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 الخالصة
 نال ذلك جدا كبير دور الصلبة النفايات إدارة عملية في الجغرافية المعلومات نظم دور إن

 و المكانية المعلومات و المعطيات على تعتمد للنفايات واإلدارة  التخطيط عمليات من عديدة جوانب
 إزالـة  و جمع عمليات لتسهيل بدقة و بسرعة ومعالجتها تخزين البيانات في يقوم النظام فان بذلك

 التي شاحناتال ستسلكها التي الطرق تخطيط و للتجميع كمحطات المواقع أفضل تحديد و النفايات
 جديـدة  طمر مواقع تحديد أخيرا و موقع الطمر إلى ثم و التجميع محطات إلى النفايات بنقل تقوم

 بتأمين أيضا يقوم بل فحسب الكلفة و الوقت توفر وسيلة ليس فالنظام . المواقع هذه ومراقبة ومناسبة
   .ياتالنفا لمشكلة المستقبلي المراقبة لبرنامج الرقمية المعلومات من بنك

في تسهيل توفير الخدمات وجعل االدارة للخدمات  (GIS)وتم تحديد مدينة الكوت لتطبيق نظام 
البلدية اكثر سهولة في التعامل وسرعة في التطبيق لتوفير الخدمات بالمستوى المطلوب، فيمكن 

، فرز ادارة النفايات الصلبة، تحديد الملكية(تطبيق النظام في مجاالت الخدمات البلدية مثل 
) المقاطعات وتوزيعها، اكساء الطرق الداخلية للمدينة، انشاء المنتزهات والحدائق العامة، الخ

وبما ان مشكلة ادارة النفايات الصلبة من المشاكل البيئية الخطرة وذات التحديات الصعبة على 
فية توظيف تقنية مستوى البلد والعالم تم اختيارها في هذا البحث خدمة اساسية تقدمها البلدية وكي

(GIS) في ادارتها بشكل اكثر مرونة وفعالية من الطرق التقليدية. 
 

Using Techniques of Geographic Information Systems (GIS) 
in The Municipality Services of The Kut City 

Abstract 
The role of GIS in the management of solid waste a very big role because 

many aspects of operations planning and management of wastes based on the data 
and spatial information and thus, the system is to store and manipulate data 
quickly and accurately to facilitate the collection and removal of waste and 
determine the best sites stations of the assembly and planning methods that would 
be taking trucks that transport waste to the assembly stations and then to the 
landfill site, and finally select a new landfill sites and appropriate monitoring of 
these sites. The system is not a means save time and cost, but also to secure the 
Bank of digital information for future monitoring program to the problem of 
waste. 
Have been identified the city of Kut to the application system (GIS) to facilitate 
the provision of services and make the administration of municipal services more 
easily in the handling and speed in the application to provide services to the 
required level, you can apply the rules in the areas of municipal services (such as 
solid waste management, determination of ownership, sort provinces and 
distribution of clothing internal roads of the city, the establishment of public 
parks, etc.), including the problem of solid waste management of the 
environmental problems of hazardous and are difficult challenges at the level of 
the country and the world have been selected in this research an essential service 
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provided by the municipality and how to employ the Technology (GIS) to manage 
it more flexible and effective traditional methods. 
 
Keywords: GIS Techniques, municipality of Kut. 

  
  المقدمة

ساهمت التطورات االقتصادية واالجتماعيـة  
خيرين في ظهـور أنمـاط   خالل العقدين األ

معيشية جديدة أدت إلـى زيـادة متطلبـات    
، ومن بين ابرز واهم هـذه  اإلنسان وتنويعها

المشاكل وأكثرها خطورة هي أدارة النفايات 
، ورافق هذا التطور تزايـد وتنـوع    الصلبة

ولكن هذا التطور لم تواكبـه  . كمية النفايات 
ة إجراءات فعلية على مستوى الجوانب القانوني

والتنظيمية والتقنية مما أدى إلى كثرة اآلثـار  
السلبية لهذه النفايات على صحة المـواطنين  

  .وعلى المجال البيئي 
النفايات الصلبة تعرف عادة علـى  
أنها  كل المواد واألشـياء المنقولـة التـي    
يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص منها ، 

بهـدف عـدم    أو التي يلزم التخلص منهـا 
ونجـد أن  . ر بصحة اإلنسان والبيئةاإلضرا

ــة    ــدان النامي ــى البل ــد ف ــبتها تتزاي                                                              نس
  فى ظل التضخم السكاني خاصةو

