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 ةالجيولوجي ةالجمال  لتطوير السياح وادي ةمحمي في الجيومورفولوجية لمواقعتقييم ا
 منصور نسعاد عمرا    -   توفيق معبد المنع أحمد

 جامعة قناة السويس -والفنادق ةكميو السياح
 

 ممخص البحث:
الميييوارد الطبيعيييية ظ عمييي  الحفيييا فييي تطبيييق معاييرىيييا  والتييي  ةشيييكال السيييياحة المسيييتدامأحيييد أ ىييي  ةالسيييياحة الجيولوجيييي

شيكال السيياحة البيةيية أحيد أر بيكميا تعت، ةلممجتمعيات المحميي واالجتماعيية االقتصيادية ة، وتعمل عم  دعيم التنمييلألجيال القادمة
 ظياىرة يضيا  أوتعيد  .ةغيير الحيويي ةىو البيةي ثالثا   ا  ر عنص والحيوان( )النبات ةالبيةي ةالسياح عنصري  لإحيث تضيف ، المسةولة

وتعمييييق  ،ةلمظيييواىر الجيولوجيييي ة، وتعتميييد عمييي  تعميييم القييييم الجوىريييي ةعمييي  التيييرويا لمظيييواىر الجيولوجيييي ساسيييا  سيييياحية تقيييوم أ
ولقيد بيذلت  ،ةلمسيياحة الجيولوجيي ةساسييالموارد األ ةلوجيمورفو تشكل المواقع الجيو ، ةمتكامم ةسياحي ةحساس بالمكان مع تجرباإل

 ، تييدقيقلم ةقابميي ةتقييييم تمييك المواقييع ميين خيي ل طييرق موضييوعي إليي تيييدف  التيي ميين المحيياوالت  خيييرين العديييدخيي ل العقييدين األ
وتعتميد تميك الطيرق عمي  عيدة معيايير لمتقيييم  ة.السيياحي ةغراض التنمييأل ةكثر المواقع جاذبية وم ةمألتحديد  ةعن الذاتي ةوبعيد

كبيير أحييد أالجمييال  واديتعتبيير محمييية ، ةوالبيةييي ةوالتراثييي ةوالتربوييي ةيييوالجمال ةوتييوافر القيييم العممييي ةوالحماييي النييدرة  رمنيييا معيييا
وعميي  الييرغم ميين التيياري   ،الفريييد والجيولييوج  الحضيياري التييراثو  ةالعالييي ةالبيةييي ةوتتميييز بالقيميي .مصيير فيي  ةالمحميييات الطبيعييي

 الجيوليوج ل  التيراث إ ةضافباإل ، جرسون منطقة سكيت ف م العال ف م الزمرد جول مناأ تضمحيث  ةالراةع لممحمي الجيولوج 
لقيا  البحث إل ةىميأت  أوت.  ةالمصري ةالسياحي ةتمك المقومات لم تستغل بعد عم  الخريطن أال إم كابو  أمناطق حفافيت و  ف 

 .جيةالجيولو  ةمثل السياح ةالخاص االىتمامات ةمن سياح طلتطوير نم ةتتمتع بيا المحمي الت ات يمكاناإلتمك الضو  عم  
نميييوذج  باسيييتخدامالجميييال  وادي ةمحميييي فييي  ةجييييو والمورفول ةلممواقيييع الجيولوجيييي ةالقييييم الجوىريييي حدييييدتلييي  إيييييدف ىيييذا البحيييث 

(Geosite Assessment Model) GAM عم ن يساعد أ ينبغ  والذي، ةجاذبي ةكثر المواقع الجيولوجيأوىو مناسب لتحديد 
 . ةداخل المحمي ةلمموارد الطبيعي ةالمستدام ةدار اإل وف لتطوير السياحة الجيولوجية  التخطيط 

----------------------------------------------------------------------- 
 مقدمه:

لممجتمعات المضييفة مين أجيل  واالجتماعيةدارة الموارد الطبيعية، والبشرية، والثقافية، إحول  جماال  إتدور السياحة المستدامة     
 في  األساسي تشيكل العنصير  والتي يية، عاألمثيل لمميوارد الطبي االسيتعماللي  ا  و ، االقتصاديالمعايير ال زمة لتعزيز رخاةيم  تمبية

. (Swardbrooke,1999)  البيةي والتنيوع  الطبيعي عم  التيراث و ل  الحفاظ عم  العمميات البيةية األساسية ا  التنمية السياحية و 
 ،البيةيي تعييزز النظييام  التيي عميي  السييمات الجيولوجييية  أساسيي سييياحة مسييتدامة تركييز بشييكل   ىييبييذلك تعييد السييياحة الجيولوجييية 

    . (Dowling,2011) ةالتنمية السياح ف  واستخدامو الجيولوج مع تعزيز المعرفة بالتنوع  الجيولوج والحفاظ عم  التراث 
تييدف  والتي ، ىتماميات الخاصيةلسيياحة ذات االشيكل مين أشيكال ا ىي ن السياحة الجيولوجيية أ Hose (2012) يذكرو        

 دويؤكيييوجعيييل السييياةد عمييي  درايييية بالمزاييييا الجيولوجيييية المحيطييية بيم. ، لييي  فييييم عميييوم األرض مييين خييي ل التقيييدير واليييتعممإ
(2011)Doweling  مكين أن توليد مجموعية مين وي ، تقيدم فيرص التطيوير والتوظييف لمسيكان المحمييين الجيولوجييةن السياحة أ

 يرادات وتحسين البنية التحتية.اإل تعظيمفرص العمل و  إيجادذلك  ف قتصادية لممجتمعات المحمية بما اةد االالفو 
ات عالييية لتحقيييق التنمييية يييمكانإتييع بمأحييد أشييكال السييياحة الطبيعييية تت باعتبارىييا الجيولوجيييةن السييياحة أ Hose (2006) ييير و 

 الجيوليوج والحفياظ عمي  التيراث ، عاةيية لمطبيعيةر من السيياحة تشيتمل عمي  معاممية التوجييية ليذا النوع  المبادئألن ؛المستدامة
 لمدخل. ا  جيد ا  لمعمالة ومصدر  موردا   الجيولوج ع قوتجعل من المو 
كتسيب قيمية بسيبب اورا  تطوير السياحة الجيولوجية ويتم تعريفو أنيو نميوذج أرضي   كامنا   رةيسيا   موردا   الجيولوج يشكل الموقع 

 جمالييييية وعممييييية وثقافييييية واقتصييييادية ةمتعييييدد ولتمييييك المواقييييع أىمييييية خاصيييية لفيييييم تيييياري  األرض وتحمييييل قيمييييا   ،راك البشيييير داإل
Penniza and Piacente ,1993) ). 

