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 محمية الصحراء البيضاء  بالتطبيق علىمصر  فيحدائق الجيوبارك  تطبيقليات آالسياحة الجيولوجية و 

 1على دعاء فتحي 
 المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق

 امللخص          معلومات املقالة 
، ويتوفر في  نماط السياحية القائمة على مبدأ االستدامةهم األأ حد أتعد السياحة الجيولوجية 

التي تحتوى على تكوينات وتركيبات جيولوجية نادرة من  ،مصر العديد من المحميات الطبيعية
من هنا جاءت فكرة البحث  أهمها محمية الصحراء البيضاء بالفرافرة داخل الصحراء الغربية.

 منظمة التي تؤهلها للتواجد تحت مظلة الصحراء البيضاءالسياحية لمحمية  اإلمكانياتدراسة ل
نمط  وتبنى ،كأول حديقة جيولوجية مصرية (اليونسكو) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم

الحدائق  لى التعرف على السياحة الجيولوجية و إوهدفت الدراسة  لها. مستدام تسويقي بيئي
قتصادية  هم المنافع االأ لى شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية و إمعايير االنضمام الجيولوجية و 
توصلت الدراسة الميدانية من خالل توزيع   . وقدسياحيا  استغالل ذلك النمط من واالجتماعية 

 spss vاستمارة استقصاء واستخدام أسلوب التحليل اإلحصائي 30عينة عشوائية مكونة من 

المعايير كذلك و  ،السياحية مكانياتلى أن محمية الصحراء البيضاء تمتلك العديد من اإلإ 22
لتنشيط  تهانها غير مدرجة على خريطأال إ ،تبنتها اليونسكو العتماد الحدائق الجيولوجية لتيا

وصت الدراسة بضرورة تكثيف الجهود من قبل الجهات المسئولة  أ. و السياحة الجيولوجية بها
وزيادة حمالت  ،لتوفير كافة الخدمات التي ال تتعارض مع طبيعة المكان وتحافظ على هويته

رشادية داخل المحمية والحفاظ على الطاقة االستيعابية وتوفير العالمات اإل للزوار التوعية
  .همية المكان العالميةأ  ناسبللمكان وعمل الدعاية السياحية التي ت

   مقدمة
ظةة عليهةا والمحاف والتةأيير اإليجةابي فيهةا ذلةك الةنمط السةياحي القةائم علةى االسةتدامة واحتةرام البيئةة هةيالسياحة الجيولوجيةة 

بالحفةةاظ علةةى  وييقةةا   ارتباطةةا   السةةياحة الجيولوجيةةة تةةرتبطكمةةا وربةط السةةائل الجيولةةوجي بةةالمجتمع الةةذى يةةزورع ويتفاعةةل معةةه ، 
 .((Allan, 2014; Yazdi et al., 2014استدامة التكوينات والتركيبات الجيولوجية  

الجيولوجيةةة سةةواء بشةةكل مسةةتقل أو كجةةزء مةةن أنشةةطة  أسةةواق جديةةدة متناميةةة ألنشةةطة السةةياحة األخيةةرةظهةةرت فةةي ا ونةةة و 
 مفهةةةوم الحةةةدائق الجيولوجيةةةة (اليونسةةةكو) والثقافةةةة والعلةةةوم للتربيةةةة المتحةةةدة األمةةةم وذلةةةك بعةةةد تبنةةةي منظمةةةة بيئيةةةةالسةةةياحة ال

ريقيةا فإدولةة أغلبهةا فةي اسةيا وأوروبةا و  41 فةيحديقةة جيولوجيةة 147والتي وصل عددها إلى  (2014، )عالن (الجيوبارك)
 Aso ،بكنةةدا  Perce ،بإسةةبانيا Basque Coast  ،بالبرازيةةلAraripe  ،بتايالنةةد Satunومنهةةا حديقةةة  وأمريكةا الشةةمالية

 مكةةون  جبةةل يوجةةد كمةةا ،بالصةةين Alxa Desert، بتنزانيةةا Ngorongoro Lengai ،بةةإيران Qeshm Island ،باليابةةان
ة دوليةةة تةةم تو يعهةةا عةةام ع التراييةةة لليونسةةكو، إلةةى وجةةود اتفا يةة وتةةأتى أهميةةة إ ةةافة المواقةة  .((UNESCO,2019 بةةالمغرب
دولةةةة بهةةةدف الحفةةةاظ علةةةى تلةةةك المواقةةةع، سةةةواء كانةةةت يقااليةةةة أو طبيعيةةةة، وذلةةةك مةةةن خةةةالل  ١٨٩قت عليهةةةا ، صةةةد١٩٧٢

 الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى مسةةةةةةةاعدات ماليةةةةةةةة، وخبةةةةةةةرات علميةةةةةةةة فةةةةةةةي كي يةةةةةةةة الحفةةةةةةةاظ عليهةةةةةةةا  ةةةةةةةد العوامةةةةةةةل البيئيةةةةةةةة والسياسةةةةةةةية
(www.globalgeopark.org). 
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 البحثمشكلة 
  المناطق أهم من تكون  نأل  التي تؤهلها الطبيعية والجيولوجية والبيئية المقوماتمحمية الصحراء البيضاء العديد من تمتلك 
 .تهاخريطمدرجة على نها غير  إإال  ،االنضمام لشبكة الحدائق الجيولوجية العالميةو  العالم في  الجيولوجية للسياحة  الجاذبة

