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 تعريف الجغرافية والجغرافية السياحية

 

الجغرافية هي علم يدرس األرض معالم األرض يدرس فيها وصف األرض من مظاهر عمران بيد  

الطبيعة وهي المعالم )جغرافية( الطبيعية أو بصورة  البشر وهي المعالم )جغرافية( البشرية وظواهر 

ميسرة األرض والظواهر الطبيعية )فيزيائية(  والمظاهر البشرية وصور العمران عليها، ويعود أصل  

الكلمة إلى اللغة اإلغريقية، ترجمتها بالعربية "وصف األرض". وقد كانت كذلك في بدايتها حيث كان  

تهم عن البالد واألقاليم التي يقومون بزيارتهاالرحالة يصفون ويسجلون مشاهدا وكلمة جغرافيا في  .

رة األرض أو قطع  اللغة العربية تعّد حديثة بعض الشيء، حيث كان العرب والمسلمون يستعملون صو 

 .األرض أو خريطة العالم واألقاليم أو المسالك والممالك أو تقويم البلدان أو علم الطرق

الجغرافيا عبر العصور إلى األقسام التالية وهي اُتُِّفَق على تقسيم علم   

  والظواهر  الجيولوجية البنية حيث من األرض طبيعة بدراسة تهتم التي وهي  الطبيعية الجغرافياــ 1

 األرض شكل بدراسة وتهتم  الفلكية أيضاًالجغرافيا ومنها. البري  أو الطبيعي  والحيوان والنبات  الجوية

األخرى بالكواكب  وعالقاتها وكرويتها وحركتها وحجمها . 

  وتبحث السياسية والجغرافيا االقتصادية والجغرافيا السكان جغرافية  إلى وتنقسم البشرية الجغرافياــ 2

وسكانها  ومشكالتها السياسية وحدودها األرض أقطار في  

إنشاءها  وطرق بالخرائط يهتم  علم وهو: الخرائط ــ علم3  

عتبر السياحة من الصناعات  ت  واالستشعار الجغرافية المعلومات نظم هو جديد فرع انضم وأخيراً 

في ايامنا ازداد الوعي للتعرف على العالم وازدادت السفرات السياحية وذلك نتيجة : اآلخذة بالنمو  



 المادة : جغرافية العراق السياحية                   وزارة التعليم العلي والبحث العلمي                                        
 المرحلة: االولى // فرع االرشاد                 المعهد التقني نجف                                                         

 مدرس المادة: م.م عذراء عبد الهادي                                                                                  قسم السياحة 
 

 ******************************************************************************************************                   

 تطور الثقافة وانتشارها.  -1

" قرية عالمية " حيث تم  تأثير وسائل االتصال وعلى رأسها التلفزيون ، التي حولت العالم الى  -2

 ) زمنياً ( بين االماكن بشكل هائل .    تقصير البعد

 ارتفاع مستوى المعيشة خاصة في الدول المتطورة. -3

 ازدياد كبير في وقت الفراغ. -4

 : الجغرافية السياحية

افرع الجغرافية البشرية التي تقوم بدراسة التوزيع المكاني للظواهر السياحية ومدى تأثرها   ىهي احد

يجاد الحلول المناسبة للمعوقات السياحية المعاصرة، والمواقع بالعوامل الطبيعية والبشرية وتسعى أل

والبيئة والمناخ   السياحية تمثل االساس الحقيقي التي ترتكز عليها السياحة ويكمن تركيزها في الموقع

واالمكانات السياحية بأنواعها ومدى تأثرها على االنماط السياحية، وقد اهتم الكثير من الجغرافيين  

بالسياحة وتبلور مفهوم الجغرافية السياحية بأنها ظاهرة قاعدتها البيئة الطبيعية وبناءها االقتصاد  

 وآلتها االنسان وروادها المتعة النفسية والذهنية 

 المجاالت التي تدرسها السياحة ؟  س( ما

 -االقتصاد السياحي : -1

 ) األهمية االقتصادية للسياحة أنها تشكل مصر للعمالت األجنبية الصعبة وإيجاد فرص عمل للعمال ( 



 المادة : جغرافية العراق السياحية                   وزارة التعليم العلي والبحث العلمي                                        
 المرحلة: االولى // فرع االرشاد                 المعهد التقني نجف                                                         

 مدرس المادة: م.م عذراء عبد الهادي                                                                                  قسم السياحة 
 

 ******************************************************************************************************                   

 -المقومات السياحية : -2

ضر  حيث تدرس الجغرافيا السياحية المقومات السياحية الطبيعية والبشرية وطرق استغاللها في الحا

 والمستقبل. 

 -استغالل وقت الفراغ : -3

 قضاء الفرد لوقت فراغه وحيث أن   حيث تهتم الجغرافيا السياحية بكيفية

ط اية وقناعته بالحياة ـ وتجدد نشالسياحة توفر للفرد الراحة النفسية والصحة البدنية والذهن  

عالقة الجغرافيا السياحية بالكثير من الفروع والعلوم االخرى   

ــ علم اآلثار:حيث يدرس هذا العلم األماكن األثرية والتاريخية ويقدم للجغرافيا السياحية المعلومات1  . 

ــ الجغرافيا السياحية تهتم بالتوزيع الجغرافي لتلك األماكن األثرية  2 علما المناخ واألرصاد الجوية

اريخيةوالت حيث يوفران معلومات عن طبيعية المناخات المتنوعة في العالم وهو ما تحتاج إليه   

 . الجغرافيا السياحية

ناخوذلك ألن حركة السياحة تعتمد علي طبيعة الم . 

ــ 3 علم االقتصاد  

سائل تتعلق بتشغيل  م و  ويدرس مسائل الربح والخسارة عند تنفيذ مشاريع سياحية في مكان معين

ملةاأليدي العا   . 
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علم الطبــ 4   

يدخل ضمن اختصاصات علم الطب تفسير اإلصابة باألمراض وأنواعها وطرق انتشارها والمخاطر  

وتستفيد الجغرافيا السياحية من ذلك تحديد التوزيع الجغرافي لألمراض وأثر ذلك علي    الناجمة عنها

 الحركة السياحية 

 اهمية موقع العراق واثره على السياحة  

موقع العراق الجغرافي اهمية بالغة على المستوى االقليمي والدولي ومنذ اقدم العصور وذلك لموقعه  

العر يقع  اذ   ، واوربا  وافريقيا  اسيا  العالم  قارات  ملتقى  القدعلى  التجاري  الطريق  مسار  على  يم  اق 

كم وبحرا  برا   ) الحرير  )طريق  ب  العروض المعروف  ذات  المتوسط  البحر  شرقي  منطقة  في  يقع  ا 

المعتدلة اطلق عليها تسمية المناطق المعتدلة ذات الموقع الجغرافي السياحي الممتاز اذ اصبحت من  

 اغنى مناطق الجذب السياحي في العالم وفي االجزاء الجنوبية الغربية من قارة اسيا .  

شكله متوازنا اذ تقع عاصمته بغداد في وسطه تقريبا  لشكل العراق مزايا وخصائص عديدة منها يعد  

وهذا يعد شكال مثاليا للدولة ، كما ان تضاريسه مختلفة فالجبال المرتفعة في شماله وفي جنوب وغرب  

اما   الرسوبي  السهل  حيث  االرض  فتنبسط  والجنوب  الوسط  في  اما   ، والمتموجة  الجبلية  المنطقة 

   اجزائه الغربية والجنوبية الغربية

هذا   ان  الشام  بالد  وهضبة  العربية  الجزيرة  لهضبة  امتدادا  تعد  والتي  اجزائه  معظم  الهضبة  فتشكل 

التنوع في شكل سطح العراق ومناخه وتعدد بيئاته الطبيعية من جبال وسهول وانهار وبحيرات واهوار  

زاخرة  المختلفة  جهاته  الى  اضافة   ، سياحي  جذب  قوة  مصدر  تعد  كلها   ، معدنية  باالثار    ومياه 

 الحضارية والمراكز الدينية جعل منه محط انظار الكثير من السياح  
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 عوامل الموقع التكويني واثره على الجانب السياحي

تلك ت وتنقسم  فيه.  والتأثير  السياحي  النشاط  تحريك  في  هاما  دورا  العوامل  تلك  لعب 

 العوامل إلى: 

 السياحي:أوال : العوامل الطبيعية المؤثرة في الجذب 

 الموقع الجغرافي:ـ 1 

للموقع الجغرافي بمختلف أنماطه تأثيرات متباينة على صناعة السياحة، إذ يلعب دورا هاما في تحديد  

خصائص بعض عناصر المناخ، وأشكال النبات ذات الجذب السياحي، فليس غريبا أن نرى أن أحد أهم  

سياحية مستدامة هو االختيار الموفق للموقع المراد عمل     مراحل الدراسات األولية لنجاح عمل تنمية

من خالل دراسة عالقة الموقع مع كل من المناخ والنبات   Local مشاريع سياحية فيه. ويأتي الدور أل

 وحياة اإلنسان ومستواه الحضاري واألنشطة االقتصادية السائدة. 

لمستوى تبعا  العالم  لدول  الجغرافية  المواقع  قيمه  المختلفة،   وتتباين  النقل  ووسائل  بطرق  تمتعها 

بالعالم   الدول ساعد في رواج صناعة السياحة بها لسهولة اتصالها  الجيد لبعض  الجغرافي  فالموقع 

إلى  الحال  الرئيسية. كما هي  الطلب السياحي  إذا كانت موقعها قريبة من نطاقات  الخارجي، خاصة 

وتايال وسنغافورة  كنج  وهونج  وتايوان  كوريا  مرسال  موقع  مركزا  تعد  التي  اليابان  من  القريبة  ند 

  للسياحة

 مظاهر المياه الجوفية :ـ 2
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في المياه الجوفية مايخدم السياحة من الينابيع والعيون ، والنافورات : وتشكل هذه المياه     الذي يهمنا

عامال مهما للجذب السياحي وخاصة إذا كانت تلك الينابيع أو العيون مياه تستخدم في العالج اإلنساني  

د هذا االسم العيون الساخنة  أو مياه ساخنة والتي تنتشر في كثير من مناطق الوطن العربي والتي تاخ

ومنها في محافظة الموصل حمام العليل ومقام النبي ايوب في  المساقط المائية (    –...... ) الشالالت  

 . محافظة بابل

 األشكال الجيولوجية:ـ 3

اهتم الدارسين الذين لهم عالقة بصناعة السياحة بهذا العامل مؤخرا لما له من جاذبية تجدب السياح  

السياح  لما   من  كبيرة  أعداد  جذب  تعمل على  التكوين  المنظر وحفريات غريبة  له من صخور جميلة 

صخرية   أشكاال  لنا  لتكون  المختلفة  التعرية  عوامل  مع  الجيولوجية  األشكال  هذه  وتتفاعل  الوافدين 

 -منفردة المالمح منها :

حرية والتي تكونت بفعل  والتي تمتد أمام بعض السواحل الب  SEA STACKS المسالت البحرية :-أ

نحت األمواج في التكوينات الصخرية الساحلية ومن أشهرها مسالت الريشة الممتدة أمام ساحل مدينة  

وايت لجزيرة  الغربي  الساحل  وصخور  لبنان  في  الجنوبي     WIGHT  بيروت  الساحل  قبالة 

 البريطاني إلى الجنوب الغربي من مدينة بورث سميث. 

المغارات   أو  إما    Caves الطبيعية:الكهوف  الممتد  الصخري  التركيب  في  تجاويف  عبارة عن  وهي 

الجيرية بفعل   يتكون في الصخور  ما  ومنها  أو تحت مستوى سطح األرض  الساحلية،  الجروف  على 

أن تكون مدالة من سقف   إما  رواسب كلية،  تنفرد بوجود  المنظر  بديعة  الجارية مكونة كهوف  المياه 

ومن أمثلتها    Stalagmite  أو قائمة من األرض للكهف صواعد  Stalactite  الكهف تسمى هوابط

مغارة جعيته الواقعة عند المجرى األدنى لنهر الكلب في لبنان والتي تعد من المزارات السياحية الهامة  
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في لبنان وتكثر هذه الكهوف في إقليم الكارست في يوغسالفيا المطل على البحر األدرياتي وفي شبه  

 المورة باليونان .  جزيرة

السياحية   قيمتها  يفقدها  الذي  األمر  للتلف  المميزة  األشكال  ذات  الصخرية  التكوينات  بعض  وتتعرض 

 بسبب العوامل اآلتية : 

 الهدايا التذكارية بتكسير أجزاء من الصخر كتذكار ...   قيام العاملين ببعض المنشآت الصناعية-1

 ين الذين ال يلتزمون بالتعليمات. التخريب المتعمد نتيجة لكثرة السائح-2

تغيير مالمح بعض الشواهد لكثرة السياح عليها وكل واحد يترك بصمة عليها كالرسم أو نقش االسم  -3

... 

شرق  -4 المرجانية  الصخور  في  يحدث  كما  المرجانية  للشواطئ  البحرية  الرياضة  بفعل  التخريب 

كم وهو حاجز مرجاني كبير يدعى  48الم يمتد لاستراليا الذي فيه أكبر وألطول تجمع مرجاني في الع

( Great Barriers Reef .) 

 : مظاهر السطح ـ4

تتباين مظاهر السطح المؤثرة في صناعة السياحة بشكل كبير تبعا لخصائصها وهي تضم المرتفعات  

اليابسة  % من مساحة  10الجبلية والخوانق واألودية والهضاب والجزر .وتعتبر الجبال التي تشكل  

من أهم مناطق الجذب السياحي الرتباطها عادة بظواهر أخرى متنوعة مثل األشكال النباتية الطبيعية 

وأنماط الحياة الحيوانية الفطرية والمياه الجارية عليها والهواء النقي وطبيعة أشعة الشمس الساقطة  

جبال في العروض المعتدلة أو  عليها وتأثيرها الصحي المنعش لبعدها عن مصادر التلوث . فنجد أن ال

الصيف   وفي  العالم  في  شيوعا  األكثر  وهي  الجليد  على  التزلج  لممارسة  الشتاء  في  تستغل  الباردة 

 .تستغل من أجل االستجمام لتوافر الهواء النقي والهدوء
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اف  أما المرتفعات المناطق الحارة فتتميز باعتدال درجات الحرارة بها وقد استغلت هذه الجبال لالصطي

المناطق  في هذه  الحكومات  إن بعض  بل  المكسيك  وأفريقيا وجنوب  وتركيا  والجزائر  لبنان  في  كما 

في   باجو  ومدينة   . السعودية  في  الطائف  مدينة  مثل  للراحة  لها  مقرات  المرتفعات  تلك  من  تتخذ 

و  الحكومات  من  كثير  أن  نجد  سياحية  كمناطق  بالمرتفعات  االهتمام  لزيادة  ونتيجة  جهت  الفلبين. 

الجبل   مالمح  تغيير  إلى  أدى  والذي  فيها  المرصوفة  الطرق  مد  خالل  من  األماكن  تلك  إلى  أنظارها 

الطبيعية وزاد من التلوث عليه . باإلضافة إلى تحويل اإلنسان لكثير من المرتفعات إلى مدرجات ليحل  

 النباتات المختلفة   محلها زراعة

 لمناخ: ـ ا5

تأثير مزدوج على   والترويج  للمناخ  السياحة  أنشطة  السياحة حيث يؤثر بصورة مباشرة في  صناعة 

الجبل والوادي نسيم   أو الستفادة من نسيم  التمتع بأشعة الشمس  بما توفره من جذب سياحي بهدف 

 البر والبحر. 

والتأثير غير المباشر للمناخ في مجال السياحة في الحد من النشاط السياحي وخاصة في فصل الشتاء  

مناطق الباردة أو المعتدلة. وعلى ذلك يمثل المناخ مجال استثماري كبير إذا أحسن استغالله من  في ال

ألهمية   وصفا  يلي  وفيما  والسياحة  المناخ  بين  وثيقة  العالقة  تبدو  هنا  ومن  السياحة  تنشيط  أجل 

 العناصر المناخية في الجدب السياحي. 

 سطوع الشمس : أـ 

األرض والتي ترسل عدد من األشعة التي تستخدم في العالج مثل  الشمس هي مصدر الحرارة وضوء  

وتختلف األشعة الشمسية باختالف زاوية     X األشعة تحت الحمراء واألشعة فوق البنفسجية وأشعة

سقوط األشعة على األرض منها رأسي ومائل جدا . ويختلف طول فترات سطوع الشمس على السياحة  
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فمثال نجد أن     المرسلة على األرض   من كمية اإلشعاع الشمسي  يزيد   فنجد أن طول سطوع الشمس

أما المنطقة الواقعة  –يوم  –ساعة لكل    12الدائرة االستوائية يتساوى فيها سطوع الشمس من عدمه  

 ساعة في المتوسط .  16على مدار السرطان إلى 

سطوع   أهمية  تنعكس  حيث  السياحي  الجذب  عوامل  أحد  الجميل  الطقس  فترة  ويعد  وطول  الشمس 

ب تسمى  حيث  بريطانيا  في  الداخلية  السياحة  رحالت  في  الشمسي   S B inاإلشعاع 

one   sea، sun ، some  ،   الشمس أشعة  وتعد  بريطانيا.  جنوب  في  المنتجعات  هذه  مثل  وتقع 

ع  عنصرا هاما للسياحة العالجية إذ يتحد النشاط العالجي وفقا إلى درجة سطوعها ومدى درجة اإلشعا

الصادر منها حيث نجد أن ضوء الشمس يعالج لين العظام والكساح من خالل فيتامين د الذي يساعد  

الجلد على تكوين البروتين كما أن لألشعة الشمسية تأثير فعال على إفراز العصير المعدي وضغط الدم  

التأثي .أما  المرض  ضد  الجسم  مقاومة  من  وتزيد  والفوسفور  والكالسيوم  الدم  فهو  وزيادة  السلبي  ر 

ضربات الشمس نتيجة التعرض لها وهي مرتفعة كذلك غيابها نتيجة لوجود الغيوم يؤدي إلى نقص في  

 فيتامين د أو التقليل من األشعة فوق البنفسجية . درجات الحرارة والرطوبة النسبية . 

 الحرارة:ب ـ 

المبا آثارها  إلى جانب  المناخ، بل هي أهمها جميعا، ألنه  المختلفة  أحد عناصر  الحياة  شر على صور 

 على سطح األرض، فإن لها تأثيراتها المتباينة على كافة عناصر المناخ األخرى، ففي  

الجلد   العرق من  يتبخر  الصحراوي  المناخ  في  الرطوبة كما  وانخفاض معدالت  الحرارة  ارتفاع درجة 

األ  يسبب  الجلد  على  ملحية  قشرة  ويترك  الجفاف  مثل  األمراض  بعض  ارتفاع  مسببا  أن  كما  مراض. 

الرطوبة عن     نسبة  تزيد  الجو  الجسم  70في  رطوبة  امتصاص  يستطيع  ال  الهواء  أن  يعني  %فهذا 

إلى   يؤدي  الجو  حرارة  وارتفاع  الراحة  بعدم  اإلحساس  يكون  وبذلك   ، الحرارة  ارتفاع  من  الناتجة 

 ا . الخمول والكسل والملل وهذا يعني أن مثل هذه المناطق ال تجذب السياح له 
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 الضغط الجوي: ت ـ 

نقص  مع  يتوافق  الجوي  الضغط  فنقص  السياحة  حركة  على  تؤثر  التي  للمناخ  الهامة  العناصر  من 

التعرض   ومدى  سرعة  بحسب  مرضية  أو  فسيولوجية  وانتكاسات  تغيرات  يحدث  مما  األكسجين 

الجسم ، وهي    لالنخفاض .حيث أن لها تأثرها على الجهاز التنفسي وضغط الدم والجهاز الحراري في

أن   به علميا  المسلم  ومن  الجبال  وتسلق  المغامرات  أثناء سياحة  يحدث  قد  الذي  الجبال  داء  أمراض 

الضغط الجوي ينخفض كلما ارتفعنا عن سطح البحر وبدراسة تأثير هذا االرتفاع مع انخفاض معدالت  

متر وجد أنها تفيد في    500  –  2000الضغط الجوي في المناطق الجبلية الذي يصل ارتفاعها ما بين  

كفاءة   وزيادة  الدموية  الدورة  نشاط  وزيادة  الهوائية  والشعب  والتهاب  الصدرية  األمراض  عالج 

 االنتظام الحراري للجسم. 

 الرياح :ث ـ 

للرياح دور كبير في التأثير على السياحة حيث نجد أن الرياح الساخنة المحملة باألتربة التي تهب على  

في فصل الربيع تعطل حركة السياحة وتعرقل أنشطة االستجمام والترويح كذلك     مصر ) الخماسين (

 الرياح القارية أو الباردة تحد من األنشطة السياحية مثل التزلج. 

يتعرض   ال  مصدرات  وعمل  الرياح  اتجاهات  على  التعرف  الصحي  المنتجع  تخطيط  عند  يراعي  لهذا 

لمثل التيارات الهوائية التي تؤثر على صحتهم وتسبب لهم األمراض االلتهابات الرئوية أو    الضيوف 

الجهاز التنفسي ونزالت البرد ....وفي المناطق الساحلية يعتبر نسيم البر والبحر من المشجعات على  

القيام بالرحالت وأغلب المناطق الساحلية التي لها تأثير هي بين المدارين في المسطحات المائية وذلك  

اليابس بين حرارة  فإن    للفرق  والباردة  الشمالية  المناطق  في  أما  والبحر  البر  لنسيم  المسببة  والماء 
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تأثير نسيم البر والبحر يكون محدود جدا وذلك أن االختالفات في حرارة اليابس والماء ال تكون كبيرة  

 بحيث ال يمكن قياسه. باإلضافة إلى أن الظواهر الجوية األخرى تغطي عليه وأحيانا تخفي أثره. 

الظواهر األخرى التي لها عالقة بحركة الرياح نسيم الوادي والجبل وهي ظاهرة انسياب الهواء  ومن  

سطح   أعلى  البارد  الهواء  كثافة  بسبب  الوديان  مناطق  إلى  الليل  خالل  الجبل  سطح  أعلى  من  البارد 

انعكاس اإلشعاع  الجبل أو ثقلها وارتفاع كتل الهواء الدافئة لتحل محل الكتل الباردة ، ويحدث ذلك بفعل 

 الشمسي ) األلبيدو( فتنشأ حركة من رياح الوادي إلى أعلى الجبل. 

 وبصورة عامة تظهر تأثيرات الرياح على المواقع السياحية من خالل :

 أثر الرياح على تعرية التربة.  .1

 أثر الرياح على انتشار الحرائق.  .2

 أثر الرياح على األلعاب الرياضية.  .3

 األمطار:ج ـ 

تعتبر  فهي   التي  ما زادت معدالتها، فهي تحجب أشعة الشمس  إذا  السياحية وخاصة  تعميق األنشطة 

السائحين وقت األمطار هو قوس قزح   تشد  التي  المطر  للسياحة، ولكن من مظاهر  الرئيسي  العنصر 

   الذي يبهج كثيرا من السائحين.

 :  ة والحيوانات البرية والطيورالنبات الطبيعيـ 6

نباتات تنمو على سطح االرض بصورة طبيعية وبدون تدخل االنسان برعايتها ، وتتأثر بمجموعة وهي 

نتاج الطبيعي  النبات  ويعد   ، والتربة  والتضاريس  المناخ  وهي  طبيعية  العواملللنبات   ا  عوامل  لهذه 

ا وطأة  من  تحد  فالغابات   ، السياحة  وتطور  نشوء  في  كبيرة  اهمية  الغابات  وبأالخص  لحر  الطبيعي 
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الجو المعتدل المنعش الصحي للمواطنين    ئالشديد في الصيف الحار والبرد القارص في الشتاء وتهي

ن اسطح الغابات يسخن بدرجة  افهي تعمل على امتصاص االشعة الساقطة في مناطق الغابات ، ذلك  

لجمال  اقل من االراضي المكشوفة ويظهر اختالفها في الصيف بصورة خاصة ، وان الغابات تضيف ا

والمتعة على مراكز السياحة واالصطياف وتعد مالجئ طبيعية أليواء كثير من الطيور والحيوانات التي  

 . تشكل هي االخرى المقومات الجغرافية لنشوء وتطور السياحة

لدى السائحين وتشكل احدى المقومات الجغرافية الطبيعية المؤثرة في  ام  تحظى الحيوانات البرية باهتم

االنواع   واما  الصيد،  هواية  بممارسة  للسياح  تسمح  بكثرة  تنتشر  التي  الحيوانات  هذه  ان  السياحة، 

النادرة منها فتحظى باهتمام الباحثين العالميين، وقد بدأت كثيٌر من الدول بتوجيه عناية كبيرة نحو  

ق محددة اطلق عليها  الحيوانات والطيور النادرة واتخذت الوسائل الكفيلة بالمواظبة في جمعها بمناط 

   اسم )المحميات الطبيعية( التي تشكل اماكن جذب جيدة للسياح
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 ثانيا// العوامل البشرية المؤثرة في الجذب السياحي وعناصر تقييم الجذب السياحي 

البشرية عامال  آخر من عوامل الجذب السياحي ، وأيضا لها اهميتها كبيرة في السياحة    العوامل  تعد

الطبيعية ، وتوجد مناطق عديدة ذات امكانات سياحية تستند او تقف على مقومات بشرية اكثر من  

الطبيعية. المقومات  على  الجغرافية   استنادها  المناطق  من  منطقة  ألي  البشرية  االمكانات  وتكتسب 

يقوم بها االنسان في بيئته الطبيعية وبهذا    ،مية كبيرةاه التغييرات  وذلك ألنها عرضة للتغيير وهذه 

وتتركز هذه الخصائص عادة قرب المواقع    .  سياحيةمنطقة الالسوف يؤثر على الجانب السياحي في  

 االجتماعي تتوفر الظروف المناسبة ألقامتها مثل كثافة السكان والنشاط االقتصادي و  اذالسياحية 

 العوامل السكانية  -1

عامال   يعد في    اومساهم  امهم  السكان  المهمة  المحاور  احد  هو  وكذلك  السياحي.  النشاط  في 

في   التباين  وتّصور  المستقبل  في  السكان  حجم  تقدير  يمكن  خالله  من  الذي  السكانية  الدراسات 

تصف المجتمعات السكانية  توزيعهم وهذا يسهم في عملية نجاح التخطيط االقتصادي واالجتماعي. وت

الطبيعية  بالزيادة  السكان  نمو  ويرتبط   ، للسكان  العددي  والنقصان  الزيادة  بسبب  ديناميكية  بطبيعة 

نمو   في  اساسي  عامل  تشكل  والتي  الصافية  الهجرة  لها  مضافا   والوفيات  المواليد  بين  الفرق  وهي 

واستقرارا ثبوتا  اكثر  االوليين  العامليين  ان  ويبدو  زيادة    السكان  الى  يؤدي  العامل  وهذا  الهجرة  من 
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السكان او نقصانهم بصورة فجائية وخاصة من هم في  االعمار النشطة اقتصاديا ومن ثم تؤثر على  

السياحية المشاريع  قيام  لها    ،عمليات  العاملة  االيدي  الن  جميع   اثروذلك  قيام  في  واساس  مهم 

 سياحية منها والتي تسعى الى تحقيق مكاسب النشاطات السياحية 

 أـ تحقيق الراحة واالنتعاش للجسد والذهن بل اصبح ضروريا في الحياة الحديثة 

 تحقيق المتعة واالثارة باالشياء والتي عملت وسائل االعالم على تدعيمها. ب ـ 

 ج ـ ممارسة االنشطة الرياضية مثل التزحلق وتسلق الجبال وركوب الخيل 

 التاريخية واالثرية واالطالع عليه د ـ االهتمام بالمناطق 

 من هنا نجد ان االنسان ومنذ البداية لم يتجه الى السياحة اال اذا توفرت لديه عناصر ثالثة هي 

 ـ الفرة المادية 1

 ـ وقت الفراغ 2

 ـ تولد الرغبة في ممارسة انشطة جديدة 3

 العوامل االقتصادية ـ 2

الق في  االقتصادية عوامل مؤثرة  االمكانات  نفسها تمثل  السياحة  يجعل   الذي  االمر   ، السياحي  طاع 

االقتصادية القطاعات  اهم  لال   احدى  توفر  استثمارها  .فالطبيعة  يحسن  ان  عليه  وجب  فرصا  نسان 
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تهيال عليه  ان  اال   ، اخرى  وخدمات  والصناعية  الزراعية  ومنها  االقتصادية  انشطته  مطالب    أةقامة 

الطبيعة   به  اجادت  عما  اهمية  تقل  ال  االقتصادية  اخرى  واالمكانات   ، والسكانية  االقتصادية  ومنها 

كطرق النقل ووسائطه ورؤوس    لالستعمالتحضيرها    ءالطبيعة ايضا ، اال ان عليها عب  أةتفرض تهي

العاملة ألن قيام اي صناعة    ،االموال ، ومواقع جغرافية لقيام االنشطة االقتصادية والسوق وااليدي 

 ومنها   كالتجارة والسياحة مرهونة بوفرة هذه االمكانات

 أـ النشاط الزراعي 

 ب ـ النشاط الصناعي 

 ـ عوامل خدمية 3

السياحة   احتياجات  تلبية  في  اساسا مهما   ، توفرها ودرجة جودتها  ومدى  الخدمية  االمكانات  تشكل 

المتمثلة   ومتطلباتها  تحديدا   العامة  والسائح  والخدمات  النقل  ووسائط  والمتنزهات  والمطاعم  بالفنادق 

 متعلقة بالجوانب الصحية والهاتفية والكهرباء والمياه وغيرها .