وتيم تطيوير العدييد مين نمياذج  ، سياقات مختمفة ف  الجيولوج ث االتر خ ل العقدين األخيرين بذلت العديد من المحاوالت لتقييم 
تو الحاليييية محمايييية الموقيييع وميييد  سييي   مسيييتو ماليييية و جوال ةالعمميييي ةالقيميييمثيييل معيييايير تعتميييد عمييي  عيييدة  التييي يييييم الكميييية التق

(Reynard,et al 2007). 
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 المشكمة البحثية:
بيةيية فرييدة وبيةيات  ذ تمتميك نظميا  إجنيوب البحير األحمير،  في الجمال أحد الكنوز البيةيية المصيرية  واديتعتبر محمية 

يضيم تكوينيات جيولوجيية  اليذيالفرييد  الجيوليوج لي  التيراث إضيافة ذليك باإل ، مصير في مكان واحد  ف ن تتوافر أوعة يندر متن
ن التنمييية أال إلييف عييام. أكثيير ميين تمتييد أل ةلمرومييان والبطالميي ةجيولوجييي ثييارا  أميين المعييادن والمنيياجم و  والعديييد ،ميين أقييدم العصييور
لحيياق الكثييير ميين األضييرار إ فيي تسييببت  التيي  ةتعتمييد عميي  السييياحة الجماعييي التيي تمييك  ىيي ة المحمييي فيي  اآلنالسييياحية السيياةدة 

بيراما التنميية السيياحية حييث تعتبير السيياحة  في  ةالمقوميات الجيولوجيي اسيتغ ل اآلنفميم ييتم حتي   ،ةبالمحميي الطبيعييةبالموارد 
 .دراك قيمو المختمفةا  عن طريق فيم و  الجيولوج تراث توفر حماية لم الت نواع السياحة  البديمة أالجيولوجية أحد أىم 

 البحث: هدفا
  لمسييياحة الجيولوجييية والتعييرف عميي  القيييم  ناسييبتياالجمييال ميين حيييث م وادي ةمحمييي فيي  ةوجيييمورفولتقييييم المواقييع الجيو

 .تمثميا تمك المواقع  الت تمفة خالم
  يجييادو  ةيييالجيولوجاحة سيييال ةلتطييوير تمييك المواقييع لخدميي االقتراحيياتوضييع غييراض حماييية أ فيي يسيييم  اقتصيياديمييورد  ا 

 .حة الشاطةيةاقتصارىا عم  السياية وعدم مالمح ف  السياح ف  تنويع المنتا و  ، الجيولوج التراث 
 البحث: افرض

  واديمحميية  في الجيولوجيية  ةوالطبيعيية  والبشيرية عمي  تطيوير السيياحات السيياحية ييمكانالوضع اليراىن لإال يساعد 
 .لالجما

  الجمال إل  تطوير السياحة الجيولوجية كشكل من أشيكال سيياحة  واديمحمية  ف يؤد  تقييم الموقع الجيومورفولوجية
 ىتمامات الخاصة.اال

 منهج البحث:
القيييم المختمفيية لممواقييع  فيي يعتمييد عميي  وصييف الظيياىرة المتمثميية  الييذي التحميميي  الوصييف ميينيا البحييث عميي  الميينيا  أعتمييد     
ميين البحيير  الغربيي  الشيياط  فيي  السييياح تنويييع المنييتا  فيي منيييا  سييتفادةوكيفييية اال، الجمييال وادي محمييية فيي جييية رفولو مو الجيو 

صييممت لجمييع البيانييات ميين الخبييرا   كييأداةسييتبيان سييتمارات االاسييموب المقابميية الشخصييية المعتمييدة عميي  أسييتخدام ا، وتييم األحميير
وكيذلك مين خبيرا  التنميية السيياحية بمكتيب التنميية السيياحية بمدينية مرسي   عميم، بمرسي  الجيولوجية ةالجيولوجيين بييةة المساح

الخبيرا  وأن حجيم العينية مناسييب  أرا أنسيب األسياليب لفحيص  هوجيد ألنييوسيتعان الباحيث بأسيموب المقابمية الشخصيية اوقيد عميم. 
قدرة أسموب المقابمة عم  تعظيم فرصة  سبح ابمة، كما أن المعمومات ذات أىمية قد ال يتحصل عمييا بطريقة أخر قإلجرا  الم

 تصال الكامل والدقيق بين الباحث والمقابل.اال
 لمبحث: النظري اإلطار:أولً 

 منطقة الدراسة:
 الموقع والمساحة:

د وتبع ،وتقع جنوب محافظة البحر األحمر ، الشرقية الصحرا  ف أحد المعالم الجيومورفولوجية البارزة  ى الجمال  واديمحمية 
 . كم من مدينة مرس  عمم 50كم من الغردقة وعم  بعد  350حوال  

 
 الجمال وادي( موقع محمية 5خريطة رقم )

