌاغة حلها من ،  بحٌث ٌتم صٌاغةهذا النموذج لتبسٌط المشكلة االساسٌة ،  وعاللاتها المكانٌة والوصفٌة 

ألنشاء ،  لمسار المنهجً ألختٌار أفضل الموالع المالئمة الذي ٌحدد ا، خالل ماٌسمى بالتخط ٌط البٌانً  

ب  مع أضافة،  ٌعتمد  على مراحل ووظائف التحلٌل المكانً  هذا المخطط  ،مولع لمكب النفاٌات  اسالٌ 

ل الى ،  الى مشكالت فرعٌة الرئٌسةوادوات اخرى وتبسٌط  المشكلة  وخلصت الدراسة بعد عملٌة التحلٌ 

،   النفاٌات التً تبٌن  درجة مالئمة افضل الموالع ألنشاء مكب ،مالئمة المكانٌة استنباط  خرٌطة ال

(اللون االحمر اكثر  3( اللون االصفر اللها مالئمة وٌمثل الرلم )1اذ ٌمثل  الرلم ) (3و) (2الخرٌطة )

 . مالئمة مع تفاوت درجات المالئمة فٌما بٌنها بحسب االلوان

  .واختٌار افضل الموالع لمكبات النفاٌات  المكانًمراحل بناء النموذج   -3

هوتمثٌل بسٌط للظاهرة او النظام ٌوضح المراحل المختلفة لتطور الظاهرة وعاللتها النموذج  ٌعرف  

 .(1)واعادة تصنٌف تلن العاللات ونتائجها  ، التً تؤثر فٌها وتتاثر بها، بالمتغٌرات المكانٌة وغٌر المكانٌة 

( من اجل  ( GISفهو عملٌة تحلٌلٌة تجري بااللتران مع نظام المعلومات الجغرافٌة ،   لمكانًاما النموذج ا

الهدف من النموذج المكانً هو ان  وصف العملٌات والخصائص االساسٌة لمجموعة من المٌزات المكانٌة .

ولفهم   (2)التً تحدث فً العالم الحمٌمً  ،تكون لادرا على دراسة ومحاكاة  االشٌاء او الظواهر المكانٌة 

  -النموذج المكانً البد من تتبع المراحل التً ٌمكن اٌجازها وفك االتً :

   . اوال : تحدٌد وصٌاغة معاٌٌر تمٌٌم االرض

عمل تحدٌد الطبمات  التً ٌمكن من خاللها،  تعد عملٌة تحدٌد وصٌاغة المعاٌٌر واحدة من اهم الخطوات  

( ظهرت لنا عدة 2عمل النموذج المكانً االفضل ، وبالنظر الى الجدول )تسهم فً التً  ، ولواعد البٌانات

معاٌٌر ٌمكن تطبٌمها على منطمة الدراسة . فً حٌن ظهرت اخرى الٌمكن تطبٌمها على منطمة الدراسة 

.وعلٌه ستكون المعاٌٌر الفعالة فً المنطمة هً   

دمحم ابراهٌم دمحم شرف الدٌن ، نظم المعلومات الجغرافٌة ، اسس وتدرٌبات دار المعرفة الجامعة االسكندرٌة ، مصر ،  –( 1)

34، ص 2663  

داود جمعة دمحم ،اسسس التحلٌل المكانً فً اطار نظم المعلومات الجغرافٌة ، مكة المكرمة ، المملكة العربٌة السعودٌة ،  -(2)

.232، ص 2612  
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   :  الجتماعٌة وااللتصادٌةا لمعاٌٌرا  - 1

 . االرضأستخدام  -أ

 ٌتطلب الموالع  فضلأ فأٌجاد، السهلة  بالعملٌة  لٌست الصلبةصحً للنفاٌات  طمرمولع  ختٌاراعملٌة تعد 

وفك أسس محددة ثم أجراء ،  المناسبة  غٌرواستبعاد الموالع  ،العتبارا فًكاملة  جغرافٌةوضع منطمة 

عملٌة وتتطلب ،  مالئمة االكثرالموالع  تحدٌد كل منها وممٌزات بناء على  لمتبمٌةالموالع ا بٌنمفاضلة 

ظمة اال نمنطمة البحث ومن خالل خرائط ، الدراسة  بمنطمة لكافٌةلمعرفة اا المناسبة  غٌراستبعاد الموالع 

المعاٌٌروالشروط البٌئٌة مع ك التتف لتًاستبعاد المناطك ا ٌتم  حٌث، ض االرائح الخاصة باستخدامات اللوو

فاالراضً  ، ألنشاء مكب نفاٌات صحً ٌتهصالحزادت  للمولع  االلتصادٌة  االهمٌةللت  وكلما  العالمٌة.

