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اهكانيت استخذام براهج احملاكاة لتحذيذ املوقع املالئن لسراعت حمصول الرز يف 

 حمافظت القادسيت
 

عبري عذنان خلفت اخلساعي  م.  

- جاهعت القادسيت  كليت اآلداب   

   

ٗاة ، بسامج  :املفتاحيت الكلماث و الامثل  ،املخا  الٓادطُت ...لسش ل ،اإلاْى

  امللخص:

ت حدا في مجاٛ البدىر الصزانُت وإدازة  أزبذ هكام اإلاهلىماث الجًساَُت أهه أداة ٍْى

بُت لخدلُل وزطم زسائـ مالئمت ألازاض ي إذ اإلاىازد الؿبُهُت.  جٓترح هره الدزاطت مىهجُت ججٍس

وأن مىؿٓت الدزاطت هي مداَكت الٓادطُت.  ،الجًساَُتباطخسدام جٓىُاث هكم اإلاهلىماث 

مت ألازاض ي لصزانت ئههج اجساذ ْساز مخهدد اإلاهاًير لخددًد مدي مال الدزاطت جبدث هره 

الصزاعي، اهىام التربت  لإلهخاجمدطٛى السش اطدىادا إلى مخًيراث مسخلُت، مثل ْابلُت الازع 

إلاائُت الظؿدُت وجم الخطٛى نلى هره اإلاهلىماث مً والٓدزة نلى الاخخُاف باإلاُاه ، واإلاىازد ا

ت شزانت مداَكت الٓادطُت لهام  ؿت التربت للمداَكت الطادزة نً مدًٍس ( 2012)بُاهاث زٍس

ؿت ْابلُت الازع للصزانت في الهساّ َػال نلى بِىاث  ،1990لهام  1:1000000بمُٓاض  وزٍس

ىاْو اإلاالئمت لصزانت مدطٛى السش جددًد اإلاوهدَذ الدزاطت الى الاْماز الاضؿىانُت. 

ٗاةباطخسدام بسامج  اإلاخًيراث )اإلاهاًير( ومنها التربت وضالخُت  ومً زالٛ انخماد ندد مً  املخا

د خطلذ الباخثت نلى هخائج اَػل وأٖثر . الازع للصزانت ومً زم اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت ْو

م٘ىىا في  دْت نىد مؿابٓت اإلاهاًير الثالر اإلارٗىزة في الدزاطت ُاض اإلاظاَت بين اإلاخًيراث ٍو ْو

الدزاطت اإلآبلت أن هداٛو زطم زسائـ نلى هؿاّ ضًير )نلى مظخىي اإلآاؾهاث( َػال نً 

ممازل ملخاَكت  زطم زسائـ واطهت الىؿاّ )نلى مظخىي الاْػُت والىىاحي( بشأن مىغىم

 اث ازسي مو إغاَت مهاًير إغاَُت وضٓلها.كالٓادطُت او مداَ

 

 

 لمةت:امل
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ٌهد جدلُل مالئمت ألازاض ي الصزانُت شسؾا أطاطُا لخدُٓٔ الاطخسدام ألامثل إلاىازد 

ألازاض ي اإلاخاخت لإلهخاج الصزاعي ومً أشد الاخخُاحاث و جدظين إدازة ألازاض ي الصزانُت وهٓل 

ادة ؤلاهخاج الصزاعي باطخسدام مىازد ألازاض ي بُ٘اءة.  أهماؽ مىاطبت للمداضُل مً أحل ٍش

ادة مظاهمت الصزانت في الىاجج املخلي ؤلاحمالي للبلد. وخظب وهر ا أمس بالٌ ألاهمُت هدى ٍش

ذ الخاغس.   ؤلامٙاهاث الٙامىت في الْى

ت ألاٖثر لُخا للىكس هى ازجُام ال٘ثاَاث  واخدة مً الخطائظ ؤلاًٙىلىحُت البشٍس

ادة الؿلب نلى امل ً٘ ؤلاهخاج مىسُؼ ، ولخاضُل السئِظت الطُما مدطٛى السش الظٙاهُت وٍش

. ًىاٖب خالُا الؿلباث اإلاتزاًدة حدا. َئن إهخاج مدطٛى السش في مداَكت الٓادطُت ال

والانخماد نلى الاطخيراد مً بلدان حىىب شّس آطُا. بدال مً جدىلها إلى مطدز ضافي للسش 

ٛى السش وال جصاٛ مىؿٓت وحظهُل شزانخه مً زالٛ جددًد مىاؾٔ مىاطبت لصزانت مدط

حهخمد انخمادا ٖبيرا نلى وازداث مدطٛى السش. َٓد جم جىخي هره الدزاطت بهدٍ اطت الدز 

مدطٛى السش باطخسدام ْساز مخهدد صزانت ل جددًد مدي مالءمت ألازاض ي في مىؿٓت الدزاطت

اإلاهاًير وههج هكم اإلاهلىماث الجًساَُت. وأزيرا، ًخم اطخ٘شاٍ اطخسدام ألازاض ي التي ًدخمل 

أن جٙىن مىاطبت لصزانت  مدطٛى السش مٓابل الًؿاء الىباحي الخالي/ اطخسدام ألازاض ي نلى 

ير هُع اإلاىؿٓت. الهدٍ مً دمج الخُُٓم مخهدد اإلاهاًير مو هكم  اإلاهلىماث الجًساَُت هى جَى

س هرا  ا جٓدم  لطاوعي الٓساز مً أحل جُُٓم الهىامل الُهالت و ًَى آلُت أٖثر مسوهت وجُْى

البدث مهلىماث نلى اإلاظخىي املخلي ًمً٘ أن أن ٌظخسدمها اإلاصازنىن الزخُاز أهماؽ 

ٓا   .لمالئمت اإلاٙاهُتلاملخاضُل َو

 املحىر ألاول : املمخل الىظري للبحث

: ةىطلت المراست والبياهاث املستخمةت :
ً
 أوال

ت ٖددود مٙاهُت ٍز ااذ جمثلذ الدزاطت بمداَكت الٓادطُت مً زالٛ وخداتها الاد

 وزؿي ؾٛى )ْ  32 -24( و )ْ  31 -17مدطىزة بين دائسحي نسع )
ً
( ْ  45 -49( و )ْ  44 -24( شماال

ا جٓو مداَكت الٓادطُت في الجصء الشمالي مً حىىب الهساّ وجخىطـ مىؿٓت الُساث  ،شْس

ألاوطـ غمً الىؿاّ الًسبي للظهل السطىبي، وجددها مً الشماٛ والشماٛ الًسبي مداَكت 

بابل ومً الشماٛ والشماٛ الشسقي مداَكت واطـ ومً الشّس والجىىب الشسقي مداَكت 

نى ومً الًسب والشماٛ الًسبي مداَكت الىجِ، جبلٌ ذي ْاز ومً الجىىب مداَكت اإلاث

%( مً 8.71%( مً مجمىم مظاخت الهساّ و )1.87وبرلٚ َهي جؤلِ ) .(2ٖم 8153مظاختها )