 قطاع المحميات الطبيعية –وزارة البيئة المصرية 
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الصييحرا   فيي كييم  50كييم وعمييق  60وتضييم قطاعييا ميين سيياحل البحيير األحميير طولييو  2002عيي ن المحمييية عييام إتييم 
 كيميومترا   7450نحيو بمسياحتيا  إجميال قيدر يو  ، لمبحر األحمر الماة ترات داخل المسطد مل  عشرة كيمو إضافة باإل ، الشرقية
 وزارة البيةة( - )قطاع المحميات الطبيعية .مربعا  

ددة العدييييد مييين األنيييواع النباتيييية والحيوانيييية الميييي اليييواديذ يضيييم إ .تتمتيييع المحميييية بمقوميييات بيةيييية وجماليييية وعمميييية وثقافيييية فرييييدة
 ةويقطن المنطقة قباةيل العبابيد والشعاب المرجانية، ، ل  تجمعات المانجروف عم  طول سواحل المحميةإفة اضباإل ؛نقراضباال
 والتجارة. الرع  ف ستغ ل نباتات المنطقة او  الرع تعيش عم   الت 

 :الجمال واديمحمية  فيالتنمية السياحية 
قطاعيات تضيم الغردقية وسيفاجا  عيدةلمبحر األحمر فقد تم تقسيم المنطقة إل   الغرب  شاط لمالتنمية السياحية  ستيراتيجيةإلوفقا 

قيد تيم تقسيييمو  (بيرانيس –مرسي  عمييم ). وبالنسييبة إلي  قطياع (2019السيياحية، التنمييةنيس)ىيةية ابر  حتيي والقصيير ومرسي  عميم 
جنييوب أبييو  –شييمال أبييو غصييون  –كييوراب حن رأس –شييرم الفقييير   –در   رأس –: )النييابع الصييغير ىيي إليي  عشييرة قطاعييات 

غرفية فندقيية  20198ذلك القطياع  ف المخطط لمطاقة الفندقية  إجمال بناس ( ويبمغ  رأس –لحم   وادي –حماطو  –غصون 
 :كالتال قع خمسة قطاعات من السابق ذكرىا داخل نطاق المحمية وى  ت.و (المرجع السابقغرفة ) 7281بمغ حجم المنفذ منيا 

 الجمال واديمحمية  في(مخطط التنمية السياحية 5جدول )
 الطاقة الفندقية المنفذة الطاقة الفندقية المعتمدة عدد المشروعات عبالكيمومتر المربالمساحة  المنطقة

 720 1432 7 7694 شرم الفقيرى
 - - 1 8072 حنكوراب رأس

 - - - - غصون أبوشمال 
 - - - - أبو غصونجنوب 
 - 50 1 6019 حماطه

 8155هيئة التنمية السياحية،
تحييت الوالييية المباشييرة لقطيياع المحميييات الطبيعييية قييد حييد ميين توسيييع نطيياق التنمييية  اتالقطاعيي تمييكويجييدر ىنييا ذكيير أن وقييوع 

  السياحية فوق أراضييا وذلك بسبب الحساسية البيةية لمغالبية من مساحتيا.
 المنطقة: مورفولوجية

وقمييم ،  متييرا   1970ليي  إرتفاعييات عالييية تصييل انوع المورفولييوج  حيييث تشييتمل عميي  جبييال ذات الجمييال غنييية بييالت واديمنطقيية 
يول الرممييية والسييبخات والمسييتنقعات سيي.وتشييمل الوحييدات التضاريسييية المنيياطق الجبمييية الييوعرة والا  متر 880 إليي متوسييطة تصييل 

 .(Mamoud, 2005) والخمجان سالرؤو من تتشكل عمييا العديد  الت  والشواط المالحة 
 :الجيولوجيالوضع 

الجمييال فريييدة ميين نوعيييا حيييث تحتييو  التكوينييات الجيولوجييية عميي  بعييض ميين أقييدم الصييخور عميي  ظييير  واديتعتبيير جيولوجييية 
وكميا خمقيت التكوينيات الجيولوجيية  .تشيكمت بييا األرض التي ولدييا قصة شاةقة حول الطيرق  األرض )عصر ما قبل الكامبر (

  ىناك المذىمةالثروة المعدنية  استغ لعم   عاشت عصورا   ةمستوطنات تاريخي يضا  أمناظر خ بة خمقت  ذات رضية  أ أشكاال  
(Hegazy,1984). 

قبييل الكييامبر  بشييكل كبييير، وتعموىييا  تغطييييا الصييخور النارييية لعصيير مييا التيي الجمييال جييز ا  ميين الصييحرا  الشييرقية  وادي يعتبيير
ميين السيياحل ميين الصييخور الرسييوبية ميين عصيير الميوسييين إليي  العصيير  الشييرق ز  طبقييات ميين الصييخور الرسييوبية، ويتكييون الجيي

الداخل إل  الغرب فتتكون من الصخور المتحولة كالشسيت والنيايس وغيرىيا،  وتتيداخل فيييا صيخور الجرانييت  ف الحاضر، أما 
 .(Mahmoud, 2005) درجات متفاوتة. ف األحمر واألبيض والديوريت 

 )مدينة الزمرد(المستوطنات الجيولوجية 
لوانيو مين األبييض أدرج تيوت ، عيروق الكيوارتز في ويتواجيد  ، العصيور القديمية في الزمرد ىو أحد األحجار الكريمية واألكثير قيمية 

 في المنطقية  في لمزميرد  التعيدين حييث بيدأ النشياط  ؛الجميال واديمنطقية  في العيالم  في ويقيع أول منياجم الزميرد  ، ل  األخضرإ
كانييت تمييك المنيياجم إذ  المييي ديرن األول قبييل المييي د حتيي  القييرن السييادس قييمنييذ ال البطمميي والعصيير  ومييان الر أواخيير العصيير 

و أ Mons Samargadusكيان يطميق عمي  المنطقية و ، المصدر الوحيد لمزمرد لحضيارات أوربيا ودول حيوض البحير المتوسيط 
 (Herrell , 2004) مناجم كميوباترا. يضا  أ اجبل الزمرد وكان يطمق عميي