وخاصة ، غٌرصالحة الزراعه فتعد موالع كثٌفة الموالع بٌنما ، تعد موالع ممتازه  الملحٌةالبور والمناطك 

  . بهذا النشاط عرفت منذ المدم مدٌنة الشامٌة ان 

 . النفاٌات تولٌد ومركز  السكنٌةالبعد عن المناطك   -ب 

 البٌئة على  السلبٌةوتمل به المؤثرات ، تنعدم به الخطورة لطمر النفاٌات   مالئم مولعاختٌار   عملٌة تعد  

غٌر صالحة لتكون موالع طمر فهً  ،المناطك العمرانٌة باالعتبار ، إذ البد من االخذ  ذات اهمٌة كبٌرة

فكلما كان مولع طمر ، فضال عن كون النفاٌات تسبب مشاكل صحٌة  خدمٌة ، النفاٌات  لكونها موالع 

ومن خالل االعتماد على مرئٌة فضائٌة لمنطمة الدراسة  . كان افضلعن المناطك السكنٌة النفاٌات بعٌدا 

سواء لائمة  سكنٌة مشارٌع ان تكون هنان  الٌنبغً فانه  وعلٌه  ، العمرانٌة موالع ال( تم تحدٌد 3)خرٌطة 

 . طمر النفاٌات من مولع  (متر  1500)تمل عن   مسافةفً  التخطٌط  او لٌد 

 -:  ٌةمورفولوجــجٌوال ٌةولوججٌال اٌٌرالمع  - 2

المهمة والتً  الموروتحت السطحٌة لصخور) من ا، السطحٌة  للتكوٌناتعد المعلومات الجٌمورفولوجٌة ت 

وذلن ٌتم من خالل  .النفاٌات الصلبة طمرموالع  عند الشروع فً تخطٌط  ،االعتبارٌجب أن تؤخذ بنظر 

  ماٌاتً :

التً تؤخذ بعٌن االعتبار عند اختٌار مولع مكب  ،تعد التربة  من العناصر الهامة  : التربة ٌةــ نفــاذ أ

المكب باحتٌاجات  تفً،   التربة منكمٌات  توفٌر ، فالبد من  نفاٌاتللالٌومٌة  ٌةمادة التغط   فهً، النفاٌات 

وتملل من  ،تمنع من أنبعاث الروائح من المكب  ٌدةكما ان التربة الج، لمطمرل االفتراضً العمر خالل

 التًتلن  للنفاٌات هًمكب أمن  النشاء ان الموالع المناسبة ،الرٌاح المدفونة وبعثرتها بفعل  النفاٌات تعرٌة 

 المٌاهالى  العصارةمن تسرب  ٌمللمما  ،لطٌنٌة كالتربة اضعٌفة ومسامات ،   نفاذٌة بطٌئةتكون تربتها ذات 

للتربة تسمح بمرور  العالٌة لنفاذٌة فا ،المناطك المجاورة فً  وبالتالً تملل تلوث المٌاه الجوفٌة ،   لجوفٌةا

على مواد  الحتوائها  تلوٌثها  بالتالًو ،  المٌاه الجوفٌةالى طبمات النفاٌات الناتج عن عمل ة تحلل  الرشح

اثٌم مذابات متنوعة حاملة للجر عن الفض،  والمعادن وٌة حماض العضاال ٌنونواتج التفاعل ب،  كٌمٌائٌة 

 .لخطرالى االعامة  ةوالصح البٌئة  عرض تٌرة خط امراضان تؤدي ٌمكن  لتًا ترٌاوالبك
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سهولة ل ، وذلن لطمر النفاٌات  مالئم لجعلها مولعا  عنصرا مهما  ضاالرٌعد استواء  : االنحدار -ب 

التً تسببها  االخطارعن ة عن كون مناطك الطمر تكون بعٌد فضال،  لمعداتوااالالت  العمل فٌها واٌصال

       الباحث علىلطمر النفاٌات ، اعتمد  مالئمة نحدار البسٌط موالعاالذات  لمناطكفا، الشدٌدة  المنحدرات

M.E.D  ومن خالل االداة منطمة البحث ( SLOPE) من أدواتSPATIAL ANALyST TOOLS     ببرنامج

.10.3 GIS  Arc  ضمن االنحدار البسٌط . وصنفتنحداراال ستخرجت درجات ا 

ظاهرة واكبت  وهً ،  الحضرٌة أحد أهم المشاكل البٌئً تعد مظاهر التلوث  : االعتبارات البٌئٌة  - 3

فً حجم  ازدٌادوما صاحبها من  ،كافة المجاالت  فً اللتصاديانموه الل تطور الكائن البشري من خ

