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امللص
يطلق مصطلح سياحة الالندسكيب الطبيعي ( )Geotourismعلى االنشطة اليت تعتمد على العمليات و
التكوينات اجليولوجية و االشكال اجليمورفولوجية ،بوصفها موردا طبيعيا الغراض التنمية السياحية .اذ يشكل الالندسكيب
الطبيعي ،جزءا من ختطيط املوارد وادارتها لتوفري فرص اكثر انسجاما بني السكان و البيئة الطبيعية (،)Ecology
لصاحل كليهما.
يهدف هذا البحث اىل عرض مكونات الالندسكيب الطبيعي يف قضاء دربندخيان الذي يقع ضمن اقليم كردستان
العراق ،و بيان االمكانات املتاحة من التموضعات املكانية الطبيعية ،و توظيفها للتنمية السياحية املستدامة فيها .اذ يتكون
الالندسكيب الطبيعي يف منطقة الدراسة من تراكيب جيولوجية متنوعة ،و اشكال جيومورفولوجية خمتلفة ،اىل جانب
املسطحات املائية و االنهار واجلداول و الكهوف والغطاء النباتي .وقد مت استصدام تقنيات ( )GISواالستشعار عن بعد
لرسم خرائط الالندسكيبات الطبيعية و توزيعها اجلغرايف و حتليلها ،اعتمادا على البيانات املتاحة ،املتمثلة بأمنوذج
االرتفاع الرقمي ( )DEMو املرئيات الفضائية ،فضال عن الدراسة امليدانية.
الكلمات املفتاحية :الالندسكيب الطبيعي ،السياحة اجليولوجية ،قضاء دربندخيان ،التنمية املستدامة ،نظم املعلومات
اجلغرافية (.)GIS
املقدمة
تشهد صناعة السياحة منوا كبريا من خالل النمو املضطرد حلجم السياحة الدولية الذي بلغ حبسب تقديرات االمم
املتحدة مايقارب  1.245بليون سائح عام  ،2016بعدما كان عدد السائحني ال يتجاوز سوى (120مليون سائح) يف بداية
سبعينيات القرن املنصرم ،مما جعلتها واحدة من الظواهر االقتصادية الرئيسة يف بنية االقتصاد العاملي ،نتيجة للمكانة
اليت بلغتها يف تشكيل الدخل القومي للعديد من الدول وال سيما يف عامل اجلنوب ،كون قطاع السياحة ،هي القطاع اخلدمي
الوحيد ،اليت هلا القدرة على املنافسة وحتقيق الفوائض مقارنة بدول عامل الشمال.
تتجسد تلك املقولة على حنو رئيس يف السياحة اليت تعتمد العناصر الطبيعية والثقافية ،اذ تستند االوىل اىل
هبة الثراء املكاني ،والثانية اىل التاريخ والرتاث واثر االنسان يف امناط االنتاج و وسائله يف تشكيل الالندسكيب الطبيعي
واحلضاري ].[1
يستهدف استصدام الالندسكيب الطبيعي من قبل السكان ،اىل توفري الظروف املالئمة للمعيشة و التنمية ،مما ميكن
حتقيق اهداف بشرية معينة ذات صلة باملشهد الثقايف ،والسيما ان احدى الوظائف الرئيسة للنظام البيئي ،حيدد ،بكونها
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قدرة العمليات واملكونات الطبيعية لتوفري السلع واخلدمات ،اليت تليب االحتياجات البشرية ،على حنو مباشر او غري مباشر
].[2
يتمتــــع اقليم كوردستان خبصائ و صفات طبيعية متنوعة بني تضاعيف تكوينه الفيزوغرايف على حنو تنوعت
البيئات القابلة للسياحة او املهيئة للتنمية السياحية ،و مع ذلك مل تبذل سوى جهود قليلة لدراسة تلك االمكانيات
وحتديدا دراسة الالندسكيبات الطبيعية.
ترتكز هذه الدراسة على قضاء دربندخيان ،احد اقضية حمافظة السليمانية اليت متتلك عناصر جذب كبرية
للسياحة املعتمدة على عناصر الالندسكيب الطبيعي ،تعطي فرصة كبرية لتطوير البنية االقتصادية للقضاء.
مشكلة الدراسة
تتبلور مشكلة الدراسة من خالل احملاولة لربط وحتليل العالقات املتبادلة بني املوارد الطبيعية احملسوسة واملتمثلة
هنا بالالندسكيب الطبيعي واشكاهلا ،وتنمية صناعة السياحة الطبيعية واستدامتها وانعكاس ذلك يف التطور االقتصادي
للمكان.
اذ ميتلك قضاء دربندخيان مظاهر سطح طبيعية متنوعة (الالندسكيب الطبيعي) تشكل رأس املال الثابت  ،لتطوير البنية
األقتصادية – االجتماعية فيها اال أن طبيعة استغالل تلك االمكانات التزال حمدودة .و يف ضوء ما تقدم ميكن ان حتدد
تساؤالت الدراسة الرئيسة على النحو االتي:
 .1ما امكانات الالندسكيب الطبيعي يف منطقة الدراسة؟ وهل تساعد تلك االمكانات على اقامة تنمية سياحية مستدامة؟
 .2هل البنية التحتية احلالية تساعد على قيام السياحة وتطويرها؟
 .3يف اي جزء من منطقة الدراسة ميكن ان يتم التنمية السياحية؟
 .4كيف ميكن تطوير السياحة يف منطقة الدراسة؟
مسوغات اختيار موضوع الدراسة
 .1تتصف منطقة الدراسة كونها منطقة جبلية الميكن لسكانها االعتماد على الزراعة ،بوصفه نشاطا اقتصاديا فيها ،اال
بشكل حمدود ،اذ ال تشكل امجالي االراضي الزراعية (سيحيا او دمييا) سوى ( )% 11.29من امجالي مساحة منطقة
الدراسة ،فضال عن اقتصاد حضري ضعيف يعتمد على حمالت جتارة املفرد و املطاعم و جمموعة من معامل احلصو و الرمل.
 .2اظهرت دراسة حديثة عن (اجليومورفولوجيا احلضرية لقضاء دربندخيان) للباحث ] ،[3بان االمتداد احلضري ملدينة
دربندخيان والبالغة ( 7.229كم )2من املساحة الكلية للقضاء واليت نشأت خالل  46سنة املاضية و مبعدل سرعة متدد
( 1.2كم )2لكل عقد من الزمن ،على النحو الذي يؤدي استمرار هذا التمدد وبالسرعة و النمط نفسها اىل القضاء على
املساحات املالئمة للزراعة والبالغة ( 8.661كم )2خالل عام (.)2028
 .3ميثل الالندسكيب الطبيعي الركيزة االساسية و االهم يف البنية االقتصادية ملنطقة الدراسة مما يتطلب توظيفها بوصفها
موردا اقتصاديا من اجل دميومية املنطقة واستمراريتها.
أهداف الدراسة
 .1احملاولة الجياد بديل اقتصادي ملنطقة الدراسة يتمثل بالالندسكيب الطبيعي بوصفه موردا أقتصاديا.
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 .2عرض امكانات الالندسكيب الطبيعي يف منطقة الدراسة ،و ما ينتج عن ذلك امناطا من السياحة املعتمدة على العناصر
الطبيعية.
 .3ابراز تقديم دراسة رقمية الميكن لألساليب الوصفية االحاطة بها على حنو متكامل والسيما ان تلك املظاهر (املعقدة
الكبرية) تغطي مساحات كبرية.
أهمية الدراسة
 .1جلب االنظار اىل منطقة الدراسة على حنو اكرب مما عليها االن والدعوة لتمويلها من مرحلة االستصدام املومسي اىل
التنمية املستدامة.
 .2انشاء خرائط موضوعية خاصة الشكال الالندسكيب الطبيعي و منها اخلرائط الطوبوغرافية و االحندارات و اهم الوحدات
اجليومورفولوجية.
 .3املواقع املقرتحة للتنمية السياحية و طبيعة النشاط السياحي املقرتح .
منهجية الدراسة
ت تبع الدراسة املنهج األصولي الذي ينطلق من االهتمام بالقواعد واألصول اليت تؤثر يف استغالل املوارد
السياحية ،إذ تركز الدراسة تبعا هلذا املنهج على عناصر البيئة الطبيعية ،اليت تضم املوقع اجلغرايف و الرتاكيب
اجليولوجية و مظاهر السطح و املناخ و مصادر املياه و النبات ،إذ تضع هذه العوامل حدودا واضحا للنطاقات اليت ميكن
استغالهلا يف األنشطة السياحية ،اىل جانب الرتكيز على العناصر املالئمة كجماليات الالندسكيب ،اليت اعتمدها
اجليولوجي (ليوبولد) ،اذ تضمنت العوامل الطبيعية و عوامل االستعمال البشري ] .[4وقد مت استصدام تقنيات ()GIS
واالستشعار عن بعد لرسم خرائط الالندسكيبات الطبيعية و توزيعها اجلغرايف و حتليلها .اذ اعتمدت الدراسة على مصادر
البيانات اآلتية:
جدول ( :)1البيانات املستصدمة يف الدراسة
ت
)1
)2
)3
)4
)5

