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التحليل املاكين الختيار افضل املواقع للتمنية الس ياحية يف الاقلمي 
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 املس تخلص 
اىل عية و الاقتصادية ،  و هناك ما يشري اىل ان منو الس ياحة الهادف كنتيجة لمنو الانشطة الس ياحة تواجه الوهجات الس ياحية التقليدية و الناش ئة مزيدًا من الضغط عىل بيئهتا الطبيعية و الثقافية و الاجامت

 زدهر.حتقيق الرحب الرسيع يف فرتة قصرية تفرز عنه ااثر سلبية ، و ترض و ابلبيئة و اجملمتعات ، و تدمر الاساس اليت تقوم عليه الس ياحة و ت

ة ، و ادارة البنية التحتية من اجل حامية املواقع الطبيعية اليت غالبًا ما و الجل تعظمي املنافع الاقتصادية من هذا القطاع و حاميهتا يس توجب التخطيط لالس تغالل الامثل للموارد الس ياحية املتاحة و املمكن

 تكون هشة من الناحية البيئية . 

 جعلها يف مس توى افضل . اكنية الس تغاللها و تطويرها وهتدف هذه ادلراسة اىل حتديد الاقلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل ، و حتليل و تقيمي االإماكانت الس ياحية فهيا و كفاءهتا و توزيعاهتا امل

البرشية ، وذكل من خالل بناء منوذج اختيار افضل املواقع يف منطقة ادلراسة  كام هتدف ادلراسة أأيضاً اىل وضع تصور ملواضع التمنية الس ياحية يف الاقلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل مبا يتالمئ مع ظروفها الطبيعية و 

 اجلغرافية عن الس ياحة يف منطقة ادلراسة بشلك خاص و اقلمي كوردس تان بشلك عام.  ، ولك ذكل هبدف سد الثغرة يف البحوث 

ة يف منطقة نسجاهما مع املقومات الس ياحية الطبيعية و البرشية املوجودو تمكن فرضية ادلراسة يف وجود عدم التوازن املاكين يف توزيع املشاريع الس ياحية احلالية يف الاقلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل و عدم ا

 ادلراسة مبا جيعلها ذكل مادة خاضعة للتحليل اجلغرايف . 

 و الجل بلوغ اهداف ادلراسة و بسبب طبيعة موضوعه من الرضوي تبويبه حبسب احملاور التالية:

 الاطار النظري لدلراسة .1

 اخلصائص الطبيعية ملنطقة ادلراسة .2

 اخلصائص البرشية ملنطقة ادلراسة .3

 منوذج حتديد افضل املواقع للتمنية الس ياحية  .4

منية ، الس ياحة، الاقلمي اجلبيلللكامت ادلاةل: ا  التحليل املاكين ، مناذج املالمئة ، الت

  

 املقدمة .1

حتتل الس ياحة كقطاع انتايج موقعًا همامً يف اقتصادايت العديد من ادلول املتقدمة و 

 النامية . وتعترب من ارسع القطاعات الاقتصادية منوًا ، ومن اكرثها تاأثريًا عىل حتقيق 
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اصل الس ياحة منوها يف املس تقبل بسبب منو الساكن يتوقع ان تو   التمنية الاقلميية املتوازنة.

و حتسن الظروف املعيش ية ، و تطور انظمة النقل و توسع نطاقاهتا و تزايد اوقات 

بذكل تواجه الوهجات الس ياحية التقليدية و الناش ئة مزيدًا من   الفراغ و عوامل اخرى.

تصادية ،  و هناك ما يشري الضغط عىل بيئهتا الطبيعية و الثقافية و الاجامتعية و الاق 

اىل ان منو الس ياحة الهادف اىل حتقيق الرحب الرسيع يف فرتة قصرية تفرز عنه ااثر سلبية 

الجل و ترض ابلبيئة و اجملمتعات ، و تدمر الاساس اذلي تقوم عليه الس ياحة و تزدهر.

تعظمي املنافع الاقتصادية من هذا القطاع و حاميهتا يس توجب التخطيط لالس تغالل 
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الامثل للموارد الس ياحية املتاحة و املمكنة ، و ادارة البنية التحتية من اجل حامية املواقع 

 الطبيعية اليت غالبًا ما تكون هشة من الناحية البيئية . 

وارد الس ياحية يف ادلوةل من اجل حتديد وان هذا التخطيط يتطلب رضورة حرص امل

اهداف اخلطة الس ياحية وحتقيق تمنية س ياحية رسيعة ومنتظمة من خالل اعداد وتنفيذ 

،  p36-p37)برانمج يتضمن مجيع فروع النشاط الس يايح ومرافق ادلوةل الس ياحية . 

1982، Alister) 

يد مبوضوع الس ياحة و تمنية املواقع يف كوهنا تتوافق مع الاهامتم املزتا ةتمكن امهية ادلراس

الس ياحية ، واليت تعد من اكرث القطاعات منواً يف اكرثية بدلان العامل  ، ومن اكرث العوامل 

تاأثريًا عىل اجلوانب الاقتصادية و الاجامتعية و الثقافية و البيئية يف أأية منطقة اكنت . 

عى اىل رمس سيناريوهات لتحقيق كام تمكن امهيهتا ايضًا يف كوهنا اول دراسة علمية تس

 التمنية الس ياحية يف منطقة ادلراسة .

 :مشلكة ادلراسة 1. 1

( وعليه فان حتديد مشلكة 129،ص2000تبدأأ املعرفة بظهور مشلكة .) خري ، 

البحث يعد يف احلساابت املهنجية من الرشوط الاساس ية الجراء اية دراسة ، ذكل 

من اخلطوات املهمة يف العملية البحثية .) عبديل ان اختيار املشلكة وصياغهتا يعد 

ان اجلغرايف من خالل اهامتمه ابلأرض ومواردها يس تطيع ان حيقق و (  3، ص2003،

هدفًا ممزيًا الا وهو الربط بني البيئة الطبيعية وانعاكس موثراهتا عىل النشاط البرشي . 

التطبيقية الس تنباط وذكل ابلتاأكيد عىل اجلوانب  (139،ص 1971)الاانصوري ،

( وبذكل فان مشلكة ادلراسة مس توحاة 18، ص1971)الشايم ،  احلقائق العلمية.

من واقع الاقلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل ، حبيث انه عىل الرمغ من غناها ابملقومات 

الس ياحة الطبيعية و البرشية ، الا اهنا ال تزال تعاين فقرًا من انحية اعداد مشاريعها 

ية ، و تعاين تدنيًا يف قدرهتا عىل لك من استيعاب اعداد الس ياح املزتايدة  و الس ياح 

يواء وتقدمي اخلدمات والتسهيالت للمجاميع الس ياحية الوافدة .  اإ

 :ادلراسة أأمهية 2. 1

اىل حتديد الاقلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل ، و حتليل و تقيمي االإماكانت الس ياحية فهيا 

 ا املاكنية الس تغاللها و تطويرها و جعلها يف مس توى افضل .و كفاءهتا و توزيعاهت

كام هتدف ادلراسة أأيضًا اىل وضع تصور ملواضع التمنية الس ياحية يف الاقلمي اجلبيل يف  

حمافظة اربيل مبا يتالمئ مع ظروفها الطبيعية و البرشية ، وذكل من خالل بناء منوذج 

ولك ذكل هبدف سد الثغرة يف البحوث  اختيار افضل املواقع يف منطقة ادلراسة ،

 اجلغرافية عن الس ياحة يف منطقة ادلراسة بشلك خاص و اقلمي كوردس تان بشلك عام.  

 :فرضية ادلراسة 3. 1

يف وجود عدم التوازن املاكين يف توزيع املشاريع الس ياحية احلالية يف الاقلمي اجلبيل يف 

حمافظة اربيل و عدم انسجاهما مع املقومات الس ياحية الطبيعية و البرشية املوجودة يف 

 منطقة ادلراسة مبا جيعلها ذكل مادة خاضعة للتحليل اجلغرايف . 

 :مهنجية ادلراسة 4. 1

راسة للربهنة عىل حصة فرضياهتا عىل الوصف احملض ، فاملهنج الشامل القامئ مل تعمتد ادل

عىل التحليل والتفسري والكشف عن العالقات املاكنية والاس تنتاج هو املهنج املتبع يف 

هذه ادلراسة ، بوصفه املهنج املناسب يف دراسة جغرافية الس ياحة 

البحثية اجلغرافية املساعدة  كام مت الاس تعانة ابلوسائل (64-63،ص1980.)مويش،

 DEMو املمتثةل ابخلارطة اجلغرافية و صور الامقار الصناعية و مناذج الارتفاعات الرمقية 

وذكل الجل بلوغ  ENVIو  ERDASو  GISو برجميات نظم املعلومات اجلغرافية 

 هدف ادلراسة .

موضوع التحليل ومن مربرات اختيار موضوع ادلراسة يه قةل ادلراسات اليت تتناول 

املاكين ملواقع املشاريع الس ياحية و تمنيهتا ، عدا الأمهية املاكنية ملنطقة ادلراسة كوهنا موقعًا 

 وسطيًا مابني لك من احملافظتني دهوك و سلامينية و دوليت و ايران و تركيا .

 الاطار النظري لدلراسة :. 2

 :ادلراسات السابقة 1. 2

من اجلوانب املهمة و اليت جيب عىل الباحثني الاملام هبا  يعد موضوع ادلراسات السابقة

قبل البدء بدراساهتم النظرية و التطبيقية ، ملا توفره من خلفية علمية جيدة للباحثني قبل 

الانطالق وجيعلهم عىل دراية مبا وصل اليه الباحثون، و بعد الاطالع اوردان هنا بعض 

ولك ابحث تطرق اليه مبهنجية و اسلوب ادلراسات اليت تناولت موضوع الس ياحة ، 

 Williamsخمتلف ، مهنا ما ركزت عىل التحليل املاكين حلل املشالكت الس ياحية. )

and Zelinsky,1970  وبعضها الاخر ركز عىل دراسة الطلب و العرض الس يايح ، )

( فامي عول  Dawson and Doorn,1973و حاول ربطها مع البيئة الطبيعية . )

خر عىل اجلانب التخطيطي و اوىل امهية كبرية للمقومات اجلغرافية البرشية بعضها الا

. Murphyللس ياحة و برز دورها يف ختطيط واقع املواقع الس ياحية مهنا دراسة 

(1974,(Murphy  بيامن حاول الاخرون ابراز دور املقومات اجلغرافية الطبيعية يف
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( و دراسة 1976، Robinson)      .  Robinsonتمنية املواقع الس ياحية كدراسة  

( ، و دراسة 1979ازاد محمد امني عن الاقلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل. ) النقشبندي،

( و تناول البعض موضوع 2004عاطف عن منطقة جازان يف السعودية . )عبدامحليد،

رى العنارص املناخية و امهيهتا و دورها و اثرها و قوهتا عىل العنارص الطبيعية الاخ

املؤثرة يف ظهور و نشاأة و تطور الس ياحية كدراسة نياز عن املنطقة اجلبلية يف اقلمي 

(  ، بيامن حاول بعض ادلراسات الاخرى تقيمي 1991كوردس تان العراق . )خطاب،

املواقع الس ياحية من خالل اس تعراض ملقومات الس ياحية فهيا كدراسة عبد امحليد . 

 تقيمي الاماكانت الس ياحية بغية تمنيهتا كدراسة ( ، وسعى الاخرون ايل1994)غنمي،

(  و دراسة سفيان عن مصيف صالح ادلين . 2001سعيد عن ليبيا . )الطيب،

 (  2005)ادللميي،

 :املفاهمي و املصطلحات 2. 2

املفاهمي و املصطلحات لها امهية ابرزة يف توجيه سري البحث العلمي مفن خاللها اس تطاع 

م و نظرايهتم و قوانيهنم الكونية و الشمولية و تكويهنا العلامء بناء فرضياهت

( و املصطلحات concepts( ذلكل يعد حتديد املفاهمي )41،ص1982.)احلسن،

 العلمية امرًا رضوراًي يف البحث العلمي ، وهو ما سنتاوهل تباعًا : 

 :التحليل املاكين 1. 2. 2

 اجملاالت املتنوعة ، من مصمي معل تعد معليات التحليل املاكين للبياانت و تطبيقها يف

الباحثني يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية و حمط اهامتهمم . و ان للك ظاهرة يف التحليل 

املاكين لها مساحة ماكنية و توزيع و انتشار حمدد ، و الهدف من هذا النوع من التحليل 

صول اىل بناء منوذج ماكين هو اجياد العالقات و الربط بني العنارص املكونة للظاهرة للو 

 ( 5،ص2012للظواهر املاكنية.)داوود،

يعرف التحليل املاكين ابنه عبارة عن معاجلة البياانت املاكنية يف اطار برجميات نظم 

( او اهنا مهنج حتلييل البراز و تصممي p35،2005،Mitchellاملعلومات اجلغرافية ،)

مقومات منطقة حمددة و مدى مالمئهتا لنشاط حمدد ، كام يوحض  العالقات املاكنية بني 

( ومن  P59،2003، Langley).اخلصائص اجلغرافية يف املاكن البراز اخلصائص اخملفية 

( ، GISاجلغرافية  )الواحض ان هناك عالقة وثيقة بني التحليل املاكين و نظم املعلومات 

 حلول و الهدف املشرتك بيهنام تمتثل يف حتسني القدرة عىل فهم الظواهر اجلغرافية و تقدمي

 (p113،2005، Maguire). انجزة ملشالكها

كام يعد التحليل املاكين يف يومنا هذا جزًء رئيس يًا من طرق معاجلة البياانت اجلغرافية  

بياانت اىل معلومات مفيدة البراز الاوجه اخملفية الية ، و اليت ميكن من خاللها حتويل ال 

 (.p278،2001، Longley &Rhindظاهرة . )

ومن ابرز املشالك اليت تواجه فهم العالقة بني التحليل املاكين و نظم املعلومات اجلغرافية 

، يه صعوبة حتديد مصطلح التحليل املاكين من هجة و تشابك العالقة بني نظم 

جلغرافية و العلوم الاخرى من هجة اخرى ، ذلكل ال ميكن حتديد مصطلح املعلومات ا

التحليل املاكين ابنه اكرث من معلية معاجلة البياانت املاكنية ابشاكل متنوعة للحصول عىل 

  ( P15،2005، Bailey).نتاجئ اجود و اكرث

 :ذج يف نظم املعلومات اجلغرافيةالامن 2. 2. 2

 ،P58،1995).هو تبس يط للحقيقة يتقدم ابفرتاض قابل لالختبار والفحص 

menthol( كام هو عبارة عن مجموعة من اخلرائط عىل هيئة طبقات )Map layers )

ذات مرجعية ماكنية موحدة و ترتبط معاً وفق عالقات مفرتضة أأو القوانني أأو املعادالت. 

