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اختيار أفضل المواقع لمكبات النفايات في الضفة الغربية باستخدام نظم 
 GIS))المعلومات الجغرافية 

 غضيةرأفت احمد                 شتية        عبد اللطيف ضرغام
 لوطنيةاأستاذ مساعد ورئيس قسم الجغرافيا في جامعة النجاح / قسم الجغرافيا       الجامعة األردنية في دكتوراهطالب 

 ملخص
ء على مجموعة بنا في الضفة الغربية تخطيط واختيار أفضل المواقع إلقامة مكبات نفايات صحيةإلى  البحث هدف

وباستخدام البيانات المتوفرة عن منطقة الدراسة واعتمادا على تقنية نظم المعلومات الجغرافية، . من الشروط والمعايير

ة، أهم المعايير االقتصادية واالجتماعي تعكس تمثيلها على شكل خرائطتم اشتقاق المعايير المطلوبة، ومن ثم 

تخدام وظائف المناخية؛ والتي تمت معالجتها باس ة، والمعاييريوالمعايير الجيولوجية والجيومورفولوجية، والمعايير البيئ

األكثر  رافي لتحديد المواقعمات رقمية أتاحت بناء نموذج كارتوغالتحليل المكاني واإلحصائي، لتشكل قاعدة معلو 

 مالءمة في منطقة الدراسة إلقامة مكبات نفايات صحية.

 

إلى أفضل المواقع لمكبات النفايات، والتي تم  GISوتوصلت الدراسة بعد تطبيق المعايير المختلفة باستخدام تقنية 

أكثر المواقع مالءمة، ومن ثم تقل درجة  9و 01األرقام  المواقع التي تحمل تمثيلها بخرائط مالءمة، حيث تمّثل

فعيل دور نظم المعلومات الجغرافية في مجال اإلدارة السليمة المالءمة بعد ذلك تدريجيًا. وأوصت الدراسة بضرورة ت

عادة تأهيلهوالتخطيط البيئي. وكذلك حثت المسؤ للنفايات،  ا، ولين على ضرورة إغالق مكبات النفايات العشوائية وا 

تباع األسس الصحية والبيئية في   مكبات النفايات.ل السليم تخطيطالوا 

 ئي، معايير التخطيط، مكبات النفايات، المواقع المثلى.الكلمات المفتاحية: التخطيط البي

 المقدمة  .1
في ظل الوضع البيئي الحالي في الضفة الغربية، وما تعانيه من مصادر تلوث مختلفة ومنها التلوث بالنفايات 

الوطنية  يةاإلستراتيج بناء على هاؤ إنشاتم  إقليميةمكبات  ةمنها ثالث ،مكبًا للنفايات 051الصلبة، حيث ينتشر فيها 

 051ويبلغ عددها  منتشرة بشكل عشوائي ، والبقية هي مكبات 8112 لعام النفايات الصلبة في فلسطين إلدارة

حاجة إلى التفكير فقد دعت ال ة على البيئة واإلنسان الفلسطيني. بالتاليآثار مدمر  يترتب  عليهاوهذه المكبات ، امكب
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ه المشكلة القديمة الحديثة، أال وهي مشكلة النفايات الصلبة والمكبات العشوائية لهذ جديًا إليجاد حل معقول ومستدام

  .إلى محاولة المساهمة في  حل هذه المشكلة ينالمنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، األمر الذي دعا الباحث

مك م بها. وسيتم اانيات متعددة للقيإن عملية تخطيط مكبات النفايات تمر بمراحل متعددة، فهي تحتاج إلى وسائل وا 

لمكبات ختيار اخذ مجموعة من المعايير بعين االعتبار، وهي المعايير التي لم تراعى عند افي عملية التخطيط أ

حيث سيتم مراعاة وجود التجمعات السكانية القريبة، وكذلك استخدامات األرض المختلفة،  العشوائية الحالية،

لوصول ل والبعد عن األودية وكمية األمطار؛ ،والمسافة من الطرق واتجاه الرياح واآلبار الجوفيةوالتربة  اوالطبوغرافي

 رفي النهاية إلى خيارات ال تلحق األذى أو تقلل الضرر الناتج عن مكبات النفايات إلى أدنى مستوياته. وسيتم اختيا

ق مناسبة إلقامة مناطقع عليها االختيار لتكون قل السلبيات والتي سيالمواقع التي تحصل على أكثر اإليجابيات وأ

يمكن ، فال مثاليال الوضع إلى في عملية التخطيط يمكن الوصولنه ال نفايات صحية. وتجدر اإلشارة إلى أمكبات 

بيات، ولكن إذا ليجابيات وال يوجد فيه سلبيات؛ فكل موقع ال بد أن يكون فيه بعض السأن نجد موقعًا يتمتع بكل اإل

 .قلل السلبيات إلى أدنى المستوياتن ذلك سيألسس العلمية في عملية التخطيط فإا تباع ومراعاةتم ا

(؛ للمساعدة في Arc GIS 10.2استخدام نظم المعلومات الجغرافية )على في عملية التخطيط  اعتمد الباحثانلقد 

اسبة لعمليات ن أدوات وعمليات تحليلية من؛ لما تتمتع به هذه التقنية مصنع القرار في اختيار مواقع المكبات الصحية

  البيئي. التخطيط
 

 نظريات التنظيم المكاني  .2

بسلوك  ومحاولة اختزال الجهد ،المسافة إلى حدودها الدنيا بأقل قدر من التكلفة تقليلتقوم بنية المكان على مبدأ 

ة زيادة المنفعة للنقاط والمساحات الواقع. كما تقوم من ناحية أخرى على الهدف المطلوبإلى  للوصولقصر طريق أ

 في بنية المكان إلى حدودها العظمى.

( Von Thune) 0281جادة لوضع نظرية علمية في التنظيم المكاني تنسب إلى فون ثونن  وقد كانت أول محاولة

حا والعوامل المؤثرة في ذلك، موض واستخدام األرض الزراعية التي درس فيها المنافسة بالنسبة للموقع الزراعي

زًا على الموقع ذي التكلفة الدنيا، والعالقة الطردية بين تكاليف النقل ُمركّ و  ،الظروف التي تستخدم فيها األرض

ليقدم أول نظرية كاملة تعالج  Alfred Fiber 0919 . ثم جاء األلماني الفريد فيبر(Fujita, 2011, p3) والمسافة

وهو أول من  ،واقتصاديات التجمع، وتركز على دور تكاليف النقل ونفقات العمالة للمصنع المنفردالموقع المثالي 
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أن الموقع األمثل يحقق أفضل عائد مادي لصاحب  التي تنص على Location Theory طور نظرية الموقع

 جورج رينر من. وعالج كل (Daisuke, Nakamura, 2010, p47) كما يجذب قدر كبير من المستهلكين العمل

0991 (George Rennerوروستروم ،) 0952 (EM.Rawstrom وادجار هوفر ،)0911(Edgar Hoover )