البيانات
اخلريطة اجليولوجية
املرئية الفضائية (.)Quick Bird
املرئية الفضائية (.)Landsat 8
امنوذج االرتفاع الرقمي ()DEM
الدراسة امليدانية

الدقة املكانية
250000 :1
 60سم
 30م
 30م

الغرض
السنة
 2008اظهار الرتاكيب و التكوينات اجليولوجية
 2006انشاء اخلريطة اجليومورفولوجية
 2016انشاء خريطة الغطاء االرضي
انشاء خرائط االرتفاعات ،االحندارات ،اجتاه االحندارات
/

مفهوم الالندسكيب الطبيعي وجمالة
تعد دراسة الالندسكيب الطبيعي ،واحدة من االساليب اجلديدة ،لتقديم مناطق اجلذب السياحي ،اليت تتبع
عموما مبادئ السياحة املستدامة .اذ تشكل السياحة القائمة على الطبيعة ( )% 7من السياحة الدولية وهذه النسبة يف
ارتفاع مضطرد ،اذ ت شري دراسات املعهد العاملي للموارد ،ان هذا النوع من السياحة يتزايد مبعدل سنوي يرتاوح بني ( – 10
 )% 30على حنو اعلنت االمم املتحدة سنة  ،2002سنة دولية للسياحة الطبيعية ].[5
يتمثل السياحة القائمة على الطبيعة ،على االنشطة السياحة املعتمدة على استصدام املوارد الطبيعية ،اليت التزال
نسبي ا غري مستغلة على حنو متطور ،مبا يف ذلك مشهد التضاريس ،واملمرات املائية ،والنباتات ،احلياة الربية ،فضال عن
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الرتاث الثقايف لالمكنة الطبيعية ] .[6فيؤكد دايفد بان دراسة سياحة العناصر الطبيعية ،هي علم تطبيقي ،يستصدم
مبادئ سياحة املناطق الطبيعية ،وتوسيع مديات استغالل تلك العناصر ،بوصفه موردا مكانيا .اما ] [7فانه يشري اىل ان
سياحة العناصر الطبيعية تركز على االستصدام املستدام للعناصر اجليولوجية والعناصر الطبيعية ،كونها موردا سياحيا
جلذب السياح مما يضفى اهمية للمكان اجلغرايف.
وترتبط دراسة الالندسكيب الطبيعي على حنو وثيق بعلم اجليولوجيا ،كونها تشكل االساس املادي للنظم
االيكولوجية ،اذ يتم الرتكيز هنا ،على ما يتعلق بالعمليات اجليولوجية و اجليمورفولوجية واملوارد الطبيعية  ،والتضاريس
والصصور واملعادن ،واحلياة النباتية ،مع االهتمام بالعمليات اليت يتم تشكلها (الشكل  ،)1يف حني ميثل علم اجلغرافيا من
خالل البعد املكاني على زيارة املواقع اجلغرافية ورصد مناطق اجلذب السياحي و العلم املكمل للجيولوجيا ] .[7و تركز
دراسة الالندسكيب الطبيعي ،على التنظيم املكاني ،من خالل دراسة النماذج التمثيلية ،اليت تستوعب املشهد الطبيعي يف
حالة الفسيفساء ،يف الرقعة او الرقع املكانية و هياكل البيئة الطبيعية ].[8

الشكل ( :)1مفهوم السياحة الطبيعية ].[1
كما تتعامل مع املشهد الطبيعي ،بدمج وجهات نظر خمتلفة ،من العديد من التصصصات عرب النمذجة ،اليت حتتوي
كل التصصصات والتوجهات ،والدافع وراء ذلك ،ليس الرغبة يف الفهم العلمي حسب ،ولكن ،يف الوقت نفسة ،مطلبا حقيقا
جملتمع القرن احلادي والعشرين.
وتقدم تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISامكانيات عملية يف دراسة الالندسكيب الطبيعي ،من خالل قدرتها
على رسم االشكال وحتليل البيانات ] .[9كما ميثل الرؤيا ،حنو التوازن بني ضرورات النظم االيكولوجية التالفة من جهة،
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واجياد الوسائل الفعالة الستصدام املناظر الطبيعية ،من خالل تقييم السيناريوهات املستقبلية لتطوير العناصر الطبيعة،
والعناية بالتاريخ االجتماعي و الثقايف وااليكولوجي هلا ،الذي يعد من اجملاالت األساسية يف دراسات الالندسكيب الطبيعي.
موقع منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة على بعد  117كم شرق مدينة كركوك و  51كم جنوب شرق مدينة السليمانية ،بني خطي
العرض  ° 35 ¯16 - ° 34 ¯58مشاال وخطي الطول  ° 45 ¯56 -° 45 ¯29شرقا ،داخل املنطقة شبه اجلافة .اذ
يغلب عليها الطابع اجلبلي ،وتغطي مساحة  545.52كم ،2ينظر شكل (.)2
حيتل قضاء دربندخيان موقعا مميزا و جاذبا للسياحة يف منطقة انتقالية مابني مناطق كرميان (املناطق احلارة
يف اقليم كردستان ) و بدايات املنطقة اجلبلية املتضرسة ،فضال عن املسطح املائي لسد دربندخيان اىل جانب كونها اقرب
منطقة سياحية – تروحيية لسكان ادارة كرميان ،الذي يتضمن اقضية كالر و وكفري و خانقني ،الذي بلغ جمموع سكانه ما
يقارب ( )300000نسمة.
جيولوجية منطقة الدراسة
تنقسم جيولوجية منطقة الدراسة على قسمني رئيسني ،اذ يقع اجلزء الشمالي ضمن منطقة الطيات العالية
تكتونياً ،اما اجلزء اجلنوبي ،فيقع ضمن منطقة الطيات الواطئة حبسب التصنيف التكتوني للصارطة التكتونية للعراق
] .[10وتتكون الرتكيبة اجليولوجية ملنطقة الدراسة من طيات حمدبة و مقعرة ،اذ تتمثل االوىل ،بطية كوالن (جبل كوالن)
يف اجلزء اجلنوبي الغربي من مدينة دربندخيان و طية (برانان) اليت تقع مشال مركز املدينة ،إما يف اجلزء اجلنوبي
الشرقي فيظهر يف طييت (مبو و مشريان) .ومن حيث التكوين اجليولوجي ،فتتضمن من القديم اىل احلديث مكاشف تكوينات
بيالسيب و فارس االسفل (فتحة) و فارس االعلى (اجنانة) و خبتياري االسفل (مقدادية) و خبتياري االعلى (باي حسن)
وترسيبات العصر الرباعي ]( [11الشكل  .)3ويظهر تكوين جركس ( )Gercusيف لب طييت (برانان و مشريان) يف اجلزء
الشمالي ملنطقة الدراسة والذي يتكون من الصصور الرسوبية الفتاتية متمثلة بالطبقات الرملية و الطينية والغرينية ،و هي
اقدم تكوين ضمن حدود منطقة الدراسة والذي يعود اىل عصر ايوسني االوسط .اما تكوين بيالسيب ( ،)Pilaspiفنشأ يف
منتصف عصر األيوسني األعلى ،الذي يتكون من الصصور اجلريية ،ذات تشقات و فواصل كثيفة ،واليت تشكل جبال (مبو و
مشريان و برانان و كوالن) ،على النحو الذي اتصفت هذه اجملموعة من اجلبال ،كونها صلدة و مقاومة لعوامل التجوية و
التعرية ،على حنو ادت اىل بروز أشكال و منظار خمتلفة ،مقاومة لتلك العمليات اجليولوجية و اجليمورفولوجية.

