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لمياء حسين علي
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كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم الجغرافية
( قدم للنشر في  2021/7/20قبل للنشر في ) 2021/8/22
المستخلص
ان للخريطةةا الالةلةةا الةةمهم ال اةةا ةةا اااةةةم الةةةا اة وةةةة الايراالةةا همايةةا ي ةةةوا الللجيةةف ال ةةةاا لل ةلا ر الايراالةةا
ةسةةل ة ال ملتةةةط الطةلضلةةا ج ة ا الاةاةةف الطةللةةا ةةا ا امسةةا ةلةةا االةةةا تو ةةل تل ة ا ا

اةةر اهم الخريطةةا ةةا ا ةراج

ا لةةا ةةم ةتةةم فةللةةا ةةا ج ام ةةا هاالةةةا ال و ةةل ه مةةة للةلةاةةةط ال لةةل رة لللةةطر هال اةةة هاللرعةةا هال ةلاما ال ة لةةا اللةةا يلةةم
الللاتم اةكثر يأث ار ا ي ةوا الللجيف .هيلم تو ل الم ر تا ا ا ال وةص م اةقل ةةا ا اللةا ياةلا اه اللةةلا ةا االة اةة
اه الو ل

ل اة ا يل ر اةتا اليذا ا اللةل ا لاه ال ةاة اليذا لةا اةسةسةلا ل خللةل البةللل هة ااةةم الةة د اقلمةا ةا

ا ماا خ ار ط لةلا ي ار الل ث م الخ ار طا الز ام ا هاالةةا تو ةل الم ةر ه مةة لل لطلةةط الايراالةا الطةلضلةا يةا االخةةل اة لةا
ةةةا اللل ةةم ج ة ا توة ةةا ا ا ةلى ا ةةمى توة ةةةط الل ةراع لللزيةةز ات ةالةةا اامات خة ار ط الللجيةةف هتطة ملاةةة ة الةةةا خريطةةا

لةل ةةا يا ةةف ةةم ال ملت ةةةط ال ةةاثرة ةةا ج ام ةةا هاال ةةةا الم ةةر ل ةةت تل ةةللى الاة ل ةةا ت ةةا خ ة
ال لللتةةط الايراالةا ال ل ثلةا ةراةةةتد  )Arc Gisةا ي ثةم هتطة مةةا الللاتةم ال ةذ لمة
خ

ات ةال ةةةط ا ةةمى رتال ةةةط ا ةةا
ملتةةط ة الةةةا الم ةر ا ااةر تةةا

لك ي ةوا يلجيف االةا ال و ل ل ةوا يلجيف ال ملتةط الطةلضلا ال اثرة ا ج ام ا هإالة ه ج ا الاة لا.
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Abstract
The effective map has an important role in showing the results of the geographical
research and seeing the variation in the spatial distribution of geographical phenomena,
especially the natural ingredients within the natural aspect in a case study of the production of a
particular crop, as it shows the role of the map in highlighting the importance of each natural
factor in the cultivation and production of the crop according to the available data for the surface,
climate, soil and water resources which are the most influential factors in the variation of
distribution, and the wheat crop is one of the most important economic crops that the countries of
The world are interested in producing or obtaining in providing global food security as it is the
basic food item for different peoples and to show accurate results in preparing effective maps
that show the cartographic representation of the cultivation and production of the wheat crop
According to the natural geographical data, Hammam Al-Alil district was taken within Nineveh
Governorate, one of the governorates of Iraq, to enhance the possibility of perceiving distribution
maps and matching them to produce an effective map that combines all the ingredients affecting
the cultivation and production of wheat at the district level through the capabilities of one of the
GIS software represented by the ARCGIS program in the representation and matching of factors
mentioned as ingredients for wheat production, as It appeared through This is the variation in the
distribution of crop production with the variation in the distribution of the natural ingredients
affecting its cultivation and production within the district

المقدمة:1
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يلةةم ال ملتةةةط الطةلضلةةا اةكثةةر يةةأث ار ةةا االةةةا ال وةصة م الزماىلةةا لةةت تلةةللى اللةةةلا ةسةةل ة ج ام ةةا

