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مكب لدة التخاذ قرار تحديد موقع المعايير المحد  تقييم أهمية 
 1النفايات البلدية الصلبة: حالة دراسية في ليبيا

 
 إبراهيم أحمد بادي

مصراتة، قسم الهندسة  -األكاديمية الليبية
 ليبيا الميكانيكية والطاقات،

 مصطفى الهادي كريديش
مصراتة، قسم هندسة وعلوم  -األكاديمية الليبية

 البيئة، ليبيا
 

عمليات تجميع هذه النفايات أو في طرق التخلص منها. فعملية  من حيثالزالت إدارة النفايات البلدية الصلبة في ليبيا تتم بشكل بدائي، سواء   —لملخصا
آلية واضحة للتجميع، كما أن صناديق القمامة التتوفر إال بشكل محدود جدا.  مع غيابوباستخدام سيارات متهالكة،  منتظم غيرالتجميع تتم في الغالب بشكل 

هذه  هدفت .تكون بعيدة بشكل كبير عن مراكز التجمعات السكانية غالبا يحرص أنأما على صعيد معالجة هذه النفايات فإنه يتم التخلص منها في مكبات نهائية 
 الرجوع إلى المعايير المساعدة في اتخاذ قرار تحديد الموقع المناسب لمكب النفايات البلدية الصلبة لمدينة مصراتة، وذلك من خالل ووزن رقة لتحديدالو

مراجعة  . تمتالنفايات من نشاء مكب التخلص النهائيإالدراسات السابقة إضافة إلى التواصل مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالمجلس البلدي للمدينة لغرض 
أوزان لها، وذلك لغرض مقارنة كل معيار بغيره من المعايير باستخدام طريقة التناسق التام  ومنحوتقييم هذه المعايير من قبل مجموعة خبراء قامت بتقييم 

Full Consistency Method (FUCOM) .اجتماعية، والتي تعتبر ضرورية معايير تشمل جوانب بيئية واقتصادية و 7ستخدمت في هذه الدراسة ا
الرياح، أما معيار سهولة وفارقة في اختيار موقع مناسب للمكب. وقد أظهرت النتائج أن معيار المياه السطحية هو األهم عند اتخاذ هذا القرار، يليه معيار اتجاه 

 ار األقل أهمية.يالوصول إلى الموقع فقد كان هو المع
 المواقع، القرارات متعددة المعايير، النفايات الصلبة، نمذجة.اختيار  —دالةالكلمات ال

 المقدمة .1

تعتبر إدارة النفايات البلدية الصلبة من أهم التحديات التي تواجه المدن 
والمجالس البلدية خاصة في البلدان النامية، حيث أنها تتأثر بشكل كبير بثقافة 
الدول وظروفها اإلقتصادية واإلجتماعية، إضافة إلى أنها تشكل مشاكل بيئية 

 اتها يعد مؤشراً جيداً على قدرةنجاح أي دولة في إدارة نفاي إنوتقنية كبيرة. 
الجهات الحكومية المعنية وسكان هذه الدولة في العمل معاً من أجل الوصول 

إن اتباع المنهجيات السليمة الخاصة بإدارة النفايات البلدية   إلى بيئة نظيفة.
الصلبة التي تتم باستخدام طرق معالجة متطورة ومناسبة يخفف من تلوث 

غازات الدفيئة. ويمتاز االعتماد على طرق المعالجة البيئة وانبعاث ال
الصحيحة بفوائد كثيرة منها تخفيف استعمال الموارد الطبيعية عبر إعادة 
استعمال وتدوير بعض النفايات كالورق والكرتون والبالستيك والزجاج 
والمعادن وغيرها، إضافة إلى تقليص الحاجة إلى مساحات أوسع للمكبات أو 

ميع، وكذلك القضاء على تكاثر الحشرات والميكروبات المؤذية ألماكن التج
التي تتواجد وتتكاثر مع النفايات، كما أن لها دور كبير أيضا في تخفيض 

ربون أكسيد الك معدالت التلوث البيئي وانتشار الغازات الدفيئة مثل ثاني
 حمر الذي بدوره يعمل على تخفيض تلوث الهواء والروائوغاز الميثان؛ األ

 الكريهة حول المكبات وأماكن التجميع وكذلك التخفيف من حدة تغير المناخ
[1]. 

