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لرصد مواقع مكبات ومحارق النفايات 

المنزلية- بوالية الجزيرة – السودان
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جامعة حائل- اململكة العربية ال�سعودية 

** د/ جميلة عمر اإبراهيم مدين 
جامعة امللك خالد اململكة العربية ال�سعودية

المستخلص
البيئة،  امللواث  اأنواع  اأخطر  من  بالنفايات  التلوث  يعترب 

البيئية  االو�ساط  يف  توجد  اأنها  كما  معاجلتها،  وي�سعب 

للإن�سان  احلياة  مقومات  متثل  والتي  والرتبة  والهواء  كاملاء 

النفايات  بوجود  �سلبًا  البيئة  تتاأثر  حيث  والنبات،  واحليوان 

اأو  حرقت  اأن  و�سواء  ب�سري  اأو  طبيعي  م�سدرها  كان  �سواء 

النفايات  مكبات  ر�سد  االورقة  هدفت  دفنت.  اأو  طمرت 

)احل�ساحي�سا-  ال�سبع  اجلزيرة  والية  مبحليات  املوجودة 

املناقل- جنوب اجلزيرة – �سرق اجلزيرة – حملية ود مدين 

بيئية  مراقبة  نظام  بناء  و  القرى(  اأم   – الكاملني  الكربى- 

املبكر  واالنذار  املكبات  ملواقع  البيئي  الر�سد  بيانات  يوفر 

عرب  م�ستمر  دوري  ب�سكل  عليه  الطارئة  املتغريات  ور�سد 

 -)GIS( اأنظمة  اجليوماتك�س ) نظم املعلومات اجلغرافية

 ))GPS(املواقع اال�ست�سعار عن بعد)RS(- ونظام حتديد 

التي متكن وت�ساعد يف عمل بنك املعلومات املعرفية للم�سروع 

وتو�سيع   ، اجلزيرة  بوالية  النفايات  ملكبات  البيئي  الر�سد 

اخلرائط  من  جمموعة  خلل  من  الرقمية  االإدارة  دائرة 

ت�سلط  الورقة  هذه  اأهمية  والو�سفية.  املكانية  البيانات  ذات 

مكبات  ملواقع  اجلغرايف  التوزيع  ر�سد  عملية  على   ال�سوء 

اجليومكانية  اأنظمة  خلل  من  الدرا�سة  مبنطقة  النفايات 

ملعاجلة  القرار  متخذي  تفيد  التي   )RS-GPS-GIS(

الورقة  ا�ستخدمت  اجلزيرة.  بوالية  النفايات  مكبات  م�سكلة 

املكاين  التحليل  تعتمد على  التي  التطبيقية  البحوث  منهجية 

 .GIS arcmap10.3 والتحليل االإح�سائي من خلل برنامج

ملكبات  �سامل  توزيع  اليوجد  اأنه   : النتائج  خلل  من  وتبني 

النفايات بطريقة ر�سمية ومناطق حمددة يف جميع املحليات 

ال�سبع واإمنا يوجد بثلثة حمليات فقط وهي)حملية ودمدين 

توجد  واإمنا  املناقل(  حملية   - الكاملني  حملية   - الكربى 

قاعدة  بالبيئة،وبناء  ت�سر  ع�سوائية  بطريقة  متفرقة  مكبات 

النفايات  مكبات  للنت�سار  اجلغرايف  التوزيع  تو�سح  بيانات 

املناطق  تو�سح  تو�سيحية  خرط  وكذلك  اجلزيرة.  بوالية 

اخلطرة واالآمنة ت�ساعد  مركز ال�سلمة واملراكز البيئية ذات 

بعمل  الورقة  وتقرتح  البيئية.  ال�سلمة  اإجراءات  يف  ال�سلة  

توزيع اأمثل ملكبات النفايات بوالية اجلزيرة مبحلياتها ال�سبعة 

يراعى  واأن  واالإن�سان  للبيئة  االآمنة  العاملية  املوا�سفات  وفق 

االأ�ستخدامني ال�سكني والزراعي عند اإن�سائها.

* د/ نهلة عبا�س حممد حامد/ اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم اجلغرافيا/جامعة حائل / اململكة العربية ال�سعودية 

**  د/ جميلة عمر اإبراهيم مدين / اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم اجلغرافيا /جامعة امللك خالد/ اململكة العربية ال�سعودية  
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Application of geographic 
information systems (GIS) to 

monitor the sites of landfills and 
incinerators household - Gezira 

state - Sudan

Abstract
Waste pollution is considered one of the 

most dangerous types of environmental pol-
lutants and is difficult to treat.It is also found 
in environmental media such as water, air 
and soil, which represent the elements of life 
for humans, animals and plants.The environ-
ment is negatively affected by the presence of 
waste, whether its source is natural or human 
and whether it is burned, buried or buried. 
The purpose of this paper was to monitor the 
dumping sites of the seven localities of Al-Ja-
zeera state (Al-Hasahisa, Al-Manqal, South 
Al-Jazeera, East Al-Jazeera, Wad Madani 
Al-Kubra, Al-Kamelin and Umm Al-Qura). 
Continuous periodicity through Geomatics 
Systems (Geographic Information Systems 
(GIS) - Remote Sensing (RS) - Positioning 
System (GPS)) that enable and assist in the 
work of the knowledge database of the pro-
ject Environmental monitoring of landfills in 
the state of the island, and expand the circle 
of digital management through the group Of 
maps with Anat spatial and descriptive. The 
importance of this paper sheds light on the 
process of monitoring the geographical dis-
tribution of landfill sites in the study area 
through geospatial systems (-RS GPS-GIS) 
that benefit decision makers to address the 
problem of landfills in the island state. The 
paper used an applied research methodology 
that relies on spatial and statistical analysis 
through GIS. The most important results of 
the study: that there is no comprehensive dis-
tribution of landfills in a formal way and spe-

cific areas in all seven localities, but there are 
only three localities (local and Greater Dum 
dani - local full - local Manqal), but there 
are dumping sporadic randomly harmful to 
the environment, and building a base Data 
showing the geographical distribution of the 
landfill spread in Gezira State. Illustrative 
maps illustrating hazardous and safe areas to 
assist the Safety Center, and the relevant en-
vironmental centers in environmental safety 
procedures. The paper recommends make an 
optimal distribution of landfills in the state of 
the island in its seven localities in accordance 
with international standards, safe for the en-
vironment and humans and take into account 
the residential and agricultural uses when es-
tablished.
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المقدمة:
عدة  ُعقدت  العامل،  م�ستوى  وعلى  االأخرية  ال�سنوات  يف 

التي  والت�سريعات  اللوائح  تنظم  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات 

تتحكم يف احلد من خطورة النفايات على الب�سرية، والتقليل 

من م�ساحة التلوث، وال�سعي اإىل تو�سيح وحتديد امل�سوؤوليات 

وجمعها  العلمات  بنقل  مرتبطة  فنية  اأمور  من  ذلك  وغري 

االأر�س  كوكب  تعر�س  عدم  اإىل  كلها  تهدف  والتي  وو�سعها، 

عن  احلديث  كرث  وقد  ال�سامة،  املواد  تلك  من  للمخاطر 

وكيفية  االأخرية، ومدى خطورتها  االآونة  الطبية يف  النفايات 

يف  اخلطرة  النفايات  من  تعترب  اأنها  خا�سة  منها،  التخل�س 

ال�سروط  مع  ومتطابقة  علمية  بطريقة  معاجلتها  عدم  حال 

العاملية  ال�سحة  منظمة  و�سعتها  التي  العاملية،  والقوانني 

و�سواها من املنظمات العاملية.