(p4،1990، Tomlinو تساعد يف اخلروج ابلق ) وانني وأأحاكم عامة ، و تساعد يف

مجع البياانت و تنس يقها وحتليلها ويف الهناية التنبؤ مبس تقبل الظاهرة و اس تنتاج احلقائق 

و كشف مظاهر الارتباط الهامة بني الظاهرات املتباينة. وبذكل تعد وس يةل تفسريية 

 ( 20-16،ص2011تساعد عىل الوصول اىل نتاجئ دقيقة.)الس بايه،

 :الس ياحة 3. 2. 2

عبارة عن مجموعة عالقات و الظواهر اليت ترتبت عىل السفر و اقامة مؤقتة لشخص 

( وقد اورد عدد البعض الاخر تعريفًا 15،ص1975اجنيب يف ماكن ما .)اكمل،

للس ياحة ابهنا عبارة عن )انشطة الاشخاص اذلين يتوهجون ويقميون يف ماكن خارج 

عن س نة هبدف املتعة والاعامل او اغراض اخرى( ، ماكن اقامهتم املعتادة مدة ال تزيد 

ويرى اخرون )عىل اهنا مجموعة الانشطة احلضارية والاقتصادية والتنظميية اخلاصة ابنتقال 

ساعة باأي قصد عدا  24الاشخاص اىل بدل غري بدلمه واقامهتم فيه ملدة ال تقل عن 

 ( 15،ص1972. البكري، 12،ص 2002قصد العمل(.) خربوطيل ،

ويه مجموع التحوالت الاجامتعية اليت تؤدي اىل منو اقتصادي تلقايئ . التمنية : 1-2-4

ويه ايضا مبنظورها الواسع معلية تتخطى جمرد ( p126،1969،Francois).وذايت 

حتقيق منو مقبول يف الناجت القويم الفردي ، لتتضمن حتقيق عدد من التبدالت اجلوهرية 

الاقتصادية وادلميقراطية والتكنولوجية والاجامتعية يف املعطيات واملؤسسات 

 ( 18،ص2003.)عبديل،والس ياس ية
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 :التمنية الس ياحية 4. 2. 2

عبارة عن توفري التسهيالت و اخلدمات الش باع حاجات و رغبات الس ياح وتشمل 

كذكل بعض اتثريات الس ياحة مثل اجياد فرص معل جديدة و دخول جديدة . او اهنا 

ية تسعى دلفع عوامل الانتاج يف القطاع الس يايح للمنو مبعدل ارسع من عبارة عن معل 

معدل منوها الطبيعي وذكل عن طريق الاس تفادة القصوى من مقومات بناء الس ياحة 

سواء اكنت طبيعية او برشية ومن مث اس تخداهما ابلطريقة الفضىل لتطوير اخلدمات 

تمنية الس ياحية ايضًا ابهنا (  كام تعرف ال 29،ص2016الس ياحية) سعيد و أأخرون،

نشاط حيوي و حريك متغري يؤثر يف سلوك الفرد و ترصفاته وذو اتثري يف اجملمتع نتيجة 

الحتاكك الفرد بثقافات الاخرين و ذو اثر اقتصادي ابلغ 

 ( 23،ص2002الاهمية.)عبدالكرمي،

ف ابدليناميكية و مما ذكر نتوصل اىل حقيقة مفادها ان معلية التمنية الس ياحية معلية تتص

و حتتاج اىل مجموعة من العنارص متنوعة ومتعددة ، مهنا عنارص اجلذب الس يايح واليت 

تشمل العنارص البيئة الطبيعية و عنارص من صنع الانسان ، و ش باكت طرق النقل 

الكفوءة و املتاكمةل عالوة عىل وسائل النقل املتقدمة ، كام حتتاج ايضًا اىل اماكن 

التسهيالت املساندة ابنواعها ، ابالضافة اىل اخلدمات اجملمتعية و البنية الاسرتاحة و 

 التحتية .    

 .حتديد منطقة ادلراسة و موقعها اجلغرايف و الفليك. 3

تقع منطقة ادلراسة يف حمافظة اربيل ابقلمي كوردس تان العراق ، و تتكون من اقلميني 

تضاريس يني واللتان هام الاقلمي اجلبيل يف اجزاء الشاملية و اقلمي السهول املمتوجة يف 

( م عن مس توى 3607-200الاجزاهئا اجلنوبية ، و ترتاوح ارتفاع سطحها ما بني )

   (18،ص2008سطح البحر.)محد،

بذكل تشلك منطقة ادلراسة الاجزاء الشاملية و الشاملية الرشقية من حمافظة اربيل ، 

ويه بشلك عام عبارة عن تكل املناطق اليت تسودها الصفة اجلبلية ، وذكل ما ميزيها 

( من الناحية اجلغرافية تشلك 32-31،ص2011) هنارةيي ، عن املناطق احمليطة هبا.

يران احلدود الشاملية و الشاملية الرشقية ، و حمافظيت سلامينية لك من ادلولتان تركيا و الا

و دهوك احلدود اجلنوبية الرشقية و الغربية ملنطقة ادلراسة ، اما ابلنس بة اىل احلدود 

اجلنوبية ملنطقة ادلراسة فهيي ابالصل حدود طبيعية و تتكون من سلسةل جبال التوائية 

رشقية ابجتاهات شاملية غربية و اجلبال يه  بس يطة و متتد من الاجتاهات اجلنوبية

)هيالنة قَل ، هيبت سلطان ، كوردر، سارتَك ، بريمام ( ومن مث تلهيا السلسةل اجلبلية 

املعقدة الالتواء يف الشامل من احلدود اجلنوبية . من الناحية الادارية تتكون منطقة 

، مريكةسور (  واجزاء ادلراسة من مجيع مساحة الاقضية )رواندز ، سوران ، جومان 

، ويه بذكل تشلك  2( مك6616.2من قضايئ )كوية ، شقالوة( ، و تبلغ مساحهتا ) 

اخلارطة رمق )*( .  2( مك15422( من مساحة حمافظة اربيل و البالغة )42.94%) 

(  43ْ،  21َ،  2ً(  من الناحية الفلكية متتد منطقة ادلراسة مابني خطي طول ) 1)

( رشقًا ، وبذكل ميتد عىل ما يقارب خطي  45، ْ 13َ،  3.17ًل)رشقًا اىل خط طو 

( شاماًل اىل دائرة عرض )  35ْ،  56َ،  1ًطول ، كام ميتد ما بني دائريت عرض ) 

 . تد عىل اكرث من دائرة عرض و نصف( شاماًل ، ويه بذكل مي 37ْ،  19َ،  13.2ً

 

اجلبيل يف حمافظة اربيل )هيئة احصاء : املوقع اجلغرايف و الفليك لالقلمي 1اخلارطة 

 (2016الاقلمي،

ان هذا املوقع الفليك و اجلغرايف ملنطقة ادلراسة اكس هبا امهية س ياحية كبرية . لربوز عالقة 

اجلذب املتبادةل بني املناطق الس ياحية ومراكز انطالق الس ياح, و تتناسب طرداي مع 

مربع املسافة بيهنام حسب معادةل عدد الساكن مراكز الانطالق الس ياح وعكس يا مع 

 (48،ص1979)كرامبون( واليت تعرب عهنا كامييل )النقشبندي،
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K=N/J2 

  -حيث ان:

 K  نصف قطر املساحة الس ياحية الرضورية ملركز انطالق الس ياح = 

 N  عدد الساكن مراكز انطالق الس ياح = 

J2 )املسافة بني مراكز انطالق واس تقبال الس ياح )ابلكيلومرت= 

تمتزي منطقة ادلراسة ابهنا ذات موقع وسطي بني حمافظات الاقلمي كوردس تان من هجة, 

وبني مدن كربى حيث يزود منطقة ادلراسة ابنواع متباينة من الس ياح من هجة اخرى 

( خاصة بتطبيق معادةل 1،وبذكل تشلك مراكز انطالق الس ياح الهيا.من اجلدول رمق )

حمافظة اربيل قد شغلت اكرب  مي اجلبيل نتوصل اىل ان ،عىل املناطق الس ياحية يف الاقل

ذ بلغت    )  واحتلت املرتبة الأوىل  2( مك 333.4مساحة س ياحية رضورية لساكهنا اإ

من بني حمافظات العراق ويعود ذكل اإىل ارتفاع جحم ساكهنا من هجة ويه جزء من 

وبلغت مساحهتا  احملافظة من هجة أأخرى، وجاءت حمافظة املوصل ابملرتبة الثانية

، يف حني احتلت حمافظة بغداد املرتبة الثالثة وقد بلغت 2( مك 150الس ياحية حوايل ) 

، أأما حمافظة كركوك فقد جاءت ابملرتبة الرابعة وقد بلغت مساحهتا  2( مك 93.9حنو ) 

واملرتبة اخلامسة اكنت من نصيب حمافظة سلامينية وقد  2( مك 49.9الس ياحية حنو ) 

، دون شك تعد لك ماذكر امهية س ياحية كبرية ملنطقة ادلراسة اىل  2( مك44.2بلغت ) 

 ابيق حمافظات العراق و بنسب متباينة . 

: املساحة الس ياحية الرضورية اليت تشغلها بعض املدن العراق مع منطقة 1جدول 

 ادلراسة حسب معادةل كرامبون

عدد الساكن  املدن * ت

(1) 

بعد مركز املدن عن مركز 

 دينة سوران بـ  مك **م

املساحة الس ياحية 

 2الرضورية بـ مك

 333.4 105  1170733 اربيل  1

  150  189  1706665 موصل 2

  93.9  455  6194768 بغداد   3

4     

 كركوك

623548  198 49.9  

 44.2 307 1327737 سلامينية   5

  17.4 258  369801 دهوك   6

  4.6  1004  1496392 برصة  7

 مت الاعداد اجلدول اعامتدا عىل :

حكومةىت هةريَمى كوردس تان ، وةزارةىت ثالن داانن ، دةس تةى ئامارى هةريَمى  /1

، )دااتى  2009كوردس تان ، ئامارى دانيش تواىن اثريَزطااكىن هةرمَي بةثََي ذينطة ,

 بلآونةكراوة( .

)*( مت الاختيار ساكن املدن فقط الن  الاغلبية دراسات الس ياحية تؤكد ان معظم 

 الس ياح مه من الساكن احلرض 

 )**( مت اختيار مركز مدينة سوران, الهنا تقع يف وسط املنطقة ادلراسة تقريبا.

اخلصائص الطبيعية ملنطقة ادلراسة : تقف التمنية الس ياحية يف منطقة الاقلمي اجلبيل .2

  مبحافظة اربيل عىل مجموعة من احملددات الطبيعية من امهها :

 احملددات جيولوجية : 1. 3

تعد دراسة البنية اجليولوجية امرأأ رضوراي ملعرفة الكثري من اخلصائص الطبيعية للمنطقة  

ذ تساعد عىل فهم صفات وخصائص مظاهر الأرض الطبيعية وتوحض توزيع املاكشف  ، اإ

للطبقات الصخرية وميلها , وكذكل البنيات اخملتلفة لها واليت تشمل الطيات والفوالق 

براز الأمهية   واملفاصل وعدم التوافق, وحتدد ماكمن اخلطر و اماكنية تطويرها و تمنيهتا واإ

 الاقتصادية لها .

أأن اكرثية مساحة منطقة ادلراسة من الناحية الفزييوغرافية تقع مضن نطاق اجلبال  

( و تبدأأ السطح ابالرتفاع و P305،1980، Tiborالالتوائية البس يطة و املعقدة. )

 .جتاهات الشاملية و الشاملية الرشقيةالتعقيد لكام اجتهنا حنو الا

من انحية التارخي اجليولويج تعترب منطقة ادلراسة جزءًا من احلوض الرتسييب  

)اجليوس نالكين( املمتثل ببحر تيثس وترسبت فيه الرواسب لفرتات خمتلفة و مبقادير 

متباينة ، ومن مث تعرضت حلراكت ارضية رافعة وبذكل ظهرت عىل سطح 

 (1،ص1983ب،الارض.)غري

اكرثية الرتس بات يف منطقة ادلراسة ترسبت بشلك معقد و تعرضت اىل التصدعات  ان 

و الانكسارات كنتيجة للحركة الالبية اليت انهتت يف زمن مايوسني اىل 

(  يعد التكوينات اجليولوجية ملنطقة ادلراسة 239،ص1982باليس توسني.)النائب،

( ميكن 2تان العراق ومن مالحظة اخلارطة رمق )منوذجًا منطيًا لتكوينات اقلمي كوردس  

 متيزي مجموعة من التكوينات الصخرية ومن الاحدث اىل الاقدم كام ييل:

( : و تمتثل يف التكوينات املرتبطة ابلبيئات Quaternaryتكوينات الزمن الرابع ) .1

الرئيس ية  الهنرية مثل  السهول الفيضية و املراوح الفيضية اليت تظهر عىل اطراف الأهنار
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و املفتتات الصخرية املتجمعة عند قدمات اجلبال و اسفل املنحدرات ، وماكمن اخلطر 

املمتثةل ابجملاري الس يلية و مناطق الاهنيارات الارضية ، ابالضافة اىل البحريات املتشلكة 

 فوق القمم اجلبلية و اليت تسمى ابلبريمات .

ظهر تكوينات هذه احلقبة يف الاجزاء ( : وت Tertiaryتكوينات الزمن الثالث حقبة ) .2

اجلنوبية من منطقة ادلراسة و عىل وجه التحديد يف منطقة جبال بس يطة الالتواء و 

تمتثل يف تكوينات ) خبتياري الاسفل و خبتياري الاعىل و فارس الاسفل و فارس 

 الاعىل و بيالس يث و ئافانة و جركس و خورمةل و كولوش (

( : ومتتد هذه التكوينات من ابمتداد Cretaceousبة )تكوينات الزمن الثالث حق  .3

اجلبال يف منطقة ادلراسة من جنوب رشق ابجتاه شامل الغريب ، وتظهر بشلك خمتلط 

مع تكوينات السابقة الا اهنا تظهر يف مناطق اكرث ارتفاعًا ، ويه اكرث انتشاراً من 

اتجنرو ، رشانش ، عقرة  التكوين السابق ، و تمتثل تكوينات هذه احلقبة يف لك من )

 ، بيخمة ، مقجوغة ، ابملبو ، اكرجو ، سارمورد(  

( : تظهر هذه التكوينات عىل هيئة رشيط Jurassicتكوينات الزمن الثالث حقبة ) .4

متقطع و متناثر عىل مقم املناطق املرتفعة من الاجتاهات اجلنوبية الرشقية ابجتاهات 

راسة  ، و تمتثل يف التكوينات ) اكرة ، نولكاكن الشاملية الغربية و يف وسط منطقة ادل

 ، بةرسريين ، سةرلكو ، س ياكنيان ، ساريك(.

