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الروؤية الب�رصية للمعامل اجلغرافية 

اخللفية

تخريط  الرئي�سية مل�رشوع  الن�ساطات  اأحد  هو  ليبيا  النباتي يف  الغطاء  تخريط  اإنَّ 

 .)LIB/00/004( املوارد الطبيعية لال�ستخدام الزراعي والتخطيط يف ليبيا"، م�رشوع

فالغطاء النباتي يعد من �سمن املوارد الأكرث اأهمية لو�سف ودرا�سة ال�سمات البيئة، 

وهو خا�سية �رضورية لقواعد البيانات البيئية.

كما اأنَّ الغطاء النباتي يعترب اأحد الطبقات الرئي�سية يف نظام اإدارة معلومات املوارد 

الطبيعية )LRIMS( الذي متَّ تنفيذه �سمن امل�رضوع لدعم �سانعي القرار وال�سيا�سات 

يف تعزيز ممار�سات التنمية امل�ستدامة، حيث يدخل من �سمن العنا�رض الهامة يف 

.)LES( نظام تقييم مالئمة الأرا�سي

تخريط الغطاء الأر�سي

اإنَّ تركيبة الغطاء الأر�سي يف ليبيا يتحكم فيها ب�سكلٍّ كبري كل من الظروف البيئية 

والعوامل الجتماعية والقت�سادية. حيث اأن حوايل 90% من الأرا�سي الليبية عبارة 

حيث  البالد  من  ال�سمايل  اجلزء  يف  ترتكز  الزراعية  الأرا�سي  ومعظم  �سحراء،  عن 

يكون املعدل ال�سنوي لالأمطار به اأعلى ن�سبيا.

وقد قادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة، الفاو )FAO(، بالتعاون 

مع موؤ�س�سات وطنية، ومب�ساركة كادر فني حملي ن�ساطات تخريط الغطاء الأر�سي 

التي بداأت يف عام 2002. حيث متَّ اعتماد منهجيات ومعايري موّحدة يف التخريط 

للح�سول على ُمنتج ُمَت�سق ومتوافق.

)LCCS( املعايري: نظام ت�سنيف الغطاء الأر�سي

متَّ ت�سنيف معامل الغطاء الأر�سي با�ستخدام نظام الفاو لت�سنيف الغطاء الأر�سي 

)LCCS(. حيث يعتمد هذا النظام  على معايري ت�سخي�سية للغطاء الأر�سي م�ستقلة 

للغطاء  �سامل  تو�سيف  عن  عبارة  خمرجاته  تكون  بحيث  عامليًا.  بها  ومعرتف 

وطريقة  الأر�سي  الغطاء  ونوعية  اخلرائط  ر�سم  مقيا�س  عن  النظر  بغ�س  الأر�سي 

املنتج  تطوير  يف  النظام  هذا  ا�ستخدام  واإنَّ  اجلغرايف.  املوقع  اأو  البيانات  جمع 

)خرائط الغطاء الأر�سي( ي�سمن توافقه مع قواعد البيانات الأخرى املماثلة التي 

مت اإن�ساوؤها با�ستخدام نف�س املنهجية

بناء القدرات

للم�رضوع، حيث خ�س�س وقت طويل من  الرئي�سة  املكونات  اأحد  القدرات هو  بناء 

ودورات  وندوات  فنية  عمل  ور�س  تنظيم  متَّ  فقد  املكثف.  للتدريب  امل�رضوع  عمر 

تدريبية متخ�س�سة لتزويد الكادر املحلي بخربات فنية متقدمة لإجناز العمل ب�سكل 

م�ستقل وباأقل معدل من الإ�رضاف.

املنهجية:

من اأجل تنفيذ ن�ساطات امل�رضوع بالطريقة املثلى على 

كامل الأرا�سي الليبية، متَّ اإجراء التخريط مبقايي�س ر�سم 

خمتلفة يف اجلزء ال�سمايل عنه يف اجلزء اجلنوبي، حيث 

 200 املطري  للهطول  الو�سطي  املعدل  خط  ا�ستخدام  مت 

للمناطق  اخلرائط  ر�سم  مقيا�س  وكان  فا�سل.  كحد  مم  

بينما   50,000:1 مم/ال�سنة   200 املطري  اخلط  �سمال 

كان 100,000:1 للمناطق جنوب اخلط..