ال�سكان  زيادة  انعكا�سات  نتيجة  النفايات  م�سكلة  تزايدت 

والتكنولوجي،حيث  االقت�سادي  وتطورهم  ن�ساطهم  وتزايد 

النفايات حتى  اإىل زيادة جوهرية يف كمية  اأدت االإنعكا�سات 

تواجه  التي  الكربى  البيئية  امل�سكلت  اأحدى  متثل  اأ�سبحت 

نتيجة  االأخرية  ال�سنوات  يف  تفاقمت  حيث   ، اليوم  العامل 

من  اأعلى  النفايات  تراكم  �سرعة   : اأواًل   : اأهمها  ال�سباب 

�سرعة حتللها. ثانيًا: ا�ستعمال منتجات �سناعية غري ماألوفة 

ال�سناعي  واملطاط  كالبل�ستيك  للتحلل  قابلة  للطبيعة وغري 

والزجاج...وغري ذلك. وعمومًا متثل النفايات املنزلية اجلزء 

اإىل  ت�سل  وقد  اجلزيرة  بوالية  املجمعة  النفايات  من  االأكرب 

املن�ساأت  وخملفات  االآتربة  من  ينتج  الباقي  واجلزء   %85

ح�سب  على  ثابت  غري  وذلك  الطبية  والنفايات  وال�سيارات 

على  الدرا�سة  �سلطة  لقد  وا�ستخداماتها.  واملدينة  املحلية 

ر�سد التوزيع املكاين ملكبات النفايات بوالية اجلزيرة وذلك 

من خلل نظم املعلومات اجلغرافية لبناء قاعدة بيانات تفيد 

متخذي القرارات بوالية اجلزيرة.

أسباب إختيار الموضوع :
1- ال يوجد بوالية اجلزيرة ر�سد بيئي ملعرفة تاأثري مكبات 

النفايات مبناطق حمليات الدرا�سة مما دعى الباحث درا�سة 

ومعرفة هذه امل�سكلة.

بوالية  النفايات  مكبات  لر�سد  بيانات  قاعدة  بناء   -2

اجلزيرة من خلل نظم املعلومات اجلغرافية واال�ست�سعار عن 

بعد، عرب جمموعة من اخلرط الرقمية.

أهمية الدراسة:
مكبات  ملواقع  اجلغرايف  التوزيع  ر�سد  عملية  ت�سهم   -1

اجليومكانية  اأنظمة  خلل  من  الدرا�سة  مبنطقة  النفايات 

القرار ملعاجلة م�سكلة مكبات  )RS-GPS-GIS(  متخذي 

النفايات بوالية اجلزيرة.

مكبات  لر�سد  و�سفية  مكانية  معلومات  قاعدة  بناء    -2

النفايات بوالية اجلزيرة  ت�سهم ملعرفة الو�سع الراهن لها.

النفايات  مكبات  م�سكلة  ملواجهة  اإ�سرتاتيجيات  بناء    -3

مبكرًا عن طريق االإنزار املبكر والتثقيف االإعلمي للمواطنني 

باأهمية تدوير النفايات.

اجلزيرة  والية  مبحليات  البيئي  الوعي  ن�سر  يف  4-ت�سهم 

�سرق   - اجلزيرة  جنوب  املناقل-  )احل�ساحي�سا-  ال�سبع 

اجلزيرة - حملية ود مدين الكربى- الكاملني - اأم القرى( 

وببناء نظام مراقبة بيئية.

أهداف الدراسة:
املوجودة  النفايات  مكبات  لر�سد  امل�سروع  يهدف   -1

املناقل-  )احل�ساحي�سا-  ال�سبع  اجلزيرة  والية  مبحليات 

جنوب اجلزيرة - �سرق اجلزيرة - حملية ود مدين الكربى- 

الكاملني - اأم القرى(.

2- بناء قاعدة بيانات بيئية لر�سد مواقع املكبات واالنذار 

املبكر و ر�سد املتغريات الطارئة عليه ب�سكل دوري م�ستمر عرب 

 -)GIS( اجلغرافية  املعلومات  نظم  اجليوماتك�س)  اأنظمة 

 ))GPS(املواقع اال�ست�سعار عن بعد)RS(- ونظام حتديد 

التي متكن وت�ساعد يف عمل بنك املعلومات املعرفية للم�سروع 

وتو�سيع   ، اجلزيرة  بوالية  النفايات  ملكبات  البيئي  الر�سد 

دائرة االإدارة الرقمية من خلل جمموعة من اخلرائط ذات 

البيانات املكانية والو�سفية.

المناهج وطرق جمع المعلومات :
نظم  خلل  من  املكاين  التحليل  املنهج  الدرا�سة  اأتبعت 

النفايات  مكبات  ظاهرة  ور�سد  للتتبع  اجلغرافية  املعلومات 

بوالية اجلزيرة - ال�سودان. كما اأ�ستخدمت املنهج الو�سفي.
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الدراسات السابقة:
النفايات  مو�سوع  تناولت  التي  الدرا�سات  من  عدد  يوجد 

وعلى  االإن�سان  �سحة  على  وال�سحي  البيئي  واأثرها  املنزلية 

الطبيعة مبواردها املختلفة يف  خمتلف العامل ، ومنها:

،٢٠١4م، بعنوان: م�سكلة النفايات  درا�سة عبد البا�سط   -

املنزلية وتقييم الأثر البيئي،  والتي تناولت م�سكلة النفايات 

مدينة  اأن  ذكرت  حيث  الليبية  العا�سمة  طرابل�س  مبدينة 

اأرجعت  حيث  �سنويًا  طن   2160000 حوايل  تنتج  طرابل�س 

الدرا�سة �سبب زيادة النفايات اإىل : اإكت�سف البرتول، وحت�سن 

دخل الفرد واإرتفاع م�ستوى املعي�سة،كما خرجت الدرا�سة بان 

جمع ونقل القمامة والتخل�س النهائي منها ي�سكل عبء اإداري 

ومايل على الدولة حيث.واأن 95% مما ت�ستورده ليبيا من ورق 

يذهخب اإىل املكبات.

البيئي،  الأمن   : بعنوان  ،٢٠١٠م  الوهاب  عبد  درا�سة   -

والتي ك�سفت اأن الدول العربية تخ�سر حوايل 150مليار دوالر 

اإن  كما   ، حترق  اأو  تدفن  التي  نفاياتها  من  اإ�ستفادتها  لعدم 

غري  العربية  الدول  يجعل  النفايات  مع  العلمي  غري  التعامل 

تلك  فاإن  وعليه  نفاياتها  من   %50 من  اإكرث  على جمع  قادرة 

املوارد البيئية مهدورة يف الوطن العربي.