وجخألِ مداَكت  .(2006)ةمًريت احصاء اللادسيت ،  مجمل مظاخت الظهل السطىبي

 مً )
ً
ا ت 15الٓادطُت إداٍز ػم ، ْػاء الدًىاهُت ) مً غمنها أزبهت أْػُت هي (وخدة اداٍز ٍو
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ػاء الشامُت، والشاَهُت، والديازة، هىاحي الظيُت ػم هىاحي يماض، ْو ، والطالخُت، ٍو

ت  ػاء الخمصة ، واإلاهىاٍو ػم هىاحي الشىاَُت، ْو ػاء نُٚ ،والظدًس، ٍو ػم هىاحي ، ْو ٍو

ؿت )(وطىمس، والبدًس ، هُس  لخددًد ًداٛو هرا الهمل وغو همىذج مؤشس  إذ (.1. زٍس

لرلٚ جػمىذ هرا الهمل حمو  ت مدطٛى السش في مداَكت الٓادطُت،ألازاض ي اإلاىاطبت لصزان

و اإلاالئم  وانداد البُاهاث اإلاظخسدمت في الدزاطت انخمادا نلى اإلاهاًير اإلاؿلىبت الزخُاز اإلاْى

 لصزانت مدطٛى السش في املخاَكت لرلٚ ْظمذ البُاهاث الى ْظمين : 

 : 
ً
 ( وجتمثل بما ًلي  :  spatial )  dataاملكاهيتالبياهاث اوال

ذ الجامهُت والبدىر اإلايشىزة   املصادر املكتبيت :. 1 جم الانخماد والاؾالم نلى السطائل والاؾاٍز

ُما ًخهلٔ  التي جدىاٛو الاهخاج الصزاعي و مىاغُو املخاضُل الخٓلُت ومدطٛى السش زاضت َو

 ظ التربت في مىؿٓت الدزاطت .بدزاطت اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت وزطائ

ؿت ) و مىؿٓت الدزاطت مً الهساّ 1زٍس  (   مْى

 
 ( .  arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )          

طم   (30)بدْت مٙاهُت  (2014)( لعام land sat 8جم الاعتماد على املرئيت الفظائيت ). 2

ؿت ْابلُت  َػال نلى ندد مً الخسائـ اإلاهمت لدزاطت اإلاهاًير اإلاهخمدة في البدث منها زٍس

ؿت اإلآاؾهاث الصزانُت للمداَكت لهام  ،م(1990)الصزاعي للهساّ نام  لإلهخاجالازع  وزٍس
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ٔ  ،الطادزة نً وشازة الصزانت والسي الهساُْت ( م2007) ؿت اهىم الترب للمداَكت نً ؾٍس وزٍس

 .(م2009)والاؾلع الصزاعي للهساّ نام  (2012)الاؾلع الصزاعي ملخاَكت الٓادطُت 

لها مً   Arc G.I.S v10.3على برهاةج  تاعتممث الباحث. 3 ونلى البُاهاث الجًساَُت بهد جدٍى

vector  الىraster   ـ ادواث  Arc G.I.Sدازل بِئت   Arc toolboxوادواث الخدلُل اإلاٙاوي في شٍس

v10.3. 

سة في الدوائس  البياهاث الىصفيت :: ثاهيا مُت الجداٛو الاخطائُت اإلاخَى وجمثلذ بالبُاهاث الْس

و  وباألزظالسطمُت ذاث الهالْت بمىغىم البدث  اإلاهاًير الخسؿُؿُت الالشمت لخددًد اإلاْى

 طت .اإلاالئم لصزانت املخطٛى اإلادزوض في مىؿٓت الدزا

: ةشكلت البحث :
ً
 ثاهيا

و اإلاىاطب لصزانت       السش في مدطٛى جػمً البدث دزاطت اإلاخًيراث اإلاؤزسة في جددًد اإلاْى

ٗاة باطخسدام بسامج هكم اإلاهلىماث الجًساَُت في  مىؿٓت الدزاطت وبُان امٙاهُت بسامج املخا

و اإلاالئم لصزانت مدطٛى السش في مداَكت الٓادطُت ؟ لرلٚ جخػمً الدزاطت   جددًد اإلاْى

  ندد مً الاطئلت :

و اإلاىاطب لصزانت مدطٛى السش في مداَكت  جأزيرمدي  ما -1 هىنُت التربت في جددًد اإلاْى

 ؟ الٓادطُت 

و اإلاالئم لصزانت مدطٛى السش في  لإلهخاجُِٖ جؤزس ْابلُت الازع  -2 الصزاعي في جددًد اإلاْى

 مداَكت الٓادطُت ؟

و اإلاالئم لصزانت مدطٛى السش في مىؿٓت ما مدي جأزير  -3 اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت في جددًد اإلاْى

 الدزاطت ؟

و اإلاالئم لصزانت مدطٛى السش بىاءً  -4 نلى اإلاهاًير )اإلاخًيراث( اإلاخمثلت  هل ًمً٘ جددًد اإلاْى

ابلُت الازع   الصزاعي في مىؿٓت الدزاطت ؟ لإلهخاجبالتربت واإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت ْو

 :
ً
 : البحثفرطيت ثالثا

و اإلاالئم لصزانت مدطٛى       لبرامج هكم اإلاهلىماث الجًساَُت الامٙاهُت ال٘بيرة في جددًد اإلاْى

زالٛ جأزير هىم التربت في شزانت املخطٛى اي اإلاخؿلباث التي  السش في مىؿٓت الدزاطت مً

للصزانت والازاض ي  ًدخاحها مدطٛى السش . َػال نلى جددًد الازاض ي الصزانُت الطالخت

وللمىازد اإلاائُت الظؿدُت الازس  ،الٓابلت لالطخطالح الصزاعي للخىطو في شزانت املخطٛى 

وبظبب ندم الخباًً في الهىامل اإلاىازُت في  ،الىاضح في شزانت مدطٛى السش في املخاَكت 

هِ في مداَكت الٓادطُت مً خسازة وحظاْـ مؿسي لرلٚ طُٙىن لهرًً الهاملين الدوز الاغ

و اإلاالئم لصزانت املخطٛى في مىؿٓت الدزاطت .  جددًد اإلاْى
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 :
ً
 البحث:همف رابعا

ٗاةجددًد اإلاىاْو اإلاالئمت لصزانت مدطٛى السش باطخسدام بسامج       ومً زالٛ انخماد  املخا

اإلاخًيراث )اإلاهاًير( ومنها التربت وضالخُت الازع للصزانت ومً زم اإلاىازد اإلاائُت  ندد مً 

