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.مقدمة
المصريبالقانونالخاصالتعريفومنها،الطبيعيةبالمحمياتالخاصةالتعريفاتتعددت

أوالساحليةالمياهأواألرضمنمساحةبأنهاالطبيعيةالمحمياتويُعرفم1983لعام102رقم
سياحيةقيمةذاتطبيعيةظواهرأوحيواناتأونباتاتحيةكائناتمنتضمنهبماتتميزالداخلية

للمحافظةبالدولةالمختصةالجهاتتُحددهاالتيالمنطقةبأنهاأيضاًعرفهاكما،جماليةأوثقافيةأو

.)(المختلفةالفطريةكائناتهاعلى
األسبابمنلمجموعةعلميةأهميةوأيضاًاقتصاديةوسياحيةبيئيةأهميةالطبيعيةوللمحميات

كما،واالنقراضالتدهورمنتواجدهاعلىللمحافظةوالحيواناتللنباتاتطبيعيمخزنأنهاومنها،
إلى،بالبيئةوعالقتهباإلنسانترتبطشاملةتنمويةعمليةإقامةخاللهامنتتممناطقبمثابةتُعدأنها

دوراتومتابعةالمناخيةبالتغيراتتأثرهاومدىالموجودةوالبحريةالبريةللكائناتكاملحصرجانب

.)(وغيرهاحياتها
تالي هدفوبال ياتإنشاءمنالدولةت يةالمحم مواردصونالطبيع صحةعلىوالمحافظةالحيةال
التيالحيةالكائناتمجموعاتفيالوراثيالتنوععلىوالمحافظةالبيئيالنظامفيالبيئيةالعمليات
البحـوثوإجـراءطبيعيــةكمحميــاتمنــاطقتحديــدإلـىباإلضـافة،البيــئيالنظـامإطـارفـيتتفاعـل

الزياراتمنأرباحتحقيقعنفضالً،المناطقلهذهتنمويإقليميتخطيطوعملالعلميةوالدراسات
والمحمياتالساحليةالمحمياتوهى،المحمياتمننوعانبسيناءويوجد،المحمياتلتلكتتمالتي

(.1)رقمشكل،الصحراويةالداخلية
المحمياتأنواععلىالتعرفمنهااألهدافمنمجموعةتحقيقإلىالجغرافىالبحثهذيهدف

لى،سيناءفىالموجودةالطبيعية نبإ ماطتوضيحجا الطبيعيةبالمحمياتالمرتبطةالسياحيةاألن
فىالسياحىبالنشاطالمرتبطةوالبشريةالطبيعيةالسياحيةالمقوماتدراسةإلىباإلضافة،بسيناء
.بسيناءالطبيعيةالمحمياتمناطق

جغرافيةظاهرةأىبدراسةيهتموالذىالموضوعىالمدخلالبحثهذافىالطالبةواستخدمت
المحمياتخصائصدراسةفىمنهاإلستفادةويتم،بذاتةقائمكموضوعبشريةأمطبيعيةأكانتسواء

،سيناءفىالطبيعيةالمحمياتعلىالقائمةالمختلفةالسياحيةاألنماطدراسةوكذلك،بسيناءالطبيعية
جزيرةشبهوهوالبحثلموضوعالمكانىاإلطاربتحديديهتموالذىاإلقليمىالمدخلإلىباإلضافة

بةإستخدمتكما،سيناء كارتوجرافىاالسلوبأيضاًالطال تمال األشكالرسمفىمنهاإلستفادةوي
إلىباإلضافة، )Corel Drow(برنامجبإستخداموذلكالدراسةبموضوعالخاصةالكارتوجرافية

.الميدانيةالدراسةأسلوب
:الساحلية الطبيعية المحميات : أوالً
:الشمالية الساحلية الطبيعية المحميات -1

:تليكماوهىالمتوسطالبحرساحلعلىتقعالتىالطبيعيةالمحمياتفيوتتمثل
: الزرانيق محمية-أ

صدروقد،نباتيةجزرحولمتعرجةمياهخطوطعنعبارةألنهااالسمبهذاوسميت
منالمنطقةفيطبيعيةكمحميةبإعالنها1985لسنة1429رقمالوزراءرئيسقرار

،2كم250نحومساحتهاوتبلغ،شرقالقنطرة-العريشطريقعلى42الكيلووحتى24الكيلو

)(الملحأحواضمنالعديدبهاويوجد
الزرانيق لمحمية البيولوجي التنوع : 
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النباتية الحياة : 
بهاوينتشر،الكائناتمنالعديدحياةفيأساسيدورتلعبالتيالنباتاتفيتنوعبهاويوجد

حولتلتفالتيالرمليةالمنطقةفيالنباتاتوتنعدم،البرودةتتحملالتيالبحريةالحشائشمنالعديد
،كثيفةجزرهيئةعلىالسبخاتمناطقفيخاصةالملحيةالنباتاتوتنتشر،الجنوبمنالشاطئ

.)(والغردقالبسطنباتاتهاوأهم
نوعا175ًفيالطبيعيةنباتاتهاوتتمثل،األمطارسقوطبعدطبيعيةحدائقإلىالمحميةنطاقويتحول

التياألشجارمننوعا140ًو،الحوليةالنباتاتمننوعا135ًو،الموسميةواألعشابالنباتاتمن

.)(البحرحشائشمثلالبحريةوالنباتاتالنخيلأشجارإلىباإلضافة،األثلوأهمهاالجفافتقاوم
الحيوانية الحياة : 

اآلالفمئاتتتجمعحيث،الطيورلهجرةالرئيسيةالممراتأهممنواحدةالزرانيقمحميةتعتبر
تسجيلتمولقد،أفريقياإلىالصحراءعبررحلتهااستكمالقبلبالطعامالتزودأوالراحةبغرضمنها