الم ر الذي لم تو ل

ةل ا واثر ا اقل ةا ةط تل ا المه ال الاا له ةةخل ف ال لةه ا ة ار ه

ةا اةتةةا اليةةذا ا اللةةةل ا ه لاةةه وةمخم ةةا اللموةةم تةةا ال ةةاة ةط

المه ال الاا هال

لةه

ةةاة اهللةةا يلةةاا ةةا يلزيةةز اقل ةةةا ةط

الا له .هيلم اللراع تةا ة ا ا ةا الةمه اللرعلةا ال الاةا ل و ةل الم ةر هيل ةةوا االة ةه

تا توة ا هخرى ه مة لل رهف الايراالا ةسل ة الطةللا ال لللما طةللا اللةطر هال اةة هاللرعةا الةت اخةر

هيلم توة ةا ا اةلى اهلةت ال وة ةةط اللراقلةا ال الاةا لل و ةل هجة ا اقضة لاة اللة لةا لاةة هيلةم اة لةا
ةا اللل م تا ا الالا ا اللة لا لمضةء ال لصم اط اة لا ا ج ام ا هاالةا تو ل الم ر تاذ المةما

كةن ة م تا اماسا يلجيف ج ام ا ذا ال و ل ال اا خ ار طلةة ةسةلخماا يمالةةط ا ةا ال لللتةةط الايراالةا

ة ااةةم ات ةالةةط ج ام لةه اهة هل لر ةةا يةأث ار الللاتةم الطةلضلةا ةةا ج ام لةه هي ةوااةة تةا ت ةةةن الةت اخةر لةةت

تلللى الاة لا.

 1-1هدف البحث
وامف ال وث الت اماسا هي ث م ي ةوا الللجيف ال ةاا لز ام ا تو ل الم ر ج ا اة لةا

ةةا اللل ةم للةاا

 )2020ةسةةلخماا يمةاةةةط ا ةةا ال لللتةةةط الايراالةةا ةةا ا ةةماا هي ث ةةم الةلةاةةةط ال لةةل رة لل ملتةةةط الطةلضلةةا

ال اثرة ا ج ام ا ذا ال و ل هالخرها خ ار ط يلجيف م تااةة هتةا ثةا تطة ملاةة ل لر ةا هاامات يأث ر ةة ةا
لةللا يلجيف هاالةا تو ل الم ر ج ا اة لا

ةا اللل م تاطما المماسا).

 2-1فرضيات البحث
واطلق ال وث تا الارجلةط اةيلا:
 -1لم ي ةوا يلجيلةط ال ملتةط الطةلضلا ا اثةر ة ةر ةا ج ام ةا هاالةةا تو ةل الم ةر جة ا اة لةا
اللل م.

 -2ان ي ةةوا يلجيةف ج ام ةا هاالةةةا تو ةل الم ةر
ي ةوا لك الللجيف .

ةةا ا امكةه تةا خة

ا ةماا خة ار ط لكةةم ةتةم وةاثر ةةا

 -3ةةن ل طة ما خ ار ط ال ملتةط الطةلضلا ال اثرة ا ج ام ا هاالةا الم ر ج ا الاة لا
لةللا ا لك.
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 3-1منهج البحث
ا ل ةةم ي ال وةةث ال ةةااد اةسةةلم ار ا ةةا ا امسةةا ال ملتةةةط الطةلضلةةا ال ةةاثرة ةةا ج ام ةةا هاالةةةا تو ةةل

الم ر مءا تا الاز لةط للغة الةت الل لتلةةط ةسةلخماا فريمةا الل ث ةم الخ ار طةا الخةصةا ةلةلةاةةط ال لةل رة
لللك ال ملتةط ج ا اة لا

ةا اللل م ال ة ول ءا تف الخرها خ ار ط يخما مف المماسا ةسلخماا راةةتد

 )Arc Gisا مى يمةاةط ا ا ال لللتةط الايراالا.
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 -2المقومات الطبيعية
ان لاة لا

ةا اللل م اللموم تا ال ملتةةط الطةلضلةا ال ةاثرة ةا ج ام ةا هاالةةا الم ةر ي اةر تةا خة

مايةةا هاامات الخة ار ط الخةصةةا اةةة للاتةةم فةلضلةةا يمةةلا ل اةةة يلةةك الز ام ةةا ة ةةا ياةصةةل اة هع ةةة وةةل ءا تةةف