 البحثاف أهد
 .تهااواجهالتعرف على السياحة الجيولوجية وأهم  -
 . العالمية النضمام لشبكة الحدائق الجيولوجية اومعايير  التعرف على مفهوم الحدائق الجيولوجية -
 محمية الصحراء البيضاء. ب الطبيعية وااليريةو  الجيولوجية االمكانياتلقاء الضوء على إ -
 .بها التي يجب توفرها المستدام البيئيوالعناصر الفاعلة للتسويق  المحميةدراسة المشكالت التي تواجه  -

 النظري للبحث  اإلطار
إلةةى  إال أنةةه تعةةود جةةذورع نسةةبيا   تسةةعينات القةةرن الما ةةي وهةةو مصةةطلل حةةديث أوائةةل ظهةةر مفهةةوم السةةياحة الجيولوجيةةة منةةذ

  ,Allan) الجيولوجي ونات المنتج السياحيرض أهم مكشكال سطل األأوتعتبر المظاهر الجيولوجية و  ،القرن السابع عشر

 مةن ا  جديةد شةكال   وتعتبةر المواقةع الجيولوجيةةلةى إتسةتند  التةيهةي نهةج بةديل لتطةوير السةياحة  الجيولوجية السياحةف .2014)
 جيةةالجيولو  المواقةع إلةى السةفر علةى خةا  بشةكل العالم، وتركةز أنحاء جميع في اعتمادها الطبيعة تمالسياحة القائمة على 

 .(Richard et al., 2016) الطبيعية والمناظر

 جهتين سياحيتينو  إلى الجيولوجية السياحة مناطقوتنقسم وجهات و 
   ؛األولية الوجهات عليها يطلق والتي  الجيولوجية المواقع من وغيرها كهوفوال جبالال -
   . (2014  عالن،) الثانوية الوجهات عليها ويطلق الجيولوجية المتاحف -

 ئق الجيولوجية الحدا
في منتصف تسعينات القرن العشرين كاستجابة للحاجة إلى الحفاظ وتعزيز  (الجيوبارك)الحدائق الجيولوجية ظهر مفهوم 

لضمان الحفاظ على األهمية الجيولوجية  نهجا  م شبكه الحدائق الجيولوجيةتبنت و ، الجيولوجية يمة المناطق ذات األهمية 
 بين الدولي للتعاون  الية تمثل العالمية الجيولوجية فالحدائق، المسئولةللمنطقة والترويج لها من خالل تطوير السياحة 

 من االنطالق على مبنيا   نهجا   تعتمد كما الدولية، هميةاأل ذو الجيولوجي التراث من عناصر على شتملت التي المناطق
 واعتماد  التراث ذلك  بأهمية التوعية  إلى الهادفة  الجهود  في المحلى  المجتمع شراكوا، التراث ذلك  لصون  القمة إلى  القاعدة 

 العالمية الجيولوجية  الحديقة تسمية لمنحها لليونسكو بطلب التقدم  المناطق لتلك ويمكن ،تلك المناطق لتطوير مستدام نهج
 . ( UNESCO, 2015) لليونسكو

من الجيوبارك الصينية  ( 8)  إلىق الجيولوجية ائالشبكة األوروبية للحد  عضاءأ  من  عضوا   ( 17)  2004عام  وانضم خالل 
بعد أن   2014وأصبل لها كيان قانوني عام  ،العالميةشبكة الحدائق الجيولوجية  تأسيسوأقروا كو بدعم من منظمة اليونسو 

  147عدد الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو إلى  زداداوقد  ،حديقة جيولوجية 100أكثر من  بلغ عددها
 .(UNESCO, 2019) 2019خالل عام   دولة 41حديقة جيولوجية في  

 مفهوم الحدائق الجيولوجية    
  تحتوى على  األرا ي. موحدةمنفردة بذاتها مناطق جغراالية  " بأنهاالعالمية الجيولوجية  اليونسكو الحدائقعرفت منظمة 
والتنمية وصون الموارد و التعليم يأخذ في االعتبار بمفهوم شامل تدار همية جيولوجية دولية أ ذات  جغرااليةمواقع ومناظر 

 العالمية الجيولوجية الحدائق إلنشاء بها األعضاء الدول جهوداليونسكو  منظمة دعمت و ، (Du et al, 2018) امةالمستد
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وهى   جديدة عالمة إنشاءعلى  2015عام فقد وافقت الدول االعضاء في اليونسكو  العالم، أنحاء جميع في لها التابعة
ويعبر هذا عن اعتراف بأهمية إدارة المواقع   ، االعضاءدول الميع في ج لليونسكو التابعة العالمية الجيولوجية لحدائقا

   (. UNISCO, 2019) ر الطبيعية بطريقة شاملةالجيولوجية والمناظ

 المعايير التي وضعتها اليونسكو لالنضمام لشبكة الحدائق الجيولوجية العالمية
   -وهى :  العالمية الجيولوجيةالحدائق شبكة ل و عت منظمة اليونسكو العديد من المعايير لالنضمام

