
1 
 

 
 
 

 للتنمية السياحية في االقليم الجبلي بمحافظة اربيل. المواقعالتحليل المكاني الختيار 
 

 عمر حسن حسني الرواندزي .1

 اللقب العلمي : مدرس
 و طالب دكتوراه يف جامعة دهوك قسم اجلغرافية -فاكليت االداب  -جامعة سوران : مكان العمل 

 omar.hussein@soran.edu.iqاالمييل  03200000570تليفون : 

  

 محدامني ديوانة  أمحد د.ئامانج .5

 اللقب العلمي : مدرس
   قسم اجلغرافية  -فاكليت االداب  -جامعة سوران  : مكان العمل
 :  amanj.muhammadamin@soran.edu.iqاالمييل :     03200000551التلفون : 

 
 
 

 هةنارةييحممد عثمان  رزكار .7

 مدرس مساعد : اللقب العلمي
  قسم اجلغرافية  -فاكليت االداب  -جامعة سوران  : مكان العمل
 rizgar.usman@soran.edu.iqاالمييل :    03200001730التلفون : 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:omar.hussein@soran.edu.iq
mailto:amanj.muhammadamin@soran.edu.iqالايميل


2 
 

 للتنمية السياحية في االقليم الجبلي بمحافظة اربيل. المواقعالمكاني الختيار افضل  التحليل
 المقدمة : 

عتبد  مدا اعد ع القطا دات     تتحتل السياحة كقطاع انتاجي موقعًا مهمًا في اقتصاديات العديدد مدا الددال المتقدمدة ا الةاميدة   ا     
 مية االقليمية المتوازنة  تأثي ًا  لى تحقيق التة هااما اكث  ،االقتصادية نموًا 

 اف المعيشية ، ا تطور انظمة الةقدل ا توعدع   ظيتوقع ان تواصل السياحة نموها في المستقبل بسبب نمو السكان ا تحسا ال 
 نطاقاتها ا تزايد ااقات الف اغ ا  وامل اخ ى   

الطبيعية ا الثقافية ا االجتما ية ا االقتصادية بذلك تواجه الوجهات السياحية التقليدية ا الةاشئة مزيدًا ما الضغط  لى بيئتها 
ا هةددام مددا يشددي  الددى ان نمددو السددياحة الهددادف الددى تحقيددق الدد بر السدد يع فددي فتدد ة قصددي ة تفدد ز  ةدده اثددار عددلبية تضدد  بالبيئددة ا     ، 

  ي تقوم  ليه السياحة ا تزده ذال المجتمعات ، ا تدم  االعاس
لالعتغالل االمثل للموارد السدياحية المتاحدة ا   يستوجب التخطيط ا حمايتها ا القطاع ا الجل تعظيم المةافع االقتصادية ما هذ

 ة البةية التحتية ما اجل حماية المواقع الطبيعية التي غالبًا ما تكون هشة ما الةاحية البيئية   ارادا ، الممكةة 
يدد اهدداف الخطدة السدياحية اتحقيدق تةميدة       ض ارة حص  الموارد السياحية في الدالة ما اجدل تحد  اان هذا التخطيط يتطلب

،  p63-p63)   عياحية ع يعة امةتظمة ما خدالل ا دداد اتةفيدذ ب ندامض يتضدما جميدع فد اع الةشداي السدياحي ام افدق الدالدة السدياحية            

2891، Alister) 
لسياحية ، االتي تعد ما اكثد   ا المواقعتوافق مع االهتمام المتزايد بموضوع السياحة ا تةمية ت افي كونه اهمية الدراسةتكما 

أيدة   القطا ات نموًا في اكث ية بلدان العالم  ، اما اكث  العوامل تأثي ًا  لى الجواندب االقتصدادية ا االجتما يدة ا الثقافيدة ا البيئيدة فدي      
ة السدياحية فدي مةطقدة    اال دراعدة  لميدة تسدعى الدى رعدم عديةاريوهات لتحقيدق التةميد         اايضًا في كونه امةطقة كانت   كما تكما اهميته

 الدراعة  
ا ليه فدان تحديدد مشدكلة البحدد يعدد فدي الحسدابات المةهجيدة          (218،ص1222) خير ،  تبدأ المع فة بظهور مشكلة مشكلة الدراسة

دلي ) عب  .عدد مدا الخطدوات المهمدة فدي العمليدة البحثيدة        يذلدك ان اختيدار المشدكلة اصدياغتها     ما الش اي االعاعية الجد ا  ايدة دراعدة ،    

( 6، ص1226،
ان الجغ افدي مدا خدالل اهتمامده بدامرا امواردهدا يسدتطيع ان يحقدق هددفًا مميدزًا اال اهدو الد بط بديا البيئدة الطبيعيددة               ا 

)الش امي   اذلك بالتأكيد  لى الجوانب التطبيقية العتةباي الحقائق العلمية  (268،ص 2832)االناصوري ،   اانعكاس موث اتها  لى الةشاي البش ي

ابددذلك فددان مشددكلة الدراعددة مسددتوحاة مددا ااقددع االقلدديم الجبلددي فددي محافظددة اربيددل ، بحيددد اندده  لددى الدد غم مددا غةاهددا      (29، ص2832، 
مشداريعها السدياحية ، ا تعداني تددنيًا فدي قددرتها       ال تعداني فقد ًا مدا ناحيدة ا دداد      بالمقومات السياحة الطبيعية ا البش ية ، اال انها ال تز

 ب ا داد السياح المتزايدة  ا إيوا  اتقديم الخدمات االتسهيالت للمجاميع السياحية الوافدة   لى كل ما اعتيعا
الددى تحديدد االقلدديم الجبلددي فددي محافظدة اربيددل ، ا تحليددل ا تقيدديم ا مكاندات السددياحية فيهددا ا كفا تهددا ا     ته د  ه  ال الدراس  ة 

 افضل   توزيعاتها المكانية العتغاللها ا تطوي ها ا جعلها في مستوى
الى اضدع تصدور لمواضدع التةميدة السدياحية فدي االقلديم الجبلدي فدي محافظدة اربيدل بمدا يدتالئم مدع                أيضًا كما تهدف الدراعة 

في مةطقدة الدراعدة ، اكدل ذلدك بهددف عدد الثغد ة فدي          المواقعظ افها الطبيعية ا البش ية ، اذلك ما خالل بةا  نموذج اختيار افضل 
 سياحة في مةطقة الدراعة بشكل خاص ا اقليم كوردعتان بشكل  ام   البحوث الجغ افية  ا ال

في اجود  دم التوازن المكاني في توزيدع المشداريع السدياحية الحاليدة فدي االقلديم الجبلدي فدي محافظدة           تكمن فرضية الدراسة
ة بمدا يجعلهدا ذلدك مدادة خاضدعة للتحليدل       اربيل ا  دم انسجامها مع المقومات السياحية الطبيعية ا البش ية الموجودة في مةطقة الدراعد 

 الجغ افي   
 لى الوصف المحض ، فالمةهض الشامل القائم  لدى التحليدل    الم تعتمد الدراعة للب هةة  لى صحة ف ضياته منهجية الدراسة

اعدب فدي دراعدة جغ افيدة     االتفسي  االكشف  ا العالقات المكانية ااالعتةتاج هو المةهض المتبع في هذه الدراعدة ، بوصدفه المدةهض المة   
كما تم االعتعانة بالوعائل البحثيدة الجغ افيدة المسدا دة ا المتمثلدة بالخارلدة الجغ افيدة ا صدور االقمدار          (36-36،ص2892)موشي،.السياحة 

اذلك الجل بلوغ  ENVIا  ERDASا  GISا ب مجيات نظم المعلومات الجغ افية  DEMالصةا ية ا نماذج االرتفا ات ال قمية 
 ف الدراعة  هد

ة ا يسدياح الالمشداريع   لمواقدع اختيار موضوع الدراعة هي قلة الدراعات التي تتةاال موضوع التحليل المكداني   ومن مبررات
ا ايد ان ا   يدهدوم ا عدليمانية ا دالتد    تياالمحدافظ تةميتها ،  دا امهمية المكانية لمةطقة الدراعدة كونهدا موقعدًا اعدطيًا مدابيا كدل مدا        

 ت كيا  
 ار النظري للدراسة :االط .2

عد موضوع الدراعات السابقة مدا الجواندب المهمدة ا التدي يجدب  لدى البداحثيا االلمدام بهدا قبدل البدد             ي الدراسات السابقة :  .2-2
، وف ه ما خلفية  لمية جيدة للباحثيا قبل االنطالق ايجعلهم  لى دراية بما اصدل اليده البداحثون   ت، لما  الةظ ية ا التطبيقية بدراعاتهم

موضوع السياحة ، اكل باحد تطد ق اليده بمةهجيدة ا اعدلوب مختلدف ، مةهدا        تا بعد االلالع ااردنا هةا بعض الدراعات التي تةاال
الخ  ركز  لى دراعدة الطلدب ا   اابعضها ،  ( Williams and Zelinsky,2832) ما ركزت  لى التحليل المكاني لحل المشكالت السياحية 

االخ   لدى الجاندب التخطيطدي ا    بعضها  فيما  ول ( Dawson and Doorn،2836)ها مع البيئة الطبيعية   الع ا السياحي ا حاال ربط
  Murphy مةهدا دراعدة   ا بد ز دارهدا فدي تخطديط ااقدع المواقدع السدياحية        ةللسدياح  البشد ية  اهمية كبيد ة للمقومدات الجغ افيدة    ىاال
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(2836،(Murphy ت الجغ افيدة الطبيعيدة فدي تةميدة المواقدع السدياحية كدراعدة       ابد از دار المقومدا   االخد ان  حاال بيةما  Robinson        

 (2833، Robinson)    ا دراعدة  دالف  دا مةطقدة      ، (2838) النقش بندي،    دا االقلديم الجبلدي فدي محافظدة اربيدل      ا دراعة ازاد محمدد امديا
عةاصد   الا دارهدا ا اث هدا ا قوتهدا  لدى      امةاخية ا اهميتهموضوع العةاص  ال ا تةاال البعض (1226)عبدالحمي د، جازان في السعودية   

    ددا المةطقددة الجبليددة فددي اقلدديم كوردعددتان العدد اق   الطبيعيددة االخدد ى المدديث ة فددي ظهددور ا نشددأة ا تطددور السددياحية كدراعددة نيدداز    
ات السدياحية فيهدا كدراعدة  بدد     بعض الدراعات االخ ى تقييم المواقع السياحية ما خالل اعدتع اا لمقومد   ، بيةما حاال  (2882)خطاب،

ا دراعة عفيان   (1222)الطي ،، تقييم االمكانات السياحية بغية تةميتها كدراعة ععيد  ا ليبيا   الي  االخ ان اععى،  (2886)غنيم،الحميد   
   (1222)الدليمي،.  ا مصيف صالح الديا 

زة في توجيه عي  البحد العلمي فما خاللها اعتطاع العلما  المفاهيم ا المصطلحات لها اهمية بار.المفاهيم و المصطلحات : 2-1
( ا conceptsلذلك يعد تحديد المفاهيم ) (62،ص2891)الحسن،بةا  ف ضياتهم ا نظ ياتهم ا قوانيةهم الكونية ا الشمولية ا تكويةها  

 المصطلحات العلمية ام ًا ض اريًا في البحد العلمي ، اهو ما عةتااله تبا ًا : 
 التحليل المكاني : .2-1-2

تعد  مليات التحليل المكاني للبيانات ا تطبيقها في المجداالت المتةو دة ، مدا صدميم  مدل البداحثيا فدي مجدال نظدم المعلومدات           
الجغ افية ا محط اهتمامهم   ا ان لكدل ظداه ة فدي التحليدل المكداني لهدا مسداحة مكانيدة ا توزيدع ا انتشدار محددد ، ا الهددف مدا هدذا               

عةاصددد  المكوندددة للظددداه ة للوصدددول الدددى بةدددا  نمدددوذج مكددداني للظدددواه      الايجددداد العالقدددات ا الددد بط بددديا   والتحليدددل هددد الةدددوع مدددا
  (2،ص1221)داوود، المكانية

يعددد ف التحليدددل المكددداني بانددده  بدددارة  دددا معالجدددة البياندددات المكانيدددة فدددي الدددار ب مجيدددات نظدددم المعلومدددات الجغ افيدددة               
،(p62،1222،Mitchell )هض تحليلي الب از ا تصميم مقومات مةطقة محددة ا مدى مالئمتها لةشاي محدد ، كما يوضر  العالقات اا انها مة

ما الواضر ان هةام  القة اثيقة بيا ا(  P28،1226، Langley) المكانية بيا الخصائص الجغ افية في المكان الب از الخصائص المخفية 
( ، ا الهدف المشت م بيةهما تتمثل في تحسيا القدرة  لى فهم الظواه  الجغ افيدة  GISالتحليل المكاني ا نظم المعلومات الجغ افية  )

 (p226،1222، Maguire)  ا تقديم حلول ناجزة لمشاكلها
كما يعد التحليل المكاني في يومةدا هدذا جدزً  رئيسديًا مدا لد ق معالجدة البياندات الجغ افيدة ، ا التدي يمكدا مدا خاللهدا تحويدل                

 .(p139،1222، Longley &Rhind)  مخفية الية ظاه ة العلومات مفيدة الب از االاجه البيانات الى م

اما اب ز المشاكل التي تواجده فهدم العالقدة بديا التحليدل المكداني ا نظدم المعلومدات الجغ افيدة ، هدي صدعوبة تحديدد مصدطلر              
حديدد  لعلدوم االخد ى مدا جهدة اخد ى ، لدذلك ال يمكدا ت       التحليل المكداني مدا جهدة ا تشدابك العالقدة بديا نظدم المعلومدات الجغ افيدة ا ا         

 ،P22،1222).اكث  ما  ملية معالجة البيانات المكانية باشدكال متةو دة للحصدول  لدى نتدائض اجدود ا اكثد         مصطلر التحليل المكاني بانه

Bailey )  
كمدا هدو   ( P29،2882، menthol). لالختبار االفحصهو تبسيط للحقيقة يتقدم بافت اا قابل  . النماذج في نظم المعلومات الجغرافية :2-1-1

( ذات م جعية مكانية موحددة ا تد تبط معدًا افدق  القدات مفت ضدة       Map layers بارة  ا مجمو ة ما الخ ائط  لى هيئة لبقات )
لبيانددات ا تةسدديقها ا تسددا د فددي الخدد اج بددالقوانيا اأحكددام  امددة ، ا تسددا د فددي جمددع ا    (p6،2882، Tomlin) المعددادالت أا القددوانيا أا 

اتحليلها افي الةهاية التةبي بمسدتقبل الظداه ة ا اعدتةتاج الحقدائق ا كشدف مظداه  االرتبداي الهامدة بديا الظداه ات المتبايةدة  ابدذلك تعدد              
  (12-23،ص1222)السباهي،اعيلة تفسي ية تسا د  لى الوصول الى نتائض دقيقة 

