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 املشاكل البيئية الراهنة ودور اجلغرافية يف احلد من تفاقمها
 )بعض املشاكل البيئية يف ليبيا منوذجا(

 أ. عبد الرمحن عيسى سليم الغافود                            لي عمران.آمنة مصطفى عأ
 كلية االداب/ قسم اجلغرافيا

 يةاإلسالماجلامعة االمسرية 
 لخصامل

تعاين البيئة مبختلف مكوانهتا الطبيعية والبشرية مشاكل كثرية ومتفاقمة، والن معظم هذه املشاكل 
فية خمتلفة، حيث كانت منذ القدم العالقة بني اجلغرافيا والبيئة قوية ومتنامية وقد ازدادت والقضااي ذات أبعاد جغرا

يف الفرتة األخرية تعمقا نتيجة االجتاهات العلمية احلديثة للجغرافيا، وهذا جله يف سعي اجلغرافيا لإلسهام يف حتديد 
 ور مهم يف حلها.واجملتمع، والقيام بد اإلنساناملشاكل البيئية اليت يعاين منها 

وانطالقا من هذه املعطيات وإسهاما يف تدعيم الوعي البيئي حمليا وعامليا، وإظهار دور اجلغرافيا يف حل قضااي البيئة 
ذلك تقدمي صورة  إىله هذه الورقة البحثية، إضافة إلىومحايتها واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية، وهذا ما هتدف 

لة معاجلة أو عية وما يهددها، وذلك من اجل العمل على احلد من هذه األخطار وحمواضحة عن املوارد الطبي
 نتائجها السلبية.

دور  إىلل هذه الدراسة أن جتيب على مدى إسهامات اجلغرافيا يف حل املشكالت البيئية، ابإلضافة أو حت حيث
 ظمة البيئية؟التغريات احملتملة اليت قد تصيب األن إىلالدراسات اجلغرافية يف االشارة 

يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي وإتباع أسلوب االستقراء يف حتليل البياانت، حيث من الواضح أن هذا 
تقومي وضع معني  إىلموضوع حمدد هبدف فهم املضمون العام، ابإلضافة  أورصد ظاهرة  إىلاملنهج يهدف إما 

 ألغراض علمية.

املناسبة لكثري من املشكالت البيئية احلديثة، خاصة تلك املشاكل اليت لقد أسهمت اجلغرافيا يف تقدمي احللول 
يتعرض هلا الغالف احليوي، الن تلك املشكالت ال ميكن حلها إال من خالل دراسة العالقات املتبادلة بني خمتلف 

دورها يف محاية  العناصر. وتتجلى أمهية اجلغرافيا ودورها يف محاية املوارد وعمليات ترشيد استغالهلا، ومن ذلك
املوارد املائية، ودراسة العالقة بني العناصر املختلفة والوسط احمليط، ومحاية اهلواء والغالف اجلوي من التلوث 
واإلنذار املبكر للعواقب الناجتة عن ذلك ووضع احللول واملقرتحات الكفيلة للحد من األخطار البيئية اليت هتدد 

 العامل أبسره.
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Abstract 
The environment, With its various natural and human components, suffers 

from many and  exacerbating environmental problems, and because most of these 
environmental problems and issues have different geographical dimensions, as 
since ancient times the relationship between geography and the environment has 
been strong and growing, which has deepened in the recent period as a result of 
the modern scientific trends of geography, and this is largely done in the pursuit 
of Geography to contribute to defining the environmental issues that humans and 
society suffer from, and toplay an important role in solving these problems. 

Based on these data and as a contribution from us in strengthening  
environmental awareness locally and internationally, and showing the role of 
geography in solving environmental issues and protecting them and optimizing 
the exploitation of natural resources, and this is what this research paper aims to, 
in addition to providing a clear picture of natural resources and what threatens 
them, in order to work On reducing these risks and trying to address their negative 
consequences, as this study tries to answer the extent of the contributions of 
geography to solving environmental problems, in addition, can geographical 
studies indicate possible changes that may affect ecosystems? 

 This research relies on the descriptive approach and adopting the method 
of extrapolation in data analysis, as it is clear that this approach aims either to 
monitor a specific phenomenon  or topic in order to understand the general 
content, or its primary goal may be to evaluate a specific situation for scientific 
purposes. 

Geography has contributed to providing appropriate solutions to many 
modern environmental problems, especially those that the geographic envelope is 
exposed to, because these problems can only be solved by studying the 
interrelationships between the various geographical elements. The importance 
geography and its great role in protecting resources and rationalizing their 
exploitation is evident, including its role in protecting water resources, studying 
the relationship between the hydrosphere and the various elements of the 
surrounding environment, protecting the air and the resulting consequences, and 
developing solutions and proposals to reduce risks. That threaten the whole world.      

 مقدمة 
تعددت املشكالت البيئية يف حدودها وأبعادها حيث أثرت بشكل مباشر وغري مباشر على احمليط 
احليوي ومل توقفها حدود، حيث مت تلويث البيئة كاهلواء واألرض واملاء بواسطة األخبرة والغازات املنبعثة من املدن 

وجود العديد من القرى  اليوممعاجلتها، أصبح هذا إلقاء املخلفات الصناعية دون  إىلالصناعية املختلفة، إضافة 
 واملدن ال تصلح للعيش البشري، ولقد دق انقوس اخلطر وأصبح البد من أنقاذ كوكبنا واحلياة اليت عليها.
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نطالقا من هذه املعطيات وإسهاما يف تدعيم الوعي البيئي حمليا وعامليا، فان إظهار دور اجلغرافيا يف إو 
 إىله هذه الورقة البحثية، إضافة إلىمحايتها واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية، هو ما هتدف حل قضااي البيئة و 

جل العمل على احلد من هذه األخطار أذلك تقدمي صورة واضحة عن املوارد الطبيعية وما يهددها، وذلك من 
 لة معاجلة نتائجها السلبية.و اوحم

 :مشكلة البحث
 على التساؤالت اآلتية:ل هذه الدراسة أن جتيب أو حت
 أي مدى أسهمت اجلغرافيا يف حل املشكالت البيئية؟ إىل -1س
 التغريات احملتملة اليت قد تصيب األنظمة البيئية؟ إىلهل إبمكان الدراسات اجلغرافية أن تشري  -2س

 البحث: حدود
فها حنو الشمال يقع على شرقا، وان ابعد أطرا °25و  °9احلدود الفلكية: متتد منطقة الدراسة بني خط طول 

 مشاال.  °45،18بعد أطرافها حنو اجلنوب يوجد على خط عرض أمشاال، و  °33خط عرض 
احلدود اجلغرافية: حيد منطقة الدراسة من الشمال البحر املتوسط، ودولة تونس واجلزائر من الغرب ودولة مصر من 

 رها مجهورية تشاد والنيجر والسودان.أو الشرق، أما جنواب جت
 .2016-1970احلدود الزمنية: متتد الفرتة الزمنية للدراسة من سنة 

 ( موقع منطقة الدراسة1خريطة )

ونظم املعلومات اجلغرافية.   Google Earth املصدر/ عمل الباحثان اعتمادا على                

 أُهية البحث:

ئية الراهنة، كما أن هذا البحث من املمكن تنبع أمهية الدراسة من خالل حبثها عن احللول اجلغرافية للمشاكل البي
 أن يسهل مهمة صناع القرار واملخططني البيئيني واجلغرافيني يف معاجلة املشاكل البيئية.
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 منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي أي على الكتب واملراجع العلمية والنشرات الدورية وإتباع أسلوب       

موضوع حمدد هبدف فهم  أورصد ظاهرة  إىلالبياانت، حيث أن هذا املنهج يهدف إما االستقراء يف حتليل 
 يكون هدفه األساسي تقومي وضع معني ألغراض علمية. أواملضمون العام، 

 الدراسات السابقة:
ل : دور اجلغرافيا يف حل و اهناك بعض الدراسات اليت حتدثت عن هذا اجلانب واليت من أمهها حبث يتن     

والذي بني فيه أمهية اجلغرافيا ودورها يف محاية املوارد الطبيعية وترشيد استغالهلا، ويرمي (1) شكالت املعاصرةامل
تكيد أمهية اجلغرافيا ودورها يف التخطيط والتنبؤ على مستوى الوحدات اجلغرافية املختلفة من أجل  إىلالبحث 

 حتسني البيئة ومحايتها و إدارهتا إدارة سليمة.

البيئة )البيئة املغربية واقع وأفاق( ، الذي يرى فيه  أن دور اجلغرايف  ةإلىإشكي بعنوان: اجلغرافيا و أو دراسة الربجويف 
يف البيئة احمليطة به، زادت  اإلنساننه كلما زاد تثري  إمهم جدا يف عملية احملافظة على البيئة من التدهور، ويقول 

البشرية تتقدم خبطى  واسعة حنو مستقبل خيتلف  كليًّا عن املاضي بفضل  صح القول  أن  إذااملشكالت البيئية، و 
  إىلة  أو ية  من جمتمع البداإلنسان،  والذي ساهم يف نقل   اإلنسانالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي توصل له 

لبيئة ورعاية حقوقها احرتام ا إىلبسلوكياته اليت تفتقر   اإلنسانجمتمع التحضر،  فإن ما ال ميكن إنكاره هو أن  
ابت يهدد وجوده نفسه، وليس أدل على هذا من ظهور العديد من املشكالت البيئية اليت أخذت صفة العاملية، 

 واستمرارها. اإلنسانواليت تنبئ خبطورة ما يتهدد حياة 

د مت فيه إلقاء طبيعتها وأسباهبا وآاثرها وكيفية مواجهتها، فق  –أما دراسة السعدين والعودة: مشكالت بيئية 
الضوء  على بعض  من تلك املشكالت اليت تعاين منها البيئة ، واليت من أمهها التلوث البيئي والتغريات املناخية 

ل املشكلة من حيث مفهومها  أو ومشكالت املياه والتصحر واملخلفات الصلبة، ومت يف هذا البحث أيضا تن
ر النامجة عنها، َث الكيفية اليت تتم هبا مواجهة هذه املشكلة وطبيعتها ومسبباهتا وجوانبها  املختلفة واآلاث

 ومعاجلتها. 

ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة تبني أن هذا البحث سيكون مكمل هلذه الدراسات والذي سوف  
 يغطي اجلوانب املهمة يف دور اجلغرافيا يف حل املشكالت البيئية الراهنة.  

 

 
                                                 

 
 2+1، العدد 20مجلة جامعة دمشق، المجلد محمد محمود سليمان، دور الجغرافية في حل ابرز المشكالت البيئية الراهنة، (1)
،2014. 
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 حث:املصطلحات اخلاصة ابلب
اجلغرافيا:كما جاء يف املوسوعة الربيطانية اجلغرافيا علم يصف وحيلل التحوالت املكانية البشرية والطبيعية على 

 ية.اإلنسانسطح األرض، وترتبط اجلغرافيا ابألرض وعلومها، كما ترتبط أيضا ابلعلوم 
 (.إلنسانكل شيء حييط ابم )أن البيئة مبفهومها الواسع هي  1972البيئة: كما حددها مؤمتر ستوكهومل 

 .(2) واخلامات الطبيعيةاإلنسايناملوارد: هي نتيجة عملية التفاعل بني النشاط 
تراجع  إىلأكثر من عناصر األنظمة البيئية مؤداًي  أواجلزئي الذي حيدث يف عنصر  أوالتصحر: التدهور الكلي 

فيها هذه النظم البيئية غري قادرة على إعالة ما  الدرجة اليت تصبح إىلية نتاجخصائصها النوعية وتدين قدرهتا اإل
  (3)يعيش فيها من كائنات.

أكثر من عناصر البيئة ويكون من  أوالذي يطرأ على عنصر  -العارض واملقصود –التلوث: التغري الكمي والنوعي 
 (1)ها.إنتاجشأنه اإلضرار حبياة الكائن احلي ويضعف من قدرة األنظمة البيئية على مواصلة 

ى أو محاية البيئة: تعرف على أهنا أسلوب للتعامل مع البيئة أيخذ يف احلسبان اتزاهنا وحمدودية مواردها حىت تبقى م
 .(2)مريح لإلنسان، ومحاية البيئة تعين االستثمار دون إسراف وال استنزاف

ية متفاعلة، حبيث مكانية تشمل كائنات حية ومواد غري ح أوالنظام البيئي: هو عبارة عن أي وحدة تنظيمية 
 .(3)تبادل للمواد بني األجزاء احلية وغري احلية إىلتؤدي 

 ل: عالقة اجلغرافيا ابلبيئةو املبحث األ
 إن عالقة اجلغرافيا ابلبيئة قدمية جداً، وقد تطورت تطوراً سريعاً منذ بداية القرن العشرين. 

والبيئة،  اإلنساناجلغرافيا والبيئة والتفاعل املتبادل بني  إن اجلغرافيا بوصفها علمًا للمكان تؤكد العالقة الوثيقة بني
وهذه املواضيع عاجلتها اجلغرافيا منذ البداية من خالل رصد وحتليل الظاهرات املختلفة الناجتة عن تداخل وتشابك 

مكانيًا يتميز  هبا: )البعد الطبيعي والبعد البشري(، كما أن اجلغرافيا بوصفها علماً  اإلنسانعناصر البيئة، وعالقة 
خباصية فريدة متيزه عن بقية العلوم يف دراسة البيئة ابعتبارها تتصف ابختالفات مكانية، وتثريات متبادلة بني 
خمتلف مكوانهتا وعناصرها، ويف احلقيقة فإنه وحبسب  "جولد"،  فإن التفكري يف القرن احلادي والعشرين على أنه 

غري مستحيل، وهذا يعين ابملفهوم  أوأمر ممكن   Spatial Centuryكاين  قرن املنظور امل أو)قرن املكانية(، 
العلمي أن كل قرار يتعلق ابلتخطيط ال ينظوي فقط على وقت اخلطة، بل هناك دائما موقع توجد فيه اخلطة 

  .(4)املوضوعة يف مكان معني يكون حمدداً بطرق متعددة قبل صدور القرار
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 مكوانت البيئة:
 قسمني مها: إىلمؤثرا ومتأثرا هبا  اإلنسانلبيئة اليت يعيش فيها ميكن تقسيم ا

 البيئة الطبيعية:
من ظواهر ليس لإلنسان أثر يف وجودها وتتمثل هذه الظواهر يف البنية  إلنسانويقصد هبا كل ما حييط اب

 إىلالطبيعية ختتلف من منطقة والتضاريس واملناخ والرتبة والنبات، وغريها مثل اهلواء واملاء، ومن املعلوم أن البيئة 
 ى حسب العوامل املؤثرة هبا.خر أ

 البيئة البشرية:
وتشمل كل املباين والطرق واملواصالت واملطارات واملوانئ، وكذلك  اإلنسانوتتألف من املكوانت اليت أنشأها 
د وأعراف وأمناط إلىقذلك خمتلف أشكال النظم االجتماعية من عادات وت إىلاملزارع واملشاريع الصناعية، إضافة 

 سلوكية وثقافية ومعتقدات تنظم العالقات بني البشر.
 املوارد الطبيعية:

 ماهية املوارد الطبيعية
تنوعت معاين وتعريفات املوارد الطبيعية بتعدد الباحثني يف هذا اجملال واختلفت أرائهم يف هذا اخلصوص، وعلى 

من خامات طبيعية وهي يف جمموعها نتيجة  اإلنسانستغله هذا األساس مت تعريف املوارد على أهنا كل ما ي
، كما عرمفت أيضا أبهنا تلك املواد والظاهرات الطبيعية اليت (1)  يف مستوايته املختلفةاإلنساينللتفاعل بني النشاط 

د املكونة املوار  إىلهي إمج أوال دخل لإلنسان يف وجودها، ولكنه يعتمد عليها يف حياته ويتأثر هبا ويؤثر فيها، 
 إىلويراها البعض أبهنا ِهبات الطبيعة اليت ميكن أن تتحول (2) للبيئة مبا يف ذلك الكتلة والطاقة واألشياء البيولوجية

 .(3)ثروة وهي تشمل الغالف اجلوي والصخري واملائي والغطاء النبايت
وتطوره وتبعا ملتطلباته، وهي ظاهرة  اإلنسانأن املوارد الطبيعية تتسع وتنحصر حسب قدرة  إىلوجتدر اإلشارة هنا 

قد يعمل على  أوبتفاعله مع البيئة قد خيلق موارد متجددة  اإلنسانليست اثبتة إمنا تتغري بشكل مستمر، و 
 ى.خر أاستنفاذ موارد 

 تصنيف املوارد الطبيعية:
انية واحلصول عليه وقابليته تتباين تصنيفات املوارد الطبيعية تبعا لعدة معايري لعل يف مقدمتها أمهية املورد وإمك

، وتقسم املوارد الطبيعية وفقا لقابليتها خرومن مكان آل خرللتجدد. من املعلوم أن قيمة املورد ختتلف من زمن آل
   -: اآليت إىلللتجدد 

 

                                                 
 

 .33م، ص 1988حسن، سارة، جغرافية الموارد واإلنتاج، دار النهضة العربية، بيروت،  (1)
 .251م، ص1996هاجيت، بيتر، الجغرافية تركيبة جديدة، ترجمة: محمد السيد غالب، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة،  (2)
 .32، ص 1960لجغرافية االقتصادية، القاهرة، نصر، نصر السيد، قواعد ا (3)



 
 

(85) 
 

 املوارد الطبيعية املتجددة والغري متجددة:
سها بسرعة أكثر من نفاذها، وميكن استخدامها املوارد الطبيعية املتجددة هي تلك املوارد اليت تستطيع جتديد نف

مرات عديدة دون أن يتأثر خمزوهنا، وميكن التمييز بني نوعني من املوارد املتجددة، فمنها ما يتجدد بسرعة خالل 
يت ، أما املوارد الغري متجددة فهي ال(4)فرتة زمنية قصرية مثل املاء، ومنها ما يلزمه فرتة طويلة لكي يتجدد مثل الرتبة

جتديدها ماليني السنني واملتمثلة يف خامات الوقود  إعادةتعجز البيئة عن إعادهتا من جديد وقد تستغرق 
 األحفوري.

 موارد قابلة للنفاد مث التجدد:
 وهي املوارد اليت ال تعجز البيئة الطبيعة عن تعويضها ولكن بعد فرتة من الزمن كالرتبة والنبات.

 ألرض:يف أغلفة ا اإلنسانأتثريات 
املياه والسكن وطرق النقل ووسائل االتصاالت  إىللقد تنوعت وتعددت االحتياجات البشرية ابتداء من الغذاء 

واخلدمات العامة والشخصية، ابإلضافة للتطور يف التقنيات املستخدمة الستغالل موارد البيئات، فبعد أن كانت 
ائية وبسيطة وال حتدث أضرارا يف البيئة تطورت هذه أدوات الزراعة والصيد وآالت الصناعة ووسائل النقل بد

هلا ومما ترتكه من خملفات واليت  ئالوسائل واألدوات وأصبحت خماطرها كبرية على البيئة بسبب االستغالل السي
 تشكل خطرا عاما على البيئة وعلى صحة البشر. 

