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 ومجاالتها السياحية (GISنظم المعمومات الجغرافية )

 ا.م.د. احمد عبد الكريم كاظم 

 تدريسي في قسم السياحة

يتسارع التطور العممي والتقني بقفزات يتسع مداىا كل مرة عن سابقتيا، وكثيرا ما يطمق عمى المرحمة 
ولعل أىم العوامل التي دفعت بيذا االتجاه ىو تطور العموم  التقنية.-الراىنة من التطور اسم الثورة العممية

األساسية وبخاصة الرياضيات والفيزياء التي أفرزت فروعا متقدمة مثل النمذجة الرياضية وعموم اإللكترونيات، وقد 
بأنيا الفرع أدى الربط بينيا إلى ظيور المعالجة والنمذجة اآللية لممعطيات وظيور المعموماتية، التي يمكن تعريفيا 

عادة تنظيميا، وحفظيا  العممي الذي ييتم بطرق جمع المعمومات، ودراسة خصائصيا، وأساليب معالجتيا، وا 
ونشرىا، وتيسير سبل استخداميا في مختمف المجاالت العممية والعممية، وذلك كمو باالعتماد عمى تقنية الحاسب 

 . اآللي، وبرمجة العمل بواسطتو

، حيث أن (Information) وبين المعمومات (Informatique) تمييز بين المعموماتيةولعمو من المفيد ال 
المعمومات ىي المعطيات المنسقة التي نممكيا عن شيء معين أو ظاىرة ما، وىي بالتالي مادة عمل 

فيي مجموعة المعمومات المتعمقة بظاىرة  ( Système d’Information ) أما نظم المعمومات المعموماتية.
أما  .واحدة أو مجموعة من الظواىر المرتبطة مع بعضيا بتأثير متبادل تحمكو عوامل مكانية أو زمانية أو سواىا

فيي معمومات عن ظواىر   (Système d’Information Géographique) مفيوم نظم المعمومات الجغرافية
 (. Y,X ) اإلحداثياتأي يمكن تحديد موقعيا من خالل  – وأشياء ليا ارتباط بالمكان

نظم المعمومات الجغرافية تطورا مستمرا واكب توسع وانتشار استعماالتو واختمفت التعاريف ت لقد عرف
حسب الخمفيات العممية لمقائمين عميو وحسب تنوع مجاالت تطبيقاتو مما أدى إلى تنوع واضح في صيغة التعريف 

 .حسب مختمف التخصصات

 :ة عالميا لنظم المعمومات الجغرافيةومن أىم التعاريف المتداول

: "نظام المعمومات الجغرافية ىي حالة خاصة من نظم المعمومات  (Dueker, 1979) تعريف دويكر
التي تحتوي عمى قواعد معمومات تعتمد عمى دراسة التوزيع المجالي لمظواىر واألنشطة واألىداف التي يمكن 

احات لجعل البيانات جاىزة السترجاعيا وتحميميا أو االستفسار عن تحديدىا مجاليا كالنقط أو الخطوط أو المس
 بيانات من خالليا ".



2 
 

: "نظام المعمومات الجغرافية ىو نظام تكنولوجي لممعمومات يقوم ( Parker, 1979)تعريف باركر
 بتخزين وتحميل وعرض كل المعمومات المجالية وغير المجالية".

: "نظام المعمومات الجغرافية ىو نظام قاعدة بيانات ( Smith et al, 1987) تعريف سميت وآخرون
يحتوي عمى معمومات مجالية مرتبة باإلضافة إلى احتوائو عمى مجموعة من العمميات التي تقوم باإلجابة عمى 

 استفسارات حول ظاىرة مجالية من قاعدة المعمومات".

 ص من نظم المعمومات.تعتبر ىذه التعاريف أن نظم المعمومات الجغرافية ىي نمط خا

"نظام المعمومات الجغرافية ىو عبار عن مجموعة من حزم البرامج  :(Burrough, 1986) تعريف باروغ
 التي تمتاز بقدرتيا عمى إدخال وتخزين واستعادة ومعالجة وعرض بيانات مجالية لجزء من سطح األرض".

ة مكونة من التجييزات المعموماتية : "نظام المعمومات الجغرافية ىو مجموع(NCGIA, 1990) تعريف
دارة وتحميل ونمذجة وعرض البيانات المرتبطة بمواقعيا  والبرامج والوظائف اآللية التي تتيح مسح و تخزين وا 

 الجغرافية وذلك بيدف حل المشاكل المعقدة والمرتبطة بالتخطيط والتدبير".

الجغرافية ىي عبارة عن نظم  أن نظم المعمومات   NCGIAو Burrough يتضح من خالل تعريف 
وىناك من يعتبر نظم المعمومات الجغرافية وسيمة فعالة لممساعدة عمى اتخاذ القرار كما ىو وارد  متعددة الوظائف.

يعمل عمى   ىو نظام لممساعدة عمى اتخاذ القرار  " نظام المعمومات الجغرافية  ( Cowen, 1988) في تعريف
 سياق حل المشاكل".إدماج البيانات المجالية في 

ومن التعاريف التي ترى وجود تشعب كبير في مفيوم نظم المعمومات الجغرافية نجد تعريف 
: "نظم المعمومات الجغرافية ىي مجمع متناسق يضم مكونات الحاسب اآللي 0991 األمريكية  ESRIمؤسسة

دقيق لممعمومات المجالية وتخزينيا  والبرامج وقواعد البيانات باإلضافة إلى األفراد، ويقوم في مجموعو بحصر
 وتحديثيا ومعالجتيا وعرضيا".

اعتمادا عمى ىذه التعريفات يمكن القول بأن نظام المعمومات الجغرافية ىو نظام ذو مرجعية مجالية 
التي تسمح لممستعمل بتفنيد  "Logiciels (Software)والبرامج " "Materielles (Hardware)ويضم األجيزة "

من الميام كإدخال المعطيات انطالقا من مصادر مختمفة )خرائط وصور جوية وصور األقمار مجموعة 
خراج المعطيات والبيانات بمختمف األشكال…االصطناعية دارة وتحميل وعرض وا  )خرائط  ( و تخزين وتنظيم وا 

 ورسوم بيانية وجداول وتقارير (.
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براز  تميزت المرحمة األولى ) نياية السبعينيات ( من نظم المعمومات الجغرافية بجرد المعطيات وا 
العالقات كالجرد الغابوي والشبكات العمومية والمعمومات الكدسترالية، وقد استعممت نظم المعمومات الجغرافية في 

 .ىذه المرحمة إلنجاز الجرد واالستشارة

الجغرافية قادرة عمى اإلجابة عمى األسئمة  أصبحت نظم المعمومات الثمانينيات ( في المرحمة الثانية )            
األكثر تعقيدا والتي تتطمب الربط بين مجموعة من الطبقات المعموماتية واستعمال التقنيات اإلحصائية والتحميل 

 المجالَي.

 من تطور نظم المعمومات الجغرافية ظير توجو جديد نحو التدبير في المرحمة الثالثة ) التسعينيات (           
 وتميزت ىذه النظم بالتحميل المجالي و النمذجة. ( واتخاذ القرار

 تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية
عمل عمى جمع التي تان لمحاسوب فضآل كبيرآ فيو يدخل في مجاالت عديدة ومنيا نظم المعمومات الجغرافية 

خراج وتوزيع البيانات والمعمومات المكانية.  وىذه أنظمة تعمل عمى جمع وادخال وصيانة وتخزين وتحميل وا 
خراج المعمومات المكانية والوصفية ألىداف محددة، وتساعد عمى التخطيط واتخاذ  ومعالجة وتحميل وعرض وا 
القرار فيما يتعمق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن، باإلضافة إلى قراءة البنية التحتية ألي مدينة عن 

، يمكننا ىذا النظام من إدخال المعمومات الجغرافية )خرائط، صور LAYERS اتطريق إنشاء ما يسمى بالطبق
جوية، مرئيات فضائية( والوصفية )أسماء، جداول(، معالجتيا )تنقيحيا من الخطأ(، تخزينيا، استرجاعيا، 
حصائي، وعرضيا عمى شاشة الحاسوب أو عمى ورق في شكل خرائط،  استفسارىا، تحميميا تحميل مكاني وا 

 .ارير، ورسومات بيانية أو من خالل الموقع اإللكترونيتق
نظم المعمومات الجغرافية يعتبر فرع من فروع العموم االخرى مع التطور حتى يومنا ىذا و مازال يتطور و تزداد 
أىميتو مع زيادة امكاناتو وسيولة الحصول عمى المعمومات . تتألف نظم المعمومات الجغرافية من عناصر 

المعمومات المكانية والوصفية وأجيزة الحاسب اآللي والبرامج التطبيقية والقوة البشرية )األيدي العاممة(  أساسية ىي
 .والمناىج التي تستخدم لمتحميل المكاني. سيتم التركيز ىنا عمى بعض ىذه العناصر

 
 المعمومات المكانية والوصفية

ىذه الطرق تدعى بالمعمومات األولية والتي يمكن يمكن الحصول عمى المعمومات المكانية بطرق عديدة. أحد 
واالستشعار عن بعد،  ,AERIAL PHOTOGRAPHY – جمعيا بواسطة المساحة األرضية، والتصوير الجوى

ونظام تحديد المواقع العالمي. يمكن أيضًا المجوء لمعمومات ثانوية يتم جمعيا بواسطة الماسح الضوئي، أو لوحة 
خطوط األتوماتيكي. تزود الخريطة بمعمومات إضافية تدعى بالمعمومات الوصفية لتعريف الترقيم، أو المتتبع لم
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ضفاء تفاصيل أكثر عن ىذه الخرائط  .أسماء المناطق وا 

 األجهزة الحاسوبية والبرامج التطبيقية

قواعد  حيث تقوم بتحميل ومعالجة البيانات التي تم تخزينيا في GIS تمثل الحواسيب العنصر الدماغي في نظام
واحدة لمتغمب عمى المشاكل  layer -بيانات ضخمة. تخّزن بيانات نظام المعمومات الجغرافية في أكثر من طبقة

 .التقنية الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من المعمومات دفعة واحدة
 بنظام المعمومات االتجاىية مثل توجد برامج تطبيقية عديدة مخصصة لنظم المعمومات الجغرافية منيا مايعمل

ArcGIS والتي تعمل عمى نظام الخاليا مثل ERDAS. 

