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 الملخص

مصادر الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة وبديلة ومساندة للمصادر  إن تحقيق االستدامة يتطلب تنمية وتطوير
المبنية  م القرارستخدام أدوات وبرمجيات ونظم دعإالطاقة التقليدية، حيث يتطلب تطوير هذه الطاقة الى 

على تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الحغرافية وذلك لتحليل المواقع الجغرافية المتوقعة إلنشاء 
 مشروعات الطاقة المتجددة فيها بناءًا على مؤشرات ومعايير هندسية وبيئية مختلفة .

ا على العالقات المكانية الطوبولوجيالمعلومات الجغرافية إجراء التحليل المكاني الذي يعتمد م نظ سهلت
للمعالم، وذلك من خالل بعض االوامر التي تمكن الوصول الى نتائج معينة، وذلك من خالل تحليل مواقعها 

( إنطالقًا من الفكرة االساسية وهي أن الظاهرة المكانية )سواء كانت Locational Analysisالجغرافية )
تظم أو تترتب عشوائيًا في المدينة أو الدولة باالعتماد على عالقتها خدمية أم غيرها( ال تتوزع بشكل من

 ( .Spatial Relationshipالمكانية )

ستخدام إلمواقع إنشاء مزارع الرياح تم  Spatial Distributionوللكشف عن دقة وكفاءة توزيعها المكاني 
انية جغرافي لتحليل البيانات المك االساليب الكمية واالحصائية المتنوعة، وكذلك تطبيق نموذج معلومات

( بواسطة التعامل مع عدة طبقات للبيانات المكانية منها Optimum Locationلتحديد المواقع االنسب )
تجاهها، الشبكة االرسال الكهربائية، الطرق، التجمعات السكانية، الشريط الساحلي البحري،  سرعة الرياح وا 

رة الطيور، ومن خالل التحديد المسبق للمعايير واالشترطات البيئية المطارات، طوبوغرافية االرض، خط هج
المحلية والدولية النشاء مزارع رياح فقد تم مقارنة النتائج المتحصل عليه من الدراسة مع المواقع المقترحة 

وتعديل من التوربينات  %68( االسبانية فوجد هناك تتطابق مع المعايير بنسبة (MTorresمن قبل الشركة 
 أماكن خمس توربينات إلنها تخالف بعض المعايير.

: طاقة نظيفة ، نظم المعلومات الجغرافية ، المواقع االنسب ، النمذجة المكانية ، تحليل كلمات مفتاحية
 ، مزارع رياح.درنةمكاني، 
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 ة. المقدم1

أمين حيث يمثل توفير وت تعتبر الطاقة مطلب ضــــــروري للتطوير االقتصــــــادي و االجتماعي المســــــتدام
تزايد االهتمام العالمي حاليًا الى تنويع الوصــــــول للطاقة من القضــــــايا الهامة على مســــــتو  العالم، وقد 

 اشـــعة الشـــمس والمصــــادر المائيةو جددة مثل الرياح توتجديد مصـــادر الطاقة و خاصـــة  المصـــادر الم
ايد ة بالزوال ومواجهة التهديدات البيئية )تز وذلك لتقليل االعتماد على مصـــــــــــادر الطاقة التقليدية المهدد

 . معدالت انبعاث الغازات الدفيئة ( للتغير المناخي التي تتزايد خطرًا يوما بعد يوم 

ة مـا نتج عن ذلـك من دعوات إقليميــنتـاج الطـاقـة الكهربـائيـة بـالطرق التقليـديـة و إمشــــــــــــــاكــل بـالربط بين 
ســــتخدام تقليل من إ المســــاهم فيو  بصــــورة أكثر فاعلية وعالمية لضــــرورة التعامل مع المشــــاكل البيئية 

درجــة  2.8الوقود االحفوري في محطـات توليـد الكهربـاء ممـا أد  لزيـادة درجـة حرارة االرض إلى نحو 
دل ذوبان الجليد في القب الشمالي، مئوية خالل الخمسين عامًا الماضية وهو ما أنعكس على زيادة مع

أماكن كثيرة وشـــــــــــاســـــــــــعة من ي البحار والمحيطات لتهدد في النهاية ومن ثم إرتفاع منســـــــــــوب المياه ف
  [1]االرض. 

