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 الملخص
هذا ال�حث إلي تحدید أفضل األراضي المناس�ة للزراعة حسب نوع�ة كل محصول �االعتماد هدف ی     
یتالءم مع طب�عة المنطقة، مع  ) Model( من خالل عمل نموذج  .ARC GIS 10.5برنامج علي 

مراعاة اخت�ار المتغیرات ذات المستو�ات المتوقعة التي تتناسب مع طب�عة الغرض المراد الحصول على 
جمع الب�انات وتخز�نها وتحلیلها وٕاخراجها �طر�قة تمكنه من تفسیر وتعلیل  وأ�ضا؛ نتائج مفیدة �شأنه

وسیتم استخدام االعتماد علي المنهج الوصفي التحلیلي، المتغیرات �صورة لم تكن متاحة من قبل، وتم 
أسلوب النمذجة من خالل الر�ط �المعاییر الخاصة �األراضي الزراع�ة �منطقة سبها للحصول علي خرائط 

 .إلى نتائج رقم�ة وذلك �استخدام تقن�ة نظم المعلومات الجغراف�ة واالستشعار عن �عد ؛ للوصول 
 ومات الجغراف�ة، االستشعار عن �عد، األراضي الزراع�ة، منطقة سبها.: نظم المعلكلمات مفتاح�ة

 المقدمة : -1
تعد نظم المعلومات الجغراف�ة المدعمة �معط�ات االستشعار عن ُ�عد، ونظام تحدید المواقع، ذات         

لزراع�ة، وٕانشاء إیجاد المواقع المناس�ة لألنشطة اوفي فعال�ة كبیرة في تنظ�م، وتحلیل المعلومات المكان�ة، 
 المزارع، ومثل هذه المجاالت مناس�ة تماًما لتطبیق قاعدة ب�انات جغراف�ة لالستفادة من نتائجها.

لذلك ُ�ْعَتَمد �شكل كبیر على تطب�قات نظم المعلومات الجغراف�ة؛ لقدرتها على دعم مجموعة      
 ]1[االستفسارات المكان�ة التي �مكن استخدامها في اخت�ار المكان األمثل 

؛ فقد أثبتت هذه النماذج  Modelling and Simulation�عتمد على عملیتي النمذجة والمحاكاة       
في نظم  Modellingقدرتها على اخت�ار المواقع المالئمة في كثیر من الدراسات المكان�ة. فكلمة النمذجة 

المعلومات الجغراف�ة تعني البرمجة أو تطو�ر نماذج إحصائ�ة أو تطو�ر نماذج التعامل مع الط�قات، 
الفهم والتفسیر. ومع ذلك، فإن خلف�اتهم العلم�ة أدت إلى و�مكن تعر�فها �أنها تمثیل للواقع ُوِضَع بهدف 

 ]2[اختالف كبیر في وضع تعر�فات متعددة للنموذج 
أما المحاكاة، فهي العمل�ة الكبیرة التي تنطوي على عمل�ات النمذجة من خالل إجراء تجارب      

ئج لمختلف المشكالت، بدًال من المحاكاة، مثل ص�غة البرامج الحاسو��ة التي تمكنَّا من الحصول على نتا
 ]3[استخدام التجارب الحق�ق�ة
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 مشكلة الدراسة : -2
اهتماًما  الدولة أولتالقدم، وقد  منذ التي �مارسها سكان منطقة الدراسةالحرف  أهمعد الزراعة من تُ      
 في التساؤالت التال�ة : الدراسةإذ  �مكن ص�اغة مشكلة  بها؛ كبیًرا

 الخصائص الطب�ع�ة وال�شر�ة والتوسع الزراعي �منطقة الدراسة؟هل هناك عالقة بین  -1
 األراضيتقن�ات االستشعار عن �عد ونظم المعلومات الجغراف�ة في دراسة توظیف كیف �مكن  -2

 ؟�منطقة الدراسة الزراع�ة 

 أھداف الدراسة: -3
هدف الدراسة إلى وضع تصور للتطو�ر والتوج�ه الزراعي السل�م للمحافظة على األراضي من خالل ت     

