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النفاٌللات الصلللبة عبقللا ثقللٌع علللى العدٌللد مللن المجتمعللات مللن  تمثللل- —الملخصص 
النلواحً الصلحٌة والبٌقٌلة واصقتصلادٌة ونللج نتٌجلة ا سلالٌئ البداقٌلة التلً ص تلل ال 

المقابل فقلد ولورت  . فًهنه المجتمعاتفً ساقدة حالٌا فً التعامل مع هنه النفاٌات 
العدٌد من الدول المتقدمة ورقلا حدٌثلة لمعالجلة هلنه النفاٌلات التلً ٌمسلن بواسلوت ا 
تحوٌل ا من مصلدر للتللوإ إللى سللعة اقتصلادٌة. وص تل ال لٌبٌلا تعلانً ملن عملٌلات 

أن الدراسللات  سمللا المعالجللة إدارة النفاٌللات الصلللبة مللن حٌللإ التجمٌللع أو النقللل أو 
امت فً هنا المجلال ص تل ال قلٌللة مملا ٌجعلل البٌانلات الخاصلة ب لنا والبحوإ التً ق

النفاٌللات  مجللال معالجللةتتنللاول هللنه الورقللة مللدخع فللً  .الموضللوض ضللعٌفة نسللبٌا  
المشللاسل  إلللىتتوللر   سمللا إدارات للا الصلللبة مللن حٌللإ وبٌعللة هللنه النفاٌللات ووللر  

 وتسلتعر   المختلفلة البٌقٌة المرتبوة بموضوض النفاٌات الصللبة  وولر  المعالجلة
وتقللدم الورقللة مقترحللا صختٌللار الورٌقللة  .أٌضللا بعلل  التجللارئ فللً هللنا الموضللوض

المناسلللبة لمعالجلللة النفاٌلللات لمدٌنلللة مصلللراتة  حٌلللإ تسلللتعر  المعلللاٌٌر الرقٌسلللٌة 
المثلللى إلدارة المخلفللات  اختٌللار الورٌقللةلغللر  والخاصللة باتخللان مثللل هللنا القللرار. 

نمونج تم إعداده باستخدام من خعل  رجحتأالمو ن ورٌقة الفقد تم استخدام الصلبة 
. خلصت الدراسة إلى أن المعاٌٌر البٌقٌلة هلً ا هلم عنلد اتخلان القلرار  برنامج اسسل

أن تقنٌلة  أظ لرتٌلٌ ا المعاٌٌر التقنٌة. على مستوى التقنٌة المقترحة فلنن الدراسلة 
 هً ا نسئ. ال ضم العهواقً

 
 .معاٌٌر  تقنٌة  مثلى  اختٌار  نفاٌاتة: الكلمات المفتاحي

 المقدمة .1

يمكصصصع تعريصصصا النفايصصصات الصصصصلبة بانهصصصا مجمصصصوع مصصصا يرمصصص  مصصصع المنصصصا    
والمؤسسات كنفايصات يوميصة مصع مخلفصات اةطعمصة واةكيصال والعلصت و دوات 

 وغيرهصصا. واالتنظيصصا والقنصصاني والصصوري والليصصات القديمصصة واةدوات المن ليصصة 
المخلفصات ااستفصفاةية والصصحية والصصناعية والكيمياةيصة  تتضمع هذه النفايصات

 الخطرة والتي ينبغي التخل  منها بفك  علمي وسليم ك  بحست خصاةصه.
تتكصصوع النفايصصات المن ليصصة والبلديصصة مصصع مصصواد عضصصوية كمخلفصصات اةطعمصصة     
غيصصر عضصصوية كاةجسصصام ال جاجيصصة والمعدنيصصة. وتفيصصد ااسصصتراتيجية مخلفصصات و

فصصي  60إلصص   50نتصصاا المسصصتدام  ع حصصوالي ااقليميصصة لتسصصتهتل واإالعربيصصة 
فصي الماةصة وري،  10الماةة مع النفايات البلدية الصلبة هي عضوية، وحصوالي 

. [1] فصصي الماةصصة منسصصوجات 4فصصي الماةصصة  جصصاا، و 4فصصي الماةصصة بتسصصتل و 7و
داخص   آخصر ومصع منطقصة إلص   خصر   إلص تتغير كمية النفايات وتركيبها مع بلد

وااقتصصصصادية البلصصصد نفسصصصه، بحسصصصت مسصصصتو  المعيفصصصة والظصصصروا ااجتماعيصصصة 
 ورد تقريصصر توقعصصات البيةصصة للمنطقصصة العربيصصة الصصذ   الحضصصر . فقصصد والمسصصتو 

كلص  إلص   0.5 عده برنامج اةمم المتحدة للبيةة  ع الفصرد العربصي ينصتج مصا بصيع 
المخلفصات الصصلبة البلديصة  ومصا يميص  .الواحصدكل  مع النفايات فصي اليصوم  1.75

في الماةة( مما يخلصا القيمصة  40إل   30عامة ارتفاع نسبة الرطوبة )حوالي 
الحراريصصة الناتجصصة عصصع الحصصري. كمصصا  ع القيمصصة الحراريصصة تتغيصصر مصص  الظصصروا 

كيلصصصو  5000كيلصصصو كصصصالور  و 750ااقتصصصصادية وااجتماعيصصصة وهصصصي مصصصا بصصصيع 
 .[1] اتكالور  للكيلو غرام الواحد مع النفاي

 
 
 
 
 

فصصي بعصصد بلصصداع منطقصصة ااسصصكوا قصصد تصصص  نسصصبة مصصا يتصصرل مصصع النفايصصات     
فصصي الماةصصة، خاصصصة فصصي المنصصاط  الناةيصصة  50المتولصصدة دوع تجميصص  مصصا يقصصارت 

الميلصاع بيةيا ةنهصا تصؤد  إلص  إنتصاا غصا   والريفية. وتفك  هذه النفايات خطرا  
نصصصد تحلصصص  المصصصواد  حصصصد الغصصصا ات الدفيةصصصة، وإلصصص  انتفصصصاره فصصصي الهصصصوا  ع وهصصصو

العضوية. كما تمارل في بعد بلداع المنطقة طري بداةيصة للصتخل  مصع هصذه 
النفايصصات عبصصر حرقهصصا فصصي الهصصوا  الطلصص   و رميهصصا فصصي البحصصر وفصصي المجصصار  

 .[1] الماةية
تختلا عملية إدارة النفايات حاليصا بصيع مكصاع وآخصر، فمنهصا مصا يعتمصد علص  

حديلصصة  وتقنيصصات سصصاليت قديمصصة ومضصصرة بالبيةصصة، ومنهصصا مصصا يلجصصا إلصص   سصصاليت 
إدارة النفايصات الصصلبة فصر ا تمهيصديا إعصادة تصدوير  التلصو.. تتطلصت تخفا مع

سصاحات مفتوحصة  و فصي م يبقص  منهصابعضها  و إنتاا اةسمدة، ويصتم تجميص  مصا 
تجميص  النفايصات فصي مسصاحات  . يمل [1] في مطامر صحية  و يعمد إل  حرقه

وبصصصات بيةيصصصا يتملصصص  فصصصي انتفصصصار الصصصرواةي والحفصصصرات والميكر مفتوحصصصة خطصصصرا  
يقضصصي بتغليصصا  الصصصحي الصصذ  مصصا الطمصصر  .المضصصرة فصصي المنصصاط  المجصصاورة
ولجت بوض  عصوا   لمنص  تسصرت الملولصات النفايات وتجميعها في مواض  ع  

 المفتوحصصة. تخفصصاالسصصاةلة إلصص  الميصصاه الجوفيصصة فيعتبصصر  قصص  تلولصصا مصصع المكبصصات 
معالجصصة النفايصصات والمخلفصصات مصصع تلصصو. البيةصصة وانبعصصا. الغصصا ات الدفينصصة، ولهصصا 

 :[1]يلي ما  فواةد كليرة منها

وتصصدوير بعصصد تخفيصصا اسصصتعما  المصصوارد الطبيعيصصة عبصصر إعصصادة اسصصتعما   -
 النفايات كالوري والكرتوع والبتستيل وال جاا والمعادع وغيرها.