أسرابهيئةعلىوتمر،المهاجرةالمائيةالطيورمنمعظمهاالطيورمننوع270علىيزيدما
.)(الجارحةالطيورجانبإلىالشاطئبمحاذاةمتالحقة
الصحراويالورلجانبإلىالسحاليأهمهاومنالزواحفمنعديدةأنواعبهايعيشكما

السلحفاةمثللالنقراضالمعرضةالزواحفالىباإلضافة،بالمحميةالبريةالزواحفأكبرمنفهو
الجحورفيتعيشالتيالقوارضمنوهوالجربوعبهاالموجودةالثديياتومن،المصريةالبرية

.)(وغيرهاواألسماكالقشرياتمثلالبحريةالحيواناتإلىباإلضافة،الرملية
الزرانيق لمحمية والعلمية السياحية األهمية:

ورحالتوالبيئيةوالتاريخيةالعلميةبالسياحةالمهتمينوالباحثينالسائحينقبلةالمحميةتُمثل
ويرجع،قديمةرومانيةمستوطنةويضمانوالخويناتالفلوسياتمنطقتيبهاتوجدكما،السفاري

،(الفلوس)بالمنطقةواألثريةالمعدنيةالعمالتعلىالعثورعلىاعتادواالبدوأنإلىالفلوسياتاسم
:ومنها،للزائرينعديدةخدماتالمحميةوتوفر
والمؤتمراتللتعليمقاعةويضم،المحليةالبيئةلمكوناتومعرضمتحفويشملالزوارخدمةمركز
.للزائرينكافتيريابهيوجدكما،زائرا120ًحواليتسع

.علميةومكتبةللباحثينمجهزةاستراحةويشمل،البيئيةالدراساتمركز
.إزعاجدونقربعنالطيورلمشاهدةنقاطثالثبهاويوجدالطيورمراقبةأكشاك
الخيامباستخدامالمبيتالرحالتهواةللزوارتتيحالمحميةداخلللتخييممنطقتانوتوجدالتخييمأماكن

.التلوثعنبعيداًالطبيعةبجمالوالتمتع

.)(السباحةمثلالترفيهيةاألنشطةبممارسةفيهايسمحمناطقوهيالترفيهمناطق
: (المباهج زهرة) زويد الشيخ سبخة محمية-ب

عد بمدينةسيناءشمالفيتقعالتيالرطبةاألراضيمحمياتمنواحدةزويدالشيخسبخةتُ
النخيلوأشجارالرمليةالكثبانبهاوتحيط،المتوسطالبحرساحلمنكم2مسافةعلىزويدالشيخ

التيالحمضياتوبعضوالخوخواللوزالنخيلأشجاربهافتحيطالجنوبمنأما،والغربالشمالمن

.)(األرضيةًوالمياهاألمطارمياهعلىتعتمد



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

3

بالمنطقةيتكاثركما،بهاتمرالتيالشتويةللطيورالهامةالمناطقمنزويدالشيخسبخةوتعتبر
مثلالخريففصلفيأخرىأنواعبهاتمركما،والزقزاقمغازلأبوأهمهاالطيورمنأنواععدة

.)(البوصنباتمثلفيهاتنموالتيالنباتاتإلىباإلضافة،السمان
:الساحلية األحراش محمية -ج

العريشمنالمتوسطالبحرساحلمعيمتدشريطشكلعلىالممتدةالرمليةالغرودنطاقفيوتقع
،34o-15و33o-50طولخطيبينماالفلسطينىغزةقطاعمعشرقاًبرفحالدوليةالحدودحتى

للحيواناتومأوىللمراعيمورداًيجعلهامما،األكاسياأشجارمنكثيفةمساحاتعلىتحتويو
لسنة1429رقمالوزراءمجلسرئيسقراربموجبطبيعيةكمحميةأُعلنتوقد،البريةوالطيور

.)(2كم6حواليمساحتهاو،1996لسنة3376رقمبالقراروالمعدل1985
: البردويل سبخة محمية-د

غرب18الكيلووحتىشرقاًرمانةشمالمنوتمتد،سيناءشمالمنالشماليالجزءفيتقع
31o-3عرضدائرتىوبين،شرقا33oً-30و32o-40طولخطيبينوتنحصر،العريش

فتحاتثالثطريقعنبالبحروتتصل،رمليحاجزالمتوسطالبحرعنويفصلها،شماال31oً-14و
الزرانيقوبوغاز،(التلولشرقشمال)2رقموبوغاز،(البحيرةغربشمال)1رقمبوغازوهى

.)(المهاجرةللطيورعالمياًممراًوتعتبر،(البحيرةشرقأقصىطبيعيةفتحة)
: الشرقية الجنوبية الساحلية الطبيعية المحميات – 2

:وهىالعقبةخليجساحلعلىتقعالتيالطبيعيةالمحمياتفيوتتمثل
 : الوطنية محمد رأس محمد1-
محمد رأس محمية موقع : 

مدينةمنكم12بعدعلىالسويسوالعقبةخليجىالتقاءعندالمحميةتقع
وتقع،كم15إلى10منبحواليالبحرداخلوتمتد،2كم850حواليمساحتهاوتبلغ،الشيخشرم
شرقا34oً-15و34o-3طولوخطي،شماال27oً-52و27o-44عرضدائرتيبينفلكياً

هللاصلىالرسولصحابةمنأربعونقامحيث،لمصراإلسالميالفتحبدايةإلىتسميتهاوترجع،
وسلمعليههللاصلىمحمدسيدناصحابةإلىنسبةاألربعينبرأسسميتولذلك،بزيارتهاوسلمعليه

.)(محمدرأسباسمُعرفتالزمنمرورومع،
محمد رأس لمحمية الطبيعية المقومات : 

السطحتشكيلفيالكبيراألثرولهفريداًتكويناًللمحميةالجيولوجيالتكوينطبيعةتُشكل
حدثالذيالزلزاليالشقعننتجتوالتيالمسحورةالبحيرةمثلأشكالمنيضمهومابها

