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 ملخص .1

 من المناطقالواقعة بين مدينتي طرابلس والزاوية و جودائم حتىالماية  الممتدة من الدراسة تعتبر منطقة

 والتجاري النشاط الزراعيكبيرة من حيث  اقتصادية هميةأذات والشريط الساحلي الغربي لليبيا  المهمة ضمن

إلنتاج الحجارة التي  ةالرئيسي وكانت هذه المنطقة الساحلية احد المصادر، ي بالمنطقةوالسكنوالصناعي 

، ثم اصبحت هذه وائل هذا القرنأحتى وبعض منها استمر  تستخدم في البناء في فترة السبعينات والثمانينات

دى حيث أ يير البيئية الالزمةابدون مراعاة للمعللنفايات وفضالت البناء تستغل كمكبات ومهجورة  المحاجر

ومن جهة أخرى وجود هذه المحاجر  ، محيط المنطقة فيالبيئية السلبية على ثار األ ظهور العديد من ذلك الي

( Elaswed 2009)ما ورد في دراسات سابقة  حسبالبحر مع المياه الجوفية  عالقة مباشرة بتداخل مياه له

واقع متحديد لي إ تهدف الدراسةهذه  .وذلك بسبب ازالة المنطقة الصخرية الفاصلة بين البحر واليابسة

 كمكبات المستخدمة التغير في المناطق الزراعية المجاورة للمحاجروتقييم لمحاجر المهجورة مساحات او

وذلك من  اآلثار السلبية على البيئة المحيطةتحليل الدراسة في هذه تكمن أهمية و ،ثيراتها علي المنطقةوتأ

متر 5بدقة تمييز  2010سنة وأخرى ل 2002لسنة  SPOT5فضائية للقمر الصناعي  مرئياتاستخدام  خالل

 اتللمرئي البصري سيرالتف تقنيات معالجة وتصنيف المرئيات عن طريق ومن خالل ،تغطي منطقة الدراسة

الزمنية المحددة بالمرئيات الفضائية ومن نتائج  ةخالل الفتر لغطاء االرضي للمنطقةل التغير خريطة وانتاج

 تمتد على طول الساحل للمنطقة المحاجر المهجورة ان المعالجة والتحليل والمقارنة خلصت الدراسة الي 

 وخاصة المزارع القريبة من المكبات اعيةرلمناطق الزعلى ا واضحةثار سلبية أ االي مكبات لهت وتحول

 المحيطة. كناسموال

 المقدمة .2

 المنةاطق توسةع ظةل فةي الهامةة، الحيويةة الدراسةات مةنتعةد ( Land Cover) الغطةاء االرضةي دراسةة 

 الخةاط  لةضر ، االسةتعمال أنمةاط عةن النةاتج البيئةي والتلةو  الزراعيةة األراضةي حسةاب علةى الحضرية

 بعةد ونظةم المعلومةات الجغرافيةة  عةن تقنيةات االستشةعار عةد تو ،لضر  المنتظم غير الزراعي مالواالستع

 للبيانةات مهةم هي مصدركما األرضي  الغطاء في التغيرات رصدفي  تستخدم التي الحديثة التقنيات أهم كأحد

 عصةر المعلوماتيةة فةي اليةوم ومانشةهده توفيرها، عن التقليدية الطرق تعجز وفاعلية المعلومات بكفاءة توفرو

 اقبةةرالم فةي هامةا اردو وتلعةبمعهةا،  للتعامةل فعالةة اجهةزةتقنيةات ول بحاجةة البيانةات مةن الهائةل الكةم مةن

 الورقيةة بنوعيهةا الخةرائط إنتةاج فةي الفضةائية مرئيةاتال تسةاعد كمةا المختلفةة، ومواردهةا لةضر  المسةتمرة

 تقنيةة وأسةاليب وسةائل اسةتخدام إن واسةع، إطار في األرضية اهرللظو المكاني التوزيع مراقبة وفي والرقمية

 الغطاء االرضةي التغيرات في دراسة خاللها من يمكن حديثة ببيانات ديتزوفي ال بعد، عن االستشعارك حديثة،

