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 تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ماستخدا
 في تقدير ظاهرة التصحر في سهل بنغازي

أحمد محمد جعودة د.                       ريم علي محمود الزردومي د.  
 أستاذ مساعد _ كلية اآلداب جامعة بنغازي                    الصحة العامة  عضو هيأة تدريس كلية      

 يقسم الجغرافيا _ جامعة بنغاز                      عضو االتحاد الدولي للبيئة والتنمية المستدامة                   

 :المستخلص
يد جاته من الدراسات المهّمة اليوم؛ لما تعانيه العدتعد دراسة التصحر وقياس التدهور في الخصائص الحيوية، وتحديد در 

 من دول العالم من تفاقم مشكلة التصحر، وزيادة معدالت خطورته على حياة اإلنسان ومستقبله القريب.
من هنا جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع التصحر بمنطقة سهل بنغازي، وقياس حجم التدهور الحاصل، إلى جانب قياس 

 لوقوف على األسباب التي ساعدت على تطور المشكلة بمنطقة الدراسة.درجاته، وا
واعتمدت الدراسة على تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحليل البيانات، من خالل االعتماد على 

د أكثر المناطق المعرضة (؛ لرصد حجم المشكلة، ومعرفة أسبابها، وتحدي9148، 4891صورتين فضائيتين في فترات مختلفة )
_ درجة DEMاعتُِمَد على مجموعة من المعايير التي تحدد درجات التصحر، ومنها: )نموذج االرتفاع الرقمي للتصحر. حيث 

حديد درجات تالحرارة_ األمطار_ التدخالت البشرية متمثلة في العمران_ زحف الرمال_ األراضي الملحية_ النبات(، باإلضافة إلى 
 تصحر من خالل تحليل الصور الفضائية لمنطقة الدراسة.خطورة ال

 التصحر _ درجات التصحر_ سهل بنغازي _ نظم المعلومات الجغرافية _ االستشعار عن بعد. الكلمات المفتاحية:
Using Remote Sensing and GIS Techniques in Estimating Desertification 

Phenomenon in Benghazi Plain 
Abstract: 
      The study of desertification and measuring degradation in the biological characteristics and 

determining its degrees are important studies today because many countries of the world are 

suffering from the aggravation of desertification problem and increase the rates of its risk on the 

human life and its near future. 

Hence, this study came to address the issue of desertification in the plain of Benghazi and measure 

the size of deterioration in addition to measuring its degrees and identify the reasons that helped 

to develop the problem in the study area. 

The study relied on remote sensing and GIS techniques to analyze the data by relying on two space 

images in different periods (1984, 2019) to monitor the size of the problem, find out its causes and 

identify the areas most exposed to desertification. A set of criteria that determine the degrees of 

desertification including (digital elevation model “DEM” - temperature - rainfall - human 

interventions represented in urbanization - sand encroachment - salt land - plant) in addition to 
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determining the grades of desertification risk through analyzing  the space images of the study 

area. 

Keywords: Desertification - Degrees of Desertification - Plain of Benghazi - GIS - Remote 

Sensing. 

 :المقدمة
ية قديمة، فهو يحدث منذ آالف السنين، خالل موجات الجفاف التي تنتاب العالم يعد التصحر ظاهرة بيئ

من وقت آلخر، وارتباطها بعوامل طبيعية وبشرية، وأنظمة بيئية تدخل في نطاق الدراسات الجغرافية؛ النعكاساتها 
 الخطيرة على الموارد واإلنتاج وأوضاع السكان االقتصادية واالجتماعية.

 مشكلة الدراسة:
تعتبر مشكلة التصحر من أهم المشاكل البيئية المعاصرة، إذ إّن استمرار استنزاف الغطاء النباتي يؤدي إلى 
نتاجها؛ نتيجة زحف الرمال عليها، خاصة في المناطق السهلية، وجرف  تعميق حّدة تدهور األراضي الزراعية وا 

لتي تصحر الذي يعد من أهم المشاكل البيئية االتربة في المناطق المرتفعة، وبالتالي بروز ظاهرة الجفاف وال
تعيق خطط التنمية الزراعية واستراتيجياتها، كما أّن العوامل المناخية وأنشطة اإلنسان لها دوٌر أساسيٌّ في 

 لسامرائي،اسحاب خليفة  عبيد،سعد صالح خضر )انتشار ظاهرتي التصحر والجفاف وتفاقمهما في منطقة الدراسة
9142). 