لظددواه  التددي ت تبددت  لدى السددف  ا اقامددة ميقتددة لشددخص اجةبددي فددي مكددان مددا   بددارة  ددا مجمو ددة  القددات ا ا. الس ياحة :   2-1-6
اقد اارد  دد البعض االخ  تع يفًا للسياحة بانها  بارة  دا )انشدطة االشدخاص الدذيا يتوجهدون ايقيمدون فدي مكدان          (22،ص2832)كامل، 

ا اخد ى( ، ايد ى اخد ان ) لدى انهدا مجمو دة       خارج مكان اقامتهم المعتادة مدة ال تزيد  دا عدةة بهددف المتعدة ااال مدال اا اغد ا      
عدا ة بدأي    22االنشطة الحضارية ااالقتصادية االتةظيمية الخاصة بانتقال االشخاص الى بلد غي  بلدهم ااقامتهم فيه لمدة ال تقل  دا  

  (22،ص2831. البكري، 21،ص 1221) خربوطلي ،قصد  دا قصد العمل( 
اهدي ايضدا    (p213،2838،Francois).الجتما ية التي تيدي الى نمو اقتصدادي تلقدائي اذاتدي    اهي مجموع التحوالت ا. التنمية : 2-1-6

 ملية تتخطى مج د تحقيق نمو مقبول في الةاتض القومي الف دي ، لتتضما تحقيدق  ددد مدا التبددالت الجوه يدة فدي       الواعع بمةظورها 
  (29،ص1226)عبدلي،.جتما ية االسياعيةالمعطيات االميعسات االقتصادية االديمق الية االتكةولوجية ااال

 بارة  ا توفي  التسدهيالت ا الخددمات الشدباع حاجدات ا رغبدات السدياح اتشدمل كدذلك بعدض تداثي ات            . التنمية السياحية :2-1-2
احي للةمدو  السياحة مثل ايجاد ف ص  مل جديدة ا دخول جديدة   اا انها  بارة  ا  ملية تسعى لدفع  وامدل االنتداج فدي القطداع السدي     

بمعدل اع ع ما معدل نموها الطبيعي اذلك  ا ل يدق االعدتفادة القصدوى مدا مقومدات بةدا  السدياحة عدوا  كاندت لبيعيدة اا بشد ية            
كمدا تعد ف التةميدة السدياحية ايضدًا بانهدا نشداي          (18،ص1223) سعيد و أخ رو،، الفضلى لتطوي  الخدمات السياحيةاما ثم اعتخدامها بالط يقة 

كددي متغيدد  يدديث  فددي عددلوم الفدد د ا تصدد فاته اذا تدداثي  فددي المجتمددع نتيجددة الحتكددام الفدد د بثقافددات االخدد يا ا ذا اثدد    حيددوي ا ح 
  (16،ص1221)عبدالكريم،.اقتصادي بالغ االهيمة

اص  مما ذك  نتوصل الى حقيقة مفادها ان  ملية التةمية السياحية  ملية تتصف بالديةاميكية ا تحتاج الى مجمو ة ما العة ا
متةو ة امتعددة ، مةها  ةاص  الجذب السياحي االتي تشمل العةاص  البيئة الطبيعية ا  ةاصد  مدا صدةع االنسدان ، ا شدبكات لد ق       
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، الةقل الكفو ة ا المتكاملة  الاة  لى اعائل الةقل المتقدمة ، كما تحتاج ايضدًا الدى امداكا االعدت احة ا التسدهيالت المسداندة بانوا هدا        
  ى الخدمات المجتمعية ا البةية التحتية     باالضافة ال

 ..تحديد منطقة الدراسة و موقعها الجغرافي و الفلكي2-6
تقع مةطقة الدراعة في محافظة اربيل باقليم كوردعتان الع اق ، ا تتكون ما اقليميا تضاريسييا االلتان همدا االقلديم الجبلدي    

( م  دا مسدتوى   3023-222الجزائها الجةوبية ، ا تت ااح ارتفداع عدطحها مدا بديا )    في اجزا  الشمالية ا اقليم السهول المتموجة في ا
   (29ص،1229)حمد، عطر البح 

بذلك تشكل مةطقة الدراعة االجزا  الشمالية ا الشمالية الش قية ما محافظة اربيل ، اهي بشكل  ام  بارة  ا تلك المةالق 
مدا الةاحيدة الجغ افيدة تشدكل كدل مدا        (61-62،ص1222) هن ارييي ،  .المةالق المحيطة بهدا ا يميزها  ا التي تسودها الصفة الجبلية ، اذلك م

الدددالتان ت كيددا ا االيدد ان الحددداد الشددمالية ا الشددمالية الشدد قية ، ا محددافظتي عددليمانية ا دهددوم الحددداد الجةوبيددة الشدد قية ا الغ بيددة    
لدراعة فهي باالصل حداد لبيعية ا تتكون ما علسلة جبال التوائيدة بسديطة   لمةطقة الدراعة ، اما بالةسبة الى الحداد الجةوبية لمةطقة ا

 مدام (  بي،  ل ، هيبدت عدلطان ، كدوردر، عدارتكَ    ا تمتد ما االتجاهات الجةوبية ش قية باتجاهات شمالية غ بية ا الجبال هي )هيالنة َق
مدا الةاحيدة االداريدة تتكدون مةطقدة الدراعدة مدا جميدع          جةوبيدة   اما ثم تليها السلسلة الجبلية المعقدة االلتوا  في الشمال مدا الحدداد ال  

( 001062، شدقالاة( ، ا تبلدغ مسداحتها )     ة(  ااجدزا  مدا قضدائي )كويد     مي كةعدور )رااندز ، عدوران ، جومدان ،    مساحة االقضية
مدا الةاحيدة الفلكيدة      (1قدم ) الخارلدة ر (*)   2( كم12222%( ما مساحة محافظة اربيل ا البالغة )22622، اهي بذلك تشكل )  2كم

( ش قًا ، ابذلك يمتد  لى ما يقدارب   22، 4 13َ،  3613ً( ش قًا الى خط لول) 234،  21َ،  2ًتمتد مةطقة الدراعة مابيا خطي لول ) 
هدي بدذلك   ( شدمااًل ، ا 334،  12َ،  1362ً( شدمااًل الدى دائد ة  د ا )      324،  20َ،  1ًخطي لول ، كما يمتد ما بيا دائ تدي  د ا )   

 يمتد  لى اكث  ما دائ ة   ا ا نصف   
 (1223)هيئة احصاء االقليم، الموقع الجغ افي ا الفلكي لالقليم الجبلي في محافظة اربيل :1الخارلة 

 

                                                           
*
لومات الجغ افية ،  لى فايل االشكال لمحافظدة اربيدل ا التدي تدم الحصدول      في نظم المع  calculate area( المصدر : قا دة البيانات المستحصلة ما تطبيق   

   2210 ليها ما ، اقليم كوردعتان الع اق ، هيئية احصا  االقليم ، شعبة نظم المعلومات الجغ افية ، 
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متبادلة بيا المةالق ها اهمية عياحية كبي ة   لب از  القة الجذب الا الجغ افي لمةطقة الدراعة اكسب ان هذا الموقع الفلكي  
م اكز انطالق السياح، ا تتةاعب ل ديا مع  دد السكان م اكز االنطالق السياح ا كسيا مع م بع المسافة بيةهما حسب السياحية ا

 (69،ص2838)النقشبندي،معادلة )ك امبون( االتي تعب   ةها كمايلي 
K=N/J2 

  -حيد ان:
 K  نصف قط  المساحة السياحية الض ارية لم كز انطالق السياح = 
 N  دد السكان م اكز انطالق السياح  = 

J2 ) المسافة بيا م اكز انطالق ااعتقبال السياح )بالكيلومت= 
تتميز مةطقة الدراعة بانها ذات موقع اعطي بيا محافظات االقليم كوردعتان ما جهة، ابيا مدن كب ى حيد يزاد مةطقة   

( خاصة بتطبيق معادلة 1ل م اكز انطالق السياح اليها ما الجدال رقم )الدراعة بانواع متبايةة ما السياح ما جهة اخ ى ،ابذلك تشك
    محافظة اربيل قد شغلت اكب  مساحة عياحية ض ارية لسكانها إذ بلغت  لى المةالق السياحية في االقليم الجبلي نتوصل الى ان ،

ارتفاع حجم عكانها ما جهة اهي جز  ما ااحتلت الم تبة امالى ما بيا محافظات الع اق ايعود ذلك إلى  2( كم 33362) 
، في حيا احتلت 2( كم 122المحافظة ما جهة أخ ى، اجا ت محافظة الموصل بالم تبة الثانية ابلغت مساحتها السياحية حوالي ) 

غت مساحتها ، أما محافظة ك كوم فقد جا ت بالم تبة ال ابعة اقد بل 2( كم 2362محافظة بغداد الم تبة الثالثة اقد بلغت نحو ) 
، دان شك تعد كل ماذك   2( كم2262االم تبة الخامسة كانت ما نصيب محافظة عليمانية اقد بلغت )  2( كم 2262السياحية نحو ) 

 اهمية عياحية كبي ة لمةطقة الدراعة الى باقي محافظات الع اق ا بةسب متبايةة   
ن الع اق مع مةطقة الدراعة حسب معادلة ك امبونالمساحة السياحية الض ارية التي تشغلها بعض المد :1جدال   

(2عدد السكا، ) المد، * ت 1المساحة السياحية الضرورية بـ كم بعد مركز المد، عن مركز مدينة سورا، بـ  كم **   

 66636 222  2232366 اربيل  2

  222  298  2323332 موصل 1

  8638  622  3286339 بغداد   6

كركوك     6  316269  289 6838  

 6631 623 2613363 سليمانية   2

  2336 129  638922 دهوك   3

  633  2226  2683681 بصري  3

 تم االعداد الجدول اعتمادا على :

 ، )داتاى بآلونةكراوة( . 9002ثيَى ذينطة ،/ حكومةتى هةريَمى كوردستان ، وةزارةتى ثالن دانان ، دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان ، ئامارى دانيشتوانى ثاريَزطاكانى هةريَم بة1
 )*( تم االختيار سكا، المد، فقط ال،  االغلبية دراسات السياحية تؤكد ا، معظم السياح هم من السكا، الحضر  

 )**( تم اختيار مركز مدينة سورا،، النها تقع في وسط المنطقة الدراسة تقريبا.

التةمية السياحية في مةطقة االقليم الجبلي بمحافظة اربيدل  لدى مجمو دة مدا المحدددات      تقف الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة : .1
  الطبيعية ما اهمها :

 . المحددات جيولوجية :1-2
تعد دراعة البةية الجيولوجية ام أ ضد اريا لمع فدة الكثيد  مدا الخصدائص الطبيعيدة للمةطقدة ، إذ تسدا د  لدى فهدم صدفات             

ية اتوضر توزيع المكاشدف للطبقدات الصدخ ية اميلهدا ، اكدذلك البةيدات المختلفدة لهدا االتدي تشدمل           اخصائص مظاه  امرا الطبيع
   الطيات االفوالق االمفاصل ا دم التوافق،  اتحدد مكاما الخط  ا امكانية تطوي ها ا تةميتها اإب از امهمية االقتصادية لها

 .فيدددة تقدددع ضدددما نطددداق الجبدددال االلتوائيدددة البسددديطة ا المعقددددةأن اكث يدددة مسددداحة مةطقدددة الدراعدددة مدددا الةاحيدددة الفيزيوغ ا 
(P622،2892، Tibor)  الش قيةا تبدأ السطر باالرتفاع ا التعقيد كلما اتجهةا نحو االتجاهات الشمالية ا الشمالية. 

ببحدد  تيددث  مددا الحددوا الت عدديبي )الجيوعددةكاليا( المتمثددل   ًامددا ناحيددة التدداريو الجيولددوجي تعتبدد  مةطقددة الدراعددة جددز    
ات عددبت فيدده ال ااعددب لفتدد ات مختلفددة ا بمقددادي  متبايةددة ، امددا ثددم تع ضددت لح كددات ارضددية رافعددة ابددذلك ظهدد ت  لددى عددطر        

 (2،ص2896)غري،، االرا
اكث ية الت عبات في مةطقة الدراعة ت عبت بشكل معقد ا تع ضت الى التصد ات ا االنكسارات كةتيجة للح كة االلبيدة   ان 
يعد التكويةدات الجيولوجيدة لمةطقدة الدراعدة نموذجدًا نمطيدًا لتكويةدات          (168،ص2891)النائ،،.ي زما مايوعيا الى باليستوعياالتي انتهت ف

( يمكا تمييز مجمو دة مدا التكويةدات الصدخ ية امدا االحددث الدى االقددم كمدا          2اقليم كوردعتان الع اق اما مالحظة الخارلة رقم )
 يلي:
( : ا تتمثددل فددي التكويةددات الم تبطددة بالبيئددات الةه يددة مثددل  السددهول الفيضددية ا       Quaternaryتكويةددات الددزما ال ابددع )    1

الم ااح الفيضية التي تظه   لى ال اف امنهار ال ئيسية ا المفتتدات الصدخ ية المتجمعدة  ةدد قددمات الجبدال ا اعدفل المةحددرات ،         
االرضية ، باالضافة الى البحي ات المتشكلة فوق القمدم الجبليدة ا التدي    امكاما الخط  المتمثلة بالمجاري السيلية ا مةالق االنهيارات 

 تسمى بالبي مات  
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( : اتظه  تكويةات هذه الحقبة في االجزا  الجةوبية ما مةطقة الدراعة ا  لى اجده  Tertiaryتكويةات الزما الثالد حقبة )  2
فل ا فارس اال لى ا اري االعفل ا بختياري اال لى ا فارس االعالتحديد في مةطقة جبال بسيطة االلتوا  ا تتمثل في تكويةات ) بختي

 ش (ولولة ا كانة ا ج ك  ا خورمفيالعثي ا ئاب
( : اتمتد هذه التكويةات ما بامتداد الجبال في مةطقة الدراعة ما جةوب شد ق  Cretaceousتكويةات الزما الثالد حقبة )  3

ت السدابقة اال انهدا تظهد  فدي مةدالق اكثد  ارتفا دًا ، اهدي اكثد  انتشدارًا مدا            باتجاه شدمال الغ بدي ، اتظهد  بشدكل مخدتلط مدع تكويةدا       
وغددة ، بددالمبو ، كددارجو ،  جج ا ، شدد ان، ،  قدد ة ، بيخمددة ، قم التكددويا السددابق ، ا تتمثددل تكويةددات هددذه الحقبددة فددي كددل مددا ) تددان    

 عارمورد(  
هيئددة شدد يط متقطددع ا متةدداث   لددى قمددم المةددالق   ( : تظهدد  هددذه التكويةددات  لددى  Jurassicتكويةددات الددزما الثالددد حقبددة )   2