لد تؤدي سوء  التًو التاثٌراتلصور وا  ةمتعدد ملوثاتنشوء  ٌعد وحٌث ، السكان واالستهالن البشري

، غٌر صالحة لطمر النفاٌات  المٌاهالمرٌبة من مجاري  المناطكتعد  . صحٌة وبٌئٌة  اضرارالحداث ادراتها 

مما ٌسبب تلوث ، التً تتفاعل مع النفاٌات  المٌاهجود وعن  فضالفٌها  ،االستثمارلكونها مناطك ٌمكن 

افضل ، ومن  المجاريالبعٌدة عن هذه  فالمناطكلذا ، بها  المنطمة المحٌطةللتربة وٌسبب مشاكل ضمن 

اداة ومن ثم استعمال  االنهار،تم تحدٌد مجاري  الدراسة لمنطمةعلى مرئٌة فضائٌة  االعتماد خالل

(DISTANCE)  من ادواتTOOLS ANALYST SPATIAL   10.3 ببرنامج Arc  GIS  سطحاالستنباط 

)مصدر الحفار مبزلمتر عن 2640والتً حددت بمسافة  التً تبعد عن النهر المسافات ٌوضح البعد عن 

الجوفٌة مناطك غٌر  المٌاهالمرٌبة من  الموالغ فٌة فمد تعداما المٌاه الجو طحٌة فً منطمة البحث (.المٌاه الس

مما ، الجوفٌة المٌاه هذا النفاٌات ممكن ان تتفاعل مع  تكون موالع طمر النفاٌات الصلبة لكون النصالحة 

المٌاه عن  ةٌجب ان تكون بعٌد المالئمة فالموالع ا،  الجوفٌة  بالمٌاه المحٌطة للمنطمة  بٌئٌة تسبب اضرار 

فً منطمة الدراسة وتحدٌد المسافة حسب ولد تم االعتماد على مرئٌة فضائٌة لمجموعة من االبار،   الجوفٌة

  عمك المٌاه الجوفٌة ضمن منطمة الدراسة .

 االعتبارعند اختٌارمن بٌن ابرز العناصر المناخٌة التً البد من اخذها بنظر  ان : المعاٌٌر المناخٌة -4

، وفٌما ٌتعلك  والرٌاح ، الحرارةدرجة و، االمطار ،  هً منطمة الدراسة طمرالنفاٌات الصلبة فً  لعامو

التشكل خطرا الى الحد الذي ٌؤدي الى غسل النفاٌات ،  بمنطمة الدراسة فان معدالت امطارها للٌلة 

رغم ارتفاع معدالت درجات الحرارة فإن عملٌة . اما درجة الحرارة ف وتسرب العصارة الى داخل التربة

تراكم النفاٌات على شكل اكوام التسمح لدرجات الحرارة من ان تموم بتبخر التبخر تكون للٌلة بسبب 

ٌخص عنصر مما ٌؤدي الى تسرب كمٌات من العصارة الى داخل التربة. اما فٌما  ،  االجزاء الداخلٌة

تحتل  وٌة الغربٌة فً العراق خالل السنة خاصة فً فصل الصٌف الرٌاح الشمال ، حٌث  تسودالرٌاح  

. وتعد مدٌنة الشامٌة جزء من المناطك المتأثرة بسٌادة الرٌاح الشمالٌة الغربٌة (1)% من الرٌاح بانواعها 75

المناطك الوالعة فً اتجاه هبوب الرٌاح تكون اكثر تلوثا من المناطك الوالعة  وبما انفً معظم اٌام السنة ، 

والروائح  بفاعلٌة لوٌة فً نمل الغازات تساهم الرٌاح  حٌث، عكس اتجاه الرٌاح المادمة من مناطك ملوثة

مما تسبب خطرا على الصحة العامة ، ومن هذا المنطلك حرصت ،   المتصاعدة من مكبات النفاٌات

، ولد  النفاٌات فً اتجاه معاكس لهبوب الرٌاح طمرمنظمات واالتفالات الدولٌة على ضرورة اختٌارمولع ال

 .تم اختٌار افضل الموالع فً الجهة الشرلٌة من المدٌنة .

