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 تقييم مقومات السياحة البيئية في الصحراء الغربية: دراسة حالة الواحات الداخمة
 

 مروة عمى عبد الوىاب      تامر حمدي عياد     نورىان ناجي دمحم        
 السياحة والفنادق        جامعة قناة السويسقسم الدراسات السياحية     كمية 

 

 هعلىهات الوقالة               الولخض
 

أىم األنماط السياحية البيئية، حيث أنو نمط مستحدث ظير في تعتبر السياحة الصحراوية من   
الباحثين عن المغامرة واالستكشاف واالستجمام في ائحين أواخر القرن العشرين، وىو نمط لمس

وقت واحد، وال يوجد أفضل من صحراء مصر لممارسة أنشطة السياحة الصحراوية، ذلك لما 
ومقومات بيئية نادرة محتفظة بيويتيا الطبيعية. تتمتع بو مصر الصحراوية من طبيعة خبلبة 

البحث بأن صحراء مصر الغربية تمتمك المقومات التي تؤىميا لتصبح أراضي وتتمثل مشكمة 
ومحبي المغامرة واالستكشاف ورغم ذلك لم تستغل تمك المقومات سياحيًا  بيئيةرائدة في السياحة ال

وتحتاج إلى تحميل وتنمية الستغبلليا بشكل صحيح، لذلك قامت الباحثة بحصر دراستيا في 
لتمك المنطقة بالتحديد  اختيارىاالواحات الداخمة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، ويرجع سبب 

ية وقمة الدراسات واألبحاث المختصة بتمك المنطقة، بالرغم من تنوع لبطء نمو الحركة السياح
المقومات السياحية الغير مستغمة، لذلك قامت الباحثة في ىذه الدراسة بعمل دراسة تفصيمية 
لممقومات البيئية الطبيعية المتاحة بالواحات الدخمة وجمعيا في استمارات لتقيميا من حيث 

ستمارات عمى الجيات المختصة بالتنمية السياحية والشئون البيئية، التفضيل، وتم توزيع تمك اال
( استمارة تقييم، وتم تحميميا باستخدام أسموب التحميل اليرمي لمبيانات وعمل 633وبمغ عددىا )

مقارنات ثنائية بين المعايرة المتعددة لتحديد أوجو التفضيل بين تمك المعايير وتحديد األولوية ألي 
ايير من خبلل ترتيبيا بشكل ىرمي من حيث األكثر تفضيبًل إلى األقل تفضيبًل، ثم من تمك المع

استغبلل المقومات األكثر تفضيبًل ألولويتيا في عممية التنمية السياحية، وأثبتت النتائج التحميمية 
بأن األولوية لمتنمية ترجح لمعيون واآلبار والتنوع البيولوجي. وتوصمت الباحثة إلى عدد من 

لتوصيات والمقترحات لبلستغبلل األمثل لتمك المقومات الطبيعية مع األخذ في االعتبار حماية ا
 تمك المقومات الطبيعية والحضارية بإتباع إرشادات حماية البيئة وعدم اإلضرار بتمك المقومات.

 المقدمة

اكتسبتيا من كونيا تعمل عمى تحقيق مجموعة متكاممة من األىداف وفي  كبيرةليا أىمية  لسياحة البيئية في مصرا  
ئي ومن ثم حماية المحافظة عمى التوازن البيو  العتمادىا عمى المقومات الطبيعية،نفس الوقت تستمد أىميتيا من ذاتيا 

في الرمال والكثبان الرممية،  مك الواحات الداخمة عدة مقومات سياحية ما بين مقومات طبيعية تتمثلتتمو  ،الحياة الطبيعية
وبالرغم من امتبلك واحة الداخمة العديد من (، 3122)البري، ومقومات بشرية تتمثل في اآلثار التاريخية القديمة والحديثة 

 المفتاحية الكلمات

 ؛السياحة الصحراوية
 ؛ الوادي الجديد
 ؛ الواحات الداخمة
 .السياحة البيئية
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المقومات وعناصر الجذب اال انيا تحتاج الي استراتيجية لتقييم مقوماتيا واستغبلليا لمسياحة بطرق مناسبة والذي يعتبر 
 اساسيًا لتحقيق التنمية السياحية بمختمأ أدواتو كشريك اساسي في الترويج لممقومات الطبيعية والخدمات السياحية عمبلً 

 ودفع نمط السياحة الصحراوية وتنميتو.

 مشكمة الدراسة

المغامرة ومحبي تمتمك الصحراء الغربية المصرية كل المقومات التي تجعميا وجية سياحية مفضمة لمسائحين من رواد     
إلي محافظة الوادي الجديد وبالتبعية إلي القادمة ، وبالرغم من النمو الممحوظ في حركة السياحة ويةالسياحة الصحرا

، إال أن تحميل المحتوي الذي قامت بو الباحثة لمبيانات واالحصائيات عن حركة السياحة إلي المنطقة، قد داخمةالواحات ال
مقارنة بما تنعم بو ىذه المنطقة من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة، وىو ما تبرز من خبللو ىذا النمو بال ءأوضح بط

مشكمة الدراسة من عدم وجود تحميل وتقييم لمموارد السياحية الموجودة بالمنطقة بشكل عممي يساعد المخططين والمسوقين 
   . داخمةالقرار السياحي المناسب تجاه الواحات ال اتخاذمن 

 الدراسةأهمية 

كأحد االنماط السياحية ذات الدخل المرتفع في دفع  بيئيةترجع أىمية الدراسة إلى الدور الذي يمكن أن تمعبو السياحة ال  
مع سياسة الدولة المصرية في دفع عجمة  يتماشىكأكبر الواحات المصرية، وىو ما  داخمةعجمة التنمية في الواحات ال

 التنمية في جميع ربوع الوطن، وخصوصا المناطق الحدودية والنائية. 