، 8101الرحيلي، ) ية اختيار الموقع األفضل للصناعةمقومات الموقع الصناعي وعوامل توطن الصناعة، وأهم

 (.89ص

( المعروفة Walter Cristaller) 0911 لراستيكر الحيز المكاني برزت نظرية والتر  وفي مجال تنظيم خدمات

التي تعد من أهم النظريات في التخطيط الحضري واإلقليمي،  Central Place Theoryبنظرية المكان المركزي 

كما أنها أفضل بناء نظري متكامل يفسر نظام التباعد بين المراكز البشرية والعالقات بينها من حيث الوظائف 

. ولم تخُل هذه النظريات من النماذج والعالقات اإلحصائية بين متغيراتها، والتي تساهم في واألحجام والعدد والمرتبة

 (.85، صمرجع سابقالرحيلي، ) من العالقات وأنماط توزيعات عناصر المكان العديداإلجابة عن 

قع واختيار أفضل المواقوم على مبدأ تنظيم االستفادة من المكان أو الحيز، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البحث ي 

وتقليل اآلثار  ،لمكبات النفايات بغرض تقليل المساحة المستغلة قدر اإلمكان وتقليل التكلفة، وتحقيق المنفعة للسكان

 فهي تقوم على مبدأ التخطيط البيئي.  ة السلبية إلى أقصى قدر ممكن؛البيئية والصحي

 ةمنطقة الدراس  .3

 31تتناول هذه الدراسة الضفة الغربية بتقسيماتها اإلدارية واإلقليمية، حيث تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض 

. وهي تمثل ششرق خط  غرينت 32´ 35˚ -52´ 34˚شمال خط االستواء، وبين خطي طول  ˚33´ 32 -˚21´

خلية والمنحدرات االساحلي والجبال والسهول الدإقليم السهل من  اءجز القسم األوسط الشرقي من فلسطين، وتمتد لتشمل 

 (.11، ص8112خطيب ، ) الشرقية والغور

يحدها من الشرق األردن والبحر الميت، ومن الغرب جزء من السهل  .²كم 5155وتغطي منطقة الدراسة ما مساحته 

ر، أما من الجنوب الساحلي الفلسطيني، كما يحدها من الشمال الطرف الجنوبي الشرقي من سهل مرج ابن عام

 (. 01، ص8112( )خطيب، 80، ص8115، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) فيحدها الجزء الشمالي من صحراء النقب
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. وهي في كم 55-31وعرضها يتراوح بين كم، 131ويبلغ طول الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب حوالي 

من محدودية الضفة الغربية إال أنها تتمتع بدرجة عالية من  ، وبالرغم(12، ص1995معظمها منطقة جبلية )كون، 

 التنوع البيئي والمناخي، حيث تعيش فيها أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات البرية والطيور المحلية والمهاجرة.

سلسلة الجبال الوسطى التي  -1مناطق جغرافية متميزة وهي:  لضفة الغربية بشكل طولي إلى أربعويمكن تقسيم ا

المنحدرات  -2تمتد من الشمال إلى الجنوب على طول الضفة الغربية، فال يقطعها إال بعض السهول الداخلية. 

المنطقة شبه الساحلية، أي الهوامش الشرقية للسهل الساحلي وتشمل أجزاء  -4غور األردن.  -3الشرقية )البرية(. 

 من جنين وطولكرم وقلقيلية. وكل منها يتميز بمجموعة من الخصائص والصفات التي تميزه عن غيره من األقاليم

 .(2112الدليل الجغرافي لفلسطين، )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضفة الغربيةالمكبات اإلقليمية والعشوائية الحالية في ( 1خريطة )
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 .8109اعتمادا على بيانات وزارة الحكم المحلي الفلسطينية،  نيإعداد الباحثالمصدر:         

 
 
 
 

 مشكلة الدراسة  .9
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الضفة الغربية واحدة من المناطق التي تعاني من مشكلة إدارة النفايات الصلبة والتخلص منها بطريقة سليمة  تعد

تراعي أسس ومعايير الصحة والسالمة العامة؛ وذلك في ظل اإلنتاج المتزايد للنفايات، وهو ما يستدعي البحث عن 

 يوميا (كغم 3.2في الضفة الغربية ) األسرة الواحدة نتجهاتحلول مناسبة لهذه القضية. حيث تقدر كمية النفايات التي 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) طن 1535ا في الضفة الغربية ، وبلغت كمية النفايات المنتجة يومي2115عام 

ع فوهي كمية في زيادة مستمرة كلما تحّسنت الظروف السياسية واألمنية وارت .(81، ص8105، المنزلي مسح البيئة

الكالب و  مستوى المعيشة، وهو ما سبب تكدس هذه النفايات في مكبات عشوائية أصبحت مالذًا للحشرات والقوارض

، عدا عن تشويه المنطقة وتلويث المياه الجوفية والسطحية، باإلضافة إلى والخنازير البرية وغيرها من الحيوانات

 وخسارتها لمميزاتها الطبيعية. انخفاض أسعار األرض في المناطق القريبة من المكبات  

فرضها رض الواقع بالمعيقات السياسية التي يطط التنمية المستدامة تصطدم على أن خوبالنسبة للضفة الغربية فإ

دث تغييرات ح، حيث تتعرض الموارد الطبيعة الفلسطينية إلى إجراءات تُ ألرض الفلسطينيةاالحتالل اإلسرائيلي على ا

من خالل ما تتعرض له األرض الفلسطينية من  ؛(1، ص2115)التالحمة،  الطبيعة القائمةجذرية في االتزانات 

الضفة  يأراضعلى تلوث بجميع أنواع الملوثات اإلسرائيلية الخطرة والصناعية المنتجة في المستعمرات المقامة 

إلى الضفة الغربية. إضافة إلى  1945الغربية، إلى جانب النفايات التي تنقلها )إسرائيل( من األراضي المحتلة عام 

تسبب  النفايات من األنواعوكل هذه  _وهي في غالبيتها غير خطرة_النفايات المنتجة في القرى والمدن الفلسطينية 

تلوث األرض بما فيها من مياه جوفية وسطحية وتربة ومناخ ونبات وحيوان، ألنه يتم التخلص منها في مكبات 

 وسة.عشوائية غير مخططة وغير مدر 

معينة  ماكنأومحاولة اقتراح جل تحديد أسس التخطيط السليم لمكبات النفايات الصحية، وتأتي هذه الدراسة من أ

 .على مجموعة من الشروط والمعايير مكبات النفايات بناءً  إلقامةكمواقع مناسبة 

 .  أسئلة الدراسة5
لكي تحقق الغرض الذي قامت يتوقع من هذه الدراسة أن تجيب على بعض األسئلة حول الموضوع محل البحث 

 . ومن هذه األسئلة ما يلي:جلهمن أ

 هل مواقع المكبات الحالية مناسبة؟ -1
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يمكن أخذها بعين االعتبار الختيار المواقع المناسبة والصحية لمكبات  ما هي الشروط والمعايير التي -2

