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 كممة شكر

السورية المتمّثمة بالسّيد الرئيس الدكتور بشار األسد لدعمو مسيرة وتطّور كؿ الشكر لمجميورية العربية 

 البحث العممي.

 كؿ الشكر لبواسؿ الجيش العربي السوري وقّواتنا المسمحة في البر والبحر والجو.

ندسة أتوّجو بالشكر الجزيؿ لوزارة التعميـ العالي وجامعة تشريف وإلدارة كّمّية اليندسة المدنّية وقسـ الي

 البيئّية.

جزيؿ الشكر والتقدير واالحتراـ لمدكتور ىيثـ شاىيف إلشرافو عمى ىذا البحث ولتوجيياتو العممّية القّيمة، 

نجاز ىذا العمؿ، كما أتوّجو بالشكر لألساتذة أعضاء لجنة  ولمدكتورة كوكب حربا لمشاركتيا باإلشراؼ وا 

 ة وتصويبيا.الحكـ لمجيد الكبير الذي بذلوه في قراءة األطروح

، األستاذ عيسى فريد عمي والميندس جعفر ابراىيـ لما : الدكتور غياث ضعوفالشكر لكؿ مف السادة

 ه مف مساعدة إلنجاز ىذا العمؿ.و قّدم

 الشكر إلى كؿ األساتذة في قسـ اليندسة البيئّية لدعميـ ومالحظاتيـ العممّية القّيمة.

 الذيف قّدموا لي ما استطاعوا مف دعـ ومساعدة. ؿكؿ االمتناف لك
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الصمبة كما أّنيا  النفايات إدارة في ةاألساسيّ األولى و  المسألة الصمبة فاتالمخمّ  ونقؿ جمع عممية تعتبر
 %(70-60) نحو إلى ةة نظاـ إدارة النفايات الصمبة البمديّ نفقاتيا في عمميّ  تصؿ العممية األكمؼ اقتصادّيًا حيث

 النقؿ سيارات في الحاويات ىذه تفريغ إلى الحاويات في فاتالمخمّ  وضع مف ةالعمميّ  ىذه تبدأ .إجمالي النفقات مف
 .أو مواقع التخمص النيائي الترحيؿ اتمحطّ  إلى نقميا ثـ ومف

وبالتالي  ارات النقؿ،لحركة سيّ  عبر القياـ باختيار المسار األمثؿالنفايات جمع ونقؿ ات عمميّ مكف تقميؿ تكاليؼ ي
 الحصوؿ العديد مف المنافع االقتصادية.

جمع وترحيؿ النفايات الصمبة البمدّية بشكؿ سميـ  فوائد بيئّية واقتصادّية تتضّمف: في تحقيؽتكمن أىمية البحث 
توفير كّميات معقولة مف الوقود نتيجة اختيار المسار و  ،وآمف األمر الذي يضمف سالمة عناصر البيئة المختمفة

 األمثؿ لجمع وترحيؿ النفايات الصمبة البمدّية مف القطاعات المختمفة مف المدينة.

اقتراح مف خالؿ  MSWM إلى تحسيف أنشطة إدارة النفايات الصمبة البمدّية في مدينة الالذقّية وييدف ىذا البحث
 ّية.باستخداـ نظـ المعمومات الجغراف الصمبة البمدّية لجمع وترحيؿ النفايات نظاـ جديد

اقتراح نظاـ جديد لجمع وترحيؿ  مف أجؿ (GIS) ةاستخداـ تطبيقات نظـ المعمومات الجغرافيّ في ىذا البحث  تـ  
ة يّ اف وكمّ ة الحاصمة في عدد السكّ ة، يأخذ بعيف االعتبار الزيادة الحاليّ ة السوريّ النفايات الصمبة في مدينة الالذقيّ 

جمع  تـ   حيث كبديؿ عف مكب البصة، ةالجديد المقترح لمعالجة النفايات في قاسيدة، وأيضًا الموقع النفايات المتولّ 
 متس  خاّصًة ما يتعّمؽ بنظـ الجمع والترحيؿ، وق   الواقع الحالي إلدارة النفايات الصمبة في المدينةمعمومات عف 

، إضافة حساب عدد الحاويات الالزمةتـ  و  دة.ة النفايات المتولّ يّ دت في كؿ منيا كمّ د  ، ح  عّدة قطاعاتإلى المدينة 
 إلى تحديد مواقعيا.

تمثياًل لممناطؽ كما تضّمنت  تصميـ قاعدة بيانات تضّمنت بشكؿ رئيس تمثياًل لمشوارع والجسور واألنفاؽ،كما تـ   
مف أجؿ اختيار  GISالػ  تقنّيات مع بعضيا باستخداـ ىذه البيانات وجرت عممية ربط .السكنية المخّدمة بالحاويات

كما وتمت . إلى المكب الجديد في قاسية نقؿ النفاياتتجمع و ت التي سياراتالأفضؿ الطرؽ اقتصادّيًا وزمنّيًا لحركة 
طريؽ حمب  –ة إلى الشرؽ مف عقدة أوتوستراد البصّ في منطقة تقع  لمنفايات ة ترحيؿدراسة تأثير إنشاء محطّ 

ؿ عدد النقالت الخارجة منيا لترحيؿ، وقد وجد أف إنشاء ىذه المحطة يقم  عمى تحسيف كفاءة نظاـ الجمع وا الجديد
ؿ مف زمف الترحيؿ الكمي، ما ينعكس عمى تقميؿ ات ضغط النفايات فييا، وبالتالي يقم  بسبب عمميّ  ةإلى قاسي

 تكاليؼ جمع ونقؿ النفايات.

 

Abstract 

 

The process of collecting and transporting solid waste is considered to be the first and 

fundamental issue in the management of solid waste, as it is the most economically expensive 



 

operation, in which its expenses in the process of  municipal solid waste management system 

(MSWM) reaches about 60-70% of the total expenditure. This process starts from placing 

waste in containers till unloading these containers in transportation vehicles and then carry 

them to transfer stations or final disposal sites. 

The fees of collection and transportation can be reduced through the selection of the optimal 

path, and thus obtaining many economical benefits. 

The importance of the research is in achieving environmental and economical benefits 

which includes: collection and transportation of the municipal solid waste in a healthy and 

safe way which ensures the safety of the different environmental elements, and saving a 

reasonable amount of fuel as a result of choosing the optimal path for the collection and 

transportation of municipal solid waste from the different sectors in the city. 

This research aims to improve the municipal solid waste management activities in the city of 

Latakia by proposing a new system for collecting and transportation of municipal solid waste 

using geographical information systems.  

In this research the applications of geographic information systems (GIS) have been used in 

order to propose a new system for the collection and transportation of solid waste in the 

Syrian city of Latakia, which takes into account the current increase in the number of the 

population and the amount of waste generated, and also the new proposed site for the waste 

treatment in Qasieh alternative to Bassa landfill, where the first step is by collecting 

information about the current reality of solid waste management in the city especially what 

relates to the systems of collection and transportation, and the city was divided  into several 

sectors and the amount of waste produced in each sector was specified. The number of 

containers required was calculated as well as their locations were determined. 

Also a database has been designed which included mainly representation of the streets, 

bridges and tunnels, it also included representation of residential areas serviced by waste 

containers, and the process of linking these data to each other took place by using the 

techniques of GIS in order to choose the best economical and timetable ways for the traffic of 

the vehicles which collect and transport the wastes to a new landfill in Qasieh. Also the effect 

of the establishment of transfer waste station sited in an area to the east of highway Bassa 

knots - through the new Aleppo has been studied on improving the efficiency of collection 

and transportation system. It has been found that the establishment of this station reduces the 

number of moves leaving from a station to Qasieh due to pressure waste operations, and thus 

reduces the total time of the transfer, consequently, reflected on reducing waste collection and 

transportation costs. 

 

 :مةمقدّ 

تزداد أىّمّية اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة خالؿ الوقت الحالي نظرًا لمتزايد اليائؿ في كّمّية النفايات 
 الناتج عف التزايد السريع في معّدالت النمّو السكاني وتنامي النزعة نحو التعمير والتصنيع. 



 

نفايات وضعؼ العممي البيئي السميـ في إدارة التتفاقـ مشكمة النفايات في الدوؿ النامية نتيجة لغياب التخطيط 
 في الصمبة النفايات مف صلمتخمّ  بعةالمتّ  الطرؽ تفتقركإحدى بمداف العالـ النامي سورية  يفو  ،اإلمكانّيات المتاحة

 واضح تقصير حاالت مف تعاني والبمديات المدف فجميع، الصحيحة ةالبيئيّ  والمعايير الشروط إلى اتوالبمديّ  المدف
 موجودة مفتوحة اتمكبّ  في جمعيا يتـ التي النفايات مف األعظـ القسـ مف صالتخمّ  ويتـ ،النفايات ونقؿ جمع في
 بةالمدرّ  الكفاءات وجود وعدـ المالئمة غير ةالتحتيّ  البنية وطبيعة ةالماليّ  الموارد ةقمّ  تأدّ  وقد. المدف أطراؼ عمى
مف , خاصة في مدينة الالذقية التي تعاني ةالسوريّ  المدف في الصمبة النفايات ومعالجة إدارة في ضعؼ إلى

ومشاكؿ بيئّية خطيرة في إدارة النفايات الصمبة  ضعؼ مزمف وعجز عف مواكبة معّدالت النمو السّكاني المرتفعة
التكنولوجيا االفتقار إلى إلى  ، إضافةً عدـ كفاية التمويؿ ،اإلدارة غير الكافية ويتبّدى ذلؾ أساسًا في: البمدّية

، والموارد البشرّية )نقص مركبات الجمع والنقؿ وعجز في المعّدات وتدّني مستوى الجاىزّية  لما ىو متوّفر منيا
 (.عجز في أعداد عّماؿ النظافة والضعؼ العاـ لسوّية أدائيـإضافة إلى 

 ىوحتّ  2011 عاـ مف الثاني النصؼ منذ بدأت التي  -األزمة سنوات خالؿوازدادت معاناة مدينة الالذقّية 
 ريؼ معظـ مف محيطيا و المدينة إلى الوافديف عدد تزايد إلى إضافةً  ،لمنظافة دجيّ  مستوى تأميف وتعّذر-  تاريخو
 في ساىـ اممّ  تقريبًا، نسمة والنصؼ المميوف حدود إلى افالسكّ  عدد وصؿ بحيث الداخؿ محافظات و ةالالذقيّ 
 .يـو/طف 1000 حدود إلى تصؿ ةمنزليّ  نفايات توليد

يقع المكب  المنطقة الساحمّية السورّية. حيثة سخونة في ؿ مكب البصة واحدًا مف أكثر المعضالت البيئيّ يشكّ 
ة ع بمزايا سياحيّ ء البحر مباشرًة في موقع يتمتّ ىىكتار عمى شاط 100ة ويشغؿ مساحة شرؽ مدينة الالذقيّ -جنوب
  .طف مف القمامة 1000ًا حوالي ى يوميّ مة، ويتمقّ معطّ 

ى إلى تراكـ مئات آالؼ أطناف ة عقود ما أدّ ستخداـ ىذا الموقع لمدينة الالذقية ومدف أخرى عمى مدى عدّ اجرى 
ة والروائح الكريية والدخاف أمتار وتنبعث منيا الغازات الضارّ  7رتفاعيا إلى االقمامة في الموقع عمى طبقات يصؿ 

سرح فوقيا وبجوارىا الحيوانات الشاردة والحشرات والقوارض الناقمة لألمراض حتراؽ، وتالساـ الناتج عف اال
أو إلى التربة والمياه  ًا إلى البحر مباشرةً ًا وكيميائيّ ثة جرثوميّ ة مف الرشاحة المموّ يّ ًا كمّ ب منيا يوميّ المعدية، ويتسرّ 

وأعماؿ النبش فقد أدت إلى تشويو المنظر ة، أما النفايات واألكياس البالستيكية المتناثرة بفعؿ الرياح الجوفيّ 
 ء ومياه البحر. ىالجمالي لممنطقة ولمشاط

 اتوًا مف سمبيّ ص تدريجيّ ة تيدؼ إلى التخمّ ات إعادة تأىيؿ مف قبؿ مجمس مدينة الالذقيّ يخضع المكب لعمميّ 
عمى لمنفايات البمدية الصمبة  ةجديد ة معالجةمحطّ إنشاء  أف يتـ ستغناء عنو بعداال المتراكمة حّتى يتـالمزمنة 

 .كـ شماؿ شرؽ المدينة 17ة الذي يبعد طرؼ أحد الودياف في موقع القاسيّ 



 

القوى  ،توزيع شبكة الطرؽ ،النفايات الناتجة ،الموقع المحّدد عمى:تعتمد أساليب كؿ مف الجمع والنقؿ والترحيؿ إف 
 حاسوبّية كتكنولوجيا (GIS) الجغرافّية المعمومات نظـ تأتي. في ىذا اإلطار طرؽ المعالجة ،المركبات ،العاممة

مف خالؿ استخداـ  نستطيعحيث  .وجو لتحسيف أنشطة إدارة النفايات الصمبة أكمؿ عمى الميّمة بأداء تقـو
تخطيط وتنظيـ جمع وترحيؿ النفايات بأفضؿ الطرؽ وأدّقيا وبأقّؿ كمفة اقتصادّية ممكنة وفؽ  تطبيقات ىذه النظـ

برنامج عمؿ. وتساعد ىذه التقنّية أصحاب القرار في كّؿ مراحؿ التخطيط إلدارة النفايات الصمبة مف أجؿ اختيار 
. لذلؾ سوؼ يتـ استخداميا ىذا االقتصادّيةالحّؿ األكثر اقتصادّية بشكؿ متوافؽ مع القيود التشريعّية والتقنّية و 

البحث مف أجؿ إيجاد طريقة مثمى لجمع وترحيؿ النفايات الصمبة البمدية في مدينة الالذقية تراعي تخطيط 
، قاسية في الييئة العاّمة لالستشعار عف بعدموقع التخمص الجديد المقترح مف قبؿ  المدينة، وتأخذ في االعتبار

 ،%25وقد كاف اقتراح المحطة مفيدًا بسبب عممّية ضغط النفايات ضمنيا بنسبة  ،طة ترحيؿإضافة إلى وجود مح
 وبالتالي تقميؿ عدد الرحالت باإلضافة إلى توفير الزمف مقارنًة مع المسارات المّتجية مباشرًة إلى قاسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 إدارة النفايات الصمبة



 

 :لمنفايات الصمبةدارة المتكاممة مفيوم اإل -1-1

والتي عادة ما تكوف مواد صمبة مرفوضة لعدـ فائدتيا  ،ما ينتج عف نشاطات اإلنساف يقصد بالنفايات كؿّ 
لذلؾ يجب جمعيا وترحيميا  ،عمى البيئة ؿ خطراً أو بوصفيا غير مرغوبة في مكاف وزماف نشوئيا ويمكف أف تشكّ 

عممية إدارة النفايات الصمبة ومعالجتيا  وتعدّ  ،يضمف حماية البيئةاؿ ص النيائي منيا بشكؿ فعّ ومعالجتيا والتخمّ 
رات ت التغيّ حيث أدّ  ،ة تواجو مختمؼ البمداف الصناعية منيا والنامية عمى حد سواءميّ مسألة عمى غاية مف األىّ 

ص في مجاؿ التخمّ  ةً خاصّ  ،ة ممحوظةرًا إلى تأثيرات بيئيّ ة مؤخّ في مجاؿ الصناعة والتكنولوجيا والنشاطات البشريّ 
 .[1] مف النفايات الصمبة

 يف:تقسـ النفايات إلى قسميف أساسيّ 

 أو استرداد الطاقة منو. ،جزء مفيد: يمكف إعادة استخدامو وتدويره •
 ص منو بتصديره إلى الطبيعة.التخمّ جزء ال فائدة منو: ويتـ  •

وتحويميا إلى مواد مفيدة أو عمى األقؿ إلى مواد غير وىنا ال يمكف أف ننفي قدرة البيئة عمى تحميؿ ىذه النفايات 
ؿ خطرًا متزايدًا ؿ ويشكّ , شكّ فايات قدرة البيئة عمى استيعابياة النيّ تجاوز كمّ  غير أف   ،نةة معيّ ة خالؿ فترة زمنيّ مضرّ 

 .[2]عمى البيئة وعمى صحة اإلنساف 

ب ب ويسبّ سبّ  ،ر أنماط الحياةوتنامي النزعة نحو التعمير والتصنيع وتغيّ  ،انيؿ النمو السكّ فالتزايد السريع في معدّ 
ص السميـ مف ىذه النفايات تتناقص رة لتأميف التخمّ المساحة المتوفّ  بالمقابؿ فإف   ،في إنتاج النفايات الصمبة تسارعاً 

 حيث يالحظ: ،النفايات إنتاجفي  ر أيضاً ىناؾ عوامؿ عديدة تؤثّ  عالوًة عمى ذلؾ فإفّ  ، [3,4]باستمرار 

ب األمر الذي يتطمّ  ،احية النفايات في المدف الكبيرة, وفي المناطؽ التي ترتادىا أعداد كبيرة مف السيّ زيادة كمّ  •
 ص النيائي.جيدًا أكبر في عمميات الجمع والنقؿ والمعالجة والتخمّ 

 المعادف والنفايات الخطرة. ،البالستيؾ ،والمترافؽ بتزايد مستمر في إنتاج الورؽ ،تفاوت تركيب النفايات •
 .[1] ،ة خطيرةيّ ة وصحّ ب عمى ذلؾ مف أضرار وعواقب بيئيّ وما يترتّ  ،ص غير السميـ مف النفاياتالتخمّ  •

ة خالؿ حيث أظيرت الدراسات اإلحصائيّ  ،رالنفايات والتطوّ  إنتاجىناؾ ارتباطًا مباشرًا بيف  وبالتالي فإف  
/الفرد 0.8 – 0.3دة عف كؿ فرد وخالؿ عاـ كامؿ كانت حوالي )النفايات المتولّ  ةيّ كمّ  ات أف  التسعينيّ  ( كغ/اليـو

( مميوف طف/اليـو 1.8إلى حوالي )البمداف  ىذه ة النفايات المنتجة فييّ كمّ كما تتزايد  ،مف آسيا رةفي البمداف المتطوّ 
/الفرد في 0.2بالمقابؿ كانت حوالي ) ،1999( طف/اليـو عاـ 760000ة )يّ بالكمّ  مقارنةً  ،2025عاـ  ( كغ/اليـو

إلى  1970مميوف طف خالؿ عاـ  4.5النفايات الصمبة مف  إنتاج ؿتزايد معدّ حيث ي ة لغرب آسياالعربيّ البمداف 
 ،ؿ التزايد السكاني(% وبشكؿ يتوافؽ مع معدّ 3.3ؿ سنوي بمغ )وبمعدّ  ،1995مميوف طف خالؿ عاـ  25حوالي 

 200ة في غرب آسيا إلى ما يزيد عف دة عف المنطقة العربيّ ة النفايات الصمبة المتولّ يّ ىذا ومف المتوقع أف تبمغ كمّ 



 

ة القائمة بيف دخؿ الفرد وبيف روري اإلشارة إلى العالقة اليامّ ومف الضّ  ،2020مميوف طف/العاـ وذلؾ بحموؿ عاـ 
دة عنو ة النفايات المتولّ يّ ي الزيادة في دخؿ الفرد إلى تنامي كمّ تؤدّ  فمف البدييي أف ،ؿ توالد النفايات الصمبةمعدّ 

[4,5,6]. 

 ،ة منياالة والمناسبة لجمع النفايات وعزؿ المواد الضارّ ًا في اختيار الطريقة الفعّ ي تركيب النفايات دورًا أساسيّ ويؤدّ 
وتحديد مواصفات التجييزات المطموبة وأنظمة المعالجة وبرامج وخطط اإلدارة. حيث  ،ةليّ واالستفادة مف المواد األوّ 

سات ات والمؤسّ ة والمديريّ ميا بيف األبنية السكنيّ د مصادر تشكّ وتتعدّ  ،بشكؿ كبير في تركيبيا نفاياتع التتنوّ 
 .[7]والساحات العامة والحدائؽ والشوارع والمزارع وغيرىا 

 مصادرىا إلى:ؼ النفايات حسب وتصنّ 

األنسجة  ،المعادف ،الكرتوف ،اطالمطّ  ،الزجاج ،الورؽ ،فات المطاعـ )بقايا الطعاـة ومخمّ النفايات المنزليّ  -1
.).... 

 ة(.ة وحيوانيّ فات نباتيّ ة )مخمّ النفايات الزراعيّ  -2

 الزيوت والشحـو ....(. ،األصبغة ،الخشب ،الزجاج ،المدائف ،ة )المعادفالنفايات الصناعيّ  -3

المراكز مخابر التحاليؿ واألسناف و  ،العاّمة والخاّصة ة والمشافييّ فات المراكز الصحّ )مخمّ  ةيّ النفايات الطبّ  -4
 (.والصيدلّيات التخّصصّية العياداتو 

 ة )أعماؿ اليدـ والبناء ...(.فات األعماؿ اإلنشائيّ مخمّ  5-

 ....والحدائؽ واألسواؽ ووسائط النقؿ فات الشوارعمخمّ  -6

 :لخطورتيا إلى كما وتقسـ تبعاً 

 ة ...فات الزراعيّ ة والمخمّ فات الوحدات السكنيّ نفايات غير خطيرة: مثؿ مخمّ  •
 .[8] ،فات المشافي والمصانعنفايات خطيرة: مثؿ مخمّ  •

المستيمكيف, حيث يختمؼ ىذا التركيب بيف ر بالوضع االقتصادي لمبمد وأنماط ويمكف لتركيب النفايات أف يتأثّ 
الورؽ  ،الحظائر ،الحدائؽ ،ؿ )نفايات الغذاءة القابمة لمتحمّ ؿ المواد العضويّ فمثاًل تشكّ  ،المناطؽ والبمداف المختمفة

وبشكؿ  دة في معظـ البمداف النامية كاليند وسيرالنكا وتايالند.....( الجزء األكبر مف النفايات الصمبة البمدية المتولّ 
وتقتصر عمميات الجمع  ،معظـ المدف في البمداف النامية تفتقر إلى الخدمات المالئمة لجمع النفايات عاـ فإف  
ؿ مف كفاءة ة يقمّ ة ونقص الخبرات التقنيّ القيود الماليّ  باإلضافة إلى ذلؾ فإف   ،ة عمى جزء بسيط منياالحقيقيّ 

 ر إدارة النفايات الصمبة.ًا أماـ تطوّ أساسيّ األمر الذي يقؼ عائقًا  ،عمميات الجمع والنقؿ



 

  :ات الجمع والنقؿ لمنفايات الصمبةب عدـ كفاءة عمميّ العوامؿ التي تسبّ  ومف أىـّ 

 ات في حاالت الشراء والصيانة.وغالء التجييزات والمعدّ  ،وطريقة الجمعات تقنيّ  -1

 والنقص الحاصؿ في العربات والتجييزات وصيانتيا. ،اؿ لنظاـ نقؿ النفاياتالتخطيط غير الفعّ  -2

مما  ،باإلضافة إلى استخداـ حاويات ذات مواصفات رديئة وغير محكمة اإلغالؽ ،نقص أعداد الحاويات -3
 .مر الذي يزيد مف كثافة النفاياتاأل ،فات تنظيؼ الشوارعي لحدوث اختالط بيف النفايات والغبار ومخمّ يؤدّ 

 :في وىذا يقود إلى رمي عشوائي لمنفايات الصمبة سواءً  ،لنفايات الصمبةالجيؿ بإدارة ا -4

وبالتالي إمكانية انجراؼ النفايات مع  ،ضة لحدوث الفيضاناتة تعاني سوء التصريؼ ومعرّ مناطؽ عشوائيّ  •
 السيوؿ.

 ي إلى تشويو المنظر العاـ.عمى جوانب الطرقات مما يؤدّ  •
 .[1] ،تموث المياهب في مجاري القنوات واألنيار, مما يسبّ  •
لكف عدـ اعتراؼ  ،ة لألجياؿ القادمةالمستمر يقابمو طمب متزايد لتأميف االحتياجات الخاصّ  التطور والنموّ  إف  

ص غير ي إلى استمرار التخمّ ة سيؤدّ ة والبيئيّ ة والمصادر الطبيعيّ السمطات بالحاجة إلى ضرورة حماية الصحّ 
ة المصادر غير القابمة ة خاصّ ب خسائر فادحة في المصادر الطبيعيّ مما سيسبّ  ،اآلمف مف النفايات الصمبة

 . [9] ،ًة خطيرًة تفرض عمى األجياؿ القادمة إيجاد حموؿ لياؼ آثارًا بيئيّ وىذا سيخمّ  ،دلمتجدّ 

 ،النفايات مف إعادة استخداـ وتدوير ف كاّلً ة الصحيحة لمنفايات يجب أف تتضمّ اإلدارة البيئيّ  وبالتالي فإف  
ونضمف بقاء  ،ى ال نستيمؾ ما يجب أف يترؾ لألجياؿ القادمةحتّ  ،والمحافظة عمى المصادر مف النفاذ واالستيالؾ

 ة الناتجة عف النفايات ضمف الحدود المقبولة.التأثيرات البيئيّ 

البعيدة لطمرىا وذلؾ  يا عممية نقؿ النفايات إلى األماكفة إدارة النفايات الصمبة عمى أنّ في الماضي عرفت عمميّ 
وانخفاض قدرة  ،لتزايد قيمة األرض وندرتيا ا اليـو ونظراً أمّ  ،ة اإلنساف والبيئة المحيطة بولمحفاظ عمى صحّ 

 فقد أصبحت إدارة النفايات الصمبة مف القضايا ،يات اليائمة مف النفايات وانبعاثاتياالطبيعة عمى التعامؿ مع الكمّ 
ة التي ة واالقتصاديّ يّ ة والصحّ ف كؿ النشاطات اليادفة إلى تقميؿ التأثيرات البيئيّ تتضمّ  بحيث ،ة في حياتنااألساسيّ 

 تنتج عف النفايات.

داريّ يّ ويقصد باإلدارة المتكاممة لمنفايات: التعامؿ فنّ   ،ًا مع النفايات في منظومة شاممة خالؿ دورة حياتيا الكاممةًا وا 
 ،والنقؿ إلى مواقع مناسبة لمتخزيف المرحمي أو المعالجة ،والجمع مف المصدرد ثـ التخزيف بدءًا مف مرحمة التولّ 

مع مراعاة االعتبارات  ،اً التخمص النيائي منيا بطرؽ آمنة بيئيّ  ومف ثـ   ،ة استرجاع الموادإمكانيّ  ومف ثـ  
 .[2] ،ةيّ االعتبارات الفنّ إلى جانب  ،ةة والمؤسساتيّ ة والتشريعيّ ة والتخطيطيّ ة والبيئيّ ة واالجتماعيّ االقتصاديّ 



 

ة اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة ىو ما يسمى ب منع نشوء النفايات العنصر األكثر تأثيرًا في عمميّ  ولعؿ  
(Waste Prevention)،  ّوىو ما يعتبر  ،ؽ مف خالؿ تقميؿ مصادر التموث بالنفاياتوالذي يمكف أف يتحق

 ،ة الناتجة عنياوبالتالي تخفيض كمفة معالجتيا والتأثيرات البيئيّ  ،ة النفاياتيّ في تقميؿ كمّ  ةً األسموب األكثر فعاليّ 
[1]. 