 ؿدُت .الظ

 :
ً
  البحث:اهميت خاةسا

وبما ان الٓؿام الصزاعي هى الٓؿام السئِع  ،ت ُطتراجُجمدطٛى السش مً املخاضُل الا      

الري جسج٘ص نلُه الٓؿاناث الازسي لبىاء  اْخطاد البلد لرلٚ وحب نلى الباخثين في هرا 

ذلٚ امٙاهُت اطخسدام  املجاٛ البدث نً الظبل والاحساءاث اإلام٘ىت لخىمُت شزانخه مما جؿلب

الخٓىُاث الخدًثت ومنها بسامج هكم اإلاهلىماث الجًساَُت لخددًد اإلاىاْو اإلاالئمت لصزانخه 

ت الالشم س اهخاحه. تونسع الىخائج نلى ضىام الٓساز الجساذ الخدابير الػسوٍز  لخؿٍى

 :
ً
 :  واسلىبه البحثةىهج سادسا

اإلاهاًير هى نملُت ههج ضىو الٓساز  خُث ًخم الجمو بين  اطلىب اإلاالئمت اإلاٙاهُت اإلاخهددة           

لها إلى ْساز. وهى ًىؿىي نلى بُاهاث ؤلادزاٛ، وجُػُل ضاوو الٓساز  البُاهاث الجًساَُت وجدٍى

والخالنب في ٗل مً اإلاهلىماث باطخسدام ْىاند ْساز مددد. وفي هرا الىهج اإلاٙاوي اإلاخهدد 

 ث ؤلادزاٛ بُاهاث حًساَُت. حظخسدم زطائظ  للتربتاإلاهاًير لطىو الٓساز، جٙىن بُاها

جُت  ؾُيُت( واإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت  وإمٙاهُت ألازاض ي للصزانت  لخدلُل مالئمت  ،زملُت  ،)مٍص

 ألازاض ي لصزانت مدطٛى السش.

املعاًير املطلىبت لتحمًم املىكع املالئم لسراعت ةحصىل الرز في ةحافظت املحىر الثاوي: 

 :اللادسيت 

 :
ً
 : بياهاث التربت في ةىطلت المراستأوال

ت       وهي حصء مً جسبت الظهل   (Soil Salty)حهد التربت في مداَكت الدًىاهُت مً الترب الؿمٍى

ً والتي جٙىهذ مً الُُض ي الترطباث الىاججت مً الُُػاهاث  وهي مٙىهت مً الؿين والًٍس

جمخاش جسب مىؿٓت الدزاطت  اإلاخ٘سزة لنهس الُساث ونلى أطاض ذلٚ َأنها حهد مً الترب اإلاىٓىلت.

ت أوال بظبب ؾبُهت مىازها الصخساوي والري ًىه٘ع نلى هدزة  بُٓسها الى اإلاىاد الهػٍى

ت الىباجاث الؿبُهُت وزاضت الخشائش التي حهد مً اهم نىامل جصٍو د التربت باإلاىاد الهػٍى

ُت وندم إجبام  وازجُام وظبت ألامالح َيها وزاهُا مىطمُت الامؿاز وازجُام مىاطب اإلاُاه الجَى

جُت الثُٓلت  ألاطالُب الخدًثت للسي. اما أوظب اهىام الترب اإلاالئمت لصزانخه هي التربت اإلاٍص

  PHلترب ذاث الخمىغت الخُُُتوالترب الؿُيُت ذاث الٓىام اإلاخماطٚ ٖما جىجح شزانخه في ا

 (. arcgis v10.3برهاةج )( وهى ًٓاوم ملىخت التربت بدزحت مخىطؿت 6.5 -5وجطل ُْمت  َيها )
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ؿت  نلى غىء ما جٓدم ًمً٘ جطيُِ جسبت املخاَكت الى زمظت اضىاٍ اذ جم اشخٓاّ زٍس

ؿت الترب للمداَكت والهساّ ٗاالحي : ، الترب إلاىؿٓت الدزاطت مً زٍس ما ًخطح مً  وهي  ٖو

ؿت )  (2الخٍس

 :  جربت أكتاف ألانهار .1

جمخد بشٙل ؾىلي نلى حاهبي نهس الدًىاهُت والديازة ومو امخداد الجداٛو اإلاخُسنت مىه َهي     

تجمخد مً الخدود  تالشمالُت ملخاَكت الٓادطُت الى نهاًت الخدود  ؤلاداٍز مو مداَكت  ؤلاداٍز

ٖما جكهس هره الترب مو غُاٍ شـ  ،وختى هاخُت اٛ بدًس  اإلاثنى ونلى غُاٍ نهس الديازة

تالشىاَُت ختى الخدود  يُت ،الجىىبُت للمداَكت ؤلاداٍز جُت يٍس : 2019)كاظم ،  َهي جسبت مٍص

للخطائظ  ،ًخطح ما طبٔ ان جسبت أٖخاٍ ألانهاز لها أهمُت زاضت في ؤلاهخاج الصزاعي (193ص

سب مً مطدز ؤلازواء وتهُئت النهس ٖمطٍس ؾبُعي َػال نً  التي جمخاش بها مً زطىبت ْو

: 2010)الشباوي ، الازجُام الري جخسلظ به مً نملُت الخىاَر الشهسي إلاُاه النهس املجاوزة 

 .(39-38ص

ؿت )  اضىاٍ الترب في مداَكت الٓادطُت ( 2زٍس

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( وخريطت الترب للعراق وخريطت   arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )

 .2012الترب ملحافظت اللادسيت ، الاحصاء السراعي للمحافظت ، 

 جربت احىاض الانهار : .2

جىحد هره الترب في اإلاىاؾٔ البهُدة نً اخىاع الانهاز وحظىد في حمُو أحصاء املخاَكت ما      

اإلاؿمىزة(. وهي جسبت ؾُيُت  بين جسبت أٖخاٍ ألانهاز وجسبت اإلاىسُػاث )الاهىاز واإلاظدىٓهاث
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ٙي  ٓا إلاثلث اليسجت اإلآترح مً ْبل وشازة الصزانت الامٍس . (189: ص2002)ةلك وكمال، َو

ت الهىاء لدزحت ٖبيرة  وبظبب وسجتها ذاث اإلاظامُت الطًيرة والدُْٓت نملذ نلى اناْت خٖس

ت َٓـ نلى السيم مً ٖبر  ت اإلاُاه َيها نلى الخاضُت الشهٍس ُْمت اإلاظامُت لها واْخطسث خٖس

اذ ًسجُو َيها مظخىي ، (103: ص2019)عبم الرطا،  الىاحمت نً ضًس حجم اإلاظاماث َيها

ٗاهذ جسبت زدًئت  اإلااء الباؾً الهسُاع مظخىي الازع نً مظخىي مجازي الانهاز ومً هىا 