 يات؟النفا

ما هي األماكن المناسبة واآلمنة لمكبات النفايات والتي تقلل من األضرار على الجوانب  الطبيعة والبشرية  -3

 ؟في تحقيق ذلك ( GIS) وكيف يمكن استخدام الـ  طقة الدراسة؟واالقتصادية في من

 

 أهداف الدراسة. 6

 إلى:ن هذا البحث يهدف إلى اإلجابة على أسئلة الدراسة فإباإلضافة 

دارتها في الضفة الغربية. -1  التعرف على المستوى اإلداري في التعامل مع النفايات وا 

 مواقع مكبات النفايات الصحية. أفضلالتعرف على المعايير والشروط المستخدمة في تخطيط  -2

 .لمستوياتاثارها السلبية على البيئة واإلنسان في أدنى التي تكون آتخطيط المكبات واختيار المواقع المناسبة  -3

ين في قطاع العاملالتوصل إلى مجموعة من النتائج، وتقديم المقترحات والتوصيات التي تفيد صناع القرار و  -4

 ن هذا القطاع أصبح يؤرق كل مواطن.خاصة وأ النفايات الصلبة،

 
 منهجية الدراسة:  .7

 مكبات النفايات مواقع  أفضلولغرض اختيار والتحليل االستقرائي.   على المنهج الوصفي التحليلي، البحثاعتمد 

جالس الخدمات موقسم  في وزارة البيئة ولين في قسم النفايات الصلبةبعمل مقابالت مع المسؤ  اقام نيفان الباحث

، حظاتوالمال اإلرشادات، وتم الحصول على البيانات النوعية والكمية وبعض وزارة الحكم المحلي المشتركة في

تجدر و  الالزمة لعملية التخطيط وبناء النموذج الكارتوجرافي. والوصفيةعلى البيانات المكانية  وكذلك تم الحصول

نه ال توجد معايير واضحة في المؤسسات الفلسطينية حول المسافة التي يجب أن يبعدها مكب النفايات اإلشارة إلى أ

خاصة ت في حال عدم أخذها بعين االعتبار، و التي تتأثر بمكبات النفايا المختلفة عن المعالم الطبيعية والبشرية

 د على المعايير المطبقة في الدول المحيطة كاألردناعتمالا تم فقد، بالتالي التجمعات السكانية والمياه الجوفية

وكذلك مراجعة وانتقاء معايير واشتراطات المركز اإلقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا  والمغرب وتركيا وغيرها، وسوريا

( الممّول من قبل سكرتارية اتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات BCRC-Cairoللدول العربية بالقاهرة )

وقد تمت عملية  .والمخلفات الخطرة عبر الحدود، باإلضافة للعديد من الدراسات واألبحاث حول هذا الموضوع

 :اآلتية الخطوات تباعبا مواقع مكبات النفايات أفضلتخطيط 
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 .األرضصياغة معايير تقييم  .1

عدادجمع بيانات المعايير  .2  قاعدة البيانات الجغرافية. وا 

 (.Common Scaleالمقياس المشترك ) ،لبياناتامقياس تصنيف  .3

 (Spatial Analysisمعالجة المعايير باستخدام وظائف التحليل المكاني ) .4

 تحليل الموقع. .5

 الوزن النسبي للمعايير. .1

 للنموذج الكارتوجرافي Model Builder بناء النموذج الهيكلي .7

 استنتاج خرائط المالءمة وتحليل النتائج. .5

على و  .مكبات إقليمية ة، منها ثالثامكب 151أن المكبات العشوائية في الضفة الغربية تبلغ بالذكر  وجدير      

الرغم من الجهود الكبيرة والتكلفة العالية التي أنفقت عليها إال أنها تواجه معارضة ومقاومة جماهيرية أدت إلى 

تعطيل استكمال مكب رمون في محافظة رام اهلل والذي يتوقع منه أن يخدم محافظات الوسط، إضافة إلى المعارضة 

يه العمل ف حاليا، وهناك مكب المنيا الذي بدألشمال الجماهيرية على مكب زهرة الفنجان الذي يخدم محافظات ا

فهي مكبات عشوائية منتشرة في  جميع أنحاء  امكب 153حديثا ويخدم محافظات الجنوب. أما بقية المكبات البالغة 

ي المكبات الت ، ولكنقائماخر ما زل إلى المكبات اإلقليمية وبعضها اآلالضفة الغربية، بعضها تم إغالقه واالنتقال 

 .أغلقت لم يتم إعادة تأهيلها مما يعني استمرار أضرارها على اإلنسان والبيئة والموارد

 
 الدراسات السابقة:   .8

فالقسم  يمكن تناولها في قسمين رئيسيين:و  ،الدراسات التي تمحورت حول الموضوع أو كانت قريبة منه هناك بعض

فقد تناولت هذه . (2111ودراسة الشكري ، 2111الحافظ عبد ودراسة  ، 2111 يشمل )دراسة الرحيلي األول

حيث  لها. عالمواق لأفضالبيئية، وكذلك تخطيطها واقتراح  ثارهاوآالدراسات الثالث فكرة تقييم مواقع مكبات النفايات 

 راضيأتقييم موقع المكب الحالي وتخطيط مواقع بديلة من خالل دراسة مدى صالحية  إلىهدفت دراسة الرحيلي 

م اقتراح الموقع الحالي غير مالئم، بالتالي ت أن إلىمكبات نفايات عليها، وقد توصلت دراستها  إلقامةلمدينة المنورة ا

يلية والتي كانت في مدينة قلق في حين يتناول عبد الحافظ دراسة محطة تجميع النفاياتثالث مواقع مستقبلية بديلة. 

ع البيئية المحتملة الناتجة عن هذه المحطة واستطال اآلثارمعرفة  إلىمكبا عشوائيا، وقد هدفت الدراسة  األصل في

عملية التعامل مع النفايات في المحطة غير صحية وتشكل خطرا  أن إلىالمواطنين القريبين منها، وتوصلت  راءآ
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عادةمحطة التجميع هذه  إغالقبضرورة  وأوصت، والصحة العامة المحيطة على البيئة الشكري  راسةد أما. تأهيلها وا 

نتاجتقييم مواقع مكبات النفايات الصلبة في قطاع غزة،  إلىفقد هدفت  مواقع الصالحة ال ألفضلخريطة رقمية  وا 

وال  المواقع الحالية غير مالئمة أن إلىمكبات نفايات اعتمادا على معايير اتفاقية بازل، وتوصلت الدراسة  إلقامة

 تتفق مع معايير وشروط اتفاقية بازل.

