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علومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ىف رصد ومقاومة التصحردور نظم امل  

 م. عادل علي حسني حسني     م. حسني علي زيدان
للعلوم والتقنية طرابلس املعهد العاىل طرابلس،املعهد العايل للتقنيات اهلندسية /   

E-mail : abdolhi2012@gmail.com 

Abstract: 

This study was conducted in northwestern Libya in the area located south of Tripoli 
and south of Tajura. This study relied on the use of satellite imagery, the American satellite 
imagery Landsat TM7 was used for the year 1997, 2006, which was subjected to many 
improvements in order to reach explanations explaining the state of desertification in the 
area. after the improvement operations were carried out the non-directed classification and 
directed classification process, through which the region was classified into six classes 
which are: urban areas, weed areas, uncovered soil areas, dense forest areas, light forest 
areas, sand areas, then calculate the area of each variety and attributed The percentage in 
each year (1997, 2006) and knowledge of the change in each variety and in each year, and 
the percentage of desertification in each year and its annual rate is known. Through the 
results obtained we find that the weed areas are the most varieties in which the change 
occurred where It decreased by 4349.27 hectares during 9 years, followed by urban areas 
that increased by 3508.99 hectares, then sandy areas that increased by 1569.88 hectares, 
followed by dense forest areas which decreased by 1274.42 hectares, then the exposed soil 
areas which increased by 294.55 hectares, then light forest areas which increased by 
250.27 hectares. Through these results, we note that pain The regions in which the increase 
in the area occurred contribute to the increase in the desertification process, as well as the 
areas where the decrease in the area has contributed to the increase in the desertification 
process, and therefore we find that the desertification process exists in the study area where 
the results obtained indicate that the area of desertified lands in the year 1997 is 17748.09 
hectares while In the year 2006, it reached 23,121.51 hectares, i.e. an increase of 
desertified lands by 5373.42 hectares during 9 years, at an annual rate of increase of 597.04 
hectares, and if desertification continues in the region at the same rate without taking any 
measures to combat desertification encroachment on the areas threatened by desertification 
and adjacent to these areas, the region will flow Fully desertified after about 32 years from 
2006, meaning that the region will be almost entirely desertified in 2038. This warning is 
directed to the competent authorities in order to take the necessary measures to combat 
desertification in all its forms because if the region is subject to complete desertification, it 
is very difficult to address the problem and reclaim land Because it has turned into a 
completely unproductive situation and this can only be reclaimed at exorbitant costs and on 
limited areas. 

 



 
 

 124 

 امللخص:
  الدراسة  هذه اعتمدت. جوراء وجنوب طرابلس  جنوب الواقعة املنطقة يف ليبيا  غرب مشال يف الدراسة ههذ أجريت

  ، 1997 لعام  TM7 الندسات  األمريكية  الصناعية  األقمار صور  استخدمت وقد الصناعية،  األقمار  صور  استخدام  على
يئتها من التحسينات من للعديد خضعت واليت ،2006   بعد . املنطقة  يف التصحر حالة  تشرح تفسريات إىل للوصول أجل 

  ست  إىل  املنطقة مت تصنيف خالله  من  مت والذي املوجه،  والتصنيف  املباشر  غري  التصنيف إجراء  مت  التحسني،  عمليات  إجراء
ت مناطق املكشوفة،  الرتبة  مناطق  األعشاب،  مناطق احلضرية،  املناطق: هي  فئات تا مناطق الكثيفة، الغا   يفة، اخلف  لغا

  صنف  كل  يف التغري  ومعرفة( 2006 ،1997) يف عامي املئوية النسبة ونسبته صنف كل  مساحة  احتساب مث الرمال، مناطق
  مساحات  أن  جند  عليها حصلنا اليت النتائج  خالل  من . السنوي ومعرفة معدهلا عام  كل  يف التصحر  ونسبة  عام،  كل   يف