  .(113: ص1980)الىجم وحمادي،  الطٍس مما ادي الى ازجُام وظبت الامالح َيها

 املىخفظاث )الاهىار واملستىلعاث املطمىرة(:جربت  .3

ًخدٓٔ وحىد هره التربت في الٓظم الشمالي الًسبي مً مداَكت الٓادطُت وجددًدا في هىز      

ابً هجم وابى بالم والجبىز واٛ ًاطس ٖما وجىحد هره الترب في الجصء الشمالي الشسقي 

ا غمً ْ ػاء نُٚ جخطِ هره الترب بأنها للمداَكت وجددًدا هىز الدملج الري ًٙىن اداٍز

يُت ذاث وسج هانمت وجدخىي نلى مىاد مهدهُت مسخلُت أضلها الٙلع  هجسبت ؾُيُت يٍس

هد هرا الىىم مً الترب َٓيرة في  الصزاعي لرا حهرز شزانت املخاضُل  ؤلاهخاجوالُظُىز  َو

 .(65: ص1979)العاوي والبرازي،  الصزانُت

 تىللت:جربت اراض ي الكثبان الرةليت امل .4

ُت مً مداَكت الٓادطُت والتي وشأث بىاطؿت شخِ       هي التربت التي جخىاحد في الاحصاء الشْس

اح الشمالُت  ت في هره اإلاىاؾٔ بظبب ْلت الًؿاءاث الىباجُت وما للٍس ال٘ثبان السملُت اإلاخدٖس

نها مهدٛ السشح  ًخميز هرا الىىم مً الترب بسشىهت الخبِباث وازجُام ،الًسبُت مً دوز في جٍٙى

ت الزجُام  ت وحُدة التهٍى الامس الري ًىه٘ع في طسنت َٓد مُاه السي وحهد َٓيرة باإلاىاد الهػٍى

اح وذاث ْدزة  وظبت اإلاظام ال٘بيرة الا ان اإلاظامُت الٙلُت بها مىسُػت وطهلت الخأزس بالٍس

َيها خىالي . بلًذ وظبت مادة السمل (41: ص2009)الكعبي،  مىسُػت نلى الاخخُاف بالسؾىبت

ً جدخىي  (.25-24: ص2014)صالح،  (80.6%) وجىضِ بأنها مُ٘٘ت الاحصاء خدًثت الخٍٙى

ً و (%10.4)َػال نً السماٛ وظبت  . (43: ص2009)العبيمي،  مً الؿين( %9)مً الًٍس

نلى هؿاْين غُٔ ًٓو في الٓظم الشمالي مً الٓػاء  وجىدشس هره التربت غمً ْػاء نُٚ

والازس ًىدشس في الٓظم الجىىبي الشسقي اإلاخازم ملخاَكتي واطـ وذي ْاز. وحهد يير مالئمت 

ت وندم اخخُاقها باإلاُاه. جىحد في حىىب املخاَكت  لإلهخاج الصزاعي لُٓسها باإلاىاد الهػٍى

مً مظاخت  ه٘خاز (11744)وحشًل مظاخت  ،وجدُـ بنهس الشىاَُت الاوطـ ونهس الهؿشان 

 املخاَكت .

 التربت الصحراويت الجبسيت: .5
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جىحد في الاحصاء الجىىبُت الًسبُت مً املخاَكت وحشًل مىؿٓت ما بين نهس الشىاَُت      

ت مو مداَكت الىجِ ا والخدود الاداٍز حشًل شماٛ يسب وحىىب يسب ويسب  ،)الُساث( شْس

ص ْػاء ت ويسب يماض  الشاَهُت ومهكم مٖس الشامُت وجمخد الى هاخُتي الطالخُت واإلاهىاٍو

: 1965)خلف ، وهي حصء مً جسبت الهػبت الًسبُت  ،وشماٛ يسبها وحىىب يسبها ٖرلٚ 

ت ْلُلت بظبب  (%70) . جدخىي نلى وظبت نالُت مً الجبع جطل الى(145ص واإلاادة الهػٍى

)ةلك والشباوي، ( ملمىش/طم4)ا اذ جٓل نً جمخاش اًػا بٓلت اإلالىخت َيه ،ْلت الًؿاء الىباحي

 .(256: ص2011

ججىد شزانت السش في الترب الؿُيُت التي جم اطخطالخها وشٓذ اإلاباٛش َيها . أذ ٌهمد الؿين      

خُث حظىد شزانت السش.  ٓادطُتالالشمت  للسي ال  طُما في مداَكت ال نلى ازخالٛ ٖمُت اإلاُاه

صزم السش ضُُا في مداَكت ال طٍس حهدا ٖبيرا في أنداد أزغه إذ ٌظخيبذ بروزه في  ٓادطُتٍو ٍو

مىابذ مهُىت ختى أذا بلٌ خدا مً الىمى هٓل إلى أخىاع مًمىزة باإلااء ًخٙامل َيها همىه ختى 

د اطخًل اإلاصازنىن هره ألاخىاع اإلاائُت لتربُت الاطمإ وأزروا ًجمهىن مً  ًبلٌ خطاده ْو

وهى السش وخُىاوي وهى الاطمإ. وحظىد شزانت هرا الازع هىنين مً املخاضُل هباحي 

ت ويماض والشىاَُت والشاَهُت .  املخطٛى في ٗل مً هاخُت الشامُت والطالخُت واإلاهىاٍو

وهره الىىاحي جٙىن وخدة مظاخُت مخطلت التربت الؿُيُت هي الظائدة َيها َػال نً إمٙاهُت 

 .(42: ص2002)الظالمي ،  اجالسي طُدا في بهؼ الخاالث مما ًٓلل مً ٗلُت الاهخ

 :
ً
 بياهاث كابليت الاراض ي للسراعت :ثاهيا

ٓت مهُىت ولًسع مهين ، اي ازع جٓو      حهٍس الٓابلُت بانها امٙاهُت اطخسدام الازع بؿٍس

رلٚ ضالخت  غمً مظخىي ْابلُت مهُىت َهي جٙىن ضالخت الطخسدام مهين زاص بها ٖو

اث الٓابل  ُت الىاْهت غمً مظخىي ادوى مً هرا اإلاظخىي لجمُو الاطخسداماث في مظخٍى

ومً الاهكمت اإلاظخسدمت لخطيُِ ْابلُت الازاض ي هى الخطيُِ  (.196: ص2002)كاظم ، 

ُ٘ت طىت االري وغهخه وش   م( 1961)زة الصزانت الامٍس
ً
في  وهرا الخطيُِ هى الاٖثر اطخسداما

ؿت الهساّ مً ْبل وشازة الصزانت والسي في نام  د جم جطيُِ زٍس غمً هرا  م(1990)الهالم ْو

د جم الانخماد نليها في هره الدزاطت. ، الخطيُِ ؿت ) ْو خطح ذلٚ في الخٍس  (3ٍو

ؿت )  ُتْابلُت الازع للصزانت في مداَكت الٓادط (3زٍس
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 ( .  arcgis v10.3اعتمادا على برهاةج )الباحثت املصمر :              
 أصىاف التربت حسب كابليتها الاهتاحيت : 

