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  تنمية وإمكانات  الريان وادي بمحمية  الطبيعية الجغرافية المقومات تقييم
 البيئية  السياحة

 إعداد 
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 العربية:اللغة الملخص ب
وتوضيح      سياحية  كمنطقة  الريان  وادي  محمية  أهمية  إبراز  إلى  البحث  هدف 

المنهج   على  البحث  واعتمد  البيئية،  السياحة  وتنمية  الطبيعية  المقومات  بين  العالقة 
ومقوماته    والمنهجالموضوعي   السياحي،  للواقع  التحليلي  البحث  ومنهج  اإلقليمي 

ي للوصول إلى النتائج المرجوة لتحقيق  وخصائصه، فضاًل عن منهج البحث االستنتاج 
التنمية السياحية، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن محمية وادي الريان تمتلك 
العديد من المقومات الطبيعية المتمثلة في الموقع المميز, وغناها بالتكوينات الجيولوجية  

اة النباتية والحيوانية، هذه المختلفة وتنوع الخصائص المناخية وتباين معالم السطح والحي
الداخل  من  السائحون  يؤمها  مفضلة  سياحية  وجهه  منها  جعلت  المميزة  الخصوصية 
والخارج، وأوصى البحث بضرورة االستفادة من المقومات الطبيعية لتنمية السياحة البيئية  

حين  بمحمية وادي الريان لرفع مستواها وتطويرها واالرتقاء بها لتتناسب مع ميول السائ 
مع إمكانية تحسين الوضع المستقبلي للسياحة البيئية بمنطقة    ، ورغباتهم ومستويات دخولهم

الدراسة من خالل ممارسة السياحة البيئية دون اإلضرار بطبيعتها البكر وما تضمه من  
 نقاء وجمال أخاذ ومالمح جغرافية رائعة. 

 .وادي الريان البيئية، محميةالسياحة  الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة
     

تعد السياحة البيئية من أهم أنواع السياحة التي ظهرت حديثًا, وتطورت بسرعة      
كبيرة مقارنة مع غيرها من أنواع السياحة الترفيهية والتعليمية والدينية؛ فهي نوع جديد من  
الطبيعي  التراث  على  محافظًا  اإلنسان  يمارسه  والذي  للبيئة  الصديق  السياحي  النشاط 

يعيش فيها, ويتعامل مع كل مظاهر الحياة, فهو ال يعتمد فقط والحضاري للبيئة التي  
على توفير موارد سياحية وعوامل جذب سياحي وبيئي بل يتعدى ذلك إلى ضرورة إعداده 
لالستغالل األمثل بالشكل الذي يتوافق مع رغبات ودوافع السائحين بما يعود على النمو  

عامات التنمية الشاملة, وتبعًا لهذا  واالجتماعي ويصبح دعامة أساسية من د   االقتصادي
يضم هذا النمط قطاعًا من السائحين الباحثين عن المعرفة من مناطق مختلفة عن بيئتهم  
األصلية, ويندرج تحت هذا النمط تصوير الحياة البرية، ومراقبة حياة الطيور، والحيوانات 

هذا وعلى    ،راويةالبرية, وكذلك القيام برحالت غوص، وبرحالت سفاري بحرية، أو صح 
عديدة تبعا لخصائص البيئة، منها رغبة بعض السائحين في   يكون للسياحة البيئية أنماط

 (.56، ص  2000العودة إلى الطبيعية الفطرية قبل أن تغزوها الحياة المدنية )إبراهيم، 
البيئية السياحة  السياح   (1) وتمثل  من  اإلرث   ةجزءًا  على  تحافظ  إذ  المستدامة 

ما لى  إفيها وصواًل    واالنخراط الوطني الطبيعي والثقافي من خالل تعريف السياح بالبيئة  
 يسمى بالسياحة المستدامة. 

ويمكن للسييييييييييييييييياحيية البيئييية أن تحقق لمصيييييييييييييير العييديييد من الفوائييد االجتمييا ييية      
 يوتنشييييييط االقتصييييياد القومي والمحل،  واالقتصيييييادية، وتتمثل في خلق فرص عمل محلية

على حد سييييواء، ورفع مسييييتوى االهتمام بالوعي والتعليم البيئي، إضييييافة لحمايتها للموارد 
الطبيعية نفسييييييها، من خالل اسييييييتثمار عناصيييييير البيئة األسيييييياسييييييية مثل المنا  والمناظر 

طبيعية  الطبيعية والشواطئ والمسطحييييييييييييييييات المائية والمناطييييييييييييييييق المحمية والتكييييييييوينات ال
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، ص  2008نصاري،  المتميزة والفييييييييريدة إليجيييييييييييييييياد بيئة قابليييييييييييييييييييية للتطييوير السياحي )األ
236 .) 
تشكل محمية وادي الريان منطقة نموذجية لتنمية السياحة البيئية حيث تعد من     

يزة من أغنى البيئات المصييييييييييرية في مواردها السييييييييييياحية المتمثلة في البيئة الطبيعية المم
حيث التنوع المناخي والتضييييييياريسيييييييي والبيئي، هذه الخصيييييييوصيييييييية المميزة قد تجعل منها 
وجهة سيييييييييياحية مفضيييييييييلة يؤمها السيييييييييائحون من الداخل والخارج خالل السييييييييينوات القليلة 
القيادمية, كميا يمكن أن تكون أحيد ركيائز التنميية المسييييييييييييييتيدامية من خالل تطوير سييييييييييييييبيل  

ك الموارد دون اإلضييييييييرار بها، كما تحتوي منطقة  مسييييييييتحدتة وغير تقليدية السييييييييتغالل تل
الدراسييية على العديد من المقومات الطبيعية التي قلما يوجد مثلها في مصييير حيث تتميز  
منطقية وادي الرييان بمنياخهيا المعتيدل وببيئتهيا الصييييييييييييييحراويية المتكياملية والمتنوعية بميا فيهيا 

يان( وحياة نباتية مختلفة  من كثبان رملية وعيون طبيعية ومسيييييييطحات مائية )بحيرات الر 
وحيوانات برية متنوعة، كما أن عيون الريان بيئة طبيعية هادئة وخالية من التلوث يمكن  
من خاللها تنمية السيييييييياحة البيئية التي تعتمد على طبيعية المكان ومنها سيييييييياحة مراقبة  
ية الطيور والتي يمكن تنميتها داخل المحمية حتى تصيييييييييبح مركز جذب للسيييييييييياحة المحل

 والعالمية. 
 

 :  لدراسةأهمية ا
ألهمية محمية وادي الريان وخصائصها    افي توضيحه هذه الدراسةتظهر أهمية      

والمناخية والنباتية والحيوانية، وتباين أشيكال سيطحها وتعميق المعرفة بالبيئة    التضياريسيية
الطبيعيية ومكونياتهيا األحييائيية وغير األحييائيية والتعياميل معهيا بعنيايية وبيدرجية عياليية من 

الضيييييوء على   اهئلقاإفي  لدراسيييييةوتكمن أيضيييييًا أهمية ا  ومتطلباتها،الوعي بخصيييييائصيييييها  
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ييية وادي الريييان بهييدف حميياييية الموارد الطبيعييية وتيي مين  أهمييية السييييييييييييييييياحيية البيئييية بمحم
 السياحية. األغراض المتجدد منها واستغالله استغالاًل وا يًا وتطوير المنطقة لخدمة 

 :دراسةأهداف ال 
 

التعرف على المالمح الطبيعيية العيامية لمنطقية اليدراسيييييييييييييية، مع دراسيييييييييييييية توزيعهيا   -1
المورفولوجية وعمليات تشيييكيلها والذي يسييياهم بدوره في تحديد الجغرافي وخصيييائصيييها  

 أفضل المواضع الالزمة لمجاالت تنمية السياحة البيئية.
محاولة الربط بين السيييييمات المورفولوجية لمنطقة الدراسييييية وبعض مجاالت تنمية    -2

 السياحة البيئية بمحمية وادي الريان. 
العواميل والعملييات الجيومورفولوجيية وأترهيا في الوقوف على طبيعية العالقية بين   -3

نشييي ة األشيييكال األرضيييية ذات القيمة السيييياحية الناتجة عنها وتطويرها سيييياحيًا إلبراز  
 شخصيتها المكانية وإدارتها بالصورة المثلى.

تنشييييييط الحركة السيييييياحية وتشيييييجيع السيييييياحة البيئية المنظمة وذلك لما تتمتع به   -4
 من جمال طبيعي ومناظر خالبة.محمية وادي الريان 

تنميييية وتطوير وإبراز أهميييية محميييية وادي الرييييان والعميييل على الحفيييا  عليهيييا    -5
وت هيلها لتكون مزارا سييياحيا فريدا وقبلة للسييياحة الداخلية في حال تجهيزها وتطويرها  

 بالشكل األمثل.
الموارد الطبيعية والثقافية كمقوم تنمية السيياحة البيئية والتي تعتمد على اسيتخدام    -6

 جذب أساسي للنشاط السياحي.
تقييم المقومات الجغرافية الطبيعية ومردودها البيئي على تنمية السييييييييييياحة البيئية    -7

 بمنطقة الدراسة. 
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 تساؤالت الدراسة:
ما ترة في تنمية السيييييييييياحة البيئية بمحمية وادي الريان  و ؤ الضيييييييييوابط الطبيعية المما   -1

 مدى ت تيرها في ت هيل محمية وادي الريان لتصبح منطقة جاذبة للسياحة البيئية 
هل المنا  عنصر أساسي في الجذب السياحي وتنمية السياحة البيئية بمحمية وادي   -2

 الريان 
هل يمكن تحديد الظاهرات الجيومورفولوجية المؤترة على تنمية النشيييييييييياط السييييييييييياحي   -3

 وإلى أي مدى كان هذا الت تير بمحمية وادي الريان  
إلى أي مدى يمكن االسييييييييتفادة من المقومات الطبيعية في مجاالت تنمية السييييييييياحية    -4

 البيئية بمحمية وادي الريان 
 مناهج الدراسة وأساليبها:

قة باعتبارها  والذي يهتم بدراسيييييييية المنط  اإلقليميالمنهج  اعتمدت الدراسيييييييية علي   
والتعرف على   ،الجغرافيية الطبيعيية واهركميا يهتم بيدراسيييييييييييييية أهم الظ، مهميًا  اجغرافييً  اقليميً إ

النظم تناول منطقة الدراسييييييييييييية تحليل  منهج  ،  نشييييييييييييي تهاأهم العوامل التي سييييييييييييياعدت على 
باعتبارها مجموعة من النظم في كل نظام مجموعة من العناصيييييييييير المترابطة ببعضييييييييييها  

تم دراسيييييييييييية الضييييييييييييوابط الطبيعية المختفة    ث حي  ؛الطبيعيةالبعض ومدى ت ترها بالعوامل  
محميية وادي الرييان  إمكيانيات وأترهيا على تنميية السيييييييييييييييياحية البيئيية من أجيل تحلييل وتقييم  

 جفريدًا, المنهالسيياحية وتحديد أولويات تخطيطها وتطويرها وت هيلها لتكون مزارًا سيياحيًا  
بمنطقة الدراسيييييية وتحديد  التحليلي المكاني الذي يهتم دراسيييييية األشييييييكال الجيومورفولوجية

من خالل تحليل   نشييييي تها وتطورهاموقعها ودراسييييية أهم خصيييييائصيييييها والعوامل التي أدت  
التطبيقي   جومعالجتها، المنهالبيانات والخرائط الطبوغرافية والصيييييييور الجوية والفضيييييييائية  

النفعي ويتلخص في تقييم الوضييييع الحالي بالمنطقة من أجل الوصييييول إلى مجموعة من 
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ير والتي تربط بين المقومات الطبيعية والنشيييييييييياط السييييييييييياحي وتقديم البدائل للحفا  المعاي
 على البيئة وتنمية السياحة المستدامة بمحمية وادي الريان.

حث، والتي تمثلت في األسييييييييييييلوب اكما تعددت األسيييييييييييياليب التي اعتمد عليها الب
د قاعدة بيانات تم  الكارتوجرافي: وذلك من خالل جمع بيانات وإحصيييياءات البحث، وإعدا

تحليلها تم عرضييييييييييها في صييييييييييورة خرائط تم توزيع الظاهرات الطبيعية عليها باسييييييييييتخدام  
، ويعتميييد هيييذا األسييييييييييييييلوب على الخرائط GIS  Arcبرنيييامج نظم المعلوميييات الجغرافيييية  

الطبوغرافية والصييييييييور الجوية والمرئيات الفضييييييييائية، واألسييييييييلوب الكمي اإلحصييييييييائي في 
الجغرافي في تحليييل البيييانييات بيياالعتميياد على مجموعيية من المعييادالت )مقيييا   التحليييل  

أوليفر، مقيا  أدولف( ، وذلك بعد جدولة البيانات وتحليل العالقات، وتوضيح االرتباط  
   Excel10بين المتغيرات، وذليك اعتميادًا برامج التحلييل اإلحصيييييييييييييييائي مثيل اإلكسييييييييييييييييل

اج النتائج وتمثيلها بيانيًا وتحليلها، واألسيلوب إلنشياء الجداول واسيتخر   Spss20وبرنامج  
الميداني والذي يعد من المراحل األسييياسيييية التي يعتمد عليها البحث الجغرافي من خالل 

 دراسة الظاهرات الجغرافية الطبيعية وخصائصها المختلفة بمنطقة الدراسة.
 :الدراسةمصادر  
جانب عدد من الخرائط  ىلإاسييييييييية الميدانية أسيييييييييا  هذه الدراسييييييييية شيييييييييكلت الدر     

على بعض  ت الجيولوجية والخرائط الطبوغرافية والصييييييور الجوية والفضييييييائية، كما اعتمد 
التقارير والدراسيييييييات التي تصيييييييدرها الهيئات الحكومية والتقارير الصيييييييادرة من المنظمات 

ييانيات حول تي تير المقوميات  اليدوليية، والوزارات المختصييييييييييييييية، وجمع اإلحصييييييييييييييياءات والب
الطبيعية على السييييييييييياحة البيئية بمحمية وادي الريان، وقد تمت الدراسيييييييييية الميدانية على 

 عدة مراحل بهدف التعرف على المظاهر الطبيعية والتقاط الصور الفوتوغرافية.
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 الدراسات السابقة:
بدراسيييييييييية المحميات الطبيعية ودورها في   اهتمت هناك العديد من الدراسييييييييييات التي          

   الدراسات:تنمية السياحة البيئية ومن أهم هذه 
عربية:  -1 غير  )  دراسات  دراسة  الجيولوجية  "  Fox, S.C, 1951)مثل  الخصائص 

الريان وادي  وتطوره    "لمنخفض  الريان  وادي  منخفض  موقع  الدراسة   هذه  وتناولت 
الجيولوجيةا التكوينات  وخصائص  وتوزيع    ،لجيولوجي  الطبوغرافية،  المنخفض  وأقسام 

ن نش ة المنخفض  ترجع إلى فعل الرياح  أ راسة إلى  أشكال السطح به وخلصت هذه الد 
وادي   "بعنوان   (Zaharan, M,1971) دراسة  ،تكوينه  فيوينفى دور الحركات األرضية  
طبيعي   مياه  كخزان  بمصرالريان  الغربية  المنخفض     "بالصحراء  موقع  تناولت  التي 

والمنا  والمياه    الجيولوجيوالوحدات المورفولوجية، كما تناولت أصل المنخفض وتاريخه  
النباتي  (Abbas,etal,2016دراسة    ،الجوفية والغطاء  التربة  بين  العالقة  "بعنوان   )

لدراسة تحلياًل لتكوين التربة والغطاء بمحمية وادي الريان بالصحراء الغربية" وتناولت هذه ا
النباتي في عشرة مواقع في محمية وادي الريان وركزت على العوامل البيئية التي أترت 

، بعنوان  "تقييم  (Abdelhady,R,2017)ودراسة    ،على توزيع النباتات وأنواعها بالمحمية
الماء والغذاء والطاقة" النظام البيئي بوادي الريان من خالل دراسة منهجية العالقة بين  

وتناولت دراسة محمية وادي الريان كمحمية نموذجية يمكن تطويرها والحفا  على نظامها 
المائية  األحياء  وتربية  والزراعة  الماء  بين  العالقة  منهج  تطبيق  األيكولوجي من خالل 

 وصافي إنتاج الطاقة.  
الم  (2003دراسات عربية: مثل دراسة )موسى،  -2 التحليل  لمنحدرات عن    ورفومتري 

دراسة جيومورفولوجية، وتناولت أبعاد :  الريان وادي في منخفض  الطويلة  الرملية الكثبان
لمنحدرات الكثبان،   الكثبان الرملية الطولية في منخفض وادي الريان والسمات المورفومترية

( عن تنمية البيئة  2005ودراسة )عبد الباقي،  ،والعوامل والعمليات المسئولة عن تكوينها
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وتناولت   العشرين,  القرن  من  األخير  الربع  خالل  الريان  منخفض  في  الصحراوية 
البيئة الصحراوية بوادي   الخصائص المورفولوجية العامة لمنخفض وادي الريان وتنمية 

و  الصمد الريان،  دراسة 2006  ،دراسة)عبد  القاهرة:  بشرقي  المتحجرة  الغابة  محمية   )
وإبراز   بالمحمية  الجيومورفولوجية  الظاهرات  أهم  الدراسة  هذه  وتناولت  جيومورفولوجية 
ودراسة)جمعة المجاورة,  والمدن  القاهرة  مدينة  لسكان  الترويحية  الناحية  من  ، أهميتها 

ة الفيوم )دراسة في جغرافية السياحة( تناولت تنوع  نماط السياحية بمحافظ( عن األ2011
نماط السياحية القائمة على السياحة البيئية بمحافظة الفيوم نظرًا لتنوع البيئة الطبيعية,  ألا

 على البيوجيومورفولوجية والترسيبية (، عن الدالئل 2020  خطاب،   )محسوب،  ودراسة
المعاصرة الغربية، مصر،  وادي بمنخفض  الجنوبية للبحيرة التغيرات  الصحراء  الريان، 

على أشكال سطح األرض من خالل   واالنكماشوتناولت دراسة تقصي أتر عمليتي الغمر  
النباتية والحيوانية وتحديد عالقاتها المكانية   البحيرة خالل   بشواطئرصد بعض األنواع 

 مراحل تطورها. 
  

 محتويات البحث:
البيئية     للسياحة  الداعمة  الجغرافية  المقومات  من  الطبيعية  البيئة  إمكانات  تعد 

موطنه   من  السائح  لجذب  األساسي  الريان    األصلي،والمحرك  وادي  محمية  وتتميز 
الطبيعية   المقومات  من  فيبمجموعة  المناخية    الجغرافي،الموقع    متمثلة  والخصائص 
وكذلك المظاهر الطبيعية لسطح األرض التي    ،السياحيةالمالئمة لممارسة جميع األنماط  

والجمال   بالتنوع  الطبيعي   الطبيعي،تتسم  النبات  من  الحيوي  التنوع  إلى  باإلضافة 
 والتي تشكل في مجملها عوامل جغرافية تحدد أوجه التنمية السياحية. ،البرية ت والحيوانا

البيئية      السياحة  تنمية  في  وفعال  مؤتر  عامل  الطبيعية  الجغرافية  فالمقومات 
وعت الموارد الطبيعية تنوعت على أترها األنشطة السياحية  نفكلما ت   الريان،بمحمية وادي  
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يتنا إلى حجم  لتصل  السياح  يمارسها  البحث التي  ويتناول  الطبيعي،  سب مع مردودها 
 العناصر التالية: 

 الموقع الجغرافي والعالقات المكانية.   أواًل: •
 الخصائص الجيولوجية. ثانيًا: •
 الخصائص المناخية. ثالثًا: •
 المظاهر الطبيعية لسطح األرض. رابعًا: •
 البرية(. والحيوانات الطبيعي النبات)الحيوي خامسًا: التنوع  •
 سادسًا: تنمية السياحية البيئية بمحمية وادي الريان.  •
 .سابعًا: النتائج والتوصيات •