تعد تقنيات االســــــــتشــــــــعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية من التقنيات الحديثة التي توفر كم هائل 
من المعلومات وتتيح الربط بين المعلومات المكانية والوصــــــــفية التي تعتمد على منهجية واضــــــــحة في 

فرصــة لتحديد أنســب المواقع إلنشــاء مزرعة رياح بحيث تحقق نمذجة المكانية بغرض إتاحة العمليات 
الحد االقصــى من االيجابيات والحد من الســلبيات وذلك بناءًا على مجموعة من المعايير والمواصــفات 

 .التخطيط البيئيعملية العمليات المهمة في  وهذهالقياسية، 

 . مشكلة البحث 2

 في مناقشة الموضوعات التالية:الدراسة مشكلة وتتمثل 

هل تســـــــاهم تقنية االســـــــتشـــــــعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحديد مكاني للموقع  .1
 األمثل إلنشاء مزرعة رياح؟

 هل يحقق الموقع المختار األمان و االستقرار البيئي؟ .0
الجغرافية والمعايير ن تقع المنطقة االنســـــــــب لنصـــــــــب هذه المحطات في ضـــــــــوء المتغيرات أ .3

 البيئية؟
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 فرضية البحث . 3

 لكي تتحق أهداف الدراسة تم وضع عدة فرضيات سيتم إثبات مد  صحتها وهي على النحو التالي:

 .والموقع االنسب النشاء مزرعة رياحهناك عالقة طردية بين سرعة الرياح  .1
 ومعايير البيئية المختلفة . الموقع االنسب هو الموقع الذي تتوازن فيه جميع العوامل .0
كثر ختيار المواقع االإبواســــــــــــــطة تقنية نظم المعلومات الجغرافية يســــــــــــــهل في  إن تطبيق المعايير .3

 . مزرعة رياحنشاء مالئمة إل

 بحثأهمية ال. 4

 االتي : في البحث تكمن أهمية

ســــــــتخدام تقنيات االســــــــتشــــــــعار عن بعد ونظم إتعتبر هذا البحث من الدراســــــــات القليلة التي تتيح  .1
 .في تحديد المواقع االكثر مالئمة إلقامة مزارع رياح في ليبياالمعلومات الجغرافية 

يوفر هذا البحث قاعدة بيانات جغرافية لمنطقة الدراســـــة تســـــاعد المهتمين والباحثين في ليبيا على  .0
كثر المالئمـة إلقـامـة مزارع الرياح حيث فهم إمكـانيـة إســــــــــــــتخـدام هـذه التقنيـات الختيـار المواقع اال

 .تمكنها من عمل دراسات مقارنة مما يؤدي الى إثراء البحث العلمي
ها مع ومقارنت مزارع ريحيةقامة المالئمة إلتوضـــح أفضـــل المواقع  درنةإنتاج خريطة رقمية لمدينة  .3

 .المواقع المقترحة من قبل الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
 رارد تفيد المخطيطين ومتخذي القتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات والتي ق المساهمة في .4

 . المدينةداخل 

 البحثحدود  .5

 

 

 

 

 

درنة منطقة جبلية تقع في شمال شرق ليبيا 
( شمااًل  32230 – 52230بين خطي طول )
( شرقًا  32200 – 52200ودائرتي عرض ) 

يحدها من الشمال البحر االبيض المتوسط 
سلسلة من تالل الجبل االخضر ومن الجنوب 

ويشطر منطقة الدراســــة مجر  الوادي الى 
      [2]شطرين وهذا الوادي يسمى وادي درنــة .

 
 ( منطقة الدراسة1الشكل )
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 أهداف البحث  .6

 تتمثل أهداف الدراسة في المحاور التالية:

 نشاء مزرعة رياحإل االماكننسب أختيار المكاني إلتسخير التقنيات الحديثة في التصنيف والتحليل  •
 في منطقة البحث .

