
 المحاضرة الرابعة والعشرون  
 الرابع المبحث

 والترفيه والسياحة المناخ بين العالقات
 كانت سواء االخرى المناطق الى سكناه منطقة من االنسان انتقال أو سفر عممية السياحة تعني
 Domestic الداخمية بالسياحة عميو يصطمح االول والنوع . الدول بين أو وطنو داخل

Tourism العالمية والثاني International Tourisom  والسائح Tourist  يسافر شخص كل 
 من اكثر او سياحي لغرض اخرى منطقة اي الى فييا العيش اعتاد التي سكناه منطقة من

 .ساعة 24 عن التقل ولفترة السياحية االغراض
 – المبحث ىذا مايخص وبقدر – ومتعددة كثيرة  Tourist purposes  السياحية االغراض

  : نوعين الى تقسيميا يمكن
  . المناخ عمى مباشرة المتعمدة السياحية االغراض – أ

  . فييا مباشرة عالقة لممناخ ليس التي السياحية االغراض – ب
  : االتية واالغراض االول النوع يشمل

 اساسية عناصر خمسة عمى ونشاطيا قياميا في تعتمد  Sandy beachs الشواطئ سياحة :أوالًً
  : وىي

 . الشمسية االشعة  .1
  . والماء اليواء حرارة درجة  .2
 . الماء نقاوة  .3
   Sandy beachs       الرممي الشاطئ  .4
 . االقامة وتسييالت االنسان وصول امكانية  .5

 Water – beased activies  المائية الفعاليات عمى القائمة السياحة :ثانياًً
  : ونشاطيا قياميا في ويشترط

  . وعميقة واسعة مائية مساحات  -1
 . والصيد االخرى والزوارق الشراعية القوارب استخدام تجييزات  -2
 . المناخ دفيء  -3
  . االقامة وتجييزات الوصول امكانية -4
 مواضع عدا االخرى المائية والمسطحات واالنيار المائية والخزانات البحيرات في النوع ىذا ويقوم

Sites االول النوع .  
  Site seeing Landscape  الطبيعية المناظر عمى القائمة السياحة : ثالثاًً

 : وتتطمب  Scenery او الطبيعية البيئة مناظر عمى قياميا في تعتمد والتي



  : تتطمب وىذه  visibility واضحة رؤية مدى •
  clear skiecs                 الشمس صفاء •
  sun lights           الشمس اشعة •

 والزراعية الطبيعية النباتات من يغطييا وما االرضية لمتضاريس متنوعة طبيعية مناظر •
 الحضارية والمخمفات وىندستيا العمارة فن السكنية المناطق خارج الواقعة المناطق في
 . والمدن الحضرية المناطق في سياحية اىمية ويشكل االنسان يد صنعتو وما

 . السياحة لخدمة اساسا ومتطورة متنوعة tourist roads  سياحية نقل طرق •
 ثالثة في وتقع مباشر غير فييا المناخ دور يكون والتي السياحية االغراض من االخر النوع
 : ىي رئيسة انواع

 . التاريخية السياحة .1
 . الدينية السياحة .2
 . والسياسة الثقافية السياحة .3

 قويا ارتباطا بو ومرتبطة المناخ الى عائدة صناعة ىي االغراض ىذه الى النظر من السياحة ان
 صحي لغرض بالمناخ االستمتاع ىو السياحة من االساس اليدف ان ىو رئيس لسبب وذلك

 ىو ومشمسا معتدال مناخا توفرىا التي المواقع عن البحث يكون الصيفية فالسياحة . وطبي
 واالستقطاب الجذب مركز ىو الدافئ المشمس الموقع يكون الشتوية السياحة وفي . االساس
 السياحية والمنتجعات    tourist centersالسياحية المراكز نشوء فان وعميو . السياحية لمحركة

tourist resorts  السياحة لحركة جاذبة مناخية عناصر من توفر ما بمقدار اساسا كان 
  . والعالمية المحمية

 والبناء الخمق اعادة يعني الذي المفيوم ىذا  Recreation  الترفيو مفيوم بالسياحة ارتبط لقد
 سواء الراحة ىذه االنسان يتطمب . والجسدية والعقمية النفسية راحتو بمفيوم لإلنسان والتجديد

 يحتاج والممل الرتابة بعد او والتعب العناء فبعد . فييا يسكن التي المحمية بيئة عمى تعوده
 . العالم بمدان بين او بمده داخل سواء سفره عممية في والراحة التغيير عممية الى االنسان

  السياحية المناخ عناصر  
  : الشمسي االشعاعً-1ً

  وىي االنسان في التأثيرات من جممة في , الحرارة عن النظر بغض , الشمسي االشعاع يؤثر
 مالبسو خالل من او مباشرة االنسان جسم يمتصيا Infa-red الحمراء تحت االشعة أن -1

 الغابات حيث الظل مناطق اما بذلك االنسان فيقصد الداخمية حرارتو من ترفع وبذلك
 تصب قد االشعة ىذه تركز ان كما , البارد المناخ في االشعة حيث او واالشجار



 راحة من يقمل مما ونحوىا  Headaches الصداع أوBlandness  بالعمى االنسان
  . االنسان

 (D ) فيتامين صناعة في االنسان جسم بتطمبيا Ultraviolet البنفسجية فوق االشعة -2
 اصابة في دورىا ليا االشعة ىذه ان كما . وقوتيا العظام بناء في رئيس اساس ىو الذي