   :أــــ خدمات االسكان السياحي

  ، السياحة  اساسيا وضروريا في صناعة  السياحي ركنا  االسكان  الفندقي    اذتعد خدمات  النشاط  ان 

هذ  من  اساسيا  جزءا  االقامة يمثل  توفير  في  االساسية  الخدمات  بتأدية  ويقوم   ، السياحي  النشاط  ا 
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الفنادق بأهمية العنصر  وتقديم االغذية والمشروبات سواء في المطاعم أو الغرف ، وتتميز صناعة 

ف لذا  فيها  ، االبشري  المحاسبي  النظام  طريق  الدقيقة عن  الرقابة  على  يعتمد  الفندق  ادارة  نجاح  ن 

ة في اختيار العاملين ، لهذا يتطلب ذلك عناية ورعاية خاصة ودعم كبير بالعلم والتقنية ونجاح االدار 

التنمية الوطنية ، فعندما   الفعال في الخدمة االقتصادية ومن ثم   الحديثة حتى تستطيع اداء دورها 

بحث يصل السائح الى الموقع المقصود فأن اول شيء يقوم به هو البحث عن المبيت أليوائه قبل ال

الفندق.والفندق هنا من اهم خدمات   اوقاته خارج  العلم انه يقضي معظم  عن الطعام والشراب ، مع 

المبيت للسائح ، وهو ليس هدفا بحد ذاته وانما وسيلة الغنى عنها لتحقيق الهدف السياحي ، كذلك 

ائل الراحة االخرى  يعد مركزا تجاريا وثقافيا وفنيا  حيث قاعات االجتماعات والمؤتمرات والتسلية ووس

في  سواء  الوقت  بمرور  اهميتها  تزداد  والتي  المهمة  الجذب  عناصر  من  فأنه  وهكذا   ، يوفرها  التي 

السياحية  الفنادق  على  الطلب  يزداد  السائحين  عدد  يزداد  عندما   . الدولة  او  االقليم  او  المدينة 

 . ةالمطلوبة مع مراعاة رغبات السائح من حيث الخدمة الفندقية السياحي 

  ب ـ خدمات النقل : 

هي حركة االفراد والسلع من مكان الى اخر ، ويذكر البريطاني في ظل ثورة تقنية في العصر الحديث  

يشكل النقل احد اهم دعائم قطاعات االنتاج المادي والخدمي اللذين يهدفان الى    اذفي قطاع النقل .
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اال عبر  البشرية  التنمية  وتحقيق  االقتصادية  الكفاءة  االقتصادية  رفع  لالمكانيات  المكثف  ستثمار 

 والحضارية والتوظيف االمثل لليد العاملة 

 ـــ خدمات عامة : ج 

يطلق عليها الخدمات االولية ، وهي الخدمات الواجب توفرها عند قيام اي مشروع اومنطقة سياحية ، 

،اذ   الصحية وغيرها  والهاتف والخدمات  والكهرباء  والثقيلة  العذبة  المياه  ن اي مشروع امثل شبكات 

ناعة السياحة سياحي اليستطيع ان يقوم بخدماته اال اذا توفرت هذه  الخدمات التي تعتمد عليها ص 

بصورة اساسية ، وال تكتمل العملية الترفيهية دون توفر ووجود خدمات البنى التحتية في اي منطقة . 

 بما يأتي:  وتتمثل هذه الخدمات

 :أــــ خدمات الماء الصافي 

 ب ـ الخدمات الصحية 

 ج ـ الكهرباء 

 تقييم عناصر الجذب السياحي 

الجغرافي  االمكانات  كانت  مهما  منطقة  الذي  كل  السياحي  الجذب  نظرية  في  دورا  تلعب  واالنسانية  ة 

يحدد مكانته في السوق وذلك بتعدد العرض السياحي المالئم ،اذ يوجد عدد من المعايير التي يرتكز 

 عليها في تقييم الجذب السياحي 
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 درجة الجذب السياحي  -1

 عدد السياح  -2

 الموقع  -3

 قرب مناطق التأثير وشهرتها  -4

 المساحة  -5

 الوقت معرفة  -6

 

 

 ان هذا التقييم يعتمد على العديد من الركائز منها 

على الرغم من تباين مراكز الجذب السياحي وبيئته اال ان ال تكاد تخلو بيئة او اقليم من   -1

 مراكز جذب سياحية. 

طبيعية   -2 سياحية  ومقومات  عوامل  تمتلك  من  تلك  هي  السياحي  الجذب  مراكز  افضل  ان 

 وبشرية 

مراكز   -3 افضل  طبيعية  ان  سياحية  ومقومات  عوامل  تمتلك  من  تلك  هي  السياحي  الجذب 

 وبشرية 

المتوفرة   -4 االمكانات  توافرت  ما  اذا  بعضهما  مع  تتفاعل  والبشرية  الطبيعية  العوامل  ان 

 لتقديم وتكوين افضل مراكز الجذب السياحي 

  .ضرورة وضع خطط ودراسات مستديمة تعنى بوسائل وعوامل الجذب والتنمية السياحية -5
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 عناصر تقييم الجذب السياحي 

 ماهية الجذب السياحي 

ــة  ــه الطبيع ــا تنتج ــك بســبب م ــر، وذل ــى اخ ــد إل ــن بل ــياحية م ــزت الس ــم المرتك ــة وحج ــاوت درج تتف

ــار تــاري  و حضــارة، وهــي مــا  مــن منــاو وموقــع وتضــاريس، ومــا يحدثــه اإلنســان عليهــا مــن اث

 السياحي.تعرف بمناطق الجذب السياحي أو مقومات الجذب  

 تعريف الجذب السياحي 

 لإللمام أكثر بتعريف الجذب السياحي وأخذ نظرة كافية عنه، سوف نتطرق إلى تعريف  

 الجاذبية السياحية  

 تعريف الجاذبية السياحية -أوال

ــان  ــي مك ــى جــذب الســياح والمنشــ ت الســياحية ف ــدرة عل ــي الق ــة الســياحية ف ــة المنطق ــل جاذبي تتمث

ــدى  ــكل إحـ ــا تشـ ــا كونهـ ــين مفاهيمهـ ــن بـ ــدولي، ومـ ــي والـ ــتوى المحلـ ــى المسـ ــل علـ ــين للتنقـ معـ

ــر أساســية  ــن عناص ــون م ــام غامضــا، إذ يتك ــذا النظ ــبح ه ــي بــدونها يص ــياحية والت ــر الس العناص

المتمثــل فــي اإلنســـان، أي الســائح والثــاني العنصـــر الثابــت المتمثـــل أولهــا العنصــر الـــديناميكي 

ــين  ــربط ب ــائل ال ــل أو وس ــرق النق ــو ط ــث فه ــر الثال ــا العنص ــياحي، أم ــع الس ــان أي الموق ــي المك ف

ــواء  ــياحي س ــذب الس ــع أصــناف الج ــمل جمي ــه يش ــق علي ــف متف ــد تعري ــان. وال يوج ــائح والمك الس

وأهـــم التعـــاريف المتوصـــل إليهـــا تعريـــف  المجلـــس الطبيعيـــة، اإلجتماعيـــة أو الحضـــارية...ال . 

ــي  ــياحي الت ــاطق القصــد الس ــا:  من ــياحية بأنه ــة الس ــرف الجاذبي ــذي ع ــياحي  وال اإلســكتلندي الس

لهــا عمـــر محـــدد ادورة حيـــاة المنـــتج الســياحيال، الغـــرض األساســـي الكتشـــافها أو خلقهـــا، هـــو 

 زيادة متعة الفرد وبهجته، أو زيادة ثقافته 
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ــدلتون  ــا  ميـ ــتهرت  أمـ ــة اشـ ــياحية معروفـ ــع سـ ــي:  مواقـ ــياحية هـ ــة السـ ــأن الجاذبيـ ــرى بـ فيـ

 بتصميمها المميز يديرها جهاز إداري متخصص.  

ــدمات  ــرية، والخ ــة والبش ــاهر الطبيعي ــة والمظ ــات البيئي ــع المنتج ــا:  جمي ــري  بأنه ــرى  الحمي وي

الخـــدمات التكميليـــة التـــي تشـــمل خـــدمات البنـــى الفوقيـــة والتحتيـــة، باإلضـــافة إلـــى مـــزيج مـــن 

والتســـهيالت التـــي يحتاجهـــا الســـياح منـــذ مغـــادرة مكـــان إقامتـــه حتـــى عودتـــه إليـــه، إذ تشـــمل 

ــة  ــادة مســتوى القناع ــى زي ــؤدي إل ــي ت ــا الســائح، والت ــث عنه ــي يبح ــلية الت ــه والتس ــاطق الترفي من

 بالتجربة السياحية.  

 الجذب السياحي   

 وهناك من يعرف الجذب السياحي من وجهتين مختلفتين:   

ــى  ــرا د الوجهــة األول ــره األف ــين. يعتب ــان مع ــة لمك ــة أو ثقافي : الجــذب الســياحي هــو خاصــية طبيعي

ــان  ــن مك ــا م ــي طبيعته ــف ف ــذه الخصــائص تختل ــات  فراغه.ه ــلء أوق ــى م ــادر عل ــه ق ــياح بأن والس

ــين  ــان مع ــون خاصــة بمك ــن أن تك ــا يمك ــاظر...ال ، كم ــات، المن ــة، النب ــاو، الثقاف ــل: المن ــر مث آلخ

 المتاحف، المسارح.مثل: الفنادق،  

ــة الثانيــة ــة ذات نشــاط معــين، أو الوجه ــنة أو إيجابيــة لمنطق ــو ميــزات حس ــذب الســياحي ه : الج

ــا  ــة. كم ــديكور، النشــاطات الثقافي ــام، ال ــة الطع ــا نوعي ــا فيه ــون بم ــا الزب ــا يرغبه وضــع أنشــطة كم

ــ ــن النشــاطات والخــدمات التكميلي ــان يضــم مجموعــة م ــه:  مك ــياحي أيضــا بأن ة عــرف الجــذب الس

والمحــددة والتــي تســتغل بطريقــة صــحيحة كقطــب مهــم للثقافــة أو للــرا حــة والتســلية. بهـــدف 

 استقبال السياح مثل: المواقع التاريخية، الحدائق العمومية، الحظائر الوطنية، الغابات
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 تعريف المنطقة السياحية الجذابة   

المنـــتج الســـياحي أي  تمثـــل المنطقـــة الســـياحية الجذابـــة المكـــان الجغرافـــي  الـــذي يقـــوم بعـــرض

ــون  ــذين يطمح ــياح ال ــف الس ــارب لمختل ــاطات والتج ــف النش ــي مختل ــة ف ــدمات المقدم ــة الخ مجموع

ويعتبــر  أول مـــن قــدم نموذجــا حــول المحــيط المكــاني للجاذبيـــة Gunn" 67 إلــى األفضــل.

 السياحية، ال  

  ص مركزية، مقسمة على شكل مناطق مذكورة كما يلي: االمتمثل في ثالث أقر

 طقة األولى: تشمل النواة أو اللب الذي يعتبر مركز الجاذبية السياحية للمنطقة.  المن

ــة يمكـــن الوصـــول إلـــى  المنطقـــة الثانيـــة: الـــدائرة التـــي تحـــيط بـــالنواة مـــن خـــالل هـــذه المنطقـ

 الجاذبية.  

المنطقــة الثالثـــة : تعنــي المحـــيط الــذي يحمـــي المنطقتـــين، تنحصــر فـــي كــل الخـــدمات اإلداريـــة 

ــة  ــذاء، والتجاريــ ــواء، الغــ ــن: اإليــ ــال مــ ــمل كــ ــاذبي، وتشــ ــاط الجــ ــب النشــ ــي قلــ ــة  فــ المهمــ

 المعلومات...ال .

ــذب  ــيم الجـ ــة أي تقيـ ــياحية الجذابـ ــاطق السـ ــيم المنـ ــي تقيـ ــا فـ ــز عليهـ ــايير يرتكـ ــدة معـ ــاك عـ وهنـ

 السياحيةهي:  

 ـ درجة الجذب السياحي:1

و مــن صــنع اإلنســان، وتنقســم إلــى نقــاط جــذب رئيســية، التــي تشــمل المنــتج الســياحي الطبيعــي أ 

 الذي يقوم بجذب السياح ويتمتع بوجود خدمات وتسهيالت ونشاطات مختلفة.
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ــة  ــن المتع ــي تضــيف شــيء م ــاط الجــذب الرئيســية الت ــدخل ضــمن نق ــة، ت ــاط الجــذب الثانوي ــا نق أم

ــة  ــناعات الفلكلوريـ ــز الصـ ــات، وم ا ركـ ــاعم والمنتزهـ ــوفير المطـ ــتم تـ ــا يـ ــن خاللهـ ــة، ومـ والراحـ

 طرق المواصالت التي تستقبل السياح للتعرف عليها واقتناء منتجاتها.القريبة من 

 ـ عدد السياح: 2

تتصــف نقــاط الجــذب الســياحي بحجــم تــدفق الســياح الســنوي فيهــا، فمــثال مدينــة األلعــاب  ديزنــي 

 مليون سائح سنوي. 11الند  بفرنسا تجذب حوالي  

 ـ  الموقع: 3

ــ ــف المنتجــات الســياحية والتســهيالت وفق ــياحي تختل ــاط الجــذب الس ــان تواجــدها، فنق ــتالف مك ا إلخ

 الجبلية تختلف عن الساحلية وكذا الريفية عن الحضرية.

 ـ  قرب مناطق التأثير وشهرتها: 4 

ــث  ــا حي ــة به ــذب المحيط ــاطق الج ــم من ــة وحج ــن طبيع ــياحي شــهرتها م ــذب الس ــة الج تكتســب نقط

يــأتون مــن منطقــة بعيــدة ويكــون يــأتي الســياح مــن منطقــة قريبــة، ويكــون التــأثير محليــا، أو 

ــذب  ــة الجـ ــه، فنقطـ ــع فيـ ــي تقـ ــداث التـ ــه أو األحـ ــان أو بانجازاتـ ــهرة المكـ ــا، بشـ ــأثير إقليميـ التـ

الســياحي تعتمــد علــى المنطقــة المتواجــدة بــه، فــاذا كــان التــأثير اإلقليمــي واســع تــدخل نقطــة 

ــ ــان التـ ــا إذا كـ ــة، أمـ ــياحية اإلقليميـ ــات السـ ــمن مجمـــوع المنتجـ ــياحي ضـ ــذب السـ ــغير الجـ أثير صـ

 فتخصص للتسلية والترفيه المحلي.

 ـ  المساحة: 5
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ــع  ــة، كمواقـ ــار المربعـ ــن األمتـ ــات مـ ــدود المئـ ــي حـ ــياحي فـ ــذب السـ ــع الجـ ــاحة مواقـ ــراوح مسـ تتـ

الحفـــالت الفلكلوريـــة والشـــعبية، بينمـــا مســـاحة المتنزهـــات الوطنيـــة فتتـــراوح فـــي حـــدود مئـــات 

 الهكتا رات.

 ـ معرفة الوقت: 6

ــار  ــيرورة إختي ــو أول إن س ــزي، وه ــي ومرك ــكل أساس ــائح مش ــرف الس ــن ط ــياحية م ــة الس المنطق

ــار، ويعبــر عــن فتــرة إقامــة  شــيء يفكــر فيــه الســائح فــي جميــع أرجــاء العــالم، فالوقــت أداة لإلختي

ــت  ــر الوقـ ــهر...ال ، إذ يعتبـ ــبوعين أو شـ ــبوع أو أسـ ــان أسـ ــوا ء كـ ــين سـ ــان معـ ــي مكـ ــائح فـ سـ

 ة الكلية.الوحدة المعيارية لقياس كمية وفترة اإلقام

 عوامل اختيار مناطق الجذب السياحي

 ـ  النقل: 1

ــة  ــي تـــؤدي إلـــى هـــذه المنـــاطق منهـــا البحريـ لتحليـــل الموقـــع يشـــترط تـــوفير وســـائل النقـــل التـ

والبريــة والجويــة، شــريطة أن تكــون تكلفــة النقــل فــي المنطقــة أقــل مــن اإلقامــة فيهــا، وذلــك 

 لتشجيع السياح للذهاب إليها.

 التكاليف:ـ اإلستخدامات و2

ــوير   ــاليف تط ــالي تك ــن إجم ــرة م ــبة كبي ــكل نس ــث تش ــر، حي ــى اخ ــيم إل ــن إقل ــاليف م ــف  لتك تختل

منـــاطق الجـــذب الســـياحي باعتبارهـــا جـــد مكلفـــة، كمـــا هـــو موجـــود فـــي سويســـرا حيـــث تكلـــف 

بالمئـــة مــن التكـــاليف اإلجماليــة للمشـــاريع  75األراضــي الجبليــة ومنـــاطق التزحلــق مـــا نســبته 

ــياحية، فاألثر ــة، السـ ــاليف العاليـ ــياحية ذات التكـ ــاطق السـ ــع بالمنـ ــياح يميلـــون للتمتـ ــن السـ ــاء مـ يـ
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ــهيالت الموجــودة فــي ــاس المبــاني والتس ــيس علــى أس ــة األرض مــن حيــث  ل ــة بــل لطبيع المنطق

 المساحة والهدوء.

 ـ  السالم واألمن: 3

ــ ــائح ش ــنح الس ــياحي، إذ تم ــذب الس ــة الج ــاح منطق ــيان لنج ــن شــرطان أساس ــد الســالمة واألم يئا تع

ــن  ــة مـ ــياحية، ويشـــمل مجموعـ ــار للجاذبيـــة السـ ــاو السياســـي معيـ ــان، ويعتبـــر المنـ مـــن اإلطمئنـ

ــة  ــر اإلقام ــي مق ــأمين اإلســتقبال ف ــوم بت ــي تق ــة للســائح، الت ــياحية المقدم ــدمات الس المنتجــات والخ

فــي جــو مــن األمــان، ففــي إي منطقــة مــثال توجــد شــرطة خاصــة لحمايــة المســافرين األجانــب 

 المجاورة للمطا رات.  خاصة في المناطق

 ـ  الموردون: 4

ــام  ــوفير الطعـ ــة، وتـ ــهيالت الماديـ ــاني والتسـ ــدات والمبـ ــيانة المعـ ــراض صـ ــون ألغـ ــم المطلوبـ وهـ

ــن المراكــز  ــياحي وم ــذب الس ــاطق الج ــن من ــرا ربهــا م ــد اقت ــاندة، فعن ــدمات المس ــراب، والخ والش

ــن  ــدنا عـ ــا ابتعـ ــن كلمـ ــرة، لكـ ــاكل كثيـ ــون المشـ ــكانية، ال تكـ ــة والسـ ــى التجاريـ ــواحي إلـ ــذه النـ هـ

ــاطق خاصــة  ــييد من ــب تش ــا يتطل ــذا م ــا، ه ــة الدارته ــوى العامل ــوفير الق ــة، صــعب ت ــاطق النائي المن

ــوفير  ــا لتـ ــتثمار فيهـ ــروري اإلسـ ــن الضـ ــا، فمـ ــيء إليهـ ــى المجـ ــوردون علـ ــز المـ ــاملين وتحفيـ للعـ

 مقومات للجذب السياحي من خدمات وتسهيالت.

 ـ  العامل المالي: 5

ــوفير  ــة ت ــياحي، إن مهم ــوير الس ــة التط ــن عملي ــر صــعوبة م ــذب أكث ــاطق الج ــة لمن ــوال الالزم األم

فالمنشــ ت الســـياحية الكبيـــرة تســـتخدم رؤوس األمــوال لتمويـــل المشـــاريع الســـياحية، وتخصـــص 

ــي  ــة فـ ــوال الكافيـ ــى األمـ ــ ت علـ ــذه المنشـ ــوفر هـ ــد ال تتـ ــياحي، فقـ ــوير السـ ــا للتطـ ــزءا منهـ جـ
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ــن الب ــدفعها لإلقتــراض م ــتثمارها، ممــا ي ــاليب الفعالــة إس ــة مــن األس ــر النســب المالي نــوك، وتعتب

 للرقابة على عملية تطوير مناطق الجذب.
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 التضاريس االرضية وعالقتها مع الجذب السياحي  اهمية    

 المقدمة

تعــــد مظــــاهر الســــطح مــــن العوامــــل الطبيعيــــة المهمــــة المــــؤثرة فــــي الســــياحة وفــــي جميــــع االقــــاليم 
ــل  ــن عوامـ ــة عـ ــذه ناتجـ ــل هـ ــوادي كـ ــحاري وبـ ــهول وصـ ــال وسـ ــن جبـ ــية مـ ــكال االرضـ ــياحية ولالشـ السـ
ــطح  ــاهر سـ ــر مـــن مظـ ــل مظهـ ــياحة فكـ ــي السـ ــر فـ ــا اثـــر كبيـ ــة ولهـ ــة الهوائيـــة والمائيـ التعريـــة والتجويـ

ــذ ــل جــــ ــكل عامــــ ــطح االرض يشــــ ــكال الســــ ــوفرة واشــــ ــائل المتــــ ــة والوســــ ــب االهميــــ ــياحي حســــ ب ســــ
ــور  ــد االمــ ــن تحديــ ــد مــ ــياحي البــ ــوير الســ ــم للتطــ ــع المالئــ ــار الموقــ ــدد والختيــ ــة المحــ الجيمورفولوجيــ

 االتية: 

 مدى تأثير تضاريس االرض على التنمية السياحية  -1
 سيول(درجة وسالمة الموقع بالنسبة لالخطار الطبيعية )زالزل، عواصف، انجراف،   -2

 وتقسم التضاريس االرضية في العراق الى عدة اقسام منها

  :الُمرتَفعات الجبلّية  ـ 1

ــماال ،  ــول شــ ــبة األناضــ ــرقا ، وهضــ ة شــ ــّ ــبة اليرانيــ ــين الهضــ ــراق بــ ــي العــ ة فــ ــّ ــة الجبليــ د المنطقــ ــَ ُتوجــ

ــبته  ــا نســـ ــة مـــ ــذه المنطقـــ ــلط هـــ ــأّن 5,2حيـــــث تحتـــ ــا  بـــ ــبالد، علمـــ ة للـــ ــّ ــاحة الجماليـــ % مـــــن المســـ

 الُمرتفعات الجبلّية ُتصنَّف ضمن منطقَتين رئيسيََّتين، هما

ــّدا   ل حــ ــّ  ــي ُتمثــ ــوب، وهــ ــى الجنــ ــمال  لــ ــن الشــ ــدط مــ ة تمتــ ــّ ــلة جبليــ ــمط سلســ ــمالّية: وتضــ ــة الشــ المنطقــ

ــة  ــال ُموزَّعـ ــّدة جبـ ــن عـ ة مـ ــّ ــلة الجبليـ ــذه السلسـ ــكَّل هـ ــا، حيـــث تتشـ ــراق، وتركيـ ــين العـ ــُل بـ ا  َيفصـ ــّ طبيعيـ

زاويتـــة، وجبـــل شـــيرين، وجبـــل عبـــد القـــوي: حيـــث تمتـــدط هـــذه الجبـــال مـــن علـــى النحـــو ابتـــي: جبـــل 



 المادة : جغرافية العراق السياحية                   وزارة التعليم العلي والبحث العلمي                                        
 المرحلة: االولى // فرع االرشاد                 المعهد التقني نجف                                                         

 مدرس المادة: م.م عذراء عبد الهادي                                                                                  قسم السياحة 
 

 ******************************************************************************************************                   

ين  لــــى  ــَ ــا بــــين ألفــ ــا مــ ــرقّي، وُيقــــدَّر ارتفاعهــ ــمال الغربــــّي، وحتــــى أقصــــى الشــــمال الشــ أقصــــى الشــ

ثالثــــة آالف متــــر. الجبــــل األبــــيث، وجبــــل بيــــرس: حيــــث يمتــــدط هــــذان الجــــبالن مــــن الغــــرب  لــــى 

ــا مــــا بــــين  ُر ارتفاعهمـ ــرق، وُيقــــدَّ ــنجار: وهــــو يرتفــــع الشـ ــمئة متــــر. جبــــل سـ ــف  لــــى ألــــف وخمسـ ألـ

ي  ــَ ــف  ومئتـ ــو ألـ ــه نحـ ــُ  ارتفاعـ ــورّية، ويبلـ ــدود السـ ب الحـ ر، ــُ ة قـ ــّ ــمالّية الغربيـ ــهول الشـ ــين السـ ــده بـ وحـ

 متر. 