 الغالف اجلوي 
إطالق كمية   إىلملصانع وتنوع منتجاهتا املختلفة لقد أدى النمو السكاين السريع يف املدن وتزايد عدد ا

ونوعية حياته وابلنبااتت واحليواانت وكل  اإلنسانإحلاق الضرر بصحة  إىلكبرية من املواد الضارة يف اجلو، مما أدى 
ز و امن موارد طبيعية، حيث حيدث تلوث اهلواء نتيجة تواجد غازات وجسيمات يف اجلو تتج إلنسانما حييط اب

هتا املستوايت الطبيعية، ومل يعد يشكل تلوث اهلواء مسألة حملية بل أصبحت تثري االهتمام على الصعيد تركيزا
العاملي؛ كون الكتل اهلوائية امللوثة تتحرك مبسافات طويلة، فامللواثت اهلوائية تبقى عالقة يف اجلو لفرتات زمنية َث 

ى قد يكون خر أعن مصادرها الرئيسية مؤثرة على بيئات  مئات اآلالف من الكيلومرتات بعيدا إىلحتملها الرايح 
 قل تلويثا لبيئتهم احمللية، لذا تتكاثف كل الدول للحد من أخطار تلوث اهلواء.أسكاهنا 

زون واليت تعمل على محاية الغالف و ونظرا للمخاطر اليت قد جتابه البشرية من جراء استنزاف ثقب األ
، حث برانمج األمم اإلنسانصادرة من الشمس اليت تؤثر على البيئة وصحة اجلوي من األشعة فوق البنفسجية ال

املركبات  إنتاجن من اجل محاية هذه الطبقة واحلد من و ااملتحدة للبيئة الدول األعضاء على تكثيف اجلهود والتع
 الكلورفلوروكربونية.
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 الغالف احليوي
ر الغطاء النبايت الطبيعي حتت تثري احلرائق هو تدهو  اإلنسانإن أهم ما يؤثر على الغالف احليوي بفعل 

املتكررة والرعي اجلائر والقطع املفرط، وينتج عن هذا التدهور تغريات يف البيئة احمللية ابجتاه ازدايد اجلفاف على 
 يتها ما يؤثر على البيئة احليوية احمللية.إنتاجمستوى املناخ احمللي وخصائص الرتبة و 

غالله األرض يف نطاقات اقليم البحر املتوسط واإلقليم الصيين على األشجار وحلت عند است اإلنسانلقد قضى 
جرفت ترابهتا وحتولت ألراضي جرداء، وانتقل ذلك للعروض املعتدلة واملعتدلة  أوحملها زراعات أشجار مثمرة 

حد ما يف  إىلة و إلىشمرواب َث يف أمريكا الأو ال يف أو الباردة، ودمرت ماليني اهلكتارات من الغاابت واحلشائش 
 . (1)اجلنوب األقصى لسهوهلا و فوق مرتفعاهتا

كما أن القضاء على النبااتت الطبيعية من قبل البشر يؤثر على احليواانت حيث يعرضها للجوع والعطش ألهنا مل 
برية من ترتك للنبااتت الطبيعية فرصة النمو من جديد بعد اقتالعها من جذورها، وينتج عن ذلك نفوق أعداد ك

 اجلوع وسوء التغذية. إىلتعرض السكان الذين يعتمدون على هذه الثروة احليوانية  لتايلاحليواانت، واب

 الغالف املائي
تعاين مصادر املياه وخاصة مياه البحار واحمليطات واألهنار من أخطار التلوث بفعل إلقاء نفاايت وخملفات املدن 

دث انقالت النفط والغاز وعمليات التنقيب عن املعادن، وكذلك إلقاء ايت وحواو افيها والصرف الصناعي للكيم
 أخطار التلوث ابملواد الكيميائية والعضوية.  إىلالصرف الصحي فيها واليت تعرض هذه املصادر  رىمياه جما

يل عمليات غس أوى غري مباشرة وذلك من خالل األمطار احلامضية الساقطة عليها، خر أكما تتلوث املياه بطرق 
النبااتت اليت تسقط عليها األمطار، كما أن املياه اجلوفية تتعرض للتلوث من خالل ملواثت الصرف  أوالصخور 

 بتسرهبا عرب الطبقات املنفذة للماء للخزان اجلويف.  الكيماويةالصحي والزراعي بواسطة املبيدات واألمسدة 
طلبات التطور السريع الذي تشهده كافة قطاعات التنمية ونظرا لزايدة الطلب على املياه بصورة مستمرة ملواكبة مت

املختلفة يف معظم الدول، أصبحت اخلزاانت اجلوفية ابألحواض املائية وخاصة الواقعة على السواحل تعاين عجزا يف 
يف امليزان املائي مثلما هو يف سواحل الشام وليبيا نتج عنه هبوط حاد يف مناسيب املياه، مصحواب بتدهور ملحوظ 

  .(1)النوعية نتيجة زحف مياه البحر املاحلة لتعويض الفاقد يف املياه العذبة
 الغالف الصخري

تعترب مشكلة محاية الثروات املعدنية من النفاذ من املشاكل املستعصية أمام البشرية، حيث مع التقدم 
تقدم  إىلملعادن، ابإلضافة ا إىلالعلمي والتكنولوجي واستحداث صناعات جديدة تزداد احلاجة بصورة مضطردة 
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املعادن  إنتاجاحلضاري يتطلب االستخدام املتزايد للمواد املعدنية، واملشكلة ليست حمصورة يف زايدة  اإلنسان
عند تصنيعها، ومما ال  أوواحتمال نضوهبا فقط بل حىت يف الكميات اليت ستبقى عند القيام ابستخراج اخلامات 

 الرتبة ويلوثها. إىلات سوف يدخل شك فيه أن جزءا من تلك املخلف

واحدة من اخطر تثريات  اإلنسانتعترب مشكالت إتالف الرتبة بتغيري خواصها من خالل تدخل 
 أو الكيماويةيف البيئة، وحيدث ذلك عادة بعجزه عن صرف املاء الزائد، وإضافته للمبيدات واألمسدة  اإلنسان

 أوإقامته ملشروعات  أوريتها بقضائه على الغطاء النبايت القائم، تع أوأحياان مسؤوليته عن زحف الرمال عليها 
ال تتعدى الطبقة  أوم املدارية ابستخدام أنواع احملاريث اليت تتعمق يف الرتبة إلىحرث وزراعة مثلما حيدث يف األق

 . (2)مر الذي يساعد على جرف الرايح و األمطار الغزيرة للرتبالسطحية األ

وآاثره، من حيث التغيريات اليت أحدثها  اإلنسانأغلفة األرض كان وال يزال من صنع  على اإلنسانوتثري      
 عرب اترخيه القدمي واحلديث على سطح األرض، ولكن التغرّيات األهم بدأت منذ عصر الثورة الصناعية يف اإلنسان

اعي تغيريات هائلة يف احلديث منذ ذلك العهد الصن اإلنسانالنصف الثاين من القرن الثامن عشر، حيث أحدث 
ويف غطائها النبايت وثروهتا احليوانية، األمر الذي أدى ، ابطن األرض وعلى سطحها، ويف مياهها وهوائها وتربتها

 .مأهولة ابلتنوع البيولوجي اهلائلتغيري معامل البيئة الطبيعية وتلويثها، وهتديد الطبيعية اليت كانت  إىل

 يف حل أبرز املشاكل البيئية املبحث الثاين: دور اجلغرافيا 
النظام اجلغرايف هو نظام طبيعي يتطور ذاتياً ويتميز ابلتوازن املتحرك، وتشمل العناصر غري احلية والعناصر 

ى، وتتميز  خر تثريات متبادلة مع العناصر األ إىلاحلية يف مكان جغرايف حمدد، وخيضع كل عنصر من هذه العناصر 
التوازن أمام  إعادةظيفية تربهن على قدرة هذا العلم على الثبات والصمود و كل دراسة جغرافية خبصائص و 

 كانت مشكلة محاية  إذا، و (1)عمليات التلوث والتخريب والتقلبات، وعمليات االستنزاف اليت تشهدها البيئة
على عاتق اجلغرافيني  والطبيعة، فإن دراسة هذه العالقة تقع أساساً  اإلنسانالطبيعة مرتبطة كليًا مبعرفة العالقة بني 

. ومن خالل العالقة بني عناصر (2)الذين يتعاملون مع هذه املسألة بنظرة مشولية تتفهم دور مجيع العناصر يف البيئة
النظام اجلغرايف، وطبيعة التأثري الذي تتعرض له هذه العناصر يتم حتديد احلدود الدنيا والقصوى لثبات هذا النظام 

ثر عمليات االستنزاف اليت أالقدرة على تقدمي العديد من املقرتحات للمسامهة يف احلد من  اجلغرايف، وللجغرافية
 -تشهدها املوارد الطبيعية وذلك مبا تتميز به من مسات خمتلفة منها:
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دراسة العناصر والعالقات بينها بشكل وحيد اجلانب سواء  ي. يف علم اجلغرافية تكون الدراسة متكاملة، وجتر 1
 قات مباشرة أم غري مباشرة.أكانت عال

 أدق النتائج. إىل.الدراسة اجلغرافية تكون حمدد حبدود معينة حىت يتم الوصول 2
والبيئة ابعتبارها عالقة مواجهة خمتلفة التأثري والتأثر،  اإلنسانالعالقة بني  إىل.يف الدراسة اجلغرافية يتم النظر 3