 

 التالي: وفيما يلي دراسة تفصيلية لكل عنصر من هذه العناصر على النحو 
  

 أواًل: الموقع الجغرافي والعالقات المكانية:  
الطبيعية ذات الجذب  يساهم الموقع الجغرافي بدور واضح في  تحديد المقومات  

النبات  وأشكال  األرض  الطبيعية لسطح  والمظاهر  المناخية  الخصائص  مثل  السياحي 
كما أن له ت تير على نش ة وتطور وحركة   ،الطبيعي  والحياة البرية  ذات الجذب السياحي

السياحة إذ يحدد اإلطار الجغرافي للمنطقة من حيث القرب أو البعد من مناطق الجذب 
السياح ومناطق استقبالهم والوقت الالزم   انطالقوالمسافات الفاصلة بين أماكن    السياحي

ًا في نموها لقطع المسافة، وقد أدت ميزة التوسط الجغرافي لموقع منطقة الدراسة دورًا حيوي
القدرة على المنافسة في الجذب السياحي, خاصة إذا توسطت في الماضي والحاضر و 

نه كلما قلت المسافة بين منطقة  إات الطلب حولها، حيث  لعرض مع بيئوتجاورت بيئة ا
والوقت   السياحية  الرحلة  تكلفة  قلت  للسائحين،  المصدرة  والمناطق  السياحي  الجذب 
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ن يفضل ي للمسافرين خاصة وأنه أكثر السائحالمخصص لها، وكذلك توفر الجهد والراحة  
 زيارة أكثر من دولة في الرحلة الواحدة. 

متميز ورقعة مساحية شاسعة  ويعد منخفض   ذات موقع  الريان  وادي  ومحمية 
تبلغ مساحتها حوالي   ، وتشغل الجزء الجنوبي  2كم  1795.8وتضاريس متباينة، حيث 

النيل في محافظتي بني سويف  الفيوم، ويحدها من الشرق وادي  الغربي من منخفض 
الهضبة    امتداد جنوب  والمنيا ومنخفض الفيوم، ومن الغرب طريق الواحات الغربية ومن ال

 (. 1الجيرية األيوسينية كما يتضح من شكل ) 
شمااًل وخطي    29   28  ،28   55يمتد منخفض وادي الريان بين دائرتي عرض     

شرقًا، يمتد قاع منخفض وادي الريان ليشمل األراضي     30    45,    29   48طول  
تقدر   بمساحة  كنتور صفر  خط  تحت  من    2كم  311الواقعة  المنخفض  قاع  ويتكون 

مترًا    64-حوضين هما منقار الريان والبقيرات، ويصل أعمق جزء بمنخفض البقيرات  
تحت مستوى سطح البحر، ويمثل منقار الريان حوض بنيوي مقعر ما بين طية جبل 
المشجيجة المحدبة شرقًا وطية منقار االريان غربًا ويحده جنوبًا حوض وادي المشجيجية  

  190المويلح ويحده شمااًل حوض وادي البقيرات وتبلغ مساحته حوالي    وحوض وادي 
 م.  68  –وتصل أعمق نقطة في قاعه إلى  2كم
وترتبط محمية وادي الريان مكانيًا بعدد من االقاليم الجغرافية المجاورة حيث تقع     

  80كم من مدينة الفيوم وعلى بعد   65في الجنوب الغربي من محافظة الفيوم على بعد  
كل   كم،  150في حين تبعد عن القاهرة بحوالي    سويف،كم غرب وادي النيل عند بني  

ذلك ساعد بدوره في ارتباطها بالقاهرة ومطارها الدولي من خالل وسائل النقل المتنوعة  
 ت الواحاكما ارتبطت بإقليم مصر العليا السياحي وإقليم    حديدية،من طرق برية وسكك  
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نقل متعددة ساعدت بدورها على سرعة وتنقل السائحين  من خالل شبكة طرق ووسائل  
 من وإلى المحمية. 

 ( موقع محمية وادي الريان. 1شكل )
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ولذلك يمكن القول ب ن موقع محمية وادي الريان وارتباطها بشبكة النقل الرئيسية  
العالم   دول  معظم  من  إليها  الوصول  وإمكانية  السياحي  االستثمار  تشجيع  على  ساعد 

 ووضعها على خريطة السياحة العالمية.  
 الخصائص الجيولوجية: ثانيًا:

تساهم التكوينات والتراكيب الجيولوجية في تفسير العديد من المظاهر الطبيعية 
البيئية   السياحة  لتنمية  إعداد خطة  في  كبير  بشكل  تساعد  والتي  الريان  وادي  بمحمية 
بمنطقة الدراسة, وتت لف التكوينات الجيولوجية بمنطقة الدراسة من الصخور الرسوبية التي 

وسين األوسط والزمن الرابع، وبالنسبة للصخور السطحية فتتمثل يتتراوح أعمارها بين األ
توجد  كما  والفواصل,  الشقوق  وكثرة  بالطباقية  يتميز  الذي  الجيري  الحجر  في صخور 
رواسب المارل التي تتميز بلونها األصفر وكذلك الطفلة ذات األلوان الخضراء والرمادية 

فة إلى الحصى والرمال والطين  باإلضا  (Hamimi,Z,et-al,2020,p.516)والحمراء  
 والغرين في بطون األودية وفيما يلي دراسة ألهم التكوينات الجيولوجية بمنطقة الدراسة:

 األوسط:تكوينات اإليوسين  -1
من أكثر التكوينات الجيولوجية انتشارًا بمنطقة الدراسة وتت لف من تتابع سميك من 

والمارل والطفل والصلصال مع تداخالت من الكنجلوميرات ورقائق    الرمليطبقات الحجر  
  450المائل لالصفرار، ويبلغ سمك هذه التكوينات    الجيري   الرمليمن الجبس والحجر  

 الكلسي والتي تنتمي إلى األيوسين األسفل والباليوسين.  وترتكز على طبقات الطفل متر،
النيموليتى الصلب والذي يتدرج   الجيري تت لف صخوره من الحجر    تكوين المويلح: •

، وتتداخل معه طبقات من الطفلة الرملية والرمال الصلصالية  والرماديلونه ما بين األبيض  
النيموليت  ويظهر    والعديد من حفريات  المالئكة  قروش  باسم    وادي شرق    فيالمعروفة 

المويلح والمنحدرات السفلى لجبل القلمون ومنقار ومناجير الريان وقارة العبد، ويبلغ سمك 
المنحدرات السفلى لمنقار ومناجير الريان على حين يصل إلى   فيمترًا    30  حواليطبقاته  
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 لجبل القلمون. مترًا شرق وادي المويلح والمنحدرات السفلى 11.7
والمارل البنى اللون،   الطفلي  الجيري يت لف تكوين المدورة من الحجر    تكوين المدورة:• 

على أعداد كثيرة من حفريات قروش المالئكة، ويبلغ    ويحتوي والصلصال،    الطيني والحجر  
المويلح مباشرة ويظهر فى قارة المدورة    70متوسط سمكه   مترًا، ويعلو تكوينات وادي 

  والقبلية، ومناجير الريان البحرية    الريان،الريان ومنقار    يوجوانب بحيرات منخفض واد 
وقصور العرب   القلمون،بل  وجبل المشجيجة وقارة الحبلوك، والمنحدرات السفلى من ج

 .(Said, R., 1962, p.406)الرويان والعمائم ومصطبة 
 جيري ويت لف من حجر    المدورة،تستقر صخوره فوق تكوينات    تكوين سطح الحديد:• 

غير نقى، باإلضافة إلى أنها    صوانيناصع البياض يتخلله صلصال دولوميتى وحجر  
طبقاته    تحتوي  سمك  متوسط  ويبلغ  النيموليت،  حفريات  من  العديد  ،  متراً   18.5على 

 وتظهر على السطح فى جبل القلمون، وهضبة منقار شنارة وهضبة سطح الحديد.  
 الصلصالية البيضاء تت لف صخوره من طبقات من األحجار الجيرية    تكوين الغرق:  •

مترًا    30والتي ترسبت في ظروف بيئية نشطة، ويتراوح سمك طبقاته بين    والكونجلوميرات 
الشمال، وهو أحدث تكوينات عصر اإليوسين األوسط،   فيمترًا    43فى الجنوب وحوالي  

وقارة  سيما جبل المساخيط    وتظهر هذه التكوينات على المستويات العليا للمنحدرات، وال
وحضيض كويستا مدور البغال وقارة المدورة، كما والمنطقة المحيطة بقارة جهنم    العصيدة

 تحدد المنخفض. التييشكل سطح الهضبة 
 :Upper Eoceneتكوينات عصر اإليوسين األعلى  -2

األعلى تكوين بركة قارون وتكوين قصر الصاغة، وذلك    وتضم تكوينات اإليوسين     
 : التاليعلى النحو 

قارون:•   بركة  التكوين    تكوين  هذا  وفيظهر  الدراسة،  منطقة  وشمال غرب   يغرب 
المنحدرات الوسطى والعليا لقارة جهنم وسطح المدورة والمنحدرات الوسطى لكويستا مدور 
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ا الرملي  الحجر  وتت لف صخوره من  وتتداخل معها أشرطة من  البغال،  والطفلة  لخشن 
  80- 50بين    هنية بالحفريات ويتراوح سمك طبقاتالحجر الجيري الرملي والصصالي الغ

 . (Attiah, M, 1949 , p.p.18-19)مترًا تقريبًا 
األعلى ويمتد شمال غرب المنخفض   االيوسين  رأواخينتمي إلى    تكوين قصر الصاغة:  •

مترًا    150قارة جهنم، ويبلغ سمك طبقاته نحو    فيوشماله وغربه، ويظهر على السطح  
الطين   المنخفض، وتتكون طبقاته من  للحفريات والرمال   الرمليفي  الحاوية  واألحجار 

ف بكثرة  المترسبة والفحم والجبس، وتوجد به بقايا حفريات من الحيتان والتماسيح والسالح
(Issawi.B,1976, P.152 .) 
 تكوينات األوليجوسين:  -3