ارة ، كد راعدة  ، ا تتمثدل فدي التكويةدات )     الم تفعة ما االتجاهات الجةوبية الش قية باتجاهات الشدمالية الغ بيدة ا فدي اعدط مةطقدة الد     
 لو ، عيكانيان ، عاركي( كنوكلكان ، بةرعي يا ، عةر

تكويةات  لى شدكل شد يط ممتدد ا متصدل فدي االجدزا  الشدمالية ا        ( : تظه  هذه الEougeocynclinal Unitsتكويةات )  2
ميدع هدذه التكويةدات    الشمالية الش قية لمةطقة الدراعة ا تكاد ان تتفق حداد هذه التكويةات مع حداد الةطاق الجبلي المعقدد االلتدوا  ا ج  

، قةدديل اال لدى ، قةدديل االعدفل (   اتظهد        دان ، ااالش ، صدخور ب كانيدة ، قولقولدة    اب  ، ندا ، عدوي  كوفةددَ ة ، كد  بارة  دا )مةر 
 تكويةات الحقبة المذكورة في اكث  مةالق مةطقة الدراعة ارتفا ًا 

تكون ما خمسة احدات جيولوجية رئيسية ، اهةدام  القدة  كسدية مدابيا االرتفداع      تما مما ذك  ، ان مةطقة الدراعة  ايتبيا
فدع السدطر  دا مسدتوى عدطر البحد  تظهد  تكويةدات اقددم ا كلمدا ، بددأ السدطر              ا عطر البح  ا نو ية التكويةات ، بحيدد كلمدا ارت  

اان لكل تكدويا خصدائص بةويدة خاصدة بهدا ا يتبدايا مدا ناحيدة مالئمتهدا للتةميدة السدياحية             باالنخفاا اصبر التكويةات اكث  حداثتًا  
 (2افق الجدال رقم)

 ا النسبية من ناحية المالءمة للتنمية السياحيةالتكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسة و اهميته :1الجدول 

 22-2االهمية من  نوع التكوين التسلسل 22-2االهمية من  نوع التكوين التسلسل

 12 تانج ا 10 2 عهول فيضية 2

 2 ش ان، 13 2 مفتتات المةحدرات 1

 2 بيخمة – ق ة  11 3 م ااح فيضية 6

 2 قمجوغة 12 3 مجاري السيول 6

 3 عارمورد –بالمبو  22 1 ارضيةانهيارات  2

 2 لو كع-ب عي يا –رة نوكلكان كا 21 2 مجاري نه ية 3

 2 عاركي -عيكانيان  22 2 بحي ات جبلية )بي م( 3

 2 ة كمةر 23 1 بختياري االعفل 9

 2 ةنَدكوف 22 3 بختياري اال لى 8

 2 ي عو 22 3 فارس االعفل 22

 2  دانبناا 20 0 فارس اال لى 22

 0 ااالش ا صخور ب كانية 23 2 بيالعبي 21

 2 قولقولة 21 1 ئافانة 26

 2 قةديل اال لى 22 1 ج ك  26

 2 قةديل االعفل 32 12 كولوش 22
 .1223-9-16المصدر : مقابلة شخصية مع د.شيروا، شريق قرطاس ، رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة سورا، 
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ويةات الجيولوجية القليم الجبلي في محافظة اربيلالتك : 2الخارلة   

 
و باالعتم اد عل ى : خارط ة الع راج الجيولوجي ة ، هيئ ة المس ل الجيول وجي و          GISالمصدر م ن عم ل الباحن ا، باس تخدام برمجي ات نظ م المعلوم ات الجغرافي ة         

 . 2883المعدني ، بغداد ، 

ال االرضدية ا توزيدع التد ب اهميدة كبيد ة فدي الدراعدات الجغ افيدة السدياحية          ان لدراعة االشدك  . اشكال سطل االرض و التربة :1-1
يقصد باشكال السدطر: التبدايا فدي شدكل      ا (233،ص1222)ابوحجر،واقع المالئمة للتةمية السياحية لكونهما ما المحددات ال ئيسية لتحديد الم

لكدون التةدوع فدي     (69،ص292)ش ري  والش ل ،   توى عطر البحد  التضاري  امرضية ادرجة انحدارها امقدار االرتفاع ااالنخفاا  ا مس
التةدوع فدي المةداظ      ا، (83،ص2892)محم د و اخ رو،،  اشكال عطر امرا ما أهم العوامل التي تزيد ما قوة الجاذبيدة السدياحية ميدة مةطقدة    
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ياح ات فدع مدا قيمدة ااهميدة المةطقدة      الطبيعية امعالم عطر االرا ا دم تشابهها يعد ما اهم العوامل التي تزيد مدا قدوة الجدذب للسد    
السدددياحية حيدددد يفضدددل بالةسدددبة للمةدددالق السدددياحية ان ال يكدددون المةظددد  مالوفدددا فالسدددياح يفضدددلون التغيددد  فدددي االرا االةباتدددات        

تشدد  تقددع مةطقددة الدراعددة ضددما نطدداق جبددال بسدديطة االلتددوا  ا جبددال معقدددة االلتددوا  حيددد تة   (22،ص2899)الموس  وعة الجغرافي  ة، االخدددمات
 3201- 312الخوانق ا الوديان ا االخاديد ا الشالالت ا الحوائط الجبلية ا التالل ا السهول  ا تتبايا السطر فدي االرتفداع ، مدابيا    

( ، كما تتةوع اعتعماالت االرا الزرا ية في مةطقة الدراعة ، بحيد تظه  تد ب زرا يدة خصدبة فدي السدهول ا      3، الخارلة رقم )
ئية ، اال ان مساحاتها محدادة في حيا تسود االراضي المالئمة لةمو الغابات الطبيعية في شمال مةطقة الدراعة ، جوانب المجاري الما

ا تةتش  الم ا ي الطبيعية في جةوبها ، كما تظه  االراضي الغي  المالئمة للزرا دة بشدكل متقطدع فدي اقصدى شدمال مةطقدة الدراعدة         
 ( 2الب ية  الخارلة رقم)مما جعلها ال تصلر عوى ل  ي الحيوانات 

تعد الموارد المائية السطحية ا الجوفية ما احد المدخالت الداخلة في ح كة التةمية السياحية اذلك لما يوف هدا  . الموارد المائية : 1-6
حة ا عدباقات  ما جمال للطبيعة ما جهة،ا تهيئة المجال لهوايات صيد االعمام ا قيدام االنشدطة السدياحية المتمثلدة فدي رياضدات السدبا       

الزاارق ما جهة أخ ى ،  الاتًا  لى توفي ها للمياه الضد ارية لالعدتخدامات البشد ية ، كمدا ان للعيدون ا اليةدابيع اهميدة التقدل  دا          
االنهددار اذلددك لكددون بعضددها مددا مقومددات الجاذبددة للسددياحة العالجيددة ا بالخددص اليةددابيع الحددارة ا المعدنيددة  تعددد مةطقددة الدراعددة مددا    

( يتبيا اجدود  ددد   2الغةية بالمياه السطحية اتشكل جزً  ما حوا نه   نه  زاب اال لى ، ا  ةد الةظ  الى الخارلة رقم )المةالق 
 :يةتش   دد ما اليانابيع  كما يليكبي  ما المجاري المائية ا التي تغذي بدارها االنهار ال ئيسية ا 

 : االنهار :1-6-2
 باتجاه الغ ب ا تصب في نه  زاب اال لى   مي كةعورج ي في قضا  يالت كية ا اضي ةبع ما االريي ذنه  شمديةان اال 
ا تجد ي باتجاهدات الجةوبيدة     يانبميداه نهد ي شديوي شديخان ا شديوي عد       تكدون مدا التقدا    يي ذنه  خواكورم في قضا  عوران ا الد   

هدات الغ بيدة ا تلتقدي مدع نهد  مد ان فدي قضدا          ا د ، اتجد ي الةهد  المدذكور باالتج   كيا مكونتًا ته  ب ازالغ بية ا تلتقي مع نه  خ 
باالتجداه الجةدوب    جد ي يي ذقية   ابذلك يتكدون نهد  ريدزان االد     ةد الحداد الت كية الع اك صب في نه  حاجي بيابعدها  مي كةعور

 صب في نه  زاب اال لى  يالغ بي الى ان 
 كيان بالق ب ما مديةة عوران   سمى بةه  باليي ذاال كوكانيَلتكون نه  يران وران في قضا  عورافدي زن ا خما التقا   
ومدان ، تتكدون نهد     جا  ضد  لدى حدداد  قضدا  راانددز مدع ق      ومدان مدع نهد  ريزاندوم    جبع في قضا  يةي ذنه ي بةليك ا ال ما التقا  

قضدا  عدوران امدا ثدم     لتقي مع نه  بالكيان  لى حداد القضا  مدع  يالغ بي الى ان  رااندز ، ا تستم  نه  رااندز بالج يان باالتجاه
 صب في الةهاية في نه  زاب اال لى   يصب فيه مياه نه  ئاالنة ا ي
 تجمع مها العديد ما المجاري المائية ا اللتان تغذيان نه  زاب اال لى   يي ذة في قضا  شقالاة ا الزكهةام نه ي هةرش ا ئا 

العيدون المائيدة ، الدبعض مةهدا حدارة كمدا فدي بعدض  يدون قضدا             تةتش  فدي مةطقدة الدراعدة العديدد مدا اليةدابيع ا       : الينابيع :1-6-1
ا  مي كةعدور ابعض يةابيع قضدا    جومانكيان في قضا  ي تستخدم للعالج كيةبوع شيخي بالا البعض االخ  مةها معدنية ا الت جومان

ن بعدض هدذه اليةدابيع يةبدع فدي مةدالق       يةبوع دةرماناا في قضدا  شدقالاة     الدو ، ا اليةدابيع االخد ى  بدارة  دا يةدابيع  ذبدة ، كمدا ا          
اه م تفعة ا ابغزارة مشكلتًا بذلك اشكااًل مائية رائعة مثل يةبوع جةديان ا بيخال ا كاني ماران ، كما ان اكث ية هدذه اليةدابيع يدزاد بميد    

كل اليةدابيع احدد مقومدات    الثلوج الذائبة في فصلي ال بيدع ا الصديف ابدذلك تكدون ذات ميداه بداردة جددًا ممدا يجدذب السدياح   ابدذلك تشد            
 اا ت فيهية اا رياضية     الو   الجذب السياحي عواً  كانت عياحة  الجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اشكال عطر االرا : 3الخارلة  : اعتعمال ارا الزرا ي 2لخارلة ا   
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 الموارد المائية في االقليم الجبلي بمحافظة اربيل : 2الخارلة 

 
 . الغطاء النباتي :1-6

ا العةاصدد  البيئيددة فددي المةطقددة كالمةددا  ا الت بددة ا التبددايا      عددد الغطددا  الةبدداتي فددي مةطقددة الدراعددة ت جمددة مباشدد ة للعديددد مدد       ي
 الطوبوغ افي ، ايمكا تقسيم الغطا  الةباتي الى االقسام التالية :

الغابات االلبية ا تسود الجهات الشمالية ا الشمالية الش قية ما مةطقة الدراعة ، ا تكاد تتفق حدادها المكانيدة مدع مةطقدة جبدال معقددة        1
 لجهات الم تفعة جدًا  االلتوا  ا ا

ظه  هذا الةوع ما الةباتات  لى شدكل شد يط متصدل مدا االتجداه الجةدوب الشد قي الدى االتجداه الشدمال           تغابات الع اا العليا : ا   2
ل مدا  الغ بي ما مةطقة الدراعة في الجةوب ما الغابات االلبية ، كما تظه   لى شكل مساحات مةتشد ة ا لدى القمدم الجبليدة فدي كد      

  مي كةعوراندز ا عوران ا قضا  را
تصف اشجارها بالصدغ  ا تددني كثافتهدا    تاكب  مساحة ما مةطقة الدراعة ، اشكل هذا الةوع ما الغابات تغابات   اا الدنيا : ا   3

، انفضية ااراقها ، ا تظه  في الجةوب ما الغابات   اا العليا ، ا تغطي معظم مساحة قضا  شقالاة ا كوية ا اجدزا  متبايةدة   
 االقضية االخ ى المشكلة لمةطقة الدراعة  ما 
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غابات ضفاف االنهار : ا تظه  هذا الةوع ما الغابات  لى شكل ش يط متصل مع امتدداد المجداري المائيدة ا االتهدار ال ئيسدية فدي         2
 مةطقة الدراعة  

تظه  مساحات ما هدذا الةدوع مدا    الغابات المزرا ة : اهي  بارة  ا الغابات االصطةا ية ا التي هي ما نتاج  مل االنسان ، ا   2
 الغابات في مةطقة الدراعة في االقضية كوية ا شقالاة ا عوران   

يعتب  المةا  ما الموارد الطبيعية االعاعية لقيام السياحية ا تطورها ، كما يعد العامل المحدد الختيار السياح لوجهداتهم   . المناخ :1-2
لسياحية ما حيد لول اا قص  الموعم السياحي ا الظ اف المةاخية ا ما يتطلبده مدا خددمات      ايلعب دارًا بارزًا في  ملية التةمية ا

يتكددون المةددا  مددا  ةاصدد   ديدددة الكددا مددا اكث هددا تددأثي ًا  لددى التةميددة السددياحية هددي    (P162،2882، Mieozkowski).لالنعدداش السددياحي
  التساقط االتي عةتةاالها تبا ًاا ال ياح ا  االشعاع الشمسي ا درجات الح ارة ا ال لوبة الةسبية

( تبايةدًا فدي كميدة ا تداثي  معددالت االشدعاع الشمسدي الشده ية الواصدل الدى           3يظهد  مدا الجددال رقدم )     / االشعاع الشمس ي :  1-2-2
مةطقة الدراعة ما شه  الى اخد  امدا محطدة الدى اخد ى ، بحيدد عدجل ادندى المعددالت فدي شده  كدانون الثداني ا ا الهدا فدي شده                  

 ان ، اعجل ادنى المعدالت في محطة شقالاة ا ا الها في محطة بي مام ا ذلك بسبب التبايا في االرتفاع بديا المحطدات مةطقدة    حزي
الدراعة   كما تظه  تبايةًا فصيًا في كمية ا تاثي  االشعاع الشمسي الواصل الى محطدات مةطقدة الدراعدة ، اان ا لدى المعددالت عدجل       

 صل الذراة السياحية اتعد ذلك  امال ايجابيًا للتةمية السياحية في االقليم الجبلي لمحافظة اربيل    في فصل الصيف ا التي هي ف
 (22،ص2212)حداد ا الي ،  توزيع الغطا  الةباتي في االقليم الجبلي بمحافظة اربيل : 0الخارلة 
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 2212ات المةاخية المختارة في مةطقة الدراعة معدالت عا ات السطوع الشمسي الشه ية  في مجمو ة ما المحط (*) : 3الجدال 
 االشهر         