ة مــــن شــــمالها الغربــــّي، وحتــــى جنوبهــــا الغربــــّي،  دَّ المنطقــــة الشــــرقّية: وتضــــمط سالســــل جبليــــة ُممتــــَ

ــ ــي تضـ ــليمانّية التـ ــال السـ ــل جبـ ــاع مثـ ــره دا  بارتفـ ــا: قـ ــال، منهـ ــّدة جبـ ــره 1,485مط عـ ــل بيـ ــرا ، وجبـ متـ

 مترا .   2,533بارتفاع 

 :السهل الرسوبيّ ـ 2

ــدوُد   ــّي مـــــن الجنـــــوب، والحـــ ــدطها الخلـــــي  العربـــ د الســـــهل الرســـــوبّي فـــــي المنطقـــــة التـــــي َيحـــ ُيوجـــــَ

ض  ر، ــَ ــأّن عـ ــا  بـ ــبة مـــن الغـــرب، علمـ ــة مـــن الشـــمال، والهضـ ة مـــن الشـــرق، والمنطقـــة الُمتموّ جـ اليرانيـــّ

ــ ــومترا ، وهـ ــين كيلـ ــّتمئة  وخمسـ ــارب سـ ــا فُيقـ ا طولهـ ــّ ــومتر، أمـ ــة كيلـ ــو ثالثمئـ ــ  نحـ ــة يبلـ ــذه المنطقـ ي هـ

ة للــــبالد، ومــــن الجــــدير بالــــذكر أّن منطقــــة 21بــــذلك تحتــــلط مــــا نســــبُته  % مــــن المســــاحة الجماليــــّ

َدم علـــــى ازدهارهـــــا االقتصـــــادّي،  ر مـــــن المنــــاطق التـــــي حافظـــــت منـــــُذ القــــ  الســــهل الرســـــوبّي ُتعتبـــــَ
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ط. طحها الُمنبســــ  ا ُيمّيزهــــا: انحــــدارها القليــــل، وســــَ راضــــي ويتــــراوح ارتفــــاع اال  والبشــــرّي، كمــــا أّن ممــــّ

 م ويترتب على شكله وانحداراته امران 100في السهل الرسوبي بين مستوى سطح البحر  

 ـ تعرضه الى الفيضانات طوال العصور الماضية  

 ــ قيام الري السيحي فيه بسبب ارتفاع مجرى النهرين عن مستوى سطح هذا السهل  

 وتقع في هذا السهل بعث من انواع المنخفضات منها  

 ـ  نوع تغمره مياه دائمية كمياه االنهار والمستنقعات والبحيرات1

 ـ نوع تغمره مياه فصلية كما في منخفث عكركوف2

 ى ان تغمرها مياه االهوار عند حدوث الفيضانات  ـ نوع ارض جافة لكنها معرضة ال3

ــي عمليــــة  ــتغالله فـ ــبا ممكــــن اسـ ــا خصـ ــا تــــوفر مكانـ ــياحة كونهـ ــرا فــــي السـ ــة دورا كبيـ ــذه المنطقـ ولهـ

ــا  ــار وغالبـ ــاه االنهـ ــن ميـ ــديد مـ ــا الشـ ــذلك قربهـ ــراء وكـ ــاطق الخضـ ــوفر المنـ ــرا لتـ ــياحية نظـ ــة السـ التنميـ

ــاطق ذات ــا منـ ــا يجعلهـ ــة ممـ ــاظر خالبـ ــى منـ ــاتحتوي علـ ــة  مـ ــياحي مقارنـ ــاط السـ ــب للنشـ ــاخ مناسـ منـ

ــات  ــون ذات امكانــ ــي تكــ ــوار والتــ ــة االهــ ــافة الــــى منطقــ ــحراوية باالضــ ــا الصــ ــرى منهــ ــاطق االخــ بالمنــ

 سياحية متميزة اذ تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بالنشاط السياحي
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 :الهضبة الغربّية   ـ 3

ر  ــوّ  ــي ُتصــ ــراق، وهــ ــى أرض العــ ــا  علــ نــ ــاريس تكوط ــى التضــ ــن أولــ ــدة  مــ ة واحــ ــّ ــبُة الغربيــ ر الهضــ ــَ ُتعتبــ

ــوبّي  ــام عنــــد الجــــزء الغربــــّي، والجنــ ة، وباديــــة الشــ ــّ به الجزيــــرة العربيــ ــ  ــدادا  لهضــــبة شــ بطبيعتهــــا امتــ

ة % مــــن المســــاحة الجماليــــّ 55الغربــــّي مــــن الــــبالد، علمــــا  بــــأّن هــــذه المنطقــــة تحتــــلط مــــا نســــبته 

ا بعـــث  ــّ ــر، أمـ ــطح البحـ ــتوى سـ ــن مسـ ــر عـ ــتّ مئة متـ ــة، وسـ ــين مئـ ــا بـ ــا مـ ــف ارتفاعاتهـ للعـــراق، وتختلـ

 ويقسم سطح الهضبة الغربية  مناطقها فيرتفع نحو تسعمئة متر.

 الجزيٌرة:  ـ منطقة1

ــاً  الرســـوب والســـهل شـــماالً  وســـنجار مكحـــول جبـــال مـــن تمتـــد  - الحـــدود العراقيـــةٌ  وبـــين,  جنوبـ

 ذوات يــةٌ  رمــل تــالل وكثبــان وجــود مــع بانبســاط تتســم.  شــرقاً  دجلــة نهــر ومجــرى غربــا يــةٌ  الســور

ا توجــد كمـــا.  مختلفــة ارتفاعــات راوح  يــةٌ  واود منخفضـــات فيهــٌ  ســـطح مســتوى ع متـــراً  731تتــٌ

ــر ــي جزئهــا فــي البح ل و الغرب ــين ارتفاعهــا - يقــٌ ــرق بأتجــاه م األرتفــاع 811  ب ل الش  أدنــاه ليصــٌ

ــي ــنخفض ف ــار م ــذي الثرث ــ  ال ــه بٌل ــم 411 حــوال طول ــم 31 وعرضــه ك ــي ك ا ف ــٌ راوح م ــٌ ــه تت  ارتفاع

ــينٌ  ــراً  771 ب ــي مت ــار دون 4 و الشــمال ف ــد البحــر ســطح مســتوى أمت ــاع عن ــه وتحــيطٌ ,  الق ــاف ب  خف

 وهبوط.    بسبب أنكسار  تكون  أنه  يعٌتقد و  عاليةٌ 
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 الودياٌن:  ـ منطقة2

ــن األوســط القســم تشــغل ــةٌ  الهضــبة م ــذا وســميتٌ ,  الغربي ــود األســم به ــاٌن مجموعــة لوج ــن الودي  م

ــدر ــي تنحـ ا والتـ ــٌ ــن فيهـ ــرب مـ ــى الغـ ــرق الـ ــا الشـ ــوران وادي أبرزهـ ــدي حـ ــذان ووادي المحمـ  اللـ

ــاٌن ــى ينٌتهي ــرات نهــر ال ــذي الغــدق ووادي الف ــرف ال ــٌرة مياهــه تٌص ــى بحي ــرزازة ال ــداد ســاعد . ال  امت

ــاٌن ود ــذه ي ــة ه ــن المنطق ــرب م ــو الغ ــى الشــرق نح ــةٌ  عل ــل عملي ــل النق ــينٌ  بواســطة القواف ــراق ب  الع

ــه ــاٌن الــود بطــون لكــون,  الغــرب فــي وجارت ا ي  مــن قٌلــل أنخفاضــها وأن, ناعمــة  رواســب تغطهــٌ

ــأثيرٌ  ــر ت ــاٌح ال  ان كمــا,  والصــيفٌ  الشــتاء فصــل القوافــل خــالل لهــا تتعــرض التــي والحــارة البــاردة ي

ا االمطــار ميــاٌه تجمــع  الميــاٌه تلــك منســوب ارتفــاع الــى أدى الميــاٌه الجوفيــةٌ  الــى وتســربها فيهــٌ

ــا ــن وقربه ــطح م ــأ . الس ــة تنش ــي منطق ــاء ف ــاٌن ألتق ــهل الودي ــة الرســوبي بالس ــن مجموع ــٌون م  العي

 وشتاته.  وكبيسٌه  هيتٌ   قرب  الموجودة  العيٌون مثل,   وكلسيةٌ   يتٌهٌ   كبر  امالح تحتوي على  التي

 الحجارة:  ـ منطقة3

ــاٌن وســميتٌ  الــود منطقــة مــن الجنــوب الــى الغربيــةٌ  الهضــبة مــن الغربــي الجنــوب الجــزء فــي تقــع  ي

 وذلـــك,  علـــى ســـطحها الموجـــودة الحـــادة الحافـــات ذوات والحجـــارة الصـــخور لكثـــرة األســـم بهـــذا

ــبب ــةٌ  بس ــراف عملي ــائق أنج ــة دق ــل الترب ــهٌ  الميــاٌه بفع ــر الجاري ــاٌح وال ــاء , ي ــخور وبق  ظــاهرة الص

ــاٌن ــى ســاعد ممــا للعي ــة الجفــاف ذلــك عل ــاتي الغطــاء وقل ي النب ــاوت الطبيعــٌ  درجــات فــي الكبيــرٌ  والتف

 تكونـــت المســـاحة واســـعة منخفضـــات المنطقـــة هـــذه فـــي وتظهـــر . والليـــلٌ  النهـــار بـــينٌ  الحـــرارة

ــبب ــار بسـ ــل األنكسـ ــوط مثـ ــنخفض والهبـ ــلمان مـ ــي السـ ــة فـ ــى محافظـ ــذي المثنـ غل الـ ــٌ ــاحة شـ  مسـ

 الكثبـــان مـــن نطـــاق المنطقـــة مـــن الشـــرق الجنـــوب الجـــزء هـــذا فـــي ٌوجـــد و 2كـــم350 مقـــدارها

 تلـــك ارتفـــاع,  الزبيـــرٌ  قضـــاء فـــي المثنـــى ينٌتهـــي بمحافظـــة مـــروراً  النجـــف ٌممتـــدة مـــن الرمليـــةٌ 

 م عن مستوى االراضي المجاورة.   30 -6بيٌن    الكثبان



 المادة : جغرافية العراق السياحية                   وزارة التعليم العلي والبحث العلمي                                        
 المرحلة: االولى // فرع االرشاد                 المعهد التقني نجف                                                         

 مدرس المادة: م.م عذراء عبد الهادي                                                                                  قسم السياحة 
 

 ******************************************************************************************************                   

 الدبدبة:    ـ منطقة4

ــع ــي تقـ ــى فـ ــوب اقصـ ــرقي الجنـ ــن الشـ ــبة مـ ــةٌ  الهضـ ــمن الغربيـ ــات ضـ ــى محافظـ ــار المثنـ  وذي قـ

ط,  والبصـــرة ,  المطيـــرٌ  أثنـــاء العصـــر الوديـــاٌن ميـــاٌه جلبتهـــا التـــي والرمـــال الحصـــى ســـطحها يغـــٌ

ــا فضــال ــه عم ــاٌح جلبت ــدة خــالل الري ــا الم ــي اعقبته ــم.  الت ــاط يتٌس ــام ســطحها باألنبس ــع الع ــود م  وج

 قصيرٌ   ووادي  الباطن وادي  أهمها ياٌن  الود من  مجموعة

ــات  ســنام جبــل طٌلــق عليــهٌ  مرتفــع تــل المنطقــة تظــم كمــا  وســفوان والبرجســيةٌ  الــنجم ومنخفض

ــذي ــ  ال ــه بٌل ــراً  153 ارتفاع ــن مت ــتوى ع ــطح مس ــر س ــع,  البح ــرب وتق ــى الغ ــن ال ــز م ــةٌ  مرك  ناحي

بعـــض االمـــاكن والتـــي يتـــراوح  فـــي الرمليـــةٌ  الكثبـــان تواجـــد عـــن فضـــال,  كـــم 4 بحـــوال ســـفوان

 ( عن مستوى االراضي المجاورة.3 -0.5)ارتفاعها بين 

 للهضبة  المتقطعة  الحافات 5-

ــةٌ  للهضــبة الشــرقيةٌ  الحافــات تشــمل ــت الغربي ــى تشــرف وال ــع الــى الرســوبي الســهل عل  الشــرق وتق

ــاٌن مــن  الــود مــن كبيــرٌ  بواســطة عــدد تقطعهــا بســبب االســم بهــذا ســميتٌ .  والحجــارة منطقتــي الودي

ــاٌن ة يـ ــٌ ــي العميقـ ــدرت التـ ــوق انحـ ــات فـ ــبة حافـ ــة الهضـ ــو متجهـ ــرات نحـ ــف. نهرالفـ ة تختلـ ــٌ   طبيعـ

ــاٌن ــي الودي ــت الت ــات قطع ــن الهضــبة حاف ــان م ــى مك ــر ال ــون قصــيٌرة,  اخ ــي وضــحله فتك ــزء ف  الج

ــوب ــة بســبب الجن ــار قل ــة االمط ــدار وقل ــي - األرض انح ــون ف ا تك ــٌ ــر م ــوالً  اكث ــا وط ــي عمق ــزء ف  الج

ــاٌدة ز بســبب الشــمال ــاٌدة االًمطــار ي ــد,  انحــدار األرض وزي ــان وق ــة ك ــةٌ  للحرك ة الباطني ــٌ ــاثيرٌ  الخفيف  ت

 نهــر الــى المجــاورة الهضــبة المنطقــة حافــات رفــع علــى حيــٌث ســاعده,  المنطقــة هــذه نٌ  فتكــو كبيــرٌ 

 حينٌ   في,   الفرات

 (   الرزازة  ومنخفض  الحبانيةٌ   منخفض  مثل  األماكن بعض أنخفض
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 :المنطقة الُمتموّ جة   ـ4

ــة المرتفعـــــات  ــوبّي، ومنطقـــ ــهل الرســـ ة، والســـ ــّ ــبة الغربيـــ ــين الهضـــ ــة بـــ ــُة الُمتموّ جـــ ــُر المنطقـــ تنحصـــ

ــا نســــبُته  ة، وهــــي تحتــــلط مــ ا ارتفاعهــــا فيتــــراوح 15الجبليــــّ ة للــــبالد، أمــــّ ــّ % مــــن المســــاحة الجماليــ

ين  لـــــى ألـــــف متـــــر عـــــن مســـــتوى ســـــطح البحـــــر، ومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أنّ  ــة بـــــين مئتـــــَ  المنطقـــ

ــ ــددا  مـــن الســـهول، واألوديـــة، والقليـــل مـــن الهضـ ــداالُمتموّ جـــة تضـــمط عـ  راب، وعـــّدة تـــالل قليلـــة االنحـ
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 وعالقتها بمناطق الجغرافية السياحية في العراق  المناخ عناصر

ــة الطبيعيــة وعــامال  مهمــا مــن العوامــل المــؤثرة فــي نشــوء يشــكل المنــاو احــد االمكانــات الجغرافي

المنـــاو فـــي كونـــه يحـــدد امكانيـــة االســـتفادة مـــن النشـــاطات  وتطـــور الســـياحة ، وتظهـــر اهميـــة

الســــياحية المختلفــــة والمتنوعــــة  ، ففــــي ظــــل االحــــوال الجويــــة المناســــبة يمكــــن ان تســــتغل 

ــة و ــاظر الطبيعيـ ــواط  والمنـ ــياح اكالشـ ــل السـ ــن قبـ ــناعية مـ ــة والصـ ــادر الطبيعيـ ــع المصـ المواقـ

ــة   ــوال الجويـ ــان االحـ ــر فـ ــب اخـ ــن جانـ ــب ومـ ــن جانـ ــذا مـ ــة ال فهـ ــة والعمرانيـ ــة والثقافيـ االثريـ

كالشـــمس المشـــرقة والهـــواء النقـــي ودرجــــات الحـــرارة المعتدلـــة مـــن االمكانـــات الســــياحية 

الطبيعيــة او البيئيــة المفضــلة للتنميــة الســياحية وزيــادة نشــاطات الخــدمات الســياحية، وللمنــاو  

ــزدو ــي تـــأثير مـ ــرة فـ ــر مباشـ ــورة مباشـــرة وغيـ ــاو بصـ ــؤثر المنـ ــناعة الســـياحة اذ يـ ج علـــى صـ

انشــطة الســـياحة والتــرويح ، ففـــي الصــورة المباشـــرة يــؤثر بمـــا تــوفره مـــن خصــائص بعـــض 

ــددة  ــدة مح ــام او ضــمن م ــدودة ســواء طــول الع ــاكن مح ــذب ســياحي الم ــن ج ــة م العناصــر المناخي

ــر المباشـــرة فهنـــا يظهـــر ــع  مـــن الســـنة ، امـــا بصـــورته غيـ ــره فـــي تحديـــد خصـــائص المواقـ اثـ

ــياحة،  ــفر والس ــدولي للس ــاد ال ــة االتح ــدت دراس ــات واك ــواط  ام مرتفع ــت ش ــواء اكان ــياحية س الس

ــاظر الطبيعيـــة الجذابـــة واالمـــاكن ذات االهميـــة  ــاو يتصـــدر بالدرجـــة االولـــى ثـــم المنـ ان المنـ

ــر ــى ال ــياحية  ، وعل ــى مصــادر س ــة عل ــذب قائم ــاكن ج ــي ام ــة ه ــة والثقافي ــه ال التأريخي ــن ان غم م

ــم  ــاو المالئـ ــة اال ان المنـ ــة كافـ ــياحية والترفيهيـ ــالي فـــي االنشـــطة األنشـــطة السـ ــاو مثـ يوجـــد منـ

للحركــة الســياحية هــو المنـــاو المعتــدل الــذي ال يتصــف بالتقلبـــات الحراريــة الكبــرى وال يكـــون 

 وهنا سوف نبين عناصر المناو وتأثرها بالسياحة:   حارا جدا او باردا جدا خالل السنة
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  ـ درجة الحرارة :1

ــأثير واضــح  ــا ت ــياحي ، وله ــذب الس ــي الج ــؤثرة ف ــة الم ــن العناصــر المناخي ــرارة م ــة الح ــد درج تع

علـــى راحـــة االنســـان ونشـــاطه فـــي االمـــاكن الســـياحية والترفيهيـــة ، وتكـــون المنـــاطق الشـــديدة 

اريع البــرودة والمنــاطق ذات الحــرارة المرتفعــة مختلفــة الواحــدة عــن االخــرى فــي اقامــة المشــ

الســـياحية ، امـــا االمـــاكن التـــي تتمتـــع باالعتـــدال الحـــراري فهـــي اكثـــر مالئمـــة وجـــذب للحركـــة 

ــاب  ــات وااللعـ ــا المتنزهـ ــياحية منهـ ــاطات السـ ــن النشـ ــد مـ ــا العديـ ــة فيهـ ــن اقامـ ــياحية ويمكـ السـ

ــطح  ــزاء س ــل اج ــى ك ــادال عل ــا ع ــوزع توزيع ــبة ال تت ــرارة المكتس ــاطات .ان الح ــن النش ــا م وغيره

بعـــض االقـــاليم تكتســـب اكثـــر مـــن غيرهـــا بعضـــها االخـــر يكـــون المكســـب فيـــه االرض ، بـــل ان 

ضــئيال فاألقــاليم المداريــة يكــون فيهــا وفــرة حراريــة بينمــا االقــاليم القطبيــة يكــون فيهــا عجــز 

ــي  ــا ف ــث اهميته ــي الســياحة حي ــر مباشــرة ف ــؤثر درجــة الحــرارة بصــورة مباشــرة وغي حــراري وت

ــار المــواد التــي تحديــد المنــاطق الســياحية وتباينهــا الز ــتم اختي مــاني والمكــاني وعلــى ضــوء ذلــك ي

ــل  ــياحية داخ ــات واالنشــطة الس ــة الفعالي ــتم ممارس ــدها ي ــه وبع ــي بنائ ــياحي ف ــع الس ــا الموق يحتاجه

ــة  ــكال جيمورفولوجيـ ــاتي واشـ ــاء نبـ ــن غطـ ــة مـ ــي المنطقـ ــة فـ ــددات الطبيعيـ ــذه المحـ ــيم، وهـ االقلـ

ــؤثر درجــة الحــ ــي اســتقطاب الســواح، وت ــة تســاعد ف ــن الصــناعات مختلف ــد م ــور العدي ــي ظه راة ف

ــرف  ــي يمكــن مــن خاللهــا التع ــة والت ــي المنطق ــي نشــوء وتطــور النشــاط الســياحي ف ــي تســهم ف الت

ــى جــذب الســائح  ــذلك تســاعد عل ــة ل ــاء المنطق ــي يســتعملها ابن ــى الوســائل والحــرف القديمــة الت عل

اهدتها وشـــرائها   فـــي التعـــرف علـــى المقتنيـــات واالالت القديمـــة التـــي تتميـــز بهـــا المنطقـــة ومشـــ

ــاطق  ــناعات فـــي منـ ــذه الصـ ــد هـ ــي الماضـــي وتوجـ ــةال فـ ــة والفلكلوريـ ــناعات الحرفيـ منهـــا: االصـ

ــلال  ــن ســعف النخي ــافيف م ــار، وصــناعة المه ــن الفخ ــوز م ــا صــناعة االك ــراق منه ــن الع ــة م مختلف
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 وظهــرت هـــذه الصـــناعات نتيجـــة الرتفــاع درجـــات الحـــرارة وعـــدم وجــود وســـائل تبريـــد انـــذاك

ــة ال، ــد درج ــر تع ــى عناص ــر عل ــا المباش ــبب تأثيره ــا بس ــاو وأهمه ــرز عناصــر المن ــن اب ــرارة م ح

ــراق  ــي العـ ــرارة فـ ــف الحـ ــار . وتتصـ ــر واألمطـ ــاح والتبخـ ــغط والريـ ــل الضـ ــرى مثـ ــاو األخـ المنـ

 بتباينها بين الصيف والشتاء وسعة هذا التباين جعل مناو العراق يتسم بالصفة القارية .

ــذي يز ــى ويتميــز فصــل الصــيف وهــو الفصــل ال ــع معــدل الحــرارة عل ــد في ــه  68م ا 30ي ف ال بكون

ــن  ــى م ــراق يتلق ــر مــن ارض الع ــول أن القســم األكب ــن الق ــة الفصــول . وعمومــا يمك أطــول مــن بقي

ــام  ــى الممكــن نظــرا الن الســماء صــافية والشــمس مشــرقة فــي معظــم أي أشــعة الشــمس الحــد األعل

ار الســنة ممــا يســاعد علــى الســنة ، وبــذلك يكــون فصــل النمــو فــي وســط العــراق وجنوبــه علــى مــد

زراعــة محصــولين او أكثــر فــي العــام الواحــد مــع نضــج المحصــول فــي الجنــوب بوقــت مبكــر 

 قياسا بالشمال .

ــبب مــا تقــدم بلــع المتجمــع مــن الحــرارة فــي فصــل الشــتاء أقصــاه فــي البصــرة بمجمــوع  وبس

ــي الحــي 675 ــى  589م ف ــاقص إل ــاقص 9م ويتن ــذا تن ــود ســبب ه ــدين ، ويع ــي صــالح ال ــن  م ف م

ــع بالنســبة  ــاع عــن مســتوى ســطح البحــر والموق ــأثير عــاملي االرتف ــى ت الجنــوب باتجــاه الشــمال إل

ــدوائر العــرض مــن جهــة والــى طــول قــارة النهــار فــي أشــهر الشــتاء فــي الجنــوب منــه فــي  ل

الشــمال ، عــالوة علــى كبــر زاويــة ســقوط أشــعة الشــمس فــي الجنــوب ممــا هــي عليــه فــي الشــمال 

ــا ــة ثانيـــة ، باإلضـ ــبة مـــن جهـ ــده ارض الشـــمال مـــن حرارتهـــا المكتسـ ــبة مـــا تفقـ فة إلـــى أن نسـ

 اعتبارا خالل الليل الطويل نسبيا أكثر مما يمتده ارض الجنوب خالل الليل قصيرا نسبيا .

ــو أنهــا مرتفعــة فــي  ــاهم مــا يميزهــا ه ــة خــالل أشــهر الصــيف ف ــا بالنســبة للحــرارة المتجمع إم

ــا وال ــمالية منه ــة الش ــات المناخي ــع المحيط ــالل جمي ــراق خ ــى أن الع ــك إل ــبب ذل ــع س ــة ويرج جنوبي

ــي  ــعاع الشمس ــة اإلش ــا كمي ــد فيه ــي تزي ــمالية الت ــل الش ــروض الخي ــمن ع ــع ض ــيف يق ــهر الص أش
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علـــى كميـــة اإلشـــعاع األرضـــي ، حيـــث تكـــون الشـــمس عموديـــة او قريبـــة مـــن العموديـــة علـــى 

هر تمــوز جميــع ارض العــراق ، عــالوة علــى أن فتــرة النهــار تأخــذ فــي الطــول حتــى تصــل فــي شــ

 دقائق . 3ساعة و  14إلى 

 -وعموما يمكن تلخيص صفات الحرارة في العراق بالنقاط اآلتية :

 ارتفاع درجة الحرارة في عموم العراق عدا المناطق المرتفعة التي تعدل من ارتفاعها . -1

ــي  -2 ــو ف ــا ه ــي الموصــل اقصــر مم ــو ف ــمال فه ــاه الش ــول فصــل الصــيف ويصــبح اقصــر باتج ط

 البصرة .

ــذا  -3 ــدث ه ــام ويح ــد لبضــعة أي ــة التجم ــرد وتحــت درج ــو اب ــتاء ويصــبح الج ــة الش وضــوح رطوب

 باالتجاه الشمالي .

 قصر فصلي الربيع والخريف في الجنوب والوسط ويطول الفصالن باتجاه الشمال . -4

 ارتفاع مدى الحرارة السنوية في عموم العراق عدا الجنوب تحت تأثير الخليج العربي . -5

ــث  ــدان الســريع لحــرارة النهــار عقــب غــروب الشــمس حي ــل إلــى الفق ويعــزى انخفــاض حــرارة اللي

ــر الســماء الصــافية عمليــة الفقــدان تلــك مــن ســطح األرض ، وتعــزى الظــاهرة نفســها فــي  تيس

ــذي  ــارد ال ــل الب ــيم الجب ــمى نس ــا تس ــوائي أو كم ــريف اله ــة التص ــى حال ــة أيضــا إل ــاطق الجبلي المن

 دية .يهب المرتفعات إلى األو

أمــا الصــفة القاريــة الثانيــة فهــي قصــر فصــول االنتقــال ا الربيــع والخريــف ال وهــذا مــا يحــدث فــي 

األقطــار البعيــدة عــن البحــار ، ويمكــن مالحظــة ذلــك بســهولة فــي خــط الحــرارة البيــاني لمــدن 

ــف ال  ــي الخري ــرارة ف ــوط الح ــايس وهب ــين اذار وم ــأة ب ــرارة فج ــدل الح ــع مع ــث يرتف ــراق ، حي الع
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ــي ســر ــث يقــل ف ــة الســهول حي ــي منطق ــع بوضــوح ف ــع ، ويظهــر الربي ــي الربي عاه عــن صــعودها ف

تغطــي األراضــي بالنباتــات المزهــرة الكثيــرة وحشــائش خضــراء وتبقــى هــذه النباتــات فــي دور 

ســبات فــي الصــيف الحــار . أمــا فــي ليــالي الربيــع فتكــون بــاردة حيــث تكــون حالــة المنــاو مبهجــة 

 .تنبت فيه أال حشائش قصيرة متفرقةار القليلة والذي ال للقادمين أليها من الجنوب و اإلمط

ــي ،  ــوب الغرب ــى الجن ــن الشــمال الشــرقي إل ــاه م ــة األمطــار باالتج ــة هــي قل ــة الثالث والصــفة القاري

ــى  ــار إلـ ــل األمطـ ــة تصـ ــاطق الجبليـ ــي المنـ ــهول  1000 – 400ففـ ــي السـ ــم وفـ  400 – 200ملـ

ــمالية  ــحارى الشـ ــي الصـ ــم وفـ ــل 200ملـ ــى اقـ ــنخفض إلـ ــم وتـ ــن  ملـ ــحراء  50مـ ــي الصـ ــم فـ ملـ

ــرة أمطارهــا  ــط لكث ــر متوس ــاو بح ــة من ــة الجبلي ــاو المنطق ــار من ــن اعتب ــة ، ويمك ــة الغربي الجنوبي

غيـــر أن حرارتهـــا قليلـــة صـــيفا الرتفاعهـــا وشـــتاؤها قـــارص وعليـــه فـــالحرارة ال تشـــبه حـــرارة 

ــه صــيفا  ــتاءا وجفاف ــار ش ــم ســقوط اإلمط ــر أن موس ــة . غي ــط النموذجي ــر المتوس ــاو البح ــى من عل

 نقيض المناو القاري ، مما يجعل وجود أكثر من نوع من المناو في العراق .

ــن  ــراوح م ــي تت ــبية الت ــة النس ــي الرطوب ــة فه ــفة الرابع ــا الص ــى  24,3أم ــوز إل ــي تم  73,4% ف

ــدة  ــداد خـــالل المـ ــة بغـ ــاني فـــي مدينـ ــانون الثـ ــدل  2000 – 1971% فـــي كـ ــع المعـ ، حيـــث يبلـ

 % . 49,3السنوي للرطوبة  

لرطوبـــة النســـبية فـــي وســـط العـــراق وشـــماله تجعـــل اإلنســـان يتحمـــل حـــرارة الصـــيف أن قلـــة ا

ــط  ــي الوسـ ــبية فـ ــة النسـ ــة الرطوبـ ــرة الن قلـ ــي البصـ ــون فـ ــدما يكـ ــا عنـ ــايق منهـ ــة ويتضـ العاليـ

ــذا التبخــر يحتــاج إلــى  ــرق اإلنســان الجســمي بــالتبخر وه ــمال تســاعد أو تفســح المجــال لع والش

ــاوره مـــن ــا يجـ ــد ومـ ــن الجسـ ــذها مـ ــرارة يأخـ ــعر  حـ ــا يشـ ــاح بينمـ ــعر باالرتيـ ــواء ، وذاك يشـ الهـ

ــة النســبية ويبقــى العــرق علــى جســمه كمــا فــي البصــرة . وعمومــا  ــدما ترتفــع الرطوب بالضــيق عن
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يمكــن القــول أن أفضــل وصــف لمنــاو العــراق هــو انــه ا قــاري ، شــبه صــحراوي ، إمطــاره تشــبه 

 نظام مناو البحر المتوسط ال .