 مقومات السياحة البيئية بالواحات الداخمة

تعتبر الداخمة واحدة من المحافظات التقميدية وتتسم بالحفاظ عمى الحياة التقميدية البسيطة التي تعتمد فييا الحياة من   
نب الكائنات الحية واإلنسان، باإلضافة إلى ما تتمتع بو من مقومات جذب سياحية طبيعية وحضارية والتنوع البيئي بيا جا

وتنقسم المقومات السياحية في الواحات الداخمة إلى عوامل جذب طبيعية وعوامل جذب بشرية  (،3122)السايح، 
 وحضارية، وىي كاالتي:

 عوامل الجذب الطبيعية -2

األشكال المختمفة من الرواسب الرممية والكثبان اليبللية وبحار الرمال الواسعة تمثل عامل ىامًا لمجذب،  :الرمال 2.2
وىي أىم مبلمح البيئة الصحراوية التي تتميز بيا الداخمة، ويوجد تشكيبلت صخرية عمى طريق ما بين الواحات 

 (.3122)البري، ن صخرية الداخمة والخارجة تأخذ شكل حيوانات وكأنيا حديقة حيوا

 معدنية حيث تشكل السياحة العبلجية في الداخمة نمط ىام لمغايةواآلبار العيون ال بالعديد منتتميز الداخمة  المياه: 2.3
وي عمى العديد من العناصر تدرجة مئوية وتح 76وقد تصل درجة حرارة تمك العيون إلى  ،(3122)البري، 

وتصل عدد العيون بمنطقة الداخمة فقط إلى  (،3122)السايح، والصوديوم  المعدنية مثل الماغنسيوم والكبريت
من و  ،(3125)جبريل، الكبريتية والمعدنية عمى مستوى مصر  واآلبار % من العيون 73عين كما أنيا تمتمك  897

 :أىم آبار الواحات الداخمة شيرأ
  :ي،مجموعة آبار ذات تدفق ذات وىيكيمومترات من مدينة موط عاصمة الداخمة  6قع عمى بعد تآبار موط 

درجة مئوية،  76تبمغ درجة حرارتيا  يتتميز ىذه اآلبار بمياىيا الساخنة التو  .متراً  4557تنبع من عمق يبمغ 
عمى العديد من  تحتوي أجرتيا الشئون الصحية بالمحافظة فإن مياه ىذه اآلبار  يلمتحميبلت المعممية الت وطبقاً 
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وأقيم بجوار ىذه اآلبار  .الجسمانيةحاالت الروماتزم والصدفية واآلالم  يدة عبلجيًا فالعناصر المعدنية المفي
 .حمامان لمسباحة، أحدىما لمكبار واآلخر لؤلطفال

  :كيمومترًا من مدينة موط، وقد تفجرت ىذه العين حديثًا، ولم تقم بيا أماكن  85قع عمى بعد يبئر عين الجبل
 (.3132)الهيئة العامة لالستعالمات،  مئوية 87بعد، وتبمغ درجة حرارة مياىيا  الطبيعيلمعبلج 

 (4شكل رقم )

 توزيع العيون بمنخفض الداخمة

 
 (.3125المصدر: )جبريل، 

إن مناخ الداخمة مناخ صحراوي جاف، وجوىا يتمتع بصفاء ونقاء حيث أن الداخمة تخموا من أي مموثات أو  المناخ: 4.6
مصادر تموث ىوائي نظرًا لبعدىا عن المناطق العمرانية وخموىا من المصانع والطرق المزدحمة، مما يجعميا منطقة 

 (.3112كد و مرعي، )واصالحة لبلستجمام والسياحة العبلجية والتمتع بفترة النقاىة 
 البيولوجيالتنوع   2.5
 :نوعًا من النباتات البرية، وتختمأ ىذه األنواع من حيث بيئاتيا  4433تضم الواحات الداخمة قرابة ال  الغطاء النباتي

 الطبيعية، وينتشر الغطاء النباتي في ثبلث مناطق وىي:

توجد نباتات تمك المنطقة حول اآلبار وىي أشجار النخيل والطرفة والنبق ونبات التندب  منطقة الصحراء: -
 واآلرك والعقول، وتنموا ىذه النباتات في منطقة بير طرفاوي وبئر عين الجبل.

وتنموا في ىذه المنطقة النباتات العشبية البرية التي تنتشر في األراضي الزراعية،  منطقة منخفض الداخمة: -
 –المصأ  -العشار –الرطريط  –جبلم  –الحسك –اآلتل  –السنط  –ىذه النباتات: نباتات الحنظل ومن 

 سميسة. –العشار  –شعيرة  –العقول 
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بسبب ندرة سقوط األمطار بيذه المنطقة ولعدم وجود مصادر لممياه،  منطقة الجمأ الكبير وجبل العوينات: -
 –الطمق  –بعض النباتات التي تتحمل الجفاف منيا: الزلة  فإنو ال يوجد بيا كساء نباتي دائم، لكن يوجد

 الحبشية. –الحنظل  –الثمام 

  :الواحات الداخمة من المناطق التي يندر بيا الغطاء الحيواني بل يوجد بيا بعض األنواع الميددة الغطاء الحيواني
األدم، والمياة وىو من الحيوانات الميددة باالنقراض، ومن الحيوانات المعروفة في الواحات الداخمة ىي الغزال الظبي 

باالنقراض، ثعمب روبل، ثعمب الفنك، الضبع، الذئب، القط البري المصري. وتعيش أيضًا بعض من الزواحأ في 
 (.:533الواحات الداخمة مثل الحية المقرنة السامة، وسحمية قاضي الجبل، وسحمية ُثعبة )وزارة الدولة لشئون البيئة، 

 (االجتماعيةلجذب البشرية )الحياة عوامل ا -5

ألأ سنة، ولكن أصل  533تؤكد األدلة التاريخية أن واحة الداخمة كانت مسكونة منذ ما قبل التاريخ وربما أكثر من 
(، واعتمادىم األساسي عمى ;533السكان الحاليين ىم البربر و البدو، وىم يميزون بعضيم من قرية إلى قرية )فيفيان، 

أصبحت الزراعة المينة الرئيسية لغالبية أبنائيا، ولعل االعتماد الشبو رئيسي عمى مينة الزراعة كان يتطمب  الزراعة حيث
والقيام بأعمال الزراعة،  تضافر جيود عدد كبير من سكان الداخمة، لمتعاون معا في توفير متطمباتيا من تجييز لؤلرض، 

ي الواحات في فترات زمنية طويمة المستودع البشرى لمعمالة البلزمة وري األراضي وجمع المحاصيل، لذلك وفرت العائمة ف
لمزراعة. ومن ثم كان من الطبيعي أن ينتشر نمطي األسرة الممتدة واألسرة التعددية كأشكال رئيسية لؤلسرة في ىذا المجتمع 