ر المستخدمة والمعايي واألسسمن حيث المنهجية والتقنيات المساعدة مع دراسة الباحثين قد اختلفت هذه الدراسات و  

في التخطيط. وفي الوقت نفسه فقد كانت ملهمة ومساعدة من خالل االستفادة من الكثير من نقاط القوة التي تميزت 

 تعرضت لها. والصعوبات التي اإلخفاقاتبها، وتجّنب الوقوع في بعض 

 

 دارةإية على عمل فقد ركزت هذه الدراسات (عبد وزوماياودراسة  العجين، أبو )دراسة القسم الثاني والذي يشمل أما

التعامل المنشأة وطرق جمعها و  أوفي المنزل  إنتاجهاالنفايات ابتداًء من  إدارةدرست عملية  حيث ،النفايات الصلبة

اقع الحالي ، وبالتالي فقد قامت بعرض الو وكذلك دراسة طبيعة النفايات ومكوناتها ،معها وانتهاًء في مكبات النفايات

عملية  نمعلى البيئة والموارد والسكان، ودرست كذلك الجدوى االقتصادية  المحتملة ثارهاوآالنفايات  إدارةلعملية 

النفايات  ةإدار وجود قصور وعدم كفاءة نظم  إلىوتوصلت  ،الطرق اقتصاديًا وصداقة للبيئة وأكثرالنفايات  إدارة

 دارةإمختلفة من شأنها تحسين عملية  وأساليب، وحاولت هذه الدراسات اقتراح طرق الحالية والتكلفة العالية لها

فضل المواقع التي أحيث ستقوم على اختيار  ،ستكون مكملة للدراسات السابقة يندراسة الباحث نبالتالي فإ النفايات.

 السلبية لتلك المكبات وتحافظ على البيئة. اآلثارمكبات نفايات عليها بحيث تقلل من  قامةيمكن إ

 

 مراحل بناء النموذج الكارتوجرافي واختيار أفضل المواقع لمكبات النفايات .9

تشترك فيما  Layersتوملين النموذج الكارتوجرافي بأنه: " عبارة عن مجموعة من الخرائط على هيئة طبقات  فتعرّ 

 .(1، ص8110)الخزامي،  بينها في إطار كارتوجرافي واحد يعتمد على المرجعية المكانية المعروفة باإلحداثيات"

 إلىتاج عدد كبير من الطبقات وهذه الطبقات تح إلىالمواقع لمكبات النفايات تحتاج  أفضلبالتالي فعملية تحديد 

النموذج   ءإنشاالمواقع. وفيما يلي مراحل  أفضلمطابقتها واستخراج العديد من العمليات التحليلية قبل عملية 

 الكارتوجرافي:
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 تحديد وصياغة معايير تقييم األرض:أوال

م تزويد تقاعدة البيانات المتوفرة والتي وذلك من خالل الطبقات و  ،المعايير في عملية التخطيط العديد من دااعتمتم 

مكبات للنفايات، خاصة بعد استبعاد  إلقامةبعد ذلك بتحديد المواقع المالئمة  النظام حيث يقومبها،  GISنظام

سب إعطاء كل معيار رتبة معينة ح وسيتم. كالمستعمرات اإلسرائيلية والمحميات الطبيعية المناطق غير المالئمة

 نفايات بقربها ل إقامة مكبفي حاأهميته، فالمعايير الحساسة واألكثر أهمية والتي تؤثر سلبًا على البيئة واإلنسان 

تأخذ رتبة أقل، والمعايير األقل أهمية أو التي ال تشكل خطرًا مباشرًا على البيئة وسكان المنطقة ستأخذ رتبة أعلى 

 ( 1ويمكن تلخيص المعايير التي ستدخل في عملية المفاضلة من خالل الجدول ) على اعتبار أنها أكثر مالءمة.

 الصحية في اختيار أفضل مواقع مكبات النفاياتاعتمدت  المعايير التي (:1جدول )
 المقياس المعيار الفرعي المعيار

 المعايير
االجتماعية 
 واالقتصادية

البور والمناطق الملحية والصخرية وغير الصالحة  األراضي األرضاستخدامات 
للزراعة تعد ممتازة لموقع المكب، بينما المواقع كثيفة الزراعة 

 تنموية تعتبر مواقع سيئة. إلغراض والمخططةوالخضرة 

المسافة بين المكب والطرق الرئيسية 
 السريعة

 م.055مسافة ال تقل عن 

يبعد عن المناطق السكنية القائمة والمخططة مسافة تزيد عن  البعد عن المناطق السكنية
 م.1055

 معقولةكلما قلت المسافة عن مركز التوليد وكانت مسافة  البعد عن مصدر توليد النفايات
دارةو وتخدم مناطق التركز السكاني، قلت تبعًا لذلك تكاليف نقل   ا 

 النفايات.
 تفضل األراضي منخفضة القيمة الزراعية القدرة اإلنتاجية لألرض

االعتبارات 
الجيولوجية 

 والجيومورفولوجية

 تكون التربة ذات نفاذية منخفضة. أن التربة
 .%20يعد انحدار مثالي، وال يزيد عن  %0 الطبوغرافيا ونسبة االنحدار

 
 االعتبارات البيئية

تكون المسافة بين مكب النفايات واقرب بئر مياه ال تقل عن  أن المستغلة اآلبار
 م.065

 م.065مسافة ال تقل عن  البعد عن الينابيع

 م.155مسافة ال تقل عن  والسيول األوديةالبعد عن مجاري 

 تفضل األحواض ذات المخزون األقل، ومنسوب المياه األعمق. األحواض الجوفية
 

 المعايير المناخية 
تفضل المناطق التي يمكن فيها حجب المكبات عن الرؤيا،  اتجاه السفوح الجبلية والرياح السائدة

اتجاه الرياح بالنسبة للمناطق والسفوح التي تقع بعكس 
 المأهولة.
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 إلىمطرًا؛ للتقليل من عصارة المكبات  األقلتفضل المناطق  الساقطة األمطاركمية 
 حد. أقصى

حرارة مما يترتب عليه زيادة معدالت  األعلىتفضل المناطق  درجة الحرارة ومعدل التبخر
 التبخر للعصارة السوداء.

االبتعاد قدر اإلمكان عن التجمعات السكانية، واتجاه الرياح،  البحر المتوسطالمسافة عن خط ساحل 
 .غزارة األكثر واألمطار

، استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد انسب مواقع دفن 8101الرحيلي، عهود عائض،  -0: بتصرف. المصدر
 .11المملكة العربية السعودية،ص -أم القرى، مكة المكرمةالنفايات بالمدينة المنورة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

حالة دراسية لبعض المدن السورية، المعهد العالي لبحوث  -شاهين، هيثم، معايير اختيار مواقع ردم النفايات الصلبة -8
 .819-812سابق، ص ، مرجع8118سامح والفرحان يحيى،  الغرايبة، -1. 18البيئة، جامعة تشرين، سوريا، ص

    4- Sener, Basak, Landfill Site Selection by Using Geographic Information Systems. 

Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara- Turkey, 2004. 