 سلبا. أو إجيابيا
 لناجتة عن املشكالت البيئية وعواقبها.توضح اجلغرافيا اآلاثر ا .4
توضح اجلغرافيا أهم اإلجراءات اليت ميكن القيام هبا حلماية البيئة، وصيانة عناصرها املختلفة، مبا يؤدي ابلنتيجة . 5
 (3.)اإلنسانتعزيز الوعي البيئي وزايدة االهتمام ابلبيئة ومكوانهتا من قبل  إىل

 نبايتيف محاية الغطاء ال ادور اجلغرافي -1
الفرتة اليت تعترب فيها املوارد  إىلإن تدمري الغاابت يعد مأساة حبد ذاته على املدى البعيد، والعامل يكاد يصل 

رخيصة وسهلة االستعمال، واآلن توجد حقيقة اثبتة وهي أن هذه املوارد يف طريقها للنضوب، حيث انقرضت 
، حيث اجتهت العديد من الدول حنو الغاابت الستعماهلا  العديد من النبااتت الربية وخاصة بعد التطور الصناعي

، واليت تعترب عنصر أساسي يف عمليات املوازنة الطبيعية كتوفري الرطوبة ومحاية الرتبة، وعملية البناء (1)كوقود
ة إلىهلا قيمة مج آخرالضوئي وما يتبعها من امتصاص اثين أكسيد الكربون وإعطاء األكسجني، ومن جانب 

، وقد أظهرت الدراسات أن الغاابت على اختالف أنواعها تتناقص مبعدالت كبرية وخاصة يف أفريقيا ترفيهية
هذا احلد بل تتوقع الدراسات أن الغاابت املدارية قد ختتفي خالل أعوام  إىلوأمريكا اجلنوبية، وال يتوقف األمر 

 .( 2)ويكون من الصعوبة مبكان استعادهتا مرة اثنية
افيا ودورها يف دراسة ومحاية املوارد النباتية يظهر ابهتمامها ابلنبااتت وتنظيمها يف جمموعات، إن أمهية اجلغر 

توزيعها اجلغرايف، كما تبحث يف العالقات بني الكائنات احلية والظروف الطبيعية، حيث أصبحت  إىلإضافة 
فيا والعلوم احلياتية، مبعىن أن اجلغرافيا تفسر اجلغرافية احليوية يف هذه الفرتة مادة علمية تقوم ابلربط بني علم اجلغرا

خمتلف الظواهر والقوانني يف حياة النبااتت عن طريق استخدام الطرق احلديثة املستخدمة يف اجلغرافية الطبيعية ، 
اإلكثار من  إىلعلى البحث والتطوير واالجتاه حنو الطاقة املتجددة بدال من هدر الغاابت، إضافة  اإلنسانوحتث 

الت التشجري لتعويض الفاقد الكبري أي غرس ما جيتثه من أشجار كل عام، كضريبة يدفعها جلوره على مح
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الغاابت، حيث يعود التوازن البيئي لغالفنا احليوي الذي سخره هللا عز وجل لينعم به كل بين ادم فوق سطح 
 .  (3)األرض

طبيعي ابإلقليم واجملهود البشري الذي يقوم به من وهتتم اجلغرافيا بدراسة الصورة اليت يتوقف عليها النبات ال
حيث نوع احلرفة اليت ميارسها السكان ودرجة تقدمهم االقتصادي، ومن هنا كان اإلملام بتوزيع األنواع النباتية وربط 

لطبيعية من هذا التوزيع ابلبيئة الطبيعية من املوضوعات اليت تعىن هبا اجلغرافيا عناية كبرية، فالنبات نتيجة للبيئة ا
، فقد (4)اإلنسانهو حلقة وصل بني الظروف الطبيعية وبني  أوى آخر انحية وأساس احلياة البشرية من انحية 

على هذا التوزيع وهو الوحيد الذي  اإلنسانغريت اجلهود البشرية من توزيع النبات الطبيعي ابلتعديل الذي ادخله 
 يت ذكرت سابقا.ات اللىيستطيع إصالح ما مت إفساده ابلطرق واإل

(, لكن 2تظم ليبيا رقعة شاسعة وتربة صاحلة لإلنبات يشكل ذلك ثروة هائلة من النبااتت الطبيعية خريطة )
احلرائق، فقد  إىل(, إضافة 1تعرضت العديد من النبااتت لعمليات اإلزالة والتدمري الناتج عن االحتطاب شكل)

 دودة مما أدى تقلص كثافة األشجار واحلشائش. تعرضت منطقة رأس اهلالل لعدة حرائق يف فرتة حم

 ليبيا يف األراضي للغطاء اجملمعة ( اخلريطة2خريطة)

 .2010نشاطات ختريط الغطاء النبايت يف ليبيا املصدر/ نقال عن 

                                                 
 

 .281م، ص 2003، دار صفا للنشر، عمان، 1علي سالم ، الحيوية والتربة، ط: ،الشواره  (3)
 .364م، ص 2005فايد، يوسف عبد المجيد، جغرافية المناخ والنبات، دار الفكر العربي، القاهرة،  (4)
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 ( االحتطاب مبنطقة وادي الربيع1شكل)

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية  2010-1985عامي  علي الكبري، التدهور البيئي مبنطقة جنوب طرابلس ما بنياملصدر/ نقال عن 
 .72، ص2013اآلداب، جامعة اجلنان، بريوت، 

( واليت تتكون 3 -2وعلى سبيل األمثلة شهدت املنطقة الوسطى تغري واضح يف الغطاء النبايت شكل )
ألف هكتار سنة  445.2من أراضي رعوية تتخللها نبااتت طبيعية متباعدة وغاابت غري كثيفة، مبساحه قدرها 

، 1972عن سنة  %26.8. أي بنسبة اخنفاض 2000ألف هكتار سنة  325.8 إىل، َث اخنفضت 1972
 (. 1جدول) %0.9ألف هكتار أي بنسبة  4.2ومبعدل اخنفاض سنوي 

 .2000-1982( مرئيات فضائية للمنطقة الوسطى بني عامي 2شكل)

 177-176، ص  2013على األنشطة االقتصادية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة املنصورة، املصدر/مجعة املليان، اثر التغريات املناخية

 2000-1972الوسطى للفرتة  ة( التغري يف الغطاء النبايت للمنطق1جدول)

 180املصدر/ استنادا على املرئيات الفضائية نقال عن مجعة املليان ص 

 %إىلنسبة التغري اإلمج نسبة التغري السنوي% 2000املساحة  1972املساحة  النوع
 26.8- 0.9- 325.8 445.2 الغطاء النبايت  
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 .2000-1982(استخدام األراضي للمنطقة الوسطى بني عامي 3شكل)

  .178-177املصدر/ استنادا على املرئيات الفضائية نقال عن مجعة املليان ص 

ايت وذلك من خالل تتبع الغطاء النبايت من خالل ى شهدت تراجع للغطاء النبخر أما منطقة القره بوللي هي اآل
، يف حني بلغ سنة 2كم  1.8ز تقهقر الغطاء النبايت أو ال يتج 1972املرئيات الفضائية حيث كانت يف سنة 

 إىل(. إضافة 4واليت صنفت هذه املساحة ضمن التدهور الشديد شكل) 2كم245متدد كبري ليصل  2016
 (.5ية، فان حالة الغطاء النبايت يف تراجع شكل)أو حىت الز  املنطقة املمتدة من القرة بوللي

 .2000-1982( مرئيات فضائية ملنطقة القره بوللي بني عامي 4شكل)

منشورة، جامعة املصدر/ استنادا على املرئيات الفضائية نقال عن زمزم العموري، منذجة تدهور الغطاء النبايت مبنطقة القرة بوللي، رسالة ماجستري،غري 
 86-83رابلس، ص ط
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 .2005 - 1976ية لعامي أو الز  إىل( يوضح حالة الغطاء النبايت يف منطقة من القرة بوللي 5شكل )         

 التنمية مؤشرات خالل من بليبيا الساحلية البيئة على الضغوط االعور، تقدير قرمييد، حممد املصدر/ استنادا على املرئيات الفضائية نقال عن  سامية

، 1،العدد4ية، جملة علوم البحار والتقنيات البيئية، جملدأو الز  إىل بوللي القره من املمتدة الساحلية املنطقة دراسية حالة :والسياحية والصناعية يةالسكان
 .28، ص2018يونيو 

( الذي يوضح 6كما لسهل بنغازي كان له نصيب من تراجع الغطاء النبايت، يتبني من خالل الشكل )          
ز مساحة أو م مل تتج1986م(، أنه يف عام 2013 - 1986لة الغطاء النبايت الطبيعي للمنطقة لعامي )حا

الغطاء النبايت الطبيعي، بينما  إىلمن إمج %0.27األراضي اليت تغطيها غطاءات نباتية ضعيفة جدًا ما نسبته 
عي فقد ارتفعت نسبة األراضي الغطاء النبايت الطبي إىلمن إمج %65.5ما يقارب  إىلم 2013بلغت يف عام 

 .  (1)اليت ٌيصنف غطاؤها النبايت ابلضعيف جًدا
 .2013 - 1986( يوضح حالة الغطاء النبايت يف منطقة سهل بنغازي لعامي 6شكل )

  244رة مبنطقة سهل بنغازي ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ص املصدر/ استنادا على املرئيات الفضائية نقال عن خمتار عشري وامحد جعودة، قياس تدهور الغطاء النبايت وأثره على احلرا

                                                 
 