ذات مناظر طبيعية  بهاو  المعالم الحدود و  وا حة و  منفردة بذاتها ،مساحة كبيرة الجيولوجية ذاتأن تكون الحديقة  يجب -
 .دولية تدار بشكل شامل ةجيولوجيأهمية 

لتراث الثقافي والطبيعي والترابط مع كل عناصر المية من عناصر التراث الجيولوجي الحدائق الجيولوجية العا استفادة -
 جل تعزيز التوعية بقضايا المنطقة التي يواجهها المجتمع.أاالخرى الموجودة من 

 .الجيولوجي القوانين المحلية والعالمية لحماية التراث  احترامالبد من  -
 اتيعمعترف به بموجب التشر  قانونيدارية وو ع إ هيئات قانونية و ل لحديقة الجيولوجيةتخضع مناطق اأن  يجب -

 .ةالوطني
بانضمامها تتمتع  التيعندما يكون هناك تداخل بين المنطقة المرشحة كحديقة جيولوجية عالمية لليونسكو والمواقع  -

ن  أتو ل  التيوالمبررات الوا حة  باألدلةدعم الملف الخا  بالترشيل  اليجب، العالميمواقع التراث لليونسكو مثل 
 جديدة للمكان. ا  مية لليونسكو يضيف  يمالحصول على مسمى حديقة جيولوجية عال

  احتياجاتهم االقتصاديةلتلبية  في األنشطة المختلفة المحلية  المجتمعات مشاركةالحدائق الجيولوجية العالمية  تكفل -
 .و الحفاظ على هويتهم الثقاالية الطبيعية همواالجتماعية وحماية يروات

 نجالء، هلية )القوائم الخاصة بعمليتي التقييم وتأكيد األ باستخدام ابقا  ليها سإالمعايير المشار  استيفاءيجب التحقق من  -

2017Unisco,2015;) 
  لليونسكو علىللشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية  الثالية األغراض ذكر يمكن أنه إلى   Khoshraftar (2015 ) شيريو 

 : التالي النحو
 .(األرض تراث لحماية) صحية  بيئة على  الحفاظ -
 .(األرض علوم تعميم) واسع نطاق على  األرض علوم وتدريس لمتع -
  .(الجيولوجية  السياحة ) المحلية األبعاد في رةمالمست التنمية تحسين -

   الجيولوجية الحدائق إنشاء أهمية 
 بالحديقة المعنية بالدولة االقتصادية التنمية في مهما   دورا   الجيولوجية لحدائقلن أإلى  .Torabi et al (2011) تشير 

 كما ، االتجاع نفس في االموال تنتقل وبالتالي الدولة بتلك الجيولوجية الحدائق إلى ينتقل الجيولوجي  فالسائل ، الجيولوجية
  الحدائق فزائر المحلية  المنتجات تدعم وكذلك المجتمعات، بتلك المحلية والحرف  الصناعات حياءإ الجيوبارك تدعم

كما تقوم الحدائق  .بالزيارة المعنية بالمنطقة المحليين بالسكان واالرتباط بالمعرفة ا  غوفش يكون  الواقع في الجيولوجية
  والمحافظة  للتراث الثقافات متعددة الجسور رعايةو  والمستقبلية الحالية  لألجيال الجيولوجي التراث على  الحفاظالجيولوجية ب

ويتمحور مفهوم الحدائق الجيولوجية حول   (.Unisco, 2008العلمي ) البحث تحفيزو  والثقافي الجيولوجي التنوع على
القيمة التعليمية على جميع المستويات وتشجيع تثقيف الجميع سواء على مستوى الباحثين الجامعيين أو مجموعات  

الطبيعي والثقافي التي توجد في  التراث التراث الجيولوجي وعناصر  عناصر بين ابطلتر ا  أوجه تعزيزالمجتمع المحلى، و 
 .  Unisco, 2015)) منطقة ما
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أيناء عملية الترشل االولى للحصول على التسمية من قبل فريق مستقل يتكون  للتقييم تخضع العالمية  جيولوجيةالحديقة الف
 لتأكدلكل أربع سنوات      وبعد الحصول على التسمية تقيم,  نظرية ومقيمين للبعثات الميدانيةمن مستشارين لدراسة الجوانب ال

معايير الشبكة العالمية تزود  لم تستوفى ذا إف ،تقرير لليونسكو عدادإ عن طريق  بالتسمية للتمتع أهليتها تمراراس من
زالتها من قائمة االعضاء وتفقد   إذا تبين عدم استيفائها للمعايير خالل عامين يتم إااللتزام بها ف و بمجموعة من التوصيات 

   .(; 2017unesdoc.unesco.org، نجالء) الجيوباركشبكة ب ارتباطهاكل امتيازات 

 محمية الصحراء البيضاء واإلمكانيات السياحية الجيولوجية بها
لعديةةةد مةةةن المقومةةةات حيةةةث تحتةةةوى علةةةى ا ياحالسةةة التةةةي تجةةةذب العالميةةةة  تعتبةةةر محميةةةة الصةةةحراء البيضةةةاء مةةةن أهةةةم المواقةةةع

