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  خصلمال

 بشـكل تـؤثر احلـرارة درجـات يف الشـديد االخـتالف و االمطـار سـقوط يف التغـريات مثـل املناخيـة العوامـل علـى كبري بشكل يعتمد ليبيا يف الزراعي االنتاج

. البيئية للعوامل كبري شكلب حساسة تكون بالتايل و الزراعية، التقنية على بسيط بشكل تعتمد ليبيا يف املنتجة احملاصيل ومعظم الغداء، انتاج على كبري

 تتعلق ثانوية بينات على الدراسة هذه وتعتمد ليبيا، يف املنتجة احملاصيل الهم الكمي االنتاج و الزراعي االنتاج بني العالقة حتليل اىل الدراسة هذه دف

 1980 مـن للفـرت ليبيـا يف الـدالع و والطمـاطم والبطـاطس والبصـل الشعري و للقمح الزراعي الناتج و احلرارة ودرجات االمطار كميات املناخية بالعوامل

 اتضـح حيـث الدراسـة متغـريات علـى Pairwise Granger Causality Test)( للسـببية جراجنـر اختبار باستخدام الدراسة وتقوم. 2010 اىل

 لكميـة بالنسـبة امـا. البطـاطس انتـاج مـع اجتـاهني يف عالقـة و الـدالع و القمـح انتـاج مـع االجتـاه وحيـدة سـببيه عالقة هناك أن احلرارة درجة ملتغري بالنسبة

 إحــداث بضــرورة الدراســة وتوصــي. الــدالع انتــاج مــع اجتــاهني يف عالقــة و القمــح و البطــاطس مــع االجتــاه وحيــدة ســببية عالقــة  هنــاك ان فوجــد االمطــار

 االهتمـام و الزراعيـة اإلنتاجيـة يف النمـو مبعـدل لإلسـراع االهتمام من قدر كربا  إعطاء على تركز حبيث احلالية واملائية الزراعية السياسات يف جذرية تغريات

 للملوحـة املقاومـة االصـناف زراعـة يف بالتوسـع الدراسـة توصـى كـذلك. املؤسسـية و احلديثـة التقنيـات بإدخـال وذلـك التصـحر ملكافحـة واملراعـي بالغابات

  .االصناف هذه بتطوير املتعلقة البحوث على والرتكيز واحلرارة

  .جراجنر سببية ، ليبيا ، الزراعة ، املناخية التغريات :دالليةكلمات الال

Abstract 

Climate change has a strong effect on agricultural production, and consequently on food supply and security. We 
applied pairwise Granger causality to time-series data to examine the causal relationship between climatic 
conditions and annual production of important crops in Libya between 1980 and 2010. The climatic variables 
were rainfall and temperature, and the crops were wheat, barley, onion, watermelons, tomatoes and potatoes. 
There was bidirectional causality between temperature trend and potato production and unidirectional causality 
between temperature and watermelon and wheat production. There was no causality between temperature on the 
one hand and production of barley, onion and tomatoes on the other hand. The results also show a unidirectional 
causality running from rainfall to potatoes and wheat, and a bidirectional relationship between rainfall and 
watermelon. There was no directional causation from rainfall to barley or tomatoes. Based on these findings, 
Libyan authorities should pay more attention to the planting of crop varieties that are resistant to drought and 
heat and focus on the development of such varieties. 

Keywords: Climate changes, Agriculture, Libya, Granger causality. 
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 المقدمة .1

يتأثر االنتاج الزراعي والغذائي يف العديد من الدول النامية بسبب تغري املناخ والسبب الرئيسي للتغري يف املناخ يتمثل يف نص  

 ظاهرة االنبعاثات احلرارية الكبرية اليت حدثت أبان الثورة الصناعية يف اوروبا خصوصا واملستمرة حىت االن والذى ادى اىل

االحتباس احلرارى وبالتايل حدوث تغريات مناخية عاملية مثل ارتفاع درجات احلرارة الذى سبب يف ذوبان اجلليد يف القطب 

  املتجمد وزيادة منسوب مياه البحار واحمليطات واخنفاض معدالت سقوط االمطار يف بعض مناطق العامل. 

