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 الملخص

نظم المعلومات ك تقن�ات متطورةمصادر الطاقة المتجددة یتطلب استخدام  لتنم�ة إن تحقیق االستدامة
نظم ب التحلیل المكاني تطب�قات تم عرض ال�حثهذا و� .هاعلیالجغراف�ة، ونظم دعم القرار المبن�ة 

طاقة الر�اح، �استخدام ( بلیب�ا الكهر�اء محطة تولید إلنشاءالمعلومات الجغراف�ة لتحدید المواقع األنسب 
لیوم�ة من االب�انات  الفضائ�ة والصور  استخدام� ذلك. و معاییر یتم االستعالم عنهاعدة �) الشمس�ةطاقة 

 حیث .محطة رصد مناخ�ة 28لعدد ، 2012حتى  1983سرعة الر�اح و االشعاع الشمسي للفترة من 
هي االنسب علي الشر�ط الساحلي الغر�ي الشمالي و المناطق الواقعة �السهل الشرقي الشمالي نجد ان 

وتمر مدن حیو�ة كبیرة  حیث �قع ضمن نطاقهامحطة انتاج طاقة كهر�ائ�ة من طاقة الر�اح  إلنشاء
 7.3حتي  4.5الر�اح بهذه المناطق من  حیث سرعة ةبخطوط نقل الجهد وا�ضا بها ش�كة طرق رئ�س�

�المناطق الشرق�ة الجنو��ة و الصحراء و لمنخفضات وا �الساحل الشرقي المرتفعة و المناطق .م/ث
االكثر مالئمة من  هيو   یوم  /2م /ك.و.س7.7حتى 5.7اشعاع شمسي اعلي من  بها السهول الوسطى

و مناطق من�سطة و شاسعة و قر��ه من   0.32الشمسي و االنحدار اقل من  لإلشعاعاعلي ق�م  ثحی
ضرورة استخدام نظم و�نها�ة الدراسة یتم التوص�ة � الجهد.ونقل وتمر بها خطوط الطرق و المدن 

المعلومات الجغراف�ة لدعم عمل�ة صنع القرار وتحقیق أغراض التنم�ة المستدامة في قطاع الكهر�اء والطاقة 
وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلي استخدام تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت الحدیثة في  وددة، المتج

تطو�ر وتنم�ة مشروعات الطاقة الكهر�ائ�ة، وذلك �التوسع في بناء محطات تولید الكهر�اء �استخدام 
اخل وتصدیر الفائض إلي المصادر المتجددة والتي �مكن أن تلبي االحت�اجات المتزایدة من الكهر�اء في الد

 الخارج.

الطاقة المتجددة، ادارة مصادر الطاقة المتجددة، نظم المعلومات الجغرافیة، التحلیل : كلمات مفتاح�ة 
 ، االستعالم المكاني.المكاني

 المقدمة -1

تزاید االهتمام العالمي حال�ا إلى تنو�ع وتجدید مصادر الطاقة وخاصة المصادر (الشمس، الر�اح، 
حیث  .للبیئة المضرةو مصادر التقلید�ة المهددة �الزوال الالمصادر المائ�ة)، وذلك لتقلیل االعتماد على 
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 ، كماالطاقة ال�شر بها تخدم�س التي لطرق ا في متنوعة �أنها الم�اشرة الشمس�ة الطاقة تكنولوج�ات تمتاز
 یجري  كبیرة، ر�اح تور�ینات من الكهر�اء تولیدك التطب�قات من واسعة طائفة في الر�اح طاقة استخدمت

 بوتیرة المتجددة طاقةال تطب�قات نشر وتم. الم�اه مجاري  في أو ال�حر في أو  ال�ا�سة على إما نشرها
 .�الكهر�اء اإلمداد نظم في هاتغلغل مستو�ات ز�ادة دون  تحول فن�ة حواجز توجد وال كثیرة، بلدان في سر�عة

) إال أن المد والجزر ،كتلة حیو�ة، ر�اح، �مصادر الطاقة المتجددة (شمس لیب�اوعلي الرغم من غني 
ومع ذلك  تطب�قاتها ال تزال محدودة، و�رجع ذلك إلي توافر النفط والغاز �كم�ات كبیرة و�أسعار مدعومة.