 (.5346أنور، بدر و )

العيش الشمسي ىو الخبز الرئيسي بالداخمة ومصر العميا أيضًا، ويؤكل الخبز كوجبة صباحية، وفي الحقول  الغذاء: 5.4
يأكمون الفاكية والتمر في منتصأ النيار، أما عن وجبة الغداء عادة ما تتكون من خبز وأرز وخضار، وتؤكل 

جة وكذلك عسل التمر وفطيرة التمر، وخمر المحوم والدواجن في المناسبات أيضًا الداخمة بعصيدة الذرة أو العوي
 (.;533البمح )فيفيان، 

من أىم تمك الصناعات السجاد والكميم والمنتجات المصنوعة من الخوص أو األرابيسك  الحرف والصناعات اليدوية: 5.5
بالمشروع ، ويتوافر :534والخزف والفخار، وتم إنشاء جمعية األسرة المنتجة بقرية البشندي بمدينة موط في يناير 

جميع مستمزمات اإلنتاج عبلوة عمى توفير فرص العمل لمشباب الفني والميني، ومن أىم المصنوعات التي تنتجيا 
 (.;534ىذه الجمعية ىي )السايح، 

تعد كل من موط وقصر الداخمة القريتين الرئيسيتين في صناعة السبلل بالداخمة ذلك لتفردىا في  السالل و السجاد: 5.6
مرجونة ىي سمة من السعأ بحواف قوية وزخرفات لمزينة، أيضًا المقطأ ىو سمة مرنة يستخدم لحمل تصميميا، فال

األغراض عمى الحمار. ومن األشياء األخرى المنتجة من السعأ القبعات أو الشمسية، وىي قبعة حوافيا السفمى 
 (.;533عريضة ويرتدييا الرجال في الحقول لمحماية من الشمس والحرارة )فيفيان، 

الجرة من أكثر الفخاريات شيرة في مصر وىي موجودة فقط في الداخمة، وتستخدم لجمعا الماء، وىذا تعد  الفخار: 5.7
 (.;533النوع من القدور منقوش عميو المغة الييروغميفية وكانت قديمًا تستخدم لحفع العسل )فيفيان، 

وعادة ما تكون المبلبس التي تيدى لمزوار سوداء  تقوم نساء الواحة الداخمة بعمل المطرزات التقميدية، المالبس: 5.8
وأحيانًا زرقاء والثياب الخارجية التي ترتدييا النساء في المناسبات، خاصة الزخارف مميئة بالتطريز المتقاطع عمى 

 طول الثياب واألكمام مع تصميم متميز عند العنق.
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نق يتزين بحبات من الخرز الزجاجي بأشكالو المختمفة ليست من المنتجات الحرفية البلفتة في الداخمة، فالع الحمي:  5.9
وكذلك الصديري، وترتدي الشنيفة في إحدى فتحتي األنأ، وكانت تصنع من الفضة أو المعادن األخرى. واألشورة 
ىي األكثر شيرة ويمبسنيا في الذراع، والحجل أو الخمخال في الداخمة ترتديو النساء المتزوجات وىو مصنوع من 

ذا كانت الحمي خالية من اإلبداع مقارنة بالمناطق األخرى بمصر فإن عمب الكحل المستخدم  و النحاس.الفضة أ وا 
من أكثر المصنوعات الحرفية تميزًا بالصحراء  في تحديد وتزيين العين، وضفائر الشعر المستعارة لنساء الداخمة

 (.;533الغربية )فيفيان، 

 مفهوم أسموب التحميل الهرمي

، ىو أسموب يتم استخدامو لحل مشكبلت إتخاذ القرارات متعددة المعايير. حيث أن أسموب AHPعممية التحميل اليرمي   
التحميل اليرمي ىو نموذج تسجيل يعتمد عمى إدخال البيانات متعددة المعايير، ىذه المدخبلت ىي التي يتم استخداميا 

دام أسموب التحميل اليرمي كمنيج نوعي وكمي لتحديد األولوية ووزن كل أيضًا يمكن استخ لتقييم كل من البدائل الممكنة.
 (.,Hosseini 3122)معايير ومؤشرات األداء من خبلل المقارنة المزدوجة لمسمات 

بأنيا "إطار عمل متكامل يجمع بين المعايير الموضوعية وغير الموضوعية وبين  3;>4وقد عرفيا ساعاتي عام   
وعاد مرة أخرى لتعريفيا بصيغة جديدة بأنيا " نظرية بناء المؤشرات  لقائمة عمى أساس مقياس نسبي".المقارنات الزوجية ا

 (.3122)الراشد، باستخدام المقارنات الزوجية التي تعتمد رأي الخبراء ومتخذي القرار في حدود مقياس محدد 

إن عممية التحميل اليرمي تقدم ىيكبًل عمميًا فعال يفرض التزامات عمى العممية الفكرية لمتخذ القرار، وأن ضرورة تحديد ف
عمى نموذج فكري متناسق  في الحفاظقيمة رقمية لكل متغير من متغيرات المشكمة الموضوعة يساعد متخذي القرارات 

 (.,Saaty 2823) صةبليساعدىم في الوصول إلى الخ

  منهجية الدراسة

شمل المختصين والعاممين بالقطاع السياحي والبيئي معًا، وذلك لخبرتيم وقدرتيم تاىتمت الباحثة باختيار عينة الدراسة ل  
عمى التحميل والتقييم ومعرفتيم بأىمية المقومات الطبيعية ودورىا في عمميات التنمية السياحية. لذلك اتسعت الدراسة لتشمل 
المسئولين بوزارة السياحة، والمسئولين بوزارة بيئة، وأساتذة كميات السياحة والفنادق في الجامعات المصرية، والعاممين 
ببعض الشركات السياحية بالوادي الجديد ومدينة الداخمة، والعاممين بالفرع اإلقميمي لجياز شئون البيئة بالوادي الجديد 

ة السياحة في موط بمدينة الداخمة ومدينة الخارجة، وذلك لتقييم المقومات البيئية في والعاممين بالمكتب اإلقميمي لوزار 
وعمل مقارنات ثنائية ليا لمعرفة المعايير (، Ayad ،3133)الواحات الداخمة باستخدام مقياس األىمية النسبية من دراسة 

 ذات األولوية في عمميات التنمية.