بعنوان "استعراض القتصاديات تغريات املناخ"، حيث  2006توبر اك 30الذى نشر يف  Sternوحسب ما ورد يف تقرير 

اوضح التقرير اىل احلاجة امللحة الختاذ اخلطوات الالزمة على مستوى العامل لتفادى االخطار اليت ميكن ان ترتتب على ارتفاع درجة 

رير ما يلي : األثار االقتصادية واالجتماعية احلرارة يف العامل جراء انبعاثات غازات االحتباس احلرارى، وأهم ما توصل اليه التق

للتغريات املناخية، حيث يتوقع ان تزداد معاناة املناطق اليت تعاىن من اجلفاف وندرة املياه وتقل الفرتة الزمنية حلدوث دورات 

اطق خطوط العرض العليا % يف من 20اجلفاف من حواىل مائة عام اىل عشرة اعوام، ومن حيث الغذاء يتوقع زيادة انتاج احلبوب 

% يف الدول النامية. أما فيما يتعلق باملوارد األرضية ونتيجة الرتفاع مستوى سطح البحر، حيث يتوقع 30واخنفاض االنتاج حبوايل 

معاناة األراضي الساحلية اليت تقع حتت مستوى سطح البحر من خسائر قدرت قيمتها حبوايل تريليون دوالر، بينما يتوقع زوال 

درجات  5د من الدول اجلزرية من الوجود. واذا استمر احلال كما يف السابق فإنه من املتوقع ارتفاع درجة احلرارة يف العامل حبوايل عد

  مئوية.

لقد اصبح التغري املناخي حياصر كل مظاهر احلياة ويزيد من صعوبة العيش يف البيئة، وصار هو اخلطر الرئيسي الذى يقع 

ديد حلياة االنسان وبقائه وذلك بتقويض مقومات احلياة وعلى الرغم من إن الظاهرة معروفة جيدا وكذلك  على رأس مصادر الته

كيفية عالجها اال أنه قد يصعب تداركها أو القضاء عليها واحلد من تداعياا ويرى الكثري من العلماء والباحثني بأا تشبه املرض 

نه قد بات على االنسان أن ينتظر ما سيأيت عليه من كوارث وأخرها فقدان حياته املزمن أو الذي وصل اىل مرحلة متأخرة ، وأ

  ).2009 ،عديل وبقائه. اذ يتوقع أن يصبح هناك أزمات حادة ومتتالية يف املوارد املائية وأيضاً يف املواد الغذائية.(

 وفرق احلرارة بدرجة والتغري األمطار كمية ليشم الذي املائي واالستهالك النبات بني التفاعل بدراسة البيئة علم يهتمو كما 

 املبدئي التصور سيحدد لألمطار املناخية املعلومات حتليل فان لذلك املياه ملصادر العناصر أهم من األمطار وتعد النسبية الرطوبة

  ).2001، رشادة (بالبيئ املتعلقة املشكالت ومعاجلة اجلفاف خطورة ملدى

 البلدان يف خصوصا املناخ تغري بسبب النامية، البلدان من العديد لدى سلبيا والغذائي الزراعي اإلنتاج يتأثر أن املرجح من

 والفيضانات اجلفاف آلثار كبري حد عرضة اىل لكوا نظراً  والفقر، اجلوع من املرتفعة واملعدالت احملدودة الدخل مستويات ذات
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 ،الغذائي لألمن حامسا أمرا يعد فإنه باهظة تكاليف على ينطوي كان وإن املناخ تغري لسياق الزراعي القطاع تكيف أن .واألعاصري

 واملؤسسات احملسنة الزراعية السياسات يف لالستثمار الراهن الزخم فإن هنا، ومن .االيكولوجي النظام وصون الفقر، من واحلد

 من والتخفيف املناخي التغري من احلد إجراءات دراجإل فريدة فرصة يتيح إمنا الطاقة، وأمن الغذائي األمن لغاية حتقيقاً  والتقنيات

  ).2009صيام و فياض، ( الزراعي القطاع خلدمة املعتزمة االسرتاتيجية صلب يف آثاره

ليست منعزلة عن العامل فمثل هذه التغريات املناخية سوف تؤثر على املوارد الطبيعة املتاحة وعلى االنتاج الزراعي .وتقع  وليبيا

الف كم  1750 ال القارة االفريقية على الشاطئ اجلنويب للبحر املتوسط، ونظرا التساع مساحة ليبيا اليت تبلغ حواىلليبيا وسط مش

تتعرض ليبيا اىل حيث  مربع فهي تتأثر من الشمال مبناخ البحر االبيض املتوسط الذي يتغري جنوبًا اىل املناخ شبه الصحراوي.