الزراع�ة وتصن�فها، وتحدید ما یناسبها من محاصیل بناء على الخصائص الطب�ع�ة ،  األراضيتحدید 
 .مناسبوالمناخ ال لوصول إلى خر�طة مالئمة مبن�ة على نوع�ة الم�اه ونوع�ة التر�ة والتضار�سل

 منطقة الدراسة: -4
شرقًا) ودائرتي عرض 14:37:00 –شرقًا 14:12:30تقع منطقة الدراسة فلك�ًا بین خطـى طول (     

وت�عد لیب�ا، في الجزء الجنو�ي الغر�ي من  تنحصروجغراف�ًا  ،شماًال ) 27:10:00-شماًال  26:50:00(
منطقة و كم تقر��ا، و تحدها منطقة وادي الشاطئ من ناح�ة الشمال،  800عن مدینة طرابلس مسافة 
الشكل .منطقة مرزق من ناح�ة الجنوب، ومنطقة وادي الح�اة من ناح�ة الغربو الجفرة من ناح�ة الشرق، 

 ) یوضح ذلك.1(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الموقع الفلكي والجغرافي لمنطقة الدراسة : 1الشكل 

 مواد وأسالیب الدراسة: -5
تم  االعتماد علي األسالیب الحدیثة المتمثلة في أسلوب تحلیل الصور الفضائ�ة واستخدام نظم     

 المعلومات الجغراف�ة في رسم وعمل تحل�الت الالزمة ، إذ تم تت�ع اآلتي :
 الزراع�ة المالئمة ببلد�ة سبها: أ. الخطوات العمل�ة الستنتاج الخر�طة
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ة لمنطقة الدراسة من أجل اخت�ار أفضل األراضي  بناءً       على تغذ�ة قاعدة الب�انات الجغراف�ة المعدَّ
الزراع�ة المقترحة والمناس�ة لزراعة المحاصیل �منطقة سبها، فسوف نعتمد على أحد برامج نظم المعلومات 

) یتالءم مع طب�عة  Modelمن خالل عمل نموذج (  ARC MAP10.5الجغراف�ة تحدیًدا برنامج 
المنطقة، مع مراعاة اخت�ار المتغیرات ذات المستو�ات المتوقعة التي تتناسب مع طب�عة الغرض المراد 

 الحصول على نتائج مفیدة �شأنه، ومن هنا فسوف نت�ع المراحل اآلت�ة:
 الب�انات اآلت�ة:وسنعتمد فیها على  جمع البیانات: -المرحلة األولى  -1
− DEM   الخاصة �منطقة الدراسة. المكاني(نموذج االرتفاعات ( 

 الب�انات المناخ�ة. -
 الخر�طة اإلدار�ة. -
 خر�طة الطرق. -
تحدید المعاییر والمواصفات وتوز�ع األوزان النسب�ة للشروط الخت�ار أنسب المواقع  - المرحلة الثانیة -2

 المالئمة لألراضي الزراع�ة:
التنمو�ة؛  تلمعاییر التخط�ط�ة أحد الوسائل واألدوات المهمة التي تستخدم في إعداد المخططاتعد ا      

في اتحاد القرار المناسب. و�الفعل فقد ِص�َغت مجموعة من المعاییر المناس�ة  نإذ تساعد المخططی
 . )1(كما هي مبینة �الجدول الخت�ار األراضي الزراع�ة، 

  األراضي الزراع�ة بناء علي نموذج اخت�ار أنسب األماكن الصالحة للزراعةمعاییر تصنیف  )1جدول (
 )1( األوزان العوامل والموانع المعاییر الثانو�ة المعاییر األساس�ة 
المعاییر التخط�ط�ة 
 الط�قات األساس�ة

 20 أفضل األراضي ذات القدرة اإلنتاج�ة. األراضي الزراع�ة

 الرئ�سة.القرب من الطرق  ش�كة الطرق 

 معرفة األراضي ذات الملك�ة الخاصة. ملك�ة األراضي

المعاییر البیئ�ة 
 الهیدرولوج�ة

 قرب األراضي من منسوب الم�اه الجوف�ة. الم�اه الجوف�ة
 األفضل�ة لألراضي ذات الملوحة المنخفضة.