الجمال  لتطوير السياحة الجيولوجية اديو محمية  ف تقييم المواقع الجيومورفولوجية   
 منصور نسعاد عمرا    -   توفيق معبد المنع أحمد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

54 

مصر خ ل األسرة الثانية عشرة،  إال أنو كيان منتشيرا  خي ل العييد  ف ثار أن الزمرد كان يستخدم بالفعل وير  بعض عمما  اآل
م ، وأعيد استخدامو مرة أخر  من قبل األتيراك، وتوقيف النشياط تماميا  1237تمك المناجم حت  عام  لواستمر استغ ، البطمم 

ن اسييتغ ل معييدن إ Shaw(1999) وييير   .(Jenning,1993)كولومبيييا  فيي الجييودة  عييال مييرد ز  اكتشييافبعييد  1750عيام 
 عام. 1500ستمر عبر التاري  لمدة ال تقل عن اقد  الجمال واديمنطقة  ف  الزمرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقة سكيت ف الزمرد  مستوطنات( 1شكل )
(Shaw, 1999) 

 1816عييام   Gailliad الفرنسيي  األثييريليي  إحييديثا   الجمييال وادي فيي موقييع منيياجم الزمييرد كتشيياف يرجييع الفضييل ال
عتمييادا عميي  اكتشييافيا احيييث تمكيين ميين  ،سييتغ ل تمييك المنيياجماعييادة إبغييرض  مصييران ذاكبتكميييف ميين محمييد عميي  باشييا حيياكم 

 (Siedebotham,2008) ليوإوقدم وصفا لممكان وكيفية الوصول  ،و بالطرقدة البفالكتابات التاريخية القديمة ومعر 
 ،نييابول  فيي  الييوطن المتحييف  فيي  المصييريمجييوىرات الزمييرد  أثييارمجييوىرات رومييا وتوجييد  فيي  بييارزا   دورا   المصييريولعييب الزمييرد 

  بقرطييييييياج األثييييييياريوكيييييييذلك بالسيييييييجل  ، البريطيييييييان المتحيييييييف  فييييييي مجموعيييييييات  فييييييي بشيييييييكمو الواضيييييييد  يضيييييييا  أويظيييييييير 
(Grubessi,1990) (2006) وييذكرHerrellمربعيا   كيميومترا   250مسياحة قيدرىا تغطي  الجميال  اديو  في ن منياجم الزميرد أ  .

سيييفرت عممييييات أ. ولقيييد ةم حربيييأسيييكيت ونجيييرس وزبيييارا و  فييي وىييي  عبيييارة عييين مجموعييية مييين الجبيييال واألوديييية تضيييم عيييدة مواقيييع 
 طمييق عميييا مدينيية الزمييرد حيييث كييان يعمييل مةييات ميينأسييتخراج الزمييرد عبيير العصييور عيين بمييدات صييغيرة بجييوار منيياجم الزمييرد ا

نشيا  إكميا تيم ، سيتخراج المعيدن وتشيغيل المنياجم وتصينيع الزميرداعمي   دات معيا  ميوتعميل تميك الب ، كل بميده ف العمال والصناع 
داريية والمخيازن وتيوفر البقاييا الييكميية لمعدييد مين المنيازل واألكيواخ والمكاتيب اإل. العديد من التحصينات لمدفاع عين تميك البميدات

 (Grubess et al, 1990).آنذاكالكبير لتعدين الزمرد عم  الحجم  حيا   دلي   
زالية الغطيا  إالزميرد كيان عمي  حسياب النباتيات المحميية حييث تيم  استخراجن أ ،Hassan and Elshatoury(1976)وقد ذكر
ة عميي  تخييزين ولييم تعييد األرض قيادر  التآكيلوبييذلك فقيدت التربيية بسييبب  ،بالكامييل لتزوييد تمييك المسييتوطنات بالطاقية والوقييود النبيات 
 شيييام    قييدم العديييد ميين الرحاليية وصييفا   عشيير خيي ل القييرن التاسييعو ، صييحرا  شاسييعة إليي فكانييت النتيجيية تحييول المنطقيية  هالميييا

 (Siedebotham,2008)  :التال الجمال عم  النحو  وادي ف لمستوطنات الزمرد 
 منطقة سكيت:

لي  إضيافة تميك المنطقية باإل في وتوجيد المةيات مين المنياجم ، والبطممي المتيأخر  الرومان العيد  ف عتبر أكبر المواقع ت
الباقيية ىنياك  بنييةومين األ .مين المنياطق األخير  ر حجميا  بيكأسيكيت  في والمنياجم . المنياجم  كبجيوار تمي  كثر مين عشيرين مبنيأ

 . خرأالمتيي لبطمميي اليي  العصيير إيعييود  الييذي الصييخريوكييذلك المعبييد  ، المراقبيية فيي مكييون ميين ث ثيية طوابييق كييان يسييتخدم   مبنيي
كمية مين نقيوش ويوجيد بيو بعيض النقيوش اليونانيية وبقاييا متا   ، متيارأربعية ألي  إرتفاعييا اويتكون المعبيد مين ثي ث حجيرات يصيل 

 بنييةحيد األأتقيع  اليواديمين  الغربي الجانيب  في  الصيخريالمعبيد. وفي  مواجييو المعبيد  ةواجيي ف وعمودان صخريان  ة، فرعوني
قيد  أبنييةكميا يحتيو  الموقيع عمي  عيدة  ليو سيت غيرف، وأخير، ليو ثي ث غيرف أخير  ومبني ، بحالتييا ظ نسيبيا  ال زالت تحيتف الت 