  تليها  سنوات،  9 خالل هكتار  4349.27 مبقدار  اخنفضت حيث  التغيري  فيها حدث اليت  األصناف  أكثر  هي احلشائش
مناطق   تليها هكتار، 1569.88 بنسبة  زادت اليت  الرملية املناطق مث  هكتار،  3508.99 مبقدار  زادت  اليت  احلضرية  املناطق 
ت   مث  هكتارًا  294.55 مبقدار  زادت اليت املكشوفة الرتبة مساحات  مث  هكتارًا 1274.42 مبقدار تناقصت الكثيفة الغا

ت مساحات   فيها  حدثت  اليت  أن املناطق نالحظ  النتائج  هذه  خالل من. هكتارًا 250.27 مبقدار زادت  اخلفيفة  الغا
دة دة  يف  تساهم املساحة  يف الز دة  يف  املنطقة اخنفاض فيها  ساهم  اليت املناطق  وكذلك  ،  التصحر  عملية  ز   ،  التصحر  عملية ز

لتايل    األراضي  مساحة أن إىل عليها احلصول  مت اليت  النتائج تشري حيث الدراسة  منطقة يف  موجودة التصحر عملية  أن جند و
  أي  ، هكتار 23121.51 إىل وصلت 2006 عام يف  بينما  ، هكتار 17748.09 بلغت  1997 عام  يف املتصحرة

دة دة  مبعدل  ، سنوات 9 خالل  هكتار 5373.42 مبقدار املتصحرة األراضي  بز   وإذا  ،  هكتارًا 597.04 قدره ي سنو  ز
  واملتامخة  لتصحر  املهددة املناطق على  التصحر زحف  ملكافحة تدابري أي اختاذ دون  املعدل بنفس املنطقة يف التصحر  استمر

  لكامل  تتصحر  سوف املنطقة  أن  يعين  مما  ،  2006 عام من  عاًما  32 حوايل  بعد  لكامل   املنطقة  ستتصحر  ،  املناطق  هلذه
  جبميع  التصحر ملكافحة الالزمة اإلجراءات اختاذ أجل من املختصة اجلهات إىل وجه التحذير هذا. 2038 عام يف ًباتقري

ا األراضي  واستصالح املشكلة معاجلة للغاية الصعب فمن  لكامل، للتصحر عرضة املنطقة كانت  إذا ألنه أشكاله   حتولت  أل
 . حمدودة مناطق ويف  هظة بتكاليف   فقط ذلك  استعادة وميكن   متاًما منتج  غري وضع   إىل

 املقدمة 
لغطاء النبايت يؤدي إىل تعميق  لستنزاف الا استمرارفمشكلة التصحر من بني أهم املشاكل البيئية املعاصرة،  ترب تع

املرتفعة،   املناطق السهلية، وجرف الرتبة يف املناطق يف  حدة تدهور األراضي الزراعية وإنتاجيتها، نتيجة لزحف الرمال عليها
لتايل بروز ظاهرة التصحر و    ا لذ اجلفاف الذي يعد من أهم املشاكل البيئية اليت تعيق خطط واسرتاتيجيات التنمية الزراعية. و

ا السلبية على البيئ  تعد ظاهرة التصحر فإن ثريا ة يف املناطق اجلافة وشبة اجلافة،  من الظواهر املهمة اليت جيب دراستها ومعرفة 
خنفاض كميات األمطار الساقطة  وتزداد ا  د مساحات املناطق املتأثرة  خطور يف هذه املناطق وتدهور املراعي الطبيعية، وازد

  (1)  .الرمليةلتغري وظهور واتساع رقعة الكثبان 

 
ذیاب وقاسم محمود السعدي، تحدید مناطق التصحر باستخدام تقنیة االستشعار عن بعد ونظم  وعلي حمضي( جمیل طارش العلي 1)

 .18، ص2010، تشرین األول، 3، العدد3المعلومات الجغرافیة في محافظة المثنى، مجلة أوروك لألبحاث العلمیة، المجلد 
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الطبقة  عرية اهلوائية واملائية إىل أن يتم فقدان التصحر حيدث بتدهور الغطاء النبايت مث تعرض سطح الرتبة للتف
لتايل تصبح ا   ألرض جرداء. السطحية من الرتبة و