اسةةللل تطة مةةا يلةةك الخ ة ار ط للخةةرها الةةة د اقلمةةا ي ثةةم خريطةةا اط اامات لةةة وة ة ا للمةةةمت يةةأث ر الل ةةةوا
ال ةاا لللك ال ملتةط ا ي ةوا ج ام ا هاالةا تو ل الم ر ج ا الاة لا.
هتا ا رج ها ا يلك ال ملتةط اللا ياثر ا ج ام ا هاالةا الم ر لت تلللى اة لا

ةا اللل م تة أيا:

 1-2الموقع
يم ة ةةف اة ل ة ةةا

ة ةةةا اللل ة ةةم ج ة ة ا قض ة ةةةء ال لص ة ةةم ت ة ةةا توة ة ةةا ا ا ة ةةلى لكل ة ةةة ة ة ا اا ري ة ةةا ة ةةر

 35 56 0ه  )36 19 0هخطا فل

 43 0 18ه )43 46 0

و ةةم ة يراال ةةا ت ةةا الب ة ة تر ةةز قض ةةةء ال لص ةةم هت ةةا الاا ةةلل اة ل ةةا الب ةةلمى هت ةةا الي ةةرل اة ل ةةا

ال ولةلا هتا الب ة اليرعا الو ماط تا اا البرع اار ا لا .)1
 2-2السطح
ان سةةطر تاطمةةا الم امسةةا اة لةةا

ةةةا الل ةةم) ةةل قريةةف البة م الةةت الاضة ا ال

امياةةةل لاةةة ةةا ال اةةةفق اليرعلةةا اللةةا يمطلاةةة فلةةا

ةةطةلا ا وةلة ا لةةت

ةةةا اللل ةةم اللةةا وةلة امياة اةةة ق ار ةةا 460ا  )2هيةل ة

تلة ا تاطما المماسا )834 . 102كا هيلمما سةطر ةا تاطمةا الم امسةا الةت اقةم تلةللى لةه جة ا اللةام
ام الااةط البرقلا للاة لا ة ولاةهج امياة اة 198ا اةم تلةللى سةطر ال وةر ال وة ةا للااةر ا لةا هان

اكةر تلة ا سطولا يبيلاة ئا اةمياةل  329ة ة ة ة ة )300هاللا يبيم اة زاء اليرعلا تا ال اطما
 3-2اتجاه االنحدار
ان اياة ال م ل ال ار الذي لاا م ان اياة ال م اول الاالل اا الب ة اتةة الااةلل اليرعةا
اا الب ة ة اليرعةةا  ......ه ةةذا ا ب ة ر إلةةت ال اةةةفق هكثةةر ااوةةما ام ةياةةة ال ةةم ةةا تلقةةف تل ة ا هيةةلا
قلةةةا ال اةةر ةياةةة

مةةرل اللةةة ا إ وةةةما تةةا البة ة

ةلمم ةةا صةةار ثةةا والاةةا تةرة أخةةرى ةياةةة البة ة

لل م اهمة ةتلا مم ا  )360ول ةوا اياة اةاومام ا تاطما المماسا ف مة لل ةوا فلعلغ ار لاة تا سال
هها ةن هي

 )3واثر اياة اةاومام

لمة ت ةشرة لت اةالةا الز ام ةا تةا خة
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تا اة لا تمة لا اةياة هشلا الب س أه اةياة للريةح الرف ا ت ة ولريف لله اثةم ت ةشرة اه غ ةر ت ةشةرة
لت اةالةا الز ام ا.
خريطة ( )1اتجاه االنحدار

المصدر  - :من عمل الباحث اعتمادا على نموذج االرتفاع الرقمي  DEM 12.5وبرنامج Arc Gis 10.4.1

 4-2المناخ
لم ال اةة أ ةمى ال ملتةةط الطةلضلةا ةا

للةا االةةا ا تةة يا ئةا اةصةر ةل لةللى ال

ةا اةتثةم

ل ةةال اةةلل ال وةص ة م الومللةةا هلكةةا تةةا أصةةلف الةةلكاا طةلللةةه هاللةةلطرة للةةه مقةةا ه ةةذا ة لا ةةا أن

اهالةن لا ول ا تا تلةلاا لض الوةةط اللا ياثر لت ا ل هاالةا ال وةص م الومللا كةمياةةل ام ةةط

الو ارمة اللةللا ه ةةط يذ ذل

لا اةتطةم ا سة ا ا ا لكةم هاسةلومة هسةة م هاسةةل ف تلطةلمة هي ةا
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تةةا خ لاةةة الةةلو ا ةةا اااةةةج الل للةةةط الزماىلةةا ان يوم ةةق مو ةةا ال ةزامل اي اةةلل تةةا اا ةلال الوةةةلل هه ةةق
ي الف لعا يلم اة لا

ةا اللل م ج ا تاة اة سل س الوةم.

