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 - بإستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية حصر ومراقبة الغابات

 (غابة المثلث الرملي بالقره بوللي - التجربة الليبية فى مكافحة التصحر)  حالة دراسية

 Mustafa_goha@hotmail.comم . مصطفى الهادي جحا, مركزالبيروني لإلستشعار عن بعد, 

 الملخص 

تلعب التقنيات الحديثة دورا هاما فى ادارة الموارد لبيئية والطبيعية والمتمثله فى تقنيات اإلستشعار عن بعد 

و نظم  المعلومممات الجفرافيممة ممن فيمما تمموفير الونمم  ولجهمد ونقممي الصممورة علمى فقيقتهمما وبالسممرعه الممكنممه 

القمرار المناسمب فمى الونم  المناسمب لحمي المشماكي التمي كانم  فمى السمابد تحتما  لجهمد لصانع القرار إلتخاذ 

وونمم  كبيممرين للتعممرا عليهمما ومممن تمم  معالجتهمما ومااممتا نصممايا الميمماب والتصممحر والتلممو  البيئممي و مرانبممة 

هتممام وسمخرت الموارد الطبيعية لحمايتها وايانتها وترشيد استهالكها ومن هنا اولي هذا المجي الكثير من اإل

 .ومرانبه وادارة الموارد الطبيعيةله كي اإلمكانيات لتقدمه على جميع األاعدة من تخطيط عمراني وفصري 

مكافحممة التصممحر ورسممتزراب الفابممات بممد ت مممن  ووممي السممتينات ورسممتمرت رلممى منتصمم  الثمانينممات تقريبمما 

لتنمية الفطاء النباتي فعمليات التشجير التي بشكي مكث  والتزال مستمرة رلى يومنا هذا وفد البرنامج الوطني 

غط  معظ  مناطد سهي الجفارة وسلسلة الجبي الفربي وبأنواب عديدة من  شجار الفابات والنباتمات الرعويمة 

هكتمممار فسمممب  325.000والتمممي تأنلمممم  ممممع مروفنممما المناميمممة المحليمممة والتمممي بلفممم  فمممى مجملهممما فممموالي 

والتي  سفرت عن مسافات و فزمة مصمراء تحميط بالتجمعمات السمكانية  اإلفصاءات التقريبية فى ذلك الون 

وفممول األرا ممي الزراعيممة و والطممري الرويسممية لفممرض مقاومممة رفمم  الرمممال ونهممر التصممحر ولكممن هممذة 

المسافات تصاول  وتنانص  بفعي التطور الحااي فمى شمتى الميمادين الزراعيمة والصمناعية والحصمرية ممما 

تلك الفابات ، رال  نه هناك بعض المناطد التي يطالها الزف  العمراني والرال  تتمتع ر سلباً على مسافات  ث

بفطاوها الفابي والطبيعي وذلك بفعي المحافظة عليها من جهة ومن ممالل  عممال التشمجير و ترنيمع المسمافات 

 ب بوللي.المتدهورة من جهة  مرى كما هو الحال فى منطقة الدراسة وهي غابة المثلا الرملي بالقر

لفابممات واألرا ممي الرعويممة و تنميممة اكممما تتصمممن هممذة الورنممة عممرض للتجربممة الليبيممة لمكافحممة التصممحر 

منطقة غابة المثلا الرملي بالقرب بوللي تحديداً مالل عمدة مع التركيز على الجفرافية  ليبيابمنطقة شمال غرب 

ذلمممك لفمممرض التقيمممي  والمتابعمممة  و 2016واممموالً   2010/  2001/  1996/  1988/  1972ممممن  سمممنوات

 بإستخدام تقنيات اإلستشعار عن بعد ونظ  المعلومات الجفرافية.واإلدارة البيئية 

 مقدمة 

من الفصاء وتقمدير مسمافاتها  و تصمنيفها ورجمراء عمليمات الجمرد عليهما ممن األممور  الفاباتتعتبر مرانبة 

تخدام  األرا ممي وذلممك إلسممتخدامها فممى ردارة المهمممة لكثيممر مممن النشمماطات والمشمماريع المتعلقممة بوامم  رسمم

الموارد الطبيعية وفى عمليات التشجير  و رعادة التشجير للمناطد المتدهورة من الفابمات وكمذلك فمى دراسمات 

 مكافحة التصحر ورف  المدن والمناطد العمرانية على المناطد الخصراء بوجه عام .