23علً حسٌن الشلش ، مصدر سابك ، ص -(1)  
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(فً اختٌار  موالع الطمر الصحً حسب اتفالٌة )بازل المعتمدة ( المعاٌٌر 2جدول )  

عهود عائض الرحٌلً ، استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً تحدٌد نسب موالع دفن النفاٌات بالمدٌنة  -1المصدر : 

602، ص2010المنورة ، رسالة ماجستٌر ، جامعة ام المرى ، المملكة العربٌة الٌعودٌة ،   

لبعض المدن السورٌة ، المعهد العالً لبحوث هٌثم شاهٌن ، معاٌٌر اختٌار موالع ردم النفاٌات الصلبة ، حالة دراسٌة  -2

لبٌئة ، جامعة تشرٌن ، سورٌا ، صا  

 المعاٌٌر المعٌار الفرعً الممٌاس

وغٌر الصالحه للزراعه تعد  االرض البور والمناطك المحلٌه الصخرٌه

ممتازه لموالع الطمر بٌنما المناطك الكثٌفه الزراعه والمخططه الغراض 

 تنموٌة تعتبر موالع سئة.

  استخدامات االرض

 المعاٌٌر

 المكانٌة  وااللتصادٌة

 

 

 

 

م  500 مسافة التمل عن    المسافة بٌن المكب والطرق  

 الرئٌسة السرٌعة

ٌبعد عن المناطك السكنٌة المائمة والمخططة مسافة تزٌد عن   1500م  البعد عن المناطك السكنٌة  

كلما للت المسافه عن مركز تولد النفاٌات وكانت المسافه معموله وتخدم 

 التركز السكانً للت تبعا لذلن تكالٌف نمل  وادارة النفاٌات . 

 البعد عن مصدر تولد النفاٌات

منخفضة المٌمة الزراعٌة.تفضل االراضً   المدرة االنتاجٌة لالرض 

المعاٌٌر الجٌولوجٌة  التربة ان تكون التربة ذات نفاذٌة منخفضة .

 والجٌمورفولوجٌة 

 

 5% ٌعد انحدار مثالً  ، والٌزٌد عن  %25.  

 

 الطبوغرافٌا ونسبة االنحدار 

م  360 عن  ان تكون المسافة بٌن المكب والرب بئر مٌاه التمل   االبار المستغلة 

 االعتبارات البٌئٌة

 

 

م  360 مسافة التمل عن   البعد عن الٌنابٌع 

 

م  100 مسافة التمل عن  البعد عن المجاري المائٌة   

 والسٌول

 االحواض الجوفٌة تفضل االحواض ذات المخزون االلل ، ومنسوب المٌاه االعمك

 

عن الرؤٌا ، والسفوح التً  تفضل المناطك التً ٌمكن فٌها  حجب المكبات

  بعكس اتجاه الرٌاح بالنسبة للمناطك الماهولة. تمع

اتجاه السفوح الجبلٌة والرٌاح 

 السائدة

 المعاٌٌر المناخٌة  
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  .واعداد لاعدة البٌانات الجغرافٌة ، ثانٌا : جمع بٌانات المعاٌٌر

، العداد لاعدة بٌانات  ،ذكرها البد من الحصول على بٌانات مكانٌةالوصول الى المعاٌٌر التً سبك  لغرض

من نموذج لدراسة ، فمد تم الحصول على هذه البٌانات  فً ا تغطً كل المعاٌٌر التً تم اعتمادها نا ها ٌمكن

(DEM فضال عن الحصول على استخدامات االرض )  ، من خالل تحلٌل الصور الفضائٌة للمنطمة  من

على فً حٌن جرى تحدٌد مناطك السكن باالعتماد ، Land Sat 8Band )  (الممر الصناعً االمرٌكً

على المتوفر من لاعدة البٌانات من  الباحثحصل  وكذلن .المرى المتواجدة فً المنطمة المدروسة 

ٌوضح مكونات لاعدة بٌانات النموذج  (1) . والشكلالممابالت مع المسؤولٌن فً لسم البٌئة و الدوائرالرسمٌة

 من الطبمات .المكانً 

. من الطبمات المكانً ( مكونات لاعدة بٌانات النموذج1شكل )  

  

 

 

    

  

 

 

 

   

 

 المصدر : اعداد الباحث 

 

 

 

Geodatabase 

point Raster 
polygon    line 

 استخدامات االرض  نسبة االنحدار مصدر تولٌد النفاٌات الطرق الرئٌسة

 مجاري االودٌة    المساحة المبنٌة

 التربة
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)  Common   Scale  البٌانات ثالثا: ممٌاس تصنٌف ) الممٌاس المشترن  

أو ،  لكل فئة  ئمةمالٌهدف هذا الممٌاس إلى تحدٌد درجة  ،وهو واحد من اشكال فحص وتشكٌل البٌانات 

موالع مكبات النفاٌات ضمن اختٌاررض لعملٌة األ مالئمةمن معاٌٌر تمٌٌم ،  عناصر الخرٌطة عنصر من 