 القرب من آ�ار الم�اه.
  ال�عد عن المناطق حظر المائي المقید والدائم

20 

الحرارة ، الر�اح ، الرطو�ة في  المعاییر المناخ�ة
الغالف الجوي : الرطو�ة 

 واألمطار

معرفة العوامل المناخ�ة �منطقة الدراسة لمعرفة المحاصیل 
 المناس�ة لها مناخً�ا.

20 

معاییر جیولوج�ة 
 طبوغراف�ة

ال�عد عن األماكن ذات االنحدار المرتفع والزراعة في المناطق  التضار�س
 هل�ة األقل انحداًرا.الس

20 

  یجب أن تكون القدرة اإلنتاج�ة عال�ة للتر�ة. التر�ة
 معاییر خدم�ة
 البن�ة األساس�ة

 ش�كة الكهر�اء
 الصرف الصحي

 القرب من ش�كة الخطوط الكهر�ائ�ة.
 م.300�عیدة عن محطات معالجة الم�اه �مسافة 

20 

 ]4 [المصدر:   

                                       
) الوزن هو مع�ار للتفرقة بین أهم�ة عنصر وعنصر آخر في المجموعة نفسها، وُتْخَتار األوزان �صورة نسب�ة بناء على 1(

 .100أو محل�ة، وأح�اًنا تعتمد المعاییر على خبرة المستخدم، �حیث �كون مجموعها =  معاییر محددة عالم�ة أو دول�ة
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 تصم�م نموذج الخت�ار أنسب المواقع لألراضي الزراع�ة: - المرحلة الثالثة -3
) إلى اخت�ار موقع مكاني مناسب ألداء  Spatial Suitabilityیهدف تحلیل المالءمة المكان�ة (      

وظ�فة معینة. وتعد من أفضل أدوات التحلیل في نظم المعلومات الجغراف�ة، حیث إن اخت�ار أي موقع 
راع�ة البد ف�ه من توافر �عض المعاییر والمواصفات التي تحددها، مع توافر جغرافي إلنشاء أراض ز 

�عد   Geo Data Base)�عض الط�قات المكان�ة؛ إذ ُتَغذَّى قاعدة الب�انات الجغراف�ة �منطقة الدراسة (
 ARCض�ط اإلحداث�ات الجغراف�ة وتحدید اإلسقاط المناسب وتوحید المقای�س و�اعتماد أدوات برنامج 

GIS10.5  . ثم تحلیل المالءمة المكان�ة 
 وف�ما �أتي تتناول الدراسة أهم الخطوات المت�عة فى إنتاج نموذج المالءمة المكان�ة:

 ):  lnputالمدخالت ( •
ْدُت الب�انات األساس�ة المطلو�ة لبدء العمل التي على أساسها ُاْخِتیرت مجموعة من الط�قات تشمل:  َحدَّ

− DEM  لدراسة .الخاصة �منطقة ا 
 الب�انات المناخ�ة. −
 درجة میول سطح األرض. −
 التر�ة. −

 وقد اْعَتَمْدُت على عدة أدوات في بناء النموذج، منها:
- Euclidean Distanceتعمل على حساب المسافات من وسط الخل�ة المصدر  )2(، ع�ارة خوارزم�ة

(الموقع) إلى مركز كل الخال�ا المح�طة بها، وتعیین ق�مة لكل خل�ة تمثل الق�م الفاصلة عن الخل�ة 
 ، ثم استخدامها  لجم�ع الط�قات عدا ط�قة االرتفاعات. ]4[المصدر 

- Slope،  (االنحدار السطحي ) استخدام ط�قة األداة التي ُ�ْشَتق منها المیل�DEM. 
- Reclassify، .وتستخدم هذه األداة في إعادة ترتیب المعادالت لتضیف درجات المالءمة في تدرج رقمي 
- Whited sum \ overlay  تعمل هذه األداة على فصل الخال�ا األكثر مالءمة بناًء على الشروط التي ،

 وضعها النموذج.
- Majority Filter لخال�ا التي خرجت من األداة ، وتعمل على ترش�ح معظم اCondition . 

