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دراسة الحساسية البيئية للتصحر في منطقة الجميل وزوارة بالساحل الغربي لليبيا باستخدام
موديل  MEDALUSوتقنيات االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية
د .عـمـر ضـو عــون ,جامعة بطرابلس ,قسم الجغرافياomar_oune@hotmail.com ,
 .شعبان إمحمد عبدالصمد ,المركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء,
anesshaban@yahoo.com
الملخص
نظرا لمشاكل التصحر التي يعاني منها اغلب مناطق الساحل الغربيي مين ليبيياج يجرييه ايدر الدراسية للمنطقية
الواقعة في نطاق منطقة الجميل و زوارةجحيث بلي اجميالي مسياحة المنطقية المدروسية حيوالي )118478.5
اكتييارج وتهييده اييدر الدراسيية الييي انتيياح ةريطيية موحييدة توضييا درجيية الحساسييية البي ييية للتصييحر بالمنطقيية
ووضع الحلول والمعالجيات الممكنية وكليك مين ةيالل دراسية عيدد مين العواميل و المؤشيرات التيي لهيا عالقية
كبيرة بالتصحر ,وألامية ادر المنطقة من حيث تنيو الغطياء النبياتي الطبيعيي فيهيا ولعيدم وجيود تقيييم حقيقيي
للوضييع القيياام بالمنطقيية اعتمييدت اييدر الدراسيية علي اسييتادام نمييوكح MEDALUS (Mediterranean
) Desertification and Land Useلدراسة الحساسية البي ية للتصحر وقد اسيتادمه فيهيا مرايية فضيااية
للقمر الصناعي الندسات ) (TMلسنة 2016مج ومن ةالل النتااج المتحصل عليها من معالجة وتحليل لعوامل
ومؤشيرات التصييحر بالنمطقية تييم انتياح ةريطيية نهاايية موحييدة توضيا درجيية الحساسيية البي ييية للتصيحر تبييين
المناطق كات الحساسية العالية والمعتدلة والض يلة بمنطقة الدراسة .
 1المقدمة
يعد التصحر من اةطر المشاكل والتحديات التي تواجه البشرية في الوقه الحاضر ومن الجدير بالمالحظة
انالك فرق بين التصحر والصحراء فالصحراء نظام بي ي تكون من فترة تارياية سابقة بعد انتهاء العصر
المطير وحلول عصر الجفاه ). (1996,UNCCDبينما مفهوم التصحر حسب ما ورد في اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر "إنه " تداور االراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبةج نتيجة
عوامل ماتلفة ومن بينها االةتالفات المناةية واألنشطة البشرية" .وفي ادا البحث ومن ةالل تحليل واقع
منطقة الدارسة ورصد ظاارة التصحر فيها عن طريق استادام منهجية ESAI (Environmentally
) Sensitive Areas indexنموكح  MEDALUSوتقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
وتوظيفها في توصيف وتصنيف حساسية بي ة منطقة الدارسة لهدر الظاارة وانتاح ةريطة الحساسية للتصحر.
تم تطبيق ادا النهج في البي ات القاحلة وشبه القاحلة بما في كلك جنوب شرق إسبانيا اوك وآةرونج
)2005ج وفي جنوب إيطالياج تم تطبيق نهج  MEDALUSفي منطقة بولياج واناك يمثلة نموكجية لمثل ادا
النهج في إطار  MEDALUSواو مشرو ))Mediterranean Desertification and Land Use
ممول من المفوضية األوروبية (Kirkby et al., 1998; Basso et al., 1999; Kosmas et al.,
) ,1999كما اكدت معظم الدراسات بان نموكح  MEDALUSيتميز ببعض الفوااد عن غيرر من النماكح من
حيث ان عناصرر يمكن الحصول عليها من تقاريرالمسوح الميدانية والبي ية من جهة ومن جهة اةرى فان
المؤشرات يمكن وضعها عل اي ة ةرااط عل شكل طبقات عن طريق برنامج  ArcGIS10.2وكدلك
برنامج  ERDAS IMAGINE8.4الدى تم استادامه في البحث كما انه يمتاز بالسرعة الفااقة و الدقة في
معالجة البيانات.
 2مشكلة الدراسة
تعتبر ظاارة التصحر من الظواار التي تهدد الحياة النباتية والحيوانية بصفة عامة وانتشار ادر الظاارة يدى
إلي تنياق فيي مسياحات الغطياء النبياتي الطبيعيي وكيدلك اإلنتياح الزراعيي باالضيافة اليي زحيف المنياطق
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العمرانية عل حساب االراض الزراعية والغابات والمناطق الرعوية والرعي الجاار ساام فيي انتشيار ايدر
الظاارةج لدا فان ظاارة التصحر تهديد للحيياة البشيرية .ليدلك تبيدل دول العيالم مجتمعية مين ةيالل المنظميات
العالميية كمنظمية األميم المتحيدة والمنظميات اإلقليميية األةيرى جهيود لوقيف ايدر الظياارة الاطييرة .ونظيرا
لمشاكل التصحر التي تعاني منها ليبيا والي محدوديية االراضيي الزراعيية ةاصية فيي منطقية السياحل الغربيي
لليبيا والي اامية منطقة الدراسة من حيث التنو في الغطاء النباتي فينن ايدر الظياارة تهيدد بتيداور االراضيي
بالمنطقة.
 3أهداف الدراسة
الهده من ادر الدراسة او تحديد درجات حساسية المنطقة للتصحر من ةالل انتاح ةارطية توضيا درجيات
حساسية المنطقة للتصيحر عين طرييق اسيتادام منهجيية ESAI (Environmentally Sensitive Areas
) indexنمييوكح  MEDALUSوتقنيييات االستشييعار عيين بعييد ونظييم المعلومييات الجغرافييية ويسييتند اةتيييار
منطقة الدراسة الاميتها من الناحيية الزراعيية والرعويية باالضيافة اليي التنيو فيي الغطياء النبياتي بالمنطقية.
ومن ةالل النتااج المساامة في وضع الحلول االزمة للحد من انتشار ادر الظاارة بالمنطقية ومسياعدة صينا
القييرار فييي تطييوير يفضييل االسييتراتيجيات عل ي إعييادة التلايييل ومكافحيية التصييحر فييي األراضييي الحساسيية
للتصحر.
 4الموقع العام لمنطقة الدارسة
تقع منطقة الدارسة في الساحل الغربي لليبيا تحديدا ً ضمن نطاق مدينة الجميل وزوارة ج .إك يحداا ج بين
داارتي عرض "  "32:50 –32 : 39وةطي طول " 12: 30" – 11 : 57شرقا ً والشكل رقم )1
يوضا موقع منطقة الدراسة