 تقلي  الحاجة إل  مساحات  وس  للمكبات  و ةماكع التجمي . -

تقلصصي  تكصصالر الحفصصرات والميكروبصصات المؤذيصصة التصصي تتواجصصد وتتكصصالر مصص   -
 النفايات.

لصاني  كسصيد تخفيد معصدات التلصو. البيةصي وانتفصار غصا ات الدفيةصة مصع  -
 الكربوع وغا  الميلاع.

 تخفيد تلو. الهوا  والرواةي الكريهة حو  المكبات و ماكع التجمي . -

 التخفيا مع حدة تغير المناخ عبر استخدام النفايات في إنتاا الطاقة. -

 الدراسات السابقة  .2

توجد دراسات قليلة حو  موضوع إدارة المخلفات الصلبة فصي ليبيصا، حيص. 
دراسصصصة لتقصصصدير كميصصصة المخلفصصصات المن ليصصصة  رمضصصصاع بصصص جرا دمحم  قصصصام رمضصصصاع

ة للصتخل  مصع هصذه المخلفصات وتحلي  مكوناتها، وإجرا  دراسة جصدو  هندسصي
نتج عع هذه الدراسة  ع معد  إنتاا الفرد مصع المخلفصات المن ليصة فصي . الصلبة

للمدينصة كجم يوميا، بينما يبل  اإنتاا اإجمالي  0.5مدينة غدامل يبل  حوالي 
طع سنويا، علما باع نسبة المصواد العضصوية تصص  إلص   20000بالكام  تقريبا 

 نصواع ومكونصات  علص  دراسصة امة دمحم جر   في مدينة بنغا  و .[2] 62%
تناولت الدراسة عمليصة  . همها المخلفات اةهلية ومصادرهاالمخلفات الصلبة و

إدارة المخلفصصات الصصصلبة فصصي المدينصصة وطصصري التعامصص  معهصصا فصصي الموقصص  وطصصري 
التخ يع والفر  والتجمي  وطري التمويص  والنقص  وصصوا إلص  إعصادة التصدوير. 

كجصم  0.5توصلت الدراسة إلص   ع إنتصاا الفصرد فصي مدينصة بنغصا   يصص  إلص  
ريبا سنويا. كمصا  فصارت الدراسصة إلص   ع كجم تق 182يوميا تقريبا، بما يعاد  

حيصص. تصصص   العضصصوية،مصصع هصصذه المخلفصصات يتملصص  فصصي المصصواد  الغالبيصصة العظمصص 
% مع إجمالي المخلفصات الصصلبة، كمصا  فصارت إلص   ع المدينصة 80نسبتها إل  

 وقبلت  2017 سبتمبر 17 في وروجعت 2017 اغسطل 28في  بالكام  الورقة استلمت

  2017 سبتمبر 18في للنفر

        2017 اكتوبر 3 في  العنكبوتية الفبكة عل  ومتاحة ونفرت
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تم تحليص  العوامص  فالجالي دراسة في  ما  .[3] طع يوميا   500تنتج ما يقارت 
التي تؤد  إل  تراكم النفايات الصلبة المن لية في مدينة الجغبصوت وتقيصيم دور 
كصص  مصصع المصصواطع والجهصصات المسصصؤولة عصصع التعامصص  مصص  هصصذه النفايصصات وكيفيصصة 
الصصصتخل  منهصصصا فصصصي المدينصصصة، باإضصصصافة إلصصص  معرفصصصة  هصصصم الطصصصري المسصصصتخدمة 

معصت بيانصات الدراسصة عصع ط و ع علص  عينصة وريص  اسصتبياع للتخل  منها. ج 
مصصع سصصكاع المدينصصة بالطريقصصة العفصصواةية، وكصصذلل إجصصرا  مقصصابتت فخصصصية مصص  

لتحليص   SPSSستخدام برنامج م ا  لسؤوليع في فركة النظافة العامة. بعد الم
النتصاةج  ع نقص  المعصدات وااليصات الخاصصة بجمص  النفايصات البيانات.  ظهرت 

وقلة الوعي البيةصي لصد  المصواطع وعصدم اسصتخدام وسصاة  جيصدة لجمص  النفايصات 
المن لية مع  هم  سصبات تكصدل النفايصات فصي المدينصة،  مصا طريقصة الصتخل  مصع 
النفايات فيتم عع طري  جمعها وحرقهصا فصي مكصت مفتصوي وهصي تعتبصر طريقصة 

بص جرا  دراسصة ميدانيصة البيصرة   سصما  كمصا قامصت .[4] يدية وغيصر آمنصة بيةيصا  تقل
توصلت الباحلة إلص   ع . فايات المن لية في مدينة مصراتةوض  النفيها يمت ق  

% مصصصصع إجمصصصصالي العينصصصصة، 37.2نسصصصبة المصصصصواد العضصصصصوية فصصصصي النفايصصصات تبلصصصص  
المسصصصصتو  وضصصصحت الدراسصصصة خصصصصصاة  النفايصصصات المن ليصصصة ومصصصصد  تصصصالير  و
ة إلصص   ع إنتصصاا ـصصـخلصصصت الدراستصصصاد  علصص  كميصصة ونوعيصصة الفضصصتت. ااق

كمصصا قامصصت  .[5] جمـكصص 1.6الفصصرد الواحصصد مصصع النفايصصات الصصصلبة المن ليصصة يبلصص  
بدراسصة التلصو. بالنفايصات المن ليصة الصصلبة وآلارهصا البيةيصة  الباحلة حميدة سصالم

إلصصص  مصصصصن  طصصصرابلل للسصصصماد  الدراسصصصة تطرقصصصتكصصصذلل فصصصي مدينصصصة طصصصرابلل. 
إلصصص   ع إنتصصصاا مدينصصصة طصصصرابلل مصصصع النفايصصصات فصصصي سصصصنة  ، وتوصصصصلتالعضصصصو 
 .[6] طع يوميا 1275بل   2006

تناولصت الدراسات يتحظ  ع معظم مع خت  استعراد الدراسات السابقة 
وكيفيصة وحسات نسبها وطصري التعامص  معهصا النفايات مع حي.  نواعها فكلة م

. الدراسصصة الحاليصصة تتنصصاو  جانصصت آخصصر فصصي إدارة النفايصصات وهصصو الصصتخل  منهصصا
 دارة المخلفات الصلبة بمدينة مصراتة. إاختيار التقنية الملل  

 مدينة مصراتةلوض  الحالي لا  .3

تق  مدينة مصراتة في فما  غرت ليبيصا، عنصد اةطصراا الفصمالية الغربيصة 
كم، يحدها البحصر  210لخليج سرت، وإل  الفري مع مدينة طرابلل بحوالي 

 130المتوسصصط مصصع جهتصصي الفصصما  والفصصري وطصصو  سصصواحلها البحريصصة حصصوالي 
ومع الجنصوت منطقصة بنصي   ليتع،كم، ويحد منطقة مصراتة مع الغرت منطقة 

راتة بصيع ـوليد ومع الفري والجنوت الفرقي منطقة سرت، وتقص  منطقصة مصص
رد ــصـرتي عـداة

o
33 

o
و 31:

 o
32:

 o
طصو  وبصيع خطصي  فصماا، 23

o
36 

14
o
و:

 o
22:

o
يبلص  إنتصاا مربص . كيلصومتر  3637وتبلص  مسصاحتها حصوالي  15

يوميصا حيص.  اطنص 450حصوالي  النفايات والمخلفات الصلبة فصي مدينصة مصصراتة
مصن  السماد العضو  في المدينصة.  مصا  إل يوميا  اطن 60ينق  ما يقارت مع 

نقطصة التجميص  التصي تقص  فصي منطقصة الغيصراع  إلص باقي المخلفات الصصلبة فتنقص  
 .[7] المكت النهاةي إل ومنه 

تعتبصر طريقصصة الصصردم  حصصد الطصصري المتبعصة فصصي الصصتخل  مصصع النفايصصات إا  ع 
فصصي مطمصصر صصصحي  و ردم غيصصر  ا  إمصصا  ع يكصصوع ردمصص بعصصديع،هصصذه الطريقصصة لهصصا 