في مىؿٓت الدزاطت بدظب زىاضها  (اضىاٍ 8)ًٓىم هرا اإلاظخىي بخطيُِ الازع الى      

ت الهالْت بين همى الىباث والخىاص  الٙامىت وشدة الهىامل املخددة لىمى املخاضُل ومهَس

و واإلاىار  لإلهخاج( جٙىن زىاضها الٙامىت ْابلت 4الى  1مً ) َاألضىاٍ ،الؿبُهُت للتربت واإلاْى

اج الى الاحساءاث الاغاَُت هى اَػل الاضىاٍ وال ًدخ (1))الصزانت والُالخت( وان الطىِ 

 
ً
د مً  للهملُاث الصزانُت. وجصداد الاحساءاث ضهىدا مو الاضىاٍ الازسي َخدخاج الى اإلاٍص

 
ً
َخٙىن  (8الى  5) نلى الجاهب الاْخطادي اما الاضىاٍ مً الهملُاث الصزانُت وجٙىن نبئا

 
ً
خطح ذل وجدخاج الى احساءاث ونملُاث شزانُت مظخمسة. مٙلُت اْخطادًا ؿت )ٍو ( 4ٚ في الخٍس

ؿت )  (.5والخٍس

ٌشمل هرا الطىِ اَػل الازاض ي الصزانُت خُث  راعت(:)صىف ةمتاز للس  الاول  الصىف. 1

با او ْلُل الاهدداز وجسبتها زطبت اما  ا جٍٓس ها حُد وطؿدها مظخٍى جٙىن التربت نمُٓت وضَس

ا ٖما ان ْدزتها ؾبُهُا او لخظً اطخجابت املخاضُل الصزانُت للمسطباث التي جػاٍ اليه

طلح هرا الطىِ لجمُو املخاضُل الصزانُت ونلى السيم مً ندم  ،لالخخُاف باإلااء نالُت ٍو

ت لها لدظخمس في  وحىد مشاٗل جددد الصزانت في هره الازاض ي الا ان الادازة الخظىت غسوٍز

يرة الجُدة ؿتو  (،15: ص2011)طه واخرون،  انؿاء الًلت الَى  ضُسباال لىن ج بالخٍس

 انخُادي.

ان ازاض ي هرا الطىِ حُدة الا اهه حهترغها بهؼ : ()صىف حيم للسراعت الصىف الثاوي. 2

د  الهىائٔ التي جددد مً ازخُاز اهىام املخاضُل او جخؿلب ْلُال مً وطائل الطُاهت ْو

حظخًل لىُع املخاضُل الصزانُت في الطىِ الظابٔ الطُما الخٓلُت منها الا ان ْدزتها نلى 

هكام الصزانت ال٘ثُُت اْل ،ان اطخًالٛ ازاض ي هرا الطىِ ْد ًٙىن مددودا بهىامل جدمل 

ُب التربت او وغهها الؿىبىيسافي لرا َهي جخؿلب حهدًل  ٗاإلالىخت او الطٍس او جٖس مسخلُت 
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خه واهخكامه َػال نً الادازة الجُدة لىن هرا . (6: ص2020)العىادي، السي والبٛز وحظٍى ٍو

ؿت . اللىن االطىِ ب  ىزدي في الخٍس

ٌشمل هرا الطىِ جسبت الاهىاز مثل  :)صىف ةتىسط الجىدة للسراعت( الصىف الثالث. 3

خميز بشدة  هىز الدملج وهىز ابً هجم، ولتربت الطىِ الثالث ْابلُت اهخاحُت مخىطؿت ٍو

 الهىامل املخددة للصزانت التي جٓلل مً َسص ازخُاز الىباجاث او جخؿلب وطائل ضُاهت زاضت

ُب ووظبت التربت الىانمت ونلُه َان جسبت هرا  ٗاإلالىخت وطىء الطٍس وزداءة التٖر او ٗليهما 

الطىِ ذو ال٘ثاَت الظٙاهُت اإلاىسُػت جدخاج الى اوشاء شبٙاث البٛز الٙاملت وادازتها ادازة 

ؿت  .  .خظىت  ولىن هرا الطىِ الظمائي في الخٍس

ٌشمل هرا الطىِ جسبت  ت وةمتاز للرعي(:)صىف ةتىسط الجىدة للسراع الصىف الرابع. 4

ً في مىؿٓت الدزاطت وهرا الطىِ مخىطـ  اإلاظدىٓهاث وجسبت اخىاع الانهاز اإلاؿمىزة بالًٍس

ؿت بلىهين زضاص ي مصزّ وازػس . ،الجىدة للصزانت وممخاش للسعي  لىن نلى الخٍس  ٍو

ؿت )  (raster) ْابلُت الازع للصزانت في مداَكت الٓادطُت(  4زٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .  arcgis v10.3الباحثت اعتمادا على برهاةج )املصمر :                  

ؿت )                     انادة جطيُِ(ْابلُت الازع للصزانت في مداَكت الٓادطُت )  (5زٍس
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  ( .  arcgis v10.3الباحثت اعتمادا على برهاةج )املصمر :                                 

 :
ً
 : بياهاث املىارد املائيت السطحيت في ةىطلت المراستثالثا

)العىادي ،  اإلاُاه الظؿدُت في ازواء ندد ٖبير مً اإلاظاخاث الصزانُت في املخاَكت ألهمُتهكسا 

اإلاخُسنت مً هرا  َان الػسوزة جٓخض ي انؿاء دزاطت مُطلت نً الشب٘ت الازوائُت .(7: 2002

ت مدي ْدزتها نلى جدُٓٔ الُ٘اًت الازوائُت إلاظاخاث مىاؾٔ  طٓيهـا  الجدٛو مً احل مهَس

ؿت ) ــٔ بُاهاث ومهلىمـاث دُْٓـت وجبين ذلٚ ٖما في الخٍس حهد اإلاُاه الظؿدُت اإلاطدز  ،( 6َو

)البى َطل همىه السئِع لُٓام وشزانت مدطٛى السش اذ ًدخاج الى ٖمُت ٖبيرة مً اإلاُاه ازىاء 

خُسم مً شـ و  .(120: ص2006راض ي،  ٍخُسم مً شـ الخلت شـ الدًىاهُت وشـ الديازة ٍو

مت وحدٛو الُىاز ت الشمالي والجىىبي وحدٛو هُس وحدٛو الثًر والجىنان  الديازة حدٛو الخٍس

مً شـ الدًىاهُت حدٛو و وحدٛو ابى خىين والىىهُت وجخِش والجىابُت الِظسي والُمنى. 

ت والشاَهُت.الىى  تالجداٛو اإلاخُسنت مً شـ الشامُت هي ا ٍز  ،ن٘س ،الجُجان ، إلاهىاٍو

شت ، الىجازمت ،مهدي الهظل ، الخدادي ،يػِب  ، اإلاهبرة ، الدزاغي ، الًشاهُت ، يَس

 والُُػت.