الشكل رقم  )1يوضا موقع منطقة الدراسة
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 5البيانات والبرامج
استادمه في ادا البحث بيانات القمر االصطناعي  Landsat TMملتقطة بتاريخ  2016/06/30تغطي
منطقة الدراسة تم الحصول عليها من موقع الهي ة الجيولوجية األمريكية  USGSباالضافة الي الارااط
والبرامج االتية:
 ةرااط طبوغرافية بمقياس رسم  50000 : 1مصدراا مصلحة للمساحة.
 ةرااط التربة بمقياس رسم  50000 : 1مصدراا الهي ة العامة للميار.
 معلومات مناةية مصدراا المركز الوطني لالرصاد الجوية.
 تقارير حصر وتصنيف االراضي للمناطق الشمالية الغربية الساحلية مصدراا الهي ة العامة للميار.
 برنامج .ERDAS Imagine 8.4
 برنامج ARCGIS 10.2
 6منهجية الدراسة
منهجية دراسة الحساسية البي ية للتداور والتصحر طورت العديد من الموديالت  Modelsوبماتلف
المقاييس وبنظريات ومؤشرات متباينة لتقدير نسبة تداور االرض وتقييم شدة التصحر ومن ادر
النماكح ) MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Useالدي استادم في ادا
البحث لحساب دليل الحساسية البي ية للتصحر  ESAsاك اكدت معظم الدراسات بنن  MEDALUSيتميز
ببعض الفوااد عن غيرر من الموديالت من حيث ان عناصرر يمكن الحصول عليها من تقاريرالمسوح
الميدانية والبي ية من جهة ,ومن جهة آةرى فنن المؤشرات يمكن وضعها عل شكل طبقات  Layersفي
برامج نظم المعلومات الجغرافية مثل برنامج  ArcGIS10.2وكدلك البرامج االةرى مثل
برنامج  ERDAS IMAGINE 8.4التي استادمه في ادا البحث ومن ةاللها تم تحديد المناطق كات
الحساسة للتصحر حسب مؤشرات الجودة الواردة في شكل رقم .)2