هتا ا ا اللاةصر ال اةخلا اللا ياثر لت ج ام ا الم ر.:
 -1ـدرجات الحرارة
اةةةت ي ةةةوا ةةا ام ةةةط الوة ارمة ةةا تاطمةةا الم امسةةا ة ا لةةض الا ةةل اللةةاا

ال لف ا

ا ياخاض ا تلاسا البلةء هيأخذ ام ةط الوة ارمة ةا اة لةما

ةا

ةةث يرياةةف ةةا تلاسةةا

ةم الرعلةف هالخريةف

ا ام ةةةط الو ة ارمة الل ةةا يطلةا ةةة ال وةص ة م الزماىل ةةا يخلل ةةل ت ةةا تو ةةل ال ةةت أخ ةةر  .)4ات ةةة ي ةةأث ار ام ةةةط

الو ة ارمة لةةت تو ةةل الم ةةر ا للةةةر ةتةةم الو ة ارمة تةةا ا ةةا الللاتةةم يةةأث ر ةةا يلجيةةف ال وةص ة م الزماىلةةا
هخةصا ا تاةفق االبةم ة ج ا تاطما المماسا هيخللل ام ةط الو ارمة لا ل الم ر خ

لرة الا ل هلكةم

ااخاةجةةاة ةةا المم ةةا
االرتفاعةة اه
نموذج امياة اة
على لةةة اةةم
اعتمادا إ اة
باحث سةةل ة أه
ةاثر اتةةة
تل اةةا ية
ل ةرة تةةا ل ةرة اةا ةةةط ام ةةا ة ار
الرقمي
عمل ال
المصدر:مة من

 DEMللا ل الخضري ا
 12.5الو ارمة
اتة ام ا
 25ة 31
يملرل تا
ال طللعا هان ام ا الو ارمة ال طللعا ة ا ةط الم ر
وبرنامج
ArcGIS
10.4.1
.)5 29
 -2األمطار
م ةةم ةهتطةةةم ة ةةا اةش ة ة أه ال ةةة ر ال للةةةقطا تةةا الي ة ف اليةةةجي لةةت سةةطر اهم

هقةةم

لن ت ةطلر الاطةل أكثةر شة لة تةا اهتطةةم اللةا لاةا ال لةة اللةة لا اللةةقطا تةا اللةوف اتةة الاطةل
ال ة ا االال الللةقط هالذي ب م ال لة اللة لا هال ل ا .)6
 5-2قابلية االنتاجية للترب
 -1تربة نوع E/5
ان تاةةفق ةذا اللرعةا ي لةةج لاةه تاةةفق
لةةةف هقل اةةة ةةا ال اوةةمماط اتةةة يةةأث ر ال لةةة

الللريا

ةةمة لل ر ةا ها ةل الا ةةط الطةللةا اةااةة قل لةا اةسةةلل ة

لةةت قة للةةا اةالة لةةا ةةلن اهم سةةلةا لةةك لةةف

للةةةط

ث يااي رف اللرعا الذي وال س لةت ا ةل الا ةةط اتةة اللةتةم ال وةمها لاةذا الاةلل تةا اللةرل ةل

الللريا ال ة لا هالالا لا.

811

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،17العدد ( ،)4لسنة 2021
)College of Basic Education Researchers JournalISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021

 -2تربة نوع E/6
ان ذا الالل تا اللرل للس لل لة الالالا هاللطولا اهم اة لةف هقل اة ا ال اةفق ال ريالا اة

ان اةتطة ةةم يأخ ةةذ ةةةت يلرهي ةةة ت ةةاث ار ا ةةة ت ةةاث ار ا ةةة ول ةةز ةةذا الا ةةلل ت ةةا الل ةةرل ةاا ةةة ام
اةسلل ة

لةف لاتم الللريا ال ة لا ه ا تاةفق

تو ةةمهاة

مة اا ل الا ةط الطةللا.

