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 :ةــــــاملقذم

للض ؾاهمذ خغهت الخؼىع الخلني والخىىلىجي الظي قهضه       

اللالم في آلاوهت ألازيرة بـهىع اللضًض مً الخلىُاث الخضًشت التي 

لها اللضعة كلى الخلامل مم كضص هبير مً البُاهاث اإلاياهُت 

والىصفُت ومً زم الخىصل ئلى هخائج صكُلت ًمىً جىؿُفها في 

، ومً هظه مسخلف املجاالث  ملالجت الىشير مً اإلاكىالث وفي

الخلىُاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت التي ًمىً اؾخسضامها في 

ت بكيل صكُم وأهثر مغوهت وبأكل ظهض  غ اإلاىاكم ألازٍغ ئصاعة وجؼٍى

وجيلفت وإبغاػ أهمُتها اإلاياهُت والؿُاخُت والخلغف كلى 

غها وجىمُتها  زصائصها ومميزاتها ، ألامغ الظي ٌؿهم في جؼٍى

ٍلها لخيكُؽ خغهت الؿُاخت املخلُت ، ولجل جدلُم طلً وحؿى 

عهؼ البدض كلى أهمُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت في صعاؾت 

ت في مدافـت اإلاشنى كً ػغق بىاء كاكضة بُاهاث  اإلاىاكم ألازٍغ

لها الجغغافي وجدلُلها اإلاياوي.  ظغغافُت لخلً اإلاىاكم وجىَػ

 املبحث الاول 

 املفاهيميالاطار النظري واملذخل 

 إلاطار النظري: -أ

: مشكلة البحث
ً
 Study) (Problem of أوال

 جخلخص مكيلت البدض بالدؿاؤالث آلاجُت:)  

ت في مدافـت اإلاشنى؟  -1 م اإلاياوي للمىاكم ألزٍغ  ما ػبُلت الخىَػ

في صعاؾت  الجغغافُتهـم اإلاللىماث هل ًمىً أؾخسضم  -2

ت في مدافـت اإلاشنى ؟ وماهي ؾبل  م اإلاياوي للمىاكم ألزٍغ الخىَػ

 جىمُتها؟

اقع  ألاثرية في محافظة املثنى  التحليل املكاني للمو

افية )  ( GISباصتخذام نظم املعلومات الجغر

 *عـــقيـــل كــاظـــم والـــي  

افية  حامعة املثنى / كلية التربية للعلوم الانضانية / قضم الجغر

 امللخص  معلومات املقالة

: ثاريخ املقالة ظها وجملً مدافـت اإلاشنى )     ت اخض الثرواث الىػىُت اإلاهمت لتي ال ًمىً حلٍى  292حلض اإلاىاكم ألازٍغ
ً
( مىكلا

سُت مسخلفت ، لظا فلض ؾعى هظا البدض   منها حلىص للصىع جاٍع
ً
ا في هضفت الغئِـ ئلى الىكف كً ػبُلت أزٍغ

م اإلاياوي لهظه اإلاىاكم باؾخسضام بلع أصواث الخدلُل اإلاي (، GISاوي في هـم اإلاللىماث الجغغافُت)الخىَػ

ولغغض جدلُم طلً اكخظذ الظغوعة الللمُت جلؿُمه كلى زالر مباخض حؿبلها ملضمت، جىاٌو اإلابدض ألاٌو 

ت في مدافـت اإلاشنى، بِىما اهخم ؤلاػاع الىـغي واإلاضزل اإلافاهُمي  م اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ ،  اإلابدض الشاوي بالخىَػ

ت في مدافـت اإلاشنى في خين جؼغق اإلا م اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ  هـم جلىُت باؾخسضامبدض الشالض ئلى جدلُل الخىَػ

ت  الجغغافُت اإلاللىماث ، باالكخماص كلى اإلاغهؼ اإلاخىؾؽ الىـغي واإلاغهؼ اإلاخىؾؽ الفللي واإلاؿافت اإلالُاٍع

لها ً م وصلت الجىاع وجدلُل الىشافت هيرهل، وجبين ان جىَػ أزظ الىمؽ اإلاخجمم وباججاه مً الكماٌ واججاه الخىَػ

 لى مجمىكت مً الاؾخيخاظاث والخىصُاث.ئالغغبي هدى الجىىب الكغقي ، هما زلص البدض 
      

ش الاؾخالم:   26/5/2022 جاٍع

ش الخلضًل :   5/6/2022 جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــكــ   12/6/2022 كبــ

  19/7/2022 مخىفغ كلى الىذ:
   

  الكلمات املفتاحية :

ت ،  الخدلُل اإلاياوي ، اإلاىاكم ألازٍغ

 مدافـت اإلاشنى.
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

: فرضية البحث
ً
 (Hypothesis of Study) ثانيا

 في      
ً
للض ؾاكض جىفغ اإلاىاعص اإلاائُت والتربت الخصبت كضًما

مدافـت اإلاشنى الؾُما اإلاىاػم الكمالُت منها ئلى وكىء 

الخظاعاث اللضًمت فيها ، مما جغجب كلى طلً وظىص كضص هبير 

ت، وكلُه فأن فغطُت البدض جخمشل باآلحي:   مً اإلاىاكم ألازٍغ

ت في مدافـت ا -1 إلاشنى الىمؽ اإلاخجمم في جأزظ اإلاىاكم ألازٍغ

لها اإلاياوي.  جىَػ

م   -2 ًمىً اؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت في صعاؾت الخىَػ

ت في مدافـت اإلاشنى ، مما مىً مً وطم  اإلاياوي للمىاكم ألزٍغ

 مجمىكت ؾبل هفُلت بدىمُت جلً اإلاىاكم(.

: هذف البحث
ً
يهضف البدض الى ما  (Objectives of Study)ثالثا

 -ًأحي:

ت في مدافـت  -1 م الجغغافي للمىاكم ألازٍغ جدلُل ػبُلت الخىَػ

اإلاشنى باؾخسضام أصواث الخدلُل اإلاياوي وؤلاخصائي اإلاخاخت في 

 جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت.

ت في  -2 ئوكاء كاكضة بُاهاث ظغغافُت حكمل ظمُم اإلاىاكم ألازٍغ

 مدافـت اإلاشنى، ًمىً الاكخماص كىض صعاؾت جلً اإلاىاكم.

:راب
ً
 (Justificationsof Study) مبررات البحث عا

مدضوصًت الضعاؾاث التي جىاولذ صعاؾت وجدلُل اإلاىاكم  -1

ت في مىؼلت الضعاؾت.  الازٍغ

ت في الؿُاخت املخلُت  -2 حؿلُؽ الظىء كلى أهمُت اإلاىاكم ألازٍغ

 للمدافـت وجيكُؼها وحلـُم مىاعصها.