ل اىل معدالا القصوى يف االطراف الشمالية منها، ويرتاوح معدل سقوط االمطار بني هطول االمطار يف فصل الشتاء حيث تص

مم مبرتفعات اجلبل األخضر يف السنة ، وتقل معدالت سقوط االمطار يف املنطقة الوسطى ويف  500مم بسهل اجلفارة اىل  200

. أما يف مناطق اجلنوب يف مشال الصحراء درجة مشاالً  30مم يف السنة جنوب خط عرض  50أجتاه اجلنوب لتصل اىل حواىل 

ختضع االراضي الليبية حبكم موقعها ما . ك)2008 فإا ال تتعرض اىل هطول االمطار يف بعض السنني. (اهليئة العامة للبيئة،

ذلك إال مناطق  اجلغرايف، يف مجلتها للمناخ الصحراوي اجلاف الذي يتميز بشدة احلرارة وهشاشة االنظمة البيئية وال يستثىن من

السهول الساحلية اليت تعترب أكثر مناطق البالد صاحلة للزراعة ملا تتمتع به من تربة جيدة ومعدل هطول أمطار مناسب يرتاوح ما 

مم يف السنة ، وختتلف هذه السهول يف خصائصها املناخية من منطقة اىل اخرى حيث قسمت اىل االقاليم 500 – 150بني 

  .)1( افة كما هو موضح باجلدولشبه الرطبة وشبه اجل
  

  )2008(اهليئة العامة للبيئة،  مساحات االراضي الليبية حسب معدالت تساقط االمطار السنوية . 1جدول 

  النسبة المئوية من المساحة الكلية %  مساحة االراضي (الف كم مربع)  معدالت سقوط االمطار السنوية (مم)  نوع األراضي

 90.8 1589 50اقل من   جافة جداً 

 7.4  130  200 – 50  جافة

 1.5  26  400 – 200  شبه جافة

 0.3 5  400اكثر من   شبه رطبة

 100  1750  اإلجمالي

  

ويتمثل االقليم شبه الرطب يف مساحة حمدودة يف منطقة اجلبل االخضر ، أما إقليم شبه اجلاف فيتمثل يف سهل بنغازي 

االخضر وكذلك اجلزء الشمايل من سهل اجلفارة ، أما االقليم اجلاف فيمثل أكرب وأجزاء من الساحل الضيق اىل الشمال من اجلبل 
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االقاليم مساحة يف مشال البالد حيث تتنوع اراضيه يف كل من البطنان وجنوب اجلبل االخضر وجنوب سهل اجلفارة وسهل سرت، 

  الصحراء الكربى.أما االقليم الصحراوي (اجلاف جداً) فهو اكرب املناطق مساحة ويشمل جزءاً من 

تتعرض ليبيا اىل ظاهرة اجلفاف من موسم اىل أخر، وأدت زراعة بعض االراضي اهلامشية والتوسع العشوائي يف زراعة 

احملاصيل البعلية وأمهها الشعري و ما تبع  ذلك من استعمال حماريث آلية متعددة االقراص ، و قطع الغابات الستعماهلا يف التدفئة 

راعات مؤقتة أو مباين، خاصة جنوب منطقة طرابلس  واجلبل االخضر، ومتلح الرتبة يف بعض املشاريع الزراعية أو لتحل حملها ز 

وهبوط مناسيب املياه اجلوفية مبستويات كبرية، كما هو احلال يف سهل اجلفارة، وتداخل مياه البحر يف بعض املناطق الساحلية 

بعض اآلفات الزراعية وتدين االنتاجية العامة للمراعي الطبيعية واختفاء العديد من واجلفاف واإلفراط يف النشاط الرعوي وانتشار 

نباتات املراعي املتأقلمة مع الظروف البيئة احمللية ايل توفر مجيع الظروف اليت تساعد على التصحر يف عدة مناطق بليبيا.( (اهليئة 

  .)2008 العامة للبيئة،

هذا القطاع يواجه العديد من وجند إن  والبيئية،  التنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعيةيف  الزراعي دورا مهما يلعب القطاع

مليار دينار يف سنة   117.6بلغ الناتج القومي االمجايلاإلمجايل، اذا  القومييف الناتج  هالتحديات، أمهها تراجع نسبة مسامهت