 
عداد قاعدة البيانات الجغرافية :ثانيا  جمع بيانات المعايير وا 

وبناء قاعدة البيانات الجغرافية من أكثر المراحل التي تتطلب دقة في العمل وتكلفة مادية  المعايير تعد عملية جمع
. وقد تم إعداد وتجهيز قاعدة بيانات النموذج الطويل الذي تستغرقه وتفاني في الجهد، باإلضافة إلى الوقت

والمعايير  اعدة البيانات مع الشروطسالفة الذكر؛ بحيث تتوافق قإعداد قائمة بالشروط والمعايير الكارتوجرافي بعد 
ينية على المتوفر من قاعدة البيانات من الوزارات والمؤسسات الفلسط انالتي تم صياغتها وتجهيزها، فقد حصل الباحث

( يوضح 0المختلفة، خاصة وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط والزراعة وسلطة المياه ومعهد أريج وغيرها. والشكل )
  من الطبقات. النموذجدة بيانات مكونات قاع

 
 ( مكونات قاعدة بيانات النموذج من الطبقات0شكل )

 



12 

 

 .نيإعداد الباحث المصدر:

 (Common Scaleمقياس تصنيف البيانات )المقياس المشترك  :ثالثا

من معايير تقييم مالءمة  ريطةالخ أو عنصر من عناصريهدف هذا المقياس إلى تحديد درجة مالءمة لكل فئة 

األرض لعملية تخطيط مواقع مكبات النفايات ضمن النموذج الكارتوجرافي، كما يهدف إلى إعادة تبسيط القيم المخزنة 

( Spatial Analyst( لتسهيل التعامل معها داخل بيئة ملحق التحليل المكاني )Grid Themeداخل الشبكات )

 (.011، ص 8108)أبو جياب،  لمدخالت النصية إلى مدخالت رقميةم وا، وتحويل القيArc GISالخاص بنظام 

أعلى درجة مالءمة إلقامة المشروع،  01(، حيث اعتبرت القيمة 01 -0وهذا المقياس يقوم على أساس القيم من )

 أدنى درجة مالءمة. 0في حين اعتبرت القيمة 

 Spatial Analysisمعالجة المعايير باستخدام وظائف التحليل المكاني  :رابعا

تعتمد المنهجية المتبعة في تخطيط أفضل مواقع مكبات النفايات على بعض أساليب التحليل المكاني واإلحصائي 

 اإلشارةوتجدر  ،لتحليل البيانات ومعالجتها، حيث تمتلك نظم المعلومات الجغرافية إمكانية إجرائها بصورة موضوعية

ن ن بيانات الدراسة جاءت على نمطيخاصة وأالتحليلية،  األدواتعملية التحليل شملت استخدام العديد من  أن إلى

Vector  وRaster  لعملياتوا األدواتبالتالي فكل نمط تم التعامل معه بما يناسبه. وفيما يلي ملخص لبعض 

 التي تم استخدامها:

ومن أهم األدوات التي تم استخدامها في هذا  ،Data Management Toolsأسلوب إدارة البيانات  .0

لتعيين جل إيجاد مراكز التجمعات السكانية؛ وذلك ، واستخدمت من أFeature to Pointاألسلوب أداة 

 خذ مسافة معينة منها.مراكز توليد النفايات من أجل أ

ق طوذلك الستبعاد المنا تم استخدامها بشكل متكرر األداةوهذه  ،Bufferالحرم المكاني )المنطقة الحاجزة(  .8
 تكون بعيدة عن مكبات النفايات. أنالواقعة ضمن المنطقة الحاجزة والتي يجب 

تستخدم هذه الطريقة في تطابق خريطة ظواهر مساحية مع  ،Unionتطابق الخرائط بطريقة االتحاد  .1
خريطة أو خرائط ظواهر مساحية أخرى، بهدف عمل التطابق بين جميع ظاهرات الخريطة المدخلة مع 
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ن جميع بي جميع ظاهرات الخريطة الموجودة )المنطبعة(، وتكون النتيجة أن تظهر الخريطة المخرجة تجمع
 .(29، ص8112 )شرف، الظاهرات في الخريطتين

واستخدم هذا األسلوب الخاص بالبيانات ذات النسق ، Terrain Analysisأسلوب تحليل سطح األرض  .9
 بعد معالجة نموذج االرتفاع الرقمي في بيئة نظم المعلومات الجغرافية Slopeالخلوي إلنتاج طبقة االنحدار 

 .("9رقم " )راجع الملحق

وقد استخدم هذا األسلوب في عمل المسافة من خط الساحل والمسافة  Straight Lineالمسافة المستقيمة  .5
 من مركز توليد النفايات.

ل عمليات النمذجة التعامل مع البيانات في النمط تسهّ Rasterization التحويل إلى النموذج الشبكي  .1
 .Rasterإلى النمط الشبكي  Vectorالشبكي، لذلك تم تحويل جميع خرائط المتغيرات الخطية 

وتفيد هذه الخطوة في إعادة ترتيب وتوزيع الخاليا؛ مما يسهل  ،Reclassificationإعادة التصنيف  .1
التعامل معها، إضافة إلى استخدامها كمعيار في النموذج، وبالتالي يتم تصنيف المعايير إلى فئات، ويتم 

 Commonحسب المقياس المشترك  )0)قلها مالءمة الرتبة ، وأ(01)إعطاء الخاليا األكثر مالءمة الرتبة 
Scale .ملية وفي ع، لينتج عن إعادة تصنيف كل معيار طبقة جديد تضاف تلقائيا لواجهة البرنامج
 إنتاجومن خالله تم   Weighting point methodوهو  األول، أسلوبينالرتب تم استخدام  إعطاء

البيانات في المعيار  إعطاء وفيه يتم Ranking method(. والثاني هو zero one mapsخرائط )
عامل مع ت، وفي الحالتين يتم المكبات النفايات إلقامةودرجة حساسيتها  أهميتهاحسب  01 -0رتب من 

تخدامات نه سيتم عرض خريطة اسولتوضيح هذه النقطة فإ .امعين انه له وزنكل عنصر في الطبقة على أ
الخرائط التي تمت معالجتها فال بهذا األسلوب فال مجال بقية  أماتصنيف لها،  إعادةبعد عمل  األرض

 بالمالحق.  إليرادها هنا  ولكن سيتم عرض المهم منها 
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قل درجة مالءمة والرقم ( أ0فالرقم ) .إلقامة مكبات نفايات األرض( درجات مالءمة استخدامات 8خريطة )         
 ( أعلى درجة مالءمة.01)

 
 8101، ينالمصدر: إعداد الباحث             

بمرونة مفاضلة ، إن نظم المعلومات الجغرافية قد زودت Weighted Overlayأداة وزن المعايير  .2
عطاء أ كبر من بقية المعايير، ومن هذا المنطلق لجأت د المعايير المؤثرة وزنًا ونسبة أحالمتغيرات وا 