 وتقميؿ النفايات يمكف أف يحدث مف خالؿ:

 مع ضماف جودة حياة أطوؿ. ،األدنى مف المواد تصميـ وتصنيع وتغميؼ المنتجات باستخداـ الحدّ  •
عادة استعماؿ  ،وخالؿ أنماط الشراء االنتقائية ،ةة والتجاريّ الصناعيّ يمكف أف يحدث ضمف العائمة والشركات  • وا 

 المواد والمنتجات.
نو مف بما تتضمّ  ،ة منيا والصالحة لتصنيع مواد جديدةليّ النفايات باستخالص المواد األوّ  وتدوير إعادة استخداـ •

ات يّ وبالتالي تقميؿ الكمّ  ،صنيعياعمميات فرز وجمع لمواد النفايات مف أجؿ إعادة استعماليا ومعالجتيا وت
 .[9]ة لمنفايات الصمبة اإلجماليّ 

 
وقد أظيرت  ،يو تركيب النفايات الصمبةومف خالؿ ما سبؽ نستطيع أف نستخمص مقدار الدور الميـ الذي يؤدّ 

ة ىي مواد اإلجماليّ % مف تركيب النفايات الصمبة 80حوالي  ة أف  إجراؤىا في المنطقة العربيّ  الدراسات التي تـ  
 .(1كما ىو مبي ف في الجدوؿ ) ،ى عبارة عف مرفوضاتؿ والتدوير وما تبقّ قابمة لمتحمّ 

 

 

 

 

 .[11,10] ،ةة وتركيب النفايات الصمبة في المنطقة العربيّ يّ (. كمّ 1جدول )

 معادف % زجاج % بالستيؾ % ورؽ % عضوية % مادة كغ/الفرد/العاـ البمد
 2.1 3.4 7.4 12.8 59.1 584 البحريف
 1.1 1.6 1 1 63 285 العراؽ
 2.1 2.1 16.8 11 63 330 األردف
 5 4.5 13 19 51 660 الكويت
 2.4 8 8 18 59 220 لبناف



 

 9 10 12 8 60 256 عماف
 5 3 12 18 57 475 قطر
 6 4 7 4 62 185 سورية
 دبي

 أبو ظبي
750 
542 

42 
49 

6 
6 

10 
12 

3 
9 

3 
6 

 2 1.5 13 14 55 165 اليمف

 .[12] ،ة(. تركيب النفايات الصمبة في بعض المدن العربيّ 2جدول )

 تونس الرياض الكويت القاىرة البحريف عماف حمب عدف الصنؼ
 65 34 50 67 59 54.5 59.4 57.1 نفايات الطعاـ %
 10 31 20.6 18 12.8 14 13.1 10.7 الورؽ والكرتوف %
 11 2 12.6 3.4 7.44 13.2 11.5 10.8 البالستيؾ %
 4 16 2.6 2.2 2.05 2.4 0.8 5.7 المعادف %
 N 3 3.3 2.5 3.39 2.8 7.6 2.7 الزجاج %
 N 0.5 N N N 4.8 10 N الخشب %

 2 2 4.8 0.5 6.92 4.7 3.7 5.6 نسيج ومطاط وجمود %
 N N N N N N N N تقميـ الحدائؽ
 5 2 1.3 6.4 8.4 8.4 3.4 8.1 نفايات أخرى

 

قات يمكف تمخيصيا في ة مجموعة مف المعوّ وتواجو اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة في المنطقة العربيّ ىذا 
 .(3الجدوؿ )

 .[12,6] ،ةة التي تواجو اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة في المنطقة العربيّ (. المصاعب الرئيسيّ 3جدول )

 تونس الرياض الكويت القاىرة البحريف عماف عدف المصاعب
 Y Y N Y Y Y Y ندرة وتعارض المعمومات

 N N N Y N N Y ع وكاالت التشغيؿتنوّ 

 Y N N Y N N Y نقص التجييزات وعدـ كفاءتيا

 Y Y N Y N N N ةنقص الموارد الماليّ 

 Y Y Y Y Y Y N نقص الخطط والتشريعات



 

 Y Y Y Y Y Y Y اتنقص في اليد العاممة والتقنيّ 

 Y Y Y Y Y Y Y التدريب والخبرة والمنشآتنقص 

 Y Y Y Y Y Y Y ات اإلدارة غير الكفوءةعمميّ 

 Y Y Y Y Y Y Y ة وعي العامةقمّ 

Y   .يوجد :N.ال يوجد : 

 جمع ونقل المخمفات الصمبة: -2-1

 ة الصمبة:تكنولوجيا جمع ونقل المخمفات البمديّ  2-1-1

ة في المجتمعات ة األساسيّ يّ بات الصحّ السكنية مف المتطمّ  فات الصمبة مف األحياءيعتبر جمع المخمّ 
نتظمة ة مة( بوضع خطّ ة قصيرة ومنتظمة. إذ تقـو الييئة المسؤولة )البمديّ فات في فترات زمنيّ الحديثة. وتزاؿ المخمّ 

 :ة ما يميوتشمؿ الخطّ  ،لجمع ونقؿ المخمفات الصمبة

 المعاشية الصمبة.فات ة إلزالة المخمّ تحديد الفترات الدوريّ  •
 فات التي تجب إزالتيا.ة المخمّ يّ مراقبة المشاريع وتعييف كمّ  •
 ة بالنفايات وتعييف خطوط سيرىا.تحديد نظاـ عمؿ سيارات النقؿ الخاصّ  •

ع مدينة أو تجمّ  ة لكؿّ يّ ة آخذيف باالعتبار الظروؼ المحمّ يّ فات حسب الظروؼ الصحّ د فترات إزالة المخمّ تحدّ 
ويومًا واحدًا في األوقات الدافئة. أما  ،اـ في األوقات الباردة )الشتاء(فات ثالثة أيّ فترة حفظ المخمّ  سكني. ال تتجاوز

الحرارة فييا عف  يوميف في فترات السنة التي تقؿّ  وكؿّ  ،ًا في فصؿ الصيؼفات الغذائية فيجب إزالتيا يوميّ المخمّ 
ف ذلؾ يـو ويتضمّ  ،ة( ورديّ 2 - 1.5شروط عمميا )ارات النقؿ حسب يوضع نظاـ عمؿ سيّ و  ،صفر درجة مئوية

ة. كما يوضع فات الغذائيّ ارات الناقمة وتقميؿ كمفة إزالة المخمّ ا يسمح باالستثمار الكامؿ لمسيّ ممّ  ،العطمة أيضاً 
مسافة سير  دة وبأقؿّ ارات بحيث يضمف خدمة جميع المناطؽ في أوقات محدّ سير ىذه السيّ  ح خطّ يوضّ  طمخطّ 

 .[8] ،اراتممكنة لمسيّ 

زالة المخمّ  2-1-2  فات:تصنيف أنظمة جمع وا 

 فات:حسب طريقة جمع المخمّ  2-1-1-2

 فات الصمبة إلى اثنتيف:تقسـ جميع طرؽ جمع المخمّ 

ص منيا نقميا والتخمّ  فات المعاشية الصمبة وأنواعيا في حاوية واحدة ويتـّ تجمع جميع أشكاؿ المخمّ  دة:موحّ  -
 بشكؿ مشترؾ.



 

فات ة لممخمّ ة ليا في حاويات مستقمّ نات األساسيّ ة الصمبة حسب المكوّ فات المعاشيّ تجمع المخمّ  منفصمة: -
 ارات إلى مكاف المعالجة.ة ثانية. وتنقؿ بشكؿ منفصؿ في سيّ فات التي يمكف استخداميا مرّ ة أو المخمّ الغذائيّ 

 ز الطريقة المنفصمة بما يمي:وتتميّ 

 .االقتصاد في مصادر الطاقةوبالتالي  ،ة ثانيةة التي يمكف استخداميا مرّ المواد األوليّ تسمح بتوفير  •
 ارات نقؿ المخمفات.فات التي تجب إزالتيا بسيّ ة المخمّ يّ ؿ مف كمّ تقمّ  •

 ةارات النقؿ الخاصّ ي إلى زيادة عدد المستخدميف وزيادة عدد الحاويات وسيّ استخداـ الطريقة المنفصمة يؤدّ  إال أف  
 ،فات المنزلية الغذائيةالمخمّ  ،ةوبصورة عامّ  ،نوع مف المواد التي تصمح ثانية لالستخداـ. تجمع بشكؿ منفصؿ بكؿّ 

استخداميا في  ًا جيدًا. حيث يتـّ ة عائدًا اقتصاديّ فات الغذائيّ ؽ الجمع المنفصؿ لممخمّ الورؽ, الزجاج والمعادف. ويحقّ 
 ة.ة المنزليّ فات الغذائيّ ( تركيب المخمّ 4صناعة أعالؼ الحيوانات. ويبيف الجدوؿ )

 .[8] ،ة الرطبةة بالمائة من كتمة المادّ ة الغذائيّ فات المنزليّ (. المحتوى التقريبي لمعناصر الغذائية في المخمّ 4الجدول )

 العناصر
 نات()المكوّ 

 ةالمادّ كتمة % مف 
 (Kg) الرطبة

 89.6 خضار
 2.3 المحـو ومنتجاتيا

 1.6 السمؾ
 3.4 ناتوالمعجّ  الخبز

 0.4 قشور البيض
 2.7 نات أخرىمكوّ 

 

فات ( مف المخمّ  ton 1) وأف   ،وحدة عمؼ 0.2ة يوجد ة غذائيّ فات منزليّ ( مخمّ Kg 1و في )األبحاث عمى أنّ  وتدؿّ 
حوالي ر ( مف المحـ ويوفّ Kg 50ة المستخدمة في إطعاـ الحيوانات الداجنة يسمح بالحصوؿ عمى )ة الغذائيّ المنزليّ 

(250 Kg.مف العمؼ ) 

ة ت في حاويات خاصّ ة بشكؿ مؤقّ ة وتحفظ المخمفات الغذائيّ ة في جميع األبنية السكنيّ ـ جمع المخمفات الغذائيّ ينظّ 
ة ليا حاويات. ارات خاصّ مؼ لمحيوانات بسيّ ع. ثـ تنقؿ إلى أماكف صناعة الاة بشكؿ كامؿ في مكاف الجمعومغطّ 

  [8]. ،ر الحاوية التي فيياتفريغ كما تطيّ  ارات بعد كؿّ حيث تغسؿ السيّ 

 فات:حسب طريقة إزالة المخمّ  2-1-2-2



 

ة بنقؿ ارات الخاصّ فات بوساطة السيّ فات الصمبة ىما: نقؿ المخمّ يمكف تمييز نظاميف لنقؿ أو إزالة المخمّ 
زالة المخمّ المخمّ   فات بنقميا في أنابيب.فات وا 

 فات:ة بنقؿ المخمّ ارات الخاصّ مبة بوساطة السيّ فات الصّ نقؿ المخمّ 

زالة المخمّ  مبة مف ة الصّ فات المعاشيّ ىذه الطريقة واسعة االنتشار في التطبيؽ العممي. ويمكف استخداميا لجمع وا 
فات في حاويات حيث تجمع المخمّ  ،ة(ة وميما كانت درجة التزويد بأساليب الراحة )الرفاىيّ مختمؼ األحياء السكنيّ 

 ة الموافقة إلى مكاف المعالجة.الخاصّ  اراتثـ تنقؿ بالسيّ 

 ونميز ىنا بيف نظاميف لمحاويات المستخدمة:

 :Hauled – Container System (HCS) نظام الحاويات المنقولة -

ويسمح بتصميـ الحاوية  (.   0.75)سعة الواحدة  ،يتـّ جمع المخّمفات المعاشية الصمبة في حاويات
تحمؿ بوقت واحد  ،M-30بتحميميا بشكؿ آلي في السّيارات الناقمة. وليذا الغرض تستخدـ سيارات نقؿ خاصة 

 (.    6)فتكوف سعتيا اإلجمالية  ،أربع مف كؿ جانبحاويات  (8)

ة ة خاصّ ت بمسامير ارتكازيّ ارة, وتزود بدعامات رافعة وتثبّ تي حديد عمى جانبي السيّ توضع الحاويات عمى سكّ 
 ب ذراع اآللة الرافعة عمىارة أثناء النقؿ والتفريغ. يركّ ة لمتثبيت بحيث تمنع سقوطيا عف السيّ دة بقطع معدنيّ مزوّ 
 ارة.السيّ 

فات ا الحاويات الممتمئة بالمخمّ صة ليا. أمّ ارات النقؿ وتوضع في المساحات المخصّ تنزع الحاويات الفارغة عف سيّ 
التي توضع عمييا حاويات جمع  ،د. يجب أف تكوف الساحاتت بشكؿ جيّ ارات وتثبّ الصمبة فتحمؿ عمى السيّ 

اإلسفمت. كما يجب أف تكوف الحاويات بعيدة عف المنازؿ والمنشآت اة بطبقة كتيمة مف ة ومغطّ أفقيّ  ،فاتالمخمّ 
صة لالستجماـ مسافة ال تقؿ ....( واألماكف المخصّ  ،المالعب ،رياض األطفاؿ ،صة لألطفاؿ )مدراسالمخصّ 

 .(m 20) عف

ىذه العمميات تنزؿ الحاويات المميئة وتحمؿ الحاويات الفارغة. وجميع  ،فاتعند الوصوؿ إلى مكاف معالجة المخمّ 
 .فاتارة نقؿ المخمّ بحيث يكفي شخص واحد لخدمة ىذه الطريقة ىو سائؽ سيّ  ،ةآليّ 

ة توجيو ات ومنصّ ؼ مف مضخّ ي تتألّ ة ثابتة لغسؿ الحاويات وىة خاصّ تغسؿ الحاويات الفارغة في محطّ  
فات أو في مكاف ناقالت المخمّ ة لمغسؿ حسب حركة سير ا عمى نقطة خاصّ ت آلة الغسؿ إمّ وتجييزات الغسيؿ. تثبّ 

بحيث يتيح  ،ةخارج مساحة المناطؽ السكنيّ  فات أو معالجتيا. ويتـ غسؿ الحاويات عادةً ص مف المخمّ التخمّ 
 فات في مكاف جمعيا.استبعاد انتشار روائح المخمّ 



 

فات ال توافؽ دائمًا سعة ة المخمّ يّ كمّ  فإف   ،ًا. لكف مف جية أخرىيّ فات الصمبة بيذه الطريقة صحّ يعتبر نقؿ المخمّ 
 ااًل لمسافات محدودة.فات غير المرصوصة يكوف فعّ الحاويات. فنقؿ المخمّ 

 بالعالقة التالية: (NHC) فات الصمبة في نظاـ الحاويات المنقولةيحسب عدد الحاويات الالزمة لجمع المخمّ 

                       

: حيث  أف 

 V–  ًّا في القطاع المدروس عة سنويّ فات المتجمّ حجـ المخم(m
3

.) 

  t–  الزمف الدوري إلزالة المخمفات(day.) 

 (.       ) عامؿ التجميع غير المتساوي لممخمفات –  

 (.       )عامؿ يأخذ صيانة الحاويات بعيف االعتبار  –  

      عامؿ يحسب كما يمي :  –   
  

  
عدد الحاويات  –   ،عدد الحاويات الموجودة عمى السيارة –   ) 

 (.فاتوالموزعة في مكاف جمع المخمّ المستخدمة 

v–  حجـ الحاوية الواحدة(m
3

). 

 (.5فات الصمبة في الجدوؿ )لمختمؼ فترات نقؿ المخمّ     العامؿ تعطى قيـ

 

 

 .[8] ،  (. قيم العامل 5الجدول )
 فاتالزمف الدوري لنقؿ المخمّ  ةعدد الرحالت اليوميّ 

7 6 5 4 3 2 1 
 كؿ يـو 2 1.5 1.33 1.25 1.2 1.17 1.14
 كؿ يوميف 1.5 1.25 1.17 1.13 1.1 1.08 1.04
 اـكؿ ثالثة أيّ  1.33 1.17 1.11 1.08 1.07 1.06 1.04

 

 :Stationary Container System (SCS) ثابتةنظام الحاويات ال -



 

ارات غ منيا في سيّ فات الصمبة تجمع في حاويات ثابتة ثـ تفرّ المخمّ  السابقة بأف   ز ىذه الطريقة عفتتميّ 
m 0.75)دة بحاوية أو صندوؽ ثابت بسعة ة مزوّ خاصّ 

3
m 0.55) أو( 

3
 .) 

فات بيذه . ولنقؿ المخمّ (mm 350), تفصؿ بينيا مسافة ال تقؿ عف حاويات في المساحة الواحدة 6 … 5ع وتتوزّ 
ارات ذات تحميؿ آلي أو وسيّ ( M-93 , M-53)ارات ذات تحميؿ يدوي ارات, سيّ نوعاف مف السيّ الطريقة يستخدـ 

ارات ة ألكثر أنواع سيّ ( المواصفات الفنيّ 6الجدوؿ )ويبّيف . (K0–404,K0–413,M-50A ,K0-415) ميكانيكي
 فات استخدامًا.نقؿ المخمّ 

 [8]. ،الصمبةفات ارات نقل المخمّ (. المواصفات العامة لسيّ 6الجدول )

 M-50 K0-415 M–50A K0-413 M-53 M-30 K0-404 المواصفات

 - Kg 4225 9000 4225 2400 - 1200, فات الصمبة المنقولةكتمة المخمّ 

 m3 12.2 24ارة, حجـ صندوؽ السيّ 

 

15 7.5 7 6 6.5 

 To 3 To 2 1.7 – 2 1.5 - To 2 1.82 فاتعامؿ رص المخمّ 

 - minute 7 30 7 5 – 7 5 12, ارةزمف تفريغ السيّ 

 .الطوؿmm,األبعاد
 العرض
 االرتفاع

8100 8600 7620 5900 6625 6700 6700 

2500 2500 26455 2300 2230 2454 2230 

3455 3350 3300 2700 2460 3130 2550 

 

 :التالية بالعالقة( NSC) ف عدد الحاويات الموضوعة في خدمة القطاع المدروس في حاؿ عدـ تبديميايتعيّ 

    
         

    
  

 فيحسب بالعالقة:( Ntk) فات الصمبةقؿ المخمّ نارات الالزمة لا عدد السيّ أمّ 

    
     

          
  

 :أف   حيث

 m3).) حسب النظاـ المعتمد اً منقولة سنويّ ة المخمفات الصمبة اليّ كمّ  -      

 .(m3) اً ارات يوميّ المخمفات الصمبة التي تنقميا السيّ ة يّ كمّ  -    

 عامؿ استثمار مجموع السيارات. –  



 

 بالعالقة:( Qday) اً فات المنقولة يوميّ ة المخمّ يّ وتحسب كمّ 

           

 :أف   حيث

P– .  عدد الرحالت في اليـو

E–  ّفات المنقولة في رحمة واحدة ة المخمّ يّ كم(m
3

). 

 بالعالقة التالية:( (Pد عدد الرحالت في اليـو يحدّ 

    
            

            
  

 :أف   حيث

T –   زمف الوردية (hour.) 

T0-   زمف انتقاؿ السيارة مف الكاراج إلى مكاف العمؿ وبالعكس(hour.) 

T1-   زمف التحضير(hour.) 

T2-   زمف التحميؿ(hour.) 

T3-   زمف التفريغ(hour.) 

T4-   زمف الرحمة مف مكاف التحميؿ إلى مكاف التفريغ(hour.) 

 

 فات الصمبة باستخداـ نظاـ األنابيب:إزالة المخمّ 

ة أو أكياس مف النايموف موجودة ضمف األبنية في أوعية خاصّ  ،ةبالطريقة التقميديّ  ،فات الصمبةتجمع المخمّ 
 فات في األحياء.لجمع المخمّ صة غ في الحاويات المخصّ ؿ لتفرّ ثـ تحمّ  ،ةالسكنيّ 

فات الصمبة أيضًا بواسطة أنابيب مصنوعة مف اإلسمنت أو األسبستوس. ويجب ة إزالة المخمّ عمميّ  يمكف أف تتـّ 
أف تكوف ىذه األنابيب ذات وجو داخمي أممس وكتيـ )ال يحوي فجوات أو شقوؽ أو نتوءات( كما يجب أف تكوف 

ة التي فات في األبنية السكنيّ في أماكف الوصالت. ويستخدـ نظاـ األنابيب إلزالة المخمّ  متماسكة وممحومة جيداً 
 يزيد عدد طوابقيا عف الخمس.



 

 زات التالية:بالميّ  ،فاتبالمقارنة مع الطرؽ المعروفة لنقؿ المخمّ  ،ع طريقة األنابيب الناقمةوتتمتّ 

 لمحيط.ة تساىـ في حماية الوسط اة وجماليّ يّ ع بخواص صحّ تتمتّ  •
 بة غير المرغوب فييا.عص العامميف )المستخدميف( مف األعماؿ الصّ تخمّ  •
 ة ويمكف أتمتة جميع مراحؿ العمؿ.طريقة آليّ  •
 طريقة مريحة لمسكاف. •

 باع إحدى الطرؽ التالية:فات الصمبة بواسطة األنابيب الناقمة وذلؾ باتّ تتـ إزالة المخمّ 

 طريقة التعويـ: -
ة الصمبة. فات المنزليّ ة السائمة وشبكة الصرؼ الصحي في المدف لتعويـ المخمّ فات المنزليّ تستخدـ طريقة نقؿ المخمّ 

يتـ صرفيا في شبكة  ،(mm 12 – 3)فبعد تقطيع المخمفات الصمبة في المنازؿ أو األحياء إلى قياسات صغيرة 
لكؿ  (liters 10 – 5)ة الماء الالزمة يّ ي وذلؾ مف أجؿ تمديدىا. وتكوف كمّ الصرؼ مع مياه الصرؼ الصحّ 

(1Kg)   ة معالجة مياه ي إلى محطّ تصؿ النفايات الصمبة عف طريؽ شبكة الصرؼ الصحّ  مخمفات صمبة. ثـ
 الصرؼ لتعالج معيا.

 ئات ىذه الطريقة:يمكف تمخيص سيّ 

 الكمفة الكبيرة لشبكات الصرؼ. •
 الكمفة الكبيرة لالستثمار. •
األحجار واألدوات  ،المعادف ،يمكف تقطيعيا في المنازؿ )الزجاجضرورة إيجاد أمكنة لحفظ المواد التي ال  •

 ًا(.عة يوميّ مف النفايات الصمبة المتجمّ  % 35 – 25ة القديمة وحوالي المنزليّ 
 فات غير القابمة لمتقطيع.ص مف المخمّ ة لمتخمّ ارات خاصّ ضرورة استخداـ سيّ  •
ؽ وتمتصؽ المواد الصمبة تعمّ  ي ألف  ب الصرؼ الصحّ ة تصريؼ أنابيمة العائمة مف فعاليّ ؿ المواد المتيشّ تقمّ  •

 عمى الجدراف.
 ي.يستدعي استخداـ ىذه الطريقة توسيع منشآت معالجة مياه الصرؼ الصحّ  •
 الطريقة الييدروليكية: -

فات تنقؿ مع المخمّ  ص في أف  ة. وتتمخّ فات الصمبة لمجموعة مف األبنية السكنيّ ؽ ىذه الطريقة في نقؿ المخمّ تطبّ 
ة في الحي ومف ىناؾ تزاؿ مياه الصرؼ في أنابيب نقؿ النفايات الموضوعة تحت المجمى إلى حجرة خاصّ 

 ة أو مرتيف في األسبوع.ات  وصياريج مرّ دة بمضخّ ة مزوّ ارات خاصّ بسيّ 

 ات المعالجة.تجمع األوراؽ بشكؿ منفصؿ وذلؾ لتقميؿ الضغط عمى محطّ 



 

 ئات ىذه الطريقة فيما يمي:تظير سيّ 

 ة الرطبة.فات المعاشيّ بة معالجة المخمّ صعو  •
 ارات نقؿ خاصة.فات كبيرة الحجـ بسيّ ص مف المخمّ ضرورة التخمّ  •
 زيادة استيالؾ الماء. •
ات معالجة مياه ي إلى صعوبات في تشغيؿ واستثمار محطّ ي التي تؤدّ ر درجة كثافة مياه الصرؼ الصحّ تغيّ  •

 الصرؼ الصحي.
 اليواء المضغوط:فات الصمبة باستخداـ نقؿ المخمّ  -

والتي تنشأ فييا خمخمة )انفراغ ىوائي( حيث  ،ار اليواء في نظاـ خاص ألنابيب النقؿة الناقمة لتيّ تستخدـ الخاصّ 
 قة.فات الصمبة بالحالة المعمّ نات المخمّ تنقؿ جميع مكوّ 

زالة المخمّ  حيث يمكف تخديـ مف  ،الجديدةة ة الصمبة في األحياء السكنيّ فات المعاشيّ تستخدـ ىذه الطريقة لجمع وا 
ة يّ ة واألبنية الصحّ ة العامّ ة والحكوميّ ة. كما يمكف استخداميا في األبنية التجاريّ ة سكنيّ شقّ  6000إلى  5000

 )المشافي(.

ف الجزء األساسي في نظاـ التفريغ باستخداـ اليواء ة الصمبة عبر األنابيب التي تكوّ فات المعاشيّ تجمع المخمّ 
 ات النقؿ والمراقبة لمرور النفايات بشكؿ أتوماتيكي كامؿ.و جميع عمميّ توجّ  المضغوط. حيث

 ة )توربيف فراغي(.تنشأ خمخمة اليواء في ىذا النظاـ مف عنفة تفريغ ىوائيّ 

 اـ فإف  عندما ينفتح الصمّ . ةع في حجرة خاصّ اـ ىوائي متوضّ فات مف خالؿ صمّ يدخؿ اليواء في أنبوب نقؿ المخمّ 
 فات الصمبة.المخمّ  ا يكفي لنقؿ كؿّ ممّ  (m/sec 30 – 25)حوب يكتسب سرعة بحدود اليواء المس

ويمكف   فات.ار اليوائي الناقؿ تزداد بزيادة قطر األنبوب الناقؿ لممخمّ سرعة التيّ  ومف الضروري اإلشارة ىنا إلى أف  
نات ا سرع تعويـ المكوّ . أمّ (7الجدوؿ )ار اليوائي الموافقة ألقطار األنابيب الناقمة في إعطاء بعض قيـ سرع التيّ 

 (.8ة الصمبة فتعطى في الجدوؿ )فات المعاشيّ ة لممخمّ األساسيّ 

 .[8] ،فات الصمبةار اليوائي الموافقة ألقطار أنابيب نقل المخمّ (. سرعة التيّ 7الجدول )

 (m/sec)سرعة اليواء  (mm)قطر األنبوب  
450 24 – 27 

500 26 – 30 

600 28 – 32 

 



 

فات الصمبة تحت فتنتقؿ المخمّ  ،ة بشكؿ أتوماتيكيفات مف األبنية السكنيّ اـ اإلغالؽ ألنبوب جمع المخمّ ينفتح صمّ 
حيث  ،اف تجميع حمزونيفات الرئيسي ومنو إلى خزّ تأثير وزنيا الذاتي وتأثير خمخمة اليواء إلى أنبوب نقؿ المخمّ 

صة لذلؾ. كبس خاص لتحمؿ بعد ذلؾ في الحاوية المخصّ ميا بيتـ تكثيفيا مف خالؿ رصّ  يجري ترسيبيا ثـ  
فات إلى مصنع معالجة النفايات أو إلى مكاف الطمر أو ة بنقؿ المخمّ ارات خاصّ وعندما تمأل الحاوية تنقؿ عمى سيّ 

 أي مكاف آخر محدد.