 لتسهٌل  وذلن Grid theme )   )تبسٌط المٌم المخزنة داخل الشبكات  ٌهدف إلى إعادة، كما المكانًالنموذج 

وتحوٌل  ، Arc Gisالخاص بنظام  (Spatial Analyst)  المكانً لعامل معها داخل بٌئة ملحك التحلٌالت

(حٌث اعتبرت 1- 8)الممٌاس ٌموم على أساس المٌم من وهذا  ،  رلمٌة التالنصٌة إلى مدخ التالمٌم والمدخ

 ادنى درجة مالئمة . 1على درجة مالئمة إللامة المشروع فً حٌن اعتبرت المٌمة ( ا( 8المٌمة 

 

Spatial Analysis   ًرابعا : معالجة المعاٌٌر باستخدام وظائف التحلٌل المكان 

على بعض أسالٌب التحلٌل الصلبة ٌعتمد  الطمرالصحً لنفاٌاتفً تخطٌط أفضل موالع   المتبع المنهج   

، حٌث تمتلن نظم المعلومات الجغرافٌة إمكانٌة إجرائها  حصائً لتحلٌل البٌانات ومعالجتهاواالالمكانً 

وان بٌانات  دوات التحلٌلٌة، خاصةاألعملٌة التحلٌل استخدام العدٌد من ولد شملت ،  بصورة موضوعٌة

وبالتالً فكل نمط تم التعامل معه بماٌناسبه . وفٌما ٌلً  Rasterو Vectorالدراسة جائت وفما  لنمطٌن هما 

                ملخص األدوات والعملٌات  التً تم استخدامها .

فً هذا   استخدامهاالتً تم  االدواتأهم  ان ،    data Management  Tools    ادارة البٌانات طرٌمة -1

السكانٌة ، وذلن لتعٌٌن  ، واستخدمت من اجل اٌجاد مراكزالتجمعات  Point to Featur ،    اداة االسلوب  

 مراكز تولٌد النفاٌات من اجل اخذ مسافة معٌنة منها . 

Buffer  المناطك وذلن الستبعاد ، بشكل متكرر تم استخدام هذه االداة  )المنطمة الحاجزة   رم المكانًالح -2

. النفاٌات  طمر والتً ٌجب ان تكون بعٌدة عن ، الوالعة ضمن المنطمة الحاجزة    

تستخدم هذه الطرٌمة فً تطابك خرٌطة ظواهر مساحٌة مع   union 3- دتطابك الخرائط بطرٌمة االتحا 

جمٌع  مع ، ، بهدف عمل التطابك بٌن جمٌع ظاهرات الخرٌطة المدخلة ظواهر مساحٌة أخرىاوخرٌطة 

وتكون النتٌجة ان تظهرالخرٌطة المخرجة تجمع بٌن جمٌع  ، ظاهرات الخرٌطة الموجودة )المنطبعة (

 الظاهرات فً الخرٌطتٌن .

.Analysis Terrain   بالبٌانات ذات  خاصهذا االسلوب و     االرضأسلوب تحلٌل سطح  -4 

االنحدارطبمة  إلنتاج النسك الخلوي  ( Slope  ) بعد معالجة نموذج االرتفاع الرلمً فً بٌئة نظم    

. المعلومات الجغرافٌة  
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                                .فً عمل المسافة من مركز تولٌد النفاٌات ٌستخدم هذا االسلوب  Straight Line   المستمٌمة المسافة -5 

مع التعامل فً تسهٌل  عملٌات النمذجة  تستخدم Rasterization  الشبكًالتحوٌل الى النموذج  -6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .  Raster الى  Vector   الشبكً ، لذلن تم تحوٌل جمٌع خرائط المتغٌرات الخطٌة  النمطالبٌانات فً 

فً إعادة ترتٌب وتوزٌع الخالٌا ، مما تستخدم  ، هذه الخطوة  Reclassification إعادة التصنٌف -7 .

ٌسهل التعامل معها ، إضافة إلى استخدامها كمعٌار فً النموذج ، وبالتالً ٌتم تصنٌف المعاٌٌر الى فئات ، 

حسب الممٌاس المشترن  ) (1واللها مالءمة الرتبة ( ،8الرتبة )مالئمة وٌتم إعطاء الخالٌا االكثر 

Common Scale نٌف كل معٌار طبمة جدٌد تضاف تلمائٌا لواجهة البرنامج . وفً لٌنتج عن إعادة تص

ومن خالله تم     Weighting  point methodالرتب تم استخدام اسلوبٌن ، األول وهو عملٌة إعطاء

وفٌه ٌتم إعطاء البٌانات فً المعٌار  Ranking m ethodوالثانً هو  .( Zero one mapsخرائط )إنتاج 