مما يدل عم   الحم وبعض طفال لعاب األأتحو  ساحات لتربية الحيوانات مع بعض الحداةق وبعض ى  تكون منازل لمعمال و 
 م  درجة من الثرا .عكانوا مدنيين و  ةن سكان البمدأ
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 وسط سكيت:منطقة 
والمنيياجم يييدل عميي  نشيياط  بنيييةطمييق عميييو وسييط سييكيت يوجييد بييو عييدد ميين األأ أخييرليي  الشييمال ميين سييكيت يقييع موقييع إ

ويوجد عيدة نقياط عمي  جوانيب الطرييق لممراقبية وكيذلك يحتيو  الموقيع  ، المي ديوالرابع  والثان كبير خ ل القرن األول  تعدين 
 .مبن  ضخم ال يعرف عم  وجو الدقة الغرض منو  إل متر يؤد   1600 حوال  حجريعم  مطمع 

 منطقة شمال سكيت:
 .ل  الشمال من موقع وسط سكيتإيقع و ، الرومان ل  العصر إتعود  أبنيةيحو  الموقع عدة 

 منطقة نجرس:
 قيييم فييوق منصييةأ  منيييا مبنيي، جيييدة ةبحاليي ةالقديميي بنيييةويوجييد بيييا عييدد ميين األ ،ميين سييكيت الغربيي ليي  الجنييوب إتقييع 

مميير يييربط بييين  ىنيياكافييذ بحاليية جيييدة، و و بييواب ونأ عييدة ويوجييد بيالمبن ، حجييار المنيياجم المجيياورةأميين  ةمرتفعية ولييو جييدران سييميك
ال  بنيييةوغالبييية األ الرومييان العصيير  إليي وكييذلك عييدد ميين المقييابر لمعمييال تعييود  ، سييكيت ونجييرس كمييا يوجييد مةييات ميين المنيياجم

 نشاةيا.إيعرف الغرض من 
 :ةبم حر أمنطقة 

 ، لي  الجبيالإويوجيد عيدة سي لم حجريية صياعدة  ، الواديل  إل  الشرق من سكيت حيث يوجد ممر ضيق يؤد  إتقع 
 الروميان لي  نيايية العصير إىنياك  التعيدين والمناجم عمي  حالية النشياط  بنيةوتدل األ ، ومةات من المناجم أثريامبن   45وعدد 

(Jennings,et al,1993). 
 ية:ساليب التعديناأل

تتبيع تالعميق  في متيار ألي  عيدة إتصيل نيادق مفتوحية خنشيا  إالمنطقية عبيارة عين  في كانت األساليب التعدينية القديمة 
زامييل سيتخدموا األان عميال المنياجم قيد أومين الواضيد . متير 100لي  إتصيل قيد  الت نفاق كما توجد بعض األ ،عروق الكوارتز

تكفي  لسيحب  والتي قام العمال بعمل شبكة مين المميرات الطويمية والضييقة لمغايية ذات الحواف المسطحة المصنوعة من الحديد و 
  (Shaw, 1999)الزمرد.
 :ةالدراسة الميدانيثانيًا:

 Vucjicic,et alنشيأه أ والييذي   GAM (Geosite assessment model)عتميد مينيا الدراسيية عمي  نميوذج ي
يم قينيوعين مين القييم ىميا الويتكيون النميوذج مين  .يييم كيل موقيع عمي  حيدهعمي  تق ويعتميد ، لتقيييم المواقيع الجيولوجيية ( 2011)

 (1 إل )من صفر  ةوتحدد درجو لكل قيم ةا عدد من القيم الفرعيملكل مني و ضافيةاألساسية والقيم اإل
 Main Valueالقيم األساسية: أوال  

ماليية جوالقييم ال عميمييةالتو  القيم العممية ى  :ةلقيم الفرعيتتألف من مجموعة من او  ة،سية بأنيا القيم الطبيعيال  القيم األسإيشار 
 :1كما ىو موضد جدول رقم  وقيم الحماية

 :ى ومؤشراتيا الفرعية Scientific/educational value(VSE) عميميةالت/العمميةالقيم -1
 الندرة وتعن  تفرد الموقع عم  مستويات مختمفة. 
 العمميات الجيولوجية الداللة وى  مقدار تمثيل الموقع لبعض. 
 عن الموقع ةوالعروض التقديمي ةوراق البحثيالمعرفة الجيولوجية وترتبط بعدد األ. 
  الفن خراج من حيث المغة والطباعة واإل الجيولوج جودة المواد التفسيرية بالموقع   ويقصد بو مستو  التفسيريمستو  الشرح. 
 :ى ومؤشراتيا الفرعية  Scenic/aesthetical value(VSA) الجماليةالقيم -2
 الجيولوج ىدة لمموقع انقاط المش. 
 مساحة الموقع. 
  الموقع ف جودة الطبيعة. 
 سمبية ناتجة عن النشاط البشر  أثاروعدم وجود  ، البيةية لمموقع الم ةمة. 
 :ى ومؤشراتيا الفرعية  Protection Value (VPR)  قيم الحماية-3
 الظروف الحالية لمموقع من حيث س متو ودرجة تضرره. 
 مستو  الحماية الممنوحة لمموقع. 
   و العوامل الطبيعيةأقابمية الموقع لمتضرر نتيجة لمنشاط البشر. 
 العدد المناسب لمزوار. 
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 المعايير األساسية لممواقع الجيولوجية (2)جدول 
 (5من ) الدرجة

 صفر 0.25 0.5 0.75 1 المعايير األساسية    
  التعميمية/ ةالقيم العممي

 الندرة-1 شاةع محم  إقميم  دول  نادر
 ةالدالل-2 ال يوجد منخفض متوسط عال ةعظيم الدالل

 ةالجيولوجي ةالمعرف-3 ال يوجد ةنشرات محمي إقميميةنشرات  دوليةنشرات  مميزة ةنشرات دولي
جيد وسيل الفيم لغير 