مختار واحمد جعودة، قياس تدهور الغطاء النباتي وأثره على الحرارة بمنطقة سهل بنغازي باستخدام نظم المعلومات ، عشري  (1)
 .244الجغرافية ص 
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 -:(2) ويقدم اجلغرافيون العديد من املقرتحات للحد من هذه التصرفات السيئة ضد الغطاء النبايت منها
 الكفيلة لتقنني االحتطاب ومنع قطع األشجار واحلماية من احلرائق. ساليبإجياد األ -1
 اعي الراسي بدل األفقي القائم على حساب الغطاء النبايت الطبيعي.الرتكيز على التوسع الزر  -2
التشجري املنظم بشكل واسع ومستمر وغرس األشجار  عادةتنظيم قطع الغاابت وإجياد برامج علمية إل -3

 اجليدة.
 مناطق زراعية. إىلمحاية املراعي عن طريق منع الرعي اجلائر ومنع حتويل األراضي الرعوية  -4
املختلفة للتعريف أبمهية الغطاء النبايت الطبيعي   األعالميئي بني املواطنني عن طريق وسائل نشر الوعي الب -5

 كثروة حيوية ذات قيمة. 
 يف محاية املوارد املائية ادور اجلغرافي -2

تعترب املياه موردا حيواي مهمًا لكل مظاهر احلياة على سطح األرض، خاصة يف تلك املناطق اليت تدخل ضمن 
يف  اليوماف والشبه جاف واليت تصبح احلياة فيها مرهونة بوجود املاء، وتعد الزايدة اليت يشهدها العامل النطاق اجل

ازدايد معدالت االستهالك لتصبح من أهم عوامل استنزاف املوارد املائية، هذه  إىلمنو وتطور السكان ما أدى 
يف الوقت احلاضر مقارنة مبا  % 300 -200بني  حأو زايدة الطلب على املياه العذبة مبعدل يرت  إىلالعوامل أدت 

، إن املياه املطلوبة للري سيزداد الطلب عليها العقدين  FAOعليه يف املاضي، وتقدر منظمة األغذية والزراعة 
 القادمني بنسبة كبرية.

الك وزايدة لقد أصبحت مشكلة املياه إحدى املشكالت الكربى يف العامل يف العقود األخرية بسبب زايدة االسته
الطلب على الغذاء ملواكبة النمو الدميوغرايف والتطور االقتصادي واالجتماعي، والشاهد على ذلك وجود دول 

ل مرة يف و ، كما أن بريطانيا شكلت وأل(1)تستورد حاجتها من املاء من خارج حدودها مثل الكويت وهولندا
 م.1975ملواطنني ابلتقسيط سنة اترخيها ما يسمى بوزارة اجلفاف ومت توزيع املياه على ا

غازية،  أومتجمدة  أووأييت دور اجلغرافيون يف احلد من هذه الظواهر بدراسة املياه أبشكاهلا املختلفة سائلة كانت 
جوفية من حيث خواصها ودورهتا وتوزيعها وطرق استثمارها وعالقتها ابلبيئة  أوسطحية  أووسواء كانت جوية 

 .  الطبيعة والكائنات احلية
يف  اإلنسانوتسهم اجلغرافيا يف دراسة العالقة بني الغالف املائي وبني خمتلف عناصر الوسط احمليط، ومدى أثر 

حتويل وتغيري جماري األهنار وإنشاء السدود، كذلك تسهم  أوالدورات املائية من خالل عمليات الري املختلفة 
ة بني الدول مثل هنر النيل وغريه، وهتتم بدراسة العالقات املتبادلة اجلغرافيا يف دراسة األحواض املائية اجلوفية والنهري

 بني توزيع السكان وتوزيع املوارد املائية، وضمان اإلدارة املتكاملة لألراضي واملياه. 

                                                 
 

 .298، ص2005، الجماهيرية دراسة في الجغرافية، تحرير الهادي ابولقمة، سعد القزيري،  سرت (2)
 .277م، ص 1998طرابلس،  ، إدارة المطبوعات والنشر،1ا، طالجديدي ، حسن ، أسس الهيدرولوجي (1)
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التطورات العاملية خبصوص املياه منها الدراسة اليت الزالت مطروحة  آخركما تواكب اجلغرافيا مع العلوم املختصة 
دمج البحر امليت مع البحر األمحر، كذلك دراسة اخنفاض مستوى البحر امليت، بذلك هتتم اجلغرافيا بدراسة يف 

حدوث ظاهرة جفاف األهنار والبحريات الدائمة و املؤقتة يف خمتلف بقاع  إىلالعوامل الطبيعية والبشرية اليت أدت 
رال والسبب رجعه أو وضعها الطبيعي كجفاف حبر  ىلإاألرض، ودراسة سبل تهيل هذه املصادر املائية وإعادهتا 

 تناقص املياه اليت تغذي هذا البحر. إىلاالستخدام الغري منتظم لنهري سرداراي واموداراي، مما أدى  إىلاجلغرافيون 
من مساحتها ضمن هذه  %98تقع اغلب مساحة ليبيا ضمن املناطق اجلافة والشبه اجلافة، ما يقارب من 

ملم، وارتفاع حرارة مناخها، أما املناطق اجلبلية الساحلية واليت 100ز أو ز بقلة أمطارها اليت ال تتجاملناطق، تتمي
فقرا  املناطق أكثر من تعترب اليت العربية املنطقة ضمن . وهي(2)ملم 600-200ح معدهلا السنوي أو يرت  %2متثل 

 يف الفرد نصيب يقّدر حيث احلاد املائي الفقر خط ىآخر  عربية دولة 12 مع ليبيا زأو العامل تتج يف املياه موارد يف
 .(1)2015يف السنة لكل فرد وفقا لتقرير العاملي لتنمية املياه لعام  3م 120ليبيا 

من املوارد املائية الكلية واملتمثلة يف مياه  %1.8ز أو املياه السطحية واليت ال تتج إىلتنقسم مصادر املياه يف ليبيا 
الكميات  إىلمن إمج %95 وايلالرئيسي للمياه ابملنطقة فهو املياه اجلوفية واليت تسهم حب األمطار، أما املصدر

(. أما حتلية املياه ومياه الصرف 3.خريطة )(2)املتاحة.وهي حوض اجلبل األخضر والسرير واحلمادة ومرزق والكفرة
 . %3ز أو الصحي ال تتج

 ( األحواض املائية يف ليبيا3خريطة )
 
 

 

 

 

 

 

 
 صدر: شبكة املعلومات بتصرف الباحثان.امل

                                                 
 

 .94م، ص 1990اإلسكندرية،  عبدالعزيز شرف، جغرافية ليبيا، مركز اإلسكندرية للكتاب، (2)
 .2، ص2017ابريل -إبراهيم ، ريما ، سياسات إدارة الموارد المائية في ليبيا، المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات (1)
 .21م، تقرير غير منشور، ص 1988 أمانة الزراعة، إدارة المياه والتربة، الوضع المائي في ليبيا، (2)
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ة والقادمة مما يتطلب إلى( زايدة الطلب على املياه يف السنوات احل2يتضح من اجلدول ) امليزان املائي يف ليبيا  
وضع دراسات وخطط هتتم هبذه املشكلة وابملقارنة بني االحتياجات والكميات املتاحة يتبني أن ليبيا من الدول 

  ص حاد ابملياه يزداد مع السنوات.اليت تعاين نق
 / السنة 3مليون م -نموة واملستقبلية على أساس معدالت الإلىاحل تكميات املياه املتاحة واالحتياجا(2جدول)

 .26املصدر/ اهلادي ابو لقمة، مصدر سابق، ص 

إن زايدة سحب املياه اجلوفية حبوض احلامدة وسهل اجلفارة ترتب عليه اخنفاض منسوب املياه اجلوفية السطحية 
 احلضري، و قتصادياال و السكاين النمو . نظرا لزايدة(1)أمتار مما جعل االجتاه حنو املياه اجلوفية العميقة 3مبعدل 

 وايلحب تقدر متوسطة ليبيا بنسبة يف املياه موارد استعماالت من األكرب الكمية الزراعة و الري قطاع يستهلك
شكل   3.8% وايلحب الصناعي القطاعاالستهالك  إىلإمج من  12.4% املنزلية االستعماالت ، تستهلك%83.8

 .2010(2)وفق تقديرات  النفط إنتاج عمليات يف منه األكرب النصيب يستهلك( 7)
 ( استعماالت املياه يف ليبيا7شكل)

 .2010املصدر: من عمل الباحثان استنادا لتقديرات 

                                                 
 

 .8م، تقرير غير منشور، ص 1988 أمانة الزراعة ، إدارة المياه والتربة، الوضع المائي في ليبيا، (1)
 )2( إبراهيم ، ريما ، سياسات إدارة الموارد المائية في ليبيا، المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات-ابريل 2017، ص9.