 Arc) �استخدام تطب�قات نظم المعلومات الجغراف�ة من خالل برنامج ( Modelوتم عمل نموذج (     
Gis10.5) یوضح ذلك.2) لجم�ع العمل�ات التي ُط�َِّقت الخت�ار أفضل موقع مكاني، والشكل ( 

 

                                       
 نس�ة لى الخوارزمي عالم الر�اض�ات - ARC GIS�استخدم برنامج  -خوارزم�ة �قصد بها طر�قة حل معادلة ر�اض�ة )2(
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 نموذج اخت�ار أفضل موقع لألراضي الزراع�ة : 2شكل 

 ):Euclidean Distanceاالشتقاق (  •
َدت لغرض اخت�ار أنسب مكان، وقد ُأْدِخَلت لبرنامج  أداة الحصول على ب�انات من الط�قات التي ُحدِّ

)ARC GIS10.5(  بهدف إنشاء معلومات جدیدة، ولكي یتم الوصول إلى خرائط المالءمة الزراع�ة، البد
 من استخراج الخرائط األساس�ة التي َسُ�ْعَتَمد علیها في النماذج، وهي المتمثلة في اآلتي:

 الرقم�ة: تنموذج االرتفاعا -1
مة رقم�ة تمثل �حتوي على ق� pixel، فكل   Rasterهي ب�انات ذات تمثیل رقمي على ص�غة  

)، وتكون GIS. هذه الملفات توجد ضمن برنامج ( pixelمتوسط ارتفاع سطح األرض في مساحة هذا الــــــ 
) لتوض�ح DEMعادة كبیرة المق�اس، وهي مفیدة ألغراض التخط�ط، وسوف تعتمد الطال�ة استخدام  (

 ها.) ببلد�ة سبDEM) یوضح (3ارتفاع التضار�س واتجاه المیل، والشكل (
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 )  DEM( بلد�ة سبهالنموذج االرتفاعات الرقم�ة  :  3شكل 
 مظاهر السطح: -2

) مظاهر التضار�س ببلد�ة سبها من حیث االرتفاع واالنخفاض، وهي التي س�ستنتج 4یوضح الشكل (
 منها أفضل األراضي المالئمة للزراعة.
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 مظاهر التضار�س ببلد�ة سبها : 4شكل 
یتضح من خالل الشكل السابق تنوع المظاهر التضار�س�ة ببلد�ة سبها؛ إذ تنتشر المناطق السهل�ة 

�ة على است�طان السكان و�التالي دواألود�ة الجافة شماًال، وتمتد حتى الغرب من البلد�ة وساعدت هذه األو 
 الزراع�ة نتیجة خصو�ة التر�ة وتوفر الم�اه.  األراضيانتشار 

 ر:درجة االنحدا -3
درجة االنحدار ببلد�ة سبها، وهي التي �عتمد علیها في تحدید المناطق الزراع�ة حسب  )5(یبین الشكل  

 درجة االنحدار.
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 درجة االنحدار ببلد�ة سبها : 5شكل 
درجة ونالحظ انتشار  30-0یتبین من الشكل السابق ت�این درجة االنحدار ببلد�ة سبها فتتراوح من      

 في خر�طة البلد�ة، وتساعد درجة االنحدار على معرفة األراضي المالئمة للزراعة. 1,5-0,5الدرجة من 
  ):  Land Slopeاتجاه المیل (  -4

وهي لتحدید اتجاه المیل ببلد�ة سبها ؛ والذي بدوره س�حدد سر�ان الجر�ان السطحي واتجاه نمو      
د هذا المیل �التدر�ج في كل خل�ة من خال�ا سطح النقطة، وقد اْشُتقَّْت ط�قة میل األرض  الن�اتات. وُ�َحدَّ

اه من خل�ة إلى الخال�ا المجاورة، )، لتحدید االتجاه الذي ستسیر من خالله الم�Slopeمن خالل األداة (
وُ�َقارن ارتفاع (المنسوب) بإعطاء ق�مة لكل اتجاه مع مناسیب الخال�ا المجاورة، وهذا ما تقوم �ه نظم 
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المعلومات الجغراف�ة، �حیث تساعد متخذي القرار على اآلل�ة الزراع�ة في المناطق المالئمة للحصول على 
 یوضح خر�طة اتجاه المیل ببلد�ة سبها. )6(جدوى اقتصاد�ة عال�ة. والشكل 