وتتفاوت حاالت التصحر ودرجة خطورته من منطقة إىل أخرى، وذلك حسب عوامل التصحر اليت تؤثر يف النظام  
مت مراقبة تغري ورصد قيم التصحر   RS ، GISاالستشعار عن بعد و نظم املعلومات اجلغرافية  ومن خالل تقنيات البيئي
دف   Change Detectionستكشاف التغريات الور األراضي وإعداد خرائط التغري وتده اليت حدثت خالل هذه الفرتة، 

ا وتسليط الضوء على املخاطر اليت ميكن ان تنجم عن االدارة غري املالئمة ملوارد   ا ومدى انتشارها وقياس شد حتديد أسبا
نظم   ن استعمالأوجتدر اإلشارة إىل  ،تصحر وتدهور األراضي املتصحرةاألراضي بغية الوصول إىل أسس صحيحة ملقاومة ال

تقنيات االستشعار عن بعد متلك أمهية كبرية حيث توفر الصور الفضائية التغطية الشاملة والدائمة  و علومات اجلغرافية امل
 راقبة. لألراضي املتدهورة واملتصحرة مما يساعد على مراقبة التغريات الطارئة على املناطق امل

   البحث:  أهداف 

االستشعار عن بعد و يف رصد وتقييم ظاهرة   و  اجلغرافية نظم املعلومات  إىل استعمال تقنيات بحث هدف ال ي
ا على اإلنتاج الزراعي يف   واألماكن املتصحرة  األماكنحتديد و التصحر  املعرضة للتصحر وحتديد درجة تصحرها وانعكاسا

ملنطقة بني عامي)غطاء النبايت وا لكشف عن واقع الا منطقة الدراسة و  ودراسة التغري  م(   2006و  1997لتغريات اليت حدثت 
لتصحر خالل فرتات زمنية متتالية وحمددة  التصحر مراقبة ظاهرة و املتوقع يف الغطاء النبايت  عن طريق   يف املناطق املهددة 
ن ومن مث اقرتاح خطة للمحافظة على الغطاء ا مرئيات االقمار الصناعية  تاج خرائط  ألرضي يف إطار التنمية املستدامة وذلك 

, والتوصل إىل جمموعة من التوصيات، واملقرتحات اليت سيسهم تطبيقها يف  حتديد مدى التغري يف الغطاء النبايت الغطاء األرضي و 
 توفري بعض احلماية ملوارد املنطقة. 

 موضوع البحث 
سان، وذلك لتوفر  شكل هذه الظاهرة سابقًا خطرًا يهدد حياة اإلنإن التصحر ظاهرة قدمية قدم التاريخ ومل تكن ت

التوازن البيئي الطبيعي آنذاك، ولكن وبسبب جمموعة من العوامل، بدأ التوازن البيئي الطبيعي خيتل من خالل سوء استثمار  
 . (2) املناخية.يعية اليت طرأت على الظروف وكذلك بسبب التغريات الطب املوارد الطبيعية،

رها السلبية على كافة األصعدة البيئية، واالجتماعية،   ويف لتفاقم وتعاظمت آ اآلونة األخرية، بدأت ظاهرة التصحر 
دة الكبرية املظطردة لعدد السكان، والتوسع العمراين على حساب   واالقتصادية، وسبب ذلك يعود بشكل أساسي إىل الز

ه البحر املاحلة يف املناطق  خلضراء وندرة األمطار وزحف الرمال وتداخل ميااألراضي الزراعية والرعي اجلائر يف املناطق ا
 (. 1الساحلية. انظر اجلدول رقم )

كربى    أمهيةتعاين من كل هذه املشاكل خاصة يف منطقة الدراسة وملا متثله منطقة الدراسة من  أن ليبيا تقريباً  حيثو    
املساحات الزراعية   األخرية بدأت وبشكل ملحوظ  اآلونة  ويف  الغريب،ثلث سكان ليبيا يف الشمال  يعيش فيها تقريبا  حيث

 أعاله.  املذكورةتناقص بشكل كبري وذلك يعود لألسباب ال ىف واخلضراء 
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 ( يوضح املساحات املتصحرة واملساحات املعرضة للتصحر يف ليبيا 1جدول رقم ) 