فمى فتمرات سمابقة محمدودة جمداً في والتخمريط الزراعمي كي األعمال التي انجزت فى مجال التخريط المسما

تعتمد على الصور الجوية ذات المقاييس الصفيرة لرسم  ممراوط رسمتعماالت األرا مي وتصمني  المسمافات و

الخااة بالفطماء النبماتي واألر مي عمومماً بكافمة  نواعمه يتطلمب تموفير تفطيمات امور جويمة لكافمة المنماطد 

لكممن التطممور الحااممي فممى مجممال  ، تحتمما  لونمم  اكثممر إلنجممار العمممي منهمماالمممراد تخريطهمما وهممي مكلفممة و

اإلستشعار عن بعد وتوفر الك  الهاوي من المعلومات والمعطيمات التمي تحتويهما تلمك الصمور الجويمة و الصمور 

الفصاوية وللتقدم الحااي ايصاَ فى مجال التحليي الرنمي بمأجهزة الحاسمب األلمي وتموفر البمرامج المتخصصمة 

ذة العمليممات ، سمماه  فممى تخفمميض تلممك التكممالي  والبحممو  بممي  اممبح  رنتصممادية جممداَ فممى  مموء النتمماوج لهمم
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للحصول علمى معلوممات  والفصاوية عالية الدنة ، كما  نه يمكن رستخدام تفسير الصور الجوية المتحصي عليها

 و نسمبة التفطيمة ورن  ردنما فتمى مهمة على الفابات مثي ررتفاب األشجار ونطر التا  وتحديد الكثافة اإلنتاجية 

تمموفر اممور جويممة مناسممبة لنمموب الدراسممة ورذا ممما  فسممن  . وكممذلك فممى فممالعممدد األشممجار فممى وفممدة المسممافة

تفسيرها فسوا تعطي نتاوج دنيقة وتساه  فى تخفيض كلفة الدراسة بنسبة  ني مقارنة بتكلفة الدراسة بإسمتخدام 

والفابمات الصمناعية التمي تفطمي معظم  منماطد سمهي  ممي الحقلمي فقمط.الوساوي التقليديمة والتمي تعتممد علمى الع

بموللي و طمرابلس و  بمدينمة مصمراته ورليمتن و الخممس شمرناَ والقمر ممنالجفارة والتي تحيط بمعظ  المدن به 

مع وجمود ونصر بن غشير والعزيزية جنوباً جنزورفى الوسط والزاوية وارمان والعجيالت وابراته غرباً 

ت األمرى فى المنماطد الجبليمة بمالقرب ممن بعمض التجمعمات السمكانية بهما تعتبمر بمثابمة الرومة بعض المشجرا

ترفيهمي الرويسمي والوفيمد الطبيعية للحفام على بيئة مصراء وبيئة نقية للمدن باإل افة على كونها المتمنفس ال

  على درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.، وال ننسى تأثيرها  لها

 الهدف من البحث

متوسممطة بإسممتخدام الصممور الفصمماوية  سممريعة ورنتصمماديةوتكممون هممدا هممذا البحمما إليجمماد وسمميلة للتقيممي  ي

عالية الدنة فى تمييز مناطد الفابات الصناعية وتحديد مسافاتها وتحديد مسافة مناطد الفراغات التي نتج  و

ألرض ولم  يمت  رعمادة تشمجيرها من عمليات اإلرالة لفرض رستثمار الفابة  و الحراود  و لفرض تفيير نشاط ا

تقيمي  مسمتوي التمدهور الحاامي فمى مسمافات تلمك الفابمات ورطمالب  كما يهدا رلى  بعد القطع ألي سبب كان.

 يصمعاانعي القرار والمسؤولين عن ردارتها وايانتها وو معه  فمى وانمع الحمال لهمذة الفابمات ممن شمأنه  ن 

وسنسملط الصموء فمى همذا البحما  وفمد برنمامج وطنمي متكاممي. تلك الفابات فى برامج رعادة التأهيي والتشجير

على التجربة الليبية فى مكافحة التصحر وتنممية الفابات والمراعي طيلة العقود السابقة وكذلك علمى البرنمامج 

ً الوطني للفطماء النبماتي والخطمط التمي و مع  ممؤمراً رعتمما علمى تقنيمات  داً علمى نتماوج بحمو  ترتكمز  ساسما

 عن بعد ونظ  المعلومات الجفرافية.االستشعار 

 فى تنمية الغابات و مكافحة التصحر ليبياتجربة 

المتوسطي بشتاء بارد و اي  فمار جماا و تعتبمر األمطمار العاممي المحمدد لنممو النباتمات  ليبيايتميز مناخ 

 فميوتوريعها فيا يتذبذب سقوط األمطار ممن سمنة رلمى  ممرى و فسمب الفصمول و ينحصمر سمقوط األمطمار 

  فمي يختلم  ممن الصمفر و معمدل األمطمار رلمى المداميم 250 – 50 الشريط السافلي الذي يختل  عر ه ممن

 ليبيمماوممن هممذب المؤشمرات  ولمم   ملم  علممى منطقمة الجبممي األمصممر. 600المنماطد الصممحراوية رلمى  كثممر مممن 

رت هدا الحمد منمه فقمط بمي اهتماماً بالفاً في مجال مكافحة التصحر و مقاومة رف  الرمال بإستراتيجية تجاو

تعممدت ذلممك لحممد تحويلهمما رلممى مشممروعات تنمويممة رممما ألغممراض اإلكتفمماء الممذاتي  و تنميممة  را ممي المراعممي و 

منمذ البدايمة  هميمة دورهم  و تفماعله  ممع األرض وكمان  ليبيماو درك المهتممون بمكافحمة التصمحر فمي  الفابات.