الشكل ( :)2موقع منطقة الدراسة.
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اما تكوين الفارس األسفل او الفتحة ( ،)Fathaفيعود اىل عصر مايوسني األوسط ،اذ يتكون هذا التكوين من
تعاقب الطبقات الصصرية والرملية الطينية ثم الغرينية ،يف اجلزء االعلى من التكوين ،يف حني ،يتكون اجلزء االسفل منه،
من الطبقات اجلبسية و االنهايدرايت ،وتؤدي التجوية والتعرية التفاضلية اىل ظهور اشكال جيمورفولوجية متعددة هنا.
وتنتشر هذه التكوينات على جانيب الطيات املذكورة انفاً ،على حنو ،ادت اىل اختالف يف الوان الصصور ،نتيجة ألختالف
طباقيتها ،اليت انعكست على موزائيك يظهر اللون األبيض لطبقة اجلبسية ،يف حني ساد اللون األمحر واألخضر للطبقات
الطينية ،إما الطبقات الرملية فقد متيزت باللون الرمادي.

الشكل ( :)3اخلريطة اجليولوجية ملنطقة الدراسة ].[12
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يف حني يعود تكوين فارس االعلى او اجنانه ( )Injanaاىل عصر مايوسني األعلى ،اذ تتكون صصارية هذه التكوين
من تعاقب الطبقات الصصرية الرملية و الطينية و الغرينية .ويتماثل موزائيك لون هذا التكوين مع اجلزء االعلى للتكوين
السابق (الفارس األسفل).
فيما يعود تكوين خبتياري األسفل او مقدادية ( )Muqdadiyahاىل عصر بلوسني ،و تتألف صصارية هذا
التكوين من تعاقب طبقات الصصرية الطينية والرملية ،املدملكات ( )Conglomerateذات احلبيبات صغرية ومتوسطة
احلجم ،يربز هذا تسلسل الطبقات التدرج احلجمي للحبيبات الطبقات ،اذ يزداد احلجم ،كلما كان الطبقة احدث تكويناً،
مكونةً جبل (كاكه رش) جنوب منطقة الدراسة ،على حنو يصل إرتفاعه اىل مايقارب ( 1191م) فوق مستوى سطح البحر
].[13
ويشكل تكوين خبتياري األعلى او باي حسن ( )Bi Hassanاجلزء اجلنوبي من منطقة الدراسة ،اذ يعود اىل عصر
بليوسني ] ،[10متألفة من طبقات صصرية للصصور الرملية واملدملكات ذات احلبيبات كبرية احلجم .وقد ادت عمليات
التعرية اىل تشكيل اخدود حفري يطلق عليه حملياً (بابا عمره).
كما تظهر الرتسبات احلديثة ( )Recent Depositsيف منطقة الدراسة ،واليت تعود اىل العصر الرباعي .اذ
تتكون من مزيج من ترسبات احلصى والرمل و الطني ،غري متجانسة حجمياً ،مشكلةً السهل الفيضي و املراوح الفيضية و
املدرجات النهرية.
اتاحت الرتكيبة و التكوينات اجليولوجية تشكيل اشكال و امناط طبقية خمتلفة كونها تعود اىل بيئات ترسيبة
خمتلفة عائدة اىل عصور جيولوجية قدمية و متوسطة و حديثة ،وبسبب تباين صالدتها و مقاومتها لعمليات التجوية و
التعرية التفاضلية تكونت اشكال و ظواهر جيومورفولوجية و الندسكيبات املصتلفة ،على حنو ميكن توظيفها يف سياحة
الالندسكيب الطبيعي.
جيومورفولوجية منطقة الدراسة
يقع قضاء دربندخيان ،يف املنطقة اجلبلية من اقليم كردستان العراق ،اليت تشكلت جيومورفولوجيتها نتيجة
لعمليات باطنية (تكتونية) وأخرى خارجية (التجوية و التعرية و الرتسيب) ،مما أعطت اشكال من الألندسكيبات متباينة
املنشأ ،وتضاريس خمتلفة ،ميكن عرضها على النحو األتي:
الطوبوغرافيا (التضاريس)
تعد الطوبوغرافيا احد اهم عناصر اجلذب الالندسكيب السياحي ] .[7اذ تشمل الطوبوغرافيا عنصرين اساسيني
من العناصر اجليومورفولوجية املشكلة لسطح االرض ،متمثلة باالرتفاعات واالحندارات ،اذ متتاز منطقة الدراسة بتنوعها
الطوبوغرايف مكونة الندسكيبات خمتلفة و متباينة مكانياً كاألتي:
 .1االرتفاعات:
تكونت االرتفاعات نتيجة للعمليات اجليومورفولوجية الباطنية (التكتونية) مشكلة الندسكيبات جاذبة للسياحة
الطبيعية مثل اجلبال و السهول و اهلضاب و االودية .اذ تؤثر االرتفاعات على شدة و توزيع التساقط يف املناطق اجلبلية
] ،[14ثم على تنوع العمليات اجليومورفولوجية (مثل التجوية و التعرية و االنزالقات األرضية).
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تقع منطقة الدراسة ضمن منطقة الطيات الواطئة و العالية ،اذ تشمل يف املنطقة اجلبلية جبال برانان و كوالن و
زمناكو و مشريان ،اذ يبلغ إرتفاعاتها اىل 1200 ،و  1060و  1150و  1590م فوق مستوى سطح البحر على التوالي ،و
تصل مابني هذه اجلبال ،إودية ذات طيات مقعرة عميقة ،مكونةً جمارياً لألودية و اجلداول النهرية مبقياس متباينة
(الشكل .)4