تعد حالة التحضر والهجرة من الريف إلى المدن الكبرى في الدول 
األفريقية إحدى الظواهر التي تشهدها القارة في السنوات األخيرة، والتي 

أعلى نسبة نمو في المناطق الحضرية في العالم حيث يقدر هذا النمو  تملك
سنوياً، كما أنها تشهد أيضاً نهضة صناعية وحضرية كبيرة  % 3.5بنحو 

وتحسناً في مستوى المعيشة في العقد األخير. ساهمت كل هذه التطورات 
عن  اتجةات بيئية كبيرة نقتصادية بشكل كبير في حدوث تحدياالجتماعية واال

تلف كمية النفايات .  وتخ [2]توليد كميات كبيرة من النفايات البلدية الصلبة
المتولدة في أفريقيا من مكان إلى آخر ألسباب عديدة، منها االختالف في 
مستوى الدخل، والحالة الصحية، والظروف المناخية، واألنشطة الصناعية 

 في شمال أفريقياوالتجارية، وكذلك عادات وتقاليد بعض المناطق خاصة 
وقد أظهرت العديد من الدراسات نتائج لنسب وأحجام النفايات المتولدة . [3]

في أفريقيا، فعلى سبيل المثال ينتج الكينيون أقل كمية من النفايات الصلبة 
كجم سنوياً، ويقدر اإلنتاج  109.5حيث يبلغ متوسط إنتاج الفرد حوالي 

كجم سنوياً.  115.7واإلنتاج النيبالي  كجم سنوياً، 109.8اإلثيوبي بـحوالي 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه المعدالت هي السائدة في الدول األفريقية ذات 
الدخل المحدود وخاصة في المناطق النائية، بينما تزداد هذه المعدالت في 

يمكن وصف إدارة  .[2]الدول األفضل دخالً مثل دول الشمال االفريقي 
لدان ذات خاصة في الب بة الحاليةً في أغلب دول أفريقياالصل النفايات البلدية

الدخل المتدني بالتقليدية أو القديمة، نظراً ألنها تفتقر لتطبيق عمليات المعالجة 
المتطورة والمستخدمة في بلدان العالم المتقدمة، كما أنها تتبع ممارسات 
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ات أن عمليوأساليب خاطئة للتخلص من النفايات البلدية الصلبة، حيث 
التخلص تتم في مواقع ال تراعى فيها معايير االختيار السليم لمواقع التخلص، 

 .[4]  يةل هذه المواقع بدائية وسيئة للغاإضافة إلى أن عمليات تشغي
وبالنظر إلى ليبيا، فإن النفايات البلدية الصلبة تعتبر من أهم أسباب 

ذا التطور الكبير الحاصل في هالتلوث البيئي في هذا البلد الذي لم يواكب 
ويحتاج للكثير من الجهد لغرض تحقيق متطلبات نجاح عملية إدارة ، الجانب

النفايات البلدية الصلبة. لقد أصبحت هذه المشكلة في كثير من األحيان تشكل 
مصدر قلق وازعاج للمواطنين، كما تشكل عائقاً ينهك كاهل المجالس البلدية 

بيا التي تتميز باتساع مساحتها الجغرافية وانخفاض بالمدن الليبية. إن لي
كثافتها السكانية مع دخل متوسط نسبيا الزالت تعالج ملف إدارة النفايات 
بشكل بدائي كما أغلب الدول األفريقية، فبناًء على التقرير الذي أعده برنامج 

 – 0.5األمم المتحدة للبيئة الذي ينص على أن الفرد العربي ينتج ما بين 
كيلو جرام من النفايات في اليوم الواحد، فإن ليبيا تعتبر ذات إنتاج  1.75