 زات ىذه الطريقة بما يمي:يمكف تمخيص ميّ 

 ة وفي تنظيؼ األدراج واألقبية.ة والعامّ ر في المباني السكنيّ يمكف استخداـ أنبوب التنظيؼ المركزي إلزالة الغبا •
 يوصى بتطبيؽ طريقة اليواء المضغوط لجمع النفايات والغبار في المشافي. •
 ،ؽ األخرىلطر عند حساب العامؿ االقتصادي السنوي الستخداـ طريقة التفريغ باليواء المضغوط بالمقارنة مع ا •

ة خدمة طريقة التفريغ باليواء المضغوط ومدّ  (years 6)ارات النقؿ ىي مدة خدمة سيّ  يؤخذ بعيف االعتبار أف  
انات جمع فات وحاويات وخزّ ارات نقؿ المخمّ . ويؤخذ باالعتبار غياب اإلنفاؽ عمى اقتناء سيّ (years 30) ىي
 فات وكذلؾ عدـ الحاجة إلى إنشاء غرفة لجمع النفايات في األبنية.المخمّ 

 ىذه الطريقة فيي:ا عيوب أمّ 

تخمخؿ اليواء ينخفض بشكؿ  وذلؾ ألف   ،فقط (Km 3 – 2)فات بحدود اؿ لنظاـ إزالة المخمّ نصؼ القطر الفعّ  •
 كبير عندما يكوف طوؿ األنبوب كبيرًا.

 ارات نقؿ المخمفات.فات كبيرة الحجـ بسيّ ضرورة نقؿ المخمّ  •
 فات الصمبة.صعوبة تنظيـ الجمع المنفصؿ لممخمّ  •
 ارات.ة بمقدار الضعؼ بالمقارنة مع طريقة النقؿ بالسيّ ستيالؾ الطاقة الكيربائيّ زيادة ا •
ة يا ترفع الكمفة الرئيسيّ ولكنّ  ،ي إلى إنقاص اإلنفاؽ عمى االستثمار والصيانةطريقة التفريغ بضغط اليواء تؤدّ  •

 [8].  ،(ارات نقؿ النفاياتة )استخداـ سيّ ة بالمقارنة مع الطريقة التقميديّ مرّ  (3 - 2)لمتجييزات بمعدؿ 
 

خصائص مسألة ة بما في ذلؾ الواقع الحالي إلدارة النفايات الصمبة في مدينة الالذقيّ ف في الفصؿ القادـ وسنبيّ 
 ات الترحيؿ.محطّ التعريؼ بو قع نظـ الجمع والترحيؿ باإلضافة إلى وا النفايات ومشاكؿ أجيزة النظافة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ةالحالي إلدارة النفايات الصمبة في مدينة الالذقيّ  الواقع

 ةة السوريّ ة في المنطقة الساحميّ ديّ خصائص مسألة النفايات الصمبة البم -1-2

ة، مف ة السوريّ ِيزة في المنطقة الساحميّ ات ممّ ث الناجمة عنيا خصوصيّ لمنفايات الصمبة ومخاطر التموّ 
 يا:أىمّ 

مف مجمؿ مساحة القطر لكف  %2.5مف  ة أقؿّ ة لممنطقة الساحميّ المساحة اإلجماليّ ة العالية: الكثافة السكانيّ  •
ط الكثافة ة فيو مف أربعة أمثاؿ متوسّ انيّ تقرب الكثافة السكّ  لؾاف، وبذمف مجموع السكّ  %9عدد سكانو 



 

الساحؿ أعمى مف جميع محافظات القطر باستثناء محافظة  ة في القطر، وىي في محافظتيّ العامّ  انيةالسكّ 
ث في عمى مجمؿ حاالت التموّ  ةاقتصاديّ -ةاجتماعيّ  ة ويّ ة صحّ دمشؽ بطبيعة الحاؿ. وىذا ما يضفي حساسيّ 

 ة الصمبة.ث بالنفايات البمديّ المنطقة بما في ذلؾ التموّ 
ث: حوض الساحؿ رغـ صغر مساحتو ىو ثالث مف التموّ  ة لحماية موارد المياه العذبةة والوطنيّ يّ ة المحمّ يّ األىمّ  •

الخابور(، -حمب ودجمة-الفرات أكبر حوض مائي في القطر مف حيث حجـ الموارد المائية )بعد حوضيّ 
ر فيو فائض استراتيجي يمكف استخدامو لتعزيز موارد أحواض أخرى. وتبرز ىنا مخاطر والوحيد الذي يتوفّ 

ث المياه ات القمامة واحتماالت تموّ بة مف مكبّ المتسرّ  Leachateالسائمة  ث الحوض الجوفي بالرشاحةتموّ 
 ة بالرشاحة وبالنفايات الصمبة.السطحيّ 

ث البحري بوصوؿ الرشاحة والنفايات الصمبة إلى البحر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر مخاطر التموّ  •
ة واالستجماـ والسياحة، وانعكاسيا عمى األوضاع العامّ ة ة لذلؾ عمى الصحّ الت، واآلثار السمبيّ األنيار والمسيّ 

 ة.ة واالقتصاديّ االجتماعيّ 
ة إلى ض موارده الطبيعيّ النظاـ البيئي البحري الذي تتعرّ  ةً وخاصّ  لمنطقة الساحمّيةة في اة النظـ البيئيّ حساسيّ  •

 ة.ديّ ث بإضعاؼ قدرتيا التجدّ ساىـ مع التموّ  جائر   استثمار  
 

ة لممناطؽ المأىولة ىي مف أكثر القضايا و إذا كانت مسألة النفايات الصمبة البمديّ االستنتاج أنّ  مف ىنا يصحّ 
 ،اما أكثر مف غيرىة ربّ نطقة الساحميّ ة في المة ممحّ يا ذات أولويّ عمى مستوى القطر عمومًا، فإنّ  ة سخونةً البيئيّ 
[13]. 

 
 

 مشاكل أجيزة النظافة -2-2
ة، يّ ة والبيئة والمحافظات ووحدات اإلدارة المحمّ يّ اإلدارة المحمّ  تيالمبذولة مف قبؿ وزار رغـ الجيود الكبيرة 

مف ضعؼ مزمف وعجز  -ما ىو الحاؿ في معظـ أنحاء القطرمثم -ة تعاني أجيزة النظافة في المنطقة الساحميّ 
 ى ذلؾ أساسًا في:، ويتبدّ وأساليب التحّوؿ إلى أنماط الحياة المدينّية اني المرتفعةالسكّ  الت النموّ عف مواكبة معدّ 

 .ة أدائيـاؿ النظافة والضعؼ العاـ لسويّ عجز في أعداد عمّ  •
ة لما ىو ي مستوى الجاىزيّ ، وتدنّ Compactorات مثؿ الحاويات وشاحنات النقؿ الضاغطة عجز في المعدّ  •

 .متوفر منيا



 

وفؽ الخّطة القطاعّية لمنفايات  ةة السوريّ ة العربيّ إلدارة النفايات في الجميوريّ  ط التوجييي العاـص المخطّ ويشخّ 
التي أعّدتيا وزارتي اإلدارة المحّمّية والبيئة بالتعاوف مع شركة تريفالور الفرنسّية لمطاقة والنفايات  -الصمبة البمدّية 

 الي:ات كالتاؿ والمعدّ الت العجز في العمّ معدّ  -والمعالجة البيئّية 

 1.2ة ًا في محافظة الالذقيّ عامؿ، المتاح حاليّ  2ؿ المطموب نسمة: المعدّ  1000اؿ النظافة لكؿ عدد عمّ  •
 .(عامؿ 2100ليصؿ العدد إلى  2015عامؿ جديد حتى العاـ  1020، المطموب %40)عجز 

 2Lة ًا في محافظة الالذقيّ ، المتاح حاليّ 6Lؿ المطموب ة لحاويات القمامة لمفرد بالمتر: المعدّ السعة االستيعابيّ  •
 (.%67)عجز 

)عجز  الالذقية شاحنات والمتاح في 10ؿ المطموب نسمة: المعدّ  100000عدد الشاحنات الضاغطة لكؿ  •
و مف أصؿ (. عممًا أنّ 2015ة حتى العاـ شاحنة ضاغطة جديدة في محافظة الالذقيّ  74، المطموب 70%

نّ الالذقيّ ًا في رة حاليّ شاحنة ضاغطة متوفّ  35  9طة و ة متوسّ بجاىزيّ  24دة و ة جيّ فت اثنتاف فقط بجاىزيّ ة ص 
 . [13] ،ئةة سيّ بجاىزيّ 

 ةالواقع الحالي إلدارة النفايات الصمبة في مدينة الالذقيّ  -3-2
 النصؼ منذ بدأت التي -األزمة سنوات خالؿ خصوصاً  ةالالذقيّ  مدينةو  عموماً  ةالالذقيّ  محافظة تعاني

 ؿتتمثّ  والتي المواطنيف، إلى مةالمقدّ  الخدمات ةسويّ  في تدريجي تراجع مف- تاريخو ىوحتّ  2011 عاـ مف الثاني
  :بسبب لمنظافة دجيّ  مستوى تأميف في

 .النظافة اتآليّ  إليو آلت ما •
 .دةجيّ  غير تشغيؿ لظروؼ ضياتعرّ  •
 .األزمة مناطؽ في والحرؽ لمتخريب بعضيا ضتعرّ  •
 .ةيّ المحمّ  السوؽ في لصيانتيا الالزمة القطع رتوفّ  عدـ •
 ةالالذقيّ  مدينة إلى الوافديف عدد تزايد أف   إلى إضافة الميداف، في اتاآلليّ  ىذه أداء عمى سمباً  انعكس الذي األمر 
 والنصؼ المميوف حدود إلى افالسكّ  عدد وصؿ بحيث الداخؿ محافظات و ةالالذقيّ  ريؼ معظـ مف محيطيا و

،/طف 1000 حدود إلى تصؿ ةمنزليّ  نفايات توليد في ساىـ اممّ  تقريبًا، نسمة  ةمديريّ  عمى بصعّ  الذي األمر يـو
 مف اً جزء أف   ماوسيّ  دةالمتولّ  ةالمنزليّ  النفايات لكامؿ والترحيؿ الجمع ةعمميّ القياـ ب ةالالذقيّ  مدينة مجمس في النظافة
 ضتتعرّ  في مناطؽ يعيش اؿالعمّ  ىؤالء معظـ أف   ياأىمّ  مف ةعدّ  ألسباب العمؿ عف ؼتوقّ  قد الدائميف اؿالعمّ 

 .العمؿ عف ؼالتوقّ  إلى يـب حدا اممّ  لألحداث
 مدينة في النظافة مستوى أف   2013 عاـ مف الثاني النصؼ في ماوالسيّ  األخيرة الفترة في لوحظ الوقائع ىذه أماـ

 :بسبب %59 إلى %95 ؿمعدّ  مف انخفض قد ةالالذقيّ 



 

 عدـ) ،الصعبة التشغيؿ لظروؼو  التخريب و لألذى ضتعرّ  الذي اآللي الكادر موضوع في الحاصؿ التراجع •
 .(الخدمة خارج اتاآلليّ  مف عدد خروج ،لمصيانة الالزمة التبديؿ قطع رتوفّ 

 .بعضيـ ووفاة األزمة بسبب اؿالعمّ  مف عدد ؼتوقّ  بسبب اليالعمّ  الكادر نقص •
 .والخدمات النظافة مستوى رفع في تساعد جديدة اتبآليّ  ةالالذقيّ  مدينة مجمس دعـ عدـ •
 لمتجميع مكشوفة مناطؽ ظيور إلى أدى اممّ  ،دةالمتولّ  ةالمنزليّ  النفايات الستيعاب الالزمة الحاويات رتوفّ  عدـ •

 ). إلخ .... عصارة -اشيفنبّ -ذباب -روائح ( لممدينة البيئي الواقع عمى سمباً  فانعكس

 :محافظة الالذقّيةة في النفايات الصمبة البمديّ  حجم وتوّزع 1--3-2

وبذلؾ فيي  الجزء األكبر مف الحجـ الكمي لمنفايات الصمبة في المدينة المنزلّية النفايات الصمبة تحتؿ  
ة يّ ة كمّ وتحتوي النفايات المنزليّ  ،رئيسي   تنتجيا بشكؿ   ةالوحدات السكنيّ  ألف   األّوؿ لمنفايات الصمبة فيياالمصدر 

لتكاثر  ف إذا تركت فترة طويمة وتنبعث منيا الروائح الكريية وتكوف مالذاً كبيرة مف المواد العضوية التي تتعفّ 
( التركيب النوعي لمنفايات الصمبة في 1ويبّيف الشكؿ ) ،ص منيا بسرعةالحشرات والقوارض لذلؾ يجب التخمّ 

 محافظة الالذقّية.

 
 .[13] ،في محافظة الالذقّية منفايات الصمبةل التركيب النوعي .(1الشكل )

ألنماط المعيشة وعادات االستيالؾ السائدة، وتتفاوت تقديرات ىذا  د مف القمامة وفقاً يتفاوت وسطي ناتج الفر 
 250ًا مستخمصًا مف الدراسات المتاحة حوالي تقديرًا وسطيّ  حسب الدراسات المختمفة، ولعؿ   ةالناتج في سوري
اف سكّ  اف الريؼ ال يكوف بعيدًا عف الواقع. وبما أف  كغ/فرد/سنة لسكّ  190اف المدف وحوالي كغ/فرد/سنة لسكّ 
تقريبًا )وفقًا لمعطيات المكتب المركزي  60/40عوف بيف المدف واألرياؼ بنسبة ة يتوزّ ة السوريّ المنطقة الساحميّ 

 منطقةًا في الكغ قمامة، أي ناتجًا عامّ  215في المنطقة نحو طًا لمفرد ًا متوسّ اء( فيذا يعني ناتجًا سنويّ صلإلح
 .2006عاـ  نسمة 1650000عمى أساس مجموع سكاف  اً طف سنويّ  355000نحو 



 

ر أرقاـ دقيقة حوؿ ما يجري ة جمع القمامة، وواقع الحاؿ أنو ال تتوفّ ينبغي التمييز بيف ناتج القمامة وحاصؿ عمميّ 
و يجري جمع ما ة، لكف يمكف مف المعطيات المتاحة تقدير أنّ ة السوريّ المنطقة الساحميّ جمعو مف ناتج القمامة في 

ع السكاف بيف المدف واألرياؼ ؿ توزّ مف قمامة الريؼ، وبتطبيؽ معدّ  %60مف قمامة المدف و  %90يصؿ إلى 
ر في المنطقة أي ما يتراوح حوؿ مف إجمالي ناتجيا المقدّ  %75-70يمكف تقدير نسبة جمع القمامة بنحو 

 .[13] ،طف/سنة خارج الجمع والسيطرة 100000و يبقى نحو يمكف تقدير أنّ  لؾطف/سنة، وبذ 255000

نات وكما يرتبط ناتج القمامة بأنماط المعيشة وعادات االستيالؾ، كذلؾ يتفاوت تركيب القمامة مف حيث المكوّ 
 أف   المنطقة الساحمّيةحوؿ إدارة النفايات الصمبة في كزي لإلحصاء فقد بّينت جداوؿ المكتب المر وفقا  لذلؾ، 

 :الحدود الواردة في الجدوؿ التالييتراوح ضمف  ة الرئيسةمدف المنطقة الساحميّ في  لمنفاياتالتركيب الوزني 

 .[14] ،ةتركيب قمامة المدن الرئيسة في المنطقة الساحميّ  .(8جدول )

 ةالالذقيّ محافظة  المحافظة )المدينة(
 ة + جبمة()الالذقيّ 

 محافظة طرطوس
 )طرطوس + بانياس(

 54750 150000 ة، طف/سنةيّ الكمّ 
 
 
 
 ناتالمكوّ 

 % وزناً 

 9.0 11.0 كرتوف
 6.0 8.7 بالستيؾ
 70.0 67.5 ةمادة عضويّ 
 2.0 2.7 زجاج
 3.0 1.8 معدف
 4.0 0.7 خشب
 4.0 1.9 نسيج
 0.0 0.0 أنقاض

 2.0 5.7 مواد أخرى
 .2011 عاـص منيا بعة لمتخمّ ات النفايات والطرؽ المتّ يّ كمّ  (9)ف الجدوؿ ويبيّ 

 .[15] ،الالذقّيةفي كّمّيات النفايات والطرق المّتبعة لمتخّمص منيا  .(9جدول )

الكّمّية  نفاياتنوع ال
 المتوّلدة

 منيا طريقة التخّمص

 450-400 النفايات الصمبة
)  )طف/اليـو

 مباشرًة إلى مكب البصة ليتـ طمرىاترسؿ 



 

 300-250 النفايات الطّبّية
)  )كغ/اليـو

 ةوالخاصّ  ةالعامّ  المشافي فيبمدّية ال النفايات عف ةيّ الطبّ  النفايات فرز يتـّ 
 .فييا النفايات فرز يتـّ  فال ةيّ الطبّ  النقاط باقي أما فقط، والمستوصفات

 يتـّ  والمستوصفات والخاصة ةالعامّ  المشافي في ةيّ الطبّ  النفايات أف   كما
 اأمّ  ،اً حاليّ  غمقتأ   التي الوطني المشفى محرقة في الحرؽ طريؽ عف معالجتيا

 ةالبصّ  مكب إلى ؿترح   النفايات ةبقيّ 
المواد والنفايات 

 الخطرة
  ةالالذقيّ  مدينة في الموجودة المعامؿ عف ناتجةال نفاياتال في جداتو ت ال

 :النفاياتفرز  2--3-2

وتقـو ىذه الخطة عمى  ،ةة إلدارة النفايات الصمبة في محافظة الالذقيّ ة خطّ وضعت شركة /جايكا/ اليابانيّ 
ة إلى النفايات التجاريّ  ة إضافةً يّ ويتـ فييا جمع النفايات المحمّ  ،2006مف النفايات بدءًا مف عاـ  %85جمع 

 ة.ة غير المعدية والنفايات الصناعيّ يّ الطبّ )األسواؽ( والحدائؽ ونفايات الشوارع والنفايات 

د مف جية ات الفرز المسبؽ لمنفايات في تحقيؽ عائد اقتصادي جيّ ة عمميّ يّ ة الموضوعة عمى أىمّ دت الخطّ كما أكّ 
وذلؾ مف خالؿ الفرز المنزلي لمقمامة إلى مجموعتيف  ،وفي تخفيض الضغط عمى مطامر النفايات مف جية أخرى

مة بالفرز ي إلى خفض الفاقد مف المواد القيّ وتحسيف أنظمة جمع وترحيؿ القمامة بما يؤدّ  ،ةة وال عضويّ عضويّ 
 ،ةة عف قمامة البمديّ يّ ة والطبّ راعيّ ة والز مع ضرورة العمؿ الموازي عمى فصؿ النفايات الخطرة والصناعيّ  ،النظامي

[16]. 

  :ةنفايات الصمبة في مدينة الالذقيّ واقع جمع ونقل ال 3-2-3

ة )بناء عمى المعمومات أظيرت بيانات التصميـ األساسي لمنشآت معالجة النفايات الصمبة في الالذقيّ 
وبيانات مديرّية  ،2009-2008عة مف قبؿ فريؽ جايكا خالؿ عامي المجمّ و اإلدارية  اتمة مف قبؿ الوحدالمقدّ 

 :( ما يمي2013-2012النظافة في مجمس مدينة الالذقّية في عامي 

 :[15] ،(24←10في الجداوؿ ) النفايات البمديةبيانات 

 مة في مدينة الالذقية(. المناطق المخدّ 10الجدول )
اسـ 
 المنطقة

عدد  ارةخط سير السيّ  عياعدد الحاويات ومكاف توضّ 
 النقالت

( )مشروع 14( )شارع رمضاف 24( )عيف أـ ابراىيـ 41)القمعة  المشاحير
( )فرف 12( )خط البتروؿ 19( )حارة عمي جماؿ 7قنينص 

 (15( )حارة البدي + طريؽ قنينص 9عكاشة 

 –عيف أـ ابراىيـ  –مشروع القمعة 
 –حارة عمي جماؿ  –مشروع قنينص 

 خط البتروؿ –قنينص 

3 



 

( 2( )قوس النصر 1( )خمؼ ثانوية الفنوف 4)حارة الشحاديف  ةاألشرفيّ 
)حديقة ( 11( )بورسعيد 2( )خمؼ شكري حكيـ 2)أبو سويس 

( )شارع العروبة 1( )المكافحة 15( )شارع اإلسكاف 3الحرش
10) 

 –الطابيات  –بور سعيد  –األشرفية 
 –العروبة  –بستاف الصيداوي 

 ضاحية الطابيات

3 

( 7( )ميسموف 8( )العوينة 6( )المثنى 3( )الغافقي 3)البالط  العوينة
( 3( )ساحة المصرؼ 3( )قيادة المنطقة 1)الشرطة العسكرية 

( )قيروط 1( )الثقافة 15( )الصناعة 2( )ساحة العيد 2)البريد 
 (6( )مجمع المدارس 6

 –العوينة  –الغافقي  –شارع القدس 
مجمع  –المنطقة الصناعية القديمة 

 قنينص –المدارس 

3 

( )الكورنيش + 1( )السياسية 1( )الشرطة العسكرية 1)اليرموؾ  ةالكامميّ 
( )فرف 2( )الدائرة 2( )جمارؾ + العمراف 2()مالحة 4الكيرباء 

( )مقابؿ المشفى 6( )المشفى الوطني 4أبو جرابيع + التمريض 
( 3( )مشفى األطفاؿ 2()طريؽ المستودعات 6( )المستودعات 5

( 2( )مجمع المدارس 2( )المبنى الرياضي 8)بيت العاصي 
فرف -ريبجامع غ -الشبيبة-( )مشفى الرازي8)مشروع الصميبة 

( 3( )سوؽ التجار 4( )شارع بغداد 18مدرسة العفاؼ -الصميبة
( )معيد 5( )المعيد الفندقي + الحديقة 16( )القوتمي 5)بورسعيد 

 (8( )الكورنيش 7( )الدبجيات 2الموسيقى 
 

مف شارع اليرموؾ باتجاه الكورنيش 
مشروع الصميبة  –الصميبة  –الغربي 

شارع  –منطقة المستودعات  –
 الكورنيش الجنوبي –وتمي الق

3 

( )كراج 2( )داخؿ البولماف 2( )كراج الجسر 2)محطة القطار  الزراعة
( 3( )مطعـ شيراز 1( )فينيقيا 3( )الريجي 1( )القالب 4بانياس 

( 5( )طريؽ األمف العسكري 7( )طريؽ ميموف 1)ممعب تشريف 
( 5( )جامع الروضة 2( )وىيب مرعي 2( )سيرياتيؿ 2)أبو غوظ 

( )خمؼ 1( )مدرسة ـ.ياسيف 4( )مشروع ياسيف 4)سميـ التوف 
( )مدرسة 2( )جامع ياسيف 2( )عمار اسماعيؿ 3بيت فواز 
( )مساكف 2( )الصناعة األولى 2( )جانب الحديقة 1الغافقي 
( 25( )التدريب الجامعي 1( )العمبي 4( )المواصالت 1الشرطة 

( )تحت 5( )مشروع البعث 6( )أستراد الزراعة 1)أماـ التدريب 
( )شارع 4( )شارع زنوبيا 1( )خمؼ مشفى دراج 2مشفى دراج 

( )مدرسة سييؿ أبو الشمالت 1( )باب سكف الجامعة 6الجامعة 
( )إشارة مرور 4( )حاوية شرايبة 2( )مدرسة سميماف العجي 3

 (1أستراد الزراعة 

وؿ والثاني المشروع األ –شارع سورية 
 –ستراد الزراعة أ –ي شارع الحسين –
 –مشروع األزىري الجنوبي  –راعة الز 

 –أستراد الزراعة  –مشروع ياسيف 
األوقاؼ  –مشروع البعث  –الزراعة 

باإلضافة إلى معسكر التدريب 
 الجامعي صيفاً 

4 

الشاطئ 
 األزرؽ
 رأس شمرا

( )روتانا 3( )مقسـ أفاميا 5( )ميناء الصيد 31)المشروع العاشر 
( )جسر المدينة 7( )أفاميا 4( )شاطئ النخيؿ 4( )سفينة نوح 4
( )بسمتيف 7( )مسبح أوغاريت 3( )أورانج موؿ + السمكة الحرة 2

 –طريؽ الشاطئ  –رأس شمرا 
منطقة الميردياف  –السياحية الشمالية 

 المشروع العاشر –

 شتاءً  3
5 

 صيفاً 



 

المشروع 
 العاشر
 

( )شركة الديار + جامع ابف ىاني 22( )رأس شمرا 1دمسرخو 
( )الرائد العربي 25( )غربي الميريدياف 32( )شرقي الميريدياف 6

( 2( )المعيد الفندقي 3( )سكف الصياديف 14+ الربيع األخضر 
 (22( )المدينة الرياضية 1( )المزار 1)الثكنة خمؼ المدينة 

طريؽ 
 القصر

 1  (6()المروج 11()الميناء 22)طريؽ رأس شمرا 

( 10( )المزار 3( )أمورة 6( )المدرسة 2( )الجامع 4)األستراد  الدعتور
( )بيت 1( )مستوصؼ 8( )مقمع شعبو 2( )الصيدلية 3)البالطة 
( 1( )وضحة 6( )بساتيف دمسرخو 4( )مدرسة 4وطفة 

 (6( )نشأت 3( )الفرف مع الرخاـ 11)دمسرخو 

باتجاه  –أماـ جامع الخمفاء الراشديف 
 مشروع دمسرخو -دمسرخو 

3 

الرمؿ 
 الشمالي

( 6( )غساف حرفوش + طالؿ ياسيف + األندلس 14)حي السجف 
(  10)طريؽ سادكوب إلى مشفى سويد إلى جامع الرمؿ 

( )بيت 6( )مف حوايا المصمية إلى إشارة األزىري 11)السالوخة 
( )شارع الجالء 12( )شارع الجميورية 8زيداف + طريؽ المخفر 
 (13( )مشروع الزيف 15

شارع غساف حرفوش  –حي السجف 
 –خمؼ األندلس  –طالؿ ياسيف  –

 األزىري –سادكوب 

3 

( 6( )قديمة 60( )الجامعة متفرقات 11)الجامعة السكف القديـ  الجامعة
 (75)السكف الجامعي الجديد 

مف المدينة القديمة باتجاه الجامعة 
 والمدينة الجديدة

3 

 المشروع
 السابع

( )الخبراء 5( )شارع الشعبة 20( )السابع مع حوا 31)المشاحير 
 (35( )المشروع التاسع 24( )مؤسسة المياه + األستراد 9الروس 

 –مشروع الريجي  –دوار الزراعة 
 المشروع التاسع

3 

 

( 3( )أماـ مشفى األسد 1( )مدرسة الكرمؿ 2)المصرؼ المركزي  مارتقال
آذار  8( )4( )األوقاؼ 4( )فرع الحزب 5)داخؿ مشفى األسد 

( )كراجات 2( )فالفؿ برىاف 2( )شقروؼ 3( )معجنات عمار 2
( 1( )صيدلية يوسؼ رجب 3( )سرافيس الدعتور 3الشاطئ 