 أداة جمع البيانات -

البيانات في قائمة االستبيان الموجية إلى المسؤولين والعاممين في وزارتي السياحة والبيئة والشركات  تتمثل أداة جمع  
البيانات  في القسم األول السياحية بالوادي الجديد والمكاتب اإلقميمية وأساتذة كميات السياحة والفنادق، وتضمنت االستمارة

بيانات التقييم" والتي  القسم الثانيو  الخبرة، وجية العمل، والمسمى الوظيفيالشخصية" وتتمثل في االسم، الدرجة العممية، 
مجموعة جداول مقسمة تشمل جميع ، ثم ( لمقياس األىمية النسبية>:4تتضمن قياس رأس المشاركين بوضع أرقام من )

 .المعايير المذكورة في الدراسة ليتم تقييميا
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 توزيع وجمع استمارات االستبيان -

( استمارة غير صالحة 46( استمارة فقط منيم )569( استمارة استبيان تم اإلجابة عمى )633باحثة بتوزيع )قامت ال  
( استمارة مقابل النسبة 556لمتحميل اإلحصائي، وبالتالي فإن إجمالي عدد االستمارات التي تم جمعيا وتحميميا بالفعل ىم )

 ( استمارة.::الفاقدة )

 آليات تحميل البيانات -

استخدام أسموب التحميل اليرمي لتحميل البيانات األولية ليذه الدراسة، والذي تعتبر من األساليب الموثوقة من إجماع  تم  
الخبراء لقدرتيا عمى تقييم وتصنيأ وتجميع النتائج في أبعاد متعددة وحصرىا في بعد كمي واحد. أسموب التحميل اليرمي 

(AHPىو أسموب مصمم لتنظيم وتحميل مع ،) ايير القرارات المعقدة، وىي الطريقة األنسب لتحقيق نظام مرجح لتحديد
( في العديد من المجاالت، AHPأسموب التحميل اليرمي ) استخدامولقد تم  أولويات العوامل ذات الصمة في إطار التقييم.

اري مناسب لتقييم إمكانيات في وضع نظام معي استخداميامثل السياحة والبيئة والسياحة المستدامة، حيث أنو كان يتم 
 السياحة ومقوماتيا و استدامتيا.

 خطوات تطبيق أسموب التحميل الهرمي لمقرارات -4

(، واألىداف المتفرعة Goalيتكون الييكل اليرمي من اليدف العام ) : Hierarchy Structure- الهيكل الهرمي 4.2
( كما ىو موضح Sub-Indicatorsىدف فرعي أو معيار فرعي )(، والبدائل المكونة لكل Indicatorsمن اليدف العام )
 في الشكل التالي:

في ىذه المرحمة يتم تحديد ىيكل المناسب لممعايير الرئيسية  :Pair-wise Comparison –المقارنة الثنائية  4.3
والمعايير الفرعية، والتي يتم منيا تجميع المعايير مقارنتيا ثنائيًا مع أخذ اليدف الرئيسي في اإلعتبار وتقييم كل معيار 

كل من المعايير السبعة (. وسوف يتم مقارنة >إلى  4)مقياس من  AHPمقياس األىمية ألسموب التحميل اليرمي  باستخدام
الرئيسية في ىذه الدراسة )الجغرافية اإلجتماعية، المناخ، التكوين الجيومرفولوجية، المقومات التراثية والتاريخية، التنوع 

( لتحديد مستوى أىمية كل معيار >-4) البيولوجي، الجيولوجيا الطبيعية، الخدمات العامة( عمى مقياس األىمية النسبية
 قي المعايير، والجدول التالي يوضح مقياس كل مستوى تدريجيًا:مقارنة ببا

أظيرت نتائج المقارنات الثنائية مصداقية عممية المقارنة، حيث  :Weighting Allocation –التوزيع الترجيحي  4.4
)النقطة الفاصمة( مما يعني أن ىذه  3.4، وىي نسبة أقل من 3,385ليذه الدراسة ىي  (CR)وجد أن نسبة التناسق 

 المعادلة التالية: باستخدام( CRوتم حساب نسبة التناسق ) .(Ayad ،3133)الدراسة ناجحة وفقًا لدراسة 

 
CR: consistency ratio نسبة التناسق 

RCI: random consistency index هؤشز عشىائي 

CI: tabular consistency index هؤشز الثبات 

λmax: initial eigenvalue القيوة الذاتية األولية 

n: number of comparable elements عذد الوعاييز الوقارنة 

 (.Ayad ،2222: )المصدر

𝐶𝑅 =
CI

𝑅𝐶𝐼
 

𝐶𝐼 =
(λmax − n)

(𝑛 − 1)
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يتم تحديد جميع المعايير الفرعية الترجيحية  نفي مرحمة توزيع االئتما :Credit allocation -توزيع اإلئتمان  4.5
تحت كل معيار رئيسي وبناًء عمى كل وزن والمقارنة الثنائية، ويوضح الجدول التالي تحميل األوزان واالئتمان لممعايير 

 الرئيسية والمعايير الفرعية من وجية نظر العاممين بقطاع السياحة:

 (2جدول رقم )
 ت المعايير الرئيسية والمعايير الفرعية لممقومات السياحية بالواحات الداخمة.جدول تحميل لؤلوزان واعتمادا

 المعايير الرئيسية
Indicators 

 األوزان.م

)%( 

القيمة .م
 األولية

 المعايير الفرعية
Sub-indicator 

القيمة  (%) الوزن 
 األولية

المؤشر 
 العشوائي

(%) 