صحي، واةخيرة هصي الطريقصة المتبعصة فصي مدينصة مصصراتة، حيص. يصتم تجميص  
النفايصات  وبعد ذلصل تصتم عمليصة تسصوية هصذه المردم، القمامة ونقلها وتفريغها في

مصصع المتحصصظ  ع منطقصصة الصصدفع تعتبصصر مصصع  مصصع آع اخصصر وتغطيتهصصا بصصالترات.
كصم  40و نها تبعد عع وسط المدينة بحوالي اةراضي غير الصالحة لل راعة 

تقريبصا. فبعصد تجميصص  النفايصات فصصي نقطصة التجميص  بمنطقصصة السصكت يصصتم نقلهصا عصصع 
غير صحي بدوع فصر   ا  طري  فاحنات كبيرة إل  منطقة الردم وطمرها طمر

عنهصا خصروا مصواد متطصايرة ورواةصي تصؤد   ممصا ينصتج مفتوحصة،في مساحات و
( خريطصصصة لمدينصصة مصصصصراتة 1إلصص  تلصصو. الهصصصوا  الخصصارجي. يوضصصصي الفصصك  )

 .[7]الحالية موضحة عليها مناط  التجمي  والردم 

نسصصمة، مصص  متحظصصة  ع منطقتصصي  505,343 حصصوالي يبلصص  عصصدد سصصكاع المدينصصة
مسصصصاحة المدينصصصة. يوضصصصي مصصصع % 53الغيصصصراع وقصصصصر  حمصصصد تمصصصلتع حصصصوالي 

 .[5] ( عدد السكاع لك  منطقة مع مناط  المدينة1الجدو  )

 
 خريطة توضي مناط  التجمي  والردم الحالية بالمدينة.1 فك 

يمكصع حسصات اإنتصاا اليصومي مصع النفايصات والصذ  يقصدر تقريبصا بكميصة  وبالتصالي
البيرة والتي قصدرت  ابتسامطع يوميا  )باعتماد النست الواردة في دراسة  450

فصصي كجصصم/ اليصصوم(.  1.5 ع معصصد  إنتصصاا الفصصرد مصصع النفايصصات يبلصص  فصصي المتوسصصط 
سيتم اعتماد النست المةوية لألصصناا التصي تحتويهصا المخلفصات الدراسة الحالية 

وذلصصل وفصص  الفصصك   ،[5]البيصصرة  سصصما  التصصي توصصصلت إليهصصا دراسصصة والمن ليصصة 
(2.) 

عدد السكاع بمناط  مدينة مصراتة. 1 جدو   

 ت المنوقة عدد السسان

 1 طمينة 24,148

 2 الدافنية 16,370

 3 قصر  حمد 19,208

 4 ال روي 32,288

 5 الغيراع 32,924

0,,,13 

 

يوليو 9  6 

 7 ر ل الطوبة 29,500

 8  اوية المحجوت 30,027

 9 ذات الرما  37,531

 10 الفواهدة 52,326

  اإلجمالً    343,502

 

 

 . النست المةوية لألصناا الموجودة في المخلفات البلدية الصلبة2 فك 

 ساسصصيا فصصي عمليصصة إدارة المخلفصصات،  تملصص  اةعمصصا  اللوجسصصتية عنصصصرا    
وكذلل استحواذها عل  ج    ساسصي مصع التكلفصة،  وقت،وذلل لما تتطلبه مع 

% مصصع إجمصصالي تكلفصصة توليصصد 40حيصص. تصصص  تكلفصصة اةعمصصا  اللوجسصصتية إلصص  
بصصالرغم مصصع  ع تكلفصصة الوقصصود فصصي ليبيصصا منخفضصصة إا الطاقصصة فصصي بعصصد البلصصداع. 
سصعة ممصا يسصتل م قطص  مسصافات كبيصرة لغصرد نقص   نها تتمي  بالمسصاحات الفا

 40 مصع المخلفات. مكاع الصردم الحصالي يبعصد عصع وسصط المدينصة بمسصافة تقصرت
كيلومتر، ويتم الردم بفك  غير صحي، حي. يتم فقصط تجميص  القمامصة وتركهصا 
تتكصصدل. حاليصصا يوجصصد نقطتصصي تجميصص ، اةولصص  بمنطقصصة السصصكت واللانيصصة بمنطقصصة 

جميص  القمامصة مصع المنصا   والمحصتت والمستفصفيات وغيرهصا يصتم ت .السكيرات
  كبصرسصعتها مع النقصاط ونقلهصا إلص  هصاتيع النقطتصيع ومصع لصما اسصتخدام سصيارات 

م 35 تقريبصصا
3
طصصصع( لنقلهصصا إلصص  المصصصردم النهصصاةي. يوجصصد  يضصصصا  10حصصوالي )، 

طصصع/ يصصوم يقصصوم بااسصصتفادة مصصع  80مصصصن  للسصصماد العضصصو  قدرتصصه اإنتاجيصصة 
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تحويلها إلص  سصماد، علمصا  بصاع عمليصة فصص  المخلفصات بج   مع هذه المخلفات 
عصامت لغصرد فصص   15يعم  بهذا المصصن  ، حي. تتم يدويا  في هذا المصن 

 المخلفات.

ام، سصصيارة بمختلصصا اةحجصص148حصصوالي نقصص  المخلفصصات خدمصصة وم بتقصصحاليصصا 
متصصر مكعصصت، واللصصاني بحجصصم  1.1و  بحجصصم اة ويوجصصد نصصوعيع مصصع الصصصنادي ،

 الناقلة فصي ت ايصد مسصتمر وهصي كالتصاليالفاحنات كما  ع سعات  مكعت،متر 7
[7]: 

متصصر مكعصصت ضصصاغطة لتجميصص  ونقصص  القمامصصة مصصع اةحيصصا  السصصكنية إلصصص   5 -
 محطات التجمي  المرحلية.

متصصصر مكعصصصت ضصصصاغطة لتجميصصص  ونقصصص  القمامصصصة مصصصع  19متصصصر مكعصصصت و 7-9 -
الفصصصوارع وميصصصاديع المدينصصصة إلصصص  محطصصصة التجميصصص  المرحليصصصة  و إلصصص  موقصصص  

 التخل  النهاةي.

متر مكعصت ضصاغطة لنقص  القمامصة مصع محطصات التجميص  المرحليصة  35-50 -
 إل  موق  التخل  النهاةي.

كلير مع الدو  التي تستغ  النفايات في توليد الطاقة تنصتهج  سصلوت فصص  الإع 
هصصو مصصا يتطلصصت درجصصة عاليصصة مصصع وعصصي وتعصصاوع المخلفصصات عنصصد المصصصدر، و

 .ليبيافي حاليا غير متب  في إدارة المخلفات إا  ع هذا النهج  المواطنيع،

القمامصة ليصتم نقلهصا لتجميص  مصصراتة  مدينصةمكبصات مرحليصة فصي  ةيوجد لتلص
 كما يلي: النهاةي وهيإل  المكت 

 (1المكت المرحلي رقم ) (  
علصص  داةصصرة عصصرد  المنقصصو يقصص  بصصالقرت مصصع ج يصصرة 

o
23

o
فصصما ،  32:

وخصصط طصصو 
o
5

o
فصصري. ويقصصوم باسصصتقبا  القمامصصة ومخلفصصات البنصصا  واةلصصا. 15:

التي تاتي مع المنا  ، وتقوم السيارات بعملية النقص  مصرتيع يوميصا علص  اةقص  
إل  المكت النهاةي، كما  ع الفركة تقوم بصر  المبيصدات علص  الموقص  لضصماع 

نصه بصصالقرت مصع وسصصط  مصع عيصصوت هصذا المكصصت . تالمكصصعصدم تناقص  اافصصات مصع 
المدينة، وكذلل بالقرت مع سوي الخضار وعدم وجود سياا للحد مصع انتفصار 
 النفايات وهو في ت ايد مستمر، وقد تم قفص  هصذا المكصت مصؤخرا فصي بدايصة سصنة

 .[7] يبيع هذا المكت( 3والفك  ) ،2015

 