 المحطات
 المعدل 2ك 1ت 2ت ايلول ئاب تموز حزيرا، مايس نيسا، ئاذار شباط 1ك

 339 231 332 333 839 2233 2232 2232 836 332 336 632 636 يرمامب

 336 2 233 3 833 2232 2239 22 8 238 332 632 638 قآلويش

 332 231 3 336 839 2236 22 2236 831 336 331 636 632 را،وس

ت الس طوع الشمس ي   المصدر: حكومة اقليم كوردستا، العراج ، وزاري النقل و االتصاالت ، هيئة الرصد الزلزال ي و االن واء الجوي ة لالقل يم ، بيان ات ع ن مع دال       
 ، بيانات غير منشوري. 1223للمحطات المختاري ، 

 لعدم توفر البيانات حول االشعاع الشمسي في المحطة الماكوري . ورميركةسدو، محطة  *(

 / درجات الحراري : 1-2-1
ن فدي مجدال درجدات    وشكل غيد  مباشد ة   اقدد ا دد المختصد     تيث  درجات الح ارة  لى االنشطة السياحية بشكل مباش  اا ب

قيدددام االنشدددطة السدددياحية لشدددعور االنسدددان فيهدددا  (س ، مدددا اجدددود مسدددتويات درجدددات الحددد ارة ل22-13الحددد ارة ، المعددددالت مدددابيا )
( يتبيا ظهور اكث  ما شه يا م يحة مةاخيًا بحسب المددى الحد اري المدذكور    2اما بيانات الجدال رقم )  .(16،ص2883)موس ى، .بال احة

ارة الشده ية فدي   ، ا ان ادنى معددالت درجدات الحد     مي كةعورالى ثالثة اشه  في محطة في جميع المحطات المةاخية في حيا تصل 
محطات مةطقة الدراعة عجل في شه  كانون الثاني ا ا الها في شده  ئداب ، اكدذلك الحدال بالةسدبة الدى المعددالت الشده ية لددرجات          
الحدد ارة العظمددى ا الصددغ ى ، اال اندده يظهدد  تبددايا ملحددوط بدديا محطددات مةطقددة الدراعددة مددا ناحيددة المعدددالت الشدده ية العظمددى ا      

، اذلك  مي كةعورثم بي مام ا ادناها في محطة  لى الدرجات في محطة عوران ا ما ثم محطة شقالاة ا ما الصغ ى بحيد عجل ا
 ما االحاعي  المةاخية بسبب االرتفاع  ا مستوى عطر البح  ا يعد ذلك  اماًل ايجابيًا لقيام السياحة اذلك بسبب خلقه النماي مختلفة

الدرجات الح ارة مصاحبة مع التساقطات  تكون هذهدان الصف  المئوية ا درجات الح ارة  مي كةعوركما عجل في محطة 
( تظهد   2الثلجية مما يشجع  لى قيام السياحات الشتوية   ادان شك ان هذه المعدالت لدرجات الحد ارة التدي تظهد  فدي الجددال رقدم)      

  ليه تغي ات اكث  ما بيا بطون االادية ا القمم الجبلية علبًا ا ايجابًا   

 2212معدالت درجات ح ارة العظمى ا الصغ ى الشه ية لمحطات مختارة في مةطقة الدراعة  : 2دال الج
 ميركةسور را،وس شةقآلوي يرمامب المحطات 
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 2 6- 2 233 2 2231 233 236 2232 2 239 931 1ك

 6 1- 9 333 238 2231 332 1 22 332 132 833 شباط

 9332 232 23 21 332 2338 22 639 2336 2236 333 2231 ئاذار

 26 6 11 23 22 11 22 833 1231 2336 2239 12 نيسا،

 2332 2636 2833 16 2332 1338 11 23 1332 1231 2336 13 مايس

 16 2932 1332 18 1139 62.6 18 1632 6231 1339 1136 6631 حزيرا،

 1336 12 6633 61 1638 6933 62 1231 6331 6236 1633 63 تموز

 1932 12 6231 66 19 6833 61 1239 6932 6238 1639 63 ئاب

 12 28 62 13 2833 6631 13 29 6638 1336 12 6139 ايلول

 2833 2331 1131 12 2639 1339 12 2633 1331 1239 2232 13 2ت

 22332 632 19 26 339 29 26 931 2338 26 933 2336 1ت

 332 6 21 339 1 2233 331 6 2236 3332 139 2232 2ك

 2233 833 1239 2939 26 1636 2936 2133 1633 2338 2631 1133 المعدل

ي ة لالقل يم ، بيان ات ع ن مع دالت درج ات الح راري        المصدر: حكومة اقليم كوردس تا، الع راج ، وزاري النق ل و االتص االت ، هيئ ة الرص د الزلزال ي و االن واء الجو        
 ، بيانات غير منشوري. 1223الشهرية العظمى و الصغرى للمحطات المختاري ، 
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تعد ال لوبة الةسبية ايضًا العةص  المةاخي ذا امهمية السياحية لما تلعبه ما دار فعال في راحة االنسان  / الرطوبة النسبية :1-2-6
% ( شدتاً  أم صديفا    32% ( امكث  مالئمة لجسم ا نسان فاذا تجاازت ال لوبدة )   02 - 22وبة الةسبية بيا ) انشاله ،  اتعد ال ل

اال أن ال لوبدة الةسدبية لوحددهما التعدد ميشد ًا كافيدًا لبيدان الةطداق الحد اري            (28،ص1223)ديوانة و روان دزي، .اشتد إحساس ا نسان بالضيق
ع  ددًا ما المعادالت باال تماد  لى العةاصد  المةاخيدة امدا اب زهدا درجدات الحد ارة ا ال لوبدة ا        الم ير   لذلك حاال العلما  اض

( يتبدديا ، ان ا لددى الةسددب  2امددا بيانددات الجدددال رقددم )  (213،ص1222)جي  ،، ح كددة الهددوا  ، لتحديددد الةطدداق الحدد اري المدد ير لالنسددان  
شه  فصل الشدتا  ا ادناهدا فدي اشده  فصدل الصديف ، اتعدد ذلدك  داماًل          لل لوبة الةسبية في جميع محطات مةطقة الدراعة عجل في ا

ايجابيًا لقيام السياحة فدي مةطقدة الدراعدة   النده كلمدا كاندت ارتفداع درجدات الحد ارة مصداحبًا مدع انخفداا ال لوبدة الةسدبية كلمدا زاد                
مةطقدة   في معددالت ال لوبدة الةسدبية بديا محطدات      كما ي ى تبايةًا ملحوظًا  (29،ص2882)خط اب،   شعور االنسان بال احة ا العك  صحير

ما احسا المحطات ما ناحية العالقة بيا درجات الح ارة ا معدالت ال لوبة الةسبية اما ثدم تليده    مي كةعورالدراعة ، اتعد محطة 
 محطة شقالاة ا بي مام ا عوران  لى التوالي  

 2212المختارة ما مةطقة الدراعة  المعدالت الشه ية لل لوبة الةسبة في المحطات : 2الجدال 
 المعدل 2ك 1ت 2ت ايلول ئاب تموز حزيرا، مايس نيسا، ئاذار شباط 1ك المحطات

 2131 39 3139 6339 62 6638 66 6632 6136 23 32 3231 3633 يرمامب

 69 33 2632 6832 6132 62 6132 66 62 23 29 3333 33 شةقآلوي

 2831 32 3332 22 6632 66 6632 62 2932 39 3336 3636 3639 را،وس

 26326 39 3836 3233 6336 1939 12 6236 6832 23 3833 38366 92391 ميركةسور

 26369 32332 36 22383 6936 6638 61332 62383 6231 2832 36 3138 3636 المعدل

زال ي و االن واء الجوي ة لالقل يم ، بيان ات ع ن مع دالت الرطوب ة النس بية          المصدر: حكومة اقليم كوردستا، العراج ، وزاري النق ل و االتص االت ، هيئ ة الرص د الزل    
 ، بيانات غير منشوري. 1223للمحطات المختاري ، 

تلعب ال ياح دارًا بارزًا في نمو ا تطور السياحة في اي مةطقدة كاندت اذلدك بسدبب مدا تخلفده مدا اثدار عدلبية كعددم           / الرياح : 2-1-6
أة السياحية، ا اثار ايجابية كتلطيفها للجو ا خلقها لجدو مد ير لالفد اد ا اتاحدة االمكانيدة الدا  الةشدالات       راحة االف اد ا تدمي ها للمةش

كما ان لل ياح اهمية كبي ة فدي توليدد الطاقدة الكه بائيدة ا التدي تسدا د  لدى الحفداط  لدى البيئدة الطبيعيدة اذلدك مدا               السياحية المختلفة 
( مت  في الثانية نسديمًا  لدياًل مدا افضدل     162 – 263ا تعد ع  ة ال ياح ما بيا ) لبيئة السياحية  خالل الحد ما دخول الملوثات الى ا

امدا بياندات     (62،ص2889)موس ى،  تد  ثانيدة  م( 363-160الهبوب لل ياح ، اما ثم يليه الةسيم الخفيف الذى تت ااح ع  ة رياحه مدا بديا )  
ات ال ياح يت ااح ما بيا الةسيم العليل ا الخفيف في جميع محطات مةطقدة الدراعدة   ( يتبيا ان المعدالت السةوية لس  0الجدال رقم )

  اما الخصائص االيجابية االخد ى لسد  ات    مي كةعورحطة عوران ا ادناها في محطة ، اان ا لى المعدالت السةوية عجلت في م
عور السائر بال احدة المةاخيدة باالضدافة الدى نشداي ظداه ة       ال ياح في المةطقة هو ارتفا ها صيفًا ا انخفاضها شتاً  مما يزيد ذلك ما ش

 نسيم الجبل ا الوادي    

 2212ع  ة ال ياح م/ثا المسجلة في المحطات المختارة ما مةطقة الدراعة  : 0الجدال 
 االشهر       

 المحطات    
 المعدل 2ك 1ت 2ت ايلول ئاب تموز حزيرا، مايس نيسا، ئاذار شباط 1ك

 136 239 233 1 1 132 133 136 132 138 6 1.6 131 يرمامب

 132 131 232 132 231 232 1 233 1 136 131 6 6 شقالوي

 138 236 232 236 133 136 132 6 136 132 136 233 232 را،سو

 233 231 236 232 233 233 238 233 233 233 233 232 232 ميركةسور

النقل و االتصاالت ، هيئة الرصد الزلزال ي و االن واء الجوي ة لالقل يم ، بيان ات ع ن س رعات الري اح  للمحط ات           المصدر: حكومة اقليم كوردستا، العراج ، وزاري
 ، بيانات غير منشوري. 1223المختاري ، 

د فدي  تشهد مةطقة الدراعة جميع انواع التساقط )الثلض ، الب د ، االمطار ( اال ان التساقط المط ي هو التسداقط السدائ   /التساقط :2-1-2
المةطقة، اذلك بفعل المةخفظات الجوية التي تصل الى المةطقة مدا البحد  المتوعدط، اضدافة الدى االمطدار التضاريسدية بسدبب الطبيعدة          

ملدم فدي   222الطوبوغ افية للمةطقة، كما تشهد ظاه ة الضباب في ايام  ديدة ما اشه  الشتا   ا تت ااح كمية االمطار الساقطة مابيا 
، الكا ما ناحيدة الدراعدات السدياحية تعدد  ددد االيدام الممطد ة ا كميدة          مي كةعورملم في محطة  1222اكث  ما  لىمحطة عوران ا

 ( ا ما بياناتهما نتوصل الى ما يلي :1ا  3الثلوج الساقطة ذات تاثي  اكب  مقارنتًا بكمياتها الهذا الغ ا قمةا با داد الجداليا رقم ) 
 ا ادناها في محطة بي مام  مي كةعورعجلت في محطة   ةاكب   دد لمعدالت االيام المال  1
 توقف التساقط في اشه  فصل الصيف ا باالخص االشه  تموز ا ئاب االتي هما ما االشه  السياحية في مةطقة الدراعة  ي  2
 يدف ا  صيف اما ثدم الخ ا التي هي فصل الكساد السياحي ا تةخفض في فصل ال الشتا  تفع  دد االيام المال ة في فصل ي  3

   ال بيع 
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ما اكثد  المحطدات اعدتالمًا للثلدوج      مي كةعوردالت متبايةة ، اال ان محطة تشهد جميع مةطقة الدراعة تساقطات ثلجية ا بمع  2
ا بكميات كبيد ة ا مدا ثدم تليده محطدة عدوران اشدقالاة ا بي مدام  لدى التدوالي   اان كدل مدا ذكد  مدا المقومدات ال ائعدة التدي يمكدا                   

 التةمية السياحية في مةطقة الدراعة   اعتثمارها لغ ا 

 (2212-2222معدل  دد ايام المال ة في المحطات المختارة ما مةطقة الدراعة لسةوات ) : 3الجدال 
 االشهر        

  المحطات
 المجموع 2ك 1ت 2ت ايلول ئاب تموز حزيرا، مايس نيسا، ئاذار شباط 1ك

 02 263 360 262 260 2 2 262 362 3 360 1161 1162 رمامبي

 0262 161 361 261 262 2 2 262 2 162 162 11 1262 شقالوي

 0262 261 362 0 262 2 2 2 262 1262 12 1262 1260 سؤرا،

 3262 12 3 2 260 2 2 262 061 1162 11 262 12 ميركةسور

لي و االنواء الجوية لالقليم ، بيان ات ع ن االي ام الم اطري ف ي المحط ات       المصدر: حكومة اقليم كوردستا، العراج ، وزاري النقل و االتصاالت ، هيئة الرصد الزلزا
 ، بيانات غير منشوري. 1223اري ، المخت

 (2212-2222معدل كمية الثلوج الساقطة عم في المحطات المختارة ما مةطقة الدراعة لسةوات ) : 1الجدال 
 ميركةسور را،وس شةقآلوي رمامبي المحطات 

 12362 2363 3261 22 المتوسط السنوي

النل وج الس اقطة ف ي     المصدر: حكومة اقليم كوردستا، العراج ، وزاري النقل و االتصاالت ، هيئ ة الرص د الزلزال ي و االن واء الجوي ة لالقل يم ، بيان ات ع ن كمي ة         
 ، بيانات غير منشوري. 1223المحطات المختاري ، 

 الخصائص البشرية لمنطقة الدراسة :-6
   تعتب  مةطقة الدراعة الحاضةةاتةميتهاالسياحة  قطاع في الخصائص الطبيعية  ا أهمية تقل  ية الالخصائص البش إن