القومي  الناتجثل معظم الصادرات ويسهم حبوايل ما يقارب ثلثي و ميثل النفط العمود الفقري لالقتصاد اللييب إذ مي 2012

% 0.78إىل حوايل  2000يف سنة  %7.7القومي اإلمجايل من حوايل  الناتجيف  القطاع الزراعيمسامهة  اإلمجايل. و اخنفضت

% يف  5.05ط كانت  حواىل و جند ان مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج القومي االمجايل بعد استبعاد قطاع النف .2012سنة 

   ).2(كما هو موضح جبدول  .2012سنة 
  

  لقيمة: باملليون دينار)، ا2012- 1970(ليبيا يف الناتج القومي يف  الزراعينسبة مسامهة القطاع  .2 دولج

  السنوات
  القطاع

1970  1980  1990  2000  2010  2012  

  928.7  2543.6  1437.7  482.9  236.4  33.1  الزراعة

  0.789  2.481  7.789  5.855  2.239  2.569  راعة للناتج القومينسبة الز 

  117675  102538.2  18456.9  8246.9  10553.8  1288.3  الناتج القومي اإلجمالي

  ، اعداد متفرقة.مصرف ليبيا املركزي ،املصدر: النشرة االقتصادية

غريات يف سقوط االمطار و االختالف الشديد يف االنتاج الزراعي يف ليبيا يعتمد بشكل كبري على العوامل املناخية مثل الت

درجات احلرارة تؤثر بشكل كبري على انتاج الغداء، معظم احملاصيل املنتجة يف ليبيا تعتمد بشكل بسيط على التقنية الزراعية، و 

  بالتايل تكون حساسة بشكل كبري للعوامل البيئية.
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. ويتضح من 2013و  1980م احملاصيل الزراعية يف ليبيا بني السنتني يوضح  املقارنة بني الكميات املنتجة اله )1(والشكل 

الف  240الف طن و زاد اىل  170حواىل  1980الشكل ان هناك توسع يف  انتاج حمصول الدالع حيث كان انتاجه يف سنة 

د ان حماصيل اسرتاتيجية مثل مع العلم بان هذا احملصول يعترب من اكثر احملاصيل استنزافا للمياه، يف حني جن 2013طن يف سنة 

  القمح و الشعري مل حتدث فيها زيادات كبرية يف االنتاج.

  

  أهم احملاصيل املنتجة يف ليبيا .1شكل ال
  

هذا ويقدر متوسط  متثل مصادر املياه اجلوفية يف ليبيا مصدرا أساسيا للمياه وذلك للنقص الكبري يف مصادر املياه السطحية.

مشاًال من جبل نفوسة  املنحدرةمياه حتملها األودية  ) مليون100مليون مرت مكعب منها ( 260ي حبوايل اجلريان السطحي السنو 

بنحو  اجلنوب واجلنوب الشرقي . أما معدالت اجلريان السطحي بوديان املنطقة الوسطي فتقدر  ) مليونًا تسيل حنو20مقابل (

ولألمهية اخلاصة للمياه اجلوفية يف اجلماهريية لدا فان   ان اجلبل األخضر) مليوناً بودي80السنة مقابل ( يفمليون مرت مكعب  60

اسرتاتيجية مائية متكاملة الستغالل املياه السطحية  ليبياوضعت  لذلك البحث عنها وختطيط استغالهلا وإدارا أمر بالغ األمهية.

األول  إىل اية الربع 1990للوضع املائي بدءاً من عام  ملخصاً عاماً  )3( اجلدول يوضح. احليوي واالهتمام والعناية ذا اجلانب

الطلب وأوجه  حجمبيان  ) استنادًا إىل أحدث ما يتوفر لدى اهليئة العامة للمياه من معلومات مع2025املقبل (  من القرن

  . استغالله والكميات املتاحة ومصدرها
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  )2025 -1990الوضع املائي باملليار مرت مكعب يف ليبيا ( .3جدول     

  2025  2020  2010  2000  1990  السنة

  الطلب

  6640  5850  5325  4800  4275  الزراعة

  1759  1512  145  647  408  الشرب

  566  422  236  132  74  الصناعة

  8965  7784  6576  5579  4757  اإلجمالي

  مصادر المياه

  500  500  500  500  500  مياه متجددة

  208  188  155  127  105  مصادر غير تقليدية

  2226  2226  2226  1642  -  النهر الصناعي

  2934  2914  2881  2269  604  اإلجمالي

  6031  4870  3395  3310  4153  العجز

  اهليئة العامة للمياه المصدر: 