يضمبئرعلىالبحيرةوتحتوي،األحمرالبحرتكونفيالسببكانو،سنةمليون20حواليمنذ
ويوجد،ملحيةترسيباتعلىتحتويمنطقةوهىالمالحةالبحيرةإلىباإلضافة،نادرةبحريةكائنات

نباتاتهامنسواءشيأىأخذمنععليهاالحفاظقوانينومن،القرشأسماكقدوملمراقبةبرجبها

.)(للسيرالمخصصةالطرقفيالسيرضرورةإلىباإلضافة،ذلكأوغيرأوحفرياتها
عدد نواعوتت شعابأ يةال هابالمحميـةالمرجان شعابومن يةال الحفريـةالمرجان

،اليابسمنالقريبةالشاطئيةالشعابإلىباإلضافة،والرخوةالصلبةوالشعاب،المرتفعةالحادة
ممااألسماكمنهائلةأعدادتجذبالمرجانيةالشعابوألن،للشاطئموازيةوتمتدالحاجزيةوالشعاب

.)(األسماكومشاهدةالغوصرياضةلممارسةإضافة،األسماكصيدكمناطقكبيرةأهميةيعطيها
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محمد رأس محمية في البيولوجي التنوع : 
يشاهدوال،والثديياتالزواحفمنللعديدموطنولكنهاللحياةعالماتأيمنالمحميةتخلو

األنواعجانبإلىالنورسومنهاالمقيمةالطيورإلىباإلضافة،ليليةكمخلوقاتطباعهابسببمعظمها
.المختلفةالنباتية

النباتية الحياة : 
هامةمناطقوتعتبرالمالحةالمياهقنواتفيينموالذيالمانجروفأشجاربالمحميةينتشر

الطيورمنللكثيرشتويملجأتعتبرالنباتاتهذهأنإلىباإلضافة،والالفقارياتاألسماكلتواجد

)(.سيناءجنوبفيللتوالدالمهاجرةاألوروبية
انية الحياة  : الحيو

،وغيرهاالجبليواألرنبالصحراءثعلبومنهابالمحميةالموجودةالثدييةالحيواناتتتعدد
بهاويوجد،البحريةاألسماكمنوالعديدالقرشوسمكالدرافيلمثلالبحريةالحيواناتإلىباإلضافة

)(.لألسماكأكلةنسوروهىالسيناويالعقابجانبإلى،الصقورمثلالطيورمنالعديد

محمد رأس لمحمية والسياحية البيئية األهمية : 
التيالنادرةالبحريةوالمعالمالطبيعيةبالثرواتالعالممناطقأغنىمنمحمدرأسمحميةتعتبر

العالمخريطةعلىوضعهاتموقد،ومتنوعغنيوصحراويبحريأيكولوجينظامإيجادفيتُسهم
،وغيرهاوالعلميةوالرياضيةالشاطئيةالسياحةخاصةواالسياحةأنواعمنالعديدلتوفرالسياحية

:يليكماسياحياُالمحميةأهميةوتتضح
جذبعنصرتُمثلالتيالشاطئيةالمناطقتوافرحيثالسائحونإليهايجذبالذيالطبيعيالجمال

.الغطسوخاصة،المائيةالرياضاتلممارسةصالحةمناطقلكونهاهامسياحي
القديمةالزالزلمنطقةوكذلك،الصخريةالتكويناتذاتالمائيةالكهوفبعضبهايوجد

.الرائعالساحرالخيالمنعالماًيُشكلمما،(1)رقمصورة
األسماكمنلنوعنسبةاسمهايأتيوالتيالسمكثعبانحديقةبهايوجد.
الرأسيةالمرجانيةالحوائطلمشاهدةمكانأفضلالرئيسيالشاطئيُعتبر.
ممتازةوشواطئفريداًمرجاناًويحوي،(2)رقمصورةالبريكةمرسى.
والجزرالمدحركةعلىتعتمدوالتي،المسحورةالبحيرةمنطقة.
والتكويناتاأللوانمختلفةالجبالمنالعديدبهايوجد.

البيئةالخاماتمنمصنوعبزاراًبهايوجد)(.

 : نبق محمية
نبق محمية موقع : 

،العقبةخليجعلىعدوىأمواديمنمقربةعلىالشيخوشرمطابامدينتىبينالمحميةتقع
/الشيخشرمطريقغرباًويحدها،طابا151/الشيخشرم75الكيلومنالواصلالخطشماالًويحدها

بينفلكياًوتقع،دهبمدينةجنوبكم85والشيخشرممدينةشمالكيلومتر53بعدعلىوهي،طابا
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وتبلغ،شرقا34oً-25و34o-18طولوخطي،شماال28oً-21و28o-5عرضدائرتي

.)(2كم600نحومساحتها
تحويمائيةومنطقةواسعةأرضيةمساحاتمنتضمهلمانظراًوطنيةحديقةالمحميةوصنفت

أهمو،وترفيهيةوتعليميةعلميةأغراضالمحميةتخدمحيث،الطبيعيةالبيئاتمنمتنوعةنماذج
،المتنوعةااليكولوجيةباألنظمةتزخرحيثللسباحةتصلحشاطئيةمنطقةوجودفيهاالمزارات
مانجروفومنطقة مامالعلميةللبحوثال لمشاهدةنقاطو،كيدواديمدخلعندالشاطئشريطأ

.)(وغيرهاالحفرياتومناطقوالطيورالمرجانيةالشعاب
نبق بمحمية البيولوجي التنوع :

بكثافةالنباتبهذاجغرافيةمنطقةكأغنىالمانجروفغاباتبوجودالمحميةوتتميز
إلىباإلضافة،العقبةخليجعلىالمانجروفلنباتتجمعأكبروهي،سواحلهامنكم4.5امتدادعلى

يةوأنظمةالبحريةواألعشابالرطبةاألراضي البريةالحياةمظاهرمنتأويهوماصحراويةبيئ

.)(األغراضمتعددةكمحميةاعتبرتلذلك،المختلفة
المحمية في النباتية الحياة : 