 :منطقة الدراسة
و º195517شماال، وبين خطي طول º30 75 24و º32 44 80تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض 

º210000 متًرا مربًعا، وتمتد من جهة الغرب والشمال الغربي على  كيلو 6521.4102شرقا، وتبلغ مساحتها
كما تحدها الحافة الشمالية للجبل األخضر من أجزائها  كم، 255ساحل البحر المتوسط بطول يصل إلى 

كم، ويحدها من ناحية الشمال الشرقي منطقة الجرف األسود  220 يناهز الشرقية والجنوبية الشرقية بطول
 خطأ! وسيطة رمز تبديل غير معروفة.وسهل سرت. 

 تساؤالت الدراسة:
 لى أي مدى بلغت تأثيراته؟  هل تعاني منطقة الدراسة من مشكلة التصحر؟ وا 
 ما العوامل التي ساعدت على وجود التصحر في منطقة الدراسة؟ 
  لدراسة؟اما األساليب التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود المبذولة حاليا لمكافحة التصحر في منطقة 
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 همية الدراسة:أ
بيئي. شرة على النظام التسلط الدراسة الضوء على مشكلة تتجاوز حدود المدن والدول؛ نظًرا لألضرار المبا

لذلك كان من الواجب تحديد حجم المشكلة بمنطقة الدراسة وأسبابها، وتحديد درجة خطورتها، ذلك باالعتماد 
على تحليل الصور الفضائية؛ للوصول إلى نتائج دقيقة واضحة، تبين مدى تفاقمها وخطورتها، خصوصا وأن 

 اضي الزراعية، وهشاشة نظامها البيئي الطبيعي.منطقة سهل بنغازي تعاني من انخفاض مساحة األر 
 موقع منطقة الدراسة4خريطة

 

 Arc GIS 10.3، باستخدام برنامج Google earthالمصدر: الرسم من إعداد الباحثَْيِن، اعتماًدا على برنامج 
 

 أهداف الدراسة:
تقنيات استعانة بتدهور الخصائص الحيوية،  إلى دراسة التصحر بسهل بنغازي، وأصنافه، ومدى تهدف

االستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية في رصد ظاهرة التصحر بسهل بنغازي وتقييمها، وللكشف 
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(، ودراسة التغير المتوقع 9148، 4891عن واقع الغطاء النباتي والتغيرات التي حدثت بالمنطقة بين عامي )
لى الغطاء األرضي، وعمل قاعدة بيانات جغرافية؛ لالعتماد عليها في استنتاج في الغطاء النباتي وتأثيره ع

 درجات التصحر بمنطقة الدراسة.

 تأثير الـُمناخ على ظاهرة التصحر في منطقة الدراسة:
 أن-واضحبشكل -يعد الـُمناخ من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى التصحر، حيث أكد علماء الـُمناخ 

السائدة حاليا في الشمال اإلفريقي عامةً ومنطقة الدراسة خاصة قد بقيت كذلك منذ أكثر من  الظروف المناخية
سنة خلت، ومن البديهي القول: إن اإلنسان باستغالله السيئ لألراضي قد ساعد في حدوث ظاهرة  9111
 .(9142، الرقيبىأبو غرارة  محمد) التصحر

 أوال: درجات الحرارة:
تفع الحرارة وقليل األمطار، مع ارتفاع نسبة التبخر واستمرارية هبوب الرياح الجافة، يعتبر سهل بنغازي مر   

وعلى الرغم من أن ُمناخ هذه المناطق هو صحراوي أو شبه صحراوي في معظمه فإنَّ فعل اإلنسان في األرض 
 هو الذي يساعد في عملية التصحر حاليا.

