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املستخلص     

 في اإلاجاُ الانخطاصًت والاظخماغُت والشهاقُت في الػضًض مً البلضان 
ً
 َاما

ً
جإّصي الؿُاخت صوعا

ا اإلاجلـ الػالمي للؿكغ والؿُاخت )ًجظهغ اإلاإشغاث وؤلاخطاءاث التي و في الػالم   (WTTCيشَغ

 و  أن
ً
مً حؿخكُض الؿُاخت أضبدذ أيبر غامل انخطاصي غلى الطػُض الػالمي واؾغغها همىا

خي والشهافي، ومحزاتها البُئُت والجمالُت الكغ الؿُاخت  ، ٍضةالضُو التي تهخم بابغاػ جغاثها الخاٍع

و طاتها يمىنؼ ؾُاحي مخمحز. وغلُه اعجأًىا في َظا البدض الاغخمالتي جىمي و   اصنضعتها غلى حؿٍى

غلى غملُاث الخدلُل اإلاٍاوي للبُاهاث و جؿبُهها في مجاُ الؿُاخت مً زالُ حػحن ظمُؼ 

في انلُم ًىعصؾخان الػغام، وقو بُاهاث هظم اإلاػلىماث الجؿغاقُت الظي  اإلاىاؾو الؿُاخُت

ٌػض مً ضمُم الػمل البدثي في مجاُ جدلُالث اإلاٍاهُت. وئن لٍل الظىاَغ الؿُاخُت في 

الخدلُل  ٍاوي لها مؿاخت مٍاهُت و جىػَؼ و اهدشاع مدضص، والهضف مً َظا الىىع مًالخدلُل اإلا

َى ئًجاص الػالناث والغبـ بحن الػىاضغ اإلاٍىهت للظاَغة للىضُى الى بىاء همىطط مٍاوي 

 للظىاَغ اإلاٍاهُت. 

 جبرػ اَمُت البدض في مجاُ الاؾخكاصة مً جؿبُهاث جهىُاث هظم اإلاػلىماث الجؿغاقُت 

(Geographic Information systems ( )GIS )  في الهؿاع  الؿُاحي الهت البرهامج الاقػل الظي

ٌػمل غلى ظمؼ وجىظُم وجدلُل وغغع و جيؿُو َظٍ اإلاػلىماث غلى ضخامتها فى هظام ٌؿمذ 

ؾاؾُت جؿبُهُت فى الخدلُل ة أباؾخضغاةه بِؿغ وؾهىلت وؾغغت مهبىلت وهجض اجها اضبدذ أصا

ىؾُلت غغع ت ًو واإلاىاعص ألازغي فى شٍل زغاةـ ظؿغاقُت   غً ألامايً الؿُاخُت وألازٍغ

ًاقت اإلاػلىماث والبُ  الخسؿُـ الؿُاحي.  اهاث التى جضغمحؿاَم فى جىقحر 
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 دقدمة امل

 
ً
الَمُت الؿُاخت في الىنذ الخاغغ قأجها جدضخى باَخمام يبحر مً نبل هظغا

 
ُ
 ؾىاء الجها جمشل مىعصا

ً
الػضًض مً صُو الػالم اإلاخهضمت والىامُت غلى خضا

 مهما للضُو بدُض الًهل اَمُت غً اإلاىاعص الانخطاصًت الازغي لظا 
ً
انخطاصًا

لىاجج الهىمي ًؿلو غلى الؿُاخت ضىاغت بال صزان الجها حؿهام في صقؼ ا

سخلل َظا الضوع بدؿب حجم واَمُت الهؿاع  )الضزل الهىمي(، ٍو

الؿُاحي في الانخطاص الهىمي، لظا ًجب الػمل غلى اظهاع ظمُؼ الامٍاهاث 

اإلاخاخت مً عقؼ يكأة َظا الهؿاع الانخطاصي اإلاهم وحسخحر ظمُؼ الىؾاةل 

 الػلمُت لها .

 الَمُت هظم اإلاػلىماث الجؿغاقُت 
ً
 Geographic Information)وهظغا

systems ) يأخضي الاصواث الغةِؿُت ويػىطغ مهم في ضىاغت الؿُاخت في

الهغن الخالي الى ظاهب الخٌىىلىظُت اإلاخمشلت في اؾخسضام الخىاؾِب الالُت 

والبرامج اإلاسخلكت، الى الهُام بالٌشحر مً الضعاؾاث اإلاهخمت في ابغاػ الابػاص 

والخػغف غلى زطاةطها ومحزاتها ومداولت  اإلاٍاهُت للمىانؼ الؿُاخُت

و لها. ا وجىمُتها ويظلَ الخسؿُـ والدؿٍى َغ  جؿٍى

 مشٍلت البدض

جداُو الضعاؾت الٌشل غً الهضعة اإلاٍاهُت للمىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت في 

 انلُم يغصؾخان مً زالُ الدؿأوالث الخالُت.

انلُم يغصؾخان َل لالبػاص اإلاٍاهُت للمىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت في  -1

 ( .GISالهضعة غلى ظظب الؿُاح خؿب مسغظاث بغهامج )

اعة ايبر غضص مً  -2 اعجت النلُم يغصؾخان ٍػ َل ٌؿخؿُؼ الؿاةذ مً زالُ ٍػ

 اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت في قترة مدضوصة.

( الوشاء ناغضة بُاهاث ظؿغاقُت GISَل ًمًٌ الاغخماص غلى بغهامج ) -3

 ٍاهاث اإلاخاخت لجظب الؿُاح.هاع الامظٌؿاَم في ا

 قغغُت البدض

ًمًٌ للبػض اإلاٍاوي في انلُم يغصؾخان ظظب ايبر غضص مً الؿُاح وطلَ  -1

 (.GISخؿب مسغظاث بغهامج )

اعة ايبر غضص مً اإلاىانؼ الؿُاخت بدؿب مسغظاث  -2 ٌؿخؿُؼ الؿاةذ ٍػ

مً  ( وفي قترة مدضوصة وجىقحر ظهض انل مؼ جخمخؼ بأيبر نضع GISبغهامج )

 الؾخمخاع باإلاىاظغ الؿبُػُت الخالبت.

( وطلَ إلاا ًخمخؼ به َظا البرهامج مً GISًمًٌ الاغخماص غلى بغهامج ) -3

لها وغغغها غلى  الضنت في ظمؼ و جىظُم وجطيُل وجدلُل البُاهاث وجدٍى

غ اي مشغوع.   شٍل مػلىماث  ًمًٌ الاؾخكاصة مجها في جؿٍى

 اَضاف البدض

هاع الاَمُت الػلمُت للضعاؾت في مجاُ الاؾخكاصة مً تهضف الضعاؾت الى اظ

( في بىاء همىطط غلمي ٌؿاَم في ظظب ايبر غضص مً الؿُاح GISجؿبُهاث )

الى اإلاىؿهت مً زالُ جدلُل و جىغُذ الىانؼ اإلاٍاوي للمىانؼ الؿُاخُت 

 الؿبُػُت في انلُم يغصؾخان الػغام.

 خضوص البدض

ويظلَ الشمالُت الؿغبُت لئلنلُم هي الخضوص الشمالُت والشغنُت ٌػخبر 

خضوص ؾُاؾُت للػغام واضخت اإلاػالم، اي هي خضوص ؾُاؾُت صولُت بحن 

الػغام وظىاٍع )أًغان و جغيُا و ؾىعٍا(.لًٌ زمت ضػىباث جٌخىل في حػُحن 

الخضوص الجىىبُت والجىىبُت الؿغبُت إلنلُم يغصؾخان الػغام، ولًٌ و وقو 

ًاصمُحن وا جهؼ إلاسخطحن في َظا اإلاجاُ قأن ئنلُم يغصؾخان ئظماع مػظم ألا

  و زؿي ؾُى )° 38   32 °  -   22    37بحن صاةغحي غغع )
ً
   18( شماال

41 °  -   21   46°( ،
ً
ًىظغ  (.18، ص2005ظؼا جىقُو ؾالب، ( شغنا

 (.1الخاعؾت )
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ؿت )  والضُو اإلاجاوعة( مىنؼ انلُم يغصؾخان باليؿبت للػغام 1زٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلى: Arc Map GIS 10.5حن بأؾخسضام بغهامج )الباخشاإلاطضع/ مً غمل 
ً
ىىوؽ، ع(، اغخماصا َِ مى ًىعصؾخاوى غَحرام، غَحرام و ظحهان، غازساهتي ج تسخى َتعٍَ

َ
 .81، ص2009، 1َاشم ًاؾحن و ةتواوى جغ، ةتجل
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 يغصؾخان الػغام نلُماوال: هبظٍ غً ظؿغاقُت ئ

 الخطاةظ الؿبُػُت النلُم يغصؾخان .1

ً  جدخاط صعاؾت الخطاةظ الؿبُػُت أن هخدضر في البضء غً الخٍٍى

ًىن البىاء الجُىلىجي ٌؿخدو غىاًت الجؿغاقُحن  ، الجُىلىجي لالنلُم

ـ وماَُتها الاؾخسالص الخكؿحراث الػلمُت جها  ، ألهىاع الخػاَع والؾباب جٍٍى

ً اإلاػاصن ولظاَغاث الؿؿذ و  ا جٍٍى  اإلاىار والتربت واإلاىاعص اإلااةُت، في أزَغ

ما  ًىهؿم انلُم يغصؾخان مً الىاخُت الجُىلىظُت الى مىؿهخحن عةِؿُحن َو

( والتى بضوعَا ٌشٍل غضة هؿاناث مشل )اإلاهػغ Geosynclineمىؿهت )

ًاوي( و يظلَ ه ًاوي و الىؿام اإلاهػغ الا بغ ؿام الانلُمي اإلاهترن باليشاؽ البر

(، والتى ًىهؿم بضوعَا الى هؿام Unstable Shelfالخاقاث الؿحر مؿخهٍغ )

 )الالخىاءاث الػالُت اإلاػهضة و هؿام اللخىاءاث البؿُؿت الخالُ والهػاب

ًاث الخٌخىهُت واإلاىار الؿاةض  خمحز ًل مجها بسطاةظ زاضت  هدُجت الخغ ٍو

 .Saad Z. Jassim, and Jeremy Cفي الػطغ البالؾِخىؾحن ختى ًىمىا َظا، )

Goff , 2006, p55.). 