 الجغرافية االجتماعية
 )السكان المحميين(

4<،;% 59 

 2.93 3 %3،57 الزي والمبلبس
 9.9 2 %6،6 الُحمي والزينة

 2.939 3 %3،58 المساكن
 2.93 3 %3،57 العادات والتقاليد

 2.9٦ 2 %3،8 المأكوالت الشعبية والمشروبات المحمية

 الجغرافية االجتماعية
 )الفنون الشعبية(

 2.3٤ 9 %3،57 اآلالت الموسيقية
 9.9 2 %7،8 والرقصات األغاني

 2.39 3 %3،8 االحتفاالت الشعبية

 الجغرافية االجتماعية
 )الحرف واألعمال(

 4،9 2 %;،7 المشغوالت اليدوية
 4،9 2 %;،7 الحرف اليدوية

 2.9۱ 9 %;3،4 الرعي
 2.39 9 %3،58 المنتجات الصناعية

 المناخ
 43 %45،7 )عناصر المناخ(

 2.59 3 %>،4 الحرارة
 4،74 2 %7،58 األمطار
 9 9 %4 الرياح

 9 9 %4 الرطوبة النسبية
 4،74 2 %7،58 معدل سطوع الشمس

التكوين 
 الجيومرفولوجية
)اليضاب 
 والمنخفضات(

56،;% 5< 

 2.329 3 %:3،7 اليضبة الجنوبية 

 2.329 3 %:3،7 اليضبة الوسطى

 9.۳2 2 %8،5 ىضبة الجمأ الكبير

 :3،7 9 %:3،7 منخفض الداخمة

التكوين 
 الجيومرفولوجية

 )الجبال(

 3،7 3 %;،3 جبل العوينات 

 9.2٦ 2 %7،4 جبل إدمندستون 

 2.329 3 %:3،7 جبل شاوشا

التكوين 
 الجيومرفولوجية
 )الوديان(

 2.329 3 %:3،7 وادي صورة 

 :3،7 9 %:3،7 وادي عبد الممك

 :3،7 9 %:3،7 وادي بخت
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 :3،7 9 %:3،7 وادي حمرا

التكوين 
 الجيومرفولوجية
 )العيون واآلبار(

 :3،7 3 %:3،7 العيون الرومانية 

 4،9 2 %;،7 آبار موط

 :3،7 9 %:3،7 بئر كمفرد

 4،7 2 %7،5 بئر عين الجبل

 المعايير الرئيسية
Indicators 

 األوزان.م

)%( 

القيمة .م
 األولية

 المعايير الفرعية
Sub-indicator 

القيمة  (%) الوزن 
 األولية

المؤشر 
 (%) العشوائي

المقومات التراثية 
 والتاريخية

 )اآلثار الفرعونية(

48،9% 73 

 ;3،7 ۱ %;3،7 مقبرة كيثانوس
 3،76 ۳ %4،6 آثار منطقة ببلط الفرعونية

 3،758 ۲ %8;،3 معبد بيربيو
 3،8 ۳ %4،8 جبانة تل مرقولو

 3،76 ۳ %4،6 مدينة موط الخراب
 8;،3 ۱ %8;،3  جبانة بئر العرب

 8;،3 ۱ %8;،3 جبانات عين الترجي

المقومات التراثية 
 والتاريخية

)اآلثار اليونانية 
 والرومانية(

 ;3،5 ۳ %8;،3 مقبرتا المزوقو
 ;3،7 ۱ %;3،7 معبد دير الحجر
 8;،3 ۱ %8;،3 معبد اإللو "توتو"

 3،6 ۲ %3،9 آثار منطقة األميدة
 3،5 ۳ %3،9 المتحأ االثنوجرافي

 3،558 ۲ %8;،3 قصر الداخمة

المقومات التراثية 
 والتاريخية

)اآلثار اإلسبلمية 
 والقبطية(

 3،6 ۲ %3،9 قبة وضريح الشيخ باشندي
 3،74 ۲ %5;،3 ضريح الشيخ نصر الدين
 :3،5 ۳ %5;،3 مبنى مدرسة "المحكمة"

 3،8 ۳ %4،8 منازل منطقة القصر اإلسبلمية
 3،589 ۳ %::،3 قرية ببلط اإلسبلمية

 3،4 ۱ %3،4 كنائس أسمنت الخراب األثرية

 التنوع البيولوجي
)النباتات الطبية 

 69 %55،7 واألعشاب(

 3،645 ۱ %3،645 النبق

 3،489 ۲ %3،645 اآلرك

 3،438 ۳ %3،649 العقول

 3،645 ۱ %3،645 العشار

 3،489 ۲ %3،645 سميسة

 3،645 ۱ %3،645 السنط

 3،489 ۲ %3،645 المصأ

 3،438 ۳ %3،649 الحسك

 4،4 ۳ %6،6 الحنظل

 3،489 ۲ %3،645 الغزال الظبي األدم  التنوع البيولوجي
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)الحيوانات 
 ((ت)الثدييا

 3،645 ۱ %3،645 القط البري 

 6:،4 ۳ %8،5 ثعمب روبل

 ;>،5 ۳ %>،; الفنك

 3،645 ۱ %3،645 الضبع

 3،645 ۱ %3،645 الذئب

 تابع جدول تحميل لؤلوزان واعتمادات المعايير الرئيسية والمعايير الفرعية لممقومات السياحية بالواحات الداخمة.

المعايير 
 الرئيسية

Indicators 

 األوزان.م

)%( 

القيمة .م
 األولية

 المعايير الفرعية
Sub-indicator 

القيمة  (%) الوزن 
 األولية

المؤشر 
 (%) العشوائي

التنوع 
 البيولوجي
 )الزواحأ(

55،7% 69 

 3،489 3 %3،645 الحية المقرنة
 3،489 3 %3،645 الثعبان

 3،489 3 %3،645 سحمية قاضي الجبل
 3،645 9 %3،645 سحمية ُثعبة

الجيولوجيا 
 الطبيعية
)التركيب 
 الصخري(

9% 4: 

 3،3:6 2 %3،55 التنوع الطبوغرافي
 3،4 3 %3،53 التضاريس

 ;4،8 2 %9:،7 الكيوف والمغارات

الجيولوجيا 
 الطبيعية
 )المعادن(

 3،3:6 2 %3،55 السيميكا الزجاجية
 3،45 9 %3،45 الفوسفات
 3،39 3 %3،45 الكوبالت
 3،45 9 %3،45 النيكل
 3،45 9 %3،45 التمك