 تحسةن أو المشةاكل بعةض تعةالجو والمخططةين القةرار صةناع تسةاعد بنتةائج والخةروج ،لفتةرة زمنيةة معينةة

 .به وترتقي األر  استخدام ألنماط الحالي الوضع

 

mailto:tmelaswed@yahoo.co.uk
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 مشكلة الدراسة .3

المنتشةرة بمنطقةة الدراسةة و مةدى االضةرار  المهجةورة االثار السةلبية للمحةاجرفي  تكمن مشكلة هذه الدراسة 

كمكبةات للنفايةات وفضةالت البنةاء  المحةاجر تسةتغل ان بعةض هةذه ة  التي نجمت عن التغيةرات الناتجةة وخاصة

ر البيئية الالزمة حيث أدى ذلك الي ظهور العديد من األثار السلبية على البيئية فةي محةيط بدون مراعاة للمعايي

  .المنطقة

 الدراسة دافاه .4

االثةةار السةةلبية للمحةةاجر المنتشةةرة بمنطقةةة الدراسةةة و مةةدى و غيةةراتالترصةةد تهةةدف هةةذه الدراسةةة الةةي 

اجر مهجةةورة وتسةةتغل كمكبةةات االضةرار التةةي نجمةةت عةةن التغيةةرات الناتجةةة وخاصةةا  ان بعةةض هةةذه المحةة

للنفايات وفضالت البناء بدون مراعاة للمعايير البيئية الالزمة حيث أدى ذلك الةي ظهةور العديةد مةن األثةار 

 السلبية على البيئية في محيط المنطقة 

 منطقة الدراسة .5

تي طةةرابلس والواقعةة بةين مةدين غربةا  منطقةة الدراسةة منطقةة سةاحلية تمتةد مةن المايةة حتةةى منطقةة جةودائم 

والزاويةةة وهةةي ضةةمن الشةةريط السةةاحلي الغربةةي لليبيةةا وذات أهميةةة اقتصةةادية كبيةةرة مةةن حيةةث النشةةاط 

الزراعي والتجاري والصناعي والسكني بالمنطقة، وكانةت هةذه المنطقةة السةاحلية احةد المصةادر الرئيسةية 

بعض منهةا اسةتمر حتةى أوائةل هةذا إلنتاج الحجارة التي تستخدم في البناء في فترة السبعينات والثمانينات و

 وضةمن ، ا  شةرق ( '12.55''.30 ) إلةى ( '12.50''.00 ) طول خطي بين فلكيا المنطقة هذه وتمتد القرن

 ( يوضح منطقة الدراسة.1والشكل رقم ) ال ،شما ( '32.49''.00 ) إلى ( '32.47''.00 ) عر  دائرتي

 

 ( منطقة الدراسة1شكل رقم )

  مصادر البيانات .6

 -هى: لبعضها مكملمة مصادر عدة بياناته على على الحصول فى البحث اعتمد

 الملتقطة بواسطة القمر االصطناعي  في هذه الدراسة المرئيات الفضائية استخدمتSPOT 5 التي و

( 1رقم )ضح بالجدول ووهي كما هو م تم الحصول عليها من مركز البيروني لالستشعار عن بعد

 (.3، 2والشكل رقم )
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 (. المرئيات المستخدمة في الدراسة1جدول رقم )

 تاريخ االلتقاط Path/rawالمسار  دقة التمييز المستشعر المنصة

SPOT 5 HRV 5 m 73/284 22/6/2002 

SPOT 5 HRV 5 m 73/284 12/6/2010 

 1:50000رسم بمقياس الدراسة لمنطقة طبوغرافية خريطة 

 حقليال العمل (Fieldwork)  

 

 .2002لسنة   SPOT 5  مرئية فضائية  للقمر الصناعي الفرنسي( 2) الشكل رقم

 

 .2010لسنة  SPOT 5للقمر الصناعي الفرنسي  مرئية فضائية  ( يوضح3الشكل رقم )
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  منهجية الدراسة .7

من ابرز اساليب البحةث الحديثةة القائمةة علةى رصةد و تحليةل  اصبحناعية طصاالقمار اال مرئياتاستخدام 