احلالية  املكبات  مواقع  تقييم  ٢٠٠6م   واخرون  جعفر   -

GIS  للنفايات مبحافظة طرطو�س با�ستخدام

امل�ساكل  من  ال�سلبة  النفايات  اإدارة  اأن  اأو�سحت  والتي 

طرطو�س  حمافظة  يف  القرار  �سناع  تواجه  التي  املعقدة 

خا�سة عملية اختيار املواقع امللئمة ملكبات ومطامر النفايات 

باملوارد  الغنية  املحافظة  طبيعة  ب�سبب  وذلك  ال�سلبة 

الطبيعية، وذات الكثافة ال�سكانية العالية ،ويوجد عدد كبري 

من املكبات الكربى ،واأغلبها ال يقع يف اأماكن منا�سبة ، وتوؤذي 

ب�سكل اأو باآخر بيئة املناطق املجاورة ،وتوؤثر ب�سكل �سلبي على 

مت  بها.  املحيطة  ال�سكنية  التجمعات  يف  االجتماعية  احلياة 

حتديد املعايري التي �سوف يتم على اأ�سا�سها تقييم مواقع هذه 

املكبات مبا يحقق ال�سروط البيئية واالجتماعية واالقت�سادية، 

من اأجل اإنتاج خرائط الت�سنيف لكل معيار على حدة لتقييم 

املكبات احلالية للح�سول على خارطة املواقع املنا�سبة. تبني 

اأن املكبات احلالية غري حمققة الأغلب املعايري، ومت احل�سول 

موقعا   18 عددهاً   بلغ  التي  املثلى  املواقع  تبني  خارطة  عمى 

م�ساحة  اإجمايل  %من  تتعدى0,012  ال  جمتمعة  وم�ساحتها 

املحافظة.

ودرا�سة كل من 

      Mappreet Kaur &Kamaliit Singh Saini- 2018
التي اأو�سحت ان تزيد الكثافة ال�سكانية جعل الب�سر بحاجة 

اإىل التحكم يف االأجهزة  يف تطوير تقنيات جديدة مثل اإنرتنت 

االأ�سياء. يف ع�سر تطور التقنيات ، يعد جلب الذكاء يف املنزل 

جديد  منوذج  هو  االأ�سياء(  )اإنرتنت  للباحثني.  جذب  مركز 

اإنرتنت  تقنيات متكني  ا�ستخدام  يتم   ، البحث. يف هذا  نحو 

االأ�سياء املو�سولة من خلل ال�سبكات ال�سلكية والل�سلكية يف 

 IOT-  Internet of Things املدينة الذكية. نظًرا لظهور

، يتم ا�ستخدامه يف العديد من التطبيقات مثل املدينة الذكية 

، واملنزل الذكي ، ، واإدارة النفايات ، اإلخ. وي�سمل نظام اإدارة 

النفايات  النفايات مثل  واأنواع كثرية من  ال�سناعة  النفايات 

النفايات   ، الزراعية  النفايات   ، البناء  ونفايات  ال�سلبة 

املنزلية. النفايات املنزلية هي واحدة من االأ�سياء ال�سعبة يف 

العديد من  الباحثان  ، اقرتح  االآن  العامل. حتى  اأنحاء  جميع 

النهج لتوفري حلول الإدارة النفايات املنزلية والتخل�س منها. 

القابلة  املنزلية  النفايات  من  التخل�س  م�سكلة  على  للتغلب 

نظام  اقرتاح  مت   ، الذكي  للمنزل  واإدارتها  التدوير  الإعادة 

اإعداد فواتري قائم على الوزن.

:GIS علم نظم المعلومات الجغرافية
العلقة  لنمو  نتاجًا  ظهر  اجلغرافية   املعلومات  نظم  علم 

واالإرتباط بني برامج احلا�سوب امل�ستحدثة واجلغرافيا. وهو 

اجلغرافية  البيانات  ومتثيل  ومعاجلة  وتخزين  جلمع  نظام 

ويعتمد هذا العلم على ا�ستخدام احلا�سوب الإدخال وتخزين 

باأي  املرتبطة  اجلغرافية  املعلومات  واإخراج  وحتليل  واإدارة 

موقع، اأو مورد اأو منتج ح�ساري ناجم عن التفاعل بني االإن�سان 

والطبيعة ولها مرجعية مكانية. وهذا ي�سمح برتجمة معلومات 

ومعقدة وجممعة من م�سادر عديدة وحتويلها بطرق  كبرية 

معاجلة وحتليل ومطابقة اإىل �سكل ب�سيط يتميز باالإيجاز من 

ناحية ون�ساعة الروؤية من ناحية ثانية وال�سمولية يف العر�س 

من ناحية ثالثة مما ي�سهل على اأي م�سوؤول اتخاذ القرار ال�سليم 

عند التعامل مع اأي موارد متاحة اأو اأي م�سروع اأو اأي م�سكلة 

باأنها   )  Cown  1988  ( كوون  ويعرفها  تخطيطية.  تنموية 

عبارة عن نظم دعم القرار )Decision Support( الذي 

بحل  اخلا�سة  املرجعية  املكانية  البيانات  تكامل  على  ي�ستمل 

م�سكلة معينة)�سالح ،2000: �س 12(.  كما عرفتها امل�ساحة 
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اجليولوجية االأمريكية عام 1992م باأنها نظم حا�سوبية قادرة 

على جتميع وتخزين ومعاجلة وعر�س املعلومات اجلغرافية.

)اإ�سماعيل، 2004: �س111(

وميكن اأن نلخ�س فوائد نظم املعلومات اجلغرافية كما يلي

- �سهولة العمل وتوقري الوقت واجلهد.

- الدقة وال�سرعة .

- اإمكانية التحديث والتجديد واالإ�سافة واحلزف.

- املو�سوعية واحليدة التامة والو�سوح الكامل.

- اإمكانية التحليل والقيا�س 

- التغطية والتداخل والربط بني املعلومات املختلفة امل�سدر 

والتنبوؤ والتوقع امل�ستقبلي )عبد اجلواد 2001م(. 

النفايات المنزلية الصلبة:
اأو  املنزلية  االأن�سطة  عن  الناجتة  القمامة  جمموعة  هي 

اأخر  ومبعنى   ، واحلاجة  االأ�ستعمال  نطاق  عن  خرج  ما  كل 

ب�سفة  االإن�سان  ي�سغلها  التي  واالأماكن  املنازل  خملفات  هي 

واملدار�س  والنوادي  واملطاعم  وامل�ست�سفيات  كالفنادق  دائمة 

واال�سواق  العامة  واملنتزهات  واحلدائق  واملعاهد  واجلامعات 

ارتفعت كميات  وقد  1997م(.  التجارية)دعب�س،  واملجمعات 

النفايات يف ال�سنوات االأخرية وذلك لعدة اأ�سباب وهي:

1- زيادة عدد ال�سكان ، وزيادة االإ�ستهلك.

2- التطور االقت�سادي والتكنولوجي.

3-تطور م�ستوى املعي�سي للأفراد.

4- قلة الوعي البيئي عند ال�سكان.