 الموجودة، الكهر�ائ�ة الطاقة كم�ة في النقصلتعو�ض  بدیلة، طاقة مصادر عن �ال�حث محل�ا االهتمام زاد
 من العدید إنشاءحیث تم   ،االشعاع الشمسي و الر�احالتي تولد من  الطاقة هي البدائل هذه أهم من وكان

في كل من المدن  انشأت محطات للطاقة الشمس�ة .المتجددة الطاقة و الكهر�اء وزارةالمشار�ع برعا�ة 
میجا وات و محطات لطاقة الر�اح �مدینة  104(هون و سبها و جنوب الجبل االخضر)  �مجموع قدرة 

 . ]1[ میجا وات 260(درنة و المقرون) �مجموع قدرة 

 ،GISنظم المعلومات الجغراف�ة (�النظر في الخدمات التي توفرها تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت و 
ونظم دعم القرار المرت�طة �الب�انات  GPS، النظم العالم�ة لتحدید المواقع RSعن �عد  االستشعار

أسس  على بلیب�اتطب�قات الطاقة المتجددة منها في تنم�ة  لالستفادةإمكان�ة  ان هناك ، نجد)المكان�ة
 من العدید ولتتناحیث  صح�حة وأدوات دعم القرار إلمداد متخذي القرارات �المعلومات الفور�ة والدق�قة.

 الجغراف�ة المعلومات نظم �استخدام و االستعالم عنها المعاییر أسلوبالتحلیل المكاني و  تطبیق الدراسات
  :ومنها  المتجددة الطاقة ادارة مجاالت في

 منطقة في الشمس�ة الطاقة لتجم�ع المواقع أفضل تحدیدل 2018) ،واخرون  داود،(من قبلقدمت  دراسة
 حیث. المعاییر متعددة الجغراف�ة المعلومات نظم �استخدامبدولة المملكة العر��ة السعود�ة   المكرم مكة

 المكرمة مكة مناطق كافة أن إلى و توصلوا للمنطقة، ب�انات عدة على بناءً  المعاییر تلك استخدموا ب�حثهم
من  دراسة ا�ضا اعدت .]2 % 80 [مالئمة نسب �متوسط الشمس�ة الطاقة مشار�ع إلنشاء مناس�ة

 الجدید الوادي محافظة في الطاقة تولید وٕامكانات الشمسي لإلشعاع المكاني لتحلیلل) 2017،عو�ضة(قبل
 األماكن أنسب من للوادي الغر�ي الشمالي الجزء ان استنتج علیها تحصلو من النتائج التي بدولة �مصر. 

 الطرق  ش�كة من والقرب السطح واستواء الشمسي اإلشعاع قوة حیث الشمس�ة؛ الطاقة استخدامات لتوطین
 الرب، جاد(ال�احثةها تالتي قدم دراسةالو ]. 3 [وتوافرها األراضي أسعار ورخص للكهر�اء العامة والش�كة
بدولة  المتعددة المعاییر أسلوب �استخدام المتجددة الطاقة الستغالل المواقع أفضل تحدیدل2013) �اسمین،

 الغر��ة، الصحراء ووسط وشمال سیناء، جز�رة ش�ه من الجنو�ي النصف مالئمة �أن واستنتجت ،مصر
 وجنوب الخارجة، الواحات ومنطقة الر�اح، لطاقة اقتصاد�ا ممتازٍ  �شكلٍ  الشرق�ة �الصحراء متفرقة ومناطق