 

 

 

 

ؿت )                                  (  اإلاىازد اإلاائُت في مىؿٓت الدزاطت6زٍس
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 ( .  arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )                                       

ل ؾبٓت البُاهاث الخؿُت الخاضت باإلاىازد اإلاائُت الى ؾبٓت بُاهاث شبُ٘ت ومً زم      جم جدٍى

التي طِخم ُْاض اإلاظاَاث منها لخٙىن هي  ((Distance toاطخسدمذ الباخثت اداة اإلاظاَت 

ت الجدًدة اإلاخمثلت بؿبٓت ُْاض اإلاظاَاث بين ٓوجم حًير حجم الخلُت للؿب ((rec-sitesؾبٓت 

وهددد اطم  .((out cell size (30)الازاض ي الطالخت للصزانت واإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت لخٙىن 

وجمثل  .((okزم هػًـ  distances_rec))لخٙىن مثال ( (output rasterالؿبٓت الجدًدة 

الجدًدة جدزج اإلاظاَاث خٛى اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت باليظبت ( (rasterالؿبٓت الشبُ٘ت 

 .(1( شٙل )ٖم 47)ت للصزانت ومً اإلاالخل ان اإلاظاَاث جطل الى  اٖثر مً خالطال لألزاض ي

 ((distanceًىضح اإلاظاَت بين اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت والازاض ي الٓابلت للصزانت   ( 1شٙل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .  arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )                 

ٓت الظابٓت الرٖس جم ج٘سازها لُٓاض اإلاظاَاث بين اهىاه الترب واإلاىازد اإلاائُت       وبىُع الؿٍس

( (rasterاذ قهسث الؿبٓت الازيرة  ،الظؿدُت للسي  هالظؿدُت لبُان مدي اطخُادتها مً اإلاُا

انادة جطيُِ ؾبٓت اإلاظاَت مً اإلاىازد اإلاائُت وجم . (ٖم 310)ىضلذ اإلاظاَاث الى َ

ابلُت الازع  مً اإلاُترع ان جٙىن اإلاىاؾٔ  ،الصزاعي لإلهخاجالظؿدُت لؿبٓتي اهىام الترب ْو

ئمت لصزانت مدطٛى السش هي الاْسب للمىازد اإلاائُت الظؿدُت لرا جم انادة جطيُِ الاٖثر مال 

( الاَػل للمىاؾٔ الاْسب للمىازد اإلاائُت 10الؿبٓخين اناله مً زالٛ انؿاء الُٓمت )
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ـ ادواث الخدلُل اإلاٙاوي و  (  للمىاؾٔ البهُدة .1الظؿدُت والُٓمت )  Spatialمً زالٛ شٍس

Analyst))   ُِهسخاز أمس انادة الخطيreclassify))   اذ هسخاز الؿبٓتinput raster))  لخٙىن

هي ؾبٓت اإلاظاَت بين الترب واإلاىازد اإلاائُت والؿبٓت الثاهُت وبخ٘ساز الاٌهاش ؾبٓت اإلاظاَت بين 

ٍٓت لُٙىن بؿس  ( (Methodالصزاعي واإلاىازد اإلاائُت وجم ازخُاز هىم الترميز  لإلهخاجْابلُت الازع 

ت  رلٚ هسخاز ندد الُئاث   (Equal Intervls)الُتراث اإلادظاٍو زم  (10)لُٙىن  ((Classesٖو

 (2. شٙل )( (okهػًـ 

بين اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت واهىام الترب في مىؿٓت الدزاطت  ( ًىضح اإلاظاَت 2شٙل )

((distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .   arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )            

خطىاث العمل  لبىاء همىذج ةحاكاة املالئمت املكاهيت لسراعت ةحصىل الرز في املحىر الثالث: 

 ةحافظت اللادسيت :

ب الهالم الىاْعي     ٓت او اطلىب لدزاطت وجُُٓم هكام ما بهدٍ جٍٓس ٗاة بانها ؾٍس حهٍس املخا

يره بظبب الخٙلُت اإلاادًت او الطهىباث الخؿبُُٓت  س ندد هائل  ،الري ًطهب جَى د جم جؿٍى ْو

مُت ) ٗاة اطخسداماث الازع  Digital Models)مً الىماذج الْس  . (205: ص2002)دمحم ، ملخا

 :
ً
 ادخال البياهاث وجحمًم املعاًير:أوال

في هره الخؿىة جم ججهيز البُاهاث الخاضت بخددًد اإلاهاًير اإلاؿلىبت لًسع الدزاطت الخالُت     

الصزاعي واإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت والتي  لإلهخاجواإلاخمثلت )ببُاهاث الترب وبُاهاث ْابلُت الازع 

الصزاعي  لإلهخاجلخاضت باإلاظاَت بين ْابلُت الازع اهتهذ بازتزاله الى ؾبٓين اطاطِخين ا

ومً زم . واإلاىازد اإلاائُت واإلاظاَت بين اهىام الترب واإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت في مىؿٓت الدزاطت 
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ؿت  . ( لٙل ؾبٓت )مهُاز(file geodatabaseادزاٛ البُاهاث في ضًُت ) ومً زم اشخٓاّ زٍس

ؿت الهس  ؿت ْابلُت الازع الترب إلاىؿٓت الدزاطت مً زٍس  لإلهخاجاّ واملخاَكت واشخٓاّ زٍس

ؿت الهساّ وزٍسؿت اإلآاؾهاث الصزانُت بهد مؿابٓتها. ل الخسائـ  الصزاعي مً زٍس ومً زم جدٍى

ٔ ادواث البرهامج )  rasterالى ضًُت  vectorاإلارٗىزة مً ضًُت  ( ومً Arctoolboxنً ؾٍس

 إلنادةلخطبذ البُاهاث حاهصة  (polygon to raster)( ومً زم conversion toolالاٌهاش )

 ( .3( ٖما في الشٙل )(reclassifyالخطيُِ 

ٗاة3شٙل )  ( زؿىاث ادزاٛ البُاهاث وجددًد اإلاهاًير ألنداد أهمىذج املخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .  arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )

 

 

ـ الخدلُل اإلاٙاوي مً ْا      بما  ،Arc G.I.S v10.3))ئمت شٍسـ الادواث ببرهامج زم هُهل شٍس

هت( الجًساَُت جسخلِ مً ؾبٓت الى ازسي مً الؿبٓاث )اإلاهاًير(  اهه الامخداد )الْس

بازخُاز اخدي الؿبٓاث )وهي ؾبٓت خدود مىؿٓت  تاإلاظخسدمت في اإلاشسوم َٓد ْامذ الباخث

الدزاطت اإلاخمثلت بمداَكت الٓادطُت( وحهل امخدادها هى الامخداد اإلاُترع للؿبٓاث التي 

 data)ًخم ازخُاز( Arctoolbox)مً شٍسـ الادواث ، خم اطخيباؾها في الخؿىاث الالخٓتطِ

mangement tool )ومً زمraster)  وclip ) ؿت الهساّ واإلاسئُت لدزاطت مً زٍسلٓؿو مىؿٓت ا
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ومً زم (  (Environment settingوجددًد خدود اإلاهاًير مً الامخداد  (4)الُػائُت شٙل

(prosessing Extent )( 5، شٙل) . 