( 3( )القصر 3( )البيرة 3( )شارع النخالت 2)حوؿ الحديقة 
( 5( )غزالي 2( )أماـ اسبيرو 5( )اسبيرو 10)الكورنيش 
( 4( )البطاطا 2( )أبو عزيز 6( )مجمع أفاميا 5)المحكمة 

 (1)النحاس 

آذار باتجاه ساحة  8مف شارع 
فرع  –الكورنيش الغربي  –مارتقال 
حوؿ  –مشفى األسد  –الحزب 
المغرب  –شارع أنطاكية  –القصر 
 مجمع أفاميا –العربي 

3 

( 2( )حوض الساحؿ 10( )سكنة الييودية 6)مدخؿ المدينة  ةالزقزقانيّ 
( 3( )سادكوب + الغاز 6( )كتيبة حفظ النظاـ 2)عقدة حمب 
( )جريدة 2( )االمف الجنائي 1( )عربي كاتبي 1)االوكسجيف 

( )حارة المختار 2( )الفروج 2( )النفوس 1( )العقيد أكـر 3الوحدة 
( )شارع 2( )شارع مدرسة انور قاسـ 2( )شارع فراس محمد 6

الغابة الرئيسي ( )طريؽ 1( )مشفى العثماف 3الضاحية , زقزقانية 

طريؽ  –ضاحية تشريف  –الزقزقانية 
 –جب حسف  –السابع مف نيساف 

عقدة  –الحماـ  –المنتزه  –بسنادا 
 سادكوب –الكازية العسكرية  –حمب 

3 



 

( 1( )أماـ القيادة البحرية 2( )جانب خزاف الكيرباء بالحرشة 14
( 1( )المعيد الزراعي 10( )طريؽ بوقا الرئيسي 2)داخؿ القيادة 

( 1( )مساكف الشرطة 4( )البحوث الزراعية 1)الثانوية الزراعية 
( 2( )المنتزه الرئيسي 2( )الحماـ 2( )ساحة الحماـ 3)البيطرة 
( )جانب 2( )جانب مضخة المياه 2ب خزاف الكيرباء )جان

( )ضاحية 5( )مدرسة العماد عمي داخال وخارجا 2مدرسة المنتزه 
( )جب 3( )الرويسة 2( )الريجة 14( )طريؽ سقوبيف 10بسنادا 

 (8( )بسنادا 1( )منطقة البيدر 8حسف 

 2012عام  ةة النياريّ في الورديّ  ةًا من مختمف أحياء الالذقيّ مة يوميّ ة القمامة المرحّ يّ (. كمّ 11ول )الجد
 ةة النياريّ الورديّ 

نوع  المنطقةاسـ  
 ةاآلليّ 

عدد 
 النقالت

 ارة حمولة السيّ 
 طف

الحمولة 
 ةجماليّ اإل

 طف
حارة  .مشروع قنينص ـ.ـ ابراىيأعيف القمعة.  مشروع 1

 خط البتروؿ .قنينص .اؿعمي الجمّ . البدي
 16.5 5.5 3 نيساف

 الزراعة .األوقاؼ. ؿ والثانيالمشروع األوّ  2
 

 11 5.5 2 نيساف

ضاحية  .بسنادا .المنتزه .ةانيّ قالزقز  .ضاحية تشريف 3
 بسنادا

 18 6 3 نيساف

 10 5 2 نيساف ةالكامميّ  4
 11 5.5 2 نيساف ةاألشرفيّ  5
 11 5.5 2 نيساف المارتقال 6
 11 5.5 2 نيساف ةالمنطقة الصناعيّ  .العوينة 7
 11 5.5 2 نيساف الرمؿ الشمالي 8
 11 5.5 2 نيساف المشروع العاشر .الشاطئ األزرؽ 9
 11 5.5 2 نيساف .توستراد الثورةأو  .المشروع السابع والثامف 10
 25.5 8.5 3 ماؾ .ػ مشروع بدمسرخوػ مشروع دمسرخو .الدعتور 11
 5.5 5.5 1 نيساف .القصرػ المينا البيضاػ المروج طريؽ 12
 25.5 8.5 3 ىيؿ .الشالييات .الغراؼ .العائديفي. السكنتور  13



 

 7 3.5 2 نيساف .ةالمدينة الجامعيّ  .الجامعة 14
 6 3 2 تحويؿ .ضاحية بوقا. ةالزقزقانيّ  .ةالكامميّ  15
 6 3 2 تحويؿ .طريؽ المزار .جب حسف .بسنادا 16
 6 3 2 تحويؿ .حارة البالطة .خط البتروؿ 17
 6 3 2 تحويؿ .المنتزه ـ.االحمّ  18
 6 3 2 تحويؿ الدعتور 19
 6 3 2 تحويؿ .مسبح الشعب ؼ.االغرّ ف. العائدي 20
 6 3 2 تحويؿ .البدية حار  .رياألزى.الرمؿ الشماليو  مشروع ب 21

 16 8 2 فولفو  ب كبيرة فولفو ترحيؿ مف منطقة المخالفاتسيارات قاّل  22

اؼ ػ السكنتوري ػ الغرّ  .ارات نقؿ قمامة مف العائديفجرّ  23
 مسبح الشعب

 18 3 6 ارجرّ 

سيارة  ةالشوارع الرئيسيّ  24
 كبيرة

1 8 8 

سيارة  ةالشوارع الرئيسيّ  25
 كبيرة

1 8 8 

 نيساف ةالشوارع الرئيسيّ  26
 صغيرة

1 5.5 5.5 

نيساف  ةالشوارع الرئيسيّ  27
 صغيرة

1 5.5 5.5 

 288 المجموع /طف/

 2012عام  ةة الميميّ في الورديّ  ةًا من مختمف أحياء الالذقيّ مة يوميّ ة القمامة المرحّ يّ (. كمّ 12الجدول )
 ةة الميميّ الورديّ 

 16.5 5.5 3 نيساف العوينة 1
 16.5 5.5 3 نيساف ةالكامميّ  2
 16.5 5.5 3 نيساف ةاألشرفيّ  3
 16.5 5.5 3 نيساف الزراعة 4
 25.5 8.5 3 ماؾ المشروع السابع 5



 

 17 8.5 2 ماف الدعتور 6
 16.5 5.5 3 نيساف الرمؿ الشمالي 7
 14 7 2 ماف مارتقال 8
 14 7 2 ماف الشاطئ األزرؽ 9
 17 8.5 2 ىيؿ المحدثة 10
 5.5 5.5 1 نيساف المحدثة 11
 11 5.5 2 نيساف زاروبة حاج قيروط .ـ ابراىيـأعيف  .القمعة 12
 19.5 6.5 3 فيات + ماف ةالفمسطينيّ  .العائديف 13
 3 3 1 تحويؿ سوؽ الغافقي 14
 6 3 2 تحويؿ حرفوش افشارع غسّ  .األزىري .الرمؿ الشمالي 15
 6 3 2 تحويؿ ػالمشاحير .مشروع قنينص ؿ.احارة عمي الجمّ  .مشروع ب 16
 6 3 2 تحويؿ ـ ابراىيـأعيف  .حي السجف .مطعـ حارتنا .الفاروس 17
 6 3 2 تحويؿ ة القديمةالمنطقة الصناعيّ  .بوسويسأزاروبة  18
 6 3 2 تحويؿ ػ ىنانومشروع الصميبةػ العوينةػ العنابة .اتػ الطابيّ الصميبة 19
 8 2 4 جرارات ػ سوؽ الخضارف.ةػ أفامياػ الفنو الثانويّ  .الغافقي عمشرو  20
قالب  الفمسطينية 21

 جراريف+
5 2.5 12.5 

 259.5 المجموع /طف/
 548 /طف/ 2012لمورديتيف عاـ  المجموع اليومي

 ومّيًا من مختمف أحياء الالذقّيةالمرّحمة ي واألتربة / الكنس اآللياألنقاض (. كّمّية 13الجدول )
 )طف( جماليةالحمولة اإل الحمولة النقالت العدد نوع اآللية  
 27 3 3 3 كانسة ايفيكو
 18 3 3 2 كانسة دايو
 12 2 3 2 كانسة ايسوزو
 28 14 2 1 ـ16قالب فولفو 
 12 6 2 1 ـ6قالب فيات 
 24 2 2 6 جرار

 0.9 0.15 1 6 كانسات صغيرة



 

 121.9  المجموع اليومي

 

 عدد الحاويات من كل حجم (.14) الجدول
 حاوياتعدد ال الحاوية )ليتر( سعة نوع الحاوية
 150 200 البراميؿ

 2000 1100 الحاويات المعدنية
 70 1300 الحاويات المعدنية

الحاويات المعدنية في 
 أسواؽ الخضرة

4000 6 

المعدنية في  الحاويات
 المنطقة الصناعية

800 100 

 

 

 

 

 

 

 ات شعبة الكنس اآلليمعدّ  (.15)الجدول 

 
اسـ 
 الشعبة

 
 ةنوع اآلليّ 

 
 العدد

 
 ةوضع اآلليّ 

 
 
 

شعبة 
الكنس 

 عاممة 11 سيارة كانسة
 عاممة 2 سيارة كانسة جديدة

 عاممة 6 تركس
 عاممة 3 بسيارة قاّل 
 عاممة 6 ارجرّ 



 

حاممة نقؿ تركس  اآللي
 بوبكات

 عاممة 1

 عاممة 5 صيريج
 آلّية 34 المجموع

 

 ات شعبة المكافحةمعدّ  .(16)الجدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكنس اآللي: بيانات

 وليفحة في الجدتعطي ىذه البيانات معمومات عف مجموع طوؿ كنس الطرقات وعدد ساعات العمؿ وىي موضّ 
(17,18.) 

 مجموع طول كنس الطريق (.17)لجدول ا

 
 

 الطريؽمجموع طوؿ كنس 

 طرؽ أخرى )كـ( طريؽ سريع )كـ(
ارات الكانسة كـ لمسيّ  50

 الكبيرة
لصياريج شطؼ  اً كـ/شيريّ 75

 الشوارع

كـ لكانسات الشوارع  68
 الصغيرة

 
اسـ 
 الشعبة

 
 ةنوع اآلليّ 

 
 العدد

 
 ة السيارةميمّ 

 ةوضع اآلليّ 
 فةمتوقّ  عاممة

 
 

شعبة 
 المكافحة
 
 

ؿ جياز تحمّ  1 سيارة فيات
 ضبابي ثابت

  عاممة

 
 سيارة مازدا

 
1 

نقؿ الورشات و 
 مكافحة الحشرات

  عاممة

  عاممة  4 ارجرّ 
 معّدات 6 المجموع



 

 ات الكنس اآللي %بواسطة آليّ  النسبة المنتيية لكنس الطريؽ
75 % 

 بواسطة العامميف %
25 % 

 

 اتساعات عمل الورديّ (. 18)الجدول 
 ةة المسائيّ الورديّ  ةة الصباحيّ الورديّ  شعبة كنس الشوارع

بعد  3 -صباحا" 7
 الظير

 ليال" 1 -مساء" 5

 ة المسائيةالورديّ  ة الصباحيةالورديّ  شعبة الكنس اآللي
بعد  3 -صباحا" 7

 الظير
 ليال" 12 -مساء" 4

 

 

 

 

 

 .2013 ،2010بين عامي مقارنة بيانات إدارة النفايات البمدّية 

 2010عام  ات شعبة الجمع والترحيلمعدّ  (.19) الجدول
اسـ 
 الشعبة

 ةوضع اآلليّ  اتعدد اآلليّ  ةنوع اآلليّ 

 
 
 
 شعبة
 الجمع
 والترحيؿ

 عاممة 1 دنبر
 عاممة 6 مقطورة( فروج+ )خدمة+ ارجرّ 

 عاممة 3 تركس صغير
 عاممة 2 تركس كبير

 عاممة 3 فيات( مرسيدس+ )فولفو+ بقاّل 
 عاممة 8 فيات( ىيؿ+ )ماؾ+ ضاغطة كبيرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013/2014 عام ات شعبة الجمع والترحيلمعدّ  (.20) الجدول
 

 

 

ات وضع آليّ   (.21)الجدول
النظافة في  المدينة

 عاممة 18 ضاغطة صغيرة نيساف
 عاممة 12 ميتسوبيشي سيارات

 عاممة 2 اؿسيارة خدمة نقؿ عمّ 
                                 55 المجموع

اسـ 
 الشعبة

 ةوضع اآلليّ  اتعدد اآلليّ  ةنوع اآلليّ 

 
 
 
 شعبة
 الجمع
 والترحيؿ

 عاممة 2 دنبر
 عاممة 10 (ايبرو) ارجرّ 

 عاممة 1 )بوبكات(تركس صغير
 عاممة 4 تركس كبير

 عاممة 6 فيات( مرسيدس+ )فولفو+ بقاّل 
 عاممة 11 فيات( ىيؿ+ )ماؾ+ ضاغطة كبيرة

 عاممة 15 ضاغطة صغيرة نيساف
 عاممة 12 ميتسوبيشي تحويؿ قمامة اراتسيّ 

 عاممة 2 اؿارة خدمة نقؿ عمّ سيّ 
  1 سّيارة حقمّية 
  2 سّيارة جيب نيساف/بيؾ آب 

                        66 المجموع



 

معّدؿ توّلد النفايات  العاـ
 الصمبة لمفرد
 ()كغ/الفرد

عدد سّكاف 
 المدينة

كّمّية النفايات 
 المتوّلدة يومّياً 

 ()طف/يـو

نسبة 
 الترحيؿ
% 
 

عدد الضاغطات 
 المتوفرة

عدد 
 الضاغطات
الالزمة 
 لممدينة

2010 0.8 500000 400 95 64 50 
2013 0.7 1500000 1050 65 44 100 

 
بو في وزارة اإلدارة حسب النورم المعمول مواطف إلى ضاغطة  10000 باعتبار يحتاج كؿّ 2010:  في عام
 ،ضاغطة 64بينما المتوّفر في الجدوؿ ىو  ،ضاغطة 50فيكوف احتياج مدينة الالذقّية مف الضواغط  ،المحّمّية

 .%95والرقـ المتوّفر ساعد في تحسيف الظروؼ البيئّية لممدينة ورفع مستوى النظافة إلى نسبة 
 

 اإلدارة وزارة في بو المعمول النورم حسب ضاغطة إلى مواطف 10000 كؿ يحتاج باعتبار2013:  في عام
 ضاغطة، 44 ىو الجدوؿ في رالمتوفّ  بينما ضاغطة 100 الضواغط مف ةالالذقيّ  مدينة احتياج فيكوف ،ةيّ المحمّ 
 بسبب) ضاغطة 13 (الخدمة خارج وىو المدينة مجمس في العاممة الضواغط مف يالمتبقّ  العدد بأف وعمماً 

 يتـّ  لـ إذا البديؿ، تأميف في التفكير ىعم ؿالعم مف بد   ال تشغيميا، إلعادة الغيار قطع رتتوفّ  وال الكبيرة، األعطاؿ
 ؿتشكّ  التي والمناطؽ األحياء لبعض نظافة تمزيـ الؿ إجراء عقودخ مف اً حاليّ  الضواغط ىذه تأميف مف فالتمكّ 
 الوزارة. مع ةالالذقيّ  مدينة مجمس وإلي عىس ما ذاوى ة،النظاف ةمديريّ  عمىاً عبئ
 يف ةالنظاف عواق ىعم مباً س سانعك اممّ  %35 دودح ىإل ؿتص ةممرحّ ال رغي ةالمنزليّ  تالنفايا بةنس أف   ظيالح
 المناطؽ بعض في النفايات سدّ تك يف تمتمثّ  ءاألحيا عواق ىعم ةمبيّ س ارآث ورظي إلى ىوأدّ  ة،الالذقيّ  ةمدين
 ةالمنزليّ  تالنفايا تايّ كمّ  دوازديا ة،الالذقيّ  ةمدين ىإل ديفلمواف رالكبي ؽدفّ الت بسببوذلؾ  ،ترحيميا في روالتأخّ 
،/طف 800 حوالي إلى يـو/طف 400 مف ارتفع حيث اً يوميّ  مةالمرحّ   يالت ةالنظاف تاآليّ  أعطاؿ كثرة وبسبب يـو

 .الشتاء فصؿ في ةً وخاصّ  ذكورالم عوقالم يف ئةيّ الس غيؿالتش روؼظ راً ونظ ة،البصّ  بّ مك عموق يف لرميبا ـوتق
 

 2013-2010في العامين  ال النظافةعمّ وضع  (.22)الجدول 
اؿ عدد العمّ  العاـ

ة في مديريّ 
 النظافة

عدد    عدد السائقيف عدد المراقبيف
 يفاإلداريّ 

عدد 
 الميندسيف

عدد 
 المفرزيف

2010 772 165 178 21 9 100 



 

عامؿ   المجموع الكمي 1245 
2013 554 164 117 30 13 110 

عامؿ     المجموع الكمي 998 
 

 .احيّ الس مع نسمة: 500000 ةالالذقيّ  مدينة افسكّ  عدد :2010في عام 
 احتياج يكوف ذلؾب و ،ةيّ المحمّ  اإلدارة وزارة في وب المعمول النورم حسب نظافة عامؿ 2 :نسمة 1000 لكؿّ 
 .نقص يوجد ال الجدوؿ مع بالمقارنةو  ،عامؿ 1000 ةالالذقيّ  مدينة

 .المحافظة خارج مف الوافديف مع نسمة 1500000 :الالذقية مدينة افسكّ  عدد :2013في عام 
 احتياج يكوف بذلؾ و ،ةيّ المحمّ  اإلدارة وزارة في بو المعمول النورم حسب نظافة عامؿ 2 :نسمة 1000 ؿّ لك

 .عامؿ 3000 ةالالذقيّ  مدينة
 ة،الالذقيّ  مدينة يف النظافة واقع عمى سمباً  انعكس اممّ  اؿ،العمّ  عدد في كبير نقص يوجد الجدوؿ مع بالمقارنة و
 .العامة واألماكف الشوارع نظافة في ؿتمثّ  و

 2010 في العام وضع الحاويات (.23)الجدول 
ؿ حاجة الفرد معدّ  حجـ الحاويات حاوياتعدد ال الحاوية )ليتر( سعة نوع الحاوية

 )ليتر( لمحاوية
 2 1100000 2000 1100 ةالحاويات المعدنيّ 
 2 45500 70 1300 ةالحاويات المعدنيّ 
ة الحاويات المعدنيّ 
 في أسواؽ الخضرة

4000 6 12000 2 

ة الحاويات المعدنيّ 
في المنطقة 
 الصناعية

800 100 40000 2 

  1197500 2176 المجموع

 2013في العام  وضع الحاويات (.24)الجدول 
 حجـ الحاويات حاوياتعدد ال )ليتر(الحاوية  سعة نوع الحاوية

 )ليتر(
ؿ حاجة الفرد معدّ 

 لمحاوية
 2 1426700 1297 1100 الحاويات المعدنية

  1426700 1297 المجموع



 

 
 وعدد ،ةيّ المحمّ  اإلدارة وزارة في وب المعمول النورم حسب ليتر 2 لمحاوية الفرد احتياج2010:  في عام

 و 1197500 رالمتوفّ  حيث ليتر لمميوف لمحاويات المدينة افسكّ  احتياج ويكوف نسمة،  500000افالسكّ 
 .نقص يوجد ال بالنتيجة

 
 افالسكّ  وعدد ،ةيّ المحمّ  اإلدارة وزارة في وب المعمول النورم حسب ليتر 2 لمحاوية الفرد احتياج2013:  في عام

 ليتر1426700 رالمتوفّ  حيث ليتر مميوف 3 لمحاويات المدينة افسكّ  احتياج ويكوف نسمة،  1500000
وبتقسيمو عمى حجـ  ليتر 786.650=   = 1573300/2 (3000000-1426700كبير نقص يوجد بالنتيجةو 

ا ساعد عمى وجود مستودعات مكشوفة لتراكـ ممّ  ،وىو النقص الحاصؿ( حاوية 716الحاوية الواحدة نحصؿ عمى 
 ة منيا.ًة الشعبيّ وعمى واقع النظافة لألحياء وخاصّ  ،وانعكس سمبًا عمى الواقع البيئي لممدينة ،النفايات
 .ةتسمسؿ رمي النفايات الصمبة في محافظة الالذقيّ  (2)ف الشكؿ كما يبيّ 

 

 .[15] ،ةفي محافظة الالذقيّ  ط تسمسل رمي النفايات الصمبةمخطّ  .(2الشكل )

 :ص من النفايات الصمبةالتخمّ  -4-2
مة ة، تفاقمت أيضًا أز ع وتقارب المناطؽ السكنيّ إنتاجيـ لمقمامة، وتوسّ ة يّ مع تزايد أعداد السكاف وكمّ 

ًا ًا حقيقيّ ًا( وأصبح األمر ىمّ ؼ بيا بطريقة سميمة بيئيّ ستيعابيا )عدا عف التصرّ د اإيجاد وتخصيص مواقع لمجرّ 
 اف. ة ويثير المشاكؿ مع السكّ يّ يواجو وحدات اإلدارة المحمّ 



 

ري تكاد النتيجة تختمؼ كثيرًا )إلى اآلف( مع الثالثة أرباع مف القمامة الناتجة التي يجة، ال مف وجية النظر البيئيّ 
ات المعتمدة مكشوفة تعبث بيا الرياح وتنبعث منيا الروائح الكريية فالمكبّ  جمعيا عف الربع الذي ال يجمع،

ًا ًا وكيميائيّ ثة جرثوميّ منيا مياه مموّ  د، وترشححتراقيا الذاتي أو حرقيا المتعمّ ًا الناجمة عف اة جدّ واألدخنة الضارّ 
ء ة والشواطىبيا بتمويث األراضي الزراعيّ ة، إضافًة إلى تسبّ ة والشاطئيّ ة والجوفيّ ب بعضيا إلى المياه السطحيّ يتسرّ 

ص و واقع التخمّ  إذا أضفنا إلى ىذا كمّ . وال تكتمؿ الصورة إالّ اً ًا وجماليّ يّ مادّ ة المجاورة، صطيافيّ والمقاصد اال
ث ة، ما يزيد مف أحماؿ التموّ ات القمامة البمديّ ة الخطرة في نفس مكبّ يّ ة والطبّ ة والزراعيّ المشترؾ لمنفايات الصناعيّ 

 .[17] ،ةة المحيطة بيا بما فييا البيئة البحريّ ث بالعوامؿ الممرضة التي تنبعث إلى النظـ البيئيّ الكيميائي والتموّ 

 ة:الصمبة في محافظة الالذقيّ ات التخمص من النفايات آليّ  4-2-1

 :التدوير

 .ةتدوير النفايات مف قبؿ البمديّ ليس ىناؾ عمميات منتظمة ل

وىو  – وسيط لمنفايات 40 – 30ة حيث يوجد حوالي ىناؾ حاالت تدوير لمنفايات الصمبة تتـ بصورة فرديّ 
مدينة المعاد تدويرىا في  -وعزؿ مايمكف إعادة استخداميأو تصنيعو منيا  الشخص الذي يقـو بفرز النفايات

 .والمدف المحيطة ،ةالالذقيّ 

 .ت الصمبةة وجبمة يعمموف في إعادة استخداـ النفايافارز لمنفايات في موقع البصّ  450 – 400يوجد حوالي 

مستخدميف بذلؾ عرباتيـ ص في فصؿ وتجميع وبيع المواد القابمة لالسترجاع اؿ متخصّ ىناؾ عدد آخر مف العمّ 
 .ةاليدويّ 

 ،ة مثؿ الورؽـ بيا الوسيط في الالذقيّ التي يتحكّ  ،ة لممواد القابمة لالستخداـ أو إعادة التصنيعيّ ة الكمّ يّ تبمغ الكمّ 
 .طف في اليـو الواحد 50 – 47ة حوالي المعدنيّ ة وغير المواد المعدنيّ  ،العبوات الفارغة ،البالستيؾ ،الكرتوف

مثؿ وبيعيا في مدف أخرى  ،وليذا يتـ نقميا ،ة والمدف المحيطةال يوجد تصنيع لممواد المعاد جمعيا في الالذقيّ 
 .حمب أو حمص أو دمشؽ لتسويقيا

ة ة )جافّ وال عضويّ  ةومف الممكف أف تكوف صناعة رابحة مف خالؿ الفرز المنزلي لمقمامة إلى مجموعتيف عضويّ 
مع  ،مة بالفرز غير النظاميي إلى خفض فائض المواد القيّ وتحسيف أنظمة جمع وترحيؿ القمامة بما يؤدّ  ،ورطبة(

 .ةة مف المصدر عف قمامة البمديّ ة والزراعيّ ضرورة العمؿ الموازي عمى فصؿ النفايات الخطرة والصناعيّ 

 :لصمبة إلى سماد عضويتحويؿ النفايات ا



 

ؿ. ة القابمة لمتحمّ ة تيدؼ إلى تحميؿ المواد العضويّ ة حيويّ ة ىو عبارة عف عمميّ التحميؿ الحيوي لممواد العضويّ  إف  
 ،ةص فقط حجـ النفايات العضويّ يا ال تقمّ وتمتاز ىذه الطريقة عف غيرىا مف أساليب إدارة النفايات الصمبة بأنّ 

نّ   .ةتيا الطبيعيّ تعيد العناصر إلى دور  ما أيضاً وا 

/ كـ مف 15ة عمى بعد /ة يقع معمؿ تحويؿ النفايات الصمبة إلى سماد بالقرب مف قرية الحمى بالبصّ وفي البصّ 
باالستعانة  1980 – 1979وقد أنشئ المعمؿ عاـ  ،طف/اليـو 100وتبمغ طاقة المعمؿ  ،ةمركز مدينة الالذقيّ 

ىي  اً ة المعالجة سنويّ يّ ؼ عف العمؿ حيث كانت الكمّ متوقّ  اً وحاليّ  ،1981البدء بتشغيمو عاـ  وتـ   ،ةبالتقانة الفرنسيّ 
=  300طف باليـو *  100والتي يجب أف تكوف  ،ة% مف طاقة المعمؿ التصميميّ 15ؿ وتمثّ  ،طف 4500

 20ة الذي أنشئ مف أكثر مف معمؿ السماد القديـ في البصّ  أف   2000ف في العاـ وتبيّ  ،طف بالعاـ 30000
ر غير ة العمؿ )فترة تخمّ وذلؾ بسبب آليّ  ،دة مف السماد العضويتو ألنواع جيّ خاسر بسبب عدـ إنتاجيّ  عاماً 
ومف جية أخرى بسبب تمؼ المرافؽ والتجييزات  ،بع )بدوف وجود فرز فعمي( مف جيةونظاـ التسميد المتّ  ،كافية(

 .عف طاقة المعمؿ اً ت الزائدة جدّ والحموال

 :ة()مطمر البصّ مطمر المحافظة  4-2-2

القرداحة في استخداـ مطمر النفايات  ،ةالحفّ  ،ة والمدف الثالثة التابعة ليا جبمةتشترؾ كؿ مف الالذقيّ 
وقد بدأ استخداـ ىذا الموقع في بداية  ،ةوالذي يعتبر المطمر الرئيسي في محافظة الالذقيّ  ،ةالواقع في البصّ 