( : تظهر هذه التكوينات عىل شلك رشيط Eougeocynclinal Unitsتكوينات ) .5

ممتد و متصل يف الاجزاء الشاملية و الشاملية الرشقية ملنطقة ادلراسة و تاكد ان تتفق 

حدود النطاق اجلبيل املعقد الالتواء و مجيع هذه التكوينات حدود هذه التكوينات مع 

عبارة عن )مةركة ، كوفنَد ، سويس ، انوبردان ، والاش ، خصور براكنية ، قولقوةل ، 

قنديل الاعىل ، قنديل الاسفل ( . وتظهر تكوينات احلقبة املذكورة يف اكرث مناطق 

 منطقة ادلراسة ارتفاعًا.

منطقة ادلراسة تتكون من مخسة وحدات جيولوجية رئيس ية ،  ويتبني من مما ذكر ، ان

وهناك عالقة عكس ية مابني الارتفاع عن سطح البحر و نوعية التكوينات ، حبيث لكام 

ارتفع السطح عن مس توى سطح البحر تظهر تكوينات اقدم و لكام ، بدأأ السطح 

بنوية خاصة هبا و  ابالخنفاض اصبح التكوينات اكرث حداثتًا . وان للك تكوين خصائص

 (2يتباين من انحية مالمئهتا للتمنية الس ياحية وفق اجلدول رمق)

 : التكوينات اجليولوجية ملنطقة ادلراسة و امهيهتا النسبية من انحية املالءمة للتمنية الس ياحية2اجلدول 

 10-0الامهية من  التكويننوع  التسلسل 10-0الامهية من  نوع التكوين التسلسل

 10 اتجنرو 16 5 سهول فيضية 1

 9 رشانش 17 2 مفتتات املنحدرات 2

 4 بيخمة –عقرة  18 3 مراوح فيضية 3

 4 مقجوغة 19 3 جماري الس يول 4

 7 سارمورد –ابملبو  20 1 اهنيارات ارضية 5

 5 رسلكو-برسريين –اكرة نولكاكن  21 0 جماري هنرية 6

 5 ساريك -س ياكنيان  22 2 جبلية )بريم(حبريات  7

 5 مةركة  23 8 خبتياري الاسفل 8

 4 كوفةندَ  24 7 خبتياري الاعىل 9

 4 سويس 25 7 فارس الاسفل 10

 5 انوبردان 26 6 فارس الاعىل 11

 6 والاش و خصور براكنية 27 2 بيالس يب 12

 5 قولقوةل 28 1 ئافانة 13

 5 قنديل الاعىل 29 8 جركس 14

 4 قنديل الاسفل 30 10 كولوش 15

 .2016-8-24املصدر : مقابةل خشصية مع د.شريوان رشيق قرطاس ، رئيس قسم اجليولوجيا بلكية العلوم جامعة سوران 
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 : التكوينات اجليولوجية القلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل 2اخلارطة 

 . 1997و ابالعامتد عىل : خارطة العراق اجليولوجية ، هيئة املسح اجليولويج و املعدين ، بغداد ،  GISاملصدر من معل الباحثان ابس تخدام برجميات نظم املعلومات اجلغرافية 

 

 :اشاكل سطح الارض و الرتبة 2. 3
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امهية كبرية يف ادلراسات اجلغرافية ن دلراسة الاشاكل الارضية و توزيع الرتب أأ 

الس ياحية لكوهنام من احملددات الرئيس ية لتحديد املواقع املالمئة للتمنية 

و يقصد ابشاكل السطح: التباين يف شلك التضاريس  (167،ص2011)ابوجحر،الس ياحية.

)رشيف الأرضية ودرجة احندارها ومقدار الارتفاع والاخنفاض عن مس توى سطح البحر.

لكون التنوع يف اشاكل سطح الأرض من أأمه العوامل اليت تزيد من ( 48،ص185والشلش،

التنوع يف املناظر الطبيعية  ان (96،ص1980)محمد و اخرون،قوة اجلاذبية الس ياحية لأية منطقة

ومعامل سطح الارض وعدم تشاهبها يعد من امه العوامل اليت تزيد من قوة اجلذب 

مية وامهية املنطقة الس ياحية حيث يفضل ابلنس بة للمناطق الس ياحية للس ياح وترفع من ق 

ان ال يكون املنظر مالوفا فالس ياح يفضلون التغري يف الارض والنبااتت 

تقع منطقة ادلراسة مضن نطاق جبال بس يطة  (11،ص1988)املوسوعة اجلغرافية،واخلدمات.

الوداين و الاخاديد و الشالالت الالتواء و جبال معقدة الالتواء حيث تنترش اخلوانق و 

- 389و احلوائط اجلبلية و التالل و السهول. و تتباين السطح يف الارتفاع ، مابني 

( ، كام تتنوع اس تعامالت الارض الزراعية يف منطقة ادلراسة 3، اخلارطة رمق ) 3561

، حبيث تظهر ترب زراعية خصبة يف السهول و جوانب اجملاري املائية ، الا ان 

ساحاهتا حمدودة يف حني تسود الارايض املالمئة لمنو الغاابت الطبيعية يف شامل منطقة م 

ادلراسة ، و تنترش املراعي الطبيعية يف جنوهبا ، كام تظهر الارايض الغري املالمئة للزراعة 

بشلك متقطع يف اقىص شامل منطقة ادلراسة مما جعلها ال تصلح سوى لرعي احليواانت 

 ( 4ة رمق)الربية. اخلارط

 :املوارد املائية 3. 3

تعد املوارد املائية السطحية و اجلوفية من احد املدخالت ادلاخةل يف حركة التمنية 

الس ياحية وذكل ملا يوفرها من جامل للطبيعة من هجة،و هتيئة اجملال لهواايت صيد 

وارق الاسامك و قيام الانشطة الس ياحية املمتثةل يف رايضات الس باحة و س باقات الز 

من هجة أأخرى ، عالواًت عىل توفريها للمياه الرضورية لالس تخدامات البرشية ، كام ان 

للعيون و الينابيع امهية التقل عن الاهنار وذكل لكون بعضها من مقومات اجلاذبة 

للس ياحة العالجية و بالخص الينابيع احلارة و املعدنية .تعد منطقة ادلراسة من املناطق 

السطحية وتشلك جزًء من حوض هنر  هنر زاب الاعىل ، و عند النظر الغنية ابملياه 

( يتبني وجود عدد كبري من اجملاري املائية و اليت تغذي بدورها 5اىل اخلارطة رمق )

 الاهنار الرئيس ية و ينترش عدد من الياانبيع  كام ييل:

 :الاهنار1. 3. 3

 قضاء مريكةسور ابجتاه هنر مشدينان واذلي ينبع من الارايض الرتكية و جيري يف .1

 الغرب و تصب يف هنر زاب الاعىل .

هنر خواكورك يف قضاء سوران و اذلي يتكون من التقاء مياه هنري ش يوي ش يخان   .2

و ش يوي سبيان و جتري ابجتاهات اجلنوبية الغربية و تلتقي مع هنر خرين مكونتًا هتر 

لتقي مع هنر مران يف قضاء مريكةسور برازكرد ، وجتري الهنر املذكور ابالجتاهات الغربية و ت 

وبعدها يصب يف هنر حايج بك عند احلدود الرتكية العراقية . وبذكل يتكون هنر ريزان 

 واذلي جيري ابالجتاه اجلنوب الغريب اىل ان يصب يف هنر زاب الاعىل .

من التقاء رافدي زن و خوران يف قضاء سوران يتكون هنر كواكنيَل واذلي يسمى  .3

 ابلكيان ابلقرب من مدينة سوران  .بهنر 

من التقاء هنري بةليك و اذلي ينبع يف قضاء جومان مع هنر ريزانوك عىل حدود  قضاء  .4

رواندز مع قضاء جومان ، تتكون هنر رواندز ، و تس متر هنر رواندز ابجلراين ابالجتاه 

ن مث يصب الغريب اىل ان يلتقي مع هنر ابلكيان عىل حدود القضاء مع قضاء سوران وم

 فيه مياه هنر ئاالنة و يصب يف الهناية يف هنر زاب الاعىل . 

هناك هنري هةرش و ئازكة يف قضاء شقالوة و اذلي يتجمع هما العديد من اجملاري  .5

 املائية و اللتان تغذاين هنر زاب الاعىل . 

 :الينابيع 2. 3. 3

ية ، البعض مهنا حارة كام يف تنترش يف منطقة ادلراسة العديد من الينابيع و العيون املائ 

بعض عيون قضاء جومان و البعض الاخر مهنا معدنية و اليت تس تخدم للعالج كينبوع 

ش يخي ابلكيان يف قضاء جومان وبعض ينابيع قضاء مريكةسور و ينبوع دةرماانو يف 

قضاء شقالوة ... اخل ، و الينابيع الاخرى عبارة عن ينابيع عذبة ، كام ان بعض هذه 

نابيع ينبع يف مناطق مرتفعة و وبغزارة مشلكتًا بذكل اشاكالً مائية رائعة مثل ينبوع الي 

جنداين و بيخال و اكين ماران ، كام ان اكرثية هذه الينابيع يزود مبياه الثلوج اذلائبة يف 

فصيل الربيع و الصيف وبذكل تكون ذات مياه ابردة جدًا مما جيذب الس ياح . وبذكل 

حد مقومات اجلذب الس يايح سواًء اكنت س ياحة عالجية او ترفهيية او تشلك الينابيع ا

 رايضية ....اخل .
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 :الغطاء النبايت 4. 3

الغطاء النبايت يف منطقة ادلراسة ترمجة مبارشة للعديد من العنارص البيئية يف املنطقة يعد 

 اكملناخ و الرتبة و التباين الطوبوغرايف ، وميكن تقس مي الغطاء النبايت اىل الاقسام التالية:

، و شاملية الرشقية من منطقة ادلراسة. الغاابت الالبية و تسود اجلهات الشاملية و ال 1

 تتفق حدودها املاكنية مع منطقة جبال معقدة الالتواء و اجلهات املرتفعة جدًا . تاكد

. غاابت العروض العليا : و تظهر هذا النوع من النبااتت عىل شلك رشيط متصل 2

من الاجتاه اجلنوب الرشيق اىل الاجتاه الشامل الغريب من منطقة ادلراسة يف اجلنوب 

 عىل شلك مساحات منترشة وعىل القمم اجلبلية يف لكمن الغاابت الالبية ، كام تظهر 

 من قضاء رواندز و سوران و مريكه سور.

. غاابت عروض ادلنيا : و تشلك هذا النوع من الغاابت اكرب مساحة من منطقة 3

ادلراسة ، وتتصف اجشارها ابلصغر و تدين كثافهتا ، ونفضية اوراقها ، و تظهر يف 

يا ، و تغطي معظم مساحة قضاء شقالوة و كوية و اجلنوب من الغاابت عروض العل 

 اجزاء متباينة من الاقضية الاخرى املشلكة ملنطقة ادلراسة .

. غاابت ضفاف الاهنار : و تظهر هذا النوع من الغاابت عىل شلك رشيط متصل مع 4

 امتداد اجملاري املائية و االهتار الرئيس ية يف منطقة ادلراسة .

. الغاابت املزروعة : ويه عبارة عن الغاابت الاصطناعية و اليت يه من نتاج معل 5

الانسان ، و تظهر مساحات من هذا النوع من الغاابت يف منطقة ادلراسة يف الاقضية 

 كوية و شقالوة و سوران . 

 :املناخ 5. 3

، كام يعد العامل يعترب املناخ من املوارد الطبيعية الاساس ية لقيام الس ياحية و تطورها 

احملدد الختيار الس ياح لوهجاهتم . ويلعب دوراً ابرزاً يف معلية التمنية الس ياحية من 

حيث طول او قرص املومس الس يايح و الظروف املناخية و ما يتطلبه من خدمات 

( يتكون املناخ من عنارص عديدة P230،1990،Mieozkowskiلالنعاش الس يايح.)

 عىل التمنية الس ياحية يه الاشعاع الشميس و درجات احلرارة و ولكن من اكرثها تاأثرياً 

 و الرايح و التساقط واليت س نتناولها تباعًا. الرطوبة النسبية

 :الاشعاع الشميس 1. 5. 3

( تباينًا يف مكية و اتثري معدالت الاشعاع الشميس الشهرية 3يظهر من اجلدول رمق )

خر ومن حمطة اىل اخرى ، حبيث جسل ادىن الواصل اىل منطقة ادلراسة من شهر اىل ا

املعدالت يف شهر اكنون الثاين و اعالها يف شهر حزيران ، وجسل ادىن املعدالت يف 

حمطة شقالوة و اعالها يف حمطة بريمام و ذكل بسبب التباين يف الارتفاع بني احملطات 

لشميس الواصل اىل منطقة ادلراسة . كام تظهر تباينًا فصيًا يف مكية و اتثري الاشعاع ا

حمطات منطقة ادلراسة ، وان اعىل املعدالت جسل يف فصل الصيف و اليت يه فصل 

اذلروة الس ياحية وتعد ذكل عامال اجيابيًا للتمنية الس ياحية يف الاقلمي اجلبيل حملافظة 

 اربيل .  
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 (54،ص2015اجلبيل مبحافظة اربيل )حداد و ويل ، : توزيع الغطاء النبايت يف الاقلمي  5اخلارطة 

 

 2014معدالت ساعات السطوع الشميس الشهرية  يف مجموعة من احملطات املناخية اخملتارة يف منطقة ادلراسة  (*):  3اجلدول 

 الاشهر         

 احملطات

 املعدل 1ك 2ت 1ت ايلول ئاب متوز حزيران مايس نيسان ئاذار ش باط 2ك

 7.8 5.2 6.1 7.6 9.8 10.7 11.5 11.5 9.3 6.5 6.3 4.5 4.4 بريمام

 7.3 5 5.7 7 9.6 10.1 10.8 11 9 5.9 6.1 4.1 3.9 شقلآوة

 7.5 5.2 6 7.3 9.8 10.4 11 11.3 9.2 6.3 6.2 4.4 4.1 سوران

صاالت ، هيئة الرصد الزلزايل و  س تان العراق ، وزارة النقل و االت صدر: حكومة اقلمي كورد يس للمحطات اخملتارة ، امل شم سطوع ال الانواء اجلوية لالقلمي ، بياانت عن معدالت ال

 ، بياانت غري منشورة. 2016

 .املذكورة دون حمطة مريكةسور لعدم توفر البياانت حول الاشعاع الشميس يف احملطة *(

 درجات احلرارة : 2. 5. 3

الانشطة الس ياحية بشلك مبارش او بشلك غري مبارشة . وقد تؤثر درجات احلرارة عىل 

(س ، من اجود 25-17اعد اخملتصون يف جمال درجات احلرارة ، املعدالت مابني )

مس توايت درجات احلرارة لقيام الانشطة الس ياحية لشعور الانسان فهيا 

من ( يتبني ظهور اكرث 4ومن بياانت اجلدول رمق )  (.24،ص1997ابلراحة.)موىس،

شهرين مرحية مناخيًا حبسب املدى احلراري املذكور يف مجيع احملطات املناخية يف حني 

تصل اىل ثالثة اشهر يف حمطة مريكةسور ، و ان ادىن معدالت درجات احلرارة الشهرية 

يف حمطات منطقة ادلراسة جسل يف شهر اكنون الثاين و اعالها يف شهر ئاب ، وكذكل 

دالت الشهرية دلرجات احلرارة العظمى و الصغرى ، الا انه يظهر احلال ابلنس بة اىل املع

تباين ملحوظ بني حمطات منطقة ادلراسة من انحية املعدالت الشهرية العظمى و 

الصغرى حبيث جسل اعىل ادلرجات يف حمطة سوران و من مث حمطة شقالوة و من مث 

ن مس توى سطح البحر بريمام و ادانها يف حمطة مريكةسور ، وذكل بسبب الارتفاع ع

اط خمتلفة من الاحاسيس و يعد ذكل عامالً اجيابياً لقيام الس ياحة وذكل بسبب خلقه المن

رة دون الصفر املئوية و تكون هذه كام جسل يف حمطة مريكةسور درجات احلرااملناخية 
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يشجع عىل قيام الس ياحات  ادلرجات احلرارة مصاحبة مع التساقطات الثلجية مما

( 4ودون شك ان هذه املعدالت دلرجات احلرارة اليت تظهر يف اجلدول رمق). الش توية

 تظهر عليه تغريات اكرث ما بني بطون الاودية و القمم اجلبلية سلبًا و اجيااًب . 