 الطبيعة اا بجمال العتمتاعل لسائحيها ث يا مةتوجا بش يا تقدم جعلها مما مةالق التاريخية االحضارية،ال الطبيعة ا تمتلك أقدم لجمال
خصائص البش ية بانها في تغيي  مستم  كةتيجة للتغيي ات الاتمتاز   (22،ص1222)هةنارييي، مةالق التاريخية االديةية ااالث ية لزيارة

مميزة للشعوب  انظ ا لتعدد الحقائق ال لى المجتمعات، ا لهذه التغيي ات جاذبيية عياحية كبي ة بخاصة للتع ف  لى  أالتي تط 
 -تي:الخصائص البش ية يمكا دراعتها اتقويمها ما خالل تقسيمها كاال

 . المناطق العمرانية :6-2
.) ميالنوفا و زاد المةالق السياحية بسائحيها تلكونها تةمية المواقع السياحية، لتعتب  المةالق العم انية ما االمكانات الهامة   

 في ايختلف السكان ،السياحي الةشاي قفيتو البيئة االجتما ية ا ليهم في امعاعي  االمح م المقوم كما تعد (293،ص2883ريابتشيكو ،
 االمهةي االتعليمي االعم  االةو ي ت كيبهم العدد للسياحة ال يقة تعاملهم مع السياح اذلك بحسب انظ تهم درجة ا يهم

كز االقضية   تةتش  في مةطقة الدراعة العديد ما الم اكز العم انية ال ئيسية ا التي تتمثل في م ا (18)غرايبة،دو، سنة طبع،ص.ااالثةي
ا رااندز باالضافة الى  دد كبي  ما م اكز الةواحي ، كما تتصف مةطقة الدراعة بق بها الةسبي ما  مي كةعوران ا جومان ا عور

م كز محافظة اربيل ا م اكز المحافظات االخ ى لالقليم ا بعض محافظات الع اق    دا ق بها الةسبي ما الحداد الدالية الع اقية 
 اكل هذا اكسبتها اهمية كبي ة ما ناحية ضمان تدفق السياح اليها   ية  االي انية ا الع اقية الت ك

 . طرج النقل و المواصالت .6-1
الميشد ات   ما هي اكثافتها الةقل شبكات كفا ة أن حيد ، السياحية التةمية في الميث ة ا الهامة العوامل أحد الةقل شبكة تمثل

ما  المواقع السياحية، إلى السياح لةقل الةقل اعائط اما جهه اخ ى تعد جودة (223،ص1226)مبارك،،تاخ ها أا الدال تقدم لدرجة المحددة
 الثقدة  اخلدق  تدةقلهم  الوقدت  انتظدام  ا االسدائر  بأهميدة كدل مدا السدياحة     ا حسداس  السدواح مدا   االمدور الضد ارية التدي تمكدا    

ي  حاعم في قيام صةا ة السياحة اازدهارهدا، فمدا خاللده    ذات تاث الهامةاعائلة ما مدخالت الةقل ا تعتب کما  (98،ص1228)هاشم،  ةدهم
  (129،ص1222)موسيس، تتعاظم العالقات المكانية بيا المواقع السياحية ام اكز انطالق السياح

مدا لد ق    ااعدعة  شدبكة  تتطلب التى ا مساحتها، نظ ا لكب  المواصالت ا الةقل قطاع اهمية ة لمةطقة الدراعة تزدادبالةسب  
مجمو دة مدا لد ق المبلطدة      مدا خدالل  نية ادهدوم  اربيل م تبطدة بكدال محدافظتي عدليما    مةطقة الدراعة كجز  ما محافظة ن اا الةقل 

  -حيد ت تبط بمحافظة عليمانية بأربعة ل ق كاآلتي:
  بط قضا  رانية بقضا  جومان(يكاللة )–بولى -ل يق عةكس  -1
 ا  عوران (  بط قضا  رانية بقضيمام خالن، عوران)-ل يق بيتواتة-2
 عورانخليفان ت بط قضا  رانية بقضا   -ل يق ع اجااة-3
  بط قضا  داكان بقضا  شقالاةيشقالاة -هي ان -ل يق خدران -2

 - تبط مةطقة الدراعة بمحافظة دهوم ما خالل ثالثة ل ق :يكما 
  بط  ق ة بقضا  شقالاةي ق ة  -ل يق بجيل-1



12 
 

 مي كةعورا   ق ة بقض بط قضا  ي -شي اان مزن-ل يق ديةارتة-2
 مي كةعور بط قضا   مادية بقضا  ي -بارزان -شيالدزى–ل يق دي لوم  -3

 مدا انتشدار   غم الد  ا لدى  ي انية مدا خدالل ل يدق هداملتون االعدت اتيجي،     االجمهورية االعالمية الب  مةطقة الدراعة ا ت تبط
 افدذ الجويدة  مةاكسدب المةطقدة اهميدة عدياحية اكبد  لكونهدا مدا ال        ،يفي مةطقة الدراعة اال ان مطدار اربيدل الددال    شبكات الط ق المبلطة

 محافظات الوعط ا الجةوب الع اق ا السياح االجانب لوصول السياح الى المةطقة خاصة عياح القادمون ما 
 . المناطق االثرية و التاريخية .6-6

 تحقيق في ذلك عاهم امخي ة،كلما هذه تطورت فكلما بها،  الم تبطة التحتية البةى  لى كليا يكون يكاد ا تمادا السياحة تعتمد
 إلى الهادفة الدال ضما اعت اتيجيات اتةدرجاالتي  ما احد مكونات البةية التحتية اتاريخية االث ية مقومات ا تاتي هةا .إيجابية نتائض
المةدالق االث يدة    تعدد   (61و، س نة طب ع،ص  )ص ليل،د  االقتصدادية ااالجتما يدة   التةميدة  فدي  دارهدا  اتدد يم  السدياحي،  الجدذب  مقومدات  إبد از 

 اتعد مدا  مةها  لالعتفادة االندثار ااالنق اا ما احمايتها تثميةها ض ارة يستلزم مما ، الحضارية ةيالسياح المقومات مااالتاريخية 
 التاريخيدة  لسدياحة ا مثدل  خداص  بشدكل  امنمداي السدياحية   الدبعض  امحيدان  أغلدب  فدي  السدياحي  للطلدب  المحدددة  ال ئيسدية  العوامدل  أحدد 

 المعدالم  خالل ا نساني ما التاريو ا الحضارات  لى مهمة، فالتع ف عياحية مغ ياتال ماامث ية ا التاريخية المقومات ان .االديةية
  دا  التةقيدب  أا الحاضد   مدا  اعديلة للهد اب   مجد د  دراعدتها  أا اآلثدار  مشداهدة  فليسدت  رفيعدة،  ذهةيدة  متعدة  يعتب  امث ية االتاريخة،

 أكثد   نكدون  قطعةداه  الدذي  الط يدق  لدول   لدى  الدورا   إلى لةفوعةا، فبالتطلع فهمةا لزيادة اعيلة هي الصحير بالمفهوم لكا ا لماضي،ا
 بدامم   الماضدي لدي    اعدتطالع  ا ا نسدانية،  المع فدة  ا لتطدور  مضدط د  امتددادا  ا لحضدارات  انعكاعدا  اآلثدار  تعتبد   ا.للمستقبل فهما

أث يدة   معالم متعددة ما أماكا المةطقة الدراعة يضم ا الحاض  الوقت في حتى ال غبة هذه ا نسان ااصل، ا (33،ص1222)نوال، الحديد
 -ذك   لى عبيل مثال ال للحص :ن أخ ى إلى مةطقة ما أهميتها في تتفاات عياحية الهامة اذ تعتب  مغ يات االتاريخية االتي

ة في مةطقة الدراعة، رغم انها ظاه ة جيومورفولوجية نادرة كذلك تعتب  ما تعد كهف شاندر احد كهوف الهام.كه  شاندر:  6-6-2
مت  ا  ضها يت ااح  22مةالق االث ية، اذ تقع  لى عفوح الجةوبية لجبل ب اداعت، ق ب ق ية شاندر، يصل لول كهف داخليا 

، اظه  ان االنسان مةذ ) ص  (126،ص1228باقر، )ينظر  لى هياكل  ظمية  نسان نيادرتالا  ث  ،(82،ص1222)هةنارييي، مت  02-22بيا 
   (13-12ص2882)احمد و رشيد، حج ى القديم(  اش في هذا كهف

كم غ با لكهف شاندر، ت جع تاريخها الى  ص  حج ى  2تقع  لى حافة ش قية لةه  زاب كبي   لى بعد  ة زاوى جمي:.قري 3-6-1
-129،ص1228)باقر، ا ما م حلة زرا ة متةقلة الى م حلة زرا ة ات بية الحيوانالوعيط، اهي اال ق ية زرا ية في اقليم تحول عكانه

128) 
مت  ما م كز ناحية ح ي ، اهي مةحوتة مستطيلة  322تقع  لى عفر الجةوبي لجبل ح ي   لى بعد .منحوتة جبل حرير:  6-6-6

 تسمى بمةحوتة بالاس عم  لى حج  ااحيانا  22مت  االتى تم نحتها بعمق  262شكل تصل ارتفا ها الى 
مسلة كيلةشيا تعد ما االثار الهامة في كوردعتان ا تقع في ناحية عيدكان، في قدمات جبل  شين وطوبزاوي:ة.مسلتا کيل 6-6-6

عم، اتعود تاريخها الى ق ن تاعع قبل ميالد، اما مسلة لوبزااة 32عم اعمكها 02مت  ا  ضها 2عيكاا ق ب ق ية قادرجا، لولها 
عم ايطلق  ليها اهالي مةطقة ب 33عم اعمكها  22مت  ا  ضها  162ق ية لوبزااة في ناحية عيدكان تصل ارتفا ها ااقعة ق ب

غي  هذه المةالق االث ية   (312-328،ص1228و حسن، 39-32،ص2821)ينظر:االمين، )كيلي كاار( اتعود تاريخها الى بدايات ق ن عابع قبل ميالد
االتاريخية هةام كثي  ما معالم اخ ى في المةطقة  الدراعة اذ يعطي للمةطقة  مزايا هامة ما ناحية انشا  اماكا عياحية اخاصة 

ة، اقالع  نواع السياحة التاريخية االثقافية اكذلك تعتب  ما المقومات السياحة العلمية ااالكاديمية، مثل ض ير ربا بويا، قبة كالل
 امارة عورانية     الو 

 . االوساط العلمية و االكاديمية :6-6
نجاح تةمية عياحية   تبطيا مةالق السياحية ا تخطيطها، التعد االاعاي العلمية ااالكاديمية ما الم تكزات الهامة  نشا  

النها تزاد ،(88،ص1222)هةنارييي، ة ق يبة مةها، بوجود الم اكز العلمية كالجامعات االمعاهد االميعسات العلميكانت في اى مةطقة
ة، اقيام يمارضية مةاعبة لالبحاث العلمةالق السياحية  دا كون الااالكاديمي،  يمةالق السياحية بالوفود ما السياح ذات لابع العلم

لالئع اذ تقام المدارس االمةظمات اما جهة اخ ى هةام نوع ما السياحة تسمى بالسياحة يبية للكوادر البيئية االسياحية بدارات التدر
االةقابات ال حالت لإللفال الى مةالق السياحية للتدريب البيئي االسياحي التطبيق دراس العلمية امع فة مةالق التاريخية 

لقى العلم في ااصبر التعليم البيئي ات (39-33،ص2883)توفيق،  االحضارية لمةطقة ، االتي تشكل اليوم نسبة العالية ما السياحة داخلية
الصحة البيئية ااكتساب المعارف اصقل الخب ات في معالجة التلوث البيئي ما اهم المجاالت السياحية الةشطة التى تمارعها الدال، 
اجلعت ما  مليات التدريب البيئي ااكساب الخب ة في الصحة البيئية احد المجاالت ال ئيسة التى تضمها الب امض السياحية، اكذلك 

لم اكز العلمية لها اهمية قصوى في المجال السياحة، خاصة ان التعليم االتدريب هةا يتةاال دراعة للظواه  البيئية، اما يط أ اجود ا
يتعدد في اقليم الكوردعتان الع اق م اكز العلمية ااالكاديمية بحيد يوجد اكث   (81-82،ص1222)الخضيري،  ليها ما متغي ات امستجدات

ها الحكومي ااالهلي، اما ضمةهم جامعة عوران التى تقع في مةطقة الدراعة تشكل ركيزة اعاعية لتةمية مةالق جامعة بةو ي 13ما 
العديد اتوجد في مةطقة الدراعة  ،)حكومة االقليم وزراي التعليم العالي و البحث العلمي(معهد في اقليم كوردعتان 32السياحية، اكذلك هةام اكث  ما 

اجود هذه الميعسات العلمية  ا ا طى، ا معهد جومان التقةي معهد تقةي رااندز الخاص ا التقةي هد عورانمعما معاهد التقةية ك
 اتةميتها  فيها  ختيار مةالق السياحية للمةطقة هامة ميزة  لمية ااالاعاي االكاديمية فى االقليم الجبلي في محافظة اربيل 



12 
 

بما أن الةمذجة الخ ائطية هي دراعة العالقات المكانية التي تسا د في صةع .  للتنمية السياحية المواقع.نموذج تحديد افضل 6
( بعد تحليلها ات ميزها اتمثيلها في نموذج خاص اهي الخارلة Real worldتماثالت  ا المعطيات الجغ افية ما الواقع الحقيقي )

ا بما انها تبسيط للحقيقة يتقدم بافت اا قابل  (23،ص122)علي، يمكا التعبي   ةها بلغات مختلف بعد االعتق ا  ااالعتةتاج المةطقي االتي
للتةمية السياحية في االقليم الجبلي بمحافظة اربيل بعد تحديد  المواقعإ داد خارلة أفضل  فان (p29،2882، minshul.)لالختبار االفحص

، ابةا  قا دة البيانات الجغ افية التي تستةد  لى أعاليب المقومات السياحية الطبيعية ا البش ية التي تعك  المالئمة المكانية للمواقع 
( Analytical( (التي تمثل العمود الفق ي لةظم المعلومات الجغ افية التحليلية ) Spatial Data Modelingالةمذجة المعلوماتية)

  2ما اهداف هذا المحور 
  : المتغيرات األساسية الداخلة في بناء النموذج :6-2

التةمية السياحية في مةطقة الدراعة مع االخذ بةظد  اال تبدار    لمواقع  الى الةموذج  لى انه عيةاريوهات مستقبلية يمكا الةظ 
قوة اتاثي  مجمو ة ما العوامل االمتغي ات ضما االلار المساحي افق اازان محددة لكل متغي  ، اما اهدم هدذه المتغيد ات الداخلدة     

 ( 3م في  ملية التحليل هي : )الخارلة رق
لعب الت كيب الجيولوجي الية مةطقة دارًا رئيسيًا في تةميتهدا ا نو يدة اعدتعمالها ا ذلدك لتبدايا الت اكيدب فيمدا        يالت كيب الجيولوجي :   1