ــي  ــراق الفلكـ ــع العـ ــمن أن موقـ ــع ضـ ــة ، ويقـ ــف بالقاريـ ــه يتصـ ــل مناخـ ــار جعـ ــن البحـ ــده عـ وبعـ

ــة الدفيئــة فــي نصــفه  ــفه الجنــوبي ، وضــمن المنطقــة المعتدل ــة المداريــة الحــارة فــي نص المنطق

الشــمالي فترتــب علــى ذلــك إن تكــون أشــعة الشــمس عموديــة أو قريبــة مــن العموديــة خــالل فصــل 

ء ، وفتــرة النهــار تكــون أطــول خــالل فصــل الصــيف ومائلــة أو قريبــة مــن المائلــة أيــام فصــل الشــتا

ــالث ســاعات و  ــادة ث ــتاء بزي ــي أشــهر الش ــه ف ــي علي ــا ه ــرى  48الصــيف مم ــارة أخ ــة . وبعب دقيق

ــنة ال  ــهر الس ــر أش ــوز ا أخ ــي تم ــار ف ــرة النه ــول فت ــع ط ــاعة و  14تبل ــا تصــل  4س ــائق ، بينم دق

ــى  ــنة ال إل ــهر الس ــرد أش ــاني ا اب ــانون الث ــهر ك ــي ش ــاعات و  10ف ــة . 16س ــى  دقيق ــالوة عل وع

ــة  ــه بقل ــوم ، ويتصــف هوائ ــن الغي ــا م ــفائها وخلوه ــراق بص ــماء الع ــز س ــار تتمي ــرة النه ــول فت ط

رطوبتــه الجويــة األمــر الــذي يســاعد علــى وصــول اكبــر كميــة مــن اإلشــعاع الشمســي مباشــرة إلــى 

 سطح األرض الخالي معظمه من الغطاء النباتي .

ــة  ــأثر باليابس ــراق مت ــاو الع ــدم أن من ــا تق ــى الصــفة يتضــح مم ــل إل ــه يمي ــاء ، أي ان ــن الم ــر م أكث

القاريــة أكثـــر منـــه إلـــى الصـــفة البحريـــة وبالتــالي فهـــو يتميـــز بـــالتطرف الحـــراري خاصـــة وان 

ــى  ــأثيره عل ــل ت ــا جع ــه تقريب ــع جهات ــن جمي ــه م ــة ب ــي وإحاطــة اليابس ــيج العرب صــغر مســاحة الخل

هوائيـــة المداريـــة منــاو العـــراق محـــدود وفـــي أوقـــات معينـــة مـــن الســـنة عـــدد تعرضـــه للكتـــل ال

القادمـــة مـــن المحـــيط الهنـــدي والمتقدمـــة فـــي اتجـــاه االنخفاضـــات الجويـــة القادمـــة مـــن البحـــر 

 المتوسط نحو العراق .

ــر  ــك كب ــتج عــن ذل ــاري وين ــاو الق ــو مــن صــفات المن ــي الســنة وه ــد شــهر تمــوز أخــر شــهر ف ويع

ومـــن الغـــرب  المــدى الحـــراري الســنوي ، وتـــزداد درجــة القاريـــة مـــن الجنــوب باتجـــاه الشــمال
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باتجــاه الغــرب ، أي بزيــادة دوائــر العــرض وبزيــادة المســافة مــن مصــدر التــأثيرات البحريــة ا 

ــى محطــة  ــي درجــة القاريــة إل ــا اقــرب ف ــث كانت ــة والحبانيــة حي وهــو البحــر المتوســط ال عــدا الرطب

 البصرة رغم وقوعها في غرب العراق .

 ـ األمطـــار2

ــط ، و ــر المتوس ــام البح ــار نظ ــع األمط ــط تتب ــر المتوس ــن البح ــة م ــة القادم ــات الجوي ــد المنخفض تع

ــث  ــراق ، حي ــي الع ــاقط ف ــرئيس للتس ــتهــي الســبب ال ــر يس ــوق البح ــنخفض ف ــة الضــغط الم ر منطق

ــيج العربــي مــرور انخفاضــات البحــر المتوســط مــن  ــوق الخل ــة الضــغط ف المتوســط المرتبطــة بمنطق

ط األطلســـي وتمـــر بـــالبحر ويعتقـــد أن تلـــك االنخفاضـــات تنشـــأ فـــي المحـــي الغـــرب إلـــى الشـــرق .

ــو  ــه نح ــة وتتج ــيج العقب ــروت وخل ــرص وبي ــرة قب ــن جزي ــالقرب م ــاطها ب ــدد نش ــم يتج ــط ث المتوس

ــر  ــا يتجــه بعضــها نحــو الشــرق فتم ــيج ، كم ــى الخل ــا إل ــي معظمه ــة ف ــالعراق متجه ــر ب الشــرق فتم

ــى الشــمال  ــر قــزوين إل ــو بح ــها األخــر نح ــه بعض ــي ، كمــا يتج ــالخليج العرب ــن ثــم ب ــالعراق وم ب

ــ ــالعراق الشـ ــارة بـ ــير المـ ــدد األعاصـ ــدر عـ ــراق . ويقـ ــن العـ ــهر  4 – 3رقي مـ ــير فـــي الشـ أعاصـ

الواحــد خــالل فصــل الشــتاء ويتكــرر مــرور هــذه االنخفاضــات ثــالث مــرات فــي الشــهر بــين تشــرين 

ــدد  ــف الع ــي الصــيف . ويختل ــدم ف ــم تنع ــف ت ــع والخري ــي فصــل الربي ــددها ف ــل ع ــاني واذار ويق الث

. وفــي الســنوات األخــرى قــد يحــدث إعصــار واحــد فــي الشــهر مــن ســنة ألخــرى ومــن شــهر ألخــر 

 او دون حدوث أي إعصار .

ال انخفاضــا قــدمت مــن البحــر  430ال دخــل العــراق ا  1989 – 1980وخــالل عشــر ســنوات ا 

ــدل ا  ــي  43المتوســط أي بمع ــدد األعاصــير الت ــظ أن ع ــدة . و المالح ــنة الواح ــي الس ال انخفاضــا ف

ددها فــي المنطقــة الجبليــة شــمال شــرق الــبالد . فقــد دخلــت تمــر بجنــوب العــراق هــي أكثــر مــن عــ

ــراق ا  ــنوات ا 120العــ ــالل الســ ــا خــ ــط  1940 – 1938ال انخفاضــ ــا  40ال أي بمتوســ انخفاضــ
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ــدة و  ــنة الواح ــي الس ــا ا  70ف ــرض  85% منه ــي ع ــين دائرت ــراق ب ــت وســط الع ــاض ال دخل انخف

ــان  36و  32 ــين ك ــي ح ــباط ، ف ــي شــهر ش ــان ف ــا ك ــدد له ــي شــماال . وأقصــى ع ــا ف ــدد له ــل ع اق

 شهر مايس وكذلك في تشرين األول .

ــدما  ــر المتوســط . فعن ــببها أعاصــير البح ــي تس ــار الت ــيا ل مط ــي مصــدرا أساس ــيج العرب ــد الخل ويع

ــرقية  ــة ش ــاح جنوبي ــه ري ــي مقدمت ــب ف ــراق ته ــى الع ــط إل ــر المتوس ــن البح ــادم م يصــل إعصــار ق

ى وتقـــل درجــة حرارتهــا فيتكـــاثف دافئــة ومحملــة بالرطوبـــة ابخــار المــاء ال فترتفـــع إلــى األعلــ

ــار المــاء وينــزل المطــر ، وعنــدما يبتعــد مركــز اإلعصــار تتحــول الريــاح الجنوبيــة الشــرقية  بخ

ــد  ــتقرة ، ويعتق ــة مس ــوال مناخي ــماء صــافية وأح ــة تصــاحبها س ــمالية غربي ــاح ش ــى ري ــرة إل مباش

اتجــاه هــذه  جنــوبي شــرقي عامــل مهــم يــؤثر فــي –بــان امتــداد جبــال العــراق باتجــاه شــمال غربــي 

الريـــاح ، كمـــا أنهـــا عامـــل مهـــم فـــي زيـــادة كميـــة األمطـــار ألنهـــا تضـــطر الريـــاح الرمليـــة إلـــى 

 الصعود ل على فتقل درجة حرارتها وتتكاثف رطوبتها فتنزل مطرا .

ــر مطــرا  ــوب أكث ــان الجن ــة المطــر لك ــد كمي ــي تحدي ــد ف ــان عــدد األعاصــير هــو العامــل الوحي ــو ك ول

ــتاء  ــي الش ــواء ف ــمال س ــن الش ــون م ــد أن يك ــم الب ــن ث ــس وم ــو العك ــع ه ــن الواق ــع . ولك أو الربي

عامــل االرتفــاع هــو األســاس ويمكــن القــول أن أمطــار شــمال شــرق العــراق هــي تضاريســية بقــدر 

 ما هي إعصارية .

ولـــذلك تـــزداد كميـــة األمطـــار الســـنوية فـــي المنـــاطق الجبلـــة الشـــمالية الشـــرقية ممـــا هـــي فـــي 

ــ ــي الوســط والجن ــاطق الســهلية اف ــة المســجلة المن ــت الكمي ــو بلغ ــي محطــة زاخ  739,9وب ال ، فف

 675,5ملـــم وفـــي صـــالح الـــدين  705,3وفـــي الســـليمانية  2000 – 1971ملـــم خـــالل المـــدة 

ــي بغــداد  ــم بينمــا بلغــت الكميــة ف ــم وفــي البصــرة  152,9مل ــم وفــي كــربالء الواقعــة  146,3مل مل

 ملم خالل المدة ذاتها . 101على حافة الصحراء  



 المادة : جغرافية العراق السياحية                   وزارة التعليم العلي والبحث العلمي                                        
 المرحلة: االولى // فرع االرشاد                 المعهد التقني نجف                                                         

 مدرس المادة: م.م عذراء عبد الهادي                                                                                  قسم السياحة 
 

 ******************************************************************************************************                   

ــ ــب وناتجــة عــن يتضــح ممــا تق ــي الغال دم أن أمطــار العــراق هــي إعصــارية تســببها الســايكلونات ف

منـــاطق الضـــغط المنخفضـــة التـــي تعبـــر القطـــر فـــي اتجـــاه شـــرقي أو جنـــوبي شـــرقي ومحاذيـــة 

ــل  ــد انتق ــدما يكــون خــط االســتواء الحــراري ق ــالي األســيوية فــي الشــتاء ، وعن لمنــاطق الضــغط الع

مــن التــأثير علــى منــاطق جنوبيــة ابعــد مــن موقعهــا الصــيفي  إلــى الجنــوب فــيمكن الريــاح الدائميــة

 وذلك عندما يكون خط االستواء الحراري شمال خط االستواء الحقيقي .

ــر شــهور الســنة  ــاني ، شــباط ال هــي أكث ــانون الث ــانون األول ، ك ــد أشــهر الشــتاء وال ســيما ا ك وتع

ــه ــرا ومعظمـ ــل مطـ ــا اقـ ــان ال فهمـ ــع ا اذار ونيسـ ــهرا الربيـ ــا شـ ــرا . أمـ ــع  مطـ ــن الزوابـ ــتج عـ ينـ

االنقالبيــة ا اإلعصــارية ال وان قلتهــا فــي الربيــع مــع ضــعفها يقلــل مــن مقــدرتها علــى التوغــل فــي 

ــرا  ــل األشـــهر مطـ ــاني ال فهـــو اقـ ــا تشـــرين الثـ المنطقـــة . أمـــا الخريـــف ا تشـــرين األول ، وأحيانـ

ــا  ــذكورين . كمـ ــهرين المـ ــي الشـ ــرة فـ ــام الممطـ ــتغرقها األيـ ــي تسـ ــيرة التـ ــدة القصـ ــبب المـ أن بسـ

ــوب  ــاطق هب ــل من ــي حــين تنتق ــف ف ــن منتصــف الخري ــدأ بنشــاطها م انخفاضــات البحــر المتوســط تب

ــد انخفاضــات البحــر المتوســط تأثيرهــا علــى العــراق  الريــاح الغربيــة صــيفا نحــو الشــمال وبلــك تفق

 . وتصبح المنطقة واقعة تحت تأثير الهواء القاري المداري يتصف بالجفاف والحرارة .

 

 ـ الضغط الجوي3

ــة:   ــوي اباإلنجليزيـ ــغط الجـ ــرف الضـ ــواء Atmospheric pressureيعـ ــه وزن الهـ ال بأنـ

ــرا   ــر مؤش ــة األرضــية، ويعتب ــل الجاذبي ــطح األرض بفع ــى س ــواء عل ــا اله ــؤثر به ــي ي ــوة الت أو الق

علــى الطقــس، فهــو يحــدد أنمــاط الطقــس المحتمــل حــدوثها، فعنــدما تتــأثر منطقــة مــا بضــغط جــوي 

ــهد  ــع فتش ــوي مرتف ــأثرة بضــغط ج ــة المت ــا المنطق ــار، أم ــول ل مط ــاح وهط ــرض لري ــنخفض تتع م
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ــ ــغط طقسـ ــد الضـ ــاو عنـ ــكيل المنـ ــي تشـ ــوي فـ ــغط الجـ ــأتي دور الضـ ــا يـ ــا . وفيمـ ــا  وهادئـ ا  دافئـ

 المنخفض، والضغط المرتفع:

ال: نظــــام الضــــغط الجــــوي Low-Pressure Systemsـ أنظمــــة الضــــغط المــــنخفض ا1

ــا الضــغط الجــوي  ــون فيه ــي يك ــة الت ــنخفض، هــي المنطق ــة الضــغط الجــوي الم ــنخفض أو منطق الم

ــة ــن المنطق ــل م ــا أق ــة،  فيه ــاح العاتي ــة بالري ــرتبط االنخفاضــات الجوي ــا ت ــادة م ــا، وع ــة به المحيط

ــس، مثــل العواصــف االســتوائية واألعاصــير،  ــحب واألمطــار، واضــطرابات أخــرى فــي الطق والس

ــرارة  ــات الحـ ــاين درجـ ــدم تبـ ــة عـ ــات الجويـ ــة للمنخفضـ ــر عرضـ ــاطق األكثـ ــزات المنـ ــن مميـ ومـ

ــرض لالختال ــا ال تتع ــر، كم ــا بشــكل كبي ــة فيه ــرارة، اليومي ــي درجــات الح ــرة ف ــات الموســمية الكبي ف

ــل هــذه الغيــوم  ــي الليــل تعم ــالف الجــوي، وف ــوارد إلــى الغ ــعاع الشمســي ال ــالغيوم تعكــس اإلش ف

ــفل.  ــرارة فـــي األسـ ــازل يحـــبس الحـ ــع ا2كعـ  High-Pressureـ أنظمـــة الضـــغط المرتفـ

Systems ال: فــي منطقـــة الضـــغط المرتفـــع يكـــون الضــغط الجـــوي أعلـــى مـــن ضـــغط المنطقـــة

ــرة  ــف الكـ ــي نصـ ــاعة فـ ــارب السـ ــاه عقـ ــي اتجـ ــع فـ ــغط المرتفـ ــة الضـ ــرك أنظمـ ــة، وتتحـ المحيطـ

ــوليس  ــأثير كوري ــبب ت ــك بس ــوبي، وذل ــرة الجن ــي نصــف الك ــاعة ف ــارب الس ــس عق ــمالي، وعك الش

ال، وتحــدث منــاطق الضــغط المرتفــع عــادة بســبب هبــوط الهــواء، أي أن Coriolis Effectا

ــر ــى يصــبح أكث ــي األعل ــرد ف ــدما يب ــواء عن ــزداد الضــغط بســبب  اله ــو األرض، في ــبط نح ــة فيه كثاف

زيــادة كميــة الهــواء التــي تمــ  المســاحة، كمــا أن هبــوط الهــواء يــؤدي إلــى تبخــر معظــم المــاء فــي 

ــاد ،  ــس اله ــماء الصــافية والطق ــادة  بالس ــالي ع ــة الضــغط الع ــرتبط أنظم ــذلك ت ــوي، ل ــالف الج الغ

ــاطق المعرضــة للضــعط الم ــي المن ــر وبســبب عــدم وجــود الســحب ف ــاين كبي ــز بتب ــع، فهــي تتمي رتف

فــي درجــات الحــرارة اليوميــة والموســمية، نظــرا  لعــدم وجــود الغيــوم تمنــع اإلشــعاع الشمســي 

 الوارد، أو تحجز اإلشعاع الحراري الصادرة من األرض في الليل.
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 ـ الرياح  4

ــاو والطقـــس والـــتحكم فيهمـــا، وت عـــرف الريـــاح  ــؤدي الريـــاح دورا  مهمـــا  فـــي تحديـــد المنـ تـ

ــة: ابا ــدث Windإلنجليزيـ ــطح األرض، وتحـ ــوق سـ ــواء فـ ــة الهـ ــا حركـ ــاو بأنهـ ــم المنـ ــي علـ ال فـ

ــاوي لســطح  ــر المتس ــمس غي ــبب تســخين الش ــواء بس ــرارة اله ــتالف درجــة ح ــة  الخ ــاح نتيج الري

األرض،ويتحــرك الهــواء فــوق قطاعــات كبيــرة مــن ســطح األرض علــى شــكل تيــارات هوائيــة، 

جـــاه واحـــد وتســـود فـــي اتجـــاه حركتهـــا بالريـــاح وتســـمى التيـــارات الهوائيـــة التـــي تهـــب فـــي ات

ــة:  ــائدة اباإلنجليزي ــاح Prevailing windsالس ــاو، فالري ــي المن ــائدة ف ــاح الس ــؤثر الري ال، وت

ــف  ــم يتكث ــا، ث ــاء حركته ــة أثن ــع الرطوب ــاء تجم ــوق الم ــل ف ــي تنتق ــال، الت ــبيل المث ــى س ــة عل الدافئ

ــى مناخــات أك ــه إل ــد انتقال ــواء عن ــي اله ــاء الموجــود ف ــا تشــهد بخــار الم ــا  م ــذلك غالب ــرودة، ل ــر ب ث

 المناطق الساحلية المعتدلة هطوال  غزيرا  ل مطار

ــادة  وتعــد ســرعة الريــاح مــن العناصــر المــؤثرة فــي دراســة المنــاو الســياحي ألنهــا تعمــل علــى زي

ــاح بســرعة  ــد هبــوب الري ــبط بالرطوبــة النســبية، فعن ــالحرارة اذا مــا ارت او تقليــل شــعور االنســان ب

ــن  ــد ع ــل مــن  5ال تزي ــى التقلي ــت عل ــياحي ألنهــا عمل ــذب الس ــل الج ــبح مــن عوام ــة تص متر/ثاني

ــي ســرعتها  ــاح ف ــف الري ــد للجســم البشــر. وتختل ــامال تبري ــاح ع ــد الري ــذا تع الحــرارة الشــديدة وبه

ــال  ــن انتق ــاح  مســؤولة ع ــاو ، والري ــس والمن ــة الطق ــا حال ــف عليه ــا اذ تتوق ــي اتجاهاته وايضــا ف

ــى اخــر ، ك ــيم ال ــن اقل ــون ان الحــرارة م ــرى الجغرافي ــب االمطــار ، وي ــوم وتجل ــل الغي ــا تحم ــا انه م

الريــاح هــي المســبب االســاس فــي خفــض درجــات الحــرارة وهــي عامــل رئــيس فــي احســاس 

الفــرد بــالبرودة خاصــة اذا مـــا كانــت متزامنــة مـــع انخفــاض درجــة حـــرارة الجــو اذ تــؤثر فـــي 

وتعــد الريــاح احــد العناصــر عمليــة بنــاء االنســجة وتقــوم بتنشــيط الوظــائف الحيويــة للجســم ، 

 الجغرافية المهمة عند التخطيط للمنتجعات السياحية.
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 االحوال المناخية والعوامل المؤثرة حسب مناطق التوزيع الجغرافي في العراق 

 المختلفــة العوامــل مــن للعديــد تبعــاً  مــا منطقــة فــي ُمعــين منــاخ يتكــون المنــاخ فــي المــؤثرة العوامــل

 :  كاآلتي  هي  العوامل  وهذه  المنطقة،  تلك في  المناخ  لتُشكل  جنب إلى  جنباً   تعمل  التي

 الجغرافي:  والعرض العرض  خطوط  تعد العرض  ـ خطوط1

 الشمســيّة األشــعة كميــة معرفــة بــذلك يــتم إذ فيهــا، المنــاخ تحديــد فــي تُســهم التــي العوامــل أهــم مــن 

ــالي مــا، منطقــة لهــا تتعــرض التــي ــد وبالت رات تحدي ــّ ــا فكلمــا العــام، خــالل فيهــا الُمناخيــة التغي  اقتربن

ــن ــط م ــتواء خ ــد االس ــات تزي ــرارة، درج ــون الح ات وتك ــّ ــعاع كمي ــاطق الشمســي اإلش ــة بالمن  المداري

ــاً  ثابتــة ــى تقريب ــام، مــدار عل ــذا الع ــك فــإن ل رات تشــهد ال المنــاطق تل ــُّ ــرة ُمناخيــة تغي ــام خــالل كثي  الع

 إليهــا يصــل الــذي الشمســي اإلشــعاع فيهــا يتذبــذب التــي القطبيــة المنــاطق مــن العكــس علــى الواحــد

 .موسميّة  ُمناخيّة  للتغيُّرات  يُعرضها  مما

   المائيّة  المسطحات  من  ـ القرب2

ــب ــدى يلع رب م ــُ ــاطق ق ــطحات مــن المن ــة المس ــامالً  المائي ــد مهمــاً  ع ــاخ لتحدي ــا، الُمن  تكــون إذ فيه

ــات ــرارة درج ــة الح ر وذات ثابت ــُّ ــل تَغي ــدالً  أي قلي ــالل معت ــل خ ــيف فص ــتاء الص ــالل أو والش ــل خ  اللي

ــار ــاطق ووالنه ــة بالمن ــا القريب ــة منه ــع بالمقارن ــاكن م ــدة األم ة، المســطحات عــن البعي ــّ ــي المائي  والت

ــدورها تشــهد ــاً  ب ــاً  تفاوت ــي وتقلب ــات ف ــرارة درج ــالل الح ــتاء الصــيف فصــلي خ ــى أو والش ــالل حت  خ

 طبيعــة بــين الُمفارقــات بعــض وجــود إلــى األمــر ذلــك حــدوث فــي الســبب ويعــود والليــل، النهــار فتــرة

ــل ــن ك ــك م ــاطق، تل ــطحات المن ة فالمس ــّ ــتم المائي ــد ي ــا تبري ــخينها أو مياهه ــالل تس ــار خ ــكل النه  بش

ــى يحــدث ممــا أبطــأ ــي اليابســة عل ــة علــى الشمســية األشــعة فيهــا تتركــز الت ــراب مــن رقيقــة طبق  الت

ــا ــؤدي مم ــى ي ــريع إل ــخينها تس ــالل تس ــار خ ــدها النه ــالل وتبري ــل، خ ــافة اللي ــى باإلض ــداراً  أن إل  مق
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ر، عمليــات فــي تُســتخدم الميــاه تمتصــها التــي الشمســية الطاقــة مــن كبيــراً   مــن العكــس وعلــى التبخــُ

ــاطق ة المن ــّ دة البري ــّ ــن البعي ــان ع ــطحات وجــود مك ة المس ــّ ــث المائي ــم أنّ  حي ــة معظ  الشمســية الطاق

ة المنــاطق مــن أكبــر بشــكل األرض حــرارة درجــة لتســخين تــذهب الُممتصــة  تحتــوي التــي البريــّ

 .الشمس ألشعة  تعرضها عند  منها  الماء  تبخير  يتم  رطبة  تربة على

   واالرتفاع  ـ الطبوغرافية3

ــأثر ــاخ يتـ ــة الُمنـ ــاطق بطبوغرافيـ ــة المنـ ــها، وطبيعـ ــث تضاريسـ ــاكن أنّ  حيـ ــودة األمـ ــى الموجـ  علـ

ــب ــال جوان ــة ذات تكــون الجب ــة طبيع ــر جاف ــن أكث ــاطق م ــاح، الُمعرضــة المن ــك ويعــود للري ــى ذل  أن إل

ة الكتــل ــّ  الــذي الهــواء بتبريــد لتقــوم األعلــى إلــى تتحــرك الجبليــة المنــاطق فــوق تحــدث التــي الهوائي

 الكتــل تلــك تتحــرك بينمــا والثلــوج، األمطــار فــي هطــول عنــه لينــتج المــاء بخــار عليــه يتكــاثف

ــة ــى الهوائي ــاطق عل ــة المن ــال الجانبي ــد للجب ــر لتفق ــن الكثي ــا م ــى باإلضــافة رطوبته ــاد إل ــة ازدي  درج

ــا ــا حرارته ــا مم ــادرة يجعله ــى ق ــاظ عل ــة االحتف ــى بالرطوب ــار، شــكل عل ــذلك وباإلضــافة بخ ــر ل  يُعتب

 المنـــاخ طبيعـــة تحديـــد فـــي المـــؤثرة العوامـــل مـــن البحـــر ســـطح مســـتوى عـــن المنـــاطق ارتفـــاع

 البحـــر ســـطح مســـتوى عـــن المرتفعـــة المنـــاطق فـــي الحـــرارة درجـــات تـــنخفض حيـــث وتشـــكُله 

 بمقــدار البحــر ســطح مســتوى عــن ارتفعنــا فكلمــا للهــواء، تحــدث التــي التبريــد عمليــات بســبب

ــاً  م300  العوامـــل تكـــون عنـــدما وذلـــك مئويـــة، درجـــة15 بمقـــدار الحـــرارة درجـــة تـــنخفض تقريبـ

 .ُمتشابهة  للمناخ  األخرى

   التربة  ـ رطوبة4

ــؤثر ــة ت ــة رطوب ــى الترب ــاخ عل ــي المن ــاطق ف ــي المن ــث تتواجــد الت ــا، حي ــاطق أن به ــي المن ــك الت  تمتل

 ذات  تكون  رطبة  تربة



 المادة : جغرافية العراق السياحية                   وزارة التعليم العلي والبحث العلمي                                        
 المرحلة: االولى // فرع االرشاد                 المعهد التقني نجف                                                         

 مدرس المادة: م.م عذراء عبد الهادي                                                                                  قسم السياحة 
 

 ******************************************************************************************************                   

ــة تغيـــرات ــة مناخيـ ــرات خـــالل قليلـ ــار فتـ ــل النهـ ــة والليـ ــك مقارنـ ــي بتلـ ــك التـ ــة تمتلـ ــطح طبيعـ  أسـ

ــال، أو صلبةكالصــخور ــود الرم ــك ويع ــى ذل ــاطق أن إل ــي المن ــؤثر الت ــة ت ــة رطوب ــى الترب ــاخ عل  المن

ــي ــا، تتواجــد التــي المنــاطق ف ــك التــي المنــاطق أن حيــث به  تحتــوي ذات تكــون رطبــة تربــة تمتل

 درجــات ذات يجعلهــا ممــا الشمســيّة الطاقــة بفعــل تبخــر عمليــات فيهــا تحــدث رطبــة تربــة علــى

ــد اكتســاب إلــى بحاجــة بــذلك فهــي النهــار، خــالل بــاردة حــرارة  لتســخين الحراريــة الطاقــة مــن المزي

 سطحها . 