رليه نظرة وانعية تتناسب ونيمتها الحقيقة تمثل  فمى رسمتفالل دليله  فى ذلك هو العل  والمعرفة وكان  نظرته  

هذة اإلستراتيجية وبكفاءة عالية والتي نذكر منها علمى سمبيي المثمال ال الحصمر طريقمة التثبيم  بواسمطة بعمض 

بحيمم  تمم  تثبيتهمما علممى م 1جشممكي جوالممدبيس   .Aristida spالنباتممات الجافممة جالنجيليممةم المعمممرة مثممي السممبط 

بصممورة مربعممات متسمماوية األبعمماد لتكسممير الريمماا والتيممارات الهواويممة وتقليممي نسممبة الرمممال المنجرفممة األرض 

 وفماية للشتالت التي تو ع فى منصفها.
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 م تثبي  الرمال بالمشتقات النباتية الجافة1شكي ج

رشماً علمى سمط   مم°50و هناك  يصاً ت  رستخدام طريقة التثبي  بالمشتقات النفطية الكورد اويمي السمامن ج

وبعد رتمام عملية الرش شجرت المناطد المثبتمة بالكاممي بأشمجار الفابمات ممن م 2شكي ج الرمال كعامي تثبي ،

بإعتبمارب النموب األكثمر مالومممة للظمروا البيئيمة و للتممرب   .Eucalyptus Sppنموب السمرول  و مما يعممرا 

ال وريمادة عمليمه الجريمان السمطحي لتجميمع الميماب الرملية المثبتة، وكان   همية عملية الرش همذة تثبيم  الرمم

السممطحية فممى الجممورة المحتويممة علممى شممتلة الفابممات وعرفمم  هممذة التجربممة علممى المسممتوى المحلممي واإلنليمممي 

 125000والعالمي بأس  التجربة الليبية فى مكافحة التصحر، وتقدر المسافة االجمالية التى تم  تثبيتهما فموالى 

  ثمرت عنها كي الفابات المحيطة بمدينة طرابلس.  هكتار تقريباً والتي

 

 م تثبي  الرمال بالمشتقات النفطية2شكي ج
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كما  ثمرت هذة الجهود فى مجملها الفابات المحيطة بالتجمعات السكانية بداية من مدينة مصراته شرناً رلمى 

 م3شكي ج الحدود التونسية غرباً.

 

 تلك الرمالم الفابات التي نم  على  نقاض 3شكي ج

و بناءاً على ذلك فقد تم  بنماء ناعمدة  ساسمية فمي همذا المجمال بوانعيمة علميمة وفنيمة فيما  نشمئ  العديمد ممن 

وذلممك لتممامين افتياجممات بممرامج التشممجير بجميممع  نممواب شممتول الفابممات بمختلمم   ليبيمماالمشمماتي فممي كافممة  رجمماء 

فسمب  هكتمار 325000مسافة تقدر بحوالى  فيا  ن  را ى الفابات الصناعية تفطىم 4جشكي  ليبيامناطد 

 .م1985الزراعةجورارة تقارير ردارة الفابات ب

    

 م رنتا  الشتول الفابية لمواس  التشجير4شكي ج

رب التي نام  وتقوم على رستفالل الموارد الطبيعيمة فمى  ن يكمون اوتبادرت  راء من هنا وهناك على  ن التج

تي ند تؤثر بشكي  و بأمر على البيئة، فطريقة التثبي  بالمشتقات النباتية الجافة لها بعض التأثيرات الجانبية وال

والتي ساهم  فى تثبي  الرمال فى موانع كثير وساعدت فى تكوين غابات على  نقاض تلك الرمال  نهما كانم  

اتمات طبيعيماً ممرة سبباً فى تقلص الفطاء النباتي فى موانع  ممرى إلن اإلرالمة فالم  دون رعمادة تكماثر تلمك النب
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 مرى فمى نفمس المونمع، لمذا فميمكن تطموير الطريقمة بمأن توجمه عمليمة اإلرالمة ال تكمون كاملمة وتكمون بطريقمة 

ً  تبادليممة بحيمما تحممافب علممى بقمماء وتكمماثر النبممات والجممدير بالممذكر  نممه طبقمم  هممذة الطريقممة فممى الصممين  .طبيعيمما

ذة التجربة فمى تمونس وذلمك بإسمتفالل سمع  النخيمي و ستعمي فيها بقايا محصول نبات األرر و يصاً طورت ه