غ ئبغاػ أهمُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت في جىمُت و  -3 جؼٍى

ت في مىؼلت الضعاؾت.  اإلاىاكم الازٍغ

 (Methodologyof Study)خامضا:منهج البحث

اكخمض البدض كلى اإلاىهج الىمي الخدلُلي ، هما اؾخسضمذ    

ت  جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت في ئؾلاغ اإلاىاكم ألازٍغ

ت للمدافـت.  لها اإلاياوي بين الىخضاث ؤلاصاٍع  وجدلُل جىَػ

: حذود 
ً
 (Boundaries of Study)البحثصادصا

جخمشل الخضوص اإلاياهُت للبدض بمدافـت اإلاشنى التي جبلغ      

%( مً مؿاخت 11,89وحكيل ما وؿبخه ) 2(هم51740مؿاختها )

 بين صائغحي كغض ، و )1)2(هم435052اللغاق البالغت )
ً
جلم فلىُا

 وزؼي ػٌى )312 420و  292  050)
ً
 462 320و  432  500( قماال

ً
،  ( قغكا

 فُدضها مً الكغق مدافـتي البصغة وطي كاع ومً 
ً
أما ظغغافُا

الكماٌ مدافـت اللاصؾُت ومً الغغب مدافـت الىجف 

ألاقغف ومً الجىىب فخدضها اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت 

ؼت ) ت  فلض بلغ )1الخٍغ ( وخضة 12( ، اما كضص وخضاتها الاصاٍع

ؼت ) ت ، زٍغ ِىما جمشلذ الخضوص الؼماهُت للبدض باللام ( ، ب1ئصاٍع

 م. 2022

 موقع محافظة املثنى من العراق (1خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصذر من عمل الباحث باالعتماد على:

وزارة املوارد املائية ، املذًرية العامة للمضاحة ، قضم إنتاج الخرائط  (1)

( ، 1000000:1، الوحذة الرقمية ، خريطة العراق إلادارية ، مقياش )

 .2007بغذاد ، 

وزارة املوارد املائية ، املذًرية العامة للمضاحة ، قضم إنتاج الخرائط ( 2)

إلادارية ، مقياش  ، الوحذة الرقمية ، خريطة محافظة املثنى

 .2007(، بغذاد ، 500000:1)

:
ً
 (Structure of Study)هيكلية البحث  صابعا

الى زالر مباخض  أكخظذ الظغوعة الللمُت جلؿُم البدض     

اإلابدض الاٌو باالػاع الىـغي واإلاضزل ، اهخم حؿبلها ملضمت 

م  اإلافاهُمي للبدض ، أما اإلابدض الشاوي فلض جؼغق ئلى الخىَػ

ت في مدافـت اإلاشنى ، في خين عهؼ اإلابدض  اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

ت باؾخسضام هـم  م اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ الشالض كلى جدلُل الخىَػ

 اإلاللىماث الجغغافُت ، وازخخم البدض بمجمىكت مً

 .الاؾخيخاظاث واإلالترخاث

 هيمي:املذخل املفا -ب

 مفهىم كلم آلازاع -1

( مصؼلح مكخم مً Archaeology) آلازاع أو اعهُىلىجي    

( Logos( وحلني اللضًم ، أما الشاوي)Archosملؼلين ألاٌو ٌلني)

لني الللم، لظا فأن اإلالني الخلُلي له ًصبذ كلم صعاؾت  َو

اللضًم ، ئي كلم آلازاع والظي يهخم بالبدض كً الخظاعاث 

، أما آلازاع فهي (2)واإلافلىصة واللمل كلى وصفهااللضًمت 

سُت التي زلفها الاوؿان كلى مغ اللصىع أو  الكىاهض الخاٍع

غ كلى اإلاباوي واللىاصغ  ت وأكماٌ الىدذ والخصٍى ألاكماٌ اإلالماٍع

 كً 
ً
ت، فظال ىاث والىلىف والىهىف طاث اللُمت ألازٍغ أو الخيٍى

ش اإلالالم التي لها كُمت كاإلاُت اؾخصىائُ ت مً وظهت هـغ الخاٍع

 .(3)والفً والللم

خي وفي الىكذ هفؿه كمل       أما اإلاىعص التراسي فُلغف بأهه أزغ جاٍع

 أو خضًلت أو مجمم أو مىكم وكأ 
ً
سُا فني ، ؾىاء وان مبنى جاٍع

كً كملُت جصمُم زالكت وكلى أؾاؽ مفاهُم هىكُت ، بِىما 

سُت ؾىاء واهذ مؿخىػىت أ  كغفذ اإلاىؼلت الخاٍع
ً
 ػبُلُا

ً
و مىـغا

جي أو جىمُت كلى أؾاؽ الخياملُت   ، هاش ئ كً همى جضٍع
ً
زلافُا

سُت والظي حكير بضوعها ئلى الكيل الخالي للمىعص التراسي  الخاٍع

 .    (4)هدُجت لىمى وحغيراث خضزذ بمغوع الىكذ

 الفغق بين اإلاىكم ألازغي والتراسي -2

ٌلثر فُه كلى  ٌلغف اإلاىكم ألازغي كلى أهه اإلايان الظي    

املخلفاث التي جضٌ كلى اليكاغ الاؾدُؼاوي لإلوؿان في اللصىع 

ت اإلاىظىصة  خم الخلغف كلُه مً زالٌ اللؼم ألازٍغ اللضًمت ٍو

ت وأوكأ (5)فُه سُت وخظاٍع ه وجاٍع ، اإلاىكم الظي له كُمه آزاٍع

( ، أما اإلاىكم التراسي فهى اإلاىكم الظي له 1750ؤلاوؿان كبل كام )

سُت أو كُمه جغ  ازُت مً خُض همؽ البىاء أو صلخه بشخصُت جاٍع

 .(6) (1750بأخضار كىمُت أو صًيُت مهمت وأكُم بلض كام )

ت:  -3  أهمُت اإلاىاكم ألازٍغ

ٌلض اللغاق مً البلضان اإلاهمت التي جخميز بىظىص هم هبير مً      

 ٌلىص ئلى مسخلف 
ً
ا مخىىكا  خظاٍع

ً
 إلاا وعزه مً جغازا

ً
ألازاع ، هـغا

سُت ، اط حكير ألاصلت ئلى أهه ًظم ككغة آالف ا للصىع الخاٍع

، وجسخلف هظه (7)مىكم أزغي جخىػق كلى مسخلف اهداء البالص

سُت التي حلىص اليها  ت بازخالف ػبُلتها والاػمىت الخاٍع اإلاىاكم ألازٍغ

والخظاعاث اإلامشلت لها وميىهاتها اإلااصًت ، وكلُه ًمىً جلخُص 

 -هظه ألاهمُت بما ًأحي:

سُت في الخظاعاث اللضًمت  -1 الخلغف كلى املجخملاث الخاٍع

 والخظاعاث التي جمشلها ، بىاًء كلى الكىاهض اإلااصًت اإلاىدكفت.