 (1. مكت مرحلي )3 فك 

 (2)المكت المرحلي رقم  ( ت
علصص  داةصصرة عصصرد  داووخلصصا مقصصر فصصركة  هصصذا المكصصت يقصص 

o
20

o
:32 

فصرقا، وخصط طصو  
o
7:

 o
كيلصو  7ويبعصد عصع وسصط المدينصة حصوالي  ،افصرق 15

العامصة للنظافصة متر، وهو قطعة  رد مسيجة تم اسصتةجارها مصع قبص  الفصركة 
وهصذا الموقص   مربص ،كيلومتر  2ليتم تجمي  القمامة فيها وتبل  مساحتها حوالي 

 .[7] ( يبيع هذا المكت4والفك  ) اةو ،الموق  ا يق   همية عع 

 

 (2) . المكت المرحلي رقم4 فك 

 (3المكت المرحلي رقم ) ( ا
في منطقة الغيراع عل  داةرة عرد هذا المكت يق  

o
19:

o
فماا،  32

وخط طو 
o
0:

o
كيلو متر، ويتم  8فرقا، ويبعد عع وسط المدينة حوالي  15

جمي  القمامة تمهيدا لنقلها إل  المكت النهاةي، وا تتوفر فيه فروط تفيه 
 .[7] ( يبيع هذا المكت5والفك  ) ،الستمة إا انه مسيج فقط

 
(3المكت المرحلي رقم ). 5فك    

 :ما يلي عدة عوام   همها عل محطات التجمي  المرحلية يعتمد إنفا  

 النهاةي.المسافة مع موق  التجمي  إل  موق  التخل   -

 ال مع الت م لوصو  الفاحنة إل  موق  التخل  النهاةي. -
 النهاةي المكت 

ع وسصصط المدينصصة عصص يبعصصدالمكصصت النهصصاةي فصصي فصصري مدينصصة مصصصراتة ويقصص    
غيصر صصحي، وتبلص  مسصاحته حصوالي  انهاةيص يعصد مكبصاو، ا  كيلو متر 40بحوالي 
. تجمصصص  القمامصصصة وتنقصصص  مصصصع قبصصص  يعمصصص  بطريقصصصة بداةيصصصة جصصصدا  و هكتصصصار،100

المواطنيع وسيارات الفركة، ويتم تسوية المخلفصات بواسصطة البلصدو ر لصم بعصد 
م تاتي سيارات الحماة والميصاه الناتجصة لذلل تاتي مخلفات البنا  وتسو   يضا، 

ويصصص   يصصومي،تتكصصرر هصصذه العمليصصة بفصصك   .عصصع مخلفصصات العمليصصات الصصصناعية
متصصر، ويصصتم إلقصصا  المخلفصصات دوع  7إلصص  حصصوالي  بعصصد المنصصاط  فصصياارتفصصاع 

ويوضصي  . [7]حي. تمت  اةرد السواة  المختلفة مع هصذه المخلفصات فر ،
-3443( كميصصة القمامصصة الداخلصصة إلصص  المكصصت النهصصاةي خصصت  الفتصصرة 2جصصدو  )

34,5. 

 [7] المكت النهاةي القمامة الداخلة إل  كمية. 2 جدو 
 السمٌة بالون  السنة 

2009 21682 

 غير متوفر  2010

2012 19003 

2013 26454 

 
مليصصة إدارة فصصي عالتصصي تصصم متحظتهصصا  التاليصصة المهمصصة النقصصاطينبغصصي اإفصصارة إلصص  

 :بالمدينة المخلفات

يتم التخل  مع النفايات بفك  عفواةي دوع ااهتمام بالبعد البيةي وعصدم  -
 إتباع الطريقة الصحيحة في الدفع الصحي.
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النفايصات يصؤد  إلص  انتفصار الصرواةي الكريهصة وافصتعا  الحراةص  عدم ردم  -
 وانبعا. الدخاع في الهوا  الجو  بالمناط  المحيطة بالمكت.

عصصدم اتبصصاع الطصصري العلميصصة الحديلصصة فصصي إدارة النفايصصات حيصص. ا يصصتم فصصص   -
النفايصصات الصصصناعية  و النفايصصات الخطصصرة عصصع النفايصصات المن ليصصة لهصصذا فصص ع 

 حية تكوع كبيرة ويصعت معالجتها.المخاطر الص

   لسماد العضو  امصن 
بمنطقصصة السصصكت، ويبعصصد عصصع  1984هصصذا المصصصن  سصصنة  بنصصا البصصد  فصصي تصصم 

، وبصد  المصصن  فصي العمص  إلص  الجنصوت منهصا ا  كيلو متر 8وسط المدينة حوالي 
   مصصا يعصصاد  إنتصصاا  يوميصصا،طصصع 120بسصصعة تصصصميمية تصصص  إلصص   1986سصصنه 

ف نصصه  الحاضصصر وقصصتالمدينصصة مصصصراتة مصصع النفايصصات فصصي ذلصصل الوقصصت،  مصصا فصصي 
حصصوالي إلص  لقصدم هصذا المصصن  وتهالكصه فص ع قدرتصه اإنتاجيصة انخفضصت  ونظصرا  
مقارنصة باإنتصاا الحصالي للنفايصات فصي  صغيرا   ا  طع يوميا، وهي تعتبر رقم 80

طع يوميا، كما يفصرا علص  تفصغي   450بحوالي الذ  يقدر ومدينة مصراتة 
   [7].عامت لفر  النفايات 15منهم  عامت 40هذا المصن  حوالي 

 .  التقنيات المستخدمة في إدارة المخلفات الصلبة4

 سيتم هنا استعراد  هم التقنيات المستخدمة في معالجة النفايات الصلبة.

 الطمر الصحي    .
النفايات واحتواةها للحد مع اةضصرار تهدا هذه الطريقة إل  تقلي  حجم 

 ق  مصا يمكصع كصذلل وضصعها  البيةية وذلل عع طري  تقلي  حجم النفايات إل 
فصصي  قصص  حيصص  ممكصصع وطمرهصصا يوميصصا . ويمكصصع تطبيصص  طريقصصة الطمصصر الصصصحي 

 :كما يلي باسلوبيع
طريقة الخندي: حي. يتم حفر خنادي منفصلة عع بعضها تو ع فيهصا النفايصات 

تغط  بالترات الذ  تم استخراجه خت  عملية الحفصر، مص  مراعصاة وتر  لم 
  ع عم  الخندي يجت  ا يؤلر عل  المياه الجوفية.

طريقصصة المسصصاحة: فصصي هصصذه الطريقصصة يصصتم حفصصر مسصصاحة معينصصة بعمصص   كبصصر مصصع 
الخندي لم تمأل بالنفايات وتر  لم تغط  في نهاية اليصوم إا  ع هصذه الطريقصة 

 .[10]النفايات مع الخندي للتخل  مع نفل حجم تتطلت مساحة  ق  
إع هذه الطري تساهم في تلو. البيةصة، وبالتصالي ف نصه مصع الضصرور  اسصتخدام 
طريقة الطمر الصحي التصي تعتمصد علص  الوسصاة  والتقنيصات الحديلصة مصع حيص. 
اختيصصار الموقصص  الصصذ  يجصصت المراعصصاة فيصصه خدمصصة سصصكاع المنطقصصة فصصي صصصحتهم 

عدة عوام  يجت  خذها في عيع ااعتبار في طريقصة الطمصر توجد  وستمتهم.
 :[9] الصحي منها ما يلي

: يترتت علص  إنفصا  الموقص  تكلفصة عاليصة جصدا  مصع حيص. فصرا  اةرد التسلفة
 وحفرها وتجهي ها، لذلل يجت  ع تكوع تكلفة إنفا  المكت اقتصادية.