ؿت الهساّ واإلاسئُت الُػائُت (4شٙل )  ْؿو مىؿٓت الدزاطت مً زٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .  arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )  

 جددًد خدود اإلاهاًير مً الامخداد (5شٙل )  

 

 

 

 

 

 

  

 

 ( .  arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج ) 

: جصييف البياهاث املكاهيت )
ً
 (:Classification of spatial dataثاهيا

و اإلاالئم لصزانت مدطٛى السش       الان الؿبٓاث )اإلاهاًير( حاهصة التي جمثل شسوؽ ازخُاز اإلاْى

( اذ جٙىن السجب في ٗل الؿبٓاث نلى re-classifyفي مداَكت الٓادطُت إلنادة الخطيُِ )

م هى )10و 1مُٓاض ًتراوح بين )  جم ،( وهى الاَػل والاٖثر مالئمت 10( نلى انخباز ان انلى ْز

ـ ادواث  4انادة زؿىة اناد الخطيُِ ) ٔ شٍس مساث( بدظب ندد الؿبٓاث. وذلٚ نً ؾٍس

(: وازخُاز reclassifyجم ازخُاز أمس انادة الخطيُِ ) ( (Spatial Analaystالخدلُل اإلاٙاوي 
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( لخٙىن هي ؾبٓت اهىام الترب ومً زم آًىهت الخطيُِ (input rasterالؿبٓت اإلادزلت 

Classify) ت )7( )شٙل ( وهددد ندد Equal Intervals( وجددًد هىم الترميز الُتراث اإلادظاٍو

( وحدث الباخثت ان 6(. ونىد السحىم الى الىاَرة الظابٓت شٙل)6( َئاث شٙل )10الُئاث بـ )

َأنؿذ الباخثت ُْم  ،( جسجِبا جطاندًا Old Values( ومسجبت في الهمىد )10الُئاث نددها )

 (7دظب دزحت ْسبها مً اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت. شٙل )حدًدة لترجِب الُئاث ب

 ( جددًد الُئاث لخطاهُِ التربت 6شٙل )                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .  arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )            

 ( جسجِب َئاث جطيُِ التربت بدظب ْسبها مً اإلاىازد اإلاائُت 7شٙل )            

 
 ( .  arcgis v10.3املصمر : الباحثت اعتمادا على برهاةج )     

 املحىر الرابع: وزن املعاًير
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 )الشروط الختيار املىكع املالئم لسراعت ةحصىل الرز في ةحافظت اللادسيت(              

ت بين اهمُت مخًير)نىطس( نً مخًير او نىطس ازس في هُع الىشن هى مهُاز ل     لخُْس

خم جؿبُٔ الىشن للخمُيز بين اهمُت اإلاخًيراث (95: ص2020)عبم الكريم، املجمىنت  . ٍو

سخلِ جٓدًس  و اإلاالئم لصزانت مدطٛى السش في مىؿٓت الدزاطت. ٍو الخمظت الالشمت الزخُاز اإلاْى

ً مىؿٓت ألزسي لً٘ الباخثت انخمدث نلى الخبراء في الاهمُت للمخًيراث مً باخث ألزس وم

د جم الاؾالم نلى ندد مً الدزاطاث  مجاٛ الصزانت لخددًد اهمُت اإلاهاًير وجددًد اوشانها ْو

والبدىر والاؾالع الصزانُت اإلاخهلٓت بصزانت مدطٛى السش في املخاَكت لخٓدًس اوشان واهمُت 

 ( ، ٖما في الجدٛو الاحي : 1% أو 100جمىم الاوشان )اإلاخًيراث )اإلاهاًير( نلى شسؽ ان ًٙىن م

 الشرط او املعيار
 الىزن

 في صىرة وسبت ةئىيت )%( في صىرة كسر

املسافت بين املىارد املائيت السطحيت 

 واصىاف الترب
0.5 50 

املسافت بين املىارد املائيت السطحيت كابليت 

 الارض لإلهتاج السراعي
0.5 50 

 %100 1.00 املجمىع

ؿت اإلاالئمت حهبر نً      ؿت )َئاث 3)َخطبذ زٍس  (.7( هي: زٍس

 

 .(3-1) مىاْو ْلُلت اإلاالئمت باللىن الاشزّ .1

 .(6-3،1) مىاْو مخىطؿت اإلاالئمت باللىن الازػس .2

 (.7-6،1مىاْو نالُت اإلاالئمت باللىن الاشزّ ) .3

ؿت        ؿت اهىام التربت مو جطيُِ الازاض ي الصزانُت وزٍس ومً زالٛ جدلُل ومؿابٓت زٍس

و اإلاالئم لصزانت مدطٛى السش في مداَكت الٓادطُت  ؿت اإلاْى اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت مو زٍس

ـ الؿىلي شّس هاخُت البدًس  ًلي ًخطح ما اَػل اإلاىاؾٔ لصزانت مدطٛى السش هى الشٍس

ص ْػاء الدًىاهُت هاخُت الديازة و هاخُت و  ُت طىمسويسب وحىىب يسب هاخ الظيُت ومٖس

ص ْػاء الشامُت و هاخُت الشاَهُت و هاخُت و  الشىاَُت َُما ندا الجصء هاخُت الطالخُت ومٖس

ص ْػاء اإلاخمثل بالتربت الجبظُت وشماٛ يسب ويسب وحىىب يسب  يماض والشماٛ مٖس

ص ْػاء الخمصة وشماٛ ويسب  الظدًس اذ جمثل جسب هاخُت وحىىب يسب والشماٛ الشسقي إلاٖس

الى انها جٓو غمً الازاض ي اإلاخىطؿت الجىدة  باإلغاَتاخىاع الانهاز وجسبت اإلاظدىٓهاث 
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ؿت جطيُِ الازاض ي وضالخُتها للصزانت  ت هاخُت وايلب مظاخت  ،للصزانت خظب زٍس اإلاهىاٍو

 تربت الاهىاز.َُما ندا شٍسـ ؾىلي ًمخد مً شماٛ اإلادًىت الى حىىبها اإلاخمثل ب

ؿت )  ( اإلاالئمت اإلاٙاهُت لصزانت مدطٛى السش في مداَكت الٓادطُت7زٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.(arc gis v10.3املصمر : الباحثت باالعتماد على برهاةج                             

 

 الىتائج:

و اإلاالئم لصزانت لًمً٘ اطخسدام بسامج هكم اإلاهلىماث الجًساَُت  .1 خددًد اإلاْى

س اإلاهاًير )اإلاخًيراث( الالشمت وجىاَس م دطٛى السش في مداَكت الٓادطُت  نىد جَى

 الؿبٓاث .