الجذريةأنظمتهاوتعمل،كيدواديمدخلعندالشاطئأمامالمانجروفغاباتمنشريطيظهر
خاللمنالشاطئشريطوتوسعتثبيتعلىتعملكما،البحرمياهمنالملحمعظمتحجبحواجزبمثابة
،والطحالبوالقواقعاألسماكمنكبيرةأعدادالجذورهذهويقطن،بالرواسباالحتفاظعلىقدرتها

علىيعملجذريبنظاموتتميز،مصرفياألراكأشجارمنتجمعأكبرالمحميةتضمكما

.)(الكثبانتثبيت

المحمية في الحيوانية الحياة : 
والثعالبالغزالنمثلالبريةالحيواناتمنالعديدفيتتمثلغنيةبريةحياةبهايوجد

لىباإلضافة،وغيرها يدإ قوارضالالفقارياتمنالعد لزواحفمنوغيرهالجمبريمثلوال ،ا
لذلك،لهاأعشاشاًالمانجروفأشجارمنتتخذوالتيالمقيمةأوالمهاجرةسواءالطيورإلىباإلضافة

.)(الطيورلهذهرئيسيةمحطةتُعتبرفهي
نبق لمحمية والعلمية والسياحية البيئية األهمية : 
خاصةلهاالسائحينيجذبماوهذا،المرجانيةالشعابتشملهامةبيئيةأنظمةعلىإحتوائها

.الغطسهواة
البريةللحيواناتطبيعيةكموائلخاصةأهميةلهاجعلوالذىبهاالجيومورفولوجيالتنوع

.المتنوعة
فرة صناعاتو يةال لتيالتقليد شملا ياءت هاالبدويـةاألز شكلوغير جذبهامعنصروت لل

.المختلفةالمناسباتفيالبدوومشاركةارتيادهاعلىالسائحينبعضيحرصحيثالسياحي

السفاريسياحةلمحبياألماكنأفضلمنالمحميةتُعد)(.
: أبوجالوم محمية5-
جالوم أبو محمية موقع :  



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

6

دائرتيبينفلكياًوتقع،نبقمحميةمنالشرقيالشمالإلىالعقبةخليجساحلعلىتقع
شماالًويحدها،شرقا34ºً-35و34º-30طولوخطي،شماال28oً-45و28o-33عرض
علىشاهيننقببينفيقعالجنوبيالحدأما،الرساسةواديأهمهااألوديةبعضقيعانمنأجزاء

جنوباًشاهيننقببينفيماالساحلطولعلىالشرقيالحدويمتد،غرباًدهبوواديشرقاًالساحل
نحومساحتهاوتبلغ،دهبنويبعطريقمنجزءالغربيالحدويأخذ،شماالًالسخنواديومصب

.)(والبحريةالصحراويةالبيئةبينيجمعمتكاملبيئيبنظاموتتميز،2كم500
جالوم أبو لمحمية البيولوجي التنوع : 
بالمحمية النباتية الحياة : 

تنموحيث،ضيقةووديانجبالمنتضمهبماجماالًالطبيعيةمصرمحمياتأكثرمنالمحميةتُعد
الفوائدذاتالشجيراتبعضإلىباإلضافة،المحميةجبالبينالموجودةالوديانتلكفيالحشائش

لتيالطبية ناتالطيوربعضعليهايتغذىوا عدولذلك،بهاالمقيمةوالحيوا فمنحساسةمنطقةتُ

.)(بهاالموجودةالنباتاتعلىحفاظاًوذلك،المحددةالمساراتفيالسيرالضروري
بالمحمية الحيوانية الحياة : 

،وغيرهاوالنسورالصقورأهمهاومن،المقيمةالحيواناتوكذلكالنادرةالطيوربعضبهاتوجد
الحيواناتجانبإلى،الخطيرةوالثعابينالسحاليفيتتمثلالتيالزواحفومنهاالثديياتإلىباإلضافة

.)(وغيرهاوالدرافيلالقرشأسماكمثلاألسماكوالمرجانيةالشعابفيوتتمثلالبحرية
للمحمية والسياحية البيئية األهمية:  

والالجوناتالبحريةوالحشائشوالكائناتالمرجانيةالشعابمنمتنوعةبيئيةأنظمةعلىتحتوى
.والصحراويةالرطبةالبيئيةاألنظمةمنوغيرها

لذىالطبيعيالالندسكيب ميزا قتربحيثبهتت يانالجبالتزخروالشاطئمنالجبالت هاوالود ب
.الطيورومراقبةالغوصلهواةجذبمنطقةيجعلهامما،البريةوالنباتاتوالطيوربالحيوانات

المركزيقدمهماجانبإلى،المرئيللعرضقاعةويضم،لهاالشماليالطرفعندللزوارمركزوجود

.)(بالمحميةالغوصمواقععنمعلوماتمنللزوار
: طابا محمية - د
طابا محمية موقع : 

وتبلغ،المحتلةفلسطينمعلسيناءالشرقيةالحدودعلىطابامدينةمنالغربيالجنوبإلىتقع
1998لسنة316رقمالوزراءرئيسالسيدقراربموجبأُعلنتوقد،2كم3590حواليمساحتها

الجائروالصيدالمنظمةغيرالسفاريرحالتنتيجةبيئيةأضرارإلىتعرضهانتيجةالقرارهذاوكان
سنة5000حواليإلىعمرهايصلالتياآلثريةالمواقعمنبالعديدالمحميةوتتميز،القانونيوغير
صيفاًمعتدلمناخهاويعدالجبالسفوحعلىاآلثريةوالنقوشالتاريخقبلماآثارمنالعديدبهافيوجد

.)(العامطواللهاالزائرينباجتذابيسمحممادافئةالمياهحرارةودرجةوشتاء
: الطبيعية طابا لمحمية البيولوجي التنوع
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اإلنقراضلخطروالعرضةالمتنوعةالنادرةوالنباتاتبالحيواناتالغنيبتنوعهاطابامحميةتتميز
وحواليالنوبيوالوعلدوركاسوغزالباردوسالنمرومنهاالثديياتمننوعا25ًبهايوجدحيث،