   الجوية  ـ الرطوبة5

ره الُمنــاخ علــى تــؤثر التــي العوامــل إحــدى الرطوبــة تُعتبــر  المنــاطق تُعتبــر حيــث األمــاكن، فــي وتغيــُ

ات علــى تحتــوي التــي الرطبــة  للتقلبــات عرضــة أقــل الجــوي غالفهــا فــي المــاء بخــار مــن كبيــرة كميــّ

 أهميــة وتظهــر الجافــة، المنــاطق مــن والنهــار الليــل خــالل الحــرارة درجــات واخــتالف المناخيــة

 كميــات علــى تحتــوي التــي المنــاطق تكــون حيــث خــاص، بشــكل الليــل فتــرات خــالل مناخيــاً  الرطوبــة

ــرة ــن كبي ــة المــاء بخــار غــاز م ــر دافئ ــن أكث ــن غيرهــا م ــاطق م ــد إذ المن ــاز هــذا يُع ــازات مــن الغ  الغ

ــرات فــي أمــا الدفيئــة، ــة الطاقــة مــن جــزء امتصــاص علــى يعمــل المــاء بخــار فــإن النهــار فت  الُمنبعث

ــن ــمس م ــا الش ــل مم ــطح يجع ــك س ــة تل ــارداً  المنطق ــالل ب ــار، خ ــزز النه ــذا ويتع ــر ه ــن األم ــالل م  خ

ــاد ــم ازدي ــات حج ــاء جزيئ ــودة الهب ــي الموج ــواء ف ــب اله ــا الرط ــا مم ــادرة يجعله ــى ق ــاص عل  امتص

 .ضاألر لسطح  وصولها قبل  الشمسية  األشعة  من  المزيد  وعكس
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 المناخ في العراقانواع 

ــى ت ــث ترتفــع درجــات الحــرارة فيهــا إل ة العــراق بالمنــاو الصــحراويع حي ــل ــأثر جمهوري درجــة  48ت

مئويــة فــي شـــهري تمــوز واب، أي إنل صــيفها يمتـــاز بــالحرارة العاليــة، وتشـــهد الــبالد هطـــوال  

مطريــا  خــالل الفتــرة المحصــورة مــا بــين ديســمبر وحتــى شــهر نيســان وتســجل معــدلل هطــول 

مليمتـــرا  فــي الســنة، وتحظــى المنـــاطق الجبليــة بــالهطول المطـــري  180-100يتــراوح مــا بــين 

ومننا اليننذكر  أننرا باد الننم ذ ى ثسننم النن  ؤنن   م اخننا  ىنن ؤر  بشــكل أكثــر مــن أيل منطقــة أخــرى،

 :فكها، وهي

 :هيثالثة انواع   إلى  العراق  مناخ  وينقسم

 :المتوسط  البحر  ـ مناخ1

ــي يســود  ــة ف ــة المنطق ــي الجبلي ــبالد، مــن الشــرقي الشــمال ف ــاز ال ــارد بشــتائه ويمت ــث الب  تســقط حي

ــوج ــراوح الجبــال، قمــم فــوق الثل ــم 2600-800 بــين األمطــار كميــة وتت  صــيف يكــون ســنوياً، مل

ــة ــدل المنطقـ ــد وال معتـ ــات تزيـ ــرارة درجـ ــن الحـ ــة 28 عـ ــةئوم درجـ ــي يـ ــم فـ ــا، معظـ ــذا أجزائهـ  لـ

ــتهرت ــايف اشـ ــدة بالمصـ ــل العديـ ــيف مثـ ــدين صـــالح مصـ ــقالوة الـ ــاج وشـ ــران وحـ ــنك عمـ  وسرسـ

 .وغيرها

 :  السهوب  ـ مناخ2

ــالي منــاخ ــين انتق ــة ب ــة الشــمالية المنطق ــاخ الجبلي ــوب، فــي المتوســطي والمن ــع الجن ــي ويق ــب ف  الغال

ــمن  هــذه وتكفــي ملــم، 834-500 بــين الســنوية أمطــاره وتتــراوح المتموجــة، المنطقــة حــدود ض

 .الفصلية  المراعي  لحاجة  الكمية
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 الصحراوية  المنطقة  ـ مناخ4

ــع ــاخ يق ــة هــذه من ــل حــرارة اشــد وهــي الصــحراوية الرســوبي الســهل ضــمن المنطق ــن مطــرا واق  م

ــين ــابقتين المنطقت ــراوح.  الس ــا وتت ــا أمطاره ــين م ــم 50 ب ــي مل ــوب ف ــي الجن ــم 200 و الغرب ــي مل  ف

ــة شــمال ــ .  وشــرقها المنطق ــدد ويبل ــام ع ــرة األي ــا 25 الممط ــي يوم ــنة ف ــل أي الس ــن اق ــة م  المنطق

ــى الواقعــة ــر.  شــمالها إل ــومي المــدى ويكب ــر والشــتاء والســنوي الي ــدال أكث ــي والقســم اعت  مــن الغرب

 .  ارتفاعه  بسبب  الشرقي القسم  من  برودة  أكثر  المنطقة

ــع  ووجــود,  فيهــا الحــراري المــدى قلــة مــع المنطقــة شــرق جنــوب فــي النســبية الرطوبــة وترتف

   الحارة  الرطبة  الجنوبية  الرياح  وتؤثر ،  الصيف  وأوائل  الربيع  في سيما  ال  كثير ندى

 .  كثيرا  المنطقة  هذه على(   الرطب  طباخة) 

ــه القطـــر وســـط فـــي الحـــار الصـــحراوي المنـــاخ إلـــى الصـــحراوي المنـــاخ تقســـيم ويمكـــن  وجنوبـ

 مـــن اقـــل وحرارتـــه األردنيـــة الحـــدود قـــرب(  الباديـــة)  الهضـــبة غـــرب فـــي البـــارد والصـــحراوي

 .  الحار  الصحراوي  المناخ

ــاوت وجــود ويالحــ  ــي تف ــاخ ف ــة كــل من ــن منطق ــاطق م ــثالث المن ــرر ممــا ال ــى تقســيمها يب  أقســام إل

 فــي ذكــر كمــا واحــد منــاخي بنــوع أراضــيه جميــع تتصــف أن يمكــن ال الصــحراوي فالمنــاخ.  ثانويــة

ــرة ــل اخــتالف يوجــد آذ ، الســابقة الفق ــين قلي ــاخ ب ــة من ــة مدين ــة الرطب ــة الهضــبة وســط الواقع  الجاف

ــاخ ــرة مدينــة ومن ــيط التــي البص ــوار بهــا تح ــن والقريبــة االه ــي الخلــيج م  بالرطوبــة فتتــأثر العرب

 .  منها  القادمة
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 االحوال المناخية في العراق ، الغطاء النباتي والتضاريس االرضية

 

للحفاظ على توازن الغازات في الجو وله اثر ايجابي في تخفيف  يعد الغطاء النباتي من العوامل المهمة 

٪ من كوكب األرض، فإنه ليس من    20ظاهرة االحتباس الحراري. يغطي النبات ما يقرب من 

 . المستغرب أن النباتات تؤثر على المناخ بشكل كبير

ف الغبارية في  يعاني العراق ارتفاع في درجات الحرارة وتأثير الرياح الجافة وتكرار العواص

المنطقتين الوسطى والجنوبية بوجه خاص وكل ارض العراق بوجه عام، وبالتالي يتطلب فهم اثارها  

البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية وربما السياسية في الوقت الحاضر والمستقبل، للوصول  

في خفض تزايد ارتفاع درجات  الى الوسائل الناجعة لتقليل االثار السلبية وتحقيق النتائج الملموسة 

الحرارة والغبار من جهة والنهوض بالبيئة وتشغيل االنسان واستثمار النتائج المتحققة اقتصادياً  

واجتماعياً وبيئياً من جهة أخرى. يوضح هذا المقال عرضا مقتضباً )نسبياً( لدور الغطاء النباتي  

وما تعكسه من فوائد مختلفة لالنسان والبيئة   واهمية االستزراع وانشاء الغابات والمحميات النباتية

لجعل مدن العراق التي تقع على حواف الصحاري عموماً، وبغداد خاصةً نموذجا بيئياً ، ولكي يتم  

 .خفض درجة الحرارة وتحقيق تقليل اثار العواصف الغبارية وتلطيف المناخ

 المناخ في لتاثيرا

  في   شك  ادنى   دون  من  خاص  بشكل  منه  والغاباتي  النباتي  الغطاء  وتزايد  وجود  يساهم

  من   تشكله  لما  ايجابا،  العراق  مناخ  في  تؤثر  التي  الموضعية  المناخية  البيئية  النظم  نشوء

  وانشطتها   وكثافتها  نطاقها  واتساع  الخضري  والكساء   الحيوية  الكتلة  بناء  في  مهم  دور

 ثاني  غاز  بامتصاص  المتعلقة  الحيوية  العمليات  من  عنها  ينجم  وما  الضوئي  البناء  في
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  في  الزاوية  حجر يمثل بل فحسب، للبيئة صديقاً  ليس النباتي  فالغطاء والنتح، والتبخر الكاربون اوكسيد

  الغابات   وازالة  االهوار  تجفيف  عن  الناتجة  السلبية  التاثيرات  هي  ذلك  على  ودليل  مثال  خير.  بنائها

  العواصف   بهبوب  المصحوبة  الجافة  والرياح  الحرارة  درجة  ارتفاع  على  وانعكاسها  االشجار  وقطع

  يمتص   الغابات  اشجار  من  الواحد  فالدونم.  العراق  في  مختلفة  مناطق  في  االمطار  سقوط  وقلة  الغبارية

  فكم .  الحراري  االحتباس  ظاهرة  في   االول   المساهم   يعد  الذي  الكاربون،  اوكسيد  ثاني   من   كغم  140

  وبخار   لالوكسجين  انتاج  من  يقابله  وما  الغاباتية،  الدونمات  من  للماليين  الممتص  الغاز  من  باالحرى

  اثر   وتقليل  الجو  وتلطيف  الهواء  وتنقية  سنويا،  الغبار  من  دونم  /طن  5-3  امتصاص  جانب  الى  الماء،

 . عمره  واطالة وصحته االنسان راحة على بالنتيجة  وينعكس الحرارة، درجة وخفض الملوثات

 والحياتي   البيئي التنوع صيانة

  يجعلها   مما  والهندسي  والوراثي   المظهري  تركيبها   حيث  من  بينها  فيما   والشجيرات  االشجار  تتفاوت

  المحيطة   المحلية  الظروف  تنوع  بسبب  بيئاتها  في  الوراثي  االختالف  في  النباتية  المجاميع  اغنى  من

  من   النخيل.  الحياتي  التنوع  تخدم  التي  الجديدة  الوراثية  التراكيب  وتوليف  التلقيح  ظروف  واختالف

  االحصاءات   بحسب  600  على  االصناف  عدد  يزيد  حيث  ،  العراق  في  والمعروفة  الشائعة  االمثلة

  على   تؤكد  المصادر  بعض  ان  الى  االشارة  مع   ،1934  لسنة  العراقي  الدليل  ومنها  العلمية  والمراجع

  الغابات   ألشجار  بالنسبة  ومثلها  واالنتخاب،  التهجين  خالل  من  النخيل  اصناف  من  العدد  هذا  من  اكثر

  استمرارية   لضمان  الفرصة  شك  بال  سيتيح  والغاباتية  النباتية  المحميات  توافر   ان.  االخرى

 .المستقبل في االنسانية يخدم  بما الوراثية االنماط هذه تنوع وزيادة وتطور بقاء
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 في المناطق السياحية واثرها على المردود المادي للسياحة  الطبيعية الموارد  

 أويستخدمها اإلنسان بقاء يستلزمها طبيعية مخزونات من الطبيعة تؤمنه ما كل هي الطبيعية لمواردا

 . واإلهمال المفرط  االستغالل نتيجة الطبيعية الموارد تتراجع. حضارته لبناء

  وقوة المعاشي ومستواهم السكان رفاهية عليها  يعتمد التي الثروة اساس تشكل الطبيعية الموارد ان

  والمياه كالتربة المحلية الطبيعية الثروة بموارد القدم منذ االنسان اهتم وقد.  السياسي ووزنها الدولة

  الفترة في اال اقتصادي بشكل استثمارها خالل من عليها الحفاظ بضرورة جديا يفكر لم انه اال والنبات

  العشرين القرن من االخيرة

   الطبيعية الموارد تصنيف

   للتصنيف اساسا يتخذ الذي المعيار الى استنادا اقسام عدة الى الطبيعية الموارد تصنف

 Structural Classification التركيبي التصنيف -1

 الى  والتركيب االصل حيث من الطبيعية الموارد تصنف

  كالنفط المعدنية الموارد بعض منها الحيوي الغالف بفعل وتنشأ عضوي اصل ذات طبيعية موارد -أ

  والنبات الحجري والفحم

 المعدنية الخامات مثل الصخري الغالف بفعل وتنشأ عضوي غير اصل ذات طبيعية موارد -ب

 المائي والغالف والرياح الشمسية كالطاقة  الغازي الغالف بفعل تنشأ كما ، والترب االمالح المختلفة

   والجزر والمد االمواج كطاقة

   Spatial Classification المكاني التصنيف -2
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   الى التواجد كثافة او المكاني التباين حيث من  الطبيعية الموارد تصنف

 الشمسي  واالشعاع الجوي والغالف الهواء  استثناء دون منها مكان كل في موجودة طبيعية موارد -أ

  والغابات والصخري المائي الغالف االنتشارمنها شائعة طبيعية موارد -ب

   المعدنية الموارد مثل االرض  سطح على محدودة اماكن في موجودة طبيعية موارد -ت

   Productive Classification االنتاجي التصنيف -3

 الدراسات كبيرة اهمية له اعطت االنتاجي التصنيف  ان اال السابقان التصنيفان اهمية من الرغم على

 وهذا ، البشري والنشاط الطبيعية الموارد بين العالقة طبيعة تحديد في اساس يشكل كونه الجغرافية

   الطبيعية الموارد مع والتعامل استغاللها يمكن التي الزمنية للمدة كافيا تصورا يعطي التصنيف

  الطبيعية الموارد مساهمة بسبب التصنيف من  النوع لهذا كبيرا اهتماما الحديثة الدراسات اعطت كما

 .  الزمنية مدتها وادامة الدولية والحروب السياسية الصراعات نشوء في منها البعض

  اقسام ثالثة الى  وانتاجها وجودها طبيعة وفق الطبيعية الموارد وت قسم

 منها البشري االستهالك حجم كان مهما تنضب ال التي المواد وهي:  الدائمة الطبيعية الموارد -1

  االرضية الحرارة وطاقة والرياح الشمسية الطاقة

  عند المستمر التجدد على محددة قدرة لها التي المواد هي: المتجددة الطبيعية الموارد -2

  االشجار قطع في المستمرة العمليات ان ذلك على مثال والترب الجوفية المياه منها االستهالك

  واالشجار النباتات زراعة عمليات  يرافقها لم ان االنهيار الى ستؤدي الغابات في الموجودة

 المقطوعة  االشجار عن المعوض المستقبل في تكون ان يمكن والتي
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  بط  بشكل تتولد او محدودة بطريقة توجد التي المواد وهي: المتجددة غير الطبيعية الموارد -3

 الطبيعي والغاز الخام والبترول الفحم نها محدود بشكل البشرية االحتياجات تجهز والتي جدا

 ال والثوريوم اليورانيوما النووي والوقود

   الطبيعية الموارد اهمية

  والتكاثر والنمو العيش االنسان يستطيع الطبيعية الموارد خالل من ـ1

  لكونها والحضارية البشرية وتطويرالموارد لتنمية االساسية المقومات من الطبيعية الموارد ان ـ2

  بها واالنتفاع  الطبيعية الموارد الستثمار وتدفعه االنسان تحفز

 المستوطنات وانشاء والسياحة والصناعة كالزراعةا للدولة الشاملة التنوية الخطط تتوقف ـ3

 المتاحة  الطبيعية مواردها وحجم طبيعة علىال السكانية

 الطبيعية الموارد طبيعة على كبير \حد الى الدولة في المعيشي ومستواه الفرد دخل معدل يعتمد ـ4

   فيها المتواجدة

  االقتصادي وميزانها الدولة قوة احتساب عند االساسية المقومات من الطبيعية الموارد تعد ـ5

  ضمنه تقع الذي  واالقليم الخارجي العالم في تأثيرها ومدى والسياسي
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  السياحة  حركة تنشيط في  وتأثيرها  الطبيعية  االمكانات

ــوع إن ـــكانات تن ــة اإلم ــه الطبيعي ــأثيره ل ــي ت ــيط ف ــة تنش ــياحية الحرك ــا ، الس ــت فكلم ــوارد تنوع  الم

 المقومـــات تفعيــل إلــى تهـــدف و.  الســياح يمارســها التــي الســـياحية األنشــطة تنوعــت الطبيعيــة

ــى لتصــل الســياحية ــع يتناســب حجــم إل ــي مردودهــا م ــائم و الطبيع ــال و الق  معظــم أن يالحــظ كمــا فع

ــدول ــة ال ــا و العربي ــراق منه ــاني الع ــدرجات و  تع ــة ب ــ خر أو بشــكل متفاوت ــن ب ــدهور م ــوارد ت  الم

 وضــع يتطلــب لــذا ، المــواطنين صــحة علــى تــؤثر التــي التلــوث معــدالت ارتفــاع و ، الســياحية

ــط ــرامج و الخطـ ــاليب و البـ ــليمة األسـ ــين السـ ــة لتحسـ ــة نوعيـ ــمان و البيئـ ــتخدام ضـ ــل االسـ  األمثـ

 ، لإلنســان المالئمــة المعيشــية و البيئيــة و النفســية و  الصــحية الظــروف يحقــق بمــا ، للمــوارد

ــوء فـــي و ــان ذلـــك ضـ ــات فـ ــة اإلمكانـ ــؤثر الطبيعيـ ــأثر و تـ ــي ، تتـ ــؤثر فهـ ــن تـ ــة مـ ــذب ناحيـ  الجـ

ــة كالخصــائص الســياحي ــوا  المناخي ــدل الج ــع ،ال المشــمس المعت ــود م ــوارد بعــض وج ــاه الم  كالمي

ــطحية ــارا  السـ ــاه أو البحيـــرات أوال األنهـ ــة ميـ ــطح و معدنيـــة أو جوفيـ ــط السـ  موقـــع و المنبسـ

ــوي ــافي ، دينــي ، تــاريخيا فاعــل حي ــي اآلخــر هــو يســهمال  ثق  قــد و الســياحي، النشــاط رفــد ف

 الجليـــد علــى كــالتزحلقا  الـــبعض يتصــور كمــا فقـــط ممارســة لــيس الطبيعيـــة اإلمكانــات تكــون

ــي تتمثــل اخــر دور لهــا يكــون أنمــا و     ،ال مــثال ــاظر مشــاهدة ف ــة المن  بجوهــا تتســم التــي الطبيعي

ــي ــمس النقـ ــن الخـــالي و المشـ ــذلك و ، التلـــوث مـ ــياحة فـــأن بـ ــين تجمـــع السـ  و المشـــاهدة بـ

ــي الممارســة ــب هــذا واحــد،و ان ف ــة البيئــة صــيانة يتطل ــل الطبيعي  نشــاط الســياحة ألن مكوناتهــا بك

ــب ــوث  ، مرك ــاه فتل ــثال المي ــق م ــة يعي ــباحة الرياضــية األنشــطة ممارس ــؤثر و ، كالس ــى ي ــاه عل  مي

ــرب ــائح يتــأثر بالتــالي و الش ــات لنــوع تبعــا   و الســاكن، و  الس  الســياحية األنشــطة تقســم اإلمكان

 ســياحة ، ســياحية مواســم إلــى كــذلك و ، التاريخيــة و الدينيــة و الترفيهيــة و االســتجمامية إلــى

 صيفية و  شتوية
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 : مياه جوفية ،عيون، ابار الموارد المائية

ــواردا ــة لمـ ــوارد أوا المائيـ ــاء مـ ــيال  المـ ــورد هـ ــذي المـ ــن الـ ــول يمكـ ــه الحصـ ــى منـ ــاء علـ  المـ

ــتخدامه ــدر السـ ــاه كمصـ ــرب لميـ ــتحمام و الشـ ــي االسـ ــور وفـ ــع أمـ ــرية تنفـ ــل البشـ ــة مثـ  الزراعـ

 .عذب ماء  وجود  يتطلب ذلك وكل. ذلك وغير  المنزلية الشؤون إلى  باإلضافة  والصناعة

 مـــن فقـــط% 3 أن حـــين فـــي ،%ال97ا مـــالح مـــاء هـــو األرض علـــى الموجـــود المـــاء أغلـــب إن

ــوارد ــة الم ــون المائي ــاه تك ــة، مي ــر عذب ــن وأكث ــي م ــوارد ثلث ــاه م ــة المي ــود العذب ــى موج ــكل عل  ش

ــد ــي متجم ــالج ف ــة المث ــة واألغطي ــة الجليدي ــا. القطبي ــاقي أم ــوارد ب ــاه م ــة المي ــر العذب ــدة غي  المتجم

ــي فتوجــد ــاه ف ــة، المي ــاقي الجوفي ــى والب ــرات شــكل عل ــى وجــداول وأنهــار بحي  أو األرض ســطح عل

 .ماء  بخار شكل على

ــى ــرغم عل ــن ال ــوارد م ــاه م ــة المي ــن هــي العذب ــوارد م ــددة، الم ــزون أن إال المتج ــائي المخ ــن الم  م

ــاه ــة المي ــاقص فــي الجوفي ــد ممــا مســتمر، تن ــي، التــوازن يهــدد ق  صــورة توجــد ال أنــه خاصــة البيئ

 .التوازن  بهذا  اإلخالل خطر لمدى  واضحة

 :  الجوفية المياه -

ــاه يقصــد  ــة بالمي ــك الجوفي ــي تل ــت ســواء األرض ســطح تحــت توجــد الت ــي كان ــة ف ــان حال  أم الجري

 بعــد أو عيــون شــكل فــي اإلنســان تــدخل وبــدون طبيعيــة بصــورة أمــا الســطح علــى وتظهــر الركــود

 .  وكهاريز أبار شكل في  تدخله

ــوارد تحتـــل ــة المـ ــرة مكانـــة المائيـ ــالم  دول مـــن دولـــة اي فـــي كبيـ ــرورية فهـــي ، العـ ــاة ضـ  لحيـ

ــوان االنســان ــات والحي ــد ، والنب ــا وتعتم ــر عليه ــن كثي ــر الصــناعات م ــن وكثي ــات م ــان، فعالي  االنس

ــد ــوارد وتع ــة الم ــة ذات المائي ــرة اهمي ــي كبي ــاطق ف ــة المن ــبه الجاف ــة وش ــة وتتصــف ، الجاف  مقارن
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 لــذلك.  اســتثمارها احســن مــا اذا للنضــوب قابلــة غيــر بأنهــا االخــرى الطبيعيــة الثــروة بمــوارد

 تـــوافرت مـــا اذا وخاصـــة ، مكانيـــا الســـياحية التنميـــة لتحقيـــق الرئيســـية المتطلبـــات احـــد تعتبـــر

 الســــياحية االنشــــطة تــــوطن متطلبــــات مــــع تتناســــب اقتصــــادية وبكميــــات ممتــــازة بنوعيــــات

ــوارد ــة وللمـ ــة المائيـ ــتيطان تحقيـــق فـــي اهميـ ــذي البشـــري االسـ ــر الـ ــامال   يعتبـ ــا   عـ ــوطن مهمـ  لتـ

 السياحية  االنشطة

   الجوفية المياه مظاهر  

ال  الينــــابيع]ا  العيــــون منهــــا ، أشــــكال بعــــدة األرض ســــطح علــــى الجوفيــــة الميــــاه تظهــــر   

Springs  ]ا واآلبــــــارWells  ا  المفقــــــودة والمجــــــاريالLost Streams  والنــــــافوراتال 

 .هما اآلبار من نوعان وهناكال  Geysers and hot Springsا   الحارة  والينابيع

 ال  المائية الينابيعا  العيون - 1

 منطقــة أو فتحــة طريــق عــن ســطحها إلــى األرض بــاطن مــن تلقائيــا   تنبثــق ميــاه عــن عبــارة وهــي

 كميـــة بـــاختالف أطوالهـــا تختلـــف مائيـــة مجـــاري أو مجـــرى عنـــدها ويتكـــون المســـاحة محـــدودة

 ال . الينابيعا   للعيون  المائي  التصريف

 فــي العيــون النتشــار الطــولي االمتــداد مــع ، النجــف مدينــة مــن الغــرب إلــى العيــون انتشــار يتركــز 

ــة مـــن يمتـــد والـــذي العيـــون بخـــط والمســـمى العـــراق مـــن والجنوبيـــة الشـــمالية البـــاديتين  ناحيـ

ــم 20ا  كبيســة ــت غــرب ك ــيال  هي ــي الشــمال ف ــن الغرب ــراق م ــى الع ــز وحت ا  الســماوة قضــاء مرك

ــى محافظــة ــيال  المثن ــوب ف ــرتبط ، الشــرقي الجن ــام توزيعهــا وي ــدادات مــع الع  نطــاق واتجاهــات امت

ــو هيـــت فوالـــق ــر – أبـ ــرات وفوالـــق الجيـ ــل حيـــث ، الفـ ــدوع هـــذه تعمـ ــذ الفوالـــق أو الصـ  كمنافـ

   المختلفة األصول  ذات  الجوفية المياه تدفق أو  لتسرب
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ــذه ومـــن ــيةا  العيـــون هـ ــة الحياضـ ــة وشـــجيج والرويزوالرهبـــان والقريبـ ــيد والرحبـ ــادي وسـ  حمـ

 وصـــيطح والجرثمـــي وخربـــان حســـين وحـــاج مســلم وقلعـــة ســـعيد وســـيد االســـاويد و والرهيمــة

 ال.   والمستراحة  والعزية  وجعن  ومعتوك

 تتعـــدى ال بحيـــث محـــدود تـــدفق ذات تكـــون أن أو معطلــة تكـــون أن أمـــا العيـــون هـــذه اغلــب أن 

ــاه ــة المي ــين فوه ــع ، الع ــبب ويرج ــي الس ــك ف ــى ذل ــرة إل ــار كث ــطحية اآلب ــة أو الس ــي االرتوازي  الت

ــرت ــي حف ــنوات ف ــرة الس ــر األخي ــذي األم ــى أدى ال ــاقص إل ــاه مناســيب تن ــة المي ــال الجوفي  دون وح

ــدفقها ــون مــن ت ــذلك ، العي ــال بســبب وك ــذي اإلهم ــه تعرضــت ال ــون هــذه ل ــث العي ــب حي ــر يتطل  األم

 األنظــار توجيــه يتطلــب األمــر وهــذا. والمائيــة الهوائيــة الرســوبيات مــن فتحاتهــا كــري متابعــة

 فــي المائيــة المــوارد ومديريــة الســياحة دائــرة ومــن المحافظــة فــي المحليــة الســلطة قبــل مــن إليهــا

ــوفرة المائيــة المــوارد أنــواع مــن نوعــا تمثــل وهــي بهــا واالهتمــام أعادتهــا بهــدف المحافظــة , المت

 السياحية  لالستثمارات جذب  عامل  المنطقة تلك تكون أن  أريد ما وإذا

 كــوادر قبــل مــن مكثــف عمــل بــرامج وضــع خــالل مــن إليهــا الميــاه تعــود أن فيجــب الســياح ولجــذب

 فــي يبعــث بيئيــا جمــاال المنطقــة علــى تضــفي التــي الطبيعيــة الظــواهر مــن نعــدها وان بهــا مختصــة