" Trip Advisorغرابةةة، بحسةةةب تقريةةةر لموقةةةع " حصةةةلت علةةةى المركةةز األول بةةةين أكثةةةر المواقةةةع السةةةياحيةوقةةةد  ،السةةياحية
 البحةوث والدراسةات الخاصةة إلجةراء ( ناسةا ) األمريكية الفضاء وكالة اختارتهاكما  ،المتخصص في شؤون السياحة والسفر

 ذلةك بسةطل شةبها العةالم فةي منطقةة أقةرب هو المنطقة تلك في األرض فسطل .المريخ كوكب إلى إرسالها المزمع بالرحالت
 صةةغيرة دجاجةةة تشةةبه التةةي الفرخةةة وشةةعار المحميةةة هةةو صةةخرة .بو ةةوح النجةةوم مشةةاهدة المكةةان لةةزوار يمكةةن كمةةا وكةةبالك

 .(2018 ،بدراوى )بشجرة  تستظل
 الجيولوجية بالمحمية و السياحية  مقوماتال

وكذلك الظواهر   ةحياة البريلدراسة البيئة الصحراوية والحفريات وال مفتوحا   جيولوجيا   تعتبر محمية الصحراء البيضاء متحفا  
بواسطة الرياح منذ ماليين ة البيضاء، والتي تم نحتها إلى الطبيعة المميزة لصخورها الطباشيري تهاترجع تسميالجغراالية، ف

  التي  القديمة  الجيولوجية الظاهرة تلك لظاهرة الكارست ا  فريد ا  السنين، ويطلق عليها كذلك واحة الثلوج كما تمثل نموذج
منها بلورات من خام  ليتبقىالعديد من الكهوف على مر العصور وتقلصت تلك الكهوف بفعل عوامل التعرية كونت 

 . (2018 صواعد )عبدهللا،  شكل علىالكالسيت 

 العالميةشبكة الحدائق الجيولوجية دراج المحمية على خريطة إل المتوفرة معاييرالو مقومات ال (  1جدول رقم ) 
 ده داخل المحميةتواج  رالمعياو المقوم 

المساحة الكاالية   
ومنطقة موحدة ذات 

 حدود وا حة 

تبلغ مساحة  إلى الشمال من واحة الفرافرة و  كيلومترا   30الصحراء البيضاء على بعد محمية تقع 
القطاع الشمالي لمحافظة الوادي   في الوا حة دارية اإلحدودها بوتتميز  ،كم3980المحمية 
وتصنف   2002متر من القاهرة، وتم إعالنها محمية طبيعية عام كيلو  500على مسافة الجديد، 

 ( 2011زع وطني طبقا للتصنيف العالمي للمحميات )التداوي،تنكم
فصل الشتاء وسطوع الشمس طوال العام فهي تقع داخل نطاق   في األمطارتمتاز المحمية بقلة  المناخ 

 ( 2018 ئة،المناخ الصحراوي الجاف الحار)وزارة الدولة لشئون البي
عناصر التراث  

 الجيولوجي والترابط
مع كل عناصر  
التراث الثقافي  

 خرى والطبيعي األ

يتوافر داخل المحمية تكوينات جيرية طباشيرية ناصعة البياض تضم  بقايا حيوانات بحرية ترجع 
متنوعة من  الجمال والمشروم  يضم  أشكاال  ، كمتحف جيولوجي مفتوح مليون سنة 80ألكثر من 

 المتنوعة.  األخرى شكال األوغيرها من  "أبو الهول" و عيش الغراب والتماييل التي  تشبه تمثالأ
واليربوع، وبعض الزواحف مثل ورل   المصري )يعلب الفنك والغزال  الحيوانات النادرة منها -

 . (الحية المقرنة، وكذلك الحشرات مثل العقرب األصفر وأنواع من الخنافس ،الصحراوي 
الذي يتواجد   لهجرة الطيور مثل صقر الغروب ةمهملجزء الغربي من المحمية محطة يعتبر ا -

 . الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من كل عام داخل المحمية في
يوجد أنواع عديدة من النباتات المعروفة بالجفااليات التي تهيأت لمقاومة الجفاف، وتم  حصر  -

 يتبع
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 . بيض ولبخ الجبل والعجرم والشويكة والعاقولاأل الرطريطبالمحمية، مثل  ا  نباتي ا  نوع 44
 .(ةوالسرو وخضر  المكفيرئيسية )عين  مياعيالث عيون  -
بقايا ايار منازل قديمة ترجع إلى العصر الروماني وبقايا أواني فخارية، مجموعة من المقابر  -

  ;2017 ،ي)المراغ والكهوف النادرة وبقايا مومياوات قديمة ونقوش من عصور ما قبل التاريخ

www.eeaa.gov.eg, 2019) 
احترام القوانين المحلية 
والعالمية لحماية التراث  

 الجيولوجي   

  الجيولوجية الحدائق  اليونسكو لشبكةمنظمة شروط قوانين حماية التراث و  –البيئة  حمايةقوانين  
 جيولوجية.  ال تفقد المحمية صفة الحديقة ال حتى

وجود هيئات قانونية 
 دارية إو 

توفير البنية  في الجديد  الواديداريا عن المحمية باالستعانة بمحافظة إالمسئولة  هيوزارة البيئة 
 . األساسية

المشاركة  مع  
المجتمعات المحلية 
لتلبية االحتياجات 

االقتصادية  
واالجتماعية وحماية 

الثروات الطبيعية 
 للسكان المحليين. 