تظهر تكوينات األوليجوسين فى أقصى شمال غرب منطقة الدراسة، كما توجد 
تكوينات قصر الصاغة،   تكويناته فوق  المنطقة، وترتكز  بقع متناترة جنوب غرب  منه 

والية مع طبقات من  وتت لف صخوره من طبقات الرمال واألحجار الرملية الملونة والمت
يتراوح حجمها   التي  الصوانيأعلى هذه الطبقات طبقة من الزلط    فيالطين والطفل، ويوجد  

سم، ويتغير لونها من البنى إلى البنى الغامق وتحتوى هذه التكوينات على   5- 2.5بين  
كمية كبيرة من األخشاب المتحجرة مع بقايا العديد من الحيوانات القارية والتماسيح البرية 

 .(Said, R., 1962, p.103)والبحرية وبقايا األسماك 
 : Lower Mioceneتكوينات الميوسين األسفل  -4
تغطى تكوينات الميوسين األسفل مساحة محدودة من منطقة الدراسة، وتتوزع في    

منطقتين أولها شمال غرب منطقة الدراسة ويسمى تكوين المغرة والذي ترتكز صخوره   
الحصى   من  ويت لف  األوليجوسين  تكوينات  المتحجرة    الصوانيفوق  األشجار  وجذوع 

 (Said, R., 1962, p.104) هياكل البحريةوأصداف المياه العذبة والعديد من بقايا ال
وتانيها في غرب وجنوب غرب منطقة الدراسة متمثلة في تالل بازلتية ميوسينية تظهر  ،
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 امتداداتعلى السطح على هيئة بقع متناترة في شكل تالل بركانية والقليل منها في شكل  
فالق امتداد خطًا مستقيم  فيت خذ    شرقية  جنوبية  -غربية    شماليةطولية   امتداد  ًا مع 

  جنوبية  -  شرقية  شمالية  امتدادات األبيض )اتجاه خليج السويس( والبعض اآلخر ي خذ  
تصلبت داخل التكوينات السطحية، ومع تعرض   والتيوتشمل معظم التالل المتبقية    غربية

أزالت الطبقات السطحية، ظهرت التالل البازلتية على السطح    التيحت  نالمنطقة لعوامل ال
 قارة جهنم(.  -جوانب الكويستات أو الحافات الشمالية الغربية )حافة مدور البغال  في
 تكوينات الزمن الرابع:   -5
الحصى   - في  التكوينات  هذه  تتمثل  البليستوسين:  مناطق   فيينتشر    الذيتكوينات 

جنوب غرب منطقة الدراسة ويت لف من حصى وكلنجولوميرات، ترسبت   فيمحدودة  
إلى الشرق والشمال   الغربيكانت تجرى من الغرب والجنوب    التيبفعل األودية الجافة  

وزلط الكوارتز، باإلضافة إلى كتل من    صواني، وتت لف تكويناتها من حجر  الشرقي
 . (Beadnell, H.J., 1905 , p.73) الجيري الحجر 

كما تشمل هذه التكوينات الرواسب النيلية القديمة التي تظهر على السطح فى  
شمال شرق منطقة الدراسة، وتتكون من الرمال المختلطة بالحصى والحصباء التى اشتقت 

. باإلضافة إلى Tamer, M.A., 1986 , p.16)من صخور الحجر الرملى النوبى )
ركز فى أقصى شمال شرق المنخفض د, وتت لف الرواسب النيلية القديمة والحديثة التي تت

من صخور الحجر   اشتقت هذه الرواسب من الرمال المختلطة بالحصى الحصباء والتي  
والرواسب الفيضية التي تت لف   (Abd El-Baky,A., 1972 , p.16)  الرملي النوبي

مها هذه الرواسب من الزلط والحصى والحصباء المستدير وشبه المستدير والرمال ب حجا 
رتز المختلفة، وتتباين الحبيبات بها حسب نو ية صخور المصدر، وتركيبها عادة من الكوا

السوداء و  الرملية الطولية  والفلسبار والرمال  الكثبان  تتمثل في  العذبة  البحيرات  رواسب 
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الطمى بذرات  المختلطة  الناعمة  والرمال  الرملية  شرق   فيوتتركز    ،والفرشات  شمال 
 نت بحيرتا منخفض وادى الريان الشمالية والجنوبية. المنخفض، حيث تكو 

 

 التكوينات الجيولوجية بمحمية وادي الريان.  (2)شكل 
 

 في تشمل رواسب السلت والرمال البحيرية ورواسب السبخات  تكوينات الهولوسين:    -6
الريان، وتت لف هذه الرواسب من حبيبات من الرمل والزلط بجانب الطمي   واديمنخفض  

نات اوالسلت وتتمثل األهمية االقتصادية لدراسة هذه التكوينات في احتوائها على أغلب خز 
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المياه الجوفية باإلضافة إلى نمو النباتات واألعشاب نتيجة لقدرتها على امتصاص مياه  
 .األمطار وحفظها من التبخر 

في تشكيل المالمح الرئيسية بمحمية  أترت الصدوع بشكل واضح    والطيات: الصدوع    -7
 التيويرجع ذلك إلى أن المنطقة كانت عرضة للعديد من حركات التصدع    ؛وادي الريان

خاصة وأن البنية الجيولوجية لوادي الريان ارتبطت بوقوعه    ،بدأت منذ ما قبل الكمبرى 
الرصيف الثابت بالرصيف المقلقل مما جعل الجزء الشمالي والغربي يقع    التقاءفي منطقة  

ضمن الرصيف المستقر في حين يقع الجزء الجنوبي والشرقي ضمن الرصيف المقلقل 
بالعديد من ال البنائي لوادي الريان  ت تر الهيكل  الناتجة عن عمليتي الشد حيث  صدوع 

إضعاف سطح المنطقة أمام عوامل التعرية، مما   في، وقد ساهمت الصدوع   وااللتواء
 ساعد على نش ة العديد من األشكال الجيومورفولوجية بمنطقة الدراسة .

تانويًا فى تشكيل سطح    أدت   التيوتعد الطيات من التراكيب الچيولوچية   دورًا 
لدور الذى ساهمت به الصدوع وظلت حركات الطي نشطة حتى نهاية  المنطقة مقارنًة با

ا طيات العصيدة وعبد الحفيظ  هاأليوسين األوسط، وتتنوع الطيات ما بين طيات مقعرة أهم
األبيض, وطيتي وادي المويلح وطية وادي الريان والتي تمتد من الشمال الشرقي   والسقال

  14إلى الجنوب الغربي وتعد من أطول الطيات بمنطقة الدراسة حيث يبلغ طولها حوالي  
وطية   البقرات  وطية حطة  المدورة  وطية  الريان  منقار  أهمها طية  محدبة  وطيات  كم، 

العرب   وجود   (ElKhashab, H &Youssef, M,1983,p.61قصور  ويتركز   ,)
الرسوبية،   فيالطيات   المنطقة والذى يغلب عليه الصخور  الجنوبي الغربي من  الجزء 

، مما يوحى الشرقيالشمالي    -الغربي معظمها االتجاه الجنوب    فيوت خذ محاور الطيات  
التصدع    ب نها حركات  صاحبت  تاريخها   التيقد  مدى  على  المنطقة  لها  تعرضت 

 چى، وأنها ليست صدًى للحركات االلتوائية األلبية.الچيولو 
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تساهم بشكل واضح    الجيولوجيةمما سبق يمكن القول ب ن التكوينات والتراكيب  
لتكون  التعرية  الجيولوجية مع عوامل  التراكيب  تتفاعل  البيئية حيث  السياحة  تنمية  في 

الموائد   مثل  المنظر  جميلة  المالمح  متفردة  الصخرية  الصحراوية،أشكااًل    ،والشواهد 
 ، باإلضافة إلى تشكيالت البازلت والطيات والتركيب العمداني لصخور الريوليت   ،والكدوات 

الجبلية المعدنية  ،والكهوف   ،والممرات  المائية  ،والعيون  والمساقط  الشالالت    ،ومناطق 
الجبلية  باإلضافة والحافات  الكتل  األ   ،إلى  الناتجة عن  شكال  وبعض  الجيومورفولوجية 

 عمليات التجوية مثل أقراص عسل النحل. 
 

 الخصائص المناخية:-ثالثاً 
جذبًا   وأقواها  السياحة  في  المؤترة  الطبيعية  المقومات  أهم  من  المنييييا   يعتبر 

حيث يعتبر المنا  الجيد والمناسب عاماًل مهما في جذب السائحين وانتعاش   ؛للسائحين
الذي يوجه السائح نحو بلد   فالمنا  ي تي في مقدمة المقومات الطبيعية  ،السياحة البيئية

فهو عادة يختار المكان الذي تتوفر فيه ظروف مناخية مالئمة، فهناك العديد من  معين  
المناطق التي تتميز بمقومات سياحية متعددة، لكنها تفتقر إلى المنا  الجيد مما يقلل من  
أهميتها، ومن تم كان للمنا  الدور األكبر في حركة السياحة فالمكان الذي يختاره السائح  

روف مناخية وبيئية مالئمة لتحركاته وحاجاته، تختلف بشكل كبير  يجب أن يتوفر به ظ
 يتالءم عن المكان الذي يعيش فيه، فالسائح يحدد مناطق زيارته في ضوء األماكن التي  

يكون   ما  فغالبًا  اإلقليم،  داخل  في  وتحركاته  احتياجاته  مع  المنا   إلى   انتقالهمفيها 
 ة. المصايف أو المشاتي خالل إجازاتهم السنوي

ومن هنا تبدو العالقة وتيقة بين العناصر المناخية المختلفة والسياحة من خالل  
 أترها الواضح في الجذب السياحي داخل محمية وادي الريان. 
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درجة الحرارة العنصر المناخي الرئيسي الذي تتوقف عليه جميع العناصر    د تع  الحرارة: -أ
قة الدراسة بدفئها في الشتاء المناخية األخرى في الجذب السياحي، حيث تتميز منط 

وارتفاع درجة حرارتها قلياًل خالل فصل الصيف، وعليه فإننا نجد ارتفاعا في درجات 
م ، ويالحظ 29.7الحرارة صيفا حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العظمى بمحطة الفيوم  