 لیبیا 
 2كمالمساحة 

 المساحة المتصحرة 

 %                     2كم

 مساحة المعرضة للتصحر لا

 %                              2كم
المجموع  

% 

 100 10                    180.653 90       1.625.870 2كم1.806.523

 (1991 -القاهرة -مشاكل البيئة يف الزراعة واالستخدام بعيد املدى للموارد الطبيعية يف العامل العريب والتنمية،)مؤمتر عن البيئة 

 موقع الدراسة  

  '48و  032 ' 37عرض  ودائريت 013  '32و  013  '16تقع منطقة الدراسة يف مشال غريب ليبيا بني خطي طول  
 .مشال 032

 ( منطقة الدراسة. 1ويبني الشكل رقم ) 

 
 ملنطقة الدراسة  ( املوقع اجلغرايف 1رقم )  شكل

 املنهجية: 

(  2, انظر الشكل )2006،  1997لسنة   Landsat TM7مت جتميع و استخدام املرئيات الفضائية األمريكية 
مج  (, حيث اجريت عليها عدد من عمليات التحسني3والشكل ) دف تفسري  حالة   ER-MAPPERستخدام بر

التصحر يف املنطقة وبعد إجراء عمليات التحسني متت عملية التصنيف غري املوجه والتصنيف املوجه واليت مت تصنيف املنطقة  
ت كثيفة، مناطق  ا إىل ست من خالهل ة أصناف وهي املناطق احلضرية ، مناطق احلشائش ، مناطق تربة    متكشفة ، مناطق غا

ت خفيفة ، مناطق رملية ، مث حساب مساحة كل صنف ونسبته املئوية يف كل سنة )  ( ومعرفة التغري  2006،  1997غا
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مج صحر يف كلاحلاصل يف كل صنف و يف كل سنة ومن مت معرفة نسبة الت   Arc GIS سنة ومعدله السنوي من خالل بر
حيث مت تركيب املرئيتني على بعض ملعرفة التغري احلاصل خالل الفرتة بني املرئيتني وذلك من خالل الدراسة املرئية للظواهر  

 . 2006و الظواهر يف مرئية سنة  1997املوجودة يف مرئية سنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 عليها من حتليل صورتى املرئيات الفضائية:  ائج املتحصلمقارنة النت

( جند أن املساحة الكلية لكل  2006 ، 1997من خالل النظر إىل النتائج املتحصل عليها من حتليل املرئيتني ) 
هكتار وهي   4158هي  1997مساحة املناطق احلضرية لسنة  ن(. وأ2انظر اجلدول رقم )  هكتار، 41970.6صورة هي 

هكتار وهي   7666.99احلضرية هي  جند أن مساحة املناطق  2006% من املساحة الكلية بينما يف سنة 9.91تشكل 
دة وقدرها % من املساحة الكلي18.28تشكل  دة سنوية يقدر حبوايل  3508.99ة أي بز   389.88هكتار ومبعدل ز

ا حشائش سنة  % من املساحة الكلية  25.71كل هكتار وهي تش 10793.7هي  1997هكتار ومساحة املناطق اليت 
ا حشائش هي   2006بينما يف سنة  ملساحة  % من ا15.35هكتار وهي تشكل  6444.43كانت مساحة املناطق اليت 

املرئية الفضائية( يوضح صورة  2الشكل)       Landsat TM7    1997سنة  

يوضح صورة املرئية الفضائية  (3)الشكل        Landsat TM7    2006سنة   
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ا تربة   483.25هكتار ومبعدل نقصان سنوي وقدره  4349.27الكلية أي بنقصان وقدره  هكتار ومساحة املناطق اليت 
% من املساحة الكلية بينما مساحتها يف سنة  12.82هكتار وهي تشكل  5380.38هي  1997متكشفة يف سنة 

دة قدرها % من املساحة الكل13.52هكتار وهي تشكل  5674.93كانت   2006 هكتار ومبعدل   294.55ية أي بز
دة سنوي وقدره  ت الكثيفة سنة  32.72ز %  10.30هكتار وهي تشكل  4322.7هي  1997هكتار ومساحة الغا