وفير العمالة  تخطوط السير داخل المحمية بالتعاون مع جمعية حياة الفرافرة من خالل  رسم -
عرض المنتجات و ن عن فر  عمل تحتاجها المحمية من أبناء الواحات عالوتنفيذ المدقات  واإل

مال  عاأل في المشاركة  ،جزء من مركز كبار الزوار  فيالمحلية للمجتمع المحلى داخل المحمية 
عمل للسكان   شأنشطة التوعية البيئية من خالل عمل مؤتمرات وور  -عية لخدمة الواحة التطو 

الخاصة   الكتيباتطباعة المنشورات و  –المحليين وحمالت التوعية البيئية لطالب المدارس
 النظافةحمالت  –خطوط السير والنباتات والحيوانات النادرةو بالمحمية من خريطة تو ل الطرق 

ن بالمحمية من شتى دول العالم مدتها و ن والمهتمو شارك فيها السكان المحلي تيالداخل المحمية 
)وزارة تنظيف العيون الرومانية وجمع القمامة وتقليم النخيل من يومين إلى يالية أيام تم فيها 

 . (2014الدولة لشئون البيئة، 

 وعن المشكالت التي تواجه المحمية كما أشارت إليها وزارة البيئة هي:
الصلبة داخل المحمية عن طريق الزوار والتي يتم عمل حمالت نظافة داخل المحمية يشارك  جود المخلفاتو  -

 فيها السكان المحليون والمهتمون بالمحمية من شتى دول العالم؛  
 ؛ واستخدامهم السيء للصخور والكتابة عليهاالوعي لدى بعض الزوار للمحمية بأماكنها الجيولوجية  نقص  -
 ؛تتناسب مع طبيعة المحمية وكذلك العمالة التي تحتاجها التيالبيئية  مات والبنية األساسية السياحية نقص الخد -

  ذو  الجيولوجي التراث ذات بالمناطق الطبيعية بالمحميات الجيوبارك مواقع  اعالن  من أن الهدفإلى وأشارت وزارة البيئة 
 أنشطه  تنفيذ في مساعدتهم خالل من بها المحليين السكان دعم وه الجمالية، والجاذبية الندرة حيث من الخاصة االهمية

 . (2019،  الموقع )حنان ابجيولوجي متعلقة واقتصادية  بيئية

   الميدانيةالدراسة  
فقد اشتمل  الثانيأما المحور  ،عبارات 10ول على المحور األ احتوى  ،محاور ربعةأ استمارة استقصاء مكونة من تصميمتم 

استمارة استقصاء موزعين على   40وتم توزيع  .عبارات 5عبارات أما الرابع فعلى  8ثالث على عبارات وال 6على 
استبعد ، دارة محمية الصحراء البيضاءإالمسئولين بوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالوادي الجديد و 

اللفظية  بين متوفرة بشدة أو  هالذى تتراوح  يم الخماسي ليكرت مقياس استمارات غير مكتملة االجابات واستخدم 10منهم 

http://www.eeaa.gov.eg/
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غير   ، (2غير متوافر أو غير موافق) ، (3)  متوفر إلى حد ما أو موافق إلى حد ما ، (4متوفرة أو أوافق ) ، (5أوافق بشدة)
طة الحدائق منهم عن مقترحاتهم لو ع المحمية على خري للمستقصيسؤال تم كذلك  ،(1متوفر بشدة أو غير موافق بشدة )

 . spss v.22 اإلحصائياستخدم برنامج التحليل و   ،الجيولوجية العالمية

 ( كرونباخ ألفا)  الدراسة لمفردات الداخلي والصدق الثبات اختبار
 ا  ترابطأن هناك  نتائجهالفا لقياس مدى االتساق بين مفردات العينة وقد أو حت  كرو نباخاستخدم معامل الثبات والصدق 

 . (827,،700,ما بين )   يمته محاور الدراسة  مفرداتبين 
 لمحاور الدراسة  الفا كرو نباخ( معامل 2جدول رقم )

 معامل كرو نباخ الفا عدد العناصر 
 808,0 10 المحور االول 
 709,0 6 المحور الثاني 
 700,0 8 المحور الثالث 
 827,0 5 المحور الرابع 

 بالمحمية  واالثرية والطبيعيةوجية مدى توافر المقومات الجيول األول:المحور 
  إلى  منهم المستقصي اراء أو حت حيث بالمحمية والطبيعية الجيولوجية  المقومات توافر  مدى  إلى( 3) رقم  الجدول  يشير

 بين  يمته تتراوح حسابي بمتوسط بشدة نادرة جيولوجية تكوينات ووجود المتميز الموقع من المقومات بها تتوافر المحمية أن
 المعتدل المناخ توافر إلى منهم المستقصي اراء تشير كما، ( 0.479 -0.000) بين ما معياري  وانحراف (5– 4.60)