الشكل ( :)4خريطة االرتفاعات يف منطقة الدراسة.
 .2االحندارات
تشكل االحندارات اشكال من الالندسكيبات الطبيعية املتباينة ،اليت تؤدي دورا مهما يف صناعة الالندسكيب
الطبيعي .اذ يتضح من الشكل ( )5تنوعاً يف درجات االحندارات ،نتيجة للعمليات التكتونية و عمليات التجوية و التعرية و
االنزالقات األرضية ،على حنو تنقسم منطقة الدراسةحبسب درجة االحندار على مخسة اشكال رئيسة وهي كاالتي:
أ -احندارات األودية اليت ترتاوح درجة ميالنها بني ( 4 – 0درجة) اليت تشغل نسبة ( )% 16.29من مساحة منطقة
الدراسة ،واليت تظهر بشكل إودية الطيات املقعرة من النوع السهلي ،ومن اشهرها وادي (ديوانة).
ب -احندارات إقدام اجلبال ،اليت ترتاوح درجة ميالنها بني ( 8 – 4درجة) مستحوذة على نسبة ( )% 20.4من امجالي
مساحة القضاء ،واليت تظهر على شكل تقوس بسيطا ،ومن اشهرها اجلزء السفلى من منطقة باني خيالن.
ج -االحندارات املتماثلة الواطئة ،إذ ترتاوح درجة ميالنها بني ( 12 – 8درجة) ،مشكلة نسبة ( )% 20.4من إمجالي
مساحة منطقة الدراسة ،واليت متثل التالل الواطئة ،على طريف املنطقة اجلبلية يف منطقة الدراسة.
د -االحندارات املتماثلة املتوسطة ،وتكون درجة ميالنها بني ( 16 – 12درجة) ،وستحوذ على نسبة ( )% 14.23من
إمجالي املساحة ،واليت متثل التالل االكثر ارتفاعاً من السابقة.
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ه -االحندارات املتماثلة العالية ،وتظهر يف وسط الطيات (اجلبلية) على حنو جعلت درجة ميالنها اكثر شدة من االحندارات
السابقة ،إذ بلغت ( 16درجة فاكثر) ،مبساحة ( )% 29.68من مساحة منطقة الدراسة ،واليت تظهر على شكل كتل جبلية
متصلة ،إما النسبة املتبقية ،واليت تشغل ( ،)% 3.58فقد استحوذت عليها حبرية دربندخيان.

الشكل ( :)5خريطة االحندارات يف منطقة الدراسة.

الوحدات جيومورفولوجية
 .1الوحدات اجليومورفولوجية الرتكيبية املنشأ (:)Geomorphological Units of Structural Origin
تشمل هذه الوحدات ،اليت تتكون من عمليات الباطنية املتمثلة بالعمليات التكتونية ،اليت ادت اىل تكوين اشكال
جيومورفولوجية خمتلفة ،تتوزع هذه االشكال من لب الطيات احملدبة ،اىل لب الطيات املقعرة ،اليت تتضمن اشكال متنوعة،
ميكن متيزها من خالل اخلريطة اجليومورفولوجية ملنطقة الدراسة (الشكل  ،)6وعلى النحو األتي:
أ .لب طية تعروية ()Breached Anticline
ب .املنحدر اخللفي ()Back Slope
ج .احلواجز الرتكيبية املتجانسة امليل الوسطية ()Middle Homoclinal Ridges
د .احلواجز الرتكيبية املتجانسة امليل اخلارجية ( )Outer Homoclinal Ridgesوتشمل:
 حواجز ظهر احللوف ()Hogback Ridges كويستا ()Cuesta فالت ايرن ()Flatirons .2الوحدات اجليومورفولوجية التعروية املنشأ (:)Origin Geomorphological Units of Denudational
تشمل االشكال جيومورفولوجية املتكونة نتجية لعمليات التعرية و الرتسيب ،اذ انها تنقسم على جزئني رئيسني:
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أ .األحادير التعروية ()Erosional Glacis
ب .األحادير الرتسيبية ()Depositional Glacis
 .3الوحدات اجليومورفولوجية ذات املنشأ النهري (:)Geomorphological Units of Fluvial Origin
تشكلت هذه الوحدات نتيجة للعمليات النهرية ،املتمثلة بعمليات التعرية و الرتسيب النهري ،مشكلة اشكال
جيومورفولوجية متنوعة ،مبقايس خمتلفة ،بسبب تأثري املياه اجلارية .و يتباين توزيع هذه االشكال يف منطقة الدراسة،
على حنو يظهر االشكال التعروية يف األجزاء العليا منها ،يف حني ترتكز االشكال الرتسيبية يف األجزاء السفلى .وتشمل
االشكال التعروية إودية بأحجام خمتلفة ،وخانق دربند () ،Gorgeاىل جانب األلتواءات النهرية لنهر سريوان جنوب
منطقة الدراسة .إما األشكال الرتسيبية النهرية ،تتضمن ترسيبات األودية اجلافة والرتسيبات الفيضية واملدرجات النهرية،
واملراوح الفيضية.
 .4الوحدات اجليومورفولوجية الكارستية املنشأ ()Geomorphological Units of Karstic Origin
تكونت هذه الوحدات نتيجة لعمليات االذابة ،للصصور الكاربونية ،اليت تذوب بتفاعلها مع االمطار احلامضية،
وتشكل اشكال جيومورفولوجية مبقاييس خمتلفة ،بعضها كبرية احلجم مثل الكهوف (كهف كونه با) يف جبل كوالن ،حمتوية
اشكال (ستلكتايت و ستلكمايت) ،اما االشكال الصغرية فمثل البيس و نقر و نشؤات.
 .5الوحدات اجليومورفولوجية الناجتة عن نشاط بشري (:)Anthropogenic Geomorphological Units
نشأت هذه الوحدات اجليومورفولوجية نتيجة للنشاط البشري يف منطقة الدراسة ،املتمثلة بعمليات القلع و احلفر للرتسبات
و الطبقات الصصرية املستصدمة يف عمليات البناء و االنشاء.
الشبكات النهرية :متثل الشبكة النهرية ،املتمثلة باألنهر و اجلداول و األودية ،منظراً إرضياً جاذباً للسياحة ،والسيما
األودية اليت جتري املياه فيها .ويف منطقة الدراسة ] ،[1ميثل نهر سريوان و رافده (جدول ديوانة) مع حبرية دربندخيان،
املساحات الرئيسة اجلاذبة للسياحة ،على حنو شكلت حزاماً مائياً حتيط مبدينة دربندخيان ،باجتاه عام من األجزاء
اجلنوبية الغربية و اجلنوبية الشرقية ،ممتداً حنو الشمال الشرقي.