ـ ة المنطقة بأي عمؿ منظّ فيو دوف تغطيتيا بالتربة ودوف قياـ بمديّ حيث كانت النفايات تمقى  ،1970ات السبعينيّ 
امتداد  ىة( عمة )خارج نطاؽ بمدية الالذقيّ كـ جنوب شرقي مدينة الالذقيّ  15في ىذا المكب والذي يقع عمى بعد 

 ليذا يتـ نقؿ النفايات الصمبة مباشرةً  ،وبيف نيري الكبير الشمالي والصنوبر ،كـ 3ط بطوؿ شاطئ البحر المتوسّ 
ة النفايات التي تصؿ إلى المطمر يّ ؿ الوسطي لكمّ ويبمغ المعدّ  ،ترحيؿات ة وبدوف وجود محطّ إلى مطمر البصّ 

آلة خالؿ  30وما ال يقؿ عف  ،آلة 125ة ما يزيد عف حيث تصؿ خالؿ الفترة الصباحيّ  ،طف 800حوالي  اً يوميّ 
وفيما يخص أنواع  ،ارات الشاحنةارات الضاغطة والسيّ ارات والسيّ ع بيف الجرّ ووسائط النقؿ تتنوّ  ،فترة ما بعد الظير

 :يات الواصمة إلى موقع المطمر فييالنفا

 .%90ؿ القسـ األعظمي مف النفايات حوالي ة: والتي تشكّ النفايات المنزليّ  •
 ....( ،الزيوت بالمنطقة الصناعية ومعمؿ) نفايات معامؿ جود وأوغاريت والريجة  ة:النفايات الصناعيّ  •
 .موقع خاص تابع لممطمر ص ليافات معامؿ الرخاـ )كمخة(: ويخصّ مخمّ  •
 .ةفات حدائؽ الالذقيّ ة: كمخمّ لزراعيّ النفايات ا •
 .فات اليدـ والردـمخمّ  •
 .فات المسالخ ومعامؿ الدباغةمخمّ  •



 

ال  المشفييف الوطني واألسد ات المعالجة في كالمحطّ  ألف   ،لية لياة: ومف دوف معالجة أوّ يّ النفايات الطبّ  •
 .تعمالف

 .حافظ قبؿ إدخاليا إلى أرض المطمرد المنفايات القطاع الخاص تحتاج لتراخيص مف السيّ  أف   عمماً 

ة لكف األغناـ قضت عمى ىذه األشجار إغالقو وزراعتو بأشجار حراجيّ  ؿ تـ  ـ لقسميف األوّ ة مقسّ ومطمر البصّ 
ترحيؿ النفايات إلى مطمر  و ،2010منذ عاـ إغالقو  فترضأما القسـ اآلخر مف المطمر فمف الم ،ةالحراجيّ 
 .ة الحفةة في منطققاسيّ 

 :ةمشاكؿ التي يعاني منيا مكب البصّ ومف أىـ ال

النفايات تصب بشكؿ مباشر وتجمع  حيث أف   ،ليس ىناؾ التزاـ بتغطية النفايات الواصمة إلى أرض المطمر •
 .وال وجود لمخاليا ،تغطية ترص دوفو 

توضع  ،ة عبارة عف طبقة مف البازلتبالنسبة لمطبقات العازلة المستخدمة عمى أرض المطمر فيي مواد طبيعيّ  •
 .ة ألرض الموقع وأسفؿ النفاياتمميّ فوؽ التربة الر 

إلى مياه  باشرةً عبر أنابيب مويتـ تصريفيا  ،ات معالجة لمرشاحة الناتجة عف المطمرة عمميّ ال يتـ إجراء أيّ  •
 .رالبح

: ىناؾ أنابيب موضوعة أسفؿ طبقة النفايات وليا فوىات عمى السطح لتصريؼ غاز الميتاف في غاز الميتاف •
أف ىناؾ بعض عمما ً  ،وبالتالي ال يوجد استغالؿ ليذا الغاز ،ة انفجاراتالفضاء وذلؾ لمحيمولة دوف وقوع أيّ 

 .ئؽ التي تحدث بيف الفينة واألخرىالحرا
األمر الذي  ،وىناؾ جزء كبير منو تالؼ ،ف مف أسالؾ معدنية قديمةسياج المطمر: وىو عبارة عف سياج مكوّ  •

لى األراضي الزراعيّ يّ ب بتبعثر وتطاير كمّ يتسبّ  مساكف ة والات كبيرة مف النفايات لخارج أرض المطمر وا 
 .الموجودة بالقرب مف المطمر

العديد مف البدو والذيف تدخؿ أغناميـ بشكؿ مستمر إلى أرض رعاة األغناـ: حيث يعيش بجوار المطمر  •
 .ى عمى النفايات وتبعثرىاقع وتتغذّ المو 

ويقوموف بجمع المواد القابمة لمتصنيع مف جديد  ،اشيف إلى أرض المطمراشوف: إذ يدخؿ العديد مف النبّ النبّ  •
وىـ  ،اش/اليـونبّ  100حوالي  اً ر تعدادىـ وسطيّ ويقدّ  ،مثؿ الكرتوف والبالستيؾ والنايموف وكسر الخشب

 .ة كبيرة في الموقعيّ ضوف لمخاطر صحّ معرّ 
ة إال أف ىناؾ الكثير مف ة إلقامة مطمر البصّ يّ الزراعات القريبة مف الموقع: وبالرغـ مف الشروط غير الصحّ  •

مزروعة بالخيار ة ومختمؼ أنواع الخضروات )بيوت بالستيكيّ  ،الزراعات المنتشرة بجوار المطمر مثؿ الميموف
ة( والتي باإلضافة إلى خضروات أخرى كالباذنجاف والكوسا وبعض الخضروات الورقيّ  ،والبندورة والفاصوليا



 

وبالتالي نستنتج مدى الضرر  ،ة الموجودة في المطمرى عمى المواد العضويّ يا تتغذّ تنمو بشكؿ سريع ألنّ 
 .لناجـ عف تناوؿ مثؿ ىذه الخضرواتالكبير ا

حيث الشاطئ الرممي الخالي مف  ،ة لمنطقة المطمرة الميمّ ة: إذ ال يمكف إغفاؿ القيمة السياحيّ الجماليّ الناحية  •
اىـ بشكؿ ة لساستغالؿ ىذا الموقع كمنطقة سياحيّ  ولو تـ   ،كـ 3الصخور والممتد عمى مسافة ال تقؿ عف 

 .[17] ،الدخؿ الوطني كبير في

  :ات ترحيل النفاياتمحطّ  5-2
يتـ تفريغ  ت مف المناطؽ المختمفة ومف ثـ  عة بشكؿ مؤقّ مة الستقباؿ النفايات المجمّ مغمقة مصمّ ات محطّ 

 .ي المقترحة لنقؿ النفايات إلى مركز المعالجة المتكاممة أو المطمر الصحّ النفايات ضمف الحاويات الخاصّ 

 

 ة الصغيرةلموحدات اإلداريّ  ترحيلة محطّ . (3الشكل )



 

 

 ة الكبيرةلموحدات اإلداريّ  ترحيلة محطّ  .(4الشكل )

 :ات ترحيل النفاياتأسباب استعمال محطّ  5-2-1

 (.Km 20-15ص النيائي مف النفايات أو معالجتيا أكثر مف )ة التخمّ بعد المسافة بيف المدينة ومحطّ  •
 طف. 500ًا عف ة النفايات المنتجة يوميّ يّ زيادة كمّ  •
 في أماكف بعيدة ال يمكف الوصوؿ إلييا بسيولة.ص النيائي أو المعالجة ة التخمّ وجود محطّ  •
 ارات نقؿ النفايات ذات السعة القميمة غير اقتصادي بسبب انخفاض إنتاجيتيا.استخداـ سيّ  •
 أخرى لمنقؿ كالقطارات أو السفف. ًا بوساطة وسيمةالرغبة في نقؿ النفايات إلى مكاف بعيد جدّ  •

 :ات الترحيلزات وفوائد محطّ مميّ  5-2-2

 ة الترحيؿ(.تكاليؼ عممية الجمع نتيجة انخفاض الوقت الالـز لموصوؿ إلى الموقع )محطّ  انخفاض •
 .ارات التجميعانخفاض تكاليؼ تشغيؿ وصيانة سيّ  •
 .النيائيص ة التخمّ مرونة اختيار محطّ  •
عادة االستعماؿ في محطة الترحيؿ.ة فصؿ بعض المكوّ إمكانيّ  •  نات القابمة لمتدوير وا 
 ة نقميا والتخمص منيا.ة كتقطيعيا وضغطيا لتسييؿ ورفع كفاءة عمميّ النفايات في المحطّ ة معالجة إمكانيّ  •
 ات التي تنقؿ النفايات إلى المرمى النيائي.تخفيض كبير في عدد اآلليّ  •
 ات تحميؿ.االستغناء عف وجود آليّ  •
المرمى النيائي  إلى وغير منثورة منذ وضعيا في ضواغط النفايات وحتى وصوليامحفوظة النفايات تكوف  إف   •

 والحشرات.  ة يمكف التقميؿ مف تكاثر الجراثيـو بيذه العمميّ 



 

 يمكف تفريغيا أسفؿ الترياّل ة انات خاصّ ع في خزّ النقؿ حيث تتجمّ أثناء الحركة و عدـ وجود أي تسريب لمسوائؿ  •
 .الحقاً 

 كما أف   ،كبيرة ةإضافيّ  كاليؼت ال تحتاج إلىاني ع السكّ ة النفايات المرافقة لعمميات التوسّ يّ ة زيادة كمّ عمميّ  إف   •
  مقطورة. / ترياّل 2 واحد يمكنو تشغيؿ عدد/ رأس ترياّل 

 .والحشرات الروائحص مف الجراثيـ و ة و ذلؾ لمتخمّ ات االنتقاليّ التعقيـ لممحطّ سيولة التنظيؼ و  •
ة واحدة )النظاـ بمعدّ  (النظاـ القديـ) مكشوفة بات/ قاّل 4حيث يستبدؿ عدد/ ،تخفيؼ العبء عمى الطرقات •

 ات عمى الطرقات. لممعدّ  الرحالت ؼ عددوىذا يخفّ  ،(الجديد

 :ات الترحيلعوائق استعمال محطّ  5-2-3

 ة في المدف.ة خاصّ صعوبات إيجاد موقع مناسب لممحطات االنتقاليّ  •
 ات قد يجعميا غير مرغوبة في بعض الحاالت.تكاليؼ إنشاء وتشغيؿ المحطّ  •

 :ةمعطيات اختيار مواقع المحطات االنتقاليّ  5-2-4

 اني.التعداد السكّ  •
 السياحة(. ،الصناعة ،ة )الزراعةة الرئيسيّ ات االقتصاديّ الفعاليّ  •
 ًا )طف/سنة(.ة النفايات المنتجة سنويّ يّ كمّ  •
(.تواتر عممية الجمع والترحيؿ )مرّ  •  ة في اليـو
 حجـ االستيعاب(. ،ة )المساحةلمحطّ استطاعة ا •

 :ةمعايير اختيار مواقع المحطات االنتقاليّ  5-2-5

 المطمر الرئيسي ومواقع المعالجة(: قرب الموقع مف منطقة خدمة التجميع قدر اإلمكاف. -ة بعد الموقع )البمديّ  •
 ث البيئي.اف ومصدر لمتموّ اني(: أف ال يكوف الموقع مصدر إزعاج لمسكّ ع سكّ )البعد عف أقرب تجمّ  الجوار •
 ي الموقع )خالؿ فصوؿ السنة(.الرياح السائدة ف •
 اليطوؿ المطري السنوي. •
ارات الكبيرة والشاحنات إلى الطرؽ الوصوؿ إلى الموقع )المسافة عف أقرب طريؽ لمخدمة(: سيولة وصوؿ السيّ  •

 السريعة والرئيسة.
 نوع التربة. •
 ة.مستوى المياه الجوفيّ  •
 شبكات ري( ،سدود ،بحيرات ،ينابيع ،ة )أنيارر المياه السطحيّ توفّ  •
 )البعد عنيا(. الراحة واالستجماـ وأماكف اآلثارأماكف  •



 

 ات الطبيعية واألحراش )البعد عنيا(.المحميّ  •
 صرؼ صحي(. ،تمفوف ،مياه ،كيرباء ،قرب الموقع مف المرافؽ العامة )طرؽ :رةة المتوفّ البنى التحتيّ  •
 طيط المنطقة واستعماالت األراضي.موافقة الموقع لتخ •

 ة الترحيلمسقط محطّ  .(5الشكل )

 طريقة العمل ضمن المحطة 5-2-8

 ة في جميع المناطؽ بطريقتيف:عات السكنيّ ات ترحيؿ النفايات الناتجة عف التجمّ سوؼ تتـ عمميّ 

ات تجميع و ة و ذلؾ دوف الحاجة إلى محطّ جمعيا مف التجمعات السكنيّ  لمنفايات التي تـ  الترحيؿ المباشر  •
ارات و شاحنات أو تركتورات الجمع ترحيؿ لمنفايات، حيث تتـ عممية نقؿ النفايات المجموعة ضمف سيّ 

 ة الصمبة.إلى مركز معالجة و إدارة النفايات البمديّ  مباشرةً 

صة صة لتفريغ النفايات ثـ عمميات النقؿ ضمف شاحنات مخصّ لترحيؿ المخصّ ات انقؿ النفايات إلى محطّ  •
 ة الترحيؿ إلى مركز المعالجة المقترح.لعمميات الترحيؿ مف محطّ 

 إلى الحاويات. ترتبط األقماع مباشرةً  سوؼ يتـ تفريغ النفايات بشكؿ مباشر ضمف قمع ينقؿ النفايات مباشرةً  •
 ريغ ضمف صالة و لكف بشكؿ مباشر ضمف الحاويات.تـ عممية التفتمع الحاوية بحيث 

يتـ ضغط النفايات ضمف الحاويات عف طريؽ مكبس ىيدروليكي يقـو بضغط النفايات ضمف الحاويات  •
 ة.ارات ذات رافعة خطافيّ القابمة لمتحميؿ عمى سيّ 

لمعالجة في منطقة نقؿ النفايات ضمف الحاويات إلى مركز ابة تقـو حاويات يمكف تحميميا عمى رافعة خطافيّ  •
 ة.ي في قاسيّ المطمر الصحّ 

 دخول آليات النقل

 خروج آليات النقل

دخول وخروج آليات 

 التشغيل

 تفريغ وتحميل النفاياتساحة 



 

ات جمع و ضغط النفايات ضمف حوض مغمؽ لجمع يتـ تفريغ المياه الراشحة و العصارة الناتجة عف عمميّ  •
ة يقـو بنقؿ المياه عف طريقة صيريج خاص بالمحطّ  ضمف الموقع يتـ شفط المياه الراشحةو  ،المياه الراشحة

 ة.ي في منطقة قاسيّ معالجة المياه الراشحة في المطمر الصحّ الراشحة إلى أحواض جمع و 

دة بأنابيب ضخ ة، مزوّ وىو عبارة عف حجرة بيتونيّ  اليواء المسحوب مف صالة التفريغ النظاـ المفتوح لمعالجة •
  ة بحدودر عمر الفالتر البيولوجيّ قدّ ي .لميواء مف األسفؿ و بقايا األشجار مع السماد العضوي كفمتر بيولوجي

 .سنوات 3-5

في الساعة وذلؾ حسب  اً بمكعّ  اً متر  50000 – 30000ة ىواء باستطاعة بحدود نحتاج ليذه الفالتر لمضخّ  •
  النفايات. فصؿات ة لمعالجة اليواء مف محطّ الشروط والمواصفات السوريّ 

مف أجؿ ة سحب اليواء الداخمي ضمف صاالت الفرز والمعالجة بواسطة شفطات ومراوح ىوائية تتـ عمميّ  •
ص مف اليواء داخؿ الصاالت وتجديد اليواء بيواء نقي. يتـ تثبيت المراوح عمى جدراف الصالة فوؽ التخمّ 

 [15].  ،ـحيث تقـو بتبديؿ اليواء بشكؿ دائقمع التمقيـ ب

 

 ة كما أف  المطموبة إلدارة النفايات الصمبة البمديّ  دواتجميع األ (GIS) ةتمتمؾ نظـ المعمومات الجغرافيّ 
د الحد األدنى لكمفة/مسافة مسارات يحدّ ة يستخدـ نموذج المسار األمثؿ الذي تطبيؽ نظـ المعمومات الجغرافيّ 

في  لذلؾ سيتـ التطّرؽ بالتفصيؿ الستخداـ ىذه النظـ في إدارة النفايات الصمبة البمدّيةتجميع ونقؿ النفايات 
 .الفصؿ الثالث

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث



 

 ةالصمبة باستخدام نظم المعمومات الجغرافيّ إدارة النفايات 

 ة:مفيوم أنظمة المعمومات الجغرافيّ  1-3
مجموعة منّظمة و ( بأن  Geographical Information System GIS) ؼ نظاـ المعمومات الجغرافيةيعر  

م مت لتقـو بتجميع مرتّبة مف أجيزة الحاسب اآللي  ،والبرامج والمعمومات الجغرافّية والطاقـ البشري المدّرب ص 
تحميؿ وعرض جميع المعمومات الجغرافّية المرتبطة بالشبكة الوطنّية  ،تحديث ،معالجة ،استدعاء ،تخزيف ،رصد

رسومات  ،تقارير ،خرائطالجيوديزّية المترّية )المكانّية منيا والوصفّية( عمى شاشة الحاسب أو عمى ورؽ بشكؿ 
 .[18] بيانّية

المفيـو األساسي لنظـ المعمومات الجغرافّية ىو الوصوؿ إلى الحموؿ والقرارات السديدة والمبنّية عمى معالجة  إف  
بحيث تتمّيز نظـ المعمومات  ،وتحميؿ المعطيات والمعمومات مختمفة األنواع بعد ربطيا بموقعيا الجغرافي

ي أنظمة المعمومات بقّوة تحميميا لممعمومات المرتبطة بموقعيا الجغرافي الصحيح والعالقة الجغرافّية عف باق
 المكانّية بيف المعمومات.

ة األراضي الزراعية والتأثير لمعرفة صالحيّ  1964ؿ نظاـ معمومات جغرافي في كندا عاـ و  إنشاء أ ولقد تـ  
 بأف أولى تطبيقات أنظمة المعمومات الجغرافّية ىي تطبيقات بيئّية.لذلؾ يمكف القوؿ ، المتبادؿ بيف اإلنساف والبيئة

حيث أجريت عممية ترقيـ خرائط وربطيا ببيانات وصفية عمى شكؿ قوائـ معتمدة عمى نظاـ إحداثي لربطيا 
استخدامات األرض، عة والتربة و الثروة الحيوانية و ببعض، ويحتوي ىذا النظاـ عمى سبع طبقات خاصة بالزرا

النسخة في إنتاج  "ىارفارد" في جامعة 1964د ذلؾ ساىـ المعماري األمريكي "ىوارد فيشر" في نياية عاـ وبع
ب الدراسات البيئية استخداـ كـ ىائؿ وتتطمّ  .ليالحاسب اآلإلنتاج خرائط بواسطة  (SYMAP) األولى مف برنامج
دة وفي غالب األحياف ال يمكف تقييـ ىذه البيانات وربطيا بصورة صحيحة بسبب ضيؽ الوقت مف البيانات المعقّ 

التحدي الكبير في الربط بيف ىذه البيانات وتحميميا بطرؽ سريعة ودقيقة لموصوؿ إلى الحموؿ  يكمفة الموارد و وقمّ 
ي تساعد في ىة عمى أكمؿ وجو و قـو بأداء الميمّ وتعد نظـ المعمومات الجغرافية تكنولوجيا كومبيوترية ت ،المثمى

ف الخبراء البيئييف مف ة في نظاـ تحميمي متكامؿ وتمكّ ة مع المعمومات الوصفيّ ة المكانيّ دمج المعمومات الجغرافيّ 
 .[19]ًا وتنظيـ المعمومات ر ونمذجة العالـ الحقيقي رقميّ تصوّ 

إيجاد العالقة بيف القرب مف مصادر التموث المختمفة وانتشار بعض األمراض  GISكما يمكف أيضًا باستخداـ اؿ 
ع مؤشرات التموث وقرب وذلؾ بإسقاط اإلحصائيات المختمفة النتشار المرض عمى الخرائط ومقارنتيا مع توزّ 

 .[18] ،انية مف مصادر التموثمناطؽ الكثافة السكّ 
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زات ترتبط باستخدامات ىذا النظاـ والمعمومات المدخمة فيو وبالتالي ة ميّ ة عدّ لنظـ المعمومات الجغرافيّ 
 زات:ومف ىذه الميّ  ،المخرجات

 ة.عيّ تساعد في تخطيط المشاريع الجديدة والتوسّ  •
 ة عالية.بفاعميّ  ة كبيرة مف المعموماتيّ تساعد عمى السرعة في الوصوؿ إلى كمّ  •
 خاذ أفضؿ قرار في أسرع وقت.تساعد عمى اتّ  •
 ة في قاعدة معمومات واحدة.ة والمعمومات الوصفيّ دمج المعمومات المكانيّ  •
 دة.توثيؽ وتأكيد البيانات والمعمومات بمواصفات موحّ  •
 خاذ القرار.التنسيؽ بيف المعمومات والجيات ذات العالقة قبؿ اتّ  •
 ة العالية.المكانيّ ة القدرة التحميميّ  •
 ة.ة بالمكاف أو المعمومة الوصفيّ القدرة عمى اإلجابة عمى االستعالمات واالستفسارات الخاصّ  •
 ة.القدرة عؿ التمثيؿ المرئي لممعمومات المكانيّ  •
ؿ التطبيؽ ودراسة النتائج قبة لالقتراحات الجديدة والمشاريع التخطيطيّ  (Simulation -التمثيؿ )المحاكاة •

 .عمى أرض الواقعالعممي 

دارة النفاياتة تطبيقات نظم المعمومات الجغرافيّ  3-3  :لخدمة قطاع النظافة في المدن وا 
إف  دور نظـ المعمومات الجغرافّية في عممّية إدارة النفايات الصمبة دور كبير جّدًا ذلؾ ألف  جوانب عديدة 

والمعمومة المكانّية وبذلؾ فإف  النظاـ يقـو بتخزيف  مف عممّيات التخطيط واإلدارة لمنفايات تعتمد عمى المعطيات
زالة النفايات وتحديد أفضؿ المواقع لمحّطات الترحيؿ  البيانات ومعالجتيا بسرعة ودّقة لتسييؿ عممّيات جمع وا 
 وتخطيط الطرؽ التي ستسمكيا الشاحنات التي تقـو بنقؿ النفايات إلى محّطات الترحيؿ وثـ إلى المطامر. فالنظاـ
ليس وسيمة توّفر الوقت والكمفة فحسب بؿ يقـو أيضًا بتأميف بنؾ مف المعمومات الرقمّية لبرنامج المراقبة المستقبمي 

 لمشكمة النفايات.

وبذلؾ نتمّكف مف خالؿ استخداـ ىذا النظاـ في إدارة النفايات الصمبة مف التخّمص مف المخّمفات بشكؿ فّعاؿ وآمف 
 .[20] ،ي لممنطقة المحيطة اآلف وفي المستقبؿواقتصادي مع أدنى أثر بيئ
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وذلؾ بسبب تأثيرىا  ،ةة في المناطؽ الحضريّ مة المشاكؿ البيئيّ تعتبر مشكمة النفايات الصمبة في مقدّ 
ب عمى ذلؾ مف انعكاسات خطيرة عمى التنمية وما يترتّ  ،ة حياة اإلنساف والمظير الحضاريالمباشر عمى نوعيّ 

 الشاممة.

ة التي يصعب ما يرتفع محتواىا مف المواد الضارّ بينًا مع زيادة عدد السكاف طرديّ  النفايات الصمبة تايّ تتزايد كمّ 
ت إدارتيا بيرًا إذا تمّ يمكف أف تدر عائدًا ك ،ة. وتعتبر النفايات الصمبة ثروة وطنيّ إنتاجياؼ عمييا أو الحد مف التعرّ 

كوف ذات قيمة ص العشوائي ييدر مواد قد تناتيا فالتخمّ ة تدويرىا واستخداـ معظـ مكوّ بطريقة صحيحة إلمكانيّ 
 ة.ة عمى البيئة والصحّ ما يرافقو مف آثار سمبيّ  اقتصادية إضافة إلى

ًا لممدف يًا يوميّ ات المتزايدة منيا تحدّ يّ الكمّ ص مف ة تجميع النفايات الصمبة والمعالجة السميمة ليا والتخمّ ؿ عمميّ تمثّ 
ة. وتعتبر إدارة النفايات ة رئيسيّ ؿ مشكمة بيئيّ ص غير المدروس وحرؽ النفايات الصمبة يمثّ التخمّ  ات حيث أف  والبمديّ 

ة ة النظافة العامّ عمميّ  ة كما أف  ة وأجيزتيا التنفيذيّ يّ ة كبرى لوزارة اإلدارة المحمّ الصمبة بطرؽ سميمة في سورية أولويّ 
ال تعتمد فقط عمى المعرفة  صة بالغة التعقيدة متخصّ صبحت عمميّ ص مف النفايات في المدف والبمداف أوالتخمّ 
 ؿ عمى حسف اإلدارة.ة المناسبة ولكف تعتمد في المقاـ األوّ ة والحصوؿ عمى الوسائؿ التكنولوجيّ ة والتقنيّ العمميّ 

يجاد طريقة متكاممة إلدارة  ،لمتخطيط الحتواء مخاطر النفايات الصمبة عمى البيئة والمجتمعات تحتاج البمديّ  وا 
 ع توليدىا لفترة طويمة.ات النفايات المتوقّ يّ النفايات الصمبة تضمف حماية البيئة حاضرًا ومستقباًل لمتعامؿ مع كمّ 

ورفع مستوى توفيرىا  كثيرًا في تخطيط الخدمات ف يساىـة لو قدرات كبيرة ويمكف أنظاـ المعمومات الجغرافيّ  إف  
المستخدـ أخذ ؿ عمى ا يسيّ ة ممّ لممواطف حيث يعمؿ ىذا النظاـ عمى ربط البيانات المختمفة بالخرائط الجغرافيّ 

ويقـو النظاـ بتحميؿ ودراسة البيانات وعرضيا بطرؽ جديدة  ،خاذ قرارات صحيحةكاممة عف موضوع ما التّ  صورة
 تفيد اإلدارة وأقساميا المختمفة والمواطف.

ؤ الباحثيف وأصحاب القرار في كؿ مراحؿ التخطيط إلدارة النفايات الصمبة بما في ذلؾ التنبّ  GISيساعد اؿ 
ا وتحديد مسارات نقؿ النفايات والتحاليؿ ص منيدة ومعالجتيا وتحديد مواقع التخمّ ات النفايات المتولّ يّ بكمّ 

دارة النفايات الصمبة مف  GISرة في بيئة اؿ وتساعد البرامج المطوّ  ،ةاالقتصاديّ  عمى تحميؿ ومقارنة بدائؿ جمع وا 
 .[21]ة ة واالقتصاديّ ة والتقنيّ ة بشكؿ متوافؽ مع القيود التشريعيّ أجؿ اختيار الحؿ األكثر اقتصاديّ 

ة واالستشعار عف بعد ة باستخداـ تكنولوجيا نظـ المعمومات الجغرافيّ بناء العديد مف التطبيقات البيئيّ  في مصر تـ  
ويتـ إعداد نظاـ معمومات جغرافي إلدارة النفايات الصمبة في  ،ة المختمفةخذي القرار في المجاالت البيئيّ لخدمة متّ 

النظاـ سيكوف لو دور ىاـ وحيوي في رسـ السياسات ة ...( وعند االنتياء مف ىذا صناعيّ  ،ةمصر )زراعيّ 
ة النفايات الصمبة عمى مستوى محافظات مصر ونزواًل ة واآلفاؽ المستقبمية في إدارة ومعرفة حجـ ونوعيّ الخاصّ 

 إلى مستوى المركز.