المعاصر من خالل أخذ المعايير  تطبيق نظم التحليل المكاني في مجال التخطيط البيئي •
 . واالشتراطات البيئية في عين االعتبار عند إختيار المواقع االكثر مالئمة 

 ىبحيث تجيب عن كثير من التساؤالت الت بحثلبناء قاعدة بيانات جغرافية متكاملة لمنطقة ا •
ة الذي قد يشمل مناطق الدراسة بتوافر مؤشرات كميالمستدامة والتطوير و تستوقف عمليات التنمية 

مكانية تحديثها مستقباًل.أ عن   غلب ظواهر المدينة وا 
ة مع المواقع التي تم تحديدها في منطقة الفتائح بمدين البحثالمقارنة النتائج المتحصل عليها من  •

 إلقامة مزرع رياح عليها .رنة د
 

  بحثال منهجية .7

لذي ا لوصفي، المنهج التطبيقي، المنهج التحليليالمنهج امجموعة من المناهج: على  منهجية البحثتعتمد 
جر  تحليل اء عمليات النمذجة المكانية واليتم التكامل بين المناهج من تجميع للبيانات الوصــــــــــــفية والمكانية وا 

ومدي مطابقتها للمعايير واالشتراطات البيئية واالنشائية الختيار المواقع المالئمة القامة المكاني االحصائي 
 مزارح رياح .

 بالمراحل التالية : يمرحيث 

 . بحثمنطقة النشاء مزرعة رياح بإل المتاحةالبيئية  واالشتراطات المعاييرتحديد  •

برنامج  بإســـتخدام Buffer والحرم  Classificationوالتصـــنيف   Editor الترقيم  إجراء عمليات •
ArcGIS10.5   

للمعـــايير  Overlayوعمليـــة التراكـــب  Data Modellingالنمـــذجـــة المعلومـــاتيـــة  عمليـــاتجراء إ •
خريطة واحدة بغرض الحصــول على  Union-Eraseعملية االتحاد والمســح  من حيثالمختلفة 

 . لمزرعة الرياح Optimum Locationالموقع األنسب تمثل المناطق 
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 مع االشتراطات البيئية للموقع بحثالمعايير المعلوماتية المكانية لل 1.7 

تعتمـد عمليـات اختيـار الموقع األنســــــــــــــب على أســــــــــــــاليـب التخطيط البيئي والتي تـدخل فيها مجاالت علمية 
 .منها عمرانية، جيولوجية ، بيئية ونباتية وغيرها تشعبةكانية مومعلوماتية م

 ظروف المناخية ال 1.7.1

، الرياح ،يقصــــــد به حالة الجو في مكان ما خالل فترة طويلة، ويشـــــــمل عدة عناصـــــــر منها : درجة الحرارة
 [3].والرطوبة النسبية التي تعاني منها المنطقة بسبب قربها من البحر  االمطار

  الرياح واتجاهها السائد  1.1.7.1

امل اســــاســــي كعواتجاهها خيارًا أفضــــل لتوليد الكهرباء يجب التركيز على ســــرعة الرياح الرياح لجعل طاقة 
إســــــــــــــتخدام طاقة الرياح من عدمها ومعرفة الكميات امكانية معرفة مد  لتحـديـد أكثر المواقع مالئمـة كذلك 

 ي لسرعات الرياح. التقديرية للطاقة المنتجة حسب التصنيف العالم

 سرعـــــة الرياح  .أ

 

 

 

 

 

 

 

بتحليـل البيانات المتوفرة  من محطة ارصــــــــــــــاد 
ســــنة من  42الجوية بمنطقة البحث خالل فترة 

( وجد أن المعدل الســـــــــــنوي  1949-0222) 
عقـــدة( وأن  10.16العـــام لســــــــــــــرعـــة الريـــاح )

المعدل الشـــهري لســـرعة الرياح في شـــهر يوليو 
ســــــــــــنة  42هو أعلى بين الشــــــــــــهور خالل فترة 

عقدة( بينما شـــــــهر اكتوبر  14.5)وصـــــــل الى 
أقل متوســـــط لســـــرعة الرياح حيث وصـــــلت الى 

كــذلــك تم تجميع البيــانــات من  عقــدة( ، 9.95)
الجهــاز التنفيــذي للطــاقــات المتجــددة وتم عمــل 
خريطة للبيانات المتحصـل عليها من إحداثيات 
لمواقع محطات الرصــــــد على ثالث مســــــتويات 

 [3] متر(. 12-52-122)

 

 
مواقع المحطات الرصد الجوية الخاصة  (0شكل )

 بقياس سرعات الرياح على ثالث مستويات
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 االتجاه السائد. 2 