، اةمصر: حي. يجت عصدم إغفصا   هميصة تقبص  السصكاع لهصذا تقبل السسان للموقع
وبالتالي وجت إعتمهم بهصذا عنصد اختيصار الموقص ، كمصا يفضص   ع يبعصد الموقص  

المطصارات  كمصا يجصت  ع تبعصد عصع ،كيلصومتر 5مسصافة عع  قرت تجم  سكني 
كيلومتر بسبت انجذات الطيور لمواق  المكبات مما يصؤلر  10باكلر مع مسافة 
 ركة الطاةرات.عل  ح

رد عمقهصا وسصعتها تعتمصد تحفصر حفصرة فصي اةفي طريقة الطمصر الصصحي 
 لصصا  25علص  طبيعصصة المنطقصصة وكميصصة النفايصصات، وتقصدر المسصصاحة الت مصصة لكصص  

مواطع حوالي هكتار واحد في السصنة. ولمعرفصة حجصم الموقص  ابصد مصع معرفصة 
كمية النفايصات وكلافتهصا حيص. تعتمصد كلافصة النفايصات الصصلبة المرصوصصة علص  

 كلمصصا  ادت كفصصا ة عمليصصاتف الصصر ،نوعيصصة المعصصدات المسصصتعملة فصصي عمليصصة 
بعصد اانتهصا  مصع عمليصة الحفصر يصتم  ستوعت المكت كميصات  كبصر.كلما االر  

عصص   الحفصصرة عصصع الميصصاه الجوفيصصة بطبقصصة عا لصصة توضصص  علصص  قاعصصدة وجوانصصت 
الحفصصصرة وذلصصصل للحصصصد مصصصع نفاذيتهصصصا وتجهيصصص  المكصصصت بفصصصبكات لجمصصص  الغصصصا ات 

 لألسبات التالية:

 الميلاع كمصدر للطاقة.ااستفادة مع غا   -

 الحد  و من  عمليات اافتعا  الذاتي للمكت. -

 من  تسريت الغا ات الناتجة عع موق  الطمر إل  مناط  مجاورة. -

عملية طمر النفايات عملية قديمة جد ا وم  ذلصل فهصي ت ع صدا واحصدة مصع  كلصر 
ا في عمليات التخل  مع النفايات،  معظم  ماكع طمصر إا  ع التقنيات استخدام 

معصصدات إنتصصاا الطاقصصة. وهصصي تعتبصصر  كلصصر الطصصري فصصيوعا تملصصل  االنفايصصات 
و رخصصصها، وتصصتم هصصذه العمليصصة بحفصصر خنصصدي  و حفصصرة فصصي اةرد، لصصم تصصبطع 
بطبقصصصة مصصصع اإسصصصمنت  و اإسصصصفلت  و البتسصصصتيل، ويجصصصت  ع تتحمصصص  البطانصصصة 

ماةية والتحلص  العضصو  درجات الحرارة العالية، و ع تكوع مقاومة للمواد الكي
حتصص  ا تتسصصرت النفايصصات الضصصارة إلصص  الميصصاه الجوفيصصة. كمصصا تصص ود حفصصر الصصدفع 

% مصع النفايصات 90بفبكة صرا للمياه العادمة، حي. يتم تصريا  كلصر مصع 
المن لية بالدفع. ومع عيصوت هصذه الطريقصة اةرد التصي يصتم فيهصا دفصع القمامصة 

 .[10]ها عليلبنا  وإقامة المنفآت تكوع لينة وا يمكع استعمالها في ا

 الهضم التهواةي    ت.
فصي هصذه الطريقصة تسصصتخدم الكاةنصات الدقيقصة لتحويصص  النفايصات العضصوية إلصص  

 و لتحويلهصا  والحرارة،يمكع حرقه لتوليد الكهربا   الذ غا  حيو  )الميلاع( 
البايوميلصاع. هصذه التقنيصة هصي اةكلصر مناسصبة للنفايصات العضصوية الرطبصة  و  إل 

فضصصتت الطعصصام، كمصصا يمكصصع اسصصتخراا السصصماد الحيصصو . فصصي هصصذه الحالصصة يصصتم 
 العضصوية، ويتكصوعتركيت مواسصير لجمص  الغصا ات الناتجصة عصع تحليص  المصواد 
لعمليصة مصع ا تتكوع غا  المكبات في  ماكع الطمر الصحي في مراح  مختلفة.

خمصصل مراحصص  وهصصي: الضصصبط المبصصدةي، مرحلصصة التحصصو ، المرحلصصة الحمضصصية، 
طريقصة لخطصوات ( مخططصا  6تخمر الميلاع، مرحلة النضج. ويوضي الفصك  )

 .الهضم التهواةي

 

الهضم التهواةي للمخلفات خطوات .6 فك   

الحري    ا.  
والتخل  مع اةوبةصة، تهدا عملية حري النفايات إل  تقلي  حجم النفايات 

وتحاو  محطات حري النفايصات فصي الوقصت الحاضصر تقليص  حجصم النفايصات إلص  
 ق  قدر ممكع وتحوي  الطاقة الحرارية الكامنة التصي يسصتفاد منهصا فصي مختلصا 

و ع النفايصصات الصصلبة القادمصصة للمحطصة لمعرفصصة بصتم عمليصصة الحصري تصص المجصاات.
لصصم تفصري فصصي خص اع جمصص  النفايصات التصصاب  ومصع  للحصصري،كميصة المصصواد المتصوفرة 

ويجصصت  ع تتصصوفر فصصي خصص اع جمصص  النفايصصات مواصصصفات خاصصصة مصصع  للمحطصصة،
 :[12] ما يلي  همها

سصصاعة فصصي اليصصوم وعلصص   24حجصصم كبيصصر يضصصمع تفصصغي  محطصصة الحصصري  -
عصصع الحصصري فصص ع التقلصصصات  ةمصصدار السصصنة ةنصصه فصصي حالصصة توقصصا المحطصص

والتمصصددات التصصي تحصصد. تصصؤد  إلصص  حصصدو. تفصصققات وتلصصا فصصي غرفصصة 
 الحري.

منصص  تطصصاير الغبصصار واةوراي مصصع مخصص ع النفايصصات، وكصصذلل مصص  انتفصصار  -
 الرواةي الكريهة الناتجة عع تعفع النفايات.

، حيص. ت سصتخدم المصواد اةوليصة ا  هصو عمليصة معالجصة النفايصات حراريصالحري 
المعالجة كمواد تغذية )وقود(. تعود فكرة حري النفايات إل  عصام  والمواد غير

كميصصة كافيصصة مصصع الهصصوا   الطريقصصة بوجصصودفصصي بريطانيصصا، وتحصصد. هصصذه  1876
صصصري النفايصصصات فصصصي درجصصصة حصصصرارة  حيصصص. تتحصصصو  م̊،  850ةكسصصصدة الوقصصصود. ت حن

غيصصر قابلصصة النفايصصات فصصي هصصذه المرحلصصة إلصص  لصصاني  كسصصيد الكربصصوع ومصصا  ومصصواد 
والذ  يحتو  داةمصا  علص  كميصة  لتحتراي م  رواست صلبة ت سما  رماد القاع

قليلة مع رواست الكربوع. ويص  الو ع بعد الحصري إلص  لللصي و نهصا الفعلصي 
% مع الحجم الفعلي. يوجصد فصي مصصان  توليصد الطاقصة 90وحجمها إل  حوالي 
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صوا  الحصرارة المنبعلصة مع النفايات باستخدام هذه التقنية غتيصة لكصي تحص افظ وت ح 
لكهربا  وبخار، كما يوجد فيها  نظمة فاملة لمراقبة تلصو. الهصوا  تعمص  علص  
تنظيصصا الغصصا ات المحترقصصة لكصصي ا تتجصصاو  نسصصت اانبعصصا. المسصصموي بهصصا قبصص  

-50الهصصوا  عصصع طريصص  المدخنصصة. تسصصتهلل هصصذه المصصصان  حصصوالي  إطتقهصصا فصصي
تتمل  فصي سنويا . إع  هم مصادر مواد التغذية  لا طع مع مواد التغذية  300
 :[12]ااتي 

 وقود مصدره النفايات المحلية الصلبة. -

 وقود مصدره النفايات التجارية والصناعية. -

 .[12] وقود مستخل  مع النفايات الصلبة النفايات  ووقود مفت  مع  -
 وتكوع مخرجات هذه المصان  عل  النحو التالي:

 و كتهمصا فصي حالصة الجمص  بصيع الحصرارة ومصصن  الكهربا   و الحصرارة  -
 الطاقة.