كل همٌتها ودرجة حساسٌتها إللامة مكبات النفاٌات ، وفً الحالتٌن ٌتم التعامل مع حسب ا( (1-8من  رتب

النمطة فانه سٌتم عرض خرٌطة استخدامات عنصر فً الطبمة على انه له وزنا معٌنا .ولتوضٌح هذه 

  .عمل إعادة تصنٌف لها االرض بعد 

، زودت نظم المعلومات الجغرافٌة بمرونة مفاضلة   Weighted  Overlayاداة وزن المعاٌٌر -3

وزنا ونسبة اكبر من بمٌة المعاٌٌر ، ومن هذا المنطلك لمد لجأت  ، احد المعاٌٌرالمؤثرة المتغٌرات وإعطاء 

بأعطاء العناصر المؤثرة فً نجاح الموالع األفضل وزنا   Weightالدراسة إلى استخدام المٌم الموزونة 

الخرى ، ولد تعددت أدوات نظم المعلومات الجغرافٌة فً حساب مدى تأثٌر اوزان اكبر من العناصر ا

 Spatialالنمدرجة تحت لائمة   Weighted Overlayالمعاٌٌر ، فمن هذه االدوات الكثٌرة وظٌفة 

Analyst  tools  ًوالتً ٌمكن المستخدم من إدراج اوزان المعاٌٌر شرٌطة ان ٌكون مجموع االوزان الكل

  .(1) %100 ٌساوي

 

 

المنورة ،  عهود عائض الرحٌلً ، استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً تحدٌد نسب موالع دفن النفاٌات بالمدٌنة -( 1)

85،  ص  2010المملكة العربٌة السعودٌة ،  –رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة ام المرى ، مكة المكرمة   
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 خامسا : تحلٌل الموالع 

، تعمل على إدارة الموارد المتاحة بمولع الدراسة  فهً،  فً عملٌة التخطٌط  اهم الخطواتوتعد من 

مما ٌؤدي إلى للمولع ،  المتوفرة والمثبتة جغرافٌا ، وتموم بتحلٌل مخزون المعلومات لمجموعة الدراسات 

. ولذلن فعند تحلٌل اي مولع ٌمكن استخدام تمنٌات  لمولع الدراسةإظهار إمكانات ومعولات التطوٌر 

تساهم فً صٌاغة منظومة معلوماتٌة رلمٌة ، مما ،  الحاسوب إلعداد البٌانات والدراسات فً صورة رلمٌة 

 .  والحصول على نتائج دلٌمة وصحٌحة وذات مرجعٌة مكانٌةٌؤدي إلى رفع كفاءة تحلٌل المولع 

من خالل إعطاء كل خلٌة او مجموعة خالٌا فً الطبمة ،  ج خرٌطة مالئمة له وإنتا ،ولد تم تحلٌل كل معٌار

 Zero oneدرجة مالئمة حسب اهمٌته إللامة مكبات النفاٌات . حٌث تم استخدام اسلوبٌن ، االول هو 

maps ( وهذا 1( والمناطك غٌر المناسبة الرلم )8حٌث إعطاء المناطك المناسبة لمكبات النفاٌات الرلم ، )

. اما الطرٌمة الثانٌة فهً بار الجوفٌة واألودٌة تم تطبٌمه على طبمات الطرق والتجمعات السكنٌة واال

Ranking method   ومن خاللها تم اعطاء المعالم فً الطبمة رتب حسب اهمٌتها ، فالمناطك المناسبة

وهو األلل مالئمة إللامة ، 1)  وهكذا حتى تصل للرلم )،  ( 6ثم )،  ( 7أللل مالئمة )وا،  ( (8اخذت الرلم 

 مكبات النفاٌات .وتم استبعاد بعض الطبمات الغٌر مالئمة من عملٌة المفاضلة .

 

للمعاٌٌر  االوزان النسبٌة  سادسا :  

موالع افضل  ختٌارال،  من سمات نظم المعلومات الجغرافٌة هً النظرة الشمولٌة فً تمٌٌم مالئمة األرض 

من خالل إعطاء المعاٌٌر ،  والعملٌات التخطٌطٌة المختلفة ، فهً تتمتع بالمرونة العالٌة ،  النفاٌات  طمر

المؤثرة وزنا اكبر من بمٌة المعاٌٌر ، وبالتالً فهنان العدٌد من االدوات التً تستخدم لهذا الغرض ، لكن 

ان المختلفة شرٌطة والتً تمكن المستخدم من إدراج األوز  Weighted overlayالدراسة اختارت وظٌفة 

وإعطاء البٌانات فٌه  ، ، وهذه المرحلة تاتً بعد معالجة كل معٌار على حده%  100ان ٌكون مجموعها  