 

ة يّ لمضوابط الفنّ  ا يساىـ في وضع اإلطار العاـكما يقـو النظاـ بتوفير الخرائط الجغرافية ألماكف ىذه النفايات ممّ 
ص منيا. باإلضافة إلى تعظيـ دور التعاوف والتكامؿ بيف الجيات والوزارات المختمفة واآلمنة في المعالجة والتخمّ 
 .[22]بة عف ىذه النفايات لحؿ معظـ المشاكؿ المترتّ 

 ت:نفاياافي في إدارة جمع ونقل الاستخدام نظام المعمومات الجغر  1-4-3

كمؼ اقتصاديًا حيث النفايات الصمبة مف أىـ وظائؼ إدارة النفايات وتدبيرىا وىي األتعد عممية جمع 
 .[23] ،% مف نفقات أنظمة إدارة ومعالجة النفايات الصمبة70تصؿ نفقاتيا إلى نحو 

ة جمع ونقؿ النفايات بأفضؿ الطرؽ و باستخداـ نظاـ المعمومات الجغرافي نستطيع تخطيط وتنظيـ عمميّ  أنّ إالّ 
ة ممكنة. حيث نقـو في البداية بإدخاؿ المعطيات والبيانات كطبقات مثؿ )طبقة شبكة يا وأقؿ كمفة اقتصاديّ وأدقّ 

ارات طبقة حركة السيّ  ،د النفايات الناتجة عنياع الكتؿ السكنية ومعمومات عف تولّ طبقة توزّ  ،الشوارع والمسارات
إلى معمومات أخرى  طبقة مناطؽ ... إلخ( إضافةً  ،الحاوياتطبقة مواقع  ،ة في المدينة وأوقات االزدحاـالعاديّ 

ونستطيع باستخداـ  ،عدد العماؿ ونوع وحجـ حاويات جمع النفايات ،نواعياأعدد الشاحنات و  ،عف أوقات الجمع
زمف الجمع المثالي باإلضافة إلى تقميؿ  ،ةتحميؿ ىذه المعمومات لمحصوؿ عمى مسارات الجمع المثاليّ  GISاؿ 

 .ةالكمفة االقتصاديّ 
 إدارة نظاـ في لعمميا الزمنية والجدولة النفايات جمع عربات تسيير أجؿ مف GISاؿ  ضمف بيئةبرنامج  وضع تـ  

 ألصحاب لمبرنامج ىذا يسمححيث  تايواف، في دةمحدّ  منطقة في البرنامج ىذا تطبيؽ تـ   ولقد الصمبة النفايات
 .[24] النيائي التشغيؿ سيناريو اختيار قبؿ النفايات لجمع بدائؿ عّدة باختيار القرار
بنظاـ تحديد المواقع العالمي  زةمجيّ  الصمبة النفايات لنقؿ جديدة شاحنات الستخداـ اليند في دليي بمدية تخط ط
GPS   سير تعق ب إلى بحاجة وىي المدينة في الصمبة النفايات إدارة لنظاـ ةجزئيّ  بخصخصة بدأت البمدية ألف 

البمدية مف تعق ب سير مما يمك ف بدّقة،  أعماليـ قيمة وتحديد المقاوليف عمؿ مراقبة أجؿ مف بدّقة القمامة شاحنات
 رحيؿ النفاياتتالعالمي في الياباف لتقدير زمف نظاـ تحديد المواقع  في حيف تـ  استخداـ ،[25] شاحنات القمامة

 .[26]ات ترحيؿ النفايات محطّ  إلى
قد أنشئت إلعطاء المعمومات  ،ةلتحميؿ البيانات والخرائط الحاليّ  المستخدمةة تطبيقات نظـ المعمومات الجغرافيّ  إف  
االنبعاثات مع ـ في ة والتحكّ ة لمشاكؿ إدارة النفايات الصمبة البمديّ ة والديناميكيّ الة المتعمقة بالبارامترات الستاتيكيّ الفعّ 

 كما أف   ،[27,28] ةالطريؽ األمثؿ في عممية جمع النفايات الصمبة باستخداـ تطبيقات نظـ المعمومات الجغرافيّ 
ة يستخدـ نموذج المسار األمثؿ الذي اقترح لتحديد الحد األدنى لكمفة/مسافة تطبيؽ نظـ المعمومات الجغرافيّ 
نًا االستفادة المثمى مف الكفاءة التشغيمية لمتجميع والنقؿ والترحيؿ يصبح مكوّ  ف  ا  و  ،مسارات تجميع ونقؿ النفايات

 .[29]اؿ في إدارة النفايات البمدية الصمبة ًا مف النظاـ الفعّ ىامّ 

 :ارة المتكاممة لمنفايات الصمبةة في تحقيق اإلددور نظم المعمومات الجغرافيّ 2-4-3 



 

 ،ة تطورًا والمستخدمة اللتقاطواحدة مف أعقد وأكثر التطبيقات التقنيّ ة ىي نظـ المعمومات الجغرافيّ  إف  
قة بالفكرة ة ومتعمّ ـ البيانات المكانية في طبقات موضوعيّ ة. تنظّ تحميؿ وعرض البيانات المكانيّ  ،معالجة ،تخزيف
ة ة مع التطبيقات التقنيّ ة. يساعد االستخداـ المشترؾ لنظـ المعمومات الجغرافيّ ة وذلؾ عمى شكؿ خرائط رقميّ الرئيسيّ 
ة وكذلؾ االستخداـ ( في تسجيؿ البيانات المكانيّ GPS)مثؿ نظاـ تحديد المواقع العالمي  ة ذات الصمةالمتطورّ 

. استخدـ نظاـ المعمومات الجغرافي بشكؿ ناجح في تشكيمة الكارتوغرافيالمباشر ليذه البيانات في تحميؿ التمثيؿ 
ص دة لمنفايات الصمبة كإدارة جمع النفايات ومنشآت التخمّ ا دراسة األنظمة المعقّ يواسعة مف التطبيقات مف أىمّ 

منذ بدايات استخداـ تطبيقات  GISاًل لتطبيقات اؿ ؿ ىذا حقاًل مفضّ منيا واختيار المسارات األفضؿ لترحيميا وشكّ 
 .[30,31]ىذا البرنامج 

% عند استخداـ 50تكاليؼ الجمع السنوية لمنفايات الصمبة يمكف أف تقؿ بنسبة  د دراسة لمدينة اسطنبوؿ أف  تؤكّ 
ر الزمف الذي و يوفّ ؿ مف كمية الحاويات لكنّ تقميؿ ما يسمى باؿ"أمياؿ الفارغة" ال يقمّ  كما أف   ،[32] المسار األمثؿ

مترًا والوقت الذي  50-15ة عندما تكوف المسافة بيف الحاويات تستغرقو قيادة السيارة بيف الحاويات خاصّ 
ثانية. وىكذا بعد تحميؿ المنطقة المدروسة في مدينة ترابزوف في تركيا  60-30يستغرقو تفريغ حاوية واحدة بيف 

 . [33]تـ إيجاد أمياؿ يمكف لمسيارة أف تتفاداىا
ة عمى الوصوؿ إلى نسبة % وأحيانًا ال تكوف قادر 100اؿ ة غير قادرة عمى إثبات وجود نظاـ فعّ الييئات البمديّ  إف  

 ،% في إدارة النفايات الصمبة وىذا ليس بسبب عدـ إنجاز األعماؿ بشكؿ صحيح أو بسبب اإلىماؿ60ة فعاليّ 
ر مثؿ نظاـ المعمومات ة القديمة التي يمكف أف يتـ تحديثيا بنظاـ متطوّ ولكف بسبب أساليب العمؿ التقميديّ 

أفضؿ. ينبغي إدارة البيانات بطريقة متكاممة لمحد مف تعقيدات القضايا ة وبالتالي إنجاز نظاـ إدارة الجغرافيّ 
 قة بالعمؿ الوظيفي لممشاركيف في نظاـ إدارة النفايات. المختمفة المتعمّ 

 البد مف .لمتحسيف والتطويرتحتاج غير كافية و  تبدومدينة شاندنجار في اليند  النفايات الصمبة في إدارة إف  
 مف القابؿ إلعادة التدوير الجزء إنقاذيجب الصحي و  الطمر مف خالؿ اً عمميّ  الصمبة ص مف النفاياتالتخمّ 

 النفايات الصمبة ةيّ كمّ  انخفاض في إلى ي أيضاً يؤدّ  القابمة إلعادة التدوير المواد الفصؿ بيف ف  . إالنفايات
 عند المصدر الفصؿ تشمؿ تيابرمّ  العممية لتحسيفعتماد أساليب النظاـ الويحتاج  ،اً نيائيّ  ص منياالتخمّ المطموب 

الصحي التشغيؿ السميـ لموقع المكب و  والتنميةأنواع المركبات و ، وطرؽ النقؿ الصحيح والجمعفي الوقت المناسب 
النفايات  إنتاججاىات الشوارع ومواقع عماؿ يمكف إنجازىا مف خالؿ إنشاء قاعدة بيانات تشمؿ اتّ وكؿ ىذه األ
 .GIS [34] ضمف بنية اؿ

مشكمة اختيار مسار السيارة ىي مشكمة شائعة كؿ سيارة يجب أف تنقؿ النفايات في منطقة الدراسة وتجمع  ،إف  
 تقميؿ بطريقة تقمؿ مف الكمفة اإلجمالّية سواًء تقميؿ المسافة والزمف باإلضافة إلى ،ة الحاوياتالنفايات مف كافّ 
القادرة تقنيات توجيو السيارة تطبيؽ ي مجاؿ إدارة النفايات اؿ فيتطمب اتخاذ القرار الفعّ  ،[35]استيالؾ الوقود 

ات الجديدة مثؿ استخداـ النمذجة ثالثية األبعاد في نظـ المعمومات الجغرافية في عمى االستفادة مف التقنيّ 



 

عند قطع المسافة األقرب وحتى عند  %52قت وفورات في الوقود وصمت إلى جميورية الرأس األخضر, والتي حقّ 
قة باختيار المسار االمثؿ لجمع وترحيؿ النفايات معظـ األعماؿ المتعمّ  ومع ذلؾ فإف   ،%34مسافة أكبر ب  قطع

 .[36]الصمبة ترتكز عمى تقميؿ المسافة المقطوعة و/أو الزمف 
النظاـ ة في نظاـ حاسوبي لتحسيف كفاءة اختيار المسار األمثؿ لجمع وترحيؿ النفايات يمكف إنجازه بفعاليّ  إف  

ة بارامترات أخرى مة وأيّ ة الخدمات المقدّ فعاليّ  ،وتحميؿ الخيارات المختمفة ومقارنتيا عمى أساس التوفير االقتصادي
والتي  ،اتتستخدـ األنظمة الحاسوبية بشكؿ شامؿ مف أجؿ تقديـ الخدمات في البمديّ  ،مالئمة. في الوقت الحالي

ي أقساـ جمع البيانات وتقييميا. كؿ ذلؾ بيدؼ تطوير نظاـ إدارة قامت بإدخاؿ أنظمة المعمومات الجغرافية ف
د نة مف المدينة مف أجؿ تعميميا عمى كافة المناطؽ. وبمجرّ في منطقة معيّ  GISة باستخداـ النفايات الصمبة البمديّ 

لقسـ إدارة النفايات ة فإف ذلؾ سيعود بفائدة جمّ  ،إدخاؿ نظـ المعمومات الجغرافية في أقساـ جمع البيانات وتقييميا
 .[37]ذكر دمج ىذه النظـ في النظاـ يمكف أف يتـ بدوف كمفة ت   ة وأف  الصمبة خاصّ 

 في الصمبة فاتالمخمّ  إدارة في ةالجغرافيّ  المعمومات نظم الستخدام عمل ةخطّ  وضع 5-3
 :ةالسوريّ  المدن

  :الصمبة النفايات إدارة مجالب يتعمق فيما مدننا منيا تعاني عديدة مشاكل 1-5-3

 الشروط إلى تفتقر سورية في اتوالبمديّ  المدف في الصمبة النفايات مف صلمتخمّ  بعةالمتّ  الطرؽ إف  
 ويتـ النفايات ونقؿ جمع في واضح تقصير حاالت مف تعاني والبمديات المدف فجميع الصحيحة ةالبيئيّ  والمعايير

 تأدّ  وقد المدف، أطراؼ عمى موجودة مفتوحة اتمكبّ  في جمعيا يتـ التي النفايات مف األعظـ القسـ مف صالتخمّ 
 ومعالجة إدارة في ضعؼ إلى بةالمدرّ  الكفاءات وجود وعدـ المالئمة غير ةالتحتيّ  البنية وطبيعة ةالماليّ  الموارد ةقمّ 

 .ةالسوريّ  المدف في الصمبة النفايات

 :يمي بما الصمبة النفايات إدارة مجاؿ في يتعمؽ فيما مدننا منيا تعاني التي العديدة المشاكؿ تمخيص ويمكف
 حوليا النفايات وتنتشر ممتمئة الحاويات بأف   يالحظو  النفايات حاويات تفريغ عدـ مف غالًبا المواطنوف يشتكي •

 . المكب إلى نقميا يتـ حتى اـأليّ  وتبقى
 والتي القديمة اتاآلليّ  ووجود الالزمة اراتالسيّ  و التجييزات و العاممة القوة في نقص مف اتالبمديّ  أكثر تعاني •

 .سنة( وعشريف خمس عف اآلليات معظـ عمر وصيانتيا )يزيد إلصالحيا كبيرة نفقات الحكومات دتكبّ 
 .اليومي النفايات دتولّ  اتيّ كمّ  مف أقؿ النفايات نقؿ قدرة •
 .المراقبيف و النظافة اؿعمّ  عدد عف كافية معمومات ىناؾ ليس •
 .الصمبة المخمفات إدارة لمرافؽ البيئي األثر لتقييـ دراسات وجود عدـ •
 .في المدينة مواقعيا  لمحاويات كامؿ مسح وجود عدـ •



 

 .المختمفة المناطؽ في النفايات دتولّ  ؿمعدّ  حوؿ رةمتوفّ  غير البيانات •
 .آني و عشوائي بشكؿ إنما و مدروس بشكؿ ةمعدّ  غير مسارات تخطيط •
 . الشكاوى يتمقّ  عند فقط التعديؿ يتـ و موجود غير (اإلصالحي (العالجي النظاـ •
 في النفايات رمي يتـ حيث المدف، أطراؼ عمى مكشوفة أماكف في النفايات مف األكبر القسـ مف صالتخمّ  يتـ •

 بسور دةمحدّ  غير النفايات رمي منطقة تكوف ما وغالباً  اليواء في وتطايرىا لالحتراؽ عرضة يجعميا اممّ  العراء
 .وتكديسيا لتجميعيا الالزمة اآلليات رتتوفّ  وال

دلب وحماة وحمص دمشؽ في اليواء في وتطايرىا احتراقيا مف منعاً  بالتراب النفايات تغطية يتـ •  .ةوالالذقيّ  وا 
 االعتبار بعيف تأخذ ال ىذه الطمر ةعمميّ  إف  ف األحواؿ جميع في ولكف لمطمر صةالمخصّ  اتاآلليّ  بعض ىناؾ
 .الجوفية المياه إلى الرشاحة بتسرّ 

 .ةالنيائيّ  المكبات في ةالمنزليّ  النفايات مع الخطرة ةالصناعيّ  و ةيّ الطبّ  النفايات تمزج األحياف معظـ في •
 .المطموبة الحاويات مف بكثير أقؿ رةالمتوفّ  الحاويات عدد •
 .النفايات إدارة في صةالمتخصّ  و المدربة الكفاءات في وجود نقص •
 المواطنيف. لدى والتعاوف البيئي الوعي نقص •
 عف قرارات صادرة وجود مف بالرغـ ةالعامّ  النظافة في المواطف دور تفعيؿ عف قاصرةً  تزاؿ ال التوعية حمالت •

 .ةالعامّ  النظافة لقواعد المخالفيف عمى والغرامات النفايات إلقاء مواعيد حوؿ ةالمحميّ  لمجالسا
 .الصمبة النفايات إلدارة شاممة ةخطّ  وجود عدـ •
 النفايات جمع اتعمميّ  صعوبة بسبب العشوائي السكف ومناطؽ مةالمنظّ  المناطؽ بيف التخديـ مستوى فرؽ •

 .فييا
 .لمتدوير القابمة المواد مف االستفادة عدـ •
 .اً إعالميّ  المطموب االىتماـ الصمبة النفايات إدارة موضوع إعطاء عدـ •

 :ةالجغرافيّ  المعمومات نظم استخدام2-5-3 

 صحيح بشكؿ البيانات استخداـ عدـ ىو الحالي الصمبة النفايات إدارة نظاـ في المفتقدة األشياء أىـ إف  
 لذلؾ بكفاءة العمؿ األحياف أغمب في الصعب مف يجعؿ وىذا توالسجاّل  لمبيانات الصحيحة غير اإلدارة بسبب
 .المصاريؼ وتخفيض الخدمات لتحسيف الوحيد الطريؽ ىي سةالمؤسّ  بيانات لنظاـ المتكاممة اإلدارة فإف  

 النفايات بإدارة ةالخاصّ  البيانات أف   أي)منفصمة  البيانات تكوف المحافظات في ةالبمديّ  المجالس أكثر في غالًبا
 ةاإلداريّ  الترتيبات بخصوص الصحيحة القرارات إلى الوصوؿ يمكف بحيث واحد مكاف في رةمتوفّ  غير الصمبة

 كما ضعيؼ المكاني والتخطيط ناقصة النقؿ إدارة اؿ،لمعمّ  كافية مراقبة ىناؾ ليس الحالي النظاـ وفي  (والتخطيط



 

 أو المعمومات ىذه رتوفّ  لعدـ إما كاممة غير معمومات عمى باالعتماد يتـ يالصحّ  الطمر حقوؿ مواقع تحديد أف  
 .[38] ،المعمومات ىذه ربط لصعوبة

الصمبة البمدّية يجب أف يشمؿ واحدًا أو أكثر مف الخيارات التالية بما يضمف  لمنفاياتنظاـ اإلدارة الفّعالة  إف  
إدارة النفايات البمدية الصمبة آمنة بيئّيًا  المعالجة  ،نقميا وترحيميا ،تجميع النفايات«: التخّمص اآلمف والمستداـ»أف  

 بإدارة البدء يمكفو  ،[39] دويرىا والتخّمص منياإعادة ت ،اإعادة استخدامي ،أنشطة: الحد مف توّلدىا ،المتوّسطة
 دعـ نظـ تطوير أجؿ مفGIS البيانات واؿ  قواعد ربط خالؿ مف الصمبة لمنفايات ئةالسيّ  اإلدارة وتصحيح سميمة
 عمى بالعمؿ يسمح GIS فاؿ مختمفة مصادر مف المأخوذة عةالمتنوّ  البيانات إدارة عمى يساعد الذي القرار

 ةالنقطيّ  والصور الرسـو مف واسعة شريحة بدمج يسمح كما خرائط، عدة مف نةمكوّ  البيانات، مف ضخمة مجموعة
ة، الجغرافيّ  ةالمرجعيّ  ذات الصور أنواع مف اً كبير  اً عدد أيًضا ويدعـ .ةالصناعيّ  األقمار وصور ةالجويّ  والصور
 البيانات قواعد إلدارة الالزمة األدوات ريوفّ  . كماةبدقّ  المشروع عمى توقيعيا مف فتمكّ  اتإحداثيّ  فتتضمّ  والتي

 مع الكائنات البيانات لربط سيمة طريقة رويوفّ  البيانات، قواعد اتممفّ  ىيئات مف الكثير يدعـ كما بسيولة،
 . (features)ةالجغرافيّ  المعالـ ىنا تمثؿ ة والتيالرسوميّ 

 واجية عبر فويمكّ . ةالغرضيّ  الخرائط إنشاء ويتيح المكاني، لمتحميؿ ةخاصّ  أدوات ،أيًضا GIS اؿ ريوفّ 
دارة عرض االستخداـ، السيمة االستخداـ  .المشروع موارد كؿ وا 

  :الجغرافية المعمومات نظم باستخدام العمل ةخطّ  وضع من اليدف 3-5-3

 )مراقبة معالجة، نقؿ، ،الصمبة )جمع النفايات إدارة نظاـ ىيكمة إعادة عمى يساعد ىذه العمؿ ةخطّ  وضع
الصمبة  النفايات مف بكفاءة صالتخمّ  ةوآليّ  ةالتحتيّ  البنية في لالستثمارات أساس وتييئةGIS باستخداـ نظاـ اؿ 

 : إلى ييدؼ وىو

  .ةالتحتيّ  البنية مرافؽ في االستثمار في القرار خاذاتّ  أجؿ مف أداةGIS جعؿ اؿ  •
  .النفايات إدارة في كفوءة و الةفعّ  كأداةGIS استخداـ اؿ  •
 . المكب إلى الجمع نقاط مف النفايات لنقؿ ةالمثاليّ  المسارات تحديد •
 .ةالتحتيّ  البنية مرافؽ كؿ استخداـ مستوى رفع •
 اتمحطّ  أماكف تحديد المناطؽ، تصنيؼ النفايات، مف صالتخمّ  أماكف اختيار حوؿ القرار خاذاتّ  في المساعدة •

 .الشاحنات ومسارات النقؿ
 .مةالمخدّ  المناطؽ حجـ زيادة •
 الصمبة. فاتالمخمّ  إدارة جؿأ مف ةاإلداريّ  اتاإلمكانيّ  تحسيف •
 المجتمع. حياة مستوى لتحسيف لممواطنيف أفضؿ خدمات توفير و الخدمات ومستوى األداء وتحسيف تطوير •
 . ةالبمديّ  الييئات أعماؿ تحسيف عمى المساعدة •



 

 .اإليرادات وزيادة الخدمة تقديـ في التكاليؼ تخفيض •
 .الخدمات عف وحديثة دقيقة معمومات تأميف •
 .بسرعة الشكاوي عمى الرد •

 :ةالجغرافيّ  المعمومات أسباب الحاجة إلى نظم4-5-3 

 . مكاني ارتباط ليا الصمبة النفايات إدارة مسؤولي مف المستخدمة المعمومات مف 80% إف   •
 الفرعية(. المناطؽ المناطؽ، المدينة،المحافظة، )  المختمفة المستويات عمى البيانات تكامؿ إلى الحاجة •
 . تحميميا مف فلمتمكّ  الكثيرة المعمومات استيعاب إلى الحاجة •
 . يومي بشكؿ المكانية والبيانات الخرائط الصمبة النفايات إدارات تستخدـ •
 .مةمنظّ  غير األخرى والبيانات الخرائط •
 . صحيح و منتظـ بشكؿ البيانات تحديث يتـ ال •
 . البيانات مف الكبيرة اتيّ الكمّ  لمعالجة ومترابط شامؿ نظاـ وجود عدـ •

  :الصمبة فاتالمخمّ  إدارة مجال في ة تطوير البمدياتكيفيّ  5-5-3

 خطة وضع يجب رةالمتوفّ  المالية الموارد ةمحدوديّ  مع و الصمبة فاتلممخمّ  مقبولة إدارة تاميف أجؿ مف
 :أساسيف عنصريف عمى تعتمد عمؿ

 .الصمبة المخمفات إدارة في الجغرافي المعمومات نظاـ إدخاؿ -
 .الصمبة المخمفات إدارة مجاؿ في اإلدارية الييكمية تطوير -

 .GIS الجغرافي المعمومات نظاـ إدخاؿ :أوالً 
 :التالية بالخطوات القياـ يجب السورية المحافظات في جغرافي معمومات نظاـ وضع أجؿ مف
 .(GISاؿ  ضمف وتخزينيا الشعاعية الصيغة إلى ةالورقيّ  الخرائط )تحويؿ الخرائط ترقيـ و جمع

 network والشبكّية hierarchical وليا ثالثة أنواع: اليرمّية البيانات اعدو ق وتصميـ البيانات باتمتطمّ  صياغة

  relational. والجدولّية
 ة(.الجدوليّ ) ةالوصفيّ  البيانات جمع

 .primary key رئيسيمف خالؿ المفتاح ال ةالرقميّ  الخرائط مع ةالوصفيّ  البيانات (دمجإدخاؿ )
ومف أىـ  ،تالبيانا ىذه تحديث وعمى النفايات إدارة في الجغرافي المعمومات نظاـ استخداـ عمى يفاإلداريّ  تدريب

 GIS :GISمحّمؿ نظـ ،System Manager : مدير النظاـGISتخّصصات الكوادر البشرّية المطموبة في اؿ 
Analyst، مشرؼ قواعد بياناتDatabase Administrator ، فّني رسـ خرائط Cartogragher، 
وم دخؿ   Surveyorفّني مساحة ، Computer Specialistأخّصائي حاسب آلي ، Programmerمبرمج
 . Data Operatorبيانات



 

 مف التالية الطبقات وضع ليأوّ  بشكؿ ونقترح أفضؿ القرار خاذاتّ  تحاليؿ كانت ماكمّ  أكثر طبقات ىناؾ كانت ماكمّ 
 :المدف في الصمبة النفايات وجمع نقؿ إدارة أجؿ

 .فرعّية( ،رئيّسية ،)أوتوسترادات الشوارع طبقة •
 .فييا السكاف عتوزّ  و األحياء طبقة •
 .الحاويات مف النفايات لجمع الحالية المسارات طبقة •
 .إنتاجيا مناطؽ و النفايات ؿتشكّ  طبقة •
 .السابقة الطبقات مف ةالمشتقّ  ةالمكانيّ  الخطط و المقترحة النقؿ خطوط طبقة •

 
 :التالية الطبقات وضع نقترح المالئمة الصحي الطمر مواقع اختيار أجؿ ومف

 عاتالتجمّ  ،لتوفير قياسات الحرارة واألمطر والرطوبة والرياح ةالجويّ  األرصاد اتمحطّ  ة، الطرؽ،اإلداريّ  الحدود
 الموارد ،واآلبار( الينابيع) ةالجوفيّ  ةالمائيّ  الموارد األرض، استخدامات ة،الجيولوجيّ  التربة، االرتفاعات، ة،السكنيّ 
 مناطؽ المطار، ة، موقعالزراعيّ  المناطؽ الغابات، ،اً بيئيّ  اسةالحسّ  المناطؽ ،)البحيرات، األنيار( ةالسطحيّ  ةالمائيّ 

 مواقع دينّية. ،محمّيات أثرّية ،الفيضاف
 .الصمبة فاتالمخمّ  إدارة في ةاإلداريّ  ةالييكميّ  تطوير  :ثانياً 
 و النفايات إدارة ةعمميّ  عف المسؤولة والكوادر لإلدارات ةتدريبيّ  عمؿ ورشات إقامة ضرورة عمى التأكيد يجب