ازغث الخطاةظ الجُىلىظُت غلى جىىع اشٍاُ ؾؿذ الاعع في الانلُم 

م( غً مؿخىي ؾؿذ البدغ في مىاؾو 200خُض وشاَض اعجكاع انل مً )

الجىىب والجىىب الؿغبي وغلى زالف طلَ هجض اعجكاغاث جطل الى 

ي ًلما جىظهىا مً الجىىب م( في مىاؾو الشماُ الشغقي  لالنلُم  ا3600)

والجىىب الؿغبي الى مىاؾو الشماُ والشماُ الشغقي هجض اعجكاع واضح غً 

ػىص َظا الخباًً الىاضح الى ونىع جلَ اإلاىاؾو غلى  مؿخىي ؾؿذ البدغ َو

خاقاث الطكُدت الػغبُت اإلاهابلت للطكُدت الاًغاهُت اي مىؿهت الخطاصم 

انلُم يغصؾخان الى مىؿهخحن  بحن الطكُدخحن، لظا ًهؿم الجؿغاقُىن 

ما اإلاىاؾو الجبلُت ومىاؾو  عةِؿِخحن مً خُض اشٍاُ ؾؿذ الاعع َو

الشبت ظبلُت وجخىؾـ جلَ اإلاىاؾو مجمىغت مً الؿهُى والىصًان الػمُهت 

بت الهُت زاضت للمىؿهت.  مما اغؿى ظمالُت َو

 ونض أ
ً
غً زغث ازخالف الؿؿذ غلى ازخالف مٍاوي للمىار في الانلُم قػال

غىامل ازغي مشل اإلاىنؼ الجؿغافي اإلاخمشل بـ )اإلاىنؼ الكلٍي واإلاىنؼ باليؿبت 

 
ً
ت وزطىضا الى الُابؿت واإلااء( يما جإزغ غلى مىار الانلُم اإلاىسكػاث الجٍى

 غً الٌخل الهىاةُت اإلاسخلكت لظا ًمًٌ 
ً
الهاصمت مً البدغ اإلاخىؾـ  قػال

ل الا ان مىار الانلُم بشٍل الهُى بأن مىار الانلُم َى هخاط جلَ الػىام

 وباعص 
ً
غام ًيخمي الى مىار البدغ اإلاخىؾـ الظي ًخمحز بأجها خاع ظاف ضُكا

(. بدُض ًلما 75و  58، 2011ُممؿغ شخاًء )َاوعَي ًاؾحن مدمض امحن، 

اججهىا مً الجىىب والجىىب الؿغبي الى الشماُ والشماُ الشغقي ًىسكؼ 

طل وؿبت ؾهىؽ الا   مؼ 1000مؿاع قحها الى )صعظاث الخغاعة ٍو
ً
ا ملم( ؾىٍى

ؾهىؽ الشلىط وزطىضا في اإلاغجكػاث ، بِىما ًطل جلَ اليؿبت في مىاؾو 

 مؼ اػصًاص في صعظاث الخغاعة 200الجىىب والجىىب الؿغبي الى )
ً
ا ملم( ؾىٍى

ووؿبت الخبسغ وغلى َظا الىدى ًطل صعظاث الخغاعة في قطل الشخاء شماُ 

ً الى )الانلُم وجدضًضا في مدؿت  (ْم في خحن ًطل صعظاث 0776بىجٍى

 في مدؿت زاههحن الى )
ً
( ْم بِىما 10793الخغاعة في مىاؾو الجىىب وجدضًضا

ً الى ) (ْم وفي 27723ًطل صعظاث الخغاعة في قطل الطُل في مدؿت بىجٍى

( 1/5( ْم َظا في خحن ًطل مؿاخت الانلُم الى )34773مدؿت زاههحن الى )

طلَ وخؿب جطيُل ًىبً ًهؿم الانلُم مً خُض مً مؿاخت الػغام ومؼ 

 Hemin Nasraldin M. Amin, Heroاإلاىار الى اعبؼ مىاؾو مسخلكت، )

Nasraldin M. Amin, 2020, p77.) 

بازخالف اإلاىار  طلَزغث غلى هىغُت الىباث الؿبُعي و ئن َظا الخباًً أ

لى شٍل واشٍل الؿؿذ خُض هجض هؿانحن مً الىباث الؿبُعي الاُو مجها غ

ؾاباث وخشاتش زاضت باإلاىاؾو الجبلُت والشاوي غباعة غً خشاتش نطحرة 

ب، 
َ
)الاؾدُبـ( مىؾمُت زاضت باإلاىاؾو الشبت ظبلُت، )ظتػا جىقُو جال

يما ان للتربت صوع في جدضًض هىغُت الىباث الؿبُعي (، 107، 1999ًُإجاَي 

زطبت والٌػاوي  خُض ًخمحز التربت في انلُم يغصؾخان بشٍل غام باجها جغبت

اصة في  مً مشٍلت اإلالىخت يما في مىاؾو الىؾـ وظىىب الػغام الا ان ٍػ

ت اإلااةُت زطىضا  اهدضاع الؿؿذ  ٌػغع التربت في الانلُم الى مشٍلت الخػٍغ

في اإلاىاؾو الجبلُت التي جخػغع الى ؾهىؽ الامؿاع بٌثرة ، ونض جم جطيُل 

( الظي ضىل جغبت Burring 1960)جغبت الانلُم مً نبل الػالم الهىلىضي 

 ، الػغام غمىما باهت جغبت الانلُم ًطىل الى الترب )الٌؿدىاةُت، لِؿىؾُى

لتًال مدمض ظحرهىػم، البيُت الخمغاء، البيُت الؿمغاء، جغب الجباُ(، )

 (..93، 1999ُناعةمان، ًإجاَي 

ع اإلاُاة اما ماًسظ اإلاىاعص اإلااةُت في الانلُم قأن الانلُم ًخمخؼ بخػضص مطاص

مجها )الدؿانـ و اإلاُاة الؿؿدُت و اإلاُاة الجىقُت( ويما اشغها ؾابها بٌثرة 

ؾهىؽ الامؿاع في الانلُم مهاعهت بالظؼاء الازغي مً الػغام مما ؾهلت غملُت 

ل اإلاطاصع الازغي مً اإلاُاة )الؿؿدُت و الجىقُت( يما جىظض في الانلُم  جمٍى

ُت مجها)جهغ الخابىع و الؼاب  الٌبحر و مجمىغت مً الاجهغ والبدحراث الضاةم

الؼاب الطؿحر و الػظُم  و جهغ ؾحروان او صًالى( ويظلَ ًل مً 

ًان، صعبىضًسان، باوةشاؾىاع، الىهض،زىع هىػان،ؾض صَىى ( َظا  بدحرة)صو

ت في مػظم اإلاىاؾو الجبلُت، )  غً الُىابُؼ والػُىن الجاٍع
ً
ةاػاص ظتالُ قػال

ل، ًإجاَي  (. وبؿخصىاء ظمُؼ الخطاةظ الاهكت .138-133، 1999ُشتٍع

ت  ت مً الؿُىع والخُىاهاث البًر الظيغ ًخمخؼ الانلُم بدىىع الخُاة البًر

ػىص طلَ الى البِئت الؿبُػُت اإلاىاؾبت لخلَ الٍاةىاث  اإلاسخلكت والاؾماى َو

 اإلاسخلكت.

ت النلُم يغصؾخان .2  الخطاةظ البشٍغ

 شهض همى الؿٍاوي في انلُم وبطىعٍ اإلاخؿ
ً
 ومخىاضال

ً
ػا  ؾَغ

ً
لهت جؿىعا

اصاث الؿٍاهُت باإلاخؿحراث التي شهضَا  ، ولم جخأزغ الاعنام اإلاؿلهت للٍؼ
ً
ومىخظما

ظا مايضجه لىا هخاةج اإلاؿىخاث  الانخطاص زالُ مغخلت الؼمىُت اإلاخػانبت، َو

والخهضًغاث الؿٍاهُت التي جكظتها الجهاث الكىُت اإلاسخطت، خُض اشغث لىا 

( ملُىن وؿمت 3910329اةُت اػصًاص ؾٍان انلُم مً خىالي )البُاهاث الاخط

اصة ) 2008( ملُىن وؿمت غام 4382167الى ) 2003غام  %( 1277وبيؿبت ٍػ

اصة ) 2009( ملُىن وؿمت غام 4698790الى )  2008%( غام 7705وبيؿبت ٍػ

ومً اإلاخىنؼ ان ًبلـ ؾٍان الانلُم غام  2003%( غً وؿمت 19796و )

( ملُىن وؿمت، غلى اقتراع بهاء مػضُ همى 5601227خىالي ) 2016

الؿٍان يما َى غلُه زالُ زمـ الاغىام اإلااغُت، مً خُض مػضُ 

اصة الؿٍاهُت  الىالصاث والىقُاث واإلاخؿحراث الازغي طاث ضلت، َظٍ الٍؼ

اإلاؿلهت هي هدُجت ؾبُػت اعجكاع مػضُ همى الؿٍاوي والظي خاقظ غلى 

اإلااغُحن مً الخبجي اهضاى مجمىغت مً  وجحرجه الػالُت زالُ الػهضًً

اصة الاهجاب مً زالُ جهضًم الاهجؼاث  البرامج والاظؼاءاث الهاصقت الى ٍػ

ًالدصجُؼ غلى ػواط اإلابٌغ، قهض بلـ مػضُ همى الؿٍان  ت  اإلااصًت واإلاػىٍى

 خؿب الاخطاةُاث الهُت الاخطاء في الىػاعة الخسؿُـ باالغخماص غلى 
ً
ا ؾىٍى

نخطاصي والاظخماعي لالؾغة الػىهىصي اإلاخػضص اإلاإشغاث الىخاةج مسح الا
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%( و صَىى 371%( والؿلُماهُت )372( إلاداقظت اعبُل )2007و  2006)

 %(.3%( وبمػضُ همى الاظمالي لؿٍان )276)

 

والتي باجذ جيؿم ببػؼ  2003ونض مغ انلُم بمغخلت جدُى بػض غام 

ي ًمًٌ جلمـ صاللتها مً زالُ اإلاخؿحراث اإلاإزغة في صًمىؾغاقُت الؿٍان، والت

ًاعجكاع مػضُ زطىبت الٌلي الى  % غام 4بػؼ اإلاإشغاث الضًمىؾغاقُت 

%( في مداقظت 471%( في مداقظت اعبُل و )479لػممىم الانلُم و ) 2006

ض غً مػضُ الػالمي البالـ 279صَىى و ) %( في مداقظت الؿلُماهُتالظي ًٍؼ

( لٍل الل وؿمت مً 2979الى )%( واعجكاع مػضُ الىالصاث الػام 276)

( وخؿب اخطاةُاث وػاعة الصخت والشباث 2009-2004الؿٍان إلاضة )

( لٍل الل 1175اليؿبي مؼ اعجكاع البؿُـ في مػضُ وقُاث الاؾكاُ الغغؼ )

 (.2009-2004والصة خُت زالُ اإلاضة )

خىنؼ له اإلاداقظت  لهض خاقظ مػضُ الىمى الؿٍاوي في الانلُم غلى وجحرجه ٍو

ل آلظل 3غلى وؿبت همى الؿٍان )  غلى اإلاضي الخىؾـ وؾٍى
ً
%( او ايثر قلُال

 بأعجكاع مػضُ الىالصاث وزباث مػضُ الىقُاث مً زالُ الخىؾُؼ في 
ً
مػؼػا

راظُت الخالُت جهضًم الخضماث وناةُت والػالظُت لظا ؾدؿعى الخؿت الاؾت

الى اخخىاب َظٍ الخهاةو الؿٍاهُت غبر مجمىغت مً الاظغاءاث البرهامج طاث 

 وغهالهُت مىؿلهت في مدخىاَا مً جىظهاث 
ً
 وجدؿبا

ً
اَضاف ايثر جبطغا

جسؿُؿُت وجىظُمُت بدُض ًٍىن الٌم والٌُل الؿٍاوي اصلت اؾترشاصًت 

إلاؿخضامت، )خٍىمت انلُم للؿُاؾت الاهماةُت في الانلُم ومً مىظىع الخىمُت ا

ًىعصؾخان، وػاعة الخسؿُـ، زؿت الخىمُت الاؾتراظُت النلُم ًىعصؾخان 

 (.     39، ص2011(، اعبُل، اطاع 2016 - 2012للؿىىاث )