ن�شاطات تخريط الغطاء النباتي
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اخلريطة املجمعة للغطاء الأر�سي يف ليبيا

الت�سنيف

الن�سبة املئوية امل�ساحة )كم2(

)%( من كامل 

امل�ساحة

الأرا�سي الزراعية

)AI( 6,1000.4اأرا�سي زراعية مروية

)AR( 14,8900.9اأرا�سي زراعية بعلية

النباتات الطبيعية

)NF( 3,3800.2الغابات الطبيعية ومناطق الت�سجري

)NV( 148,3308.8املراعي

الأرا�سي اجلرداء

)BC( 579,30034.8ترب جرداء متما�سكة

)BU( 454,75027.3ترب جرداء غري متما�سكة

)BSn( 431,14025.9رمال مفككة ومتحركة

)BW( 17,5001.1ترب جرداء يف بيئة الوديان

ال�سبخات

البيئة الأر�سية واملائية لل�سبخات 

)SK( وامل�سطحات املياه

8,5600.5

املناطق العمرانية

املناطق العمرانية ومقالع الأحجار 

ومكبات النفايات واملواقع الأُخرى 

)UB( املرتبطة بها

1,6500.1

امل�ساحة الكلية 1,665,600 كم2

الطرق الرئي�سية

مت َّ اإجراء التخريط با�ستخدام تف�سري ال�سور الف�سائية للقمر الأ�سطناعي لند�سات 

)ETM( املاأخوذة يف العامني 2001 و2002. 

لتغطية كامل اأرا�سي ليبيا ، كان العدد الإجمايل لل�سور الف�سائية امل�ستخدمة 88 

18 �سورة املنطقة ال�سمالية بينما  باأبعاد )180X180 كم لكلٍّ منها(، حيث تغطي 

تغطي الـ70 �سورة املتبقية املنطقة اجلنوبية.

ومتَّ التف�سري الب�رضي لل�سور الف�سائية با�ستخدام برجمية منظمة الأمم املتحدة لالأغذية 

والزراعة )FAO(، املعروفة با�سم نظام التف�سري اجلغرايف املوجه )GeoVis(، والذي هو 

اأحد مكوِّنات الأدوات امل�ستخدمة يف ت�سنيف الغطاء الأر�سي يف ال�سبكة العاملية للغطاء 

.)FAO( التابعة ملنظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة )GLCN( الأر�سي

الأر�سي يف ليبيا، اختالف املناطق  وتعك�س قائمة امل�سطلحات املعتمدة للغطاء 

بينما  الزراعية،  املناطق  و�سف  على  الرتكيز  كان  ليبيا  �سمال  ففي  اجلغرافية، 

اختالف خ�سائ�س الأر�س يف جنوب ليبيا اأدى اإىل اإدخال اأ�سناف جديدة لل�سماح 

بو�سف تف�سيلي للمناطق اجلرداء، وبيئة الواحات والنباتات الطبيعية املحيطة بها.

الغطاء  ت�سنيف  نظام  ح�سب  �سنفا   108 النهائية  امل�سطلحات  قائمة  وتت�سمن 

.)LCCS( الأر�سي

ن�شاطات تخريط الغطاء النباتي

تتكون قاعدة بيانات  الغطاء الأر�سي الكاملة 

الدقة يف ليبيا من:

• 33,551 م�سلع يغطي كامل البلد؛	

•  108 اأ�سناف مفردة،  ا�سُتخِدمت 	

يف التف�سري؛

• 755 اأ�سناف خمتلطة ا�ستقت من 	

جمموعة الأ�سناف املفردة؛

اإنَّ جمموعة البيانات هذه هي اأحد املخرجات 

هذه  وبا�ستخدام  للم�رضوع.  الرئي�سية 

من  عدد  واإنتاج  تطوير  اأي�سًا  متَّ  البيانات، 

النباتي   / الأر�سي  للغطاء  عة  املجمَّ اخلرائط 

مبقايي�س ر�سم خمتلفة: 50,000:1؛ و100,000:1؛ 

لـتغـطـي  و500,000:1  و250,000:1؛ 

متَّ  كما  امل�ستخدمني.  خمتلف  احتياجات 

لكامل  النباتي  الأر�سي  للغطاء  خرائط  اإنتاج 

اإ�سافة  مبقيا�س2,000,000:1.  اجلماهريية 

اإىل ذلك، مت تطوير ُمنَتج جتريبي يو�سح التغريرُّ 

مدينة  حول  النباتي  الأر�سي/  الغطاء  يف 

طرابل�س يف اخلم�س والع�رضين املا�سية .
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خريطة الغطاء النباتي/الأر�سي يف �سمال �رصق ليبيا