 م5. شكي جبإستعماله كمصد للرياا على فواا الحقول والمزارب لحمايتها

 

 

 

 

 

 

 

 م رستعمال جريد النخيي كمصدات للرمال5شكي ج

 ما بالنسبة لطريقة التثبي  بالمشتقات النفطية والتمي نمد يمرى المبعض  نهما نجحم  فمى تثبيم  الرممال ممن جهمة 

، وهنا نشير رلى  نه بد ت تجارب فى العقد األمير فمى  مريكما  و نها كان  سبباً فى تلو  البيئة من جهة  مرى

كربونيممة وغيرهمما مممن هيدروو سممتراليا علممى عمليممة ررالممة الملوثممات الكيمياويممة والعنااممر الثقيلممة والمركبممات ال

م وهى رستفالل النباتمات PHOTOREMEDIATIONالتربة بواسطة تقنية جديدة تسمى التنقية الحيويــة  ج

كفالتممر  و مصممفيات للعنااممر الملوثممة فممى التربممة ورستخالاممها وتجميعهمما  ممما فممى المجممموب الجممذري  و فممى 

 م6شكي ج المجموب الخصري ليسهي التعامي معها والتخلص منها.

                                 

           

 

 

 نقي الملوثات بعد تحويلها الى مركبات اني تعقيد                ربة بواسطة الجذور            لترستخالص الملوثات من ا            2 1
 وتخزينها فى األوراي                                                                                           

 م6شكي ج      
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عمة ممن النتماوج الهاممة فمى همذا المجمال بدرجمة  نمه ثبم   نمه لكمي عنصمر ملمو  وند تواي العلمماء رلمى مجمو

موجود فى التربة له نبات يعمي على رمتصااه وتخزينه دامي  نسجته ليسهي من عمليه المتخلص منمه ويزيلمة 

ومن محاسمن الصمدا فمى  ن همذة التجربمة توامل  رلمى  ن  فصمي نباتمات تعممي علمى ررالمة  تماماً من التربة.

نبممات يعقبممه لوثممات النفطيممة والمركبممات الهيممدرو كربونيممة مممن األرا ممي الملوثممة هممو نبممات اليوكمماليبتو  والم

فيا  نه يت  رمتصاص وتحويي الملوثات رلى مركبات  نمي تعقيمداً ويجمعهما فمى المجمموب  مالصفصفةالبرسي  ج

 الخصري وتحديداً فى األوراي واألغصان الجديدة. 

 ة الغاباتتقييم الوضع الراهن لحال

رن ما نشهدب اليوم من تدهور لبعض األرا ي يعزى رلى الصفط المتزايد على رستنزاا المموارد الطبيعيمة 

لمواكبممة التطممور المتسممارب لمتطلبممات الحيمماة ورلممى مظمماهر التلممو  البيئممي المصممافب لهممذا التطممور وللتفيممرات 

 جالسممرولم فققتممه شممجرة اليوكمماليبتو ومخمماطر رفمم  الرمممال بممالرغ  مممن النجمماا الممذي  المناميمة المصممافبة

تثبي  الرمال وتحسين المناخ الحيوي الذي تنمو فيه و مقاوممة رفم  الرممي ونهمر التصمحر، ومما يثمار فولهما 

من جدل من نافية رستهالكها للمياب بشمكي  كثمر ممن األنمواب الفابيمة األممرى ، لكمن فسمبها  نهما  ثبتم  تأنلمهما 

  م7شكي ج .جافة وشبة الجافة التي تفطي المنطقة بأسرهابجدارب مع الظروا المنامية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منجاا شجرة اليوكاليبتو  فى التأنل  مع مروفنا المنامية الجافة7شكي ج

وبالنظر رلى سوء رستخدام هذة الموارد وما يجري من رتالا للفطاء النباتي بسمبب ررالمة الفابمات و تقلمص 

لجماور ورسمتعمال التربمة رسمتعماالً غيمر مالوم  وغيمر مرشمد فمي الزراعمات الفطاء النبماتي الطبيعمي و الرعمي ا

البعليممة والمرويممة علممى السممواء فيمما نممتج عممن هممذب الممارسممات عممدة سمملبيات تممؤدي الممى تممدهور األرا ممي 

وتصحرها، ومن  ه  مظاهر هذا التدهور القصاء على الفطاء النباتي الطبيعي ومن ت  رف  الرمال و مهور 

رية على سط  األرض و تمل  التربة وتفدنها ورنجرافها فصمالً علمى تلوثهما بمما يلقمى فيهما ممن السطوا الصخ

مخلفات. ومن هنا تظهر  همية دراسمة مظماهر همذا التمدهور للتعمرا عمن كتمب علمى  نواعمه وشمدته ودرجاتمه 

و رعمادة تأهيمي و سبابه فتى يمكن و ع منهجية مناسبة لمكافحة والمتمثلة رما بمنع  و مفض تردي األرا مي 

فمى همذا الجانمب تلعمب التقنيمات الحديثمة و األرا ي التي تردت جزوياً و رستصمالا األرا مي التمي تصمحرت.