 2014: معدالت درجات حرارة العظمى و الصغرى الشهرية حملطات خمتارة يف منطقة ادلراسة  4اجلدول 

 مريكةسور سوران شةقلآوة بريمام احملطات 

 الاشهر

مى
عظ

ال
رى 

صغ
ال

 

دل
ملع

ا
مى 

عظ
ال

رى 
صغ

ال
 

دل
ملع

ا
مى 

عظ
ال

رى 
صغ

ال
 

دل
ملع

ا
مى 

عظ
ال

رى 
صغ

ال
 

دل
ملع

ا
 

 1 3- 5 5.6 1 10.2 5.7 1.3 10.1 5 1.8 8.2 2ك

 3 2- 8 6.6 1.9 11.2 6.5 2 11 6.1 2.5 9.7 ش باط

 8.75 1.5 16 12 6.5 16.9 11 4.8 16.3 11.4 7.6 15.2 ئاذار

 13 4 22 17 11 22 15 9.6 21.2 16.4 11.8 21 نيسان

 16.5 13.4 19.6 23 17.1 27.9 22 17 27.5 21.2 16.3 26 مايس

 23 18.5 27.5 29 22.8 35.4 29 23.1 35.2 27.8 22.4 33.2 حزيران

 27.3 20 34.6 32 24.9 38.7 31 25.2 37.2 30.3 24.6 36 متوز

 28.1 21 35.2 34 28 39.6 32 25.8 38.5 30.9 24.8 37 ئاب

 25 19 31 27 19.7 34.2 26 18 33.9 26.4 20 32.8 ايلول

 19.7 17.2 22.2 21 13.8 27.8 21 14.7 27.2 20.8 15.5 26 1ت

 15.75 3.5 28 13 7.8 18 13 8.2 17.9 13 8.6 17.3 2ت

 7.5 3 12 6.8 2 11.6 7.2 3 11.3 6.65 2.8 10.5 1ك

 15.7 9.7 21.8 18.8 13 24.4 18.3 12.7 23.7 17.9 13.2 22.7 املعدل

ت درجات احلرارة الشهرية العظمى و املصدر: حكومة اقلمي كوردس تان العراق ، وزارة النقل و االتصاالت ، هيئة الرصد الزلزايل و الانواء اجلوية لالقلمي ، بياانت عن معدال

 ، بياانت غري منشورة. 2016اخملتارة ، الصغرى للمحطات 

 :الرطوبة النسبية 3. 5. 3

تعد الرطوبة النسبية ايضًا العنرص املنايخ ذو الأمهية الس ياحية ملا تلعبه من دور فعال 

% ( الأكرث مالمئة  60 - 40يف راحة الانسان ونشاطه ،  وتعد الرطوبة النسبية بني ) 

حساس االإنسان  70فاذا جتاوزت الرطوبة )  جلسم االإنسان % ( ش تاًء أأم صيفا اش تد اإ

(  الا أأن الرطوبة النسبية لوحدهام التعد 19،ص2016ابلضيق.)ديوانة و رواندزي،

مؤرشًا اكفيًا لبيان النطاق احلراري املرحي . ذلكل حاول العلامء وضع عددًا من املعادالت 

ابرزها درجات احلرارة و الرطوبة و حركة الهواء ، ابالعامتد عىل العنارص املناخية ومن 

( ومن بياانت اجلدول 127،ص2001لتحديد النطاق احلراري املرحي لالنسان.)جيب،

( يتبني ، ان اعىل النسب للرطوبة النسبية يف مجيع حمطات منطقة ادلراسة جسل 5رمق )

اًل اجيابيًا لقيام يف اشهر فصل الش تاء و ادانها يف اشهر فصل الصيف ، وتعد ذكل عام

الس ياحة يف منطقة ادلراسة . النه لكام اكنت ارتفاع درجات احلرارة مصاحبًا مع اخنفاض 

الرطوبة النسبية لكام زاد شعور الانسان ابلراحة و العكس حصيح. 

(  كام يرى تباينًا ملحوظًا يف معدالت الرطوبة النسبية بني 58،ص1991)خطاب،

د حمطة مريكةسور من احسن احملطات من انحية العالقة حمطات منطقة ادلراسة ، وتع
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بني درجات احلرارة و معدالت الرطوبة النسبية ومن مث تليه حمطة شقالوة و بريمام و 

 سوران عىل التوايل .

 2014: املعدالت الشهرية للرطوبة النس بة يف احملطات اخملتارة من منطقة ادلراسة  5اجلدول 

 املعدل 1ك 2ت 1ت ايلول ئاب متوز حزيران مايس نيسان ئاذار ش باط 2ك احملطات

 52.2 68 62.8 47.8 40 33.9 34 34.5 42.3 57 61 71.2 73.6 بريمام

 48 66 53.5 39.5 32.5 30 32.5 33 41 56 58 66.7 67 شةقلآوة

 59.2 71 66.5 55 43.5 43 43.5 45 58.5 68 67.4 74.3 74.8 سوران

 54.53 78 69.3 61.6 37.3 28.8 21 31.4 39.1 57 69.7 79.34 81.82 مريكةسور

 53.48 70.75 63 50.97 38.3 33.9 32.75 35.97 45.2 59.5 64 72.9 74.3 املعدل

، بياانت عن معدالت الرطوبة النسبية للمحطات اخملتارة ، املصدر: حكومة اقلمي كوردس تان العراق ، وزارة النقل و االتصاالت ، هيئة الرصد الزلزايل و الانواء اجلوية لالقلمي 

 ، بياانت غري منشورة. 2016

 :الرايح 4. 5. 3

تلعب الرايح دوراً ابرزاً يف منو و تطور الس ياحة يف اي منطقة اكنت وذكل بسبب ما 

ختلفه من ااثر سلبية كعدم راحة الافراد و تدمريها للمنشاأة الس ياحية، و ااثر اجيابية 

كتلطيفها للجو و خلقها جلو مرحي لالفراد و ااتحة الاماكنية الداء النشاطات الس ياحية 

للرايح امهية كبرية يف توليد الطاقة الكهرابئية و اليت تساعد عىل احلفاظ اخملتلفة. كام ان 

عىل البيئة الطبيعية وذكل من خالل احلد من دخول امللواثت اىل البيئة الس ياحية . و 

( مرت يف الثانية نس اميً علياًل من افضل الهبوب 1.5 – 0.3تعد رسعة الرايح ما بني )

( مرت 3.3-1.6اخلفيف اذلى ترتاوح رسعة رايحه ما بني )للرايح ، ومن مث يليه النس مي 

( يتبني ان املعدالت الس نوية لرسعات 6ومن بياانت اجلدول رمق )  (30،ص1998)موىس،اثنية.

الرايح يرتاوح ما بني النس مي العليل و اخلفيف يف مجيع حمطات منطقة ادلراسة ، وان 

انها يف حمطة مريكةسور . ومن اعىل املعدالت الس نوية جسلت يف حمطة سوران و اد

اخلصائص الاجيابية الاخرى لرسعات الرايح يف املنطقة هو ارتفاعها صيفًا و اخنفاضها 

ش تاًء مما يزيد ذكل من شعور الساحئ ابلراحة املناخية ابالضافة اىل نشاط ظاهرة نس مي 

 اجلبل و الوادي .  

 

 2014املسجةل يف احملطات اخملتارة من منطقة ادلراسة  : رسعة الرايح م/اث 6اجلدول 

 الاشهر       

 احملطات    

 املعدل 1ك 2ت 1ت ايلول ئاب متوز حزيران مايس نيسان ئاذار ش باط 2ك

 2.3 1.8 1.7 2 2 2.5 2.6 2.4 2.5 2.9 3 2.3 2.2 بريمام

 2.1 2.2 1.5 2.1 1.2 1.1 2 1.7 2 2.3 2.2 4 3 شقالوة

 2.9 1.4 1.5 1.3 2.6 2.4 2.5 3 2.4 2.1 2.4 1.6 1.5 سوران

 0.6 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 مريكةسور

،  2016اخملتارة ، ت الرايح  للمحطات املصدر: حكومة اقلمي كوردس تان العراق ، وزارة النقل و االتصاالت ، هيئة الرصد الزلزايل و الانواء اجلوية لالقلمي ، بياانت عن رسعا

 بياانت غري منشورة.

 التساقط: 3. 5. 3

 التساقط تشهد منطقة ادلراسة مجيع انواع التساقط )الثلج ، الربد ، الامطار( الا ان

املطري هو التساقط السائد يف املنطقة، وذكل بفعل املنخفظات اجلوية اليت تصل اىل 

املنطقة من البحر املتوسط، اضافة اىل الامطار التضاريس ية بسبب الطبيعة 

الطوبوغرافية للمنطقة، كام تشهد ظاهرة الضباب يف اايم عديدة من اشهر الش تاء .و 
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 1200ممل يف حمطة سوران اىل اكرث من 500ترتاوح مكية الامطار الساقطة مابني 

ممل يف حمطة مريكةسور ، ولكن من انحية ادلراسات الس ياحية تعد عدد الاايم املمطرة 

و مكية الثلوج الساقطة ذات اتثري اكرب مقارنتاً بمكياهتا ولهذا الغرض مقنا ابعداد اجلدولني 

 ( و من بياانهتام نتوصل اىل ما ييل :8و  7رمق ) 

 عدد ملعدالت الاايم املاطرة جسلت يف حمطة مريكةسور و ادانها يف حمطة . اكرب1

 بريمام.

. يتوقف التساقط يف اشهر فصل الصيف و ابالخص الاشهر متوز و ئاب واليت هام 2

 من الاشهر الس ياحية يف منطقة ادلراسة .

و  . يرتفع عدد الاايم املاطرة يف فصل الش تاء و اليت يه فصل الكساد الس يايح3

 تنخفض يف فصل الصيف ومن مث اخلريف و الربيع  .

. تشهد مجيع منطقة ادلراسة تساقطات ثلجية و مبعدالت متباينة ، الا ان حمطة 4

مريكةسور من اكرث احملطات اس تالماً للثلوج و بمكيات كبرية و من مث تليه حمطة سوران 

ت الرائعة اليت ميكن استامثرها وشقالوة و بريمام عىل التوايل . وان لك ما ذكر من املقوما

 لغرض التمنية الس ياحية يف منطقة ادلراسة . 

 (2014-2002: معدل عدد اايم املاطرة يف احملطات اخملتارة من منطقة ادلراسة لس نوات ) 7اجلدول 

 الاشهر       

  احملطات

 اجملموع 1ك 2ت 1ت ايلول ئاب متوز حزيران مايس نيسان ئاذار ش باط 2ك

 64 9.3 7.6 5.2 0.6 0 0 0.2 3.5 7 7.6 11.8 11.2 بريمام

 64.2 8.8 7.8 5.1 0.2 0 0 0.2 4 8.4 8.5 11 10.2 شقالوة

 69.5 9.1 7.2 6 0.4 0 0 0 5.5 10.2 10 10.5 10.6 سؤران

 70.2 10 7 4 0.6 0 0 0.5 6.1 11.5 11 9.5 10 مريكةسور

،  2016ت اخملتارة ، كوردســ تان العراق ، وزارة النقل و االتصــاالت ، هيئة الرصــد الزلزايل و الانواء اجلوية لالقلمي ، بياانت عن الاايم املاطرة يف احملطااملصــدر: حكومة اقلمي 

 بياانت غري منشورة.

 (2014-2002: معدل مكية الثلوج الساقطة مس يف احملطات اخملتارة من منطقة ادلراسة لس نوات ) 8اجلدول 

 مريكةسور سوران شةقلآوة بريمام احملطات 

 197.2 47.3 32.1 25 املتوسط الس نوي

ارة ، الثلوج الســـاقطة يف احملطات اخملت املصـــدر: حكومة اقلمي كوردســـ تان العراق ، وزارة النقل و االتصـــاالت ، هيئة الرصـــد الزلزايل و الانواء اجلوية لالقلمي ، بياانت عن مكية

، بياانت غري منشورة. 2016

 خلصائص البرشية ملنطقة ادلراسة :. ا4

ن . وتمنيهتاالس ياحة  قطاع يف اخلصائص الطبيعية عن أأمهية تقل اخلصائص البرشية ال اإ

 املناطق التارخيية واحلضارية، الطبيعة و متتكل أأقدم مجلال تعترب منطقة ادلراسة احلاضنة

مناطق  لزايرة الطبيعة او جبامل لالس متتاع لساحئهيا ثراي برشايمنتوجا  تقدم جعلها مما

(  ومتتاز اخلصائص البرشية ابهنا 10،ص2011التارخيية وادلينية والاثرية.)هةانرةيي،

يف تغيري مس متر كنتيجة للتغيريات اليت تطرأأ عىل اجملمتعات, و لهذه التغيريات جاذبيية 

ق املمزية للشعوب. ونظرا لتعدد اخلصائص س ياحية كبرية خباصة للتعرف عىل احلقائ

 -البرشية ميكن دراس هتا وتقوميها من خالل تقس ميها اكاليت:

 املناطق العمرانية : 1. 4

تعترب املناطق العمرانية من الاماكانت الهامة لتمنية املواقع الس ياحية, لكوهنا تزود املناطق 

 املقوم كام تعد (187،ص1996رايبتش يكوف،الس ياحية بساحئهيا .) ميالنوفا و 

وخيتلف  الس يايح، النشاط قفيتو  البيئة الاجامتعية وعلهيم يف الأسايس  واحملرك

 للس ياحة وطريقة تعاملهم مع الس ياح وذكل حبسب ونظرهتم درجة وعهيم يف الساكن

( 29واالثين.)غرايبة،دون س نة طبع،ص واملهين والتعلميي والعمر والنوعي تركيهبم العدد

. تنترش يف منطقة ادلراسة العديد من املراكز العمرانية الرئيس ية و اليت تمتثل يف مراكز 

الاقضية سوران و جومان و مريكةسور و رواندز ابالضافة اىل عدد كبري من مراكز 

ل و مراكز النوايح ، كام تتصف منطقة ادلراسة بقرهبا النس يب من مركز حمافظة اربي

احملافظات الاخرى لالقلمي و بعض حمافظات العراق . عدا قرهبا النس يب من احلدود 
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ادلولية العراقية الايرانية و العراقية الرتكية . ولك هذا اكسبهتا امهية كبرية من انحية ضامن 

 تدفق الس ياح الهيا .