.)(المقيمةالنادرةالطيورمننوعا50ً
المتوطنةاألنواعإلىباإلضافة،الطلحأشجارمثلمهمةنباتاتعلىالمحميةوديانوتحتوي

والطيورالغزالنمثلالبريةللحياةكموائلبأهميتهاالمحميةتلكوديانتتميزكما،الدومأشجارومنها
مثلالمقيمةالنادرةالطيورإلىباإلضافة،وغيرهاالنوبيوالوعلالغزالبهاالموجودةالثديياتومن،

.)(وغيرهاوالصقورالنسور
طابا لمحمية والسياحية البيئية األهمية: 

ذاثقافياًعنصراًتُشكلالتيوتقاليدهابعاداتهاالباديةلحياةالتقليديبالتراثالمحميةهذهتمتاز
والــرحالتالبيئيــةالســياحةتنشــيطإلــىباإلضــافة،المنطقــةإلــىالســياحيالجــذبفــيخصوصــية
الواحاتزيارةويتم،األقدامعلىسيراًوحتىالجمالظهوروعلىالرباعيالدفعبسياراتالصحراوية

بدومنالعديدوهناك،الجبالوتسلقالصغيرة أوكأدلةالسائحينمعبالعمليقومونبالمنطقةال

.)(إليهاالسائحينمنالعديديجذبوذلكالبدوحياةلمعايشةالبدويةبالقرىاستضافتهم
ً (:الداخلية) الصحراوية الطبيعية المحميات -ثانيا

: كاترين سانت محمية -
طبيعيةومناظرودينيةتاريخيةآثارمنتحويهلماالعالمعيونكلتجذبمنطقةالمحميةتعد
تقعحيث1988لسنة613رقمالوزراءرئيسقراربصدورطبيعيةكمحميةأُعلنتلذلك،رائعة

خضعتوبهذا،سيناءجنوبفياألربعينواديمعاإلسباعيةوادينهايةفيمرتفعةهضبةعلى
أعمالبأيالقيامحظرذلكعلىبناءوتقرر،عالميوثقافيطبيعيتراثكمحميةتصنيفهاوتمللحماية

.)(البريةبالحياةاإلضرارأوالطبيعيةالبيئةتدهورشأنهامن
 : كاترين سانت محمية موقع -أ

وشرقاًالشيخشرموجنوباً،البناتوجبلالتيهجبلشماالًويحدها،كاترينسانتبمدينةتقع
–الشيخشرمطريقعلىالجبليوالحدالطورمدينةوغرباً،الشيخشرم-دهبوطريقالعقبةخليج

منمرتفعةأنهاحيث،المثلثشكلمنشكلهاويقترب،2كم5750حواليمساحتهاوتبلغالطور،

.)(غرباًالقاعسهلإلىفتنتهيالخارجنحواتجهناكلماوتنحدرالقلب
فوقمترا2637ًارتفاعهويبلغ،كاترينسانتجبلومنهامصرفيجبليةقممأعلىبهاويوجد

حيث،الشيخوواديالراحةواديومنهااألوديةمنمجموعةوجودإلىباإلضافة،البحرسطح
نواعمنالجبالهذهوتتكونالموجودةالجرانيتيةالجبالمنمجموعةعلىتحتوي منمختلفةأ

الواحاتتشبهالمنبسطةالمناطقبعضبالمنطقةتنتشركما،والمتحولةوالرسوبيةالناريةالصخور

.)(العذبةالمياهينابيعبكثرةتتميزوالتي،الصغيرة
: كاترين سانت بمحمية البيولوجي التنوع -ب

النباتية الحياة.
ذلكفأدى،بسيناءالساحليةالمحمياتتلكعنداخليةمحميةوهيالمحميةمناخالختالفنظراً

المحميةفيالطبيعيةالنباتاتمعظموتنموبهاالموجودةالحيويةالخصائصفيواضحتنوعوجودإلى
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نباتومنها،موسىوجبلكاترينسانتجبلمثلالمنخفضةالحرارةلدرجاتنظراًالجبالعلىإما
فيوإما،وغيرهاالشعبيةالنزالتتخفيففيويفيدالمرونبات،المغصعالجفيويستخدمالشيح
الشيخبواديالبعيثراننباتومنهااألرضيةالمياهإلىوصوالًالتربةفيجذورهالتعمقاألوديةبطون

.)(وغيرهاالمعدةاضطراباتلعالجويستخدم
الحيوانية الحياة.

كاترينسانتوجبلموسىجبلفيالمقيمةالطيورمنالعديدبوجودالمحميةتتميز
قاضيومنهاالزواحفأنواعمنالعديدالمحميةفيتوجدكما،وغيرهاوالصقروالنسراللقلقومنها
بوالجبل ثديياتمنالعديدجانبإلى،وغيرهاالجبليالسيوروأ والضبعوالثعلبالوعلومنهاال

.)(القوارضإلىباإلضافة،الوطواطمثلالطائرةوالثديياتاألرانبجانبإلى،وغيرها
للمحمية والسياحية واألثرية التاريخية األهمية :
سانتديرمثلودينيةتاريخيةآثارمنتحتويهلمانظراًالعالمعيونكلكاترينسانتمنطقةتجذب

السالمعليهموسىسيدناتعالىهللاكلمحيثبسيناءالسياحيةالمزاراتأهممنيعدوالذي،كاترين
مواجهةفيهارونالنبيمقاميوجدكما،ومسجدكنيسةبالديرويوجد،المقدسةالعليقةشجرةعند

جذبعمليةفيكثيراًيساعدوهذا،كاترينمدينةمدخلفيالسالمعليهماصالحالنبيومقامالدير
.الدينيةالسياحة

المنطقةمنتجعلالتيالجيدةوالتربةالرائعةالطبيعيةوالمناظربالمحميةالخاصالبيئيالنظام
الثديياتخصوصاًالبريةللحيواناتملجأوكذلك،بسيناءالمتوطنةالنادرةالنباتاتمنللعديدموطناً

