
 0202مارس  5- 3ليبيا،  –، طرابلس 4الدولي الرابع للتقنيات الجيومكانية ، ليبيا جيوتك  المؤتمر

1 
 

 استخدام تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

لمراقبة التغيرات البيئية ووضع اإلسترتيجيات الخاصة لحماية 

 ( ) منطقة الزاويةالمنطقة 

    najmia_ammar@yahoo.com محمد  م/ نجمية عمار بلعيد
 المركز الليبي لإلستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

 الملخص
نظراً لما تتميز به منطقة الدراسة من خصائص طبيعية وجغرافية وكذلك قربها من الساحل فقد ترتب عليه 

زيادة عدد السكان داخل المنطقة بشكل ملحوظ ادى الى تداخل المناطق الزراعية  والسكانية فكان الهدف 

 اية المنطقة . وضع اإلستراتيجيات الخاصة لحممراقبة التغيرات البيئية لمن هذه الدراسة 

وتحليل المعلومات اختيار المنهجية والتي من خاللها يتم جمع اعتمدت الدراسة في المرحلة االولى 

م  9002م ،  9002لسنة  7من خالل إستخدام المرئيات الفضائية للقمر اإلصطناعي الندساتوالبيانات 

لمنطقة الدراسة  إجراء المعالجة اإلولية وباستخدام تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية تم

تحقق ميداني وتجميع  ، المرحلة التانية من تصنيف اولي للغطاء النباتي ودراسة خصائص وطبيعة المنطقة

وتصنيف نهائي للمنطقة ، المرحلة الرابعة إنتاج خرائط بيانات ، المرحلة الثالثة أنشاء قاعدة معلومات 

  . غرضية

التصنيف زيادة في المناطق الحضرية وكذلك نقص في المناطق المروية الزراعية أظهرت النتائج من 

وزيادة في التربة العارية نتيجة الظروف المناخية وقلة االمطار وكذلك الن التوسع العمراني العشوائي 

 يفتقر الى التخطيط   فكانت نتيجته القضاء على المناطق الزراعية الخصبة .

التغيرات ظم المعلومات الجغرافية في دراسة ــعد ونــاستخدام اإلستـشعار عـن بضرورة  اوصت الدراسة 

تحدث داخل التي يانات ومراقبة التغيرات ـم للبـتحديث دائـميزه بـالت االراضي وذلك لتاية في استعمـالبيئ

 . البيئة
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 ةالمقدم .1
     اهتمامـــا باستخــــــدام المــــات في العـــية والجامعـــــوالمراكز العلمة ــــة الدوليــيـات العلمــم المنظمـــت معظـــــــــأول   

  من اءةــالتقنيتين تعمالن بكف ينـــــهات معلومات الجغرافية ويرجع ذلك إلى أنلم اــعار عن بعد ونظــاالستش   

  لالستغالل وبرامج تضمن التوصلوضع خطط  لتساعد في حــــيث تنظــيم البيانات وتحليلـها واسترجاعها   

 الطبيعيـــــة .  األمـــثل للموارد   

 والقاعدة إن التخطــيط والدراسة المسـبقة في مـجال الزراعة من الوســـــــائل األساسية لبناء النظـام المتكامل   

 ووضعهــا في  البيانات الزراعـية مع الزراعيــــة الصحيــحة لذلك يجب إستخــــدام التقنيـــات الحديــثة للتعــامل   

 الــى عصـــــر  التطـــور العلمـــي والدخــول زراعيــــــــــة ومع موحــد وهو ما ُيـــعرف ببناء قـــاعدة بيـــانات إطــار   

 ـتطور واإلندماج الـ أصبــح من الضروري مواكبـــــة هذا المعلومــات الرقميــة في مختــلف مجــاالت المعرفـــــة   

 التقــنيات لكي يسهل التعامل معها .  فيه وذلك من خـالل التعرف على هذه   

    استعماالت استخدام اإلستـشعار عـن بــعد ونــظم المعلومات الجغرافية في دراسة التغيرات البيئـية في إن   

 . التغيرات التي تحدث داخل البيئةاالراضي وذلك لتـميزه بـتحديث دائـم للبـيانات ومراقبة    

 

 مشكلة الدراسة .2
 هــفانشاســعة  احاتستد لمــتمو  دراســةة الــمنطق ية فيــانات المعالم الزراعــات هائلة من بيــكمي نظرا لتوفر   

 يجب التفكير في حفظ واستخدام المعلومات المتوفرة لخدمة التنمية الزراعية  المستقبلية .   