 كيلو جرام لكل فرد يوميا 1.25متوسط من النفايات البلدية الصلبة بمعدل 
مليون  3.2، ويقدر اإلنتاج السنوي من النفايات البلدية الصلبة بحوالي [5]

منها ملف إدارة النفايات  ولعل أحد أهم المشاكل التي يعاني .[6] طن سنوياً 
البلدية في الوقت الحالي هو اختيار المواقع النهائية المناسبة لمكبات النفايات 
البلدية الصلبة بحيث يراعي فيها كافة الشروط والمعايير البيئية واإلقتصادية 

 والجمالية واإلجتماعية.
 يعد الرمي العشوائي للقمامة ومقالب النفايات المفتوحة من أكبر

المخاطر البيئية والصحية وأحد أهم أشكال استنزاف الموارد الطبيعية 
من  % 30واإلقتصادية في ليبيا.  يقدر ما يتم رميه بشكل عشوائي ما نسبته 

إجمالي النفايات البلدية الصلبة في ليبيا، حيث يتم رميها على جوانب الطرقات 
 يم خضوعها ألالتجمعات السكانية وعدوعلى شواطئ البحر وبالقرب من 

من إجمالي  %67بينما حوالي  نوع من أنواع السيطرة واإلدارة السليمة.
النفايات المولدة يتم التخلص منها في مقالب مفتوحة خاضعة للسلطات المحلية 
بالمدن من خالل عمليات تشغيلية بدائية للغاية وذلك عن طريق دكها بواسطة 

منع لفات البناء والتشييد كمحاولة لجرافات، وتغطيتها بطبقة من الرمل أو بمخ
 .[6] تبعثرها وتعريتها بواسطة الرياح

عملية اختيار موقع مناسب إلنشاء مكب صحي للتخلص من  تعتبر
النفايات البلدية الصلبة أمرا معقدا العتمادها على معايير متعددة، وفي كثير 
من األحيان متضاربة. إن صعوبة هذه العملية تزداد في البلدان التي تفتقر 

منشآت للقواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالخطط المستقبلية التوسعية ل
والمرافق الحيوية، والتوسع العمراني عموماً، والخرائط المكانية، ومعلومات 
حصر ومتابعة الموارد الطبيعية والحياة البرية. كما أن الوعي المجتمعي 

لمختصة في إنشاء مكبات صحية والمساهمة الشعبية في مساعدة الجهات ا
ا في كثير من األحيان دورا مهما في إنجاح مثل هذه القرارات، بل إنه تلعب

قد تشكل عائقا أمام عملية االختيار المناسب. ومن الناحية الفنية فإن هذه 
العملية تعتبر مهمة معقدة وحساسة للغاية، ألنها تتطلب وضع منطقة جغرافية 
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كاملة في االعتبار بحيث تخضع فيها هذه المنطقة لعمليتين رئيسيتين هما 
، وذلك بناًء على مواصفات واشتراطات قانونية استبعاد المواقع غير المناسبة

، تليها عملية مفاضلة بين المواقع غير المستبعدة وذلك من تخص كل دولة
   خالل تطبيق مجموعة من المعايير على هذه المواقع واختيار األنسب بينها.

تعتبر عملية اختيار معايير المفاضلة التي تبنى عليها عملية االختيار 
قع المناسب هي العملية األصعب واألكثر حساسية نظراً لتداخل السليم للمو

وترابط هذه المعايير بعضها ببعض وتقارب أهميتها، كما أنها تحكمها عدة 
ضوابط أهمها طبيعة منطقة الدراسة والخصائص البيئية والجيولوجية 
وعوامل الطقس والمناخ المختلفة، وعوامل اقتصادية وأخرى جمالية، إضافة 

معايير واعتبارات اجتماعية ال يمكن تجاهلها. إن هذه المعايير وكذلك إلى 
أهميتها وتأثيرها على القرار تتأثر بالبيئة المحيطة، وبالتالي قد تختلف من 
دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. ولهذه األسباب فإنه من الضروري أن 

