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 : ممخصال
 اقتصادية مردودات ليا لذا ،األخرى االقتصادية األنشطة باقي مع السياحية األنشطة خؿادتت

 لتحقيؽ  القطاع ىذا عمى اىتماماتيا تركيز إلى الدوؿ مف لعديدبا أدت ، كثيرة وثقافية واجتماعية
  .كبيرة اقتصادية مردودات

 تمتاز التي ، البصرة محافظة في ةالسياحيالخدمات  عف واضحة صورة بوضع الدراسة ىذه تيتـ
 ، الجزر ، الشواطئ) مثؿ سياحياً  لينشط مكاف أي في وجودىا يتطمب التي األساسية المقومات بوجود
 مف تحتاج والتي .)وغيرىا.. الموانئ ، واألثرية الدينية المعالـ ، النخيؿ غابات ، األثؿ ، األىوار
 االستثمار تشجيع إلى وىادفة ومخططة سريعة خطوات السياحي بالجانب والمعنييف المحمية الحكومة
 مجاؿ في ناجح قافيوث حضاري موروث ألنيا واألثرية الدينية المناطؽ وتأىيؿ ، المنطقة في السياحي
 .  االقتصادي المستوى وتحسيف ، األخرى الدوؿ شعوب بيف الثقافات تبادؿ عمى يساعد ، السياحة

 الكممات المفتاحية: )تقييم، مستوى، الخدمات السياحية(.
 

Level evaluation Tourist services Basra province model 
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Basra University  College of Education for Girls 

Abstract : 

Tourism activities are involved with other economic activities، so they have 

many economic، social and cultural benefits، which have led many countries 

to focus their interests on this sector to achieve significant economic returns . 

This study is interested in developing a clear picture of the reality of the 

tourism sector in Basra province، which is characterized by the presence of 

the basic elements that require its presence anywhere to stimulate tourism 

such as (beaches، islands، marshes، proverbs، palm forests، religious and 

archaeological monuments، ports .. And others. Which needs the local 

government and those concerned with the tourism aspect quickly and planned 

and aimed at encouraging tourism investment in the region، and rehabilitation 

of religious and archaeological areas because it is a successful cultural and 
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cultural heritage in the field of tourism، helps to exchange cultures among the 

peoples of other countries، and improve the economic level of the region . 

Keywords: (evaluation, level, tourism services). 

 : المقدمة
 بعض في تتطمب والتي ، اإلنساف بيا يقـو التي الميمة األنشطة مف السياحة تعتبر

 بيئات عمى التعرؼ في والشوؽ الرغبة ذلؾ في تدفعو طويمة مسافات قطع األوقات
 منذ الشعوب تركتيا والدينية التراثية نيةواألب باآلثار زاىرة وحضارات مختمفة طبيعية
 العممي تطوره بفضؿ اإلنساف صنعيا جديدة سياحية ومبلمح ، طويمة سنيف

  . والتكنولوجي
 يستعيد ، مختمفة مناطؽ إلى بالسفر شديدة رغبة وأخرى فترة بيف اإلنساف لدى تتولد

  . اليومية الحياة متاعب بعد نفسو عف ويروح طاقاتو جدديو  نشاطو
 المحور تعتبر التي والبشرية الطبيعية المقومات مف العديد البصرة محافظة تمتمؾ

 السياحية المعالـ يضاىي بشكؿ المنطقة في السياحية األنشطة تنمية في األساسي
  . األخرى الدوؿ في المشيورة

 بما توظؼ لـ لكنيا ، الدراسة منطقة في السياحية المقومات توفر مف الرغـ عمىلكف 
 تطوير أو تأىيؿ إلى تحتاج السياحية األماكف فأغمب ، فييا السياحية الحركة خدـي

  . لمسياحة اإلنساف وحاجة العصر تطورات يواكب
   :البحث مشكمة

 الحكومة قبؿ مف والتطور باالىتماـ البصرة محافظة في السياحي القطاع يحظى ىؿ
 دولياً  بو   يحتذي سياحي نموذج كوفي ألف يؤىمو   الذي بالشكؿ بالسياحة المعنية والجيات
  ؟ وعالمياً 
  :  البحث فرضية
 وخدمات متميزة ذاتية صفات مف المواقع بو تتميز ما عمى المحافظة في السياحة تعتمد

دامة صيانة أعماؿ مف المواقع ىذه تتمقاه وما سياحية  الدينية المواقع وخاصة ، وا 
  . السياحية لمتنمية تشجيعيا عف بلً فض ، الجانب ىذا في الدولة ودور ، واألثرية
  :  البحث أهمية
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ة والسيما الخدمات السياح  عف واضحة صورة رسـ خبلؿ مف البحث أىمية تأتي
 السياحية المواقع ألحياء الصحيحة العممية األسس ووضع المحافظة في السياحية
  . اتيةالذ وميوليـ السياح ورغبات الذاتية خصائصيا مع يتبلءـ بما والتراثية

  :  البحث هدف
 والدينية الطبيعية المواقع بتأىيؿ المعنية لمجيات عممية دراسة توفير إلى البحث ييدؼ
 أحياء مجاؿ في عممية أسس عمى مبنية صحيحة خطط إيجاد في تساعدىا ، واألثرية
دامة   . والدينية األثرية وخاصة ، المواقع وا 
  : البحث هيكمية
 ، السياحة وأنواع أىمية األوؿ المبحث تضمف ، ومبحثيف مقدمة مف البحث يتكوف

   . والمقترحات االستنتاجات عف فضبلً  ، السياحة مقومات الثاني المبحث وتضمف
  :   البحث حدود
 في تقع التي البصرة محافظة بحدود يتمثؿ ، مكاني األوؿ ببعديف البحث حدود تتمثؿ
 ،شماالً  (°31.40 –– °29.5–) عرض ئرتيدا بيف ، العراؽ مف الشرقي الجنوبي القسـ
 قار وذي ميساف محافظتي تحدىا ، شرقاً  (°48.30   – °46.40–) طوؿ قوسي وبيف
 ، الشرؽ مف إيراف وجميورية ، الغرب مف المثنى ومحافظة ، الغربي الشماؿ مف

 مف إدارياً  البصرة محافظة تتكوف . (1) خريطة الجنوب مف العربي والخميج والكويت
  . (2) خريطة نواحي وتسع أقضية بعةس
 (8102  . (نةلس زماني فيو الثاني البعد أما
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 (موقع محافظة البصرة من العراق1خريطة)

 
 .8118، بغداد،1/1111111سم ،المصدر : الهيئة العامة لممساحة ، خريطة العراق اإلدارية ، مقياس الر   
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 خريطة محافظة البصرة اإلدارية(2) خريطة

 
المصدر : الهيئة العامة لممساحة ، خريطة محافظة البصرة اإلدارية ، مطبعة 

 .8118المساحة بغداد ، لسنة 
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 األول المبحث
  :السياحة مفهوم
 مؤقتاً  تغيراً  المكاف تغيير بعممية المرتبطة والخدمات العبلقات مف مجموعة ىي السياحة
  . (1)حرفية أو تجارية ألسباب وليس ، وتمقائياً 

 ومقرىا 1975 عاـ في تأسست التي (WTO) لمسياحة العالمية المنظمة عرفتيا كما
 خارج أخرى أماكف في لئلقامة أماكنيـ مف المسافريف األشخاص أنشطة ىي) مدريد في

 ألغراض أو إجازة لقضاء ، مستمرة سنة عف تزيد ال لمدة األصمية سكنيـ مناطؽ
   . (2)أخرى
  :السياحة أهمية

 ثؿوتم ، الحاضر الوقت في الرئيسية االقتصادية العالـ نشاطات أىـ السياحة أصبحت
 فاعبلً  وعامبلً  ، الوطني االقتصاد حمقات مف أساسية حمقة العالـ بمداف مف العديد في
 وميمة كبيرة بمساحة السياحة تستأثر أف في مبالغة فبل ، االجتماعي التغير حركة في
 األىمية ىذه توضيح ويمكف القومية والتنمية التخطيط مجاؿ في الباحثيف اىتمامات مف

  - : التالية بالنقاط
  . لمبمداف القومي االقتصاد تكويف في ميمة نسبة تشكؿ .1
  . الشعوب بيف والحضاري والثقافي الفكري التبادؿ وسائؿ مف وسيمة .8
  . والنفسية الجسمية الراحة وسائؿ مف وسيمة تعمؿ .3
  . لممواطنيف الراحة وتوفير البيئة تحسيف في السياحة تسيـ .4
 سريعة عائدات وتوفر ، والمتوسطة صغيرةال المؤسسات تنمية في ميـ دور لمسياحة .5

  . (3)أقؿ تكمفة مع لبلستثمار
 الريفية األماكف تطوير خبلؿ مف االجتماعية التنمية تطوير عمى السياحة تعمؿ .6

 زراعية مجتمعات مف النامية المجتمعات تحويؿ عمى تعمؿ وبالتالي ، والصحراوية
  . (4)راقية متحضرة مجتمعات إلى تقميدية ورعوية

  :السياحة أنواع
  : الثقافية السياحة  .1
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 ، األثرية السياحة أو الشعوب تاريخ عمى التعرؼ إلى السياحة مف النوع ىذا ييدؼ
 ىذا ويتضمف ، (5)أياـ (5 – 3) بيف ما التاريخي الموقع في السائح بقاء مدة وتتراوح
 مف النوع ذاى يعتمد ، الخاصة االىتمامات سياحة مثؿ أنماط عدة السياحة مف النوع

 ومواضع التاريخ أو الثقافة أو الطبيعة في واىتماماتو السائح ميوؿ عمى الثقافية السياحة
 إدارة تنظميا التي العممية السفرات  ذلؾ عمى مثاؿ . (6)السائح اىتماـ تثير أخزى

 األماكف إلى ، المحافظة عمـو في فروعيا بمختمؼ العممية والمعاىد والكميات المدارس
 واألىوار ، سناـ وجبؿ واألثؿ ، الطبيعي والمتحؼ لآلثار البصرة متحؼ مثؿ احيةالسي
 مجموعة ييتـ حيث ، الشباب سياحة وىناؾ . (7)وأثرية طبيعية معالـ مف تحويو بما

 وطمباً  وثقافتيـ معرفتيـ   لزيادة طمباً  ثقافية رحبلت بتنظيـ الشباب مف معينة
 رحبلت ىو السياحة مف النوع ىذا في ويدخؿ . الوقت نفس في والراحة لبلستجماـ