  يمته حسابي بمتوسط االيرية والمناطق الطباشيرية والصخور  البرية والنباتات المهاجرة والطيور النادرة والحيوانات
  و  البحرية الحيوانات بقايا أن  إلى المبحويين اراء وتشير ، (0.913-0.758)   يمته معياري  وانحراف( 3.86-3.50)بين

  الجيولوجية المقومات توافر إلى ولاأل للمحور العام المتوسط ويشيرإلى حد ما،  بالمحمية تتوافر المتحجرة النباتات
 .البيئة  لشئون  الدولة ووزارة( 2011) التداوي   دراسة تؤكدع ما وهذا 3.80بقيمة   بالمحمية والطبيعية

 ( المقومات الجيولوجية والطبيعية بالمحمية3جدول رقم )
المتوسط  العنصر

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 المربعات

مستوى 
 المعنوية

 الدرجة  الترتيب

 بشدة متوفر 5 . 002 5.00 . 000 5.00 الموقع المتميز
 متوفر 4 . 006 3.333 .   758 3.67 المناخ المعتدل 

 بشدةمتوفرة  5 . 000 1.000 . 479 4.67 ة التكوينات الجيولوجي
 متوفرة 4 . 001 15.000 . 509 3.50 الصخور الطباشيرية 
 لى حد ماإمتوفرة  3 0.008 5.000 . 587 3.00 بقايا حيوانات بحرية 

 متوفرة 4 0.000 1.000 . 913 3.83 حيوانات نادرة 
 متوفرة 4 000. 13.333 . 509 3.50 طيور مهاجرة 
 متوفرة الى حد ما 3 0.000 1.000 . 379 3.17 رة نباتات متحج

 متوفر 4 0.000 19.200 . .379 3.50 بريةنباتات 
 متوفر 4 0.008 5.000 . 913 3.83 أيريةمناطق 

 3.80 المتوسط العام 
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 جيولوجيةال ائقحداالنضمام بالمحمية لشبكة المدى توافر معايير  الثاني:المحور 

 النضمام بمحمية الصحراء البيضاء لشبكة الحدائق الجيولوجية ا( مدى توافر معايير 4جدول )
  المتوسط العنصر

 الحسابي
  االنحراف 
 المعياري

متوسط  
 المربعات

مستوى  
 المعنوية

 الدرجة  الترتيب

 متوفر بشدة 5 . 001 14.60 . 785 4.27 الواسعة  المساحة 
 متوفر بشدة 5 . 028 4.800 . 479 4.33 حدود وا حة المعالم  

 متوفر بشدة 5 . 028 4.800 . 407 4.80 والجيولوجي  ث الطبيعي الترا
 بشدة متوفر 4 . 001 10.80 . 479 4.33   الجيولوجي احترام القوانين الخاصة بحماية التراث

 متوفر 3 . 006 3.333 . 479 3.33 االشتراك مع المجتمع المحلى لتحقيق فوائد للمجتمع   
  متوفرة 4 . 001 3.800 . 868 4.07 دارية وقانونية   إتوافر هيئة 

 4.94 المتوسط العام 

  الواسعة  المساحة ) وهى  الجيولوجية الحدائقشبكة  إلى  بالمحمية النضماما معايير توافر  إلى منهم المستقصي اراء أو حت
  داخل بشدة (التراث بحماية الخاصة القوانين احترام -الجيولوجي و الطبيعي التراث  - المعالم وا حة االدارية الحدود  –

 كما  ،( ,785 -,407) بين  يمته تتراوح معياري  وانحراف( 4.80 – 4.27) بين  يمته تقع حسابي بمتوسط المحمية
  دارية إ هيئة توافر  و( للمجتمع فوائد لتحقيق المحلى المجتمع مع االشتراك) توافر إلى منهم المستقصي اراء أو حت
  -.479) بين  يمته تتراوح معياري  وانحراف( 4.07 -3.33) بين  يمته تتراوح حسابي بمتوسط المحمية داخل وقانونية
 بشدة المعايير تلك توافر إلى العام المتوسط يشير كما( 0.006 – 0.001) بين يتراوح معنوية داللة ومستوى ( 0.868

 . (4.94)   بواقع المحمية داخل

 لمحمية باستدام  البيئي الم  تسويقلالفاعلة ل العناصر تطبيق مدىالمحور الثالث: 
 لمحمية . باالمستدام  البيئيالعناصر الفاعلة للتسويق  تطبيق مدى( يو ل 5جدول رقم )

  المتوسط العنصر 
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري

متوسط  
 المربعات 

مستوى  
 المعنوية 

 الدرجة  الترتيب 

 بشدة   اوافق 5 0.000 13.333 . 379 4.83 التوعية البيئية 
   أوافق بشدة 5 . 003 8.533 . 430 4.77 يعابية للمحميةمراعاة القدرة األست

   أوافق بشدة 5 . 082 5.000 000. 5.00 مراعاة البعد البيئي للمحمية 
 أوافق  4 0.000 1.000 1.398 3.67 عمل دعاية عبر المواقع االلكترونية  