 طرق النقل و املواصالت . 2. 4

 كفاءة أأن حيث ، الس ياحية التمنية يف املؤثرة و مةالها العوامل أأحد النقل ش بكة متثل

 أأو ادلول تقدم دلرجة املؤرشات احملددة من يه وكثافهتا النقل ش باكت

 لنقل النقل وسائط ( ومن هجه اخرى تعد جودة116،ص2004اتخرها،)مبارك،

ىل الس ياح  االإحساس السواح من من الامور الرضورية اليت متكن املواقع الس ياحية، اإ

 الثقة وخلق تنقلهم الوقت انتظام و والساحئ باأمهية لك من الس ياحة

وسائةل من مدخالت الهامة ذات اتثري کام تعترب النقل و ( 89،ص2009عندمه.)هامش،

حامس يف قيام صناعة الس ياحة وازدهارها, مفن خالهل تتعاظم العالقات املاكنية بني املواقع 

 ( 218،ص2005،الس ياحية ومراكز انطالق الس ياح.)موسيس

 مساحهتا، نظرا لكرب املواصالت و النقل قطاع امهية ة ملنطقة ادلراسة تزدادابلنس ب  

من طرق النقل. وان منطقة ادلراسة كجزء من حمافظة  واسعة ش بكة تتطلب الىت و

اربيل مرتبطة بالك حمافظيت سلامينية ودهوك من خالل مجموعة من طرق املبلطة حيث 

  -ترتبط مبحافظة سلامينية باأربعة طرق اكلآيت:

 .الكةل )يربط قضاء رانية بقضاء جومان(–بوىل -طريق س نكرس .1

  .(اء رانية بقضاء سورانران)يربط قضمام خالن, سو -طريق بيتواتة .2

 .خليفان تربط قضاء رانية بقضاء سوران -طريق رسوجاوة .3

 .شقالوة يربط قضاء دواكن بقضاء شقالوة-هريان -طريق خدران .4

 -كام يرتبط منطقة ادلراسة مبحافظة دهوك من خالل ثالثة طرق :

 .عقرة يربط عقرة بقضاء شقالوة -طريق جبيل .1

 .قضاء عقرة بقضاء مريكةسور يربط -شريوان مزن-طريق دينارتة .2

 .يربط قضاء عامدية بقضاء مريكةسور -ابرزان -ش يالدزى–طريق ديرلوك  .3

و ترتبط منطقة ادلراسة  ابمجلهورية الاسالمية الايرانية من خالل طريق هاملتون 

الاسرتاتيجي, وعىل الرمغ من انتشار ش باكت الطرق املبلطة يف منطقة ادلراسة الا ان 

ادلويل, اكسب املنطقة امهية س ياحية اكرب لكوهنا من املنافذ اجلوية لوصول مطار اربيل 

الس ياح اىل املنطقة خاصة س ياح القادمون من حمافظات الوسط و اجلنوب العراق و 

 الس ياح الاجانب.

 املناطق الاثرية و التارخيية . 3. 4

 تطورت فلكام هبا،  ةاملرتبط التحتية البىن عىل لكيا يكون ياكد اعامتدا الس ياحة تعمتد

جيابية نتاجئ حتقيق يف ذكل سامه الأخرية،لكام هذه واترخيية  الاثرية مقومات و اتيت هنا .اإ

 اإىل الهادفة ادلول مضن اسرتاتيجيات وتندرجواليت  من احد مكوانت البنية التحتية

براز الاقتصادية  التمنية يف دورها وتدعمي الس يايح، اجلذب مقومات اإ

 تعد املناطق الاثرية والتارخيية من ( 32)صليح،دون س نة طبع،صوالاجامتعية.

الانداثر  من وحاميهتا تمثيهنا رضورة يس تلزم مما احلضارية ، الس ياحية املقومات

 الس يايح للطلب احملددة الرئيس ية العوامل أأحد مهنا. وتعد من لالس تفادة والانقراض

 التارخيية الس ياحة مثل خاص بشلك الأمناط الس ياحية ولبعض الأحيان أأغلب يف

 عىل هممة, فالتعرف س ياحية املغرايت الأثريةمن و التارخيية املقومات ان .وادلينية

 رفيعة، ذهنية متعة يعترب الأثرية والتارخية, املعامل خالل االإنساين من التارخي و احلضارات

 عن التنقيب أأو احلارض من وس يةل للهروب جمرد دراس هتا أأو الآاثر مشاهدة فليست

ىل لنفوس نا، فبالتطلع فهمنا لزايدة وس يةل يه الصحيح ابملفهوم لكن و املايض،  الوراء اإ

 انعاكسا الآاثر تعترب و.للمس تقبل فهام أأكرث نكون قطعناه اذلي الطريق طول عىل

 املايض ليس اس تطالع و االإنسانية، املعرفة و لتطور مضطرد امتدادا و حلضارات

 الوقت يف حىت الرغبة هذه االإنسان ، وواصل (76،ص2010)نوال،احلديث. ابلأمر

تعترب  أأثرية والتارخيية واليت معامل متعددة من أأماكن املنطقة ادلراسة يضم و احلارض

ىل منطقة من أأمهيهتا يف تتفاوت س ياحية الهامة اذ مغرايت ذكر عىل سبيل مثال ن أأخرى اإ

 -ال للحرص:

 كهف شاندر: 1. 2. 4

شاندر احد كهوف الهامة يف منطقة ادلراسة, رمغ اهنا ظاهرة جيومورفولوجية تعد كهف 

اندرة كذكل تعترب من مناطق الاثرية, اذ تقع عىل سفوح اجلنوبية جلبل برادوست, قرب 

 60-25مرت وعرضها يرتاوح بني  40قرية شاندر, يصل طول كهف داخليا 

)ينظر نسان نيادراتل.,و عرث عىل هيالك عظمية الإ (91،ص2011)هةانرةيي،مرت.

, وظهر ان الانسان منذ )عرص جحرى القدمي( عاش يف هذا (204،ص2009ابقر،

 . (26-25ص1990)امحد و رش يد،كهف.

 ة زاوى مجي:قري 2. 2. 4

 اىل مك غراب لكهف شاندر, ترجع اترخيها 4تقع عىل حافة رشقية لهنر زاب كبري عىل بعد 

زراعية يف اقلمي حتول ساكهنا من مرحةل زراعة عرص جحرى الوس يط, ويه اول قرية 

 .(209-208،ص2009)ابقر، متنقةل اىل مرحةل زراعة وتربية احليوان.
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مرت من  300.منحوتة جبل حرير: تقع عىل سفح اجلنويب جلبل حرير عىل بعد  3-3-3

مرت والىت مت  2.5مركز انحية حرير, ويه منحوتة مس تطيةل شلك تصل ارتفاعها اىل 

 مس عىل جحر واحياان تسمى مبنحوتة ابطاس  40بعمق  حنهتا

 شني وطوبزاوة:مسلتا کيةل 3. 2. 4

مسةل كيةلشني تعد من الااثر الهامة يف كوردس تان و تقع يف انحية س يداكن, يف قدمات 

مس, وتعود 30مس ومسكها 60مرت وعرضها 2جبل س ياكو قرب قرية قادرجا, طولها 

د, اما مسةل طوبزاوة واقعة قرب قرية طوبزاوة يف انحية اترخيها اىل قرن اتسع قبل ميال

مس ويطلق علهيا اهايل 33مس ومسكها  92مرت وعرضها  1.2س يداكن تصل ارتفاعها

منطقة ب )كييل اكور( وتعود اترخيها اىل بداايت قرن سابع قبل 

(  غري 620-619،ص2009و حسن، 68-60،ص1952ميالد.)ينظر:الامني،

والتارخيية هناك كثري من معامل اخرى يف املنطقة  ادلراسة اذ يعطي  هذه املناطق الاثرية

نواع الس ياحة التارخيية  للمنطقة  مزااي هامة من انحية انشاء اماكن س ياحية وخاصة الإ

والثقافية وكذكل تعترب من املقومات الس ياحة العلمية والااكدميية, مثل رضحي ربن بواي, 

 ....اخل قبة الكةل, وقالع امارة سورانية 

 :ةالاوساط العلمية و الااكدميي 3. 4

تعد الاوساط العلمية والااكدميية من املرتكزات الهامة الإنشاء املناطق الس ياحية و 

ختطيطها, و يرتبط جناح تمنية س ياحية يف اى منطقة اكنت, بوجود املراكز العلمية 

(,الهنا 99،ص2011اكجلامعات واملعاهد واملؤسسات العلمية قريبة مهنا.)هةانرةيي،

ن الس ياح ذات طابع العلمي والااكدميي, عدا كون تزود مناطق الس ياحية ابلوفود م

املناطق الس ياحية ارضية مناس بة لالحباث العلمية, وقيام بدورات التدريبية للكوادر 

البيئية والس ياحية.ومن هجة اخرى هناك نوع من الس ياحة تسمى ابلس ياحة طالئع اذ 

طفال اىل مناطق  الس ياحية للتدريب تقام املدارس واملنظامت والنقاابت الرحالت لالإ

البييئ والس يايح ولتطبيق دروس العلمية ومعرفة مناطق التارخيية واحلضارية ملنطقة , 

( 68-67،ص1997واليت تشلك اليوم نس بة العالية من الس ياحة داخلية. )توفيق،

واصبح التعلمي البييئ وتلقى العمل يف الصحة البيئية واكتساب املعارف وصقل اخلربات 

تلوث البييئ من امه اجملاالت الس ياحية النشطة الىت متارسها ادلول, وجلعت يف معاجلة ال 

من معليات التدريب البييئ واكساب اخلربة يف الصحة البيئية احد اجملاالت الرئيسة الىت 

تضمها الربامج الس ياحية, وكذكل وجود املراكز العلمية لها امهية قصوى يف اجملال 

تدريب هنا يتناول دراسة للظواهر البيئية, وما يطرأأ علهيا الس ياحة, خاصة ان التعلمي وال 

( يتعدد يف اقلمي 92-91،ص2005من متغريات ومس تجدات.)اخلضريي،

جامعة بنوعهيا  17الكوردس تان العراق مراكز العلمية والااكدميية حبيث يوجد اكرث من 

تشلك ركزية احلكويم والاهيل, ومن مضهنم جامعة سوران الىت تقع يف منطقة ادلراسة 

معهد يف اقلمي  30اساس ية لتمنية مناطق الس ياحية, وكذكل هناك اكرث من 

كوردس تان)حكومة الاقلمي وزراة التعلمي العايل و البحث العلمي(, وتوجد يف منطقة 

ادلراسة العديد من معاهد التقنية مكعهد سوران التقين و معهد تقين رواندز اخلاص و 

وجود هذه املؤسسات العلمية والاوساط الااكدميية ىف  معهد جومان التقين, و اعطى

الاقلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل مزية علمية هامة للمنطقة الإختيار مناطق الس ياحية فهيا 

 وتمنيهتا. 

.منوذج حتديد افضل املواقع للتمنية الس ياحية . مبا أأن المنذجة اخلرائطية يه دراسة 4

صنع متاثالت عن املعطيات اجلغرافية من الواقع احلقيقي العالقات املاكنية اليت تساعد يف 

(Real world بعد حتليلها وترمزيها ومتثيلها يف منوذج خاص ويه اخلارطة بعد )

الاس تقراء والاس تنتاج املنطقي واليت ميكن التعبري عهنا بلغات 

( و مبا اهنا تبس يط للحقيقة يتقدم ابفرتاض قابل لالختبار 17،ص201خمتلف.)عيل،

عداد خارطة أأفضل املواقع للتمنية الس ياحية p58،1995، minshulوالفحص.) ( فان اإ

يف الاقلمي اجلبيل مبحافظة اربيل بعد حتديد املقومات الس ياحية الطبيعية و البرشية اليت 

تعكس املالمئة املاكنية للمواقع , وبناء قاعدة البياانت اجلغرافية اليت تستند عىل أأساليب 

( (اليت متثل العمود الفقري لنظم Spatial Data Modelingوماتية)المنذجة املعل

  0( من اهداف هذا احملور Analyticalاملعلومات اجلغرافية التحليلية ) 

  املتغريات الأساس ية ادلاخةل يف بناء المنوذج : 1. 3. 4

يف منطقة  ميكن النظر اىل المنوذج عىل انه سيناريوهات مس تقبلية ملواقع التمنية الس ياحية 

ادلراسة مع الاخذ بنظر الاعتبار قوة واتثري مجموعة من العوامل واملتغريات مضن الاطار 

املسايح وفق اوزان حمددة للك متغري ، ومن امه هذه املتغريات ادلاخةل يف معلية 

 ( 7التحليل يه : )اخلارطة رمق 

 تمنيهتا  دورًا رئيس يًا يفالرتكيب اجليولويج : يلعب الرتكيب اجليولويج الية منطقة  .1

نوعية اس تعاملها و ذكل لتباين الرتاكيب فامي بيهنا و تراوهحا مابني املتينة و الهشة او و 

 القوية و الضعيفة و التبيان يف درجات خطورهتا .

. الاحندار: اختيار املناطق املس توية مكواضع للتمنية الس ياحية و جتنب املناطق شديدة 2

  الاحندار
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ل سطح الارض : تفضيل املناطق اليت لها اطالالت خالبة عىل املناظر . اشاك3

الطبيعية و املمتثةل ابجلبال و السهول و الوداين و احلوائط اجلبيلية و املضايق و اخلوانق 

 و الغاابت ...اخل.