% من املساحة الكلية أي  7.26هكتار وهي تشكل  3048.28هي  2006احة الكلية بينما مساحتها يف سنة من املس
ت اخلفيفة يف سنة  141.60ومبعدل نقصان سنوي هكتار  1274.42بنقصان وقدره  هي   1997هكتار ومساحة الغا

هكتار   9356.38هي  2006% من املساحة الكلية بينما مساحتها يف سنة 21.69هكتار وهي تشكل  9106.11
دة وقدرها 22.30وهي تشكل  دة سنوي  250.27% من املساحة الكلية أي بز هكتار   27.80هكتار ومبعدل ز

% من املساحة الكلية بينما  19.56هكتار وهي تشكل  8209.71هي  1997ساحة املناطق الرملية يف سنة وم
دة وقدرها  23.30هكتار وهي تشكل  9779.59هي  2006مساحتها يف سنة  % من املساحة الكلية أي بز

دة سنوي قدره  1569.88  (. 4هكتار, انظر الشكل رقم )  174.43هكتار ومبعدل ز

 ( يوضح مقارنة بني النتائج املتحصل عليها من حتليل املرئيتني 2اجلدول رقم ) 

نوع الغطاء 
 األرضي 

مقدار التغیر  المساحة بالھكتار
 بالھكتار

بة إلى النسبة المئویة نس
المعدل السنوي  كلیةالمساحة ال

 للتغیر بالھكتار
1997 2006 1997 2006 

مناطق 
 389.88 % 18.26 % 9.91 3508.99+ 7666.99 4158 حضریة

 483.25 % 15.35 % 25.71 4349.27- 6444.43 10793.7 حشائش

 32.72 % 13.52 % 12.82 294.55+ 5674.93 5380.38 تربة متكشفة 

 141.60 % 7.26 % 10.30 1274.42- 3048.28 4322.7 غابات كثیفة

 27.80 % 22.30 % 21.69 250.27+ 9356.38 9106.11 غابات خفیفة

 174.43 % 23.30 % 19.56 1569.88+ 9779.59 8209.71 مناطق رملیة
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   ( يوضح جمموعة النتائج املتحصل عليها من حتليل املرئيتني4الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2006و  1997التغري احلاصل ىف املناطق احلضرية بني ) (2006و  1997 )مناطق احلشائش بني التغري احلاصل ىف   

ت اخلفيفة بني ) (2006و  1997التغري احلاصل ىف الغا (2006و  1997املناطق الرملية بني ) التغري احلاصل ىف   

(2006و  1997التغري ىف مناطق الرتية املتكشفة بني ) ت الكثيفة بني )  (2006و  1997التغري احلاصل ىف الغا  
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( جند أن مناطق احلشائش هي أكثر األصناف اليت حدث فيها  4ل النتائج اليت مت احلصول عليها )الشكل خال ومن 
   3508.99املناطق احلضرية اليت زادت مبقدار  سنوات ويليها 9هكتار خالل  4349.27التغيري حيث نقصت مبقدار  

ت الكثيفة اليت نقصت مبقدار  هكتار يليه 1569.88الرملية اليت زادت مبقدار  هكتار مث املناطق  ا مناطق الغا
ت اخلفيفة اليت زادت   294.55هكتار مث مناطق الرتبة املتكشفة اليت زادت مبقدار  1274.42 هكتار مث مناطق الغا

دة  هكتار ، ومن خالل هذه النتائج نالحظ أن املناطق اليت حد 250.27مبقدار  دة يف املساحة تساهم يف ز ثت فيها الز
لتايل جند أن عملية  لية التصحر وكذلك املناطق اليت حدث فيها النقصعم دة عملية التصحر و ان يف املساحة تساهم يف ز

هي    1997التصحر قائمة يف منطقة الدراسة حيث تدل النتائج املتحصل عليها أن مساحة األراضي املتصحرة يف سنة 
دة األراضي املتصحرة مبقدار   23121.51إىل  2006هكتار بينما وصلت يف سنة  17748.09 هكتار أي ز

دة سنوي  9هكتار خالل  5373.42 هكتار وإذا ما استمر التصحر يف املنطقة بنفس املعدل   597.04سنوات ومبعدل ز
لتصح  ح  ر واجملاورة هلذه املناطق فان املنطقة سوف تصبدون اختاذ أي إجراءات ملقاومة زحف التصحر على املناطق املهددة 