 األمثل التوز�ع دراسة تعرض )2018،سرور آلو  ،الخالق عبد (ا�ضا اوقدم .]4 [سیناء ووسط سیوة، واحة
 المعلومات نظم �استخدام�المملكة العر��ة السعود�ة  النعیر�ة �محافظة الشمس�ة الطاقة استغالل لمواقع
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المناطق المالئمة لالستغالل كمحطة طاقة  غالب�ة أنالنتائج التي تحصلوا علیها  خالل من .الجغراف�ة
 .]5[  للمحافظةمن المساحة الكل�ة  %75بنس�ة أي  2كم 11230شمس�ة �المحافظة �مساحة 

 أفضل تحدیدل GIS الجغراف�ة المعلومات نظمالتقن�ات المكان�ة ب امكان�ة استخدام تم عرض بهذه الدراسة
 السطح كمیل یتم االستعالم عنها معاییر عدة وفق  او تور�ینات ر�اح شمس�ة طاقة محطة إلنشاء موقع

و ال�عد عن العمران و المناطق  الكهر�ائ�ة والش�كة ،و سرعة الر�اح الشمسي واإلشعاع ،ةلألرض الطب�ع�
لیوم�ة من سرعة الر�اح و االشعاع االب�انات  الفضائ�ة والصور  استخدام� ذلكو  االثر�ة و الس�اح�ة.
 .محطة رصد مناخ�ة 28لعدد ، 2012حتى  1983الشمسي للفترة من 

 :و الب�انات المستخدمة الدراسة نظر�ة عمل -2

 :موقع الدراسة •
  1775500نحو تبلغ مساحة تشغل و اإلفر�ق�ة للقارة الشمالي الساحل من األوسط القسم في لیب�ا تقع
 لساح �شر�ط 24)0  '59و 09 '8( طول وخطي 18)0 45'و 032 58'(عرض دائرتي بین تقع فهي .2كم
 نطاقللیب�ا منها  التضار�س�ة لوحداتل رئ�س�ة أقسام أر�عة تحدید الممكن منو  .كم 1900 عن ز�دی

 . شرقاً  المصر�ة الحدود حتى غر�اً  الممتدةالشمال�ة  الج�ال نطاقو  الض�قة والسهول الساحل�ة السهول
 الشمال�ة المنخفضاتو  الج�ال وتضم الصحراء واخیرا .والصحراء الج�ال بین االنتقال مناطق�اإلضافة الي 

 6,754,507م) حوالي 2018-م2017(�بلغ عدد السكان بناًء على إحصائ�ات و  .الجنو��ة المنخفضاتو 
تتمیز لیب�ا �المناخ الحار خالل فصل الصیف خاصًة في المناطق الصحراو�ة �اإلضافة إلى و  نسمة،

اما �النس�ة للرطو�ة فهي مرتفعة طول العام  العواصف الرمل�ة، والر�اح وصوًال إلى ال�حر األب�ض المتوسط
لرط�ة من جهة ال�حر و منخفضة جدا �المناطق علي المناطق الساحل�ة �سبب هبوب الر�اح ا

 . و حدودهایوضح موقع لیب�ا  )1(و الشكل  .[6]الصحراو�ة

 

 لیب�ا. ةدول حدود موقع و):1شكل(
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 : بالدراسةالبیانات المستخدمة  •
و سرعة الر�اح  الم�اشر الشمسي إلشعاعالمتوسط السنوي ل التي تم االعتماد علیها �الدراسة هي الب�انات

 محطة 28لعدد م 2012الي  م1981الفترة من تم الحصول علیها من هیئة االرصاد الجو�ة بلیب�ا التي 
  لعام هي STRM الرقم�ة االرتفاعات ونماذج الفضائ�ة مرئ�اتال الخرائط و اما بخصوص .مناخ�ةرصد 

 و .م 10 ×10بدقة األمر�ك�ة الجیولوج�ة المساحة لهیئة اإللكتروني موقعال تم الحصول علیها من  2018
حیث  .المفتوحة الطرق  لش�كة اإللكتروني الموقع من اعلیه الحصول تم العمران�ة والمناطق الطرق  ش�كة

 .4حتي  2الخرائط و المرئ�ات �الشكل  وكل محطة  حسب عرض التوز�ع االحصائي للب�اناتتم 
 

 
 .2012الي  1983من الفترة  لیب�ا): مخطط لب�انات المتوسط السنوي لسرعة الر�اح لدولة 2شكل (  