دوراً هاماً فى عمليات التقيي  والمرانبة بصورة  كثر دنة وشمولية وسرعة، و يتص  ذلك من مالل الدراسمات 
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األرا ي وتصحرها باسمتخدام تقنيمات اإلستشمعار عمن  التي تقام في هذا المجال من متابعة وتقيي  لحالة تدهور

 بعد ونظ  المعلومات الجفرافية و بو ع منهجية تتوافد مع النظام البيئي المحلي ومعطياته.

 -منهجية العمي لهذا البحا :

ررتكزت منهجية العمي على رمتيار منطقة تمثي الفابات الصناعية بمنطقة الدراسة تمثميالً جيمداً يعتممد علمى 

 ن عامي توفر التفطية مه  جداً إلمتيار هذة وعية األشجار وكثافة توريعها وتباين النشاطات بها كما ال ننسى ن

المنطقة ، وباستعرض منطقة سهي الجفارة ومناطد الفابات بها فونع اإلمتيار علمى منطقمة القمرب بموللي وذلمك 

 ً &  1972 توفر تفطيات فصاوية لسمنوات مختلفمة ممن نموب الندسمات لسمنة لتوفر كي المتطلبات بها ومصواا

 ا .2002وتفطية كويك بيرد لسنة  2016&  2010&  2001 & 1996 & 1988

 -ويمكن تلخيص  ه  المتطلبات فى النقاط التالية :

اممور فصمماوية مختلفممة القممدرات التميزيممة لمنطقممة الدراسممة ومصممححة جفرافيمماً بممنفس نظممام التصممحي   .1

 لجفرافي.ا

 لمنطقة الدراسة بصورة الكترونية ومصححة جفرافياً. 1/50000مراوط طبوغرافية مقيا   .2

ورجممراء عمليممات التصممحي  والتصممني  ورسممتخالص لمعالجممة الصممور الفصمماوية  Er-Mapperبرنممامج  .3

 النتاوج.

ورعمداد مماص بمنظ  المعلوممات الجفرافيمة إلعمداد ناعمدة البيانمات الجفرافيمة  ARC-GIS 9.3برنمامج  .4

 الخراوط.

 منطقة الدراسة 

 – 32.43.00جومطمممي عمممرض  م13.35.00 – 13.00.00ج مطمممي طمممول علمممىتقمممع منطقمممة الدراسمممة 

كل  شمري مدينمة طمرابلس وتصم  منماطد الفابمات الصمناعية المحيطمة بمدينمة القمرب  60على بعد م 32.50.00

ر األميممار شممرناً وجنوبمماً الطريممد بمموللي مممن المموادي الشممرني بتمماجوراء غربمماً رلممى وادي عميممر بمنطقممة نصمم

 م8شكي ج .السافلي وشماالً البحر األبيض المتوسط،

 

 م منطقة الدراسة جغابة المثلا الرملي بالقرب بولليم8شكي ج
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الكينما  و مما  اليوكماليبتو   و ومعظم   شمجارالفابات الموجمودة بهما ممن نموب المثلما الرملمي ةوتعرا بفابم

كممما هنمماك بعممض المشممجرات مممن نمموب  م  .Eucalyptus Sppجض واألسممود يعممرا بالسممرول بنوعيممه األبممي

قريبمة ممن السمافي وهمي وهي موجود على المناطد الم  .Acacia Spp جاالكاسيا  و ما يعرا بالكاتشا محلياً 

مع نوعية التربمة بمنطقمة الدراسمة وهمي التربمة الرمليمة فيما كانم  كمي تلمك المنماطد فمى السمابد   نواب تتالو 

 على  فتي فى منطقة النشيع واال  نه هناك جزء نريب من السافي ن رملية متحركة ت  تثبيتها وتشجيرها كثبا

وذلمك  مPinus helpenssesجتم  تشمجيرها بأشمجار الصمنوبر الحلبمي   فقمد  الموادي الشمرني ومنطقمة القويعمه

عن باني المناطد لكونها منطقمة البحر نسبياً ونوعية التربة بها تختل   سط  على مستوى ةالنها مناطد مرتفع

نوعاً ما رال  نهما ال تشمكي مسمافات كبيمرة إلنهما ونعم   ممن تجربمة لتشمجير  شبه جبلية والتربة فيها اخرية

شتالت الصنوبر فى مناطد الكثبان الرملية والن  نجافاً فى ذلك الون  وال يزال البعض من  شجار الصنوبر 

 .فى تلك المناطد شاهداً على ذلك

 قة العملطري

 ول مطوة ت  رجراوهما بهمذا البحما همي تجميمع البيانمات المتعلقمة بالدراسمة و رعمدادها للعممي فكانم  عمليمة 