هةذا يانات تتيح خصائصها الرقمية تقديم مقاييس كمية لمستويات و درجات التغيير و لقةد اعتمةد التغير في ب

فضةائية عاليةة الوضةو  المرئيةات الفي هذه المنطقة من خةالل مقارنةة بيانةات  اتعلى رصد التغير البحث

 طةةرقوكمةا نعلةم هنةا  ، لمنطقةة الدراسةة 2010و أخةرى لسةنة  2002لسةنة  SPOT 5للقمةر الصةناعي 

رصةةد التغيةةر بحسةةب الغةةر  الةةذى مةةن أجلةةه تةةتم الدراسةةة، وبحسةةب وفةةرة البيانةةات  عديةةدة  تتفةةاوت فةةي

ومةن المعةروف هنةا  العديةد  مرئيةةال المتاحة، و مستوى تأثير العوامل الجوية المؤثرة فةي درجةة وضةو 

 رصةدبةة و اسةاليب المراق د مةن طةرق وعةد مةن خةالل مراجعةةو الطرق التةي تسةتخدم فةي هةذا الشةأن من

ان مالحظةة الةى وفةي المنطقةة المنتشةرة الةي ان موضةوع البحةث يركةز علةى المحةاجر  التغيرات وبالنظر

البصمة الضوئية لمناطق المحاجر تختلط في منطقة الدراسة مع بصمات المباني وبالتالي اجراء التصةنيف 

هةذا النةوع مةن التصةنيف الةي ن الناتجةة عة المرئيةةلمرئيتين يةؤدي الةي اغةراق ا  في رالموجه مثال للمحاج

البصةمة الضةوئية للحجةر الجيةري فةي المحةاجر والمبةاني توزيع مضلل للمحاجر نظرا للتشابه الكبيةر بةين 

نةة التغيةر فةي ان افضةل مةا يناسةب مقار رأينةاالعمرانية ولتفادي تضليل البيانات ذات القيم المتشةابهة عليةه 

والمعتمةدة  Visual Interpretation  فسير البصةري للمرئيةاتالت تقنيات هو استخدام بيئة منطقة الدراسة

فةةي  تسةةاهمالةةي عةةدد مةةن المعالجةةات التةةي  باإلضةةافة المنطقةةةالباحةةث ب  خبةةرةالةةى  و العمةةل الحقلةةي علةةي

وذلةك لالسةتفادة  Image Overlayج المرئيتين في مرئية واحةدة مدمنها و المطلوبةالحصول علي النتائج 

اجةراء و قد مكن ذلك من استكشاف مناطق التغير قبةل  اطياف في كل مرئية 3 وجي بدال منطيف م 6من 

و الخطوة الثانية استخدمت تقنية المقارنة االحداثية للمرئيتين و ذلك من خةالل تحويةل الرسم االحداثي لها، 

 ثةم انشةئت (Screen Digitizing)الي بيانات رسةمت علةي الشاشةة الوحدات التصنيفية المكونة للصورة 

  . 2010تناظرها أخري لمرئية  2002لمرئية ل (shapefile Layers)حداثية إطبقات 

 لمرئيات الفضائيةمعالجة ا .8

 نهذه العملية ظرورية جدا في مثل هذا النةوع مة(Geometric Correction)  التصحيح الهندسي 1.8. 

 Neighbor) االقةرب رالمجةاو طريقةة من خالل اسةتخدام مرئياتتمت عملية التصحيح لل اسات حيثالدر

Nearest) تتيح اجراء عمليات المقارنةة والكشةف عةن التغيةرات التةي لمطابقة الصور بشكل دقيق وذلك  ل

  حدثت بمنطقة الدراسة.

 الحصةول الى المرئيات الفضائية تحسين يهدف  (Contrast Enhancement) مرئياتتحسين ال2.8. 

 المكانيةة والتحسةينات الطيفيةة كالتحسةينات معةين، لتطبيةق ةالمرئيةة االصةلي من مالءمة اكثر بيانات على

المةةدرج  اسةةتخدمتةةم حيةةث  .للمرئيةةة البصةةري التفسةةير لعمليةةة تمهيةةدا البحةةثهةةذا  فةةي طبقةةت والتةةي

  .ساعد في ايضا  أكثر للمعالم المكونة للمرئياتالذي   )  (Histogram Equalizationالتكراري

مةن خةالل اسةتخدام   (Visual Interpretation Of Image Data)مرئيياتالتفسيير البصيرل لل3.8. 