 
 .2012الي  1983من الفترة  لیب�الدولة  الم�اشرلإلشعاع الشمسي ): مخطط لب�انات المتوسط السنوي 3شكل ( 
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المیول و الكهر�اء  و خطوط نقل جهد ، الطرق  ،موقع محطات الرصد الخرائط المستخدمة �الدراسة توضح) : 4الشكل (
 .االنحدار لألرض الطب�ع�ة 

 مفھوم نظم المعلومات الجغرافیة و اإلمكانیات المتوافرة بھ: •
 ، هو علم لجمع وتخز�نGeographic Information System (GIS)نظم المعلومات الجغراف�ة 

 یتضمن الب�انات التال�ة:و  عرض وٕاخراج المعلومات الجغراف�ة والوصف�ةو  تحلیلو  معالجةو 

 او التصویر الجويو صور جویة بواسطة أدوات المساحة األرضیةو خرائط البیانات المكانیة: .1
. تخزن وتحلل وتعالج ھذه البیانات من خالل GPSاالستشعار عن بعد والنظام العالمي لتحدید المواقع 

 .ArcViewبرامج نظام المعلومات الجغرافیة ، مثل برنامج 
أسماء المناطق الموجودة في الخرائط تخزن وتحلل و أسماء الخرائطو جداول البیانات  :البیانات الوصفیة .2

  .نات من خالل نظم إدارة قواعد البیانات وتعرض ھذه البیا

 :[7]،)5التي تم توض�حها وعرضها �الشكل رقم (تتضمن برامج نظم المعلومات الجغراف�ة اإلمكان�ات و 
 استرجاع المعلومات من نظام إدارة قواعد البیانات المستخدم لتخزین ھذه البیانات. .1
مثل عالقات التجاور (قرب منطقة من مناطق معینة،  إمكانیة تحلیل العالقات بین األماكن علي الخرائط، .2

 .البیئة المحیطة بمنطقة ما، تأثیر ظواھر طبیعیة على المناطق)
إمكانیة تحلیل ومعالجة بیانات الشبكات، مثل شبكة الطرق لتحدید أفضل الطرق التي تقود إلي موقع  .3

 معین، شبكة الموصالت، شبكات إرسال الطاقة الكھربائیة.
 .تركیب طبقتین أو أكثر إلنتاج طبقة جدیدةإمكانیة  .4
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تمثیل الظواھر الطبیعیة والتعامل معھا على الخریطة لتحدید العالقات المكانیة لھذه الظواھر بناء على  .5
 معطیات محددة.

 إنشاء النطاقات الالزمة للعملیات التخطیط العمراني واالقتصادي. .6
ة، إجراء عملیات خاصة لتوضیح العالقات بین إمكانیة إجراء االستعالم عن بیانات مكانیة معین .7

 المعلومات باستخدام العالقات الریاضیة.
المساعدة على الوصول إلي قرار حول كتستخدم نظم المعلومات الجغرافیة لدعم عملیة صنع القرارات،  .8

 اختیار موقع بناء على عوامل مختلفة.

 

 مكونات نظام المعلومات الجغرافي و االمكان�ات المتوفرة �ه. ):5شكل (

لتحدید افضل المواقع إلنشاء محطات تولید الطاقة من استخدام التحلیل المكاني -3
 الطاقة الشمس�ة و الر�اح في لیب�ا:

تحو�ل الب�انات الوصف�ة  یتضمننموذج تنبؤ و تحلیل مكاني �استخدام نظم المعلومات الجغراف�ة  اعداد ان
بناء نموذج ومن ثم  المطلو�ة للتطبیق، raster dataإلى الب�انات المكان�ة  vector dataالمتجهة 

بناء ، Symbologyالتصنیف، الترمیز مثل (تنفیذ العمل�ات المختلفة للب�انات لالتحلیل المكاني  إلجراء
كما هو موح   )map projectionى الخرائط وضع اإلسقاطات عل ،معالجة  الصورط�قات الب�انات، 