 الرحبلت ىذه مثؿ تنظـ ما وغالباً  سياحي مكاف في األسر اجتماع أو الثقافي التبادؿ
  . ما مكاف في لبلجتماع العائبلت قبؿ مف المباشر األنصاؿ طريؽ عف
 : الرياضية السياحة -8

 سياحة مثؿ ، (8)الرياضية واليوايات األلعاب مختمؼ ممارسة ىو منيا اليدؼ يكوف    
 أو المحمية الرياضية الوفود وسياحة ، واألولمبيات العالـ كأس مثؿ الرياضية الدورات
 نادي في أو ، الرياضية المدينة في تنعقد التي القدـ كرة مباريات في لممشاركة الدولية
 النيرية ربالقوا سياحة اعتبار ويمكف ، لممشاركة الرياضية الفرؽ تأتي حيث ، الميناء

 ىذا تفعيؿ ويمكف ، السياحة مف النوع ىذا عمى مثاؿ ، المائية والقنوات األنير في
  . العرب لشط التابعة والجداوؿ األنيار كري بعد البصرة محافظة في السياحة مف النوع

 : (9)العالجية السياحة-3
 ،عندما السياحة مف النوع ىذا اإلنساف عرؼ حيث ، لمسياحة القديمة األنواع مف تعتبر
 وأمراض التنفسية األمراض مثؿ األمراض بعض لشفاء المبلئـ المناخ عف يفتش كاف

 مدة وتتراوح ، المعدنية لمينابيع العبلجية الخواص عف بحثاً  أو ، والمفاصؿ الروماتيـز
 العراؽ في األماكف ىذه مف العديد وىناؾ ، أسابيع وأربعة أسبوعيف بيف ما عادة اإلقامة
 في مجبلف ووادي ، المثنى في ساوة وبحيرة ، الموصؿ في العميؿ حماـ ينابيع مياه مثؿ
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 األمراض لعالج تستخدـ ، األرض باطف مف تنبع طبيعية كبريتية عيوف فيو األنبار
 ،يمكف أيضا الجمدية األمراض لعبلج تستخدـ المقدسة كرببلء في التمر وعيف ، الجمدية
 ألييا بالقدـو الزوار تشجع متكاممة سياحية خدمات ببناء سياحيا األماكف ىذه استغبلؿ
   . جميمة طبيعية أماكف في تقع أنيا خاصة

 : المؤتمرات سياحة-4
 المؤتمرات مقرات في واالقتصادية والسياسية العممية المؤتمرات تنعقد ما غالباً 

 وتتنوع صرةوالب وأربيؿ بغداد مثؿ ، (10)الكبيرة المدف في تتواجد التي واالجتماعات
 وغالباً  ، خاصة بصورة الدراسة ومنطقة ، عامة بصورة العراؽ في تنعقد التي المؤتمرات

 السائحيف مف المثقفة الفئة تجذب أخذت  التي، البحثية والمراكز الكميات تعقدىا ما
 المؤتمرات ىذه تستغؿ أف يجب لذا ، والسياسية واألدبية العممية الجوانب في المختصيف

 المؤتمر بعمؿ تعقد التي الجية مع والسفر السياحة مكاتب اتفاؽ خبلؿ مف ،سياحياً 
 المحافظة معالـ بزيارة الوقت بذات والميتميف المؤتمرات في لممشاركيف سياحي برنامج

 في تواجدىـ أثناء زيارتيا اغمبيـ يفضؿ ما غالباً  والتي ، والدينية واألثرية الحضارية
 فييا تعقد التي السياحية الفنادؽ أىـ مف باشا ومناوي فاتو ر شي فندؽ ويعد . المنطقة

  . المؤتمرات
 : (11)الدينية السياحة5-
 األماكف زيارة ىو بيا والمقصود ، العالـ في السياحية األنشطة أنواع أىـ أحدى ىي

 في المقدسة العتبات وزيارة ، اهلل بيت حج وتشمؿ . المختمفة األدياف لجميع المقدسة
 واألديرة الكنائس زيارة تشمؿ كما . وغيرىا ... ومشيد ومصر وسوريا راؽوالع لبناف

 اهلل مف التقرب ىو السياحة ىذه مف اليدؼ ، الصالحيف اهلل أولياء وقبور والمقامات
 حيث ، 2003 عاـ بعد السياحة مف النوع ىذا أنتعش . األماكف ىذه بزيارة والتبرؾ
 محمد الرسوؿ ووفاة األربعيف زيارة في لمقدسةا كرببلء مدينة وخاصة العراؽ إلى يدخؿ

  . الحراـ اهلل بيت حجاج أعدادىـ تتجاوز ، العالـ دوؿ مختمؼ مف الزوار مبلييف ص)
 : االستجمام سياحة الترفيهية السياحة-6
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 الموقع توفر ويجب ، لمسائحيف الراحة وتحقيؽ النفس عف الترفيو ىو منيا القصد
 الشتاء فصؿ نياية في الموسمية السياحة وتعد ، يدؼال ىذا يحقؽ الذي السياحي
 .(12)السياحة مف النوع ىذا عمى ،مثاؿ الدراسة منطقة في الصيؼ فصؿ وأواخر

 سياحية رحبلت تنظيـ خبلؿ مف ، البصرة في السياحة مف النوع ىذا ازدىار وباإلمكاف
 وعمى واألىوار والسيبة الخصيب أبي بساتيف في ، البصرة في السياحة مكاتب قبؿ مف

 جميمة ؿفم فييا توجد حيث ، الصالحية جزيرة إلى والرحبلت ، العرب شط ضفاؼ
 ،مؤخراً  ظيرت التي العرب شط في السفف ورحبلت ، الغرض ليذا مالكييا مف تستأجر
 عباداف مدينة إلى البصرة مف رحبلت تنظيـ عمى السياحية المكاتب بعض عممت حيث

 سياحية قرى إقامة الممكف مف كذلؾ ، طعاـ وجبات الرحمة تتضمف واحداً  يـو تستغرؽ
 ىواية وممارسة لمشواء أماكف وتخصيص المحافظة غرب األثؿ مناطؽ في مخيمات أو

  . اليوايات مف وغيرىا القدـ وكرة الصيد
 : (13)التسوق سياحة -7

 ، رىاوغي واألقمشة المبلبس مثؿ التجارية المنتجات شراء ىو السياحة ىذه مف اليدؼ
 ، األخرى الدوؿ مف فييا السائحيف أغمب ويأتي ، واحد يـو الزيارة فترة تتعدى ال وغالباً 
 السياحة، مف النوع ذلؾ عمى مثاؿ األنشطة المتنوعة الدولية والمعارض األسواؽ وتعد
 األسبوعيف تتجاوز زمنية لفترة الدولي البصرة معرض سنوياً  يقاـ  البصرة محافظة ففي
 الصناعية المنتجات مختمؼ فيو يعرض المعقؿ في الموجود لمعرضا ارض عمى

 عمى مثاؿ خير ، محمياً  المصنعة والمنتجات المشاركة لمدوؿ وغيرىا والمبلبس والغذائية
  . السياحة مف النوع ىذا
 : البيئية السياحة-8

 المحميات وتشكؿ ، (14)الطبيعية البيئة عناصر عمى السياحة مف النوع ىذا يعتمد
 ليذا مبلئماً  مناخاً  المتنوعة والتضاريس والنباتي الحيواني بالتنوع الزاخرة ، الطبيعية

 السياحة مف النوع ىذا عمى مثاؿ سناـ وجبؿ األىوار اعتبار ويمكف ، السياحة مف النوع
 . وغيرىا... النخيؿ وبساتيف العرب شط في والجزر األثؿ مناطؽو   ،
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 الثاني المبحث
  :البصرة في السياحة مقومات  
 اإلمكانات أو المقومات دراسة مف بد ال ما منطقة في لمسياحة شاممة صورة رسـل 

 خوض في الرغبة السائح لدى تولد التي ىي المقومات وىذه ، فييا المتوفرة السياحية
 السياحية الخدمات مثؿ أخرى امتيازات توفر حالة في قةالمنط ليذه سياحية تجربة
 مقومات عمى الدراسة منطقة وتحتوي ، وبشرية طبيعية نوعيف عمى وىي ، وغيرىا
 سياحياً  العالـ مناطؽ أىـ منيا يجعؿ بشكؿ استغبلليا يتـ أف بشرط مميزة سياحية جذب
  -: وىي
 : الطبيعية المقومات -أوال

الجانب  في إيجاباً  أو سمباً  ؤثرت والتي البصرة، محافظة في يةالطبيع مقوماتال تتمثؿ
  باالتي:  محافظة البصرة في السياحي

 : والفمكي الجغرافي الموقع -ا
 دائرتي بيف تقع فيي ، العراؽ مف الشرقي الجنوبي الجزء البصرة محافظة تشغؿ
 قاً شر  (°48.30– – °46.40–) الطوؿ وخطي ، شماالً   °31.20) (°29.5–عرض

 رقعتيا والممتدة النيار، وطوؿ الشمسي اإلشعاع زاوية مقدار عمى تأثير الفمكي موقعلم،
 والحدود ، غرباً  والمثنى قار ذي ومحافظتي ، شماالً  ميساف محافظة بيف الجغرافية
 الشرح ىذا خبلؿ مف  (1) خريطة جنوباً  والكويت العربي والخميج شرقاً  إيراف مع الدولية

 محمي سياحي جذب منطقة منيا يجعؿ موقعيا أف نجد الدراسة منطقة لموقع المختصر
 العربية األقطار مف المحافظة موقع أىمية عف فضبلً  ، والوسطى الشمالية لممحافظات

مكانية القرب عامؿ يؤدي اذ ، العربي الخميج عمى المطمة  منطقة إلى الوصوؿ وا 
 برزت إذا وخاصة ، فييا السياحة طتنشي في الكبير األثر النقؿ طوسائ بمختمؼ الدراسة
 واالىتماـ ،متطورة نقؿ وسائط عمى االعتماد مثؿ ذلؾ عمى تساعد كثيرة معطيات
 . وغيرىا   . (15)والمطاعـ والمقاىي السياحية الفنادؽ مثؿ السياحية بالخدمات
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  : السطح – ب
 العالـ في منطقة أية في الميمة السياحية الجذب مقومات مف يعد التضاريس عامؿ أف

 في السائح يرغب أف البدييي فمف ، سطحيا بتنوع تمتاز التي الدراسة منطقة ومنيا
 فضبلً  ، بالممؿ اإلحساس عنو بعدت التي التضاريس عامؿ فييا يتنوع التي األماكف زيارة
  . والبيئي المناخي التنوع عف