ة هذه لدراسة لمراجعتتم االستعانة بمن لديه الخبرة والمعرفة الجيدة بمنطقة ا
المعايير وذلك لضمان اختيار األنسب من هذه المعايير. إن دراسة اختيار 
الموقع النهائي لمكب النفايات البلدية الصلبة تعتبر عملية ُمهمة للغاية لضمان 

ريقة ستخدام طائي من النفايات البلدية الصلبة بنجاح عملية التخلص النها
جب أن تكون معايير االختيار قد تمت بعناية المكب، ولضمان هذه العملية ي

ومرجعية صحيحة. تهدف هذه الدراسة إلى اختيار المعايير التي تحدد عملية 
اختيار موقع مناسب لمكب النفايات البلدية الصلبة لمدينة مصراتة وكذلك 

هذه حسب علمنا ف تحديد أهمية هذه المعايير باستخدام طريقة التناسق التام.
األولى في هذا المجال في ليبيا، حيث تركزت الدراسات السابقة  هي الدراسة

غالب مجال الفرز والتصنيف في الفي مجال إدارة النفايات البلدية الصلبة في 
[5]. 

 الوضع الحالي إلدارة النفايات البلدية الصلبة بمدينة مصراتة .2
يبيا لتعتبر مدينة مصراتة الواقعة في شمال غرب ليبيا، ثالث أكبر ُمدن 
 360بعد مدينتي طرابلس وبنغازي من حيث عدد السكان الذي يقدر بحوالي 

. تعاني مدينة مصراتة كبقية المدن الليبية من مشاكل في إدارة [7] ألف نسمة
النفايات البلدية الصلبة متمثلة في العديد من التحديات المالية واإلدارية 

دني جانب، باإلضافة إلى توالتشغيلية وقلة التشريعات التي تختص بهذا ال
الوعي المجتمعي بالمخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن سوء إدارة النفايات، 

 هعلمتكاملة للنفايات، ولوعدم مشاركتهم المشاركة المثلى في منهجية اإلدارة ال
يأتي في مقدمتها عدم اتباعهم ألولى الخطوات أال وهي الفرز من المصدر. 

ب اســار الموقع المنــختياالي هو ـفي الوقت الحولكن يبقى الجانب األهم 
 لبة للمدينة. ـلمكب النفايات البلدية الص

 450يقدر اإلنتاج اليومي للمدينة من النفايات البلدية الصلبة بحوالي 
ً  1.25طن، أي ما يعادل  طن  60، حوالي [8] كيلو جرام للفرد الواحد يوميا

من كمية النفايات العضوية الصلبة التي تولدها المدينة كانت تنقل يومياً إلى 
 في الوقت يعمل بكفاءة منخفضةمصنع السماد العضوي بالمدينة الذي 

مكبات مرحلية مفتوحة  3الحالي، وبقية الكمية كانت تجمع وتنقل إلى عدد 
بالسكان األمر الذي أدى  وغير مسيجة وبالقرب من تجمعات سكانية مكتظة

إلى إغالق هذه المكبات بناًء على مطالبة األهالي والضغط على الشركة 
العامة لخدمات النظافة باعتبارها الجهة الحكومية التي تدير هذا الموضوع. 

يبعد  هقة الغيران، وموقعإال مكب مرحلي واحد يقع في منط يتبقىحالياً لم 
لمحطة معالجة مياه  متر، وهو مجاور كيلو 8عن مركز المدينة حوالي 

 ومصنع السماد العضوي.الصرف الصحي 
الشركة العامة لخدمات النظافة هذا الموقع خياراً جيداً في الوقت تعتبر  

ضمن رقعة جغرافية تحتوي على مواقع مماثلة،  اً الحالي باعتباره موجود
باإلضافة إلى احتوائه على سياج يحجبه عن المارة. ولكن هذا الموقع يواجه 
العديد من الصعوبات أبرزها ضغوطات السكان المجاورين المتزايدة 
خصوصاً في فصل الصيف نتيجة للروائح الكريهة التي تنبعث منه، وكذلك 

ض وغيرها من ناقالت األمراض، كما أن هذا الموقع انتشار الحشرات والبعو
يواجه مشاكل تشغيلية عديدة أهمها السعة المحدودة التي ال تستوعب كمية 