ة في نجاح المواقع األفضل وزنًا بإعطاء العناصر المؤثر  Weightالدراسة إلى استخدام القيم الموزونة 
كبر من العناصر األخرى، وقد تعددت أدوات نظم المعلومات الجغرافية في حساب مدى تأثير أوزان أ

 Spatialالمندرجة تحت قائمة  Weighted Overlayالمعايير، فمن هذه األدوات الكثيرة وظيفة 
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Analyst Tools  المستخدم من إدراج أوزان المعايير شريطة أن يكون مجموع األوزان الكلي والتي تمكن
 (.25، ص8101)الرحيلي،  %011يساوي 

 تحليل الموقع :خامسا

دراسة التي تعمل على إدارة الموارد المتاحة بموقع الو  الخطوة الحيوية في عملية التخطيطُيعرَّف تحليل الموقع بأنه 
بتحليل مخزون المعلومات لمجموعة الدراسات المتاحة للموقع مما يؤدي إلى إظهار إمكانات وتقوم  والمثبتة جغرافيا،

ومعوقات التطوير للموقع محل الدراسة. ولذلك فعند تحليل أي موقع يمكن استخدام تقنيات الحاسوب إلعداد البيانات 
ى الموقع وتحليله، مما يؤدي إل والدراسات في صورة رقمية تساهم في صياغة منظومة معلوماتية رقمية لدراسات

 ,Floyd Zimmerman) رفع كفاءة عملية تحليل الموقع والحصول على نتائج دقيقة وصحيحة وذات مرجعية مكانية

2000. P1) . 
نتاجتحليل كل معيار على حدا  فقد تمبالتالي    يامجموعة خال أوخلية كل  إعطاءخريطة مالئمة له من خالل  وا 

هو  األول ،أسلوبينمكبات النفايات. حيث تم استخدام  إلقامةحساسيته  أو أهميتهفي الطبقة درجة مالئمة حسب 
zero one maps  ( والمناطق غير المناسبة الرقم 01المناطق المناسبة لمكبات النفايات الرقم ) إعطاءحيث تم

الطريقة الثانية  اأموالينابيع.  واألوديةالجوفية  آلباروا(، وهذا تم تطبيقه على طبقات الطرق والتجمعات السكنية 0)
 خذتأ، فالمناطق المناسبة أهميتهاالمعالم في الطبقة رتب حسب  إعطاءومن خاللها تم  Ranking methodفهي 

مكبات النفايات.  إلقامةمة مالء األقلهو و ( 0( وهكذا حتى تصل للرقم )2( ثم )9مة )مالء واألقل( 01الرقم )
 تم استبعادها من عملية المفاضلة. والمستعمرات اإلسرائيلية وبعض الطبقات مثل المحميات الطبيعية

 

 الوزن النسبي للمعايير :سادسا

 في تقييم مالءمة األرض لتخطيط أفضل مواقع مكبات النفاياتالنظرة الشمولية بنظم المعلومات الجغرافية تتميز  

المختلفة، فهي تتمتع بالمرونة العالية من خالل إعطاء المعايير المؤثرة وزنًا اكبر من بقية  ةالتخطيطيوالعلميات 

 Weighted وظيفة ااختار  ينالمعايير، وبالتالي فهناك العديد من األدوات التي تستخدم لهذا الغرض، لكن الباحث

Overlay باإلضافة إلى %011طة أن يكون مجموعها والتي تمكن المستخدم من إدراج األوزان المختلفة شري ،

بعد معالجة كل معيار  تأتي، وهذه المرحلة Model Builderإمكانية استخدام هذه الوظيفة في النموذج الهيكلي 

عطاء البيانات فيه رتب معينة، وهنا يتم اخذ المعايير الرئيسية  على حده عطائهاوا  من  تأثرهادى رتبة بناء على م وا 

 مكبات النفايات. إقامة
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راجع لعديد من الماو ، والمختصين الخبراءاستشارة  على ختلفةد في إعداد أوزان المعايير الماعتماال تم وقد     

ما ختلف عفي الضفة الغربية والتي ت، مع مراعاة الظروف واألوضاع الباحثين ةخبر  ، باإلضافة إلىواألجنبيةالعربية 

وان الضفة الغربية تقع تحت االحتالل اإلسرائيلي، وتكاد تكون المكان  الوحيد هو موجود في بقية الدول، خاصة 

لى إعطاء الفلسطيني واإلسرائيلي(. وأخيرًا تم الوصول إفين مختلفين )في العالم الذي يتم التخطيط فيه من قبل طر 

 ضح هذه األوزان.( يو 8والجدول ) %011كل معيار وزن معين حسب درجة أهميته بحيث يساوي مجموع األوزان 

 (: الوزن النسبي للمعايير الرئيسية2جدول )

الوزن النسبي  المعيار الفرعي المعيار
155% 

 
االجتماعية  المعايير

 واالقتصادية

 9 األرضاستخدامات 

 7 المسافة بين المكب والطرق الرئيسية السريعة

 15 البعد عن المناطق السكنية

 0 البعد عن مصدر توليد النفايات

 4 القدرة اإلنتاجية لألرض
 

 االعتبارات الجيولوجية

 والجيومورفولوجية

 2 التربة

 8 الطبوغرافيا ونسبة االنحدار

 
 االعتبارات البيئية

 15 المستغلة اآلبار

 9 والسيول األوديةالبعد عن مجاري 

 8 البعد عن الينابيع

 0 األحواض الجوفية

 4 المحميات الطبيعية

 6 الرياح السائدة السفوح الجبلية و  اتجاه 

 4 الساقطة  األمطار معدل
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المعايير المناخية 
ومعايير القبول 

 الجماهيري

 4 درجة الحرارة 

 0 معدل التبخر

 2 المسافة عن الحدود الغربية والبحر المتوسط

 .8101، ني: إعداد الباحثالمصدر

 للنموذج الكارتوجرافي Model Builderبناء النموذج الهيكلي  :سابعا

من  Arc GISبعد تحديد المعايير وأصنافها ودرجة أهميتها وأوزانها، تم بناء النموذج الكارتوجرافي في بيئة برامج 

والذي يعتمد على أساس تبسيط المشاكل المعقدة والتداخل في البيانات  Model Builderخالل النموذج الهيكلي 

وعالقاتها المكانية والوصفية، لذلك يتم صياغة هذا النموذج لتبسيط المشكلة األساسية وصياغة طريقة حلها من 

ي مجمله (، هذا التخطيط البياني يعتمد ف8شكل ) ،Flowchartخالل ما يسمى بالتخطيط البياني لمراحل العمل 

 ،على مراحل ووظائف التحليل المكاني، مع إضافة أساليب أخرى، وتبسيط المشكلة الرئيسية إلى عدة مشاكل فرعية

 (.800، ص8108)أبو جياب،  كما انه يوضح خطوات عملية التحليل بالتفصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Model Builder: النموذج الهيكلي (2شكل )   
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 .8101، نيإعداد الباحث المصدر:
 المالءمة  خريطةاستنتاج  :ثامناً 
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لقد خلص النموذج بعد عملية التحليل والنمذجة في بيئة نظم المعلومات الجغرافية إلى إخراج خريطة تبين درجات 