ًمىً ملغفت اؾالُب الخُاة في املجخملاث اللضًمت  -2

ت التي ًماعؾىنها.  وألاوكؼت البكٍغ

حؿاكض الخلائم واإلاللىماث اإلاىدكفت كلى ئكاصة البدض  -3

 ىشير مً اإلاللىماث الؿائضة في الىكذ الخاطغ.والخفىير في ال

ت وظهت ؾُاخُت وجغفيهُت للىشير مً  -4 حلض اإلاىاكم الازٍغ

الاشخاص صازل البالص وزاعظها، الؾُما اطا ما جم ئصاعتها بكيل 

 صخُذ. 

 كً جىمُت  -5
ً
اصة مىاعص الضولت الاكخصاصًت ، فظال حؿهم بٍؼ

ت في اللؼاكاث الازغي  اإلاخصلت بها ، وجيكُؽ الخغهت الخجاٍع

اصة صزل الافغاص.  ألامغ الظي ًىلىـ كلى ٍػ

 املبحث الثاني

اقع ألاثرية في محافظة املثنى  التوزيع املكاني للمو

م اإلاياوي اخض اهم اهخماماث الضعاؾاث الجغغافُت ،       ٌلض الخىَػ

ت  هما أن فىغة الاعجباغ بين الـىاهغ الجغغافُت طغوعة خٍُى

ومبضأ اؾاس ي في خُاة الاوؿان ، وجخمشل فىغة الاعجباغ بيل 

اللىامل اإلاإصًت ئلى عبؽ الـىاهغ في ألامىىت املخخلفت بلظها 

مشل ال(8)بالبلع آلازغ ت ألي ، ٍو م هلؼت البضاًت الظغوٍع خىَػ

صعاؾت ظغغافُت، وزؼىة الػمت لفهم ؾلىن الـىاهغ املخخلفت ، 

م الـاهغاث في  م ٌلني الترجِب أو الخىـُم الىاجج كً جىَػ والخىَػ

 .(9)اإلايان وفم همؽ زاص
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

ت في مىؼلت       م اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ وإلبغاػ خلُلت الخىَػ

 وظمم ول الضعاؾت وان البض مً خصغ 
ً
مىاكم جلً ألازاع أوال

البُاهاث اإلاخلللت بها والتي حؿاكض في الخىصل الى هخائج صكُلت 

واًجاص اللالكت بُنها وبين مسخلف ميىهاث اإلايان ، وكلى هظا 

ألاؾاؽ فلض جم الخصٌى كلى ئخضازُاث جلً اإلاىاكم ومً زم 

 اؾلاػها خؿب اماهنها الصخُدت مً زالٌ الاكخماص كلى بغهامج

(Arc Gis 10.8.1 ت التي جلم ( ، لغغض جدضًض الىخضاث ؤلاصاٍع

 .فيها جلً اإلاىاكم

ؼت )( و 1ًالخف مً الجضٌو )      م  (2الخٍغ  في جىَػ
ً
ئن هىالً جباًىا

ت ملخافـت اإلاشنى، فلض  ت كلى الىخضاث الاصاٍع جلً اإلاىاكم ألازٍغ

 جىػكذ 292جبين اهه ًلم في مدافـت اإلاشنى )
ً
ا  أزٍغ

ً
( 8كلى )( مىكلا

ت ، وهي مىاكم بىغ أي غير مىلبت باؾخصىاء بلع  وخضاث ئصاٍع

ت، وكض سجلذ أكلى وؿبت جغهؼ لهظه  اظؼاء مضًىت أوعون الازٍغ

اإلاىاكم في كظاء الىجمي مما ظلله ًأحي باإلاغجبت ألاولى بىاكم 

 مكيل ما وؿبخه )128)
ً
ا %( مً ئظمالي كضص 43,8( مىكلا أزٍغ

 ت. اإلاىاكم في مىؼلت الضعاؾ

اقع ألاثرية في محافظة املثنى 1حذول) ( التوزيع املكاني للمو

 2018لعام 

ت  اإلاىاكم اإلاىلبت % كضص اإلاىاكم الىخضة ؤلاصاٍع

 - 0,3 1 ق.الؿماوة

 - 0,3 1 ق.الغمُشت

 - 0,7 2 ق.املجض

 - 43,8 128 ق.الىجمي

 - 2,7 8 ق.الهالٌ

 1 25,7 75 م.ق الىعواء

 - 17,1 50 م.ق الخظغ

 - 9,2 27 ن.الضعاجي

 1 100 292 املجمىق

وزارة الثقافة , الهيئة العامة  املصذر من عمل الباحث باالعتماد على: 

, مفتشية آثار محافظة املثنى ، بيانات غير منشورة  لألثار والتراث

 .2022لعام

( مىكم 85بِىما ظاء مغهؼ كظاء الىعواء باإلاغجبت الشاهُت بىدى )

ًلُه باإلاغجبت الشالشت  اظمالي كضص اإلاىاكم %( م25,7ًوبيؿبت )

، في خين %( 17,1( مىكم وبيؿبت )50مغهؼ كظاء الخظغ بىاكم )

( مىكم وبيؿبت 27ظاءث هاخُت الضعاجي باإلاغجبت الغابلت بىدى )

، وكض سجلذ أكظُت )الهالٌ ،  %( مً اظمالي كضص اإلاىاكم9,2)

( مىكم 1،  1،  2،  8املجض ، الؿماوة ، الغمُشت( كضص مىاكم بلغ )

مً ئظمالي كضص اإلاىاكم في (% 0,3،  0,3،  0,7،  2,7وبيؿبت )

أما باليؿبت إلاغهؼ كظاء كلى الترجِب ، املخافـت وليل منهما 

الؿلمان وهاخُت بصُت فلم ًـهغ فيها أي مىكم أزغي خؿب 

البُاهاث الغؾمُت ، وللل طلً ٌلىص الى جغهؼ الخظاعاث اللضًمت 

ي الانهاع في قماٌ املخافـت طمً مىؼلت باللغب مً مجاع 

الؿهل الغؾىبي، كىـ ما هى كلُه الخاٌ في مىؼلت الباصًت أو 

 الهظبت الجىىبُت والظي جخمشل بلظاء الؿلمان.