ً النفايات التي يتم توليدها يومياً، وهذا األمر يشكل عائق مج إدارة أخر في برنا ا
ت آشلمنمام المنازل و اأالنفايات الصلبة حيث يحصل تراكم للنفايات الصلبة 

تهم بشكل عشوائي على جوانب ابالمدينة مما يُجبر السكان على رمي نفاي
الطرقات وعلى شاطئ البحر وفي المناطق الفضاء. وتعتبر هذه الحالة هي 

لها ي سيطرة، وجعنشوء تجمعات للقمامة غير خاضعة ألالعامل الرئيسي في 
الية حية وجموآثار بيئية وصعرضة دائمة للحرائق وما ينتج عنها من مشاكل 

( المكب الحالي إضافة إلى المواقع المقترحة كمكب 1، ويوضح الشكل )سلبية
بديل.

 

 
 (: المكب الحالي والبدائل المقترحة1شكل )

ميالدي يتم نقل النفايات البلدية  2017منذ منتصف شهر أغسطس سنة 
الصلبة بواسطة شركة نقل مساندة خاصة الملكية، من المكب المرحلي 
بالغيران إلى المكب النهائي. هذا التعاقد جاء كنتيجة لبعد المكب النهائي 

ي تاإلمكانيات المالية للشركة العامة لخدمات النظافة ال ولضعفالحالي، 
لنقل االتجميع وأصبحت تعاني مؤخراً من أعطال كبيرة في أسطول شاحنات 

الخاص بها. يقع المكب النهائي الحالي شرق مدينة مصراتة ويبعد مسافة 
كيلو متر من مركز المدينة، ويعتبر هذا الموقع هو المكب  60تزيد عن 

خلص ي التالوحيد الذي تعتمد عليه شركة الخدمات العامة للنظافة مصراتة ف
انا إضافة إلى كونه مك من كافة المخلفات الصلبة التي تولدها المدينة يومياً،

كذلك فإن هذا الموقع يتم استغالله من قبل  ،[9]للتخلص من النفايات الطبية 
المواطنين وشاحنات النقل الخاصة في التخلص من كافة المخلفات الصلبة 

عمليات تتم بشكل عشوائي مما أدى بما فيها مخلفات البناء والهدم، وهذه ال
إلى اتساع الرقعة الجغرافية لموقع المكب والزحف على المعالم 
الطوبوغرافية للمنطقة والسبخة الملحية القريبة من هذا الموقع، كما أن 
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عمليات تشغيل المكب التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للنظافة بواسطة 
المعدات هي عمليات تقليدية وبدائية  مجموعة من العاملين وبعدد قليل من

وتتم من خالل تفريغ حموالت شاحنات النقل وفي أحسن األحوال يتم دكها 
بطبقات من مخلفات البناء والهدم. تعتبر العمليات المتبعة بجرافات وتغطيتها 

ناصر ضرار بالعبالغ الخطورة في اإلحالياً بدائية، حيث أنها تسبب وبشكل 
ي على وبئة، كما أنها تقضوقد تساهم في نشوء األمراض واأل ةالبيئية الرئيسي

فرص الفرز وإعادة التدوير وغيرها من العمليات السليمة والتي يتم اتباعها 
ولعل قلة إمكانات الشركة العامة للخدمات وضعف الوعي العام في المكبات، 

برزت  ي. هناك العديد من المشاكل التساهما بجزء كبير في هذا الوضع القائم
مؤخراً تتعلق بهذا المكب، وأولها وجوده بالقرب من منطقة سكانية أصبحت 
في حالة انزعاج وشكاوى متواصلة نتيجة لآلثار السلبية الناتجة عن هذا 
الموقع، كما أن هذا الموقع تعتبره الشركة العامة لخدمات النظافة يشكل عبئاً 

لى أن ق بعمليات النقل، باإلضافة إمالياً يكلف الشركة أرقاماً مالية كبيرة تتعل
بُعده عن أماكن توليد النفايات يتسبب في هدر الكثير من الوقت األمر الذي 
 يعرقل عملية إدارة النفايات وما ينتج عنها من مشاكل بيئية وصحية وجمالية. 