ؤخذ االتجاه ، وال يتعتبرالرياح كمية متجهة ذات إتجاه وســـرعة ويؤخد إتجاه الرياح من الجهة التي تهب منها
بالنســـــــبة الى الشــــــــمال الجغرافي بالدرجات  في نفس اتجاه عقارب الذي تتجه اليه الرياح ويحســـــــب االتجاه 

بين ي الســـــاعة ، وتســـــمى الرياح التي تهب من اتجاه عقارب الســـــاعة بأنها تتقدم، اما العكس فأنها تتراجع .
 [4]المطلح شجرة العلم )وردة الرياح( إتجاه الرياح السائد في المنطقة البحث وهي الشمالية الغربية . 

 
 م0212( إتجاه الرياح السائد خالل سنة 3شكل )

 العمل الحقلي .ب

تجاه الرياح الحظ أن االشجار في منطقة البحث  من خالل الزيارة الميدانية ومقارنة النتائج بالنسبة لسرعة وا 
بها إنحناء شديد يدل على السرعات الرياح العالية بالمنطقة كذلك إتجاه انحناء االشجار يدل على االتجاه 

 . السائد

 درجة الحرارة 0.1.7.1

 

 

 

 

 

بإعتدال درجة  تتصــــــــــــــف منطقـة درنة
الحرارة فيها بســــــــــــــبب قربها من البحر 
كذلك إتفاعها عن مســـــــــــــتو  ســـــــــــــطح 
البحر ، إن أعلى معـــــــدالت درجـــــــة 

بينما   0C32 الحرارة ســــــــــجلت كانت 
 0C10   .[3]إقل معدل كان 

 

 
 م 0222-1952( معدالت درجات الحرارة لسنوات 4شكل )
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 الرطوبة النسبية 3.1.7.1

، وتنخفض %62لتصــــل الى أكثر من  ترتفع الرطوبة النســــبية في المناطق الســــاحليةفي ليبيا  بشــــكل عام 
الى أقل  لتصــــل كلما اتجهنا نحو الداخل حتى تصــــل إلى أدنى مســــتوياتها في المناطق الوســــطى والجنوبية

 [3]وتعتبر نسبة عالية نسبيًا. %71لت الى معدل نسبة الرطوبة النسبية لمدينة درنة وص . %12من 

 مستوى المياه الجوفية  4.1.7.1

ة أثناء إلي تأثيرات خارجيإن معرفة مســتو  المياه الجوفية بالموقع أمر بالا االهمية لضــمان عدم تعرضــها 
 متر . 302-052أعمال االنشائية حيث كانت المياه الجوفية في الموقع االمثل تصل من 

 صخريةال تكاوينالتربة وال 5.1.7.1

جيرية ، من صخور رسوبية و حسب ماورد في لوحة درنة الجيولوجية لمنطقة ل تتكشف التكاوين الجيولوجية 
 .( تربة طينية)كذلك من الزيارة الميدانية تم إجراء بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية للتربة  [5]حسب 

 والكيميائية( التحاليل الفيزيائية 1جدول)

 

 

 

 

 

 cm 52-02مالحظة: اعماق العينات من 

 

 

 

 أواًل: التحاليل الفيزيائية لتربة الموقع المحدد

 PH 

- 

E.S 

Mg/L 

T.D.S 

Mg/L 

 

 8.2 0.372 208.2  

 

 ثانيًا: التحاليل الكيميائية لتربة الموقع

3CO 

Mg/L 

CL 

Mg/L 

4SO 

Mg/L 

4NO 

Mg/L 
- 104 50 26.4 
Ca 

Mg/L 

Mg 

Mg/L 

Na 

Mg/L 

K 

Mg/L 

17.2 12.2 37.8 5.2 
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 والتنوع البيولوجي  مظاهر السطح 0.7.1

مرئيات  ، للمنطقة الطوبوغرافيةيســـــــتوجب االســـــــتعانة بالخريطة بالموقع  عناصـــــــر البيئة المحيطة لدراســـــــة
دراسة  اأيضوذلك إلظهار التضـاريس وإلعطاء صورة تفصيلية عن مظاهر السطح فضـائية وصـور رادارية 