اقع ألاثرية في محافظة املثنى 2خريطة ) ( التوزيع املكاني للمو

 2022لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصذر من عمل الباحث باالعتماد على:               
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

وزارة املوارد املائية ، املذًرية العامة للمضاحة ، قضم إنتاج   (1)

الخرائط ، الوحذة الرقمية ، خريطة محافظة املثنى إلادارية ، مقياش 

 .2007(، بغذاد ، 500000:1)

 (.1حذول ) (2)

اقع ألاثرية ب3خريطة ) املقارنة مع ( التوزيع الجغرافي للمو

 شبكة الطرق املعبذة واملراكس الحضرية في محافظة املثنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املصذر من عمل الباحث باالعتماد على: 

وزارة املوارد املائية ، املذًرية العامة للمضاحة ، قضم إنتاج   (1)

الخرائط ، الوحذة الرقمية ، خريطة محافظة املثنى إلادارية ، مقياش 

 .2007(، بغذاد ، 500000:1)

 Arc Gis.10.8.1(. وبرنامج 1حذول ) (2)
    

 املبحث الثاني

اقع ألاثرية في محافظة املثنى  باصتخذام التحليل املكاني للمو

افية  نظم املعلومات الجغر

اقع ألاثرية : التحليل املكاني للمو
ً
 أوال

ت في مىؼلت       م اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ لغغض ئؿهاع ػبُلت الخىَػ

الضعاؾت ، فلض أكخمض البدض كلى كضص مً ألاصواث اإلاهمت في 

كملُاث الخدلُل ؤلاخصائي واإلاياوي للـاهغاث الجغغافُت  

لىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت والتي جخميز بضكت اإلاخىفغة في ج

  -هخائجها ، ومً هظه ألاصواث ما ًأحي:

 (Mean centerاملركس املتوصط ) -1

ت التي جخىؾؽ اإلاىاكم      لصض به اإلاىكم أو الىلؼت اإلاغهٍؼ ٍو

، وهى هاجج (10)الجغغافُت )ؤلاخضازُاث( إلافغصاث الـاهغة اإلاضعوؾت

ؼت ) ـهغ مً الخٍغ  4كً خؿاب ملضٌ اخضازُاتها اإلاياهُت ، ٍو

(، ان اإلاغهؼ إلاخىؾؽ في مىؼلت الضعاؾت ًخىؾؽ كظاء 54و

الىعواء وهى ًمشل الىلؼت التي جخىؾؽ اخضازُاث ظمُم اإلاىاكم 

ت ، وللل طلً ًغظم الى جغهؼ الاوؿان في اللصىع اللضًمت  الازٍغ

ان ٌغير مجغاه هما هى كلُت في  كغب مجغي نهغ الفغاث كبل

ت التي جترهؼ باللغب منها.   ت واإلاىاكم الازٍغ  مضًىت أوعون الازٍغ

 ( Central featureاملركس املتوصط الفعلي) -2

ت ئلى الـاهغة       ٌكير اإلاغهؼ اإلاخىؾؽ الفللي أو الـاهغة اإلاغهٍؼ

ت ألا  ت مً بين اإلاىاكم ألازٍغ زغي اإلاغاص أو اإلاىكم ألازغي ألاهثر مغهٍؼ

لخمض اخدؿابه كلى  لها إلاياوي َو صعاؾتها ، وهى بمشابت الللب لخىَػ

كُم اإلاؿافت الخجمُلُت التي جفصل بين هظه اإلاىاكم واإلاىكم لظي 

، وفي مىؼلت الضعاؾت ًـهغ اإلاغهؼ اإلاخىؾؽ (11)ًدلم أصوى كُمت

الفللي في مغهؼ كظاء الىعواء ئلى الكماٌ مً اإلاغهؼ اإلاخىؾؽ 

ت في 3304مؿافت )الىـغي ب ( متر وجمشله أخضي الخالٌ ألازٍغ

 اللظاء.

 ( Standard distanceاملضافة املعيارية ) -3

لاث اإلاياهُت ومً أهثرها      حلض مً أهم ملاًِـ الدكدذ للخىَػ

م اإلاىاكم خٌى مغهؼها اإلاخىؾؽ، وهي جدبم هفـ   لخىَػ
ً
اؾخلماال

لاث غير ا إلاياهُت ، واإلاؿافت فلؿفت الاهدغاف اإلالُاعي في الخىَػ

م مياوي هلؼي هي الجظع التربُعي إلاغبم  ت ألي جىَػ اإلالُاٍع

اهدغافاث اخضازُاث الىلاغ )مىاكم ألازاع( كً اإلاغاهؼ اإلاخىؾؼت 

، وهي مإقغ للُاؽ جباكض أو جغهؼ مفغصاث (12)لخلً الىلاغ

ت   ، وحؿخسضم كُمتها لغؾم الضائغة اإلالُاٍع
ً
الـاهغة مياهُا

(Standard Circle الظي ًيىن مغهؼها اخضازُاث اإلاغهؼ )
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

اصة الاهدكاع والدكدذ  اإلاخىؾؽ ، وهبر حجم هظه الضائغة ٌلني ٍػ

م الـاهغة واللىـ صخُذ ـهغ ان صائغة اإلاؿافت (13)لخىَػ ، ٍو

ت في املخافـت الـاهغة باللىن الاخمغ في  ت للمىاكم ألازٍغ اإلالُاٍع

ؼت) %( مً 61,9يؿبت)( مىكم أزغي وب181( كض طمذ )5و 4الخٍغ

ت في املخافـت ، ألامغ الظي ٌكير الى ان همؽ  مجمىق اإلاىاكم الازٍغ

م اإلاياوي لخلً اإلاىاكم هى همؽ مخجمم.  الخىَػ
 

( املركس املتوصط والفعلي واثجاه التوزيع واملضافة 4خريطة )

اقع ألاثرية في محافظة املثنى  املعيارية للمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباحث باالعتماد على:املصذر من عمل 

وزارة املوارد املائية ، املذًرية العامة للمضاحة ، قضم إنتاج  (1)

الخرائط ، الوحذة الرقمية ، خريطة   محافظة املثنى إلادارية ، مقياش 

 .2007(، بغذاد ، 500000:1)

 .Arc Gis.10.8.1برنامج  (2)

( املركس املتوصط والفعلي واثجاه التوزيع واملضافة 5خريطة )

اقع ألاثرية في محافظة املثنىامل  عيارية للمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصذر من عمل الباحث باالعتماد على:

وزارة املوارد املائية ، املذًرية العامة للمضاحة ، قضم إنتاج  (1)

الخرائط ، الوحذة الرقمية ، خريطة   محافظة املثنى إلادارية ، مقياش 

 .2007(، بغذاد ، 500000:1)

 .Arc Gis.10.8.1برنامج  (2)
 

 (Direction Distributionاثجاه التوزيع ) -4

م اإلاياوي للـاهغة مً زالٌ قيلت       لبر كً اججاه الخىَػ َو

البُظىي ، الظي ًخؼابم مغهؼه مم هلؼت اإلاغهؼ اإلاخىؾؽ ، بِىما 

، (14)ًلِـ مدىعه ألاهبر كُمت الاججاه ملـم مفغصاث الـاهغة

ؼخان) خطح مً الخٍغ ت في ( ان 5و 4ٍو م اإلاىاكم الازٍغ اججاه جىَػ

ظىىب قغقي( ، أي مً كظاء  –املخافـت هى )قماٌ غغبي 

 الىجمي باججاه كظاء الخظغ.