 
 اتجاه المیل ببلد�ة سبها : 6شكل 

 ) واستخراج الخرائط حسب المالءمة:Reclassifyإعادة التصنیف ( - المرحلة الرابعة
. وتهدف Reclassify�عاد التصنیف على الط�قة المنتجة من عمل�ة االشتقاق، وذلك من خالل أداة      

ق�اس مالءمة نوع�ة األراضي لزراعة �عض أنواع المحاصیل في المنطقة حسب  عمل�ة التصنیف إلى
خصائص الن�ات وحسب المعاییر الالزمة لألراضي. وهذه العمل�ة مبن�ة على العمل�ات التي س�قتها، وهي 

م معها، التحلیل المكاني لألراضي الزراع�ة، بناًء على نوع�ة الم�اه ونوع�ة التر�ة التي تناسبها والتي تتالء
والمعدالت المناخ�ة التي تعبر عن مدى صالحیتها لالستخدام الزراعي للمحاصیل، والمعاییر التي تحدد 
سیر عمل�ة التصنیف. وفي النها�ة نحصل على خر�طة تحدد األراضي التي تصلح لزراعة المحاصیل 

 حسب طب�عة كل محصول.
محاصیل الزراع�ة ببلد�ة سبها، البد من وضع لكي �مكن معرفة األراضي المالئمة لزراعة �عض ال     

یوضح معاییر  )2(معاییر خاصة �كل محصول، �اإلضافة إلى المعاییر العامة السابق ذكرها، والجدول 
 المالءمة ل�عض المحاصیل الرئ�سة ببلد�ة سبها.

 ) المعاییر الخاصة ب�عض المحاصیل الزراع�ة2جدول (
 ]7[التر�ة  ]6[الحرارة المثلىدرجة  ]5[درجة االنحدار المحصول

ــــف  القمح ــــ ــــ ــــ  متوسطة القوام رمل�ة ، طین�ة ◌ْ  31-25 ◌ْ  1,2-0خفی

 خف�فة جیدة الصرف وعم�قة ◌ْ  31-25 ◌ْ  2,4- 0,5متوسط  البرس�م
ــــف  ال�صل ــــ ــــ  رمل�ة ، خف�فة أو ثقیلة ◌ْ  18 ◌ْ  0,7-0خفی

 جم�ع أنواع التر�ات ◌ْ  35-30 ◌ْ  1,5 – 0متوســــط  النخیل

 
 المناقشة والنتائج :

 من خالل الب�انات المدخلة تم استنتاج األتي :
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 األراضي المالءمة لزراعة محصول القمح: -أ
َفت الخر�طة المالءمة لزراعة القمح حسب الب�انات المدخلة �استخدام عمل�ة       ، Reclassifyُصنِّ

 یوضح ذلك. )7(والشكل 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األراضي المالءمة لزراعة محصول القمح ببلد�ة سبها : 7شكل 
توضح الخر�طة السا�قة األراضي المالئمة لزراعة محصول القمح حسب ظروفه الطب�ع�ة، وذلك من 
خالل إدخال الب�انات كافة للبرنامج؛ إذ اتضح أن األراضي المنتشرة في شرق المنطقة وجنو�ها وجنو�ها 

 مالءمة لزراعتها �القمح.الغر�ي تعد األكثر 
 األراضي المالءمة لزراعة محصول البرس�م: -ب

َفت الخر�طة المالئمة لزراعة البرس�م حسب الب�انات المدخلة �استخدام عمل�ة       ، Reclassifyُصنِّ
 یوضح ذلك. )8(والشكل 

 
 األراضي المالءمة لزراعة محصول البرس�م ببلد�ة سبها :8شكل 

یوضح الشكل السابق خر�طة األراضي المالئمة لزراعة البرس�م. وألهم�ة األعالف في منطقة الدراسة      
منطقة الدراسة؛  تلتغذ�ة الحیوانات، كان البد من توفیر العلف للحصول على ثروة حیوان�ة تغطي احت�اجا