شكل رقم  )2منهجية دراسة الحساسية البي ية للتداور والتصحر
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 مؤشر جودة التربة )Soil Quality Index (SQI
 مؤشر جودة المناخ )Climate Quality Index (CQI
 مؤشر الغطاء النباتي )Vegetation Quality Index (VQI
 ادارة االرض )Land management Quality Index (MQI
وللحصو ل عل ةريطة الحساسية البي ية للمنطقة قدرت مؤشرات الجودة باستادام المعامالت والصي التالية:
SQI (Soil Quality Index) = (Parent material *Texture * Soil Depth * Slope)1/4
CQI (Climate Quality Index) = Aridity
VQI (Vegetation Quality Index) = (Fire risk * Erosion protection * Drought
resistance * Plant Cover)1/4
MQI (Management Quality Index) = (Intensity of land use * Protection policies)1/2
بعد حساب المؤشرات السابقة والحصول عل الطبقات المطلوبة كالً حسب نو المؤشر عن طريق برنامج
 ArcGIS10.2تم الحصول عل مؤشر  ESAالنهااي كمتوسط اندسي لمؤشرات الجودة.
ESA=(SQI*CQI*VQI*MQI)1/4
 1.6جودة نوعية التربة
تييم الحصييول علي معلومييات عيين نوعييية التربيية ميين تقييارير مسييا التربيية التفصيييلي الصييادر عيين دراسيية الترييية
لمنطقة الدرسة تشمل عمق التربةج زاويية المييلج الصيره ج القيوامج ميادة االصيل والجيدول رقيم  )1يوضيا
تصيينيف التربيية لمنطقيية الدراسيية و الجييدول رقييم  )2يوضييا مؤشييرات الحساسييية للتصييحر لكييل ةاصييية ميين
ةصاا الترية.

جدول رقم  )1يوضا تصنيف التربة لمنطقة الدراسة
*Parent Material

Gravel
%

Soil depth

Soil
texture

Code

Soil Name
Typic

Eolian deposit

-

150

S

1

Jeffara formation

-

125

SL

2

Typic Haplocalcids

Salanization

-

82

SL

3

Typic Aquisalids

Jeffara formation

-

140

SL

4

Salic Haplosalcids

Jeffara formation

-

150

SL

5

Haplocalcids

100

S

6

Torriothents

85

SL

6

Typic Petrogypsids

Eolian deposit
Jeffara formation

-
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التربة

) مؤشرات الحساسية للتصحر لكل ةاصية من ةصاا2 جدول رقم

Soil

Class

Score

3

Description
Shale, Schists, basic, ultrabasic,
conglomerates, unconsolidated.
Limestone, marble, granite, rhyolite,
iglbrite, gneiss, siltstone, sandstone
Clayey

1

L, SCL, SL, LS, CL

1

2

SC, SiL, SiCL

1.2

3

Si, C, SiC

1.6

4

S

2

1

>75

1

2

75-30

1.33

3

15-30

1.66

4

<15

2

1

Well drained

1

2

Impetectly drained

1.2

3

Poorly drained

2

1

<6

1

2

6-18

1.2

3

18-35

1.5

4

>35

2

1
Parent material

Texture

Depth (cm)

Drain. Cap.