 -3تربة نوع ge/36
ةةذا الاةةلل تةةا اللرعةةا ةةلن مات ة ة ة ة ة تللسةةط اا اللةتةةم لاةةذا الاةةلل تةةا اللةةرل ةةل اللةتةةم ال اةةةخا اتةةة

ال وللى ل اللةتم ال اةخا الا لا لاذا الالل تةا اللةرل اتةة يل ةم ةذا لاةلل تةا اللةرل ه ةة ةل تةة ا تةا
خ

الخةمفا قريا ة لم خرعا الط ر زء تا ال للاطق اليرعا......الخ)

 -4تربة نوع d/34
ولخذ ذا الالل تا اللرل صاا تللسط الالاة لةف ااه تومهاة ا يال ه ة ا ةط االةا الوةلل هان
اللةتم ال ومها اةالةا ا ذا الالل تا اللةرل ةل امياةةل ام ةةط الوة ارمة هقلةه تلةم سةملط اةتطةةم ولل ةم
ذا الالل تا اللرل ا ال مةفلةط اللةللا زء تا قريا ة لم الخالةن الارن ا ل ار ي .....الخ)

 -5تربة نوع d/21
ثم ذا الرقا الل اللرعا تا
 2ةااة ا ضة
ةف

ث قة ل لاة اةالة لا لذا ب ر الرقا  1ةااة ت لةجة للز ام ا هيب ر الرقا

مة للز ام ا اتة الورف  dورتز الت اللةتم ال وما لإلالةا

ث ولأثر ةمياةل ام ةط الو ارمة

ةةم ال ةةلف هااخاةجةاة ةةا البةةلةء اي اللةتةةم ال اةةةخا ال وةةما لإلالةةةا الز ام ةةا هيل ةةما ةةذا ال ةةال

تا اللرعا ا ئا شريط لت فل الاار.
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خريطة ( )2تبين قابلية انتاج التربة في منطقة الدراسة

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على د .فليح حسن الطائي  ،خريطة القابلية االنتاجية للترب في العراق.

 2-6الموارد المائية
ةللأك ةةم ان ج ام ةةا الواطةةا يلل ةةم لةةت شة ل ا م لل ة ا تةةا اش ة ة الةةري

اةةا اتةةة شة م ج ام ةةا ا لةةا

لت سملط اةتطةم اتة الب م الثةاا تا ج ام ا الم ر لرف ةلز ام ا ال رهيا .)7
 1-6-2المياه السطحية
يب م ال لة اللطولا اةتطةم هتلة اةااةم هيلثر اةتطةم ا اةالةةا الز ام ةا لللةا اللةةرة
اةتطةم اللةقطا ا تاطما تة هاا ة اللةرة ةلقل ا الالللا لألتطةم هعا للا سملفاة ها ةته.
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 2-6-2ال لة الالالا
ان فةلضلةا تاطمةةا الم امسةا تةةا اة لةا اللر ةةف الا للةةل ا لاةة أثةةر ةا يلجيةةف الاي ار ةا لل لةةة الالالةةا

هال لا ةةة ه لا ةةة هفةق ةةا الخ ةةزن ا ان تاطم ةةا الم امس ةةا يم ةةف جة ة ا ال ا ةةةفق ال ل ل ةةا ت ةةا اة ل ةةا اللر ةةف

الا للةةل ا ةةةن ةةذا اللر ةةف لة ر و ةةل

الط مةط اللا يوللي لت ال لة )8

ةةم تةةا ال لةةة الالالةةا هع لةةةط خةةزن ة ةرة تةةف جيةةةاة س ة ك

 7-2انتاجية القمح في ناحية حمام العليل
الم ةةر تةةا ا ةةا الوةةةلل اللةةا ياةةل ا لةةت اللاةةةمة اللةل لةةا ه ةةل ةةأيا ةةا ال ري ةةا الثةالةةا لةةم الةةرج ةةا