. املوارد املائية : لكوهنا من املقومات الس ياحية املمزية ملا يوفرها من اماكنيات قيام 4

العديد من الانشطة الس ياحية ، ذلكل يفضل توقيع مواضع التمنية الس ياحية ابلقرب من 

 املوارد املائية ولكن بعيدة عن ماكمن خطر الفيضاانت و الس يول .

. عنارص املناخ : لكوهنا من العنارص احملددة للراحة املناخية و اليت حتدد اشهر اذلروة 5

 الس ياحية .

 الاعامتد عىل هذه املتغري ايضًا لتشلكه بيئة جاذبة للس ياحة . الغطاء النبايت : ومت6

 ابالضافة اىل كونه سببًا لتنويع احلياة الربية و فطرية.

. الارايض الزراعية : يفضل الابتعاد عن مثل هذه الارايض لقميهتا الاقتصادية العالية 7

 يه ادلوةل العاهل مواطنهيا . و لكونه موردًا همامً من موارد الرثوة الطبيعية و اليت تعمتد عل 

. املناطق العمرانية : لكون املناطق العمرانية من املقومات احملددة لقيام الانشطة 8

 الس ياحية و حمددة حلجم النشاط .

. ش باكت الطرق : وتعد رشاين احلياة ابلنس بة اىل الانشطة البرشية مجيعًا و من 9

 مضهنا النشاط الس يايح 

ادلينية و التارخيية : ولكون هذه املتغريات من املتغريات الاساس ية  . مواقع الاثرية و10

 لقيام العديد من الانشطة الس ياحية و لكونه عنرصًا جاذاًب النواع متعددة من الس ياح . 

. الكهوف : و ابالخص الكهوف التارخيية و اليت تعد همد احلضارة يف املنطقة مهنا 11

 كهف شاندر و بيس تون ...اخل .

الاوساط الااكدميية : لكوهنا عاماًل حمفزًا لقيام س ياحة املؤمترات و جلذهبا للعديد  .12

 من الساكن و س ياح .

. ومت حتديد القمية الوزنية للك متغري يف معلية التوحيد والتقومي وفق ما هو مبني يف 13

 ( .9اجلدول رمق )

 

 ذجريات ادلاخةل يف بناء المنو : الوزن النس يب للمتغ 9اجلدول 

 املعدل 3الوزن 2الوزن 1الوزن  املتغري التسلسل

 6.67 8 4 8 الرتكيب اجليولويج 1

 8.67 10 4 12 الاحندار 2

 8.33 10 6 9 اشاكل سطح الارض 3

 9.00 10 8 9 املوارد املائية 4

 7.00 8 8 5 عنارص املناخ 5

 7.33 5 10 7 الغطاء النبايت 6

 6.33 7 4 8 الارايض الزراعية 7

 5.33 4 6 6 املناطق العمرانية 8

 10.33 10 10 11 ش باكت الطرق 9

 6.67 6 10 4 مواقع الاثرية 10

 5.33 6 6 4 ادلينية 11

 6.67 6 10 4 التارخيية 12

 7.00 6 8 7 الكهوف 13
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 5.33 4 6 6 الاوساط الااكدميية 14

 
 100 100 100 100 اجملموع

مت احلصول علهيا من قبل هيئة  1وزن املصدر : مت اش تقاق معدل الاوزان من خالل توزيع الاس امترات املتعلقة ابملتغريات ادلاخةل يف التحليل عىل هجات متباينة كام ييل : ال

زان للحصول عىل متوسط الاو  3الاوزان و تقس ميها عىل  من قبل هجات جيولوجية و جغرافية ومت مجع 3من قبل اجلهات الهندس ية و الوزن  2التخطيط الس يايح و الوزن 

 .و اس تخداهما يف بناء المنوذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بعض من املتغريات ادلاخةل يف بناء المنوذج 7اخلارطة 
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 خطوات بناء المنوذج : 4. 4

تشرتك فامي بيهنا  Map layersالمنوذج عبارة عن مجموعة من اخلرائط عىل هيئة طبقات 

طار خرائطي واحد يعمتد عىل املرجعية املاكنية املعروفة ابالإحداثيات , كام ميكن أأن  يف اإ

اليت تتعلق ابخلصائص التطبيقية  (Attribute  Data)حيتوي عىل البياانت الوصفية 

( لبناء منوذج افضل حتديد افضل p4،1990،Tomlinتغطهيا.)ملنطقة ادلراسة اليت 

 : املواقع للتمنية الس ياحية يف منطقة ادلراسة مت اتباع ما ييل

 اعداد اخلرائط الرمقية الاولية اليت تدخل يف بناء المنوذج .  .1

 (Raster) مبا ان معلية بناء مناذج املالمئة تعمتد يف بناهئا عىل بياانت بصيغة خلوية .2

اكن لزاماً حتويل مجيع البياانت واليت يه بصيغة خطية اىل الصيغة اخللوية  وذكل بتحويل 

 ( اىل خرائط جربية7( و اخلارطة رمق )8مجيع املعايري اليت حددت يف اجلدول رمق )

Algebra Map من خالل اس تخدام ادوات التحليل املاكين  ، (Spatial analysis 

Tools ) 10.1 يف بيئة الربانمجArcGIS)  . وذكل من خالل اس تخدام حقيبة ( 

conversion Tools) يف (Arc toolbox) ( ومن مث التطبيق ، To   Raster  )

 . الن البياانت اكنت بصيغة مساحية (Polygon to Raster) و اختيار الامر

ليك  بسبب تباين جحوم اخلالاي للبياانت ادلاخةل يف بناء المنوذج مت توحيد مجيعها .3

املس تخدم يف بناء المنوذج ،  (DEM) يكون مطابقًا حلجم خلية منوذج الارتفاع الرمقي

النه يف حال عدم تطابق قمي اخلالاي ال يمتكن الربانمج من القيام ببناء منوذج املالمئة و 

 output) يعطي ايعاز بوجود اخلطاأ . ومت ذكل من خالل تغيري لك من اخلصائص )

coordinate system( و Extent و ) Snap Raster ) يف الاعدادات العامة ) 

(General settings) ( وكذكل مت تغري لك من (Cell Size و Mask )  يف )

اىل دقة منوذج الارتفاع  (Raster analysis setting) اعدادات حتليل الش بكية

عنوان  ادلاخل يف بناء المنوذج ،  واكن الك الاعدادين تندرج حتت  (DEM) الرمقي

 . (Polygon to Raster) مضن واجه الامر (Environment) ال

 واليت يه احد اوامر التطبيق ( Straight Line ) . مت اس تخدام الامر4

(Distance) ( مضن الادوات احمللل املاكينSpatial  analyst ( يف)10.1 

(ArcGIS  بناء المنوذج ، منتجًة ، بغية اجياد املسافات املس تقمية للك املعايري ادلاخةل يف

( مراتب متساوية يف املسافة تغطي 10لنا مناطق متساوية يف املسافاهتا مقسمة اىل )

 . اكمل مساحة منطقة ادلراسة

 ان الطبقات الناجتة يف املرحةل السابقة مت اعادة تصنيفها من خالل اس تخدام وظيفة .5

(Reclassify ) مضن الادوات احمللل املاكين (analyst Spatial) ( فئات 10، اىل )

ايضاً ، وقد اعطيت قمي عالية للفئات املالمئة و قمي الواطئة للفئات الغري املالمئة و بشلك 

   . يتالءم مع اهداف معلية التحليل

 و الامر (Overlay) مت اس تخدام الاداة (Spatial Analysis tools) مضن قامئة .6

(weighted Overlay)  الجراء معلية مطابقة قمي العوامل مع بعضها بعد اعطاء وزن ،

نس يب للك طبقة بناء عىل امهيهتا يف حتديد مواضع التمنية الس ياحية املطلوبة  وتوحيدها 

 بعد ظرهبا يف وزهنا .  

 :مناقشة النتاجئ 5. 4

 تبني افضل بعد تقيمي العوامل املدخةل يف التحليل مت احلصول عىل المنوذج الهنايئ ، واليت

املواقع للتمنية الس ياحية يف الاقلمي اجلبيل مبحافظة اربيل ، و مت حتديد ثالث مراتب 

 الفضل املواضع يف المنوذج املتودل .

( من مساحة الاقلمي اجلبيل يف حمافظة اربيل مالمئة للتمنية %32.55وتبني ان ) 

( 8). اخلارطة رمق ) 2( مك2153.26الس ياحية و مبراتب متفاوتة وبلغ املساحة املرحشة )

 ( ومن بياانهتام نس تنتج ماييل :11( و رمق )10و اجلدولني رمق )

 :قضاء رةواندز 1. 5. 4

اييت القضاء املذكور يف املرتبة الاوىل من انحية مالمئته للتمنية الس ياحية يف الاقلمي  

يث بلغت ( من مساحهتا تعد مالمئة للتمنية الس ياحية ، حب %50.84اجلبيل ، وان )

( من مساحة القضاء %0.45املساحات اليت تاأيت يف املرتبة الاوىل من حيث مالمئهتا )

، و تقع هذه املساحات عىل مقة جبل هندرين و قرية سةالن  2(مك1.96و البالغ )

الواقعة يف مضيق بني جبل هندرين و جبل اكروخ ، كام تظهر مساحات يف الوادي بني 

ل بريش ابلقرب من قرية كَروان ، ابالضافة اىل مقم جبل جبيل اكروخ و هندرين وجب

بريش ، ويعزى جاذبية هذه املناطق للتمنية الس ياحية اىل مجموعة عوامل مهنا ، قرهبا من 

الاوساط الااكدميية و املمتثةل جبامعة سوران و املعاهد املتعددة يف املنطقة و اىل قرهبا 

مك  12ز الاقضية و النوايح حبيث ال تبعد اكرث من من املناطق العمرانية و املمتثةل مبراك

مك عن مركز  20عن مركز قضاء رواندز و مركز انحية وريت كام ال تبعد سوى اكرث من 

 .ان و مركز انحية خليفان و كةالةلقضاء سور

 العديد كام تتصف بقرهبا من القالع ابنةابو و ابنةمري و ئيسقال ، كام تنترش يف املنطقة 
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من املظاهر اجليومورفولوجية النادرة و من ابرزها الكهوف الاكرستية ككهوف جيرناو 

مك عن هنري رواندز و 15كؤمةس يب و خةرةند ، وال تبتعد املناطق الس ياحة اكرث من 

مك عن الطرق الرئيس ية ، وان لهذه املواقع 3ريزانوك كام ال تبتعد املناطق املرحشة اكرث من 

العديد من الاشاكل الطوبوغرافية ويه بعيدة عن املناطق الغري اطالالت رائعة عىل 

الامنية و الارايض و الرتب الصاحلة للزراعة ، كام تنترش فهيا العديد من الينابيع الصافية 

و يه غنية ابحلياة الربية و الغطاء النبايت و تتصف احندارات املناطق اخملتارة ابالعتدال 

ا صيفًا و كرثة التساقطات الثلجية فهيا ش تاًء . اما ابلنس بة ، ابالضافة اىل اعتدال مناخه

املناطق اليت اتيت يف املرتبة الثانية من انحية مالمئهتا للتمنية الس ياحية تس تحوذ عىل 

، ويه تظهر عىل  2(مك65.96( من مساحة القضاء و مبساحة قدره )14.99%)

وجه اخلصوص عىل اطراف اطراف املساحات اليت اتيت يف املرتبة الاوىل ، وعىل 

السفوح اجلنوبية الغربية جلبيل هندرين و اكروخ و السفوح الشاملية الرشقية جلبل كورك 

يف املرتبة  2( مك155.77ابلقرب من قرى فقيان و بمنريد . كام تظهر مساحة قدره )

( من مساحة القضاء . ويعزى توجه امهية املناطق حنو %35.40الثالثة و بنس بة )

ض اىل ابتعادها عن املقومات الرئيس ية للتمنية الس ياحية يف منطقة ادلراسة و الاخنفا

 اىل طبيعة سطح الارض.
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 : منوذج افضل املواضع للتمنية الس ياحية يف الاقلمي اجلبيل مبحافظة اربيل 8اخلارطة 
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 : قضاء جومان 2. 5. 4

اييت هذا القضاء يف املرتبة الثانية بعد قضاء رةواندز من انحية مالمئته للتمنية الس ياحية 

، و  2( مك451.57يف منطقة ادلراسة ، و بلغت املساحة املرحشة بعد انشاء المنوذج )

( من مساحة القضاء اللكية . بلغ مساحة املناطق اليت تاأيت يف املرتبة %49.81بنس بة )

( من املساحة اللكية %0.16، و بنس بة ) 2( مك1.41املساحة )الاوىل من هذه 

للقضاء ، و تظهر هذه املساحات بشلك متناثر عىل سطح املنطقة و ابلقرب من القري 

جومبالوك و رسيشمة روس يت يف السفوح الشاملية جلبل كةالةل ابلقرب من مركز انحية 

وةندة ، وهناك مساحة مسيالن ، كام تظهر مساحات ابلقرب من قرى كونةخان و ان

( اتيت يف املرتبة الثانية من %10.74يف قضاء جومان و بنس بة ) 2(مك97.36قدره )

و  2انحية مالمئهتا للتمنية الس ياحية و تمتثل يف املساحات الواقعة ابلقرب من قرية كةزنة

اكوالن يف السفوح اجلنوبية الرشقية من جبل حسن بك ، ويف الاجزاء الشاملية من 

ة روس يت و عىل امتداد السفوح الشاملية الغربية و اجلنوبية الرشقية جلبال انوكريابن قري

و بريئومةر و رةشيك كويزةن ، كام تظهر مساحات ابلقرب من جبل بةردةقوج و ابلقرب 

من القرى كوجةران و كوندة زور ، كام ان هناك مساحات فوق مقة جبل كودو و سفوهحا 

ة س ياكنيان وتظهر مساحات ايضًا ابلقرب من قرية ويلزي و اجلنوبية الغربية عند قري

 352.79قةالت و جومةسةك . و تظهر مساحات شاسعة يف املرتبة الثالثة و مبساحة 

 .   %38.92، و بنس بة  2م

 : قضاء شقالوة  3. 5. 4

يعد هذا القضاء الثالث من حيث نس بة املساحات املالمئة للتمنية الس ياحية فهيا ، وبلغ 

 .( من نساحة القضاء اللكية%27.31)، و بنس بة  2(مك476.95احهتا )مس

( %0.42، و بنس بة ) 2( مك7.26وتظهر فيه مساحات اتيت يف املرتبة الاوىل والبالغ ) 

من مساحة القضاء ، و تقع هذه املناطق يف السفوح اجلنوبية الغربية من سلسةل جبل 

اين سةروو و خواروو ، كام تظهر هرير ابلقرب من القرى ش يخ مةموداين و كةرةو 

مساحات عىل مقة جبل سفني و سفوهحا اجلنوبية الغربية ابلقرب من القرى خوران و 

 قةالس نج ، بالضافة اىل مساحات ابلقرب من قرية قريزة و كورةشري . 