يونيو ويوليو وأغسطس   م 36.8أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت خالل أشهر 
م، أما    14.3م على الترتيب، أما أدنى درجة حرارة فبلغ متوسطها  36.9م,  37.1,

م , وأن أعلى متوسط حرارة  29.3محطة أطسا وصل متوسط درجة الحرارة العظمى  
في حين وصل أقل متوسط    درجة مئوية،  37.5عظمى سجل في شهر أغسطس  

(  1ل )درجة مئوية  كما يتضح من جدو   19.5لدرجة الحرارة العظمى في شهر يناير  
 (.3وشكل )

 (. 2001-1960( ملخص درجة الحرارة في منطقة الدراسة خالل الفترة من )1) جدول
 درجة الحرارة البيانات المناخية 

 المحطة
المتوسط  
 السنوي 

 متوسط درجة
 الحرارة العظمى 

 متوسط درجة الحرارة الدنيا 

 14.3 29.7 21.6 الفيوم 
 14.7 29.3 22 أطسا 

 :بيانات هيئة األرصاد الجويةملخص عن 
الشك أن ظاهرة السعي وراء سطوع الشمس بمنطقة الدراسة خاصة في فصل الشتاء  -

ها المشرقة يمثل أحد عوامل الجذب السياحي حيث تشتهر مصر بصفة عامة بشمس
نه في شهر يناير الذي يعد أبرد شهور السنة تصل متوسط  إومناخها المعتدل حيث  
في حين تصل النهاية العظمى    ،م6,4بمنطقة الدراسة     الحرارةالنهاية الصغرى لدرجة  

جانب من شمال  ن األ يمما يساعد بدوره على جذب السائح   م 19.9  نفسه  في الشهر
ع الشمس في فصل حيث تتمتع منطقة الدراسة بساعات طويلة من سطو   ؛أوربا وأمريكا
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يعد  والذي  الحرارة  درجة  بانخفاض  الشمس  القتران سطوع  نظرًا  الدفء  مع  الشتاء 
عنصرًا هامًا للسياحة العالجية إذ يتحدد النشاط العالجي وفقًا إلى درجة سطوعها 
ومدى درجة اإلشعاع الصادر منها حيث نجد أن ضوء الشمس يعالج لين العظام 

د( الذي يساعد الجلد على تكوين البروتين كما أن لألشعة  والكساح من خالل فيتامين )
على إفراز العصير المعدي وضغط الدم وزيادة الدم والكالسيوم   فعاال  االشمسية ت تير 

 والفوسفور وتزيد من مقاومة الجسم ضد المرض. 

 

 
 للحرارة العظمى والصغرى بمحطتي منطقة الدراسة  الشهري المتوسط  (3)شكل 

 

مما سبق يتضح أن درجة الحرارة من أهم العناصر المناخية التي تتوقف عليها         
جميع العناصر المناخية األخرى المؤترة على السياحة واألنشطة المختلفة نتيجة لت تيرها  
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الواضح على راحة اإلنسان ونشاطه، حيث تعكس درجات الحرارة اتساع موسم السياحة  
والخريف والشتاء وبالتالي فهي عنصر جذب سياحي    في المحافظة ليمتد ليشمل الربيع

الحرارة غير   ةأو المرتفعمهم ومحرك للسياحة، ولهذا نجد أن المناطق الشديدة البرودة  
نسان  عتدلة الحرارة التي يشعر فيها اإل جاذبة للسياح، وإنما طاردة لهم إلى المناطق الم

بالراحة الجسدية والنفسية، وتعتبر درجة الحرارة أحد العناصر المناخية المهمة التي لها 
شبه الصحراوي الذي يتميز   اإلقليمت تير واضح على منطقة الدراسة نظرًا لوقوعها في  

 بالجفاف وندرة األمطار إلى حد ما.
المنا  الهامة التي تؤتر في  من عناصر   تعد الرطوبة النسبية  الرطوبة النسبية:  - ب

مؤترًا في إحسا  اإلنسان بالراحة بمنطقة الدراسة   السياحة البيئية نظرًا ألنها تلعب دوراً 
عن   والرطوبة  الحرارة  عنصري  فصل  يصعب  إذ  الحرارة  لفاعلية  لتحديدها  وذلك 

نسان وأيضًا من خالل كونها عنصر  جال ت تيرهما الحيوي على راحة اإل بعضهما في م
المرضى ا األطباء  ينصح  ما  كثيرًا  حيث  األمراض  من  العديد  من  مناخي  ستشفاء 

بالذهاب إلى المناطق نقية الهواء والتي تتمتع بجفاف جوها وانخفاض رطوبتها نوعًا 
 ؛ ولذلك ُتعد الرطوبة النسبية من عناصر المنا  الهامة التي تؤتر في الحركة السياحية 

ي إحسا  اإلنسان بالراحة في األجواء الحارة إذا كانت نظرًا ألنها تلعب دورًا مؤترًا ف
منخفضة، في حين يحدث عكس ذلك في حالة ارتفاعها وخاصة إذا اقترن ذلك بدرجة  

الرب،   )جاد  عالية  ص 2004حرارة  المعدالت 230،  التالي  الجدول  ويوضح   ,)
 الشهرية للرطوبة النسبية بمنطقة الدراسة.
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وبة النسبية بمحطتي منطقة الدراسة خالل الفترة ( المتوسط الشهري للرط2جدول )
(1960 -2001 ) 
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 66.5 63.7 59 57.4 55.4 53.2 48.3 47.5 50.5 56.9 60 65.5 درجة الرطوبة
 رصاد الجوية بيانات غير منشورةهيئة األ 

 

( أن المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في  4(، وشكل )2يتضح من الجدول )
نوفمبر،   يرتفع خالل شهور  الدراسة  إلى    ديسمبر،منطقة  تصل  حيث    ، %63,7يناير 

على الترتيب، وينخفض معدل الرطوبة النسبية في الفترة ما بين شهر   65,5%،  66%
بسبب ارتفاع درجة الحرارة    % 47,5و  مايمار  وشهر يوليو، وتبلغ أقل نسبة لها في شهر  

 وارتفاع معدالت التبخر.
وبدراسة هذه النسبة اتضح أن منا  محافظة الفيوم شبه معتدل في نسبة رطوبته  

ها دور مؤتر ليكون    انخفاضها، فالرطوبة في حالة  %57حيث يصل متوسطها حوالي  
 . ارتفاعهانسان بالراحة في منطقة الدراسة والعكس في حالة على شعور اإل

 
 ( المعدل الشهري للرطوبة النسبية بمنطقة الدراسة.4شكل )
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 المناخ وراحة اإلنسان: -
على   ت تيرًا  المناخية  العناصر  أكثر  من  والرطوبة  الحرارة  اإلتعد  نسان  صحة 

بينهما وتحديد ما يعرف بالحرارة المحسوسة وشعوره بالراحة أو الضيق وذلك للعالقة القوية  
ويشعر اإلنسان بالراحة إذا كانت الظروف الجوية المحيطة به تتناسب مع درجة حرارة 

م( من خالل الموازنة الحرارية بين الجسم والمحيط الخارجي, فعندما يكتسب   37)  جسمه
اإليعاز يبدأ  تساهم في رفع درجة حرارته عندها  للجلد من خالل   الجسم طاقة حرارية 

درجة وهي   37للتخفيف من الحرارة وأعادتها إلى   الجهاز العصبي بضرورة فرز العرق 
أو بالراحة  اإلنسان  شعور  على  تؤتر  أخرى  متغيرات  وهناك  الإرادية,  ضيقه    عمليات 

، ويتبين من خالل التطبيق   (Ying ,S,2019,p.2)كالعمر والحالة النفسية والفسيولوجية
تباين في االرتفاع المكاني،  اسة أن هناك اختالفات حرارية تنش  من العلى منطقة الدر 

ن درجة الحرارة األنسب والتي تؤتر بدورها على الحركة السياحية تتراوح ما بين  إحيث  
م على مدار السنة، وهي درجة حييييييييييرارة مناسبة لشعور السائح  بالراحة 29,6م و  12,7

 النفسية والجسدية.  
أن تقوم ب همية التنظيم والموازنة   يمكنوعملية التعرق من أهم العمليات التي  

الجسم للعرق قرينة لمدى    الحرارية داخل الجسم ولذلك استخدم بعض الباحثين معدل إفراز
 نسان بالضيق من الظروف الجوية. شعور اإل

لمنا  في  وقد تم تطبيق بعض المقاييس والنماذج التي تعالج الدور الذي يلعبه ا
بهدف التعرف على مدى مالئمة   واالنزعاج إحسا  اإلنسان بالراحة أو شعوره بالضيق  

  واالستجمام منا  منطقة الدراسة لراحة جسم اإلنسان وتحديد أكثر المناطق مالئمة للتنزه 
 وأنسب األوقات مالئمة لممارسة تلك النشاطات: 
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 ومن أهم هذه المقاييس: 
والذي يقيس معدل إفراز الجسم للعرق واستخدام ذلك كمعيار لمدى مقياس أدولف:  -1

على   ذلك  وأتر  المناخية  الظروف  والضيق من  بالراحة  بعدم اإلحسا   اإلنسان  شعور 
)جرام/ التعرق  مقيا   أدولف  حدد  وقد  الدراسة،  بمنطقة  السياحي  ساعة(  النشاط 

 ( وهو: 182، ص 2004طلبة،)
 (. 33-)ت  41+ 720التعرق)جرام/ساعة( في الشمس = معدل 

 (.33- ت ) 39+ 400معدل التعرق)جرام/ساعة( في الليل = 

 حيث ت = درجة حرارة الهواء بالمئوي.  
وبتطبيق هاتين المعادلتين أمكن التعرف على كمية العرق خالل فصلي الصيف  

فصل الصيف ن كمية التعرق تزيد خالل  إ حيث    ؛(3تاء كما يتضح من الجدول )والش
إلى  التعرق  النهار حيث وصلت كمية  إلى   879.9أتناء  ذلك  الساعة ويرجع  جرام في 
فصل   خالل  نهارًا  الحرارة  درجة  يعني    الصيف،ارتفاع  الراحة   انخفاض وهذا  مستوى 