.)(والزواحف

ً : سيناء في الطبيعية  المحميات على القائمة السياحية األنماط : ثالثا
:ومنهاسيناءفيالطبيعيةالمحمياتعلىالقائمةالسياحيةاألنماطتتعدد

 : الرياضية السياحة1-
أخرىدولفيأوالدولةنفسفيآخرمكانإلىالدائمإقامتهمكانمنالسائحانتقالبهايقصد

المائيــةالرياضـاتمثــلمشـاهدتهاأوالمختلفــةالرياضـيةوالهوايــاتاأللعـابممارسةبهــدف
األولمبيةاأللعابدوراتفيالمشاركةإلىباإلضافة،المختلفةالبريةالرياضاتجانبإلى،المختلفة
الرياضاتهذهوتتمثل،أنشطتهابمختلفالرياضيةالسياحةمقوماتسيناءوتمتلكالعالموبطوالت

.()في
  : الماء تحت الغوص رياضة-أ

خليجساحلعلىخاصةسيناءفيممارستهاانتشرتالتيالرياضاتمنالغوصيُعد
.المرجانيةالشعابانتشارإلىباإلضافة،العامطوالبالدفءالمياهتتميزحيث،العقبة

هموتتمثل حدائقالزدهارنظراًالشيخشرممنطقةفيسيناءجنوبفيالغوصمناطقأ
فيالغوصمناطقأجملمنباعتبارهاعالميةبشهرةوتتمتعمحمدرأسبمحميةوخاصةبهاالمرجان

صخريرفعنعبارةوهومحمدرأسحائطموقعبهاالغوصمواقعأشهرومن،األحمرالبحر
حديقةجانبإلىاألسدبرأسأحياناًويسمىعتيقرأسيسمىآخروموقع،الماءسطحمنبارز
العديدبوجودتتميزالمواضعهذهوكل،وغيرهاالقرششعابوموقعالنعمانشقائقومدينةالثعابين
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المتنوعةالمرجانيةوالشعابالبحريةوالسالحفباألسماكوتجوبالماءتحتوالمغاراتالكهوفمن

.)(األخرىالبحريةالكائناتمنوالعديد
 : المائي الصيد رياضة-ب

تنظيميتملذلكاألسماكمنمختلفةوأنواعهائلةبحريةإمكاناتمنسيناءبهتتميزلمانظراً
واألجانبالمصريينالسائحينمنكبيرةأعداديحضرهاحيثبهااألسماكلصيدسنويةمسابقات
إلى،العقبةخليجساحلعليالطبيعيةالمحمياتمناطقخاصةالرياضيةالمسابقاتهذهفيلالشتراك

.البردويلبحيرةفيالسياحيالنمطهذاممارسةجانب
 : الشراعية األلواح وممارسة الماء على اإلنزالق رياضة-ج

ويتم،الشرقيةالجنوبيةوخاصةسيناءشواطئعلىالسياحيالنمطهذاممارسةويمكن
العقبةخليجساحلمثالًكثيرةجهاتمنالجبالتحيطهاالتيالمناطقفيالشراعرياضةممارسة
الساحللخطالمواجهةالجبليةبالكتلةتتأثرالتيالرياحسرعةالختالفوذلك،محمدرأسبمحمية
هذاللرياحمصدالساحلخطمنالقريبةالجبليةالكتلةتُشكلوبالتالي،عنهبعدهاأوقربهاومدى
بذلكوتسمحمتسعساحليسهلوتتركالساحلخطعنالجبليةالكتلةفيهاتبتعدالتيالمناطقبعكس
.الماءعلىاالنزالقرياضةبقياميسمحمماالرياحسرعةوتزدادالهواءلحركة

: الجبال تسلق رياضة-د
ألوانهابروعةوالمتميزةالمتنوعةالجبالمننادرةمجموعةكاترينسانتمحميةفييوجد

،مصرجبالأعلىموسىوجبلكاترينسانتجبلويعتبرالشديدبارتفاعهاتتميزكما،وأشكالها
لىرحالتوتنظم بدأموسىجبلتسلقبهدفكاترينسانتإ عدالرحلةوت يلمنتصفب ليصلالل

.الفجرمعالجبلقمةإلىالمتسلقين
: (والحيوانات الطيور صيد) البري الصيد-ه

للصيدالسائحينمنكثيرإليهايفدلذلكالبريةوالحيواناتبالطيوربغناهاسيناءمحمياتتشتهر
،الثروةهذهعلىالمحافظةبهدفالبيئةحمايةقوانينمنالعديدهناكأنويالحظ،الصيدمواسمخالل
.النوععلىالحفاظبهدفالحيواناتمنالكثيرصيدبمنعوذلك

 : العالجية السياحة2-
معينةعالجيةبخصائصتتمتعالتياألماكنإلىالنقاهةأوالعالجبهدفالسائحانتقالبهايُقصد

ومناطقوالسوداءالمشعةوالرمالالساخنةالمياهونافوراتالطينوحماماتالمعدنيةالمياهينابيعمثل
.بسيناءالموجودةالطبيعيةبالمحمياتالطبيةوالنباتاتاألعشاب

 : السفاري سياحة3-
واألوديةالواحاتومناطقالمتنوعةالجبليةالصحراويةالمناطقإلىالسائحانتقالبهاويُقصد

الطبيعيةالمحمياتبمناطقعليهاالسفاريسياحةهواةمعظميقبلالتيالبيئيةالمزاراتمنوغيرها
.الطبيعيةبالمناظراالستمتاعبهدفوذلك،بسيناء

: العلمية السياحة4-
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هايُقصد موطنمنالسفرب سائحاألصليال لىلل خرمكانإ لمبغرضآ علىوالحصولالتع
والحيويةالطبيعيةعناصرهافيغنيةبيئةإلىالسفرأيضاًبهايقصدكما،المختلفةالعلميةالشهادات