)زين  النفايات  ملعاجلة  ملئمة  طرق  اإتباع  عدم   -5

العابدين 2005م(

عملية اختيار موقع المكب: 
اإن عملية اختيار موقع الإن�ساء مدفن �سحي للنفايات لي�ست 

منطقة  و�سع  يتطلب  املواقع  اأف�سل  واإيجاد  ال�سهلة  بالعملية 

جغرافية كاملة يف االعتبار وا�ستبعاد املواقع غري املنا�سبة وفق 

بناًء  املتبقية  املواقع  بني  مفا�سلة  اإجراء  ثم   ، حمددة  اأ�س�س 

على مميزات كل منها وحتديد املواقع االأكرث ملئمة واإجراء 

الدرا�سات اللزمة لها الختيار اأف�سلها من الناحيتني الفنية 

واالقت�سادية.

اأوًل :�ستبعاد املواقع غري املنا�سبة :

املعرفة  تتطلب  املنا�سبة  غري  املواقع  ا�ستبعاد  عملية  اإن 

منطقة  خلرائط  املكثفة  والدرا�سة  وامل�سح  باملنطقة  الكافية 

 ، االأر�س  با�ستخدامات  اخلا�سة  واللوائح  واالأنظمة  البحث 

ومن املواقع التي يجب اأن يتم ا�ستبعادها ما يلي: 

 1- املواقع املجاورة الأرا�سي خمططة الأغرا�س تنموية مثل 

اأن  التو�سع العمراين والتجاري والزراعي حيث يجب  مناطق 

يكون مدفن النفايات على بعد معقول عن مثل هذه املواقعومن 

خلل ر�سد املكبات املوجودة بوالية اجلزيرة تبني انها توجد 

-70 ال�سكنية وكذلك الزراعية كما يف مربع  داخل املربعات 

71 ال�سكني ب�سرق النيل حملية ودمدين الكربى.

و�سع  اأن  حيث   ، ال�سيول  وجماري  وال�سعاب  االأودية    -2

نتيجة  للتلوث  اجلوفية  املياه  يعر�س  بها  النفايات  مدفن 

ت�سرب ال�سوائل الناجتة عن املدفن اإىل باطن االأر�س خا�سة 

للمياه  هامة  م�سادر  متثل  وال�سعاب  االأودية  هذه  بطون  واأن 

وتلويث  النفايات  جرف  يف  ال�سيول  تت�سبب  قد  اأو   ، اجلوفية 

م�سادر املياه ال�سطحية اأ�سفل الوادي اأو ال�سعيب. ومن خلل 

الر�سد يتبني قرب النفايات من جمرى النيل وخا�سة منطقة 

الباقري.

3-  املواقع ذات املياه اجلوفية العالية املن�سوب خا�سة يف 

كم�سدر  اأو  للزراعة  املياه  هذه  فيها  ت�ستخدم  التي  املناطق 

النفايات يف  اإن�ساء مدفن  يجب عدم  وعمومًا   ، ال�سرب  ملياه 

اجلوفية  املياه  من�سوب  عن  املدفن  �سطح  بعد  فيه  يقل  موقع 

عن )10( ع�سرة اأمتار اإال بعد اتخاذ اإجراءات منا�سبة تبعد 

احتمال تلوث هذه املياه.

 ،  %15 عن  يزيد  الذي  ال�سديد  االنحدار  ذات  املواقع   -4

واالأمثل اختيار موقع املدفن يف اأر�س م�سطحة اأو ذات انحدار 

معقول حيث اأن ذلك ي�سهل عمليتي ت�سميم املدفن وت�سغيله.

5-  املناطق التاريخية االأثرية واملناطق الطبيعية املحمية.

ثانياً:املفا�سلة بني املواقع املنا�سبة :

بعد ا�ستبعاد املواقع غري املنا�سبة وفق االأ�س�س املو�سحة يف 

البند )1( وحتديدها يف خارطة املنطقة جتري املفا�سلة بني 

املواقع االأخرى املتبقية الختيار اأكرثها ملئمة الإن�ساء املدفن 

ال�سحي للنفايات ، وتبنى عملية املفا�سلة اأي�سًا على الظروف 

املحلية واملعرفة الكافية باملنطقة والدرا�سة وامل�سح واخلرائط 

االقت�سادية  الظروف  اأن  وبرغم   ، املواقع  وخوا�س  املف�سلة 

كثريًا  توؤثر  الر�سمية  االعتبارات  وبع�س  املحلية  واالجتماعية 
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بني  املفا�سلة  قواعد  يجعل  مما  االأن�سب  املوقع  اختيار  يف 

القواعد  وحتدد  اأخرى  اإىل  منطقة  من  كثريًا  تختلف  املواقع 

التالية احلد االأدنى لتقييم املواقع املنا�سبة واملفا�سلة بينها :-

الرتبة  به  تتوفر  الذي  املوقع  اإن   : التغطية  تربة  توفر    -1

املنا�سبة والكافية لتغطية النفايات خلل فرتة ت�سغيل املدفن 

تتوفر به تربة  اأعلى من املوقع الذي  اأن يحظى بدرجة  يجب 

من  تربة  جلب  ت�سغيله  يتطلب  اأو  كافية  غري  اأو  منا�سبة  غري 

موقع اآخر.

املدفن  الإن�ساء  االأف�سل  املوقع  اإن   : املوقع  تربة  نوعية   -2

ل�سعف  اجلريية  اأو  الطينية  الرتبة  هو  للنفايات  ال�سحي 

املياه  اإىل  املدفن  �سوائل  ت�سرب  من  يقلل  مما  م�ساميتها 

اأن للرتبة دور  اجلوفية والغازات اإىل املناطق املجاورة ، كما 

هام يف عمليات ت�سغيل املدفن حيث اأنها مادة تغطية النفايات 

، فالرتبة اجليدة متنع انبعاث الروائح من املدفن وتقلل من 

تعرية النفايات املدفونة وبعرثتها بفعل الرياح ، ومتنع الذباب 

الذي يدفن يف اأطواره االأوىل مع النفايات من اخلروج بعد اأن 

يكتمل منوه .

الذي  هو  االأف�سل  املوقع  اإن   : للموقع  الو�سول  �سهولة   -3

ميكن الو�سول اإليه حتت كل الظروف املناخية ، ويف�سل املوقع 

الذي يقع بالقرب من طريق معبد يتحمل حركة �سيارات نقل 

النفايات ، واملوقع الذي يتطلب اإن�ساوؤه طريق طويل يجب اأن 

يكون اأقل درجة عند املفا�سلة من الذي يتطلب اإن�ساء طريق 

ق�سري .

مدفن  موقع  بعد  اإن   : النقايات  انتاج  موقع  عن  البعد   -4

تاأثري مبا�سر على تكلفة جمع  النفايات عن موقع انتاجها له 

املوقع  فاإن  الناحية  هذه  ومن   ، منها  والتخل�س  النفايات 

االأقرب مل�سدر اإنتاج النفايات ويفي باملتطلبات البيئية يجب 

اأن يحظى بدرجة اأعلى عند املفا�سلة.