الشكل ( :)6خريطة الوحدات اجليومورفولوجية يف منطقة الدراسة.
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جدول ( :)3مساحة الوحدات اجليومورفولوجية يف منطقة الدراسة.
املساحة
الوحدات اجليومورفولوجية
2
%
كم
لب طية تعروية
19.05 103.94
حاجز املنحدر اخللفي
3.42
18.68
حاجز الرتكييب املتجانس امليل الوسطي
8.53
46.55
حاجز الرتكييب املتجانس امليل اخلارجي
10.77
58.76
األحادير التعروية
40.19 219.25
األحادير الرتسيبية
11.29
61.59
املدرجات النهرية
0.68
3.72
ترسبات األودية
0.67
3.64
سهل فيضي
1.26
6.89
مروحة فيضية
0.16
0.90
نهر سريوان
0.36
1.97
حبرية دربندخيان
3.58
19.55
سد دربندخيان
0.01
0.07
اجملموع الكلي
100.00 545.52
املصدر :عمل الباحثني باالعتماد على اخلريطة اجليومورفولوجية (الشكل .)6

أمناط سياحة الالندسكيب الطبيعي يف منطقة الدراسة
 -1منط السياحة الرتوحيية
يؤثر املناخ يف العمليات السياحية ،اذ يعتمد النشاط السياحي على طبيعة املناخ السائد و عناصره ،إذ تتصف
بعض األقاليم اجلغرافية ،بصفات مناخية ختتلف عن األقاليم اجملاورة نتيجة للعوامل احمللية .إذ يشري ثوم إن الظروف
املناخية و على حنو خاص درجات احلرارة و األمطار و الرطوبة هي العناصر الرئيسة لألنشطة الرتوحيية.
يوضح اجلدول ( )4العناصر املناخية الرئيسة و االساسية يف منطقة الدراسة الستصراج قرينة الراحة وفقاً ملقياس
(ثوم)* ،وهذه العناصر تتمثل بدرجات احلرارة و التساقط و الرطوبة النسبية ،وتتصف منطقة الدراسة من حيث الراحة
املناخية حبسب االشهر كاالتي:
 .1تظهر الراحة التامة خالل شهرين ،تتمثل األوىل بداية السنة املطرية واملتمثلة بشهر تشرين االول ،والثانية يف نهاية
السنة املطرية املتمثلة بشهر مايس (ايار) ،اي مبعنى اخر تظهر الراحة التامة للسياحة والرتويح يف بداية فصلي اخلريف و
الربيع.
 .2تسود الراحة النسبية يف اربعة اشهر ،وتنقسم على منطني االول ميثل شهري ايلول و حزيران ،اذ تظهر قرينة الراحة
بأن السكان يشعرون بعدم الراحة ،يف حني ميثل النمط الثاني شهري تشرين الثاني و اذار والذي يشعر السكان هنا
بالراحة.
 .3تتصف مخسة اشهر ،كونها متوسطة األنزعاج ،اذ يشعر السكان بعدم الراحة يف شهري متوز و اب ويعود ذلك لألرتفاع
الشديد قي درجات احلرارة ضمن األطار األقليمي ملنطقة الدراسة ،يف حني تكون اشهر (كانون األول ،شباط و اذار) مالئماً
لدى السكان.
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 .4تربز صفة شديدة األنزعاج يف شهر واحد واملتمثل بكانون الثاني ،الذي تسود صفة القارية على مناخ العراق ككل و منها
اقليم كردستان و منطقة الدراسة ،نتيجةً ألخنفاض الشديد يف درجات احلرارة.
يتضح مما تقدم ،بأن االمكانات من املادة اخلام املناخ ،متاحة للنشاطات السياحة املصتلفة ،اذ ساد بشكل عام
مناخ مالئم لالغراض السياحية غالبية اشهر السنة ،بأستثناء شهر (كانون الثاني) الذي اظهر انزعاج شديد ،ومع ذلك،
فأن الثلوج املتساقطة يف منطقة الدراسة ،ترتكز يف هذا الشهر ،اىل جانب شهر (كانون االول) الذي يسبقه و شهر شباط
الذي يعقبه ،على حنو يرسم مومساً ثلجياً ضمن فصل الشتاء ،ميكن توظيفه ألغراض يعطي جاذبية اكثر لالندسكيبات
املنطقة والسيما قمة جبل (برانان) اليت تقع مشال مدينة دربندخيان و قمة جبل (مبو) اليت تقع جنوب غرب املدينة و
قمة جبل (زمناكو) شرق املدينة.
والت عتمد الراحة هنا ،على البيانات املناخية اليت تصف منطقة الدراسة على حنو عام حسب ،بل إن االشكال
اجليمورفولوجية و الالندسكيبات ،تصنع مناخات حملية ،ختتلف عن اخلصاص العامة اليت تظهرها البيانات املناخية ،اذ
ان العديد من املواضع احمللية تتسم مبناخ مالئم للسياحة ،بعكس اخلصائ

املناخية العامة ،ففي فصل الصيف تظهر

قرينة الراحة كون املناخ (انزعاج متوسط ومنزعج) ،اال إن االجزاء الشمالية الشرقية جلبال (كوالن و برانان و زمناكو و
مشريان) مالئمة لالصطياف ،بسبب اجتاه الظل لالندسكيبات الطبيعية املتمثلة باالرتفاعات و االخنفاضات (اجلبال و
االوديةالعميقة) ،اما يف فصل الشتاء فتعمل اجتاه الظل هلذه االرتفاعات واالخنفاضات ،اىل ان تكون مالئمة لالستشتاء،
اذ تتيح اشعة الشمس ،احلرارة الكافية هلذا الغرض.
جدول ( :)4تصنيف اشهر السنة حبسب قرينة ثوم للراحة يف منطقة الدراسة للمدة (.)2012 - 1990
قيم قرينة
الرطوبة
معدل
معدل درجات
الراحة
نوع الراحة
النسبية
التساقط
احلرارة
األشهر
%
(ملم)
املئوية
()THI
راحة نسبية ( %50 - %10من الناس يشعرون بعدم
23.93
29
0.39
29.98
الراحة)
أيلول
راحة تامة
تشرين األول
20.42
36
21.79
23.62
راحة نسبية
تشرين الثّاني
15.35
53
79.50
15.64
انزعاج متوسط
كانون األول
11.54
63
109.35
10.79
انزعاج شديد (عدم راحة)
كانون الثّاني
9.62
66
124.35
8.50
انزعاج متوسط
شباط
10.74
63
123.14
9.79
انزعاج متوسط
آذار
13.60
56
106.54
13.31
راحة نسبية
نيسان
16.93
56
71.44
17.71
راحة تامة
مايس
20.88
46
29.73
23.57
راحة نسبية ( %50 - %10من الناس يشعرون بعدم
23.13
26
0.60
29.02
الراحة)
حزيران
انزعاج متوسط ( %100من الناس يشعرون بعدم
25.30
24
0.00
33.10
الراحة عند قيمة  26للقرينة)
متوز
انزعاج متوسط ( %100من الناس يشعرون بعدم
25.81
24
0.00
33.88
الراحة عند قيمة  26للقرينة)
آب
املصدر :عمل الباحثني باالعتماد على املعلومات املناخية حملطة دربندخان و استصدام معادلة ثوم ( HI (DI) = T - 0.55 (1 - h) ( T .
 :)14.5للتفصيل ينظر علي حسن موسى ،املناخ و السياحة ،ط ،1مطبعة الشام ،دمشق ،1998 ،ص65
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 -2منط السياحة اجلبلية
افرزت العمليات التكتونية يف منطقة الدراسة ،اشكال جيومورفولوجية تركيبة املنشأ ،واليت متثل جبال (برانان و
زمناكو و مشريان و مبو) .اذ ترتبط مجاليات الالندسكيب ضمن املناطق اجلبلية بعوامل جيمورفولوجية هي االحندار واجتاه
االحندار و االرتفاع فضالً عن اجتاه الظل ،اذ تتصف املنطقة اجلبلية ضمن منطقة الدراسة خبصائ