رماد القاع، وهو الرماد المتبقي بعد عمليصة ااحتصراي ويمكصع اسصتخدامه  -
لصصناعة ااسصمنت  و كمصصادة تسصتخدم كطبقصصة  وليصة للطرقصصات.  فصي حالصصة 

 عدم إ الة المعادع قب  ااحتراي، يمكع إعادة تدويره بعد ااحتراي.

 حي. تجم   جه ة مراقبة التلو. هذا الرماد. الرماد المتطاير، -
( مخططا  لمصن  توليد الطاقة مصع النفايصات باسصتخدام تقنيصة 7الفك  ) ويوضي

سصصبقة ااحتصصراي )الموقصصد(، وبعصصد  الحصصري، حيصص. ت نقصص  النفايصصات إلصص  غصصرا م 
ااحتصصراي ينصصتج الخبصص. والرمصصاد. بعصصد ذلصصل، ي نقصص  الغصصا  بماصصصة المصصا   و بصصا  

   طريقة تنقية  خر . وفي النهاية، ينبع. الهوا  النظيا مع المدخنة للجو.

 
مخطط لتوليد الطاقة باستخدام تقنية الحري .7 فك   

 0.7و 0.4يمكصصصصع  ع تصصصصص  الكفصصصصا ة الكهرباةيصصصصة لمصصصصصان  الحصصصصري بصصصصيع     
 الحراريصة لحصريطع مع النفايات الصلبة الكفصا ة  1ساعة باستخدام  /ميجاوات

إا  ع  سصصصاعة. /ميجصصصاوات 2طصصصع مصصصع النفايصصصات الصصصصلبة فتصصصص  تقريبصصصا إلصصص  1
لمحطات الحري تصاليرات بيةيصة، فعنصد حصري النفايصات الصصلبة ينصتج لصاني  كسصيد 
الكربصصوع والنيتصصروجيع ولصصاني  كسصصيد الكبريصصت ومجموعصصة  خصصر  مصصع مراحصص  
الغا  العضو  والتعضو  انبعالات الهوا ، و يضا الرمصاد المتطصاير ورمصاد 

% 20)حجمية( تصص  إلص   القاع هي مع التاليرات البيةية، ويمل  الرماد نسبة
ويفصصك  الرمصصاد المتطصصاير خطصصورة  كبصصر مصصع  [،9] مصصع الكميصصة التصصي يصصتم حرقهصصا

رماد القاع ةع الرمصاد المتطصاير يحتصو  علص  نسصت عاليصة مصع المعصادع اللقيلصة 
مل  الرصا  والكاديوم والنحال والخارصيع باإضافة إلص  كميصات صصغيرة 

احتراي في التطبي  التجار  همصا الفصرع ا مع  نواع تقنياتمع المواد السامة. 
 .  والسير المتحرلالدوار 
السير المتحرل هو تصميم احتراي نمطي لمحرقة النفايات الصصلبة البلديصة     

النفايصات عصع طريص  الرافعصة  و  وفيهصا ت لنق ص "محرقة نفايات القمامة المن ليصة". 
راي ومنهصا ينتقص  إلص  غرفصة ااحتص والصذ  ينقلصه المتحصرل،الكمافة عل  السصير 

للسصير ةسف  إلقا  المخلفات المحروقصة فصي مجمص  الرمصاد فصي الجهصة اةخصر  
المحرقة عبارة عع وسط مسامي معدني تسمي لهوا  ااحتراي الرةيسصي  وهذه

هات مصع  علص  السصير  بالتدف  مع القاع، فيما هوا  ااحتراي اللانو  م ود بفوا
 النصصوع لديصصههصصذا .[10ات الصصدوامي ]تسصصه  ااحتصصراي الكامصص  ب دخصصا  ااضصصطر

غرفصصة احتصصراي لانويصصة موصصصولة بعصصد محرقصصة السصصير المتحصصرل يصصتم فيهصصا ت ويصصد 
هوا  ااحتراي اللانو ، لضماع إتاحة الوقصت الكصافي لتحتفصاظ بدرجصة حصرارة 

 امخططصص (8) فصصك يوضصصي الو السصصامة،لكصصي تتحلصص  الملولصصات العضصصوية عاليصصة 
 .محرقة السير المتحرلل

 
محرقة السير المتحرل. 8  فك  

اانحت  الحرار  والتحوي  لغا  )التغوي (   د.  
اانحصصت  الحصصرار  هصصو تفكصصلل حصصرار  للنفايصصات فصصي غيصصات الهصصوا  إنتصصاا 
الغا  )غا  مركت(، السواة  )نفط خصام(  و المصواد الصصلبة )فحصم،  غلبصه رمصاد 
وكربوع(. يحد. اانحصت  الحصرار  عصادة فصي درجصة حصرارة تتصراوي مصا بصيع 

مصصع درجصصة مةويصصة. يحصصد. التغصصوي  فصصي درجصصات حصصرارة  علصص   400-1000
 وكسصجيع محصددة. يحتصو   مةويصة، وبكميصةدرجة 1400-1000جة حرارة در

المنصصصتج الغصصصا   علصصص  لصصصاني  كسصصصيد الكربصصصوع، و و   كسصصصيد الكربصصصوع، وغصصصا  
الهيدروجيع، وغا  الميلاع، والما . عمليات التخل  مع النفايات القاةمة علص  

نبعالصات بوجصه  خص  ي قلاصتع ويمنعصاع التآكص  واا  والتغوياانحت  الحرار  
 علصصص  القلويصصصات والمعصصصادع اللقيلصصصة. سصصصيكوع هنصصصال اإبقصصصا وذلصصصل عصصصع طريصصص  

 اةوليصصة الناتجصصةانخفصصاد فصصي مقصصدار انبعصصا. لصصاني  كسصصيد الكبريصصت والجسصصيمات 
. لكصصع انبعصصا.  كسصصيد النيتصصروجيع والتغصصوي عصصع عمليصصات اانحصصت  الحصصرار  
لتقنيصصصة  ا  مفصصصابهرة والديوكسصصصينات ربمصصصا يكصصصوع والمركبصصصات العضصصصوية المتطصصصاي

وعصادة  مصا ي فصار إليهصا بالمعالجصة الحراريصة المتقدمصة،  اةخر ،معالجة النفايات 
بصصدوع  ع  ا  واانحصصت  الحصصرار  الوقصصود حراريصص حيصص. ت عصصالج مصصصان  التغصصوي 

تسمي لكمية كافية مع اةوكسجيع بااحتراي التام. كمصا  ع تلصل المصصان  عصادة  
 – 25مصان  الحري، وهي تستهلل حوالي ما تكوع  صغر و كلر مرونة مع 

 لا طع مع النفايات في العام علص  الصرغم مصع  ع بعصد اةنصواع يمكصع  150
( 9الفصك  )ويوضصي  ،[11] لصا طصع فصي العصام 350 ع يص  استهتكها إلص  

ينبغصصي اإفصصارة إلصص   ع . والتغصصوي عمليصصة اانحصصت  الحصصرار   تصصدف ل امخططصص
   :تمل  في ااتيالوقود في هذه التقنية تالمواد الداخلة في صناعة 

 وقود مصدره النفايات المحلية الصلبة. -

 وقود مصدره النفايات التجارية والصناعية. -

 وقود مفت  مع النفايات  و وقود مستخل  مع النفايات الصلبة. -

وقود غير مفت  مع النفايات، عل  سبي  الملصا : الخفصت، واةفصكا   -
 )النباتات والحيوانات(.اةخر  مع الكت  الحيوية 

 يمكع الحصو  عل  المخرجات التالية:مع خت  هذه التقنية 

كتهما في حالة الجم  بيع الحصرارة ومصصن   الحرارة  والكهربا   و  -
 الطاقة.

تجميصصص  الغصصصا ، حيصصص. يمكصصصع تنقيتصصصه إنتصصصاا الغصصصا  الحيصصصو ، والوقصصصود  -
 الحيو ، والكيماويات، والهيدروجيع.

المصصصواد الخصصصام المسصصصتخدمة فصصصي الصصصصناعات الكيمياةيصصصة والتصصصي تسصصصمي  -
نتصاا المصواد البتسصتيكية إالصنفط عنصد باستخدام الكت  الحيويصة بصدا  مصع 

 عل  سبي  الملا .