.العلميةالمعرفةفيلالستزادةوالبحثالدراسةبهدفوذلك،

البيئةدراساتعلىتشملالتيوالبحثيةالعلميةالسياحةمقوماتمنبالعديدسيناءوتتمتع
ية يةالنبات ناطقخاصةوالحيوان يةبالم ناطقهذهتحتويحيثالمحم يدعلىالم لثرواتمنالعد ا

إلى،العالمفىمكانأىفيمثلهايوجدالالتيالمائيةواألحياءالمرجانيةالشعابومنهاالطبيعية
.وغيرهامحمدرأسومنطقةالزرانيقمنطقةفيالعالميةوهجراتهاالطيورحركةدراسةجانب

 : البرية الحياة ومشاهدة مراقبة سياحة 5-

األنشطةمنوحيواناتنباتاتمنالمختلفةبأنواعهاالبريةالحياةومشاهدةمراقبةسياحةتُعتبر
بيئاتهافيوالحيواناتالبريةالنباتاتبرؤيةالتمتعفيالرغبةلديهمالذينالسائحينتجذبالتيالهامة

الطبيعيةالمحمياتبمناطقخاصة،بهمالخاصةالحديثةالتصويربأجهزةوذلك،وتصويرهاالطبيعية
.بسيناء
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الخاتمة
اًل .النتائج/أو

نوعسيناءتتميز-1 فىوتتمثلالمحمياتتلكمننوعينتضمفهى،الطبيعيةالمحمياتبت
.الصحراويةالداخليةالطبيعيةالمحمياتإلىباإلضافة،الساحليةالطبيعيةالمحميات

ميز-2 ياتتت ياتمـنبمجموعةسيناءمحم يةاإلمكان يةالبيئ هاالموجودةوالطبيع ها،ب ومن
الشعابمنمتنوعةبيئيةأنظمةعلىتحتوىكما،المانجروفأشجارذاتالجميلهشواطئها

ـة ـاتالمرجانـي ـاتالبحرـيـةوالحشــائشوالكائـن ـةاألنظـمـةـمـنوغيرهــاوالالجوـن ـةالبيئـي الرطـب
.والصحراوية

العلميةوالسياحةالرياضيةالسياحةومنهاالمحمياتتلكعلىالقائمةالسياحيةاألنماطتتنوع-3
.األخرىاألنماطمنوغيرها،والبحريةالبريةالحياهمشاهدةوسياحة

وعدم،عليهاالكافيةالرقابةوجودعدمومنها،المعوقاتمنمجموعةالمحمياتتلكتعترض-4
غيرالسائحينرغباتتلبىالتىالسياحيةالخدماتأنكما،داخلهاالكافيةالحراسةأماكنتوافر
.بهاوغيرهاكافية
صيات/ثانيًا .التو

طرقعلـىاإلرشاديةاللوحاتعددزيـادة-1 لىالمؤديـةال ياتإ يثالمحم داخلهـاتتضمنبح
.وغيرهاكالغوصالسياحيةاألنشطةبعضلممارسةالالزمةالتعليمات

.إزعاحهالعدماألرضسطحتحتالمهاجرةالطيورحركةرصدمراكزإقامةيفضل-2
.الطبيعةبجمالالتمتعللزوارتتيحبحيثالمحمياتداخلللتخيمأماكنتوفيرضرورة-3
التىالخدماتكافةيضمبحيثالمحميةمنمتوسطموقعفيللزائرينمركزتوفيرضرورة-4

.السائحيحتاجها
.السياحيينالمرشدينمنالكافيبالعددوتزويدهاالمحمياتداخلالحراسةعنصرزيادةيجب-5
الحيواناتمنسواءالنادرةاألنواعتتعرضالحتىالمحمياتداخلللصيدقوانينوضعيجب-6

.لإلنقراضاألسماكمنأووالطيور
المراجع المصادر قائمة . و

المراجعالمصادر/أواًل بيةو .العر
.المصادر1-

.القاهرة،الثانيةالطبعة،مصرفيالطبيعيةالمحميات،الطبيعيةالمحمياتإدارة،(1995)البيئةشئونجهاز-1
عاتإدارة،(2009)البيئةشئونجهاز-2 رانيقبمحميةنشرة،الطبيعيةالمحمياتمشرو .القاهرة،الز
عاتإدارة،(2009)البيئةشئونجهاز-3 يةطابابمحميةنشرة،الطبيعيةالمحمياتمشرو .القاهرة،الصحراو

.القاهرة،زويدالشيخبسبخةنشرة،الطبيعيةالمحمياتمشروعاتإدارة،(2010)البيئةشئونجهاز-4

ميالتخطيطمعهد-5 دمحافظاتفيالتنميةمستقبل،(2007)القو قضاياسلسلة،(سيناءعلىالتطبيقمع)الحدو
التنميةالتخطيط قم،و .القاهرة،201ر

زارة-6 طنيةمحمدرأسمحميةنشرة،السياحةلتنشيطالعامةالهيئة(:2006)السياحةو .القاهرة،الو
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العامةاإلدارة-والمتابعةالتخطيطقطاع"السياحةلتنشيطالعامةالهيئة،(2010)السياحةوزارة-7
.القاهرة،سيناءجنوبلمحافظةالسياحيةالمعلوماتنشرة،"للمعلومات

.الكتب-ب
.القاهرة،الكتبعالم،األولىالطبعة،التنميةوقضاياالمصريةالبيئة،(1998)الجالدأحمد-1

وناللقانيحسينأحمد-2 آخر بية،(1999)و لىالطبعة،البيئيةالتر و .القاهرة،الكتبعالم،األ
شـاد،(2002)عبدالفتاحمحمد،الشيخحسـين-3 ر سياحياإل ينال يةب يقالنظر التطب فةدار،و يةالمعر ،الجامع

ية .اإلسكندر
،الطبيعيةالمحمياتإدارة،البيئةشئونجهاز،مصرفيالطبيعيةالمحميات،(1993)البدريعصام-4