تشكل امناطا من

الالندسكيبات ،متثل عناصر اجلذب السياحة اجلبلية .وميكن عرض تلك اخلصائ على حنو االتي.
أ -ترتبط طبيعية اجتاه االحندار ( )Slope Aspectواجتاه الظل ( )Hill Shadeيف منطقة الدراسة ،باحلركات
التكتونية املكونة لسلسلة جبال زاكروس و دوران االرض حول الشمس ،على حنو جعلت اجلزء اجلنوب الغربي اكثر عرضة
الشعة الشمس ،يف حني تكون االجزاء الشمالية الشرقية اقل تعرضاً لتلك االشعة نسبيا ،مما جيعلها منطقة ظل يف االغلب،
اذ يؤدي ذلك ،على حنو عام اىل افراز منطني مناخيني على طريف كل جبل يف منطقة الدراسة ،حيث يؤثران على طبيعة
ومقدار رطوبة الرتبة واهلواء ،مما يؤدي اىل تباين كثافة الغطاء النباتي والتنوع االيكولوجي مكانيا ،اذ ان رطوبة الرتبة
واهلواء يف اجلزء اجلنوبي الغربي اقل مما عليه يف االجزاء الشمالية الشرقية للجبال ،اليت تبقى تراكم الثلوج عليها ملدة
اطول مما عليه يف االجزاء اجلنوبية الغربية.
ب -يكون اجتاه الظل ( )Hill Shadeعلى حنو رئيس ،يف االجتاه الشمالي الشرقي ،نتيجة لطبيعة امتداد السالسل
اجلبلية يف منطقة الدراسة ،وقد اعطت هذه اخلصائ

فضالً عن خصائ

احمللية لكل جبل يف منطقة الدراسة ،منطا

للسياحة اجلبلية ،واليت ميكن عرضها على النحو االتي:
 جبل برانان :يقع هذا اجلبل مشال مركز قضاء دربندخيان ،اذ يصل ارتفاعها اىل ما يقارب (1300م) فوق مستوى سطحالبحر ،ويتصذ امتدادا ملسافة اكثر من (  50كم ) حنو اجتاه الشمال الغربي ،اي بأمتداد منطقة (قره داغ) .يف حني يرتاوح
درجات احندارها بني ( )° 80 – 15و يكون أجتاه االحندار على حنو عام ،بأجتاه مشال شرقي و جنوب غربي ( .يعطى
امكانات هذا اجلبل ،ممارسة رياضة تسلق اجلبال ،الذي يعطي ميزة إطاللتها ،إىل رؤية الالندسكيب احلضاري املتمثل
مبدينة دربندخيان يف وسط الالندسكيبات الطبيعية احمليطة باملدينة .وبفصل جبل برانان عن جبل زمناكو خانق
دربندخيان ( )Gorgeالذي يبنى علية جسم السد ،مما يتيح امكانية عمل (تل فريك) يربط بينها و بني جبل زمناكو
الذي يطل على املسطح املائي لسد دربندخيان ،اىل جانب الوادي الذي يقع اسفل السد.

الشكل ( :)7خريطة اجتاه االحندارات يف منطقة الدراسة.
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 جبل زمناكو :حيتل هذا اجلبل اجلزء اجلنوبي الشرقي من مركز مدينة دربندخيان ،اذ يصل إرتفاعها اىل ما يقارب(1200م) فوق مستوى سطح البحر ،بدرجة احندار ترتاوح بني ( ،)° 70 – 20ميكن توظيفة يف تسلق اجلبال ،فضال عن
امكانية رؤية مجاليات الالندسكيب الطبيعي املذكورة يف جبل برانان ،ولكن من زاوية اخرى ،فضالً عن اتاحة رؤية احلزام
املائي احمليط باملدينة ،الذي كان رؤيتة غري واضحة من خالل جبل برانان .كما يعطي موضعها احمللي ،ما بني جبل برانان
(السابق ) و مشريان ،اىل احملافظة على النظام االيكولوجي و التنوع احلياتي ملنطقة مشريان ،اليت تقع يف اجلزء الشرقي
منها ،وهي احدى الوظائف الرئيسة للالندسكيب الطبيعي يف التنمية السياحية املستدامة.
 جبل مشريان :يقع اقصى الشرق من منطقة الدراسة ،على حنو يبلغ (  1509م ) فوق مستوى سطح البحر ،مما جيعلها إعلىالقمم يف منطقة الدراسة .وقد وهبه موقعه ،انفرادا ،بني اجلبال االخر ،على حنو يشكل الندسكيب منعزل عن ضوضاء
التجمعات احلضرية و طرق النقل ،على حنو ميكن القول ،انها قرية سياحية عائمة لذاتها ،اذ تتصف بغنى مواردها
املائية ،اليت ميكن استثمارها يف انشاء غطاء ثلجي مبسدسات رش الثلوج ،الذي تتيح ممارسة رياضة التزجل على اجلليد
خالل شهر كانون الثاني ،فضال عن امكانية مشاهدة املناظر اخلالبة سواء من املسطحات املائية ام الالندسكيبات املتنوعة.
 جبل كوالن :يشغل هذا اجلبل اجلزء اجلنوبي من مركز قضاء دربندخيان ،بأرتفاع يصل اىل (1100م ) فوق مستوى سطحالبحر ،و بدرجة احندار ما بني ( .)° 60 – 10اذ يفيد رياضة تسلق اجلبال ،فضالً عن اعطائه امكانية مشاهدة
البانورامات واالفق البعيدة ،من خالل موقع اجلبل و اطاللته على الالندسكيبات املصتلفة ضمن منطقة الدراسة .تبلغ ذروة
اجلمالية واملشاهدة يف أوقات خمتلفة ،وعلى حنو خاص ،بعد منتصف النهار ،عندما يصبح اجتاه الظل مشال شرق ،اي
تصبح الدرجة االفقية مليالن الشمس اكثر من ( ،)◦180وهي بذلك على العكس مما عليه يف جبلي برانان و زمناكو ،اذ يكون
اجتاه الظل جنوبي غربي و بدرجة افقية مليالن الشمس أقل من ( ،)◦180على حنو يكون متعة املشاهدة و ذروة اجلمالية
قبل منتصف النهار.
 -3منط سياحة املسطحات املائية
تتمثل النقطة الرئيسة يف اهمية املوارد املائية بأن تصبح عنصر جذب سياحي ،هي بتوافرها بشكل مالئم و دائم
سواء اكانت مياه سطحية مثل االنهار أم إصطناعية مثل السدود و البحريات .اذ تتيح القيمة اجلمالية للمياه من خالل فرص
لصيد الطيور و االمساك و السياحة التصويرية و غريها.
يعد نهر سريوان وسد دربندخيان املصدرين االساسيني للمياه املتاحني بشكل مالئم (الشكل  ،)8و الذي ميكن
توظيفهما يف النقاط الرئيسة االتية:
 االلعاب املائية مثل السياحة والتجذيف خالل فصل الصيف. امكانية استحداث ( )aqua parkخالل موسم الصيف يف اسفل السد. امكانية عمل شالل إصطناعي ،يضفي مجالية للمشاهدة ،و الذي ميكن ان يكون يف اسفل السد ايضاً ،نتيجة لطبيعةاالرتفاعات يف منطقة الدراسة.
 -4منط السياحة الريفية
و هو مصطلح حديث نسبياً ،يعرب عن منط سياحي صديق للبيئة ] .[15اذ يثمل السفر اىل املناطق الطبيعية البعيدة
عن مشكالت الضوضاء و التلوث ،لغرض االستمتاع باملناظر الطبيعية و نباتاتها و حيواناتها الربية.
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و متتاز منطقة الدراسة بأطاللة املستوطنات الريفية و القروية على املسطحات املائية و االودية .اذ يطل كل من
قرى مشريان و امحد برنة و عازيان و جنارة و بريكي على حبرية دربندخيان ،اما قرية زالة ناو فأنها تطل على الضفة
الشرقية لنهر سريوان (الشكل  ،)9يف حني تقع قرية باوه خوشني على وادي ديوانه .مما يعطي املناطق الريفية امكانية
تطويرها واستثمارها ،يف عملية استئجار املزارع ،اذ إن هناك منطا من االشصاص يرغبون يف قضاء ايام العطل و املناسبات
يف هكذا مزارع ،اليت من املمكن ،ان حتتوي اىل جانب االشجار ،امكانية تربية انواع من احليوانات االليفة ،تولد الرغبة
لدى افراد العائلة ،و على حنو خاص االطفال يف التسلية و متعة يف إطعام تلك احليوانات .و يتيح هذا النمط من السياحة،
يف متكني املرأة الريفية فضالً عن التنوع الوظيفي ،والعمل بالسياحة كذلك.