 أوافق  4 . 006 3.333 . 913 4.17 تفعيل دور مكاتب هيئة تنشيط السياحة 
 بشدة  أوافق 5 . 011 6.533 . 479 4.67   الجيولوجية المقومات على   الحفاظ

 أوافق  5 0.000 1.000 . 466 4.30 تقديم المنتجات البيئية االمنة 
 بشدة   أوافق 5 0.82 5.000 0.000 5.00  المجتمع للحدائق الجيولوجية قبول مراعاة

 3.97 المتوسط العام 

  خالل  من المحمية داخل المستدام البيئي للتسويق الفاعلة العناصر تطبيق على فقة الموا إلى الدراسة  عينة اراء أو حت
  على  الحفاظ -للمحمية البيئي البعد مراعاة -لها االستيعابية القدرة مراعاة -البيئية التوعية) وهى  العناصر من  عدد

  -4.67) بين  يمته تتراوح حسابي سطبمتو  بشدة( الجيولوجية للحدائق المجتمعي القبول مراعاة -الجيولوجية المقومات
  -0.000) الداللة  مستوى  إلى العينة اراء وأشارت (0.479 -0.000) بين  يمته تتراوح معياري  وانحراف( 5.000
 تنشيط هيئة مكاتب دور تفعيل - االلكترونية المواقع عبر دعاية عمل)  على الموافقة إلى العينة اراء أو حت كما( 0.82

  يمه تتراوح معياري  وانحراف( 3.67 -4.30) بين  يمته تتراوح حسابي بمتوسط( منةا  البيئية المنتجات تقديم -السياحة
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 بين  يمه تتراوح الداللة مستوى  أن كما العينة، مفردات بين اتساق هناك أن  إلى يشير وهذا ،(1.398-0.466) بين
 للتسويق الفاعلة  العناصر تطبيق على  الموافقة  ىلإ  3.97 الذى تبلغ  يمته العام المتوسطو  ويشير( 0.000-0.006)

 .بالمحمية المستدام البيئي

 . المحميةب الجيولوجية السياحة المشكالت التي تواجه المحور الربع:
 المحميةب الجيولوجية السياحة تواجه  التي ( المشكالت6جدول )

  المتوسط العنصر
 الحسابي

  االنحراف 
 المعياري

متوسط  
 المربعات

  مستوى
 معنويةال

 الدرجة  الترتيب

 موافق  4 0.000 1.000 ,928 4.03 السياحية ساسية لبنية األانقص الخدمات و 
 موافق بشدة  5 0.000 3.333 . 828 4.27 وارمن قبل بعض الز  همية المكانأب  الوعيقلة 

 موافق بشدة  5 0.006 3.333 .828 4.27 والترويج للمكان  ةالدعاي  قصور في
 موافق   4 000. 1.0000 .728 4.23 ربة نقص العمالة المد

 غير موافق 2 0.006 3.333 .507 1.53 عدم الحفاظ على القدرة االستيعابية للمكان 
 2.33 المتوسط العام 

 حسابيحفاظ على القدرة االستيعابية للمكان بمتوسط العدم لال تتواجد مشكالت  أنهعينة الدراسة إلى  اراءأو حت 
أن هناك العديد من كما ، (0.006يشير مستوى الداللة إلى )  ( كما0.507تتراوح  يمة بين ) اري معي( وانحراف 1.53)

نها مشكالت يمكن حلها عن طريق وزارة البيئة ومحافظة أ ال إلمحمية ل والتسويق الجيولوجية السياحة تواجه التيالمشكالت 
  -وارالز  بعض قبل من المكان  بأهمية الوعى قلة -ةساسياأل والبنية الخدمات ومن تلك المشكالت نقص .الجديد الوادي
( التي  4.27 ،  4.03بين ) هبمتوسط حسابي تتراوح  يموذلك   المدربة  العمالة  نقص  -للمكان والترويج الدعاية  في  قصور

لمحمية   دارة المتكاملة نظم اإلالتقرير الخا  بوزارة البيئة عن  يؤكدعوهذا ما  ،تشير إلى أن هناك نقص بتلك العناصر
 الصحراء البيضاء. 

   الجيولوجية للحدائق العالمية الشبكة خريطة على البيضاء الصحراء  إدراج مقترحات
% على أن هناك العديد من المقترحات لو ع المحمية على خريطة الجيوبارك 100المبحويين بواقع  اراءأجمعت 

لشئون البيئة ووزارة السياحة والمحافظة لتوفير كافة الخدمات،  العالمية، ومنها التنظيم والتنسيق المستمر بين وزارة الدولة 
وكذلك زيادة حمالت التوعية للسكان المحليين وزوار المحمية لتعريفهم بأهمية السياحة بالنسبة للو ع االقتصادي، وتفعيل 

ن خالل الترويج الجيد لها،  مالعالمية  الجيولوجية دور األجهزة الرسمية وغير الرسمية لو ع المحمية على خريطة السياحة
وعمل أفالم ويائقية وندوات تو ل أهمية المحمية والمحميات الطبيعية، إعداد ملف كامل بمعاونة مجموعة من الخبراء 

 للتقديم لليونسكو يو ل اإلمكانيات المختلفة للمحمية .  