  المخلفات الصلبـة
أدى ازدياد عدد السكان وارتفـاع   

مستوى المعيشة والتقدم الصناعي والزراعي 
المالئمة في جمع ونقـل   وعدم إتباع الطرق

ومعالج النفايات الصلبة الى ازديـاد كميـة   
النفايات بشكل هائل وبالتالي تلوث عناصـر  
البيئة من أرض ومـاء وهـواء واسـتنزاف    
المصادر الطبيعية في مناطق عديدة من العالم 

أصبحت اليوم إدارة النفايات الصلبة في  وقد
فظة جميع دول العالم من األمور الحيوية للمحا

والمقصود بها ، على الصحة والسالمة العامة
هنا القمامة ومخلفات النشاط اإلنسـان فـي   

ونجد أن نسبتها تتزايـد فـى   . حياته اليومية
امية وخاصة فـى ظـل التضـخم    البلدان الن
حيـث تتـأثر كميـات النفايـات     ، السكاني

المطروحة بعدة عوامل منهـا االقتصـادية   
شـكل مباشـر   ،الثقافية وغيرها والتي تؤثر ب

على نوعية وكمية المخلفات المطروحة والتي 
  .تتفاوت ايضا بين شخص واخر أيضا

فـي أدارة النفايـات    (GIS)تطبيقات الـ 
  الصلبة

تعتبر مشكلة النفايات الصـلبة فـي مقدمـة    
المشاكل البيئية  في المناطق الحضرية، وذلك 
بسب تأثيرها المباشر علـى نوعيـة حيـاة    

حضاري، ويترتب علـى  اإلنسان والمظهر ال
. ذلك انعكاسات خطيرة على التنمية الشـاملة 

أصبحت كميات النفايات الصلبة هائلة وتتزايد 
كمياتها طردياً مع زيادة عدد السـكان فيمـا   
يرتفع محتواها من المـواد الضـارة التـي    

. يصعب التعرف أليها أو الحد مـن تولـدها  
وتعتبر النفايات الصلبة ثروة وطنية يمكن أن 

در عائداً كبيراً إذا تمت أدارتهـا بطريقـة   ت
صحيحة إلمكانية تدويرها واستخدام معظـم  
مكوناتها فالتخلص العشوائي يهدر مواد قـد  
تكون ذات قيمة اقتصادية إضافة إلـى مـا   

  .يرافق أثار سلبية على البيئة والصحة
ــة   ــات الجغرافي ــام المعلوم ــرف نظ ويع
(Geographic Information System-

GIS) أنه نظام كومبيوتري لجمع،إدخـال،  ب
معالجة، تحليل، عرض وإخراج المعلومـات  

   .الجغرافية والوصـفية ألهـداف محـددة   
ويتضمن هذا التعريف مقدرة النظـام علـى   

خرائط،صـور  (إدخال المعلومات الجغرافية 
المعلومات (والوصفية ) جوية،صور فضائية

الجدولية، معالجتها،تخزينهـا، اسـترجاعها،   
وعرضـها  ) تحليل مكاني وإحصائي(ها تحليل

على شاشة الحاسب أو ورق بشكل خـرائط،  
تقارير ورسومات بيانية، وبخالف الخريطـة  

العديـد مـن    (GIS)الورقية المستوية يقدم 
  .طبقات المعلومات المختلفة

الباحثين وأصحاب القرار في  GISيساعد ال 
كل مراحل التخطيط إلدارة النفايات الصـلبة  

لك التنبؤ بكميات النفايات المتولـدة  بما في ذ
ومعالجتها وتحديد مواقـع الـتخلص منهـا    
وتحديد مسارات نقـل النفايـات والتحاليـل    

في بيئة   االقتصادية وتساعد البرامج المطورة
على تحليل ومقارنـة بـدائل جمـع    GIS ال
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وادارة المخلفات الصلبة من اجل اختيار الحل 
القيـود  األكثر اقتصادية بشكل متوافق مـع  

  حيث التشريعية والتقنية واالقتصادية،
  - :يتطلب اتباعها لتطبيق اسلوب الطمر الصحي

الموقع حسب االعتبارات البيئية اختيار - 1
  الصحيحة

  طريقة الطمر والعمليات التابعة لها - 2
حدوث الغازات وحركتها في طبقة الطمر  - 3

  والسيطرة عليها
ح حدوث مياه الرشح ومسار عناصر الرش - 4

  والتلوث والسيطرة عليها
االعتبارات الجمالية والسيطرة على المواد  - 5

  .تالمتطايرة ومنع ظاهرة التقاط بعض النفايا
ضرورة جعل الموقع صالح في النهاية  - 6

 لالستخدامات الزراعية او المتنزهات
اعــادة التدويـر -2

 )Recycling(واالستخــدام
مل توجد في الوقت الحاضر عدة معا     

الصلبة وذلك بطريقة الفصل  تدوير للمخلفات
الميكانيكي للمواد غير القابلة للحرق مثل 
المعادن والزجاج ، ثم توجيه المواد العضوية 