 بيةها ا ت ااحها مابيا المتيةة ا الهشة اا القوية ا الضعيفة ا التبيان في درجات خطورتها  
  ع للتةمية السياحية ا تجةب المةالق شديدة االنحداراالنحدار: اختيار المةالق المستوية كمواض  2
اشكال عطر االرا : تفضديل المةدالق التدي لهدا الدالالت خالبدة  لدى المةداظ  الطبيعيدة ا المتمثلدة بالجبدال ا السدهول ا الوديدان ا                3

 الحوائط الجبيلية ا المضايق ا الخوانق ا الغابات    الو 
ت السياحية المميزة لما يوف ها ما امكانيات قيام العديد ما االنشطة السياحية ، لدذلك يفضدل توقيدع    الموارد المائية : لكونها ما المقوما  2

 مواضع التةمية السياحية بالق ب ما الموارد المائية الكا بعيدة  ا مكاما خط  الفيضانات ا السيول  
 شه  الذراة السياحية   ةاص  المةا  : لكونها ما العةاص  المحددة لل احة المةاخية ا التي تحدد ا  2
  ًا لتةويع الحياة الب ية ا فط ية تماد  لى هذه المتغي  ايضًا لتشكله بيئة جاذبة للسياحة باالضافة الى كونه عبباالالغطا  الةباتي : اتم   0
موارد الثد اة الطبيعيدة    االراضي الزرا ية : يفضل االبتعاد  ا مثل هذه االراضي لقيمتها االقتصادية العالية ا لكونه موردًا مهمًا ما  3

 ا التي تعتمد  ليه الدالة ال اله موالةيها   
 المةالق العم انية : لكون المةالق العم انية ما المقومات المحددة لقيام االنشطة السياحية ا محددة لحجم الةشاي    1
 شاي السياحي يعًا ا ما ضمةها الةشبكات الط ق : اتعد ش يان الحياة بالةسبة الى االنشطة البش ية جم  2
مواقددع االث يددة ا الديةيددة ا التاريخيددة : الكددون هددذه المتغيدد ات مددا المتغيدد ات االعاعددية لقيددام العديددد مددا االنشددطة السددياحية ا لكوندده      12

  ةص ًا جاذبًا النواع متعددة ما السياح   
 در ا بيستون    الو  الكهوف : ا باالخص الكهوف التاريخية ا التي تعد مهد الحضارة في المةطقة مةها كهف شان  11
 االاعاي االكاديمية : لكونها  اماًل محفزًا لقيام عياحة الميتم ات ا لجذبها للعديد ما السكان ا عياح    12
 (  2اتم تحديد القيمة الوزنية لكل متغي  في  ملية التوحيد االتقويم افق ما هو مبيا في الجدال رقم )   13

 لة في بةا  الةموذج  الوزن الةسبي للمتغي ات الداخ : 2الجدال 
2الوز، المتغير التسلسل 1الوز،  6الوز،   المعدل 

 3333 9 6 9 التركي، الجيولوجي 2

 9333 22 6 21 االنحدار 1

 9366 22 3 8 اشكال سطل االرض 6

 8322 22 9 8 الموارد المائية 6

 3322 9 9 2 عناصر المناخ 2

 3366 2 22 3 الغطاء النباتي 3

اعيةاالراضي الزر 3  9 6 3 3366 

 2366 6 3 3 المناطق العمرانية 9

 22366 22 22 22 شبكات الطرج 8

 3333 3 22 6 مواقع االثرية 22

 2366 3 3 6 الدينية 22

 3333 3 22 6 التاريخية 21

 3322 3 9 3 الكهو  26

 2366 6 3 3 االوساط االكاديمية 26

 222 222 222 222 المجموع 

تدم الحصدول    1اق معدل االازان ما خالل توزيدع االعدتمارات المتعلقدة بدالمتغي ات الداخلدة فدي التحليدل  لدى جهدات متبايةدة كمدا يلدي : الدوزن              المصدر : تم اشتق
 3ها  لدى  ما قبل جهات جيولوجية ا جغ افية اتدم جمدع االازان ا تقسديم    3ما قبل الجهات الهةدعية ا الوزن  2 ليها ما قبل هيئة التخطيط السياحي ا الوزن 

 ان ا اعتخدامها في بةا  الةموذج  للحصول  لى متوعط االاز
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 المتغي ات الداخلة في بةا  الةموذجبعض ما :  3الخارلة 
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 : خطوات بناء النموذج :6-1
فيما بيةها في إلار خ ائطي ااحدد يعتمدد    تشت م Map layersالةموذج  بارة  ا مجمو ة ما الخ ائط  لى هيئة لبقات 

التددي تتعلددق  (Attribute  Data) لددى الم جعيددة المكانيددة المع افددة با حددداثيات ، كمددا يمكددا أن يحتددوي  لددى البيانددات الوصددفية   
ة السدياحية فدي   للتةميد  المواقدع لبةدا  نمدوذج افضدل تحديدد افضدل       (p6،2882،Tomlin) بالخصائص التطبيقيدة لمةطقدة الدراعدة التدي تغطيهدا     

 : تم اتباع ما يلي مةطقة الدراعة

  ا داد الخ ائط ال قمية االالية التي تدخل في بةا  الةموذج   1

كان لزامًا تحويل جميع البياندات االتدي هدي     (Raster)  بما ان  ملية بةا  نماذج المالئمة تعتمد في بةائها  لى بيانات بصيغة خلوية2
( الدى خد ائط   3( ا الخارلدة رقدم )  1وية  اذلك بتحويدل جميدع المعدايي  التدي حدددت فدي الجددال رقدم )        بصيغة خطية الى الصيغة الخل

فددي بيئددة الب نددامض  ( Spatial analysis Tools) ،  مددا خددالل اعددتخدام اداات التحليددل المكداني  Algebra Map جب يدة 
1261ArcGIS)  .      اذلدك مدا خدالل اعدتخدام حقيبدة ( conversion Tools)  فدي (Arc toolbox)    ( امدا ثدم التطبيدق ، To   

Raster    ا اختيار االم ) (Polygon to Raster)  مساحية بصيغةالن البيانات كانت . 

 بسبب تبايا حجوم الخاليا للبيانات الداخلة في بةا  الةموذج تم توحيد جميعها لكي يكون مطابقًا لحجم خلية نموذج االرتفاع ال قمي  3
(DEM) ي بةا  الةموذج ، النه في حال  دم تطابق قيم الخاليا ال يتمكا الب نامض ما القيام ببةا  نموذج المالئمدة ا يعطدي   المستخدم ف

 Snap ( ا Extent ا )output coordinate system) ايعاز بوجود الخطأ   اتم ذلك ما خالل تغيي  كل مدا الخصدائص )  
Raster )    فدي اال ددادات العامدة ) (General settings)      ( اكدذلك تدم تغيد  كدل مدا (Cell Size ا Mask )    فدي ا ددادات )
الدداخل فدي بةدا  الةمدوذج ،  اكدان كدال         (DEM) الى دقة نموذج االرتفداع ال قمدي   (Raster analysis setting) تحليل الشبكية

 . (Polygon to Raster) ضما ااجه االم  (Environment) اال داديا تةدرج تحت  ةوان ال
  Spatial) ضما االداات المحلدل المكداني   (Distance) االتي هي احد ااام  التطبيق ( Straight Line ) اعتخدام االم  تم  2

analyst) 1261 )فددي (ArcGIS   بغيددة ايجدداد المسددافات المسددتقيمة لكددل المعددايي  الداخلددة فددي بةددا  الةمددوذج ، مةتجددًة لةددا مةددالق ،
 . ( م اتب متسااية في المسافة تغطي كامل مساحة مةطقة الدراعة12متسااية في المسافاتها مقسمة الى )

ضدما االداات المحلدل    ( Reclassify)  ان الطبقدات الةاتجدة فدي الم حلدة السدابقة تدم ا دادة تصدةيفها مدا خدالل اعدتخدام اظيفدة            2
ة ا قيم الوالئة للفئات الغيد  المالئمدة ا   ( فئات ايضًا ، اقد ا طيت قيم  الية للفئات المالئم12، الى ) (analyst Spatial) المكاني

   . بشكل يتال م مع اهداف  ملية التحليل
، الجد ا   مليدة    (weighted Overlay) ا االمد   (Overlay) تم اعدتخدام االداة  (Spatial Analysis tools)  ضما قائمة0

هددا فددي تحديددد مواضددع التةميددة السددياحية المطلوبددة   مطابقددة قدديم العوامددل مددع بعضددها بعددد ا طددا  ازن نسددبي لكددل لبقددة بةددا   لددى اهميت 
 اتوحيدها بعد ظ بها في ازنها    

 . مناقشة النتائج : 6-6
للتةميدة السدياحية فدي     المواقدع بعد تقييم العوامل المدخلة فدي التحليدل تدم الحصدول  لدى الةمدوذج الةهدائي ، االتدي تبديا افضدل           

  الث م اتب الفضل المواضع في الةموذج المتولد االقليم الجبلي بمحافظة اربيل ، ا تم تحديد ث
%( ما مساحة االقليم الجبلي في محافظة اربيل مالئمة للتةمية السياحية ا بم اتب متفااتة ابلغ المسداحة  32622اتبيا ان ) 
 : اما بياناتهما نستةتض مايلي (11ا رقم ) (12رقم ) يا( ا الجدال1  الخارلة رقم )) 2( كم2123620الم شحة )

 : قضاء ريواندز : 6-6-2
مددا  %(22612للتةميددة السددياحية فددي االقلدديم الجبلددي ، اان ) الم تبددة االالددى مددا ناحيددة مالئمتددهاتي القضددا  المددذكور فددي يدد 

%( مدا مسداحة   2622المساحات التي تأتي في الم تبة االالى مدا حيدد مالئمتهدا )    تبحيد بلغ ،مساحتها تعد مالئمة للتةمية السياحية 
 لى قمة جبل هةدريا ا ق ية عةالن الواقعة في مضيق بيا جبل هةددريا ا جبدل   ، ا تقع هذه المساحات  2(كم1620ضا  ا البالغ )الق

اان ، باالضدافة الدى قمدم جبدل     َ كد كارا  ، كما تظه  مساحات في الوادي بيا جبلي كارا  ا هةدريا اجبل بي ش بالق ب مدا ق يدة   
، ق بهدا مدا االاعداي االكاديميدة ا المتمثلدة بجامعدة        مجمو دة  وامدل مةهدا    ق للتةميدة السدياحية الدى   بي ش ، ايعزى جاذبية هذه المةدال 

عوران ا المعاهد المتعددة في المةطقة ا الى ق بها ما المةالق العم انيدة ا المتمثلدة بم اكدز االقضدية ا الةدواحي بحيدد ال تبعدد اكثد          
كم  ا م كز قضا  عدوران ا م كدز ناحيدة     22تي كما ال تبعد عوى اكث  ما كم  ا م كز قضا  رااندز ا م كز ناحية ار 12ما 

 اللة  كةخليفان ا 
كما تتصف بق بها مدا القدالع باندةباا ا باندةمي  ا ئيسدقال ، كمدا تةتشد  فدي المةطقدة العديدد مدا المظداه  الجيومورفولوجيدة               

 يكدم  دا نهد    12رةند ، اال تبتعد المةالق السياحة اكث  مدا  ي ا خةبيمةعكية اا جالةادرة ا ما اب زها الكهوف الكارعتية ككهوف 
كم  ا الط ق ال ئيسية ، اان لهذه المواقدع الدالالت رائعدة  لدى العديدد      3كما ال تبتعد المةالق الم شحة اكث  ما  ا ريزانوم رااندز

حة للزرا دة ، كمدا تةتشد  فيهدا العديدد مدا       ما االشكال الطوبوغ افية اهي بعيدة  ا المةالق الغي  االمةية ا االراضي ا الت ب الصال
، باالضدافة الدى ا تددال    اليةابيع الصافية ا هي غةية بالحياة الب ية ا الغطدا  الةبداتي ا تتصدف انحددارات المةدالق المختدارة باال تددال        

ثانية ما ناحية مالئمتها للتةمية السياحية مةاخها صيفًا ا كث ة التساقطات الثلجية فيها شتاً    اما بالةسبة المةالق التي تاتي في الم تبة ال
، اهدي تظهد   لدى الد اف المسداحات التدي تداتي فدي          2(كدم 02620%( ما مسداحة القضدا  ا بمسداحة قددره )    12622تستحوذ  لى )

ية ، ا لى اجه الخصوص  لى ال اف السدفوح الجةوبيدة الغ بيدة لجبلدي هةددريا ا كدارا  ا السدفوح الشدمالية الشد ق          االالىالم تبة 
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%( مدا  32622فدي الم تبدة الثالثدة ا بةسدبة )     2( كدم 122633لجبل كورم بالق ب ما ق ى فقيان ا بةمي د   كما تظه  مساحة قدره )
مساحة القضا    ايعزى توجه اهمية المةالق نحو االنخفاا الى ابتعادها  ا المقومات ال ئيسية للتةمية السياحية فدي مةطقدة الدراعدة    

 را  ا الى لبيعة عطر اال
 نموذج افضل المواضع للتةمية السياحية في االقليم الجبلي بمحافظة اربيل : 1الخارلة 
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 :  جوما،/ قضاء 6-6-1
 تغد ا بل للتةميدة السدياحية فدي مةطقدة الدراعدة ،      د قضدا  رةاانددز مدا ناحيدة مالئمتده     اتي هذا القضدا  فدي الم تبدة الثانيدة بعد     ي

%( مدا مسداحة القضدا  الكليدة   بلدغ مسداحة المةدالق التدي         22611، ا بةسبة ) 2( كم221623المساحة الم شحة بعد انشا  الةموذج )
%( مدا المسداحة الكليدة للقضدا  ، ا تظهد  هدذه المسداحات        2610، ا بةسدبة )  2( كدم 1621ما هدذه المسداحة )  تأتي في الم تبة االالى 

ةاللدة بدالق ب مدا    كعدتي فدي السدفوح الشدمالية لجبدل      راومبدالوم ا ع يشدمة   جبشكل متةاث   لى عطر المةطقدة ا بدالق ب مدا القد ي     
ومدان  جفي قضا   2(كم23630)م كز ناحية عميالن ، كما تظه  مساحات بالق ب ما ق ى كونةخان ا نااةندة ، اهةام مساحة قدره 

لواقعدة بدالق ب مدا ق يدة     %( تداتي فدي الم تبدة الثانيدة مدا ناحيدة مالئمتهدا للتةميدة السدياحية ا تتمثدل فدي المسداحات ا            12632ا بةسبة )
، افدي االجدزا  الشدمالية مدا ق يدة راعدتي ا  لدى امتدداد السدفوح           كا كااالن في السفوح الجةوبية الش قية ما جبل حسدا بد   2ةزنةك