الشكل ( :)8سد و حبرية دربندخيان.

الشكل ( :)9قرية زالة ناو جنوب مدينة دربندخيان.
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 -5منط سياحة الكهوف
و يتمثل هنا بكهف (كونه با) الذي يقع يف اجلزء الشمالي الشرقي من جبل كوالن (الشكل  .)10اذ تكون هذا
الكهف بعمليات االذابة للصصور اجلريية املكونة لتكوين ( ,)Pilaspiو قد مت استكشاف الكهف بطول ( 800م) .وحيتوي
هذا الكهف اشكال جيومورفولوجية نازلة ( )Stalactiteو صاعدة (.)Stalagmite

الشكل ( :)10كهف كونه با يف جبل كوالن.

التنمية السياحية املستدامة يف منطقة الدراسة
يعد استصدام العناصر الطبيعية يف السياحة ،اكثر الصناعات تطبيقاً ملفهوم التنمية املستدامة ،اذ يضم بني
طياتة العناصر الثالثة الرئيسة للتنمية املستدامة و املتمثلة باجملتمع و االقتصاد و البيئة.
اذ تسعى التنمية املستدامة ،اىل تلبية حاجات و طموحات احلاضر من دون االخالل بالقدرة على تلبية حاجات
املستقبل ] .[16و تؤكد جلنة االمم املتحدة للتنمية املستدامة ،اىل ضرورة توجيه صناعة السياحة ،ضمن القدرة
االستيعابية و املشكالت البيئية ،فضالً عن املشكالت االجتماعية و الثقافية و حدود التغيري املقبول بالنسبة للنظام
االيكولوجي ].[6
فرتتبط التنمية السياحة املستدامة املعتمدة على عناصر الالندسكيب الطبيعي ،جبوانب متعددة ،منها بيئية و
إقتصادية و إجتماعية ] ،[17و بالتالي ،البد إن تؤدي تلك السياحة املستدامة اىل وظائف مكانية ،لعل ابرزها،
 .1قدرة املناظر الطبيعية على تعزيز الدورات الطبيعية والدورات احلياتية للكائنات من خالل العمليات االيكولوجية (مثل
مناطق الغابات و احملميمات).
 .2اخلدمات املتعلقة بقدرة املناظر الطبيعية على احتواء مساحة مناسبة لشبكة النقل.
 .3تدعم مظاهرالالندسكيب الطبيعي و استدامتها ،جمموعة من االنشطة البشرية املهمة مثل الزراعة و امدادات املياه اىل
جانب الغابات بوظيفة تثبيت الرتبة من التعرية.
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 .4تتيح املناظر الطبيعية خدمات السكن ،من خالل توفري اماكن مناسبة لالستقرار البشري.
 .5تساعد الالندسكيبات الطبيعة على صنع فرص عمل جديدة ،من خالل صناعة السياحة ،فضالً عن التنوع االقتصادي.
تركز التنمية الفعلية للسياحة على املستويني االقليمي و احمللي بوجود جمموعة مقومات النمو ،و لعل اهمها االشكال
املكانية ،اليت إظهرت حتليل اجلداول و اخلرائط و العمل امليداني املتعلقة بعناصر الالندسكيب الطبيعي ثراءها يف منطقة
الدراسة .اال إن تضمني تلك االشكال املكانية و توظيفها يف التنمية السياحة املستدامة ،اليت ترتكز على الالندسكيب
الطبيعي يتطلب عرض املشكالت و االسرتاتيجات املقرتحة هلا يف منطقة الدراسة.
أوالً املشكالت:
ا -تدني مرافق و خدمات البنى التحتية:
تعاني منطقة الدراسة من نق يف مرافق و خدمات البنى التحتية و على حنو خاص الفنادق و الشقق الفندقية و
املطاعم .اذ ال تتوافر فيها سوى فندق واحد ،فضال عن عدد من االبنية.
و تظهر مشكلة اخلدمات االساسية يف طرق النقل و سهولة الوصول ،فبالرغم من مرور خط النقل الربي الرئيس
بغداد – كالر – دربندخيان – السليمانية مبركز املدينة ،اال إن االفتقار اىل طرق النقل الفرعية اليت تصل مركز املدينة و
سواحها بالالندسكيبات الطبيعية ،تشكل عائقاً امام الوصول بأنسيابية اىل تلك االماكن ،مثل الوصول اىل كهف (كونه با)
يف جبل كوالن.
ب -اخنفاض االستثمارات السياحة:
تعتمد صناعة السياحة يف اقليم كردستان على االستثمار احلكومي على حنو عام واليت تشكل نسبة ( )% 7.3من
امجالي االستثمارات يف االقليم للمدة  .2012 - 2006اذ ينعدم االستثمار يف منطقة الدراسة ،سواء احلكومي أم اخلاص،
عدا املبالغ اليت ختصصها بلدية مدينة دربنددخيان ،و اليت تكون حمدودة ،نتيجة حمدودية امكاناتها املادية.
ثانيا االسرتاتيجيات:
تشكل صيانة عناصر الالندسكيبات الطبيعية و محايتها و تطويرها نقاط االرتكاز االساسية ،الالزم توافرها ،من
اجل االستصدام املستدام لتلك العناصر .اذ تتمثل االستمرارية املستدامة و الرشيدة للموارد الطبيعية ،االحاطة جبميع
العوامل البيئية و االقتصادية و االجتماعية و السياسية ،اليت تؤثر يف التنوع االيكولوجي على املدى القصري و البعيد على
حد سواء ].[18
تثمل عملية املستدامة يف عناصر الالندسكيب الطبيعي يف منطقة الدراسة على اسرتاتيجيتني ،التني حتددان
االهداف و التطلعات القابلة للتنفيذ ،و الذي يرتبط تطبيق تلك االسرتاتيجيات على حنو خاص بدوائر احلكومة احمللية و
مؤسساتها ،اذ يشري مايلكل هول اىل (يف نهاية االمر يبقى تطبيق أية إسرتاتيجية سياحية على الطبيعية يف أيدي دوائر
احلكومة احمللية).
ميكن متييز مستويني من االسرتاتيجية للوصول اىل أهداف التنمية السياحة املستدامة يف منطقة الدراسة:
 املستوى االول -اسرتتيجية قصرية املدى.
و اليت تتضمن جمموعة أهداف و إجراءات ،متثل متهيدا ،لدخول منطقة الدراسة يف مرحلة التنمية العملية ،فضالً عن
توفريها السس صناعة السياحة ،و اليت ميكن اجيازها بالنقاط الرئيسة االتية:
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ا -تطوير ما متاح من االمكانات الطبيعية ،من خالل مشاريع صغرية ،يقوم بها ،القطاع اخلاص و احلكومي ،مثل بناء
االكشاك و املطاعم.
ب -العمل على إنشاء كورنيش ،ضمن مهام احلكومة ،ميتد على جانيب نهر سريوان ضمن منطقة الدراسة ،سيعطي مجالية
اكثر ،للمناظر اخلالبة فيها ،فضالً عن استصدامه يف الرتويح و التنزهة.