 [3].التنوع البيولوجي من خالل الدراسات السابقة وذلك لتقليل االثار السلبية الناجمة عن توربينات الرياح 

 لغطاء النباتي ا 1.0.7.1

 

 

 

 

 والسياحي التراث الحضاري  0.0.7.1

فضــــــائية ان منطقة البحث تخلو من المناطق تبين خالل الزيارة الميدانية ومســــــح المنطقة بواســــــطة مرئيات 
االثرية والمنطقة غير مســـــجلة ضـــــمن المواقع االثرية بليبيا كذلك لم يتم ادراجها ضـــــمن المحميات الطبيعية 
 كما ال يمكن ان يطلق عليها منطقة سياحية ذات جذب سياحي وخلوها من المتنزهات والمناطق الترفيهية .

 الحياة البريــــــة  3.0.7.1

دام صـــــــطإُتشـــــــكل طاقة الرياح خطرًا محدقًا على العديد من الطيور والمخلوقات الطائرة األخر  د إذ يؤدي 
أحد هذه الكائنات بالشـــــــــفرات الموجودة على التوربينات الُمول دة لطاقة الرياح إلى القضـــــــــاء عليها، وتشـــــــــير 

مولدة ة األمريكية بفعل التوربينات الالدراســـــــــــــات إلى أن عدد الطيور التي ُتقتل ســـــــــــــنويًا في الواليات المتحد
 [6ألف طير.] 442آالف إلى  12لطاقة الرياح يتراوح ما بين 

 

 

 

الغطاء النباتي لمنطقة الدراسة يتكون من 
النباتات: الشبرق، بصل فرعون، قعمول 
جمل ، وتلعب العوامل الريحية دورًا رئيسيًا 

ًا في جلي في التعرية الهوائية ويظهر ذلك
عمليات تكشف الصخور وهذه العوامل 
ساهمت في تصنيف الموقع بإنها اراضي 

 [5مفتوحة مع بعض المعالم السطحية .]
 

 ( الغطاء النباتي5الشكل )
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 .[7] ( تأثير توربينات الرياح على الطيور المقيمة والمهاجرة وسبب تأثرها2جدول )

 سبب التأثر  تقييم الخطورة نوع اسم الطائر  ت

 تناقص فرص الغذاء، تحليق عالي للبحث عنه كبير طيور مقيمة الحمام البري) حمام الجبل( 1

 تحليق قصير، تفضل البقاء على االرض ال يتأثر طيور مقيمة حجل الجبل 2

 تضع بيضها على االرض ، أثناء فترة إنشاء مزرعة الرياح بسيط طيور مقيمة القنبره المتوجه 3

 موسم التكاثر تأثيره محدود طيور مقيمة كروان الصحراء 4

 كبيـــر طيور مهاجرة القمري  5
تحليق منخفض مما يؤدي خالل السنوات لتغير مساراتها 

 السنوية

 كبيـــر طيور مهاجرة الخليش 6
تحليق منخفض مما يؤدي خالل السنوات لتغير مساراتها 

 السنوية

 المنطقة  جيوموفولوجية 4.2.7.1

ســــــتنتاج شـــــــكل  متر 32بدقة   SRTMمن قمر (DEM) رتفاعاتإتم االســــــتعانة بنموذج  بواســـــــطة  D3وا 
 حيث وجد أنكثر وضوح أوذلك الظهار التضاريس بمنطقة الدراسة بشكل Global Mapper 14 برنامج 

 .متر 1.9-متر وأقل نقطة تعادل  392أعلى نطقة في منطقة البحث 

 

 يمثل االرتفاعات  3D ( نموذج8شكل )
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 النطاق العمراني 3.0.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة الطرق  4.0.7.1

 

 

 

 

 

 الشريط الساحلي البحري  5.0.7.1

 

 

متعلقة التسبب التوربينات جملة من القضايا 
بالنطاق العمراني أهمها اآلثار البصرية 
والضوضاء حيث تسبب تشوه بصري )لونها 
رتفاعها وعددها( واآلثار ذات الصلة  وا 
بتفاعلها مع خصائص المناظر الطبيعية 
المحيطة بها. أما الضوضاء فان التوربينات 
تصدر ضوضاء أثناء تشغيلة فهي تصدر 