 Average Nearest) الجار ألاقرب( (صلة الجوار -5

Neighbor) 

م اإلاياوي        هي أصاة ئخصائُت حؿخسضم في ملغفت همؽ الخىَػ

م الفللي للـاهغة  للـىاهغ الجغغافُت ، مً زالٌ ملاعهت الخىَػ

م هـغي ملين ، وخؿاب كُمتها حلخمض كلى مخىؾؽ  مم جىَػ
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

اإلاؿافاث مً ول هلؼت ئلى أكغب هلؼت لها ملؿىمت كلى اإلاؿافت 

ت أو اإلاخىكلت في خالت الىمؽ الل كىائي لىفـ هلاغ الىـٍغ

، وجتراوح كُمتها بين )صفغ( وفيها (15)الـاهغة ومؿاخت ألاعض

م مخجمم ) (، ختى هلؼت الخؼغف ألازيرة Clusteredًيىن الخىَػ

م )2,15) ، بِىما حلبر (Dispersed( الضالت كلى اهخـام الخىَػ

م1اللُمت الىؾؼى ) ، هما (Random)(16)( كً ككىائُت الخىَػ

( التي جتراوح Critical Valuesاللُمت الخغظت )( مم Zجلاعن كُمت )

أي ( فاطا واهذ زاعط خضوص اللُمت الخغظت 2,58-  - 2,58بين )

جلم طمً مىؼلت الغفع ًمىىىا ان هغفع فغطُت اللضم التي 

م للـاهغة مضاع البدض  همؽ ككىائي  جىص كلى ان همؽ الخىَػ

م هى  وهلبل الفغطُت البضًلت التي جىص كلى ان همؽ الخىَػ

 .(17)مخجمم

اقع ألاثرية في محافظة 1شكل ) ( ثحليل صلة الجوار للمو

 املثنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis.10.8.1املصذر من عمل الباحث باالعتماد على: برنامج 
 

الخف مً قيل)   ت في 1ٍو ( ان كُمت صلت الجىاع للمىاكم ألازٍغ

م 0,18مىؼلت الضعاؾت بلغذ ) ( مما ًضٌ كلى ئن همؽ الخىَػ

الجغغافي لألزاع هى همؽ مخجمم ًخجه لللكىائي كىض ملاعهخه 

ت للىمؽ اإلاخجمم ( ، بِىما 0,01، وبمؿخىي زلت ) باألهماغ الشاهٍى

 Critical( زاعط اللُمت الخغظت )26,8-( حؿاوي )Zؿهغث كُمت )

Values)  أي جلم طمً مىؼلت الغفع ومً زم ًجب كبٌى

م مخجمم.الفغطُت البضًلت التي جىص كلى ان همؽ   الخىَػ

 (Kerenalثحليل الكثافة كيرنل ) -5 

م الـاهغة بصىعة زغائؼُت ،       ىضح مضي الخغير في هشافت جىَػ ٍو

 واهما ًمشل هشافت 
ً
 واخضا

ً
وإن هاجج هظا الخدلُل لً ًيىن عكما

، وكض جم اؾخسضام جدلُل هيرهل (18)الخغير مً ميان ئلى أزغ

(Kerenal)  ، ت في مىؼلت الضعاؾت لبُان الىشافت اإلاىاكم ألازٍغ

وهظا الخدلُل بضوعة ٌلخمض كلى هشافت الىلاغ خٌى هلؼت اإلاغهؼ 

ـهغ كلى قيل زالًا مخصلت جـهغ الىشافت التي كليها جلً  ٍو

ت جلم الى (19)اإلاىاكم ، وكض جبين ان أكلى هشافت للمىاكم ألازٍغ

 في كظاء الىجمي الكماٌ مً اإلاغهؼ اإلاخىؾؽ الفللي وجد
ً
ضًضا

ؼت )  6الخٍغ
ً
(، اط جتراوح جلً الىشافت بين اإلاغجفلت ظضا

 واإلاىسفظت.

اقع ألاثرية في 6خريطة ) ( ثحليل كيرنل لكثافة ثركس املو

 محافظة املثنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis.10.8.1املصذر من عمل الباحث باالعتماد على: برنامج 
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

اقع ألاثرية  : صبل ثنمية املو
ً
 ثانيا

ت في املخافـت مً كضم الاهخمام بها        حلاوي اإلاىاكم ألازٍغ

ت املخخلفت بصىعة  واخُاها الخجاوػ كليها بفلل اليكاػاث البكٍغ

ملصىصة أو غير ملصىصة ، وطلً ألن أغلب هظه اإلاىاكم غير 

دضًض الؿبل مىلبت وجخىػق كلى اإلاىاػم ػعاكُت ، وكلُه البض مً ج

غ جلً اإلاىاكم واملخافـت كليها وواآلحي:  -الىفُلت بدىمُت وجؼٍى

لصض بها ظمُم البرامج التي تهضف  -1 ت ، ٍو جىمُت الؿُاخت ألازٍغ

 كً 
ً
اصة اإلاؿخمغة واإلاخىاػهت في اإلاىاعص الؿُاخُت ، فظال ئلى الٍؼ

حلمُم الاهخاظُت في اللؼاق الؿُاحي ألازغي، وان الخسؼُؽ لها 

ت والؿُاؾت ًخأزغ  بمجمىكت مً اإلاخغيراث مشل اإلاىاص البكٍغ

الخيىمُت واليكاغ الاكخصاصي واإلالاًير الاظخماكُت الؿائضة 

 .(20)والخىىىلىظُت

الخىؾم بأكماٌ الخىلُب ألازغي في املخافـت للىكف كً ما  -2

سُت مهمت مً قأنها جيكُؽ  ه جلً اإلاىكم مً  زغواث جاٍع جدخٍى

 ُت والخاعظُت.خغهت الؿُاخت اليها الضازل

جىفير الخسصُصاث اإلاالُت الالػمت لخىمُت اإلاىاػم التي جلم  -3

غ البنى الخدخُت وفخدها امام  فيها جلً اإلاىاكم مً زالٌ جؼٍى

اعة جلً اإلاىاكم ، مشل اوكاء قبىت مً الؼغق اإلابلؼت  الغاغبين بٍؼ

 كً 
ً
للىصٌى اليها باوؿُابُت كالُت وبلُضة كً الخللُض. فظال

اهؼ الترفيهُت واإلاغافم الؿُاخُت اإلاخىىكت وباللضع الظي اوكاء اإلاغ 

 حؿاهم فُه مً جيكُؽ الخغهت الؿُاخُت في املخافـت .