 العيــون هــذه حــول االســتراحة أمــاكن فــي اإلقامــة خــالل مــن والســرور البهجــة الســائح نفــس

 طبيعيــة معــالم مــن فيهــا ومــا الصــحراء ربــوع فــي الغــور رحلــة بعــد الســياح تســتقبل التــي المائيــة

 .  السائح عنها  يبحث

  اآلبار -2

ــاه لجلــب األرض فــي محفــور عــادة   عمــودي ممــر أو ثقــب هــوال  Wellا  البئــر  ــى الجوفيــة المي  إل

ــون.   الســطح ــة تك ــر عملي ــار حف ــا اآلب ــة أم ــار وتســمى بســيطة وبوســائل يدوي ــذ اآلب ــار عندئ  باآلب
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ــة ــتثمر اليدوي ــا وتس ــاه فيه ــة المي ــة الجوفي ــن  القريب ــطح م ــر أو األرض س ــائل تحف ــة بوس  ميكانيكي

ــورة ــمى متط ــذاك وتس ــاه ان ــة المي ــر الجوفي ــا   األكث ــزر عمق ــا واألغ ــن أنتاج ــابقتها م ــا   س  مــا وغالب

ــون ــاق يك ــاه انبث ــا المي ــائي بشــكل منه ــدروليكي الضــغط جــراء تلق ــار وتســمى الهي ــة باآلب   االرتوازي

ــان مــن اآلبــار هــذه أعمــاق وتختلــف.  ــادرا   أنهــا إال ، اخــر إلــى مك ــد مــا ن  مال 50ا عــن عمقهــا يزي

ــي ــة فـ ــبة منطقـ ــف هضـ ــبة النجـ ــار بالنسـ ــي لآلبـ ــتثمر التـ ــة تسـ ــطحية الطبقـ ــزانا  السـ ــاه خـ  ميـ

ــاعي العصــر رســوبيات ــار أعمــاق تتجــاوز فيمــا ،ال  الرب ــي اآلب ــة تســتثمر الت ــة الطبق  خــزانا  الثاني

ــاه ــوين ميـ ــدمام تكـ ــي مال 100ال ا الـ ــداد فـ ــاحة امتـ ــة مسـ ــها المنطقـ ــن نفسـ ــغط ويمكـ ــاء لضـ  المـ

 . منه قريبا أو األرض سطح إلى  اآلبار هذه في  المياه يرفع أن  االرتوازي

ــف ــذلك وتختل ــة ك ــة الطاق ــار اإلنتاجي ــن لآلب ــة م ــى منطق ــرى إل ــى أخ ــل وحت ــة داخ ــدة المنطق  الواح

 المكمــن فــي أعلــى هــي لآلبــار اإلنتاجيــة الطاقــة أن نجــد النجــف هضــبة منطقــة ففــي ، نفســها

 فيمــا ثــا /لتــرال 15 - 5ا العلــوي المكمــن حالــة فــي التتجــاوز إذ العلــوي المكمــن فــي عنهــا الســفلي

ــرال 15ا تتجــاوز ــا/  لت ــاني للمكمــن بالنســبة ث ــا ، الث ــي أم ــة ف ــراوح النجــف بحــر منطق ــدالت فتت  مع

 .  التوالي على ثا /لترال  10 – 2ا  الشبكة بادية وفي ثا /لترال 33 - 4ا من  اإلنتاجية

 األرض ســطح مســتوى بــين وتتــراوح اخــر إلــى بئــر مــن االبــار فــي  الثابــت المــاء مناســيب تتبــاين

ــا ــي كم ــار ف ــة اآلب ــين ، االرتوازي ــتوى وب ــي مال 200ا المس ــدة ف ــار ع ــي اب ــة ف ــر منطق ــف بح  النج

 فــي وتقــل الشــتاء أشــهر فــي باالزديــاد تبــدأ عــام بشــكل  الميــاه مناســيب أن ، الشــبكة وباديــة

 هــذه فــي األمطــار ســقوط نتيجــة الجوفيــة الميــاه مخــزون تعــاظم علــى داللــة وهــو ، الصــيف أشــهر

 .   االستهالك  بقلة  مصحوبا   األشهر
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   المعدنية  الثروة

ــؤدي ــروة ت ــة الث ــا   دورا   المعدني ــي مهم ــاد ف ــوطني االقتص ــي ال ــي العراق ــدمتها وف ــنفط مق ــل.  ال  فقب

ــدأ أن ــر يب ــنفط بتصــدير القط ــان ال ــا   اقتصــاده ك ــى قائم ــاج عل ــي اإلنت ــة الزراع ــرة بدرج ــى كبي  وعل

 . أقل  بدرجة  التجارة

ــير ــات وتش ــى التحري ــود ال ــادن وج ــي المع ــاطق ف ــة من ــن مختلف ــراق م ــل الع ــة الصــحراء مث  الغربي

ــض ــات وبع ــمالية المنطقــة محافظ ــتغل ولــم.  الش ــنفط ســوى يس ــت والفوســفات ال  والقيــر والكبري

ــل ــس وصــخور والرم ــوم.  الكل ــركة وتق ــادن ش ــة المع ــتغالل الوطني ــل باس ــاجي الرم  لمصــلحة الزج

ــل ــاج معمـ ــادي زجـ ــل الرمـ ــكندرية ومعمـ ــي,  اإلسـ ــة فـ ــمة منطقـ ــرب أرضـ ــة غـ ــدر حيـــث الرطبـ  قـ

 ال .1%ا  95.4  وبنقاوة طن مليون  10.6  بنحو  االحتياطي

 ال :2االعراق في  الموجودة  المعادن أبرز يأتي  يلي وفيما

.  كــم 90 بنحــو الرطبــة شــمال الكعــرة مــنخفض فــي االطيــان هــذه تقــع:  الســيراميك أطيــانـ 1

ــل وفــي ــايق ت ــدر العن ــيض الســيراميك مــن االحتيــاطي ق ــون 74.3 بنحــوال 1960 عــاما األب  طــن ملي

ــار 1.3 و ــن مليـ ــيراميك طـ ــون للسـ ــر,  الملـ ــا وأكثـ ــي منهمـ ــة فـ ــد منطقـ ــي جيـ ــة الملوصـ  ومنطقـ

 .  سمحات

ــد:  الـــدولومايتـ 2 ــي الـــدولومايت يتواجـ ــة الصـــحراء فـ ــة شـــمالا الغربيـ ــة وشـــمالال الرطبـ  مدينـ

 .  طن الف  727.4 بنحو  الرمادي قرب  الجبهة  منطقة في وقدر  الموصل
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ــس حجــرـ 3 ــد:  الكل ــر ترســبات تمت ــس حج ــن الكل ــائم م ــى الق ــة وحت ــدر.  العكب ــاطي وق ــي االحتي  ف

 أبــو/  الرمــادي غــرب وفــي,  طــن مليــونال 42ابـــ عنــه وقــرب,  طــن مليــون 9.6 بنحــو هيــت

 . طن  مليون 1.9  بنحو صفية

 3م مليــون 0.75 و 3 م مليــون 2.2 بنحــو جبهــة عــين فــي منــه االحتيــاطي قــدر:  االســفلتـ 4

 . هيت في 3م  ومليون وازل  عين في 3م  100000 و جير أبو في

ــبسـ 5 ــات تتــوفر:  الج ــه كبيــرة كمي ــالي فــي من ــة,  راوةا الفــرات أع  االحتيــاطي وقــدرال . دعيبل

ــي ــة ف ــمال العكب ــادي غــرب ش ــو الرم ــن مليــار 1.6 بنح ــد.  ط ــرى كميــات وتوج ــي أخ  الفلوجــة ف

ــنة الكعـــرة مـــنخفض فـــي لترســـباته تحريـــات جـــرت:  لحديـــدـ ا6 نينـــوى فـــي وكـــذلك وهيـــت  سـ

ــفت 1962/1963 ــات واكتشـ ــر كميـ ــادية غيـ ــث اقتصـ ــيد لثالـ ــد أوكسـ ــها الحديـ ــون 2.6 وكميتـ  مليـ

ــن ــبةال ط ــد ونس ــا% 35 فيهــا الحدي ــد كم ــد يوج ــة شــمال الحدي ــي الرطب  ان اال الحســينيات وادي ف

 .  اقتصادية غير  كمياته

ــاك ــادن وهن ــرة مع ــل أخ ــاص مث ــاس الرص ــك والنح ــدير والزن ــت والقص ــل والكوبال ــروم والنيك  والك

 والرخــــام اليورانيــــوم مثــــل فلزيــــة ال معــــادن الــــى باإلضــــافة.  والــــذهب والفضــــة والمنغنيــــز

 .العراق  مناطق جميع في  منتشرة  وغيرها  والقير والفحم  والملح  والصلصل

 المعادن  تصنيف

ــادن تصــنف ــا المع ــايير تبع ــة لمع ــا مختلف ــا خواصــها فيه ــي ووجوده ــة فب ــق الطبيع ــا وطرائ  تكوينه

 هــذا وفــي Beatman بيتمــان العــالم عليــه ال الــذي التقســيمات تلــك بــين ومــن واســتخداماتها
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ــيم ــنف التقسـ ــات تصـ ــة الخامـ ــى المعدنيـ ــرعين الـ ــيين فـ ــا رئيسـ ــادن همـ ــة المعـ ــادن الفلزيـ  والمعـ

   -:الفلزية المعادن  وتشمل  الالفلزية

 والبالتين والفضة  الذهب مثل  الثمينة  الفلزات -1

   وااللمنيوم  والقصدير  والزنك النيكل  والرصاص النحاس  مثل  الحديدية غير  الفلزات -2

ــزات -3 ــبائك الفلـ ــة والسـ ــل الحديديـ ــد مثـ ــز الحديـ ــروم والمنغنيـ ــت والكـ ــديوم والكوبالـ  والفانـ

 والكاوميوم

ــون مثـــــل النـــــادرة الفلـــــزات -4  والزئبـــــق والمغنيســـــيوم والبريليـــــوم والـــــزرني  االنتمـــ

 والرموث  والزركومنوم  والتيتامنوم  والثوريوم  والبوراتيوم

 

  -:الى فتقسم  الالفلزية  المعادن اما

   الطبيعي  والغاز والنفط  الفحم مثل  المعدني  الوقود مواد -1

 والفلسدار  الطفل مثل  الخزف مواد -2

 واالسفلت  والجبس  والبازلت  الجيري والحصى  الرمل مثل  والتشييد  البناء مواد -3

ــواد -4 ــي الم ــتخدم الت ــي تس ــل الصــناعة ف ــتوس مث ــا االسبس ــك والميك ــاريوم والفل ــل والب  ورم

   والبنتونايت  الزجاج

ــادن -5 ــة المعــ ــل الكيمياويــ ــوديوم امــــالح مثــ ــيوم الصــ ــيوم والمغنيســ ــت والبوتاســ  والكبريــ

   وغيرها  والنترات
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   والفلوريت  والماجريت  الجرافيت مثل  والتكسير  التعدين في  تستخدم التي  المواد -6

   والماس  كالجرانت  السحج مواد -7

 والتركواز  كالياقوت  الكريمة  واالحجار الزينة  معادن -8

 

ا للسياح جاذبة  العراق في الطبيعية النباتات  ر والزول

ــات هــي ــو نبات ــى تنم ــة بصــورة األرض ســطح عل ــدون طبيعي ــدخل وب ــان ت ــا، اإلنس ــأثر برعايته  وتت

 نتـــاج الطبيعـــي النبـــات ويعـــدل . والتربـــة والتضـــاريس المنـــاو:  وهـــي طبيعيـــة عوامـــل بمجموعـــة

ــاو ويتصــدر العوامــل، لهــذه ــث مــن العوامــل هــذه المن ــة نوعيــة حي ــات وكثاف ــة النبات  ومــن. الطبيعي

ــة  النــوع حيــث مــن الطبيعــي للنبــات إخــتالف هنــاك أنل  نجــد والتضــاريس والتربــة المنــاو دراس

ــة ــثال ع والكثاف ــات فم ــة نبات ــوار منطق ــف األه ــن تختل ــة ع ــذلك الصــحراوية، المنطق ــين وك ــجار ب  أش

 .الرسوبي السهل  منطقة في  المائية  المسطحات  مناطق وبعض األنهار  ضفاف  وشجيرات

 مـــن التربـــة حفـــظ فـــي يســـاعد فهـــو العراقـــي القطـــر فـــي الطبيعـــي للنبـــات جمـــة فوائـــد وهنـــاك

 تنتجهـــا التـــي كاألثمـــار أخـــرى فوائـــد ولـــه وللوقـــود، الحيوانـــات، لرعـــي مهـــم ومـــورد الجـــرف،

ــجار ــاقير األش ــة والعق ــي واألدوي ــتخرج الت ــن تس ــائش م ــا الحش ــد كم ــي تفي ــد ف ــاح ص ــارة الري  الح

 .الرملية  العواصف  ضرر من وتقلل  المدن جو من  وتلطف  والباردة

 الطبيعــي، النبــات مــن عــدة أقــاليم لنــا ظهــرت فقــد العــراق، فــي والتضــاريس المنــاو تبــاين وبســبب

ــاك ــات فهن ــد الغاب ــة الســفوح عن ــرى الجبلي ــي متنــاثرة وأخ ــيم ف ــذا الصــحراء، إقل ــد وهك  بقيــة عن

ــاطق توجــد وال. األخــرى القطــر ســطح معــالم ــين واضــحة فاصــلة من  نتيجــة واخــر، طبيعــي نبــات ب
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ــي التشــابه ــات ف ــة تكوين ــي الترب ــيم ف ــيم الهضــبة إقل ــا المجــاور، الرســوبي الســهل وإقل ــى أدى م  ال

 .اإلقليمين  بين  موزعة كبير حد الى  متشابهة  طبيعية نباتات  وجود

ــدل  ــات منــاطق وتع ــن الطبيعــي النب ــة المنــاطق م ار، للســياح الجاذب ــزول ــا، يتمتعــون إذ وال  مثــلع به

 مــن وغيرهــا والمســتنقعات األهــوار فــي والبــردي القصــب ونباتــات الشــمالية، المنطقــة غابــات

 :الى  العراق في  الطبيعي النبات  تقسيم ويمكن.  المناطق

 

ــات.    1 ــة النبات ــو: الجبلي ــي تنم ــة ف ــة المنطق ــث الجبلي ــاثر حي ــار، تك ــون األمط ــن فتتك  الغابــات م

ــة والحشــائش ــدل . الطويل ــة وتع ــة المنطق ــن الجبلي ــف م ــاطق أكث ــا العــراق من ــل. الطبيعــي بنباته  ويحت

ــات ــي النب ــات بشــكل الطبيع ــالي مــن%ال 4ا نســبة غاب ــراق، مســاحة إجم ــن%ال  60ا وتشــكل الع  م

ــاطق ــة، المن ــون الجبلي ــا وتتك ــن معظمه ــجار م ــوط أش ــتثناء البل ــة باس ــه منطق ــروش زاويت ــي وات  ف

ــة ــوك محافظـ ــث دهـ ــود حيـ ــا تسـ ــجار فيهـ ــنوبر، أشـ ــافة الصـ ــى باإلضـ ــود الـ ــة وجـ ــة غابـ  تاريخيـ

 وتبلـــع العــراق فـــي الزيتــون غابـــات أوســع مـــن تعــدل  حيـــث بــدهوك بيـــزة منطقــة فـــي للزيتــون

 .زاخو شرق  جنوب  وتقع دونما ،  2675  مساحتها

 مــــن نباتاتهــــا وتكــــون المتموجــــة، المنطقــــة فــــي تنتشــــر: القصــــيرة الحشــــائش نباتــــات.    2

ــي القصــيرة الحشــائش ــر الت ــي تظه ــتاء فصــلي ف ــع، الش ــتفاد والربي ــا ويس ــي منه ــي ف ــان رع  قطع

ــام ــاعز األغن ــاك. والم ــدر مســاحة وهن ــم 200 تق ــي األحــراش مــن 2ك ــع الت ــى تق ــر ضــفاف عل  األنه

 .العراق أنحاء  مختلف في

ــات.    3 ــحراوية النباتـ ــي: الصـ ــات وتغطـ ــحراوية النباتـ ــن%ال 70ا الصـ ــاحة مـ ــراق، مسـ  أي العـ

ــا ــي إنهـ ــة تغطـ ــاع ثالثـ ــاحة أربـ ــبالد، مسـ ــمل الـ ــيم وتشـ ــبة إقلـ ــة الهضـ ــم الغربيـ ــهل ومعظـ  السـ
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ــات القصــيرة األعشــاب مــن وتتكــون الرســوبي، ــي الشــوكية والنبات ــاوم الت ــاف تق ــع. الجف  عــدد ويبل

 .نوعا  ال 450ا من  مايقرب  الصحراوية  النباتات

 وتنمـــو. العـــراق مســـاحة مــن%ال 4ا علـــى تربـــو مســـاحة تشــغل: األنهـــار ضـــفاف نباتــات.    4

ب ونباتـــات الجبلـــي، اإلقلـــيم فـــي والجـــوز الصفصـــاف مثـــل األنهـــار، ضـــفاف علـــى رب  وعـــرق الغـــب

 السوس

 دوافع ورغبات السائح 

  الوضع تدعم كبيرة أرباح من تحققه ولما االقتصادية  ألهميتها نظرا   السياحة بصناعة االهتمام زدادأ

 علميا   السياحة مستوى رفع إلى تهدف التي المساعي كل يشمل االهتمام أن كما. للدول االقتصادي

  وغيرها,  المواطنين بين السياحي الوعي ونشر , كالتسويق, العلوم ببعض فاستعانت.  وعمليا   وفنيا  

 . السياحي بالعمل المتصلة العلوم من

 : وهي السياحية الحركة لدفع أسباب خمس هناك ان يبدو

  المتميزة الحديثة الحياة في ضروريا الطلب هذا  واصبح. والذهن للجسد واالنتعاش الراحة لتحقيق -1

 . واالجهاد والضغوط بالسرعة

 فترة رحالت تدعيمها على عملت شهية وهي. األجنبية باألجزاء واالهتمام واالثارة المتعة لتحقيق -2

 . والسينما والتليفزيون اراديو مثل الحديثة االعالم وأجهزة الحرب

  والصيد القوارب وركوب الجبال وتسلق الجليد على التزحلق مثل الرياضية األنشطة للممارسة -3

 .الماء تحت والسياحة بالبندقية للسمك
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  على للحصول األحيان بعض وفي المشرقة والشمس  المنعش الهواء على للحصول طبية ألغراض -4

 . معدنية مياه في حمام

 .هامة وحضارية تاريخية ارتباطات لها الماكن بخاصة لالهتمام -5

 

ــدا ان الواضــح ومــن ــل او عدي ــل هــذه ك ــد العوام ــل ق ــي تعم ــس ف ــت نف ــبعض ان رغــم الوق  يصــر ال

ــى ــون االجــازة قضــاء ان عل ــين لســبب يك ــك. مع ــذين فأولئ ــوفر ال ــم تت ــوارد له ــة الم ــت المالي  والوق

ــذهبون ــا يـ ــة لمنـــاطق دائمـ ــرض الشـــتوية الرياضـ ــي معـــين لغـ ــلق او التزحلـــق فـ  الجبـــال تسـ

 اال لشـــيء ال البريطـــانيين مـــن كثيـــرا المتوســـط البحـــر أراضـــي وتجتـــذب. القمـــة الـــى والوصـــول

ــى  اال اوربــا امريكــي أي يــزور وال. المشــرقة الشــمس مــن متصــلة أيــام بســبعة التمتــع امــل عل

 التاريخيـــة المــدن ومشــاهدة Old homeland القــديم الــوطن ارض علـــى نظــرة القــاء لمجــرد

 .وفينيسيا  وروما وهيدلبرج Brugge برج  افون، على  ستراتفورد  أكسفورد، مثل

 

 :  وأنماطها السياحة  أنواع

ــف ــواع تختل ــياحة أن ــا و الس ــدرتها أنماطه ــى وق ــذب عل ــياحي الج ــافة, الس ــى باإلض ــوع إل ــكل تن  ش

 :  أهمها معايير  لعدة تبعا إليها  المؤدية  النقل ووسائل  الطرق  وطبيعة

 السياحية اإلقامة فترة -1

 السفر إلى الدوافع أو  المرحلة  من للهدف وفقا -2

 اإلقامة  ومدة  السياحة لحركة وفقا -3
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 حديثة  سياحية أنماط -4

 

 :  السياحية اإلقامة  لفترة وفقا السياحة أنماط -:  أوال

 :  هما نمطين إلى  المعيار لهذا  تبعا السياحة  وتنقسم

ــتم:  الموســمية الســياحة -/1 ــنمط هــدا وي ــرات خــالل الســياحة مــن ال ــا الســنة مــن محــددة فت  وغالب

ــيرة مـــاتكون ــم وفـــي, قصـ ــان معظـ ــاو يكـــون األحيـ ــبب هـــو المنـ ــذا فـــي األساســـي السـ ــنمط هـ  الـ

 .  والمشاتي  المصايف تضم  حيث, السياحي

ــياحة -/2 ــا ويقصــد:  الدائمــة الس ــي الســياحية األنشــطة به ــول علــى تمــارس الت  الســنة مــدار ط

ــر ــرة المرتبطــة وغي ــة بفت ــي محــددة زمني ــاين.  الســنة ف ــن حجمهــا ويتب ــرة م ــا ألخــرى فت ــدة تبع  لع

ــل ــة عوام ــي تتمثــل متباين ــذب عامــل ف ــياحي الج ــة عوامــل, الس ــائدة والظــروف, المنافس  فــي الس

ــواق ــدرة األسـ ــياح المصـ ــوال, للسـ ــادية واألحـ ــية االقتصـ ــدول والسياسـ ــدرة للـ ــتقبلة المصـ  والمسـ

 .للسياح

 

ــا ــاط: ثاني ــياحة أنم ــا الس ــع وفق ــدود أو الجغرافــي للموق ــم:  الح ــياحة وتنقس ــا الس ــذا تبع  النــوع له

 : هي  أنماط ثالث إلى

 مكـــان مـــن الســـائح انتقـــال حركـــة بأنهـــا تعـــرف:  Internal Tourism الداخليـــة الســياحة -/1

ــه ــاد إقامت ــادة المعت ــان لزي ــر مك ــة أو أخ ــرى منطق ــل أخ ــدود داخ ــه ح ــي دولت ــيم الت ــا يق ــث, فيه  بحي
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 أو العمـــل عــدا فيمــا األغـــراض مــن غــرض ألي متـــرا كيلــوا أربعــين عـــن التقــل مســافة يقطــع

 .الكسب لغرض

 دول بــين واإلقامــة الســفر حركــة بهــا ويقصــد:  Regional Tourism اإلقليميــة الســياحة -/2

ــدم, واحــدة ســياحية منطقــة تشــكل متجــاورة دول بــين ــة هــذه فــي المتجــاورة الــدول وتق ــة الحال  كاف

 وتنشـــيط لتنميـــة بينهـــا فيمـــا والتكامـــل التجـــانس نـــوع لتحقيـــق والالزمـــة المتبادلـــة التســـهيالت

 إل ... وسنغافورة, والفلبين,  وماليزيا,  إندونسيا في الحال هو كما  السياحة

ــف ــياحة حجــم وتختل ــن وأنشــطتها الس ــيم م ــدى ألخــر إقل ــوافر لم ــل ت ــذب عوام ــى, الســياحية الج  إل

 . االقليم  داخل  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف تباين  جانب

 واإلقامــة االنتقــال حركــة فــي الــنمط هــذا يتمثــل:  External Tourism الدوليــة الســياحة -/3

ــة ــر المؤقت ــدود عب ــدول ح ــة ال ــي المختلف ــالم ف ــد.  الع ــهد وق ــذا ش ــنمط ه ــن ال ــياحة م ــارا الس  إزده

ــعا ــالل واس ــة خ ــرة األون ــمل األخي ــد لتش ــن العدي ــدول م ــة ال ــام نتج ــدول الهتم ــياحة ال ــل بالس  والعم

ــة مجــاال باعتبارهــا وتنميتهــا تخطيطهــا علــى ــا, الشــاملة االفتصــادية للتنمي ــنعكس مع ــى ي ــادة عل  زي

ــائحين ــادة السـ ــدة وزيـ ــامتهم مـ ــى. إقـ ــب إلـ ــك جانـ ــان ذلـ ــة كـ ــراد لرغبـ ــفر األفـ ــاهدة للسـ  للمشـ

 حياة  بطبيعة  والمعرفة  واالستجمام

 .الدولية السياحة  حجم زيادة إلى أدى, األخرى  الشعوب

 

 :  للسفر الدوافع أو  للهدف وفقا  السياحة أنماط:  ثالثا
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ــدد ــاط تتع ــياحة أنم ــا الس ــل وفق ــدف لعام ــو اله ــق وه ــع يتف ــات م ــياح رغب ــاتهم, الس ــة وإمكان  المادي

 :أهمها  أنماط عدة تضم لذلك  والعملية  الصحية  وخصائصهم الثقافية  ومستوياتهم

 و.العــالم عرفهــا التــي الســياحية األنمــاط أقــدم مــن الــنمط هــذا يعتبــر:  الترفيهيــة الســياحة -/1

ــة بالســياحة يقصــد ــال هــي الترفيهي ــن االنتق ــان م ــة مك ــان اإلقام ــرة أخــر لمك ــد قصــيرة لفت ــون ق  تك

 . النفس  عن  والترويح  والترفيهية  االستمتاع لغرض  واحدا يوما

ــياحة -/2 ــة الس ــدف:  Cultural Tourism الثقافي ــذا يه ــنمط ه ــن ال ــياحة م ــن الســفر الس ــى م  إل

 يثـــرى أن الســائح يســتطيع الثقافيــة الســياحة طريــق فعـــن. جديــدة أشــياء علــى التعــرف جانــب

 . ثقافته  وتزيد  معارفه دائرة  ويوسع  معلوماته

 أنـــواع ممارســـة أجـــل مـــن الســـفر الســـياحة مـــن الـــنمط هـــذا ويهـــدف:  الرياضـــية الســـياحة -/3

ــبط صــيد مثــل الرياضــات مــن محــددة  وخــالل محــددة أمــاكن فــي البريــة الحيوانــات أو الطيــور أو ال

 أو الجليـــد علـــى بـــالتزحلق الخاصـــة البحريـــة الرياضـــات لممارســـة أو الســـنة مـــن معينـــة فتـــرات

 كمـــا الرياضـــية والمهرجانـــات البطـــوالت مشـــاهدة فـــي المشـــاركة أو والمرتفعـــات الجبـــال لتســـلق

 . قارية أم  عالمية كانت  سواء  األلمبية الدورات في  واضح هو

 العالجيــة الســياحة مــن الرئيســي الهــدف ويعتبــر:  Heaith Tourism العالجيــة الســياحة -/4

 .العامة  بالصحة للعناية  النقاهة  فترات وقضاء  العالج هو

 أمــراض مثــل محــددة أمــراض مــن العــالج بــدور تشــتهر أقــاليم إلــى الســياح توجــه هــي بهــا ويقصــد

ــب ــراض القل ــاز وأم ــي الجه ــراض أو التنفس ــة األم ــراض أو الروماتزمي ــل العصــرية األم ــوتر مث  الت

ــرهم والعصــبي النفســي ــي األمــراض مــن وغي ــتج الت ــرة عــن تن ــز. الضــغوط كث ــاكن هــذه وتتمي  األم
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ــا ــفائية بخصــائص بتمتعه ــة ش ــل معين ــابيع مث ــاه ين ــة المي ــة أو المعدني ــات الكبريتي ــين وحمام  أو الط

 .  الساخنة المياه  نافورات أو المشع  الرمل

 مواردهــا مــن االســتفادة طريــق عــن العالجيــة الخــدمات تقــديم فــي الــدول مــن عديــد توســعت ولهــذا