، ىو نظام قائم (Geographic information system GIS:نظام المعمومات الجغرافية )باإلنكميزية
خراج وتوزيع البيانات والمعمومات المكانية.  عمى الحاسوب يعمل عمى جمع وصيانة وتخزين وتحميل وا 

خراج المعمومات المكانية والوصفية وى ذه أنظمة تعمل عمى جمع وادخال ومعالجة وتحميل وعرض وا 
ألىداف محددة، وتساعد عمى التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعمق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في 
 السكن، باإلضافة إلى قراءة البنية التحتية ألي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات

LAYERS )يمكننا ىذا النظام من إدخال المعمومات الجغرافية )خرائط، صور جوية، مرئيات فضائية ،
والوصفية )أسماء، جداول(، معالجتيا )تنقيحيا من الخطأ(، تخزينيا، استرجاعيا، استفسارىا، تحميميا 

حصائي، وعرضيا عمى شاشة الحاسوب أو عمى ورق في شكل خرائط، تقار  ير، تحميل مكاني وا 
 .ورسومات بيانية أو من خالل الموقع اإللكتروني

تساعد نظم المعمومات الجغرافية في اإلجابة عن كثير من التساؤالت التي تخص التحديد )ما ىو 
النمط السياحي، ما أنواع الخدمات السياحية في المدينة او المحافظة او البمد( ،القياسات )ما مساحة 

الخدمات السياحية ،(، والموقع )أين تقع المدن السياحية؟ ما ىي  واحداثيات الوحدة الواحدة من
خدماتيا(، والشرط )ماىى معايير المدن السياحية ومخططاتيا(، والتغير )ما ىو التغير الحاصل في 
التوزيع الجغرافي لمفنادق السياحية ، شركات السفر والسياحة ، المطارات الدولية، المطاعم والمقاىي(، 

 لنمطي )ماىى العالقة بين توزيع السياح ومناطق السياحية؟(والتوزيع ا
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 مكونات نظم المعمومات الجغرافية

تتألف نظم المعمومات الجغرافية من عناصر أساسية ىي المعمومات المكانية والوصفية وأجيزة 
لمتحميل  الحاسب اآللي والبرامج التطبيقية والقوة البشرية )األيدي العاممة( والمناىج التي تستخدم

 المكاني. سيتم التركيز ىنا عمى بعض ىذه العناصر. المعمومات المكانية والوصفية

يمكن الحصول عمى المعمومات المكانية بطرق عديدة. أحد ىذه الطرق تدعى بالمعمومات األولية 
 AERIAL – والتي يمكن جمعيا بواسطة المساحة األرضية، والتصوير الجوى

PHOTOGRAPHY, ر عن بعد، ونظام تحديد المواقع العالمي. يمكن أيضًا المجوء واالستشعا
لمعمومات ثانوية يتم جمعيا بواسطة الماسح الضوئي، أو لوحة الترقيم، أو المتتبع لمخطوط 
األتوماتيكي. تزود الخريطة بمعمومات إضافية تدعى بالمعمومات الوصفية لتعريف أسماء المناطق 

ضفاء تفاصيل أكثر عن ىذه الخ  رائط. األجيزة الحاسوبية والبرامج التطبيقيةوا 

حيث تقوم بتحميل ومعالجة البيانات التي تم تخزينيا  GIS تمثل الحواسيب العنصر الدماغي في نظام
واحدة  layer -في قواعد بيانات ضخمة. تخّزن بيانات نظام المعمومات الجغرافية في أكثر من طبقة

 .عن معالجة كميات كبيرة من المعمومات دفعة واحدة لمتغمب عمى المشاكل التقنية الناجمة

توجد برامج تطبيقية عديدة مخصصة لنظم المعمومات الجغرافية منيا مايعمل بنظام المعمومات 
 برامجيات حرة .ERDAS والتي تعمل عمى نظام الخاليا مثل ArcGIS االتجاىية مثل

 من ىذه البرامج .GIS ياناتتوجد بعض البرامجيات مفتوحة المصدر والتي تحاكي بعض ب
Quantum GIS  نشاء الخرائط عمى الحاسوب وىو برنامج صغير يسمح لممستخدم بتييئة وا 

توجد  .ESRI ShapeFile, geotiff الشخصي، كما يدعم العديد من صيغ البيانات المكانية مثل
م ، يتكون اى نظاGRASS GIS ،SAGA GIS :أيضا برامجيات مفتوحة المصدر أخرى مثل

الذي ” بورو”معمومات جغرافى من مركبات أساسية ، و ىذه المركبات يمكن أن نستنتجيا من تعريف
قال نظام المعمومات الجغرافي عبارة عن مجموعة منظمة و مرتبة من أجيزة الحاسب االلى و البرامج 

ستدعاء و المعمومات الجغرافية و الطاقم البشرى المدرب قامت لتقوم بتجميع ورصد وتخزين و ا
 البيانات و معالجة و تحاليل وعرضيا

 المركبات األساسية لنظم المعمومات الجغرافية :

 Information المعمومات -0
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 Funds المتطمبات المادية -2
 Hardware and Software المتطمبات الفنية -3
 People المتطمبات البشرية -4
 Method اساليب التشغيل -5

 مميزات نظم المعمومات الجغرافية :

 .في تخطيط المشاريع الجديدة و التوسعية تساعد -0
 . تساعد السرعة في الوصول إلى كمية كبيرة من المعمومات بفاعمية عالية -2
 . تساعد عمى اتخاذ أفضل قرار في اسرع وقت -3
 .تساعد في نشر المعمومات لعدد أكبر من المستفيدين -4
 . حدةدمج المعمومات المكانية و المعمومات الوصفية في قاعدة معمومات وا -5
 .توثيق و تأكيد البيانات و المعمومات بمواصفات موحدة -6
 . التنسيق بين المعمومات و الجيات ذات العالقة قبل اتخاذ القرار -7
 .القدرة التحميمية المكانية العالية -8
 . القدرة عمى االجابة عمى االستعالمات و االستفسارات الخاصة بالمكان أو المعمومة الوصفية -9

 .القدرة عمى التمثيل المرئى لممعمومات المكانية -01
 .لالقتراحات الجديدة و المشاريع التخطيطية و دراسة النتائج Simulation التمثيل المحكاة -00

 تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية

 . الخرائط السياحية -0
 .طرق جوية(-طرق بحرية-نماذج و انماط تمثيل الشبكات السياحية )طرق برية -2
 .مراقبة حماية البيئة السياحية المستدامة تقييم و -3
 .انظمة المالحة العالمية -4
 .تقييم و مراقبة ثروات المناجم و التعدين -5
 .الخرائط الموضوعية -6
 .(أدارتيا-تخطيطيا-المصادر المائية) كتشافيا -7
 .إنتاج و تحديث و نشر خرائط األساس -8
 )المطارات السياحية والمطارات الدولية( المواصالت تطبيقات -9

 .تطبيقات خاصة بالغابات -01
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 . السياحي تطبيقات التسويق -00
 تطبيقات خدمات السياحة العامة وتشمل:  -02
 .تطبيقات الكيرباء وشبكاتيا - أ

 .تطبيقات شبكات الغاز الوقود - ب
 تطبيقات شبكات المياه - ت
 .تطبيقات الصرف الصحي - ث
 .تطبيقات الياتف وخدمات االتصاالت - ج
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  لخدمات السياحة الدينية)التطبيقات العملية لمدينة النجف والكوفة المكانيتحليل التركز خامساً 

ٌُعد تحلٌل تركز الظواهر النقطٌة من التحلٌالت االحصائٌة التً تعنى بحساب البٌانات     

النقطٌة بطرٌقة سالسل هرمٌة منحنٌة ، تعطى ألعلى الكثافات نواة تتضاءل مع تزاٌد المسافة 

هذه الطرٌقة االحصائٌة للكشف عن مناطق أعلى التركزات واقلها، ومن  وُتستعملبٌن النقاط  ، 

هذه االداة من اجل  اُستعملتخاللها ٌمكن استقراء وتحلٌل االشكال الناتجة فً الخرٌطة وقد 

حلقات  هٌأةنقاط ، فتظهر االداة التركز االكثر على  بهٌأةاستخراج تركز الخدمات السٌاحٌة 

لخدمات المدروسة وتمتاز هذه االداة بالدقة والواقعٌة، وان هذا االختبار تحٌط بتجمعات ا

      االحصائً ٌقوم بحساب كثافة النقاط حول نقطة المركز وتكون القٌمة األعلى عند المركز 

و تتناقص باالبتعاد عنه ،و ٌعبر عن مناطق التركز بـ)القمة( التً تشٌر الى مناطق التركز 

حو االقل كثافة وأنتشاراً ، ان هذا االسلوب ٌكشف لنا مدى ارتباط  الخدمات االكثر ثم تتدرج ن

( Kernel Densityاالداة ) استعمالقمم مكانٌة عن طرٌق  بهٌأةالسٌاحٌة بمواقعها الجغرافٌة 

( ، اذ توضح التدرجات اللونٌة خاصٌة التركز  للخدمات GISفً نظم المعلومات الجغرافٌة )

 ً :السٌاحٌة  وكما ٌأت

 :مراقد والمساجد ومقامات االولياء والصالحينلل الخدمي تركزال -1

( وٌتضح Kernel Densityاالداة ) استعمال( كثافة تركز المراقد الدٌنٌة ب1توضح الخرٌطة )

مسجد ( مراقد دٌنٌة فً مدٌنة الكوفة هً 9على )االولى  القمة شملت ، اذ منها وجود قمتٌن

بنت االمام علً  ومرقد مسلم بن عقٌل ومرقد هانً ابن عروة ومرقد خدٌجة الكوفة المعظم

ومقام النبً ٌونس   ومسجد السهلة المبارك ومسجد صعصعة السالم( م)علٌه ومرقد مٌثم التمار

( مراقد دٌنٌة كان فً 8بـ) جاءت القمة الثانٌة ومرقد ابراهٌم الغمر )علٌهم السالم( على حٌن

ًّ هللا هود وصالح )علٌه السالم( والمزارات المحٌطة به م علًمرقد االمامقدمتها  مثل مرقد نب

 ومقام االمام زٌن العابدٌن )علٌه السالم( ومرقد صافً صفا ، ومقام بنات الحسن )علٌهم السالم(

اذ تشكل هذه القمة االساس المهم فً عملٌة الجذب السٌاحً الدٌنً والمقصد االول للسٌاح 

ر هذا التركز من حٌث عدد المراقد الدٌنٌة ومدى ارتباطها المكانً ٌعود الى ان ان تفسٌ الوافدٌن

هـ( وهذا ٌعنً 36مدٌنة الكوفة كانت مركز للعاصمة االسالمٌة التً اتخذها االمام علً سنة )

ان المراقد الدٌنٌة فً مدٌنة النجف كانت الحقة للمراقد الدٌنٌة فً مدٌنة الكوفة ، وان درجة 

لمكانً فٌما بٌنها كان وثٌقاً من حٌث امتداد القمة الثانٌة نحو القمة االولى عن طرٌق الترابط ا

 مرقد كمٌل بن زٌاد النخعً )علٌه السالم( ومسجد الحنانة .
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 (1الخرٌطة )
 للمراقد الدٌنٌة فً منطقة الدراسة الخدمًالتركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ArcGis 10.3.1 ( ضمن بيئة برنامجKernel Densityالمصدر: باالعتماد عمى تطبيق اداة )
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 :والشعبية  السياحية لمفنادق الخدميالتركز  -2

 (Kernel Densityاالداة ) استعمالب الفنادق السٌاحٌة والشعبٌةكثافة تركز ( 2توضح الخرٌطة )    

قمة  وبوجود )علٌه السالم(بالقرب من مرقد االمام علً كان فً المدٌنة القدٌمة  الخدمً ان التركزو

اما   بمحالتها االربعة )البراق والحوٌش والمشراق والعمارة( واحدة ضٌقة تركزت فً المدٌنة القدٌمة

الكوفة  ولم ٌظهر اي تركز فً مركز مدٌنة كوفة -طرٌق نجف امتدت على طول  فقدبقٌة الفنادق 

، اذ ان  االشرف ع فً مدٌنة النجفان المركز التجاري والدٌنً ٌق التركز ٌعزى الى وسبب ذلك

وبمعنى آخر م بقٌة المزارات الدٌنٌة االخرى ث االشرف معظم السٌاح الوافدٌن ٌقصدون مدٌنة النجف

ٌرجع الى ان السٌاح الوافدٌن  ان ارتفاع التركز العددي للفنادق السٌاحٌة فً داخل المدٌنة القدٌمة

، وان هذا  ب من مرقد االمام علً )علٌه السالم(ٌفضلون المبٌت فً مدٌنة النجف االشرف بالقر

االعتقاد الدٌنً من السٌاح قد اسهم بشكل فاعل ومؤثر فً زٌادة عدد الفنادق السٌاحٌة والشعبٌة ضمن 

 هذه القمة المكانٌة .