خطلذ الباخثت نلى هخائج اَػل وأٖثر دْت نىد مؿابٓت اإلاهاًير الثالر اإلارٗىزة في  .2

م٘ىىا في الدزاطت اإلآبلت أن ُاض اإلاظاَت بين اإلاخًيراث ٍو هداٛو زطم زسائـ  الدزاطت ْو

نلى هؿاّ ضًير )نلى مظخىي اإلآاؾهاث( َػال نً زطم زسائـ واطهت الىؿاّ )نلى 

اث ازسي كمظخىي الاْػُت والىىاحي( بشأن مىغىم ممازل ملخاَكت الٓادطُت او مداَ

 مو إغاَت مهاًير إغاَُت وضٓلها

ي ملخطٛى أوضخذ الدزاطت أن التربت حظاهم بشٙل َهاٛ في جباًً ؤلاهخاج الصزاع .3

 السش  في مىؿٓت الدزاطت َهي جسبت مىٓىلت وجسبت زملُت .
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اإلاىازد اإلاائُت الظؿدُت ٖمخًير واضح الازس في جىؾين شزانت السش في  ًخطح دوز  .4

 مىؿٓت الدزاطت.

  امللترحاث:

غسوزة وغو زؿـ الطخًالٛ حمُو ألازاض ي الطالخت للصزانت واطخطالح ألازاض ي  .1

 خُث أزبدذ الدزاطاث الخدًثت إمٙاهُت شزانت ألازاض ي اإلاالخت بمدطٛى السش. ،الجدًدة

ٛ  بصزانت مخسططت نلمُت بدث مساٖص اوشاء .2 البدث  بمساٖص والاجطاٛسش ال مدطى

 الهالم الى جىضل خُث . اليها وضلذ التي والىخائج الخجازب مً والاطخُادة الهاإلاُت الهلمُت

رلٚ ظىتال في إلاسجين السش  شزانت امٙاهُت ادة ٖو ٛ  اهخاحُت ٍش مً  بلدان َخدىلذ . املخطى

ٛ  مطدزة الى مظخىزدة  . للمدطى

زطىبت التربت َػال نلى الدنىة الى  إلنادةغسوزة اجبام هكام الدوزة الصزانُت  .3

ت لػمان حىدة الاهخاج وجىمُخه .  انخماد اطخهماٛ الاطمدة الهػٍى

ٔ ًٓترح البدث انخماد الىطائل الخٓىُت الخدًثت  .4 وجثُِٓ اإلاصازنين وجىنُتهم نً ؾٍس

هم ومطالخ واهمُت شزانت املخطٛى  مهىتهمم واهمُت هالخمالث الازشادًت والانالم بدْٓى

 اإلادزوض لدنم الاهخاج املخلي في اْل جٓدًس.

اث الصزانت  GISجىص ي الدزاطت ببىاء مىكىمت لىكم اإلاهلىماث الجًساَُت  .5 في مدًٍس

ٗاَت، وبىاء  ْاندة بُاهاث مٙاهُت ووضُُت نً اإلآىماث الؿبُهُت ملخاَكاث الٓؿس 

ت َيها، وذلٚ للمظاندة في انداد زسائـ اإلاالئمت والٓابلُت الازغُت لصزانت  والبشٍس

نلى مظخىي اإلآاؾهاث ، واحساء جددًث مظخمس لهره الٓىاند خظب  مدطٛى السش 

 ٛ  .حًُير مخؿلباث شزانت املخطى

از نً بهد ذاث دْت جمُيز نالُت وزاضت الهمل نلى اطخسدام مهؿُاث الاطدشه .6

ت وانداد زسائـ  ت التي جمخاش بُهالُت لخددًد مٓىماث الؿبُهُت والبشٍس البُاهاث الساداٍز

 اإلاالئمت والٓابلُت الازغُت ملخطٛى السش في مىؿٓت الدزاطت .

 ةصــــادر البحث:

 (.    (arcgis v10.3بسهامج  (1)

م الىغو اإلاائي ( 2006)، نلُاء خظين طلمان، البى زاض ي (2) الازوائي والاطخًالٛ  –جٍٓى

 الامثل إلاطادز اإلاُاه في مىؿٓت الُساث الاوطـ( زطالت ماحظخير مٓدمت الى ٗلُت التربُت ،

ت      .حامهت الَٙى

تحًساَُت الهسا(، 1965)، حاطم دمحم، زلِ (3) ، ّ الؿبُهُت والاْخطادًت والبشٍس

 الٓاهسة.   
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الخدلُل اإلاٙاوي إلهخاج املخاضُل الخٓلُت في (، 2010)مىاهل ؾالب، ، الشباوي (4)

حامهت  –، زطالت ماحظخير ،ٗلُت آلاداب 2008-1999مداَكت الٓادطُت للُترة مً 

 .الٓادطُت
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ه و ، ملٚ  (17) الهىامل الؿبُهُت وازسها في ( 2011)، مىاهل ؾالب، الشباوي ضالح ًاٖز

، مجلت الٓادطُت للهلىم الاوظاهُت ،ت الٓادطُتمداَكجباًً اهخاج املخاضُل الخٓلُت في 

 (.1،  2) ، الهدد14ٗلُت آلاداب ، املجلد 

ماٛملٚ،   (18) ه ٖو زطائظ التربت وأزسها  في (، 2002)حىاد نبد الٙاقم ، ، ضالح ًاٖز

، مجلت الجمهُت الجًساَُت الهساُْت ، زع الصزانُت في مداَكت الٓادطُتاطخهماالث الا 

 .  (49)الهدد 
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Summary:  

GIS has proven to be a very powerful tool in agricultural research and 

natural resource management. This study proposes an experimental methodology 

for analyzing and mapping the suitability of lands using geographic information 

systems techniques، and that the study area is Al-Qadisiyah Governorate. This 

study examines a multi-criteria decision-making approach to determine the 

suitability of land for rice cultivation based on various variables، such as the 

potential of the land for agricultural production، soil types، water-holding 

capacity، and surface water resources. This information was obtained from the 

data of the soil map of the governorate issued by the Directorate of Agriculture of 

Al-Qadisiyah Governorate for the year (2012) and a map of the arable land in Iraq 

at a scale of 1:1،000،000 for the year 1990، as well as satellite data.The study 

aimed to determine the appropriate sites for cultivating the rice crop using 

simulation programs and through the adoption of a number of variables (criteria)، 

including soil، land suitability for cultivation، and then surface water 

resources،The researcher obtained better and more accurate results when 

matching the three criteria mentioned in the study and measuring the distance 

between the variables. In the next study، we can try to draw maps on a small scale 

(at the district level) as well as drawing large-scale maps (at the level of districts 

and sub-districts) on a similar topic. Al-Qadisiyah Governorate or other 

governorates with the addition and refinement of additional standards.                                                                                              
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