وانعكاسها خاصية في منطقة المغرب العربي  ويعد وصول أشعة الشمس إلى سطح األرض وامتصاصها
والشمال اإلفريقي عامًة، وزيادة انعكاسها خاصةً في منطقة الصحراء الكبرى إلى األجواء العليا التي تتميز بشدة 
البرودة، أي أن كمية الحرارة التي تنعكس من سطح األرض في هذه المناطق ترتد إلى الفضاء الخارجي، وهذه 

هي أكثر مما تستقبله األرض، ومعنى ذلك أن هناك تبخًرا قلياًل، مرده طاقة حرارية قليلة على  الكمية المرتدة
 9هذه المسطحات، مما ينعكس تأثيره على الغطاء األرضي. خريطة 

 ثانيا: األمطار:
 يأتي معظم المطر المتساقط في المناطق الداخلية من إعادة الماء المبخر؛ لذا فهذه المسطحات المتصحرة

تقريًبا  % 26ال تستقبل سوى كميات قليلة من األمطار. كما أن عامل الغطاء النباتي له دوٌر كبيٌر هنا، إذ إن 
وان محمد رض) من مياه األمطار الساقطة يعاد إطالقها في الجو بواسطة هذا الغطاء النباتي عن طريق النتح

ة، التي توضح نطاقات األمطار في منطقة الدراسة وتتباين كمية األمطار بين أجزاء منطقة الدراس. (4886خولي،
 .2خريطة  بالتصحر.من خالل خطوط المطر المتساوية، وبالتالي يمكن تحديد المناطق المهددة 
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 .الحرارة المتساوية بسهل بنغازي (: خطوط2يطة )خر

 

 Arc GIS 10.3باستخدام برنامج  المصدر: الرسم من إعداد الباحثَْيِن، اعتمادا على النموذج الرقمي لمنطقة الدراسة،

 .خطوط كمية المطر المتساوية بسهل بنغازي: (2) خريطة

 

 Arc GIS 10.3المصدر: الرسم من إعداد الباحثَْيِن، اعتمادا على النموذج الرقمي لمنطقة الدراسة، باستخدام برنامج 
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 سلوب الدراسة والنتائج:أ
ة على المنهج التحليلي المقارن، الذي يعتمد على تحليل صور األقمار الصناعية، وعلى تستند هذه الدراس

مراجعة أحدث طرائق حساب التغير بواسطة صور األقمار الصناعية، واستُعيَن بصورتين فضائيتين، األولى 
هي ملتقطة و  Land sat 7للقمر الصناعي األمريكي  9148، والثانية ملتقطة في سنة 4891ملتقطة في سنة 

 متًرا. 21ولها سبعة نطاقات ضوئية، وبدرجة وضوح مكاني  TMبالمجس 
التي تغطي منطقة الدراسة،  TM 1984 LandSat( لجميع المرئيات الفضائية Mosikحيث ُعِمَل تجميع )

استخدام بإلجراء التحليل للمنطقة المحددة، ومن ثم تحسين للمرئية الفضائية  Subsetثم ُحدِّدت منطقة الدراسة 
م باستخدام 41.1م إلى 21لتحويل درجة الوضوح من   Landsat ETM+ Band 8 Panchromaticالنطاق
؛ وذلك لمعرفة النطاقات النباتية وتصنيفها، كما NDVIوتطبيق معادلة االخضرار   ENVI 5برنامج 

ألرضي بمنطقة الدراسة، للمرئيَتْيِن؛ وذلك لتصنيف نطاقات الغطاء ا  Supervised Classificationُعِملَ 
( 9148 –4891للفترة الزمنية )  Change Detectionومن ثم حساب التغيرات الحاصلة في فترة زمنية

؛ وذلك لبناء قاعدة بيانات  Vectorإلى ملفات اتجاهية  Rasterوتحويل البصمات السابقة من ملفات مساحية
 .  ARC GIS 10.3جغرافية، ُصنِّفْت باستخدام برنامج 

الستخراج درجات التصحر بمنطقة  modellingعمل نموذج  في ARC GIS 10.3كما اسُتخِدم برنامج
نموذج االرتفاع  DEMالدراسة، حيث اعتُِمَد على مجموعة من المعايير التي تحدد درجات التصحر، ومنها: ) 

 -األراضي الملحية –الزحف الرم –التدخالت البشرية متمثلة في العمران –األمطار –درجة الحرارة –الرقمي
 النبات(.