اما ماًسظ الٌشاقت الؿٍاهُت هجض ان مداقظت اعبُل جأحي باإلاغجبت الاولى 

ا غاضمت الانلُم وعابؼ مداقظت 30بيؿبت ) غلى مؿخىي الػغام %( باغخباَع

أحى في اإلاغجبت الشاهُت مداقظت الؿلُماهُت بيؿبت ) %( ًلحها ًل مً 26ٍو

%( وةُضاعة 13%( ومداقظت خلبجت بيؿبت )20مداقظت صَىى بيؿبت )

 %(11يغمُان بيؿبت )

َظا وبالغؾم مً ان الهىمُت الٍىعصًت حشٍل اليؿبت الايبر في انلُم 

الا ان َىالَ مجمىغت مً الهىمُاث  %( او ايثر 90يغصؾخان نض جطل الى )

 غً غً 
ً
الازغ مشل )الػغب والتريمان والٍلضو اشىعي والعمً( قػال

ضًت و الٍاًي والشبَ( الا اهه اليؿبت  الؿىاةل الضًيُت  مشل ) اإلاؿُذ والحًز

َاوعَي ًاؾحن مدمض %(، )94الايبر ًيخمى الى الضًاهت الاؾالمُت بيؿبت) 

 (.235-227، 2011ُامحن، 

 زاهُا: اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت:

الؿبُػت مهض الجماُ اإلاخجضص الظي ال ًيخهي أبًضا، وهي الؿغ الالهي الظي 

أزظ ألالباب، وغلى أؾاؽ َظٍ  أوصغه هللا حػالى في الٍىن لِسخغ الػهُى ٍو

ألاَمُت للمىانؼ الؿبُػُت البض مً الهُى بأن مىؿهت الضعاؾت جىػم بالػضًض 

ـ اإلاىؿهت، مً اإلاىانؼ الؿُ قالهىاء اخُت الؿبُػُت والتي جدىىع بدىىع جػاَع

الىهي واإلاىار اإلاػخضُ واإلاغوط الخػغاء والؿاباث الؿبُػُت والجباُ 

الشاَهت والػُىن والُىابُؼ والشالالث الجمُلت والجهغ والبدحراث الؿاخغة، 

 لبػؼ اإلاكغصاث الؿبُػُت باإلاىؿهت طاث ؾابؼلظا
ً
 ًجض الؿاةذ هكؿه أؾحرا

ممحز وؾػم زاص وللخػغف غلى جلَ اإلاىانؼ ؾىف وؿخػغع جلَ اإلاىانؼ 

ؿت   (2الؿبُػُت للؿُاخت خؿب اإلاداقظاث في انلُم يغصؾخان )زٍغ

ؿت )  ( مىنؼ مىاؾو ؾُاخُت الؿبُػُت في انلُم يغصؾخان2زٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (،Arc Map GIS 10.5حن بأؾخسضام بغهامج )الباخشاإلاطضع/ مً غمل 

 غلى: بُاث الهُئت الػامت للؿُاخت في انلُم يغصؾخان
ً
 اغخماصا

 اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت في مداقظت اعبُل -1

أعبُل وهي غاضمت ئنلُم يغصؾخان الػغام جمخض مداقظت اعبُل بحن صاةغحى 

 وبحن زؿي ؾُى )○36   -15  - ○35   -30غغع )
ً
   -05  - ○43   -22( شماال

 )بدغي ○45
ً
(. وهي عابؼ مضًىت مً 7، ص2019، ؾالم قخاح الطكاع( شغنا

خُض الٌبر في الػغام بػض بؿضاص والبطغة واإلاىضل. وجبػض غً مضًىت بؿضاص 

يُلىمتر وجهؼ مضًىت اإلاىضل ئلى الؿغب مً اعبُل وجبػض غجها  360خىالي 

يُلىمتر غً  176يُلىمتر وجبػض غً مضًىت الؿلُماهُت خىالي  80خىالي 

ت.  و ًٍى  غلى ًض2300أؾؿذ ؾىت )ؾٍغ
ً
با حن ( نبل اإلاُالص جهٍغ   .الؿىمٍغ

( يم مغبؼ وجهؼ اإلاداقظت غمً الؿهىب طاث مىار 13165وجبلـ مؿاختها )

اهخهالي بحن البدغ اإلاخىؾـ واإلاىار الصخغاوي وجخمحز بالبروصة الشضًضة 

واهسكاع مػضُ الغؾىبت وحػض اعبُل الػاضمت الطُكُت للػغام وطلَ 

سُت غبر الػطىع ولٍىجها مغيؼا ا مىزغا  زهاقُا ألَمُتها الخاٍع وخػاٍع

ػىص اضل حؿمُتها ئلى الاؾم آلاشىعي للمضًىت  يغصؾخان في الػغام َو

  .بُلىاو( أي أعبػت آلهت وهي يىاًت غً اإلاػابض آلاشىعٍت اإلاهمت في اعبُل)أع 

( أنػُت جدبػها 10( وجػم اإلاداقظت )2يم14872.6جبلـ مؿاخت اعبُل )

( هاخُت أما ألانػُت االػشغ قهى ًل مً )مسمىع ، زباث ، مغيؼ اعبُل 46)

ؿىجو ، شهالٍو ، عواهضػ ، ظىمان ، ؾىعان ،أ، ؾهل   عبُل ، ًَى

 (.11، ص2019، )بدغي ؾالم قخاح الطكاع محريتؾىع( 

خُض جظم مداقظت اعبُل الػضًض مً اإلاىانؼ الؿُاخُت  الؿبُػُت الجمُلت 

ًاالحي، )خٍىمت انلُم يغصؾخان، وػاعة البلضًاث والؿُاخت،  والخالبت وهي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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(: )ضىع 60-12الهُئت الػامت للؿُاخت،الضلُل الؿُاحي النلُم يغصؾخان.ص

1) 

 ( بػؼ مىاؾو الؿُاخُت الؿبُػُت في مداقظت اعبُل1)ضىع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاطضع/ خٍىمت انلُم يغصؾخان، وػاعة البلضًاث والؿُاخت، الهُئت الػامت 

ت ؾُاخت مداقظت اعبُل.  للؿُاخت، مضًٍغ

: جبػض مضًىت شهالوة مؿاقت  -ا يم غً مغيؼ مضًىت أعبُل وجهؼ  50شهالٍو

وحػغف باؾم )غغوؽ ًىعصؾخان( . وهي مً أؾجى بحن ظبل ؾكحن وؾىعى 

 لؿبُػتها الخالبت و مُاَها الػظبت. اؾلهذ غلحها َظٍ الدؿمُت 
ً
اإلاطاًل هظغا

ًىجها جدخىي غلى الػضًض مً غُىن اإلاُاٍ والاشجاع ما ٌشٍل غامال ظاطبا 

للؿُاح الػغانُحن والاظاهب. وجدخىي غلى غضص ال ٌؿتهان به مً الكىاصم 

 .اإلاهاهي وؾىم للمىخجاث اإلادلُتواإلاؿاغم و 

يم غً مضًىت أعبُل، مً  95شالُ يلي غلي بَ: ًبػض َظا الشالُ خىالي -ب

و أعبُل و ؾىعان، و ًخىؾـ ؾلؿلتي ظباُ ًىعى   ظهت الشماُ غلى ؾٍغ

ض غً  2058م( و بغاصوؾذ ) 2115) يم مسترنا  12م(. أّما ؾُى الشالُ قحًز

بت جخسللها 
ّ

شالالث وأجهغ ضؿحرة ، ظؿىع و أمايً مىانؼ طاث مىاظغ زال

و الهضًم، التي جهؼ ًلها غمً  ًاوي ماعان، الؿٍغ ؾُاخُت مشل: شالُ يلي، 

اث و الجغاصر ألؾغاع ؾُاخُت ىَى  .الىاصي. وجم بىاء بػؼ اإلاؿاغم، الٍاٍػ

يم غً مضًىت  115مطُل ظىضًان : ًبػض مطُل ظىضًان مؿاقت  -ط

ً و غلى مهغبت أعبُل. و ًهؼ غىض خضوص مىؿهت عواه  5ضػ و أؾكل ظبل َىضٍع

ت أؾكل الجبل خُض  يــم شغم مىؿهت ؾىعان. ًمخاػ اإلاطُل بػحن سخٍغ

ػخبر   اإلاُاٍ صازلها أخُاها لخػىص ئلى الظهىع مؼ خلُى قطل الغبُؼ. َو
ّ

ججل

مطُل ظىضًان مً اإلاىاؾو الؿُاخُت الغةِؿُت في اإلاىؿهت هظغا لؿبُػخه 

لؿبُػُت ومىازه اإلاػخضُ ؾُلت قطل الطُل، الخالبت ويشاقـت أشجـاٍع ا

 .قػال غً اإلاغاقو الؿُاخُت التي أغضث زطُطا للمطؿاقحن

 105شالُ بُساُ: ٌشٍل شالُ بُساُ مطُكا بدض طاجه و ًبػض مؿاقت  -ص

هحن: أولهما مً قىم شالُ  يم غً مضًىت أعبُل. و ًخّم الىضُى ئلُه غبر ؾٍغ

 الجباُ شغنا. 
ً
أّما زاهحهما قُمغ غبر نػاء ؾىعان شغنا يلي غلي بَ، مدؿلها

ًىدضع َظا الشالُ   مـغوعا بهػاء عواهضػ زّم اهدضاعا ئلى شالُ بُساُ.

الؿبُعي مً وؾـ الجبل و َى جابؼ لٍل مً مضًىت أعبُل و نػاء ؾىعان. 