  هدف الدراسة.2

دف الدراسة اىل التعرف على أثر التغريات املناخية على االنتاج واالنتاجية الزراعية من خالل ظاهرة  التصحر و أثارها على 

األراضي وأثر التغريات املناخية على املياه باعتبار املياه من اهم احملددات للزراعة يف ليبيا، ونقص مياه االمطار وارتفاع درجات 

  احملاصيل املهمة يف ليبيا. احلرارة  على بعض

  مصادر البيانات .3

و تعتمد هذه الدراسة على بيانات ثانوية املتحصل عليها من منظمة االغذية والزراعة واملنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة 

  اهليئة العامة للبيئة و مصرف ليبيا املركزي.

  منهجية الدراسة.4

. الفكرة الرئيسية لالختبار هي ان املتغري يقال بانه يتبع Grangerات ميكن توضيحه باستخدام سببية اجتاه السببية بني املتغري 

اذا كان توقع اخلطاء للمتغري نفسه ميكن توضيحه بالقيم السابقة للمتغري االخر باإلضافة للقيم السابقة للمتغري  Grangerسببية 

  .)Gujarat, 1995( نفسه
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خر.  وتعد أقة السببية فنحن نتساءل عن ما إذا كان التغري يف متغري ما يسبب التغري يف متغري وعندما نتحدث عن العال

) Xtاألبرز بني باقي الدراسات اليت تعرضت ملفهوم السببية.  وطبقاً له، فإن التغري يف متغري ما ( ,Granger) 1969مسامهة (

احلالية بشكل أفضل باستخدام قيم  Yt ندما يكون توقع قيم) وذلك عXt�Yt) مبعىن أن (Ytخر (أ متغري يسبب التغري يف

Yt يفيشري إىل أن التغريات  هذاو   ،املاضية وذلك باملقارنة مع توقعها بدون هذه القيم Xt  تسبق التغريات يفYt   كما هو

  موضح باملعادالت التالية:

t

n

j
jtj
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i
itit UYbXaY 1
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  حيث :

Yt  متغري املناخ يف الفرتة =t 

Xt  الكميات املنتجة لبعض احملاصيل املختارة يف الفرتة =t   

tU1  وtU1  حدود اخلطأ يف الفرتة =t  

 a  وbاملعلمات املراد تقديرها  =  

  الختبار العالقة السببية سوف نستخدم هاتني الفرضتني:

  gj =0و  الفرض الثاين      bj =0الفرض االول  

ببية يف االجتاهني. اذا مل نستطع رفض هاتني الفرضتني فان املتغريات مستقلة عن بعضها،  اذا مت رفضهما معا، فهناك عالقات س

اما اذا مت رفض االوىل و قبول الثانية، فان اجتاه العالقة السببية يكون يف اجتاه واحد. و الختبار الفرضيات نستخدم اختبار 

  احملسوبة اكرب من اجلدولية تقبل الفرضية العدمية ، أي وجود عالقة سببية.  Fا كانت ، فاذFاحصائية 

  النتائج و المناقشة.5

رة احلرا ودرجة األمطار الثالث لمتغرياتل Granger   اختبار جنري قيد الدراسة املتغريات بني السببية العالقة اجتاه دلتحدي

 أن ميكن سببية عالقات أفضل وإن Eviews 7)( اجلاهز اإلحصائي الربنامج باستخدام والكميات املنتجة الهم احملاصيل 

  ).4واملعرب عنها كنتائج باجلدول ( ).2و( )1( اتلحقامليانات ) باستخدام ب2( الزمين التباطؤ يف تتحقق
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  اختبار العالقة السببية بني احملاصيل الزراعية و عوامل املناخ يف ليبيا .4جدول 