والخطموة  ة و رمتيمار نظمام جفرافمي موفمد لهما.التصحي  الجفرافي للصور الفصماوية والخمراوط الطوبوغرافيم

و م 9كمما فمى الشمكي ج الفصماوية والخريطمةبين الصور  Overlayingورجراء عملية التطابد التراكبي الثانية 

علمى الطبقمات المتراكبمة لكمي تظهمر منماطد الفابمات بأو م  شمكي   Transparencyالشمفافية  رستخدام تقنيمة

 Er Mapper ,ARCيتي  لنا تحديدها بسهولة وهذة الميمزة متموفرة فمى البرمجيمات المسمتخدمه فمى الدراسمة 

GIS   ري والعممي الحقلمي للصور الفصاوية والذي سيدع  بنتاوج التفسمير البصم التفسيروت   يصاً رجراء عملية

  لمنطقة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م رعتماد نظام تصحي  جفرافي مناسب لكي البيانات المستخدمه9شكي ج

للخممراوط باسممتخدام برنممامج نظمم  المعلومممات  ناعممدة البيانممات واإلمممرا  النهمماويرعممداد  الخطموة الثالثممة وهممي

بإعتمماد  1/10.000ممع رمكانيمة رنتما  ممراوط تفصملية وبمقماييس تصمي رلمى ،   ARC_GIS 9.3 الجفرافيمة

 .م10لية والصور الفصاوية عالية الدنة. شكي جالبيانات الحق
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  ARC GIS م رنتا  بإستعمال برنامج10شكي ج

اليمة للوفمدات رعتممدت دنمة نتماوج عمليمات التفسمير البصمري للصمور الفصماوية علمى الدنمة الع سملف  وكما 

بيمرد والمذي  تماا تمييمز فتمى  سم  لصمور الكويمك 60متر لصور الندسات و 16والتي بلف   Pixelالصورية 

نفمس الصمورة مكبمرة و األشجار الصفيرة والمنفردة واللذين يظهران الصورة األالية المستخدمه فمى البحما 

 م11شكي ج لعدة مرات تظهر التفاايي بدنة عالية.

 

 

 

 

 

 

 

  2002اورة كويك بيرد سنة م 11شكي ج

كما  مكن تمييز المناطد السكنية دامي المدن وكذلك فى  را ي الفابات والتي تظهر بلون مختلم  وكمذلك 

مناطد الفراغات بأرا ي الفابات وكمذلك تم  تمييمز شمبكة الطرنمات العاممة والجسمور عمن بقيمة  نمواب الفطماء 

تعتممد شمدته علمى كثافمة ونموب األشمجار  يمصمر نمات  والمذاألر ي وعن منماطد الفابمات التمي تظهمر بلمون ا

وبناءاً دراسات البيئة النباتيمة لمنطقمة الدراسمة  و اللوني على الصورة.صوااً بعد عملية التحسين الصووي وم

لكثافمة مشمجرات الفابمات  الفطاء األر ي بصورة عاممة و مقياساً للتصني  تمثيلية فر    اناا ت  رعتماد

 -هي :األاناا وتمييز مسافات اللفرض تحديد بصورة مااة األرض المفطية لسط  
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 غابات كثيفة  .1

 متوسطة الكثافة  غابات .2

 الفطاء النباتي المروي .3

 الفطاء النباتي البعلي .4

 طحات الصخريةالمباني والطري والمس .5

 الكثبان الرملية .6

 

 

 

 

 

 م األاناا المستعملة للفطاء األر ي12شكي ج

سم  بيماني لكمي جمدول ركي اورة علمى فمدة وتم  عممي جمداول رفصماوية لهما ووكي هذة الخطوات  تبع  ل

تحديممد مسممافات تمم   ان لكممي األاممناا الموجممودة بالصممورة الفصمماوية ، كممماصمملتو ممي  نسممبة الزيممادة والنق

مشجرات الفابات طبقاً للنسب المذكورة وفسب  مسافة كي نسبة بشمكي منفصمي وكمذلك نمنما بتحديمد المسمافة 

للمدينمة القابلمة للتشمجير لفمرض معرفمة مسمافة األرض الخاليمة ممن  تمثي فدود الفابمات الصمناعيةالكلية التي 

 .وو عها  من برنامجة رعادة التشجير األشجار

 -:والمناقشة  إستخالص النتائج

ت  رعتماد نتاوج التصني  للصور الفصاوية وتصحي  هذة النتاوج من مالل العمي الميداني لمنطقة الدراسة 

 -وكان  النتاوج كالتالي: 2002خدام اور فصاوية عالية الدنة للقمر الصناعي األمريكي كويك بيرد لسنة ورست

 : 1972ل البيانات الفضائية لسنة تحلي .1

 

 1972اورة فصاوية 
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 1972تصني  الصورة سنة 