  .المتبقية إلى منظومات إنتاج الوقود
 أو (Incineration) الحــرق    - 3 

مايسمى استخراج الوقود من النفايات 
)(Refuse-Derived Fuel, RDF 
عملية استخراج الوقود من النفايات هـي   إن

أكثر سهولة من عمليات الفصل الميكـانيكي  
المعقدة ، وفيها أيضاً يتم اسـتخدام الرمـاد   

)Ash ( كمادة تحرق مع الفحم ألغراض توليد
  .الطاقة 

الصارمة التي  ولقد أدت القوانين واألنظمة
وضعتها بعض الدول األوروبية بخصوص 

لتقليل من استخدام هذه حرق النفايات إلى ا
  .الطريقة 

تعتبر طريقة الطمر الصحي هي االكثر  
شيوعا واستخداما من الطرق االخرى لما 
تتمتع به من سهولة وسرعة في االنجاز 
وتحتاج الى كلف اقل نسبياً مقارنة مع الطرق 

  .االخرى
  واقع النفايات الصلبة في مدينة الكوت

ت يبلغ مدينة الكولتعداد السكاني يبلغ ال
نسمة حسب التقديرات السكانية  315500

، حيث يبلغ  لمديرية بلدية الكوت الرسمية
 ما يخلفه المواطن من النفايات يوميا هو معدل
لذا فان مجموع  يوم/كغم  0.68 تقريباً

بالكامل   النفايات التي تخلفها المدينة 
حسب التقارير الرسمية  طن يوميا 214.54

  .لبلدية الكوت
 انات الصادرة عن بلدية الكوت تشير البيان
بأستخدام اآلليات المبينة في  النفايات يتم جمع
حيث أن طاقتها األنتاجية وبواقع ) 1( لالجدو

أي أكثر ) طن 259(نقلة واحدة باليوم يساوي 
ان واقع المدينة اليشير  مما تخلفه في حين

أحد تقارير بلدية الكوت أفاد أن كمية  الى ذلك
هو  النفايات البلدية المرفوعة خالل شهر واحد

يوم /طن  283.23طن أي بمقدار  8497
وهذا يفوق ما تخلفه المدينة من النفايات بنسبة 

عدم وجود  سبببيعود  االختالفوهذا  32%
موازين لوزن سيارت النفايات وأعتماد 

حسب  ،ر دقيقةالبيانات على التخمينات الغي
  .التقارير الرسمية لبلدية الكوت

  مواقع الطمر الصحي في مدينة الكوت
 1/149يقع على القطعة  -:الموقع االول - 1

في الشويجة لم يتم اختياره  وفق  30مقاطعة 
الشروط الواردة آنفا حيث التتوفر معطيات 
عن التربة وخطط استخدام االرض واستخدام 

ضان والخرائط المياه وخرائط مسح الفي
الجيولوجية ناهيك عن عدم دقة المعلومات 
المتعلقة بنوعية وكمية النفايات النعدام 
عمليات القياسات والتحاليل المطلوبة وهذا 
بدوره ينعكس على مواصفات المطمر الذي 
يفتقر الى طبقات عزل اما الرشاحة فال توجد 
. انظمة لجمعها وكذلك للغازات لمتولدة

حسب التقارير  ،2كم 2.5طمر مساحة موقع ال
  . الرسمية لبلدية الكوت

ويقع ضمن المقاطعـة    -:الموقع الثاني -2
قضاء الحي ، يفتقر / ايسر طريق كوت  47

الموقع إلى الكثيـر مـن المسـتلزمات إذ    
التتوفرفيه فقط بلدوز ومراقب عمل واحـد،  

المرفوعة من قسم  يطرح في الموقع النفايات
الكرام  ة وح  ي الح  وراء الع  زة والجھ  اد وقس  م 

وذل     ك لق     رب ھ     ذا الموق     ع م     ن االقس     ام      
المذكورة،حیث ترفع وتجمع النفای ات بواس طة   
الكابسات والساحبات المتوفرة لكل قس م انظ ر   
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ام  ا النفای ات الطبی  ة للمستش  فیات  ) 1(الج دول  
ض من ھ ذه االقس ام فی تم ال تخلص منھ ا ض من        
المستشفى بواسطة حرقھا بمحارق خاصة ف ي  