 املستوى الثاني -سرتاتيجية بعيدة املدى
تتمثل باجراءات تعمل اليصال منطقة الدراسة اىل إطار مستدام ،من خالل:
ا -إزالة مقالع الرمل و احلصو املنتشرة بامتداد نهر سريوان جنوب منطقة الدراسة ،اليت يبلغ عددها حوالي () معمل ،كونها
السبب يف تعرض العديد من االشكال االرضية النهرية ( )Riverscapeاىل االختفاء و تشويه املورفولوجية االصلية ،كما
حيصل يف (توني بابا عمره).
ب -إنشاء مرافق سياحة مثل الفنادق و االشكال السياحية و الطرق الفرعية و التصاميم السياحية احلديثة.
باملواصفات العاملية ،من خالل االستفادة من العائدات املادية من مشاريع االسرتاتيجية القصرية االمد هلذا الغرض.
اخلالصة و االستنتاجات
ا .اليشري الالندسكيب الطبيعي اىل ظاهرة ميكن وصفها و حتليلها بأستصدام االساليب العملية حسب ،بل ايضاً اىل املالحظة
الذاتية و اخلربة ،و بالتالي فهي مكان معطى ملعاني ،االدراك ،و اجلمالية كذلك.
 .2تعكس دراسة املناظر الطبيعية (مشهد /مشاهد) العالقة بني املكان و السكان ،اذ هو نتاج لتفاعل مشرتك بني املكونات
الطبيعية و الثقافية لبيئتنا ،و كيف انها مفهومة (مدركة ) من السكان.
 .3ميثل الالندسكيب الطبيعي اهمية كبرية ،فهو جزء من الرتاث الثقايف ،ومع التصطيط و إدارته ،يوفر فرصة اكثر انسجاماً
بني السكان و البيئة الطبيعية ،لصاحل كليهما.
 .4يعطي استصدام الالندسكيب الطبيعي و إستثماره املستدام ،من خالل استصدام املناظر اجلذابة و املتنوعة ،كما يف منطقة
الدراسة ،اذ تنوعت اشكال الالندسكيب من جبال و موارد مائية و سهول و اودية اىل فوائد بيئية و إقتصادية و إجتماعية،
على حنو تسري جنباً اىل جنب.
 .5تشكلت الالندسكيبات الطبيعية يف منطقة الدراسة ،نتيجةً للتفاعالت اجليولوجية و اجليمورفولوجية خالل عصور وحقب
متعاقبة ،اذ ادت التفاعالت و املميزات املوروثة للمكان الطبيعي اىل تشكل امناط خمتلفة من الالندسكيبات ،ذي مجالية.
 . 6تتيح الالندسكيبات الطبيعية يف منطقة الدراسة امناطا من السياحة الطبيعية لعل ابرزها :اجلبلية و الرتوحيية و
النهرية و الريفية و سياحة الكهوف.
 .7يضفي استصدام التقنيات يف دراسة الالندسكيبات الطبيعية ،دقة عالية يف رسم اخلرائط و امكانية حتليل و تفسري
الظاهرة على حنو يرسم خارطة طريق لصانع القرار.
 .8تفتقر منطقة الدراسة اىل البنى التحتية الرئيسة ،لتطوير سياحة الالندسكيبات الطبيعية و تنميتها.
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التوصيات
 .1تطوير البنية التحتية يف منطقة الدراسة ،ويرتبط ما يتعلق بالسياحة على حنو خاص بالنقاط االتية:
أ -طرق النقل الربي من مركز قضاء دربندخيان ،باجتاه مناطق الالندسكيبات الطبيعية.
ب -زيادة عدد الفنادق واملوتيالت ،داخل املركز احلضري او ضمن املناطق احملددة للسياحة.
 .2للوصول مبنطقة الدراسة اىل مرحلة التنمية  ،البد من توافر مرافق سياحية اكرب ،اذ إن منطقة الدراسة التزال يف مرحلة
االستصدام ،الذي يعتمد على بعض السكان احملليني بتجهيز املرافق و اخلدمات االولية مثل املطاعم و الفنادق اليت تتمركز
يف مركز القضاء.
 .3ضرورة دعم مناهج اجلغرافيا احلديثة ،بدراسة الالندسكيب الطبيعي ،بوصفها جزءا من اجليولوجيا االقتصادية و
جغرافيتها والرتكيز يف التعامل مع الالندسكيبات الطبيعية بوصفها موردا إقتصاديا.
 .4احملافظة على الالندسكيب الطبيعي ،الذي يتضمن فضالً عن املظاهر اجليمورفولوجية ،الغابات و الكهوف و االودية.
 .5انشاء متحف طبيعي – ثقايف يف مركز قضاء دربندخيان ،يضم انواع الصصور واملتحجرات و صور الالندسكيبات
الطبيعية.
 .6ربط الرتاث احلضاري مع الالندسكيبات الطبيعية ،مثل (تونى بابا عمره) ،الذي ميثل جزءا من الرتاث الشعيب للحكايات
التارخيية يف منطقة الدراسة.
 .7هناك حاجة اىل إجراء دراسات اكثر مشوالً ،لدراسة الالندسكيب و تراثه الثقايف يف منطقة الدراسة و كذلك أقليم
كردستان.
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Darbandikhan District
Natural Landscape Study for the Purposes of Sustainable Tourism
Development
Abstract
Natural landscape tourism (Geotourism), refers to activities that depend on geological
processes and formations with geomorphic forms (landforms and landscapes), as a
natural resource for the purposes of tourism development. Natural landscaping is part
of resource planning and management that provide more harmonious opportunities
for both; population and the ecological environment. The aim of this research is to
present the components of the natural landscape in Darbandikhan District, which is
located within Iraqi Kurdistan Region, and reveal the available possibilities of natural
spatial characteristics, with employing them for sustainable tourism development.
The natural landscape in the study area consists of different geological structures,
geomorphological forms, water bodies, rivers, streams, caves and vegetation. GIS and
remote sensing techniques were used to map and analyze the spatial distribution of
natural landscapes, depending on available data, such as digital elevation model
(DEM) and satellite images, as well as field study
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