وزيادة إحساسه بالضيق والضجر واالنزعاج، في حين وصلت كمية التعرق صيفًا    لإلنسان
رام في الساعة وهي كمية قليلة مقارنة بكمية التعرق خالل ج  20.8   أتناء الليل إلى  

 فصل الصيف نهارًا.  
حيث   ؛وتنخفض معدالت التعرق بمنطقة الدراسييييييييية خالل فصيييييييييل الشيييييييييتاء نهاراً 

جرام / السيييياعة وذلك نتيجة لسييييقوط األشييييعة الشييييمسييييية   187وصييييلت كمية التعرق إلى 
بصيييييييورة مائلة أتناء النهار وبالتالي تقل كميتها وت تيرها باإلضيييييييافة إلى قلة مدة سيييييييطوع 
الشييمس لقصيير طول النهار، فانخفاض كمية التعرق بمنطقة الدراسيية شييتاًء وتحت أشييعة 

بالضييييق مما يجعل الشيييمس يعني شيييعور اإلنسيييان بقدر أكبر من الراحة وعدم إحسييياسيييه  
للسييياحة واالسييتجمام وممارسيية أنشييطة التجوال واالسييتجمام والتنزه   الدراسيية جاذبةمنطقة  

 والرياضات الشتوية المختلفة.
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 لمعادلة أدولف. النسبية طبقاً ( متوسط درجات الحرارة والرطوبة 3جدول )

 الجوية. المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات هيئة االرصاد 
  النسيييبية بصيييفتهماوالذي يربط راحة اإلنسيييان بدرجة الحرارة والرطوبة   مقيا  أوليفر:  -2

  الدراسة.العنصرين الرئيسين المؤترين في الراحة المناخية لإلنسان في منطقة 
 ويتمثل هذا المقيا  في المعادلة:

 (.58-)ح ف  × ر ن(0.55 -0.55) –م ح ر =ح ف 

   (2)م ح ر=معامل الرطوبة النسبية    ح ف =متوسط درجة الحرارة )فهرنهيت( 

 قيم تابتة. = 58 -0.55النسبية رن =متوسط الرطوبة 

عنييدئييذ يكون الجو مريحييًا لكييل   65  –  60بين  فييإذا كييان نيياتج المعييادليية يتراوح  
بالراحة،    يشيييييييعرون فقط فراد نصيييييييف األ  فإن  75  -65كان ناتج المعادلة   إذافراد، أما األ

 فراد ال يشعرون بالراحة.جميع األ فإن 85-75من كبر أوحينما تكون القيمة 
 
 
 
 
 

 )ساعة/جرام(كمية التعرق في الليل  كمية التعرق في الشمس )ساعة/جرام(

 )خالل الليل(الصغرى درجة الحرارة  درجة الحرارة العظمي)خالل النهار(

الشتاء  
 م

الصيف  
 م

 العرق 
 شتاء  

العرق  
 صيفاً 

الشتاء  
 م

الصيف  
 العرق صيفاً  العرق شتاء  م

20.9 36.9 187 879,9 7,1 20.8 -610,1 -75.8 



 2021يوليو ( األولالجزء  – 53العدد )                          بقنا        مجلة كلية اآلداب           

 

- 1736  - 

 لمعادلة أوليفر. النسبية طبقاً ( متوسط درجات الحرارة والرطوبة 4جدول )

 (2016-1960رصاد الجوية )بيانات هيئة األ  على المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتماداً 
  

( ومن خييييييييييييييييييييييييييييييالل تطبيق مقيا  أوليفر الذي يربط بين راحة  4ومن الجدول) 
الدراسييييييية  لألنشيييييييطة اإلنسيييييييان ودرجة الحرارة والرطوبة النسيييييييبية اتضيييييييح مالئمة منطقة  

حيث وجد أن مقيا  الحرارة والرطوبة النسييييبية   ؛السييييياحية خاصيييية خالل فصييييل الشييييتاء
  64,5ونوفمبر  61,5، ومار   57,5، وفبراير  56,1مالئم لمعظم األفراد في شهور يناير

بريل أ،  في حين يكييييييييييييييييييييييييييييييييون مالئمًا ألكثر من نصف األفراد في شهور 57.9وديسمبر  
، بينما تعتبر شييهور فصييل يونيو ويوليو وأغسييطس   71كتوبر  أ، و   72,2  ،  ومايو67,5

، ويشيييييير هذا إلى حالة الجو خالل هذا 75غير مريحة لكل األفراد حيث يتعدى معدلها 
 الشهور تسبب الضيق واالنزعاج وقلة الراحة المناخية لسكان منطقة الدراسة.   

ــــ  نسيييييان وهدوء نفسييييييته أو نقص العوامل التي تسييييياعد على راحة اإل  من الرياح: -جـــــــــ
يكون ت تيرها واضييييحًا في شييييعور  حسييييا  بدرجة حرارة الهواء ففي الجو الحار الرطب اإل
يكون تي تيرهيا غير مريح حييث يزييد نسييييييييييييييان بيالراحية أميا الجو البيارد منخفض الرطوبية  اإل

 
 الشهر
 

متوسط درجة  
 الحرارة)ف(

الرطوبة 
 النسبية

ناتج 
معادلة 
 أوليفر 

متوسط درجة   الشهر
 الحرارة)ف(

الرطوبة 
 النسبية

ناتج 
معادلة 
 أوليفر 
 

 77,2 53.2 84 يوليو  56.1 65.5 55.7 يناير 
 77.8 55.4 84,4 أغسطس 57,5 60 57,4 فبراير
 75.5 57.4 80,7 سبتمبر 61.5 56.9 62.7 مارس 
 71 59 74.9 أكتوبر  67,5 50.5 71 إبريل
 64.6 63.7 66,2 نوفمبر  72.2 47.5 78 مايو
 57.9 66.5 57.8 ديسمبر 75.6 48.3 82.5 يونيو 
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 اليدافئواء على إزاحية الهواء حييث تعميل حركية اله ؛نسييييييييييييييان ببرودة الهواءاإلحسييييييييييييييا   إ
يد الفرق الحراري بينهما  ز سييييييييتبداله بهواء أكثر برودة, مما ينسييييييييان واالمالمس لجسييييييييم اإل

فيؤدي إلى زيادة الفقدان الحراري من الجسييم بسييرعة والعكس صييحيح , كما تؤدي الرياح 
من   م33إلى انخفاض درجة  حرارة الجسييييييييم تدريجيًا عندما تكون درجة حرارتها أقل من  

المفرز عن طريق إزا تبخيرهييييا للعرق  المالمس لجلييييد  خالل زيييييادة  الرطييييب  الهواء  حيييية 
تبخر من سيييطح الجلد ومن تم زيادة نسيييان واسيييتبداله بهواء جاف يسييياعد على زيادة الاإل
م فإن 33نسيييييييييييييان بتلطيف الجو والعكس في حالة زيادة درجة الحرارة عن  حسيييييييييييييا  اإلإ

بهواء أكثر منه   واسييييييتبدالهء المالمس لجلد اإلنسييييييان  حركة الهواء تعمل على إزاحة الهوا
حرارة تفوق حرارة ما يفقد من جسيييم اإلنسيييان بسيييبب التبخر ومن تم زيادة شيييعوره بالحر, 
وللرياح آتار سيلبية على صيحة االنسيان وسيلوكه, فقد تسيبب الرياح عواصيف رملية مثيرة  
لألتربة والغبار، مما ينعكس على شيييييعور اإلنسيييييان بعدم االرتياح واالنزعاج، وبذلك تحد 

  .شاط السياحيمن الن
ومن دراسييييييييية المعدالت الشيييييييييهرية لتوزيع النسيييييييييب المئوية التجاهات الرياح في 
محطتي منطقة الدراسيييييييييييية يالحظ أن الرياح السييييييييييييائدة طول العام هي الرياح الشييييييييييييمالية 
والشييييمالية الشييييرقية حيث تسييييود الرياح الشييييمالية على منخفض وادى الريان أتناء فصييييل 

، ويلى ذلك سييييادة الرياح الشيييمالية الشيييرقية بنسيييبة  %17.5الشيييتاء، وتصيييل نسيييبتها إلى 
فصل الصيف عما هو عليه الحال   فيوال تتغير اتجاهات الرياح السائدة كثيرًا    ،15.3%
فصل   فيالسائدة إال أن نسبتها تزيد   هيفصل الشتاء، حيث تستمر الرياح الشمالية  في

اًل عن زيادة نسيييبة  هذا الفصيييل، فضييي في  % 51.3الصييييف عن فصيييل الشيييتاء فتبلغ نحو
 .%35.2هبوب الرياح الشمالية الغربية 
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فصيييل الشيييتاء ويليه فصيييل الخريف،  فيكما توجد أعلى معدالت سيييكون الرياح   
 القاري بينما ينخفض معدل السيكون خالل فصيل الصييف، ويرجع ذلك إلى سييادة الطابع  

 فصل الشتاء. فيبمنطقة الدراسة، وسيادة الضغط المرتفع عليها 
كما تتميز بقلة   ،تتميز األمطار التي تسيييييييقط على منطقة الدراسييييييية بالفجائية المطر: -د

ويعتبر   مم،  0.98الجريان السييييييلي لها ويبلغ المتوسيييييط السييييينوي للمطر بمنطقة الدراسييييية
شيييهر ديسيييمبر أكثر شيييهور السييينة في متوسيييط كمية المطر المتسييياقطة إذ يبلغ متوسيييطه 

الترتيب في معدل كمية  مم على  2.1مم ،2,3مم، ويليها شيييييييييييهري مار  ونوفمبر    2.5
 الساقطة.المطر 

 ال تمثلفكمية األمطار التي تسيييييييييييقط على منطقة الدراسييييييييييية قليلة وبالتالي ف نها  
 عائقًا سياحيًا بل يمكن اعتبارها عامل تلطيف وتنقية للهواء.