ت واإلاغافم الؿُاخُت  -4 ئظغاء الصُاهت اإلاؿخمغة للمىاكم ألازٍغ

سُت والترازُت لخلً اإلاىاكم.  اإلاغفلت بها للخفاؾ كلى اللُمت الخاٍع

ى زضمت الؿُاخت جيكُؽ اللؼاق ؤلاكالمي وجىظيهه هد -5

اعتها مم ألازظ بىـغ الاكخباع  ج لٍؼ ت في املخافـت والترٍو الازٍغ

 كً وكغ الىعي الشلافي بين الؿيان 
ً
قغوغ املخافـت كليها، فظال

سُت والشلافُت. ت وأهمُتها الخاٍع  اإلاخللم باإلاىاكم ألازٍغ

جلضًم الدؿهُالث الالػمت للكغواث الؿُاخُت وحشجُلها كلى  -6

اعة جلً اإلا ت طمً بغامجها الؿُاخُت ، الؾُما ٍػ ىاكم ألازٍغ

الىفىص اللاصمت مً الخاعط كلى قيل خمالث ؾُاخُت أو لخظىع 

اإلاإجمغاث الللمُت والشلافُت ، إلاا لظلً مً ئولياؽ اًجابي كلى 

غ جلً اإلاىاكم بكيل زاص واللؼاق الؿُاحي بكيل كام .  جؼٍى

أظغاء جىظُه اإلاإؾؿاث الللمُت والجاملاث واإلالاهض ب -7

ت وظلل  الضعاؾاث البدشُت واإلاؿىخاث اإلاُضاهُت للمىاكم الازٍغ

مىاطُلها في ملضمت اللىىاهاث الللمُت لغؾائل اإلااظؿخير 

 كً عفض 
ً
ذ  الضهخىعاه لؼلبت الضعاؾاث الللُا، فظال واػاٍع

اللؼاق الؿُاحي وألازغي باليىاصع الللمُت اإلاخسصصت في هظا 

غ إلاهاع  اث الفىُت للمالواث الخالُت اللامت املجاٌ أو جأهُل وجؼٍى

 في اللؼاق ألازغي.

ت مً الؿغكت والخلف  -8 حكىُل كىة زاصت لخماًت اإلاىاكم ألازٍغ

فها مً كبل ألاهالي بىاؾؼت الللمُاث  والخجاوػ كليها وججٍغ

 الؼعاكُت في ألاعاض ي التي جىدكغ فيها.

لاث الخاصت باإلاىاكم  -9 وطم مجمىكت مً اللىاهين والدكَغ

ت ل  ألازٍغ وخماًتها ومىم الاطغاع بها وجىـُم كملُت ئصاعتها وجدٍى

ملىُتها الى الجهاث الخيىمُت طاث اللالكت ، الن بلظها ًلم 

ت   كً ئبغاػ اللُمت اإلااصًت واإلالىٍى
ً
طمً ملىُاث زاصت ، فظال

 لألظُاٌ الخالُت 
ً
 وزلافُا

ُ
سُا  جاٍع

ً
لخلً ألازاع وىنها حكيل أعزا

 واإلاؿخلبلُت. 

 تالاصتنتاحا

، لم 292بين البدض أن مدافـت اإلاشنى جمخلً ) -1
ً
ا  أزٍغ

ً
( مىكلا

 طمً الخضوص 
ً
ًىلب منها ئال مىكم واخض ، ًلم واعجىغغافُا

 ًدبم كظاء الىعواء 
ً
ت للظاء الخظغ ، ئال ان الكائم مدلُا ؤلاصاٍع

ت.   خمشل ببلع أظؼاء مضًىت أوعون ألازٍغ  ٍو

أؿهغ البدض ان كظاء الىجمي كض سجل اإلاغجبت ألاولى بلضص  -2

ت في املخافـت بىدى ) ( مىكم أزغي وبيؿبت 123اإلاىاكم أألزٍغ

ت ، بِىا سجل كظائي الؿماوة 43,7) %( مجمىق اإلاىاكم ألازٍغ

( مىكم أزغي ليل منهما وبيؿبت 1والغمُشت اإلاغجبت ألازيرة بىدى)

ت في 0,3)  املخافـت.%( مجمىق اإلاىاكم ألازٍغ

ت جخىػق بكيل مخباًً في  -3 هكف البدض ان اإلاىاكم ألازٍغ

 في 
ً
املخافـت ، اط جغهؼث في اإلاىاػم الكمالُت للمدافـت وجدضًضا
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

مىؼلت الؿهل الغؾىبي، بِىما زلذ الباصًت الجىىبُت للمدافـت 

 واإلاخمشلت بلظاء الؿلمان مً أي مىكم أزغي.

هـم اإلاللىماث  جىصل البدض مً زالٌ الخدلُل اإلاياوي في -4

لها اإلاياوي مخجمم في  ت ان همؽ جىَػ الجغغافُت للمىاكم ألازٍغ

ت الكمالُت للمدافـت ، خُض جىظض اإلاىاعص  الىخضاث ؤلاصاٍع

اإلاائُت والتربت الخصبت الظي ؾاكضث كلى الاؾخلغاع البكغي 

 الخظاعاث اللضًمت.

ت في  -5 بين البدض ان اإلاغهؼ اإلاخىؾؽ الفللي للمىاكم ألازٍغ

 ئلى الكماٌ مد
ً
افـت اإلاشنى ًلم في مغهؼ كظاء الىعواء وجدضًضا

 ( متر3304مً اإلاغهؼ اإلاخىؾؽ الىـغي بمؿافت )

ت في املخافـت   -6 م اإلاىاكم الازٍغ هكف البدض ئن اججاه جىَػ

ًمخض مً الكماٌ الغغبي هدى الجىىب الكغقي( ، أي مً غغب 

 كظاء الىجمي هدى ظىىب قغق كظاء الخظغ .
 