Null Hypothesis: F-Statistic Prob. 
RAIN does not Granger Cause BARLEY 0.424 0.658 
BARLEY does not Granger Cause RAIN 0.609 0.551 
TEMP does not Granger Cause BARLEY 1.245 0.305 
BARLEY does not Granger Cause TEMP 1.375 0.271 
RAIN does not Granger Cause ONION 1.938 0.165 
ONION does not Granger Cause RAIN 2.570 0.097 
TEMP does not Granger Cause ONION 0.662 0.524 
ONION does not Granger Cause TEMP 7.127 0.003 
RAIN does not Granger Cause ORANG 2.419 0.110 
ORANG does not Granger Cause RAIN 1.100 0.349 
TEMP does not Granger Cause ORANG 0.467 0.631 
ORANG does not Granger Cause TEMP 6.966 0.004 
RAIN does not Granger Cause POTATO 4.495 0.022 
POTATO does not Granger Cause RAIN 2.042 0.151 
TEMP does not Granger Cause POTATO 2.779 0.082 
POTATO does not Granger Cause TEMP 2.751 0.083 
RAIN does not Granger Cause TOMATO 0.714 0.499 
TOMATO does not Granger Cause RAIN 2.849 0.077 
TEMP does not Granger Cause TOMATO 2.049 0.150 
TOMATO does not Granger Cause TEMP 2.254 0.126 
RAIN does not Granger Cause MELON 6.896 0.004 
MELON does not Granger Cause RAIN 3.895 0.034 
TEMP does not Granger Cause MELON 3.813 0.036 
MELON does not Granger Cause TEMP 1.917 0.168 
RAIN does not Granger Cause WHEAT 3.281 0.055 
WHEAT does not Granger Cause RAIN 1.310 0.288 
TEMP does not Granger Cause WHEAT 3.263 0.055 
WHEAT does not Granger Cause TEMP 0.969 0.393 

  

فكانت النتائج املتحصل عليها  ي اثر كمية االمطار على انتاج احملاصيل املختارة،هناك فرضيتان مت التحقق منهم االوىل ه

تشري اىل ان هناك عالقة سببية يف اجتاه واحد  بني كية االمطار و انتاج البطاطس، و كمية االمطار و انتاج القمح، و هناك عالقة 

  سببية يف اجتاهني بني  كمية االمطار و انتاج الدالع.

الثانية هي اثر درجات احلرارة على احملاصيل املختارة فكانت النتائج املتحصل عليها تشري اىل ان هناك عالقة  و الفرضية

سببية يف اجتاه واحد  بني درجة احلرارة و انتاج القمح، و درجة احلرارة و انتاج الدالع، و هناك عالقة سببية يف اجتاهني بني  درجة 

  احلرارة و انتاج البطاطس.
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  لتوصيات والمقترحات . ا6

يف القسم السابق مت حماولة تطبيق اختبار السببية ملشاكل التغريات يف املناخ  على انتاج بعض احملاصيل املهمة ومع قلة البيانات 

  وعدم احلصول عليها بالدقة املطلوبة كانت  عائق لربوز النتائج بالشكل املطلوب، وبالتايل توصى الدراسة بصفة عامة بااليت:

امهية انشاء شبكة معلومات عن قضية التغريات املناخية و تأثرياا على شىت جماالت احلياة االقتصادية و االجتماعية و  )1

 البيئية.

 امهية انشاء مركز احباث للتغريات املناخية يف ليبيا يعتمد على سيناريوهات وتنبؤات مستقبلية. )2

و االهتمام بالرتكيبة احملصولية اليت تساعد يف موضوع التنمية  رفع كفاءة اخلدمات الزراعية و االنتاجية للمحاصيل )3

 املستدامة.

والرعوية ومنع قطع اشجار الغابات وتطبيق  اختاذ االجراءات التشريعية اجلادة حلماية ما تبقى من االراضي الزراعية )4

 طويرها.القوانني النافدة اخلاصة حبماية الغابات و املراقبة املستمرة ملساحتها احلالية وت

 تطوير كافة الطرق واالجراءات الفنية واالقتصادية اليت تقود اىل ترشيد استخدام املياه يف كافة ااالت. )5

اختيار االصناف النباتية املالئمة لظروف وذلك ب املراقبة املستمرة للزحف الصحراوي مبا يساعد على مكافحة التصحر )6

 .اجلفاف

 أمني الدعم الفين واملايل الذي حيفزهم على تطبيق الدورات الزراعية املناسبة.اإلرشاد والتوعية لدى املزارعني، وت )7

العمل  جيب، عليها و احملافظةزراعة االشجار ، يف مواجهة التغري املناخي كأفراد و دور مؤسسات اتمع املدينمسؤوليتنا   )8