 .البحر ومياه  والمناو  الطبية  والخدمات  الطين  وموارد  المعدنية  الينابيع من

ــياحة -/5 ــؤتمرات سـ ــات المـ ــد:  Conference Tourism واالجتماعـ ــا يقصـ ــاركة بهـ ــي المشـ  فـ

ــؤتمرات ــبات أو الم ــة أو االقتصــادية أو المناس ــي العلمي ــنظم الت ــى ت ــتويات عل ــة مس ــراوح متباين  تت

ــة بــين ــة القومي ــة واإلقليمي ــد.  والدولي ــد اهتمــام زاد ولق ــدول مــن العدي ــدة المــؤتمرات بســياحة ال  لع

 وتـــوافر االتصـــال وســـهولة, الشـــعوب بـــين ودعمهـــا. الدوليـــة العالقـــات زيـــادة:  أهمهـــا أســـباب

ــالت ــرعتها المواصـ ــادة, وسـ ــاون وزيـ ــدولي التعـ ــف الـ ــاالت بمختلـ ــية المجـ ــادية السياسـ  واالقتصـ

ــة ــة والعلمي ــا, والرياضــية والفني ــل مم ــن يجع ــة م ــان األهمي ــد بمك ــاءات عق ــات اللق ــين واإلجتماع  ب

 .  المشتركة  األمور دراسة أجل من  المختلفة  المجاالت في  المتخصصين

ــة الســـياحة -/6 ــفر هـــو:  الدينيـ ــة مـــن السـ ــال أو ألخـــرى دولـ ــدود داخـــل االنتقـ ــا دولـــة حـ  بعينهـ

ــارة ــاكن لزي ــا المقدســة األم ــتم ســياحة ألنه ــب ته ــي لإلنســان الروحــي بالجان ــزيج فه ــن م ــل م  التأم

 . خيري  بعمل القيام أجل من أو  الدعوة أجل من  السفر أو, والثقافي  الديني

ــياحة -/7 ــارض سـ ــد:  المعـ ــياحة تعـ ــارض سـ ــط المعـ ــتحدث نمـ ــن مسـ ــاط مـ ــياحة أنمـ ــث, السـ  حيـ

ــرت ــي ظهـ ــة فـ ــرة اآلونـ ــد, األخيـ ــت وقـ ــالتطور ارتبطـ ــناعي بـ ــر الصـ ــذي الكبيـ ــهده الـ ــالم شـ  العـ

 .  المعاصر

 المعـــارض مثـــل المختلفـــة الـــدول فـــي تقـــام التــي بالمعـــارض الســـياحة مـــن الـــنمط هـــذا وارتــبط

 .  وغيرها الكتاب ومعارض  التشكيلية  والفنون  والتجارية  الصناعية
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 األعمـــال لرجـــال المختلفـــة األنشـــطة تشـــمل:  Business Travel األعمـــال رجـــال ســـياحة -/ 8

 المعـــارض فـــي واالشـــتراك التجاريـــة الصـــفقات إلتمـــام خارجيـــة دول فـــي واإلقامـــة االنتقـــال فـــي

 بالتقــــدم المرتبطــــة الحديثــــة الســـياحية األنمــــاط مــــن الســــياحي الـــنمط هــــذا ويعــــد. التجاريـــة

ــادي ــاعي االقتص ــي واالجتم ــالم ف ــذب الع ــذا ويج ــياحي الــنمط ه ــدد الس ــر ع ــن كبي ــرغبين م  فــي ال

 للمســتثمرين وتســهيالت مزايــا مــن الــدول تــوفره لمــا نتيجــة والمعــارض المهرجانــات مشــاهدة

ــال ــال ورجـ ــذب األعمـ ــتثمارات لجـ ــة اإلسـ ــة العربيـ ــاهمتها, واألجنبيـ ــي ومسـ ــات فـ ــطة قطاعـ  األنشـ

 .السياحية  التنمية قطاع في  خاصة  المختلفة  اإلنتاجية  االقتصادية

 

ــا ــاط:  رابع ــيا أنم ــا حةالس ــة وفق ــياحة لحرك ــدة الس ــة وم ــننادا:  اإلقام ــى اس ــذا إل ــار ه ــذي المعي  ال

 : التالية  الثالثة  األنماط إلى السياحة  تقسيم يمكن  اإلقامة مدة  طول يعكس

ــلية الســـياحة -/1 ــا يقصـــد:  الفصـ ــياح إقامـــة بهـ ــان فـــي السـ ــرة محـــدد مكـ ــهرا تتجـــاوز ال فتـ  شـ

ــاين وإن, واحــدا ــنمط هــذا تب ــث مــن الســياحة مــن ال ــا, والزمــان المكــان حي  األســعار لمســتوى وتبع

 .  ورغباتهم السياح  دخول  ومستويات  العمالت  صرف وأسعار  السياحية  األماكن في

 تقتصــر وقــد, الشــهر عــن تزبــد لفتــرة معــين مكــان فــي الســياح إقامــة وهــي:  اإلقامــة ســياحة -/2

ــى ــار عل ــن كب ــاء, الس ــلوا الــذين أو والنس ــى وص ــن إل ــن التقاعــد س ــل ع ــذين أو, العم  يقضــون ال

 .  نقاهة فترة

ــياحة -/3 ــل س ــم:  التنق ــذا يتس ــنمط ه ــائح أن ال ــن, الس ــل أن يمك ــر ينتق ــر عب ــن أكث ــة م ــالل دول  خ

ــا الســـياحية الرحلـــة نفـــس ــذلك المعـــد للبرنـــامج تبعـ ــياحة تتميـــز لـــذا, لـ ــات بعـــدم التنقـــل سـ  الثبـ

 .للسياح  بالنسبة
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 : في وتتمثل:  حديثة  سياحية أنماط:  خامسا

 الـــدول مـــن العديـــد بهـــا تهـــتم التـــي الحديثـــة الســـياحة أنمـــاط مـــن تعـــد:  المعـــاقين ســياحة -/ 1

ــة ــم خاصـ ــبحوا وأنهـ ــون أصـ ــرائح يمثلـ ــرة شـ ــن كبيـ ــياح مـ ــدخ ذوي السـ ــة ولالـ ــد.  المرتفعـ  ويعـ

 أن يجــب عاديــا ســائحا أنــه علــى المعــاق مــع التعامــل هــو المعــاقين لســياحة الرئيســي الهــدف

 .  السياحية  باألنشطة  القيام من حقوقه على  يحصل

ــياحة -/ 2 ــوافز سـ ــر:  الحـ ــا تعتبـ ــن نمطـ ــاط مـ ــيحة أنمـ ــة السـ ــي المنظمـ ــا التـ ــات تنظمهـ  الهيئـ

ــركات ــرى والش ــاملين الكب ــا للع ــوع فيه ــن كن ــأة م ــى, المكاف ــب إل ــجيع جان ــاملين تش ــزين الع  المتمي

ــى ــادة علـ ــاج زيـ ــزهم اإلنتـ ــى وتحفيـ ــلة علـ ــل مواصـ ــة, العمـ ــاملين وخاصـ ــويق العـ  وإدارات بالتسـ

 وشـــركات, والبتــرول التـــأمين شــركات هـــي الســياحة مـــن الــنمط هـــذا مســتخدمي وأهـــم.  البيــع

 .  وغيرها  والصيدليات  السيارات وإنتاج,  التجميل

ــياحة -/ 3 ــحاري سـ ــات الصـ ــد:  والواحـ ــرز تعـ ــد ظـ ــن جديـ ــياحة مـ ــد السـ ــت وقـ ــياحة ارتبطـ  سـ

ــفارى ــلق السـ ــال وتسـ ــر الجبـ ــذا وظهـ ــنمط هـ ــن الـ ــياحة مـ ــورة السـ ــة بصـ ــي جليـ ــرب دول فـ  المغـ

ــي ــة, العربـ ــرب ودولـ ــر المغـ ــونس والجزائـ ــث, وتـ ــمت حيـ ــذه اتسـ ــرحالت هـ ــروض الـ ــون بعـ  الفنـ

 .  لمشاهدتها  السياح من كبير عذذ  تجذب التي  البدوية  الشعبية

 حيـــث, الســـياحة أنمــاط فـــي أيضـــا حــديث نمـــط تعـــد:  Eco Tourism الطبيعيـــة الســياحة -/ 4

ــوم  كبيــر بشــكل الســياحة فيهــا تســاهم والتــي, البيئيــة األضــرار وتفــادي البيئــة حمايــة علــى تق

 .  المنتظم  غير التوسع  نتيجة
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ــد ــياحة وتعتمـ ــة السـ ــى الطبيعيـ ــاظر علـ ــاحرة المنـ ــة السـ ــل, والخالبـ ــى وتعمـ ــة علـ ــة حمايـ  البيئـ

ــة ــاندة, الطبيعيـ ــة ومسـ ــلة التنميـ ــيطرة, المتواصـ ــى والسـ ــة علـ ــياحية التنميـ ــث السـ ــون ال بحيـ  تكـ

 .  الطبيعية  البيئة حساب على  السياحية  التنمية

 

 

 المنتجعات والمرافق السياحية في محافظات العراق

   اربيل  محافظة  مصايف

ــع: بيخــال شــالالتـ 1   ــذه تق ــي الشــالالت ه ــة ف ــل محافظ ــر اربي ــن واحــدة وتعتب ــل م ــع اجم  المواق

 مياههـــا وبـــرودة الطبيعيـــة مناظرهـــا وجمـــال الهـــادرة بشـــالالتها وتتميـــز العـــراق فـــي الســـياحية

   .راوندوز  مدينة عن كم 10  الشالالت هذه  وتبتعد  الوارفة  واشجارها

ــدين صــالح مصــيفـ 2  ــع وهــو: ال ــى يق ــتم بيرمــام جبــل عل ــه الوصــول وي ـــاربعة الي  دورة عشــر ب

ــة ــاع ويبلــع حلزوني ــل هــذا ارتف ــطح مســتوى عــن م 1090 الجب ــع البجــر س  درجــات اقصــى وتبل

ــرارة ــه الح ــة 36ا صــيفا في ــة درج ــدال مئوي ــي المصــيف ويمت ــة ف ــل واســعة منطق ــى تط ــهل عل  الس

ــد ــى الممت ــة ال ــل مدين ــى جهــة مــن اربي ــل وال ــاز. اخــرى جهــة مــن ســفين جب ــوط باشــجار وبمت  البل

   .والسور

ــيف ـ3  ــره مصـ ــد: رش سـ ــن يبعـ ــيف عـ ــالح مصـ ــدين صـ ــم 9 الـ ــى وان كـ ــدل اقصـ ــدرجات معـ  لـ

 .  مئوية درجة 30 على  التزيد فيه  الحرارة
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ــر ســهلـ 4  ــتهر: حري ــون يش ــاه بعي ــة المي ــع وزراع ــي التب ــل وجن ــاز العس ــذلك ويمت ــدة ك ــول بع  تل

ــة ــف مــن اثري ــة. العصــور مختل ــان قري ــد خليف ــدة عــن كــم21 تبع ــر بل ــع حري ــي وتق ــه يمــر واد ف  في

   بيك علي كلي باسم  لشهير  المضيق مدخل عن  كم2 بمسافة وهو  االعلى الزاب  فروع احد

 كهــف اوســع وهــو بــك علــي كلــي مــن اليســار الــى شــانيدار منطقــة فــي ويقــع: شــانيدار كهــفـ 5  

   .النياندرتال  النسان عظمية  هياكل على  الكهف هذا في عثر وقد  العراق شمال قي

 كــورك جبلـي بــين ممـر فــي كـم10 طولــه شـق عــن عبـارة وهــو: بـك علــي كلـي وشــالل مضـيق ـ6 

ــواذنين ــد ون ــم 60 ويبع ــع ، شــقالوة مصــيف عــن ك ــاع ويبل  ســطح مســتوى عــن م800 شــالله ارتف

   .  مئوية درجة 38 فيه  الحرارة  درجات واقصى  البحر

ــديان مصــيف ـ 7  ــد: جن ــم 15 يبع ــن ك ــة ع ــان قري ــي خليف ــاز وه ــا الباســقة باشــجارها تمت  ومياهه

   .  العذبة

ــد مصــيفـ 8  ــات دربن ــد: راي ــم 50 يبع ــي مضــيق عــن ك ــي كل ــك عل ــى ب ــق عل ــؤدي الطري ــى الم  ال

 .  عمران حاج  مصيف

 مــن الشــرق والــى الشــرقية الشــمالية العــراق الحــدود علــى ويقــع: عمــران حــاج مصــيف ـ 9 

ــل ــد ، حصاروســت جب ــم69 يبع ــن ك ــي شــالل ع ــي كل ــك عل ــع ب ــه ويبل ــن م 170 ارتفاع  مســتوى ع

   .النهار خالل  مئوية  درجة 28 فيه  الحرارة  درجات اقصى وتبلع  البحر سطح

 

   السليمانية  محافظة في  المصايف
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ــى: ســرجنارـ 1   ــد عل ــم 5 بع ــن ك ــليمانية م ــع الس ــة وســط ســرجنار مصــيف يق ــن غاب  األشــجار م

   .والمقاهي  والفنادق  السياحية  البيوت من العديد  فيه. المياه ومساقط  العالية

ــان بحيــرةـ 2   ــى: دوك ــد عل ــم 141و الســليمانية مــن كــم 71 بع ــع كركــوك مــن ك ــرة تق ــان بحي  دوك

   .والمقاهي  المطاعم من  والعديد  اإلستراحة ودار  الجميلة  الزرقاء

ــم 65 بعـــد علـــى: دربنـــدخان بحيـــرةـ 3  ــم 268 و الســـليمانية مـــن كـ ــداد مـــن كـ ــرة تقـــع بغـ  بحيـ

   .السياحية  الفعاليات وبقية  الزوارق  لرياضة  ممتازة تعتبر  التي  الجميلة  دربندخان

 كــم 75 يبعــد جيــد معبــد بطريــق اليــه الوصــول يمكــن الجبليــة المصــائف ابــدع مــن: اوه أحمــدـ 4  

   .السليمانية من

 

 كركوك  محافظة في  المصايف

ــاـ 1  ــي األزليــة النــار تظهــر: كركــر باب ــا منطقــة ف ــر باب ــنفط اســتخراج ان كيــف كرك  العــراق فــي ال

   .واقتصاديا  رخيصا

  الموجودة الآلثار  اقدم احدى: كركوك قلعةـ 2 

 

   وتضم :  واالهوار والمستنقعات  البحيراتالسياحة في 

 :الثرثار بحيرة ـ1 
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 ألغـــراض ســامراء، ســـد بنــاء بعـــد تشــكلت. العــراق فـــي اإلصــطناعية البحيـــرات اجمــل احــدى 

ــري ــيطرة ال ــى والس ــاه عل ــانات مي ــري فيض ــة نه ــرات دجل ــن. والف ــول يمك ــا الوص ــن اليه ــداد م  بغ

ــر ــة عب ــادي الفلوج ــن أو والرم ــامراء م ــن. س ــياح يمك ــباحة الســمك صــيد للس ــي والتعســكر والس  ف

   .البحيرة

 :  الحبانية بحيرةـ 2 

ــارة هــي ــن عب ــنخفض ع ــع م ــى يق ــوب ال ــن الجن ــة م ــادي مدين ــرض الرم ــزن لغ ــار 3.3 خ ــر ملي  مت

ــب ــادة مكع ــار 2.7 واع ــر ملي ــب مت ــى مكع ــر ال ــرات نه ــي الف ــتم الصــيهود موســم ف ــتحكم وي ــي ال  ف

ــذا ــن المشــروع ه ــق ع ــدة طري ــادي س ــرة وتتصــل الرم ــة بحي ــرة الحباني ــرزازة ببحي ــا   ال ــن جنوب  ع

ــاه وتصــرف جــدول طريــق  التــي الــرزازة بحيــرة الــى الحبانيــة بحيــرة خــزن طاقــة عــن الزائــدة المي

 جــدا   جميلــة ســياحية مدينــة البحيــرة هــذه علــى وانشــأت. مكعــب متــر مليــار 26 لخــزن تتســع

ــر. ــة تعتب ــي الســياحية المدين ــة ف ــة أضــخم الحباني ــي ســياحية مدين ــع..  االوســط الشــرق ف ــى تق  عل

ــيال كــم84ا بعــد ــى بغــداد غرب ــداد طريــق عل  مــن تقــرب مســاحة علــى أقيمــت وقــد ، الرمــادي – بغ

ــومتر ــع الكيل ــد ، المرب ــى وتمت ــل ال ــرة داخ ــول البحي ــات بضــع بط ــن مئ ــار م ــألف.  االمت ــة تت  المدين

وعـــدة مطـــاعم ومســـابح  االولـــى الدرجـــة مســـتوى مـــن الفنـــدق -: مـــن الحبانيـــة فـــي الســـياحية

 ة داخل الفندق ومركز تسوق سياحي شتوية وصيفي

 :الرزازة  بحيرةـ 3

ــي  ــق ف ــن الطري ــى االخيضــر م ــد وعل ــم18 بع ــن ك ــربالء م ــع ك ــرة تق ــرزازة بحي ــي ال ــد الت ــين تمت  ب

ــربالء محــافظتي ــار ك ــع واالنب ــا ويبل ــم 60 طوله ــم30 وعرضــها ك ــد ، ك ــذه اصــبحت ولق ــرة ه  البحي
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ــة الواســـعة ــة الجميلـ ــياحية منطقـ ــة سـ ــدها هامـ ــراغبين االف يقصـ ــي الـ ــة فـ ــتى ممارسـ ــواع شـ  انـ

 . االسماك  صيد وهواة  المائية  الرياضة

 : ساوة  بحيرةـ 4

 عـــدة بعـــد علـــى العـــراق جنـــوب المثنـــى محافظـــة فـــي تقـــع مـــالح مـــاء ذات مغلقـــة بحيـــرة هـــي

ــومترات ــن كيل ــة م ــرة ، الســماوة مدين ــة البحي ــائط محاط ــي كلســي بح ــد طبيع ــق يعي ــد نفســه غل  عن

ــوي كمــا بالمــاء الموجــودة الكلســية المــادة تصــلب لســرعة كســره  جــدا صــغيرة اســماك علــى وتحت

ــة ــحوم عالي ــذوب اذ الش ــل ت ــد بالكام ــة عن ــا محاول ــزود طبخه ــذه وتت ــرة ه ــاء البحي ــن بالم ــدفق م  ت

ــاه ــة المي ــن. األرض تحــت الجوفي ــارف وم ــين عليــه المتع ــكان ب ــاه ان المنطقــة س ــرة مي  قــد البحي

 مـــن واحـــدة البحيـــرة فيضـــان ويعـــدال صا محمـــد الرســـول والدة يـــوم فـــي كبيـــر بشـــكل فاضـــت

 مــن ســاوة بحيــرة تعــد. وســلم عليــه هللا صــلى الرســول والدة يــوم حــدثت التــي التاريخيــة األحــداث

ــم ــالم اهـ ــزة المعـ ــي المميـ ــر فـ ــي القطـ ــك العراقـ ــا وذلـ ــد لتكوينهـ ــواهر الفريـ ــة والظـ ــي الطبيعيـ  التـ

 مـــائي مجــرى وجـــود عــدم منهــا عديـــدة بــأمور األخـــرى البحيــرات عــن تتميـــز فهــي صــاحبتها

ــدفق ومــا العيــون علــى تعتمــد بــل يغــذيها ســطحي ــاه مــن يت ــاع ، اســفلها فــي الشــقوق مــن مي  ارتف

 مـــن اال رؤيتهـــا دون يحـــول مـــا وهـــذا امتـــار خمســـة هـــو البحـــر ســـطح مســـتوى عـــن البحيـــرة

   . جدا قريبة  مسافات

 : تمر عينـ 5  

 منطقــة وهــيال كــم67 بعــد علــى كــربالء غربــي جنــوبال شــثاثةا تمــر عــين المدينــة هــذه تقــع

 الغربيــة الهضــبة فــي واحــة اكبــر تمــر عــين ناحيــة وتعتبــر ، حضــارية اثــار مــن تحملــه بمــا عريقــة

 فـــي هوائهـــا وبطيـــب مناظرهـــا بجمـــال وتمتـــاز والبســـاتين والمـــروج النخيـــل بغابـــات تشـــتهر اذ
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ــع فصــلي ــف الربي ــزارة والخري ــا وغ ــة مياهه ــي المعدني ــن تنســاب الت ــون م ــة عي ــد طبيعي ــى تزي  عل

ــم ســـياحي مجمـــع انشـــأ وهنـــاك الخمســـين  الـــى اضـــافة ومطعـــم وفنـــدق ســـياحية شـــقة 20 يضـ

   . واسعة  حدائق

 : الموصل سد ـ6

ــد ــع الموصــل س ــذا يق ــد ه ــى الس ــر عل ــة نه ــمال دجل ــة ش ــوالي الموصــل مدين ــم 60 بح ــد ك ــم وق  ت

ــه ويبلــع1986 عــام انجــازه  التركيــة العراقيــة الحــدود ولغايــة الســد موقــع مــن كــم 75 حــوالي طول

ــه ومســاحة.  ــم 220 حــواليي بحيرت ــد 2ك ــده انشــأت وق ــة عن ــة ســياحية مدين ــن عــدد تضــم جميل  م

 .السياحية  والمرافق  الجميلة  السياحية الشقق

 البصرة محافظة في  السياحية  المعالم

ــرة  ــندباد جزي ــن الس ــاطق م ــياحية المن ــي الرائعــة الس ــرة ف ــرة البص ــندباد جزي ــة الس  وســط الواقع

ــرب شــط ــل الع ــدق مقاب ــرب شــط فن ــي الع ــل ف ــرتبط المعق ــا. الســندباد بجســر الشــط بضــفتي وت  فيه

 منهـــا الزائـــر لراحـــة منشـــات وفيهـــا باســـقة واشـــجار جميلـــة بنـــافورات مزينـــة واســـعة حـــدائق

 الفنـــدق الـــى باالضـــافة هـــذا لالقامـــة، ســـياحية ودور المرطبـــات لبيـــع ومحـــالت ســـياحي كـــازينو

ــائم ــي العـ ــرب الراسـ ــرة قـ ــازينو الجزيـ ــعة والكـ ــي الواسـ ــئت التـ ــي انشـ ــرف فـ ــوبي الطـ ــن الجنـ  مـ

   .الجزيرة

ــوـ 1  ــة االدارة بهـ ــوا  المحليـ ــياحي البهـ ــعال السـ ــي يقـ ــارع فـ ــار شـ ــل دينـ ــين الموصـ ــار بـ  العشـ

ــل ــع والمعق ــاحته وتبل ــة مس ــتمل 2م 32800 الكلي ــى ويش ــبح عل ــرح مس ــر ومس ــاد كبي ــدى ون  ومنت

ــم ليلـــي ــازينو ومطعـ ــافة وكـ ــدة الـــى باالضـ ــة غـــرف عـ ــزودة لالقامـ ــدث مـ ــائل باحـ ــة وسـ  ، الراحـ

 .المذكورة  بالمنشات  المحيطة  المساحة كل الغناء  الحدائق  وتغطي
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 المكـــان القرنـــة مدينـــة تقـــع البصـــرة مـــن الشـــمال الـــى كـــم74 بعـــد وعلـــى: القرنـــة مدينـــةـ 2  

ــة ادم لشــجرة االســطوري ــدن وجن ــث ع ــي حي ــة يلتق ــرات دجل ــي ليصــبا والف ــرب شــط ف ــث الع  وحي

   .خاصة  النخيل  وبساتين  المزارع تكثر

 الكبيـــر الشـــاعر مدينـــةال  الخصـــيب ابـــيا قضـــاء فـــي عصـــري مطعـــم يوجـــد: الخصـــيب ابـــوـ 3 

ــياب شـــاكر بـــدر المرحـــوم ــي النخيـــل غابـــات ومركـــز السـ ــادرة الخالبـــة بمناظرهـــا تمتـــاز التـ  النـ

   البصرة من  الجنوب الى كمال 26ا بعد على العرب شط على  تقع والتي  المثيل

ــة ـ4  ــفوان مدين ــي: س ــفوان وف ــى س ــدود عل ــة الح ــة العراقي ــاك الكويتي ــدق هن ــم فن ــياحي ومطع  س

 .والسياح  المواطنين راحة  لتأمين

 في محافظة بغداد  السياحة

 والحاضـــر التليـــد الماضـــي ذات الزاهـــرة المدينـــة العـــراق جمهوريـــة عاصـــمة بغـــداد عـــن نبـــذة 

ــرق ــا المش ــر يخترقه ــة نه ــطرها دجل ــطرين فيش ــرو الرصــافة..  ش ــان …والك ــدة يرتبط ــور بع  جس

ــة ــرق ، حديث ــل ويخت ــدة شــطر ك ــا ، رئيســية شــوارع ع ــي أهمه ــد الرشــيد شــارع الرصــافة ف  ويمت

ــي ــب ف ــداد قل ــن ، بغ ــاب م ــم ب ــى المعظ ــاب وحت ــر الشــرقي الب ــز ويعتب ــداد مرك ــاري بغ ــى التج  وعل

ــه ــع جانبي ــم تق ــواق معظ ــداد أس ــة بغ ــة القديم ــه والحديث ــع وبموازات ــارع يق ــاء ش ــه الخلف ــدد وفي  ع

ــن ــدوائر م ــمية ال ــائس والجوامــع الرس ــة والكن ــارع ، األثري ــذي الســعدون وش ــدأ ال ــن يب  ســاحة م

ــة وينتهــي التحريــر ــه المســبح بمنطق ــع وفي ــادق معظــم تق ــازة رجــةالد فن ــى الممت  والســينمات واألول

ــركات ومكاتـــب ــران شـ ــاالت الطيـ ــفر ووكـ ــياحة السـ ــدوائر وبعـــض والسـ ــمية، الـ ــه الرسـ  وبموازاتـ

ــع ــارع يق ــي ش ــؤاس أب ــد ن ــن ويمت ــر م ــة جس ــى الجمهوري ــة حت ــة منطق ــر الجادري ــورنيش ويعتب  ك

ــر. فيهــا المهــم الســياحي والشــارع الرئيســي بغــداد  والكــرو شــوارع أهــم مــن دمشــق شــارع ويعتب
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ــدولي المطــار شــارع حتــى دمشــق ســاحة مــن ويمتــد ــع ال ــداد معــرض فيــه ويق ــدولي بغ  ومحطــة ال

   .الزوراء ومتنزه  العالمية  القطار

 ومن اهم المعالم التاريخية في بغداد منها

 :  المستنصرية المدرسةـ 1 

 خاصـــة أهميـــة اكتســـبت وقـــد العباســـي، العصـــر فـــي اإلســـالمي العـــالم جامعـــات أهـــم مـــن هـــي

ــدريس ــة لتـ ــة اللغـ ــوم العربيـ ــدين وعلـ ــك الـ ــيات والفلـ ــب والرياضـ ــيدلة والطـ ــت والصـ ــم وكانـ  تضـ

ــاص مستشــفى ــدريب خ ــا لت ــي المدرســة تقع.طلبته ــب ف ــرب الرصــافة جان ــل الشــهداء جســر ق  وتط

ــى ــر عل ــد ، دجلــة نه ــييد تــم لق ــة هــذه تش ــي المدرس ــر عهــد ف ــي بــاه المستنص  وســميت العباس

ــمه ــون الســــابع الخليفــــة وهــــو ، باســ  640 -623ا  مــــن خالفتــــه اســــتمرت الــــذي والثالثــ

ـــري ــاال. م 1242-1226 /هجــــــــ ــاء امــ ــة بنــ ــد المدرســ ــتغرق فقــ ــت اســ ــنوات ســ  -625ا  ســ

 تــؤدي ولكــي. ذهــب دينــار مليــون أربــاع ثالثــة نحــو العباســيون لهــا رصــد وقــدال هجــري631

 يســاوي ســنويا دخــال تــدر بذهــ دينــار مليــون نحــو لهــا المرصــد األوقــاف بلغــت فقــد مهامهــا