ثرها من إلامة مكبات النفاٌات رتب معٌنة ، وهنا ٌتم اخذ المعاٌٌر الرئٌسٌة وإعطائها رتبة بناء على مدى  تا

لمختلفة على استشارة الخبراء والمختصٌن ، والعدٌد من . ولد تم االعتماد فً اعداد اوزان المعاٌٌر ا

حسب درجة اهمٌته ،  المراجع العربٌة واالجنبٌة ، واخٌرا تم الوصول الى إعطاء كل معٌار وزن معٌن 

 (.3، جدول )ٌوضح هذه االوزان ( 1) 100بحٌث ٌساوي مجموع االوزان 

 

المنورة ،  الجغرافٌة فً تحدٌد نسب موالع دفن النفاٌات بالمدٌنةعهود عائض الرحٌلً ، استخدام نظم المعلومات  -( 1) 

 85،  ص  2010،  مصدر سابك 
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للمعاٌٌرالرئٌسٌةاالوزان النسبٌة ( 3جدول )  

 المعٌار المعٌار الفرعً %100الوزن النسبً 

المعاٌٌر االجتماعٌة  المستمرات السكنٌة )بضمنها المدٌنة ( 25
 وااللتصادٌة 

 استخدامات االرض 18

 االعتبارات البٌئٌة البعد عن مجاري االنهار   20

 البعد عن الطرق 15

 البعد من المٌاه الجوفٌة  12

االعتبارات الجٌولوجٌة  الطبوغرافٌة ونسبة االنحدار 10
 والجٌومورلوجٌة

 المجموع   100

 

 المصدر : إعداد الباحث 

 

.سابعا : استنتاج خرٌطة المالئمة  

تبٌن درجات ،  بعد عملٌة التحلٌل فً بٌئة نظم المعلومات الجغرافٌة  إلى إخراج خرٌطة   ت الدراسةتوصل

( اللها (1فً خرٌطة رلم  1) (حٌث ٌمثل الرلم ، مالئمة افضل موالع مكبات النفاٌات فً مدٌنة الشامٌة

فً إخراج هذه النتائج على مجموعة ( اكثرها مالئمة . ولد اعتمدت الدراسة (8بٌنما ٌمثل الرلم ،  مالئمة 

كبٌرة من المعاٌٌر التً شملت المعاٌٌر االجنماعٌة وااللتصادٌة ، والمعاٌٌر الجٌولوجٌة والجٌمورفولوجٌة  ، 

وفك المعاٌٌر والرتب التً حصل علٌها ، وذلن بناء على هذه  المكانً والمعاٌٌرالبٌئٌة  وبعد تطبٌك النموذج 

منتظمة وعلى اسس علمٌة ، خلصت الدراسة الى افضل موالع مكبات النفاٌات وخطوات مدروسة ومراحل 

الذي  الجوزي الداكن حٌث ٌمثل اللون  ) 2)، وهو ما ٌمكن مالحظته من خالل الخرٌطة   مدٌنة الشامٌةفً 

ذي من حٌث درجة المالئمة والالجوزي على االطالق ، ٌلٌه اللون اكثر المولع مالئمة ،   (8)ٌحمل الرلم 

( ٌمكن االستعاضة عنها بالمنطمة  (7ففً حال تعذر إلامة المكبات فً المنطمة ذات الرتبة . (7)ٌحمل الرلم 

( تعتبر ذات 7و 8فالمناطك ذات الدرجات )والتً تلٌها فً درجة المالئمة . وبالتالً (  (8ذات الرتبة 

 ذلن تدرٌجٌا .  درجات مالئمة عالٌة جدا . وتمل درجات المالئمة بعد
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 .(2)خرٌطة 

 

 المصدر: اعداد الباحث .
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، وذلن لتوضٌح النتائج ( فمط  7و  8 )ة تم وضع مناطك درجات المالئم ( 3واخٌرا وفً الخرٌطة رلم )

حٌث ٌمثل اللون االحمر التً توصلت إلٌها الدراسة بناء على مجموعة المعاٌٌر والشروط المستخدمة ،

 . 7والذي ٌحمل الرلم ،  ٌلٌه اللون االصفرمن حٌث درجة المالئمة 8  والذي ٌحمل الرلم  ،افضل الموالع 

بلغت مساحة المناطك ، (  هكتار   120.2)حوالً  7و 8مساحة المناطك التً تمثلها الدرجات ولد بلغت 

( 12.4) 8الرلم فً حٌن بلغت مساحة المناطك التً ٌمثلها  ( هكتار107.4) حوالً  7التً تمثلها  الدرجة 

 هكتار.