كما تسيقط خالل   مايو،وتسيقط األمطار خالل الفترة من شيهر فبراير حتى شيهر 
ة الممتدة من شيييهر أكتوبر حتى شيييهر ديسيييمبر، وتتميز هذه األمطار بعدم انتظامها  الفتر 

وتغايرها زمانيًا ومكانيًا حيث تختلف في سييييييييقوطها بصييييييييورة كبيرة في توزيعها اليومي أو 
الفصييييييييلي والسيييييييينوي كما انعكس سييييييييقوط األمطار على الحياة النباتية والحيوانية بمحمية  

غطيياء نبيياتي يتييدرج من األعشييييييييييييييياب والنبيياتييات والتي   وادي الريييان ممييا أدى إلى ظهور
سييييياعدت على تنوع الحيوانات البرية كاألسيييييود والفهود والغزالن واألرانب والماعز الجبلي 

 والطيور المختلفة األشكال واألنواع. 
مما سييييييييييبق يمكن القول ب ن المنا  السييييييييييائد بمحمية وادي الريان أحد المقومات 

من   االسيييييييييتفادةالبيئية إذ تبرز أهميته في كونه يحدد أهمية    الطبيعية المالئمة للسيييييييييياحة
فهو منا  يتميز باالعتدال واالسييتقرار مقرونًا بالدفء بعيدًا   ،األنشييطة السييياحية المختلفة

الشيييييديدة وأشيييييعة الشيييييمس السييييياخنة هذه الخصيييييائص والسيييييمات جعلته مناخًا    الحرارةعن  
 مناسبًا لالستجمام الخلوي بمنطقة الدراسة.
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 رابعًا: المظاهر الطبيعية لسطح األرض:
المظاهر   ارتباطمظاهر السييييطح من أهم عناصيييير الجذب السييييياحي, وي تي   د تع

الطبيعية لسييطح األرض بالسييياحة والترفيه نتيجة لتمتع كثير من مظاهر السييطح بجمال 
وتتمثييل مظيياهر   ،(185ص    ،2004  ،المنظر, وبيي لوانهييا وأشييييييييييييييكييالهييا المختلفيية )طلبيية

السيييييييييطح في طبيعة التعرف على الخصيييييييييائص المورفولوجية وتضييييييييير  المنطقة ودرجة 
لسيييييييييياحة البيئية, كما تعتبر إحدى معطيات البيئة  انحدارها ومدى اسيييييييييتثمارها في تنمية ا

الطبيعية التي تترك أترًا كبيرًا على جذب السييائحين, وتتميز منطقة الدراسيية بتنوع أشييكال 
 فيالسييييييييييييطح تبعًا لخصييييييييييييائصييييييييييييها المورفولوجية حيث تتنوع الوحدات الجيومورفولوجية 

منخفض وادى الرييان ميا بين الحيافيات الجبليية المحيطية بمنخفض وادي الرييان والمتمثلية 
في الحافة الغربية، والحافة الشيييييييييرقية، والظاهرات الجيومورفولجية بقاع المنخفض, وفيما 

 يلى دراسة تفصيلية لهذه األشكال وذلك على النحو التالي:
 الحافات الرئيسية: -1
 الغربيكم تقريبييًا من الجنوب    131الحييافية الغربييية لمسيييييييييييييييافية  الحييافية الغربييية: تمتييد   -

والشييييرق في شييييكل قو  بسييييبب النحت بفعل روافد األودية    الشييييرقيصييييوب الشييييمال 
اتجاه الشيييييييييييييرق،  فيالجافة، وتنحدر تلك الحافة انحدارات تدريجية بطيئة من الغرب 

ر على هيئة  ، حيث تظهالشرقينحو الجنوب   الغربي  الشماليجزئها    فيبينما تنحدر  
 , Beadnell, H.J.,1905) كويسيييييييييييييتات متتابعة أهمها دور جهنم ومدور البغال

p.33) . 
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 ( االرتفاعات والمناسيب المختلفة بمنطقة منخفض وادي الريان. 4) كلش
 

وتقطع الحافة الغربية العديد من األودية الصييحراوية الجافة الضييحلة وتمثل أتار 
الفترات المطيرة السيييييييييابقة، كما يظهر أعالها عدد من التالل  فيلعمليات التعرية المائية  

القارة منها قارة جهنم وقارة المظلة وغيرها،    باسمترتفع عما يحيط بها، تعرف محليًا    التي
 المنخفضة المحيطة بها. األراضيوعادة ما تتميز بقممها المستوية وشدة انحدارها نحو 
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وتتيي لف الحييافيية من طبقييات متبييادليية من الحجر الرملي والحجر الجيري الرملي 
سيييييطح والحجر الرملي الجيري، كما تغطي صيييييخور اإليوسيييييين األوسيييييط واألوليجوسيييييين  

الحيافية الغربيية للمنخفض، وتتي لف هيذه الصييييييييييييييخور من الحجر الجيري مع تيداخالت من 
مترًا   350-50المارل والصييييييلصييييييال والحصييييييى والرمال المفككة. وتتراوح مناسيييييييبها بين  

 فوق مستوى سطح البحر.   
ــرقية:  الحافة   - مترًا فوق مسييييييييتوى سييييييييطح البحر،   251-50ارتفاعها بين    يتراوحالشـــ

فاعيييًا باتجاه الجنوب، ويقطع سطحها عدد من األودية الجافييية تتجه بشكل عام  وتزداد ارت
، كما تنتشر بالحافة تيييييييييييالل منخفضة ارتفاع متقطعة بفعل الحركات الغربينحو الشمال 
تعرضيييييييييييت لها المنطقة، مثل جبل العش وجبل المشيييييييييييجيجة وتمتد الحافة  التيالتكتونية  

كم، وتنحدر   47.7، وتبلغ أطوالها الغربيل صيييوب الشيييما الشيييرقيالشيييرقية من الجنوب 
 .(Attiah, M.I., 1949 , p.58) الغربيالحافة صوب الغرب والجنوب 

تمثييل أحييد الظيياهرات الجيومورفولوجييية المؤترة على النشيييييييييييييييياط األوديــة الجبليــة:    -2
وترتبط تلك الت تيرات في توفير مواضييع مرتفعة وجيدة إلنشيياء مجموعة   البيئي،السييياحي  

 من القرى السياحية. وكذلك توفير أنماط سياحية لهذه القرى.
وتجرى مجموعات كثيرة من األودية على سيطح منطقة الدراسية وتصيب في هذه 
المنطقة وهي تختلف في خصيييائصيييها التضييياريسيييية من حيث العمق والمسيييار واالتسييياع  

ائص المورفومترية والمورفولوجية  صييييييييييييكثرة القيعان كما تختلف فيما بينها من حيث الخو 
ائص الليثولوجية للصييييييخور، ولكنها تتفق فيما بينها  صييييييبسييييييبب التباين في االنحدار والخ
ة أحواض التصريف وشبكاتها في معرفة خصائصها  سمن حيث صفة جريانها، وتفيد درا
ريسييييييييية، وتسييييييييتخدم هذه األودية كدروب جيدة للتوغل في المسيييييييياحية والشييييييييكلية التضييييييييا

الصييييييحراء وتنمية السييييييياحة البيئية ورحالت السييييييفاري بالسيييييييارات والجمال بمحمية وادي 
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كما أن بعضييييييها يزخر بالحياة الحيوانية والنباتية مما يشييييييجع على تنمية سييييييياحة  ، الريان
لهيا تحيدييد أمياكن األخطيار  كميا يمكن من خال  ،مراقبية ومشيييييييييييييياهيدة الحيياة البريية بيالمحميية

 الجيومورفولوجية وأنسب الطرق في تنمية منطقة الدراسة وجعلها وجهة سياحية. 
فاأللوان المختلفة  أًخاذ،مما سيبق يمكن القول ب ن المنطقة تتمتع بجمال طبيعي  

للصييييخور المكونة للحواف الجبلية تزداد رونقًا وجمااًل عند انعكا  أشييييعة الشييييمس على 
كمييا أن هييذه الحواف وجوانييب األودييية تقلييت وهييذبييت بفعييل عوامييل التجوييية   ،واجهيياتهييا

 اَلمختلفة والتي كان لها دورًا كبيرًا في ادخال البهجة في نفو  السائحين.
 

 الظاهرات الجيومورفولوجية بقاع المنخفض: -3
يتميز سييييطح منخفض وادى الريان بقلة التضيييير ، وباالنحدارات البسيييييطة تجاه  

حيث يتميز بانخفاضييه  ؛ األجزاء األكثر انخفاضييًا ويتفاوت منسييوبه من منطقة إلى أخرى 
  66في الوسيييييط في حين يرتفع بشيييييكل تدريجي نحو جوانبه، ويتراوح منسيييييوب القاع بين  

مترًا فوق مسييييييييتوى سييييييييطح البحر، حيث يغطى    50مترًا تحت مسييييييييتوى سييييييييطح البحر و
وتحده من الشييييييييرق والغرب  ،راسييييييييةمن مسيييييييياحة منطقة الد   %23.2مسيييييييياحة تقدر بنحو  

، الشيرقيالشيمال والشيمال  فيحافات تنحدر نحوه بشيكل متدرج ، بينما ال تتضيح حدوده 
ومن الجنوب وتتعييد األشييييييييييييييكييال االمورفولوجييية بقيياع المنخفض؛ حيييث يوجييد بييه التالل 

ض المنعزلة والعيون والبحيرات والعديد من الكثبان الرملية، كما تظهر أيضيا بقاع المنخف
حقول النباك والفرشيييات الرملية والتي تتشيييكل فوقها التموجات الرملية ب شيييكالها وأحجامها 

 المختلفة, وتتمثل أهم األشكال المورفولوجية المميزة لقاع المنخفض فيما يلى:
 بحيرات وادي الريان:   -أ

مستوى  م فوق 42تقع بحيرتا وادي الريان في قاع المنخفض على ارتفاع    البحيرتان:  -1
 ،شييرقاَ  31   17   34وخط طول   ،شييماال  30  3  51سييطح البحر وعند دائرة عرض 
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م عنيدميا تم توجييه المياء الزائيد من الصييييييييييييييرف 1973بحيرتيا الرييان في عيام  وتشييييييييييييييكليت  
الزراعي إلى الجزء السيييييييييفلي من وادي الريان من أجل إبطاء الزيادة في منسيييييييييوب المياه 

اه في هذه المنطقة الشييييييييديدة الجفاف أتر بيئي حيث الجوفية في الفيوم وكان لظهور المي
انتقليت أنواع جيدييدة من الثيدييات والطيور والالفقيارييات والنبياتيات إلى منطقية وادي الرييان  

وتعتبر بحيرتا    (،42ص ،  2018  ،وكذلك خلق بيئات تكاتر األسيييماك )خطاب وآخرون 
في النشييييييييييياط  اسيييييييييييتغاللها  وادي الريان بيئة طبيعية نظيفة هادئة خالية من التلوث يمكن

حيث تعد مكانًا مثاليًا للعديد من أنشيييطة السيييياحة البيئية المائية مثل رياضييية   ؛السيييياحي
التجديف وسييييياحة األلواح الشييييرا ية والسييييير بالدرجات على طول الجزء الجنوبي الغربي 

 لبحيرة قارون باإلضافة إلى سياحة مراقبة الطيور.  