حسب التقارير الرسمية لبلديـة   ى،المستش ف 
  .الكوت

  االقسام البلدیة ضمن مدیریة بلدیة الكوت
موزعـة   رئيسية وتتضمن أربعة أقسام بلدية

  ضمن مدينة الكوت
ويشـمل  : قسم المركز والكفـاءات  - 1

المركز ،الكفاءات، العمارات السكنية، حـي  
 .الخليج، حي الوحدة

ويشـمل  : قسم دامـوك والزهـراء   - 2
يين، الطشـاش، الشـهداء،   داموك، الحقـوق 

الضباط، دور العمال، الزهراء، العمـارات  
 .السكنية قرب الزهراء

ويشـمل  : قسم العزة وحي الجهـاد  - 3
 .دور الشؤون، حي الجهاد، الكريمية،العزة

ويشمل : قسم الكرامة وحي الحوراء - 4
انــوار الصــدر، حــي الحــوراء، حــي 

 الميمون،دور نواب الضباط
ـ ) 1(ويوضح الشكل رقم  ام البلديـة  األقس

  .الرئيسية في مدينة الكوت
المناطق السكنية حسب التصـميم االسـاس   

  لمدينة الكوت
تبلغ مساحة التصميم االساس لمدينة الكـوت  

دونم، حيـث يبلـغ عـدد    ) 30000(حوالي 
حي سـكني  ) 55(االحياء المأهولة بالسكان 

وعدد الوحدات السكنية المشيدة اكثـر مـن   
حصـائيات  ، حسب اوحدة سكنية) 32000(

  .وتقارير مديرية بلدية الكوت
) 6(إلى الـرقم  ) 1(توضح الجداول من رقم 

البيانات والمعلومات الخاصة باألقسام البلدية 
ضـمن الرقعـة    وكميات النفايات المتولدة 
، كما ويوضح الشكل الجغرافية لمدينة الكوت

المناطق السكنية وتوزيعها على نطـاق  ) 2(
الرسـمية لبلديـة   وحسب التقـارير   ،المدينة

الكوت، ومن خالل معرفة كميات النفايـات  
المطروحة يمكـن حسـاب  حجـم وعـدد     
الحاويات الالزمة لكل منطقة لتجميع النفايات 

  وكما موضح بالمعادلة التالية 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

حجم الحاوية \كمية النفايات = عدد الحاويات 
 الواحدة

  
  االستنتاجات

مية الحديثة عدم استخدام الطرق العل -1
في التخطيط واالدارة المثالية واتخاذ القرار 
المناسب في موضوع النفايات الصلبة فـي  

شعبة النفايات واألقسام البلدية / بلدية الكوت
  .(GIS)التابعة لها مثل تقنية 

عدم استخدام الصور الفضائية فـي   -2
تحديث الخرائط القطاعية للمدينة ومراقبـة  

ينة وانتاج خـرائط  التوسع العمراني في المد
الماكن توزيع حاويات النفايات بشكل امثـل  
يضمن توفير حاوية لجمـع النفايـات لكـل    
مجموعة من الوحدات السكنية،كذلك تحديـد  
مسارات سيارات جمع النفايات لضمان رفع 

 .النفايات بسرعة وعدم تراكمها
عدم استخدام طريقة تدوير النفايات  -3

في الصناعات  الصلبة واستعمالها كمادة اولية
الـورق ، الزجـاج، البالسـتك،    (المختلفة 

حيث يمكن فرز المكونات ) المعادن وغيرها
الرئيسية للنفايات وأرسالها الى المصانع الي 
تنتجها ويمكن لتلـك المصـانع والمعامـل    
الدخول الى قاعدة البيانات الخاصة بالبلديـة  
ومعرفة أنواع وكميات المـواد المفـروزة   

بها واالستفادة منها كمادة أولية ليتسنى لها جل
 .في الصناعة
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عدم استخدام طريقة حرق النفايات  -4
في معالجة النفايات الصلبة والتـي يمكـن   
 .استغاللها في توليد الطاقة الكهربائية للمدينة

عدم توفر الشروط الفنية والبيئيـة   -5
والمستلزمات الضرورية في مواقع الطمـر  

الـى   الصحي في مدينة الكوت حيث تفتقـر 
الكثير من االحتياجات وأالليـات واليمكـن   
اعتبارها مواقع للطمر الصـحي، اذ تعتبـر   
مواقع مكبات للنفايات فضالً عـن اآلثـار   