 .)6�المخطط (

 
 .):  النموذج المقترح نظام المعلومات الجغرافي لتطو�ر الطاقة المتجددة6كل (ش

و خطوط  ملف نقطي �حتوي علي الب�انات للمحطات من حیث دوائر العرض إعداداوال  تمت هذه المرحلة
 )(Shape fileالص�غة� �ط�قة النقاطي و سرعة الر�اح لكل محطة ساالشعاع الشم والطول و المنسوب 

 االرتفاعات ونماذج الطبوغراف�ة والخرائط الفضائ�ة المرئ�ات یتم تحمیل ثان�اArcMap. �استخدام برنامج
عداد ط�قة تخص الطرق الرئ�س�ة و اخري لخطوط نقل الجهد وا�ضا ط�قة تخص المناسیب و إل الرقم�ة
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 Geostatistical interpolationنموذج تنبؤ مكاني �استخدام اداة  عملتم  ثالثا .الطب�ع�ةالمیل لألرض 
. األخرى الب�انات مطا�قتها علي الط�قات التي تمثل ومن ثم و سرعة الر�اح  الشمسي الم�اشرلق�م االشعاع 

 والتوز�ع المكاني لكل من سرعة الر�اح و االشعاع الشمسي  8و 7رقم �األشكال و توضح الخرائط 
 .الكنتور�ة  الخرائط

 
 المعد. ج): التوز�ع المكاني لإلشعاع الشمسي حسب النموذ7الشكل ( 

 
 المعد. ج): التوز�ع المكاني لسرعة الر�اح حسب النموذ8الشكل (

 لكل ط�قة Quarry builder التي یتم االستعالم عنها �استخدام اداة  و المعاییر المعلومات تحدید تم را�عا
 طاقة محطات إلنشاء المثلى المناطقتحدد ل )1(وفق التصن�فات التي تم التحصل علیها كما الجدول

 :و الر�اح  شمس�ة

 :االشعاع الشمسي •
 .یوم  /2م و.س/ ك.  6من اكثر بھا اشعاع شمسي تكون التياالستعالم عن المناطق 

 سرعة الریاح •
 م/ث 4.5 من اكثر بھا سرعة الریاحاالستعالم عن المناطق  

 :سطح األرضمنسوب  و میل  •
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 لسھولة باإلضافة اإلنشاء تكالیف من للتقلیل وذلك بسیط انحدار ضمن تقع االستعالم عن المناطق التي
 .واقل 1.90 االنحدار من  ،التوربینات  الریاحو  الشمسیة الطاقة الواح تركیب

 :خلو المناطق من العوائق (المباني ، األشجار العالیة) •
 تأثیر إلى إضافة بھا العبث یتم ال لكي ، و العمران السكني التجمع عن بعیدةیتم االستعالم عن المناطق ال

 .كم 2بان تكون تبعد بأكثر من  الواصل الشمسي اإلشعاع على السیئ العمران
 و الطرق: القرب من شبكات إرسال الطاقة الكھربائیة •

 بأقل الكھربائیة بالشبكة لتوصیلھا كلم 1 من باقل الكھرباء شبكة التي تبعد عن  االماكنیتم االستعالم عن 
 .باستمرار وتنظیفا إلیھا الوصول لسھولة متر 250 من باقل  لطرق الرئیسیةل االقربوعن االمكان  تكالیف

 :البعد عن األماكن السیاحیة  والثقافیة •
ال یفضل بناء محطات تولید الكھرباء باستخدام طاقة الریاح في مناطق السیاحیة وذلك لتجنب الضوضاء 

 ربینات الریاح والمحافظة على أمان المنطقة من اإلخطار الكھربائیة.والتي تسببھا حركة ت

 .خطوط نقل الجهدومیل االرض الطب�ع�ة و ) توز�ع مستو�ات سرعة الر�اح و االشعاع الشمسي 1جدول رقم (
االشعاع الشمسي  م/ث سرعة الر�اح التصنیف