 وصوليا يعرقل ولم الجسم الى حرة بصورة وصمت ما اذا والسرطان بالتقرح االنسان جمد
 العين تصيب االشعة ىذه وان , منيا االكبر الجزء يمتص الذي  O3 االوزون غاز

 . مختمفة بأمراض
 جسم يدفع واالعمى االدنى حديو في الحرارة درجة في التطرف ان : الحرارة درجة -3

 عمى مباشرة يعتمد والذي لمجسم الحراري التوازن اعادة الى ارادية غير بصورة االنسان
 الحراري التوازن اعادة , اليواء حرارة درجة مع العالقة في يفقد او يمتصو ما مقدار

 عمى ذلك يكون استمرت ما واذا االنسان جسم بيا يقوم وفيزياوية كيمياوية جيوداًً تتطمب
 االمراض من كبير عدد  الى االخير في ويعرضو جسمو وطاقة االنسان صحة حساب

 الحرارية فالدرجة لذلك . وقزميتو الجسم ووىن الوجو واصفرار العين والتياب كالنحول
 Core الداخمية االنسان درجة من كثيراًً تقترب التي الدرجة تمك ىي لميواء المثالية

tcmperature  فان وعميو .مً 37,المرض من الخالي , الطبيعي االنسان في ىي والتي 
  حرارة يوفر الذي الموقع
 المواقع اكثر ىو الدرجة ىذه من اقترب , والرطوبة الشمس اشعة مع بالعالقة , لميواء

 Health  السياحية بالمنتجعات عمييا تصطمح التي وىي االنسان لحياة مالئمة الصحية
 . ومتطمباتيا السياحة ضروب من ضرب وىي 

  : اليواء نقاوةً-2ً      
  Fresh air  النقي واليواء , اليواء نقاوة عامل ىو االنسان صحة في المؤثرة العوامل اىم من

 عممية في الرئيسية العوامل احد مازال والشوائب الكاربون اوكسيد ثاني نسبة فيو تقل والذي
 بالدرجة الجبمية والمصايف المنتجعات مواقع تحديد في رئيساًً عامالًً ومازال السياحي الجذب
 تقمل وعمية الكاربون اوكسيد ثاني ومن الغبار من حرا اليواء يجعل االرتفاع عامل الن . االولى

 الجمية السفوح عمى والمشاتي المصايف تركز يفسر ما وىذا . لمحرارة اليواء امتصاص عممية من
 ليال البارد لميواء مستودعا تصبح معروف ىو كما فالوديان , الجبال وقمم الوديان بين المتوسطة

 تنشا وبالتالي الجوي الضغط مراكز اختالف في اثر لو مما وصيفا نيارا الدافيء واليواء شتاء او
 يجعميا مما االرتفاع المتوسطة السفوح عبر االودية وبطون الجبال قمم بين اليومية اليواء حركة
 االكوادور عاصمة كيتو مدينة كون تفسر التي ىي الحقيقة وىذه . الجيد اليوائي لمتصريف مواقع
 المدى يتجاوز وال ف 55 عمى السنوية حرارتيا معدل يزيد ال االستواء خط عمى تقع والتي



 9.350 نحو ارتفاع عمى وقوعيا بسبب وذلك الواحدة الفيرنيايتية الدرجة فييا السنوي الحراري
 عن يقال وكذلك . الحرارة امتصاص من قمل والذي الغبار من حرا نقيا ىوائيا جعل والذي قدما

 واربيل ودىوك السميمانية محافظة في الشمال في العراق مصايف
 ًًًًً  Visibility الرؤية مدىً-3ً 

 صفاء عمى يعتمد وىذا االفق في النظر بعد ىو الرؤية بمدى المقصود بان الذكر سبق لقد
 ونقاوة  Sun lights  الشمس وضوء التغييم نسبة عمى يعتمد والذي  Clear skies  السماء
 . والضباب الغبار من اليواء

 سواء والمشاىد المناظر عمى المعتمد النوع من السياحة عممية في رئيس دور لو العامل ىذا
 . خارجيا او المدن داخل

 : الثمجً-4ً
 وتجمعيا الثموج تساقط عمى االولى بالدرجة يعتمد الشتوية الرياضة مراكز نشوء نا  •

 وعمى  Skiing الجميد عمى التزحمق واىميا الشتوية الرياضة من مختمفة انواعا لتسيل
 لمجذب المواقع اىم من اصبحت التي الشتوية الرياضة مواقع نشوء متطمبات ان من الرغم

 وسيولة وطبيعتو بالمنحدر تتعمق بيئية او طبيعية بمجموعيا انيا اال المتعددة السياحي
 ذلك يمتاز ان البد لمرياضة مركز لقيام البيئية العوامل توافر كان وميما . اليو الوصول

 الرياضة في اساسيان العامالن وىذان فيو الرياح سرعة واعتدال مناخو بدفء الموقع
 .الشتوية والسياحة الشتوية

 في كما والرطوبة الباردة الدول من مصدرىا ان نجد العالمية السياحة لحركة العام التحميل إن
 واشراق بدفئو يمتاز مناخي باعتدال تمتاز التي المواقع نحو أوربا وشمال ووسط الغرب دول

 في المشمس المعتدل المناخ ان. المتوسط البحر عمى لمطمةا الجنوبية أوربا دول في كما شمسو
 في السياحي الجذب مواقع اعظم والفرنسية االيطالية الريفنزا من خمق الذي ىو المواقع  ىذه

 . العالم
 
 
 
 
 