 .البيئية التي تسببها
ضعف وقلة كفاءة أدارة النفايـات   -6

الصلبة بصـورة عامـة وجمـع النفايـات     
ومعالجتها بصورة خاصة في مدينة الكـوت  

ربعة الرئيسية، والواضح وأقسامها البلدية األ
من عدم توزيع الحاويـات بشـكل منـتظم    
وتراكم النفايات بصورة عشوائية في المدينة 
وعدم مجيء سيارات رفع النفايات بصـورة  
منتظمة للمناطق المخدومـة وغيرهـا مـن    
المؤشرات التي تدل علـى ضـعف اإلدارة   
للنفايات الصلبة بسبب عدم اسـتخدام األداة  

ـ  ة الكفـاءة فـي أدارة هـذا    والتقنية العالي
 .الموضوع

  المصادر
فادي رحمة، ادارة النفايات  -1

الصلبة باستخدام انظمة المعلومات 
كلية /جامعة تشرين. GISالجغرافية 

الجمهورية العربية /الهندسة الالذقية
 2006.السورية

موقع ابحاث االنظمة البيئية  -2
:URL:http://www.esri.com 

(Environmental System 
Research Institute)    .2009  

مجلة البيئة  -3
نظم المعلومات  - 2001والتنمية،

استخدامات بيئية :  (GIS)الجغرافية 
في العالم العربي، المجلد السادس، 

 .26- 24، ص37العدد
شعبة / مديرية بلدية الكوت  -4

الموقف الشهري لالقسام . النفايات
 . 2009نيسان.البلدية

موقع مركزدبي لنظم  -5
الجغرافية المعلومات 

URL:http://www.gis.gov.ae 
- 2001محمد مصطفى، -6

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 
وتقنيات االستشعار عن بعد في 
التنمية المتواصلة ادارة المدن 

: دراسة حالة. والتحكم في العمران
اقليم القاهرة الكبرى، الحلقة 

لسابعة لمنظمة العواصم الدراسية ا
والمدن العربية، تطبيقات نظم 
المعلومات الجغرافية في التخطيط 
 .والتنمية المتواصلة، القاهرة، مصر
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  يوضح المعلومات عن آالليات الخاصة باألقسام البلدية )1(جدول رقم 

 
  

  
  لدة لعينات المناطق السكنية في مدينة الكوتيوضح كميات النفايات الصلبة المتو) 2(جدول رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم الكرامة  قسم العزة  قسم داموك  قسم المركز  االليات  ت
  التوجد  1  7  5  طن 8كابسة   1
  5  4  9  12  طن 4كابسة   2
  1  التوجد  1  7  طن 4ساحبة حكومية  3
  4  10  3  3  طن 4ساحبة اهلية   4
  2  2  2  3  طن14قالب سعة  5
  التوجد  التوجد  التوجد  2  كانسة شوارع  6
  التوجد  التوجد  التوجد  1  دنبر  7
    1  1  1  شفل كاوسكي  8

اسم 
  الحي

المستوى 
  المعاشي

عدد 
العينات 
  المجموعة

كمية ما يطرحه 
  )يوم.فرد/كغم(الشخص

كثافة 
  النفايات

  ) ³متر/كغم(

المحتوى 
المائي 

%  

معدل 
االشخاص 
  في البيت

ــام  االم
  7  35.24  303.741 0.54  20  مرتفع  علي

دور 
  7  34.67  319.8  0.64  35  متوسط  الضباط

  الجمعية
  10  37.37  323.47  0.43  45  منخفض
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  يوضح كميات النفايات الصلبة المتولدة من المناطق التجارية في مدينة الكوت) 3(جدول رقم 

 
  
  
  
  
  
  

  كميات النفايات الصلبة المتولدة من الخدمات العامة في مدينة الكوت يوضح) 4(جدول رقم 
 

  
  
  
  
  
  
  

  يوضح كميات النفايات الصلبة المتولدة للعينات المختلفة في مدينة الكوت) 5(جدول رقم 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Workshop  Office  Shops  Item  

10  3  38  No.  

1799  545.3  33112.5  Quantity(kg/day)  

Hospital  garden  School  Street  Item  

5  5  5  6  No.  

1500  525  2070  39516.3  Quantity(kg/day)  

Quantity(kg/day) Type of Waste  

147940  Municipality solid Waste  

35450  Commercial  

43610  Public Services  

227000  Total  
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  البلدية في مركز مدينة الكوت يوضح توزيع المراكز) 1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كوتيوضح توزيع الكثافة السكانية في مدينة ال) 2(شكل رقم 
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  كميات النفايات المطروحة بيوضح عدد الحاويات الالزمة حس) 3(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يوضح التوزيع االمثل لحاويات النفايات لمنطقة المشروع في مدينة الكوت  ) 4(شكل رقم 
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