 الخبرا 
لغير  متوسط وسيل الفيم

 الخبرا 
جيد ولكن صعب 
 الفيم لغير الخبرا 

متوسط وصعب 
 الفيم لغير الخبرا 

 التفسيريمستو  الشرح -4 ال يوجد

 ةوالتصويري ةالقيم الجمالي

 ال يوجد 1 3 إل  2 6 إل  4 6من  أكثر
يجييب  ةنقطيي المشيياىدة )كييلنقيياط -1
 لممشييياىدةجييييده  ةزاويييي فييي تكيييون  أن

 عمن الموق كم 1قل من أوتقع 
 مساحو الموقع-2 صغير  متوسط  كبير
 المحيطة الطبيعيةالمناظر -3 ال يوجد منخفض متوسط عال ةعظيم
 لمموقع البيةية الم ةمة-4 ال يناسب منخفض متوسط عال جدا   مناسب

 الحماية
 أحداث ةمدمر نتيج متوسط التدمير مدمر بشكل خفيف ةتدميري أثار توجد ال

 ةطبيعي
مدمر تماما 

 لألنشطة ةنتيج
 ةالبشري

 ةالظروف الحالي-1

 ةمستو  الحماي-2 ال يوجد ةمحمي إقميم  دول  مميزة دوليو
فقط  تدميرهممكن  ةمنخفض ال يمكن تدميره

 لمنشاط البشر  نتيجة
ممكن  ةطمتوس
اط شن نتيجة تدميره

 بشر  أو طبيع 

من السيل  ةعالي
 تدميره

 مستو  ضعف الموقع-3 ةكامم ةخسار 

 العدد المناسب لمزوار-4 صفر 10 إل صفر  20 إل  10 50 إل  20 50من  أكثر
Vujcic,et al 2011 

 مجموع )القيم العممية+القيم الجمالية+قيم الحماية( والقيم األساسية ى إجمال ويكون 
 والقيم السياحية. ةمن صنع البشر وتتكون من القيم الوظيفي الت وى  تمك القيم  Additional Value ضافية:القيم اإلثانيا :

وتعميل تميك الوظيفية عمي  تطيوير السيياحة بشيكل غيير مباشير ألنييا تعكيس العدييد  Functional Value:القيمية الوظيفيية -1
 من المعايير مثل:

 و باألقدامأمكانية الدخول بوساةل النقل المختمفة إ. 
 ضافيةالقيم الطبيعية اإل. 
 ضافيةالقيم الثقافية اإل. 
  السكانيةالقرب من المراكز. 
 القرب من شبكة الطرق. 
  المح ت(-مواقف السيارات-خر )محطات الوقودأضافية إقيم وظيفية 
 Tourism Value القيم السياحية-2
  لمموقع ويقصد بو مستو  األنشطة التسويقية  السياح التسويق. 
  ة.المنظم السنويةعدد الزيارات 
 القرب من مركز الزوار. 
 (السياح لدليل جودة المواد التفسيرية )ا. 
  سنويا وارعدد الز. 
 (ةقاماإل–رشادية الموحات اإل -)مركز الزوار ةساسية السياحيالبنية األ 
 السياح رشاد خدمة اإل. 
 خدمة المطاعم. 
 خدمة الفنادق. 
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 لممواقع الجيولوجية ةالضافيالمعايير (3)جدول 
 (5من ) الدرجة

 صفر 0.25 0.5 0.75 1 القيم اإلضافية        
 الوظيفية القيمة

سيل الدخول 
 بالباص

 باألقداممنخفض ) متوسط بالدراجات عال بالسيارات
 ومصاحبة مرشدين(

 الدخول إمكانية-1 ال يمكن دخولو

 أضافيةقيم طبيعية  -2 ال يوجد 1 3 إل  2 6 إل  4 6من  أكثر
 إنسانية أضافيةقيم -3 ال يوجد 1 3 إل  2 6 إل  4 6من  أكثر

 القرب من المراكز-4 كم 100من  أكثر كم 50 إل  100 كم 25 إل  50 كم5 إل  25 كم 5اقل من 
 القرب من شبكة الطرق-5 ال يوجد محم  وطن  اقميم  دول 
 أضافيةقيم وظيفية -6 ال يوجد منخفض متوسط عال  عظيم

 السياحية القيمة
 التسويق-1 ال يوجد محم  وطن  إقميم  دول 
 48إل   24من  سنويا 48أكثر من 

 سنويا
 عدد الزيارات السنوية المنظمة-2 ال يوجد سنويا 12أقل من  سنويا 24إل   12من 

 القرب من مركز الزوار-3 كم 50أكثر من  كم 20إل  50 كم 5إل   20 كم1إل   5 كم 1أقل من 
 جودة المواد التفسيرية-4 ال يوجد منخفض الجودة متوسط الجودة عال الجودة عظيم الجودة

عظيم أكثر من 
100000 

 10000عال من 
 100000إل  

إل   5000متوسط من 
1000 

 عدد الزوار سنويا-5 ال يوجد 5000أقل من 

 السياحية األساسيةالبنية -6 ال يوجد منخفض متوسط عال عظيم
 السياح  اإلرشادخدمات -7 ال يوجد منخفض متوسط عال عظيم
 اإلقامةخدمات -8 كم 50أكثر من  كم 50إل   25 كم 25إل   10 كم 10إل   5 كم 5أقل من 
 خدمة المطاعم-9 كم 25من  أكثر كم 25 إل  10 كم 5 إل  10 كم 5ال  1 كم 1اقل من 

Vujcic et al, 2011 
القييم )ىيو مجميوع  النيياة  القييم إجميال يكون و ،  +القيم السياحية(ةالوظيفي القيممجموع ) وى ةاالضافيالقيم  إجمال ويكون 

 (اإلضافية+القيم ساسيةاأل
Geosite Assessment Model (Gam) =Main Value (VSE+VSA+VPR) +Additional Value (VFN+VTR) 