قسام العلمية لعمل االحباث يف موضوع بقضية التغري املناخي وضرورة تشجيع طالب اال على نشر التوعية و الثقافة 

، تقليل فاتورة الكهرباء واحملروقات، استخدام اجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية يف استخدام الطاقة ،التغري املناخي

 ترشيد استخدام املياه.، استخدام الطاقة الشمسية للتسخني

  لمراجعا

  قائمة المراجع العربية

  .2015 ،املركز الوطين  لألرصاد اجلوي

  2008اهليئة العامة للبيئة ،االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ، يناير 

   2006اهليئة العامة للمياه، الوضع املائي بليبيا، 
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  .)19(، العدد الة العراقية للعلوم االحصائية .املستقرة الزمنية السالسل حتليل يف جنر كرا اختبار استخدام (2011).خزعل  رشاد ،ندوى
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  )2010-1980صيل الزراعية(بالطن) يف ليبيا خالل الفرتة (انتاج اهم احملا .1ملحق 
  البطاطس  البصل  الطماطم  الدالع  البرتقال  الشعير  القمح  السنة
1980 140500 71000 51740 170920 225870 64730 102857  

1981 123110 120620 91340 157000 168240 72030 96970 

1982 188000 99600 84138 124545 181760 70611 107956  

1983 209737 203000 62144 118340 194992 78042 114550 

1984  183634 87000 67555 125120 194885 82185 93491 

1985 149000 80000 70000 140000 170000 85000 110000 

1986 190000  90000 72000 142000 150000 88000 110000  

1987 172000 99700 78000 171000 131600 82200 122000 

1988 161011 119000 82000 179000 135000 82200 127000 

1989 185000 134048 86000 188000 147000 82200 131000 

1990 128760 141476 91000 200000 150000 82200 145000 

1991 130000 125000 80000 210000 160000 85000 148000 

1992 125000 90000 70000 200000 150000 86000 150000 

1993 126000 50000 60000 205000 160000 105000 154480 

1994 120000 40000 53800 210000 161000 135000 175000 

1995 117000 23000 45000 214390 162500 164600 198320 

1996 124000 28200 40900 206030 165000 170000 206000 

1997 156400 42100 40100 208000 230000 170000 205000 

1998 140000 65000 40500 210000 200000 175000 180000 

1999 130000 75000 42000 212000 215280 176800 138200 

2000 125000 85000 42500 214000 225000 178000 190000 

2001 125000 85000 43000 216000 160000 180000 195000 

2002 125000 85000 59153 300000 190000 180000 195000 

2003 125000 85000 42500 300000 181182 182873 211697 

2004 125000 85000 44350 240000 207006 182000 195000 

2005 125000 100000 45387 213429 197104 202213 250000 

2006 104000 100000 43000 218000 160000 182000 300000 

2007 104000 100000 44500 218000 212810 182000 290000 

2008 104000 100000 46550 218000 212810 182000 290000 

2009 105000 101000 46000 225000 220000 186000 291221 

2010 106000 102000 46400 245000 230000 195000 290000 

   FAO (2015) 
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  )2010-1980رارة ومعدالت االمطار يف ليبيا خالل الفرتة (متوسطات درجات احل .2ملحق 

  (درجة مئوية) متوسطات درجات الحرارة  (ملم) المتوسط السنوي لكميات ا
مطار  السنة
1980 242.5 18.8 
1981 317.5 19.7 
1982 373.8 19.9 
1983 249.5 19.1 
1984 345 19.2 
1985 226.8 19.7 
1986 328.6 19.2 
1987  184.5 20 
1988 309.1 20 
1989 153.1 19.9 
1990 288.4 20.3 
1991 275 19.2 
1992 123 19.4 
1993 159.4 19.9 
1994 225.1 20.4 
1995 357.6 19.9 
1996 237.5 20.3 
1997 221.5 20.2 
1998 200.4 20.3 
1999 168.1 21.3 
2000 121.91 20.4 
2001 121.91 21 
2002 399.3 20.6 
2003 104.91 19.9 
2004 136.28 20.5 
2005 180.6 20.6 
2006 252.3 20.8 
2007 234.83 20.5 
2008 286.28 20.6 
2009 120.9 20.3 
2010 94.99 21.4 

  .)2015( لألرصاد اجلوي املصدر: املركز الوطين