خمحز باإلاىاظغ الؿبُػُت الخالبت خُض ًغجاصٍ آلاالف مً الؿُاح و  ٍو

ـاهب، زاضت في قطل الطُل في ظل اهسكاع اإلاطؿاقحن اإلادلُحن و ألاظ

 .بضعظاث الخـغاعة في اإلاىؿهت

واصي زغهض: ًمخاػ َظا اإلاىنؼ الؿبُعي بجماُ أزاط، و ًهؼ ؾغب مضًىت -ٌ

و الظي ًغبؿه بهػاء ؾىعان. ًبػض َظا الىاصي  104  عواهضػ و غلى الؿٍغ

اصي م غً مؿخىي ؾؿذ البدغ. لهظا الى  980يم غً مضًىت اعبُل و ًغجكؼ 

ت   غىض الجاهب الظي ًهؼ غمً نٍغ
ً
شهان: الشو الاُو ًبضأ جدضًضا

ًان(، ًؿلو غلُه حؿمُت يلي زغهض. أما الشو الازغ، الظي ًهؼ  ًاولى (

 .بالهغب مً عواهضػ، قُضعى زغهض

مً أغلى   اإلادمُت الؿبُػُت ونمت ظبل َلٍىعص: حػض نمت ظبل َلٍىعص -و

م غًـ مؿخىي  3607قو اعجكاع الػغام ، و   الهمم الجبلُت غلى مؿخىي 

خاط  -ياللت  -ؾؿذ البدغ. ًهؼ ظبل َلٍىعص بُــــً أنػُت وهىاحي ظىمان 

ت عوؾتي، خُض جٌؿى الشلـــىط -غمغان  ًان ونٍغ نممه غلى مضاع الؿىت   ؾُض

. أما غىض ؾكده قىجض أيثر مً ؾبػت أخىاع وبدحرة ضؿحرة . و 

جػلها   جلَ الؿكىح عوهها ممحزا غىض ؾكده ًىابُؼ اإلاُاٍ مـا ًمىذ  جىدشغ ٍو

ىع الىاصعة ؾبُػُا . ججضع ؤلاشاعة، ئلى أّن   مغحػا لشتى أهىاع الؿُىع والَؼ

 -اإلاىؿهت بٍاملها جهؼ صازل اإلادمُت الؿبُػُت )هاشىاُ باعى( َلٍىعص 

و جمخض مً ظبل  2يم110ؾٌغان ، خُض جبلـ مؿاخت هاشىاُ باعى 

ًهطضٍ الؼواع مً مػظم    عوؾذ .وضىال الى ؾلؿلت ظبل خطا  ؾٌغان

مً الػالم ،   مضن ًىعصؾخان ومً وؾـ وظىىب الػغام و بلضان مسخلكت

مغحػا لؿُاخت اإلاؿامغاث اإلاسخلكت ، حؿلو الجباُ ، وظمؼ أالغشاب ألؾغاع 

 َ ؾبُت ومسطظ البػؼ مجها لالًل. ٌػض َظا اإلاٍان ألاوؿب الوشاء جلكٍغ

ت ؾُاخُت  . ونٍغ

هؼ مىنؼ خاجي غمغان غمً خضوص نػاء ظىمان الــظي خاجي غمغان: ً -ي

يم غً نػاء ظىمان . ًغجكؼ خاط  20يم غً مغيؼ مضًىت أعبُل و170ًبػـض 

م غً مؿخىي ؾؿذ البدغ . ًمخاػ َظا اإلاىنؼ بؿؼاعة ألامؿاع  3000غمغان 

إلاىؿهت ؾىاُ أشهغ الؿىت، ما ًػكـي غلى اإلاىنؼ ظىا 
ً
والشلىط التي حؿؿي ا

ما زالُ قطــل الطُل، َظا قػال غلى اخخىاةه غلى مجمؼ عاتػا ال ؾُ

ؾُاحي ًخألل مً مجمىغت يبحرة مً البُىث الكىضنُت الؿُاخُت . جمخاػ 

اإلاىؿهت بخىاظض الهطغ الغةاسخي الخاص بشىعة اًلُى التي ناصَا الججراُ )اإلاال 

 مطؿكى الباعػاوي الخالض (.

 لُماهُتاإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت في مداقظت الؿ -2

مضًىت الؿلُماهُت مً ئخضي اإلاضن الغةِؿُت في انلُم ًىعصؾخان،   حػخبر

ٍؼ و ًله ػعصٍ، وجهؼ مداقظت الؿلُماهُت  خُض جخىؾـ ؾلؿلتي ظباُ ًٍى

  - ○35   -04( شغنا وزؿي غغع )○46   -16  - ○44   -50غلى زؿي ؾُى )

الػغام يم غً غاضمت 385أي بمؿاقت جبػض خىالى   شماال (○36   -30

ىى . أؾـ 198 و  الاجداصًت و يًغ يم غً أعبُل غاضمت ؤلانلُم غً ؾٍغ

م. وجمخاػ بالخؿىع الضاةم في 1784َظٍ اإلاضًىت اإلامحزة ئبغاَُم باشا غام 

اث،  مسخلل اإلاغاقو الخُاجُت، خُض جدخىي غلى الػضًض مً الكىاصم، اإلاخجَز

ًالؿغاي الهض سُت و الؿُاخُت  ًم و اإلاخاخل و اإلاؿاغم، ألامايً الخاٍع

ججضع ؤلاشاعة، ئلى أّن مضًىت  ألاؾىام واإلاىالث ) أمايً الدؿىم الخضًشت(

للشهاقت و الكىىن في ًىعصؾخان، لظلَ أؾلو   الؿلُماهُت حػخبر مغيؼا َاما
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غلحها حؿمُت غاضمت الشهاقت، وهي جدخػً الُىم الػضًض مً الجامػاث، 

اإلاسخلكت ئغاقت الى الجامػت اإلاػاَض الخٍىمُت و ألاَلُت طاث الخسططاث 

  .ألامحريُت 

( خُض ًظم اإلاداقظت 2يم 14168اما مؿاخت مداقظت الؿلُماهُت قخبلـ )

ت  )  ( هاخُت  يما32( نػاء و )12مً الىاخُت الاصاٍع

جظم مداقظت الؿلُماهُت الػضًض مً اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت الجمُلت  

ًاالحي، )  (2(: )ضىع .239، 2011ُض، شَحروان غمغ عشُوالخالبت وهي 

 ( بػؼ مىاؾو الؿُاخُت الؿبُػُت في مداقظت الؿلُماهُت2ضىع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاطضع/ خٍىمت انلُم يغصؾخان، وػاعة البلضًاث والؿُاخت، الهُئت الػامت 

ت ؾُاخت مداقظت ؾلُماهُت.  للؿُاخت، مضًٍغ

ًان الشهحر دوكان -ا يم ( غً 70خىالى) : ًبػض مطُل و ؾض و بدحرة صو

و الكاضل 130مضًىت الؿلُماهُت، و) هؼ غلى الؿٍغ يم( غً مضًىت اعبُل ٍو

ؼ الخضمُت  16بحن مضًىت الؿلُماهُت واعبُل جم بىاٍؤ غمً  مً اإلاشاَع

اإلاخىىغت. ًخػمً َظا اإلاطُل، الىانؼ بالهغب مً البدحرة و غلى غكاف 

غاقو الؿُاخُت، الٍابِىاث نشهىلي اإلاداطًت للبلضة، الػضًض مً الكىاصم، اإلا

تزاًض غضص اإلاغاقو الؿُاخُت الخابػت له  ت اإلاخىىغت و اإلاؿاغم. ٍو الػطٍغ

.
ً
ا  ؾىٍى

: ٌػض َظا اإلاٍان مىنػا ؾُاخُا عاتػا خُض ًهؼ زلل ظبل بحٍر ميركبان -ب

غجاص َظا اإلاٍان  31مٌغون غلى مؿاقت جبػض  يم غً ؾغب الؿلُماهُت. ٍو

ل خُض ًجمػىن الشلج َىاى و ًبُػىهه ألَل مدبى الشلج زالُ قطل الطُ

الهغي اإلادُؿت. و بؿبب َبت الجماُ اإلامىىخت لؿبُػخه، جدّىُ الُىم الى 

ضث غلُه مإؾؿاث ؾُاخُت ُّ هظيغ مجها غلى ؾبُل اإلاشاُ :   مطُل و ش

ً  .مىجُل، ظغاصر و بدحرة ضىاغُت لغاخت و زضمت الؼاةٍغ

يم غً  57ظٍ الغنػت الجمُلت ظمي عػان ويهىف نؼنبان وػعػي: جبػض َ -ط

ًان و  30ؾغب الؿلُماهُت و  و  17يم شماُ شغم نػاء صو يم غً ؾٍغ

ًان الغةِسخي. جهؼ" ظمي عػان" في أخػان واٍص قؿُذ  ؾلُماهُت و مطُل صو

في   جهغ مٌؿى بأشجاع يشُكت و جدُـ بػكخُه أشجاع و أغىاب. أّما  ًسترنه

الظي ًجهمغ مً ههؿت مغجكػت. و  الجهت الشغنُت للجهغ قُخىاظض شالُ باقل

 لخطمُم غطغي، يما 
ً
ض أمام الشالُ و خىله مطُل عاتؼ وطلَ وقها ُّ ش

جبػض يُلىمترا واخضا غً   ًخػمً َظا اإلاٍان غضصا يبحرا مً الٌهىف التي

وهجض الٌبحرة مجها في الجهت الشغنُت. أما بّىابتها قشبحهت بٌهل    شالُ باقل،

ًاهذ في غام شاهضع مً خُض ؾػتها و يب ا. ًظيغ أّن َظٍ الٌهىف   1961َر

"ضىث ًىعصؾخان". يما اؾخسضمذ   مهغا لهُاصة الشىعة الٍىعصًت و الطاغتها

 الجضًضة.  زالُ الشىعة  أزغي، للهضف طاجه  مغة

نىبي نغصاؽ: ًهؼ َظا اإلاىنؼ في الجىىب الؿغبي إلاداقظت الؿلُماهُت  -ص

بػض غجها خىالي ) ػم َظا اإلا50ٍو ( مىانؼ ؾُاخُت مػغوقت 9ىنؼ )يم( ٍو

ل واخض مجها ًبػض غً الازغ بدىالي ) يم( وجخمحز َظٍ 3باؾم نىبى نغصاؽ ًو

 بؿاباجت الؿبُػُت الٌشُكت وظى َا اإلاىػش ومىاظغة الؿبُػُت 
ً
اإلاىؿهت غمىما

ًابِىاث ؾُاخُت  الخالبت وزطىضا في قطل الغبُؼ يما جدخىي اإلاىؿهت غلى 

و م بلـ ًمًٌ الىضُى الحها بؿهىلت وجخىاقض الؿُاح ومالغب لالؾكاُ وؾٍغ

 الحها مً مػظم اظؼاء الػغام و انلُم يغصؾخان .

ؼة: َظان الؿكدان غباعة غً مغجكػحن ًمخاػان بجماُ  -ٌ ؾكذ ظبل ًٍى

يم.  5عاتؼ و َىاء مىػش و ًؿالن غلى مضًىت الؿلُماهُت بمؿاقت جبػض  

ؼ بمىاظغ الشلج، و ضُكا للخمخؼ ًغجاصَما اإلاىاؾىىن زالُ قطل الشخاء للخمخ

ض  .بمىازهما اإلاػخضُ و ظمالهما الكٍغ

( يم وهى مىؿهت 6: ًهؼ في شغم نػاء عاهُت بمؿاقت )راهية مػُو -و

ؾُاخُت ظظابت هظغا لىظىص جهغ)ػي بجىى( وظؿغ اإلاػُو مما اصي الى 

غجاصَا الىاؽ مً اظل الؿُاخت مً صازل و زاعط الانلُم  . وظىص عاتػت ٍو

تلشى: مىؿهخان ؾُاخُخان جهػان في شماُ مضًىت الؿلُماهُت  -ي َحرو َو

خمحزان بجماُ ؾبُعي زالب وزطىضا ان 172يم( و)176ببػض ) يم( ٍو

غة في قطل الشخاء مما اغؿى  اإلاىؿهت جخمحز بؿهىؽ الامؿاع والشلىط الؿٍؼ

اإلاىؿهت جمحزا زاضا مً خُض الىباث الؿبُعى والُىابُؼ الجمُلت ومىار 

ػض مً اإلاىاؾو الجاطبت للؿُاح في  مػخضُ في قطل الطُل والغبُؼ َو

 مسخلل مىاؾو الانلُم والػغام بشٍل غام.

 اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت في مداقظت صَىى -3

و ئخضي مضن ئنلُم ًىعصؾخان  مغيؼ مداقظت صَىى، َظٍ اإلاضًىت  حػخبر 

شغنا و غغع  (○44   -10  - ○43   -20الغةِؿُت التي جهؼ غلى زؿي ؾُى )

( شماال. جهؼ شماُ الػغام غلى أعع مىبؿؿت ○37   -20  - ○36   -40)

بحن ؾلؿلتي ظباُ شىضوزا مً ظهت الجىىب، ظباُ ؾبي مً  مىظىصة 

الخظ جىاظض لؿهل ؾُاحّي بامخُاػ ًُ  .الشماُ، ظبل مام ؾحن شغنا، وؾغبا 

 مىنػها قػلى مهغبت مً الخضوص التريُت 
ّ
الؿىعٍت،  -أما

الٍىعص، الٍلضان، آلاشىعٍىن، ألاعمً وقو حػاٌش مشترى  ًهؿجها  خُض 

ضًىن. جمخاػ اإلاضًىت بمىانؼ  إلاسخلل ألاصًان: مؿلمىن، مؿُدُىن و آلاًٍؼ

ت، َظا قػال غً  ت غضًضة مً زالُ اإلاىدىجاث الصخٍغ أزٍغ

ت و الكىلٍلىعٍت و   غشغاث الكىاصم ، اإلاؿاغم، اإلاىجُالث ، اإلاخاخل ألازٍغ

ت،مخدل زها ضًحن ئغاقت الى مضًىت لؤللػاب، أؾىام غطٍغ خضًهت  في لآلًٍؼ

خُىاهاث ضؿحرة. جدخػً اإلاضًىت ظامػت صَىى والػضًض مً اإلاغايؼ 

ت غضًضة ًاقت اإلاداقظت اغاقت  الشهاقُت، َظا قػال غً جىاظض مىانؼ أزٍغ في 

بت مً اإلاضًىت  الى مىانؼ ؾُاخُت ظّمت. أّما أشهغ اإلاىانؼ الؿُاخُت الهٍغ

 .هما: نمت ظبل ػاوا و يلي صَىىق
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خُض جظم مداقظت صَىى الػضًض مً اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت الجمُلت 

ًاالحي، )خٍىمت انلُم يغصؾخان، وػاعة البلضًاث والؿُاخت،  والخالبت وهي 

(: 127-97الهُئت الػامت للؿُاخت،الضلُل الؿُاحي النلُم يغصؾخان، ص

 (3)ضىع 

 خُت الؿبُػُت في مداقظت صَىى( بػؼ مىاؾو الؿُا3ضىع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاطضع/ خٍىمت انلُم يغصؾخان، وػاعة البلضًاث والؿُاخت، الهُئت الػامت 

ت ؾُاخت مداقظت صَىى.  للؿُاخت، مضًٍغ

الُىابُؼ اإلاػضهُت: هي ئخضي اإلاىانؼ الؿُاخُت التي ًغجاصَا آلاالف مً  -ا

بػؼ الُىابُؼ   هجض في نػاء غهغةللمػالجت مً ألامغاع الجلضًت.   الؿُاح

ًاوي َممحى" الٍاةً في  ًاوي َػعى" الظي ًهؼ شماُ شغم بلضة غهغة، و " مشل "

ًاهُا اشٌكخا شُش ماف". وال بّض مً الاشاعة ئلى أّن  ظىىب ؾغب بلضة غهغة و "

الػضًض مً ألاشخاص نض اؾخكاصوا مً جلَ الُىابُؼ صخُا، ئط أن ًل ًيبىع 

 .ػحنًكُض لػالط مغع م

يم غً بلضة  4مطُل ؾىالف )ؾُالف(: ًبػض َظا اإلاطُل مؿاقت  -ب

ؾلو غلحها ئؾم 
ُ
الػماصًت، غمً واص مليء باألشجاع و ججغي قُه مُاٍ غظبت أ

اع الػماصًت مٍىهت ما  "ؾىالف". جيبؼ مً ؾكذ الجبل و جىدضع باججاٍ ٍع

لخؿً ٌشبه الشالُ. جم بىاء الػضًض مً الكىاصم، اإلاىجُالث، الجغاصر 

 .الػُاقت و زضمت لغاخت الؼواع و الؿُاح

ًاٍع غلى مؿاقت جبػض  :سرسىك -ط هي بلضة ؾُاخُت جهؼ غىض ؾكذ ظبل 

يم غً مضًىت صَىى. و جهؼ َظٍ البلضة غمً ؾلؿلت مىاؾو ؾُاخُت  50

هظيغ مجها :آشاوا، آهِشٍي و ؾىالف. و جػّم غضصا مً الكىاصم، اإلاىجُالث، 

وجدُؿه الجباُ الشاَهت اإلاٌؿىة باألشجاع. ًظيغ اإلاؿاغم و ؾىنا يبحرا، 

ض قحها نطغا بهضف ؤلاؾخجمام و الغاخت ُّ ًان نض ش  .بان اإلالَ قُطل 

يهل اًيشٍي: ًهؼ يهل اًيشٍي شماُ شغم مضًىت صَىى بحن مطُكي  -ص

ىى و  9ؾغؾىَ و ؾىالف و ًبػض  ًاٍػ يم غً مطُل ؾىالف . جم حشُِض 

ؿُاح . ًىظض غلى مهغبت مً الٌهل مؿػم ظمُل صازل الٌهل لغاخت ال

ُض امايً للغاخت في الجهت اإلاهابلت له ِّ  . شالُ ظمُل وجم حش

شغاوش: هي اخضي اإلاطاًل الخابػت لىاخُت الؿىضي في شماُ شغم  -ٌ

ا الؿبُػُت الخالبت، ال جخجاوػ صعظت خغاعتها في  نػاء ػازى، جخمحز بمىاظَغ

ت ، ٌشتهغ اإلاطُل بشالله الغاتؼ و اإلاخضقو مُاَه 32الطُل ) ( صعظت مئٍى

م، وجٌؿى  25مً أغالي ظباُ زامخحر و يحٍر ، ًبلـ اعجكاع الشالُ ايثر مً 

ظباله ؾاباث ؾبُػُت يشُكت وغُىن ماةُت غضًضة، ًبػض اإلاطُل بدىالي 

( ًلم غً نػاء ػازى. ًىظض بالهغب مىه يهل صخغي يبحر ًضعى 40)

بٌهل بهحري. خُض ًهؼ غىض الاظؼاء الؿكلُت مً ظبل شغاوش الىانؼ في 

الجهت الجىىبُت الؿغبُت مً مطُل شغاوش، ٌؿخؿغم الىضُى الُه مً 

 غلى الانضاماإلا
ً
 .طُل بىدى هطل ؾاغت مشُا

شلحن و شُالن: مً اخضي اإلاىاؾو التي جخمحز بالهىاء الباعص الىهي و  -و

اغخضاُ صعظاث الخغاعة ختى في قطل الطُل . وجهؼ غمً مىؿهت ) ًىلُا ( 

و جخمحزباإلاىاظغ الجظابت و الغاتػت مخمشلت بالخضاةو و البؿاجحن و اشجاع الجىػ 

  اإلاُاٍ الػظبتو الجىاع و 

يهل بهحري: َى غباعة غً يهل صخغي أزغي ؾُاحي يبحر له مىكظ غلى  -ي

، جٍىهذ غبرة اػمىت ظُىلىظُت 
ً
با ى صاةغي الشٍل جهٍغ ت َو شٍل نىؿغة صخٍغ

مسخلكت، جىظض في وؾـ الٌهل غحن ؾبُعي ًخضقو مجها مُاٍ باعصة وغظبت 

ؿُاخُت الجمُلت و بشٍل مؿخمغ وغلى مضاع الؿىت، حػض اخضي الامايً ال

ًهؼ غىض الاظؼاء الؿكلُت مً ظبل شغاوش الىانؼ في الجهت الجىىبُت 

 .الؿغبُت مً مطُل شغاوش

 اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت في اصاعة يغمُان -4

   -15  ⁼34  - ○35   -11   ⁼05)جىدطغ اصاعة يغمُان بحن صاةغحي غغع 

 وزؿي ؾىُ ( ○33
ً
 ( ○41   -29  ⁼44  - ○45   -54   ⁼20)شماال

ً
شغنا

، ونػاء 2(يم173072وهي جهخطغ غلى نػاء يالع بىىاخحها وبمؿاخت )

، 2(يم217479زاههحن بأؾخصىاء هاخُتي ظلىالء والؿػضًت وبمؿاخت )

.،أهظغ 2(يم281172ونػاء يكغي بأؾخصىاء هاخُتي ظباٍع ونغجبه وبمؿاخت )

لضولُت بحن صولت (، وجمشل خضوص مىؿهت الضعاؾت بالخضوص ا1الخاعؾت عنم )

ئًغان وأنلُم ًىعصؾخان مً ظهت الشغم، ومداقظت الؿلُماهُت مً 

ىى و ضالح الضًً مً الؿغب والجىىب الؿغبي ،  الشماُ، ومداقظت يًغ

 ومداقظت صًالى مً الجىىب.

الؿبُػُت الجمُلت  خُض جظم اصاعة يغمُان الػضًض مً اإلاىانؼ الؿُاخُت

ًاالحي )زالض ولي   (4(: )ضىع 120، ص2014غلي، والخالبت وهي 

 ( بػؼ مىاؾو الؿُاخُت الؿبُػُت في اصاعة يغمُان4ضىع )
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اإلاطضع/ خٍىمت انلُم يغصؾخان، وػاعة البلضًاث والؿُاخت، الهُئت الػامت 

ت ؾُاخت اصاعة يغمُان.  للؿُاخت، مضًٍغ

 مً أظمل اإلاىاؾو -ا
ً
الؿُاخُت في مىؿهت ؾغجَ: حػض َظٍ اإلاىؿهت واخضا

 و ○45   -42   ⁼54مىؿهت الضعاؾت والتي جهؼ غلى زـ ؾُى )
ً
(  شغنا

 وجهؼ غلى مؿاقت )○34   -56   ⁼59صاةغة غغع )
ً
(يم شماُ 73(  شماال

 غً أجها حشٍل الغيً 
ً
شغم مضًىت يالع مغيؼ مىؿهت الضعاؾت. َظا قػال

 مً خضوصَا ألا 
ً
ت وهي الشمالي الشغقي مً نػاء زاههحن البل حػض ظؼأ صاٍع

غباعة غً مىؿهت ظبلُت جخىؾؿها الؿاباث والبؿاجحن والُىابُؼ الؿبُػُت 

والشالالث اإلااةُت وجخمخؼ بمىاظغ ظمُلت وزالبه ومىار مػخضُ في قطل 

 الطُل والغبُؼ.