 جويزةن ، كما تظه  مساحات بالق ب ما جبدل بدةردةقو  كي ئومةر ا رةشكي بان ا بالشمالية الغ بية ا الجةوبية الش قية لجبال نااكي 
ار ، كمدا ان هةدام مسدداحات فدوق قمددة جبدل كدودا ا عددفوحها الجةوبيدة الغ بيددة  ةدد ق يددة        زوندددة كةران ا جد بدالق ب مدا القدد ى كو   ا

عدديكانيان اتظهدد  مسدداحات ايضددًا بددالق ب مددا ق يددة ايلددزي ا قددةالت ا جومةعددةم   ا تظهدد  مسدداحات شاعددعة فددي الم تبددة الثالثددة ا  
  %   31622، ا بةسبة  2م 322632بمساحة 

 : / قضاء شقالوي 6-6-6
، ا بةسدبة   2(كدم 230622عد هذا القضا  الثالد ما حيد نسبة المسداحات المالئمدة للتةميدة السدياحية فيهدا ، ابلدغ مسداحتها )       ي 

  %( ما نساحة القضا  الكلية 23631)
القضدا  ، ا تقدع هدذه     %( مدا مسداحة  2622، ا بةسدبة )  2( كدم 3620اتظه  فيه مساحات تاتي في الم تبة االالى االبدالغ )  

المةالق في السفوح الجةوبية الغ بية ما علسلة جبل ه ي  بالق ب ما القد ى شديو مدةموديان ا كدةرةااني عدةراا ا خدواراا ، كمدا        
بالق ب ما الق ى خوران ا قةالعةض ، بالضافة الى مسداحات بدالق ب   تظه  مساحات  لى قمة جبل عفيا ا عفوحها الجةوبية الغ بية 

 قي زة ا كورةشي     ما ق ية
%( ما مساحة القضدا  ، تظهد    1610ا بةسبة ) 2( كم12262بالةسبة للمساحات التي تاتي في الم تبة الثانية تبلغ مساحتها )

 ط، كما تظه   لى شكل ش ي مةعةكوركليةطة ا مااةراني خواراا ا بهذه المساحات  لى شكل ش يط ممتد بيا الق ى عةركانت ا 
شتي زيا الى ان تصل الدى قد ى   بالجةوبية الغ بية لجبل ه ي  ا تم  بالمةالق المحيطة بجبل شاك ام اما ثم جبل ممتد مع السفوح 

 يةدارة ا ف يز بالق ب ما حداد قضا  كوية ، كما تظه  مساحات بالق ب ما جبل عارتكة ا جبل عفيا  باع
%( مدا  11632ا بةسدبة )  2( كدم 323622حة البالغدة ) كما تظه  مساحات تاتي في الم تبة الثالثة في قضدا  شدقالاة ا بمسدا   

  مساحة القضا  
الدى ق بهدا مدا الم اكدز العم انيدة ا المتمثلدة بم كدز         قضدا  شدقالاة  يعزى ظهور هذه المةالق المالئمة للتةمية السياحية فدي   

ات تابعة لجامعدة صدالح الدديا ا المعاهدد     قضا  شقالاة ا م كز ناحية هي ان ، ا اجود الم اكز االكاديمية في المةطقة ا المتمثلة بكلي
الفةية ، ا ق ب المةالق الم شحة ما القالع االث ية كقلعة بانةمان ا قلعة مي اةعةن االتبتعد المةالق التي تداتي فدي الم اتدب االالدى     

 كم  ا هذه القالع    12ا الثانية اكث  ما 
العديد مدا   اكااانيان ا حسار ا العديد ما الكهوف االخ ى ، كما تظه  في القضا  العديد ما الكهوف الكارعتية مثل كهف 
، كما تتصف  االث ية ي  ا حسارب د باك مةطقة كم  ا كل ما 1المةالق االث ية اال تبعد المةالق الم شحة للتةمية السياحية اكث  ما 

ا تكثد  اليةدابيع العذبدة ا القمدم الجبليدة فدي       المةالق الم شحة بق بها ما الموارد المائية السدطحية ك افدد ئدةبي هدةرش ا جدورةش ، كمد      
  القضا  ،  الاتًا  لى مالئمة مةاخها ا تةوع الحياة الب ية ا االشكال االرضية  

 / قضاء سورا، : 6-6-6
ظه  اكب  المساحات المالئمة للتةمية السياحية في االل اف الجةوبية ا الش قية ما قضا  عوران ، في حديا تكداد ان تةعددم    ي

الل اف الشمالية ايعزى ذلك الى كون هذه المةالق معقدة االلتوا  ا كونها مدا المةدالق الغيد  االمةدة لوجدود حقدول الغدام فيهدا ا         في ا
ممدا يجعدل تةميتهدا عدياحيًا      صعوبة الوصول اليها لسو  ل ق الةقل في هذه الجهات ، ا لوجود عهول زرا ية خصبة في هذه المةدالق 

 %( ما مساحة القضا   20602ا بةسبة ) 2( كم032613غت هذه المساحات )، بل غي  جدي ة اقتصاديًا
مدا مسداحة القضدا  ، ا    %(2621)ما هذه المساحات الم شحة تاتي في الم تبدة االالدى ا تسدتحوذ  لدى نسدبة       2(كم0602)

ة ا عةرشديةة ، كمدا تظهد      لى شكل ش يط مع امتداد جبل ه ي  مواجه لق ى عارتكة ا هدةراتيان ا توتمدةر  تظه  في ناحية خليفان 
مساحات ممتازة  لى قمة جبل اب ان ، كما تظه  مساحات بالق ب ما ق ية ماايليان في السفوح الجةوبية لجبدل ب اداعدت ، ا تظهد     

كم  دا م كدز ناحيدة خليفدان ا تتصدف با تددال مةاخهدا ا        12اتبعد هذه المةالق  مةالق بالق ب ما ق ية عيتكان ضما جبل زازم  
بكات الط ق ا ق بها ما المةالق االث ية ا االكاديمية ا التاريخية ا الكهوف ا الموارد المائية السطحية ا ا تدال انحدارها ، تكامل ش

  دا موقها الوعطي في مةطقة الدراعة  
%( 3632ة )تي في الم تبة الثانية ما ناحية مالئمتها للتةميدة السدياحية ا بةسدب   يأفي القضا   2(كم132613ا يقارب ) هةام م

ما مساحة القضا  ، ا تظه  هذه المساحات  لى شكل نطاقات تحيط بالمةالق التي تاتي في الم تبة االالى باالضافة الى اادي ئاالنة 
 وال  با مةالق بالق ب ما ق ية خالن ا ع يشمة في ناحية خليفان ا ا مساحات بالق ب ما جبل ربةنوم ا بيجوانة ا 
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%( ما مسداحة القضدا  ا بشدكل    12623ا بةسبة ) 2(كم223632لم تبة الثالثة ا البالغ مساحتها )تي في اأاهةام مساحات ت
يحيط بالم تبتيا السابقتيا  باالضافة الى بعض المةالق االخ ى ما القضا  ا ذلك تحدت تداثي  جملدة اخد ى مدا العوامدل ا بداالخص        

 التاريخية ا االث ية  
  ةسور :ك/ قضاء مير 6-6-2

المسداحات المالئمدة للتةميدة السدياحة تظهد  فدي االجدزا  الجةوبيدة ا الجةوبيدة الشد قية مدا القضدا  المدذكور اهدو                ان اكث ية 
%( مدا  10623،  ا بةسدبة )  2( كدم 222623امتداد للمةالق الم شحة في قضا  عيران دان انقطاع ، ابلغت مسداحة هدذه المةدالق )   

 المساحة الكلية للقضا   
، ا  2( كدم 12601تأتي في الم تبة االالى في االقليم الجبلي تظه  في هذا القضا  ا بمساحة بالغدة )  ان اكب  المساحات التي

%( ما مساحة القضا  الكلية ، اتظه  هذه المةالق الم شحة  لى قمة جبل ب اداعت ا عفوحها ، افي مةالق بدالق ب  2621بةسبة )
لدوم ا خوشدكان ، ا تبلدغ اكبد  مسدافة بديا هدذه المةدالق ا م كدز قضدا            ان ا ليكد ما ق ية خةالن ا امةالق بالق ب ما قد ى نيومي  

كم  ا م كز قضا  جومان ا  22كم  ا م كز قضا  رةااندز ا  23كم  ا م كز قضا  عوران ا  22كم كما تبعد  12ةعور كمي 
جذبها لسكان المدن ال ئيسية فدي   كم  ا م كز قضا  شقالاة ، ابذلك تشكل م كزًا اعطيًا لجذب عياح اقضية االقليم الجبلي،  دا 21

فيكان القدديم  ا زيخدي عدولتان فدي قضدا       المحافظة لق بها الةسبي   كما تتصف هذه المةالق بق بها ما الكثي  ما المةالق االث يدة كدد  
 22كةعدور ا  ة فدي قضدا  مي   بد  دةككم  دا قلعدة    3كم ، ا تبعد  12عوران اال تتجااز المسافة بيا هذه المةالق ا المةالق االث ية 

كم  ا كهف شانةدةر ا 11كم  ا قلعة بستون ا  3كم  ا قلعة كااانيان في قضا  شقالاة ا قلعة ئيجقةال في قضا  رةااندز ، اتبعد 
كم  ا رافد زاب الكبي  ، ا هي ق يبة جدًا ما اليةابيع الكارعتية ا الحارة ا المعدنية ا يبلغ معدل  1ي ان ، ا تبعد بكم  ا كهف  12
كددم  ددا جامعددة عددوران ا  22متدد   ددا الطدد ق ال ئيسددية ا 122كددم  ددا اكث يددة اليةددابيع فددي القضددا  ، اتبعددد هددذه المةددالق   2ا بعددده

 االاعاي االكاديمية في القضا    كما تتصف المةطقة با تدال مةاخها ا شهودها للتساقطات الثلجيدة ا غةاهدا بالحيداة الب يدة ا الةباتيدة ا     
العديددد مدا القمددم الجبليدة ا االاديددة  بدالق ب مةهدا ، اكددل مداذك  تعددد مدا العوامددل التدي تجعددل مدا هددذه         تةدوع اشدكال عددطحها ا اجدود    

 المةالق ما اجود المةالق للتةمية السياحية في مةطقة الدراعة  
في قضدا   في م تبتي الثانية ا الثالثة المالئمة للتةمية السياحية  2( كم131622ا ) 2( كم00611كما تظه  مساحات البالغة )

 %(  لى التوالي  12612% ا 2622المذكور ا بةسب )
 / قضاء كوية :6-6-3

 مساحة التظه  اية مساحات مالئمة في الم تبة االالى للتةمية السياحية في قضا  كوية ، ايعزى ذلك الى تدني نسبة مساهمة
 اهدي  ة مسداحاتها  بدارة  دا اراضدي صدالحة للزرا دة ،      ابعدها  ا المصادر المائية ا ان اكث ي القضا  المذكور في االقليم الجبلي ،

%( ما مسداحة  162في الم تبة الثانية ، ا بةسبة ) 2( كم22622ما المةالق الهامشية لمةطقة الدراعة ، في حيا تظه  مساحة قدره )
الكونهدا امتدداد    ة المدذكورة ا اانكي عماقولي ، اذلك بسبب التةوع الطوبوغ افي للمةطق يشكةكالقضا  ، بالق ب ما الق ى عيدران ا 

ا  2( كدم 12611  كمدا تظهد  مسداحة قددره )     اق بها مدا لد ق الةقدل ا انتشدار المواقدع االث يدة بدالق ب مةهدا         للمةطقة البسيطة االلتوا 
ق ب مدا  %( ما مساحة القضا  في الم تبدة الثالثدة مدا ناحيدة مالئمتهدا للتةميدة السدياحية ، ا تظهد  هدذه المةدالق بدال           262بةسبة قدره )

   الجبال كورةداغ ا بةةبااي ، ابشكل  ام تعد الجهات الشمالية ما قضا  المذكور ما افضل المواقع التي يمكا تةميتها عياحيًا  

 2م اتب المساحات المالئمة للتةمية السياحية بحسب االقضية في مةطقة الدراعة كم : 12الجدال 
 االقضية    

 المرات،
ا،سور شقالوي جوما، رواندز  منطقة الدراسة كوية ميركةسور 

 61398 2322 22332 3332 3313 2362 2383 االولى

 232366 11388 33399 232396 261362 83363 32383 النانية

 2269386 96322 232328 623368 613318 621338 222333 النالنة

 1226313 223322 126323 368393 633382 622323 116338 المجموع

 ( نموذج افضل المواقع للتةمية السياحية في االقليم الجبلي1الخارلة رقم ) المصدر :

 %نسب م اتب المساحات المالئمة للتةمية السياحية  بحسب االقضية في مةطقة الدراعة  : 11الجدال 
 االقضية    

 المرات،
 منطقة الدراسة كوية ميركةسور سورا، شقالوي جوما، رواندز

 2322 2322 2389 2319 2361 2323 2362 االولى

 9336 2312 6311 3361 9323 22336 26388 النانية

 16362 6362 22391 28326 29336 69381 62362 النالنة

 61322 2332 23326 13331 13362 68392 22396 المجموع

 (12المصدر : الجدال رقم )
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 تساهم بالنهوض بالواقع السياحي في منطقة الدراسة .االستنتاجات : توصلت الدراسة الى جملة استنتاجات والتي يمكن ا، 
ان لمةطقة الدراعة مميزات موقعية ممتازة اذلك لتوعطها ا اقو ها بيا العديد ما المةالق السياحية في محافظتيا دهوم الواقعة .1

 افي بق بها ما ما الم اكز العم انية في اجزائها الغ بية ا عليمانية الواقعة في اجزائها الجةوبية الش قية ، كما تتصف موقعها الجغ
   ت كيا ال ئيسية في اقليم كوردعتان الع اق  دا ق بها الةسبي ما دالتيا اي ان ا 

   بحسب نتائض معادلة ك امبون تبيا ان لمةطقة الدراعة اهمية عياحية بالةسبة الى باقي محافظات الع اق 2
باالضافة الى تتةوع المةاظ  الطبيعية امعالم عطر االرا ا  ، ف يد ما نو ه تةوع جيولوجيبكل ما التميز مةطقة الدراعة ت  3

، اتشكل كل ذلك مقومات ممتازة لتةمية المواقع السياحية ا ما  وامل جيدة القامة انواع بالموارد المائية السطحية ا الجوفية  غةاها
 مختلفة ما االنشطة السياحية  

لق الع اق ا المحافظات االخ ى ما ناحية تف دها بانواع متعددة ما الةبات الطبيعي ا الغابات تةف د مةطقة الدراعة  ا باقي مةا 2
 . االلبية ا الحياة الب ية