    مسافة كي غطاء  ر ي موجود:والجدول التالي يو

class 1972 

H_forest 380.28 

L_forest 2062.44 

vege1 1440 

vege2 4807.08 

sand_dune 8022.34 

mixed_U_R 194.12 

 

 

  1988رس  بياني يو   مسافات  اناا الفطاء االر ي سنة 



 2016ديسمبر  8 – 6, طرابلس, ليبيا, 2ليبياجيوتك  –المؤتمر والمعرض الدولي للتقنيات الجيومكانية 

166 

 

 : 1988ي البيانات الفصاوية لسنة ليتح .2

 

 1988اورة فصاوية سنة 

 

 1988سنة  تصني  الصورة

 ود . والجدول التالي يو   مسافة كي غطاء  ر ي موج

class 1988 

H_forest 1428.28 

L_forest 10040.4 

vege1 3687.2 

vege2 1024.32 

sand_dune 2631.76 

mixed_U_R 550.4 
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  1988رس  بياني يو   مسافات  اناا الفطاء االر ي سنة 

 

 : 1996تحليل البيانات الفضائية لسنة  .3

 

 1996اورة فصاوية سنة 

 

 

 تصني  الصورة
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 ل التالي يو   مسافة كي غطاء  ر ي موجود . والجدو

class 1996 

H_forest 768.72 

L_forest 6465.12 

vege1 10718.2 

vege2 1585.84 

sand_dune 1904.84 

mixed_U_R 1062 

 

  1996رس  بياني يو   مسافات  اناا الفطاء االر ي سنة 

 : 2001تحليل البيانات الفضائية لسنة  .4

 

 2001ة سنة اورة فصاوي



 2016ديسمبر  8 – 6, طرابلس, ليبيا, 2ليبياجيوتك  –المؤتمر والمعرض الدولي للتقنيات الجيومكانية 

169 

 

 

 

 تصني  الصورة

 والجدول التالي يو   مسافة كي غطاء  ر ي موجود .

 

 

 

 

 

 

  2001سافات  اناا الفطاء االر ي سنة رس  بياني يو   م

 

class 2001 

H_forest 7250.225 

L_forest 2918.008 

vege1 6190.32 

vege2 3974.745 

sand_dune 2408.45 

mixed_U_R 1005.8 
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 :2010ل البيانات الفضائية لسنة حلي - 5

 

 2010اورة فصاوية سنة 

 

 تصني  الصورة

 

class area/h 

high-forest 5250.15 

 low-forest      2888.37 

vege2      10569.51 

vege1 1889.64 

sand-dune 2882.7 

mixed_U_R   1064.88 

All 23480.37   
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  2010الفطاء االر ي سنة رس  بياني يو   مسافات  اناا 

 : 2016حليل البيانات الفضائية لسنة  - 5

 

 2016اورة فصاوية سنة 

 

 تصني  الصورة
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Class/Region Hectares 

high-forest 2177.19 

low-forest 5322.6 

vege1 2131.47 

vege2 10831.14 

mixed_U_R 1190.79 

sand-dune 2874.24 

All 24527.43 
 

 

 

 2016بياني يو   مسافات  اناا الفطاء االر ي سنة رس  

نالفب من الجداول واإلفصاويات السابقة  نه فد  تفيير ملحوم فى مسمافات الفابمات فيما كانم  تفطمي 

 ي انهما نقصم  هكتمار  7233.84فوالي  1996و ابح  سنة  1988هكتار سنة  11468.68ما يقارب من 

 هكتممار 6168.233تفطممي مسممافة نممدرها  2001اممبح  سممنة و  هكتممار فممى سممتة سممنوات 4234.84فمموالي 

وبالتممالي رادت المسممافات األمممرى للفطمماء النبمماتي المممروي ميمما معظمم  تلممك المسممافات تحولمم  رلممى مممزارب 

 2631.76مسمافتها تقمدر بممـ  1988وكمذلك الزيمادة الملحوممة فمى مسمافات الكثبمان الرمليممة فيما كانم  سمنة 

 .هكتار 3008.45بحوالي  2001هكتار وكان  فى  1904.84 تقدر بـ 1996هكتار و ابح  سنة 

Class / Year 1972 1988 1996 2001 2010 2016 

H_forest 380.28 1428.3 768.72 7250.2 5250.2 2177.2 

L_forest 2062.4 10040 6465.1 2918 2888.4 5322.6 

vege1 1440 3687.2 10718 6190.3 1889.6 2131.5 

vege2 4807.1 1024.3 1585.8 3974.7 10570 10831 

sand_dune 8022.3 2631.8 1904.8 2008.5 2882.7 2874.2 

mixed_U_R 194.12 550.4 1062 1005.8 1064.9 1190.8 

 جدول مقارنة لسنوات التقيي  بالدراسة
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ادة تأهيلهما وهي مؤشرات لتقلص الفطاء الفابوي بالمنطقة وريادة مسافات الكثبان الرملية والتمي يجمب رعم