 األنظمة لمواكبةالمجاؿ   ىذا في رومتطوّ  جديد ىو ما وكؿ البيانات قواعد إدارة مفيـو عمى اً أيض التدريب
 مف أو والنظـ اتالبرمجيّ  واضعي مف كاف سواء صيالتخصّ  العممي الكادر تأىيؿ و اإلدارة مفيـو الحديثة في
  [38]. ،يفالعاديّ  المستخدميف ىحتّ  و المعمومات مدخميّ  و النظاـ تخطيطو إعادة  عف المسؤوليف

 
سيتـ استخداميا في اختيار المسار  ،الصمبةة في إدارة النفايات ونظرًا ألىّمّية تطبيقات نظـ المعمومات الجغرافيّ 

 ة وذلؾ في الفصؿ الرابع.األمثؿ لجمع وترحيؿ النفايات الصمبة في مدينة الالذقيّ 

 

 

 الفصل الرابع



 

استخدام نظام المعمومات الجغرافي في تحديد المسار األمثل لجمع وترحيل 
 في مدينة الالذقّية النفايات الصمبة

  :ط النيجي التاليوفؽ المخطّ يمكف تمخيص خطوات العمؿ 

 

 لموصول إلى المسارات المثمى لجمع وترحيل النفايات ةبعة العمل المتّ منيجيّ  .(6)الشكل

 :جمع المعمومات 1-4
ة بمنطقة : قمنا بجمع المعطيات الالزمة والخاصّ ة بموضوع الدراسةة الخاصّ لتحضير القاعدة المعموماتيّ 

مة ؿ منيا النفايات والمخدّ عدد المناطؽ التي تجمع وترحّ  :البيانات والمعطيات اآلتيةد عمى الدراسة وذلؾ باالعتما
عدد الحاويات ومكاف  ،ةالالذقيّ والتابعة بدورىا لمجمس مدينة  نظافةة الالتابعة لمديريّ  ةمف قبؿ شعبة النفايات البمديّ 

 .كّمّية النفايات ،عدد النقالت ،اتوّضعي

 : المناطؽ التاليةة مف البمديّ حيث يتـ جمع النفايات 

 ،الرمؿ الشمالي ،الدعتور ،طريؽ القصر ،الشاطئ األزرؽ ،الزراعة ،ةالكامميّ  ،العوينة ،ةاألشرفيّ  ،المشاحير
 .قنينص ،الرمؿ الجنوبي ،ةالزقزقانيّ  ،مارتقال ،المشروع السابع ،الجامعة

 :مشروعة بالة الخاصّ المعطيات المكانيّ 2-4 



 

ة حيث يمكف أف ع المعطيات المكانيّ مف إيجاد المعمومة المطموبة وتتنوّ  اإلدخاؿ ال بد   لكي نبدأ بمرحمة
 رة ممكف أف تكوف حديثة أو مؤرشفة .رة والمعمومات المتوفّ رة أو غير متوفّ تكوف متوفّ 

ؿ وترقيـ ات تحوية تحتاج إلى عمميّ ة اإلدخاؿ المباشر أو غير رقميّ مة أي جاىزة لعمميّ كما يمكف أف تكوف مرقّ 
 .ف مف إدخاليا إلى النظاـ الحقاً لنتمكّ 

رجاعو  UTM وفؽ نظاـ اإلحداثّياتة ة لمدينة الالذقيّ الصورة الفضائيّ  قـو بإسقاطن  .arc mapيا ثـ نضيفيا لؿا 

 :ةمفيوم إسقاط الصور الفضائيّ  1-2-4

أف سقاط اإلتحويؿ سطح األرض ثالثي األبعاد إلى سطح ثنائي األبعاد. يستطيع لسقاط ىو طريقة مف اإل
 منو، حسب الحاجة.  اً سطح األرض أو جزءكؿ  ؿيمثّ 

فوا مفيـو إسقاط األوائؿ الذيف وظّ  فالكارتوغرافييّ مف قبؿ  (map projection)ابتكر مصطمح إسقاط الخريطة 
صيغ ال يستخدـ خريطةإنشاء ال أف  رغـ و سطح ثنائي األبعاد.  عمىعبر سطح األرض  منبعمف وارد ضوء 

بحيث تستخدـ كممة إسقاط ، ىذا المفيـو يبقى صالحاً  فإف  إسقاط الضوء،  ا يستخدـمّ ة أكثر مرياضيّ ال
(Projection)  ة. ة الرياضيّ العمميّ ىذه مف أجؿ شرح 

البيانات مف الموقع الجغرافي )خط  مف أجؿ تحويؿ ةمعادالت رياضيّ نا ىذه امتستخدـ جميع اإلسقاطات في أيّ 
 .مستو   سطحالطوؿ والعرض( عمى األرض إلى موقع تمثيمي عمى 

فة مسبقًا مف أجؿ مناطؽ ات اإلسقاط المعرّ المئات مف ممفّ ىو يممؾ العديد مف اإلسقاطات و  ArcMapيدعـ 
يستخدـ أو  (Data Frame)إطار البيانات  إسقاطلممستخدـ أف يعرؼ بصورة صريحة نظاـ دة. يمكف وأقاليـ محدّ 
ArcMap  إسقاطيا  عند إضافة الشرائح التالية، يتـّ تضاؼ إلى إطار البيانات ىذا. و ؿ شريحة وّ أإسقاط نظاـ

  .إسقاط الخريطة االفتراضينظاـ  إلىبشكؿ تمقائي 

األصمي. ليذا، مف غير الضروري تغيير  ياال يغير إسقاطو فإنّ ، مباشرةً شريحة الإسقاط  ArcMapينجز  اعندم
تطبيؽ تحميالت تستخدـ بيانات ذات ى أو حتّ  عمييا أو االستفسار ياعرضة إمكانيّ جؿ أالبيانات مف  طاقـإسقاط 

يحتوي األدوات  ArcToolboxفإف ًا، اإلسقاط ضروريّ  عمى إجراء تغيير دائـإذا كاف  انظاـ إسقاط مختمؼ. أمّ 
 .[40] ،ياـ بذلؾأجؿ القة مف الضروريّ 

 

 ة:ة لمدينة الالذقيّ إسقاط الصورة الفضائيّ  1-1-2-4

 :نختار مكاف الصورة ثـ Arc Catalogمف اؿ 



 

Properties → Spatial Refrences → Edit → Select → Projected Coordinate System →UTM → 

WGS 1984 UTM Zone 37N → Add → Apply → Ok 

 ة:مفيوم إرجاع الصور الفضائيّ  2-2-4

ر نظـ اإلرجاع المختمفة عف كما تعبّ  ،ما (datum)ترجع المواقع عمى سطح األرض إلى نظاـ إرجاع 
 الموقع نفسو بقيـ مختمفة.

 ؼ إطارة ىي إطار إرجاع يستخدـ مف أجؿ تحديد موقع السمات عمى سطح األرض. يعرّ األفقيّ  اإلرجاعجممة 
: نظـ اإلرجاعنوعاف مف  يوجد. موقع ىذا المركز بالنسبة لمركز األرضناقص و ـ قطع مجسّ بواسطة  اإلرجاع ىذا

ا نظاـ أمّ كتمة األرض. المعروؼ لمركز في نظاـ اإلرجاع المركزي عند النقطة المنشأ  تقع. ةوالمركزيّ  ةمحميّ ال
مع سطح األرض مف أجؿ  مكفـ القطع الناقص وتدويره كي يتطابؽ بأفضؿ ما يسحب مجسّ  ي فيتـّ اإلرجاع المحمّ 
ف ضمف ىذيف النوعيف الرئيسييّ . ية في التعبير عف سطح األرض عمى مستوى محمّ وىو أفضؿ دقّ  منطقة معينة
 ة. يّ ة ومحمّ عالميّ  اإلرجاعجمؿ  العديد مف يمكف أف نجد

ننا أيضًا مف تمكّ  يافإنّ ة تقاس المواقع عمى سطح األرض بالنسبة إلييا، ة مرجعيّ تنشئ نقط ة اإلرجاعجمم بما أف  
 دة. عمى منطقة محدّ  مستوِ  عند تطبيؽ إسقاط ةات المستويحداثيّ اإلحساب قيـ 

 ة:ة لمدينة الالذقيّ إرجاع الصورة الفضائيّ  1-2-2-4

 خذ أربع نقاط بالزوايا.أيتـ  •
ذه وبعد ىGeoreferencing مف شريط األدوات  add control pointباؿ  النقاطنضيؼ  قريببعد الت •

ات ىي الجديدة والمقروءة عمى الواقع الحقيقي وضروري أف لمنقطة ىذه اإلحداثيّ   input x.yنختاراإلضافة 
 Standardويتـ التأّكد مف دّقة العمؿ  ،ية ونقطة ثالثة ورابعة.....وىكذانقطة ثان تكوف موجودة ومف ثـ  

Error. 
  مالحظة :

و الخريطة أط ف منطقة زائدة عمى جوانب المخطّ تكوف عبارة عؿ أف نبتعد عف منطقة التداخؿ وىي فض  ي   •
 .اً ره فور غيّ نط ومظيره و ًا عمى حاؿ المخطّ أي خطأ بالنقاط نالحظو جميّ و  ،تستخدـ لتطبيقو

ظيارىا نختار مف  •  .[40] ،يظير جدوؿ النقاط التي أدخمناىا  view linktableلمتعديؿ عمى النقاط وا 



 

 
 ة بعد اإلسقاط واإلرجاعخريطة الالذقيّ  .(7الشكل )

 تصميم قاعدة البيانات: 3-4

 :دة البيانات حسب الخطوات التاليةتصميـ قاع يتـّ 

ثـ ننشئ بداخميا   Feature datasetوبداخميا ننشئ  File geodatabaseننشئ قاعدة بيانات Arc catalog في 
 :د نوع كؿ منيا كما يميي ونحدّ ونسمّ  Feature classمف اؿ  عدداً 

 .lineنوعيا Streets ؿ الشوارع اسميا تمثّ  األولى

 :ة التاليةإضافة الحقوؿ الوصفيّ  تـّ حيث يا رسـ الشوارع وتحديد اتجاىاتينقـو ب

 .ارتفاعات الجسور واألنفاؽ ،الزمف ،السرعة ،جاهاالتّ  ،طوؿ الشارع ،نوع الشارع ،اسـ الشارع

 .د كما ىو متعارؼ عميو: يحدّ  "street_name"االسـ 

 .أـ فرعياً  أـ رئيسياً  ف أوتوستراداً : فيما إذا كا "type"النوع 

 .بشكؿ افتراضي عند رسـ الشارع حسب: ي" shape_lenght"الطوؿ 



 

ة التي قمنا بيا ة والجوالت الميدانيّ جاىات بعض شوارع مدينة الالذقيّ اتّ ب: خالؿ معرفتنا "one_way"جاه االتّ 
 :جاه الشوارع كالتاليتوصيؼ اتّ  تـ   Google mapوباالستعانة بموقع  ،الشوارعمف جاىات البعض اآلخر لمعرفة اتّ 

 <one way <Nullة معمومة وصفية في حقؿ جاىيف لـ تكتب أيّ في الشوارع ذات االتّ 

 Fفي الشوارع المرسومة مع اتجاىيا الحقيقي 

 Tفي الشوارع المرسومة عكس اتجاىيا الحقيقي 

تحديدىا عمى  تـ  ة و إدخاؿ السرعات عف طريؽ أخذ قيـ السرعة مف شرطة مرور الالذقيّ  : تـ  "speed"السرعة 
 :الشكؿ التالي

 km/h 80: في األوتوسترادات

 km/h 60:  في الشوارع الرئيسية

 km/h 40:  في الشوارع الفرعية

 )الزمف =  field calculatorحسابو عف طريؽ إدخاؿ معادلة في  : تـ  "time"الزمف 
المسافة
السرعة

) 

 (.25)ف في الجدوؿ كما ىو مبي  

 ة لطبقة الشوارعالمعمومات الوصفيّ . (25الجدول )

 
 

 ونظير أنواع الشوارع كما يمي:



 

 Properties→Sympology→Categories (Value Field : Type)→ Add all values   عطي لكؿ نوع نبأف
دخاؿ المعمومات الوصفيّ فيكوف شكؿ الشوارع عمى الخريطة بعد  ،ً لونا  :عمى النحو التالية الرسـ وا 

 

 ةمة عمى خريطة الالذقيّ طبقة الشوارع ممثّ  .(8الشكل )

 .polygonنوعيا  Districtsؿ مناطؽ المدينة اسميا تمثّ  الثانية

 :التاليةة إضافة الحقوؿ الوصفيّ  حيث يتـّ  ،[10]ة منطقة في المدينة حسب التقسيمات اإلداريّ  نرسـ حدود كؿّ 

 .Nameاسـ المنطقة 

 .Waste_Quantityة ة النياريّ ة النفايات الناتجة في الورديّ يّ كمّ  

 .Waste_Quantity_2ة ة الميميّ كميتيا في الورديّ  

 .Movement_Numberة عدد النقالت في كؿ ورديّ  

 .Total_Binعدد الحاويات اإلجمالي الحالي  

 . New_Number، [41]عدد الحاويات الجديد 



 

 (.26)ف في الجدوؿ كما ىو مبيّ 

 ة لطبقة مناطق المدينةالمعمومات الوصفيّ  .(26الجدول )

 
دخاؿ المعمومات الوصفيّ   (.9يوّضح الشكؿ )ة كما فيكوف شكؿ المناطؽ عمى الخريطة بعد الرسـ وا 

 

 ةطبقة مناطق مدينة الالذقيّ  .(9الشكل )

 .pointنوعيا  Binsالمدينة اسميا  حاوياتؿ تمثّ  ةلثالثا

مف كؿ منطقة رئيسية  Sub_Disrictتمثؿ مواقع الحاويات الحالية في المدينة بنقاط في كؿ منطقة فرعية 
Disrict. 

 المعمومات الوصفية لطبقة الحاويات .(27الجدول )



 

 

 
 ةمة عمى خريطة الالذقيّ لحاويات ممثّ . طبقة ا(10الشكل )



 

 
  .[41] ،ةمة عمى خريطة الالذقيّ لمحاويات ممثّ  جديدةطبقة المواقع ال. (11الشكل )

 .polylineنوعيا  Tunnelؿ ارتفاعات الجسور واألنفاؽ اسميا تمثّ  الرابعة

 :ىما يتـ تحديد ارتفاعات أطراؼ الشوارع والجسور واألنفاؽ عف طريؽ إضافة حقميف

F_ elevation , T_ elevation   

 :حيث

 <0>يا تأخذ القيمة طبقة الشوارع كمّ 

 <1>ة الجسر تأخذ القيمة قمّ 

 <2>منتصؼ النفؽ يأخذ القيمة 

 (.28)ف في الجدوؿ كما ىو مبيّ 

 

 

 ة لطبقة الجسور واألنفاقالمعمومات الوصفيّ . (28الجدول )



 

 

 
 ةمة عمى خريطة الالذقيّ طبقة الجسور واألنفاق ممثّ . (12الشكل )

 ، add dataمف خالؿ  Arcmapإلى يا آنفة الذكر نقـو بإضافتيا كمّ  Feature classوبعد إنشاء جميع الطبقات 
[42,43]. 

 :بناء الشبكة4-4 
وىي طرؽ تمثيؿ المعمومات –العالقات بيف المعمومات الخّطّية  يى Topologyالعالقات المكانية 
فرع مف بأّنو  Topologyمفيـو وع ر ؼ  -Polygonوالمضّمع  Lineوالخط  Pointالمكانّية ومكّونة مف النقطة 

 .الرياضيات يعالج عالقات الجوار المتواجدة بيف االشكاؿ اليندسية وىي عالقات ال تتأثر بتشوه االشكاؿ



 

بالمحافظة عمى التحاـ وتماسؾ المعالـ باستبعاد كؿ ازدواجّية في الخطوط أو السالسؿ أو  ىذا المفيـو يسمح
النقاط أو العقد المستخدمة لتعريؼ المكونات البسيطة لتالفي المعمومات الزائدة بغية إنتاج قاعدة معمومات جغرافّية 

 .editingمتراّصة تسيؿ معيا عممية التحرير 

( .. ،حي ،طريؽميف أساسّييف: التحديد المكاني لموضع اليندسي لمعمـ في الطبيعة )لممكّونات المكانّية مفيو 
والعالقات الطبولوجّية التي تصؼ العالقات  ،لحساب العناصر الممّيزة ليا المعمـ كالطوؿ والمساحة والمحيط

 والروابط التي تربط ىذه المعالـ.

أي شكمو وتحديد مكانو وصّحة ىذه العالقات المكانّية تعتمد والعالقات الطبولوجّية لمعمـ ما تكمؿ وصفو اليندسي 
كما أّنيا تؤّمف الجودة العالية إلنتاج خرائط بالرسـ اآللي وتماسؾ ىذه  ،عمى دّقة البيانات الجغرافّية المستخدمة

 العناصر.

وىي بداية ونياية الخط أو  nodes عقدالومف المكّونات البسيطة المستخدمة لتحديد العالقات الطبولوجّية: 
وىي شبيية بالخطوط وتبدأ كؿ سمسمة بعقدة وتنتيي بعقدة وتستخدـ لتعييف حدود  chainsسؿ ساللا ،السمسمة

وىي حمقات مغمقة بحيث تتكّوف كؿ حمقة مف polygons ات مضّمعال ،منطقة ما أو عناصر مساحّية أو خطوط
 .عّدة سالسؿ مّتصمة مع بعضيا

 قات الطبولوجّية في نظـ المعمومات الجغرافّية:ومف أىـ العال

 .وىي التي تحّدد أّيًا مف السالسؿ مرتبطة بأي مف العقد: Connectivityأو االّتصاؿ  االرتباط

 : وىي التي تعّرؼ االّتجاه مف عقدة إلى عقدة في سمسمة.Direction االّتجاه

 وىي التي تحّدد أي مف المضّمعات عمى يسار وأي منيا عمى يميف السمسمة. :Adjencyالجوار 

 ويمكف أف تكوف ىذه المعالـ عقدة  ،وىي التي تحّدد المعالـ المكانّية الواقعة داخؿ مضّمع ما :Nestedاالحتواء 

 أو سمسمة أو مضّمعات.

 .feature datasetلؿ  Topologyىي قبؿ القياـ ببناء الشبكة ال بد  مف إنجاز خطوة بالغة األىّمية و 

 :كما يمي Topologyثـ  newونختار  paperالمسّماة  feature datasetننقر عمى اؿ 

Topology →ok→ next→ next→ street→ next→ next→ add rule: must not have dangles→ 

ok→ next→ finish 

 .Connectivity ثـ newونختار  paperاة المسمّ  feature datasetننقر عمى اؿ 

feature dataset (Paper) → New→ Connectivity   



 

 

 معالج بناء الشبكة 13.الشكل 

 

 

 ص مراحل بناء الشبكةممخّ  14.الشكل 

 .street , Tunnel: الطبقات المشاركة في الشبكة ىماو , Arc catalogنبدأ ببناء الشبكة عف طريؽ  ثـ  

New Geodata base → Feature dataset→ Network Dataset 

 

 ة ربط الطبقتيف المشاركتيف في بناء الشبكة:كيفيّ 



 

 
 الشوارع والجسور واألنفاق في بناء الشبكة خطوة ربط طبقتيّ  15.الشكل 

 

 جاىات الطبقات المشاركة في بناء الشبكة:ة إدخاؿ اتّ كيفيّ 

 
 بناء الشبكة والجسور واألنفاق فيجاىات الشوارع خطوة إدخال اتّ  16.الشكل 

 

 جاه في بناء الشبكة:ة إدخاؿ خصائص الطوؿ والوقت واالتّ كيفيّ 



 

 
 والوقت واالتجاه في بناء الشبكة خطوة إدخال خصائص الطول 17.الشكل 

 

 : المقترحة في الالذقّية النفايات رحيلة تمحطّ  -5-4

 : رحيلتالة الموقع المقترح لمحطّ  5-4-1

 :حمب الجديد وذلؾ لألسباب التاليةطريؽ  –ة اختياره إلى الشرؽ مف عقدة أوتوستراد البصّ  تـ  

 عات سكانية.عدـ وجود تجمّ  •
 ة.قرب الطريؽ واختصاره لممسافة ما بيف المدينة ومكب قاسيّ  •
 ة الكتيمة.عات النيوجيف المارليّ الوضع الجيولوجي في المنطقة مناسب وذلؾ بسبب انتشار توضّ  •
 .[40] ،ة وىذا يناسب مف ناحية اتجاه الرياح السائدة في المنطقةالموقع جنوب شرؽ مدينة الالذقيّ وقوع  •



 

 

 ةة الترحيل المقترحة بالنسبة لمدينة الالذقيّ موقع محطّ  .(18الشكل )

 ة ة الترحيل المقترحة في مدينة الالذقيّ وصف محطّ  5-4-2

ابتيف واحدة لمدخوؿ و األخرى وبوّ  بيتوف وبموؾيتـ إنشاء سور خارجي لممشروع عبارة عف جدار مف 
 و يضـ الموقع المباني التالية: ،وذلؾ بعد مراعاة شروط تقييـ األثر البيئي لمموقع ،لمخروج مصنوعة مف الحديد

 مدخؿ و مخرج لمضواغط التي تقـو بجمع النفايات مف المدينة. •
 ة.ات إلى مركز المعالجة في منطقة قاسيّ ة التي تقـو بنقؿ النفايافيّ مدخؿ و مخرج لمرافعات الخطّ  •
ة لمشاحنات الناقمة لمنفايات و لمحاويات بعرض دخوؿ طريؽ إسفمتي لمدخوؿ وآخر لمخروج مع ساحة إسفمتيّ  •

 ة.و طوؿ عمى كامؿ المحطّ  10mحوالي 
الترحيؿ ة صالة مغمقة لتفريغ النفايات ضمف الحاويات بشكؿ مباشر. يتـ إنشاء الصالة بحيث تكوف محطّ  •

 ة الترحيؿ.مغمقة بشكؿ كامؿ و ذلؾ مف أجؿ منع انتشار الروائح في المناطؽ المحيطة بمحطّ 
 اة مف أجؿ مكاف وضع الحاويات أثناء التمقيـ و الضغط.منطقة مغطّ  •
 جاىات.بناء اإلدارة يحيط بو رصيؼ مف كؿ االتّ  •
 ة النقؿ إلى المركز.ة مف أجؿ وضع الحاويات التي يتـ تعبئتيا قبؿ عمميّ مساحة إضافيّ  •
 ة.حسب المواصفات الفنية المطموبة في دفتر الشروط الفنيّ  30m3حاويات سعة  •
 ة لضغط النفايات ضمف الحاويات.مكابس ىيدروليكيّ  •
 ة.ة لنقؿ الحاويات إلى مركز المعالجة في قاسيّ افيّ رافعات خطّ  •



 

في مدينة الالذقية  ةلجمع وترحيل النفايات الصمبة البمديّ  لمثاختيار المسار األ6-4 
 .ةاستخدام نظم المعمومات الجغرافيّ ب

المقارنة بيف استخداـ محطة الترحيؿ  أف   منطقة عمى حدة بعد تقسيميا إلى قسميف عمماً  وذلؾ لكؿّ 
: في المدينة وىي - طراؼ األربعة لممدينة وفي وسطياواقعة في األ –عدميا سيتـ بالنسبة لخمس مناطؽ و 

 . ةالزقزقانيّ  ،المشاحير ،الرمؿ الجنوبي ،ةالكامميّ  ،المشروع العاشر

المستخدـ بسيولة  يمّكفو  ،ة باالعتماد عمى التحميؿ المكانيشبك Extension :Spatial Analyst Tool يؤّمف
كما يمّكنو مف  ،مف بناء شبكات انطالقًا مف بيانات نظاـ المعمومات الجغرافي -باستخداـ نموذج بيانات الشبكة-

شروط حركة المرور  ،حدود السرعة ،نمذجة شروط الشبكات المنطقية ديناميكّيًا مثؿ تقييدات االنعطاؼ والدوراف
عف طريؽ حساب المسافة  Optimal Routeاألمثؿ  ويختار ىذا االمتداد المسار ،وذلؾ في أوقات مختمفة مف اليـو

و تشّكؿ داّلة مف الدواؿ الممّيزة لنظـ المعمومات الجغرافّية وىي  ،الطبولوجّية الصغرى التي يمكف لمسّيارة اجتيازىا
 .عبارة عف أقصر مسافة لموصوؿ لميدؼ أي بالمرور بأقؿ عدد مف العقد أو النقاط

 أف يالجغرافوظائؼ التي يستطيع نظاـ المعمومات مف أىـ ال Network Analysis تعد عممية تحميؿ الشبكات
شبكة، والتعبير عف ذلؾ في  ّيةشبكات الوسائؿ المختمفة لدراسة أة تحميؿ الر عمميّ وتوفّ  ،يقـو بيا بكفاءة عالية

ة التعامؿ مع تمؾ الشبكة عف طريؽ مجموعة مف األوامر التي تعرؼ باألوامر صورة رقمية. وبعد ذلؾ تبدأ عمميّ 
 .شكؿ مفيـوب وىي التي تقـو بحساب المسارات المطموبة وبإظيارىا لممستخدـ Spatial Commands المكانية

ة بو لمسير خاللو، كؿ طريؽ لو مواصفات خاصّ  الحظ أف  ، ي  لمنطقة ما شبكة الطرؽك شبكة، ّيةوعند التعامؿ مع أ
السرعة القصوى توقيت المرور،  ،الطريؽ طوؿزىا مثؿ: مة لمجموعة مف الخواص التى تميّ وىى عبارة عف محصّ 

عمى البيانات واإلحصاءات التي  قـو محمؿ النظـ بإعطاء وزف لكؿ مف العوامؿ السابقة، بناءً ي ،إلخالطريؽ... يف
يقـو بتجميع ىذه األوزاف، وىو ما يستخدمو نظاـ المعمومات الجغرافي فى حساباتو المختمفة  جمعيا لمطريؽ، ثـ   تـ  

 .ؿ الشبكةلتحمي

عممية إيجاد أفضؿ مسار يصؿ  :مف أىـ المشكالت التي يقـو نظاـ تحميؿ الشبكات بدراستيا وتقديـ حموؿ لياو 
 .[44] ،وىذا المسار ىو الذي يحقؽ أقؿ تكمفة ،بيف نقطتيف أو أكثر

د المراكز نحدّ لكؿ جزء مف المنطقة ثـ New Route  جديدا   نختار مساراً  Network Analystمف شريط األدوات 
ة فيقـو البرنامج فور انتياء نمذجة المشروع باختيار المسار األمثؿ لخطّ  Solveة لتجميع النفايات وبعدىا الرئيسيّ 

 .سير عممية الجمع والترحيؿ

جمع وترحيؿ النفايات الصمبة البمدية في كؿ جزء مف كؿ منطقة مف  ممثمة لمساروسنعرض فيما يمي خرائط 
 باإلضافة لمزمف الذي ستستغرقو السيارة لعبور كؿ مسار تـ إنجازه. حة مسبقاً الموضّ مناطؽ المدينة 

 المسار األمثل لممناطق الخمسة الواقعة في الجيات األربعة من المدينة وفي وسطيا: 1-6-4



 

 إلى مكب قاسية. وذلؾ في كؿ مف الحالتيف : مع المرور بمحطة الترحيؿ وبدونو أي مباشرةً 