 3،45 9 %3،45 البيريت
 %433 اإلجمالي

 عمى نتائج التحميل اإلحصائي باالعتمادالمصدر: من إعداد الباحثة 

 الترتيب النهائي لممعايير

واعتماد تحميل المعايير الرئيسية والمعايير الفرعية لممقومات السياحية في  وفقًا لمجدول السابق لنتائج تحميل األوزان  
 الواحات الداخمة من وجية نظر عينة الدراسة، تبين لنا اآلتي:

في التنمية  لبلستغبللأثبتت نتائج المقارنات الثنائية بأن أعمى وزن لممقومات الطبيعية من حيث األىمية واألولوية   
%، يميو في الترتيب الثاني المعيار ;،56السياحية ىو المعيار الرئيسي "التكوين الجيومرفولوجية " وذلك بوزن إجمالي 

 االجتماعية%، ثم في الترتيب الثالث معيار الجغرافية 55،7الرئيسي "التنوع البيولوجي" الذي حاز عمى وزن إجمالي 
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%، ثم يأتي المناخ في الترتيب الخامس كمعيار رئيسي 48،9التراثية بوزن إجمالي  %، يمي ذلك معيار المقومات;،>4
 % فقط.9%، ويأتي في الترتيب األخير الجيولوجية الطبيعية بوزن إجمالي 45،7بوزن إجمالي 

فرعي بين % كأعمى معيار 48،67أما بالنسبة لممعايير الفرعية فقد حقق معيار الحيوانات )الثدييات( وذلك بوزن نسبي 
% 7>،>%، ثم العيون واآلبار بوزن نسبي 43،36جميع المعايير األخرى، يمي ذلك معيار الحرف واألعمال بوزن نسبي 

كمعيار فرعي. وعندما تم سؤال بعض من عينة الدراسة عشوائيًا عن أسباب ترجيحيم ليذه المعايير لتكون ذات أولوية في 
ى األىمية الفعمية ليذه المعايير وأنو ينظر إلييا دائمًا عندما يتم عمل تخطيط عمميات التنمية، كانت أسبابيم ترجع إل

 في عمميات تنمية أخرى في المستقبل. استغبللياوتنمية لممناطق السياحية بشكل أولي، أما المعايير األخرى يمكن 

لوية والتفضيل، من ىنا يمكننا بناء ومن بعد أن قمنا بعمل مقارنات ثنائية لجميع معايير الدراسة وترتيبيا من حيث األو 
الييكل اليرمي النيائي لمدراسة لتحميل األوزان والمعايير لممقومات السياحية في الواحات الداخمة كما يراىا القطاع السياحي، 

نيائي الخطوة التالية سوف نقوم بتحويل جميع المعايير الرئيسية والفرعية إلى أكواد حتى يمكننا بناء الشكل اليرمي ال
 :وفيما يمي الشكل اليرمي النيائي لمدراسةلمدراسة، 

يوضح الييكل اليرمي النيائي لتحميل األوزان والمعايير لممقومات  الهيكل النهائي لعممية التحميل الهرمي لمدراسة:
 لممعايير الرئيسية، واألوزانالسياحية بالواحات الداخمة وفقًا لبلتساق العام لمبيانات والمقارنات الثنائية واألوزان اإلجمالية 

 التفضيمية واالعتمادات لممعايير الفرعية.

 (5الشكل رقم )

 والمعايير لممقومات السياحية بالواحات الداخمة الييكل اليرمي النيائي لتحميل األوزان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي. المصدر:
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 النتائج

أظيرت الدراسة النظرية بأن ىناك ضعأ في البنية التحتية خاصة في شبكات الطرق المتصمة بدرب أبو منقار والمتجية  -
بسبب عوامل الرياح، ودرب الطفراوي المتصل بمحمية الجمأ الكبير  اختفىلجبل إدموندستون، ودرب الخشاب الذي 

باإلضافة إلى قمة شبكات الطرق بالمناطق األثرية منيا مقبرة وجبل العوينات، ودرب الغباري الذي يعتبر طريق ترابي، 
 كيثانوس ومنطقة أسمنت خراب.

أوضحت الدراسة النظرية بأن ىناك بعض المناطق غير الموجودة عمى الخريطة السياحية الخاصة لمواحات الداخمة مثل  -
وادي صورة، ووادي بخيت، باإلضافة إلى مقبرة كيثانوس بقرية البشندي، ومنطقة عين السبيل، ومنطقة أسمنت خراب، و 

أن ىناك منطقة غير مستكشفة بالكامل أو مذكورة عمى خريطة الواحات الداخمة، وال يوجد عنيا معمومات كافية وىي 
 واحة زرزورة المفقودة بمنطقة الجمأ الكبير.

افظين عمى عاداتيم وتراثيم البدوي من أوضحت الدراسة النظرية بأن السكان المحميين بمنطقة الواحات الداخمة مازالوا مح -
شعبية، حيث أنيم يتوارثون تمك الثقافات والعادات من بعضيم ويعممونيا إلى أبنائيم وذلك لضمان  حرف وأعمال وفنون 

الحفاظ عمييا، لذلك قد تكون تمك الموروثات عامل أساسي في تنشيط السياحة الثقافية والسياحة البدوية في الواحات 
 الداخمة.

المقومات السياحية  استغبللتم التوصل من خبلل الدراسة إلى ىيكل تحميمي ىرمي من خبللو تم التعرف عمى أولويات  -
 البيئية بمنطقة الواحات الداخمة وا عطاء أوزان نسبية ليا وعمل مقارنات ثنائية من حيث األىمية وأولوية االستغبلل.

تحميل اليرمي قد يتيح الفرصة لوضع استراتيجيات وخطط لمتنمية تتبع أظيرت الدراسة الميدانية أن استخدام اسموب ال -
 أىداف االستدامة التي وضعتيا منظمة السياحة العالمية، وكذلك االستغبلل األمثل لممقومات السياحية وعدم إىدارىا.

مكان - في عمميات  استغبللياية كان اليدف الرئيسي من الدراسة ىو تقييم المقومات السياحة البيئية بالواحات الداخمة وا 
جميع المعايير )المقومات( في عمميات التنمية السياحية من  استغبللالتنمية السياحية، وبالفعل أظيرت النتائج بإمكانية 

 األكثر تفضيبًل حتى األقل تفضيبًل وفقًا لنتائج عممية التحميل اليرمي.