يمكن تلخيص الخطوات المتبعة حالياً إلدارة النفايات البلدية الصلبة و
 .(2)في مدينة مصراتة من خالل الشكل التوضيحي 

 
 ( دورة حياة النفايات البلدية الصلبة الحالية بمدينة مصراتة 2شكل )

 :FUCOMطريقة  .3
، ومي لقد أصبحت تطبيقات القرارات المتعددة المعايير تتزايد يوما بعد

، إدارة المشاريعومجاالتها مثل التطبيقات في المجال اللوجستي،  دتتعدو
 اتــوغيرها من التطبيق الجودة،وات الصلبة، ــإدارة المخلفو التصنيع،و

والتي تعتمد على طريقة  FUCOM. لقد جاء تطوير طريقة [17-10]
المقارنة الزوجية والتحقق من صحة النتائج من خالل االنحراف عن أقصى 

 Analytic[. بالمقارنة مع طريقة التحليل المتعدد المعايير 18ثبات ]
Hierarchy Process AHP فإن طريقة ،FUCOM  تستلزم عددا أقل

ن القدرة على التحقق م من المقارنات الزوجية للمعايير، كما أنها أيضا توفر
 (DMCالنتائج من خالل تحديد االنحراف عن أقصى ثبات للمقارنة )

Deviation from Maximum Consistency  عالوة على ذلك، فإنها .
تتغلب على مشكلة التكرار في المقارنات الزوجية للمعايير التي تحدث في 

في العديد  FUCOMبعض النماذج الذاتية لتحديد أوزان المعايير. تم تطبيق 
[ ، وترتيب شركات الطيران 19] إدارة اإلنتاجمن مشاكل صنع القرار مثل 

 ترتيب الطلب على خدمات النقل، [ 21[ ، وقياسات جودة الخدمة ]20]
، و اختيار المورد [23، وجودة خدمة النقل بالسكك الحديدية ][22]
[25,24]. 

 ,wj, j = 1,2افترض أن أوزان المعامالت التي يتطلب قياسها هي 
..., nورزمية كما موضح بالخطوات التالية:، فإنه يمكن تطبيق الخ 

 تنازليا.: ترتيب المعايير الخطوة األولى
 : حساب مقدار األهمية النسبية لتقييم المعايير.الخطوة الثانية
 : حساب محدد نموذج األمثلة غير الخطية.الخطوة الثالثة

نسبة معامالت الوزن للمعايير تساوي األهمية النسبية بين المعايير 
 المرصودة

.1 /( 1)k k k kw w   

 العبور الرياضياستيفاء قيم معامالت الوزن لحالة 
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 : حساب القيمة النهائية للمعايير من العالقةالخطوة الخامسة

 1 2, ,...,
T

nw w w 

 الحالة الدراسية .4
لقد أصبحت الحاجة لتوفير مكان جديد كمكب نهائي للنفايات البلدية 
الصلبة أمرا ملحاً. من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى تحديد 
أهم المعايير التي يمكن استخدامها لغرض اتخاذ القرار، وكذلك تحديد أهمية 

المعايير بناًء على تم تحديد مجموعة من كل معيار من هذه المعايير. لقد 
مع أعضاء التي تمت إضافة إلى النقاشات  ،]29-26[ الدراسات السابقة

، مدينةبال اللجنة المشكلة لغرض تحديد موقع جديد لمكب النفايات الصلبة
 وهذه المعايير هي:

C1اتجاه الرياح : 
C2تكلفة األرض : 
C3مستوى المياه السطحية : 
C4سعة الموقع : 
C5قبول الناس : 
C6المسافة إلى مناطق تجميع النفايات : 
C7سهولة الوصول للموقع : 

 معايير تكلفة. 6، 2المعيارين من مثل كل يحيث 
( القيم المتحصل عليها لتصنيف المعايير وذلك 1يوضح الجدول )