و بنس بة  2( مك142.4ابلنس بة للمساحات اليت اتيت يف املرتبة الثانية تبلغ مساحهتا )

مساحة القضاء ، تظهر هذه املساحات عىل شلك رشيط ممتد بني  ( من8.16%)

القرى سةراكنت و بلينطة و ماوةراين خواروو و كوركةسةك ، كام تظهر عىل شلك 

رشيط ممتد مع السفوح اجلنوبية الغربية جلبل هرير و متر ابملناطق احمليطة جببل شاكروك 

ة و فريز ابلقرب من حدود ومن مث جبل بش يت زين اىل ان تصل اىل قرى اس بيندار 

 قضاء كوية ، كام تظهر مساحات ابلقرب من جبل سارتكة و جبل سفني .

( 327.29كام تظهر مساحات اتيت يف املرتبة الثالثة يف قضاء شقالوة و مبساحة البالغة )

 ( من مساحة القضاء .%18.74و بنس بة ) 2مك

 قضاء شقالوة اىل قرهبا من املراكز يعزى ظهور هذه املناطق املالمئة للتمنية الس ياحية يف 

العمرانية و املمتثةل مبركز قضاء شقالوة و مركز انحية هريان ، و وجود املراكز الااكدميية 

يف املنطقة و املمتثةل بلكيات اتبعة جلامعة صالح ادلين و املعاهد الفنية ، و قرب املناطق 

وةسةن والتبتعد املناطق اليت اتيت املرحشة من القالع الاثرية كقلعة ابنةمان و قلعة مري 

 مك عن هذه القالع .  10يف املراتب الاوىل و الثانية اكرث من 

كام تظهر يف القضاء العديد من الكهوف الاكرستية مثل كهف اكوانيان و حسار و العديد 

من الكهوف الاخرى ، و العديد من املناطق الاثرية وال تبعد املناطق املرحشة للتمنية 

مك عن لك من منطقة كرد اببري و حسار الاثرية ، كام تتصف  8احية اكرث من الس ي

املناطق املرحشة بقرهبا من املوارد املائية السطحية كرافد ئةيب هةرش و جورةش ، كام 

تكرث الينابيع العذبة و القمم اجلبلية يف القضاء ، عالواًت عىل مالمئة مناخها و تنوع احلياة 

 رضية . الربية و الاشاكل الا

 :قضاء سوران 4. 5. 4

يظهر اكرب املساحات املالمئة للتمنية الس ياحية يف الاطراف اجلنوبية و الرشقية من قضاء 

سوران ، يف حني تاكد ان تنعدم يف الاطراف الشاملية ويعزى ذكل اىل كون هذه 

فهيا و صعوبة املناطق معقدة الالتواء و كوهنا من املناطق الغري الامنة لوجود حقول الغام 

الوصول الهيا لسوء طرق النقل يف هذه اجلهات ، و لوجود سهول زراعية خصبة يف 

هذه املناطق مما جيعل تمنيهتا س ياحيًا غري جديرة اقتصاداًي ، بلغت هذه املساحات 

 ( من مساحة القضاء .%26.62و بنس بة ) 2( مك639.87)

تبة الاوىل و تس تحوذ عىل نس بة من هذه املساحات املرحشة اتيت يف املر  2(مك6.65)

(من مساحة القضاء ، و تظهر يف انحية خليفان عىل شلك رشيط مع امتداد 0.28%)

جبل هرير مواجه لقرى سارتكة و هةروتيان و تومتةرة و سةرشينة ، كام تظهر مساحات 

ممتازة عىل مقة جبل ابرون ، كام تظهر مساحات ابلقرب من قرية ماويليان يف السفوح 

نوبية جلبل برادوست ، و تظهر مناطق ابلقرب من قرية سيتاكن مضن جبل زوزك . اجل 
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مك عن مركز انحية خليفان و تتصف ابعتدال مناخها و تاكمل 15وتبعد هذه املناطق 

ش باكت الطرق و قرهبا من املناطق الاثرية و الااكدميية و التارخيية و الكهوف و املوارد 

 دارها ، عدا موقها الوسطي يف منطقة ادلراسة .املائية السطحية و اعتدال احن

يف القضاء ياأيت يف املرتبة الثانية من انحية مالمئهتا  2(مك175.83هناك ما يقارب ) 

( من مساحة القضاء ، و تظهر هذه املساحات %7.32للتمنية الس ياحية و بنس بة )

افة اىل وادي ئاالنة عىل شلك نطاقات حتيط ابملناطق اليت اتيت يف املرتبة الاوىل ابالض

و مناطق ابلقرب من قرية خالن و رسيشمة يف انحية خليفان و و مساحات ابلقرب 

 من جبل ربةنوك و بيجوانة و بوال .

و بنس بة  2(مك457.39وهناك مساحات تاأيت يف املرتبة الثالثة و البالغ مساحهتا )

ابالضافة اىل  ( من مساحة القضاء و بشلك حييط ابملرتبتني السابقتني 19.03%)

بعض املناطق الاخرى من القضاء و ذكل حتت اتثري مجةل اخرى من العوامل و ابالخص 

 التارخيية و الاثرية .

 قضاء مريكةسور :  5. 5. 4

ان اكرثية املساحات املالمئة للتمنية الس ياحة تظهر يف الاجزاء اجلنوبية و اجلنوبية  

مناطق املرحشة يف قضاء سؤران دون انقطاع الرشقية من القضاء املذكور وهو امتداد لل 

( من املساحة %16.03،  و بنس بة ) 2( مك254.07، وبلغت مساحة هذه املناطق )

 اللكية للقضاء .

ان اكرب املساحات اليت تاأيت يف املرتبة الاوىل يف الاقلمي اجلبيل تظهر يف هذا القضاء و 

ساحة القضاء اللكية ، وتظهر ( من م %0.98، و بنس بة ) 2( مك15.61مبساحة ابلغة )

هذه املناطق املرحشة عىل مقة جبل برادوست و سفوهحا ، ويف مناطق ابلقرب من قرية 

خةالن و ومناطق ابلقرب من قرى نيومرياكن و ليلوك و خوشاكن ، و تبلغ اكرب مسافة 

مك عن مركز قضاء  20مك كام تبعد  10بني هذه املناطق و مركز قضاء مريكةسور 

مك  41مك عن مركز قضاء جومان و  50مك عن مركز قضاء رةواندز و  23و سوران 

عن مركز قضاء شقالوة ، وبذكل تشلك مركزاً وسطيًا جلذب س ياح اقضية الاقلمي 

اجلبيل، عدا جذهبا لساكن املدن الرئيس ية يف احملافظة لقرهبا النس يب . كام تتصف هذه 

ية كدفياكن القدمي  و زخيي سولتان يف قضاء املناطق بقرهبا من الكثري من املناطق الاثر 

مك  7مك ، و تبعد  15سوران وال تتجاوز املسافة بني هذه املناطق و املناطق الاثرية 

مك عن قلعة اكوانيان يف قضاء شقالوة و  22عن قلعة كردةبة يف قضاء مريكةسور و 

عن كهف  مك11مك عن قلعة بس تون و  7قلعة ئيجقةال يف قضاء رةواندز ، وتبعد 

مك عن رافد زاب الكبري ، و يه قريبة  8مك عن كهف بريان ، و تبعد  14شانةدةر و 

مك عن اكرثية الينابيع  9جداً من الينابيع الاكرستية و احلارة و املعدنية و يبلغ معدل بعدها 

مك عن جامعة  20مرت عن الطرق الرئيس ية و 800يف القضاء ، وتبعد هذه املناطق 

ساط الااكدميية يف القضاء . كام تتصف املنطقة ابعتدال مناخها و شهودها سوران و الاو 

للتساقطات الثلجية و غناها ابحلياة الربية و النباتية و تنوع اشاكل سطحها و وجود 

العديد من القمم اجلبلية و الاودية  ابلقرب مهنا ، ولك ماذكر تعد من العوامل اليت 

 ناطق للتمنية الس ياحية يف منطقة ادلراسة .جتعل من هذه املناطق من اجود امل 

يف مرتبيت الثانية و الثالثة  2( مك171.59و ) 2( مك66.88كام تظهر مساحات البالغة )

( عىل %10.82و  %4.22املالمئة للتمنية الس ياحية يف قضاء املذكور و بنسب )

 التوايل.

 :قضاء كوية 6. 5. 4

وىل للتمنية الس ياحية يف قضاء كوية ، ويعزى التظهر اية مساحات مالمئة يف املرتبة الا

ذكل اىل تدين نس بة مسامهة مساحة القضاء املذكور يف الاقلمي اجلبيل ، وبعدها عن 

املصادر املائية و ان اكرثية مساحاهتا عبارة عن ارايض صاحلة للزراعة ، ويه من املناطق 

يف املرتبة الثانية  2( مك22.99الهامش ية ملنطقة ادلراسة ، يف حني تظهر مساحة قدره )

( من مساحة القضاء ، ابلقرب من القرى س يدران و كيشكة و %1.2، و بنس بة )

وانيك سامقويل ، وذكل بسبب التنوع الطوبوغرايف للمنطقة املذكورة ولكوهنا امتداد 

للمنطقة البس يطة الالتواء وقرهبا من طرق النقل و انتشار املواقع الاثرية ابلقرب مهنا . 

( من مساحة القضاء يف %4.4و بنس بة قدره ) 2( مك84.11ام تظهر مساحة قدره )ك

املرتبة الثالثة من انحية مالمئهتا للتمنية الس ياحية ، و تظهر هذه املناطق ابلقرب من 

اجلبال كورةداغ و بنةابوي ، وبشلك عام تعد اجلهات الشاملية من قضاء املذكور من 

 ا س ياحيًا .افضل املواقع اليت ميكن تمنيهت

 2: مراتب املساحات املالمئة للتمنية الس ياحية حبسب الاقضية يف منطقة ادلراسة مك 10اجلدول 

 الاقضية    

 املراتب

 منطقة ادلراسة كوية مريكةسور سوران شقالوة جومان رواندز

 32.89 0.00 15.61 6.65 7.26 1.41 1.96 الاوىل
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 571.43 22.99 66.88 175.83 142.40 97.36 65.96 الثانية

 1548.94 84.11 171.59 457.39 327.29 352.79 155.77 الثالثة

 2153.26 107.10 254.07 639.87 476.95 451.57 223.69 اجملموع

 ( منوذج افضل املواقع للتمنية الس ياحية يف الاقلمي اجلبيل8املصدر : اخلارطة رمق )

 نسب مراتب املساحات املالمئة للتمنية الس ياحية  حبسب الاقضية يف منطقة ادلراسة %:  11اجلدول 

 الاقضية    

 املراتب

 منطقة ادلراسة كوية مريكةسور سوران شقالوة جومان رواندز

 0.50 0.00 0.98 0.28 0.42 0.16 0.45 الاوىل

 8.64 1.20 4.22 7.32 8.16 10.74 14.99 الثانية

 23.41 4.40 10.82 19.03 18.74 38.92 35.40 الثالثة

 32.55 5.60 16.03 26.62 27.31 49.81 50.84 اجملموع

 (10املصدر : اجلدول رمق )

 

 : الاس تنتاجات. 5

توصلت ادلراسة اىل مجةل اس تنتاجات واليت ميكن ان تسامه ابلهنوض ابلواقع الس يايح 

 يف منطقة ادلراسة .

ان ملنطقة ادلراسة ممزيات موقعية ممتازة وذكل لتوسطها و وقوعها بني العديد من  .1

املناطق الس ياحية يف حمافظتني دهوك الواقعة يف اجزاهئا الغربية و سلامينية الواقعة يف 

اجزاهئا اجلنوبية الرشقية ، كام تتصف موقعها اجلغرايف بقرهبا من من املراكز العمرانية 

 . مي كوردس تان العراق عدا قرهبا النس يب من دولتني ايران و تركيا الرئيس ية يف اقل

. حبسب نتاجئ معادةل كرامبون تبني ان ملنطقة ادلراسة امهية س ياحية ابلنس بة اىل ابيق 2

 حمافظات العراق 

. تمتزي منطقة ادلراسة بلك من التنوع جيولويج فريد من نوعه ، و تتنوع املناظر 3

الارض ابالضافة اىل غناها ابملوارد املائية السطحية و اجلوفية ،  الطبيعية ومعامل سطح

وتشلك لك ذكل مقومات ممتازة لتمنية املواقع الس ياحية و من عوامل جيدة القامة انواع 

 خمتلفة من الانشطة الس ياحية .

تنفرد منطقة ادلراسة عن ابيق مناطق العراق و احملافظات الاخرى من انحية تفردها  .4

 . ابنواع متعددة من النبات الطبيعي و الغاابت الالبية و احلياة الربية

. من الناحية املناخية ، تمتزي منطقة ادلراسة جبودهتا و مالءمهتا لغرض التمنية الس ياحية 5

حبيث تس تمل مكيات كبرية من الاشعاع الشميس و تتصف ابعتدال درجات حرارهتا و 

ت العراق ، كام ان نسب رطوبهتا النسبية مالمئة مع درجات اخنفاضها مقارنتاً ببايق حمافظا

احلرارة فهيا حبسب الفصول ، عدا كون رسع الرايح فهيا مناس بة و تشهد تساقطات 

مطرية و الثلجية يف فصل الش تاء و تنخفض فيه عدد الاايم املاطرة يف اشهر و موامس 

 . اذلروة الس ياحية

منطقة ادلراسة العديد من املقومات الرائعة مهنا  من انحية اخلصائص البرشية متتكل . 6

كوهنا منطقة ادلراسة موقعًا وسطيًا بني املدن الرئيس ية يف اقلمي كوردس تان العراق ، و 

ترتبط مع املدن الرئيس ية بش بكة متاكمةل من الطرق الربية ، ويه حاضنة مجلال الطبيعة 

و القالع ، و حتتضن العديد من و متتكل أأقدم مناطق التارخيية و الاثرية والكهوف 

الاوساط الااكدميية ، ولك ذكل جعلها تقدم منتوجا برشاي ثراي لساحئهيا الس متتاع جبامل 

 . الطبيعة او لزايرة مناطق التارخيية والاثرية

( من مساحة الاقلمي اجلبيل يف حمافظة %32.55. من خالل بناء المنوذج تبني ان )7

 .( مك2153.26لغ املساحة املرحشة )احية و مبراتب متفاوتة وباربيل مالمئة للتمنية الس ي

ظهرت من خالل نتاجئ حتليل المنوذج املتودل الختيار مواضع التمنية الس ياحية  ان  .8

( من مساحة منطقة ادلراسة اتيت يف املرتبة الاوىل %0.5و بنس بة ) 2( مك32.89)

ظهر يف الاقضية مريكةسور و لغرض التمنية الس ياحية، وان اكرب نسب هذه الفئة ت 

 . رواندز و شقالوة عىل التوايل

.  من انحية مساحة املواضع املرحشة للتمنية الس ياحة من مساحة القضاء اللكية ، اتيت 9

قضاء رواندز يف املرتبة الاوىل و قضاء جومان يف املرتبة الثانية و قضاء شقالوة يف 

 املرتبة الثالثة .