 االتية : النظر إلى المشكالت المتعلقة بموضوع الدراسة في منطقة الدراسة من خالل التساؤالتويمكن   

    الزراعية  اريع ــاه والمشـــة والميــامة دراسات عن الزراعة والتربــر ضروري إلقــة أمــط الزراعيــهل الخرائ -
 االخرى ؟    

 الدراسات الزراعية ؟هل تسنخدم التقنيات الحديثة قي الوقت الحاضر في  -
 ماهي طبيعة األراضي في منطقة الدراسة خالل فترتين من الزمن ؟  -
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 ماهي المتغيرات البيئية من حيث الزيادة او النقصان خالل الفترتين ؟  -

 فرضياتها .3
 رائطـراءة الخـعملية ق اعد علىــيث تســات على شكل طبقات بحـــب المعلومـتصنيف وترتي .1

 التطبيقات العملية المختلفة  .منها واالستفادة 
نتــيــجة الزحـــف العمـراني فـمن المـتوقع ان تخـــتفي األراضي الزراعيــة والتي سـوف تؤدي الى  .0

 تغيرات بيئية . حدوث
 ام فيــــه اهتمــل من لـــاص وكــــاع الخـك القطـية وكذلــات الحكومـتعين المؤسســــــــد ان تســـــالب .3

 الزراعي بدراسات علمية مبنية على خرائط زراعية واضحة . االنتــاج
 أهدافها .4

      ـقةـــلمنط ـق المعلومات المـتوفرةـــة وتوثيـــدة بيانـات للمعـالم الزراعية لمنـطقة الدراســــاء وبـناء قاعــــإنش .1

 الدراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .   

 الزراعية . االستشعار عن بعد ونظـم المـعلومات الجغرافية فـي الدراسـات تحقــيق االستـفادة مـن تقنيات .0

 حصر ومراقبة التغيرات البيئية نتيجة األنشطة البشرية والتغير المناخي . .3

 منهجيتها .5

 البـاحث في بـحـثه لـحل مشـكلة الظـاهرة المدروسة والكشـف المنهجـية هـي الطريـقة التي يتبعها     

 عن الحقيقة في موضوع دراسته ، المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة تتمثل في االتي :      

 المنهج الوصفي :  .1

ضافة التغيرات الجديـدة في            المنطقة  لدراســة توزيع الظواهـر الطبيـعية والبـشرية بمنطقة الدراسـة وا 

 المنهج التطبيقي :  .0

طبـيق تقنيتي االستشـعار عن بـعد ونــظم المـعلومات الجـغرافيـة تعتـمد هــذه الدراسـة على ت

المستخدمة بيانـــات القمر االصطناعي الذي يغطي منطــــقة الدراسـة والخرائــــط ومطــابقــتها 

بالمرئيــات الفضائية باستـــــخدام برمجيــات لمعـــالجة المرئيـــــات الفضـائية من اهمــها برمجيـة ) 
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ArcGis  وهي من اهــم برمجيـــات نظـم المعلومــات الجغرافيــة من حـــيث التعامــــل مع المرئيــات )

الفضائية والخرائــط وقدرته على التعامل مع الطبقات وكذلك الربط بين البيانات المكانية 

 والوصفية .

 موقع منطقة الدراسة .6
طرابلس بين خطي  تقع منطقة الدراسـة ) الزاوية ( شمـال غرب ليبــيا الى الغرب من مدنـية 

       (1)شـكل) شماال (´35 :°32-´47 :°32 ودائرتي عــرض ) شرقا (´37:°12-´49 :°12طول

 وبذلك فهي جزءا من اقـليم سهل الجـفارة الذي يمـتد من الـحدود التونـسية غربـا إلى مصراتة شرقا 

  ن سـهول سـاحلية ،وتحــدها منـطقة الـحـشان من الشـرق ومنطقة صرمـان مـن الغـرب ويـتألف مـ

 الـمروية المكثفة إضافة إلــى الزراعات البـعلية وتمتد منـطقة   وتتـــركز فـي هــذا السـهل الزراعات

 الدراســـة على ســـاحل البحر الذي يمثل حدودها الشمالية .
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 الرئيسية لتطبيق الدراسةالمراحل  .7
 لهذه الدراسة : وتتبع  ثالث مراحل أساسية         
 معالجة اولية .      .1
 عمل ميداني .    .0
 معالجة نهائية .   .3
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 النتائج .8
  landsat 2009( لمنطقة الزاوية لسنة  )7تم إستخدام مرئية القمر اإلصطناعي )الندسات -