َظٍ اإلاىؿهت الؿُاخُت جهؼ الى الشماُ الشغقي إلاضًىت مىؿهت بُلىلت: -ب

(يم، وجهؼ 2075ض غً هاخُت مُضان ب)(يم مجها، يما جبػ82يالع غلى بػض )

 وزـ غغع ( ○45   -34   ⁼20)بحن زـ ؾُى 
ً
( ○34   -52   ⁼10)شغنا

. و حػض مىؿهت بُلىله مً اإلاىاؾو الؿىُت ببؿاجُجها اإلاشمغة والكايهت 
ً
شماال

 في قطل الطُل، يما جخمحز بالُىابُؼ الجمُلت والطاقُت 
ً
الظًظٍ وزطىضا

 اإلاىاؾو التي ًغجاصَا الؿُاح مً مسخلل اإلاىاؾو.ولجمالها أضبدذ مً 

مىؿهت ًىمت بدغي: اخضي اإلاىاؾو الؿُاخُت الخالبت في مىؿهت الضعاؾت -ط

(يم شغم مً 19(يم شماُ شغم مضًىت يالع، وغلى بػض )75جهؼ غلى بػض )

ت )َاجي له ع(، وجهؼ غلى زـ ؾُى )    ⁼49هاخُت مُضان بالهغب مً نٍغ

 و ○45   -37
ً
. جخالل مً ○34   -49   ⁼30صاةغة غغع )( شغنا

ً
( شماال

شالُ وهاقىعة مُاة . ًغجاصَا الؿُاح في قطل الغبُؼ والطُل لهػاء، 

 أوناث الكغاؽ وللخمخؼ بأظىاءَا الؿبُػُت الخالبت.

جهؼ َظٍ اإلاىؿهت شماُ شغقي مضًىت يالع وغلى بػض مىؿهت نىلت بتعػ: -ص

مً هاخُت باوةهىع وبمىنػها غلى  (يم3(يم مً اإلاضًىت، وغلى بػض )2775)

و الػام الغابـ بحن مضًىت يالع والؿلُماهُت ججػل مجها مدؿت أؾتراخت  الؿٍغ

ً يما أجها جهؼ غلى زـ ؾىُ   وصاةغة  ( ○45   -29   ⁼45)للؼاةٍغ
ً
شغنا

  (○34   -47   ⁼43)غغع 
ً
جمخاػ َظٍ اإلاىؿهت بؿبُػت ظمُلت و ، شماال

 أجها جهؼ غلى ظظابه وجدخىي غلى أشجاع مسخل
ً
كت وصاةمت الخػٍغ زطىضا

غكاف جهغ ؾحروان مما أيؿب اإلاىؿهت ظغوف مىازُت أو ماحؿمى بالغاخت 

الىكؿُت، لظا ًلجأ الحها الؿُاح في ظمُؼ الكطُى لهػاء أوناث قغاؾهم 

والترقُه غً الىكـ ولهغبها مً جهغ ؾحروان هجض مدبي الطُض والؿباخت 

 غلى َظٍ اإلاىؿهت
ً
 أيثر جغصصا

 وهي  مىؿهت ةىمغبل:-ٌ
ً
جهؼ َظٍ اإلاىؿهت غمً أصاعة نػاء يكغي أًػا

ا الٌشُكت وظضُو ماتي ًلجأ  غباعة غً مٍان ؾُاحي ظمُل، جخمحز بأشجاَع

 غً غىغاء اإلاضًىت وصخبها في 
ً
الحها ؾٍان اإلاىؿهت لهػاء ونذ ممخؼ بػُضا

 (يم وغ16ًقطلي الغبُؼ والطُل، خُض جبػض غً مضًىت يكغي بدىالى )

  (○44   -59   ⁼45)(يم وجهؼ غلى زـ ؾُى 40مضًىت يالع بدىالى )
ً
شغنا

 شماال. ( ○34   -47   ⁼17)وزـ غغع 

 اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت في مداقظت خلبجت-5

اط ظاءث  حػخبر مداقظت خلبجت مً اإلاداقظاث الػغانُت خضًشت اليشأة

غان م، 2013مً غام  وشأتها بهغاع مً خٍىمت يغصؾخان الػغام في شهغ خٍؼ

الض غشغ مً شهغ آطاع مً غام 
ّ
لها ئلى مداقظت بشٍل عؾمي في الش وجم جدٍى

م. وجؼامً طلَ نبل زالزت أًام مً اهضالع الهجىم الٌُمُاتي غلحها، 2014

   -53أزىاء الخغب الػغانُت الاًغاهُت. جهؼ مداقظت خلبجت بحن صاةغحى غغع )

. ○46   -12( و )○45   -42( شماال و زؿي ؾُى )○35   -27( و )○34
ً
( شغنا

اب (.  جخسظ مداقظت خلبجت مً مغيؼ 20، ص2020، )ؾغوة صشتى َو

ا لها، وجأحي باإلاغجبت الغابػت غلى مؿخىي انلُم يغصؾخان،  اإلاضًىت مهغا اصاٍع

والخاؾػت غشغ غلى مؿخىي الجمهىعٍت الػغانُت يٍل. جػم مداقظت 

زىعماُ وهاخُت بُاعة وهاخُت خلبجت غضص مً الىىاحي هي ًل مً) هاخُت 

اإلاغيؼ خلبجت وهاخُت ؾحروان وهاخُت بمى( .جخمخؼ مداقظت خلبجت مىظ 

الاُػ بؿبُػت زالبت، قخيؿاب قحها الُىابُؼ وغُىن اإلااء، ومىازها مػخضُ 

ؿُى   لخطىبت أعاغحها، َو
ً
ِوؿبُا؛ مما ؾاَم في وقغة البؿاجحن والشماع؛ هظغا

. مىنؼ مداقظت خلبجت جهؼ مداقظت خلبجت يمُاث يبحرة مً ألامؿاع قحها

صعظت الى الشغم  46في الجؼء الشمالي الشغقي مً الػغام قىم زـ ؾُى 

كطل بُجها وبحن مضًىت الؿلُماهُت  36735وزؿي غغع  ئلى الشماُ، ٍو

يُلىمترا مغبػا هدى الجىىب، وحػخبرمً اإلاضن ألانغب الى الخضوص  83أيثرمً 

 يُلىمترا مغّبػا قهـ. 16ا الاًغاهُت؛ خُض ًكطل بُجهم

الؿبُػُت الجمُلت  خُض جظم مداقظت خلبجت الػضًض مً اإلاىانؼ الؿُاخُت

ًاالحي، )اإلاىنؼ الغؾمي للهُئت الػامت للؿُاخت في انلُم  والخالبت وهي 

(: )ضىع  province/halabja-bic/halabjahttp://bot.gov.krd/araيغصؾخان.

5) 

 ( بػؼ مىاؾو الؿُاخُت الؿبُػُت في مداقظت خلبجت5ضىع )
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اإلاطضع/ خٍىمت انلُم يغصؾخان، وػاعة البلضًاث والؿُاخت، الهُئت الػامت 

ت ؾُاخت مداقظت خلبجت.  للؿُاخت، مضًٍغ

 85اخمض أوا و ػلم: ًهؼ في الهؿم الشمالي لىاخُت زىعماُ غلى بػض  -ا

يم مً هاخُت زىعماُ. حؿؿُه 3شغم مضًىت ؾلُماوي وغلى بػض   يم

مظهغا ظظابا للمىؿهت،يما ًدخىي غلى  مؿاخاث زػغاء واؾػت حػؿي

ل ًطل الى زىعماُ. ٌػخبر مطُل اخمض  شالُ ظمُل ًٍّىن مجغي ماتي ؾٍى

ا خىالى أوا مً اإلاطا  500000ًل اإلاػغوقت مدلُا وغاإلاُا خُض ًغوٍػ ؾىٍى

ت الػامت للؿُاخت باوشاء  ؾاةذ مً مسخلل آلامايً. قهض نامذ اإلاضًٍغ

مشغوع ؾُاحي 
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و زىعماُ وأخمض أوا و ػلم نُض الاوشاء ما مً شأهه  16في اإلاىؿهت ًخألل مً  عقؼ غضص الؿُاح ًابِىت ؾُاخُت ومىنل زاص لغيً الؿُاعاث، قػال غً ًىن ؾٍغ

ت يمػغع زان اخمض زاوي اعصالن واإلاىظىص في الجبل اغاقت الى نلػت ػلم  .الىاقضًً الى َظٍ اإلاىؿهت التي جدخىي غلى أمىع ازٍغ

ض مسجضَا و مىاعتها في غهض غبضهللا بً 79خىالى  -نطبت ضؿحرة نضًمت  -بغيت زىعماُ: جبػض بلضة زىعماُ  -ب ُّ ُ
غمغ بً الخؿاب  يم غً شغم الؿلُماهُت. ش

ً مً ًل ضىب. جدخىي َظٍ البلضة غلى بغيت مُاٍ مػضهُت أؾلو غلحها حؿمُت "يغاو"، ًهطضَا ًّل مً ٌػاوي  ما  مً ألامغاع شٍل غىطغا أؾاؾُا لجظب الؼاةٍغ

 .الجلضًت

جٌثر قحها مطاصع اإلاُاٍ الػظبت واإلاؿاخاث الخػغاء اإلاٌؿىة يم في الجهت الشغنُت إلاضًىت ؾلُماوي وهي مغيؼ هاخُت َىعامان.  89بُاعة: جهؼ اإلاىؿهت غلى بػض  -ط

ا. جخمحز بؿبُػت زالبت ما ًشحر اعجاب الؿُاح قػال غً اخخى  ائها غلى مٍان ُبجي مً نبل بأهىاع مسخلكت مً آلاشجاع ومجها اشجاع الجىػ، الغمان، الخحن والػىب وؾحَر

ء الضًً الىهشبىضي، الظي ٌػخبر اخض الهاصة الىهشبىضًحن اغاقت الى مغنض الشُش هجم الضًً بً غمغ مىالها الشُىر الىهشبىضًحن الهىعامُحن ومغنض الشُش غمغ غُا

 .غبضالهاصعي و اإلاػغوف بالشاغغ شاَى

اعة الػضًض مً اإلاطاًل الجمُلت في نػاء خلبجت وهظيغ مجها مطُل ظاوى الظي ًبػض خىالي  -ص . ٌػخبر مطضعا يم غً ؾغب الهػاء 3ظاوى و ًىالن: ًمًٌ ٍػ

ت الػامت لؿُاخُت الؿُلماوي جىكُظ مشاعع ج جضًض اإلاىؿهت. ججضع للمُاٍ الػظبت خُض جٌؿٍى اشجاع يشُكت حػؿي اإلاىؿهت مظهغا ممحزا. ًخم خالُا مً نبل اإلاضٍع

 .الاشاعة الى أّن الػضًض مً الؿُاح ًخىظهىن لهظا اإلاطُل بهضف الاؾخمخاع بجمالُت الؿبُػت