5- ملكية االأر�س : يف مرحلة املفا�سلة بني املواقع املنا�سبة 

يجب اأن توؤخذ ملكية االأر�س يف االعتبار ، وتف�سل االأر�س التي 

اأو جهة  للدولة ب�سكل عام على اململوكة لفرد  اأو  للبلدية  تتبع 

حيث اأن تكلفة �سرائها تزيد من تكلفة اإن�ساء املدفن .

6- اإمكانية حجب املدفن : اإن ال�سكان عادة ال يرغبون يف 

اأن يكون موقع املدفن  ، ولهذا يف�سل  لنفايات  ا  روؤية مدافن 

خم�س�س  موقع  من  اأو  الرئي�سية  الطرق  من  م�ساهد  غري 

لتنمية عمرانية اأو الأغرا�س اأخرى.

مدفن  موقع  على  الرياح  هبوب  اإن   : للرياح  التعر�س   -7

النفايات يوؤثر �سلبًا على عمليات ت�سغيله ، ولذلك فاإن املوقع 

الذي يتميز بحماية طبيعية من هبوب الرياح يجب اأن يف�سل 

على املوقع املك�سوف ، ويف املناطق التي ال ميكن فيها تفادي 

م�ساكل الرياح فاإن كب�س النفايات يف باالت قبل دفنها ميثل 

حًل منا�سبًا ، كما يف�سل املوقع الذي يقع عك�س اجتاه الرياح 

بالن�سبة للعمران لتفادي م�ساكل الروائح.

خلل  املدفن  انتقال  يتكرر  ال  حتى   : املوقع  م�ساحة   -7

فرتات ق�سرية يجب اأن تكون م�ساحة املدفن كافية ال�ستيعاب 

النفايات املنتجة من املنطقة املخدومة لفرتة طويلة ، والفرتة 

ت�ساوت  واإذا   ، تقل عن ع�سرين عامًا  املدفن ال  لعمر  املثالية 

عوامل االختيار يف اأكرث من موقع يجب اأن يتم اختيار املوقع 

االأكرب م�ساحة .

ثالثاً: العتبارات القت�سادية :

اإن االعتبارات االقت�سادية االأ�سا�سية التي يجب مراعاتها 

يف  تتمثل  النفايات  الدفن  موقع  اختيار  بعملية  القيام  عند 

االآتي :

قيمة الأر�س :

اإذا كان املوقع االأول يف ترتيب االأف�سلية مملوكة ل�سخ�س اأو 

جهة فاإن تكلفة حيازة هذه االأر�س �ستدخل �سمن تكلفة اإن�ساء 

املدفن ، وهذه التكلفة متثل عامًل حا�سمًا يف االختيار حيث 

اإذا مل يتوفر البند الكايف ل�سراء االأر�س املطلوبة ميكن اختيار 

املوقع الثاين اأو الثالث يف الرتتيب .

تكلفة الإن�ساء والت�سغيل :

اإن�ساء  تكلفة  على  مبا�سرًا  تاأثريًا  توؤثر  املوقع  طبيعة  اإن 

املوقع  جتهيز  العادة  يف  التكلفة  وت�سمل   ، املدفن  وت�سغيل 

تربة  وتوفري  احلفر  وعمليات  به  اللزمة  املرافق  واإن�ساء 

التغطية وتو�سيل النفايات اإىل املوقع وعمل نظام للتحكم يف 

اإليه ومتهيد  مياه ال�سيول به واإن�ساء و�سيانة الطريق املو�سل 

و�سيانة طرقه الداخلية ، لذا فاإن املوقع الذي توؤدي طبيعته 

اأعلى  بدرجة  يحظى  اأن  يجب  اأقل  وت�سغيل  اإن�ساء  تكلفة  اإىل 

عند املفا�سلة بني املواقع املنا�سبة .

ت�سميم موقع الدفن ال�سحي للنفايات :

عند ت�سميم موقع الدفن ال�سحي للنفايات يجب اأن يكون 

باالإ�سافة  العامة  وال�سحة  البيئة  حماية  هو  االأول  الهدف 

للآتي :
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اإيجاد مرفق مقبول للتخل�س من النفايات.

اأن يكون ت�سميمه وت�سغيله وفق املعايري وال�سوابط املعمول بها 

يف هذا املجال.

اأن يكون اإن�ساوؤه وت�سغيله اقت�ساديًا .

يف  توؤخذ  اأن  يجب  التي  الأ�سا�سية  العوامل  يلي  وفيما 

العتبار عند اإعداد خمططات املواقع :-

الطرق :

الطريق املوؤدي اإىل موقع الدفن ال�سحي للنفايات يجب اأن 

يكون �ساحلًا لل�ستخدام حتت كل الظروف املناخية .

ت�سوير املوقع :

ال�سور  اإن�ساء  كيفية  املدفن  خمططات  تو�سح  اأن  يجب 

وموا�سفاته ، وي�ساعد ت�سوير موقع املدفن على تنظيم دخول 

الغري  الناقلني  اأو  االأ�سخا�س  دخول  ومنع  النفايات  ناقلي 

منع  يف  املدفن  ت�سوير  ي�ساهم  كما   ، املوقع  اإىل  لهم  م�سرح 

والية  مكبات  وتعاين   . الكلب  اأو  ال�سالة  الرعي  حيوانات 

اجلزيرة من الت�سوير.

ت�سريف مياه ال�سيول والأمطار :

مياه  ت�سريف  كيفية  املدفن  خمططات  تو�سح  اأن  يجب 

االأمطار من املدفن وتغيري اجتاه ال�سيول املنحدرة من املناطق 

املحيطة به. وميكن عمل �سدود ترابية.

ت�سميم �سبكة اأنابيب واآبار جتميع الغاز واملج�سات وتوزيعها:

املتوقع  الغازات  لتجميع  واآبار  اأنابيب  �سبكة  ت�سميم  اإن 

مرحلة  يف  املهمة  اخلطوات  اأحد  يعد  النفايات  من  تولدها 

قيا�س  واأجهزة  املج�سات  زرع  اأن  كما  املخططات،  اإعداد 

االأ�ساليب  اأهم  اأحد  يعد  عليها  الدوري  والك�سف  الغازات 

املدفن  م�سغلي  على  الغازات  خطورة  من  للحد  الوقائية 

والقاطنني يف املواقع املجاورة له ، ويجب عند ت�سميم �سبكة 

الغاز واملج�سات مراعاة االآتي :-

اأي  على  للتعرف  النفايات  مدافن  على  الدوري  الك�سف 

ت�سرب لغاز امليثان املتولد من حتلل النفايات .

املجاورة  االأرا�سي  يف  امليثان  غاز  ت�سرب  ن�سبة  قيا�س  ب- 

لهذا  قيا�س خم�س�سة  اأجهزة  بوا�سطة  ب�سكل دوري  للمدفن 

الغر�س.