لكامل بعد حوايل  لكامل تقريباً سنة  2006سنة  سنة اعتبارا من 32متصحرة  ف   2038أي أن املنطقة سوف تتصحر 
ت  أشكاله ألنه إذا تعرض ةوهذا التحذير موجه إىل جهات االختصاص وذلك الختاذ اإلجراءات الالزمة ملقاومة التصحر بكاف 

ا تكون قد حتولت إىل  ًا معاجلة املشكلة وإعادة استصالح األراضي   ألاملنطقة إىل التصحر الكامل فانه من الصعب جد
هظة وعلى مساحات حمدودة فقط.   وضعية غري منتجة متاماً وهذه ال ميكن استصالحها إال بتكاليف 

 1997مساحة ونسبة التصحر لسنة 
صحرة هلذه السنة هي  عليها جند أن مساحة األراضي غري املت ( 2)جدول رقم  املتحصل من خالل النتائج 

% من املساحة الكلية ملنطقة الدراسة ومساحة األراضي املتصحرة هي  58ي تشكل هكتار وه 24222.51
مج األم42هكتار وهي تشكل 17748.09 م  % من املساحة الكلية ملنطقة الدراسة وهذه النسبة حسب تصنيف بر

 معتدل. يف هذه املنطقة كان تصحر   1997ة املتحدة تقع ضمن نطاق التصحر املعتدل أي أن التصحر يف سن 
 1997(  يوضح املساحات املتصحرة وغري املتصحرة والنسبة املئوية لكل مساحة لسنة 2جدول رقم ) 

 املساحة )هكتار(  نوع األرض 
النسبة املئوية نسبة إىل  

 املساحة الكلية 

 % 42 17748.09 حرة أراضي متص 

 % 58 24222.51 أراضي غري متصحرة 
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 1997(  يوضح املساحات املتصحرة وغري املتصحرة والنسبة املئوية لكل مساحة لسنة  5رقم )  شكل

 

 

 

(6  ) الشكل  
يوضح  
املناطق  

 1997املتصحرة وغري املتصحرة لسنة 

 
 مناطق متصحرة                                   

 مناطق غري متصحرة                                   

 2006سنة ة التصحر لمساحة ونسب

جند أن مساحة األراضي غري املتصحرة هلذه السنة هي   ( 3)جدول رقم عليها،من خالل النتائج املتحصل 
الكلية ملنطقة الدراسة ومساحة األراضي املتصحرة هي  % من املساحة 45هكتار وهي تشكل  18849.09
مج األمم  % من املساحة الكلية ملنطقة الدراس 55هكتار وهي تشكل 23121.51 ة وهذه النسبة حسب تصنيف بر

 يف هذه املنطقة كان تصحر شديد .  2006املتحدة تقع ضمن نطاق التصحر الشديد أي أن التصحر يف سنة  

 رقم الشكل)35(  المتصحرة وغیر المتصحرة المساحات
 لسنة مساحة لكل المئویة والنسبة1992

17748.09 
42%

24222.51 
58%

أراضي متصحرة

أراضي غیر
متصحرة 
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 2006ملساحات املتصحرة وغري املتصحرة والنسبة املئوية لكل مساحة لسنة  ( يوضح ا3اجلدول رقم )

نسبة إلى  النسبة المئویة المساحة )ھكتار( نوع األرض
 احة الكلیةالمس

 % 55 23121.51 أراضي متصحرة

 % 45 18849.09 أراضي غیر متصحرة

 2006والنسبة املئوية لكل مساحة لسنة   ( يوضح املساحات املتصحرة وغري املتصحرة  6شكل رقم )  

 

 2006( يوضح املناطق املتصحرة وغري املتصحرة لسنة  7الشكل )

 
 مناطق متصحرة 

 متصحرةمناطق غري 

 رقم الشكل)37(  والنسبة المتصحرة وغیر المتصحرة المساحات
 لسنة مساحة لكل المئویة2001

23121.51
55%

18849.09
أراضي متصحرة 45%

أراضي غیر
متصحرة 
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 االستنتاجات:  