ما ئية أضوضاء ميكانيكية وديناميكية هوا
الميكانيكية فتصدر من االلت الموجودة 
داخلها والديناميكية الهواء فتصدر من حركة 

 [6الهواء حول الريش . ]

 
 ( التركيز العمراني 7شكل )

 

تلعـب شــــــــــــــبكـة الطرق أهمية كبيرة في مجال 
كة مســــــارات شــــــبالتخطيط البيئي، فهي تحدد 

من ناحية  وتســـــــهل االعمال االنشـــــــائية النقل
ومن نــاحيــة أخر  تحقق الترابط المكــاني بين 

تاج وعليه تح منـاطق وأقاليم الدولة المختلفة،
أن توضــــــــع في الحســــــــبان بالنســــــــبة الختيار 

 . االنسبموقع 

 

 
 ( شبكة الطرق المعبدة6شكل )

 
تكمن أهمية الشـــريط الســــاحلي في كون طبيعة 

)رآس  وجهة ســــــــــــــياحية واقتصــــــــــــــاديةكالمدينة 
، وهــذا مــا ســــــــــــــبــب التركيز على معيــار هالل(

 الشريط الساحلي .

 

 
 ( الشريط الساحلي البحري 9شكل )
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  المطارات 8.0.7.1

 

 

 

 

 

 المياهالوديان او مجاري  7.0.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتأثر المطاأاتلما تاتبتناتأامالم  أاثاتثرا ل ا

 باشأأأ ل ااً ل امطااتهأأأببااتورالمتبتناتاما تا

خلقا جاالماكه و غتاطاهأأأأانالمت أأأأا  ا تا

تبمادالمكه نا ادلخلالمتبتناتنا طاا هأأبفا  ا

لمتثرا اعلىاأجهز الالمكت واانا)لالتصأاالم ا

دلخلالمطااتاوكومكالماائ لماأ ضأأأاالتت ا ا

ناتناوطبلالم  شالمويا عاقالمهأأأأأات ناملتبت

 8]ح كنالماا لناأرتا الالقال اولمهببطا.ا

 

 

 ( موقع مطار مرتوبة  12شكل )

 
تعتبر الوديان او مجاري المياه ذات تأثير على 
عملية انشـــــــــــاء التوربينات ) صـــــــــــب القواعد او 
االســــــاســــــات ( والطرق الخدمية التي تربط هذه 

. فيجـــــب ان يكون الموقع  التوربينـــــات ببعض
االمثـــل بعيـــد من مجـــاري الوديـــان لالســــــــــــــبـــاب 

   [9]االتية:

 فيضــــان الوديان يســــبب ضــــرر للبنية
 التحتية لمزرع الرياح .

 فيضــــــــــــــان الوديان يســــــــــــــبب تلف في
الطرق الخـدمية التي تربط التوربينات 

 بعضها البعض. 

 

 

 
 ( مجاري الوديان11شكل )
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 خطوط نقل الكهرباء   7.0.7.1

 

 

 

 

 

 والحرم  Classificationوالتصــــــــــــــنيف   Editor الترقيم التحليــــل المكــــاني:  إجراء عمليــــات  0.7
Buffer برنامج  بإستخدامArcGIS10.5   

 المعايير المكانية للبحث 1.0.7

 .[11]( المعايير المعلوماتية 3جدول )

 التحليل المكاني نوع الطبقة المسافة المعيار ت

تجاه السائد .1  إعادة تصنيف شبكية م/ثانية7تزيد عن  سرعة وا 

 حرم خط خط الهجرة الحياة البرية .0

 حرم خط م 052 البعد عن خطوط الضغط العالي .3

 حرم مضلع م 422 البعد عن المحميات الطبيعية)الغابات( .4

 حرم خط م 152 البعد عن الطرق  .5

 إعادة تصنيف شبكية %12أقل من  االنحدار .8

7. 
 البعد عن المخططات

 السكانية 

 حرم مضلع م 0222 منتظمة

 حرم مضلع + نقطة م 422 عشوائية

تعتبر خطوط نقـــل الكهربـــاء عـــامـــل مهم 
ختيار موقع المزرعة إســاســـي في أجدًا و 

الرياح نظرًا للكهرباء المتولدة من المزرعة 
و كيفية تغذيتها و تصــــــــــــــديرها للشــــــــــــــبكة 
الرئيســــــــــــــيـــــة للكهربـــــاء لـــــدعم و تعويض 