قلها مالءمة، أ (1)في خريطة رقم  (1)مالءمة أفضل مواقع مكبات النفايات في الضفة الغربية، حيث يمثل الرقم 

أكثرها مالءمة. وقد اعتمدت الدراسة في إخراج هذه النتائج على مجموعة كبيرة من المعايير  01الرقم بينما يمثل 

التي شملت المعايير االجتماعية واالقتصادية، والمعايير الجيولوجية والجيومورفولوجية، والمعايير البيئية، والمعايير 

الرتب التي حصلت عليها، وذلك ضمن مراحل وخطوات المناخية. وبعد تطبيق النموذج بناء على هذه المعايير و 

مدروسة ومنتظمة وعلى أسس علمية، خلصت الدراسة إلى أفضل مواقع مكبات النفايات في الضفة الغربية، وهو 

أكثر المواقع مالءمة  01(، حيث يمثل اللون األزرق الذي يحمل الرقم 1ما يمكن مالحظته من خالل الخريطة رقم )

في حال تعذر إقامة المكبات في . ف9ة المالءمة والذي يحمل الرقم يليه اللون األحمر من حيث درجعلى اإلطالق، 

والتي تليها في درجة المالءمة. وبالتالي  9بالمنطقة ذات الرتبة  ايمكن االستعاضة عنه 01المنطقة ذات الرتبة 

 قل درجات المالءمة بعد ذلك تدريجيًا.تعتبر ذات درجات مالءمة عالية جدًا. وت 9و 01فالمناطق ذات الدرجات 

ولكن هنا تم توقيع طبقة المكبات العشوائية على طبقة  (1( فهي ذاتها الخريطة رقم )9أما بالنسبة للخريطة رقم )

العشوائية  وتم تمثيل هذه المكبات ،ينالباحث إليهاالتي توصل أفضل المواقع المقترحة لمكبات النفايات الصحية 

اقعها تم اختيارها وان مو مة للتأكيد على أنها مكبات عشوائية، باللون الفسفوري، والتي تم توقيعها على خريطة المالء

بل تقع  9و 01؛ فمعظمها يقع خارج نطاق المناطق المالئمة المقترحة مسبقة وبدون بحث ودراسة بشكل عشوائي

 على اإلطالق. في المناطق األقل مالءمة أو غير المالئمة

التي  جفقط؛ وذلك لتوضيح النتائ 9و 01( فقد تم وضع مناطق درجات المالءمة 5وأخيرًا وفي الخريطة رقم )     

( تمثل 5، وكذلك إظهار المواقع األفضل إلقامة مكبات النفايات بشكل أوضح، فالخريطة رقم )ينتوصل إليها الباحث

مساحة  بلغت فقدبناء على مجموعة المعايير والشروط المستخدمة، أفضل المناطق التي توصلت إليها الدراسة 

 9(، حيث بلغت مساحة المناطق التي تمثلها الدرجة ²كم 111.18) 01و  9المناطق التي تمثلها الدرجات 

 (. ²كم 91.91) 01( في حين بلغت مساحة المناطق التي يمثلها الرقم ²كم 188.29)

المواقع الصالحة إلقامة مكبات النفايات الصحية والتي توّصلت إليها الدراسة، أما عن التوزيع الجغرافي ألفضل 

 كذلك، وتمتد حول مدينة أريحا والتجمعات القريبة منها، والى الشرق منها 01فتتوزع المناطق التي تحمل الرقم 
ن النبي وبا إلى الجنوب مأيضًا شمااًل إلى قرية العوجا حيث تتوزع حولها )من الشمال والجنوب والشرق(، وتمتد جن
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في شمال شرق محافظة  01موسى حتى شمال شرق محافظة القدس، حيث تدخل المناطق التي تحمل الدرجة 

تتوزع بشكل عام من جنوب قرية فصايل في محافظة أريحا، مرورًا بمدينة أريحا  01القدس، بالتالي فان الدرجة 

وهي تأتي بعد  9ظة القدس. أما المناطق التي تحمل الدرجة والتجمعات المحيطة بها حتى تدخل شمال شرق محاف

ة المناطق قليل لغورية الشرقية من المحافظات، وهذهمن حيث درجة المالءمة، فتتوزع في المناطق ا 01الدرجة 

التجمعات السكانية، أي شرق محافظات طوباس ونابلس ورام اهلل والقدس وبيت لحم والخليل، وتتوزع في معظم 

محافظة أريحا كذلك، وتوجد أجزاء منها على الحدود بين محافظتي جنين ونابلس، باإلضافة إلى وجود أنحاء 

 ( في جميع المحافظات تقريبًا. 9توّضعات صغيرة منها )الدرجة 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجات مالءمة األرض ألفضل مواقع مكبات النفايات الصحية المقترحة (:1خريطة )
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 .8101، نيإعداد الباحث المصدر: 
 
 
 
 

 (: توقيع المكبات العشوائية على خريطة أفضل مواقع مكبات النفايات الصحية المقترحة9خريطة )    
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 .8101، نيإعداد الباحث المصدر:

 
 
 
 

 (: خريطة أفضل المواقع المقترحة لمكبات النفايات الصحية في الضفة الغربية5خريطة )
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 .8101، نيإعداد الباحث المصدر:    
 
 
 
 

 النتائج
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، والبقية مكبات عشــــوائية، إقليميةمنها ثالث مكبات  مكبًا، 051في الضــــفة الغربية  مكبات النفاياتبلغ عدد ي .0

، ولكن إلقليميةاالمكبات  إلىالنفايات في بعض المكبات العشـــــــــــــوائية واالنتقال  إلقاءوبنـاء عليه فقد تم التوقف عن 

والموارد  اإلنســـــــــانعلى  وأخطارهاالســـــــــلبية  ثارهاآمما يعني اســـــــــتمرار  تأهيلها إعادة يتمالمكبات التي تم تركها لم 

 إلقاءبوتقوم التجمعات الســـكانية المحيطة  االمكبات العشـــوائية ما زال موجود يئة المحيطة. وهناك قســـم كبير منوالب

في  غلبها بطرق عشــــــــوائية وغير صــــــــحية، فبعض هذه النفايات تلقىات في أوتتم عملية معالجة النفاي نفاياتها فيه،

مكبات مكشــــوفة، وبعضــــها يتم طمره كل فترة معينة بطريقة غير صــــحية تشــــكل خطورة على المياه الجوفية وتؤدي 

مما  ؛إلى اسـتمرار تجمع الحشـرات والحيوانات حولها، باإلضـافة إلى انتشـار عمل النّباشين واألطفال بشكل عشوائي

 يشكل خطرًا على صحتهم. 