ولية اجلزيرة:

تقع والية اجلزيرة بو�سط ال�سودان وحتتل موقع متميز حيث 

يف  اأ�سهمت  التي  العامة  واملرافق  واخلدمات  بال�سكان  تزخر 

زيادة النفايات بالوالية خريطة )1(

أنواع النفايات بوالية الجزيرة: 
اأوًل: النفايات املدينة املنزلية:- 

التي  الزرة  م�ست�سفى  وخا�سة  امل�ست�سفيات  نفايات  ثانياً: 

حترق يف حفرة خا�سة مبوقع �سرق النيل حملية ودمدين 

الكربى 

ال�سحة  واالإجابة ح�سب منظمة  الطبية؟  النفايات  ما هي 

العاملية تقول: هي تلكم املخلفات الناجتة عن عمليات املُعاجلة 

والتطبيب يف كافة املراكز الطبية خا�سة امل�ست�سفيات، وتعترب 

بالطرق  معاجلتها  تتم  مل  اإذا  البيئية،  امللوثات  اأخطر  من 

ال�سليمة وباالأ�سلوب العلمي املنا�سب. وتعالج النفايات الطبية 

بتقنيات خمتلفة تتنا�سب مع تلك املخلفات واختيار االأ�سلوب 

االأمثل.وتوجد مبكب �سرق النيل مربع 70-71 ال�سكني ولكن 

يف  جتمع  بل  خطورتها  درجة  والقيا�س  ت�سنيف  لها  اليوجد 

حفرة واحدة �سورة )2-1(

من  تتكون  الطبية  النفايات  اأن  فنجد  اأنواعها،  عن  اأما 

ق�سمنْي االأول هو ما جند اأن ن�سبة )80( يف املائة منه ي�سبه 

اإىل حد كبري النفايات املنزلية. اأما الـ)20( يف املائة املتبقية 

بح�سب  ت�سنف  اخلطرة  الطبية  والنفايات  خطرة.  فتعترب 

تعريف منظمة االأمم املتحدة والبنك الدويل ومنظمة ال�سحة 

و�سديدة  املعدية  فمنها  ودرجات،  اأنواع  عدة  اإىل  العاملية 

العدوى، واحلادة، والكيميائية، وال�سيدالنية الدوائية منتهية 

ال�سلحية، وامل�سعة، وامللوثة باملواد امل�سعة، والغازية -عبوات 

الغازات امل�سغوطة - ونفايات املواد ال�سامة للجينات واخلليا، 

اجل�سم،  اأع�ساء  وبقايا  -اأجزاء  )الباثولوجية(  النفايات 

معدية،  نفايات  املائة  يف   95 فيها  اخلطرة  النفايات  وهذه 

واالآالت احلادة  املناديل  املري�س من  يلم�سه ج�سم  ما  اأي كل 

التي ت�ستعمل يف العمليات اجلراحية وغريها. وهذه النفايات 

يجب حرقها اأو طمرها بحاويات مقفلة، مع و�سع مواد معقمة 

فهي  اخلطرة،  النفايات  من  املائة  يف   )  5 الـ)  وبقية  معها. 

كثرية، مثل االأع�ساء املبتورة واالأدوية ال�سيدالنية واملذيبات 

فيها  واالأخطر  التنظيف.  امل�ستعملة يف  املعقمات  اأو  الع�سوية 

كالزئبق  الثقيلة  املعادن  اإىل  اإ�سافة  للأن�سجة،  القاتلة  املواد 

املواد  خطورة  وتعادل  امل�سعة.  واملواد  والر�سا�س  والزرنيخ 

اأخطر  من  اإنها  اإذ  كلها،  النفايات  خطورة  للأن�سجة  القاتلة 

املواد امل�ستعملة يف الطب، ويجب حرقها على درجات حرارة 

مع  حاويات  يف  فتجمع  الثقيلة،  املعادن  واما  جدا،  عالية 
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د/  نهلة عبا�س حممد حامد

د/ جميلة عمر اإبراهيم مدين

تطبيق نظم المعلومات الجغرافية )GIS( لرصد مواقع مكبات ومحارق النفايات 
المنزلية- بوالية الجزيرة - السودان

امل�سدر: م�ساحة والية اجلزيرة بت�سرف من الباحثتني 2019م

خريطة رقم )1( والية اجلزيرة بال�سودان 

�سور)1-2( حفرة النفايات الطبية مبكب �سرق النيل حملية ود مدين الكربى امل�سدر: العمل امليداين 2019م
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كربيت وي�سب فوقها االإ�سمنت وتدفن يف االأر�س يف مدافن 

مادتان  عنه  تنتج  النفايات  حرق  اأن  خا�سة.  مبوا�سفات 

املواد  حرق  ناجتتان  وفورن�س،  الديكو�سني  ت�سميان  �سامتان، 

مع  تختلط  عندما  وخا�سة  احلقن(،  )الدرّبات  البل�ستيكية 

املواد الع�سوية مثل )ال�سا�س امللوث( وما اإىل ذلك، واأن هذه 

الغدد  وتعطيل  لل�سرطانات  االأول  امل�سبب  ال�سامة،  الغازات 

بج�سم االإن�سان وم�سكلت االأك�سجني بالدم، واأن املواد ال�سامة 

التي تنتج من حرق النفايات، يظل اأثرها قائمًا.

اأوًل :- حملية ودمدين الكربى

النيل احلاىل  النفايات مبنطقة �سرق  موقع مكب وحمارق 

ودمدنى  ملدينة  االإ�سكانية  اخلطة  مربعات  من  جزء  فى  يقع 

فدان   10 حوايل  م�ساحة  فى  النيل  �سرق  70و71  مربعي 

املوقع   .)2( 2019م(خريطة  ال�سماين  عبداهلل  )مقابلة 

املقرتح من املحلية ومل يجاز بعد ، يقع على بعد كيلو مرت �سرق 

عن  عبارة  .املوقع  فدان   22 حواىل  م�ساحة  فى  االإنقاذ  حى 

باملوقع  متار�س   . الفراد  مملوكة  زراعية  م�ساريع  من  اأجزاء 

ودخان  اأبخرة  عنها  وينتج  للنفايات  االإتليف  احلرق  عملية 

كثيف مما ي�سكل تلوث بيئي.

املوقع ت�ستعمله عدد من ال�سركات واملوؤ�س�سات مثل:-�سركة 

النفايات ملدين الكرب ،الوحدات االإدارية ملنطقة �سرق النيل، 

)البيب�سي(،  الغذائية  املواد  الطلب،�سركة  دعم  �سندوق 

�سرطة   ، اجلزيرة  مدبغة  الغذائية،الكوال،   للمواد  دال 

العلجية.  وامل�ست�سفيات  للكهرباء  القومية  اجلمارك،الهيئة 

كثافة النفايات ت�سكل �سرر بيئي )مقابلة؛ مرت�سى،2019م(.

املوقع امل�ستقل عبارة عن حفر كبرية ناجتة عن حفر تراب 

املبانى تغطي مكبات حملية مدين الكربى �سمااًل من فدا�سي 

حتى اأم �سنط وغربًا من الكريبة وموبي الثورة ولكن يتم نقل 

النفايات بوا�سطة العربات داخل مدينة ودمدين بطريقة �سبه 

منتظمة بخلف االأطراف التي تفتقد وجود عربات النفايات. 