 -:ىما رئيسيف قسميف مف البصرة محافظة سطح يتكوف
 : الغربي القسم-1

 المحافظة مساحة مف (50%) حوالي ويشكؿ الغربية اليضبة تكوينات مف جزء وىو
 والمنخفضات الودياف مف العديدوجود ب الجزء ىذا يمتاز . 8كـ (19070) البالغة
 فقيرة حصوية رممية القسـ ىذا تربة ، الشرقي الشماؿ نحو باالتجاه تأخذ التي الجافة

 ، العرفجو  ، السدرو  ، األثؿ مثؿ األشجار مف ألنواعا بعض باستثناء ، النباتي بالغطاء
 ، الطرطيعو  ، الخبازو  ، الشناف ثؿم حولية وأخرى ، معمرة نباتات وىي الحمضو 
  . الحنظؿو 
  : الشرقي القسم -8

 األىوار منطقة بوجود القسـ ىذا ويمتاز ، الرسوبي السيؿ مف الجنوبي الجزء يحتؿ
  . العرب لشط المجاورة ؽوالمناط بدجمة المحيطة والمنطقة

 الشرقي بالجزء وتتمثؿ بالمياه ممتمئة تكوف التي المنخفضات بوجود القسـ ىذا يمتاز
 مف الغربي الجنوبي والقسـ ، القرنة أىوار مف الشرقي الجنوبي والجزء الحمار ىور مف
 عمى تأثيرىا خبلؿ مف المحمي المحافظة مناخ عمى األىوار تؤثر . الحويزة ىور
 لذا ، الغبار مف وتخميصو   الجو تمطيؼ عمى تعمؿ فيي . والرطوبة الحرارة اتدرج
 محبة نباتات األىوار بيئة في تنمو ، فييا السياحة لقياـ مناسبة بيئة تعتبر األىوار فبيئة
 ، الحرفية الصناعات وبعض البيوت صناعة في تستخدـ ، والبردي القصب مثؿ لممياه
  . (16)محيواناتل كعمؼ استخداميا عف فضبلً 
 رمزاً  تعتبر كانت التي السندباد جزيرة مثؿ الجزر مف عدد بوجود الجزء ىذا يمتاز
 ووسائؿ النخيؿ وأشجار بالمياه متمثمة سياحي جذب عوامؿ مف تحويو لما ميماً  سياحياً 
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 وىناؾ . ليا حصؿ الذي الدمار بسبب ، عيدىا كسابؽ تعد لـ لكنيا المختمفة الترفيو
 تكوف أف يمكف ، الرصاص وأـ والفداغية والخورة والمحمدية الصالحية مثؿ أخرى جزر
 نباتي غطاءاً  وتمتمؾ والماء اليابس فييا يتداخؿ ، القسـ ىذا في مميزة سياحية معالـ
 السياحية الخدمات مف وغيرىا وشالييات وفنادؽ سياحية منتجعات إلقامة يصمح
  . األخرى

  : المناخ – ج
 والرطوبة الحرارة معتدؿ بمناخ تمتعيال ىو السياحية المناطؽ اختيار في البدييي مف

  . واالستجماـ الترفيو في بوقتو االستمتاع ويستطيع ، بالراحة السائح خبللو يشعر
 الرطوبة مقدار في ارتفاع مف يرافقيا وما الحرارة درجات ارتفاع أف المثاؿ سبيؿ فعمى

 في الرغبة وعدـ واالنزعاج الراحة بعدـ حساسوا   شعوراً  تعطي اليواء وىدوء النسبية
 عميو أطمؽ عممياً  دليبلً  (Miss nard) ميز نرد أبتكر وقد . سياحي نشاط بأي القياـ
 ما منطقة في اإلنساف راحة مقدار لمعرفة مقدار لمعرفة (*)الرطوبة – الحرارة دليؿ

  . (17)فييا والرطوبة الحرارة ظروؼ عمى اعتماداً 
 أف نجد (1) الجدوؿ في وموضح كما البصرة محافظة عمى الدليؿ ذاى تطبيؽ وعند

 غير بارداً  الشخصي اإلحساس نوع يكوف شباط ، الثاني كانوف ، األوؿ كانوف) األشير
 ، اليواء حرارة درجة النخفاض نتيجة المؤثرة الحرارة درجات النخفاض وذلؾ مريح

 األشير خبلؿ باالرتفاع المؤثرة الحرارة معدالت تأخذ ثـ ، النسبية الرطوبة نسبة وارتفاع
 فيكوف )أيموؿ ، آب ، تموز ، حزيراف ، مايس) وىي الحرارة درجات فييا ترتفع التي
 ، السياحة قياـ عمى يشجع ال مريح غير الحرارة شديدة األشير ىذه في اإلحساس نوع

 الحاالت بعض في النسبية الرطوبة ارتفاع مع  ةالحرار  درجات ارتفاع تزامف إذا خاصة
 سجؿ حيث ، تموز شير في الحاؿ ىو كما (بالشرقي) محمياً  تسمى والتي ، المناخية
 الظروؼ ىذه في اإلنساف ويشعر.  ـ  29.46) بمغ المؤثرة الحرارة لدرجة معدؿ أعمى

  . وغيرىا الحارة وضربة واإلعياء باإلغماء
 )الثاني تشريفو  ، األوؿ تشريفو  ، آذار) األشير إف نجد نفسو الجدوؿ خبلؿ مف
 ًا.أحيان مريح إلى مريح غير بيف شعوراً  تسجم
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 (1) جدوؿ
 ونوع المؤثرة الحرارة ودرجة النسبية والرطوبة الحارة لدرجات والسنوي الشيري المعدؿ

 (8112-0991 ( لممدة البصرة محافظة في بيا اإلحساس

 األشهر 
 المعدل

درجة حرارة  نوع اإلحساس
 °ـ الهواء

الرطوبة 
 (%)النسبية 

درجة الحرارة 
 °المؤثرة م

 بارد وغير مريح 12.29 70 12.6 كانون الثاني 
 بارد وغير مريح 14.8 58 14.9 شباط
 مريح 17.73 49 19.3 آذار

 جو دافئ غير مريح 22.48 39 26.5 نيسان
 شديد الحرارة غير مريح 26.22 27 32.9 مايس
 يد الحرارة غير مريحشد 29.46 22 36.9 حزيران
 شديد الحرارة غير مريح 29.46 22 38.3 تموز
 شديد الحرارة غير مريح 29.24 23 37.8 آب

 شديد الحرارة غير مريح 26.94 27 33.9 أيمول

 23.69 38 28.2 األول تشرين
بين غير مريح أحيانًا 

 وغالباً 

 18.17 52 20.1 الثاني تشرين
بين مريح إلى غير 

 مريح غالباً 
 غير مريح بارد 13.89 66 14.5 األول كانون

     %40 °م 26.3 المعدل السنوي
 

 حساسية) التنفسي الجياز أمراض عمى المناخ تأثير ، (غضباف نعيـ أيماف : المصدر
 رسالة ، (التطبيقي المناخ في دراسة" البصرة محافظة في والربو التنفسي الجياز

 . 62ص ، 8112 ، البصرة جامعة ، اباآلد كمية ، منشورة غير) ماجستير
 : المائية الموارد – د
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 مف فبالرغـ ، لياتعالى  اهلل منحيا ربانية ىبة ما منطقة في المائية الموارد تعتبر
ف   إف سياحي جذب عامؿ تمثؿ أنيا نجد مختمفة ألغراض المياه استخدامات  أح س 

 اإلنساف خبللو مف شعري ترفييي عامؿ الماء فيعتبر ، السياحة قطاع في توظيفو
 الساحمية المدف أغمب نجد لذا ، والتفاؤؿ األمؿ عمى ويبعث ، واليدوء بالراحة

يطاليا فرنسا مثؿ مميزة سياحية بمكانة تحظى العالـ في والشاطئية يراف وتركيا وا   وا 
  . الدوؿ مف وغيرىا
 ، العربي والخميج رواألىوا باألنيار المتمثمة الربانية اليبة بيذه تحظى الدراسة ومنطقة
 نيري ألتقاء مف ويتكوف ، البصرة لمحافظة المغذي الرئيسي الشرياف العرب شط ويعد
 تعد التي ـآد شجرة في  ىذه المنطقة تـ تشييد متنزه فيوو  ، القرنة في والفرات دجمة
 بساتيف العرب شط ضفاؼ عمى وتمتد ، المنطقة ىذه في ميماً  ودينياً  سياحياً  معمماً 
 ، المد وقت في منو مياىيا تأخذ التي الجداوؿ مف العديد منو تتفرع حيث ، ؿالنخي
 الجداوؿ تطوير ويمكف الفاو إلى القرنة مف تمتد التي ىذه النخيؿ بساتيف فتسقي

 ، الخندؽو  ، الرباطو  ،السراجيو ، الخورةو  ،العشار) مثؿ العرب شط مف المتفرعة
زالة كرييا بعد )وغيرىا.. ، لجبيمةوا  مياه مف والتخمص منيا العشوائية التجاوزات وا 

 مكباً  األنير ىذه أصبحت اذ ، عشوائياً  بيا ترمى التي والنفايات الصحي الصرؼ
 اذ  ، بالبعيد ليس زمف في النيري لمنقؿ تستخدـ كانت أف بعد المموثة والمياه لمنفايات
 العرب شط فاؼض عمى السياحية المجمعات وأنشاء الشرؽ اسيفين تسمى البصرة كانت
 مف ، الجزر مف وغيرىا والمحمدية والصالحية السندباد مثؿ فيو المتوفرة الجزر وتأىيؿ
 تعمؿ والخاص العاـ القطاع بيف مشتركة مشاريع إلنشاء وبرامج خطط وضع خبلؿ
 األىوار منطقة بوجود العراؽ جنوب يمتاز . سياحياً  الطبيعية البيئات ىذه أثراء عمى
 تنوعيا في مميزة ومنطقة ،الرطبة ؤلراضياإليكولوجية ل النظـ أكبر مف تعتبر التي

 ، جنوباً  والبصرة شماالً  العمارة مدينة شرؽ شماؿ مف الجغرافية رقعتيا تمتد ، البيولوجي
 : ىما رئيسيف قسميف إلى تقسيميا ويمكف غرباً  والناصرية
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 ار في جنوب العراؽ( االىو 0صورة )
              