مابني سنة  ىف الفرتة األرضي  ء غطاالو  ىض ااألر  ت يف استعماال ة واضح  ت ريايشهدت منطقة الدراسة تغ  -1
نستنتج احلقائق  منه العامل الطبيعي والبشري. و  الدور الدى لعبه  التغيري كان سببه هذا . 2006وسنة   1997
 اآلتية:  

 واضحة.  ات شهدت تغري  ستة اصناف ان املنطقة صنفت إىل  -2

فاعلة يف عملية تقييم التغري يف استعمال  أداة  واالستشعارنظم املعلومات اجلغرافية تقنية يعترب التكامل مابني  -3
ال  وان عملية املعاجلة الرقمية سامهت يف  الصناف املختلفة. ل  كاىنوالتوزيع امل رقام األرض وغطائها األرضي 

ت الغطاء   األرضي واستعمال األرض مما ساعد يف عملية التصنيف.  دقة وكفاءة التفسري الرقمي ملكو

مابني التصنيف املوجه والتصنيف غري املوجه ففي التصنيف غري املوجه يقوم   هناك اختالف يف نسب األصناف  -4
ختيار العينات املمثلة لكل صنف.  ذه العملية، يف حني يف التصنيف املوجه يقوم املستخدم   احلاسب 

 

 التوصيات: 
 وهي: راسة إىل جمموعة من التوصيات  ذه الدخلصت ه

مستوي الدولة وتطبيقها خاصة يف تنفيذ اإلجراءات   علىيئات واالدارات املختلفة ادخال وسائل التقنيات الرقمية ىف اهل -1
 اإلصالحية العاجلة ملقاومة التصحر. 

 قليمي. فتح افاق التعاون مع اجلهات ذات العالقة بذلك على الصعيدين احمللي واإل -2

بعني االعتبار إمكانية وقوع فرتات جفاف يف   ترشيد إستخدام املوارد الطبيعية مبا يضمن استدامتها ومردوديتها آخذين -3
 بعض املناطق أكثر من املعتاد عليه. 

هيل الغطاء النبايت وخاصة املناطق املهددة   -4 جراءات متكاملة إلستخدام األراضي بشكل يضمن إعادة  لتصحر  القيام 
   البيئة.واالستفادة من األنواع النباتية املتأقلمة مع 

 لتصحر. ني واجلهات العامة واخلاصة للقيام حبمالت تشجري مومسية يف املناطق املهددة تشجيع املواطن  -7

فة املساحات  عن بعد يف حتديد املساحات املتضررة من التصحر ومعر  واإلستشعارإستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية -8
 احملتمل تضررها.  

ملوارد الطبيعية واخلصائص البيئية حىت ميكن إدارة البيئة بكفاءة  مني قاعدة للمعلومات تتوفر فيها مجيع البيا -9 ت اخلاصة 
 التصحر. عالية حتد من التدهور ومتنع 
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عتماد نتائج هذه الدراسة كمنطلق لتقييم وضع التصحر يف املنطقة  -10 للسنوات القادمة وكمرجع لدراسة التصحر  نوصي 
 اجملاورة. يف املناطق 

 : املراجع
ستخدام تقنية االستشعار  مجيل  -1 ب وقاسم حممود السعدي، حتديد مناطق التصحر  طارش العلي وعلي محضي ذ

، تشرين األول،  3، العدد 3عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف حمافظة املثىن، جملة أوروك لألحباث العلمية، اجمللد 
 . 18، ص2010

 ليبيا.  طرابلس،   العمراىن،مصلحة التخطيط   (،2030-2006تقرير سياسة التنمية الوطنية )  -2

 2006-1997مرئيات الند سات لسنة  -3

  –اخلرطوم  –املنظمة العربية للتنمية الزراعية  –استخدام االستشعار عن بعد يف الدراسات اهليدروجيولوجية  -4
2001 . 

  -القاهرة -بيعية يف العامل العريبمشاكل البيئة يف الزراعة واالستخدام بعيد املدى للموارد الط لتنمية، ا و مؤمترالبيئة  -5
1991 ) . 

  