 ( . spot 5)  5( واستخدام مرئية القمر االصطناعي سبوت , 2016

نف المرئـيات الفضائية بـناء عـلى دراسـة البـيانات تص ) Image Classifiactionتصنيف المرئبات )  -
الرقمية التي تظهر انماط المــــعالم  المختلـفة اعتمادا على خصائص انعكاساتها الطيفيـة وانبعـاثاتها حيـث 
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نـقوم باستــخدام بيانات متعددة األطياف فـي عـملية التصنيف ألن النمط الـطيفي هو الـذي يحدد تصـنيف 
        كل خلية وتعتبر هذه التقنية من أفضل األساليب المتبعة في تحويل بيانات المرئية إلى معلومات. 

ا وتماثلها على شـكل خارطة يهدف التصنيف إلى وضع جميع خاليا المرئية في مجموعات حـسب تجانسه
تصنيـف يتم من خاللها تحـديد المعالم واصناف غطاءات األرض التي تمـثلها تلك المجموعات وتعتمد 
الدقـة في انـتاج الخرائط على دقة عـــملية تصنيف مرئية الدراســة تــم التصنيف في هـــذه الـدراســـة باألعتماد 

 ( .(Arcgis10.2.2م بـــرنامــج عـلى التصنيف الموجــه بأســتخدا
 

 في منطقة الدراسة 9002لسنة  7التصنيف الموجه للمرئية الفضائية الندسات                 

 Arcgis 10.2.2المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على برنامج            
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        في منطقة الدراسة 9002لسنة  7التصنيف الموجه للمرئية الفضائية الندسات                  

 .Arcgis 10.2 9المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على برنامج           

 تحليل الفرق التماثلي

ستخــOverlay Analysisمـن خــالل البـحث في  صــندوق أدوات التحــليل المــكاني ) دام اداة      ( وا 
(Symmetrical Difference   بــين طبــقين والتـي تعـمل عـلى اتـحاد طبقتين تم استبعاد المنطقة )

مبينا أن  0216م الى  0222المشتركة بينهما وبمقارنة النتائج التي تم التحصل اليها خالل الفترة الزمنية 
    . التالي تحسب الجدول ا حولها قد تناقصالمناطق الزراعية المروية والبعلية لمنطقة الزاوية وم

 في منطقة الدراسة قدار التغير في مساحة التصنيفاتم
 (²غير في المساحة ) كمتمقدار ال التصنيفات

 10.2366 زراعة مروية

 2.2743 زراعة بعلية

 456.0785 تربة عارية
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 15.6654 مناطق حضرية

العارية نتيجة لما تمتاز به المنطقة ان النقص في المــناطق الزراعية والزيـادة في المــناطق العمرانية والتربــة 

من حــيت قربهــا من مدينــة طرابلس وانســـيابية الـــطرق والمواصالت فـيها ســــاعد على جذب المواطيــنين من 

الـــقرى واالريــاف وخصوص مــحاذاة الطريق الـــساحلي وازيــاد النـــشاط التـــجاري والصناعي بالمدينــة كل هذا 

 الى تقليل الرقعة الزراعية . يؤدي

كذلك من بيانات المناخ الموضحة في الفصل التاني للمنطقة وقلت األمطار في اغلب فصول السنة يؤدي 

 الى تعرية التربة ونقص النشاطات الزراعية للمنطقة .

 م2016-2002خريطة توضح التطابق بين طبقة المناطق الحضرية لسنة             

 
 Arcgis 10.2.2المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على برنامج           
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 م9002-9002خريطة توضح الزيادة في طبقة المناطق الحضرية لسنة                 

 
 Arcgis 10.2.2المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على برنامج           

 التوصيات .2
 تشمل االتي : ـديد من التوصياتالدراسة أمكن التوصل الى الع من خــالل النتــائج المتحصل عليـــها في هـــذه

البيئـية في اســتعماالت  ضرورة  استخدام اإلستـشعار عـن بــعد ونــظم المعلومات الجغرافية في دراســة التـــغيرات .1
االراضي وذلك لتـميزه بـتحديث دائـم للبـيانات ومراقبة التغيرات التي تحدث داخل البيئة االمر الذي يســاعد في اتخاذ 
القرار المناسب لحل المشاكل الطارئة كما تعد وسيلة من وسائل الدراسات األقل تكلفة ووقت خاصة للمساحات 