از عمى أعمى أىمية من بين المعايير األخرى وىو معيار توصمت الدراسة الميدانية إلى أن المعيار الرئيسي الذي ح -
%. أما المعايير الفرعية فكانت العيون واآلبار بوزن نسبي ;،56التكوينات الجيومرفولوجية، وذلك بوزن تفضيمي 

% 9،94% وىو أعمى معيار فرعي في التكوينات الجيومرفولوجية، يميو اليضاب والمنخفضات بوزن نسبي 7>،>
%. ومن تمك االستنتاجات التحميمية يمكن القول بأن ;;،4%، وأقميم الوديان كمعيار فرعي بوزن نسبي :8،6والجبال 

العيون واآلبار من وجية نظر عينة الدراسة ليا األولوية لبلستغبلل في عمميات التنمية السياحية، فكما أشرنا سابقًا في 
تي تجعميا ذات فائدة كمقوم سياحي بيئي، ويمكن استغبلليا لبناء الدراسة بأن آبار الواحات الداخمة لدييا الخصائص ال
 منتجعات عبلجية والترويج ليا كمقوم سياحي عبلجي.

أوضحت النتائج أن التنوع البيولوجي ىو ثان أعمى معيار رئيسي في عمميات التحميل، حيث يصل وزنو التفضيمي إلى  -
% وىو أعمى معيار فرعي 48،67فرعي بوزن تفضيمي يصل إلى %، يندرج منيا الحيوانات )الثدييات( كمعيار 55،7

%، وأقميم الزواحأ بوزن 37;،8من كافة المعايير الفرعية في الدراسة، يميو النباتات الطبيعية واألعشاب بوزن نسبي 
رة كما %. ويرجع ذلك التفضيل ألن الحيوانات الموجودة في الواحات الداخمة تعتبر من الحيوانات الناد;4،57نسبي 

ذكرنا في الدراسة النظرية وتحتاج إلى وضعيا في محميات طبيعية لمحفاظ عمييا، ومن ثم استغبلليا في سياحة المحميات 
 والسياحة الثقافية العممية.
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% كمعيار رئيسي، وىو في الترتيب الثالث من ;،>4أظيرت نتائج الدراسة بأن الوزن التفضيمي لمجغرافية االجتماعية ىو  -
% لمسكان المحميين، 7،86ية وأقل نسبيًا من المعيارين السابقين، وسجمت المعايير الفرعية كبًل منيا نسبة األولو 

% لمحرف واألعمال والتي تعتبر أىم وأعمى وزن ومعيار فرعي في الجغرافية 43،36% لمفنون الشعبية، 8،58و
ف واألعمال الخاصة بالسكان المحميين بمدينة الداخمة االجتماعية. ومن تمك االستنتاجات التحميمية يمكن القول بأن الحر 

ليا أىمية تفضيمية لكونيا مصدر دخل لممدينة، ويمكن لجمعية األسرة المنتجة بقرية بشندي في موط التي تم ذكرىا في 
 الدراسة، بأن تحسن من جودة منتجاتيا وطرحيا في األسواق.

%، 48،9جاءت في الترتيب الرابع كمعيار رئيسي وذلك بوزن تفضيمي  أوضحت النتائج أن المقومات التراثية والتاريخية -
بوزن نسبي  ةوالروماني ة%، اآلثار اليوناني46،:ويتفرع إلى ثبلث معايير فرعية ىي األثار الفرعونية بوزن نسبي 

%. وقد حصمت األثار الفرعونية عمى أعمى نسبة في المقومات 7.94% واألثار اإلسبلمية والقبطية بوزن نسبي 6;،6
التراثية التاريخية كمعيار فرعي نظرًا لكونيا أثار مكتشفة حديثًا ولم يتم عمل ترميمات أو تنمية سياحية ليا، لذلك تذىب 

 ية كمقوم سياحي تاريخي يمييا اإلسبلمية والقبطية ثم األثار اليونانية والرومانية.أولوية التنمية لؤلثار الفرعون

% وىو المعيار الرئيسي الخامس من حيث األولوية في 45،7أظيرت النتائج ان الوزن التفضيمي لعناصر المناخ ىو  -
الشمس حيث يصل وزن كل االستغبلل، وينقسم إلى خمس معايير فرعية، األكثر أىمية وىي األمطار ومعدل سطوع 

% عمى مقياس األىمية، وبسبب ندرة األمطار في الواحات الداخمة فبل يمكن استغبلليا في خطط التنمية، أما 7،58منيم 
 معدل سطوع الشمس ىو معيار أساسي في جميع األنشطة السياحية من سياحة استشفائية أو عبلجية.

سي في الدراسة من حيث الوزن وتأتي في الترتيب السادس من حيث تعتبر الجيولوجيا الطبيعية ىي أقل معيار رئي -
% فقط. ينقسم منو معيارين فرعية وىي التركيب الصخري بوزن نسبي 9األولوية، حيث تصل نسبة التفضيل إلى 

% وىو أقل معيار فرعي من حيث الوزن واألىمية. حيث أن التركيب الصخري لو 5;،3% والمعادن بوزن نسبي ;8،4
معظم التضاريس بالواحات الداخمة عمى التراكيب  العتمادية في خطط التنمية، وتمك األولوية التفضيمية ترجع أولو 

 الصخرية الجيولوجية المختمفة نظرًا ألىميتيا البيئية من حيث التنوع وامكانية االستغبلل األمثل ليا في التنمية.

 التوصيات

لبلستغبلل األمثل لمقومات الجذب السياحي بالواحات الداخمة مع ضرورة وضع استراتيجية وخطط تنفيذية محددة  -
 االستعانة بنتائج التحميل اليرمي لمبيانات المتاحة لتنمية ىذه المقومات من حيث األولوية.

إعداد خطط لمتنمية السياحية بالواحات الداخمة واستغبلل المقومات البيئية بعد أن تم تقييميا بأسموب التحميل اليرمي،  -
نشاء المشاريع السياحية  تمك المقومات مع مراعاة اإلرشادات الخاصة التي وضعتيا منظمة األمم المتحدة  باستخداموا 

 لحماية البيئة. 