 [10].النقص في الكهرباء

 

 
 خطوط نقل الطاقة الكهربائية (10) شكل
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 حرم خط م 322 المسطحات المائية )الوديان( .6

 حرم خط م 422 البعد عن الشريط الساحلي .9

 حرم نقطة م 5222 البعد عن المطارات .12

 عمليات التحليل المكاني للبيانات 0.0.7

 . أوال: الطرق 

 

 

 

 

 

 ثانيا: النطاق العمراني :

 

 

 

 

 

 

 

درجة  النطاق المساحي البند
 االهمية

 المبرر

لحماية  مستبعد (150)أقل من  1
الطرق من 
 السلبيات

عدم وجود  األنسب ) 150أبعد من  ) 2
 طرق 

 

 
  اتطثلاحازالمح مامابقنالما قا13شكلا)ا

درجة  المساحيالنطاق  البند
 االهمية

 المبرر

 النطاق العمراني .1

 )التجمعات المنتظمة(

أقل من 
 م 0222

 لتفادي السلبيات مستبعد
 على العمران

ابعد من 
 م 0222

عدم وجود  األنسب
 عمران

 النطاق العمراني .2

 )التجمعات عشوائية(

أقل من 
 م 422

 لتفادي السلبيات مستبعد
 على العمران

أبعد من 
 م 422

عدم وجود  األنسب
 عمران

 

 
  احازالمح ماعتالمطتاطقالمهكااان14شكلا)
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  الغطاء النباتيثالثا: 

 

 

 

 

 

 : درجة االنحدار :رابعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجة  النطاق المساحي البند
 االهمية

 المبرر

لحمايتها من  مستبعد م 422أقل من  1
 السلبيات

عدم وجود  األنسب م 422ابعد من  2
 سلبيات

  

 الغطاء النباتي( حيز الحرم لطبقة 15) شكل

درجة  النطاق المساحي البند 
 االهمية

 المبرر

االنحدار اكبر  1
 %12من 

غير مناسب  مستبعد
للعمليات 
 االنشائية

انحدار اقل  من  2
12% 

عدم وجود  األنسب
 ميول

  

 ( توضح تصنيفات االنحدار 18) شكل

 
 ( أعادة التصنيف لطبقة االنحدار 17) شكل

المعـــــايير يجـــــب إجراء عمليـــــة إعـــــادة  لتطبيقو 

الى التقســـــيمات   Reclassificationتصـــــنيف 

12%  ،02%  ،32%  ،42% . 
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 الشريط الساحلي :خامسا

 

 

 

 

 

 النمذجة المعلوماتية عمليات 3.7

حيث تعرض كل الطبقات  Overlayالتراكب تي تحليل أيبعـد االنتهاء من مرحلة تجميع البيانات والمعايير 
تليها  ،Unionاالتحاد  تحليلفي طبقة واحدة باســــــــــــتخدام ( Layerضــــــــــــم كل الطبقات )فوق بعض بعدها 

 Erase: [12]المسح  تحليل

 Overlayالتراكب  تحليل 1.3.7

 

 

 

ن يكون أحسب المعايير الدولية يجب 
 عادةإ لذلك يجب   % 12قل من أاالنحدار 
عطاء االنحدار أ و   (Reclass)تصنيف

( و البقية النسب   1المناسب قيمة بالرقم) 
 ( 2توحد و تعطى قيمة موحده بالرقم) 

 
 ( إعادة تصنيف لطبقة االنحدار16شكل )

درجة  النطاق المساحي البند
 االهمية

 المبرر

لحماية  مستبعد م 422أقل من  1
البحر ساحل 

 من السلبيات

عدم وجود  األنسب م 422أبعد من  2
 ساحل

 ( تمثل حيز الحرم للشريط الساحلي19 )شكل 

 

 
  اعطلانالمت لكفامجطاعالمابقامالمبحث20شكلا)

 عداتحلالالمت لكفالوالمتاانقاإحدىالتماوظائفا

ا المجغ ل ان المطعلب ام امدتلسنااًم اتهتخدم ولمت 

المًبلت ا انات ات نط المت  المطكااان لمعالقام

لمجغ ل اناوت طلالمعطلانا اانقناعد انااااماعلىا

 انعضهاا بقانعضاو ضماLayersتائناطبقاما)