قد أصبحت نسبة كبيرة من أراضي دول المغرب العربي متصحرة، وباألخص في الجزائر وليبيا وتونس، 
صحراء،  9كم 777.625.1ليبياالمساحات غير المتصحرة تؤلف أشرطة ضيقة، وهي مهددة بالتصحر، ففي 

ول المغرب العربي من حيث نسبة التصحر، مهدد بالتصحر، وهي بذلك تعتبر ثاني الد 9كم 666.296و
 ..(6102 ،أبو غرارة الرقييبحممد ) بالتصحروثالثها من حيث المساحات المهددة 

لسهل بنغازي وجود تغيير في الغطاءات  9148و 4891وتبين من تحليل المرئيات الفضائية لعامي 
خطأ!  .معروفة .معروفةلعوامل طبيعية األرضية، منها ما هو ناتج عن تدخل بشري، ومنها ما هو نتيجة 

 وسيطة رمز تبديل غير معروفة.
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 .2148، 4891نطاقات الغطاء األرضي بسهل بنغازي لعامي 3خريطة

 
 Landsatالمصدر : من إعداد الباحثَْيِن، اعتمادا على تحليل المرئية الفضائية 

2148، 4891نطاقات الغطاء األرضي بسهل بنغازي لعامي نسب 4شكل   
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 .بالكيلو متر المربع 2148و 4891مساحات نطاقات االستخدام األرضي لفترتي  (:4 )جدول
 مساحة التغير 2019 1984 نطاق االستخدام األرضي

 385.8 522.4486 136.6737 مناطق عمرانية
148991. األراضي الزراعية  108.7577 106.8 
 46.58 249.0809 202.5966 األراضي الساحلية
 100.1- 31.34361 131.452 أراضي الغابات
 10.3- 248.4561 258.8603 أراضي الحافات

المراعي يأراض  5378.597 437.4911 186.1 
 84.4- 166.967 251.3502 أراضي السبخات

 21.5- 274.6814 296.1353 ساحل رملي
لفرشات الرمليةا  697.8358 5630.699 4932.9 

 82.3 130.1191 47.80849 الكثبان الرملية
 155.6- 27.93507 183.5292 أراضي األودية
 218.6- 1305.968 1524.548 السهل الساحلي

 land sat 2148واعتمادا على تحليل المرئية الفضائية   ARC GIS 10.3باستخدام برنامج الباحثَْينِ المصدر: من عمل 

 تغير الغطاء النباتي: 
التدهور في الغطاء النباتي تزايد مع ازدياد االستثمار الزراعي، فالزراعة تتطلب أوال إزالة النباتات    

الطبيعية، ثم حرث التربة باستعمال اآلليات، وغالبا ما تترك األرض من دون زراعة لمدة طويلة؛ نظًرا لعدم 
ف الجوية المالئمة، أو اتباع الموارد السطحية نتيجة الجفاف، أو قد تترك كفاية األمطار وتوفر الظرو 

األرض بورا بعد حصادها كسلوك آخر وهو االنتقال إلى أراٍض جديدة لزراعتها بعد انخفاض إنتاج 
، كما هو الحال في  (9111، املتويلياسر )األراضي؛ نتيجة زيادة األمالح فيها وارتفاع منسوب الماء األرضي

غلب األراضي في منطقة الدراسة، وتترك األرض جرداء من دون حماية؛ ما ساعد على تواجد قشرة ملحية أ
هشة مكونة مما يشبه الرمل الناعم، وهذه الدقائق من التربة واألمالح انجرفت بفعل العواصف والرياح، 

 .9 شكل معروفة.. (9149، عليحممد أمحد حاج  كرار،عصام عباس  )مكونة الكثبان الرملية
 

 .2148 – 4891الغطاء النباتي بسهل بنغازي خالل الفترة  تغيرات (:1) خريطة
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 Envi 5.5باستخدام برنامج  land sat 2148 ،4891، اعتمادا على تحليل مرئيتين فضائيتين الباحثَْينِ من عمل  المصدر:

 2148 – 4891لنباتي بسهل بنغازي خالل الفترة نسب تغيرات الغطاء ا 9شكل 

 
 درجات التصحر في منطقة الدراسة:

وعلى اعتبار أن كل المعايير التي اعتُِمد عليها متساوية في التأثير على التصحر في سهل بنغازي، 
وُصنِّفت إلى أربع  4866ميزت درجات التصحر وفق مؤتمر األمم المتحدة في كينيا )نيروبي( عام 

 .2 خريطة هي:جات در 

 _ تصحر خفيف:4

1.9

108.7

131.4

31.3

0

20

40

60

80

100

120

140

1984 2019

األراضى الزراعية أراضى الغابات 



: للنسخة  5252 – 1781                                                      عة بنغازيجام-مجلة كلية اآلداب
 ISSNاإللكترونية

(0550 بريلأ) 84العدد      

171 

يتمثل في حدوث تلف أو تدمير قليل جدا في الغطاء النباتي والتربة، مع عدم التأثير بشكل واضح على 
زي، وتتمثل في وسط سهل بنغا، د,ت( )علي صاحب طالب الموسوي، حمزية ميري كاظم، قدرة البيئة البيولوجية

ظمها، وحلت محلها الزراعة الستثمار خصوبة التربة، وجودة الذي كان عبارة عن أراضي غابات أزيلت مع
من مساحة سهل  % 41.8، وذلك بنسبة 9كم 129إنتاجها، وتبلغ مساحة مناطق التصحر الخفيف 

  بنغازي

 _ تصحر متوسط:2
وتشير إلى حدوث تلف بدرجة متوسطة للغطاء النباتي، وبداية تكون كثبان رملية، مع تملح التربة 

، ويتمثل التصحر المتوسط % 41إلى  41ما ينتج عنه قلة اإلنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين المروية؛ م
في األجزاء الشمالية الغربية بمنطقة الدراسة، باإلضافة إلى جزء صغير يقع جنوب شرق سهل بنغازي، 

تقريًبا، ، مما يعني أنها تمثل ثلث مساحة السهل % 96.1بنسبة مئوية  9كم 4226ويشمل مساحة تبلغ 
وهي مناطق مستثمرة حاليا كأراٍض زراعية في أجزاء منها، ولكن بدأ االبتعاد عنها، وتركها من دون زراعة، 

 (.4صورة ) وبداية زحف العمران عليها.
 .2148، 4891تصحر سهل بنغازي لعامي  درجات(:  5) خريطة

 ARC GIS10.3ج برنام باستخدام، المصدر: من عمل الباحثة
 
 
 

.بدايات الزحف العمراني على األراضي :(4صورة )  
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 .8-10-2019المصدر: صورة التقطت لمنطقة الدراسة، يوم 

 :_ تصحر شديد3
وهو يظهر عندما يزداد نشاط التعرية المائية وتعرية الرياح؛ مما يؤدى إلى توسع في درجات التصحر، 

ها نتيجة إلزالة الغطاء النباتي، وذلك على حساب األنواع وظهور الحشائش والشجيرات غير المرغوب في
سحر نافع ) % 11الرعوية األصلية، فضال عن زيادة تملح التربة، مما يقلل من إنتاجها بنسبة تصل إلى 

 . (4891شاكر،
وتتمثل فيما تبقى من أراضي المراعي بالجزء الجنوبي األوسط من سهل بنغازي، حيث تهدد من قبل 

، بنسبة 9كم 9112ل عليها نتيجة التغيرات المناخية وسوء االستغالل البشرى لها، ومساحتها زحف الرما
؛ أي نحو نصف مساحة سهل بنغازي، وينبغي ضرورة االنتباه لهذه األراضي نتيجة نشاط % 18.1مئوية 

 .(1( )2( )9. صورة )حركة الرمال بالجزء الجنوبي منه
 
 
 

.( زحف الرمال9صورة )  
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 . 8-10-2019صورة التقطت لمنطقة الدراسة، يوم  المصدر:

 
 .( الرعي الجائر2صورة )

 
 . 8-10-2019لمصدر: صورة التقطت لمنطقة الدراسة، يوم ا
 

.التغيرات المناخية )عاصفة ترابية "القبلي"( :(1صورة )  
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 . 8-10-2019المصدر: صورة التقطت لمنطقة الدراسة، يوم 

 تصحر شديد جدا: _1
النوع من التصحر بروز الكثبان الرملية بشكل كبير مع نشاط في حركتها، وتزداد ملوحة  ويميز هذا