قل لةةه اليذا لةةا هيلةةم غةةذاء م للةةة

 %35تةةا س ة ةن اللةةةلا ة للا ةةه لةةت الةةف ةللةةا تةةا الةةةرهي ا ه ةةل

ول مم سلع الوةلل اللةل لا .)9ه اةت االال تا الم ر يزمل ا اة لةا

ةةا اللل ةم ا ةل غريةف هي ةلج

هاللماةالا هصة ر لك هت لا لك هاالال اخرى) ا يممم ال لة ا ال زمه ا ق ر ا اة لا

ةا اللل م

146385كا) .)10
 -3تحليل النتائج
ار ت ة يمما تا المماسا ال ملتةط الطةلضلا لز ام ا هاالةا الم ر ا اة لا

ةةا اللل ةم ه ةلا ي ةةوا

ت ةاا تةا يلجيلاةة ه مةة للخة ار ط ال لةمة لكةم تااةة هعةةة ت ةةن مايةا الل ةةوا ال ةةاا ةذا تةا خة

تطة مةا

كة ا الخ ار ط ال لمة ةسلخماا ات ةالا الةراةتد ال للخما هالخةرها خريطةا تل ةمة هشةةتلا يلطةا للمةةمت مايةة
هاجةوا تةا خة

اةقم تااة تا خ

خريطةا لةلةةا وةممت تةةا خ لاةة ال اةةةفق اةكثةر ج ام ةا هاالة ةة ل و ةةل الم ةر هال اةةةفق
تة ال ف تااة تا الللاتم ال ممهسا ه ة

ار تا خ

الخريطا .)1

ية ا الخريطا  )1اللةة ما ال اةةفق اةكثةر ةا ج ام ةا هاالةةا الم ةر لةت تلةللى اة لةا
ه مة ل لطلةط ال وث ه ة أيا :
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الخارطة ( )3انتاجية القمح في ناحية حمام العليل (منطقة الدراسة)

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عل برنامج ( )Arc Gisبيانات زراعية.

يلم ال مةفلةط الارا هالخرام هالةلير ا ل غ هيا ا ل ار س تللاطق غرعا

ا اةصةر اللةريد

ا ة ةةا) .اة كث ةةر اال ةةةا للم ةةر جة ة ا الاة ل ةةا لل ةةل ر الللات ةةم الطةلضل ةةا ال ل ثل ةةا ةهتط ةةةم هام ةةةط الوة ة ارمة
هاللرعا......الخ.
 -1يأيا ةل ري ا الثةالا ال مةفلةط الز رهفلا ساةالك\ فمطق خرعا تلك ال را اللرع م

ةخ رة ارثةا

ها ل لا ا ل ار ي الةل لامي ه لزاكا المةهيا) ا االةا الم ر ا ار لل ةوا الللاتم الطةلضلا ال ةاثرة
ا ج ام ا الم ر .

 -2ال مةفلةةةط اللةةا يكةةلن تبةةلر ا ة ةةا ال ملتةةةط الطةلضلةةا ةةا تاطمةةا الم امسةةا ةةا :قةةةر اللةةةم
اللل م ا ا اا ال

لا) ).
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 -3اتةةة ال مةفلةةةط اللةةا يلةةم اقةةم االة ةةة ةةا ال اكةةةم هعئةةر ا ةةا ي ةةمان

ة ا الةلضةةا اللذ ةةا لةرا) ةسة ة

تب لا الااةف الل ور) لةف اةتطةم هيذ ذ اة تا سةاا الةت أخةرى قلةا اةسةلاةاة تةا ال لةة الالالةا
ة للا اة لت لض اةت ح هال لةان الكةريللا ها للاء يرعلاة لت تةاة الا س.

االستنتاجات :
 -1ي ةةةوا تةةا خ ة
اة لةةا

ةةذا ال وةةث تةةمى ا لةةا ا ةةا ال لللتةةةط الايراالةةا ةةا ا امسةةا ال ملتةةةط الطةلضلةةا ةةا

ةةةا اللل ةةم ا ب ة م ةةذا الا ةةةا قة ةةمة لةاةةةط لل لطلةةةط الطةلضلةةا ةةا تاطمةةا الم امسةةا

يوموثاة ب م تلل ر هالللةتم تلاة ب م ف مةط تاا لا لكم تااة خةصلا تا خ ة

ال لقف اللطر ال لاما ال ة لا اللرعا ال اة

قة للا االةا اللرعا االةا الم ر.