عن  عبارة  وهي  2004م  عام  اأن�سْا  مرت   1000 حوايل  املكب 

حفرة عميقة مق�سمة اإىل عدد من احلفر  )االأ�سماك، خملفات 

كما  ...وغريها(  االأ�سواق  نفايات   ، املدنيني  نفايات  الزرة، 

اأو�سح حممد ف�سل من خلل املقابلة: اأن باملحلية 30 تراكتور 

بكل تراكتور مقطورتان اإي 60 مقطورة قدرة حمولة املقطورة  

و�سط  التايل: مدين  النحو  العربات موزعة على  ،واأن  4 طن 

 6 والزمالك  الواحة  اأحياء   ،2 وجنوب    2 �سمال  عربات   4

عربات،   6 املركزي  ال�سوق   4 غرب  ومدين  عربات،املزاد 

بدورتني   30 العربات  هذه  ت�ستغل  عربات   6 العمومي  ال�سوق 

مع  العربات  عدد  من  وي�ستنتج  فرتتني.  اأي  وم�ساء  �سباح 

حمولتهن اأن نفايات حملية ودمدين يف اليوم 4طن /60 عربة 

حممد  ذكر  وقد  ودمدين.  حملية  من  يوميا  240طن  ت�ساوي 

ف�سل اهلل اأن متو�سط و�سول العربات اليومية يف كل فرتة ما 

بني 26-30 عربة يوميًا �سور)4-3(.  

امل�سدر :عمل الباحثتان 2019م

خريطة )2( موقع مكب �سرق النيل مبحلية ودمدين- والية اجلزيرة
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امل�سدر:العمل امليداين 2019م

امل�سدر:العمل امليداين 2019م

�سور)3-4( مقطورة النفايات مبحلية ود مدين   

�سورة)5و6( عملية فرز النفايات داخل مكب احلرق

لقد تبني اأن مواقع النفايات لي�ست اآمنة من خلل ما يجمع 

حيث  حوليها  القاطنني  بال�سحة  �سارة  نفايات  من  فيها 

التوجد �سياج وال حدود فا�سلة بينها وبني ال�سكن وهذا ي�سكل 

خطورة بيئية حتمية فعدم وجود ال�سياج واالأ�سوار حول مكبات 

النفايات �سبب لتعر�س االأطفال وا�سحاب احلرف الهام�سية 

اأنه  يلحظ  كما   ) )�سور  النفايات  ال�سرار  واحليوانات 

التوجد بوالية اجلزيرة عربات فرز خا�سة لت�سنيف وتق�سيم 

النفايات واإمنا جتمع كلها مع بع�س  ويقوم اأ�سحاب احلرفة 

وهي   ،)5,6( �سور  بفرزها  واالأطفال  واملت�سولني  الهام�سية 

تعترب م�سدر رزق لهم من خلل ما يجمعونه من )قوارير، 

وغريها(  معادن...  قدمية،  واجهزة  اأواين،  علب،  زجاج، 

ف�سل  حممد  اأو�سح  حيث   ، زهيدة  بقيمة  بيعها  يعاد  والتي 

اهلل اأنى فرز النفايات يتم من خلل هوؤالء بعد و�سول عربات 

النفايات اإىل مناطق احلرق.

د/  نهلة عبا�س حممد حامد

د/ جميلة عمر اإبراهيم مدين

تطبيق نظم المعلومات الجغرافية )GIS( لرصد مواقع مكبات ومحارق النفايات 
المنزلية- بوالية الجزيرة - السودان
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القاطنني  على  ال�سرر  ت�سبب  النفايات  هذه  اأن  يلحظ   

�سواء اأن حرقت اأو دفنت فقد اأو�سح  �ساكني منطقة االإنقاذ 

يعانون من  اأنهم  التي و�سلت املحلية  ال�سكاوي  عرب عدد من 

البل�ستيكية  واالأكيا�س  املحروقات  وتطاير  احلرق  عمليات 

واالأوراق . اأو�سحت ابت�سام ، مدير اإدارة �سحة البيئة بوالية 

مكب  الإقامة  بديل  يوجد  ال  اأنه  املقابلة:  خلل  من  اجلزيرة 

بها  اليوجد  النها  وذلك  مدين  ود  مبحلية  للنفايات  جديد 

منطقة خالية فهي منطقة �سكنية حماطة مبلكيات زراعية كما  

هذه  ب�سبب  للوفيات  يتعر�سون  االأطفال  من  عدد  هنالك  اأن 

النفايات وكذلك احليوانات وخا�سة االأغنام �سور )7و8(. 

امل�سدر: عمل الباحثتان 2019م اعتمادا على قوقل ايرث

امل�سدر: العمل امليداين 2019م

�سورة )7( موقع نفايات حملية مدنى الكربى 

�سورة)8 و9( االأغنام مبكبات النفايات

ثانياً :- حملية الكاملني

وحمارقها،  النفايات  ملكبات  خم�س�سة  منطقة  التوجد 

اإدارة  بوا�سطة  جتمع  بالباقري  ال�سناعية  املنطقة  نفايات 

واملنا�سبة  املقرتحة  ر�سوم،املنطقة  مقابل  اخلرطوم  نفايات 

ح�سب روؤية اإدارة التخطيط العمراين باملحلية - غرب ترعة 

فدان.االأرا�سي   100 املقرتحة  االأخ�سر.امل�ساحة  احلزام 

مملوكة وتتطلب نزع وتعوي�س.
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د/  نهلة عبا�س حممد حامد

د/ جميلة عمر اإبراهيم مدين
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امل�سدر: عمل الباحثتان 2019م اعتمادا على قوقل ايرث

امل�سدر: عمل الباحثتان 2019م اعتمادا على قوقل ايرث

�سورة )10( مكب الباقري مبحلية الكاملني 

�سورة )11( موقع نفايات مدينة املناقل

ثالثاً :- حملية املناقل

توجد منطقة ملكب النفايات وحمارقها جنوب �سرق مدينة 

املناقل.املوقع حتديدًا يقع على بعد 2.5 كيلو مرت �سرق حرم 

قرية نوارة و�سماله مبا�سرة غابة تلل املناقل.امل�ساحة حوايل 

10 فدان يف اأر�س باأ�سم حكومة ال�سودان - جزء من القطعة 

2/70 مربوع االأراك،املوقع يتطلب تقنينه وتو�سعته م�ساحًة.

رابعاً :- حملية �سرق اجلزيرة :

اليوجد موقع خم�س�س للنفايات ثابت حتى االآن، مت حتويل 

املوقع من موقع الآخر 4 مرات )موقع ال�سلخانة - مربع 113 

مواطنني  ملزارع  جماور  املوقع  واالآن   - احلرفيني  منطقة   -

املحلية  بوا�سطة  حتديده  مت  امل�ستقل  .املوقع  عليه  ومعرت�س 

وال توجد له خرط وغري حمدد االبعاد وامل�ساحة .عدم وجود 

موقع ثابت يعزى باأن جميع االأرا�سي مملوكة الأفراد، طريقة 

اإدارة  راأي  بلدات جتاه منطقة متبول ح�سب  �سراء  هو  احلل 

التخطيط وامل�ساحة باملحلية. 
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خام�ساً :- حملية احل�ساحي�سا:

باحل�ساحي�سا. للنفايات  وثابت  خم�س�س  موقع  اليوجد 

املوقع احلايل غري �سالح ويقع جنوب حي ود الكامل ال�سكني 

ملوقعه  للمنطقة  بيئي  �ســـرر  وي�سكل   - االأزرق  للنيل  وجماور 

ملوقــــع  دائـــم  بحث  حالة  يف  املحلية  مازالت  ال�سكن،  قرب 

منا�سب وال�سعوبة تتمثل يف اأن جميع االأرا�سي مملوكة الأفراد 

وجماور لقرى قائمة.  