ؿغ:-ٌ لت و  3غلى بػض ًهؼ  اَو يم مً الجهت الشغنُت إلاضًىت الؿلُماهُت. ًخمحز باإلاىار اإلاػخضُ ومطاصع اإلاُاٍ الػظبت والخضاةو الجمُلت  103يم مً شغم مىؿهت جٍى

ت الػامت لؿُاخت وشئذ مً نبل اإلاضًٍغ
ُ
ؾُلُماوي التي جسؿـ الوشاء  اإلالُئت بأشجاع الجىػ. قهض جم بىاء الػضًض مً الٍابِىاث الؿُاخُت اإلاؼوصة بمغاقو صخُت أ

ؼ ازغي في اإلاىؿهت  .مشاَع

 زالشا: جؿبُو غملُت الجاع الانغب وقو بُاهاث هظم اإلاػلىماث الجؿغاقُت

ػؼي جؿىع َظا ألاؾلىب ئلى غلماء البِئت الىباجُت، الظ اغُت التي أقاص مجها الجؿغاقُىن، َو ػَؼ أهىاع ًً أَخمىا بخى ٌػض مهُاؽ الجاع ألانغب أخض ألاؾالُب الٍغ

هت ئلى مخىؾـ الىباجاث خؿب جطيُكاتها اإلاسخلكت غلى ؾؿذ ألاعع. وهي غباعة غً وؿبت مخىؾـ اإلاؿاقت الخهُهُت الكاضلت بحن ًل مىنؼ مجاوع له في اإلاىؿ

 في هكـ اإلاىؿهت، وبظلَ ٌػخمض اإلا
ً
 غشىاةُا

ً
ًاهذ مىػغت جىػَػا هُاؽ غلى مػغقت بحن ًل مىنؼ )الظي ًمشل اإلاؿاقت اإلاخىنػت بحن هكـ الػضص مً اإلاىانؼ قُما لى 

ى صاةما  الىهؿت( في اإلاىؿهت واإلاىنؼ أو اإلاىانؼ ألانغب ئلحها وأؾخسغاط مخىؾـ َظٍ اإلاؿاقاث الكػلُت )مجمىع اإلاؿاقاث الكػلُت مهؿىمت غلى غضص اإلاؿاقاث َو

ت مػُىت، وجطبذ بخلَ  ٌؿاوي غضص اإلاىانؼ( ومهاعهتها بمخىؾـ اإلاؿاقت اإلاخىنػت )اإلاؿاقت الػشىاةُت( في الخىػَؼ الىظغي الػشىاتي، وهي جهاؽ بىاؾؿت ضُؿت هظٍغ

 .
ً
ت( مهُاؾا  اليؿبت بحن مخىؾؿي اإلاؿاقت الكػلُت واإلاخىنػت )الىظٍغ

( ًدبحن لىا ان همـ جىػَؼ 1)(،ومً زالُ شٍل عنم Arc Map GIS 10.5( ببرهامج )Spatial Statistics Tools( في خهل )Nearest Neighbour Analysisبػض جؿبُو )

 غلى جطيُل نُمت ظاع الانغب خؿب الاهماؽ الخ
َ
ىػَؼ في ظضُو عنم اإلاىاؾو الؿُاخت الؿبُػُت في انلُم يغصؾخان َى )مخهاعب ًخجه هاخُت الػشىاتي(، اغخماصا

(1) 

 ( اهماؽ الخىػَؼ اإلاىاؾو ؾُاخت الؿبُػُت في انلُم يغصؾخان1شٍل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Arc Map GIS 10.5اإلاطضع/ مً غمل الباخشىن بخؿبُو بغهامج )
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 ( جطيُل نُمت ظاع الانغب خؿب الاهماؽ الخىػَؼ1ظضُو )

 نُمت مػامل الجاع الانغب الىمـ الكغعي نُمت مػامل الجاع الانغب الىمـ

 1انل مً  اإلاخهاعب / اإلاخجمؼ

 
ً
 ضكغ مخجمؼ جماما

 0749الى  مً ضكغ  مخهاعب لًٌ ؾحر مىخظم

 0799الى  075مً  مخهاعب ًخجه هاخُت الػشىاتي

 1 الػشىاتي

 1ايثر مً  اإلاخباغض / اإلاخظم

 1799الى    1مً   مخباغض في اإلاؿاقاث

 2 اإلاىظم )شٍل اإلاغبؼ(

 2ايثر مً  اإلاىخظم )الشٍل الؿضاسخي(

و الؿُاحي، صاع الىام لليشغ، صGIS) اإلاطضع/ غمل الباخشىن اغخماصا غلى ابغاَُم زلُل بظاظى، جؿبُهاث  50( في الخسؿُـ والدؿٍى

 وغىض جؿبُو اإلاػاصلت التي جهغع همـ الخىػَؼ للػالناث اإلاٍاهُت في مىؿهت الضعاؾت التي هي:

R = 2 × D N/A 

R :ضلت الجىاع 

D : )مػضُ اإلاؿاقت الكاضلت بحن الىهاؽ )يم 

N :غضص الىهاؽ غلى الخاعؾت 

A : الضعاؾتمؿاخت مىؿهت 

وحػض َظٍ الؿمه مً الؿماث الجُضة لخىػَؼ اإلاىاؾو الؿُاخُت في ( اي ًهؼ غمً قئت )مخهاعب ًخجه الى الػشىاتي(، 0791بػض جؿبُو اإلاػاصلت اظهغث الىدُجت )

بت مً بػػها ًلما أؾخؿاع الؿاةذ أن ًؼوع أيبر غضص مً اإلاىانؼ في ًاهذ اإلاىانؼ نٍغ ظا ٌػجي ًلما جىؾؼ الؿاةذ  مىؿهت الضعاؾت وطلَ الهه ًلما  أنل ونذ ممًٌ َو

 أيثر مً الىاخُت اإلااصًت إلاىؿهت الضعاؾت.
ً
 في ظىلخه ًلما نام بطغف اإلااصي أيثر وبالخالي ًضع طلَ أعباخا

ظا ٌػجي ظهض انل واؾخمخاع ايثر باإلاىاظغ واإلاىانؼ  اعة ايبر غضص مً اإلاىاؾو الؿُاخُت وفي قترة مدضوصة َو ؿخؿُؼ الؿاح ٍػ الؿُاخُت اإلاسخلكت ويما اشغها ًلما َو

ظا ٌػض مً ههاؽ الهىة للؿُاخت في انلُم يغصؾخان الػغام.  جىؾؼ الؿاةذ في عخلخت ًلما نام بطغف ماصي ايثر َو

 

 الألستيتاجات والتوصيات 

 ألاؾخيخاظاث:

 جىضلذ الضعاؾت الى ظملت مً الاؾخيخاظاث هضعظها أصهاٍ وغلى الىدى الخالي:

ػاب وأعاٍع جخمحز  -1  انلُم يغصؾخان بسطاةظ ومهىماث ؾبُػُت واإلاخمشلت في مىنػها الجؿغافي وزطاةظ مىازها وجىىع بِئتها مً مؿؿداث ماةُت وظباُ َو

 غً الخُىاهاث والؿُىع التي ٌشٍل ظمُػها غىاضغ ظظب ؾُاخُت ؾبُػُت جىلض لضي الؿاةذ ا
ً
اعة لغؾبزػغاء وشىاؾىء وهباجاث ؾبُػُت وجغبت زطبه قػال ت في ٍػ

ا وظماُ ؾبُػتها.  جلَ اإلاىاؾو وألاؾخمخاع بمىاظَغ

اصاث الؿٍاهُت باإلاخؿح -2 ، ولم جخأزغ الاعنام اإلاؿلهت للٍؼ
ً
 ومىخظما

ً
 ومخىاضال

ً
ػا  ؾَغ

ً
راث التي شهضَا الانخطاص زالُ شهض همى الؿٍاوي في انلُم وبطىعٍ اإلاؿلهت جؿىعا

ظا مايضجه لىا  هخاةج اإلاؿىخاث والخهضًغاث الؿٍاهُت التي جكظتها الجهاث الكىُت اإلاسخطت، خُض اشغث لىا البُاهاث الاخطاةُت اػصًاص مغخلت الؼمىُت اإلاخػانبت، َو

اصة ) 2008( ملُىن وؿمت غام 4382167الى ) 2003( ملُىن وؿمت غام 3910329ؾٍان انلُم مً خىالي ) ( ملُىن وؿمت غام 4698790%( الى )1277وبيؿبت ٍػ

 ( ملُىن وؿمت.5601227خىالي ) 2016ومً اإلاخىنؼ ان ًبلـ ؾٍان الانلُم غام  2003%( غً وؿمت 19796و ) 2008%( غام 7705ٍاصة )وبيؿبت ػ  2009

 لبػؼ ا -3
ً
ـ اإلاىؿهت، وقُما ًجض الؿاةذ هكؿه أؾحرا ُػُت إلاكغصاث الؿبجىػم مىؿهت الضعاؾت بالػضًض مً اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت والتي جدىىع بدىىع جػاَع

 (. GISؿابؼ اإلامحز والؿػم الخاص والهضف َى بُان جلَ اإلاىانؼ خؿب مداقظاث الانلُم واظغاء جدلُل مٍاوي له خؿب بغهامج )الباإلاىؿهت طاث 

 لخػضص اإلاجاالث اإلاسخلكت اإلاؿخسضمت في ضىاغت الؿُاخت الخضًشت في  ًل مً الخد -4
ً
لُالث اإلاٍاهُت للمىانؼ جخػضص اؾخسضاماث هظم اإلاػلىماث الجؿغاقُت، وقها

ؿغ للىضُى الى هخاةج صنُهت في قترة ػمىُت نطحر وجىقحر الىنذ والجهض. و بضنت َو ا مً الخسؿُـ والدؿٍى  الؿُاخُت وؾحَر

هؼ غمً قئت )مخهاعب ًخجه ( اي اجها 0791ًبػض جؿبُو اإلاػاصلت اغهغث الىدُجت )جؿبُو غملُت الجاع الانغب غلى اإلاىانؼ الؿُاخُت الؿبُػُت النلُم يغصؾخان، و  -5

بت مً بػػها ًلما أؾخؿالى الػشىاتي(،  ًاهذ اإلاىانؼ نٍغ اع وحػض َظٍ الؿمه مً الؿماث الجُضة لخىػَؼ اإلاىاؾو الؿُاخُت في مىؿهت الضعاؾت وطلَ الهه ًلما 
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ظا ٌػجي ًلما جىؾؼ الؿاةذ في ظىلخه ًل  أيثر مً الىاخُت الؿاةذ أن ًؼوع أيبر غضص مً اإلاىانؼ في أنل ونذ ممًٌ َو
ً
ما نام بطغف اإلااصي أيثر وبالخالي ًضع طلَ أعباخا

 اإلااصًت إلاىؿهت الضعاؾت.