رمصصاد القصصاع، والفحصصم، والخبصص. المعصصدني، وهصصي منتجصصات لانويصصة يمكصصع  -
اسصصتخدامها ةغصصراد مفيصصدة كصصصناعة ااسصصمنت وصصصناعات الطبقصصات 

ويتكصصصوع الغصصصا  الصصصصناعي مصصصع غصصصا  لصصصاني  كسصصصد  اةوليصصصة للطرقصصصات.
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والهيصدروجيع والميلصاع  ، كسيدا لكربوعو و  الكربوع بفك  رةيسي 
 .[13] الما وبخار 

 

 
والتغوي عملية اانحت  الحرار   مخطط لتدف  .9فك    

هي عملية معقصدة،  عته  الموضحةالبداة  بيع التقنية الملل  مع إع اختيار 
 .فالمعايير المستخدمة كليرة، وبالتالي تمر مرحلصة اتخصاذ القصرار بعصدة خطصوات

تقيصيم تتملص  فصي الخطصوة اللانيصة  مصا تحديصد المعصايير، تتمل  فصي اةول  الخطوة 
فصي والمختصصيع خبصرا  الويصتم ذلصل عصع طريص   ،المعصاييرك  معيصار مصع هصذه 

 لو ع المتارجي.هذا المجا . ولغرد التقييم فقد تم استخدام طريقة ا

 Swing Weighting رجيتاطريقة الو ع الم . 5
Method 

 رجي للمقارنصصصة بصصصيع عصصصدد مصصصع الخيصصصاراتتصصصاتسصصصتخدم طريقصصصة الصصصو ع الم   
واختيصار اةفضص  مصع بينهصا، وتعتمصد هصذه الطريقصة علص  عصدة خطصوات  المتاحة

هصذه الطريقصة للمقارنصة بصيع  تفي هصذه الدراسصة اسصتخدم سيتم توضيحها احقا .
والهضصم  والحصري، الصصحي،هصي الطمصر وعدد لتلصة تقنيصات إدارة المخلفصات 

( خطصوات طريقصة 10) التهواةي واختيار اةفض  مع بينهصا. ويوضصي الفصك 
 .رجيتاالو ع الم

مصصصفوفة  و اع المعصايير: حيصص. تتكصوع هصصذه المصصفوفة مصصع البصصداة   إنفصا  (1
، ويصتم مصني و ع ااعتبصاربعصيع  تؤخصذوالمعايير التصي  التي تتم المقارنة بينها
 المعايير لجمي  البداة .

 
 

 
 رجيتا. خطوات طريقة الو ع الم10 فك 

 
 

تحويصصص  اةو اع الممنوحصصصة فصصصي المصصصصفوفة السصصصابقة إلصصص  قصصصيم تتصصصراوي بصصصيع  (2
الصصذ  تحصصص  علصص   علصص   ( للبصصدي 1فصصي هصصذه الخطصصوة تمصصني القيمصصة ) .(1،0)

الصصذ  تحصصص  علصص   قصص  و ع، وبصصاقي البصصداة   ( للبصصدي 0القيمصصة )و ع، وتمصصني 
 (.1،0تمني قيما  بيع )

يصتم  .Benchmarkإنفا  المصفوفة التي تحتو  عل  العنصصر المعيصار   (3
في هذه الخطوة إنفا  مصفوفة جديدة تحتصو  علص  العنصصر المعيصار  والصذ  

يمكصصصع  ع تتحصصصص  عليهصصصا جميصصص  المعصصصايير، يكصصصرر محتصصصو    سصصصو  قيمصصصةيملصصص  
لصصو  العنصصصر المعيصصار  لجميصص  المعصصايير ماعصصدا المعيصصار المصصراد إعطصصا  و نصصه.

، 60،80وجصصصود لتلصصصة معصصصايير وكانصصصت  فضصصص  قصصصيم للمعصصصايير هصصصي ) افترضصصصنا
( علصص  50، 40، 30علصص  التصصوالي، وكانصصت  سصصو  قصصيم للمعصصايير هصصي )( 100

 . (3) و اع بالصورة الموضحة بالجدو اة التوالي، فيتم إعطا 

 مصفوفة العنصر المعيار  . 3جدو 

 معٌار)ج( معٌار)ئ( معٌار)أ( المعٌار

Benchmark 34 04 54 

 54 04 44, معيار) (

 54 24 34 معيار )ت(

 04 04 34 معيار )ا(

(: فصي هصذه الخطصوة ترتصت المعصايير Rankترتيت المعايير حست  هميتها ) (4

حسصصت  هميتهصصا بحيصص. يحصصص  المعيصصار اةهصصم علصص  الترتيصصت اةو  ويحصصص  
( علصص  الترتيصصت Benchmarkالمعيصصار اةقصص   هميصصة )وهصصو المعيصصار المرجعصصي 

 اةخير.

(: يمصصني كصص  معيصصار درجصصة تتصصراوي بصصيع Rateإعطصصا  درجصصة لكصص  معيصصار) (5

(، ويحص  المعيصار 100عل  درجة )(، حي. يحص  المعيار اةهم 100،0)
 (.0( عل  درجة )Benchmarkاةق   همية )وهو المعيار المرجعي 

حسات النسبة المةوية لك  معيار: يتم حسات النسبة المةوية بقسصمة الدرجصة  (6
 التي تحص  عليها المعيار عل  المجموع الكلي للدرجات.

بصصدي  عصصع  و هميصصة كص  المقارنصة بصصيع البصصداة : وذلصل مصصع خصصت  حسصات قصصوة( 7
طريصص  ضصصرت النسصصبة المةويصصة التصصي تحصصص  عليهصصا المعيصصار فصصي مصصصفوفة القصصيم 

 المعيارية، ومع لم تجم  القيم المتحص  عليها لك  بدي  مع البداة .

علصص  فكصصرة تحويصص   و اع البصصداة  )والتصصي  تصصارجيطريقصصة الصصو ع المتقصصوم 
. [0,1] بصيعيمكع  ع تاخذ    قيمة في هذه الحالة( إل  قيمة معياريصة تتصارجي 

بعدها يتم إيجاد  سصو  حص  فصي جميص  هصذه المعصايير واسصتخدامه كقيمصة مرجعيصة 
Benchmarking  .للحكم عل   همية ك  معيار مع هذه المعايير 

 المناسبة إدارة المخلفات بمدينة مصراتةتقنية اختيار ال  .6

فصي البدايصة تصصم تحديصد المعصايير التصصي سصيتم اسصتخدامها لغصصرد المقارنصة بصصيع 
سصم كص  ق  لصم  رةيسصيةالبداة  اللتلة، وتصم تقسصيم هصذه المعصايير إلص   ربعصة  قسصام 

( هصذه 4ويوضصي الجصدو  )، مجموعة مع المعصايير الفرعيصة إل معيار رةيسي 
 المعايير.

 المعايير المستخدمة في التقييم .4جدو  

 المعاٌٌر الفرعٌة المعٌار الرقٌسً

 معايير بيةية

 تلو. الهوا  والمياه

 استخدام اةرد

 تقلي  المخلفات

 الضوضا  والغبار

 معايير اجتماعية

 القبو  لد  النال

 القوانيع والسياسات

 اللقة

 معايير تقنية

 خبرة العما  المحلييع

 اةنظمة المحلية للتوليد

 القدرة ااستيعابية

 القدرة التوسعية

 القدرة عل  ااستمرارية

 معايير اقتصادية

 تكلفة اإنفا 

 قيمة ااستلمار

 تكاليا الصيانة والتفغي 

 خل  فر  عم 

 المخلفات الصادرة
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الخطوات الواردة في البند  إتباعفقد تم ااختيار لغرد الوصو  إل  قرار 
 الساب  وف  ااتي:
الخطصصوة إنفصصا  مصصصفوفة  عمصصدتها تملصص  التقنيصصات هصصذه تصصم فصصي : الخوللوة ا ولللى

الصصلت. التصصي سصصيتم المفاضصصلة بينهصصا )وهصصي الطمصصر الصصصحي والهضصصم التهصصواةي 
بعصصيع ااعتبصصار.  تالتصصي  خصصذ الرةيسصصية والحصصري(، وتملصص  الصصصفوا المعصصايير

صصص( 5) جصصصدو يوضصصصي  ني اةو اع لهصصصذه مصصصصفوفة  و اع المعصصصايير. وقصصصد تصصصم م 
ويملص  تصدرا اةلصواع مصع  المعايير بواسطة خبرا  فصي مجصا  إدارة المخلفصات.