 تحميل نتائج الدراسة الميدانية:ثالثًا : 
النميوذج  اسيتخداميجب التركيز عميييا وتحسيينيا تيم  الت منطقة الدراسة ولتحديد القيم  ف بيدف تقييم فرص السياحة الجيولوجية 
 السابق ذكره وتم اتخاذ الخطوات التالية:

 :جرد المواقع الجيولوجية -5ً
وتحدييد أىيم المواقيع    والزييارة الميدانيية لييا أمكين حصير، لمنطقية الدراسية الجيوليوج ل  األدبيات السابقة حيول التيراث إستنادا ا

 :كالتال كثرىا مناسبة ألغراض السياحة الجيولوجية أالجيولوجية و 
 وصف المواقع الجيولوجية:(4)دول ج

 الوصف الرمز اسم الموقع

 GS1 منطقة حفافيت

الصحرا  الشرقية،  حيث تشيكل واحيدة  ف ل  الجنوب من مرس  عمم وتعد واحدة من التراكيب الجيولوجية المذىمة إكم  80تقع عم  بعد 
ليي  عصيير مييا قبييل إترجييع  التيي ييييمن عمييييا الصييخور المتحوليية الصييحرا  الشييرقية، وتمثييل نافييذة تكتونييية ت فيي ميين أكبيير القبيياب المتحوليية 

عمي  العدييد مين  يضيا  أ، ويحتيو  النيوب  العربي لتفسيير تطيور الجيولوجيية المصيرية واليدرع  جيولوجييا   الكيامبر . كميا تعتبير المنطقية متحفيا  
 .  (Fowler,2002)حجار الكريمة مثل الياقوت األحمر والزبرجدالمعادن واأل

 يوادمنطقة 
تيياري   فيي الجييز  األوسييط ميين الصييحرا  الشييرقية وتسيييطر عمييييا مجموعيية ميين صييخور األفيوليييت الفريييدة ميين نوعيييا  فيي الغييدير  وادييقييع  GS2 غدير

 .(Shalaby, 2010)لتاري  القشرة األرضية  جيولوجيا   األرض ويمثل األفيوليت سج   

ليورانييوم واليذىب والتنجسيتن وصيخور الجرانييت وكيان مين ضيمن مسيتوطنات الزميرد البطمميية الجميال ويضيم معيادن ا واديىو أحد روافيد  GS3 منطقة نجرس
(Mahmoud,2009). 

 GS4 سكيت منطقة

العدييد  اليواديويمتمك  ، نجرس جنوب الصحرا  الشرقية واديحد روافد أكم جنوب مدينة مرس  عمم وىو  70سكيت عم  نحو  وادييقع 
 والبطممي  الروميان لي  العييدين إتعيود  التي ريو لممناجم القديمية ومسيتوطنات العميال االبقايا األث الوادياخل من الموارد المعدنية وتتواجد د
شييديد التعقييد يعييود لعصيير مييا قبييل الكييامبر   تضاريسيي ميين نطيياق  ا  ، كمييا تعييد منطقيية سييكيت جييز العييالم  فيي حيييث يعييد أول منيياجم الزمييرد 

(Hegazy, 1984) 



الجمال  لتطوير السياحة الجيولوجية اديو محمية  ف تقييم المواقع الجيومورفولوجية   
 منصور نسعاد عمرا    -   توفيق معبد المنع أحمد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Gamام نموذج التقييم باستخد إجراء -8
وىي  منطقية حفافييت ومنطقية غيدير  ةم في  منطقية الدراسييختييار لمتقيييبين الجدول تحميل مقارن بيين المواقيع التي  وقيع عميييا اإل

  GS1,GS2,GS3,GS4تيو بالترتيب عطيت ليم الرموز اال  أومنطقة نجرس ومنطقة سكيت و 
 مجموع القيم األساسية واإلضافية لمنطقة الدراسة(5)جدول 

     اإلضافيةالقيم  القيم األساسية الموقع
 VSE+VSA+VPR المجموع VFN+VTR المنطقة وع القيمممج المجموع 

 Z21  8.35 2.64 5.+2.14 5.71 1.47+2.37+1.6 حفافيت
 Z21  8.04 2.74 5+2.24 5.3 1.75+1.47+1.37 غدير
 Z21  8.32 3.11 5.+2.61 5.21 1.86+1.61+1.74 نجرس
 Z21  9.08 2.99 75.+2.27 6.09 1.36+2.24+2.49 سكيت

 القيم العممية/التعميمية
 (2.49عمي  تقيييم )أن موقيع منطقية سيكيت قيد حصيل عمي  أتخص القييم العممية/التعميميية  الت لممؤشرات  الكم يوضد التقييم 

 ف قدم مناجم الزمرد أبوصفة  ولوحبحاث والدراسات ل  المعرفة الجيولوجية حول الموقع حيث نشرت العديد من األإ ذلك ويرجع
عميييا  ةالغالبي ةكيان السيم ربعيةاأل لممواقيع التفسييرين ضيعف مسيتو  الشيرح أال إأقل درجة حصيل عميييا موقيع الغيدير و  ، العالم

 .وفقا لتقييم الخبرا 
 القيم الجمالية/ التصويرية

عميي  درجتييين وىمييا أسييكيت قييد حصيي  عميي   و  افيييتحف مييوقع ن أالخيياص بالقيميية الجمالييية نجييد  الثييان ليي  المعيييار إبالنسييبة 
 .ليما  ةالبيةي ةيقع عمييا الموقعان والم ةم الت المساحة الكبيرة  إل (وذلك يرجع 2.24و 2.37)بالترتيب

 قيم الحماية
د ضعف ن التقييم يوضأال إومع وجود قيود عم  دخول المحمية بشكل عام   ةعم  الرغم من وجود المواقع داخل نطاق المحمي