 الكبيرة. 
ستـخدام المعـلومات الجغرافية واالستـشعار عن بعـد في كـافة المؤسـسات المـحلية لألستفادة منها في االهتـمام با .0

 عملية انتاج قواعد بيانات مكانية واعداد الخرائط الجغرافية .
تشهده  العمراني الذي ضرورة االخـذ بمـبدأ الحداتة والتجديد في البـيانات الجغرافية وجعــلها تواكب التطور والنمو .3

 المنطقة .
ربـط هذه و  صحيحة التخطيط المسبق فـي مجال الـزراعة من الوسائل االساسية لبناء نظام متكامل وقاعدة زراعية .4

 بسرعة وبصورة دقيقة .  مـما تسهل التعامل مع المعلومات النـتائج للمعالم الزراعية على شـبكة االنترنيت
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 المراجع .10

 أوال: الكتب :

 .   0222احمد احمد مصطفى ، الجغرافيا العلمية والخرائط ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ،   .1
 .  0215جمعة داود ، اسس وتطبيقات االستشعار عن بعد ، مكة المكرمة ، السعودية ،  .0
 شريف فتحي الشافعي ، اسس ومبادئ االستشعار عن بعد ،دار الكتب للنشر والتــوزيع ، القاهرة  ،  .3

0222 . 
 سميع احمد عودة  ، مدخل الى طرق استعمال الخرائط واساليب انشائها الفنية  ، المركز العربي    .4

 للخدمات الطالبية ، عمان . 
 

   0222قاسم الدويكات ، انظمة المعلومات الجغرافية ،   .5
 محمد حسـن الحديـدي ، الزراعة الـمروية وأثـرها على استنزاف المياه الجوفية في شمال غرب     .6

 م . 1278واالعالن  ، مصراتة ،   سهل الجفارة ، دار ليبيا للنشر والتوزيع 
اجهزة االستشعار وتطبيقاتها ،مكتبة المجتمع العربي للنشر ، االردن ،  محمد عالية ومحمد ابوزلطة ،  .7

0224 . 
 محمد مصـطفى ، تطبيقات نظم المـعلومات وتقنيات االستشعار عن بعد في ادارة المدن والتحكم     .8

 . 0228في العمران ،  
 . 1283نعمان شحادة ، علم المناخ ، الجامعة االردنية ،   .2

 تانيا : الرسائل العلمية والبحوث  والتفارير :

 م الزراعي والتخطيط في ليبيا التابع لمنظمة  مشروع رسم خرائط الموارد الطبيعية لالستخدا  .1
 النشاء قاعدة بيانات للغطاء االرضي   (LIB/00/004)االغدية والزراعة في االمم المتحدة  
 لليبيا . 
 للمـاجستير التـخصصي في االستشـعار عن بـعد وتقــيـيم الموارد    01دراســة لمجـموعة الدورة   .0

 م ، استخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجـــغرافية  0221الطبيعيـــة ، فلورنسا ايطاليا  
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 لتقييم  االراضي لمنطقة بن سليماني بالمغرب . 
 مختار محمود العالم ، تطبـيق قـاعدة بيـانات التـربة والحقل ونظم المعلومات الجغرافية في إنتاج   .3

 م 0222ية للمنــطقة الممــتدة من طرابلس الى غريــان ، جامعة طرابلس خرائط رقمية وغرضـ      

 ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة الفاتح سابفا .      

 حسين المبروك منصور ، تحليل ونــمذجة بيانات ابار المــياه الـجوفية باستـخدام نظم المعلومات    .4

 وصرمان غربا   االمالح للمساحة المحصورة مابـين الزاوية  الجغرافية النشاء خريطة تركيزات      

 م . 0213، االكاديمية الليبية ،       

 ابراهيم علي رحومة ، استخدام تقنية االستــشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحديث    .5
   م . 0213ية شمال غرب ليبيا ، االكاديميـــة الليب –الخرائط الطبوغرافية للوحة صبراتة  
   خالد عبدالنــبي رمضان ، تحــديد مــحاور التــوسع العمراني لمـدينة الزاويـة باســتخدام تقــنتي  .6

 م (،    0215 –م  1286االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في خالل الفترة ) 
 م .  0216االكاديمية الليبية  

 المراجع االنجليزية :

1. Michael Kennedy , The Globel Positioning System and Arc Gis 
0. Ross S.Lunetta , Remote sensing change detection, 1999 . 
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