بشكل عام بالواحات الداخمة كأكثر المعايير تفضيبًل وأولوية  يحماية الحيوانات البرية بشكل خاص والتنوع البيولوج -
وفق نتائج التحميل اليرمي، وذلك من خبلل وضعيم في محميات طبيعية لحماية تمك  في عمميات التنمية لبلستخدام

 الفصائل النادرة مع إمكانية زيارة تمك المحمية تحت إرشادات وبرامج حماية صارمة.

واألثار تحتاج محمية الجمأ الكبير إلى المزيد من االىتمام نظرًا ألىميتيا الكبيرة لوجود العديد من المقومات الطبيعية  -
 التاريخية، ويمكن تحقيقيا من خبلل:

  تمييد الطرق والمدقات التي تتوجو من منطقة أبو باالس من الواحة الداخمة إلى محمية الجمأ الكبير
 عمى طول الطريق ومحبلت عامة. استراحاتجنوبًا، وبناء 
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 أ وادي صورة وكيأ إعادة ترميم وحماية النقوش الموجودة داخل الكيوف األثرية بالمنطقة منيا كي
 المستكاوي األثري وكيأ السباحين، مع عمل رحبلت ثقافية ليا.

  إبراز منطقة نيزك بجبل كامل عمى خريطة السياحة الثقافية والجيولوجية وعمل متحأ جيولوجي لعرض
 الصخور النادرة والسميكا الزجاجية وذلك لتسييل الباحثين والمستكشفين في دراسة ورؤية تمك الصخور.

ضرورة إجراء اختبارات وتحاليل معممية دقيقة لآلبار والعيون الموجودة بمنطقة ُكمفرد وآبار عين الجبل، لتصنيفيا  -
من حيث قدراتيا اإلستشفائية والعبلجية، ومن ثم إنشاء مرافق لئلقامة والمنتجعات الطبية والمستشفيات العبلجية 

 مع أطباء مختصين في االستشفاء البيئي.

عمل دورية لتعميم الحرف اليدوية وتعميميا عمى مستوى مدينة الداخمة لحماية التراث البدوي من  إنشاء ورش -
 االندثار وتناقمو عبر األجيال، مع مراعاة تطوير تمك األعمال وتزويد تمك الورش باألدوات البلزمة.

بالسكان المحميين والترويج سياحية لعرض المشغوالت البدوية والحرف واألعمال الخاصة  تإنشاء أسواق وبازارا -
ليا وعرضيا في األنشطة الثقافية ومسابقات الصناعات اإلبداعية والتنمية الثقافية التي يقوم بيا المجمس األعمى 

 لمثقافة، وذلك لتنمية وعي المواطنين والسائحين بالتراث الثقافي لمواحات الداخمة.

ص بسكان الواحات الداخمة من خبلل عمل حفبلت استعراضية االستفادة من الفنون الشعبية والتراث الشعبي الخا -
 لتمك الفنون ووضعيا من ضمن البرامج السياحية التي تضعيا شركات السياحة.

تشجيع سكان الواحات الداخمة عمى االشتراك في إعداد خطط التنمية ليتم تطبيقيا بما يتماشى مع الظروف البيئية  -
 في مناطق معيشتيم.

العمل السياحي  عمىالبيئة من التموث مع توعية القائمين  ىئي والحزم في تنفيذ قوانين الحفاظ عمنشر الوعي البي -
قامة معارض ومؤتمرات عن سياحة الصحراء وذلك ليمتقي كل محبي وعشاق الصحراء  بمفيوم السياحة البيئية، وا 

 كل ما ىو جديد. في مكان واحد لبلطبلع عمى

عمى وزارة السياحة أن تتعاون مع الييئة العامة لؤلثار لترميم وحماية اآلثار الموجودة بمنطقة الواحات الداخمة  -
بشكل عام ومنطقة آثار ببلط الفرعونية، وجبانة تل مرقولة، وجبانات بئر العرب، وجبانات عين الترجي، مع نشر 

 الوعي عن تمك اآلثار نظرًا لعدم شيرتيا رغم أىميتيا.

 حقوق األجيال القادمةمع مراعاة  اخمةدحات الالتنمية بالوا اتعممية أثناء التكامل واالستداميراعى يجب أن  -
 واألخذ في االعتبار أىداف اإلستدامة التي وضعتيا منظمة السياحة العالمية

دعيم شبكات من خبلل ت المناسبةطرق الإنشاء البنية األساسية البلزمة لممشروعات بوضع خطة ليا وتوافر  -
إعادة الطرق اإلقميمية والمحمية التي تربط الصحراء بمناطق السفاري ومناطق المزارات األثرية أو الطبيعية، مع 

 لمياه الشرب.، مع توفير مصادر فتح مطار الداخمة وتوفير رحبلت عارضة

المفقودة، وجبل شاوشا، من  إبراز األماكن المستكشفة حديثًا والغير معروفة مثل جبل إدمندستون، وواحة زرزورة -
 خبلل الترويج ليا وعمل رحبلت استكشافية وعممية وذلك لجذب السائحين من محبي المغامرة واالستكشاف.
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ARTICLE INFO          Abstract 

Desert tourism is that type of tourism for tourists who are seeking for 

adventure, exploration, and recreation at the same time. So, there’s 

no better country than Egypt for this type of tourism to practice these 

kinds of activities. The main problem of this research is that the 

western desert of Egypt possesses the resources that qualify it to be 

among the best countries in desert tourism. Despite this, these 

tourism resources aren’t analyzed, or have undergone any 

development. so, the researcher limited her study to Dakhla Oasis in 

New Valley Governorate, and the reason for choosing this region is 

the slow growth of the tourism movement and the lack of studies and 

researches on this region Therefore, in this study, the researcher first 

did a detailed study on the available natural environmental resources 

in the Dakhla Oasis so then she could evaluate them in terms of 

preferences weight, about (300) forms were distributed to the tourism 

development and environmental affairs authorities, and after 

collecting the forms, the researcher used the Analytic Hierarchy 

Process to analyze the collected data and make pair-wise 

comparisons for the multiple criteria to determine the preferences 

between those criteria, so they can be arranged hierarchically from 

the highest weight to the least weight, then avail the highest weighted 

resources in the tourism development process. Eventually, the 

researcher mentioned some recommendations and proposals for the 

optimal exploitation of these natural resources, considering the 

preservation of these resources by following the guidance of 

environmental preservation. 
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