( يعر  مساحة االصناف فةي منطقةة 2والجدول ) هذه التقنية والعمل الميداني تم تصنيف منطقة الدراسة

 -:الي االصناف االتية (3والشكل ) (2كما هو موضح في الشكل )الدراسة بالهكتار و

  رالمحاج1.3.8. 

بمنطقةةة الدراسةةة حيةةث كانةةت مسةةاحة منةةاطق  والتةةي تقةةع علةةى امتةةداد السةةاحل تةةم تحديةةد منةةاطق المحةةاجر

( 4شةكل رقةم ) 2002الفضائية لسنة  ةفي المرئي موضح( حسب ما هو هكتار187.50269المحاجر هي )

، االول هةو المحةاجر المهجةورة امةا صةنفين  الةي تةم تصةنيف المحةاجر  2010 ةاما بالنسبة للمرئيةة لسةن، 

ومسةاحتها  2005سةنة  اعادة استغالل المنطقة كمصدر للحجةارةوالتي تم   محاجر النشطةالصنف الثاني ال



 2016ديسمبر  8 – 6بيا, , طرابلس, لي2ليبياجيوتك  –المؤتمر والمعرض الدولي للتقنيات الجيومكانية 

229 
 

باسةةم المكبةةات وهةةو جةةزء مةةن المحةةاجر  2010كمةةا اسةةتحد  صةةنف جديةةد لسةةنة  (هكتةةار 15.036726)

  (5كما هو موضح في الشكل ) هكتار( 30.629872) ومساحتهااستغل لرمي النفايات المهجورة 

 المناطق الزراعيةتصنيف 2.3.8. 

تقريبةا  مساحتها  مجموع بلغويوهي عبارة على ثال  اصناف مناطق الزراعية بمنطقة الدراسة التم تحديد  

 :، واالصناف هي كاالتي( 4شكل رقم ) 2002هكتار( حسب المرئية الفضائية لسنة  853.1529)

عةن مةزارع توجةد فةي  وهةي عبةارة( هكتةار154.20062 ) تقريبةا   ومسةاحتها شجار الزيتونأصنف  (أ

الزيتون مع استغالل المساحات  بأشجارالمنطقة الشمالية من منطقة الدراسة وفي العادة تكون خاصة 

 بين االشجار لزراعة بعض المحاصيل الموسمية في بعض االحيان.

شةةجار االتةةم تحديةةد منةةاطق  هكتةةار(191.879294  تبلةةغ مسةةاحتها تقريبةةا  ) شييجار الغابيياتأصيينف  (ب

منطقةة الغابةة المتواجةدة شةرق منطقةة الدراسةة وكةذلك هةذا الصةنف ويشةمل منطقة الدراسةة  الغابية ب

رذاذ  حماية المناطق الزراعية منولللريا   ات مصدبين المزارع و سياجالغابات المستخدمة اشجار 

 ." البينة" وتسمى هذه االشجار باسم  في المنطقة الساحلية البحر

انةواع حيةث يشةمل هةذا الصةنف هكتةار( 507.073034 ) ريبةا  تقومسةاحتها  شيجار مختلطي أصينف  (ت

 .(النخيل ، العنب وغيرها ) الزيتون، البرتقال، مختلفة من االشجار مختلطة في نفس الحقل مثل

 

  

 

 
 أشجار مختلطة

محاجر  الزيتونأشجار 

 مهجورة

 الغاباتأشجار 

 2002منطقة الدراسة لسنة ل خريطة مصنفة

( يوضح خريطة تصنيف منطقة الدراسة لسنة 4الشكل رقم )

2002 
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 (.2010الى  2002)والتغير بالهكتار من سنة ( مساحة االصناف2جدول رقم )

 2002سنة  المساحة بالهكتار الصنف الرقم
 بالهكتار سنة التغير

2010 

1 

ية
ع
را
ز
ق 
ط
نا
م

 