ةةا

اة الطةلضلا :

 -2اهجةةر ال وةةث سةةاللا الل ث ةةم الخ ار طةةا لل ملتةةةط الطةلضلةةا ل اطمةةا الم امسةةا ةةا راةةتد ا ةةا ال لللتةةةط
الايراالا.

 -3ان ه لا قة مة لةاةط
 -4ايضر تا خ
 -5ايضر ه ةلا

مة يم ا ب م ة ر لةللا ا ا ال لللتةط الايراالا

ال وث الخ ة ص اةاوماميا ه مة لل الف جاك .

قةا امي ةفلةا ت ةالةا ة ا ال لطلةةط ال ةالةا ال ل ثلةا ةةل لقف اللةطر اياةة اةاوةمام

ال اة ه اللرعا ال لاما ال ة لا هاالة لا الم ر.
المقترحات :
 -1يطلم الل م ةسلخماا راتالةط ا ا ال لللتةط الايراالا) تا خ

) ا يلجلر ال ملتةةط الطةلضلةا

ة ة ا تلي ة ةراط ال ة ةلا ر الايراال ةةا ال خللا ةةا ةيخ ةةة الول ةةل ال اةسة ة ا هال ثل ةةت لو ةةم ال بة ة ط الايراال ةةا

ال ولثا ه مة ة ول ءا تف فةلللاة .

 -2اةخذ ا ر اة ل ةم ة ولا الللصم الله تا يلك المماسةط ا اللاقف الل لةا ةم ه ةق فةللةا

لةه ةا

تاسلةط هاها ر المهلا ال خللاا.
قائمة المصادر:
 -1ةا الميةةا الل ةراع ه اجمة اة ةةةم هاةس ة ةن هالةلةةم ةط هاةشةةية اللةتةةا تموريةةا لةةم ةط توة ةةا ا اةةلى
تموريا لم ا

ةا اللل م لةاةط غ ر تابلمة.
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 -2ل ةةلن زي ةةز متض ةةةن هاخ ةةرهن ي ةةأث راط ا ةةلل اةس ةةلخماتةط الزماىل ةةا ل ةةت تلةت ةةم اليل ةةم ل ةةض الل ةةرل
الكلل ة ةةلا شة ة ة ة اللة ة ةراع تال ة ةةا ج ام ة ةةا ال ار ة ةةموا

لل ة ةةا الز ام ة ةةا هالية ة ةةةط ال ال ة ةةم  22الل ة ةةما 3س ة ةةاا

 1990ص.95

 -3ماى تو ةةم خضة ة ر ال و ةةمااط الر لل ةةا لإلال ةةةا الز ام ةةا ةةا اللة ةراع لل ةةمة 1985ة  )2016مس ةةةلا
تة لل ر غ ر تابلمة

ةتلا ال لصم

 -4فةلف ا م ةم الرجاع يم لا اهم ال اة

للا اآلاال

افره ا ا للمة غ ر تابلمة

للا الز ام ا هالية ةط  .للاا.2019ص.15

ا اةقل ةا الز ام ا لل اطما الاةللا هش ه ةللا ا اللراع
ةتلا ال لصم للاا  2007ص.28

-5

ةم الو م ا م ال لاس هاخرهن توةص م الوةلل اام ا ا اةث ر للط ة ا هالابر ةتلا ال لصم

-6

ةمهللا الللةل هاخرهن

-7

 1987ص.42

للل لا اللراع ه اجمة اللللةلا اللةةلا هال وةث اللل ةا

ةتلةا ال لصةم سةاا

 1998ص.23

ل ةةا ة ةةم ى ةةةا الل ةزاهي ا ةةا ال لللت ةةةط الايراال ةةا  )Arc$Gisأس ةةس هيطةلم ةةةط اام ا ةةا اةث ةر

للط ة ا هالابر .282 2009

 -8تو ةةم فةةةمع هجةةلةء صةةة ا يطةةلم الللاتةةم ال ةةاثرة ةةا االة لةةا الةةمهاا تةةا الواطةةا ةةا الل ةراع تالةةا
ال ار موا اللراع اللما 28للاا .1994ص.9

 -9تريا صةلر شا ق هاقف ج ام ا الم ر هالذمة ال اراء ا توة ا ر ةلت مسةةلا تة لةل ر غ ةر تابةلمة
ةتلا يماا للاا  2005ص.18
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