 التوصيات 

مً الؿُاح وحؿهُل ألاَخمام باإلاىاؾو الؿُاخُت الخالُت وقو اؾـ غلمُت مضعوؾت وطلَ مً زالُ جىقحر الخضماث اإلاسخلكت الحها وجىؾُػها ألؾخػُاب أيبر غضص  -1

دت   لهم زالُ مضة أنامتهم.أنامت مٍغ

 الؿغم اإلاإصًت الى اإلاىاؾو الؿُاخُت ألن مػظم الؿغم اإلاإصًت الى اإلاىاؾو الؿُاخُت متهالٌت أو جغاب -2
ً
ُت في خحن َىالَ مىاؾو جبلُـ وجغمُم ؾغم الىهل وزطىضا

و لظا البض مً اث اإلاػىحن في َظا اإلاجاُ  ؾُاخُت جخمحز بمىاظغ ؾبُػُت زالبت ولًٌ ًطػب الىضُى الحها بؿبب عصأث الؿٍغ وغؼ جغمُم الؿغم الؿُاخُت مً أولٍى

 وجدضًثها لؿهىلت وضُى الؿىاح الى مٍان الهطض الؿُاحي.

 .جطب في ضالح الػملالخىؾؼ في اؾخسضام جٌىىلىظُا هظام اإلاػلىماث الجؿغافي غلى هؿام اوؾؼ في البدىر واإلاغاقو والهؿاغاث الػامت للخىضل الى هخاةج صنُهت  -3

بُت لخػلُم بغهامج )  -4 غ وجدؿحن الاصاء في  GISقخذ صوعاث جضٍع ( للمسخطحن في مجاُ الؿُاخت وطلَ لكهم يُكُت الػمل وقو اؾـ غلمُت مضعوؾت بهضف جؿٍى

 ظمؼ اإلاغاقو الخاص بالهؿاع الؿُاحي.

الؿاةذ باإلالل، وطلَ بهضف اؾالت ؾكغة اؾُى قترة ممٌىت مما ًضع باعبدها جىقحر مؿخلؼماث الغاخت  الٍلُت للؿاةدحن  في ظمُؼ اإلاىانؼ الؿُاخُت ختى الٌشػغ  -5

ًان نؿاع غام او نؿاع زاص.  غلى الهاةمحن في الػمل في جلَ اإلاىانؼ ؾىاء 

 اإلاطاصع:

 .2005لؿلُماهُت،ظؼا جىقُو ؾالب، اإلاهىماث الجُىبىلخٌُُت لؤلمً الهىمي في ئنلُم يغصؾخان، مغيؼ يغصؾخان للضعاؾاث ألاؾتراجُجُت، ا(  1

  province/halabja-http://bot.gov.krd/arabic/halabja( اإلاىنؼ الغؾمي للهُئت الػامت للؿُاخت في انلُم يغصؾخان. 2

اخُت و وانػها في مداقظت اعبُل، اؾغوظت صيخىعاٍ )ؾحر ميشىع(، ًلُت الاصاب، ظامػت ضالح ( بدغي ؾالم قخاح الطكاع، الخباًً اإلاٍاوي المٍاهاث الخىمُت الؿُ 3

 2019الضًً، 

اب، الامٍاهاث الجؿغاقُت للخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضًمت في مداقظت خلبجت، اؾغوظت صيخىعاٍ )ؾحر ميشىع(، ًلُت الاصاب، ظا 4 مػت ضالح الضًً، ( ؾغوٍ صشتي َو

2020 

ماوى، ( َاوعَي ًا 5 َُ مى ًىعصؾخاوى غَحرام، غاسى ًتيتم، ؾل ُىتوةًتى لتظىؾغاقُاي َتعٍَ
َ
ٍإل َُ  2011ؾحن مدمض امحن، ل

بي ؾتهختعي بغاًتحى 6 َُ مى ًىعصؾخان، يخ ًى زإعؾَ، ظُإؾغاقُاي َتعٍَ ب، ِعووة
َ
مى ًىعصؾخان، غاسى 3( ظتػا جىقُو جال ، غازساهتي وةػاعةحى زتعوةعصةي َتعٍَ

 1999جاَي صووةم، َتولَحر، ًإ 

بي ؾتهختعي بغاًتحى 7 َُ مى ًىعصؾخان، يخ مى ًىعصؾخان، ظُإؾغاقُاي َتعٍَ مى 3( لتًال مدمض ناعةمان، زاًى َتعٍَ ، غازساهتي وةػاعةحى زتعوةعصةي َتعٍَ

 1999ًىعصؾخان، غاسى صووةم، َتولَحر، ًإجاَي 

ًان، ظُإؾغاقُاي َتعٍَ  8 ُت ل، ؾتعغاوةي صعامتجت ةاٍو بي ؾتهختعي بغاًتحى( ةاػاص ظتالُ شتٍع َُ مى 3مى ًىعصؾخان، يخ ، غازساهتي وةػاعةحى زتعوةعصةي َتعٍَ

 1999ًىعصؾخان، غاسى صووةم، َتولَحر، ًإجاَي 

 2011(، اعبُل، اطاع 2016 - 2012خٍىمت انلُم ًىعصؾخان، وػاعة الخسؿُـ، زؿت الخىمُت الاؾتراظُت النلُم ًىعصؾخان للؿىىاث )(  9

 غصؾخان، وػاعة البلضًاث والؿُاخت، الهُئت الػامت للؿُاخت،الضلُل الؿُاحي النلُم يغصؾخان.( خٍىمت انلُم ي 10

ماوى،  11 َُ ماوى، جَحزي صيخإعا، ؾل َُ ؼؾاي ؾل ضاوى ؾتشذ و ؾىػاع لت زاعٍَ َُ ًاوى ظىؾغاقُاي ؾغوشتى وؾتشتز  .2011( شَحروان غمغ عشُض، بىتما

 2014ىؿهت يغمُان واقانها اإلاؿخهبلُت، عؾالت ماظؿخحر، ًلُت التربُت، ظامػت يغمُان، ( زالض ولي غلي، اإلاهىماث الؿُاخُت في م 12

13 ) Hemin Nasraldin M. Amin, Hero Nasraldin M. Amin, Climate Analysis to Predict Potential Spread and 

Seasonality for Global (COVID-19) in Iraqi Kurdistan Region, Kurdistan Journal of Applied Research | Special 

Issue on Coronavirus (COVID-19), 2020, p77 
14 ) Saad Z. Jassim, and Jeremy C. Goff, Geology of Iraq, Dolin, Prague and Moravian museum, bron, 2006. 
)الطبيعية في اقلين كردستاى العراق بأستخذام نظن الوعلوهات الجغرافية  التحليل الوكاني للوواقع السياحية GIS) 
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 (GIS) جیاوازی شوێنی هاوچە گەشتوگوزارییە سروشتییەكاوی هەرێمی كوردستاوی عێراق بە بەكارهێىاوی سیستەمی زاهیاری جوگرافی

 پـوخــتـە

 ًۆمەاڵیەحی و ڕۆشيبحری لە ػۆعێَ لەواڵجاوی ظحهاهضا، بەظۆعێَ ةەو ةاماعاهەی ةەهجىومەوی ظحهاوی گەشخىگىػاع گەشخىگىػاع ڕۆڵێٍی گغهگی َەیە لەبىاعی ةابىعی و 

(WTTC) ًاث، ةەو واڵجاهەی يە گغهگی بە ًلخ ىع و مێژوو  و ةاماژەیان بۆ يغصووە، گەشخىگىػاع بىوەجە گەوعەجغیً قايخەعی ةابىعی لەظحهاهضا يە بە ػوویی گەشەصە

َەعوەَا ژیىگە و ظىاوی ؾغوشذ صەصەن ؾىصی ػۆعجغ لە گەشخىگىػاع صەبیجن، يە گەشەيغصن و جىاهای بەباػاعيغصن صەوەؾخێخەوە لەؾەع پێگەی  ڕۆشيبحری 

ًان و ظێبەظێٌغصوی لەبىاعی گەشخىگىػاعی لەڕێگە ژەيغصن بە ی ةاماگەشخىگىػاعی گىهجاو، بۆیە لەم جىێژیىەوەیە پشذ بەؾتراوە بە شیٌغصهەوەی شىێجى بۆ صاجا

ێىاوی ؾیؿخەمی ػاهیاعی ظىگغافی يە بە قايخەعی گغهگی بىاعی ظیاواػی شىێج ًاَع ًاوی َەعێمى ًىعصؾخاوی غێرام، بە بە ى صاصەهغێذ، بۆ َەمىو هاوچە گەشخىگىػاعییە

ًان لە شیٌغصهەوەی شىێجى ڕووبەع و صابەشبىون و باڵوبىوهەوەی صیاعیٌغاو، يە ةاماهج ل ەم ظۆعە شیٌغصهەوەیە بەؾتهێىاوی پەیىەهضی هێىان صیاعصە گەشخىگىػاعییە

ًان ًاوی صیاعصەيەیە بۆ گەیشتن بە بىەمای مۆصێڵی شىێجى صیاعصە  .پێٌهاجە

( لە يەعحی گەشخىگىػاعی، Geographic Information system - GISگغهگی جىێژیىەوەيە لەبىاعی ؾىص وەعگغجً لە ظێبەظێٌغصوی ؾیؿخەمی ػاهیاعی ظىگغاقییە )

يە بەةاؾاوی ەعةەوەی پغۆگغامێٍی گىهجاوە بۆ ةیشٌغصن لەؾەع َەمىو ةەو ؾیؿخەم و شیٌغصهەوە و زؿدىەڕوو و گىهجاهضهە گەوعەی لە ؾیؿخەمەيەیضا َەیە، لەب

ًان لە شێىەی هە ًاعی لەؾەع صەيغێذ، و ةامغاػێٍی بىەڕەحی ظێبەظێٌغصن و شیٌغصهەوە و زؿدىەڕوو لە جىاها گەشخىگىػاعییە زشەی ظىگغافی، يە بەشضاعە و زێرایی 

 لە وەصەسخؿخجى ؾەعظەم ةەو صاجا و ػاهیاعییاهەی پالوی گەشخىگىػاعی پێ بەعەپێش صەبغێذ.
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Abstract 

Tourism plays an important role in economic, social and cultural life in many countries in the world. Indicators 

and statistics published by the World Travel and Tourism Council (WTTC) show that tourism has become the 

largest economic factor in the world and the fastest growing and benefits from tourism countries that are 

interested in highlighting its historical and cultural heritage, and its features Unique environmental and aesthetic, 

which develops its ability to market itself as a distinct tourist site. Accordingly, we decided in this research to 

rely on spatial analyses of data and their application in the tourism field through the designation of all tourist 

areas in Iraqi Kurdistan region depending on geographic information systems data, which is at the core of the 

research work in spatial analyses. All tourist phenomena in spatial analysis have a spatial space and a specific 

distribution and spread, and the goal of this type of analysis is to find relationships and link between the 

constituent elements of the phenomenon to reach building a spatial model for spatial phenomena. 

The importance of research in the field of benefiting from the applications of Geographic Information Systems 

(GIS) technologies in the tourism sector because it is the best program that collects, organizes, analyses, displays 

and coordinates this information on its magnitude in a system that allows its recall with ease and acceptable 

speed, and we find that it has become An essential tool applied in the analysis and as a presentation on tourist 

and archaeological sites and other resources in the form of geographical maps that contribute to providing all 

information and data that support tourism planning. 
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