 (2الخرٌطة )
 فً  منطقة الدراسة والشعبٌة للفنادق السٌاحٌة الخدمًالتركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ArcGis 10.3.1 ( ضمن بٌئة برنامجKernel Densityباالعتماد على تطبٌق اداة )المصدر:   
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 انتزكش انخذيي نهًطاػى انسياديح وانشؼثيح :  -3

 Kernel) االداح  بعزؼٔبٍث أُطبػْ اُغ٤بؽ٤خ ٝاُؾؼج٤خ( ًضبكخ رشًض 3رٞمؼ اُخش٣طخ )      

Density ) ( 71( ٓطؼٔبً ٜٓ٘ب )67اال٠ُٝ ػ٠ِ )ار ؽِٔذ اُؤخ هْٔ ٝاعؼخ،  صالصخ٣زنؼ ٝعٞد

      ك٢ ؽبسع  االؽشف ك٢ ٝعو ٓذ٣٘خ اُ٘غق رٞصػذ ( ٓطؼٔبً ؽؼج٤بً 33ٓطؼْ ع٤بؽ٢ ٝ)

ٝؽ٢ اال٤ٓش ٝؽ٢ اُوبدع٤خ ٝؽبسع        اُغالّؽ٢  -اُـذ٣شؽ٢ اُـذ٣ش ٝؽبسع ؽ٢  - اُشٝإ

أُطبػْ خذٓبد ًشثالء ، ار عٔؾذ رِي أُ٘بهن اُزغبس٣خ ثزشًض -ٝهش٣ن ٗغق ًٞكخ-ٗغق 

كوذ ؽِٔذ أُطبػْ  اُضب٤ٗخآب اُؤخ  عُٜٞخ اُٞفٍٞ ٖٓ هجَ عٌبٕ ٓ٘طوخ اُذساعخ ، كنالً ػٖ

خالٍ  اُغ٤بػار ٣شربدٛب ٓؼظْ ( ٓطؼٔبً ؽؼج٤بَ 65ٝاُز٢ ثِؾ ػذدٛب ) أُ٘زؾشح ك٢ أُذ٣٘خ اُوذ٣ٔخ

ُؤخ اال٠ُٝ ُزؾٌَ رشًضاً ك٢ ار آزذد ٛزٙ اُؤخ ثبرغبٙ ااال٣بّ االػز٤بد٣خ اٝ أُ٘بعجبد اُذ٤٘٣خ 

هج٤ؼخ اٗزؾبسٛب ثغجت ػٞآَ اُغزة ار ظٜشد ثؼل أُ٘بهن اُزغبس٣خ اُز٢ ؽغؼذ افؾبة 

ؽِٔذ أُطبػْ أُٔزذح ػ٠ِ  اُضبُضخآب اُؤخ  أُطبػْ ك٢ اُؼَٔ ثغجت ص٣بدح ػذد أُشربد٣ٖ ا٤ُٜب ،

ٝثبرغبٙ ٓذ٣٘خ اٌُٞكخ كنالً ػٖ أُطبػْ أُ٘زؾشح ػ٠ِ ًٞس٤ٗؼ ؽو اٌُٞكخ ار  ًٞكخ-ؽبسع ٗغق

٤ض ٛزٙ اُؤخ ثبٓزذادٛب ػ٠ِ اُؾبسع زٔر ٝ ، ( ٓطؼٔبً ؽؼج٤بً 56ثِؾ ػذدٛب مٖٔ ٛزٙ اُؤخ )

ًٞكخ أُؤد١ ا٠ُ أُشاهذ اُذ٤٘٣خ كنالً ػٖ آزذادٛب مٖٔ أُ٘طوخ اُزشك٤ٜ٤خ ػ٠ِ  -اُشئ٤ظ ٗغق 

 ٤ؼ ؽو اٌُٞكخ .ؽبسع اٌُٞسٗ

 ( 3اُخش٣طخ )

 ك٢ ٓ٘طوخ اُذساعخ ٝاُؾؼج٤خ ُِٔطبػْ اُغ٤بؽ٤خ خذ٢ٓاُزشًض  اُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 .ArcGis 10.3.1 ( ضمن بٌئة برنامجKernel Densityالمصدر: باالعتماد على تطبٌق اداة )
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 : لشركات السفر والسياحة الخدميالتركز  -4

 Kernelاالداح  ) بعزؼٔبٍاُغ٤بؽ٤خ ٝاُؾؼج٤خ ث( ًضبكخ رشًض أُطبػْ 5رٞمؼ اُخش٣طخ )     

Density) ار ثِؾ ػذد ؽشًبد اُغلش ٝاُغ٤بؽخ مٖٔ اُؤخ ،  ٣زنؼ ٝعٞد صالصخ هْٔ ٝاعؼخ

 -( ؽشًخ ع٤بؽ٤خ ٝرٞصػذ ػ٠ِ ؽبسع اُشٝإ ٝؽبسع اُـذ٣ش ٝؽبسع ٗغق 57ػ٠ِ ) اال٠ُٝ

، ار اربػ ٛزا أُٞهغ اُغـشاك٢  اُذساعخاُز٢ رؼذ ٖٓ اُؾٞاسع  اُزغبس٣خ ٝاُشئ٤غخ ك٢ ٓ٘طوخ ًٞكخ 

ؽش٣خ االرقبٍ ثٔطبس اُ٘غق االؽشف اُذ٢ُٝ ػٖ هش٣ن هطغ رزاًش اُغلش،  آب اُؤخ اُضب٤ٗخ كوذ 

( ؽشًخ ع٤بؽ٤خ ٝثغجت هشثٜب 77ؽِٔذ ؽشًبد اُغ٤بؽخ ٝاُغلش ك٢ ٓذ٣٘خ اٌُٞكخ ٝاُجبُؾ ػذدٛب )

ص٣بسح أُشاهذ اُذ٤٘٣خ اُز٢ روغ خبسط ٓ٘طوخ ٖٓ أُشاهذ اُذ٤٘٣خ عؼِٜب رؾزَ ٌٓبٕ اُقذاسح ك٢ 

اُذساعخ ٓضَ اٌُبظ٤ٔخ ًٝشثالء ٝعبٓشاء كنال ػٖ اُؾظ ٝاُؼٔشح آب اُؤخ اُضبُضخ كوذ رٞصػذ ك٢ 

( ؽشًبد ٝػِٜٔب االعبط رٞص٣غ اُغ٤بػ 3أُذ٣٘خ اُوذ٣ٔخ ار ثِؾ ػذد ؽشًبد اُغ٤بؽخ ٝاُغلش )

 ٍ أُ٘بعجبد اُذ٤٘٣خ . اُٞاكذ٣ٖ ػ٠ِ اُل٘بدم اُغ٤بؽ٤خ خقٞفبً خال

 (4الخرٌطة )
 لشركات السفر والسٌاحة فً منطقة الدراسة  الخدمً التركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ArcGis 10.3.1 ( ضمن بيئة برنامجKernel Densityالمصدر: باالعتماد عمى تطبيق اداة )   
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 الصيرفة: وشركات لمكاتب الخدميالتركز  -5

االداح  بعزؼٔبٌٍُٔبرت ٝؽشًبد اُق٤شكخ ٝث اُخذ٢ٓ( إ اُزشًض 6رٞمؼ اُخش٣طخ )     

(Kernel Density ك٢ ٓ٘طوخ اُذساعخ ًبٗذ ػ٠ِ ؽٌَ صالصخ هْٔ ، كوذ ؽِٔذ اُؤخ اال٠ُٝ )

رغبس٣خ  ثٞفلٜب ٓ٘بهن( ؽشًخ رٞصػذ ك٢  ؽبسع اُشٝإ ٝؽبسع اُـذ٣ش اُز٢ ظٜشد 75ػ٠ِ )

، آب اُؤخ  اُضب٤ٗخ  أُ٘بهن رِي غُٜٞخ اُٞفٍٞ ا٣٠ُشربدٛب ٓؼظْ عٌبٕ ٓ٘طوخ اُذساعخ ٝرُي ُ

( ؽشًخ ف٤شكخ  ك٢ٜ رٔضَ ٓشًض اُ٘ؾبه 75كوذ رشًضد ك٢ أُذ٣٘خ اُوذ٣ٔخ ار ثِؾ ػذدٛب )

اُزغبس١ ٝاالهزقبد١ ُٔؼظْ اُغ٤بػ اُٞاكذ٣ٖ كنال ػٖ رٞاكش خذٓبد اُل٘بدم ٝأُطبػْ اُغ٤بؽ٤خ 

ُخذٓبد رؾزبط ا٠ُ خذٓبد اُق٤شكخ ٝاُزؾ٣َٞ أُب٢ُ ٝأُوب٢ٛ  ٝأُؾالد اُزغبس٣خ ، ًَٝ ٛزٙ ا

، ك٢ ثغجت االػٔبٍ اُزغبس٣خ أُغزٔشح ٝهذ آزذد ٛزٙ ُزؾَٔ اُغٞم اٌُج٤ش ٝعبؽخ ا٤ُٔذإ 

ٝثبُوشة ٖٓ ٓغغذ  ( ؽشًبد ف٤شكخ5ار ثِؾ ػذدٛب ) عبءد اُؤخ اُشاثؼخ ك٢ ٓذ٣٘خ اٌُٞكخ

ى شكل قمة ضٌقة مثلت الخدمات المقدمة الى لدٌنٌة الملحقة به علاٌُٞكخ أُجبسى ٝأُضاساد ا
 سكان منطقة الدراسة من حٌث تحوٌل وتصرٌف العمالت الصعبة .

 (5الخرٌطة )
 لمكاتب و شركات الصٌرفة فً منطقة الدراسة الخدمًالتركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ArcGis 10.3.1 ( ضمن بيئة برنامجKernel Densityالمصدر: باالعتماد عمى تطبيق اداة ) 
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 :للحدائق والمتنزهات الخضراء الخدميالتركز  -6

 Kernelاالداح ) بعزؼٔبٍٝث ُِؾذائن ٝأُز٘ضٛبد اُخذ٢ٓ( إ اُزشًض 7رٞمؼ اُخش٣طخ )     

Density( 21شكل خمسة قمم ، اذ بلػ عدد المتنزهات ضمن القمة االولى ) ( ك٢ ٓ٘طوخ اُذساعخ

متنزهاً توزعت ضمن حً السعد، وحً الحنانة، وحً الصحة، وحً الحسٌن، والعلماء، والشعراء 

( متنزهاً وتوزعت على حً الرسالة والجهاد، 15والغري، والسالم ، اما القمة الثانٌة فقد بلغت )

( متنزهاً 13والهندٌة، والعسكري ، اما القمة الثالثة شملت على ) والقاسم، وحً الشهٌد الصدر،

( 11توزعت على حً الجامعة، والوفاء ، والجزائر، والعروبة، اما القمة الرابعة فقد شملت على )

متنزهاً توزعت على حً االمٌر ، و االنصار ، وحً الحوراء زٌنب ، على حٌن بلػ عدد 

( متنزهاً توزعت على حً المتنبً ، وكندة االولى والثانٌة ،وحً 8المتنزهات فً القمة الخامسة )

 مٌثم التمار)علٌه السالم(. 