Slope (%)

2

1
1.7
2

دليل تصنيف درجة الحساسية للتربة
Class

Description

Index

1

High Quality

< 1.13

2

Moderate Quality

1.13- 1.45

3

Low Quality

> 1.45

 تقرير حصر وتصنيف االراضي للمناطق الشمالية الغربية الساحلية:المصدر

) تم استادام ادة المعادلة للحصولSQI من ةالل تحديد المؤشرات السابقة و الااصة بحساب جودة الترية
:عل معامل جودة التربة واي كاالتالي
SQI (Soil Quality Index) = (Parent material *Texture * Soil Depth * Slope)1/4
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 2.6جودة المناخ
يسيتند تقييييم نوعييية المنيياخ علي المعييامالت التييي تحييدد كمييية الميييار المتاحيية للنباتييات لتنمييو .البيانييات
المطلوبة لتقييم جودة المناخ اي كالتالي:
ي) درجات الحرارة  -درجة حرارة الهواء الشهرية ).(C°
ب) األمطار  -كمية األمطارالشهرية ملم).
ت) التبار  -متوسط التبار الشهري ملم).
ث) سرعة الرياح متوسط) كم \ ساعة.

جدول رقم  )3لدرجات مؤشر جودة المناخ

I = [(P - PET) / PET] * 100
where:
)P = average annual precipitation (mm
PET = average annual potential evapotranspiration (mm), deriving from the
sum of the 12 values of average monthly PET.
من ةالل درجات مؤشر جودة المناخ جدول رقم  )3تم تحديد المؤشرات السابقة و الااصة بحساب جودة
المناخ  )CQIحيث تم استادام ادة المعادلة للحصول عل معامل جودة المناخ واي كالتالي:
CQI= (rainfall*aridity*aspect)1/3
 3.6جودة نوعية الغطاء النباتي
تم تقييم جودة نوعية الغطاء النباتي من حيث المؤشرات االتية:
ي) الغطاء النباتي.
ب) مقاومة الجفاه.
ح) ةطر الحريق والقدرة عل التعافيج وحماية تآكل للتربة.
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تم الحصول عل البيانات من عدة مصادر ج مثل تصنيف الصور الفضااية والمسا الميداني والجدول رقم
 )4يوضا مؤشرات الحساسية لكل ةاصية من ةصاا الغطاء النباتي جوالجدول رقم  )5يوضا نتيجة
تصنيف جودة نوعية الغطاء النباتي لمنطقة الدراسة.

جدول رقم  )4مؤشرات الحساسية لكل ةاصية من ةصاا

الغطاء النباتي

جدول رقم  )5تصنيف جودة نوعية الغطاء النباتي
Description

Index

Class

1 to 1.2

High Quality

1

1.3- 1.8

Moderate Quality

2

>1.8

Low Quality

3

تم تحديد المؤشرات السابقة و الااصة بحساب جودة الغطاء النباتي من ةالل ادر المعادلة التالية:
¼ )VQI = (fire risk * erosion protection * drought resistance * vegetation cover
 4.6جودة نوعية االدارة
يتم تقييم نوعيية إدارة كثافية اسيتادام األرض مقابيل األراضيي الزراعيية التيي تمييز تيردي نوعيية مييار اليريج
ودرجة الميكنةج استادام المواد الكيميااية واألسمدةج ويصناه المحاصيل المسيتادمة كميا ايو موضيا بجيدول
رقم .)6