 نتائج الدراسة الميدانية  
 -:يليما توصلت الدراسة إلى  

ولكنها غير مدرجه على خريطة   والطبيعية والتراييةالعديد من المقومات الجيولوجية  ء البيضاءمحمية الصحراتمتلك  -
 ؛ العالمية الجيولوجية  الحدائق

 ؛ المختصة الجهات  قبل من للمحمية  والترويج   الدعاية  في قصور هناك -
   ؛انبأهمية التكوينات الجيولوجية بالمك وارالز  بعض تعانى المحمية من قلة الوعى من قبل -
 ؛عدم توافر الموارد البشرية الكاالية بما يتناسب مع احتياجات المحمية -
  ؛سياحية بيئيةمن أماكن إقامة بيئية ومراكز  ساسية السياحية داخل المحميةقلة الخدمات األ -
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 التوصيات 
 الجديد. اديالو محافظة  ، المدنيالمجتمع  ، وزارة السياحة ،البيئةالدولة لشؤون   إلى وزارة توصيات موجهه

جيولوجية ال ائقحدإلدراجها  من العن طريق الندوات التثقي ية بأهمية المحمية   وارالز رفع الوعى البيئي لدى  -
 ؛العالمية

ووزارة  رسميةالغير الجهات السياحية الرسمية و من قبل  للمحميةالدعاية السياحية  زيادةالتنسيق بين الجهات المختلفة ل -
 ؛ الدولة لشؤون البيئة

 ؛لها بيئيا  دارة المحمية للتسويق إة المجتمعية مع المجتمع المحلى و لمشاركا -
 ؛المحليينالمنتجات والحرف اليدوية الخاصة بالسكان  مركز لعرضبأماكن إقامة بيئية و   المحميةتزويد  -
 ؛ الجيولوجية الحدائق بأهمية كاالية دراية على مدربة عمالة توفير -
 ؛المكان بأهمية  الزائرين لتوعية المحمية داخل ةاالرشادي  واللوحات الالفتات عمل -
 ؛البيئة بوزارة الخا   اإللكتروني والموقع التليفزيونية  القنوات على وعر ها المحمية عن ويائقية أفالم  عمل -
 .المحمية داخل المجتمعية المشاركة أعمال  وعرض بالمحمية خا  الكتروني موقع تفعيل -
 اإلمكانيات يو ل لليونسكو للتقدم الخبراء من مجموعة بمعاونة كامل ملف ادعدالتنسيق بين الجهات المسئولة إل -

 . للمحمية المختلفة

 باللغة العربية: مراجع
 . 80-78  للكتاب، العامة  المصرية ، الهيئةمصر البعيدة  ن، الواحات المصرية جنا(2011محمد ) التداوى،   -
                 " صخورع بين تنمو األكاسيا وأشجار  الفلك لعلماء صدمر  البيضاء الصحراء محمية، (2017دينا ) ،المراغي -

http://gate.ahram.org.eg 
 . 2018 عدد -الدنيا أم  كنوز موسوعة  -"الهول أبو" جريدة ،البيضاء الصحراء محمية ،(2018) طارق  بدراوي، -
  لكلية   العلمية المجلة، ( والمعوقات للمنافع استكشاالية دراسة)  سيوة واحة في  الجيولوجية حةالسيا  ،(2017) حرب ،نجالء -

 6،   14 رقم ملحق االسكندرية جامعة والفنادق السياحة
 ،البيئة: ورشة عمل للتعريف بمحميات المحيط الحيوي  بالشراكة مع اليونسكو(,2019حنان, توفيق ) -

https://www.elbalad.news/4102425   
             ، كيلو االف 3 مساحة على" مصري " وحفريات جيولوجيا متحف "البيضاء (، الصحراء2018عبدهللا، صالح ) -

            https://www.elwatannews.com/news/details  
 . 161،   االردن: الواقع واالفاق  فينحو تطوير السياحة الجيولوجية  ،(2014مأمون حسين ) عالن، -
 . البيضاء الصحراء لمحمية المتكاملة االدارة نظم ، (2014 البيئة،)  لشئون  الدولة وزارة  -
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ARTICLE INFO          Abstract 

Egypt has many elements of natural and human tourism attractions 

that qualify it to be one of the first tourist countries in the world, and 

Geo tourism is one of the most important tourism patterns based on 

the principle of sustainability. There are many natural reserves in 

Egypt that contain rare geological formations and structures, the 

most important of which is the White Desert protected area at 

Farafra within the Western desert. The idea of research in studying 

the tourism potential of the reserve, which qualifies it to be present 

under the umbrella of UNESCO as the first Egyptian geo park and 

to adopt a sustainable environmental marketing pattern for it.   The 

study aimed to identify the Geo tourism, the Geo parks and the 

criteria for joining the global network of geological parks also, the 

most important economic and social benefits of exploiting this 

pattern. The study recommended the need to intensify efforts by the 

responsible authorities to provide all services that do not conflict 

with the nature of the place and preserve its identity, increase 

awareness campaigns for visitors, provide guiding signs inside the 

reserve, preserve the absorptive capacity of the place, and make 

tourist advertising comparable to the global importance of the place. 
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