 
                            http://www.media@mK.ik                       

               
 . الحويزة ىور دجمة شرؽ أىوار-0 

  .الحمار ىور القرنة أىوار2-
 مف عنيا نجـ وما المناخية التغيرات بسبب ، عديدة بيئية تغيرات إلى األىوار تعرضت

 حوض أعالي مشاريع وتأثير ، الحرارة درجات وارتفاع ، األمطار تساقط فرص قمة
 وتقمص ، إلييا الواصؿ المائي اإليراد خفض عمى ممتع التي والفرات دجمة نيري

  . فييا والمياه التربة نوعية وتدىور المغمورة المساحات
 1973 (8350) عاـ في األىوار مساحة بمغت حيث الحقيقة ىذه (2) الجدوؿ ويوضح

 المساحة ىذه تناقصت ، قار وذي والبصرة ميساف محافظات ثبلثة عمى موزعة 2، كـ 
 (18)السبعينات في مساحتيا مف (% 39.2) بنسبة 2كـ (3275) إلى ـ2012 سنة في
نعاش ، الميمة المائية الموارد ىذه لتنمية سريعة إجراءات يتطمب وىذا .  األىوار بيئة وا 

   .نوعيا مف منفردة بيئة في األوؿ الطراز مف سياحي مكاف وجعميا
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 (2) جدوؿ
 2010 في عاـ المغمورة والمساحة ـ1973 عاـ التجفيؼ قبؿ 2كـ األىوار مساحة

 المحافظة أسم الهور أسم ت
األهوار  2كم مساحة

 1973قبل التجفيف 
المساحة المغمورة 

 2كم 2010عام

 الحويزة  1
 534 1800 ميسان

 1 550 بصرةال

2 
 األهوار الوسطى   
 أهوار القرنة 

 152 1450 ميسان
 35 500 البصرة
 320 1050 ذي قار

 الحمار 3
 372 1200 البصرة
 861 1800 ذي قار

 2275 8350 المجموع
 جنوب ألهوار الهيدرولوجية التغيرات  ، وآخرون ، نوماس باجي حمدان : المصدر  

 .. 292ص ، 2017 لسنة ، (80)العدد          ، لبصرةا آداب مجمة ، العراق
  : والحضارية البشرية المقومات -8
 ، بحرياً  تجارياً  مركزاً  بعيد زمف منذ كانت البصرة محافظة أف الجميع عف يخفى ال

 فضبلً  ، األثؿ وغابات ، األىوار ؿوجما شط العرب وكورنيش النخيؿ ساتيفبب وتمتاز
 ، المجاؿ بيذا الميتميف مف كبيرة ألعداد الميمة والتاريخية لدينيةوا األثرية المواقع عف
 األماكف أفضؿ مف يجعميا شتاءاً  الدافئ ومناخيا ، خارجو أو القطر داخؿ سواء

 األجواء المشمسة الدافئة ، عف تبحث التي الباردة األوربية الدوؿ شعوب لدى المفضمة
 ، لممدينة زيارتو عند السائح بو ريشع مميز سياحي بحس أىميا يتمتع أف فبل ريب
 ميناء تعد البصرة محافظة كوف بعيد زمف منذ العالـ عمى وانفتاحيـ ألنصاليـ نتيجة
  . فييا لمسياحة أخرى ميمة ميزة وىذه ، الرئيس العراؽ

 الجذب عوامؿ أىـ مف يعد والحضارية البشرية السياحية الجذب مقومات تطوير أف
  -: يوى المنطقة إلى السياحي
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 : الدينية المعالم – أ
 ، اإلسبلـ (فييا الموجود الثبلثة لمديانات الدينية المعالـ مف العديد البصرة في يوجد

 . فييا الدينية السياحة تنشيط في كبيرة أىمية المعالـ وليذه(  المسيحيةو  ، الييوديةو 
  -: ىي الوقت نفس في واألثرية الدينية المعالـ ىذه وأىـ

 : ع( عمي اإلمام خطوة)صرةالب جامع-1
 عتبة قبؿ مف اإلسبلمي الفتح بداية في الجامع ىذا شيد ، الزبير مدينة مدخؿ في يقع
 جدوؿ فيالموضحة  ، البصرة بجامع يسمى وكاف )، ـ636 - ىػ(14 عاـ غزواف بف

 المناسبات في وخاصة  المحافظة في ةالديني ةالسياح جذب مواقع اىـ  مف يعتبر (3)
 المكاف ىذا أكتسب . (19)وغيرىا القدر ليالي وأحياء واالحتفاالت ، كالزيارات ، الدينية
 مع الجماعة صبلة وأقاـ الخطب وألقى بو مر قد( )ع عمي األماـ ألف الدينية األىمية
 ، واألخبار والتفسير الفقو لدروس ميمة عممية نواة وأصبح ، الجمؿ واقعة في أصحابو
  . المعرفة ؼو صن شتى يف العمماء مف العديد وخرج

 8102لسنة الزبير  مدينة في الدينية لممعالـ الجغرافي التوزيع(3) جدوؿ
 الموقع الجغرافي سنة البناء إسم المعالم الدينية ت
  اآلثار -الزبير  هـ 635 )ععمي )جامع خطوة اإلمام  1
 الرشيدية الثانية هـ 644 مقبرة الحسن البصري 2

3 
عبيد مرقد مسجد طمحه بن 

 اهلل
  اآلثار -الزبير  م 656

 الجمهورية الثانية م 656 مرقد وجامع الزبير بن العوام  4

5 
مرقد الصحابي أنس بن 

 مالك
 الشعيبة م 708

 الجمهورية األولى م 815 (ألصفأبن )مسجد القائم  6
 الجمهورية الثانية م 1594 جامع النجادة 7
 مهورية الثانيةالج م 1748 (الخيشوم)جامع الحنيف  8
 الجمهورية األولى م 1761 (المجصة)جامع السميط  9
 الجمهورية الثانية م 1783 (الباطن )جامع الزهير 10
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 الرشيدية الثانية م 1785 (الحصي)جامع الحسين  11
 حي الحسين م  1800 تكية البصرة  12
 الكوتمحمة  م 1966 سيد أحمد الياسري  13

 السياحي لمنشاط جغرافي تحميؿ ، صويمح أبو عمي حسف اليدى نور : المصدر
 منشورة غيرماجستير  رسالة ، الخصيب وأبي الزبير قضائي في تنميتو وسبؿ والترفييي

 . 110ص ، 2018 ، البصرة جامعة ، اآلداب كمية ،
 : البصري الحسن مقبرة -2
 الزاىد ـباس سميت ، ـ644 عاـ تأسست ، الزبير قضاء في المقابر أقدـ مف تعد

 لقوا الذيف عشرات مقابر وتضـ ، ـ728 عاـ فييا دفف الذي البصري الحسف والفقيو
 (20)السعدية حميمة قبر وجود عف فضبلً  ، الجيشيف مف الجمؿ معركة في حتفيـ
 .وغيرىـ... العدوية ورابعة ، السياب شاكر وبدر ، اهلل عبد بف سيؿ وقبر ،وولدىا

 : مالك نب أنس الصحابي مرقد قبر - 3
  . ـ708 سنة في المرقد ىذا بني ، الشعيبة منطقة في يقع(  )ص محمد الرسوؿ خادـ 
 : العوام بن الزبير مرقد-4 

 عاـ في العثمانية الدولة قبؿ مف شيد (الثانية الجميوريةنة الزبير ،مدي مركز في يقع
 في الناس وبدء قبة أنشاء في البداية  تـ حيث ، الثاني سميـ السمطاف عيد في ـ 978
 قبؿ مف ـ 1980 عاـ بناءه تجديد ثـ ، بالمكاف تبركاً  منو بالقرب بالسكف الوقت ذلؾ
 مدينة سميت ، مساحتو وتعمير مساحتو توسيع تـ إذ ، الدينية والشؤوف األوقاؼ وزارة
  . (21)غزواف بف ع تبو ضريح يقع وبجواره أسمو عمى الزبير

 : الياسري أحمد سيد مرقد-5
 توجد المرقد وبجانب الزوار مف العديد يقصده ، الزبير قضاء ضمف الكوت حي يف يقع
 ( 1966 ـ ىػ1417)عاـ بناءه تـ 2ـ (3258) مساحتو تبمغ ، لؤلطفاؿ ةمقبر 
 : النجادة جامع -6
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 أىؿ مف جماعة قاـ ، ـ1594 عاـ بناءه   تـ ، الزبير مدينة في القديمة الجوامع مف يعد
 قبؿ مف ـ1964 عاـ في جديد مف بناءه   تـ ثـ ، ـ1951 عاـ حوً وا  صبل بترميمو الزبير
 . الصباح سالـ عبداهلل الشيخ

 : ( الحنيف (الخيشوم جامع-7
 ،  ـ1748 عاـ الخيشـو محمد بف عبداهلل المحسف بناه   القديمة األثرية الجوامع مف يعد
 لو تجديد آخر فكا ، الزبير في الجميورية – ىيريةز ال حي في كبيرة مساحة يحتؿ وىو
  . (22)ـ1964 عاـ
 : )رض( يقطين بن عمي مرقد-8
 بف بشار شارع في القديمة البصرة في مرقده   يقع( )ع الكاظـ موسىاألماـ  أصحاب مف
  . برد
 : ) ع(عمي بن عبد اهلل مرقد-9
 مف لمتبرؾ الناس مف العديد يزوره   في مركز مدينة البصرة العشارمنطقة  في مرقده   يقع
 . المحافظة أنحاء عجمي
 : عمي بن ظاهر مرقد -11    
 . (23)البصرة محافظة سكاف مف العديد يزوره   ، البصرة مدينة في الجبيمة منطقة في يقع
 : )رض(ألعبدي صوحان بن زيد الجميل الصحابي مرقد -11    
 ، السيبة ناحية في الشريؼ مرقده   يقعع( ) طالب أبي أبف عمي اإلماـ أصحاب مف
 في الزوار مف العديد يقصده   ، المكاف بصاحب يميؽ بشكؿ ءهبنا إعادة تـ (1) رةصو 

  . (4) جدوؿ في موضح وكما ، (24)الدينية المناسبات مختمؼ
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 )رض(العبدي صوحان بن زيد الجميل الصحابي مرقد( 8صورة)                

 
    1 /  3 /   2018 بتاريخ الصورة التقطت : المصدر

 
 8102لسنة  الخصيب أبي قضاء في الدينية لممعالـ الجغرافي التوزيع( 4جدوؿ )