 /یوم2ك.و.س/م
 فولت خطوط نقل الجهد المیل لألرض الطب�ع�ة

 المستوى األول
 المستوى الثاني
 المستوى الثالث
 المستوى الرا�ع

 المستوى الخامس

2.9-3.6 
3.6-4.1 
4.1-4.8 
4.8-5.8 
5.8-7.3 

4.9-5.2 
5.2-5.3 
5.3-5.6 
5.6-6.2 
6.2-7.7 

0-0.15 
0.16-0.16 
0.17-0.31 
0.32-1.9 
2-19 

0 
132000 
220000 
400000 
66000 

 مناقشة النتائج : -4

نتائج االستعالم عن االمكان االكثر مالئمة من حیث  منالحصول علیها تم بناء علي المخططات التي 
اعلي ق�م لإلشعاع الشمسي و اعلي سرعة ر�اح واقل انحدار و االقرب الي خطوط نقل الجهد واالقرب 

 ) نجد ان :10(  و) 9لألراضي الفضاء �حدود المدن وهو ما عرض �األشكال ( 

وفق تصنیف  جغرافیة أقالیم خمسن ھناك ا() رقم الشكل في الشمسي اإلشعاع تساوي خطوط توضح •
 یوم   /2م /ك.و.س  6.2عنحتى  5.6 بمعدل لیبیا مساحة من األكبر القسم االشعاع الشمسي اذ نجد ان 

وھي المنطقة ) N 200الي  N 300) و خطي طول (E300الي   E100والتي تقع ما بین دائرتي عرض (
اوباري وھون وودان ومرزق وغات والمتمثلة بالحزام الجنوبي لدولة لیبیا بالمدن جالو واوجلة وسبھا 

حتي الحدود الجنوبیة للدولة. اما المساحة ذات االشعاع الشمسي األعلى فھي تتمركز بمنطقة الكفرة 
اعلي  بمعدل ) N 200الي  N 250) وخطي طول (E200الي   E250والتي تقع ما بین دائرتي عرض (

 منطقة في. و ظھرت ایضا منطقة ذات اشعاع شمسي عالي  یوم   /2م /ك.و.س 7.7حتى  6.2من 
الواقعة  یوم   /2م /ك.و.س 7.3 عنحتى  5.6 بمعدل األخضر الجبل من المرتفعة المناطق وتمثل محدودة

بالمدن شحات و درنة و  ) N 300الي  N 250) وخطي طول (E200الي   E250( بین دائرتي عرض
 البیضاء . 

زعة علي كامل الشریط والم الریاح أن یتضحالتوزیع المكاني لقیم سرعة الریاح لكامل للیبیا الي  بالنظر •
) E100الي   E250( م/ ث وھي المحصورة بین دائرتي عرض 5.8حتي  4.1بحدود  للیبیاالساحلي 

بالمدن من طبرق بالحدود الشرقة الشمالیة حتى نالوت بالحدود  ) N 300الي  N 250وخطي طول (
الغربیة الشمالیة .و تمتاز المناطق بمرتفعات الجبل االخضر باعلي معدل لسرعة ریاح سنویة ما فوق 
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 ) N 170الي  N 250) وخطي طول (E270الي   E250( الواقعة بین دائرتي عرضم/ث  7.3حتى  5.8
 ة و البیضاء وبنغازي، ایضا بنفس المعدل المناطق من الخمس حتى زلیتن.بالمدن طبرق وشحات و درن

و وفق الخریطة الخاصة بتوزیع خطوط نقل الكھرباء نجد ان توافر شبكات اإلرسال الكھربائیة  •
(محطات المحوالت) في مناطق علي طول الساحل بشمال لیبیا ابتداء من طبرق حتى نالوت وزوارة و 

حتى ودان و  نمن ھو وط نقل الكھرباء تصل المناطق اوجلة وجالو الي الكفرة كما تتوافر ایضا خطو
كیلو فولت وتلك المناطق جمیعھا تتمیز بسرعات  400الي  220الي غات بجھد من  اوباري و مرزق