    

 (6الخرٌطة )

 التركز الخدمً للحدائق والمتنزهات العامة فً منطقة الدراسة

 .ArcGis 10.3.1 ( ضمن بيئة برنامجKernel Densityالمصدر: باالعتماد عمى تطبيق اداة )
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 Kernelاالداح ) بعزؼٔبٍٝث ُِؾذائن ٝأُز٘ضٛبد اُخذ٢ٓ( إ اُزشًض 1رٞمؼ اُخش٣طخ )   

Density) ْٔ( ٓو٠ًٜ ٓٞصػخ ك٢ ؽ٢ 76، ار ظٜشد اُؤخ اال٠ُٝ ثٞاهغ ) رٞصػذ ػ٠ِ اسثغ ه

اُوذط، ٝؽ٢ االٗقبس ، ٝاُغٞام ، ٝأُض٠٘ ، ٝؽ٢ األ٤ٓش ، ٝؽ٢ اُـذ٣ش ، ٝؽ٢ اُلشاد ، ٝؽ٢ 

اُغالّ ، ؽ٢ اُـش١  ، إ ٛزٙ اُؤخ ٓضِذ أُشًض اُؾ١ٞ٤ ٝاُلبػَ ٖٓ هجَ أُشربد٣ٖ ثغجت ر٘ٞع 

د اُزٞافَ االعزٔبػ٢( ٝخذٓبد اُؼقبئش ٝأُؾشٝثبد خذٓبرٜب ٓضَ خذٓبد االٗزشٗذ )خذٓب

اُـبص٣خ ٝاالس٤ًِخ كنالً ػٖ رٞاكش خذٓبد أُأًٞالد اُغش٣ؼخ ٓضَ اُج٤زضا ٝاُغ٘ذ٣ٝغبد اُز٢ روذّ 

( ٓو٠ًٜ ٓٞصػخ ك٢ أُذ٣٘خ اُوذ٣ٔخ ٝاُغذ٣ذاد 61ُِٔشربد٣ٖ ، ػ٠ِ ؽ٤ٖ عبءد اُؤخ اُضب٤ٗخ ثٞاهغ )

اُشاثؼخ( ٝؽ٢ اُؾ٘بٗخ ، ٝؽ٢ اُغؼذ ، ار ٣لنَ أُشربد٣ٖ ثؼل أُوب٢ٛ )اال٠ُٝ ٝاُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ ٝ

دٕٝ ؿ٤شٛب ألعجبة اعزٔبػ٤خ ٓضَ اُِوبءاد اُز٢ رؾقَ ث٤ٖ هجوبد أُغزٔغ أُخزِلخ اٝ ألعجبة 

بقرب تلك المقاهً من مساكن بعض المرتادٌن اما القمة الثالثة ظهرت فً منطقة كورنٌش  رزؼِن

( مقهًى وتمتاز هذه المقاهً بموقعها الجغرافً واطاللتها المائٌة 44المقاهً ) شط الكوفة اذ بلػ عدد

على شط الكوفة ، إذ ٌرتادها السكان خالل فصل الصٌف وارتفاع درجات الحرارة ، إذ ٌمثل هذا 

المكان الترفٌهً مجاالً لقضاء وقت الفراغ وامتدت هذه القمة فً حً الجمهورٌة، والوقف، وحً 

والثانٌة ، اما القمة الرابعة فتركزت فً االحٌاء الشمالٌة مثل حً الجهاد والقاسم ، إذ  كندة االولى

( مقاهً ، على حٌن توزعت بعض المقاهً بصورة مبعثرة 9بلػ عدد المقاهً ضمن هذه القمة )

( مقهًى 15عن بعضها البعض ولم تشكل قمماً واضحة ضمن التوزٌع الجغرافً ، إذ بلػ عددها )

 اء الشمالٌة مثل حً العروبة والرسالة ، وحً الشهٌد الصدر، وحً الٌرموك. فً األحٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقاهي )الكوفي شوب(لل الخدميالتركز -7
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 (4الخرٌطة )

 التركز الخدمً للمقاهً )الكوفً شوب( فً منطقة الدراسة

 
 :الرياضية مالعب واالنديةلل الخدميالتركز  -7

            االداح  بعزؼٔبٍٝث ُِؾذائن ٝأُز٘ضٛبد اُخذ٢ٓ( إ اُزشًض 6رٞمؼ اُخش٣طخ ) 

(Kernel Density) ْٔاذ بلػ عدد المالعب الرٌاضٌة فً القمة االولى ،  رٞصػذ ػ٠ِ خٔظ ه

توزعت فً حً االنصار، وحً الحرفٌٌن، وحً االمٌر، وحً العدالة ، اما ( مالعب رٌاضٌة 8)

( مالعب رٌاضٌة توزعت فً احٌاء 6القمة الثانٌة فقد بلػ عدد المالعب واالندٌة الرٌاضٌة )

الجدٌدات )االولى والثانٌة والثالثة والرابعة(، وحً السعد ،والحنانة ، اما القمة الثالثة بلػ عددها 

ٌاضٌة ظهرت فً حً السالم ، وحً الغري، ، وحً الرسالة؛ والقمة الرابعة بلػ ( مالعب ر5)

( مالعب رٌاضٌة ظهرت فً حً الجزائر،والقمة الخامسة كانت فً مدٌنة الكوفة 4عددها )

ٌّن ملعب فً حً التمار، وكندا الثانٌة .    وبواقع ملعبٌن رٌاض

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ArcGis 10.3.1 ( مٖٔ ث٤ئخ ثشٗبٓظKernel Densityأُقذس: ثبالػزٔبد ػ٠ِ رطج٤ن اداح )          
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 (8الخرٌطة )
 واالندٌة الرٌاضٌة فً منطقة الدراسةالتركز الخدمً للمالعب 

 

 .ArcGis 10.3.1 ( ضمن بيئة برنامجKernel Densityالمصدر: باالعتماد عمى تطبيق اداة )

 

 سادساً تذهيم دشاو انخذيح نهطزق انزئيسح:

ُتعد تقنٌة الحرم المكانً او )الحزام المكانً( من التقنٌات المهمة فً برنامج نظم 

( ، اذ نستطٌع بواسطة هذه التقنٌة تحدٌد مسافة الطرٌق التً تفصل GIS) المعلومات الجغرافٌة

 (1)بٌن نقاط الظاهرة المدروسة وان المسافة المحددة تمثل مناطق اقتراب من معالم مكانٌة محددة 

هذه التقنٌة وتطبٌقها على الطرق المؤدٌة للمراقد الدٌنٌة فً منطقة الدراسة  تم استعمالوقد    

المراقد  من مواقع موقع كل على بعد بناءً  بوصفها تمثل من اهم مقومات الجذب السٌاحً الدٌنً 

                                                           
1

 .507، ؿٓقذس عبثن ( GISعٔؼخ ٓؾٔذ داٝد ، اعظ اُزؾ٤َِ أٌُب٢ٗ ك٢ اهبس ٗظْ أُؼِٞٓبد اُغـشاك٤خ ) (
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، من اجل تحدٌد النطاقات التً تحٌط بها اعتماداً على عامل المسافة  عن الطرق الرئٌسةالدٌنٌة 

من   Proximityوهً من أدوات  Multiple Ring Bufferطرٌق استعمال  وذلك عن

انطقه خطٌة عن  ةخمس ُحددتولغرض بٌان ذلك   Analysis Toolsمجموعة أدوات التحلٌل 

 .متر لكل نطاق  111وسط الطرٌق بمسافة 

-1)النطاق االول الذي ٌقع على مسافة             ( ان1الجدول)و( 9الخرٌطة )من ٌتضح و     

تضمن  تسعة مواقع دٌنٌة هً مرقد صافً صفا ومقام االمام زٌن   م عن الطرٌق( 111

العابدٌن ومقام بنات الحسن ومرقد نبًٌ هللا هود وصالح ومرقد كمٌل بن زٌاد النخعً ومرقد 

ً ٌونس )علٌهم السالم( ، وبنسبة مئوٌة مٌثم التمار، ومسجد الكوفة، ومرقد خدٌجة، ومقام النب

ان هذا النطاق ٌشٌر الى االتصال المباشر مع الطرق الرئٌسة ودون اي عائق  (%44.1) بلغت

طبٌعً او بشري و ٌمتاز باالحتواء المباشر للخدمات السٌاحٌة التً تقع بالقرب منه مثل خدمات 

خدمات الترفٌهٌة، اما النطاق الثانً فأنه الفنادق والمطاعم السٌاحٌة وشركات السفر والسٌاحة  و

( م إذ شمل هذا النطاق مرقدٌن هما مرقد كمٌل بن زٌاد النخعً ومرقد 211-111ٌقع على بعد )

%( من المراقد الدٌنٌة ، اما النطاق الثالث فٌشمل 11.8مسلم بن عقٌل )علٌهم السالم( وبنسبة )

عن طرق النقل وقد شمل على مرقد هانً ابن  ( م311-211المراقد الدٌنٌة التً تقع على بعد )

(م وشمل هذا 411-311%(، وقد تضمن النطاق الرابع )5.9عروة )علٌه السالم( وبنسبة )

%( وهً مرقد االمام علً )علٌه السالم( ومسجد الحنانة 23.5( مراقد دٌنٌة وبنسبة )4النطاق )

ز هذا النطاق بتداخله مع النطاقات ومسجد السهلة ومرقد ابراهٌم الغمر )علٌه السالم( اذ تمٌ

األخرى )النطاق االول والثانً والثالث( فقد ّشكل بؤراً مركزٌة تحٌط بها وان هذه الصفة جعلت 

هذا النطاق ٌمتاز بصفة النظام الدائري او الحلقً الذي ٌحٌط بالمرقد الدٌنً مع اتصالها 

%(  11.8(م  وبنسبة )511-411) بالنطاقات االخرى ، اما النطاق الخامس فقد شمل المسافة

وضم مرقدٌن هما مسجد صعصعة ومرقد اوالد الحسن المثنى )علٌهم السالم( ، ان هذه النطاقات 

تفسر لنا ان المراقد الدٌنٌة اتخذت توزٌعاً جغرافٌاً شغل افضل النطاقات من حٌث سهولة 

خطٌط لخدمات طرق االتصال مع المناطق األخرى عن طرٌق عامل المسافة ، لكّن سوء الت

النقل وعدم اعتمادها على المعاٌٌر الخدمٌة فً تطوٌرها جعلها تعانً من مشكالت عدة مما ادى 

 فً النهاٌة صعوبة وصول السائح الى المنطقة المطلوبة  
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 (9الخرٌطة )
 بعدها عن الشوارع الرئٌسة فً منطقة الدراسةحسب للمراقد الدٌنٌة  تحلٌل حزام الخدمة

 

 .ArcGis 10.3.1 ( ضمن بٌئة برنامجMultiple Ring Bufferالمصدر: باالعتماد على تطبٌق اداة )

  
 (1الجدول )

 ة الدٌنٌة وبعدها عن الطرق الرئٌسة فً منطقة الدراسةلمواقع السٌاح المكانًالتوزٌع 

 النسبة المئوٌة )%( الدٌنٌة عدد المواقع البعد عن الطرٌق)م( النطاق ت

 %47.1 8 111-1 األول 1
 %11.8 2 211-111 الثانً 2
 %5.9 1 311-211 الثالث 3
 %23.5 4 411-311 الرابع 4
 %11.8 2 511-411 الخامس 5

 %111 14 المجموع

 ArcGis 10.3.1 ( ضمن بٌئة برنامجMultiple Ring Bufferباالعتماد على تطبٌق اداة ) المصدر :
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 انسياديح انًستذايح

 م.د محمد صالح

 تدريسي في قسم السياحة

 :  انتًهيذ

رؼذ اُغ٤بؽخ ا٤ُّٞ أؽذ أْٛ اُوطبػبد االهزقبد٣خ ك٢ ًض٤ش ٖٓ اُجِذإ ٝرؤد١ دٝساً ثبسصاً 

ك٢ ر٣ٌٖٞ اُ٘برظ أُؾ٢ِ االعٔب٢ُ ٝرؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ ك٤ٜب. ٝهذ اصدادد أ٤ٔٛزٜب ًق٘بػخ 

عزؾذاس ٝصاساد ٝؽشكخ ٖٓ خالٍ ادساى ا٤ٔٛزٜب االهزقبد٣خ، ٝالع٤ٔب ثؼذ إٔ رْ ا

ُِغ٤بؽخ ك٢ ٓؼظْ دٍٝ اُؼبُْ ٝاكززبػ عبٓؼبد ٤ًِٝبد ٝٓؼبٛذ رو٤٘خ ٓزخققخ ثبُغ٤بؽخ 

ٝاُل٘ذهخ، ًٝزُي االٗزؾبس اُٞاعغ ٌُِزت ٝاُذساعبد ٝاالثؾبس اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رزؼِن ثبُؾؤٕٝ 

كنال ٖٓ إ أُشدٝد أُبد١ ُِغ٤بؽخ ٣ز٤ٔض ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ ٓشدٝداد أُشاكن  اُغ٤بؽ٤خ.