 الموقع الجغرافي سنة البناء إسم المعالم الدينية ت
 كوت الزين م656 مرقد زيد بن صوحان 1
 كوت الزين - السيد عبداهلل بن عقيل 2
 كوت الزين - السيدة فاطمة بنت عقيل 3

4 
مقام السيد حسن بن عمي 

 الهادي
 كوت الزين -

 المطوعة - مرقد سهل بن عبداهلل  5
 السيبة - مرقد سيد هاشم الموسوي 6
 مشيجيجة - مرقد أو الحمد 7
 الفجة - مرقد أبو غريب 8

مرقد سممان بن عمي العباس  9
 الهاشمي

 كوت الزين م750
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 أبو الجوزي م1409 د أبو الجوزيمرق 10
 مهيجران م1534 مرقد الشيخ إبراهيم الرديني 11
 جيكور م1704 مسجد جيكور 12
 بمد سمطان م1708 جامع بمد سمطان 13

14 
جامع الرسول األعظم الحمزة 

 الفوقاني
 السبيميات م1801

 السبيميات م1891 جامع السبيميات 15
 حيمةالم م1910 تكية أبي الخصيب 16

17 
مرقد السيد رجب بن شعبان 

 الرفاعي
 السبيميات م1831

 مهيجران م1991 حسينية آل عاشور 18
 

 السياحي لمنشاط جغرافي تحميؿ ، صويمح أبو عمي حسف اليدى نور : المصدر
 غير) ماجستير رسالة ، الخصيب وأبي الزبير قضائي في تنميتيا وسبؿ والترفييي
 . 132ص ، 2018 ، البصرة جامعة ، اآلداب كمية ، (منشورة

  : الجوزي أبي ضريح-18
 وأسمو   البصرة عمماء مف وىو ـ1409 عاـ بناءه   تـ ، الخصيب أبي قضاء في يقع

 . الجوز أبف محمد الشيخ
  : الخصيب أبي تكية - 14
 تكية مف فرع وىي 2،ـ750 وبمساحة ، ـ1970 عاـ تأسيسيا تـ الحمزة حي في تقع

  . (25)الدينية والمناسبات القرآف تحفيظ دورات يياف تقاـ ، الزبير
 لذكرىا مجاؿ ال والتي ، الخصيب أبي قضاء في الدينية المعالـ (4) الجدوؿ يوضح

  . البحث ىذا في
 ال والتي ، المحافظة في األخرى الدينية المعالـ مف العديد ىناؾ بالذكر الجدير مف

 حاؿ في المنطقة في الدينية السياحة فرتو  عمى تساعد ، البحث ىذا في لذكرىا مجاؿ
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 البصرة في السياحة ومديرية المحمية الحكومة مف واالىتماـ الدعـ عمى حصوليا
 والتاريخي والديني الروحي االرتباط عمى يعتمد الذي الميـ السياحي الجانب ىذا لتنشيط
 . المعالـ بيذه
 : التراثية الدور – ب
 يرتادىا وكاف ، القديمة البصرة مف بالقرب العشار نير عمى يؿالشناش بيوتتتركز  

 جميؿ عمراني تطور عف ينـ نادر طراز ذات بأنيا الدور ىذه تمتاز ، األجانب السياح
 البصرة اليو  قصر مثؿ الخشب مادة مف بناءىا تـ و  ونقوش زخارؼ عمى تحتوي

 المكتبة وفيو ، العباسي أعياف باشا وقصر ، نظراف منطقة في النقيب حامدقصر و 
 والفنوف العمـو مصادر بمختمؼ المكتبة ىذه وتزخر ، األسرة ليذه تعود التي العباسية

 ألؼ (12)بػ تقدر والتي واألجنبية القديمة والكتب والجرائد والمجبلت النادرة والمخططات
  (26)كتاب
 العرب شط ضفاؼ عمى تقع التي الدور ىذه مف العديد الخصيب أبي قضاء في وتوجد
 شاكر بدر الشاعر مسكف و  ، الياروف وقصر ، النقيب ويوسؼ طالب قصور مثؿ

 في البيوت ىذه استغبلؿ يمكفلذا  النخيؿ ببساتيف المتميزة جيكور منطقة في السياب
 .(27)المكاف وجمالية التراث بيف تجمع إنيا خاصة ، المناطؽ ىذه في السياحة تطوير

 : األثرية المناطق-ج 
 دائرة قبؿ مف مثبتو أثري موقع (100) مف أكثر يقارب ما بصرةال محافظة في توجد
 المواقع ىذه وتمثؿ . (28)األثرية المواقع دليؿ في تسجيميا يتـ لـ مواقع وىناؾ ، اآلثار
  -: المواقع ىذه أبرز ومف ، العظيمة الرافديف شعب حضارة األثرية

  :خيابر همايون آثار-1
 بمسافة آدـ شجرة متنزه عف ويبعد ، النشوة ناحية شماؿ في األثري خيابر موقع يقع 

 ىذه مف كبير جزء تعرض، العرب شط مف بقربو يتميز فيو لذا ، تقريباً  2كـ (20)
 لمتدمير الموقع ىذا تعرض وسابقاً  ، اإليرانية – العراقية الحرب فترة في لمتدمير اآلثار
 جامعةل إجازة ةقيراعال راآلثا ىيئة منحت ، والفرس اليوناف بيف معركة حدثت عندما

 المسح أظير وقد ، خيابر موقع في سنوات خمس لمدة لمتنقيب البريطانية مانشستر
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 تمكنت كما ، األرض تحت دفنت كبيرة وأبنية ومحبلت كاممة مدينة أف الجيوفيزيائي
 ، لمييود ومعبد ، ومقبرة ، النقود لسؾ ومعمؿ لممسيحييف كنيسة عمى العثور مف البعثة
 إنشاء طريؽ عف آدـ بشجرة خيابر موقع ربط باإلمكاف ،وسور ، األرض تحت يةوأبن

 ىذافي  السياحة شجعيو  المكاف جمالية مف يزيدالعرب   شط ساحؿ عمى شارع
  . (29)الموقع

  :المقموبة آثار -4
 المناطؽ مف وتعتبر ، النشوةناحية  جنوب خيابر آثار مف بالقرب الموقع ىذا يقع

 لتنقيب لندف جامعة مع االتفاؽ تـ وقد ، خيابر ألثار امتداد وىي ، القديمة األثرية
  . (30)عنيا
 يجعؿ األخرى السياحية الخدمات وباقي ، الخضراء والمناطؽ المتنزىات إنشاء أف

 ميـألىتما األجنبية الدوؿ شعوب مف خاصة ، األولى الدرجة مف سياحياً  مكاناً  المنطقة
 األمـ تاريخ معرفة في ورغبتو اإلنساف فضوؿ أف كما . اآلثار عمى باإلطبلع
 بخصوصية االىتماـ يجب لذا ، والتراثية األثرية األماكف زيارة إلى يجذبيـ وقصصيـ

يجاد ليا حماية وتوفير المواقع ىذه  ترميميا إعادة مف  تتمكف ، فييا استثمارية فرص وا 
 يجب كما ، العالـ في ودةالموج األثرية السياحية المعالـ مستوى إلى لموصوؿ وتأىيميا
 عمييا يعثر التي باآلثار خاصة  حؼامت وبناء التاريخية المناطؽ في بالتنقيب االىتماـ

  . (31)األثرية المواقع في
  :الزبير قضاء في األثرية المناطق-3

 في الجغرافية رقعتو عمى الموزعة األثرية المناطؽ مف العديد بوجود الزبير قضاء يمتاز
 ذلؾ عمى األمثمة ومف ، الزبير وخور والبرجسية ةميوالدرىي والرافضية الشعيبةو  الرميمة
 قصر ، اإلنكميز ومقبرة ، الشعيبة وقصر ، والثاني األوؿ الشعيبة وتؿ ، الرافضية خاف

 خاف وممحؽ ، البرجسية وتؿ ، األىمية الزبير ومكتبة ، المفتوؿ المراقبة برج ، مضحي
  . (32)وغيرىا... الرميمة

 : اليدوية والحرف الشعبي التراث-ج
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 الطبيعية بيئتيا لظروؼ وأنعكاساً  الوطنية الثقافية لمشخصية رمز ىو الشعبي التراث
 الدراسة منطقة وتمتاز ، بو خاص شعبي تراث الشعوب مف شعب فمكؿ ، والبشرية
 راثوالت واألدب الشعبية والموسيقى الفمكمورية األزياء يشمؿ مميز شعبي تراث بوجود
 االىتماـ مثؿ السميـ بالشكؿ أستغؿ لو سياحي جذب عامؿ تعتبر وكميا ، الشعبي
 الغناء في سابقاً  المستدامة واألحداث الفمكمورية األزياء تضـ شعبية أسواؽ بإنشاء
  . بيا واالىتماـ الشعبية الفرؽ وأعداد

نبات ب والبواري الحصراف صناعة تشمؿ اليدوية الحرؼ أو الصناعات بخصوص أما
 ،الفاو في األسماؾ صيد شباؾ وصناعة ، األىوار مناطؽ فيالمتوفر  والجوالف ديالبر 

 والنسيج الغزؿ وصناعة ، واألىوار الخصيب أبي في النيرية والزوارؽ األببلـ وصناعة
 الحمويات مف وأغمبيا خاص بوجو التمور عمى تعتمد التي الغذائية الصناعات وبعض

منطقة نير  بيا شتيرت الذي خوز نير وحبلوة ، التمور كبس او التمور تعميب مثؿ
  . الخصيب أبي قضاءخوز في 

 عامؿ تعتبر في المحافظة السياحية المواقع في تنتشر التي الصناعات ىذه تشجيع أف
 ليذه السياحي لمترويج ومعارض وميرجانات أسواؽ إقامة خبلؿ مف سياحي جذب

  (33)السياحية المقومات
   :الترفيهية  لخدماتا -د

 ، الترفييية المناطؽ تعاني مف نقص في  التي المحافظات مف البصرة محافظة تعد
 مف شخص لكؿ المخصصة المساحة تبمغ إذ ، سكانيا حجـ مع يتناسب ال فعددىا
 (6.5) وىو التخطيط وزارة وضعتو   الذي المعيار مع يتناسب ال بشكؿ(  2ـ1 )الحدائؽ

 تستقبؿ ألنيا الترفييية السياحة مقومات مف الترفييية المناطؽ تعتبر ، شخص/8ـ
 والمناسبات واألعياد األسبوع نياية عطؿ فيالسيما و  ، يومياً  الزوار مف كبيرة أعداد