( لتصنيف البيانات، وتمت معالجة المعايير باستخدام وظائف التحليل 01 -0تباع المقياس المشترك )تم ا .8

نتاج خريطة مالءمة لكل م ها من عيار وذلك بعد إعادة تصنيفالمكاني المختلفة، وبناء على ذلك تم تحليل الموقع وا 

ل جكبات نفايات صحية. وبعد ذلك ومن أوالتي تمثل درجة مالءمة المعايير إلقامة مجل إعطائها الرتب المناسبة، أ

، %011الوصول إلى خريطة المالءمة النهائية تم وضع وزن نسبي للمعايير الرئيسية بحيث يساوي مجموع أوزانها 

عطائها رتبًا أعلى من معا ت النفايات حال إقامة مكبافي  اً قل تأُثر يير أخرى أوبالتالي تم ترجيح بعض المعايير وا 

 بالقرب منها. 

ائط صحية، والتي تم تمثيلها في خر المواقع الصالحة إلقامة مكبات نفايات  استطاعت الدراسة اقتراح أفضل .1

أكثر المواقع مالءمة على اإلطالق، في حين تقل درجة المالءمة بعد ذلك  9و  01مالءمة، حيث تمثل الدرجات 

المالءمة لكل مساحة في الخريطة. وللتأكيد على أن المكبات الحالية هي مكبات عشوائية تدريجيا مع انخفاض درجة 

، حيث ان( التي استنتجها الباحث9)رقم  وغير صحية فقد تم توقيع المكبات العشوائية على خريطة المالءمة النهائية

ما  الصالحة وغير المناسبة حسب أن الغالبية العظمى من المكبات العشوائية الحالية تقع في المناطق غير لوحظ

 توصلت إليه الدراسة.

حوالي  01و  9صحية، والتي تحمل الدرجات المناطق الصالحة إلقامة مكبات نفايات  لقد بلغت مساحة  .9

(، في حين بلغت مساحة ²كم 188.29) 9(، حيث بلغت مساحة المناطق التي تمثلها الدرجة ²كم 111.18)

أفضل المواقع على اإلطالق. أما عن  01(، حيث تمثل الدرجة ²كم 91.91) 01 المناطق التي تمثلها الدرجة
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التوزيع الجغرافي ألفضل المواقع الصالحة إلقامة مكبات النفايات الصحية والتي توصلت إليها الدراسة، فتتوزع 

 لك، وتمتد شمااًل إلىلى الشرق منها كذأريحا والتجمعات القريبة منها، وا  حول مدينة  01المناطق التي تحمل الرقم 

قرية العوجا حيث تتوزع حولها ) من الشمال والجنوب والشرق(، وتمتد جنوبا إلى الجنوب من النبي موسى حتى 

في شمال شرق محافظة القدس. أما  01شمال شرق محافظة القدس، حيث تدخل المناطق التي تحمل الدرجة 

من حيث درجة المالءمة، فتتوزع في المناطق الغورية  01وهي تأتي بعد الدرجة  9المنطقة التي تحمل الدرجة 

الشرقية من المحافظات، وهي المناطق قليلة التجمعات السكانية، أي شرق محافظات طوباس ونابلس ورام اهلل 

والقدس وبيت لحم والخليل، وتتوزع في معظم أنحاء محافظة أريحا كذلك، وتوجد أجزاء منها على الحدود بين 

 ن ونابلس، باإلضافة إلى وجود توّضعات صغيرة منها في جميع المحافظات تقريبًا. محافظتي جني

نتج عن الدراسة قاعدة بيانات يمكن أن تشكِّل لبنة أساسية تستفيد منها األبحاث والدراسات الجغرافية األخرى   .5

كبيرة  ذلك خروجها بمجموعةالقادمة، سّيما وأنها تعتبر من الدراسات األولى في الضفة الغربية حول الموضوع، وك

من األسس والمعايير الخاصة بتخطيط مكبات النفايات لم تكن موجودة من قبل، والتي يمكن للدراسات القادمة البناء 

 عليها بداًل من البدء من نقطة الصفر.

 التوصيات

ايير س والمعتباع األسيئة والحكم المحلي والتخطيط على اولين في مجال البحث المسؤولين وخاصة المسؤ  .0

الصحية في تخطيط مكبات النفايات، واألخذ بما تأتي به الدراسات والجامعات من شروط ومعايير صحية الختيار 

مكبات النفايات الصحية. وكذلك ضرورة العمل على إعادة تأهيل مكبات النفايات العشوائية التي يتم لمواقع الأفضل 

 ثارها السلبية إلى أدنى مستوياتها.تركها والتوقف عن استعمالها؛ للتقليل من آ

لية كل جهة و ارة النفايات الصلبة بما يوضح مسؤ توصي الدراسة بضرورة تطوير التشريعات القانونية في مجال إد .8

ودورها في عملية إدارة النفايات، وكذلك وضع العقوبات الرادعة لكل من يخالف إرشادات وتعليمات اإلدارة السليمة 

 للنفايات الصلبة.

ضرورة القيام بعملية توعية جماهيرية، ونشر المعرفة والتثقيف بالمخاطر واألضرار الناتجة عن التلوث البيئي  .1

 وما يتبعه من مخاطر صحية وبيئية محتمله على اإلنسان والبيئة.
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 تشجيع الباحثين ومراكز األبحاث على القيام بدراسات مماثله في هذا المجال؛ لتحديد المخاطر الناجمة عن .9

RS (Remote sensing .)و  GISو  GPSوالتخطيط لها اعتمادًا على التقنيات الحديثة مثل  ،مكبات النفايات

 نفاياتنسب مواقع مكبات الط أملهمة لدراسات أخرى في مجال تخطي أن تكون هذه الدراسة نواة انوأخيرًا يأمل الباحث

 مسئولة في التخطيط واتخاذ القرارات الصحيحة.؛ لمساعدة البلديات والجهات الوالتخطيط البيئي بشكل عام
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Abstract 

     This study aimed at using Geographic Information Systems (GIS) as assistance 

technology to planning and choosing the best sites suitable for forming healthy landfills 

sites depending on a set of conditions and criteria. By using available data about the 

study area and depending on GIS technology, the needed criteria were derived and then 

changed into maps representing the most important economical, social, geological and 

geomorphological, environmental and climatic criteria after which they were treated by 

using the aims of spatial and statistical analysis to be used as numeral information data. 

This helped to build a cartography model to locate the best suitable sites in the area of 

study in order to establish healthy landfills sites. 

     In the light of the findings of the study, after applying different criteria in using GIS, 

the study recommended the best sites for landfills sites and so symbolizing them in 

suitable maps that number 10 and 9 are the most suitable sites and so the degree of 

suitability decreases gradually. Finally the study recommended in pinpointing the role 

of GIS in the field of correct management of solid waste and urged the responsible to 

close random dumps and rehabilitating them following healthy and environmental bases 

in planning landfills sites 

Keywords: The environment planning, Criteria of planning, Dumps, Best sites. 
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