االٗزبع٤خ ثأٗٚ ٓشدٝد ٓزلشع ٝٓزؾؼت ٝرغزل٤ذ ٓ٘ٚ ٓخزِق االٗؾطخ عٞاء االهزقبد٣خ اٝ 

 االعزٔبػ٤خ اٝ اُضوبك٤خ اٝ اُج٤ئ٤خ.

ٛ٘بى ٓغٔٞػخ اُؼٞآَ اُز٢ رغْٜ ك٢ اصدٛبس اُغ٤بؽخ رزٔضَ ثبُٔ٘بؿ ٝاُظشٝف أُبد٣خ 

خشٟ رٞصش ػ٠ِ ٝاُغزة اُغ٤بؽ٢ ٝأُشاكن اُوبئٔخ ٝؽ٤بصح ٝاعزخذاّ االسام٢ ٝػٞآَ ا

اُضوبك٤خ ، اال إٔ -عبرث٤خ أ٣ٚ ٓ٘طوخ كنال ػٖ االعزوشاس اُغ٤بع٢ ٝاالثؼبد االعزٔبػ٤خ

 رٞاكشٛب ال ٣ؼ٢٘ ٗغبػ اُغ٤بؽخ ٝرطٞسٛب ثذٕٝ ٝعٞد اعزذآخ .

ُوذ ادسًذ اٌُض٤ش ٖٓ اُذٍٝ أ٤ٔٛخ اُوطبع اُغ٤بؽ٢ ك٢ رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ ٝه٤بدرٜب ، ُزا أػذد 

ٝعؼَ ٛزا اُوطبع ثٔضبثخ اُ٘بظشح اُز٢ ٣ٌٖٔ إ روٞد االهزقبد اُخطو ٝاالعزشار٤غ٤بد 

 ٗؾٞ رؾو٤ن ٓؼذالد ٓشرلؼخ ُِ٘ٔٞ أُغزذاّ.

 اوال : يفاهيى أساسيح دىل انسيادح 

رغغذ اُغ٤بؽخ ٗٔٞرعب ُِؼالهبد أُخزِلخ ث٤ٖ ؽؼٞة اُؼبُْ ٝؽنبسارْٜ أُزؼذدح ٝرُي 

ُزجبدٍ أُؼشكخ ٝاُزوبسة اُلٌش١ ٝإؽالٍ اُزلبْٛ ث٤ٖ ٛزٙ اُؾؼٞة.، ًٔب أٜٗب رؼزجش ًجٞاثخ 

، ُٜزا ٖٓ االهزقبد١ ٠اُلٌش١ ٝاُز٘ٞع اُؾنبس١ ٝاُضوبك٢ ٝؽز االهالعرغبػذ ػ٠ِ 

ٝرط٣ٞش اُؼالهبد ث٤ٖ أكشاد  االعزٔبػ٢٘قش كؼبال ك٢ اُزـ٤٤ش ًؼ اػزجبسٛباُنشٝس١ 

 اُغ٤َ اُٞاؽذ ٝؽز٠ األع٤بٍ اُوبدٓخ.

  :انسيادح  ياهيح -7

ٓؾذٝدح  ُٝلزشح ٓؤهزًب ُإلهبٓخ ثشؽِخ ه٤بٓٚ أٝ رشؽبُٚ أٝ اإلٗغبٕ علش ثأٜٗب اُغ٤بؽخ رؼشف

 ثـشك أع٘ج٢، ثِذ أٝك٢ ثِذٙ ك٢ عٞاء األف٢ِ إهبٓزٚ ٌٓبٕ ػٖ ثؼ٤ذ آخش ٌٓبٕ ك٢
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 اُلشد ٝدخَ ًبُٔٞافالد، اُغغ٢ٔ، ٢ٛٝ رزأصش  ثؼذح ػٞآَ أٝ/ٝ اُز٢٘ٛ اُزش٣ٝؼ

اُغ٤بؽ٤خ أُؼبُْ ٝرٞاكش اُج٤ئخ، أُٞهغ، رؾنشٙ، ٝصوبكزٚ ٝدسعخ
i
. 

األكشاد خبسط  ٝاٗزوبًٍٔب أٜٗب رٔضَ ع٤ٔغ أؽٌبٍ اُغلش ٝاإلهبٓخ ُِغٌبٕ ؿ٤ش أُؾ٤٤ِٖ، 

٢ ٣ؼ٤ؾٕٞ ك٤ٜب ٓذح رض٣ذ ػ٠ِ أسثغ ٝػؾش٣ٖ عبػخ ٝروَ ػٖ اُؾذٝد اُغ٤بع٤خ ُِذُٝخ اُز

ػبّ ٝاؽذ، ػ٠ِ إٔ ال ٣ٌٕٞ اُٜذف ٖٓ ٝساء رُي اإلهبٓخ اُذائٔخ أٝ اُؼَٔ أٝ اُذساعخ أٝ 

ٓغشد اُؼجٞس اُذُٝخ األخشٟ
ii

 . 

ٓؾذد ُٞهذ اُلشاؽ ٌَُٝ  اعزخذاّٖٝٓ عٜخ أخشٟ ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ اُغ٤بؽخ ػجبسح ػٖ   

أؽٌبٍ االعزغٔبّ ، ٝأٜٗب رؾَٔ ٓؼظْ أؽٌبٍ اُغلش، ٝٓب ٢ٛ إال ؽشًخ ٓؤهزخ ُِغٌبٕ أٝ 

ُِ٘بط إ٠ُ ٓ٘بهن ٓؼ٤٘خ خبسط ٓ٘بهن عٌ٘بْٛ ٝإهبٓزْٜ اُذائٔخ، ثؾ٤ش رؾَٔ ع٤ٔغ 

اُ٘ؾبهبد اُز٢ رٔبسط ك٢ أُ٘بهن أُغزٜذكخ ًٝزُي ع٤ٔغ اُخذٓبد ٝاُزغ٤ٜالد اُز٢ رْ 

ك٤شٛب ُٔٔبسعخ ٛزٙ اُ٘ؾبهبدرٞ
iii

 . 

٣ٌٖٝٔ إٔ رؼشف اُغ٤بؽخ ػ٠ِ أٜٗب رؾَٔ أؽٌبٍ اُغلش أُشرجطخ ثبُٜٔ٘خ ٝاُؼالط 

ٝاُغ٤بؽخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝع٤بؽخ اُ٘وبٛخ، ًٝزُي ًَ أؽٌبٍ اُغلش اُؾش اُز١ ٣ٜذف إ٠ُ 

ٝاُزشك٤ٚ ثبُٔلّٜٞ اُؼبّ  االعزغٔبّ
iv

. 

ث٤ٖ اُؾخـ اُز١ ٣زٞاعذ ثقلخ ٓؤهزخ ك٢ ٢ٛٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼالهبد أُزجبدُخ اُز٢ ر٘ؾأ 

ٌٓبٕ ٓب، ٝث٤ٖ األؽخبؿ اُز٣ٖ ٣و٤ٕٔٞ ك٢ ٛزا أٌُبٕ، ٝٛزٙ اُؼالهبد ٝاُخذٓبد رٌٕٞ 

ٗبعٔخ ػٖ اُزـ٤٤ش أُؤهذ ٝاإلساد١ ٌُٔبٕ اإلهبٓخ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ اُجبػش ػ٠ِ رُي أعجبة 

اُؼَٔ أٝ أُٜ٘خ 
v
. 

ثبُغ٤بؽخ كئٗٚ ٣ٌٖٔ اػزجبسٛب ػ٠ِ أٜٗب  ٖٝٓ خالٍ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزؼبس٣ق أُوذٓخ ُِزؼش٣ق

 ثبخزالف٣وّٞ ثٚ اُؼذ٣ذ ٖٓ األكشاد  ٝاهزقبد١، صوبك٢ اعزٔبػ٢ػجبسح ػٖ ؽشًخ ٝٗؾبه 

ع٘غ٤برْٜ ٝأػٔبسْٛ ٝٓغز٣ٞبرْٜ أُبد٣خ،  ؽشه إٔ رٌٕٞ ُٔذح رض٣ذ ػ٠ِ أسثغ ٝػؾش٣ٖ 

 .عزغٔبّٝاالعبػخ ٝروَ ػٖ ػبّ ٝاؽذ، ٣ٌٕٝٞ اُٜذف ٖٓ ٝساء رُي ٓغشد اُزشك٤ٚ 

ًٔب إٔ ٓؾبٝالد اُؼذ٣ذ ٖٓ أُزخقق٤ٖ ُِٞفٍٞ إ٠ُ رؼش٣ق ده٤ن ُِغ٤بؽخ، رؾ٤ش إ٠ُ 

ٝ اُـب٣خ  االٗزوبٍإٔ ع٤ٔؼٜب رزلن ػ٠ِ إٔ ٛ٘بى ػ٘قش٣ٖ أعبع٤٤ٖ ٣ؾذدإ اُغ٤بؽخ ٛٔب " 

"


. 

 

                                                           
i- على حمافظة اإلسكندرية" املعهد . حممد إبراهيم عراقي و فاروق عبد النيب عطا اهلل : التنمية السياحية املستدامة يف مجهورية مصر العربية " دراسة تقوميية بالتطبيق أ.د

 5السيوف اإلسكندرية، ص. –العايل للسياحة والفنادق واحلاسب اآليل 
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ii- ص، ص. ، 3004، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، التخطيط السياحي يف سبيل ختطيط مكاين شامل ومتكامل: عثمان حممود غنيم و بنيتا نبيل سعد

33،34.  
iii-  .34املرجع نفسه، ص. 
iv-  :54، ص.3002، ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردنمبادئ السفر والسياحةمثىن طه احلوري، إمساعيل حممد علي الدباغ . 
v-  :34ص. ، .33-32ص.  -، ص2994صناعة السياحة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ماهر عبد العزيز توفيق. 
 
 
 
 
 

 خصائص انسيادح:  -7

رأع٤غ٤ب ػ٠ِ اُزؼبس٣ق اُغبثوخ اُز٢ رٞمؼ ثإٔ اُغ٤بؽخ رؾَٔ ًبكخ األٗؾطخ اُز٢ رزؼِن 

ثزوذ٣ْ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُخذٓبد أُخزِلخ ُِغ٤بػ، كئٕ ٛزٙ ثقلخ ٓجبؽشح أٝ ؿ٤ش ٓجبؽشح  

اُزؼبس٣ق رؤًذ ػ٠ِ خقبئـ اُغ٤بؽخ اُزب٤ُخ
v
 : 

أٜٗب ٖٓ أْٛ اُوطبػبد اُخذ٤ٓخ اُز٢ أفجؾذ رؾٌَ ٓقذسا سئ٤غ٤ب ُِذخَ اُٞه٢٘ ك٢  -

 اُؾذ٣ضخ، ألٜٗب رٔضَ ٓ٘ظٞٓخ ٓزٌبِٓخ ٖٓ األٗؾطخ أُخزِلخ. االهزقبد٣بد

٣زؾشى ك٤ٚ اُوطبع اُغ٤بؽ٢ ٣ٔزذ إ٠ُ خبسط اُ٘طبم اإله٢ٔ٤ِ ُِذُٝخ ٗطبم أُ٘بكغخ اُز٢  -

 اُٞاؽذح، ُٜزا كٜٞ أ٣نب ٣زأصش ثبُزـ٤شاد اُز٢ رطشأ ػ٠ِ اُج٤ئخ اُؼب٤ُٔخ.