 154.20062 اشجار الزيتون

 507.073034 اشجار مختلطه 2 190.987906

 191.879294 اشجار غابات 3

4 

رة
جو
مه
ر 
ج
حا
م

 

 محاجر نشطة

187.50269 
15.036726 

5 

 مكبات
6 30.629872 

 236.654504 1040.656 االجمالي

 

 مكبات

 2010( يوضح تصنيف منطقة الدراسة لسنة 5الشكل رقم )

 

 أشجار مختلطة

 الزيتونأشجار 

 الغاباتأشجار 

 محاجر مهجورة الزيتونأشجار 

 2010منطقة الدراسة لسنة ل خريطة مصنفة

 مكبات
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 تحليل النتائج .9

تحديةةد االصةةناف ل (2010،  2002( للسةةنوات ) SPOT5) الفضةةائيةالمرئيةةات تحليةةل معالجةةة ومةةن خةةالل 

همةا  ذو اهميةة تبةراالمنطقةة الةى صةنفين اع  تةم تصةنيف ، الضرورية و المرتبطةة بتحقيةق اهةداف هةذه الدراسةة

و  االشةجار الغابيةةاشةجار الزيتةون و الةى ثةال  اصةناف وهةي ف الثةانينوصة ، المحاجر والمناطق الزراعيةة

النشةطة وهةي المحةاجر المهجةورة  تحديةد مواقةع المحةاجر 2010التصةنيف لمرئيةة  شةمل . االشجار المختلطةة

إلنتاج الحجارة حسب افادة سكان المنطقة ، كما تم تحديد صنف المكبات وهي  2005التي اعيد استغاللها سنة 

ووجةدت فةي ثةال  مواقةع علةى امتةداد منطقةة  2002مةا بعةد سةنة مسةتغلة لوضةع النفايةات عبارة عن محةاجر 

بينمةةا لةةوح   2002المحةةاجر. مةةن واقةةع تحليةةل المةةرئيتين اتضةةح عةةدم وجةةود هةةذه المكبةةات فةةي المرئيةةة لسةةنة 

  (.5كما في شكل ) 2010وجودها سنة 

االصةناف التةي تةم اختيارهةا فةي هةذه حة مسةاالمةرئيتين اتضةح ان هنةا  تغيةر فةي  من بعد مطابقة تصنيف كال

 نةواعحةد  تغيةر فةي صةنف المنةاطق الزراعيةة علةى مسةتوى االحيث (. 6شكل )كما هو موضح في الدراسة 

مجموعة مةن االسةباب منهةا لراجع  هذا التغير .الثالثة )اشجار الزيتون ، االشجار المختلطة  واشجار الغابات(

(، كما يعتبةر االسةتعمال الغيةر مرشةد للمحةاجر 2009فية )طارق االسود المياه الجو التغير في مستوى ونوعية

لغطةاء النبةاتي فةي منطقةة الدراسةة أذ ان التغيةر كةان فةي المنطقةة المهجورة كمكبات للنفايةات سةبب فةي تغيةر ا

 المجاورة والقريبة من المكبات وكذلك المزارع القريبة من المحاجر التي اعيةد اسةتغاللها كمةا هةو موضةح فةي

 .(7الشكل )

 

 منطقة الدراسة.خريطة التغير في المناطق الزراعية والمحاجر ( يوضح 6الشكل رقم )
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 منطقة الدراسة.ل (BUFFER)التغير في مساحة الحرم ( يوضح 7الشكل رقم )

  تحديد التغير لألصناف في بعض المزارع 1.9.

هةذا  تةم فيهةازراعيةة ناطق ماربع سة تم اختيار منطقة الدرافي المناطق الزراعية  بناء على التغير في اصناف

 .(8كما هو موضح في الشكل )التغير لكل صنف من االصناف 

 

 المختارة لبعض عينات اصناف المناطق الزراعية المواقع ( يوضح8الشكل رقم )
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 المنطقة1.1.9.