لهذا یتطلب األمر زراعة مساحات شاسعة من األعالف. ومن خالل الخر�طة السا�قة �مكن معرفة أهم 
األراضي التي �مكن استصالحها واالستفادة منها في زارعة األعالف من خالل توافر المعط�ات الخاصة 

 بزراعتها �استخدام التقن�ات الحدیثة.
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 حصول ال�صل:األراضي المالءمة لزراعة م -ج
للخر�طة المعدة لمنطقة سبها، ُأْدِخَلت الب�انات   Reclassify  فمن خالل الق�ام �عمل�ة التصنی     

 یوضح ذلك. )9(والشكل لنستخرج األراضي المالئمة لزراعته. الخاصة �محصول ال�صل؛ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 األراضي المالءمة لزراعة محصول ال�صل ببلد�ة سبها :9شكل 
یوضح الشكل السابق خر�طة األراضي المالئمة لزراعة محصول ال�صل في بلد�ة سبها. وألهم�ة      

المحصول في التغذ�ة لدى سكان المنطقة؛ فإن األمر یتطلب زراعة المحصول �شكل واسع الستخدامه في 
الحها واالستفادة الح�اة الیوم�ة. ومن خالل الخر�طة السا�قة �مكن معرفة أهم األراضي التي �مكن استص

 منها في زارعة محصول ال�صل، من خالل توافر المعط�ات الخاصة بزراعته �استخدام التقن�ات الحدیثة.
 األراضي المالءمة لزراعة أشجار النخیل:  -د

َفت الخر�طة المالئمة لزراعة أشجار النخیل حسب الب�انات المدخلة �استخدام عمل�ة       ُصنِّ
Reclassify یوضح ذلك. )10(، والشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األراضي المالءمة لزراعة أشجار النخیل ببلد�ة سبها : 10شكل 
من خالل الشكل السابق یتضح أن المنطقة مالئمة لزراعة أشجار النخیل؛ نتیجة تالؤم ظروف           

زراعتها مع أراضي المنطقة. وتنتشر األراضي المالئمة في جم�ع أنحاء المنطقة �استثناء المنطقة 



 2020مارس  5- 3لیب�ا،  –، طرابلس 4الدولي الرا�ع للتقن�ات الجیومكان�ة ، لیب�ا جیوتك  المؤتمر

10 
 

في عمل أراضي  القرار يالشمال�ة؛ وذلك لوجود مرتفعات جبل�ة. ومن هنا تساعد هذه التقن�ات متخذ
 لالستصالح الزراعي، وخاصة عند زراعة أشجار النخیل.

نستنتج من ذلك أن إنشاء خرائط المالءمة الزراع�ة  بناًء على معاییر المحل�ة تهدف إلى تقد�م رؤ�ة       
 للتخط�ط والتوج�ه الزراعي السل�م �طرق تقن�ة حدیثة �استخدام نظم المعلومات الجغراف�ة؛ وذلك للوصول

 إلى أفضل األراضي الزراع�ة المحققة لمستوى إنتاج�ة عاٍل.

 التوصیات : -6
ة لتوسع زراعة �عض المحاصیل الزراع�ة المالئمة �نظرًا لما تتمتع �ه منطقة الدراسة من إمكانات طب�ع -

 �المنطقة توصي الدراسة �االتي:
 مشار�ع زراع�ة تفید المنطقة.االهتمام �األراضي المالئمة للزراعة واالستفادة منها في إنشاء  -
ضرورة توظیف التقن�ات الحدیثة المثمتلة في وسائل االستشعار عن �عد ونظم المعلومات الجغراف�ة في  -

بناء قاعدة ب�انات جغراف�ة زراع�ة تساعد في رسم وتحلیل الخرائط الزراع�ة ودعم القرار �أقل جهد ووقت 
 والحصول علي نتائج دق�قة.

عة المحاصیل الزراع�ة حسب األراضي المالئمة لها للحصول علي إنتاج�ة كبیرة التركیز علي زرا  -
 والمحافظة علي إمكان�ات البیئة الطب�ع�ة المتمثلة ي الماء والتر�ة .
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