 2025 2020 2010 2000 1990 السنة
 8965 7748 6576 5579 4757   تاالحتياجا

 2934 2914 2881 2269 1064 الكميات املتاحة
 6031 4870 3395 3310 3153 العجز
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يف  اً اجلديدي لليبيا اليت تشهد شح دراسة هتقدمما ا يف محاية املياه من النضوب يظهر دور اجلغرافيون جليً  هنا
د جماري مائية طبيعية دائمة، فقد كان الرتكيز على املياه اجلوفية حيث وعدم وجو  ،املياه اجلوفية لعدم كفاية األمطار

تعدت كميات السحب كمية التغذية السنوية للخزاانت اجلوفية، مما جعل املوازنة املائية يف هذه املنطقة سالبة تفوق 
 :(3)فية تتمثل يف اآليتالبدائل املطروحة ملواجهة تناقص املياه اجلو  أنهبا عوامل الفقد عوامل الكسب، حيث يرى 

 .الشمال إىلمن اجلنوب  ابألانبيبنقل املياه  -1
ا وبريطانيا واسبانيا إلىومن هذه الدول ايط النفطية ) مياه الصابورة ( آخرنقل املياه العذبة بواسطة البو  -2

 وهولندا وفرنسا.
 ليبيا. إىل جر اجلبال اجلليدية من القطبني عن طريق السفن -3
وسط السودان  إىلفريقيا الوسطى أمنها نقل املياه من هنر زائري خمرتق  .(4يا خريطة )أفريق من املياه نقل -4

منظومة  إىلحبرية تشاد ومنها  إىلفريقيا الوسطى أى من وسط خر َث ينحرف حنو الكفرة. أما الطريق األ
 النهر الصناعي.

 ( مسار خطوط املياه من افريقيا4خريطة)
       

 

 

 

 

 

 

 

 .98احثان اعتمادا على حسن اجلديدي، البدائل املطروحة ملواجهة تناقص املياه اجلوفية، مصدر سابق، صاملصدر/ عمل الب 

 يف محاية الغالف اجلوي ادور اجلغرافي -3
 إىليعد الغالف اجلوي أحد أهم املوارد الطبيعية، ففيه حتدث املوازنة احلرارية واملائية وعمليات تبادل املادة والطاقة 

رض من األشعة الضارة، وعلى الرغم من ذلك يالحظ آاثر االستنزاف الشديد واإلفساد خلواص جانب حفظه لأل

                                                 
 

 .19م، ص 2008الزاوية،  ، دار الشموع،1الجديدي ، حسن ، البدائل المطروحة لمواجهة تناقص المياه الجوفية، ط:  (3)



 
 

(97) 
 

مكوانت الغالف اجلوي من جراء التقدم الصناعي وذلك بقطع الغاابت وحرق الوقود للحصول على الطاقة وينتج 
 إنتاج يف املستعمل األحفوري الوقودحرق  عن الناجتة امللواثت من العديد الكهرابء، لتوليد احلرارية عن احملطات

وتشكل  للتلوث، املسبب األحفوري الوقود حرق على املختلفة الصناعات تعتمد وغريها، كذلكالكهرابئية  الطاقة
 حقيقياً  خطراً  ية،أو والصناعات البرتوكيم النفط، تكرير وصناعات واحلديد، االمسنت، صناعة مثل الصناعات بعض

 عما انهيك اجلوي؛ الغالف يف خمتلفة تلوث بنسب من الصناعات هذه به تسهم ملا اجلوي، الغالف تكوين على

 املباشرة آاثرها أن رغم اجلوي، للغالف امللوثة الغازات من كبرية الزراعية، لكميات واحلرائق املخلفات حرائق تطلقه

 .ميكن تلخيص مصادر تلوث اهلواء مبا يلي:(1)حمليا تكون حمصورة ما غالباً 
 أشكال الوقود للحصول على الطاقة لالستخدامات الصناعية والتجارية واملنزلية. حرق خمتلف -1
الفضالت الغازية والغبار واألجزاء املتطايرة واملواد املشعة وبعض العناصر اليت تنبعث من مداخن  -2

 األجواء. إىلاملعامل واملصانع 
 :ليبيا يف اجلوي التلوث مصادر
 الصناعات النوع من هذا إىل املاضي القرن من السبعينيات بداية يف ليبيا النفط دخلت تكرير مصايف -

 وتساهم .وطربق النوف، ورأس ية و الربيقة،أو الز  مصفاة مصايف مثل من العديد أُنشئت النفطية حيث

 للبيئة والصادر لو األ الوطين التقرير هإلىاهلواء، حسب ما أشار  تلوث من كبرية نسبة يف الصناعات هذه

البال  يف اجلوي تلوث الغالف مصادر أكرب تعترب النفط، تكرير مصانع أن إىل للبيئة، لعامةا اهليئة عن
 .(2)د

 رأس وجممع أيب كماش، مصانع مثل ايت،أو للبرتوكيمي مصانع عدة ليبيا يف ايت تنتشرأو البرتوكيم مصانع -

التقارير أهنا ذات مصدر الغازات، حيث تشري  وبعض واإليثانول، وراي،إلى تصنَّع حيث و الربيقة، النوف،
 تلوث كبري. 

واجلري توجد العديد من مصانع االمسنت يف ليبيا منها مصنع االحتاد والعربية يف زلينت  األمسنت مصانع -
كثرية  بيئية مصنع بنغازي ودرنه. حيث تسبب أضرارا إىلومصنع لبدة وسوق اخلميس يف اخلمس إضافة 

 .(3)أشارت هلا العديد من الدراسات
 الدراسات وتشري الليبية لتوليد الكهرابء، املدن يف حمطات عدة الكهرابئية توجد الطاقة توليد تحمطا -

العديد من  انبعاث إىل يؤدي ما وهو ليبيا، يف األحفوري الوقود استهالك عن أهنا املسؤولة إىل احمللية
 الغازات الضارة.

                                                 
 

الغالف الجوي، دراسة حالة حماية  الدولية البيئية السياسة مع ليبيا في البيئية السياسات توافق مدى،  محمود ليلي، جبريل  (1)
 .43م، ص 2011 ،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية االقتصاد، جامعة بنغازي

 .56نفس المرجع السابق ص  (2)
 .55نفس المرجع السابق ص  (3)



 
 

(98) 
 

 والنرتوجني، أكاسيد الكربيت مثل غازات والصلب احلديد صناعة عن تصدر والصلب احلديد صناعة -

 .(4)اجلوية ابلبيئة الضارة الثقيلة العناصر وأخبرة
النفاايت وما ينتج عنها من أضرار وتثريات سلبية ستمس اجلميع وستكون عميقة جدا على  حرق -

 واجملتمع ككل. اإلنساناملدى القصري والطويل يف األحياء الربية والبحرية و 
رصد هذه امللواثت  يتطلب مما اجلوية الليبية، البيئة يف حقيقية مشكالت وجود إىل يتضح تقدم ما خالل ومن

 :  (5)وتكثيف الدراسات عليها وهي منبثقة من عدة عوامل أمهها
 تسارع النمو السكاين والتطور التكنولوجي.  -1
تلويثه مهما مئات الكيلومرتات ال ميكن  إىلاالعتقاد اخلاطئ ابن للهواء حجم هائل وبسمك كبري يصل  -2

 ألقى به من خملفات.
ين، واهلواء خر مصاحل اآل إىلبطبيعته يرغب يف حتقيق أكرب املكاسب دون االلتفات كثريا  اإلنسان -3

 ى.خر ابلذات مورد طبيعي ال قيمة اقتصادية له عكس املوارد الطبيعية اآل
ليت ختتلف يف كميتها وكثافتها، يعترب الغالف اجلوي أحد أغلفة األرض واليت تتألف من جمموعة من الغازات ا

وهتتم اجلغرافيا بدراسة تركيب الغالف اجلوي وأمهيته ومصادر تلوثه وغري ذلك من التغريات اليت يتعرض هلا، ابعتبار 
 الظروف اجلوية السائدة احد أهم العوامل احملددة ملقدار تركيز امللواثت يف الغالف اجلوي.

ثر ذلك أد األغلفة احليوية، ودراسة اآلاثر النامجة عن ما يصيبه من تلوث و إن دراسة الغالف اجلوي ابعتباره اح
بشرية وحتديد  أو، ودراسة مصادر التلوث سواء كانت طبيعية اإلنسانى وعلى صحة خر ألعلى األنظمة البيئية ا

عمله، ويقدم ة انتقاهلا وسرعتها، كل هذا يعىن به الباحث اجلغرايف والذي يعد من صميم إلىأماكن انتشارها و 
 :(1)اجلغرافيون العديد من احللول نذكر منها

استغالل احلرارة الناجتة عن حرق النفاايت لتوليد الكهرابء وتشغيل املصانع والتدفئة بدال من تركها تلوث  -1
 اهلواء.

 عدم منح ترخيص صناعي إال بعد دراسة آاثره البيئة وإمكانية تفاديها والتعهد بذلك. -2
 اد على املبيدات الكيميائية ملكافحة احلشرات واالجتاه حنو املكافحة املتكاملة.التقليل من االعتم -3
 دراسة األحوال املناخية خاصة الرايح قبل إنشاء املصانع. -4
 .إقامة املناطق اخلضراء حول املصانع والتوسع يف إنشاء احملميات واملنتزهات الطبيعية -5
 بيئيا. واآلمنة البديلة الطاقات تستخدم اليت التقنيات وتوطني نقل تشجيع -6
 مراقبة احلد املسموح به لوجود امللواثت يف اجلو بصورة دائمة. -7
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 البيئة من التصحريف محاية  ادور اجلغرافي -4
تعد ظاهرة التصحر من ابرز الظواهر السلبية يف بيئة املناطق اجلافة وشبه اجلافة، وتقلل املساحات املنتجة وختفض 

أعراض هذه الظاهرة اخلطرة، حيث تتفاقم عملية التصحر ابختالل  إىلرض ابستمرار ية ابملناطق اليت تتعنتاجاإل
التوازن البيئي يف عناصر النظام البيئي نتيجة للنشاطات البشرية غري املالئمة، ومن بني هذه العمليات اليت تؤدي 

ناقص املادة العضوية، والزحف التصحر: الرعي اجلائر وانراف الرتبة بسبب الزراعة املكثفة ومتلح الرتبة وت إىل
 لألراضي واملوارد الطبيعية بلك املناطق.  اإلنسانالعمراين على األراضي الزراعية، وسوء استغالل 

التصحر يف املناطق اجلافة بشكل يفوق ما هو عليه يف النظم البيئية الرطبة، ملا  أووتظهر خماطر تدهور األرض 
ة إلىدرجات احلرارة الع أون حيث كمية األمطار الساقطة وتوزيعا الشهري تتصف به من تباين مناخي كبري سواء م

الرايح فضال عن إمكانيات تعرض الرتبة للتعرية املائية، وامتداد الرتبة الفقرية امتدادا واسعا وضئالة ما يوجد من  أو
 مياه يف خزاانهتا املائية اجلوفية.