جدول رقم  )6نوعية إدارة كثافة استادام األرض
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ومن ةالل تحديد المؤشرات السابقة تم حساب جودة االدارة من ةالل ادر المعادلة
½ )MQI = (land use intensity * policy enforcement
 7النتائج والتحليل
 .1.7جودة التربة
تم انتاح ةريطة تصنيف جودة التربة شيكل رقيم  )3حييث تيم تصينيف المسيتوى األول مين نوعيية التربية بلنهيا
مناطق سباات .وتنتشر في المنطقة الشمالية لمنطقة الدراسيةج وتيم تصينيف مسيتوى الجيودة الثياني باسيم التربية
كات جودة منافضة؛ ’ ‘Low Soil Qualityتمثيل حيوالي  %92مين االراضيي تيم العثيور عليهيا فيي المنياطق
التي تتميز بالقوام الرملي وتتميز بحساسية عالية للتصحرج باالضافة الي ان نسيبة الحصي والحجيارة يكثير مين
 .٪20وتشير ادر الاصاا ين التربة كانه األكثر حساسية للتصحر.
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شكل رقم  )3ةريطة تصنيف جودة التربة
 .2.7جودة المناخ
تم تقييم نوعية المناخ من ةالل نتااج استادام المعادلة الااصة بجيودة المنياخ ) (CQIوقيد تيم الحصيول علي
نوعية واحدة من جودة المناخ في منطقة الدراسة واي كات جودة معتدلة وباعتبار ان البيانات المناةيية التيي
تم حسلبها تبين ان كميات األمطار والجفاه واي نفسها في جميع ينحاء منطقة الدراسة.
 .3.7جودة الغطاء النباتي
اناك نوعان من صفات الغطاء النبياتي فيي منطقية الدراسية كميا ايو موضيا فيي شيكل  )4وقيد صينفه المنطقية
االولي من الغطاء النباتي بالمعتدلة " "Moderateوتمثل  ٪21مين المسياحة الكليية ويرجيع كليك إلي حقيقية ين
الغالبية العظم من منطقة الدراسة اراضي زراعية والتي تتميز بوجود األشجار المعمرة داامة الاضرة الداامة.
ونتيجة لدلكج تيم تصينيفها علي ينهيا معتدلية مين حييث الحساسيية للتصيحر ولاطير الحرييق ومؤشيرات مقاومية
الجفاهج فيي حيين تيم تصينيف النيو الثياني اليدى يمثيل حيوالي  %80مين المسياحة الكليية بالمنافضية ""Low
نتيجة تيدني الغطياء النبياتي وكليك ألن الغالبيية مين منطقية الدراسية منطقية مراعييج حييث تيداورالغطاء النبياتي
الطبيعي ج بسبب الرعي الجاارج والزراعة البعلية وانافاض معدل اطول األمطار السنوي.
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شكل رقم ( )4خريطة تصنيف جودة الغطاء النباتي
 .4.7جودة االدارة
انيياك نوعييان ميين إدارة الجييودة فييي منطقيية الدراسييةج كمييا اييو موضييا فييي شييكل  )5االول ي جييودة "معتدليية
اإلدارة"ج واو ما يمثل  ٪18و "و الثانيية جيودة مينافض اإلدارة"ج وايو ميا يمثيل ٪80ج وقيد صينفه المنطقية
االولي من جيودة الدارة بالمعتدلية حييث تيم العثيور عليهيا فيي مسياحة األراضيي الزراعيية التيي تيل رت بكثافية
عالية في استادام األراضي كا الزراعات المكثفةج وقد يدى كلك إلي زييادة واسيع النطياق فيي اسيتادام الميواد
الكيميااي ية واألسييمدة والمبيييدات الحشييريةج وعييالوة عل ي كلييكج تييل رت اييدر المنطقيية بملوحيية الميييار الجوفييية
المستادمة في الريج التي حوله بعيض تليك التيرب الي تربية مالحيةج باإلضيافة إلي كليكج تناوليه السياسيات
المتصلة بحماية األراضيي حيوالي  ٪40-25مين المسياحة الزراعييةج مميا يدى إلي تصينيف إدارة الجيودة فيي
األراضيي الزراعيية علي ينهيا معتدليةج وتصينيف إدارة الجييودة الثانيية بالمنافضية حييث تيم العثيور عليهيا فييي
مناطق المراعي التي تم تقييم نوعية إدارة يراضي الرعي بمقارنة القدرة االستيعابية للمنطقية ميع العيدد الفعليي
لحيوانات الرعي في المنطقةج وفقا لمركز البحوث الزراعية )2002ج ال يوجد يي قييود علي عيدد الحيوانيات
للرعييي فييي منيياطق المراعييي وإلي وجييود عييدد كبييير ميين الحيوانيياتج واييي نسييبة يعلي بكثييير ميين قييدرة اييدر
المراعيج مما يدى إل الرعي الجاار.
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شكل رقم )5ةريطة تصنيف جودة االدارة
وأخيرا ،تم عرض النتااج التي تم الحصول عليها من ةالل ةريطة تصنيف حساسية المنطقة للتصحر الناتجية
عن تطبيق منهجية  ESAIكما اي موضحة في شكل  6والجدول  7حيث تكشف ان المنطقة صنفه الي ال ية
يصييناه منهييا الصيينف االول ويمثييل حييوالي  ٪54.15ميين مسيياحة منطقيية الدراسيية صيينف بلنييه منطقيية "عالييية
الحساسيية"ج “  “ High Sensitivityبينميا الصينف الثياني اليدي يمثيل حيوالي  ٪36.30مين مسياحة منطقية
الدراسة صنف عليي انهيا منطقية "معتدلية الحساسيية "“ Moderate Sensitivity”.والصينف الثاليث واليدي
يمثيل حيوالي  % 9.15صينف علي انهيا منطقية "ضي يلة الحساسيية" " " Slight Sensitivityوتيلتي ايدر
النتيجة عن تقيييم كيل اصينفاه القيياس الميدكورة يعيالرج ويتضيا ين األنشيطة البشيرية تلعيب اليدور األايم فيي
تسريع عملية التصيحرج مين ةيالل سيوء إدارة ميوارد األرض المييار والتربية والغطياء النبياتي) مميا يدى إلي
وجود حساسية عالية للتصحر في منطقة الدراسة.