تخريط تقييم الدقة

رة لليبيا من خالل  ت امل�سادقة على قاعدة بيانات الغطاء الأر�سي/النباتي املطوَّ متَّ

ن اإجراء م�سوحات حقلية عرب كل الأرا�سي الليبية. حتليل تقييم الدقة الذي ت�سمَّ

حيث ا�ستملت الأعمال احلقلية  على زيارة 253 م�سلع، مت اختيارهم ع�سوائيًا لتمّثل 

كافة معامل الغطاء الأر�سي/ النباتي يف ليبيا وبلغ عدد النقاط التي مت م�سحها 

5,288 نقطة.

لقد �سمل امل�سح ما يلي:

،)GPS( حتديد موقع النقطة با�ستخدام نظام حتديد املواقع العاملي

فح�س املنطقة وو�سفها مع النقطة ذاتها،. 1

اأخذ اأربعة �سور للمنطقة على الأقل ،. 2

 ا�ستكمال ا�ستمارة احلقل، التي ت�سمح بالت�سديق على . 3

�سحة التف�سري الأ�سا�سي للنقطة.

ُيظهر املخطط نتائج التقييم:

5% من العينات تنتمي للمجموعة الرئي�سية 

ال�سحيحة ولكن با�سم م�ستخدم خطاأ؛

74% من العينات بتف�سري �سحيح؛

18% من العينات بتف�سري خطاأ؛

3% نقاط غري قابلة للتحديد.

تقييم تغريرُّ الغطاء الأر�سي

يف  الأر�سي  الغطاء  يف  التغري  متابعة  متَّ  م�سافة،  قيمة  كُمنتج 

منطقة طرابل�س با�ستخدام التف�سري املرئي ل�سور القمر ال�سطناعي 

لند�سات )MSS, TM, ETM( لل�سنوات 1980 و1990 و2000  وكذلك 

اآثار التو�سع  اإكونو�س )2002( وذلك لتقييم  بيانات القمر ال�سناعي 

الأ�سطناعى املفقودة ب�سبب  الغابات  اأ�سجار  العمراين وتقدير كمية 

الأن�سطة الب�رضية.

ت درا�سة الأثر الإن�ساين من ناحية ال�سكان والتو�سع العمراين  حيث متَّ

اعتماداً على البيانات املتوفرة.

%74
%5

%18

%3

اأمثلة لل�سور احلقلية

الأغذية  منظمة  وتنفيذ  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتن�سيق  الليبية.  الدولة  قبل  من  ليبيا  في  والتخطيط  الزراعي  لال�ستخدام  الطبيعية   الموارد  تخريط  م�سروع  تمويل  تم 

زوروا: المعلومات  من  للمزيد   .2010 في  الثانية  المرحلة  تبداأ  اأن  المخطط  ومن   2000 عام  في  الأولى  المرحلة  بداأت  حيث  الوطنية.  الموؤ�س�سات  مع  وبالتعاون  )الفاو(   والزراعة 

)mbk_affan@yahoo.cpm(؛ )2007-2010( ، المن�سق الوطني للم�سروع �سابقا: د. خالد رم�سان بن محمود  عّفان  مبروك  م.  للم�سروع:  الوطني  المن�سق   .www.glcn.org/lwias"
 )khaled_benm@yahoo.com(؛   )2000-2007( ، م�سوؤول الم�سروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحالي: الدكتور عبد المنعم محمد )abdelmenam.Mohamed@undp.org(؛

 aalrashdy@hotmail.com الرا�سدي  الهادي  للم�سروع  م.  الوطني  )john.Latham@fao.org(، والمدير  ال�سيد جون لثام  الفاو:  للم�سروع من  الفنية  الوحدة   )2008-2010(، مدير 

)2000-2010(، علما باأن الم�سوؤول ال�سابق للم�سروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحوم ال�سيد اأبوبكر الخويلدي )2008-2000(.
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