 ذلؾ عمى مثمةاال ومف ، السياحي والتطور التحضر سمات مف سمة وىي ، الخاصة
  حي في االندلس العاب ةمدينو  ، الخورة متنزهو  ، السراجي متنزهو  ، السندباد جزيرة
 ، األثؿ غاباتو  ، السيبة متنزهو  ، الند بصرةو  ، العائمي البصرة متنزهو  . (34) المعقؿ
 في السندباد ألعاب مدينةو  ، جمفار ألعاب مدينةو  ، الشرش غابةو  ، البرجسية واحة
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 شط ألعاب مدينةو  ، العرب شط في الحيوانات حدائؽو  ، الزبير متنزهو  ، القرنةقضاء
 المساحات رقعة لزيادة المخصصة المناطؽ بيذه االىتماـ يجب . وغيرىا... العرب

 فييا .حافظة وتنمية السياحة الم في الخضراء
  :والساحات والتماثيل النصب-ذ

 إلى اإلشارة دوف ، البصرة افظةمح في السياحي القطاع واقع صورة تكتمؿ ال قد      
 وعمى الدوؿ بمختمؼ الشعوب اعتادت لطالما ، ؿالمجا بيذا البصرية األيدي إنجازات

 تعكس تماثيؿ أو نصب ليـ فتقيـ المشيوريف رجاليا  بكبار االىتماـ العصور مر
 مقومات ومف ، القادمة لؤلجياؿ تأريخي حضاري موروث وتعتبر ، باختصار عطائيـ
 األخرى ؿالدو  إلى السياحية البرامج تتخمؿ فمطالما ، األخرى لمشعوب السياحي الجذب
 قصة تحكي ، السابقة الشعوب تركتيا التي التاريخية الحضارية رموزىـ إلى زيارات

 تاريخ تعكس الرموز ىذه مف العديد البصرة في ويوجد . الحضارية وثقافتيـ تاريخييـ
 خبلؿ والدمار لميدـ أغمبيا تعرضت الرموز تمؾ أف إال ، وعظمائيا ألحداثيا مجسد
 ، منيا نماذج (6) الجدوؿ ويوضح . البصرة بيا مرت التي عبةالص السياسية الفترات
 في والسفر السياحة مكاتب قبؿ مف الحضارية المعالـ ىذه أستغبلؿ الممكف ومف

 ليا السياحي والترويج بيـ الخاص السياحي البرنامج في إدخاليا خبلؿ مف . البصرة
 أف خاصة ، رموزال ىذه أىمية تحكي ممخصة فيديو بمقاطع اإلنترنت طريؽ عف

   . والمعقؿ الكورنيش شارع مثؿ ، جميمة سياحية أماكف في يقع أغمبيا
  الحضارية البصرة محافظة معالـ(6) جدوؿ                                      

 إسم المعالم الحضارية التوزيع الجغرافي 

ساحات ونصب مركز مدينة 
 البصرة

 ساحة أسد بابل  
 تمثال العامل ،م نصب نافورة الجرار ساحة أم البرو 

 عبد الكريم قاسم ،السعدي  ساحة فمسطين
 نصب الشهداء ،ساحة الطيران نصب السندباد 

 نصب البصرة عبر التاريخ
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 ساحة وتمثال الخميل أبن أحمد الفراهيدي 
 ساحة الجزائر

 ساحة سمة الفواكه
 ساعة البمدية

نصب وتماثيل شارع 
 شالكورني

 تمثال السياب
 نصب الدولفين

 والجرار الفخارية  نصب لفظ الجاللة اهلل
 نصب أفراح البصرة

 نصب طيور العراق المهاجرة

 نصب وساحات المعقل

 ساعة المعقل
 نصب شفقة العامل 

 حدائق األندلس
 تمثال مزهر الشاوي
 نصب البمم العشاري

 نافورة الفيحاء

 دينار نصب وساحات شارع

 نصب معركة ذات الصواري والقوة البحرية 
 نصب الجندي المجهول
 نصب الجيش العراقي
 ساعة شركة النفط
 نافورة الحكيمية

 نصب لفظ الجاللة جسر المطاحن
 نصب ساحة العروسة
 نصب الشهيد عارف

 خارطة العراق
 

 والنصب الساحات ، (1) البصرة مف معالـ ، البصرة صور موسوعة : المصدر
  .9-7ص ، 2015 ، الثاني الجزء ، والتماثيؿ
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  :البصرة في السياحية الخدمات -ر
 تحققو لما نتيجة ، الوطني االقتصاد دعـ في تساىـ السياحة تمت اإلشارة سابقًا اف 

 استيعاب عمى لقدرتيا ، العمؿ فرص وزيادة ، التنمية عممية في تساىـ مالية موارد مف
 األنشطة مختمؼ في لمعمؿ مختمفة مستويات ضمف العاممة القوى مف رةكبي أعداد

 التجارية واألسواؽ الراحة وأماكف والمقاىي  والمطاعـ الفنادؽ تشمؿ والتي ، السياحية
 مف السياحي واإليواء الفندقي النشاط ويعتبر (6شعبية وغيرىا الموضحة في جدوؿ) وال
 مساكنيـ مف بدالً  النزالء قبؿ مف لئلقامة افمك الفندؽ يتخذ إذ ، األنشطة ىذه أىـ

 لتمبية مؤىؿ الفندؽ يكوف أف يجب ليذا ، األصمية مواطنيـ في تركوىا التي األصمية
 وتصنؼ . والتطور النظافة مف درجة وعمى ، إقامتيـ فترة طوؿ الءالنز  وحاجات رغبات
  . (7) الجدوؿ حسب إلى درجتيا حسب الفنادؽ

 (7) جدوؿ
 في العراؽ الفنادؽ ؼتصني درجة

 مستوى خدمات وأثاث الفندق درجة التصنيف
 تشمل الفنادق ذات الخمس نجوم الدرجة الممتازة
 تشمل الفنادق ذات األربعة نجوم الدرجة األولى
 تشمل الفنادق ذات الثالث نجوم الدرجة الثانية
 تشمل الفنادق ذات النجمتان الدرجة الثالثة
 الفنادق ذات النجمة الواحدةتشمل  الدرجة الرابعة

 الفنادق الشعبية الدرجة الخامسة
مسح الفنادؽ ومجمعات العراق ، لئلحصاء المركزي الجياز التخطيط وزارة ر:المصد

  . 1ص ، 8102اإليواء السياحي ،
 الدولي البصرة فندؽ ىما الممتازة الدرجة مف فقط فندقاف يوجد البصرة ي محافظةوف

 شط ومطعـ فندؽ) وىـ األولى الدرجة مف فنادؽ .و(5) باشا مناوي فندؽو  ، شيراتوف
 فندؽ ، المربد ومطعـ فندؽ ، الضيافة ومطعـ فندؽ ، العيوف ومطعـ فندؽ ، العرب
 برج ومطعـ فندؽ وىي فندقاً  (11) فعددىا الثانية الدرجة فنادؽ أما .) حمداف ومطعـ
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 ومطعـ فندؽ ، الزيتوف ومطعـ فندؽ ، عةالقم ومطعـ فندؽ ، جندياف فندؽ ، البصرة
 فندؽ ، األمراء ومطعـ فندؽ ، المسافر ومطعـ فندؽ ، الراشد شقؽ ، السمطاف قصر
 فعددىا الثالثة الدرجة فنادؽ اما . الضاحية شقؽ ، السبلـ دار ومطعـ فندؽ ، أور ىبل

 ، العمواف ومطعـ فندؽ ، الرحاؿ ومطعـ فندؽ ، الرميمة ومطعـ فندؽ وىي فنادؽ (8)
 البراؽ ومطعـ فندؽ ، العقبة ومطعـ فندؽ ، السمطاف دار ومطعـ فندؽ ، شاىيف فندؽ

 فندؽ ، اليرموؾ فندؽ وىي فنادؽ (7) ىي الرابعة الدرجة فنادؽ أما . الغدير فندؽ ،
 فندؽ ، الدانية فندؽ ، الكوثر فندؽ ، الخمود قصر فندؽ ، التيسير فندؽ ، كمكامش
 لمقطاع ممكيتيا وتعود ، المدينة مركز في تقع الفنادؽ ىذه اغمب ، (بابؿ برج ومطعـ
 يةلغافندقًا  (33)الفنادؽ عدداذ وصؿ  ، المختمط لمقطاع شيراتوف فندؽ عدا ما الخاص

 عدد أف 2016 لسنة الساكنيف اإليواء ومجمعات الفنادؽ مسح ويشير 2012. (35)
اثناف منيا مف الدرجة الممتازة  ، احياً سي فندقاً  (61) بمغ البصرة محافظة في الفنادؽ

 ، 667 ، 329) إلى والنجؼ وكرببلء بغداد مف كؿ في الفنادؽ عدد وصؿ حيف في،
 ىذه في السياحية الحركة أزدىار دليؿ عمى وىذا ، التوالي عمى فندقاً  (344

    . (36)البصرة بمحافظة قياساً  الدينية السياحة وخاصة ، المحافظات
% 5،8( فندقًا ، وبنسبة 35بمغ عدد الفنادؽ في محافظة البصرة ) 8102وفي عاـ 

( فندقًا ، ثبلثة منيا مف الدرجة 0222مف مجموع الفنادؽ في عمـو العراؽ والبالغ )
 (.56)الممتازة 

 ، المطاعـ" ىي السياحية المناطؽ في توفرىا الواجب األخرى السياحية الخدمات      
 وسائط ، المكتبات ، المتاحؼ ، الموالت ، التسوؽ اكزمر  ، الكازينوىات ، المقاىي
ا الموضحة في وغيرى... الصيرفة تبامك المالية الخدمات ، األلعاب مدف ، النقؿ

 . ( 2جدوؿ)
 (8جدول )

 8118سياحية في محافظة البصرة لسنة أعداد الخدمات ال
 8118سنة   الخدمات السياحية  ت
 53 الفنادق السياحية  1
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 69 المطاعم السياحية 8
 81 المقاهي السياحية  3
 41 المتنزهات 4
 8 مدن األلعاب  5
 85 قاعات المناسبات  6
 84 شركات السياحة والسفر 7
 8 المتاحف        8
 899 المجموع       

 8118المصدر الدراسة الميدانية لسنة                                 
 الخاصة المفاىيـ تغير إلى الجوي النقؿ في العالـ شيده الذي اليائؿ التطور أدى لقد

 مناطؽ متنوعة ةر زيا في الناس رغبة فزادت ، العالـ أجزاء مختمؼ بيف والسياحة بالسفر
 سياحية مجموعات ضمف السفر عمى اإلقباؿ زاد لذا ، المادية إمكانياتيـ حدود في