 .9إلى  1باستخدام مقياس من 
 ترتيب المعايير(: 1)الجدول 

Criteria C3 C1 C5 C2 C4 
C6 C7 

 
1.0 2.0 2.5 4.0 6.0 7.0 7.5 

 
 يتم حل النموذج الرياضي مع األخذ في االعتبار تحقق الشروط:

𝑤3

𝑤1
= 2.0, 

𝑤1

𝑤5
= 1.25, 

𝑤5

𝑤2
= 1.6, 

𝑤2

𝑤4
= 1.5, 

𝑤4

𝑤6
= 1.17, 
𝑤6

𝑤7
= 1.07  

min  

𝑠. 𝑡 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 |

𝜔3
𝜔1

− 2,0| ≤ , |
𝜔1
𝜔5

− 1,25| ≤ , |
𝜔5
𝜔2

− 1,6| ≤ 

, |
𝜔2
𝜔4

− 1,5| ≤ , |
𝜔4
𝜔6

− 1.17| ≤ , |
𝜔6
𝜔7

− 1,07| ≤ 

|
𝜔3
𝜔5

− 2,5| ≤ , |
𝜔1
𝜔2

− 2,0| ≤  , |
𝜔5
𝜔4

− 2,4| ≤ 

|
𝜔2
𝜔6

− 1,75| ≤ , |
𝜔4
𝜔7

− 1,25| ≤ ,

∑𝜔𝑗 = 1

5

𝑗=1

, 𝜔𝑗 ≥ 0, ∀𝑗

 

من خالل حل هذا النموذج ، يتم الحصول على القيم النهائية لمعامالت 
للنتائج  DFCالوزن و  =  نموذج اكسل. تم حل النموذج باستخدام 0.00

( )j kC
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MS excel .( 3ويوضح الشكل)  من النتائج التي تم الحصول عليها
 .C1، يليه المعيار  C3أن أهم معيار هو حيث يتضح ، النموذج

 
 (: أوزان المعايير المتحصل عليها3الشكل )

 مناقشة وتفسير النتائج: .5
من خالل ( 3يمكن تفسير نتائج هذه الدراسة والموضحة بالشكل )

الرجوع لعدة أمور أهمها األوضاع الحالية للعناصر البيئية الرئيسية في 
منطقة الدراسة وتأتي في مقدمتها المياه الجوفية القريبة من السطح والمشار 

من قبل وبالنظر للمواقع المقترحة  .C3إليها في هذه الدراسة بـالمعيار 
لمياه التي يستخدمها أهالي نجد أنها تمتل المصدر الوحيد لالمجلس البلدي 

المناطق المجاورة في عمليات االستهالك المنزلي العادية وسقاية األشجار 
والحيوانات. إن تلوث المياه الذي أصبحت تعاني منه المدينة مؤخرا نتيجة 
لسوء تصريف مياه الصرف الصحي أعطى هذا المعيار األهمية األكبر لتبلغ 

لمصدر من المياه بالعصارة التي عادة ما ، وذلك لتفادي تضرر هذا ا0.38
تتسرب إلى المياه القريبة من السطح نتيجة لسوء عمليات تشغيل مكبات 

بأن  0.18النفايات. كما يمكن تفسير أهمية معيار اتجاه الرياح والتي بلغت 
أحد أهم المشاكل المتعلقة بالمكب النهائي الحالي هو حركة الرياح التي تنقل 

يهة المنبعثة من الموقع إلى السكان المجاورين وهذا المعيار الروائح الكر
يعتبر مهم للغاية ألنه يشكل مصدر ازعاج كبير ويعمل على نقل الحشرات 
كالبعوض والذباب إلى المناطق القريبة والمأهولة بالسكان وما قد ينتج عنها 

 من انتشار لألوبئة واألمراض. 
اقع من أكثر المعايير االجتماعية عادة ما يعتبر قبول الناس لهذه المو

ً كبيراً  ً ما يمثل تحديا نشاء إمام الجهات المعنية باتخاذ قرار أتعقيداً، وغالبا
مكبات النفايات البلدية الصلبة، ولهذا نجد أن هذا المعيار قد نال أهمية كبيرة 

وهذه القيمة تعطي  0.15مقارنة ببعض المعايير األخرى حيث بلغت أهميته 
واضحاً أن معايير اتخاد القرار هي معايير معقدة تحكمها في كثير  مؤشراً 

من األحيان محددات ناتجة عن رفض شعبي لمثل هذه المواقع الخدمية 
 والهامة. 