ــبعين ــف سـ ــار ألـ ــب دينـ ــت. ذهـ ــة بنيـ ــى المدرسـ ــيط علـ ــتطيل تخطـ ــا مسـ ــول تقريبـ  م 104.8 بطـ

ــرض ــة م 44.20 وعـ ــمال جهـ ــة م 48.8 و الشـ ــوب جهـ ــه ، الجنـ ــون وعليـ ــاحتها تكـ ــة مسـ  الكليـ

 تتوســــط إذ مربعـــا متـــرا 3121 بلغـــت بالبنـــاء المغطـــاة المســـاحة أن إال مربعـــا، متـــرا 4836

ــار 1710 مســاحتها وســطية ســاحة المدرســة ــة أمت ــن تطــل مربع ــي اواوي ــارة وه ــن عب ــدات ع  وح

ــة ــا بنائيـ ــة تغطيهـ ــرة اقبيـ ــارف كبيـ ــة وزخـ ــة جميلـ ــل مفتوحـ ــاعها بكـ ــى اتسـ ــاحة علـ ــي. السـ  وفـ

ــة لســكن غــرف المدرســة ــاكن بطــابقين الطلب ــة للدراســة وأم ــت ومكتب ــانين نحــو تضــم كان ــف ثم  أل

ــاب ــافة ، كتـ ــى إضـ ــيدلية إلـ ــفى صـ ــتان ومستشـ ــديث ودار وبسـ ــر للحـ ــران وأخـ ــريم للقـ  ومن.الكـ
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 ، فلكيــا الوقــت تحــدد كانــت التــي المتميــزة بســاعتها المستنصــرية اشــتهرت التاريخيــة الناحيــة

 أعمــال جانــب الــى ان، كــل فــي والقمــر الشــمس مواضــع تعــين كانــت الســاعات تحديــد جانــب فــالى

        .أجزاؤها  تؤديها كانت  طريفة  ميكانيكية

 بـــاب قــرب الثــاني العباســـي العصــر مــن بغـــداد فــي المهمــة األبنيـــة احــد: العباســي القصــرـ 2 

-575ا  هللا لـــــدين الناصــــر الخليفـــــة الــــى بنـــــاءه البــــاحثون وينســـــب.النهر جهــــة المعظــــم

 القصــر وقــوام. ببغــداد المعــالم بعــض بنــاء زمانــه فــي تــم الــذيال م1225 -1179 /هجــري623

ــاحة ــطية س ــابقين وغــرف وس ــه بط ــات العقــادات تزين ــة والمقرنص ــن. بــاألجر المعمول  مرافــق وم

ــوان القصــر ــم إي ــزيين ت ــة بزخــارف وســقفه واجهتــه ت ــد. اجري ــم القصــر صــيانة وعن ــاء ت ــوان بن  إي

ــه ــن أمام ــة م ــر جه ــق لشــبه ونظــرا. النه ــذا وتخطــيط مراف ــى ه ــد المستنصــرية بالمدرســة المبن  فق

ــبعض ذهــب ــة المصــادر بعــض فــي ذكرهــا ورد لتــيا الشــرابية المدرســة أنهــا الــى ال ــد. التاريخي  لق

ــت ــة قام ــار هيئ ــراث االث ــاجراء والت ــزاء صــيانة ب ــن ألج ــذا م ــاء ه ــد البن ــا وعن ــم أكماله ــرض ت  ع

   .اإلسالمي  العربي القطر  تاري   مراحل تمثل االثار  من  مجموعات

ــةـ 3  ــة المدرس ــع: المرجاني ــة تق ــة المدرس ــي المرجاني ــرف الت ــوم تع ــامع الي ــان بج ــة ، مرج  بمنطق

ــورجة ــي الش ــارع ف ــيد ش ــد ، الرش ــميت وق ــذا س ــم به ــبة االس ــى نس ــين ال ــدين أم ــان ال ــذي مرج  ال

ــنة شــيدها ــري 758 س ــد أي ، م 1357/ هج ــاء بع ــو العباســي العصــر انته ــة بنح ــام مائ ــت. ع  وكان

ــة، وإليـــواء للدراســـة غـــرف علـــى احتواؤهـــا حيـــث مـــن المستنصـــرية تماثـــل عهـــدها أول  الطلبـ

ــي ــع وف ــذا مطل ــرن ه ــم الق ــي مســجد وإقامــة المدرســة هــدم ت ــا ف ــم محله ــق ول  إال المدرســة مــن يب

   .منها  أجزاء
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ــورـ 4  ــداد سـ ــة بغـ ــدما: وابوابـ ــتط عنـ ــو اخـ ــر أبـ ــور جعفـ ــة المنصـ ــداد مدينـ ــذ بغـ ــيط اتخـ  التخطـ

ــتدير ــوارها المس ــداخل ألس ــة والم ــعين االنعطــاف ذات األربع ــة بتس ــراض درج ــة إلغ  واخــتط دفاعي

 انتقـــال وعنـــد لهـــا، الوصـــول للنـــاس ليســـهل المدينـــة وســـط البـــارزة والدينيـــة اإلداريـــة المبــاني

ــمة  عــــام ثانيــــة لبغــــداد عــــادواال . م836 /هجــــري222 -221ا عــــام ســــامراء الــــى العاصــ

ــري279ا ــث ،ال م 892 /هج ــع حي ــران توس ــا العم ــم فيه ــدء وت ــييد الب ــب بتش ــرقي الجان ــور الش  لس

ــداد ــافةا بغـ ــىال الرصـ ــد ،علـ ــة يـ ــد الخليفـ ــاه المسترشـ ــري 529 -512ا بـ ا م1135 -1118/  هجـ

ــرن حتــى قائمــا الســور ظــل ــداد ســور كــانالم19/هجــري13ااواخرالق ــألف الشــرقية بغ  جــدار مــن يت

ــن ســميك ــه األجــر م ــراج تدعم ــدة أب ــدق ويتقدمــه عدي ــق خن ــة متصــل عمي ــه بدجل  أم. مســناة وحول

ــاب ، المعظــم بــاب:  فكانــت الشــرقي الســور أبــواب أهــم ــة بــاب ،ال  الوســطانيا  الظفريــة ب  ، الحلب

   .الوسطاني  الباب إال اليوم  شاخصا األبواب  من يبق  ولم.البصلية باب

 التســـمية هـــيال حرمـــلاو ، الجديـــدة ببغـــداد المهمـــة االثاريـــة المواقـــع مـــن هـــو: حرمـــل تـــلـ 5 

ــة ــه، الحديث ــا ل ــمه ام ــديم اس ــادوبومافهو الق ــانال ش ــزا وك ــا مرك ــا إداري ــة تابع ــنونا لمملك ــي اش  الت

ــالى بمحافظــةال اســمر تــلا  مركزهــا كــان  وســاللة االكــدي العهــد منــذ هــو للمدينــة ســكن وأقــدم. دي

   الثالثة أور

ــوفـ 6   ــة: عقرقـ ــة مدينـ ــة أثريـ ــي هامـ ــدى وهـ ــدن أحـ ــي المـ ــت التـ ــق بنيـ ــاهيم وفـ ــارة مفـ  العمـ

ــة -الســومرية ــى البابلي ــم 30 مســافة عل ــن ك ــز م ــة مرك ــداد مدين ــى بغ ــي الشــمال ال ــه الغرب ــا. من  ام

 . م.ق عشر  الخامس  القرن لبداية  فيعود  تشييدها زمن

ــدائنـ 7  ــن: المـ ــدن مـ ــة المـ ــة التاريخيـ ــي المهمـ ــوم التـ ــا تقـ ــى أطاللهـ ــفة علـ ــرقية الضـ ــى الشـ  الـ

ــوب ــداد مركــز مــن الجن ــم،30 بمســافة بغ ــاري  ويرجــع ك ــى تشــييدها ت ــرن حــدود ال ــاني الق ــل الث  قب
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ــيالد ــن الم ــرز وم ــا اب ــا الشاخصــة معالمه ــو الشــاهق طاقه ــن جــزء وه ــر قصــر م ــى كبي ــة عل  مقرب

ــة نهــر مــن ــده ويرجــع دجل ــى عه ــرن منتصــف ال ــث الق ــر للمــيالد الثال ــر مــن الطــاق هــذا ويعتب  اكب

 معماريـــة أســـاليب عـــن متطـــور بنائـــه طـــراز ان ، وأعالهـــا العـــالم فـــي بـــاالجر المشـــيدة الطـــوق

ــة ــة، عراقي ــوان ففكــرة عريق ــة عــن متطــورة جــاءت اإلي ــة األبني ــات تعطــي اذ القديمــة العراقي  واجه

   .اإليوان فكرة تطور في  واضحا تسلسال  األشورية  القصور وبعض المدن  مداخل

   النجف  محافظة في  التاريخية المعالم  

ــرـ 1   ــارة قص ــع:  األم ــر يق ــارة قص ــب األم ــجد بجان ــة مس ــرتبط الكوف ــه وي ــة تاريخ ــة بمدين  الكوف

 بدايـــة مـــع األمـــارة قصـــر بنـــاء تـــزامن رويـــاتهم فـــي والطبـــري البلـــذري ذكـــر حيـــث ه17 ســـنة

ــة تخطــيط ــة مدين ــر األمــارة قصــر.  الكوف ــثالث م ــوي الراشــدي لعصــر ا,عصــور ب  والعباســي واألم

 الرســـمية الوظيفــة فقــده بعــد األمــارة قصــر إهمـــال وبــدأ.  األيلخانيــة الفتــرة يمثــل دور وهنــاك

 ســببا يكــون قــد ممــا الثــاني الــدور خــالل كبيــرمن طريــق الــى القصــر وتعــرض للحكــام كمقــر

 أثــرت وقــد الكوفــة مدينــة علــى كالقرامطــة معاويــة أقــوام هجمــات عليــه توالــت ثــم وتركــه لهجــره

   . أساسه القصر من  يوجد ال وأالن  وأندثاره  القصر بناء على

ال كــم30ا بحــدود منخفضــة بمنطقــة القــديم الحــج طريــق علــى الرحبــة خــان يقــع: الرحبــة خــانـ 2 

 البنائيـــة وحداتــه وســـقفت والجــص بــالحجر الخـــان هــذا وبنـــي. الرحبــة قريــة الـــى يصــل حتــى

ــود بواســـطة ــة العقـ ــات األقبيـ ــاء وقياسـ ــان بنـ ــهال م110-80ا الخـ ــراج وفيـ ــة نصـــف أبـ ــي دائريـ  فـ

ــان ــر للخــان الرئيســي والمــدخل األرك ــارز وبشــكل الشــرقي الضــلع وســط كبي  بحــدود الضــلع عــن ب

   .مال15ا
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ــق شــارع بدايــة األشــرف النجــف مدينــة وســط فــي الشــيالن خــان يقــع: الشــيالن خــانـ 3    الخورن

ــام ، العثمــاني العهــد نهايــة الــى تاريخــه ويعــود ــرين إيــواء لغــرض المحســنين احــد بأنشــائه ق  الزائ

ــى ــة ال ــر مدين ــؤمنين أمي ــي المقدســة الم ــارات مواســم ف ــة والمناســبات الزي ــد الديني ــه وعن ــم أكمال  ل

 وللخــان ، األشــرف النجــف فــي العثمــاني للحــاكم مقــر أصــبح بــل المــذكور للغــرض الخــان يســتخدم

ــة حــوادث ــي تاريخي ــاري  ف ــراق ت ــث الع ــن مجموعــة حاصــر حي ــوار م ــاني الحــاكم الث ــة العثم  لمدين

   .األشرف  النجف

ــر ـ4  ــو:النجف بح ــم وه ــن اس ــماء م ــف أس ــو النج ــر وه ــف بح ــان النج ــمى وك ــيا يس ــرال, ن  ويعتب

 قشــرة فــي انكســارية بحركــة حــدث انكســاري خــط عــن عبــارة وهــو الظــواهر أهــم مــن النجــف بحــر

   .المرتفعة  الشرقية  للحافات  الطولي الشكل على يدل  مما هبوطها الى أدى األرض

 الحيـــرة لمملكـــة تعـــود التـــي القصـــور مـــن النعمـــان قصـــر يعتبـــر: منـــذر بـــن النعمـــان قصـــرـ 5

ــة القديمــة ــاذرة ودول ــين المن ــي األخميني ــان والت ــا ك ــر شــأن له ــي كبي ــاري  ف ــي الت ــي العرب  عصــر ف

 الشــعراء وتغنــى وتصــاحبه التــاري  أحــداث تســاير شاخصــة اثارهــا بقيــت وقــد اإلســالم ماقبــل

   .  واثارها  بأطاللها

   المقدسة كربالء  محافظة في  التاريخية معالم

ــر المقدســة كــربالء مدينــة حــول  ــة المــدن مــن الشــماء والمــ ذن القبــاب مدينــة كــربالء تعتب  العراقي

ــة ــي القديم ــود الت ــا يع ــى تاريخه ــد ال ــابلي العه ــاد.  الب ــاري  يك ــة ت ــربالء مدين ــدأ ك ــل يب ــام بمقت  االم

ــين ــن الحسـ ــي بـ ــحبهال عاعلـ ــرام وصـ ــا الكـ ــنة فيهـ ــين 61ا سـ ــارت حـ ــة صـ ــة للمدينـ ــة مكانـ  دينيـ

ــة بهـــذه تقتـــرن وأصـــبحت ــر لوجـــود المكانـ ــام قبـ ــاال عا الحســـين األمـ ــم ومـــن ، فيهـ ــاكن أهـ  األمـ

   .  الموجودة  األثرية
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 :  األخيضر حصنـ 1

ــن األخيضــر حصــن ــة م ــة األبني ــة األثري ــو, الشاخصــة الدفاعي ــن وه ــالم م ــكرية المع ــزة العس  الممي

 الـــوطن فــي بــل وحســب العــراق فــي ال والهندســـة التصــميم حيــث مــن اإلســالمية العمــارة فــي

ــي ــالمي العرب ــع واإلس ــن يق ــى الحص ــق عل ــحراوي طري ــربط ص ــراق ي ــالم الع ــارجي بالع ــل الخ  يص

   أخر  جهة من  البصرة-حلب بين

 السالم  عليهاطالب  أبي بن علي االمام  قطارة ـ2

ــي بــن علــي االمــام قطــارة تقــعا : ــة فــيال عاطالــب أب ــى المــؤدي الطريــق بداي  االخيضــر: حصــن ال

ــر عــين ــة وهــي التم ــى تعــود كرام ــام ال ــي االم ــاءال عاعل ــه أثن ــة مــن وجيشــه عودت ال صــفينا معرك

   .الرزازة بحيرة على  وتطل

 :االثري  االقيصر موقعـ 3

 وهــذه الــرزازة عــنال كــما وبحــدود االخيضــر حصــن مــن الغربــي الشــمال الــى االقيصــر منطقــة تقــع

ــة ــارة المنطق ــن عب ــول ع ــة تل ــابر أثري ــيحية ومق ــة، مس ــال وتمخضــت قديم ــب أعم ــي التنقي ــل ف  الت

ــن 79-78 عــام الرئيســي ــة اكتشــاف ع ــود شــرقية كنيس ــرن تع ــيالدي األول للق ــا الم ــات وعليه  كتاب

  . الجص. على  محفورة  وصلبان

ــع: شــمعون قصــرـ 4   ــذا يق ــي القصــر ه ــين قضــاء ف ــر ع ــى ، التم ــق عل ــذي الطري ــربط ال ــين ي  ع

 الــى تاريخــه يرقــى جــابر بــن شــمعون يــدعى شــخص الــى ينســب المبنــى ، الــرزازة ببحيــرة التمــر

   والجص  والطابوق  بالحجر مشيد  وهو اإلسالم قبل ما  السابع القرن  وأوائل السادس  القرن
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ــانـ 5   ــع فــي يقــع: الربــع خ ــافظتي بــين تقريبــا المســافة رب  هــذا وكــان ، والنجــف كــربالء مح

 القـــرون فـــي المقدســـة العتبــات يقصـــدون الـــذين والزائـــرين المســافرين لراحـــة مخصصـــا الخــان

   .الماضية

   بابل  محافظة في االثرية  المعالم

ــارـ 1   ــل اث ــع: باب ــى تق ــد عل ــة شــمال كــم5 بع ــة مدين ــة أشــهر وغــدت الحل ــي مدين ــالم ف ــديم الع  الق

ــابلي الملــك يــد علــى لهــا اتســاع اكبــر بعــد ســيما وال القــديم العــالم أعجوبــة وأصــبحت والحــديث  الب

 جميعـــه الرافــدين وادي حضــارة عنــوان صــارت حتــىال  م.ق 562-605انصــر نبوخــذ المشــهور

ــالد تســمى ، ــل ب ــاا  باب ــر ،ال  بابلوني ــة وجنائنهــا أســوارها وتعتب ــن المعلق ــب م ــدنيا عجائ .الســبع ال

   

 المـــدرج وبرجهـــا ، مـــيال 15 بزهـــاء الحلـــة مـــن الجنـــوب الـــى البـــرس مدينـــة تقـــع: البـــرسـ 2 

 ألســـمها تحريـــفال البــرسا الحـــالي واســـمها والكفــل الحلـــة مـــابين الطريــق فـــي شـــاهقة عالمــة

ــديم البـــابلي ــيا“ القـ ــحيفة وهـــي ”بورسـ ــا ســـومرية صـ ــر ســـيف“ معناهـ ــرن أو ”البحـ ــر قـ  ”البحـ

 .  النجف بحر غرار على  بحيرة أو غدير  حافة على تقع كانت  كونها

   الموصل  محافظة في  التاريخية  المعالم

 اســر قصــر ويضــم األثريــة الموصــل مدينــة داخــل يقــعال : الســالم عليــها يــونس النبــي تــلـ 1 

ــى مــا أثمــن مــن ويعتبــر ريــب ســنحا وقصــر حــدون ــم حيــث نينــوى مدينــة مــن بق ــد ل ــد إليــه تمت  أي

   ال. التوبة تلا  أيضا ويسمى  والتخريب  العبث
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ــلـ 2 ــق تـ ــفه: قوينجـ ــالم استكشـ ــري العـ ــا أ.ب األثـ ــث م1851-م1842 بوتـ ــاط حيـ ــام أمـ ــن اللثـ  عـ

   .   العظيمة  ومكتبته  بانيبال أشور قصر

 يرجــع الشــكل منــتظم معبــد بجــوار بزقــورة يشــتهر ، كــم80 الموصــل غربــي يقــع: الرمــاح تــلـ 3 

 .  م.ق1800 الى

ــع: الموصــل ســورـ 4  ــي الشــكل مســتطيل, كــم12الســور محــيط يبل ــالحالن مبن ــراج األســمرفيه ب  أب

ــة ــدد ولــه حجري ــات مــن ع ــين, العمــاديا منهــا البواب ــدة, الميــدان, الجصاص , العــراق, الســر, كن

ــابين, لكـــش ــر, المشـــرعة, القصـ ــة, الجسـ ــور وينتهـــيال القلعـ ــن السـ ــرفات األعلـــى مـ ــا بشـ  وتليهـ

   .الثاني الدفاعي  الخط تشكل  مرتفعة اللبن من  أبراج

ــةـ 5   ــطابيا قلعـ ــع: بشـ ــا يرجـ ــرن الـــى تاريخهـ ــادس القـ ــري السـ ــار فـــي دورا   ولعبـــت الهجـ  حصـ

 واألخـــرال الســر بــابا ويســمى النهــر الــى يــؤدي احــدهما بابــان ولهــا هـــ1156 عــام الموصــل

 ال.الكبير القلعةا تعني  ،وباشطابياالالقلعة بابا ويسمى  أمامها الذي  الميدان الى يؤدي

 

 

   

 دهوك  محافظة في  التاريخية المعالم  

 :  العمادية قلعةـ 1
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ــر ــن وتعتب ــالع م ــي الحصــينة الق ــت الت ــارزا دورا لعب ــي ب ــاري  ف ــراق ت ــر الع ــال عب ــابرة األجي  ، الغ

 الشـــكل بيضـــوية ، البحـــر ســـطح عـــن م 1400 حـــوالي ارتفاعـــه يبلـــع جبـــل فـــوق تـــربض فهـــي

ــز ــى ترتك ــم بهــا تحــيط المســاحة محــدودة واحــدة صــخرية قطعــة عل ــن شــاهقة قم ــال م ــذه. الجب  له

ــة ــدخالن القلع ــا م ــمى أولهم ــاب يس ــار ب ــه الزيب ــان ألن ــؤدي ك ــى ي ــار قضــاء ال ــاني الزيب ــاب والث  ب

ــاس الن الموصــل ــانوا الن ــي يســلكونه ك ــابهم ف ــى ذه ــة ال ــة ســميت.الموصل مدين ــة قلع ــذا العمادي  به

 مركــز عــن وتبعــد هـــ 537 ســنة فــي بناهــا الــذي الزنكــي الــدين عمــاد مؤسســها الــى نســبة االســم

   .  مبلط  بطريق كم 90  بحوالي  المحافظة

 : العباسي الجسرـ 2  

ــي الخــابور نهــر علــى الجســر هــذا يقــع ــالحجر مشــيد وهــو زاخــو ف  المحافظــة مركــز عــن ويبعــد ب

   .مبلط  بطريق كم 55  بحوالي

 الدين صالح  محافظة في  التاريخية المعالم  

ــة   ــامراء مدين ــي: س ــد وه ــدن اح ــراق م ــالمية الع ــة اإلس ــي القديم ــق فه ــدى بح ــات إح ــدن كبري  م

ــالم ــي الع ــذا.  اإلســالمي العرب ــر وه ــك األم ــا متشــوقا   يجعل ــى واالطــالع لزيارته ــا عل ــي. معالمه  وه

ــدن احــد ــراق م ــة اإلســالمية الع ــي القديم ــات إحــدى بحــق فه ــدن كبري ــالم م ــي الع .  اإلســالمي العرب

ــذا ــر وهـ ــك األمـ ــوقا   يجعلـ ــا متشـ ــالع لزيارتهـ ــى واالطـ ــا علـ ــد. معالمهـ ــامراء أطـــالل تمتـ ــى سـ  علـ

 والــى الحديثــة ســامراء مــن ابتــداء. كــم وثالثــين خمســة ألمتــداد دجلــة لنهــر الشــرقي الجانــب

ــوب ــامع:  الجن ــر الج ــة الكبي ــوراه قصــر ، والملوي ــائم ، بلك ــية الق ــى.  والقادس ــة الشــمال وال  الملوي

ــت ــة بي ــل الفروســية وســاحة الخليف ــق وت ــي وجــامع اشــنان وســور العلي ــف أب ــة دل ــر والمتوكلي  ونه

ــدور مدينــة الشــمال والــى الرصاصــي ــان القصــور بعــض الخلفــاء شــيد فقــد الجنــوب فــي أمــا.  ال  ك
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ــا ــوق أهمه ــقا  المعش ــالال  العاش ــل. توالحويص ــم ولع ــاهده أه ــي ماتش ــامراء ف ــو س ــجدها:  ه  مس

  .  العسكرية والروضة ،  المعشوق وقصر ، دلف أبي  وجامع ، الخليفة ودار ،  الجامع

 في العراق نموذجا  العالجية  السياحة

 تصــلح كيمياويــة صــفات تحتــوي التــي المعدنيــة بمياهــه ويتميــز: نينــوى/  العليــل حمامــاتـ 1 

ــة ــراض لمعالجـ ــة االمـ ــراض-1: التاليـ ــاتيزم أمـ ــاب الرومـ ــرات والتهـ ــل الفقـ ــراض-2والمفاصـ  االمـ

ــة ــراض-3الجلديــ ــائية االمــ ــات-4النســ ــة واالورام االلتهابــ ــبية المزمنــ ــوك داء-5والعصــ –6الملــ

 .الدرقية الغدة  افرازات

 العيـــون كثــرة هــي الجميلـــة الواحــة هــذه بــه تتميـــز مــا ابــرز مـــن: كــربالء/  التمــر عــينـ 2  

ــذي المــالذ اضــحت بحيــث فيهــا الموجــودة المعدنيــة  لالمــراض عــالج عــن يبحــث مــن اليــه يلجــأ ال

 كـــم 67 بمســافة المقدســة كــربالء مدينـــة مــن الغربــي الجنــوب الـــى التمــر عــين تقــع. الجلديــة

 التـــي المعدنيـــة الميـــاه ذات العيـــون تنتشـــر. فيهـــا الموجـــود التمـــر لكثـــرة التمـــر بعـــين وســـميت

ــرج ــن يخـ ــا مـ ــظ اعماقهـ ــرة ويالحـ ــات كثـ ــة الكائنـ ــودة الحيـ ــا الموجـ ــن فيهـ ــاهدتها ويمكـ ــل مشـ  بكـ

ــاه وضـــوح ــذه العيـــون وميـ ــة هـ ــة قليلـ ــورة الملوحـ ــة بصـ ــدات علـــى تحتـــوي وهـــي عامـ  الكلوريـ

 االمــراض مــن الكثيــر عــالج فــي مميــزة لكنهــا للشــرب صــالحة غيــر يجعلهــا ممــا والكبريتــات

  .خاصة  الجلدية

عالجيــة فــي محاظـــة بابــل منهــا مقـــام النبــي ايــوب وبـــه بئــر مــن المـــاء كــذلك توجــد ســـياحة 

 يستشفي به الناس من جميع المحافظات وعين االمام الحسن في النجف .
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   السياحة لهيئة  التابعة  السياحية  المرافق

ــرةـ 1   ــداد جزي ــع: الســياحية بغ ــداد العاصــمة شــمال تق ــى بغ ــد عل ــم 20 حــوالي بع ــى ك  ضــفاف عل

ــر ــة نه ــي دجل ــة ف ــة منطق ــع الفحام ــة مســاحتها تبل ــوالي الكلي ــمال 500ا ح ــة دون ــتيعابية والطاق  االس

  .للزائر 2مال 63ا  بـ  تقدر  وبكثافة يوميا زائرال   20.000ا هي لها

ــرةـ 2  ــراس جزيـ ــياحية االعـ ــازير ام: االسـ ــاال الخنـ ــمى كمـ ــابقا تسـ ــم سـ ــا تـ ــام افتتاحهـ  1979 عـ

ــاحتها ــة مســ ــمال 678ا الكليــ ــى تحتــــوي دونــ ــين علــ ــع -أ-: مجمعــ ــراس مجمــ ــع -ب االعــ  مجمــ

   الخضراء  مجمع -ب -Bاالعراس مجمع -أ  -Aالخضراء

 ضــفاف علــى وتغفــو العراقيــة العاصــمة قلــب فــي تقــع الجادريــة بحيــرة:  الجادريــة بحيــرةـ 3 

 مـــن كبيــرة اعــداد تجتــذب التــي الســياحية االمــاكن مــن وهــي منــه مياههــا تســتمد دجلــة نهــر

 وذلــك بغــداد العاصــمة فــي الهادئــة االمــاكن مــن كونهــا والترفيــه المتعــة بقصــد المحليــين الزائــرين

ــا ــياحي لموقعه ــل الس ــا الجمي ــي وجوهه ــا ويضــيف النق ــل عليه ــياحي العم ــزة الس ــى اضــافية مي  الت

ــة ــرادات لعب ــرا   دورا   االي ــي كبي ــا ف ــا بقاءه ــث وتطويره ــن حي ــل م ــوع اضــافة المؤم ــي تن  مســتوى ف

ــدمات ــة الخ ــب المقدم ــع تتناس ــات م ــرين حاج ــاتهم الزائ ــي. ورغب ــغل وه ــاحة تش ــمال 270ا مس  دون

ــون,  ــن تتكـ ــرة مـ ــطناعية بحيـ ــات ومطـــاعم,  اصـ ــي, ومتنزهـ ــة,  زوارق ومراسـ  العـــاب ومدينـ

 اخرى  سياحية  وفعاليات
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