بسييبب وكييذلك   ،منياجم الجرانيييت لوجييودعمييال التعييدين حيييث تتعييرض منطقيية حفافييت أل ، مسيتو  الحماييية الممنييوح لتمييك المواقيع
 فيي  االثاريييةليي  سييرقة وتييدمير الكثييير ميين البقايييا إضييافة منطقيية سييكيت باإل فيي عيين معييدن البريمميييوم  العشييواة عمييال التنقيييب أ

 حراسة.نجرس وسكيت بسبب غياب ال منطقت 
 القيم الوظيفية:
حيياة  مين األ البيةي ضيافية الطبيعيية داخيل المحميية مثيل التنيوع ظيفية لكل المواقع المذكورة وذلك لتوافر القييم اإلو تتشابو القيم ال

عبابيدة مين السيكان لقباةل ال الثقاف رية الرومانية واليونانية والتراث اثنسانية مثل المواقع اال  ضافية اإلنبات وحيوان وكذلك القيم اإل
 .المحميين 

 القيم السياحية:
متيداد التنميية السيياحية الي  عيدم إ ذليك و يرجيع (0.5بمغيت) ثكبيير حيين القيمية السيياحية لممواقيع منخفضية بشيكل إبشكل عيام 

 ورات المييياه،د أميياكن التخييييم، ساسييية )المطيياعم،وعييدم تييوافر البنييية السييياحية األ ، القطيياع البيير  فيي ليي  الييداخل ميين المحمييية إ
ن المحمييية ال إةل شييرح وتعريييف المواقييع( وكييذلك اوسيي طييرق وممييرات واضييحة، ،والطييوارئسييعاف خييدمات اإل منصييات المشيياىدة،
 ةنشييطخيير  تعييان  المحمييية ميين ضييعف األأالمحميييين ، وميين ناحييية  اإلدال عتميياد عميي  ويييتم اال السييياح رشيياد تقييدم خييدمات اإل

وكيان محصيمة ذليك  .الجيوليوج فقيط ميع تجاىيل التيراث  الشيواط  ةتركز عم  جود الت حية التسويقية من جانب الشركات السيا
   لممواقع.السياحية الكم ةعم  ضعف القيم نياة  كمؤشرقمو عدد الزوار لممحمية 

 مجموع القيم األساسية واإلضافية لمنطقة الدراسة (6جدول )
 
 
 
 
 

 القيم اإلضافية
  Z21وىيي  المنطقيية  واإلضيافيةساسييية نطيياق واحيد ميين حييث القيييم األ فيي واقييع األربعيية تقيع ن المأيوضيد الشييكل السيابق      
لي  قمية إذليك المسيتو  المتوسيط  ويرجيعضافية ومستو  منخفض من القيم اإل األساسيةل  مستو  متوسط من القيم إتشير  والت 

 والبر . البحريحياة  اسات تتناول الجانب األن معظم الدر أحيث حول المواقع  والسياحية  ةالجيولوجي البحوث والدراسات
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 التوصيات:
ل  المزيد من التنمية السيياحية إوتحتاج ، محتممة  سياح عوامل جذب  ى منطقة الدراسة  ف تعتبر المواقع الجيولوجية السابقة 

لمنطقيية جنييوب  السييياح نييتا وىيي  فرصيية حقيقييية  لتنويييع الم ، الجمييال وادي فيي لتحسييين البنييية األساسييية لمسييياحة الجيولوجييية 
تسيياعد  التيي وميين التوصيييات  . أغييراض الحماييية الجيولوجييية لتمييك المواقييع فيي يسيييم  ميييمولخمييق مييورد سييياح   ، البحيير األحميير

 تحقيق ذلك اليدف: عم 
 سييم ميا يالجميال م واديالجيولوجيية لمحميية  اآلثيار ف بحاث والجامعات المصرية والعالمية لمبحث والدراسة دعوة مراكز األ

 .بحماية ذلك التراث االىتماممن  قدرا   زيادة المعرفة العممية حول المواقع الجيولوجية ويوفر  ف 
 رشادية المصنوعة من الخامات البيةيةستخدام الموحات اإلايولوجية بجتوفير وساةل الشرح وتفسير المواقع والعمميات ال. 
 ةالسياحي توعمل ممرات حول تمك المواقع تسيل عمل الجوال تحديد مسارات دخول المواقع الجيولوجية بشكل سميم. 
  عيداد مرشيد إلممحميية  بييدف  الجيوليوج التيراث  مي ع ةالمغات المختمفي لمتحدث  ةالمحمية دورات تدريبي إدارةن تقدم أيجب

 .لتوفير المرشدين السياحيين بية 
 بيييا تحييت مسييم   الجيولوجيييةلتنمييية السييياحة  اتيجيةإسييتر طييار واحييد مييع وضييع إ فيي ربعيية السييابق دراسييتيم ع المواقييع األمييج

 .اليونسكو العالمية  ةعم من منظمدتحظ  بالكثير من ال الت  ة"الحديقة الجيولوجي"
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Abstract: 
      Geotourism is one of the forms of sustainable tourism which implements its standards in preserving the natural 
resources for future generations. It works to support the economic and social development of the local communities. 
Geotourism is a tourist phenomenon that is mainly based on the promotion of the Geomorphological sites  and 
depends on learning the core values of geological phenomena and deepening the sense of place with an integrated 
tourist experience. Over the past two decades, many attempts have been made to evaluate the Geomorphological 
sites as a main source of Geotourism  through objective and verifiable methods, to determine the most attractive and 
suitable locations for tourism development. These methods are based on several evaluation criteria, including the 
criterion of rarity, protection and the availability of scientific, aesthetic, educational, heritage and environmental 
values. This paper aims to evaluate the core values of the geological and morphological sites in the Wadi El-Gamal 
protectorate area using the Geosite Assessment Model (GAM) for identifying the most attractive geological sites 
,that should assist in the planning of Geotourism development and the sustainable management of natural resources 
within this area. 
Key Words:Sustainable tourism, Geosite assessment ,Geotourism, Special interest tourism, wadi El Gimal national   
                      Park.   
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