هودا كبرية، وينعكس تثري هذه املخاطر الشديدة على ما تيت إن السيطرة على هذه املخاطر الطبيعية تتطلب ج 
الغطاء النبايت؛ وهذا يفسر بطء تعويض هذا الغطاء  عادةبه هذه اجلهود حيث ال خيرج عن معدالت منخفضة إل

 .(1)يف املناطق اجلافة، مقارنة ما هو عليه يف املناطق الرطبة
قل املناطق تقدما من النواحي االقتصادية واالجتماعية، وأكثرها وتعترب املناطق اليت تتعرض للتصحر ابستمرار ا

 ةإلىإشكعرضة للتأثر السريع ابملتغريات الطبيعية كاجلفاف واحلرارة فينعدم االستقرار البشري هبا، كما أن التصحر 
لى املدى متها ومعاجلة آاثرها سواء عأو منهجية انجحة لرصدها ومق إىلجيب التعمق يف أسباهبا بغية الوصول 

مة التصحر يف أبعادها املختلفة بعناية خاصة من قبل و االبعيد، هلذه االعتبارات حظيت مسائل مق أوالقريب 
ة وفنية كبرية مكنت يف بعض إلىاجلغرافيني، حيث نفدت العديد من الربامج واملشاريع ورصدت لذلك موارد م

سبابه املباشرة، إال أن املعاجلة اجلذرية هلذه الطاهرة املناطق من احلد من وطأة آاثر التصحر، ومن معاجلة بعض أ
 مواصلة اجلهود الفعالة.  إىلواحلد من جتدد أسباهبا ال زالت حتتاج 

وميكن تفادي أسباب التصحر من خالل احملافظة على الغطاء النبايت الطبيعي واحملافظة على املوارد املائية، واحملافظة 
ع انرافها ووقف زحف الرمال واستعمال األراضي يف الزراعة حسب قدرهتا على الرتبة وخواصها من خالل من

 ية.نتاجاإل
إبطاء  أومكافحة التصحر من خالل إتباع الوسائل املختلفة ملنع بدء عمليات التصحر  إىلكما جلأ اجلغرافيون 

ائل مكافحة التصحر يف تقدم مراحلها والقيام ابإلجراءات الالزمة الستصالح األراضي املتضررة، وتكمن أهم وس
العمل على زايدة مستوى الوعي لدى املواطنني والسلطات احمللية والوطنية خبطورة تفاقم مشكلة تصحر األرض 

يتها، والبد من إدراك اجلميع ابن األرض املنتجة هي الركيزة األساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على نتاجوفقداهنا إل
 جيال القادمة من اجل تنمية مستدامة.دعم حياة كرمية هلذا اجليل واأل
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تشغل ليبيا جزءا كبريا من الصحراء الكربى وأصبحت الصحراء متتد حنو الشمال بسبب ظاهرة التصحر،     
لت هذه الظاهرة العديد من الدراسات وكانت معظمها جغرافية بسبب تدهور األراضي املنتجة وقد مت أو حيث تن

 حراء مبرزق.إنشاء املركز العريب ألحباث الص
زت أو لت ليبيا اهتماما ابلغا مبكافحة التصحر وإيقاف زحف الرمال ابسرتاتيجيات جتأو ومن خالل ما تقدم  

ي يف عمق نتاجمشروعات تنموية مثل مشروع برجوج اإل إىلهدف احلد منه فقط بل تعدت ذلك حلد حتويلها 
والدراسات العديد من املقرتحات ملعاجلة هذه (. وقدم اجلغرافيني من خالل البحوث 8الصحراء الليبية شكل )

 -الظاهرة منها:
التوصية بغرس أحزمة خضراء من األشجار حسب اجتاهات الرايح السائدة الغرض منها محاية  -1

 املزارع من زحف الكثبان الرملية وتثبيت الرتبة.
 منع الرعي اجلائر و استغالل املناطق الرعوية منتظمة األمطار بشكل منظم. -2
 ح البيئي اهلادف لتقدير الطاقة احليوية لألراضي.املس -3
مكافحة اآلفات واحلشرات الضارة اليت تصيب األشجار وتفتك هبا مبواد غري ضارة ابلبيئة احليوية  -4

 والرتبة واملياه اجلوفية.
تتبع ودراسة حركة الكثبان الرملية بتقنيات االستشعار عن بعد للحد من تثريها على األراضي  -5

 (1)والعمران والطرق وغريها من األنشطة البشريةالزراعية 
حد املشاريع يف عمق الصحراء الليبيةأ(8شكل)  

 
 
 
 

                
 
 

           
 
 
 

 املصدر/شبكة املعلومات الدولية.
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 البيئة من احلروب وسباق التسلحيف محاية  ادور اجلغرافي -5
العامل والبيئة احمليطة، وقد  وجز عن محله ساكنوب عبئا ثقيال يعيشكل اإلرث اإلشعاعي الذي خلفته احلر 

اإلرث نظرا ملا تشهده الربامج النووية وأنشطتها من انفتاح أصبح من املمكن يف الوقت احلاضر تقييم هذا 
املواد املشعة مل يسبق له  إنتاجتنام يف  إىلوشفافية، ولقد أدى تصنيع األسلحة النووية وجتربتها على نطاق واسع 

والتخلص هنائيا من النفاايت  ث صار من الالزم تسخري استعمال املواد النووية املشتقة يف أغراض سلميةمثيل، حي
 .(2)املشعة

ائي على الغالف احليوي لألرض وميكن القول ابن كمية األسلحة اليت أنتجتها الدول املصنعة كافية للقضاء النه
يف صحراء نيفادا ابلوالايت املتحدة  1945جتريبية سنة  ل قنبلة ذريةأو د من املرات، هذا وقد جرى تفجري لعد

على األرض تتكون سحابة من الغبار املشع فوق منطقة التجارب  أواألمريكية، وبعد تفجري القنبلة يف اجلو 
ويشحن اهلواء ابمللواثت املشعة، فاملوجة االنفجارية تسبب انتشار املواد املشعة على مساحة واسعة، وتقذف هبا 

نقلها الرايح ملسافات بعيدة عن تى فخر كم، َث تبدأ اجلسيمات الثقيلة ابلرتسيب، أما األ  30ز و اعلو يتج إىل
مدينة بلغراد  إىلوصلت املواد املشعة  1955مكان االنفجار، فعند قيام الوالايت املتحدة بتجربتها النووية سنة 

 فيه أن خطر التجارب . ومما ال شك (3)يف االحتاد السوفييت السابق بعد مخسة أايم
 ( اشتعال احد خزاانت السدرة9شكل)

 املصدر/ شبكة املعلومات.  
النووية ال يقتصر على عملية التلوث املباشر لألرض بل يؤثر بصورة غري مباشرة على مجيع العناصر الطبيعية واليت 

 من بينها مناخ األرض.

                                                 
 

ار، آثار تجارب البرامج النووية )اإلرث اإلشعاعي(، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الندوات، مرابط، خم (2)
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زو من مطلع أو ضات و اتعود منازعات ومف حيث، زوأو تعرضت ليبيا مند زمن للعديد من احلروب منها حرب 
الف املسلمني آ كارثة ضاعت فيها أرواح  إىلتحولت من معركة سياسية وقانونية فزو، أو اخلمسينيات حول ملكية 

لتها لصاحل دولة و اهت احلرب برفع النزاع بني الطرفني وحكمت حمكمة العدل الدولية بعد مدتوغري املسلمني، أن
هلا . ومن الشواهد على احلرب بليبيا يف الوقت القريب من خال(1)ف اآلالف بني قتيل وأسريتشاد بعد صراع خلّ 

 حيث مل تتوجه هلا أنظار ،وما بعدها 2011نذكر منها خالل سنة  ،العديد من األضرار إىلتعرضت البيئة 
 .خلإالدراسة من حيث الضرر البيئي...

على حسب مدير اخلدمات العامة  2014ففي سنة  ،يتوقف إن التهديدات اليت يتعرض هلا جماهلا احليوي مل
من اهلواء والرتبة ملوث  %80ن أرثة بيئية بسبب اجلثث املنتشرة و وتقرير اهلالل األمحر أن منطقة بوعطين تعيش كا

ابلبكرتاي بسب احلرب الدائرة هبا. ويف نفس السنة كانت خزاانت النفط بطرابلس حتت القصف بسبب 
يف خزاانت السدرة  ةاحلروب لنشوب حرائق وأضرار وخيم اقعة هبا. كما تعرض اهلالل النفطي جراءاالشتباكات الو 

 .خلإعة...( حيث اشتعلت النريان يف سبعة من أصل تس9شكل)

دور اجلغرافيا يف هذا االجتاه يتمثل يف الفهم واإلدراك الصحيح خلطورة هذا النوع من التلوث وآاثره السلبية 
فة الكائنات احلية، كما يتمثل دور اجلغرافيا يف الدعوة لعقد املؤمترات والندوات ملناقشة األخطار الواضحة على كا

لة إجياد احللول املناسبة لتفاديها واحلد منها، كما ميكن للجغرافيا أن تساهم يف و االناجتة عن التلوث أبنواعه وحم
 ةالبيئية، وتوضيح اإلجراءات الوقائية واالحرتازي عمليات التخطيط والتقومي البيئي ودراسة الكثري من الظواهر

 الواجب اختاذها عند نشوب الكوارث.