 املقترحات

كُام وػاعة الشلافت والؿُاخت وآلازاع والضوائغ الخيىمُت في  -1

غ الخضماث  ت بدىمُت وجؼٍى املخافـت اإلالىُت باإلاىاكم الازٍغ

ت مما ٌؿاهم بخيكُؽ الخغهت  الخاصت بالؿُاخت الازٍغ

 الؿُاخُت والاكخصاصًت.

الؼلب مً اإلاإؾؿاث الللمُت والجاملاث ومغاهؼ الابدار  -2

ت باللُام بالضعاؾاث اإلاُ ضاهُت واإلاىخبُت التي جسص اإلاىاكم ألازٍغ

 وبما ٌؿهم مً الىكف كنها وصُاهتها وجغمُمها.

ت في املخافـت وجدضًضها  -3 الخىؾم في أكماٌ الخىلُباث ألازٍغ

غها ، وطلً مً زالٌ   ومياهُا ، للمدافـت كليها وجؼٍى
ً
ػماهُا

غ الخبراث املخلُت وجىفير  الاؾخلاهت بالخبراث الاظىبُت وجؼٍى

 خسصُصاث اإلاالُت الاػمت.ال

 باإلاللىماث الشلافُت كً  -4
ً
اصضاع أػلـ آزاعي مفصل ملؼػا

ت اإلاىلبت وغير اإلاىلبت مً كبل الجهاث طاث اللالكت ،  إلاىاكم الازٍغ

 كً حشجُم الىؾائل الاكالمُت املخخلفت والكغواث 
ً
فظال

اعتها مم جىكُت الؿيان  ت وٍػ ج للمىاكم الازٍغ الؿُاخُت بالترٍو

سُت املخلُ ين والؿىاح الاظاهب بأهمُت جلً اإلاىاكم الخاٍع

 والشلافُت .

ت  -5 م اللىاهين والخللُماث الالػمت لخماًت اإلاىاكم الازٍغ حكَغ

ظها.  ومىم الخجاوػ كليها وىنها زغوة وػىُت ال ًمىً حلٍى
 

 :الهوامش

                                                           

ت اللغاق، وػاعة الخسؼُؽ، الجهاػ اإلاغهؼي لإلخصاء، املجمىكت (1 ( ظمهىٍع

ت للام   .17-1، ص2017الاخصائُت الؿىٍى

كضي ؾالمت الؼغاوهت ، اهمُت ألازاع وصوعها في الخىمُت الؿُاخُت ،  (2)

 . 7، ص 2012عؾالت ماظؿخير ، كماصة الضعاؾاث الللُا ، ظاملت مإجت ، 

ىوا ًىهُلُخى (3) ، اإلاباصئ الخىظيهُت إلصاعة مىاكم الترار  بغهاعص م. فُلضن ٍو

الشلافي اللالمي ، ث. كبض الغػاق ئبغاهُم ، اإلاغهؼ الضولي لضعاؾت صىن 

 . 15، ص 1998وجغمُم اإلامخلياث الشلافُت )ئًىغوم( ، 

 . 17اإلاصضع هفؿه ، ص (4)

 . 7كضي ؾالمت الؼغاوهت ، مصضع ؾابم ، ص (5)

اصة الضزل كاػف دمحم الكُاب ، ئصاعة اإلا (6) ت وأزغها كلى ٍػ ىاكم ألازٍغ

اللىمي في ألاعصن ، وكلى اإلاىكم: 

https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=419147 . 

ذ  (7) كلي قفُم خمُض الؿامغائي ، الخىمُت الؿُاخُت في كظائي جىٍغ

اللغاق باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت صعاؾت في الجغغافُت  -والضوع 

ت ،  ،  2021الاكخصاصًت ، عؾالت ماظؿخير ، ولُت آلاصاب ، ظاملت ؤلاؾىىضٍع

 .74ص

ٌؿغي الجىهغي ، اإلاظمىن البكغي في الجغغافُا ، مؼبلت ؤلاقلاق  (8)

ت ،  م ، ؤلاؾىىضٍع  . 22،ص 1999للؼباكت واليكغ والخىَػ

، صاع  1صفىح زير، الجغغافُت مىطىكها ومىاهجها وأهضافها ، غ (9)

 .340، ص 2000صمكم ،  الفىغ ،

( ظملت دمحم صاوص ، أؾـ الخدلُل اإلاياوي في ئػاع هـم اإلاللىماث (10

 .41، ص 2012، مىت اإلاىغمت ،  1الجغغافُت ، غ

( أقىاق ؾلُض ألاخمغي ، صاعه الخبِب وعغي ، الخدلُل اإلاياوي للمىاكم (11

ت صعاؾت  سُت وكالكتها باللىامل الؼبُلُت والبكٍغ ت والخاٍع خالت ألازٍغ

( ، 4مىؼلت الباخت ، مجلت الللىم الؼبُلُت والخُاجُت والخؼبُلُت ، املجلض)

 .39، ص2020( ، اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت ، 4اللضص)
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ت في مدافـت اإلاشنى باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )  (GISالخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

                                                                                                  

ؼ كباؽ اللخبي ، أًاص كاقىع الؼائي ، ؤلاخصاء والىمظظت في (12 ( ؾامي كٍؼ

، 2011الجغغافُت ، مىخب ومؼبلت أهغم للؼباكت والاؾخيؿار  ، بغضاص ، 

 .138ص

،  1( ظملت دمحم صاوص ، ملغع جدلُالث اخصائُت ومياهُت مخلضمت ، غ(13

 .31، ص 2018اللاهغة ، 

، مىت  1( ظملت دمحم صاوص ، الجُىماجىـ كلم اإلاللىماث ألاعطُت ، غ(14

 .274، ص 2014اإلاىغمت ، 

 .277( اإلاصضع هفؿه ، ص(15

م ( كاًض دمحم كابض ػاعان، كاػف كاًض الغمُع، (16 الخدلُل اإلاياوي لخىَػ

الضوائغ الخيىمُت في مضًىت اإلافغق باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت ، 

 .168، ص 2015( ، 215مجلت ألاؾخاط اللضص)

م اإلاياوي لخضماث الؼبُت الخاصت (17 ( دمحم هىح كضو ، جدلُل كالكاث الخىَػ

مجلت التربُت ( ، GISفي مضًىت اإلاىصل باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت )

 .267، ص 2011( ظاملت اإلاىصل ، 4( ، اللضص )18والللم ، املجلض )

( ظملت دمحم صاوص ، أؾـ الخدلُل اإلاياوي في ئػاع هـم اإلاللىماث (18

 .54الجغغافُت ، مصضع ؾابم ، ص

ت (19 ( اماٌ بيذ ًديى كمغ الكُش ، الخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