.القاهرة
.القاهرة،األسرةمكتبة،مصرفيالطبيعيةالمحميات،(2007)أحمدعليمحمد-5
براهيميسريمحمد-6 األنثروبولوجيافيرؤية"العربيالوطنفيالطبيعيةالمحميات،(1999)دعبسإ

البيئةالتنميةسلسلة،"الطبيعية يعللنشرسنترالبيطاش،"11"و التوز ية،و .اإلسكندر
ازنالطبيعيةالمحميات،(2000)دعبسإبراهيميسريمحمد-7 التو ي)البيئيو دراساترؤ جيافيو لو بو نثرو (الطبيعيةاأل
البيئةالتنميةسلسلة، يعللنشرسنترالبيطاش،(10)و التوز ية،و .اإلسكندر
ببمحافظةالطبيعيةالمحميات،(2002)دعبسإبراهيميسريمحمد-8 فيالطبيعيةالمحميات،سلسلةسيناءجنو

لىالطبعة،"1"مصر و يعوللنشرسنترالبيطاش،األ ية،التوز .اإلسكندر

فيالطبيعيةالمحمياتسلسلة،سيناءشمالبمحافظةالطبيعيةالمحميات،(2002)دعبسإبراهيميسريمحمد-9
لىالطبعة،"2"مصر و يعوللنشرسنترالبيطاش،األ ية،التوز .اإلسكندر
شاد،(2006)دعبسإبراهيميسريمحمد-10 ر قاته-أسسه-خصائصه-ماهيته)السياحياإل ثدراسات(معو بحو فيو

جيا لو بو ثالدراساتسلسلة،المتاحفأنثرو البحو المتحفيةالسياحيةو يعللنشرسنترالبيطاش،"16"و التوز ية،و اإلسكندر
.

ونحنفيعادلياسر-11 آخر يةالطبيةالنباتات،(2000)و لىالطبعة،سيناءفيالبر و سسة،األ الخليجمؤ
بي .القاهرة،العر

سائل-ج .العلمية الر
ممدينةعلىتطبيقيةدراسة)السياحيةللمنشآتالبيئيةاإلدارة،(2007)مصطفىإبراهيمحلميإبراهيم-1 ،(الشيخشر

سالة رةغيرماجستيرر ثالدراساتمعهد،منشو البحو .القاهرةشمس،عينجامعة،البيئيةو
زاقعبدالخالقثابتالسيد-2 يرةشبهفيالطبيعيةالمحميات،(2005)،غيثعبدالر الجغرافيافيدراسة)سيناءجز

سالة،(الطبيعية رةغيرماجستيرر .بنها،بنهاجامعة،اآلدابكلية،منشو

يقمصرفيالغطسسياحة،(2001)سالممحمدمحمدأيمن-3 التنفيذالتسو سالة،و رةغيرماجستيرر كلية،منشو
الفنادقالسياحة انجامعة،و ان،حلو .حلو

حمنعبدعبير-4 أثراهاالسياحيةالتنمية،(2004)المطلبعبدالر علىاجتماعيةدراسة)االجتماعيةالحياةعلىو
كز منبقمر سالة،(الشيخبشر رةغيرماجستيرر ثالدراساتمعهد،منشو البحو .القاهرة،شمسعينجامعة،البيئيةو

ة-5 كيأحمدسعيدمرو لداخليالتصميم،(2007)طراطيشز قتةالشاطئيةاالمجمعاتلحيزاتا تطبيقيكحيز)المؤ
رانيقمحمية سالة،(الز رةغيرماجستيرر يةجامعة،الجميلةالفنونكلية،منشو ية،اإلسكندر .اإلسكندر
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زىمها6- يلمابراهيمفو التغيرالسياحة،(2007)سو سالة،بكينياالماساىعندالثقافىو ماجستيرر
رةغير ثالدراساتمعهد،منشو البحو يقيةو .القاهرةجامعة،األفر

دمي7- بريمحمو عيتنميةفيأثرهوالتعليم،(2006)البر يةالمجتمعاتفيالبيئيالو جيةدراسة"البدو لو بو أنثرو
ببمحافظةتقيمية سالة"سيناءجنو رةغيرماجستير،ر يةجامعة،اآلدابكلية،منشو ية،اإلسكندر .اإلسكندر

براهيممحمد8- ينسانتمنطقةعلىبيئيةدراسات،(1992)محمدإ نهاكاتر سالة،طبيعيةكمحميةإلعال ر
رةغيرماجستير .القاهرة،شمسعينجامعة،اآلدابكلية،منشو

رعبدالمنعمهند9- التنميةالطبيعيةللمحمياتالبيئيةاإلدارة،(2000)نو رأسمحميةحالةدراسة)السياحيةو
سالة،(محمد رةغيرماجستيرر ماالقتصادكلية،منشو العلو .،الجيزةالقاهرةجامعة،السياسيةو
ليد-10 انو ضو ظر انإبراهيممحفو ضو رتقييم،(2002)ر يةفيالطبيعيةالمحمياتدو بيةمصرجمهور كعنصرالعر
سالة،سياحيجذب رةغيرماجستيرر الفنادقالسياحةكلية،منشو انجامعة،و ان،حلو .حلو

.العلمية المجالت-د
يزعبدفرج-1 تالعز نيالعظيمعبد،عز ون،بسيو آخر تأثير،(2005)و عاتالبيئيال التنميةلمشرو

ينسانتلمحميةالسياحية ممجلة،الرابعالعدد،عشرالحاديالمجلد،كاتر الدراساتمعهد،البيئيةالعلو
ث البحو .القاهرة،شمسعينجامعة،البيئيةو

يةثقافيةمجلة،مصرفيالبيئيةالسياحةمستقبلسيناء،(2012)بشيرهشام-2 لدار،شهر ،الهال
.القاهرة

.األجنبية المراجع /ثانيًا
.المصادر-أ

)1( Ministry of state for Environmental Affairs – Egyptian Environmental Affairs Agency
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