اةخضر إل  اةحمر تدرا القيم مع اةكبر إل  اةصغر، باةخذ فصي ااعتبصار 
ر بينمصا المعيصار اةخيص (Benefit)  ع المعايير اللتلة اةول  هي معايير ربصي

 .(Cost) هو معيار كلفة
 مصفوفة  و اع المعايير .5جدو  

 المعايير الطمر الصحي الحري الهضم التهواةي

 معايير بيةية 3 54 04
 معايير اجتماعية 3 54 34
 معايير تقنية 3 53 33
 معايير اقتصادية 04 04 0

هذه الخطوة تم تحوي  اةو اع الممنوحة مع قبص  الخبصرا   : فيالثانٌةالخووة 
التقنيصصة التصصي تحصصصلت علصص   قصص   ، وتمصصني[0,1]إلصص  قصصيم معياريصصة تتصصراوي بصصيع

و ع صصصصفرا ، بينمصصصا تمصصصني التقنيصصصة التصصصي تحصصصصلت علصصص   علصصص  و ع واحصصصدا ، 
جصدو  ويبصيع  ،[0,1] وتتارجي القيمة المعيارية الممنوحصة لبصاقي التقنيصات بصيع

 هذه الخطوة.( 6)

 . القيم المعيارية الممنوحة للمعايير6جدو  

رٌةاٌمعالقٌم ال راٌمعال   
 معايير بيةية 4 4.3 ,
 معايير اجتماعية 4 4.0 ,
 معايير تقنية 4 4.3 ,
 معايير اقتصادية , 4.0 4

 
الهدا مع هذه الخطصوة الوصصو  إلص  ترتيصت للمعصايير حسصت : الخووة الثالثة

 هميتهصا. ويكصوع ذلصل عصع طريص  عمص  مصصفوفة جديصدة توضص  فيهصا المعصايير 
المستخدمة في ك  مصع اةعمصدة والصصفوا مص  إضصافة عنصصر جديصد معيصار  
يمل   سو  قيمة تحص  عليها ك  معيار، ويطلص  علص  هصذا العنصصر "العنصصر 

. يكصصرر محتصصو  هصصذا العنصصصر Benchmarking elementالمعيصصار "،  و 
لجميصص  المعصصايير، مصص  اسصصتبدا  قيمصصة المعيصصار بافضصص  قيمصصة لصصه. ومصصع المعيصصار  

لخانة اةول  يمني مع ختلها كص  معيصار درجصة لخت  إضافة خانتيع جديدتيع 
(Rate تتصصراوي بصصيع )[100,0]    يتحصصص  مصصع ختلهصصا المعيصصار اةهصصم علصص

فصصي هصصذه  يعتبصصر) 0و قصص  معيصصار مصصع حيصص. اةهميصصة علصص  درجصصة  100درجصصة 
فصصي الخانصصة اللانيصصة فيصصتم مصصني  (.  مصصاBenchmarkالحالصصة المعيصصار المرجعصصي 

 هميتهصصا حيصص. يحصصص  المعيصصار اةهصصم علصص   ( للمعصصايير حسصصتRankترتيصصت )
الترتيصصت اةو  ويحصصص  المعيصصار اةقصص   هميصصة علصص  الترتيصصت اةخيصصر )وهصصو 

 ها.المعيار المرجعي، وترتت باقي المعايير بينها بنا  عل   هميت
الغرد مصع هصذه الخطصوة حسصات النسصبة المةويصة التصي تمللهصا : الخووة الرابعة

( Rate هميصصة كصص  معيصصار مصصع هصصذه المعصصايير، وذلصصل مصصع خصصت  قسصصمة الدرجصصة )
يملص  عمصود النقصاط  التي تحص  عليها المعيار عل  المجموع الكلي للصدرجات.

التصصي  النسصصبة المةويصصة wالدرجصصة التصصي تحصصص  عليهصصا المعيصصار ويملصص  العمصصود 
حسصصات اةو اع المرجحصصة يوضصصي ( 7)جصصدو  التحصصص  عليهصصا كصص  معيصصار. و

 للمعايير الخاصة بالحالة الدراسية.

 حسات اةو اع المرجحة للمعايير. 7جدو  

  الو ن المتأرجح
 النقاو الو ن المعاٌٌر

 معايير بيةية 100 36%
 معايير اجتماعية 70 25%
 تقنيةمعايير  80 29%
 معايير اقتصادية 30 11%

 

 ،المختلفصصةهصصذه الخطصصوة المقارنصصة بصصيع البصصداة   الغصصرد مصصع: الخوللوة الخامسللة
بدي  عع طري  ضرت النسبة المةويصة  و همية ك وذلل مع خت  حسات قوة 

التي تحصص  عليهصا المعيصار فصي مصصفوفة القصيم المعياريصة، ومصع لصم جمص  القصيم 
( 8) الجصدو يوضصي الصصا اةو  فصي المتحص  عليها لك  بدي  مع البصداة . 

وهصصي ناتجصصة مصصع  4.50علصص  قيمصصة  اللالصص. )الهضصصم التهصصواةي(حصصو  البصصدي  
( حسصات اةهميصة 8) جصدو ويبصيع . 1فصي القيمصة  %50ضرت النسبة المةوية 

 لك  بدي .

 حسات اةهمية لك  بدي  .8 جدو 

 الومر الصحً الحر  ال ضم العهواقً

4.50 4.,2 4.44 
4.33 4.,3 4.44 

4.33 4.,0 4.44 

4.44 4.40 4.,, 

مع حسصات  هميصة كص  معيصار بالنسصبة لجميص  البصداة  يصتم جمص   اانتها بعد 
 القصصيم التصصي تحصصص  عليهصصا كصص  بصصدي  ويتحصصظ حصصصو  البصصدي  اةو  علصص  نسصصبة

، ومصصع هنصصا 0.90 ، والبصصدي  اللالصص. علصص 0.54 ، والبصصدي  اللصصاني علصص 0.11
هصصصو البصصصدي   الهضصصصم التهصصصواةيوالمتملصصص  فصصصي  اللالصصص. إع البصصصدي يمكصصصع القصصصو  
 (.11موضي بالفك  ) هواةفض ، كما 

 
 ة المةوية للبداة النسب .11 فك 

 .  الختصة7

تهصصا النفايصصات الصصصلبة مصصع حيصص. طبيع عمليصصة معالجصصةهصصذه الورقصصة  درسصصت
المفاك  البيةية المرتبطة بموضوع النفايصات  إل  كما تطرقتإداراتها، وطري 

التجصارت العربيصة  بعصدت تعرضصكذلل اسالمختلفة. الصلبة، وطري المعالجة 
والعالمية في هذا الموضوع، وتقدم الورقصة مقترحصا اختيصار الطريقصة المناسصبة 

معصايير   ربعصةهصذا المقتصري يتضصمع  .مدينة مصراتةب الصلبة لمعالجة النفايات
المللصص  تقنيصة اختيصار البنصا   علص  ذلصصل تصم . فرعيصا رةيسصية وسصبعة عفصر معيصصارا  
بنصصا  مصصع خصصت   جيتصصاراسصصتخدام طريقصصة الصصو ع المبإدارة المخلفصصات الصصصلبة 

صصت الدراسصة إلص   ع المعصايير البيةيصة هصي . خل  برنصامج اكسص نموذا بواسصطة 
علصصص  مسصصصتو  التقنيصصصة  مصصصا اةهصصصم عنصصصد اتخصصصاذ القصصصرار، يليهصصصا المعصصصايير التقنيصصصة. 

فصصي  هصي اةنسصت الهضصم التهصواةي ع تقنيصة   ظهصرتفص ع الدراسصة  المقترحصة،
 .إدارة عملية المخلفات الصلبة بمدينة مصراتة
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