التربة وتصبح األرض قاحلة، باإلضافة إلى انتشار الرمال وتملح األرض، وهي أخطر درجات التصحر، 
بة جدا عإذ تتحول المنطقة إلى صحراء حقيقية، مما يجعل استصالحها واستعادة قدرتها اإلنتاجية عملية ص

 وغير اقتصادية.
، ويتمثل في أقصى الشمال الشرقي % 49.9بنسبة  9كم 219وتبلغ مساحته في منطقة الدراسة  

لسهل بنغازي، وهي منطقة أراضي الحافات التي تتعرض لنشاط التعرية؛ لشدة انحدارها، باإلضافة إلى 
 ألراضي الرعوية التي تعرضت فعالوكذلك الجزء الجنوبي وهي ا انجراف التربة بواسطة مياه األمطار،

لزحف الرمال، وأصبحت مغطاة بفرشات رملية، والسبخات الساحلية التي تعرضت للجفاف في أجزاء منها، 
 .(1) ه. صورةواختفاؤ وتربتها ملحية، وذبول الغطاء النباتي بها، 

 
 
 

.ذبول الغطاء النباتي :(5صورة )  
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 .8-10-2019م المصدر: صورة التقطت لمنطقة الدراسة، يو 

 مساحة التغير في درجات التصحر في منطقة الدراسة:
( أن هناك زيادة 6)خريطة  9148 – 4891يتضح من تحليل خريطتي درجات التصحر في الفترة من 

في مساحة األراضي المعرضة للتصحر بكل درجاته، حيث زادت مساحة األراضي المعرضة للتصحر 
، حيث كانت تتمثل في الحافات وبعض المناطق بوسط 4891عام  9كم 4422.249الشديد جدا من 

، 9كم 1662.2األراضي الرعوية التي تحوى الفرشات الرملية، ومناطق الكثبان الرملية الساحلية إلى 
من جملة مساحة منطقة الدراسة؛ ويرجع ذلك  % 19.2لتصبح نسبة التصحر الشديد جدا بسهل بنغازي 

الحرارة، مما يجعل من نشاط حركة الرمال نشاطا شديدا، أدى إلى تغطية  إلى جفاف الهواء وارتفاع درجة
األراضي الرعوية بهذه الفرشات الرملية لتصبح كالصحراء، باإلضافة إلى زيادة مساحة أراضي الكثبان 
الرملية على حساب أراضي السبخات والساحل الرملي، في حين تقلصت مساحة األراضي التي تتميز 

من جمله مساحة سهل بنغازي، بعدما  % 92.8بنسبة  9كم 9111.89د لتصل إلى بالتصحر الشدي
 .% 29.4، وذلك بنسبة 9كم 1261.61كانت تبلغ مساحتها 
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، بعدما كانت هذه 9كم 4226كما زادت مساحة األراضي ذات التصحر المتوسط، فبلغت مساحتها 
لة مساحة منطقة الدراسة، بينما من جم % 41.8لتصبح تحتل نسبة  4891عام  9كم 291.16المساحة 

 9111.6تحتل مناطق التصحر الخفيف المرتبة األخيرة من حيث المساحة؛ نتيجة تقلص مساحتها من 
من مساحة سهل بنغازي،  % 1.8، لتصبح تشكل نسبة 9148عام  9كم 126.41إلى  4891عام  9كم

 .2جدول  ،9جدول  وهي مساحة صغيرة جدا.
 .9148_  4891التغير في التصحر خالل الفترة من  مساحة(:2)خريطة

 
 Envi 5.5باستخدام برنامج  land sat 2148 ،4891المصدر: من عمل الباحثَْيِن، اعتمادا على تحليل مرئيتين فضائيتين 

 .1984درجات التصحر بسهل بنغازي بالكيلومتر المربع : ( 2)جدول
حردرجات التص  النسبة المئوية المساحة 

 24.8 2111.2 تصحر خفيف
 3.3 321.52 تصحر متوسط
 32.4 5321.21 تصحر شديد

 42.1 4433.342 تصحر شديد جدا
%411 8433.32 المجموع  

  ARC GIS10.3النمذجة ببرنامج المصدر: من عمل الباحثة، نتيجة لتحليل المرئيات وعمل 
 
 