جدول رقم  )7تصنيف حساسية المنطقة للتصحر
%
54. 15

)Area (ha
64044.15

Class
High sensitivity

36.30
9.55
100%

43010.31
11424.05
118478.5
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Moderate sensitivity
Slight sensitivity
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شكل رقم  )6ةريطة تصنيف حساسية المنطقة للتصحر
 8الخالصة
تعتبير منهجيية ) ESAI (Environmentally Sensitive Areas indexمفييد جيداً وسيهلة التطبييق فيي
تحديييد االصييناه ومؤشييرات الحساسييية ميين المنيياطق المعرضيية للتصييحرج واامييية اييدا النمييوكح يعطييي نتييااج
مو وقيية و يكثيير فااييدة ميين غيراييا ميين الطييرق المسييتادمة بسييبب دقتهيياج واالوزان الت ي تحييدد لكييل طبقيية ميين
الطبقاتج باستادام نظم المعلومات الجغرافية في مطابقة الارااطج وفي حساب المؤشيرات التيي تنيتج ةريطية
التصحر النهاايه )(Basso F., 2002ج باإلضيافة إلي انتياح ةيرااط موضيوعيةج تيوفر معلوميات قيمية بشيلن
المناخ والتربة ونوعية الغطاء النباتي عل المستوى اإلقليميج ومع كلكج فنن المراقبية الميدانيية التقليديية يميرا
يساسيا لتقييم التصحر.
المنييتج النهييااي لهييدا البحييثج اييو انتيياح ةريطيية مصيينفة الييي ييالث اصييناه يمثييل كييل صيينف درجية حساسييية
المنطقة للتصحر واي مناطق عالية الحساسيية ومنياطق معتدلية الحساسيية ومنياطق ضي يلة الحساسيية ؛ وايدر
التصنيفات تعطي نظرة شاملة عن ظياارة التصيحر فيي المنطقية وتسياام فيي وضيع الحليول االزمية للحيد مين
انتشيييار ايييدر الظييياارة بالمنطقييية باالضيييافة الييي ان ايييدا الييينهج يسييياعد صييينا القيييرار فيييي تطيييوير يفضيييل
االستراتيجيات والعمل عل إعادة التلايل ومكافحة التصحر في األراضي الحساسة للتصحر.
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