باؾخسضام جلىُت هـم اإلاللىماث  والؿُاخُت في اإلاضًىت اإلاىىعة

دُت ، اللضص)GISالجغغافُت) ( ، ظاملت 367( ، الجملُت الجغغافُت اليٍى

ذ ،   .5، ص2011اليٍى

( لبنى مدمىص دمحم عجعج ، جسؼُؽ وجىمُت الؿُاخت الترازُت في مدافـت (20

 .23-20، ص2007هابلـ ، عؾالت ماظؿخير ، ظاملت الىجاح الىػىُت ، 
 

 :املصادر

وػاعة الشلافت , الهُئت اللامت  لألزاع والترار , مفدكُت آزاع  .1

 .2022مدافـت اإلاشنى ، بُاهاث غير ميكىعة للام

ت اللامت للمؿاخت ، كؿم ئهخاط  .2 وػاعة اإلاىاعص اإلاائُت ، اإلاضًٍغ

ت ، ملُاؽ  ؼت اللغاق ؤلاصاٍع الخغائؽ ، الىخضة الغكمُت ، زٍغ

 .2007( ، بغضاص ، 1000000:1)

ت اللامت للمؿاخت ، كؿم ئهخاط وػاعة ا .3 إلاىاعص اإلاائُت ، اإلاضًٍغ

ت ،  ؼت مدافـت اإلاشنى ؤلاصاٍع الخغائؽ ، الىخضة الغكمُت ، زٍغ

 .2007(، بغضاص ، 500000:1ملُاؽ )

                                                                                                  

كضي ؾالمت الؼغاوهت ، اهمُت ألازاع وصوعها في الخىمُت  .4

الؿُاخُت ، عؾالت ماظؿخير ، كماصة الضعاؾاث الللُا ، ظاملت 

 . 2012،  مإجت

ىوا ًىهُلُخى ، اإلاباصئ الخىظيهُت إلصاعة  .5 بغهاعص م. فُلضن ٍو

مىاكم الترار الشلافي اللالمي ، ث. كبض الغػاق ئبغاهُم ، اإلاغهؼ 

الضولي لضعاؾت صىن وجغمُم اإلامخلياث الشلافُت )ئًىغوم( ، 

1998. 

اصة  .6 ت وأزغها كلى ٍػ كاػف دمحم الكُاب ، ئصاعة اإلاىاكم ألازٍغ

للىمي في ألاعصن ، وكلى اإلاىكم: الضزل ا

https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid

=419147 . 

كلي قفُم خمُض الؿامغائي ، الخىمُت الؿُاخُت في كظائي  .7

ذ والضوع  اللغاق باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت  -جىٍغ

صعاؾت في الجغغافُت الاكخصاصًت ، عؾالت ماظؿخير ، ولُت آلاصاب 

ت ،   .2021، ظاملت ؤلاؾىىضٍع

ٌؿغي الجىهغي ، اإلاظمىن البكغي في الجغغافُا ، مؼبلت  .8

ت ،  م ، ؤلاؾىىضٍع  .1999ؤلاقلاق للؼباكت واليكغ والخىَػ

،  1صفىح زير، الجغغافُت مىطىكها ومىاهجها وأهضافها ، غ .9

 .2000صاع الفىغ ، صمكم ، 

 ظملت دمحم صاوص، أؾـ الخدلُل اإلاياوي في ئػاع هـم .10

 2011، مىت اإلاىغمت، 1اإلاللىماث الجغغافُت، غ

أقىاق ؾلُض ألاخمغي ، صاعه الخبِب وعغي ، الخدلُل  .11

سُت وكالكتها باللىامل الؼبُلُت  ت والخاٍع اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

ت صعاؾت خالت مىؼلت الباخت ، مجلت الللىم الؼبُلُت  والبكٍغ

اإلاملىت اللغبُت ( ، 4( ، اللضص)4والخُاجُت والخؼبُلُت ، املجلض)

 .2020الؿلىصًت ، 

ؼ كباؽ اللخبي ، أًاص كاقىع الؼائي ، ؤلاخصاء  .12 ؾامي كٍؼ

والىمظظت في الجغغافُت ، مىخب ومؼبلت أهغم للؼباكت 

 .2011والاؾخيؿار  ، بغضاص ، 
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ظملت دمحم صاوص ، ملغع جدلُالث اخصائُت ومياهُت مخلضمت   .13

 .2018، اللاهغة ،  1، غ

الجُىماجىـ كلم اإلاللىماث ألاعطُت ، ظملت دمحم صاوص ،  .14

 .2014، مىت اإلاىغمت ،  1غ

كاًض دمحم كابض ػاعان، كاػف كاًض الغمُع، الخدلُل  .15

م الضوائغ الخيىمُت في مضًىت اإلافغق باؾخسضام هـم  اإلاياوي لخىَػ

 .2015( ، 215اإلاللىماث الجغغافُت ، مجلت ألاؾخاط اللضص)

َم اإلاياوي لخضماث دمحم هىح كضو ، جدلُل كالكاث الخىػ  .16

الؼبُت الخاصت في مضًىت اإلاىصل باؾخسضام هـم اإلاللىماث 

( 4(، اللضص)18( ، مجلت التربُت والللم، املجلض )GISالجغغافُت)

 .2011ظاملت اإلاىصل، 

ت  .17 اماٌ بيذ ًديى كمغ الكُش، الخدلُل اإلاياوي للمىاكم ألازٍغ

اإلاللىماث والؿُاخُت في اإلاضًىت اإلاىىعة باؾخسضام جلىُت هـم 
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Abstract: 

    Archaeological sites are considered one of 

the important national resources that cannot 

be replaced. Al-Muthanna Governorate owns 

(292) archaeological sites, including those 

dating back to different historical eras, 

Therefore, this research sought in its main 

objective to reveal the nature of the spatial 

                                                                                                  

distribution of these sites using some tools of 

spatial analysis in geographic information 

systems (GIS), and for the purpose of 

achieving this, the scientific necessity 

required dividing it into three sections 

preceded by an introduction. While the second 

topic was concerned with the spatial 

distribution of archaeological sites in Al-

Muthanna Governorate, while the third topic 

dealt with analyzing the spatial distribution of 

archaeological sites in Al-Muthanna 

Governorate and ways to develop them, 

depending on the theoretical average center, 

the actual average center, standard distance, 

distribution direction, neighborhood link and 

density analysis Kernel, and it was found that 

its distribution The grouping pattern takes a 

direction from the northwest to the southeast, 

and the research concluded with a set of 

conclusions and recommendations.                                                                                   

Key words: Spatial analysis, Archaeological 

sites, Al-Muthanna Governorate. 

 

 

 