ٓوٞٓبد اُؼشك اُغ٤بؽ٢ رز٤ٔض ثبُ٘ذسح اُؾذ٣ذح ٝاُؾغبع٤خ اُؾذ٣ذح ُِزـ٤شاد اُز٢ رطشأ  -

، عٞاء رؼِن األٓش ثبُٜجبد اُطج٤ؼ٤خ ػ٠ِ هطبػبد اُ٘ؾبه اإلٗغب٢ٗ األخشٟ ك٢ أُغزٔغ

اُز٢ رزٔزغ ثٜب اُذُٝخ، أُٞسٝصبد اُؾنبس٣خ اُوذ٣ٔخ ٝاُؾذ٣ضخ أٝ ثبٌُٔزغجبد اُؾنبس٣خ 

 أُؼبفشح ٖٓ ث٠٘ أعبع٤خ ٝخذٓبد ر٤ِ٤ٌٔخ.

إمبكخ إ٠ُ خقبئـ أخشٟ ٗزًش ٜٓ٘ب
 

: 

ٝاألٗٔبه  ٝاالٗزٔبءاداُغٞم أُغزٜذف ُوطبع اُغ٤بؽخ ٛٞ عٞم ٓز٘ٞع اُخقبئـ  -

 اُغ٤ًِٞخ، ألٗٚ ٣ٔزذ ٖٓ ٓٞاه٢٘ اُذُٝخ اُٞاؽذح إ٠ُ ٓٞاه٢٘ اُذٍٝ األخشٟ.

ًَ كئبد أُغزٔغ رغبْٛ ك٢ رؾ٤ٌَ اُطبثغ أٝ اُقٞسح ا٤ُٔٔضح ُٔض٣ظ اُخذٓبد اُغ٤بؽ٤خ   -

أُوذٓخ ُِغبئؼ ٖٓ هشف اُذُٝخ، ألٜٗب ًِٜب رؾزشى ك٢ روذ٣ْ اُخذٓبد اُغ٤بؽ٤خ ثطش٣وخ 

 بؽشح. ٓجبؽشح أٝ ؿ٤ش ٓج

أصش ٛزا اُوطبع ػ٠ِ اُوطبػبد األخشٟ ٣أخز هبثغ رأص٤ش أُنبػق أ١ إٔ ٛزا األصش ٣ٌٕٞ  -

 ٓشًجب ٝٓزٞعؼب ثقلخ دائٔخ.
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أُوٞٓبد اُغ٤بؽ٤خ ك٢ اٌُض٤ش ٖٓ األؽ٤بٕ خبفخ ثبُ٘غجخ ُجؼل  اؽزٌبسػذّ إٌٓب٤ٗخ  -

 ثذ٣ِخ.  أُوٞٓبد اُغ٤بؽ٤خ اُ٘بدسح، إمبكخ إ٠ُ فؼٞثخ اُو٤بّ ثئٗزبط عِغ ع٤بؽ٤خ

 أنىاع انسيادح:  -5

٣ؼذ هطبع اُغ٤بؽخ ٖٓ أْٛ هطبػبد اُ٘ؾبه اإلٗغب٢ٗ ك٢ اُذُٝخ اُؾذ٣ضخ، ٝٛ٘بى ػذح أٗٞاع 

 ُِغ٤بؽخ هجوبً ُِٔؼب٤٣ش اُز٢ رُؤخز ك٢ رق٤٘ق اُغ٤بػ ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ٗزًش أٜٛٔب :

خ ) ٛ٘بى ٗٞػبٕ أعبع٤بٕ ٛٔب: ع٤بؽخ د٤ُٝ: أنىاع انسيادح ػهى أساص انًىلغ وانذذود -أ

خبسع٤خ ( ٝٛ٘بى ع٤بؽخ داخ٤ِخ )ٓؾ٤ِخ ( ٝٛ٘بى ٗٞع آخش ٣ُؼشف ثبُغ٤بؽخ اإله٤ٔ٤ِخ: 

 ًئه٤ِْ أ٤ٓشًب اُالر٤٘٤خ ٝؽشم آع٤ب.

ٛ٘بى : أنىاع انسيادح ػهى أساص فتزج إلايح انسائخ وخصائص انًنطمح انسياديح -ب

ٝٛ٘بى ع٤بؽخ ع٤بؽخ دائٔخ: ٢ٛٝ ع٤بؽخ رزْ ػ٠ِ ٓذاس اُغ٘خ )ع٤بؽخ صوبك٤خ، د٤٘٣خ( 

 ٓٞع٤ٔخ : روزقش ػ٠ِ كزشح ٖٓ اُغ٘خ ًبُغ٤بؽخ اُق٤ل٤خ أٝ اُؾز٣ٞخ.

 رٞعذ صالصخ أٗٞاع ٢ٛ:: أنىاع انسيادح ػهى أساص يناطك انجذب انسيادي -ج

: ٝرؾَٔ ٛزٙ اُغ٤بؽخ ص٣بسح األٓبًٖ اُزبس٣خ٤خ ٝأُٞاهغ األصش٣خ ٝاُذ٤٘٣خ سيادح ثمافيح -

ٓب رٌٕٞ دائٔخ إرا ٓب رٞاكشد اُظشٝف أُ٘بخ٤خ أُالئٔخ ٝأُزبؽق، ٝٛزٙ اُغ٤بؽخ ؿبُجبً 

 ُؾشًخ اُغ٤بػ ٝر٘والرْٜ. 

: ٢ٛٝ ع٤بؽخ ٓزؼذدح اُٞعٞٙ )ٓ٘بخ٤خ ، ٗجبر٤خ ، هج٤ؼ٤خ ،ػبٓخ ( ٝٓز٘ٞػخ سيادح طثيؼيح -

( ٌُٖٝ ٣ُؼذ أُ٘بؿ ػ٘قشٛب األعبع٢ ٝٓؾشًٜب  اعزؾلبئ٤خاألؿشاك )رش٣ٝؾ٤خ ،ػ٤ِٔخ، 

 اُلّؼبٍ.

٢ٛٝ ع٤بؽخ ٓزؼذدح اُغٞاٗت، ك٢ٜ ع٤بؽخ ػالهبد اعزٔبػ٤خ ٝع٤بؽخ  تًاػيح:سيادح اج -

 رش٣ٝؼ ٝرشك٤ٚ ػٖ اُ٘لظ ٝسثٔب رٌٕٞ ع٤بؽخ أُذٕ مٖٔ ٛزٙ اُغ٤بؽخ.

ٛ٘بى ع٤بؽخ رش٣ٝؾ٤خ، ٝع٤بؽخ صوبك٤خ، ٝع٤بؽخ أنىاع انسيادح ػهى أساص انهذف:  -د

 بٍ األػٔبٍ.ػالع٤خ، ٝد٤٘٣خ، ٝس٣بم٤خ، ٝع٤بؽخ أُؤرٔشاد، ٝع٤بؽخ سع

ٛ٘بى صالصخ أٗٞاع ع٤بؽخ ػبئ٤ِخ أٝ كشد٣خ ٝهذ أنىاع انسيادح ػهى أساص انتنظيى:  -ه

 رٌٕٞ عٔبػ٤خ )ٓغٔٞػبد ع٤بؽ٤خ(.

ٛ٘بى صالصخ أٗٞاع أ٣نبً ٢ٛ: ع٤بؽخ اُؾجبة أنىاع انسيادح ػهى أساص أػًار انسياح:  -ٝ

ًجبس اُغٖ  ( ع٘خ،  ٝع٤بؽخ70-30(ع٘خ، ٝع٤بؽخ اُ٘بمغ٤ٖ ث٤ٖ )30-77ث٤ٖ )



24 
 

                                                                                                                                                                      

ع٘خ ٝع٤بؽخ ٛؤالء رضداد أ٤ٔٛزٜب ًِٔب اصداد اُٞػ٢  70)أُغ٤ٖ٘( أ١ ع٤بؽخ ٖٓ رغبٝص 

 اُقؾ٢ ٝهبٍ ػٔش اإلٗغبٕ.

ٛ٘بى اُغ٤بؽخ اُغ٣ٞخ ػٖ هش٣ن اُط٤شإ، : أنىاع انسيادح دسة وسيهح اننمم -س

اُغلٖ ٝاُغ٤بؽخ اُجش٣خ ػٖ هش٣ن اُغ٤بساد ٝاُوطبساد، ٝاُغ٤بؽخ اُجؾش٣خ ػٖ هش٣ن 

ٝا٤ُخٞد، ٝٛ٘بى ٗٞع عذ٣ذ ٖٓ اُغ٤بؽخ ٣ُغ٠ٔ ع٤بؽخ اُلنبء ٝٛزٙ اُغ٤بؽخ ٓؾقٞسح 

 ؽز٠ّ ا٥ٕ ثجؼل األؽخبؿ اُوالئَ عذاً ؽ٤ش رٌِق اُشؽِخ ٓال٤٣ٖ اُذٝالساد.

 

 ثانيا : يفهىو انتنًيح انسياديح انًستذايح

ك٢ ٤ًل٤خ إداسح إٕ ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٣ذٝس ؽٍٞ ٓٞمٞع ٓشًض١ ٣زٔضَ 

أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ُِٔغزٔؼبد أُن٤لخ ٢ٌُ رؾون أُؼب٤٣ش االعبع٤خ ُِشكب٤ٛخ االهزقبد٣خ 

 Rotich etاُضوبك٢)–ُزِي أُغزٔؼبد ٝؽٔب٣خ سأط أُبٍ اُطج٤ؼ٢ ٝاالعزٔبػ٢ 

al.,2012:110 كبُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ ٢ٛ ٓخزِق اُجشآظ اُز٢ رٜذف ا٠ُ رؾو٤ن اُض٣بدح )

زٞاصٗخ ك٢ أُٞاسد اُغ٤بؽ٤خ ٝرؼ٤ٔن ٝرشؽ٤ذ االٗزبع٤خ ك٢ اُوطبع اُغ٤بؽ٢ أُغزوشح أُ

(.  ًٔب إٔ ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٣ؾ٤ش ا٠ُ 6:  2010)ٓشصاهخ ٝؽخؾبؿ،

اعزـالٍ ٝاعزضٔبس أُٞاسد اُغ٤بؽ٤خ اُطج٤ؼ٤خ ٝاُجؾش٣خ ٝسكغ ًلبءح االداء ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ 

أُغز٤٣ٖٞ االه٢ٔ٤ِ ٝاُذ٢ُٝ ٝك٢ ٗطبم رخط٤و  اُ٘ؾبه اُغ٤بؽ٢ ثؾٌَ ٓز٤ٔض ػ٠ِ

اُوبدٓخ ٝثبُوذس  ُٝألع٤بٍأُغزٔغ ك٢ اُٞهذ اُؾبمش  ألكشاداعزشار٤غ٢ ُزؾو٤ن اُشكب٤ٛخ 

(  ا٠ُ إٔ Wu,2009:3. ػ٠ِ ؽ٤ٖ أؽبس )( (Mckercher,2003:2أُبد١ أُزؾون 

ٓخزِلخ كوذ رؼزجش اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ رلْٜ هشم ػذح اػزٔبدا ػ٠ِ ٝعٜبد ٗظش 

إر ٣زْ  االدآخ االهزقبد٣خ ُِغ٤بؽخ ٝاُز٢ ٛذكٜب اُشئ٤ظ هبث٤ِخ ر٤ٔ٘خ االٗؾطخ اُغ٤بؽ٤خ،

ث٤ٖ أُقبُؼ اُزغبس٣خ ٝأُقبُؼ اُج٤ئ٤خ ُنٔبٕ  اُزؾذ٣ذ ػ٠ِ اُؾبعخ ُزؾو٤ن اُزٞاصٕ ٓب

خ ا٠ُ رج٢٘ ادآخ اُغ٤بؽخ ،ٝثٔب إٔ اُغ٤بؽخ ٤ُغذ أُغزِٜي اُٞؽ٤ذ ُِٔٞاسد ُزا رجشص اُؾبع

ر٤ٔ٘خ ٓغزذآخ راد ٓذاخَ ٓزؼذدح ُِز٤ٔ٘خ، ٝٛزا ٣غزِضّ اُؾ٤ُٞٔخ ٝاُزوذ٣ش ُِزشاثو اُذاخ٢ِ 

 ُٜزٙ اُظبٛشح .