ليت توصل الهيا المنوذج من املمكن ان يطرأأ علهيا تغيريات و وذكل . الامهية املوقعية ا10

 تبعًا لتغيري املتغريات ادلاخةل يف التحليل و عىل وجه اخلصوص املتغريات البرشية .

 :التوصيات. 6

رضورة ادخال التقنيات احلديثة و املمتثةل بنظم املعلومات اجلغرافية و اس تخداهما يف  .1

طبيق اماكنياهتا ابالخص تطبيقات الامنذج ، النه يعطي نتاجئ ادلراسات الس ياحية  و ت 
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مذهةل يف هذا اجملال ، و من الرضوري بناء قاعدة بياانت جغرافية من و حتديهثا ابس مترار 

 لغرض الاس تفادة مهنا يف مثل هذا النوع من ادلراسات .

ىل من الرضوري عىل وزارة البدلايت و هيئة الس ياحة اتسيس مديرية خمتصة ع .2

مس توى الاقلمي اجلبيل و تديرها الكوادر الااكدميية اخملتصة ، وتقوم  ابجراء املسوحات 

الس ياحية و تقوم جبمع البياانت عن عدد الس ياح القادمني اىل املنطقة و مدة بقاهئم و 

 متطلباهتم .

من الرضوري التعاون انشاء تعاون بني هيئة الس ياحة يف الاقلمي و الاوساط  .3

يف العراق و ادلول الاخرى ، لغرض الاس تفادة من احملددات اجليولوجية  الااكدميية

 املوجودة يف منطقة ادلراسة و استامثرها مكقوم س يايح .

عىل اجلهات اخملتصة القيام بعمليات التسويق الس يايح ملقومات اجلذب الس ياحية  .4

خالل قنوات متعددة الطبيعية و البرشية املوجودة يف منطقة ادلراسة ، و الرتوجي لها من 

 .و توجيه اجلهود املبذوةل يف هذا اجملال اىل ابيق حمافظات العراق .

رضورة الاهامتم ابملقومات الس ياحية الطبيعية و البرشية الفريدة ملنطقة ادلراسة ، و  .5

اتسيس امناط الس ياحية املتنوعة و بشلك يتالمئ مع نوع املقومات ، و عدم الاعامتد عىل 

ومس واحد و توس يعها ليك يس متر يف مجيع فصول الس نة و بذكل يوفر الس ياحة يف م

 املرونة للمشاريع الس ياحية املقامة.

عىل اجلهات اخملتصة الاهامتم ابملواقع اليت اتيت يف املرتبة الاوىل من انحية مالمئهتا  .6

س ياحية  للتمنية الس ياحية ، وتوفري املرتكزات الفوقية و التحتية فهيا و حتويلها اىل مواقع

، ومن مث املواقع اليت اتيت يف املرتبة الثانية ، وحيقق بذكل الاستامثر الامثل للمقومات 

 الس ياحية املوجودة يف املنطقة و حيقق التوازن املاكين ومن مث التمنية املاكنية املتوازنة  .

د وضع خطة مالمئة تشرتك فهيا اكفة دوائر الاقلمي لبيان مايه املقومات اليت تساع .7

عىل تنش يط الس ياحة الش توية و الاس تفادة من املناطق اجلبلية ذات كثافات ثلجية 

 العدادها مكنتجعات ش توية اضافة اىل اقامة املسابقات و املهرجاانت فهيا .

اختيار بؤر كتجمعات س ياحية تنطلق اىل املساحات الاخرى مضن الانطقة اخملتارة  .8

 مكدن س ياحية .

 صادر:امل

 :العربيةالكتب ابللغة 

 ، عامن. 1(، اجلغرافية الس ياحية ، دار اسامة للطباعة و النرش ، ط2011ابو جحر. أأمنة ،)

(،اجلغرافية التطبيقية ، طرق التطبيق واجنازاته  املطبعة الفنية احلديثة ، 1971الاانصوري.جامل،)

 القاهرة

اجلديد ، مطبعة بغداد ، ( ، الس ياحة يف العراق ، التخطيط العلمي 1972البكري.عالء ادلين،)

 بغداد.

(، الاسس العلمية ملناجه البحث الاجامتعي ، دار الطليعة للطباعة و 1982احلسن.احسان محمد  ،)

  .النرش ، بريوت

(, الس ياحة البيئية " مهنج اقتصادى متاكمل لصناعة س ياحية واعدة" 2005اخلضريى, حسن امحد ،)

 .مجموعة النيل العربية, القاهرة

(،اجلغرافية دامعة التخطيط،رشكة الانلكزيية للطباعة 1971.صالح ادلين عيل،)الشايم

  والنرش،الاسكندرية.

 . (، لكية الاداب ،جامعة البرصة1988املوسوعة اجلغرافية ملدينة البرصة ،)

 (، دراسة تركيبية ملقاطع خمتارة يف طييت بطمة الغربية و بريمم داغ ، دار1982النائب. مهنل امحد  ،)

 الصداقة للطباعة ، بغداد .

(، تاأرخي الكرد القدمي ، مطبعة جامعة صالح دلين, 1990أأمحد.جامل رش يد  و رش يد . فوزى ،)

 .أأربيل

 .(، مقدمة ىف اترخي احلضارات القدمية , اجلزء الاول , دار الوراق للنرش , بريوت2009ابقر .طه  ,)

 . دار زهران للنرش والتوزيع , الارد( ،صناعة الس ياحة, 1997توفيق.ماهرعبدالعزيز  ،) 

(، اثريزطاي هةولري ةل سةرضاوة ميخييةاكندا ، ئينسلكؤثيدايي 2009حسن .ئةردةالن عوسامن ،)

 هةولري ، بةرطي دووةم ،طرين طالؤري، لبنان.

 .1دمشق ، ط  –( ، الس ياحة صناعة العرص ، دار حازم 2002خربوطيل.صالح ادلين ،) 

  .اجلغرافية موضوعها ومناجهها واهدافها ، دار الفكر املعارص ، بريوت(، 2000خري.صفوح  ،)

، 1، ط gis (،اسس التحليل املاكين يف اطار نظم املعلومات اجلغرافية2012داوود.مجعة محمد ،)

 .  دوون مطبعة و ماكن الطبع

براهمي  و الشلش.عيل حسني ،)  .  غداد (، جغرافية الرتبة ،مطبعة جامعة بغداد ، ب1985رشيف.اإ

غرايبة. خليف مصطفى ، دون س نة طبع ،  الس ياحة البيئية مع الرتكزي عىل الوطن العريب بشلك عام 

 . والأردن بشلك خاص،دار انرشى للنرش الايكرتوين, الاردن

  . (، الس ياحة احلديثة علامً و تطبيقًا ، الهيئة العامة املرصية للكتاب ، القاهرة1975اكمل.محمود  ،)

آخرون ،)محمد.صب (، مقدمة يف اجلغرافية الس ياحية،مع دراسة عن القطر 1980اح محمود وأ

 .العرايق،بغداد

 . ، دمشق 1(، املناخ و الس ياحة ، دار الانوار ، ط1997موىس.عيل حسن ،)

(، املناخ و الس ياحة مع منوذج تطبيقي عىل سورية و مرص ، دار الانوار 1998موىس.عيل حسن ،)

 . دمشقللطباعة و النرش ، 

(، مقومات صناعة الس ياحة ىف حمافظة دهوك"حتليل جغراىف"  2005موسيس.نيشان سورين ،) 

 .دار س ثريز للطباعة والنرش، دهوك

   . (، فلسفة اجلغرافية ، مكتبة الأنوار ، دمشق1980مويش.محمد امحلادي عيل ،)

حامية الطبيعة، ترمجة د. (، اجلوانب اجلغرافية ىف 1996ميالنوفا.ى. ف و رايبتش يكوف. ا. م ،) 

 أأمني طربوش، دار عالءادلين للنرش والتوزيع والرتمجة، دمشق .  

 الاطارحي اجلامعية:

(، أأثر ختطيط التمنية الس ياحية يف احلياة الاجامتعية والاقتصادية 2005ادللميي. سفيان منذر صاحل ،)

وة ، رساةل ماجس تري شقال –يف اقلمي العراق الشاميل منطقة ادلراسة مصيف صالح ادلين 

 .مقدمة اىل املعهـد العـايل للتخطيط احلرضي والاقلميي ، جــامعة بغـداد

عداد اخلرائط الرمقية لبعض خصائص الرتب يف قضاء 2011الس هباين. محزة انفع بديوي عيل ،) (، اإ

ىل جملس لكية الرتبية ، جامعة تكريت.   حديثة ، رساةل ماجس تري مقدمة اإ

(، مقومات التمنية الس ياحية يف ليبيا دراسة يف جغرافية الس ياحة 2001ادلين ،)الطيب.سعيد صفي 

 . ، اطروحة دكتوراه مقدمة اىل قسم اجلغرافية مبجلس لكية الاداب ، جامعة قاهرة ، القاهرة

(، احلرارة و الاقالمي الفيس يولوجية يف اململكة العربية السعودية ، اطروحة 2001جيب. بدرية  ،)

 . ، لكية الرتبية للنبات ، جدةدكتوراه 

(، خةسةلتة رسوشتيةاكين هةرميي ضيااكن ةل اثريزطاي هةولري و 2008محد.انيل جواد  ،)

طريوطرفتة ذينةطاييةاكين ، انمةيةيك ماس تةرة ثيشكةشكراوة بة ئةجنومةين كؤليذي زانس تة 

  . مرؤظايةتيةاكن ةل زانكؤي كؤية ، كؤية

(، تقيمي س يايح ملناطق جبال كوردس تان العراق ، رساةل ماجس تري 1991،)خطاب. نياز عبدالعزيز 

 . مقدمة اىل رئاسة قسم اجلغرافية مبجلس لكية الاداب ، جامعة صالح ادلين ، اربيل
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صليح. عيش ، دون س نة،  الآاثر التمنوية للس ياحة, مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجس تري يف العلوم 

 . قتصادية, جامعة ابتنة, جزائرالاقتصادية, لكية العلوم الا

(، وقت الفراغ و اثره يف تمنية نشاطات الس ياحية و الرتوحيية، 2002عبدالكرمي. اكرم عبدالرمحن،)

رساةل ماجس تري مقدمة اىل جملس لكية الادارة و الاقتصاد قسم الس ياحة جبامعة املستنرصية، 

 . بغداد

ملشكـــالت البيئيـة اشارة اىل مرص وبعض دول شامل ( ، التمنيــة وا2003عبديل. منذر بن صاحل ،) 

 . افريقيا ، اطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس لكية الرتبية / ابن رشد، جامعة بغداد

(، التمنيــة واملشكـــالت البيئيـة اشارة اىل مرص وبعض دول شامل 2003عبديل.منذر بن صاحل  ،) 

   . لكية الرتبية / ابن رشد ، جامعة بغدادافريقيا ، اطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس 

(,المتثيل اخلرائطي للمالمئة والقابلية الأرضية وأأثرها يف اس تعامالت 2010عيل. أأمري حسني عبدا هلل  ,)

  الأرض الزراعية يف قضاء ادلبس ,رساةل ماجس تري, جامعة تكريت,لكية الرتبية,قسم اجلغرافيا

لوجية حوض بريةمةكرون اجلبلية ،رساةل ماجس تري مقدمة (،  جيومورفو 1983غريب. عطا محة  ،)

 اىل قسم اجلغرافية ، لكية الاداب ، جامعة اسكندرية ، الاسكندرية.  

(، أأمهية الس ياحة يف ظل التحوالت الاقتصادية, أأطروحة للحصول 2004مبارك . كواش خادل ،) 

 .سم العلوم الاقتصاديةعىل شهادة ادلكتوراه يف العلوم الاقتصادية, جامعة اجلزائر, ق 

(،  الاسرتاتيجية الرتوجيية واسهاماهتا يف تسويق الس ياحة ادلاخلية, رساةل 2010نوال. دماد ، )

براهمي, لكية  مقدمة مضن متطلبات نيل درجة املاجس تري يف العلوم الاقتصادية, جامعة دايل اإ

 .العلوم الاقتصادية, جزائر

(، توانس تة جوطرافييةاكين دروس تكردين اثريَزراوة 2011هةانرةيي. رزطار حمةمةد عوسامن  ،)

رسوشتيةاكن ةلهةريَمي ضيايي اثريَزطاي هةولرَيو طرنطيان ةلبةدهيَيناين طةشةثَيداين بةردةوام 

 ، انمةيةيك ماس تةر ثيشكةشة بة ئةجنومةين كؤليذي ئاداب ةل زانكؤي صةالح ادلين ، هةولري. 

 دورايت و البحوث:

  . (، مسلتا طوبزاوة وكيةلشني, جمةل سومر, مديرية الااثر العامة , بغداد1952الامني.محمود , )

آزاد محمد أأمني ،) (، املقومات اجلغرافية الطبيعية لنشوء وتطور الس ياحة يف املنطقة 1979النقشبندي.أ

 . ( ، الس نة الأول2اجلبلية ابلعراق ، جمةل الرتبية ، جامعة البرصة ، العدد )

(، اثر املعامل الطبيعية يف جذب 2016أأمحد محدأأمني  و الرواندزي.معر حسن حسني ،)ديوانه. ئاماجن 
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الس ياحية يف (،التمنية 2016سعيد.عيل لفتة  و عبدال. اعياد عبدالرضا  و جامس. وسام عبدهللا  ،) 
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, urban and sustainable development  3، دون ماكن نرش ، دون مطبعة ، العدد ،

 .1اجملدل

ملكة (، املقومات الطبيعية للس ياحة يف منطقة جازان جنوب غرب امل2004عبدامحليد.عاطف معمتد ،)

 منظور جيومورفولويج ، جمةل امجلعية اجلغرافية الكويتية ، الكويت . –العربية السعودية 

(، الس ياحة يف اقلمي العني مقوماهتا و خصائصها اجلغرافية ، جمةل امجلعية 1994غنمي. عبدامحليد ،)

 اجلغرافية الكويتية ، الكويت .
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