وبالنظر لنتائج معياري التكلفة المتمثالن في تكلفة األرض والمسافة 
ة تشير إلى ، وهذه القيم0.16من نقاط التجميع نجد أنهما بلغا أهمية قدرها 

ضرورة النظر إلى تكلفة شراء الموقع وكذلك تكاليف النقل حيث أن بُعد 
المسافة من نقاط التوليد يعتبر من مؤشرات سوء اختيار الموقع، كما هو 

كيلو متراً من  60الحال في الموقع الحالي للمدينة الذي يبعد مسافة تزيد عن 
وما  هدار الكثير من الوقتإو مركز المدينة، مما يسبب في تكاليف نقل كبيرة

ينتج عنه من تراكم للنفايات داخل المدينة. تعتبر مكبات النفايات البلدية 
الصلبة من المشاريع االستراتيجية التي يجب أن تكون مساحتها ذات سعة 

لمعيار فإن هذا الذلك تستوعب النفايات المولدة لسنوات تصل لثالثة عقود، 
، وهذه القيمة تعتبر قليلة 0.06وبلغت أهميته خذ في الحسبان، ؤيجب أن ي

نسبياً ولكن يمكن تفسيرها عن طريق مراجعة المواصفات الفنية المتعلقة 
بالمواقع المقترحة وتحديداً المساحة حيث تبلغ أقل مساحة في هذه المواقع الـ 

هكتار وهذه المساحة تتماشى مع القانون والمواصفات الليبية المتعلقة  50
المكبات الصحية للنفايات. كما أن سهولة الوصول إلى مواقع التخلص  بإنشاء

من النفايات من محددات االختيار أيضا التي ينظر لها عند عمليات المفاضلة 
ما بين المواقع المتوفرة والمقترحة إلنشاء مكب صحي نظراً لما يشكله هذا 

لل االعطال المعيار من أهمية كبيرة توفر الكثير من الوقت والجهد وتق
 .0.05الخاصة بآليات النقل، وهذا المعيار كانت له أقل أهمية وبلغت 

 الخالصة: .6
للتخلص  مكبموقع تعتبر عملية تحديد المعايير الخاصة باختيار أنسب 

من النفايات البلدية الصلبة عملية معقدة وصعبة تحكمها محددات عديدة 

ة الية، وإن تقدير أهميبعضها بيئي وبعضها اقتصادي وأخرى اجتماعية وجم
كل هذه المعايير هو أمر مهم للغاية، وراجع بالدرجة األولى لطبيعة منطقة 
الدراسة. لقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن األولوية في معايير االختيار 
هي للمعايير البيئية والتي كان في مقدمتها مستوى المياه السطحية بأهمية 

، 0.18ار اتجاه الرياح  أهمية عالية وقدرها كما بلغ معي 0.38بلغت الـ 
عي والمتمثل في قبول الناس في المرتبة الثالثة من حيث وجاء المعيار االجتما

وأخيراً بلغت أهمية المعايير االقتصادية ، 0.15األهمية حيث بلغت أهميته 
، وهذه األهمية تعد في مجملها كبيرة ولكن بالنظر لها بشكل 0.27اإلجمالية 

ق نجذ أنها مقسمة إلى أربعة معايير متمثلة في تكلفة األرض والمسافة دقي
وسعة الموقع وسهولة الوصول مما يقلل من أهمية كل معيار بشكل منفصل. 
يمكن لهذه الدراسة أن تكون مساعدة لمتخذي القرار حول تحديد المكان 

 األنسب للمكبات النهائية للنفايات البلدية.
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