، التقاطعتولالمتب ا تالمتحلاالماستنالابل اوت ا:ا

االتحاد، المحو، التعيين، التحديث، الفروق 

 .االتماثلي
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 UNION االتحاد تحليل 0.3.7
 
 
 
 
 

 Erase تحليل المحو  3.3.7
 
 
 
 
 
 
 

 
 ية من قبل الشركة االسبان المواقع المقترحـــــــةالنتائج المتحصل عليها من الدراسة مع مقارنة بين  4.7

 مع المواقع المقترحة المواقع االكثر مالئمة(   03 ) شكل

 

 

 

 

 
 طبقة الناتجة عن تحليل االتحاد( تمثل 01شكل)

 

النــاتجــة من تحليــل االتحــاد تضــــــــــــــم رســــــــــــــوم الطبقــة 
المـدخلـة كلها ، وليس المناطق المشــــــــــــــتركة  طبقـاتال

 .دةواح طبقةبينهم فقط حيث يتم دمجها كلها في 
 

يتم هـــذا التحليــل بــإســــــــــــــتخـــدام طبقتين على 
المعـــايير وطبقـــة االقـــل بحيـــث تكون طبقـــة 

منطقــة البحــث والنــاتج من هــذا التحليــل هي 
المواقع االكثر مالئمة النشـــــــــاء مزرعة رياح 

 والتي طابقت كل المعايير .
 

 
 ( المواقع االكثر مالئمة 00شكل ) 

 

 
 لمزارع الرياح( مقارنة مواقع التوربينات مع المواقع االكثر مالئمة 03شكل)
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 النتائج  .8
المناســـــــبة إلنشـــــــاء مشـــــــاريع إلنتاج الطاقة الكهربائية بواســـــــطة طاقة  نمدينة درنة تعتبر من المد .1

 .بليبيا الرياح لتغذية الشبكة العامة للكهرباء وسد النقص في التيار الكهربائي
 تطبيق النموذج الذي تم في هذا البحث علىاالســــــتفادة من قاعدة البيانات الجغرافية في  إمكانية  .0

 األخر  في ليبيا. دنالم
 ، لزيادة دقة النموذجبحثلى إضـــــافة طبقات جديدة من بيانات أخر  متعلقة بموضـــــوع الالحاجة ا .3

 المستخدم وتقديم نتائج إحصائية عن العوامل المؤثرة في إقامة مشروعات الرياح.
يساعد النموذج المقترح على تحليل الجدو  االقتصادية واالجتماعية إلنشاء مشروعات الرياح في  .4

ن خالل تحليـل البيـانـات الجغرافيـة، والســــــــــــــكانية والديموغرافية لهذه المناطق، المنـاطق النـائيـة ، م
 وذلك لتحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق.

ســـــــــــــتخدام تطبيقات تقنية االســـــــــــــتشـــــــــــــعار عن بعد ، و نظم المعلومات إمحدودية أظهرت البحث  .5
ائية من روعات الطاقة الكهربالجغرافية، نظم قواعد البيانات، نظم دعم القرار في تحليل وتقييم مشــ

 المصادر التقليدية والمتجددة في ليبيا.
المواقع الحالية والتي سـيتم إنشــاء مزارع رياح بها هي مواقع مناســبة وتتفق من حيث أولوية التنفيذ  .8

 مع نتائج البحث.
 اتبين من خالل نتائج التحليل المكاني أن هناك ســــوء وخلل في بعض التوربينات المقرر إنشــــاءه .7

في منطقــة الفتــائح من نــاحيــة المعــايير البيئيــة حيــث تســــــــــــــبــب هــذه التوربينــات بتــأثير البصــــــــــــــري 
 )الضالل( للمساكن القريبة من المشروع .

 لمراجــــــــعا .9

 ،محمد مصــــــــــــــطفى الخياط ، تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وأمكانيات تطبيقها في المنطقة العربية  .1

 م.0226، ابريل 184عدد رقم 

 م1999مصطفى الطرابلسي، درنة الزاهرة، جامعة درنة، .0

 .0212مصلحة االحوال الجوية بمدينة درنة ، تقارير غير منشورة ،  .3
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