 المشروع العاشر:: منطقة أوالً 

في شارع طرابمس  Uتنطمؽ السيارة مف شارع حمب باتجاه شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا وتسير بشكؿ حرؼ 
ة وشارع النداؼ حتى ثـ تنعطؼ يمينًا في شارع الجميورية ثـ يسارًا وتمر بشوارع المحبة وطريؽ المدينة الرياضيّ 

بشوارع الجميورية وطرابمس واليمف وتشريف وحمب ودوار الصيدلية حتى تصؿ ألوتوستراد المدينة ثـ تعود مارة 
يكوف الزمف الذي ف ،(19,20) يفالحفة ثـ إلى مكب القاسية كما ىو مبيف في الشكم –تصؿ لطريؽ الالذقية 

 .دقيقة 33: تستغرقو السيارة

 
 إلى مكب القاسية المشروع العاشر الجزء األول مناتجاىات المسار في  (19). شكلال



 

 
 من المشروع العاشر إلى مكب قاسية األول المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء. (20الشكل )

في شارع طرابمس  Uتنطمؽ السيارة مف شارع حمب باتجاه شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا وتسير بشكؿ حرؼ 
ثـ تنعطؼ يمينًا في شارع الجميورية ثـ يسارًا في شارعي فداء أحمد وبدوي الجبؿ وتمر بشوارع الجالء 
والجميورية والمحبة وطريؽ المدينة الرياضية حتى تصؿ ألوتوستراد المدينة ثـ تعود مارة بشوارع المحبة 

الالذقية الجديد ثـ إلى محطة الترحيؿ كما -يؽ حمبوالجميورية وطرابمس وحمب ودوار الصيدلية حتى تصؿ لطر 
 دقيقة. 32: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(21,22) يفالشكمىو مبيف في 

 



 

 
 ثم قاسية حطة الترحيلإلى م المشروع العاشر الجزء األول مناتجاىات المسار في  (21). شكلال

 
 ثم قاسيةمحطة المن المشروع العاشر إلى  ولالبمدية من الجزء األ  المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات. (22الشكل )



 

تنطمؽ السيارة مف شارع حمب باتجاه شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا وتصنع التفافًا حادًا في شارع طرابمس ثـ 
ف وشارع تتابع في شارع اليمف ونفؽ دوار ىاروف وطرابمس والجميورية وتمر بشوارع فداء أحمد والبعث واألرجوا

النداؼ حتى تصؿ ألوتوستراد المدينة ثـ تعود مارة بشوارع المحبة والجميورية وطرابمس وحمب ودوار الصيدلية 
الزمف فيكوف  ،(23,24) يفالشكمالالذقية الجديد ثـ إلى مكب قاسية كما ىو مبيف في -حتى تصؿ لطريؽ حمب

 .دقيقة 31: الذي تستغرقو السيارة

 
 إلى مكب القاسية المشروع العاشر من الثانيالجزء اتجاىات المسار في  (23). شكلال

 
 المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء الثاني من المشروع العاشر إلى مكب قاسية .(24الشكل )



 

تنطمؽ السيارة مف شارع حمب باتجاه شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا وتصنع التفافًا حادًا في شارع طرابمس ثـ 
تتابع في شارع اليمف ونفؽ دوار ىاروف وطرابمس والجميورية وتمر بشوارع فداء أحمد وبدوي الجبؿ والجالء 

د مارة بشوارع المحبة والجميورية وطرابمس وحمب والجميورية وشارع النداؼ حتى تصؿ ألوتوستراد المدينة ثـ تعو 
 يفالشكمالالذقية الجديد ثـ إلى محطة الترحيؿ كما ىو مبيف في -ودوار الصيدلية حتى تصؿ لطريؽ حمب

 .دقيقة 35: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(25,26)

 
 ثم قاسية محطة الترحيلإلى  المشروع العاشر من ثانيالجزء الاتجاىات المسار في  (25). شكلال

 
 ثم قاسيةمحطة الالمشروع العاشر إلى من  الثاني المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء. (26الشكل )



 

 ة:: منطقة الكامميّ ثانياً 

في شارع تنطمؽ السيارة مف شارع حمب باتجاه شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا إلى شارع طرابمس وتتابع سيرىا 
اليمف ونفؽ دوار ىاروف ثـ شارع سورية وعروة بف الورد وعثماف بف عفاف وتنعطؼ يسارًا إلى شارع عبد الرحمف 
الغافقي وبور سعيد وتمر بشوارع الحسيف بف عمي وعبد القادر الجزائري وبغداد ثـ الجزائر عمى الكورنيش الغربي 

سورية وعثماف بف عفاف ية لتعود مارة بشوارع العروبة و وبة والحر ثـ شارع ابف رشد وبغداد والبيروني وبيروت والعر 
الحفة وصواًل إلى مكب القاسية كما  –وعروة بف الورد حتى تصؿ إلى شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ الالذقية 

 .دقيقة 23: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(27,28) يفالشكمىو مبيف في 

 

 
 الكاممية إلى مكب القاسية الجزء األول مناتجاىات المسار في  .(27) شكلال



 

 
 المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء األول من الكاممية إلى مكب قاسية .(28الشكل )

في شارع طرابمس وتنعطؼ  Uتنطمؽ السيارة مف شارع حمب باتجاه شارع صالح العمي وتصنع التفافًا بشكؿ حرؼ 
يسارًا في شارع سورية وتتابع سيرىا في شوارع عروة بف الورد وعثماف بف عفاف وبور سعيد والحسيف بف عمي وأبو 
شبيمية وقتيبة بف مسمـ الباىمي وعمر بف الخطاب وأبو العالء المعري وبيروت  بكر الصديؽ وأبو البقاء العامري وا 

تشريف وعروة بف 16د مارة بشوارع عقبة بف نافع والقنيطرة والعروبة وسورية وطرابمس ووالعروبة والحرية اليمف لتعو 
حمب الجديد ثـ إلى  –الورد وعثماف بف عفاف والشاـ حتى تصؿ إلى شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ الالذقية 

 .دقيقة 21: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(29,30) يفالشكممحطة الترحيؿ كما ىو مبيف في 



 

 
 ثم قاسيةمحطة الإلى  الجزء األول من الكامميةاتجاىات المسار في  .(29) شكلال

 

 
 ثم قاسيةمحطة الول من الكاممية إلى المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء األ  .(30الشكل )



 

تنطمؽ السيارة مف شارع حمب باتجاه شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا إلى شارع طرابمس وتتابع سيرىا في شارع اليمف 
ونفؽ دوار ىاروف ثـ شارع سورية وعروة بف الورد وعثماف بف عفاف وتنعطؼ يسارًا إلى شارع عبد الرحمف الغافقي وبور 

الجزائري وبغداد ثـ الجزائر عمى الكورنيش الغربي ثـ شارع ابف رشد سعيد وتمر بشوارع الحسيف بف عمي وعبد القادر 
وبغداد والبيروني وبيروت والعروبة والحرية وعقبة بف نافع لتعود مارة بشوارع العروبة والسورية وعثماف بف عفاف وعروة بف 

القاسية كما ىو مبيف في  الحفة وصواًل إلى مكب –الورد حتى تصؿ إلى شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ الالذقية 
 .دقيقة 23: سيارةالزمف الذي تستغرقو الفيكوف  ،(31,32) يفالشكم

 
 إلى مكب القاسية الجزء الثاني من الكامميةاتجاىات المسار في  .(31) شكلال



 

 
 لثاني من الكاممية إلى مكب قاسيةالمسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء ا .(32الشكل )

تنطمؽ السيارة مف شارع حمب باتجاه شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا إلى شارع طرابمس وتتابع سيرىا في شارع 
سورية وعروة بف الورد وعثماف بف عفاف وتنعطؼ يسارًا إلى شارع عبد الرحمف الغافقي وبور سعيد وتمر بشوارع 

ى الكورنيش الغربي ثـ شارع بيروت وابف رشد وبغداد الحسيف بف عمي وعبد القادر الجزائري وبغداد ثـ الجزائر عم
والجزائر والعروبة والحرية لتعود مارة بشوارع عقبة بف نافع والعروبة وسورية وعثماف بف عفاف وعروة بف الورد 

الالذقية الجديد وصواًل إلى مكب القاسية كما  -وطرابمس حتى تصؿ إلى شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ حمب
 .دقيقة 22: ةالزمف الذي تستغرقو السيار فيكوف  ،(33,34) يفالشكمفي  ىو مبيف



 

 
 ثم قاسيةمحطة الإلى  الجزء الثاني من الكامميةاتجاىات المسار في  .(33) شكلال

 
 ثم قاسية محطةالجزء الثاني من الكاممية إلى المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من ال .(34الشكل )



 

 :منطقة الرمؿ الجنوبي: ثالثاّ 

تتجو السيارة غربًا في شارع حمب إلى شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا إلى شارع طرابمس ثـ يمينًا إلى شارع 
سورية وعروة بف الورد وعثماف بف عفاف وامرؤ القيس ثـ تصؿ لشوارع العروبة والقنيطرة وأحمد زامؿ وتنعطؼ 

اـ ثـ تعود إلى شارع بموداف وعز الديف القساـ وتمر بشارع الشاـ ثـ شارع يسارًا إلى شارع بموداف وعز الديف القس
الزمف الذي فيكوف  ،(35,36) يفالشكمالحفة وصواًل إلى مكب القاسية كما ىو مبيف في  –حمب وطريؽ الالذقية 

 دقيقة. 24: تستغرقو السيارة

 
 إلى مكب القاسية الرمل الجنوبي الجزء األول من فياتجاىات المسار . (35)ل شكال



 

 
 من الرمل الجنوبي إلى مكب قاسية المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء األول .(36الشكل )

تتجو السيارة غربًا في شارع حمب إلى شارع صالح العمي وتصنع التفافًا حادًا في شارع طرابمس ثـ يسارًا إلى شارع 
سورية وعروة بف الورد وعثماف بف عفاف ثـ تصؿ لشوارع العروبة والقنيطرة وأحمد زامؿ وتنعطؼ يسارًا إلى شارع 

تعود مارة بشوارع الشاـ بموداف وعز الديف القساـ إلى شارع بموداف وتتابع شمااًل في شارع عز الديف القساـ ثـ 
 يفالشكمالالذقية الجديد ومحطة الترحيؿ وصواًل إلى مكب القاسية كما ىو مبيف في  -حمب وطريؽ حمب

 .دقيقة 22: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(37,38)



 

 
 ثم قاسيةمحطة ال من الرمل الجنوبي إلى ولالجزء األ  اتجاىات المسار في .(37ل)شكال

 
 قاسيةثم محطة الي إلى المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء األول من الرمل الجنوب. (38الشكل )

في شارع طرابمس ثـ  Uتتجو السيارة غربًا في شارع حمب إلى شارع صالح العمي وتصنع التفافًا بشكؿ حرؼ 
يسارًا إلى شارع سورية وعروة بف الورد وعثماف بف عفاف ثـ تصؿ لشوارع العروبة والقنيطرة وعقبة بف نافع 



 

وصنعاء وتنعطؼ يمينًا في شارعي القنيطرة وأحمد زامؿ وتمر في شارع بموداف والعروبة وعبد الرحمف الغافقي ثـ 
الالذقية  -بف الورد وسورية وطرابمس إلى شارع حمب وطريؽ حمبتعود مارة بشوارع عثماف بف عفاف وعروة 

 دقيقة. 23: الزمف الذي تستغرقو السيارة ،(39,40) يفالشكمالجديد وصواًل إلى مكب القاسية كما ىو مبيف في 

 
 قاسيةمكب الإلى  الرمل الجنوبيالجزء الثاني من  في اتجاىات المسار .(39ل)شكال



 

 
 من الرمل الجنوبي  إلى مكب قاسيةالمسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء الثاني  .(40الشكل )

في شارع طرابمس ثـ  Uتتجو السيارة غربًا في شارع حمب إلى شارع صالح العمي وتصنع التفافًا بشكؿ حرؼ 
روبة وعقبة بف نافع وصنعاء يسارًا إلى شارع سورية وعروة بف الورد وعثماف بف عفاف ثـ تصؿ لشوارع الع

وتنعطؼ يمينًا في شارعي القنيطرة وأحمد زامؿ وتمر في شارع بموداف والقنيطرة والعروبة وعبد الرحمف الغافقي ثـ 
تعود مارة بشوارع عثماف بف عفاف وعروة بف الورد وسورية وطرابمس إلى شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ 

الزمف الذي فيكوف  ،(41,42) يفالشكم ى محطة الترحيؿ كما ىو مبيف فيالالذقية الجديد وصواًل إل -حمب
 دقيقة. 21: ارةتستغرقو السيّ 



 

 
 المحطة ثم قاسيةاتجاىات المسار من الجزء الثاني من الرمل الجنوبي إلى  .(41ل)شكال

 
 ثم قاسيةمحطة الالمسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء الثاني من الرمل الجنوبي إلى  .(42الشكل )

 ة:: منطقة الزقزقانيّ رابعاً 



 

تنطمؽ السيارة في شارع حمب ثـ صالح العمي وتنعطؼ يسارًا إلى شارع أحمد شوقي والغابة وابف مالؾ وتنعطؼ 
الحفة وصواًل إلى مكب القاسية كما ىو مبيف  –بشكؿ حاد لتصؿ إلى دوار الصيدلية وشارع حمب وطريؽ الالذقية 

 دقيقة. 21.5: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(34,44) يفالشكمفي 

 
 إلى مكب القاسية منطقة الزقزقانّيةالجزء األول من .  اتجاىات المسار في (43)ل شكال

 
 اسيةالمسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء األول من الزقزقانية إلى مكب ق .(44الشكل )



 

تنطمؽ السيارة في شارع حمب ثـ صالح العمي وتنعطؼ يسارًا إلى شارع أحمد شوقي والغابة وابف مالؾ وتتجو 
يسارًا في شارع سميماف الحمبي ويمينًا في شارع صالح العمي والسابع مف نيساف وبوقا لتعود مارًة بشوارع ابف مالؾ 

الالذقية الجديد وصواًل إلى محطة -ني إلى طريؽ حمبوالغابة ودوار الصيدلية وحمب والشاـ وعبد القادر الحسي
 دقيقة. 21: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(45,46) يفالشكمالترحيؿ كما ىو مبيف في 

 
 ثم قاسيةمحطة الإلى  منطقة الزقزقانّيةالجزء األول من اتجاىات المسار في . (45)ل شكال

 
 ثم قاسيةمحطة الالمسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء األول من الزقزقانية إلى  .(46الشكل )



 

تنطمؽ السيارة في شارع حمب ثـ صالح العمي وتنعطؼ يمينًا إلى شارع السابع مف نيساف وبوقا وتنعطؼ يسارًا ثـ 
-الحفة إلى طريؽ حمب -وحمب وطريؽ الالذقيةتتجو شرقًا إلى الجنوب الشرقي وتتابع جنوبًا إلى دوار الصيدلية 

: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(47,48) يفالشكمالالذقية الجديد وصواًل إلى مكب قاسية كما ىو مبيف في 
 دقيقة. 23

 
 مكب القاسيةإلى  منطقة الزقزقانّيةالجزء الثاني من .  اتجاىات المسار في (47)ل شكال

 
 المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء الثاني من الزقزقانية إلى مكب قاسية .(48الشكل )



 

تنطمؽ السيارة في شارع حمب ثـ صالح العمي وتنعطؼ يمينًا إلى شارع السابع مف نيساف وبوقا وتتابع جنوبًا في 
الالذقية -دوار الصيدلية ثـ طريؽ حمبشارع بوقا ثـ تتجو يسارًا ومنو إلى الجنوب الشرقي وتتابع جنوبًا إلى 

 21: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(49,50) يفالشكمالجديد وصواًل إلى محطة الترحيؿ كما ىو مبيف في 
 دقيقة.

 
 ثم قاسية محطة الترحيلإلى  منطقة الزقزقانّيةالجزء الثاني من .  اتجاىات المسار في (49)ل شكال

 
 ثم قاسية المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء الثاني من الزقزقانية إلى محطة الترحيل .(50الشكل )



 

 :: منطقة المشاحيرخامساً 

جو السيارة غربًا في شارع حمب إلى شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا إلى شارع عمر بف عبد العزيز ثـ تتّ 
الجميورية وطرابمس واليمف والكويت وتنعطؼ يمينًا إلى شارع خالد بف الوليد والسابع مف نيساف ثـ شارع ابف 

وابف النفيس وتونس والخوارزمي والفارابي النفيس والخوارزمي مارة بشوارع السابع مف نيساف و خالد بف الوليد 
الحفة وصواًل  –لتعود في شارع الفارابي واإلسكندرية وصالح العمي ثـ شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ الالذقية 

 .دقيقة 26: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(51,52) يفالشكمإلى مكب القاسية كما ىو مبيف في 

 
 مكب القاسيةإلى  الجزء األول من المشاحير.  اتجاىات المسار في (51)ل شكال

 
 المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء األول من المشاحير إلى مكب قاسية .(52الشكل )



 

تتجو السيارة غربًا في شارع حمب إلى شارع صالح العمي وتنعطؼ يسارًا إلى شارع عمر بف عبد العزيز ثـ 
الجميورية وطرابمس واليمف والكويت وتنعطؼ يمينًا إلى شارع خالد بف الوليد والسابع مف نيساف ثـ شارع ابف 

بف الوليد وابف النفيس وتونس والخوارزمي النفيس والجاحظ والخوارزمي مارة بشوارع السابع مف نيساف و خالد 
-والفارابي لتعود في شارع الفارابي وتونس واإلسكندرية وصالح العمي ثـ شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ حمب

الزمف فيكوف  ،(53,54) يفالشكمالالذقية الجديد إلى محطة الترحيؿ ومنيا إلى مكب القاسية كما ىو مبيف في 
 دقيقة. 24.5: رةالذي تستغرقو السيا

 
 محطة ثم قاسيةالإلى  الجزء األول من المشاحير.  اتجاىات المسار في (53)ل شكال

 
 محطة ثم قاسيةالالمسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء األول من المشاحير إلى  .(54الشكل )



 

في شارع اليمف ونفؽ دوار ىاروف وشارع طرابمس تتجو السيارة غربًا في شارع حمب إلى شارع صالح العمي وتتابع 
رمضاف وتمر بشوارع القمعة وعروة بف الورد وعثماف بف لتعود في  14تنعطؼ يسارًا في شارع المدينة المنورة و

الالذقية -الحفة وصواًل طريؽ حمب –شارعي سورية وطرابمس ثـ شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ الالذقية 
 18: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(55,56) يفالشكمب القاسية كما ىو مبيف في الجديد ومنو إلى مك

 دقيقة.

 
 مكب القاسيةإلى  الجزء الثاني من المشاحير.  اتجاىات المسار في (55)ل شكال

 
 المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء الثاني من المشاحير إلى مكب قاسية .(56الشكل )



 

تتجو السيارة غربًا في شارع حمب إلى شارع صالح العمي وتتابع في شارع اليمف ونفؽ دوار ىاروف وشارع طرابمس 
رمضاف وتمر بشوارع القمعة وعروة بف الورد وعثماف بف لتعود في  14تنعطؼ يسارًا في شارع المدينة المنورة و

ة الترحيؿ الالذقية الجديد ومنو إلى محط-شارعي سورية وطرابمس ثـ شارع حمب ودوار الصيدلية وطريؽ حمب
 دقيقة. 18: الزمف الذي تستغرقو السيارةفيكوف  ،(57,58) يفالشكمكما ىو مبيف في 

 

 ثم قاسيةمحطة الإلى  الجزء الثاني من المشاحير.  اتجاىات المسار في (57)ل شكال

 
 ثم قاسيةمحطة الني من المشاحير إلى المسار األمثل لجمع وترحيل النفايات البمدية من الجزء الثا .(58الشكل )



 

 الخمس المختارة مناطقالزمن الذي تم توفيره نتيجة اقتراح محطة الترحيل في كل منطقة من ال .(29الجدول )
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الزمف الذي 
في  توفيره تـ  

 السنة
 )دقيقة(

الزمف الذي 
تـ توفيره 

 100خالؿ 
 يـو

 )دقيقة(

المشروع 
 العاشر

1 2 33 32 1.5 
 

3 
 

1095 
 

300 
2 31 30.5 

 3 21 23 3 1 ةالكامميّ 
 

9 
 

3285 
 

900 
2 23 22 

الرمؿ 
 الجنوبي

1 3 24 22 3 
 

9 
 

3285 
 

900 
2 23 22 

 2.5 21 21.5 3 1 ةالزقزقانيّ 
 

7.5 
 

2737.5 
 

750 
2 23 21 

 1.5 24.5 26 3 1 المشاحير
 

4.5 
 

1642.5 450 
2 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وحساب الزمف لكؿ مسار.وبطريقة مماثمة لما سبؽ تـ اختيار المسار لباقي مناطؽ المدينة 

 باقي مناطق المدينةالزمن الذي تم توفيره نتيجة اقتراح محطة الترحيل في كل جزء من كل منطقة من  .(30الجدول )
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قنا اليدف األساسي من الدراسة وىو اختيار المسار األمثل الذي يستغرق زمنًا أقل مع وبذلك نكون قد حقّ 
 ق زمنًا أقل لجمع وترحيل النفايات الصمبة في المدينةة الترحيل التي تحقّ ة إنشاء محطّ اإلشارة إلى إمكانيّ 

منفايات لضغط  إجراء عمميةباإلضافة إلى  ،وبالتالي يتم تقميل استيالك الوقود في سيارات الجمع والترحيل
يؤّدي إلى  و ،حجم النفايات ويزيد من كفاءة عمل السّياراتل من يقمّ ا ممّ  ة الترحيلفي محطّ  ضمن الحاويات

ألنَّ عممية ضغط النفايات بواسطة  وذلك تخفيض كبير في عدد اآللّيات التي تنقل النفايات إلى الموقع النيائي
 بمعّدة واحدة /النظام القديم/ قاّلبات مكشوفة 4حيث تستبدل  ،4إلى  1المكبس داخل الترياّل يكون بنسبة 

 .الطرقاتات عمى وىذا يخفف عدد الرحالت لممعدّ  ،/النظام الجديد/

وبالتالي  %25طن ونسبة الضغط في المحطة 1000 ات النفايات المنتجة يومّيّا عن المدينة حوالي يّ تبمغ كمّ 
  10 و تخرج يومّياً ىذا يعني أنّ  طن 75 طن وبفرض أنَّ الترياّل تتسع ل 750 يخرج يومّيًا من المحطة لممكب

يومّيًا باإلضافة لتوفير زمن  رحالت أربعرنا وبالتالي نكون قد وفّ  ،14من المحطة لممكب بداًل من  نقالت
 كانت أعالىا ،وبالتالي توفير الوقود بذات النسبة ،الترحيل بنسبة معقولة في كل منطقة في النقمة الواحدة

 .جامعة تشرينأدناىا في منطقة و  في مناطق الكاممية والرمل الجنوبي والدعتور سنوّياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االستنتاجات والتوصيات والمراجع

 

 :االستنتاجات

استخداـ نظـ ب تعّد ىذه الدراسة النواة األولى األساسّية لعممّية إدارة النفايات بشكؿ كامؿ في مدينة الالذقّية •
بحيث تّمت االستفادة مف بياناتيا في تحديد أفضؿ مسار لمجمع والترحيؿ مما  (GIS)المعمومات الجغرافية 

الالـز إلنجاز عممّيتي الجمع  وقتوذلؾ باختصار ال ،يؤّدي إلى تنظيـ ىاتيف العمميتيف بأقّؿ وقت وكمفة
والدعتور كاممّية ال اطؽفي من عالية قيـوصؿ ىذا الوقت إلى  ،والترحيؿ مف كؿ منطقة إلى مكب القاسية

 .والرمؿ الجنوبي
سيحق ؽ إنشاء محّطة الترحيؿ في الموقع المقترح العديد مف الفوائد االقتصادّية التي تمّخصت في تقميص حجـ  •

 مّما يؤّدي لتوفير الوقود. ،النفايات وبالتالي التقميؿ مف عدد النقالت الخارجة مف المحّطة لممكب
 نّية مقارنة مع المسارات المّتجية مباشرًة إلى قاسية. سيحق ؽ اختيار موقع المحّطة وفورات زم •
ف كما تبيّ  ،ز الحاويات في بعض المناطؽ واختفاءىا في مناطؽ أخرىع الجغرافي لمحاويات تركّ ف التوزّ يبيّ  •

ولذلؾ تـ  إعادة توزيع الحاويات بشكؿ يتوافؽ مع  ،افوجود عجز كبير في عدد الحاويات مقارنة مع عدد السكّ 
 .كّمّية النفايات المتوّلدة وفؽ ىذه الدراسة

ويختمؼ عددىـ مف منطقة إلى  ،ةاؿ جمع النفايات بشكؿ غير متكافئ عمى أحياء مدينة الالذقيّ ع عمّ يتوزّ  •
عامؿ تقريبًا ما بيف  2000ر بحوالي د  اؿ الالـز لنظافة المدينة وقد ق  يوجد نقص كبير في عدد العمّ و  ،أخرى

داريّ   اؿ نظافة.يف وعمّ ميندسيف وا 
 

 

 

 

 

 

 



 

 التوصيات:

ات الجمع والترحيؿ عمميّ  ةً ة خاصّ تطوير برنامج حاسوبي متكامؿ إلدارة النفايات الصمبة في مدينة الالذقيّ  •
د ازدحاـ إذا التزمت و وجارات ترحيؿ النفايات عند عدـ ف أتمتة إشارات المرور بحيث تتـّ حركة سيّ يتضمّ 

 دة.السيارات بسرعة محدّ 
 الموسمي لما تـ  و  اليومي تتماشى مع االختالؿ ،طة المدىة وأخرى متوسّ ة مرنة قصيرة المدّ إعداد خطط زمنيّ  •

ص مف النفايات الصمبة تشمؿ تحسيف طرؽ جمع النفايات ووضع خطط إلدارة التخمّ  ،تإنتاجو مف النفايا
 الة.بطرؽ فعّ 

 .نتائج ىذه الدراسةإعادة توزيع الحاويات بشكؿ متوازف وفؽ العمؿ عمى  •
توزيعيـ عمى مناطؽ وأحياء المدينة  ف يتـّ عمى أاؿ النظافة حسب الحاجة المحسوبة لممدينة زيادة عدد عمّ  •

 ة النظافة.شيف والمراقبيف التابعيف لمديريّ حسب الحاجة ومتابعتيـ بواسطة المفتّ 
ة بمقاييس ات إنشاء خرائط رقميّ ة تكوف لديو صالحيّ ـ المعمومات الجغرافيّ ظمشروع وطني لنالبدء في تنفيذ  •

 .جمس المدينة بما يطو ر إدارة النفايات الصمبةمختمفة يمكف االستفادة منيا في م
االستفادة منيا وجمع ة ة وتحديد إمكانيّ لدى جميع الجيات المعنيّ  اً وعالميّ  اً رة محميّ ة المتوفّ مسح البيانات الرقميّ  •

 تفيد في إدارة النفايات الصمبة. ىذه البيانات مف أجؿ إنشاء قاعدة بيانات متكاممة
فيوـ معمى ًا إقامة ورشات عمؿ تدريبّية لإلدارات والكوادر المسؤولة عف عممّية إدارة النفايات و التدريب أيض •

 .ستخداـ وتطوير نظـ المعمومات الجغرافيةال تأىيؿ الكادر العممي التخّصصيو  ،إدارة قواعد البيانات
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