 الرحبلت ىذه تنظيـ في المتخصصة الشركات أو الوكاالت أو المكاتب إشراؼ تحت
   .ممكنةمادية  تكمفة بأقؿ
 وتوجد . ما بمد في السياحي القطاعمكونات   مف ميماً  جزءاً  السياحية الشركات وتعد
 أزداد إذ (9) الجدوؿ في موضحة السياحية اتالشرك مف مجموعة بصرةال حافظة م في

 إلى المحافظة سكاف قبؿ مف السفر عمى اإلقباؿ لزيادة  ، ـ2003 عاـ بعد عددىا
 والذي ، الدوؿ مختمؼ لمسياحة في السياحي البرنامج تنظيـ ميمتيا ، الدوؿ مف العديد
 داخؿ حبلتر  توجد كما . السياحية والرحبلت الطعاـ ووجبات والمبيت النقؿ يشمؿ
لى كردستاف محافظات إلى الرحبلت مثؿ السياحة شركات قبؿ مف تنظـ القطر  وا 

  . المقدسة العتبات
 (9) جدوؿ

 2018  لسنة البصرة محافظة في والسفر السياحة شركات
 السياحية الشركة إسم ت السياحية الشركة إسم ت
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 ةالبصر  سواحل شركة 14 والسفر لمسياحة الزهراء جنة شركة 1
 والسياحة لمسفر الخبرات شركة 15 والسياحة لمسفر العرب شط شركة 2
 والسياحة لمسفر السديد شركة 16 الذهبية السعفة شركة 3
  المحبة سماء شركة 17 والسياحة لمسفر الزاهرة األنجم شركة 4
 البصرة نخيل شركة 18 والسياحة لمسفر اإلحسان شركة 5
 الشرق طائر شركة 19  والسياحة لمسفر الدولية الناصر شركة 6
 والسياحة لمسفر الواحة شركة 20 والسياحة لمسفر األوحد شركة 7
 والسياحة لمسفر الماس بالد شركة 21 والسياحة لمسفر السندباد أنوار شركة 8
 والسفر لمسياحة البصرة نبع شركة 22  والسياحة لمسفر الباقر كرم شركة 9
 والسفر لمسياحة البصرة بساتين شركة 23  والسياحة فرلمس العتيق البيت شركة 10
 والسياحة لمسفر النظائر قمة شركة 24 والسياحة لمسفر الخميج درة شركة 11
 والسياحة لمسفر البصرة طيران شركة 12
 والسياحة لمسفر المنار برج شركة 13

 
            http://www.iraqisearch.com -1.المصدر

 8118الدراسة الميدانية لسنة  -8
 السياحية الخدمات مف االنترنت طريؽ عف السياحية لممعالـ الترويج اعتبار ويمكف  

 عمى األخرى الشعوب إلطبلع البصرة محافظة في ميـ دور تأخذ أف يجب التي
 شبكة فبواسطة ، واألثرية والدينية البيئية المعالـ وخاصة ، البصرة في السياحة مقومات
 والمنتجعات الفنادؽ مف لو يروؽ عما البحث السياحة في الراغبيف أستطاع اإلنترنت
 مف الفنادؽ واستفادت تكمفة بدوف واألنصاؿ االختيار ويمكنوبيتو ،  في وىو السياحية
 وربظي أف القوؿ ويمكف ، اإلنترنت شبكات في والرخيص الكبير اإلعبلف وسيمة
 السفر تذاكر حجز مسألة في السياحية المكاتب أىمية تناقصت اإلنترنت شبكات
 .األخرى التسييبلت مف وغيرىا... لمسياحة المفضمة األماكف واختيار ، والفنادؽ

  :االستنتاجات
  . القومي الدخؿ تحسيف في مجاؿ السياحة أىمية تبرز .0

http://www.iraqisearch.com/
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 بالقدر السياحي القطاع أىيؿت في توظؼ لـ لكنيا السياحة مقومات البصرة تمتمؾ .8
  . عالمية سياحية منطقة البصرة مف يجعؿ الذي المناسب

  . والبيئية الدينية أشيرىا الدراسة منطقة في السياحة مف أنواع عدة توجد .5
 الجذب مقومات وىي مف   ، االىتماـ عدـ مف  األثرية الدور أغمب تعاني .4

  . الميمة السياحي
 يجعميا الذي االىتماـ مف بقدر الغذائية والصناعات الحرفية الصناعات تحظ لـ .3

  . البصرة في السياحة مقومات مف
 ألف تؤىميا ومياه طبيعي ونبات وتربة مناخ مف جيدة طبيعية مقومات لمبصرة .2

  . سياحي جذب مكاف تكوف
 لممقومات السياحي الترويج جانب في المحافظة في السياحي اإلعبلـ دور قمة .6

  . واألثرية ةوالديني الطبيعية
 فييا السياحة قطاع عمى الدراسة منطقة لو تعرضت الذي ،السياسي الوضع أثر .2

  . كبير بشكؿ
 

  :السياحي القطاع لتأهيل مقترحات
 الضفاؼ استغبلؿ يمكف إذ ، البصرة محافظة في األنيار شبكات تطوير مشروع .0

 العرب شط يف المتوفرة الجزر مف واالستفادة متكاممة سياحية مجمعات إلنشاء
دخاليا  ميمة سياحية مجمعات بناء في المحمية الحكومة اىتمامات ضمف مف وا 
 لحد سياحياً  تؤىؿ لـ السندباد جزيرة فبلزالت ، مكاف كؿ مف إلييا السياح تجذب
 واعتباره ، المحافظة في السياحي النيري لمنقؿ ميـ دور أعطاء ويجب . اآلف
  . نفسو الوقت يف ودولية محمية سياحية ترفيو وسيمة

دخاليا باألىوار األىتماـ .8  المساكف مف عدد بإنشاء وذلؾ ، السياحية البرامج في وا 
 ، البردي ، القصب) األىوار بيئة في المتوفرة الولية المواد مف تصنع السياحية
 مختمؼ فييا تتواجد متكاممة سياحية قرى شكؿ عمى تكوف أف ويفضؿ (الجوالف
 تنظيـ مثؿ السياحية األنشطة لممارسة تصمح األىوار ئةوبي ، السياحية الخدمات
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قامة ، والطيور األسماؾ صيد وممارسة ، بالزوارؽ مائية جوالت  ميرجانات وا 
 الممكف مف كما . وحضاراتيـ وتراثيـ األىوار سكاف حياة تجسد وثقافية شعرية
 ، وانيةوالحي الطبيعية الحياة عف نماذج فيو يعرض ، بالمنطقة خاص متحؼ إقامة
 وصناعات ممبوسات مف ليـ والحضاري الشعبي الموروث فيو يعرض أخر وقسـ
 ، والبردي والقصب الفخار مف مصنوعة منزلية وأدوات ، وفمكمورية حرفية

  . الصوؼ مف المصنوعة والمنسوجات
 أغمب تقع التي الداخمية األنير شبكة تحسيف خبلؿ مف ، التراثية الدور تطوير .5

 لمعمؿ والتعمير البناء بمجاؿ خبرة ذات عاممة أيدي وتوفير ، منيا بالقرب الدور
 ألغراض الدور ىذه أستغبلؿ يجب . عمييا والحفاظ الدور تمؾ صيانة عمى

 الدور تمؾ وخاصة ، تأريخي معماري بطراز البصرية المقاىي إنشاء مثؿ سياحية
 لصناعاتا لبيع محبلت أو مناطؽ لتكوف او . األنيار ضفاؼ عمى تقع التي

 شاكر بدر بيت مثؿ والشعراء لؤلدباء منتدى جعميا أو الفمكمورية والمبلبس اليدوية
  . السياب

 واالنترنت السياحة مكاتب مف االستفادة خبلؿ مف الدينية السياحة تطوير مشروع .4
 المعالـ بيذه واالىتماـ ، المحافظة في المتوفرة الدينية لممعالـ السياحي الترويج في

عادة قامة ، ليا المؤدية المواصبلتو  النقؿ  بطرؽ واالىتماـ ، تأىيميا وا   وا 
  . شعبية وأسواؽ وفنادؽ ومطاعـ ،تسويقية مجمعات

 ، والتراث لآلثار العامة الييئة واإلعبلـ الثقافة وزارة مثؿ المعنية الجيات عمى .3
 أىميةو  ، يتبلءـ بما األثرية المواقع لتأىيؿ المبلئمة الخطط وضع السياحة ىيئة
 أعماؿ مف بمزيد والقياـ ، الثقافية السياحة حركة تنشيط في المواقع ىذه ودور

حياء وترميـ لحماية البلزمة الدراسات وأعداد ، والصيانة التنقيب  األثرية المواقع وا 
 المؤدية المواصبلت بطرؽ واالىتماـ ، الحضاري التراث عمى الحفاظ عممية ضمف
 اإلشارات ووضع ، النقؿ وسائؿ وتوفير ، ليا زمةالبل الحماية وتوفير ، إلييا

 السياحية المكاتب ودعـ ، السياحي اإلرشاد عمؿ ودعـ ، األثري لمموقع الداللية
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 المواقع لزيارة مناسبة وبأسعار السياحية البرامج أعداد خبلؿ مف عمميا لتطوير
  . األثرية

   :الهوامش
 الرضا دار ، والفندقية السياحية ساتلممؤس الحديثة اإلدارة ، الحمداف ، سييؿ-0

 . .57ص ، 2001 ، سوريا – دمشؽ ،لمنشر
 ،(آفاتيا ، ظواىرىا ، مكوناتيا) العصر صناعة السياحة ، خربوطمي ، الديف صبلح-8
  . 16ص ، 2002 ، سوريا – دمشؽ ، حاـز دار ، 1ط
 الموقع عمى رمنشو  ، كردستاف في السياحية التنمية مقومات ، طالب ، توفيؽ جزا-5 

 : اإلليكتروني
an-http://www.kinvest.org/awblic/tou. 
 صحيفة ، (والمعوقات المقومات) مصر في السياحة التنمية ، غانـ عمي ، إبراىيـ-4

 الموقع عمى منشورة . مصر ، 25/2/2002 ، (42084)العدد ، األىراـ ممفات
 : اإلليكتروني
ILEI.Hrm.F25/2/2002http://www.ahram.org.eg/Archive/. 