ًٔب أؽ٤ش ا٠ُ اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ ثأٜٗب "اُز٤ٔ٘خ اُز٢ رؾون ؽبعبد االع٤بٍ اُؾب٤ُخ ثذٕٝ 

ذ إ ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ أُغبط ثوذسح االع٤بٍ أُغزوج٤ِخ ػ٠ِ رؾو٤ن ؽبعبرٜب "،ٖٝٓ أُؤً

أُغزذآخ هذ رْ اعزخذآٚ ك٢ اُوطبػبد اُنشٝس٣خ ًبُضساػخ أُغزذآخ ٝاُغ٤بؽخ 

(، أٓب أُغِظ االٝسث٢ ُِج٤ئخ اُز١ رْ Kerimoglu&Ciraci,2008:25)أُغزذآخ 

كوذ أػط٠ ٓلٜٞٓب اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٝٛٞ  7335رج٤٘ٚ ك٢ هٔخ االسك ك٢ ػبّ 

 ُألع٤بٍاُز٢ رذ٣ْ اُزٞاصٕ ث٤ٖ ؽبعبد اُغ٤بػ ٝث٤ٖ اُج٤ئخ ٝأُغزٔغ أُن٤ق أٜٗب اُؼ٤ِٔخ 
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اُؾب٤ُخ ٝأُغزوج٤ِخ. إٕ ٓلّٜٞ االعزذآخ ٣غزؼَٔ ُِزو٤َِ ٖٓ ا٥صبس اُج٤ئ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ 

 (Huayhuaca et al.,2008:3ٝاُضوبك٤خ ٝاالهزقبد٣خ اُز٢ رخِوٜب اُز٤ٔ٘خ )

ٓ٘ظٔخ اُغ٤بؽخ اُؼب٤ُٔخ ػشكذ اُغ٤بؽخ ( ا٠ُ إٔ (Mckercher,2003:3ٝأؽبس 

أُغزذآخ أٜٗب "اُغ٤بؽخ اُز٢ رؤد١ ا٠ُ اداسح ًَ أُٞاسد ثطش٣وخ ٓب رؤد١ ا٠ُ رؾو٤ن 

ٝك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ٣زْ دػْ اُزٌبَٓ اُضوبك٢  اُؾبعبد االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُغٔب٤ُخ،

 ح "ٝاُؼ٤ِٔبد اُج٤ئ٤خ االعبط ٝاُز٘ٞع اُج٤ُٞٞع٢ ٝاٗظٔخ دػْ اُؾ٤ب

ػٖ اُز٤ٔ٘خ 7333ٝهذ ػجشد ٓ٘ظٔخ اُج٤ئخ ٝأُز٘ضٛبد اُو٤ٓٞخ ك٢ االرؾبد األٝسث٢ ع٘خ 

اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ثأٜٗب ٗؾبه ٣ؾبكع ػ٠ِ اُج٤ئخ ٣ٝؾون اُزٌبَٓ االهزقبد١ ٝاالعزٔبػ٢ 

٣ٝشرو٢ ثبُج٤ئخ أُؼٔبس٣خ. ًٔب ثأٜٗب اُز٤ٔ٘خ اُز٢ روبثَ ٝرؾجغ اؽز٤بعبد اُغ٤بػ 

األع٤بٍ أُغزوج٤ِخ، ًٔب أٜٗب اُز٤ٔ٘خ اُز٢  اعزلبدحن٤لخ اُؾب٤ُخ ٝمٔبٕ ٝأُغزٔؼبد أُ

ٝاُغٔب٤ُخ ٓغ اإلثوبء ػ٠ِ  ٝاالعزٔبػ٤خ االهزقبد٣خرذ٣ش أُٞاسد ثأعِٞة ٣ؾون اُلٞائذ 

اُؼ٤ِٔبد اإل٣ٌُٞٞع٤خ ٝاُز٘ٞع اُج٤ُٞٞع٢ ٝٓوٞٓبد اُؾ٤بح  ٝاعزٔشاس٣خاُزٌبَٓ اُضوبك٢ 

إ اٌُض٤ش ٖٓ ادث٤بد اُغ٤بؽخ أُغزذآخ رشًض ػ٠ِ االثؼبد ( 6: 5073األعبع٤خ)ع٤ٔشح ،

( ُِغ٤بؽخ. كنال ػٖ ثؼذ٣ٖ األ٣ٌُٞٞع٤خ اُزو٤ِذ٣خ )االهزقبد٣خ، االعزٔبػ٤خ، اُضوبك٤خ،

( Kerimoglu&Ciraci,2008:25آخش٣ٖ ٛٔب اُجؼذ اُغ٤بع٢ ٝاُجؼذ اُزٌُ٘ٞٞع٢ )

ُٔغزذآخ ٢ٛ رؾو٤ن اُؾبعبد ( كوذ أٝمؼ إٔ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ اRicardo,2004:10آب)

 ُألع٤بٍُِغ٤بػ اُؾب٤٤ُٖ ٝأُن٤ل٤ٖ ك٢ اُٞهذ اُز١ ٣زْ ك٤ٚ ؽٔب٣خ ٝرؾغ٤ٖ اُلشؿ 

أُغزوج٤ِخ ُزؾو٤ن ؽبعبرٜب، ًٔب رٜذف ا٠ُ رو٤َِ اُزٞرشاد ٝاالؽزٌبًبد اُز٢ ر٘زظ ػجش 

ي ا٠ُ اُزلبػالد أُؼوذح ث٤ٖ ف٘بػخ اُغ٤بؽخ ٝاُج٤ئخ ٝأُغزٔؼبد أُؾ٤ِخ، ار ٣ؤد١ رُ

إداسح ع٤ٔغ أُٞاسد ثطش٣وخ رزؾون ٖٓ خالُٜب اُؾبعبد االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُغٔب٤ُخ 

ٝاٗظٔخ دػْ  اُج٤ُٞٞع٢ٓغ ادآخ اُزٌبَٓ اُضوبك٢ ٝاُؼ٤ِٔبد اال٣ٌُٞٞع٤خ االعبط ٝاُز٘ٞع 

اُؾ٤بح، ٝٛ٘بى ٓزـ٤شاد ػذح ُزو٤٤ْ االعزذآخ ك٢ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ اُز٢ روغ مٖٔ اُغٞاٗت 

( ا٠ُ  إٔ Neto,2003:6اُضوبك٤خ ٝاُج٤ئ٤خ ٝاالهزقبد٣خ ٝأُؾبسًخ أُغزٔؼ٤خ. ٝأؽبس )

ٓ٘ظٔخ اُغ٤بؽخ اُؼب٤ُٔخ هذ هٞسد ٓلّٜٞ اُغ٤بؽخ أُغزذآخ ك٢ اهبس ػ٤ِٔخ ر٤ٔ٘خ اُغ٤بؽخ 

أُغزذآخ ك٢ االْٓ أُزؾذح، ك٢ٜ األٗؾطخ اُغ٤بؽ٤خ اُز٢ رؤد١ ا٠ُ إداسح ع٤ٔغ أُٞاسد 

٤ٜب رؾو٤ن اُؾبعبد االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُغٔب٤ُخ ٓغ اُؾلبظ ػ٠ِ ثطش٣وخ ٣زْ ك

 ٝاٗظٔخ دػْ اُؾ٤بح.  اُج٤ُٞٞع٢اُزٌبَٓ اُضوبك٢ ٝاُؼ٤ِٔبد اال٣ٌُٞٞع٤خ ٝاُز٘ٞع 

( إ ٓلب٤ْٛ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ University of Hawai ,TO 490:1ًٔب ث٤٘ذ )

 رزنٖٔ أٓٞساً ٜٓٔخ ٢ٛٝ:
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  اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ رغشثخ خذٓبد ػب٤ُخ اُغٞدح روذّ ُِضٝاس ٓغ رؾغ٤ٖ ٝسكغ اُغٞدح :رٞكش

 ٓغزٟٞ ؽ٤بح أُغزٔغ أُن٤ق ٝؽٔب٣خ ٗٞػ٤خ اُج٤ئ٤خ.

  اُغ٤بؽخ رنٖٔ االعزذآخ: إر رنٖٔ اعزٔشاس٣خ أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ اُز٢ ٣ؼزٔذ ػ٤ِٜب ٓغ

 اعزٔشاس٣خ صوبكخ أُغزٔغ أُن٤ق.

 ؾون اُزٞاصٕ ث٤ٖ ف٘بػخ اُغ٤بؽخ ٝاٗقبس اُج٤ئخ ٝأُغزٔغ اُغ٤بؽخ رٞاصٕ أُغزذاّ: إر ٣ز

  ًٔب إ اُغ٤بؽخ رًٞذ االٛذاف أُؾزشًخ ٝاُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُضٝاس ٝأُغزٔغ أُن٤ق أُؾ٢ِ،

( ا٠ُ إٔ ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٣ٌٖٔ إ 37: 5075ػ٠ِ ؽ٤ٖ أؽبس)أٌُش١ ،

 ٣ِخـ ثبُ٘وبه ا٥ر٢:

أفجؼ ٣ؾزَ ٌٓبٕ اُقذاسح ك٢ االعزشار٤غ٤بد ٝاُخطو  االٗؾـبٍ ثبالعزذآخ هذ -7

االه٤ٔ٤ِخ ٝأُؾ٤ِخ ك٢ ٓغبٍ اُغ٤بؽخ، ٝػ٤ِٚ افجؾذ كئبد ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُغ٤بػ رنـو 

ُزٞك٤ش ظشٝف ث٤ئ٤خ أكنَ ٝرط٣ٞش اُخذٓبد اُغ٤بؽ٤خ ثزطج٤ن رو٤٘بد اإلداسح اُج٤ئ٤خ 

ألخز ثٔجذأ ثؾٌَ رذس٣غ٢ ٝػ٠ِ ٗطبم ٝاعغ ك٢ أُ٘ظٔبد اُغ٤بؽ٤خ ٖٓ خالٍ ا

 االعزذآخ ك٢ ر٤ٔ٘خ اُغ٤بؽخ.

إ ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٤ُظ ؽبُخ صبثزخ ٖٓ اُزٞاصٕ ث٤ٖ رؾو٤ن اُلٞائذ  -5

االهزقبد٣خ ٝث٤ٖ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٝٓٞاسدٛب اُطج٤ؼ٤خ، كٜ٘بى ػذد ًج٤ش ٖٓ اُزؼش٣لبد اُز٢ 

رزؼِن ثبالعزذآخ ، ٌُٖٝ رُي ال ٣وَِ ٖٓ االُزضاّ ثٔلّٜٞ اكنَ ٓٔبسعخ ث٤ئ٤خ ثٞفلٚ 

ؾو٤ن االعزذآخ، ًٔب إ ٓلّٜٞ اكنَ ٓٔبسعخ ث٤ئ٤خ هذ ٣خزِق ٖٓ االداح أُض٠ِ ُز

ٓ٘طوخ ا٠ُ اخشٟ ٖٓ ٓ٘طِن اخزالف ٓؾٌالد ٝظشٝف اُز٤ٔ٘خ ك٢ ًَ ٓ٘طوخ االٓش 

 اُز١ ادٟ ا٠ُ اخزالف ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ا٣نب. 