 :املناطق السياحيةيف محاية  ادور اجلغرافي -6
ابلسياحة ابعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر االقتصاد القومي للدولة، ويرتبط  اليومهتتم الدراسات اجلغرافية 

درة تلك الدولة على تطوير اخلدمات واألنشطة السياحية وإدارهتا وتسويقها، ناح السياحة يف أي دولة مبدى ق
حيث تعتمد صناعة السياحة على قاعدة من املوارد الطبيعية اليت ينبغي أن تكون مفيدة وصحية وجذابة، وجيب 

إال أهنا بدون  ،ميةجيابية للسياحة على التنالتلوث. وعلى الرغم من اآلاثر اإلأن تتسم ابلتوازن والبعد عن خماطر 
بعض املشاكل البيئية مثل تلوث األماكن السياحية وتدمري أجزاء   إىلالتخطيط  واإلدارة العلمية السليمة ستؤدي 

كبرية من الغاابت، واإلفراط واملبالغة يف أعمال البناء على حساب املعامل السياحية مثل الغاابت واآلاثر واحلدائق 
 والشواطئ وغريها. 
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ر اجلغرافيا يف أهنا تقوم ابلتنسيق بني عمليات التنمية السياحية وسياسات احلفاظ على البيئة حبيث ويكمن دو 
تصبح العالقة بني السياحة والبيئة عالقة تكاملية تبادلية الفائدة ويتبلور ذلك  أن إىلتصل درجة التنسيق  أنميكن 

 يف السياحة البيئية.

ل من البياانت واملعلومات عن املوارد واملعطيات السياحية املختلفة، هائ حتتاج عملية التخطيط السياحي لكمّ 
ن مت إعداد إحتقيق أهدافها حىت و يف  من الصعوبة مبكان ناح املخططات وبدون توفر مثل هذه البياانت يكون

 نه البدّ إف ،اخلطة وتنفيذها، ولتسهيل التعامل مع الكم اهلائل من املعلومات والبياانت أثناء عملية إعداد اخلطط
ل و اتساعد على ذلك وتسهل على املخططني فهم وتن أساليبمن حفظ وتنظيم وحتليل وعرض البياانت بطرق و 

القرن السابق كنظم هلا القدرة الفائقة على الربط بني  خراأو فربزت نظم املعلومات املكانية هذه البياانت وحتليلها. 
اء قواعد بياانت مكانية وعرب برامج تساعد على إجراء التطبيقات عرب بن البياانت الوصفية والبياانت املكانية

املختلفة، مما يساعد على توضيح الرؤية ملتخذي القرارات، ونظم املعلومات اجلغرافية أحد هذه األنظمة اليت 
نطاق  وقد استخدمت هذه النظم علىاكتسبت أمهية خاصة ملا هلا من دور يف التحليل املكاين ودعم اختاذ القرار، 

جل أة يف مناطق خمتلفة من العامل من لظهورها يف جماالت التخطيط وإدارة املوارد الطبيعي ىلو األواسع منذ اللحظة 
 .(1).مثل هلذه املوارد واحملافظة عليها ألطول فرتة زمنية ممكنةأحتقيق استغالل 

 استطاعت احلفاظ عليه، حيث يتدفق ا للسياحة، وخاصة تلك الدول اليتميثل الرتاث التارخيي والفين جماال هامّ 
اثر ما آها السياح قاصدين املناطق التارخيية األثرية، وتتمتع ليبيا بثروة هائلة من هذه املعامل التارخيية، حيث يوجد في

( 5ني وما خلفوه من أاثر، واخلريطة )إلىاإليطاألتراك و  إىلقبل التاريخ وآاثر الفينيقني واإلغريق والرومان ابإلضافة 
 م الليبية.إلىقماكن الثقافية والتارخيية يف األتضم التوزيع اجلغرايف ألهم األ

م السياحية يتطلب الكثري من الوقت واجلهد وإظهار خصائصها وكيفية استثمارها دون اإلخالل إلىودراسة األق  
بتنفيذ خمطط عام للسياحة هبا  ابلبيئة احمليطة هبا، ومن هذه الدراسات ما قامت به اهليئة العامة للسياحة يف ليبيا

مناطق ختطيطية مكانية تعكس حلد كبري املزااي اجلغرافية والثقافية والتارخيية هلذه املناطق  أربع إىلومت تقسيم املخطط 
 وهي: 
 بلس القدمية وصيانة مدينيت صرباتةقليم طرابلس التخطيطي: ويشمل صيانة املواقع األثرية يف مدينة طراإ -

وفورساطة وجادو ومتوغت  ون وانلوت وكاابو اسيلني ومدن قرزة ومزدة وغدامس وتونني وسينولبدة وفيال 
 وطورميسة وقصر احلاج ويفرن والقلعة.

إقليم بنغازي التخطيطي: يضم تطوير مدينة بنغازي والتطوير السياحي يف شحات وطلميثة وقرزة  -
 .وكذلك التطوير السياحي يف منطقة واحة اجلغبوب ،وسوسة وطربق

                                                 
 

عثمان محمد غنيم، بنيتا نبيل سعد، التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل، دار صفاء للنشر والتوزيع،  (1)
 .63، ص 2003، عمان، األردن، 2ط: 
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 إىلالناموس  واسط: املواقع السياحية يف منطقة اخلليج وكذلك مناطق شرق و و اإلقليم السياحي األ -
 اتزربو وبزمية وربيانة والكفرة.

كاكوس ومناطق الواحات سبها التخطيطي والذي يشمل جبال أ اإلقليم السياحي اجلنويب: ويضم إقليم -
 مثل مرزق وغات وتراغن وزويلة.

توزيع األنشطة السياحية  إىلقومات للتنمية السياحية وضعت وزارة السياحة إسرتاتيجية هتدف ومع وجود أفضل امل
عي للموارد اإلخالل ابلتوازن الطبي أوف ابهظة إلىاملختلفة املوجودة على رقعة جغرافية واسعة يف ليبيا دون تك

 السياحية املوجودة.  
 .افية والتارخيية( التوزيع اجلغرايف ألهم األماكن الثق5) :خريطة

 
 .2011 استنادا للهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية، املصدر: من عمل الباحثني

 :اخلامتة
البيئة بتعدد جوانبها املختلفة الطبيعية منها والبشرية هلا جمال رحب يسع الباحثني مبختلف ختصصاهتم  

قدرها على الدراسات أنسب العلوم و أن اجلغرافيا إ :نقولمن ضروب التحيز أن  أوذات العالقة، وليس من املبالغة 
البيئية، وذلك النفتاحها على مجيع العلوم وارتباطها الشديد هبا، من خالل عمليات األخذ والعطاء وزايدة تطور 

 جماالهتا املختلفة.
يت اصة تلك املشاكل اللقد أسهمت اجلغرافيا يف تقدمي احللول املناسبة لكثري من املشكالت البيئية احلديثة، خ 

ن تلك املشكالت ال ميكن حلها إال من خالل دراسة العالقات املتبادلة بني خمتلف يتعرض هلا احمليط اجلغرايف، أل
 العناصر املكونة لعلم اجلغرافيا. 
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وتتجلى أمهية اجلغرافيا ودورها العظيم يف محاية املوارد وعمليات ترشيد استغالهلا، ومن ذلك دورها يف  
اية املوارد املائية، ودراسة العالقة بني الغالف املائي وخمتلف عناصر الوسط احمليط، ومحاية اهلواء والغالف اجلوي مح

من التلوث، واإلنذار املبكر لألخطار البيئية اليت هتدد العامل أبسره، ووضع احللول واملقرتحات الكفيلة للحد من 
 د من هذه املخاطر ابستخدامهم للتقنيات احلديثة واليت من بينها : يف احلنيهذه األخطار، وأييت دور اجلغرافي

نة و استخدام اخلرائط: رغم أن اخلريطة من أهم األدوات الفاعلة يف اجلغرافيا إال أهنا أصبحت يف اآل -
إال أن  .خلإرد والتنبؤ ابألخطار البيئية ...األخرية وسيلة القائد العسكري وخمطط املدن، ويف حصر املوا

 غرايف من أهم الباحثني دقة يف استعمال اخلرائط.اجل

: حيث تكمن أمهيتها يف أهنا جتمع بني  GISاالستشعار عن بعد واستخدام نظم املعلومات اجلغرافية  -
عمليات قواعد املعلومات الشائعة مثل البحث والتحليل اإلحصائي وبني الفوائد الفريدة اليت تقدمها 

ة لشرح األحداث إلىى، وجتعلها ذات قيمة عخر وأنظمة املعلومات األاخلرائط من التحليل اجلغرايف 
 وختمني ما سيحدث يف املستقبل وفهم اسرتاتيجيات التخطيط الصحيح. 

الضبط العلمي، وتسجل بدقة كبرية  أساليب إىل: وهى املالحظة اليت ختضع املالحظة املنظمة  -
م لتصوير ظاهرات معينة، جهاز نظام املواقع ابستخدام أدوات القياس واليت من بينها كامريات وأفال

التيودوليت، جهاز البانتوجراف لقياس احندارات  أواملساحية املتكاملة  احملطة، جهاز GPS العاملي 
  األراضي.
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