ما الةاحية المةاخية ، تتميز مةطقة الدراعة بجودتها ا مال متها لغ ا التةمية السياحية بحيد تستلم كميات كبي ة ما االشعاع   2
رجات ح ارتها ا انخفاضها مقارنتًا بباقي محافظات الع اق ، كما ان نسب رلوبتها الةسبية مالئمة مع الشمسي ا تتصف با تدال د

درجات الح ارة فيها بحسب الفصول ،  دا كون ع ع ال ياح فيها مةاعبة ا تشهد تساقطات مط ية ا الثلجية في فصل الشتا  ا 
 . السياحيةتةخفض فيه  دد االيام المال ة في اشه  ا مواعم الذراة 

ما ناحية الخصائص البش ية تمتلك مةطقة الدراعة العديد ما المقومات ال ائعة مةها كونها مةطقة الدراعة موقعًا اعطيًا بيا    0
المدن ال ئيسية في اقليم كوردعتان الع اق ، ا ت تبط مع المدن ال ئيسية بشبكة متكاملة ما الط ق الب ية ، اهي حاضةة لجمال 

تمتلك أقدم مةالق التاريخية ا االث ية االكهوف ا القالع ، ا تحتضا العديد ما االاعاي االكاديمية ، اكل ذلك جعلها تقدم الطبيعة ا 
 . مةتوجا بش يا ث يا لسائحيها العتمتاع بجمال الطبيعة اا لزيارة مةالق التاريخية ااالث ية

يم الجبلي في محافظة اربيل مالئمة للتةمية السياحية ا بم اتب متفااتة %( ما مساحة االقل32622ما خالل بةا  الةموذج تبيا ان )  3
 . 2( كم2123620ابلغ المساحة الم شحة )

%( ما مساحة 262ا بةسبة ) 2( كم32612ظه ت ما خالل نتائض تحليل الةموذج المتولد الختيار مواضع التةمية السياحية  ان ) 1
غ ا التةمية السياحية، اان اكب  نسب هذه الفئة تظه  في االقضية مي كةعور ا رااندز ا مةطقة الدراعة تاتي في الم تبة االالى ل

 . شقالاة  لى التوالي
ما ناحية مساحة المواضع الم شحة للتةمية السياحة ما مساحة القضا  الكلية ، تاتي قضا  رااندز في الم تبة االالى ا قضا     2

 اة في الم تبة الثالثة  جومان في الم تبة الثانية ا قضا  شقال
  االهمية الموقعية التي توصل اليها الةموذج ما الممكا ان يط أ  ليها تغيي ات ا اذلك تبعًا لتغيي  المتغي ات الداخلة في التحليل 12

 ا  لى اجه الخصوص المتغي ات البش ية  
 التوصيات على ضوء االستنتاجات التي توصلت الدراسة نوصي بما يلي :

ا تطبيق   ادخال التقةيات الحديثة ا المتمثلة بةظم المعلومات الجغ افية ا اعتخدامها في الدراعات السياحيةض ارة   1
بةا  قا دة بيانات جغ افية  ما الض اري اامكانياتها باالخص تطبيقات الةماذج ، النه يعطي نتائض مذهلة في هذا المجال ، 

 في مثل هذا الةوع ما الدراعات  ما ا تحديثها باعتم ار لغ ا االعتفادة مةها 
ا تدي ها الكوادر  لى مستوى االقليم الجبلي  ما الض اري  لى ازارة البلديات ا هيئة السياحة تاعي  مدي ية مختصة  2

 ا  دد السياح القادميا الى المةطقة ا مدة جمع البيانات تقوم ب ، اتقوم  باج ا  المسوحات السياحية ااالكاديمية المختصة 
 هم ا متطلباتهم  بقائ

ما الض اري التعاان انشا  تعاان بيا هيئة السياحة في االقليم ا االاعاي االكاديمية في الع اق ا الدال االخ ى ، لغ ا   3
 االعتفادة ما المحددات الجيولوجية الموجودة في مةطقة الدراعة ا اعتثمارها كمقوم عياحي  

السياحي لمقومات الجذب السياحية الطبيعية ا البش ية الموجودة في مةطقة  لى الجهات المختصة القيام بعمليات التسويق   2
 ا توجيه الجهود المبذالة في هذا المجال الى باقي محافظات الع اق  الدراعة ، ا الت ايض لها ما خالل قةوات متعددة  

ا تاعي  انماي السياحية المتةو ة ا ض ارة االهتمام بالمقومات السياحية الطبيعية ا البش ية الف يدة لمةطقة الدراعة ،   2
بشكل يتالئم مع نوع المقومات ، ا  دم اال تماد  لى السياحة في موعم ااحد ا توعيعها لكي يستم  في جميع فصول السةة 

 ا بذلك يوف  الم انة للمشاريع السياحية المقامة 
ا ناحية مالئمتها للتةمية السياحية ، اتوفي   لى الجهات المختصة االهتمام بالمواقع التي تاتي في الم تبة االالى م  0

الم تكزات الفوقية ا التحتية فيها ا تحويلها الى مواقع عياحية ، اما ثم المواقع التي تاتي في الم تبة الثانية ، ايحقق بذلك 
    المتوازنةلمكانية التةمية ا التوازن المكاني اما ثم االعتثمار االمثل للمقومات السياحية الموجودة في المةطقة ا يحقق

اضع خطة مالئمة تشت م فيها كافة داائ  االقليم لبيان ماهي المقومات التي تسا د  لى تةشيط السياحة الشتوية ا االعتفادة   3
 ما المةالق الجبلية ذات كثافات ثلجية ال دادها كمةتجعات شتوية اضافة الى اقامة المسابقات ا المه جانات فيها  

 عات عياحية تةطلق الى المساحات االخ ى ضما االنطقة المختارة كمدن عياحية  اختيار بير كتجم  1
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 مصادر الدراسة :
 الكت، باللغة العربية : /اواًل 

   .،  مان 1، الجغ افية السياحية ، دار اعامة للطبا ة ا الةش  ، ي2211ابو حج   أمةة ،  1
 يق اانجازاته  المطبعة الفةية الحديثة ، القاه ة،الجغ افية التطبيقية ، ل ق التطب1231االناصوري جمال،  2
 ، السياحة في الع اق ، التخطيط العلمي الجديد ، مطبعة بغداد ، بغداد    1232البك ي  ال  الديا،   3
  .، االع  العلمية لمةاهض البحد االجتما ي ، دار الطليعة للطبا ة ا الةش  ، بي ات1212الحسا احسان محمد  ،  2
 .، السياحة البيئية " مةهض اقتصادى متكامل لصةا ة عياحية اا دة" مجمو ة الةيل الع بية، القاه ة2222حمد ، الخضي ى، حسا ا  2
  .،الجغ افية دا مة التخطيط،ش كة االنكليزية للطبا ة االةش ،االعكةدرية1231الشامي صالح الديا  لي،  0
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حكومة اقليم كوردعتان الع اق ، ازارة الةقل ا االتصاالت ، هيئة ال صد الزلزالي ا االنوا  الجوية لالقليم ، بيانات  ا العةاص    2
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  2210الع اق ، 
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   2212هاشم ياعيا الحداد ا كام ان الي ، الل  محافظة اربيل ،  سابعًا / االطالس :

 

 ثوختة
 رهةولَي زطايثارَي ضيايي ميلةهةرَي طةشتوطوزار دانيطةشةثَي ينشوَي باشرتين هةلبذاردني بؤ جوطرايف شيكردنةوةيةكي

 دةرياخنستووة، ئاماذةكان كبةجؤرَي ئابوورييةوة، و كؤمةاليةتي و رؤشنبريي لةروانطةي سروشيت ذينطةي سةر خستؤتة زؤري فشاري طةشتوطوزاري ضاالكي زيادبووني  
 كة كة بنضينيةيةي ئةو تةنانةت شتووة،هَيجَي انكؤمةلطاك ذينطةو لةسةر خراثي نةواريشوَي ، كةمدا لةماوةيةكي راخَي كيقازاجنَي  ئاماجني بة طةشتوطوزار طةشةسةندني
 زطارييانثارَي تدةخوازَي وا ئابوورييةوة، لةروانطةي توانستةكان لة وةرطرتن سوود باشرتين ناوثَي لة بؤية مةترسيةوة، دةخاتة وةستاوة لةسةر طةشتوطوزاري طةشةسةندني

 .  ذينطةييةكان طرفتة بة بةرامبةر ازنالو كات زؤربةي كة سروشتيةكان لةناوضة بةتايبةت تبكرَي لَي
 ئةوةي بؤ دابةشبووني، ضؤنيةتي و طةشتوطوزارييةكاني توانستة شيكردنةوةي و رهةولَي زطايثارَي لة ضيايي ميهةرَي كردني دةستنيشان لة بريتية كؤلينةوةيةلَي لةم ئامانج
 لةطةل تبَي طوجناو كة كبةجؤرَي لةدةظةرةكة طةشتوطوزاري دانيطةشةثَي بؤ كنَيشوَي ضةن دياريكردني هةروةها باشرت، كيئاستَي تا تبدرَيثَي ثةرةي و توةبطريَي لي سوودي

 طةشتوطوزارييةكان ذينةوةتوَي لة بؤشاييةك ثركردنةوةي ناولةثَي ر،هةولَي زطايثارَي ضيايي ميلةهةرَي كلَيمؤدَي ضةند دارشتين لةميانةي مرؤييةكةي، و سروشيت بارودخة
 . بةتايبةت كؤلينةوةلَي ناوضةي و بةطشيت كوردستان يملةهةرَي

 و سروشيت توانستة لةطةَل مةكةهةرَي ستايئَي طةشتوطوزارييةكاني ثرؤذة دابةشبووني وانلةنَي هةية السةنطييةك كة دةطرَي سةرضاوة طرميانةوة لةو ذينةوةكةتوَي
 .تدةبَي جوطرافييةكان شيكردنةوة بة ويسيتثَي ئةمةش طةشتوطوزارةوة، لةروانطةي ناوضةكة مرؤييةكاني

 .تبكرَي تةوةرانة ئةم سةر دابةشي تدةزاندرَي ويستبةثَي بابةتةكة سروشيت بةهؤي ذينةوةكةوتوَي ئاماجنةكاني نانيبةديهَي بؤ
 ذينةوةكةتوَي تيؤري وةيضوارضَي -1
 كؤلينةوةلَي ناوضةي سروشتيةكاني تايبةمتةنديية -2
 كؤلينةوةلَي ناوضةي مرؤييةكاني تايبةمتةنديية -3
 طةشتوطوزار دانيطةشةثَي ينشوَي باشرتين كردني دةستنيشان ليمؤدَي -4
هةرميي ضيايي .. رگەستوگوزا ، گەشەپيدا، ، گونجاوی نموونەی ، شوينجيی شيكاری:  ووشە كليلی  

Abstract 
Spatial analysis to choose the best places for tourism development at mountainous 

region in Erbil governorate 
             The tourism destinations and activities face many stresses on the, cultural, social, economic and natural 
environment, and the development of tourism which aims to achieve to the fast earning in a short time gains a 
negative effect, and harms the environment and communities, as well as it destroys the foundation which the 
tourism based upon and develop. In order to maximize the economic benefits of this sector and protect, it 
requires planning for optimal utilization of the available and possible tourism resources and infrastructure 
management in order to protect the natural sites which are often fragile (destroyable) in environmental side  
   This study aims to determine the mountainous region in Erbil governorate, as well as analyzing and evaluating 
of tourism potentialities in the region, also the efficiency and spatial distributions to utilize and develop them and 
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make them in the best level. And also visualize the positions of tourism development in the mountainous region 
in Erbil governorate, which are suitable with the natural and human conditions, through creating a model to 
choose the best placements in the study area. All these are for closing the gap occurred in the geographical 
research about tourism particularly in the study area and generally in the Kurdistan region  
 The study starts from a hypothesis which there is a lack in the balance of the spatial distribution of the current 
tourism projects in the mountainous region of Erbil governorate and lack of compatibility with the natural and 
human tourism potentialities in the study area as it makes them an important subject to geographical analysis of 
the  
 Thus in order to achieve the research’s aims and because of the study nature, the research is divided into four 
axes:  
1  The theoretical framework of the study  
2  Physical characteristics of the study area  
3  Human characteristics of the study area  
2  The model for determining the best places for tourism development  

Key word: Spatial analysis, Suitability model, Development, tourism. Mountain region  

 امللخص
 اربيل مبحافظة اجلبلي االقليم يف السياحية للتنمية املواقع افضل الختيار املكاني التحليل

يةة و االجتماعيةة و االقتدةادية و  و    كنتيجة لنمو االنشطة السياحة تواجه الوجهات السياحية التقليدية و الناشئة مزيدًا من الضغط على بيئتها الطبيعيةة و الثقاف 
و و تدمر االساس اليت تقوم عليه السياحة  هناك ما يشري اىل ان منو السياحة اهلادف اىل حتقيق الربح السريع يف فرتة قدرية تفرز عنه اثار سلبية و و تضر و بالبيئة و اجملتمعات

 و تزدهر.
محايتها يستوجب التخطيط لالستغالل االمثل للموارد السياحية املتاحة و املمكنة و و ادارة البنيةة التحتيةة مةن    و  القطاع هذا من االقتدادية املنافع تعظيم و الجل

 اجل محاية املواقع الطبيعية اليت غالبًا ما تكون هشة من الناحية البيئية . 
كانات السياحية فيها و كفاءتهةا و توزيعاتهةا املكانيةة السةتغالهلا و تطويرهةا و      اىل حتديد االقليم اجلبلي يف حمافظة اربيل و و حتليل و تقييم اإلم تهدف هذه الدراسة

 جعلها يف مستوى افضل .
البشرية و وذلك مةن خةالل    كما تهدف الدراسة أيضًا اىل وضع تدور ملواضع التنمية السياحية يف االقليم اجلبلي يف حمافظة اربيل مبا يتالئم مع ظروفها الطبيعية و 

م كوردسةتان بشةكل   اختيار افضل املواقع يف منطقة الدراسة و وكل ذلك بهدف سد الثغرة يف البحوث اجلغرافية عن السةياحة يف منطقةة الدراسةة بشةكل خةاق و اقلةي       بناء منوذج
 عام.   

افظة اربيل و عدم انسجامها مع املقومات السياحية توزيع املشاريع السياحية احلالية يف االقليم اجلبلي يف حم يف املكاني التوازن عدم يف وجود و تكمن فرضية الدراسة
 اجلغرايف .  للتحليل خاضعة مادة جيعلها ذلك مبا الطبيعية و البشرية املوجودة يف منطقة الدراسة

 و الجل بلوغ اهداف الدراسة و بسبب طبيعة موضوعه من الضروي تبويبه حبسب احملاور التالية:
 االطار النظري للدراسة .1

 بيعية ملنطقة الدراسةاخلدائص الط .5

 اخلدائص البشرية ملنطقة الدراسة .7

 السياحية  للتنمية املواقع افضل حتديد منوذج .0
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