 ( 3خرٌطة )

 

 . (2) المصدر : الباحث اعتمادا على خرٌطة
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ألفضل الموالع المالئمة إللامة مكبات النفاٌات الصحٌة والتً توصلت الٌها  المكانًاما عن التوزٌع  

بٌن  الصوانٌع جنوب منطمة  والتً تمع 7 ،وٌلٌها الرلم  8المناطك التً تحمل الرلم فً  الدراسة ، فتتوزع 

حٌث تبعد المسافة عن مبزل  ،تمرٌبا بٌنهما وتحدٌدا فً منتصف المسافة ،  مبزل الحفارومدٌنة الشامٌة 

ان هنان ومما تجدر االشارة الٌه   متر ، (2856 )وعن مدٌنة الشامٌة حوالً  ، متر  (2640)الحفار حوالً 

 (.4رلم ) خرٌطةبٌن المكب الحالً للنفاٌات والموالع المالئمة   ممارنة مولعٌة

 ( 4خرٌطة )

 

.المصدر : من اعداد الباحث  



- 19 - 

 

النتائج   -4  

توصل البحث الى تحدٌد افضل الموالع إللامة مكب النفاٌات الصحٌة بالمدٌنة والتً تم تمثٌلها  بخرائط  -1

مساحة المناطك  ت، حٌث بلغ  (7( وتلٌها  )  8الدرجات )مالئمة اي اكثر الموالع على االطالق وتحمل 

( هكتار بٌنما المنطمة التً 12.8( حوالً )8الصالحة إللامة مكب النفاٌات والتً تحمل درجة المالئمة )

 .( هكتار 107.4( حوالً )7تحمل درجة المالئمة )

ٌة عالٌة فً تحدٌد موالع مكبات اثبت البحث ان تطبٌمات نظم المعلومات الجغرافٌة ذات كفاءة وفاعل -2

ختٌار مكبات جدٌدة تعمل على تحمٌك النفاٌات الصلبة كما تساهم بشكل فاعل فً مساعدة صناع المرار إل

 فً التخلص من النفاٌات ودعم المرار . إدارة متكاملة 

عاٌٌر البٌئٌة خلص البحث الى ان  مولع مكب النفاٌات الحالٌة فً المدٌنة ال ٌوافك بعض الشروط والم -3

 . المستخدمة  فً البحث

 لدراسات اخرى فً مجال تخطٌط انسب موالع مكبات النفاٌات الصحٌة. لاعدة بٌانات   نتج عن الدراسة -4

 

المصادر   -5  

عهود عائض ، استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً تحدٌد نسب موالع دفن النفاٌات الرحٌلً ،  – 1

المملكة العربٌة  –المنورة ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة ام المرى ، مكة المكرمة  بالمدٌنة

    .  2616السعودٌة ، 

، دمحم  الخزامً ، النمذجة الكارتوجرافٌة اآللٌة لتطوٌر االنمو العمرانً فً الكوٌت ، رسائل  عزٌز  -2

.2661، 257جغرافٌة ، العدد   

حالة دراسٌة لبعض المدن السورٌة ،  –اختٌار موالع ردم النفاٌات الصلبة شاهٌن ، هٌثم ، معاٌٌر  -3

   المعهد العالً لبحوث البٌئة ، جامعة تشرٌن ، سورٌا  .

رسالة ماجستٌر ‘ ارٌج خٌري عثمان الراوي ، البعد المكانً لمعالجة النفاٌات الصلبة فً مدٌنة بغداد   -4

  1333غٌرمنشورة ، جامعة بغداد ، 

، عمان  1سامح غرابٌة وٌحٌى الفرحان ، المدخل الى العلوم البٌئٌة ، دارالشروق للطباعة والنشر ، ط  -5

 ،2664.  
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اسماعٌل التالحمة ، عصام الخطٌب ، المعاٌٌر التخطٌطٌة الواجب اتباعها فً المخططات الهٌكلٌة  -6

راسة حالة المؤتمر العربً االول ، واالللٌمٌة لتحدٌد موالع مكبات النفاٌات الصحٌة امحافظة الخلٌل ، د

2663جامعة النجاح الوطنٌة ، فلسطٌن ،   

   www.kotob arabia .comm     7-  شحاته  ، حسن احمد ،البٌئة والتلوث والمواجهة ، كتب عربٌة

 ،2667  

عارف صالح مخلف ، االدارة البٌئٌة )لحماٌة االدارة للبٌئة( دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ،  -3

  2663عمان ، االردن ، الطبعة العربٌة ، 

.2666موسى  ، علً حسن ، التلوث البٌئً ، دار الفكر ، دمشك سورٌة ، -3  

 

 

 

 