ریاح و معدل اشعاع شمسي عالیة و كما تتوفر شبكة نقل رئیسیة تربط كل ھذه المناطق و المدن مع 
بعضھا البعض. غیر ان ال یفضل بناء محطات تولید الكھرباء باستخدام طاقة الریاح او االشعاع 

  .منطقة شحات و سوسة صبراتة وغیرھا من التي تعتبر مناطق سیاحیة واثریةالشمسي في 
 2حتى  0اي بین  االقلالنموذج الخاص بتحلیل میل االرض الطبیعیة ان االماكن ذات المیل  وحسب •

والمنخفضات الساحلیة من زوارة حتى الزاویة فنجدھا بالسھول الشرقة من طبرق حتى سلوق 
 جلة وجالو والسریر و تازربو ومنخفضات بسبھا و مرزق و اوباري.ومنخفضات بالوسط من او

 

 ): یوضح االمكان المالئمة النشاء محطة شمس�ة.9شكل(

 

 ): یوضح االمكان المالئمة النشاء محطة لتولید الطاقة من الر�اح.10شكل(

 :الخالصة والتوص�ات -5

محطات إنتاج  إلنشاءتضمن ال�حث استخدام نموذج لتحلیل الب�انات المكان�ة لتحدید المواقع األنسب 
سرعة الر�اح، ( اعلى الب�انات تضمنت  �االستعالم عن واالشعاع الشمسي الكهر�اء �استخدام طاقة الر�اح،

 من القربق الرئ�س�ة، القرب من ش�كات اإلرسال الكهر�ائ�ة، القرب من الطر االشعاع الشمسي ،اعلى 
المناطق الواقعة وفق النتائج المتحصل علیها نجد ان  .میل وانحدار االرض الطب�ع�ة ) ،السكن�ة المدن

الي  N 330) وخطي طول (E210الي   E420( الواقعة بین دائرتي عرض�السهل الشرقي الشمالي للیب�ا 
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N 130 (  لقر�ها منمحطة انتاج طاقة كهر�ائ�ة  إلنشاءهي االنسب ) الب�ضاء و درنة و طبرق و  المدن
علي الشر�ط . ا�ضا من الممكن انشاء محطات من طاقة الر�اح �المناطق الواقعة )بنغازي حتى سلوق 

و مصراته و طرابلس و الخمس الي زوارة وزلیتن و�ني ولید  سرتالساحلي الغر�ي الشمالي و بها المدن 
 �اإلضافة الىالشرقي الشمالي  �الساحل هي  ء محطة شمس�ةافضل المواقع إلنشا نجد ان و ومزدة.

المنطقة الواقعة و �المناطق الشرق�ة الجنو��ة و الصحراء و السهول الوسطى لدولة لیب�ا لمنخفضات ا
كونها كل تلك المناطق المختارة تمتاز  .�الجنوب الغر�ي و المتاخم للحدود اللیب�ة النیجر�ة و الجزائر�ة

وتقع من و�الط�ع  0.32الي  0.0الطب�ع�ة  لألرضو �انحدار  و سرعة ر�اح م�اشرمسي ش شعاعا �أعلى
ضرورة استخدام نظم المعلومات � نوصي هنا و من .الرئ�س�ة تمر من خاللها خطوط نقل الجهد والطرق 

الجغراف�ة ونظم قواعد الب�انات المرت�طة بها، ذلك لدعم عمل�ة صنع القرار وتحقیق أغراض التنم�ة 
بناء ش�كات المعلومات الجغراف�ة، والتي تساعد على  ..المستدامة في قطاع الكهر�اء والطاقة المتجددة

الوصول إلي الخرائط الجغراف�ة عبر ش�كة االنترنت، وصور األقمار الصناع�ة، وهذا بهدف توفیر الب�انات 
 ستدام للقطاع.والمعلومات المكان�ة الفور�ة لمتخذي القرار وتحقیق أغراض التخط�ط الم
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