، كذلك األرا ي الزراعية المقامة على  من جديد لدرء مطر التصحر الذي يتهدد هذة المنطقة بصورة مااة

المسمافة اإلجماليمة للفطماء النبماتي  1988 نقاض  را ي الفابات تعتبر مسافاتها فمى ريمادة فيما كانم  سمنة 

هكتار لسنة  6190.32هكتار والى  10718.2لتصي الى  1996هكتار ورادت المسافة سنة  3687.2البعلي 

هكتمار  1024.32فموالي  1988وذلك لزيادة المسافات الخااة يالزراعات المروية والتي كان  سنة  2001

هكتمار وذلمك لزيمادة  3974.745وتصب   2001وتصي ذروتها سنة  1996هكتار سنة  1585.84اتصي الى 

 سافات الزراعات المروية.ففر األبار بالمنطقة والتوسع الفير مدرو  فى م

 

 شكي بيباني يو   الفرونات بين السنوات المدروسة

ومهمور ومن هنا نصي رلى  ن المنطقة تشهد تطور سمريع جمداً فمى ريمادة رستصمالا األرا مي ممن جهمة       

مؤشرات للتصحر والتدهور البيئي من جهة  مرى من فيا رسمتنزاا الميماب الجوفيمة وريمادة معمدل المري ممع 

 شممجار الفابممات رممما لفممرض التفحممي   و اإلسممتثمار مممع ريممادة مهممور الكثبممان الرمليممة فممى المنمماطد  يممادة نطممعر

عشرة نقاط  ر ية عشواوية و عتبرت نقاط تحقمد  ر مية للتأكمد  وت  تحديدالسافلية  و على الطرنات العامة. 

شممل  نقماط التحقمد عمدة منماطد  للصمور الفصماوية ونمدالنتاوج المتحصي عليها من عمليات التصمحي   من دنة

مطايقماً تمامماً لنقماط التحقمد األر مية وبنسمبة   كانم النتماوجدامي مسافة الفابة ورتص  من نتيجمة المقارنمة  ن 

 .%90تصي رلى 

 :التوصيات 

% ممن  را مي الفابمات  امبح  عاريمة تمامماً ممن غطاوهما 65يتص  من األرنام الناتجة  ن فوالي  

 لية جداً وتدل على مؤشر مطير يهدد الفابات بالمنطقة رذا ما رستمر رهمالهما بهمذا الشمكيالفابوي وهي نسبة عا

نتاوج التحليالت السابقة نخلص الى مجموعة من التوايات التي يجب امذها باالعتبمار لو معها ، وبناءاً على 

 -: من برنامج ردارة بيئية متكاملة لهذة المناطد الحساسة وهي كالتالي 

  والتمي  تحسمينهالواجب رتخاذهما لوساوي المعرفة  ه  العوامي المؤثرة به ويجب الفطاء النباتي  تقيي بعد

الرياا م وربطها بمالتفير فمي  –الرطوبة  –درجات الحرارة  -من  همها المعلومات المنامية ج األمطار

 الفطاء النباتي والتدهور البيئي.

  نواب التربة بمنطقة الدراسة.ي و ربط العالنة بين تصني  الفطاء النبات رورة 

  انتراا الوساوي الالرمة التي يمكن  ن تؤدي الى ون  التدهور وتحسين الفطاء النبماتي والمسماهمة فمي

والتممي تتر سمها تقنيممات االستشمعار عممن بعمد ونظمم   ادارة المموارد الطبيعيمة فممي اطمار التنميممة المسمتدامة

 .المعلومات الجفرافية 
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 ية تستخدم للراد البيئي ومرانبة التصحر بمنطقة الدراسة والمناطد المجماورة تأسيس ناعدة بيانات بيئ

 -ينتج عن ذلك:لوالمشابهة لها 

التخطيط السلي  للمحافظة على التنوب البيولموجي وعلمى البيئمة بشمكي عمام فيما يمكمن ممن همذب  -1

 البيانات و ع استراتيجية وطنية لحماية البيئة والمحيط بشكي عام .

ى البيئممات الطبيعيممة والتخطمميط إلسممتفالل الممموارد الطبيعيممة فممي نطمماي التنميممة المحافظممة علمم -2

 المستدامة على المستوى اإلنليمي والدولي .

 دع  األبحا  العلمية فى مجال تقنيات الفصاء وردارة الفابات الصناعية؟ 

 رنترنيم  ، امحافة،رذاعمة مرويمة ومسمموعةتكثي  البرامج اإلعالمية في وساوي اإلعالم المختلفة ج ،

و  عن  هميمة الفابمات و المراعمى و المحافظمة عليهما و رناممة نمدوات علميمة تتمحمور فمول تطموير (...

  .المجال تنمية هذب الثروة الطبيعية و االستعانة بالخبراء من الدامي و الخار  في هذا
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