�ساد�ساً :- حملية اأم القرى:-

القرى،املوقع  اأم  للنفايات مبدينة  موقع خم�س�س  اليوجد 

امل�ستقل حاليًا يقع جنوب غرب املدينة مبنطقة اجلبيلية.

�سابعاً :- حملية جنوب اجلزيرة:

جنوب  مبحليـــــة  للنفايات  خم�س�س  موقع  اليوجد 

اجلزيــــرة وت�ستعمل مواقع احلفر .

بوالية  النفايات  مكبات  ملواقع  الر�سد  هذا  خلل  ومن   

بها  التي  املحليات  بها  بخريطة  الدرا�سة  خرجت  اجلزيرة 

النفايات وكذلك خريطة بها قاعدة بيانات مبحليات الوالية 

ال�سبع خريطة )2,3و4(.

امل�سدر: الباحثتني 2019م  

امل�سدر: الباحثتني 2019م  

خريطة )2( حمليات والية اجلزيرة 

خريطة)3( قاعدة بيانات مكبات النفايات بوالية اجلزيرة  
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د/  نهلة عبا�س حممد حامد

د/ جميلة عمر اإبراهيم مدين
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امل�سدر: الباحثتني 2019م  

امل�سدر: الباحثتني 2019م  

امل�سدر: الباحثتني 2019م  

خريطة)4( مواقع مكبات النفايات بوالية اجلزيرة 

خريطة)5( احلرم املكاين ملكبات النفايات بوالية اجلزيرة
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الخاتمة: 
 تناولت الورقة ر�سد مواقع مكبات النفايات بوالية اجلزيرة 

للنفايات من�ساأة  ال�سحي  املدفن  يعد  ال�سبع حيث  مبحلياتها 

م�ستدمية ولذلك فاإن اختيار موقعه يجب اأن يتم بعناية فائقة. 

ومن اأهم النتائج التي خرجت بها الدرا�سة : اأنه اليوجد توزيع 

حمددة  ومناطق  ر�سمية  بطريقة  النفايات  ملكبات  �سامل 

فقط  حمليات  بثلثة  يوجد  واإمنا  ال�سبع  املحليات  جميع  يف 

حملية   - الكاملني  حملية   - الكربى  ودمدين  وهي)حملية 

التي  املعيارية  امل�سافة  املكاين  التحليل  او�سح  حيث  املناقل( 

ع�سوائية  بطريقة  متفرقة  مكبات  توجد  واإمنا  تقارب  تبني 

ت�سر بالبيئة، كما خرجت الورقة ببناء قاعدة بيانات تو�سح 

التوزيع اجلغرايف للنت�سار مكبات النفايات بوالية اجلزيرة. 

بوالية  للنفايات  فرز  عملية  هنالك  لي�س  اأنه  تبني  كذلك 

مكبات  داخل  يتم   الفرز  واأن   ، ال�سبع  مبحلياتها  اجلزيرة 

فيها  يجدون  الذين  واملت�سولني  االأطفال  طريق  عن  احلرق 

يتعر�سون  فهوالء  بال�سم  الع�سل  مبثابة  وهذا  رزق  م�سدر 

ملخاطر ال يحمد عقباها من النفايات التي قد ت�سل اإىل حد 

املناطق  تو�سح  تو�سيحية  خرط  الدرا�سة  اأنتجت  كما  املوت. 

اخلطرة واالآمنة ت�ساعد  مركز ال�سلمة واملراكز البيئية ذات 

بعمل  الورقة  البيئية.تو�سي  ال�سلمة  اإجراءات  يف  ال�سلة 

توزيع اأمثل ملكبات النفايات بوالية اجلزيرة مبحلياتها ال�سبعة 

يراعى  واأن  واالإن�سان  للبيئة  االآمنة  العاملية  املوا�سفات  وفق 

االأ�ستخدامني ال�سكني والزراعي عند اإن�سائها.

التوصيات:
1- امل�ساركة من قبل الباحثني وذوي االقت�سا�س يف  معاجلة 

جمموعة  خلل  من  املختارة   باملناطق  النفايات  مكبات 

املكبوتدوير  حرم  حتديد  �سياج،  عمل   ( االإجراءات  من 

النفايات...(.

جلمع  املبكر  البيئي  للنزار  ا�ست�سعار  مركز  بناء   -2

اأنظمة  ت�سميم  و  بالنفايات  التلوث  بيانات  وحتليل  وتخزين 

الناجمة  والتلوثات  النفايات  مكبات  ملراقبة  م�ستمرة  ر�سد 

منها

�سلمة  اأجل  من  للبيئة  حل�سا�سات  حمطات  ت�سميم    -3

البيئة بطريقة اآمنة.

4- املطلوب مواقع جديدة مبوا�سفات حديثة وفق منظمة 

ال�سحة العاملية لت�سيري عمليات دفن النفيات .

5-  يجب اأن توؤخذ ا�ستخدامات االأرا�سي املجاورة للموقع 

اال�ستخدام  وكذلك  االعتبار  يف  املدفن  فيه  �سين�ساأ  الذي 

املواقع  هذه  �ستتاأثر  حيث  نف�سه  املدفن  ملوقع  امل�ستقبلي 

بالغازات التي �ستنتج من املدفن .

مقترحات الدراسة 
البع�س،  بع�سها  عن  اخلطرة  الطبية  النفايات  فرز   -1

اللوين اخلا�س  الدليل  بتطبيق  التقيد  وذلك من خلل عدم 

يف  ال�سليمة  الطرق  اتباع  و  اخلطرة،  الطبية  النفايات  بفرز 

معاجلة النفايات الطبية �سديدة اخلطورة وفرزها عن غريها 

ح�سب التعليمات.

التكون  حتى  وحرا�سة  �سياج  عمل  الدرا�سة  تقرتح   -2

النفايات املجمعة يف متناول اأيدي االأطفال ونب�س للحيوانات. 

وجمع  بيانات  قاعدة  واإعداد  التخطيط  مببداأ  االأخذ   -3

املعلومات لل�ستفادة منها يف اختيار املوقع املنا�سب وت�سميمه 

وحتديد اأ�سلوب ت�سغيله.

4- الق�ساء على ظاهرة تعدد املدافن الع�سوائية وح�سرها 

من  مزيد  ت�سويه  من  للحد  وحمددة   منا�سبة  مواقع  يف 

االأرا�سي.

كل املحليات  التوجد بها مكبات واإن وجدت فهي ع�سوائية 

وغري مقننة.

االإهتمام  من  القرار  متخذي  الورقة  هذه  تنا�سد   -5

منظمة  وفق  وت�سنيفها  اجلزيرة  بوالية  الطبية  بالنفايات 

ال�سحة العاملية.
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