لتصةنيف للمةرئيتين تحتوي هذه المنطقة على خلةيط مةن االشةجار )برتقةال ، زيتةون، نخيةل وغيرهةا( وحسةب ا

وهةي احةةد المنةاطق المتةةأثرة فةي نطةةاق  2010الةةي  2002احات مةةن الفتةرة وجةد ان هنةا  تغيةةر فةي هةةذه المسة

 (.9)محاجر نشطة( كما هو موضح بالشكل رقم ) 2005المكابات والمحاجر التي اعيد استغاللها سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 2نطقة الم2.1.9.

في ثالث وهو يمثل اشجار الغابات المستخدمة سياجات بين المزارع حد  في الصنف ال طقةنالمهذه التغير في 

باسم " البينة" وهي عبارة  محليا  سمى وتاو مصدات للريا  لحماية المزارع من رذاذ البحر صفوف منظمة 

غابات صغيرة توجد بشكل منظم في مساحة اعر  من السياجات بين المزارع وتقع بين المزارع اشجار عن 

كما هو في  2010 - 2002وجد تغير في هذا الصنف في الفترة ما بين  ،لحمايةلغر  ااجر ومنطقة المح

 .(10الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( يوضح منطقة 9الشكل رقم )

 الدراسة

2002 2010 

 
 التغير في منطقة مصدات الريا  )البينة(( يوضح 10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 البينة

 سياج
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 3نطقة الم3.1.9. 

كةةذلك الزيتةةون وتسةةتغل المسةةاحات بةةين منهةةا البرتقةةال والعنةةب و ةطةةمختلعلةةى اشةةجار  نطقةةةتحتةةوي هةةذه الم

كمةا  2010الةي  2002مةن هنا  تغير خةالل فتةرة  االشجار في زراعة بعض المحاصيل الموسمية ولوح  ان

 .(11في الشكل ) حهو موض

 

 

 

 

 

 

 

 نطقة الم4.1.9.

كمةا هةو موضةح  2010الةى  2002وجد بها تغير في الفترة مةن  تيعلى اشجار الزيتون والهذه المنطقة تحتوي  

 (.12في الشكل )

 

 اشجار الزيتونالتغير في مناطق ( يوضح 12الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 خالل فترة الدراسةالمناطق الزراعية تغير ( يوضح 11الشكل رقم )
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 الصةالخ .10

 ذات دقةة تمييةزئيات الفضائية راستخدام تقنيات التفسير البصري للماهمية هذه الدراسة التركيز علي  من نتائج

اسةةتخال  فةةي  اسةةتخدام البةةرامج المتخصصةةة و، منطقةةة الدراسةةةلعلةةي خبةةرة الباحةةث  اعتمةةدتالتةةي وعاليةةة 

 االخةةرى عةةن االصةةناف وخاصةةة فةةي دراسةةة منةةاطق المحةةاجر حيةةث يصةةعب فصةةل هةةذا الصةةنفالمعلومةةات 

 علةىتةم التركيزالبحث في هذا ومن خالل ذلك   مع االصناف االخرى دللتداخل الكبير الذي يحذلك المشابه و

اهم االصناف التي حةد  فيهةا تغيةر واضةح ومةؤتر فةي المنطقةة وهةي المنةاطق الزراعيةة المحيطةة بالمحةاجر 

اتضةح ان هنةا  تغيةر  2010و  2002لسةنة رئيتين المة بعد مطابقة نتائج تصةنيف و ،البحث مشكلة حيث تكمن

وء التةدخل البشةري فةي ادارة المنةاطق الصةناعية سة فةي ان العامل الرئيسي والمؤثر هةوفي بعض االصناف و

التةةي ادت الةةي اختفةةاء بعةةض منةةاطق الحمايةةة وهةةي وخاصةةة التةةي اسةةتغلت كمكبةةات للنفايةةات ووهةةي المحةةاجر 

لها اهمية كبيرة و متميزة في حماية المناطق الزراعية المحيطة  التيبينة ومصدات الريا  والمعروفة محليا  بال

الذي حصل وكذلك التغير  باالضافة الي تقلص بعض المساحات لالشجار الغابية المعروفة بالمنطقة  بالمحاجر

 .مناطق خالية تواصبح ةطمختلشجار بأ المشجرة المساحات  في 
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