 ، 1ط ، والسفر السياحة مبادئ ، عمي محمد إسماعيؿ ، الحوري الدباغ طو مثنى-3
  . 84 – 83ص ، 2001 ، األردف ، والتوزيع لمنشر الوراؽ مؤسسة

 ، 1ط ، المحمية األدىزة دليؿ ، المستدامة السياحة ، خربوطمي ، الديف صبلح -8
  . 107 – 102ص ، 2004 ، سوريا – دمشؽ ، لمنشر الرضا دار

  . 107ص ، سابؽ مصدر ، المستدامة السياحة ، خربوطمي ، الديف صبلح-6
 والسبؿ البصرة في السياحية الخدمات واقع ، حمزة عمي مجيد ، أحمد عمي حسيف-2

 ، 2008 ، (6)العدد ، الثالثة السنة ، البصرة دراسات مجمة ، تأىيميا إلعادة الكفيمة
  . 110ص
 ، والسفر السياحة مبادئ ، عمي محمد إسماعيؿ ، ريالحو  الدباغ طو مثنى -9

  . 87 – 84ص ، سابؽ مصدر
  . 110ص ، سابؽ مصدر ، حمزة عمي مجيد ، أحمد عمي حسيف -01

http://www.kinvest.org/awblic/tou-an
http://www.kinvest.org/awblic/tou-an
http://www.ahram.org.eg/Archive/2002/2/25.FILEI.Hrm
http://www.ahram.org.eg/Archive/2002/2/25.FILEI.Hrm
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 – 106ص ، سابؽ مصدر ، المستدامة السياحة ، الديف صبلح ، خربوطمي11-
107 . 
  . 89ص ، سابؽ مصدر ، سابؽ محمد إسماعيؿ ، الحوري الدباغ طو مثنى12-
  . 106ص ، سابؽ مصدر ، المستدامة السياحة ، خربوطمي الديف صبلح -35
 ، أربيؿ ، العراؽ ، 1ط ، السياحة رحاب في مقاالت ، دانياؿ يوحنا بنياميف -36

  . 67ص ، 2011
  . الباحثة تحميؿ -37
 حساسية) التنفسي الجياز أمراض عمى المناخ تأثير ، غضباف نعيـ أيماف -38

 رسالة ، (التطبيقي المناخ في دراسة" البصرة محافظة في (والربو التنفسي الجياز
  . 55ص ، 2009 ، البصرة جامعة ، اآلداب كمية ، (منشورة غير) ماجستير

(*) – ET  =  T  – 0.4 (T – 10) (1 – F)    
                             .: أف حيث 

ET                                          = (ـ  ) المؤثرة الحرارة درجة  
T                           =  (ـ  ) الجاؼ اليواء حرارة لدرجة الشيري المعدؿ  

F                                           = النسبية لمرطوبة الشيري المعدؿ (%) 
 . 73ص ، السابؽ المصدر ، افغضب نعيـ أيماف -31
 ، أكطامي الواحد عبد حسيف ، محمد ىادي يحي ، نوماس باجي حمداف -31

 ، (80)العدد ، البصرة آداب مجمة ، العراؽ جنوب ألىوار الييدرولوجية التغيرات
  . 286ص ، 2017 لسنة

 . الباحثة تحميؿ -39
 محافظةل والتاريخية السياحية المناطؽ أستغبلؿ ، الجبار عبد تحسيف مي -42

  . 53ص ، 2005 ، بغداد جامعة ، (منشورة غير)ماجستير رسالة ، البصرة
  . 2018 لسنة منشورة غير بيانات ، البصرة في الشيعي الوقؼ مديرية -43
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 والترفييي السياحي لمنشاط جغرافي تحميؿ ، صويمح أبو حسف اليدى نور -44
 (منشورة غير) ماجستير رسالة ، الخصيب وأبي الزبير قضائي في تنميتيا وسبؿ

  . 109ص ، 2018 ، البصرة جامعة ، اآلداب كمية ،
 . 2018 لسنة منشورة غير بيانات ، البصرة في الشيعي الوقؼ مديرية -45
 . ميدانية زيارة -46
  . 108ص ، سابؽ مصدر ، صويمح أبو حسف اليدى نور -47
 مجمة ، السياحي القطاع لتطوير المستقبمية التصورات ، راشد قاسـ وائؿ -48

  . 78ص ، 2010 ، (10)العدد ، الخامسة السنة ، البصرة دراسات
  . 268ص ، سابؽ مصدر ، صويمح أبو اليدى نور -41
  . 126ص ، سابؽ مصدر ، حمزة عمي مجيد ، أحمد عمي حسيف  -41
 ، أنموذجاً  خيابر موقع ، البصرة في األثرية السياحة ، الحجاج مشكؿ محسف -49

 ، العربي والخميج البصرة دراسات لمركز التابع الدولي العممي المؤتمر وقائع
 ، 9/10/2017-8 في (KAS) األلمانية أديناور كونراد جامعة مع بالتعاوف

  . 313 – 312ص
  . 312ص ، سابؽ مصدر ، الحجاج مشكؿ محسف  -52
 . الباحثة تحميؿ -53
  . 145ص ، سابؽ مصدر ، صويمح أبو اليدى نور  -54
 محافظة في والتاريخية ةالسياحي المناطؽ أستغبلؿ ، الجبار عبد تحسيف مي  -55

 واإلقميمي الحضري التخطيط معيد ، (منشورة غير) ماجستير رسالة ، البصرة
  . 60 – 58ص ، 2005 ، بغداد جامعة ، العميا لمدراسات

  . 54ص ، سابؽ مصدر ، الجبار عبد تحسيف مي  -56
 السياحي واألستثمار الفعمي الواقع بيف البصرة محافظة ، حسف كرار باسمة -57

 ، 2015 لسنة ، (2-1)العدد ، (43)مجمد ، العربي الخميج مجمة ، تقبميالمس
  . 144 – 143ص
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الفنادؽ   ،  مسح العراؽ ، لئلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة   -58
  . 6ص8102وااليواء الفندقي لسنة 

وزارة التخطيط،  الجياز المركزي لئلحصاء ، العراؽ ، مسح الفنادؽ وااليواء   -56 
 2-5، ص8102فندقي لسنة ال

  المصـــــادر
 الرضا دار ، والفندقية السياحية لممؤسسات الحديثة اإلدارة ، سييؿ ، الحمداف  .0

  . 2001 ، سوريا – دمشؽ ، لمنشر
 1ط ، والسفر السياحة مبادئ ، عمي محمد سماعيؿا ، الدباغ طو مثنى ، الحوري .8

  . 2001 ، األردف ، والتوزيع لمنشر الوراؽ مؤسسة ،
 ، ظواىرىا ، مكوناتيا) العصر صناعة السياحة ، الديف صبلح ، خربوطمي .5

  . 2002 ، سورية ، دمشؽ ، لمنشر حاـز دار ، 1ط ، (آفاقيا
 دار ، 1ط ، المحمية األجيزة دليؿ المستدامة السياحة ، الديف صبلح ، خربوطمي .4

  . 2004 ، سوريا – دمشؽ ، لمنشر الرضا
 . 2011 ، العراؽ ، 1ط ، السياحة رحاب في مقاالت ، نايوح بنياميف ، دانياؿ .3
 والترفييي السياحي لمنشاط جغرافي تحميؿ ، عمي حسف اليدى نور ، صويمح أبو-2

 كمية ، منشورة غير) ماجستير رسالة ، (الخصيب وأبي الزبير قضائي في تنميتيا وسبؿ
  . 2018 ، البصرة جامعة ، اآلداب

 البصرة لمحافظة والتاريخية السياحية المناطؽ أستغبلؿ ، تحسيف مي ، الجبار عبد-6
 العميا لمدراسات واإلقميمي الحضري التخطيط مركز ، (منشورة غير) ماجستير رسالة ،
  . 2005 ، بغداد جامعة ،
 الجياز حساسية) التنفسي الجياز أمراض عمى المناخ تأثير ، نعيـ إيماف ، غضباف-2

 ماجستير رسالة ، "التطبيقي المناخ في دراسة" البصرة محافظة في (والربو التنفسي
  ، البصرة جامعة ، اآلداب كمية ، (منشورة غير)
 والسبؿ البصرة في السياسية الخدمات واقع ، حمزة عمي مجيد ، عمي حسيف ، أحمد-9

 . 6. 2008العدد ، الثالثة السنة ، البصرة دراسات مجمة ، تأىيميا إلعادة الكفيمة
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 ، أنموذجاً  خيابر موقع ، البصرة في األثرية السياحة ، مشكؿ محسف ، الحجاج-10
 مع بالتعاوف العربي والخميج البصرة دراسات لمركز التاسع الدولي العممي المؤتمر وقائع
  . 10/2017/ 9-8 في ((KAS  أديناور كونراد جامعة
 السياحي ارمثواألسث الفعمي الواقع بيف البصرة محافظة ، كرار باسمة ، حسف-00

 . 2015 سنة ، (2-1)العدد ، (43)مجمد ، العربي الخميج مجمة ، المستقبمي
 دراسات مجمة ، السياحي القطاع لتطوير المستقبمية التصورات ، قاسـ وائؿ ، راشد-08

  . 2010 ، (10)العدد ، الخامسة السنة ، البصرة
 ، العراؽ جنوب ألىوار الييدرولوجية التغيرات ، وآخروف ، باجي حمداف ، نوماس-05
 . 2017 لسنة ، (80)العدد ، البصرة آداب مجمة
 ومجمعات الفنادؽ مسحالعراؽ ،  ، لئلحصاء المركزي الجياز ،  التخطيط وزارة-14

 8102لسنة   ، السياحي األيواء
وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لئلحصاء ، العراؽ ، مسح الفنادؽ ومجمعات  -03

 8102ي ، لسنة االيواء السياح
 الجزء ، والتماثيؿ الساحات ، (1) البصرة مف معالـ ، البصرة صور موسوعة--02

 2015 ، الثاني
 . 2018 لسنة منشورة غير بيانات ، البصرة في الشيعي الوقؼ مديرية-06 

 الموقع عمى منشور . كردستاف في السياحية التنمية مقومات ، توفيؽ جزا ، طالب18-
 : اإلليكتروني

http://www.kinvest.org/arabic/touan. 
 صحيفة، (والمعوقات المقومات) مصر في السياحية التنمية ، عمي إبراىيـ ، غانـ-09

  : اإلليكتروني الموقع عمى منشورة . مصر ، 25/2/2002 ، (42084)العدد  األىراـ
.FILEI.HTM25/2/2002http://www.ahram.org.eg/Archive/. 

arch.comhttp://www.iragise-20 
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