اُج٤ئ٤خ ًَٝ  ٣ٌٖٔ ٝفق اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ثبٜٗب رؼ٢٘ أُؾبكظخ ػ٠ِ أُٞاسد -3

أُٞاسد أُشرجطخ ثبُ٘ؾبه اُغ٤بؽ٢ ُنٔبٕ اعزٔشاس فالؽ٤خ اعزخذآٜب ٓغزوجال 

ثبُوذس ٗلغٚ ٖٓ اُلٞائذ اُز٢ ٣غزلبد ٜٓ٘ب ؽب٤ُب، كبُغ٤بؽخ رشرٌض أعبعبً ػ٠ِ ٛزٙ 

أُوٞٓبد ٖٓ ػٞآَ اُغزة اُغ٤بؽ٢، اُز٢ رؼذ ثٔضبثخ سأط أُبٍ اُضبثذ ُٜزا اُ٘ؾبه، 

١ هقٞس أٝ رؾ٣ٞٚ ُٜزٙ أٌُٞٗبد ع٤غؼَ رؾو٤ن االٛذاف أُشعٞح ٓ٘ٚ ٝثبُ٘ز٤غخ كبٕ أ

 ثؼ٤ذح أُ٘بٍ.

٣ٌٖٝٔ اُزؼشف ػ٠ِ اُلشم ث٤ٖ ًَ ٖٓ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٝاُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ 

اُزو٤ِذ٣خ ٖٓ خالٍ اُغذٍٝ ادٗبٙ اُز١ .٣ٞمؼ أُوبسٗخ ث٤ٖ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ اُزو٤ِذ٣خ 

 ٔغزذآخ:ٝاُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ اُ

 جذول يىضخ انفزق تين انتنًيح انسياديح انتمهيذيح وانًستذايح
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 اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ اُزو٤ِذ٣خ

 ٓلب٤ْٛ ػبٓخ

 *ر٤ٔ٘خ عش٣ؼخ

 *٤ُظ ُٜب عزٝس

 *هق٤شح االعَ

 *ع٤بؽخ اٌُْ

 *اداسح ػ٤ِٔبد اُز٤ٔ٘خ ٖٓ اُخبسط

 *ر٤ٔ٘خ رزْ ػ٠ِ ٓشاؽَ

 اعز٤ؼبث٤خ ٓؼ٤٘خ*ُٜب ؽذٝد ٝهبهخ 

 *ه٣ِٞخ االعَ

 *ع٤بؽخ ا٤ٌُق

*اداسح ػ٤ِٔبد اُز٤ٔ٘خ ػٖ هش٣ن اُغٌبٕ 

 أُؾ٤٤ِٖ

 بد اُز٤ٔ٘خ٤اعزشار٤غ

 *ر٤ٔ٘خ ثذٕٝ رخط٤و

 *رخط٤و عضئ٢ ُوطبػبد ٓ٘لقِخ

*اُزش٤ًض ػ٠ِ اٗؾبء ٝؽذاد ُونبء 

 االعبصاد

 *ٓجب٢ٗ ؽنش٣خ رو٤ِذ٣خ

 *ثشآظ خطو ُٔؾشٝػبد

 اُز٤ٔ٘خ ثؼذ رُي*اُزخط٤و اٝال صْ 

 *رخط٤و ؽبَٓ ٓزٌبَٓ

*ٓشاػبح اُؾشٝه اُج٤ئ٤خ ك٢ اُج٘بء ٝرخط٤و 

 االسك

 *اٗٔبه ٓؼٔبس٣خ ٓؾ٤ِخ

 *ثشآظ خطو ٓج٤٘خ ػ٠ِ ٓلّٜٞ االعزذآخ

 ٓٞافلبد اُغبئؼ

 *ٓغٔٞػبد ٝأػذاد ًض٤لخ ٖٓ اُغ٤بػ

 *ٓذد االهبٓخ هق٤شح

 *مٞمبء ٝأفٞاد ٓضػغخ

 *ك٢ اُـبُت ص٣بسح ٝاؽذح ٌُِٔبٕ

 *ٓغز٣ٞبد صوبك٤خ ٓخزِلخ

 *ؽشًخ اكشاد ٝٓغٔٞػبد فـ٤شح

 *ٓذد اهبٓخ ه٣ِٞخ

 *سصاٗٚ ٝٛذٝء ك٢ االداء

 *اؽزٔبٍ رٌشاس اُض٣بسح ٓشح اخشٟ ٌُِٔبٕ

 *ٓغز١ٞ ػبٍ ٖٓ اُضوبكخ ٝاُزؼِْ

 

يفهىو انتنًيح انسياديح انًستذايح ين وجهح نظز يجًىػح ين انثادثين  جذول

 .وانًفكزين

 أُلّٜٞ ٝاُقلؾخ اٌُبرت ٝاُغ٘خ د
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1 

(Neto,2003:6) 

* ٢ٛ االٗؾطخ اُغ٤بؽ٤خ اُز٢ رؤد١ ا٠ُ اداسح ع٤ٔغ 

أُٞاسد ثطش٣وخ ٣زْ ك٤ٜب رؾو٤ن اُؾبعبد االهزقبد٣خ 

ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُغٔب٤ُخ ٓغ اُؾلبظ ػ٠ِ اُزٌبَٓ اُضوبك٢ 

ٝاٗظٔخ دػْ  اُج٤ُٞٞع٢ٝاُؼ٤ِٔبد اال٣ٌُٞٞع٤خ ٝاُز٘ٞع 

 اُؾ٤بح.

2 

(Ricardo,2004:11) 

*٢ٛ رؾو٤ن اُؾبعبد ُِغ٤بػ اُؾب٤٤ُٖ ٝأُن٤ل٤ٖ ك٢ 

 ُألع٤بٍاُٞهذ اُز١ ٣زْ ك٤ٚ ؽٔب٣خ ٝرؾغ٤ٖ اُلشؿ 

 أُغزوج٤ِخ.

3 

(Gebhard et al.,   2007:9) 

*٢ٛ رِج٤خ اؽز٤بعبد اُغ٤بػ ك٢ اُٞهذ اُؾبمش 

 ٝأُغزوجَ .

 *٢ٛٝ اُز٤ٔ٘خ اُز٢ رل٢ ثٔزطِجبد اُؾبمش دٕٝ اُؾذ ٖٓ

 هذسح االع٤بٍ أُغزوج٤ِخ ك٢ رِج٤خ ٓزطِجبرْٜ.

4 
(Kerimoglu&Ciraci,2008:

24) 

 

*٢ٛ ٓغٔٞػخ خطو ع٤بؽ٤خ رٜذف ا٠ُ رؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ 

ؽ٤بح اُغٌبٕ أُؾ٤٤ِٖ ػجش رؼظ٤ْ االسثبػ االهزقبد٣خ 

أُؾ٤ِخ ٖٓ خالٍ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ ٝرٞك٤ش خذٓخ 

 ثغٞدح ػب٤ُخ ُِضائش٣ٖ.

5 

(Huayhuaca et al.,2008:3) 

*٢ٛ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رذ٣ْ اُزٞاصٕ ث٤ٖ ؽبعبد اُضائش٣ٖ 

اُؾب٤ُخ  ُألع٤بٍٝث٤ٖ اُج٤ئخ ٝأُغزٔغ أُن٤ق 

 ٝأُغزوج٤ِخ .

6 

(UNEP/ UNESCO-

PRESCE,2010:8) 

* ٢ٛ اعزذآخ ا٣ٌُٞٞع٤خ ٝآٌبٕ اُزطج٤ن االهزقبد١ 

كنال ػٖ اُؼذاُخ االخاله٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٖٓ خالٍ رؾو٤ن 

اُزٞاصٕ اُج٤ئ٢ اُز١ ٤ٔ٣ض اُٞعٜبد اُغ٤بؽ٤خ ك٢ أُ٘بهن 

 اُؾغبعخ ث٤ئ٤ب

7 

 (77: 5075)اُخنشا١ٝ،

*٢ٛ االعزـالٍ االٓضَ ُِٔٞاهغ اُغ٤بؽ٤خ ٖٓ دخٍٞ 

ػ٠ِ إ ٣ٌٞٗٞا  ٓزٞاصٗخ ُِٔٞاهغ اُغ٤بؽ٤خ، ثأػذاداُغ٤بػ 

أُ٘بهن اُغ٤بؽ٤خ  ثأ٤ٔٛخػ٠ِ ػِْ ٓغجن ٝٓؼشكخ 

ٝرُي ُِؾ٤ُِٞخ دٕٝ ٝهٞع  ٝاُزؼبَٓ ٓؼٜب ثؾٌَ ٝد١،

 االمشاس ػ٠ِ اُطشك٤ٖ.

 

ٝاعز٘بدا ا٠ُ آساء اُجبؽض٤ٖ اُٞاسدح ك٢ اُغذٍٝ  آٗلب إٔ اٌُزبة ٝأُلٌش٣ٖ ٝمؼٞا ٓلب٤ْٛ 

ػذح ُِز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٝػجشٝا ٖٓ خالُٜب ػٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ آسائْٜ ٝارلوٞا ع٤ٔؼب 
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ػ٠ِ إٔ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٢ٛ اعزـالٍ ٝاعزضٔبس ُغ٤ٔغ أُٞاسد أُزبؽخ ثٜذف 

إٗؼبػ أُ٘بهن ث٤ئ٤ب ٝاعزٔبػ٤ب ٝصوبك٤ب  ٖٓ دٕٝ أُغبط ثبُطج٤ؼخ اُج٤ئ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ 

ٝاُضوبك٤خ عِجب. ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ٝفق اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ثأٜٗب ر٤ٔ٘خ ٣جذأ ر٘ل٤زٛب ثؼذ 

ػ٤ِٔخ ًبِٓخ ك٢ إهبس اُزخط٤و أُزٌبَٓ ُِز٤ٔ٘خ االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُج٤ئ٤خ دساعخ 

داخَ اُذُٝخ اٝ ك٢ أ١ عضء ٜٓ٘ب رزغٔغ ك٤ٚ ٓوٞٓبد اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ ٖٓ ػ٘بفش عزة 

هج٤ؼ٤خ ٝؽنبس٣خ ٖٓ خالٍ االعزـالٍ االٓضَ ُِٔٞاسد ٓغ مٔبٕ اعزٔشاس٣زٜب ُألع٤بٍ ك٢ 

 أُغزوجَ.

 ّٞ اُز٤ٔ٘خ اُغ٤بؽ٤خ أُغزذآخ ٣غز٘ذ ا٠ُ اُشًبئض ا٥ر٤خ:ٝػ٤ِٚ كئٕ ٓلٜ

 .اُزخط٤و اُؼ٢ِٔ أُزٌبَٓ ■

ك٢  ُألع٤بٍاألٓضَ ُِٔٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ٝاُجؾش٣خ ٓغ مٔبٕ اعزٔشاس٣خ  االعزـالٍ ■

 أُغزوجَ.

 .ؽزشاّ اُج٤ئخ ٝؽٔب٣خ أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ االعزٜالى ٝاُزِٞسا ■

كنال ػٖ  جبد اُغ٤بػ ك٢ اُٞهذ اُؾبمش ٝأُغزوجَ،اُؼَٔ ػ٠ِ رِج٤خ ؽبعبد ٝسؿ ■

 رؾغ٤ٖ اُؾ٤بح أُؼ٤ؾخ ُِغٌبٕ أُؾ٤٤ِٖ.

 