 .2148بسهل بنغازي بالكيلومتر المربع  التصحر ت(: درجا2)جدول
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 النسبة المئوية المساحة درجات التصحر
 1.8 126.41 تصحر خفيف
 41.8 4226.92 تصحر متوسط
 92.8 9111.89 تصحر شديد

 19.2 1662.2 تصحر شديد جدا
%411 8433.33 المجموع  

 ARC GIS10.3لنمذجة ببرنامج االمصدر: من عمل الباحثة، نتيجة لتحليل المرئيات وعمل 

مساحات التغير بين درجات التصحر في  وسيطة رمز تبديل غير معروفة.خطأ!  .معروفةويتبين من 
األراضي ذات التصحر الخفيف وزادت بمقدار  ، حيث تغيرت مساحة9148إلى  4891الفترة من 
لتتحول إلى أراٍض شديدة التصحر جدا، وهي تحتل المرتبة الثانية في التغير بعد األراضي  9كم 991.12

، وهي المناطق التي 9كم 492.26التي تحولت من التصحر المتوسط إلى التصحر الشديد جدا بمساحة 
 منطقة الدراسة. بينما تحتل األراضي التي تحولت من التصحرتقع بالشريط الساحلي الجنوبي الغربي ب

الشديد إلى التصحر الشديد جدا المرتبة الثالثة، وهي متمثلة في أراضي المراعي بصفة رئيسة، حيث بلغت 
 ، وظلت بعض األراضي بدرجة التصحر الشديد جدا نفسها.9كم 2269.12مساحة التغير 

 .(2148- 4891التغير بالتصحر ) تمساحا(: 1جدول)
 
 

  
 
 

 ARC GIS10.3النمذجة ببرنامج عمل الباحثة، نتيجة لتحليل المرئيات وعمل  المصدر: من
 
 
 
 
 
 

 .(2148- 4891مساحات التغير بالتصحر ) (:2)شكل

 (2148- 4891التغير بالتصحر ) (2مساحة التغير )كم
 شديد جدا -خفيف  284.47
 شديد جدا -متوسط  123.37
 شديد جدا -شديد  3378.53
 شديد جدا -شديد جدا  985.05
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 توصيات الدراسة :

تعاني منطقة الدراسة من تدهور بيئي شديد جراء زحف الكثبان الرملية، لذا فإن إعادة النبات  (4
 الطبيعي من األمور المهمة والضرورية.

 معلومات الجغرافية لكفاءتها في التصنيف والمراقبة.اعتماد تقنيات االستشعار عن بعد ونظم ال (9
 التواصل العلمي مع ذوي الكفاءة في مجال الحد والتخفيف من ظاهرة التصحر على كافة األصعدة. (2
 اتباع التخطيط العلمي السليم في إدارة الموارد الطبيعية. (1
 الحد من المزوعات المروية. (1
 التوقف عن إزالة الغابات وحرقها. (2
 ى وقف زحف الزراعة البعلية على أراضي المراعي.العمل عل (6
 اتباع الطرائق السليمة في الري والصرف. (9
 العمل على وقف تقدم العمران نحو األراضي الزراعية. (8

عطاء فرصة للنباتات الستعادة قدرتها على النمو. (41  تنظيم الرعي وا 
جير تقوم بها وضع ضوابط من شأنها حماية األشجار من القطع باإلضافة إلى حمالت تش  (44

 الجهات المختصة.
 

 صادر:ائمة المق

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

شديد جدا-خفيف  شديد جدا-متوسط  شديد جدا-شديد  شديد جدا-شديد جدا 

284.47
123.37

3378.53

985.05

(2كم)مساحة التغير 



: للنسخة  5252 – 1781                                                      عة بنغازيجام-مجلة كلية اآلداب
 ISSNاإللكترونية

(0550 بريلأ) 84العدد      

179 

البشير الطاهر محمد مسعود، التغير في معدالت األمطار وأثره في التصحر على شمال غربي الجماهيرية في الفترة  -
"دراسة في جغرافية المناخ"، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السابع من أبريل، كلية اآلداب،  9119_  4869
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