 
 موقع البحيرة العليا والبحيرة السفلى بمحمية وادي الريان  (5)شكل 

 الشييييييييرقي البحيرة الشييييييييمالية( أقصييييييييى الشييييييييمال )العليا تشييييييييغل البحيرة  البحيرة العليا:   -
  8.7-منسيييوب  المسييياخيط عنيييييييييييييييييد وتوجد بوادي  2كم  65للمنخفض وتبلغ مسييياحتها  

ونسيبة الملوحة بها حوالي   امتر   20وترتفع بمنسيوبها عن البحيرة السيفلى بمقدار   مترًا،
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م ومنسييييييوب المياه خمسيييييية أمتار تحت سييييييطح   22جم/لتر وأقصييييييى عمق لها   1.5
 البحر ومياها شبه ملحية ومتجددة.

 
 البحيرة األولى( ويالحظ وجود النباتات البرية حولها.) العليا  ( البحيرة1)صورة 

 

وتبلغ مسياحتها   ،البحيرة الجنوبية( بوادي الريان)السيفلى تقع البحيرة   البحيرة السـفلى: -
وهي البحيرة الكبيرة ونسييييييييييييييبية الملوحية بهيا مرتفعية عن البحيرة العلييا والتي   2كم  110
مواضييييع منها  فيجم /لتر نتيجة عملية البخر، وبينهما قناة وصييييل تظهر    2.8تبلغ  

وتجدر   مترًا،13.5مترًا بعرض   6.5مسييييييييييياقط مائية تعرف بالشيييييييييييالل، يبلغ ارتفاعه  
رتبط بكمية المياه الواردة إليهما من اإلشييييييارة إلى أن معدل اتسيييييياع هاتين البحيرتين ي

 منخفض الفيوم.

 
 الثالثة( والقناة الواصلة بين البحيرتين.  البحيرة) السفلى   ( البحيرة2)صورة  
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 العيون: - ب
الجزء الجنوبي الغربي من قيياع منخفض وادي الريييان، وتتمثييل   فيتوجييد هييذه العيون     
   6عيون رئيسية , العين األولى: تسيمى  بالعين البحرية وتقع على دائرة عرض   ةتالت في
كم تقريبًا من   1,5شييييييييييرقًا على مسييييييييييافة تقدر بحوالي    30  18شييييييييييماال وخط طول   29

حيرة الجنوبيية على منسييييييييييييييوب للب الغربياليذى يمتيد بمحياذاة الجيانيب   األسييييييييييييييفلتيالطريق 
عين الرييان الوسييييييييييييييطيانيية وتقع إلى الجنوب الغربي من   فهيمترًا، أميا العين الثيانيية:  24

م فوق مسيييييتوى سيييييطح 25كم, وتقع عند منسيييييوب  4العين البحرية بمسيييييافة تصيييييل إلى  
 فيأما  ،االسيييييتخدامات البشيييييرية المختلفة فيما مضيييييى فيالبحر، وقد اعتمد عليها البدو  

الزراعة واالسيتخدامات المنزلية   فيالوقت الحاضير فيسيتخدم رهبان دير صيموئيل مياهها  
العين الجنوبيية أو القبليية وتقع إلى الجنوب الشييييييييييييييرقي من   هيوالعين الثيالثية:    ،األخرى 

كانت   التيمترًا، وهى العين الرئيسيييييييية  25كم  عند منسييييييييوب    3العين الوسييييييييطانية بنحو  
 طريقها إلى الواحات البحرية قديمًا. فيعبر الصحراء ت التيتسقى منها القوافل 

 منطقة الشالالت:  -جـ
تتمثل منطقة الشيييييييييييالالت في النطاق الواصيييييييييييل بين البحيرتين العليا والسيييييييييييفلى 

لمنسيييييييوب بين البحيرتين  )البحيرة األولى والثالثة( وتقع بوادي القصييييييييمات ويصيييييييل فرق ا
ء علي تالث شييييييييييالالت طبيعية ينسيييييييييياب فيها المان مترًا وهي  بارة عن  يحوالي عشيييييييييير 

بين غابات من نبات البردي، وهي منطقة ذات جمال رائع  أمتار    ةارتفاع أكثر من خمس
ومناظر وتصييييييلح لرياضيييييية صيييييييد األسييييييماك مع عدم اإلضييييييرار بالتوازن البيئي بالمنطقة  

جانب (، إلى 3وتصيلح للرياضيات البحرية مثل رياضية الغوص وسيياحة التخييم صيورة )
األنشييييييييييييييطية الترفيهيية والسيييييييييييييييياحيية مثيل ركوب الخييل والجميال ومالعيب الجولف بمنطقة  

 الشالالت والغطاء النباتي وبعض التراكيب الجيولوجية المختلفة.
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 مناطق التخييم حول شالالت وادي الريان (3)صورة 

وهذه المنطقة تعد من المقومات الطبيعية الهامة للسييييييييييياحة البيئية وال ينقصيييييييييها  
سييييييوى توصيييييييل المرافق إليها لتوفير سييييييبل الراحة للزائرين فهي تحتاج لطريق مرصييييييوف  

متر فقط كما إنها تحتاج    1000حيث إنها ال تبعد عن طريق المسييييياهمة سيييييوي مسيييييافة  
كوبري علوي للمشيييييييييياة يربط  إلىتاج أيضييييييييييا  إلى توصيييييييييييل المياه العذبة والتليفونات وتح

 .جانبي الشالالت وبناء بعض الشاليهات الستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم

  
 الشالالت بمحمية وادي الريان.  (4)صورة 
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 التالل المنعزلة: -د
تعد التالل المنعزلة من أهم األشيييييكال الجيومورفولوجية التي تميز سيييييطح منطقة  
الدراسية، والتي تمثل البقية الباقية لبعض األسيطح القديمة المرتفعة المنسيوب التي أزالتها 

حيث قامت الرياح بالنحت بمناطق الضييييييييييييعف بتلك األسييييييييييييطح  ؛عوامل التعرية الهوائية
فظهرت بعض الكتل الصييييخرية على منسييييوب مرتفع عما يجاورها حيث قاومت عمليات  
التعرية لصالبة تكويناتها خاصة فوق قممها مما جعل تطور قمم تلك التالل محدودة إذا 

 (.5ورة )قورنت باألجزاء السفلى التي تتعرض لعمليات التعرية والتجوية ص
-وقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية للتالل المنعزلة أن المنحدرات المحدبة  

المقعرة هي الشيييييكل السيييييائد بها، وأن المسيييييافات األرضيييييية التي تغطيها الوحدات المقعرة 
ت خذ مسييييييييييييافات أطول من المسييييييييييييافات األرضييييييييييييية التي تغطيها الوحدات المحدبة على 

في نشيييييي ة التالل المنعزلة إلى  اه الجارية لها دورعلى أن المي جوانبها، ويعد هذا مؤشييييييراً 
 جانب عمليات التجوية وعامل الرياح.

 
 أثر التجوية والتعرية باألجزاء السفلى بأحد التالل بمنطقة وادي الريان  (5)صورة   

   
 فيوتنتشيييييييييييييير التالل المنعزلية فوق سييييييييييييييطح الحيافية الغربيية, حييث تتركز التالل  

حيث ت خذ بعض التالل اتجاه   الشييرقيجنوب غرب الحافة، وتقل باالتجاه نحو الشييمال  
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 -  غربيمن الحافة، واتجاه شيييييييمال   الشيييييييماليالجزء  في  غربي  جنوبي  -شيييييييرقيشيييييييمال 
وتظهر هذه التالل مختلفة األشييييييكال والصييييييفات والتي  ،جنوب الحافة في شييييييرقي  جنوبي

تشييييييييييييير لمسييييييييييييتوى سييييييييييييطح األرض المحلية قبل تطورها، وت ترها بعوامل التعرية المائية  
والتجوية الكيمائية خالل عصييييييييير البليسيييييييييتوسيييييييييين، والتجوية الميكانيكية والتعرية الهوائية 

محدبة القمم وبعضيها  شيكل تالل  فيخالل فترة الجفاف الحالية، حتى أن بعضيها يظهر 
ذو قمم مسييييييتوية وجوانب شييييييديدة االنحدار, كما تنتشيييييير بعض التالل الصييييييغيرة في قاع 
المنخفض ويرجع صغر هذه التالل إلى عمليات النحت الهوائي التي سادت المنطقة مع 
حلول الجفاف عليها باإلضييافة إلى عمليات التجوية وخاصيية الكيميائية وسييقوط األمطار 

شييييييييييييييكييل حواجز    فيوتظهر    ،ًا في زيييادة تيياكلهييا وتقلص أحجييامهييامهمييرًا  دو أدت  والتي  
  جنوبي/غربي  شيييييييمالياتجاه   فيصيييييييخرية ذات جوانب رأسيييييييية وسيييييييطح مسيييييييتوى، وتمتد 

 .شرقي
وتختلف أشييييكالها تبعًا لنشيييي تها حيث إن اختالف أشييييكالها وصييييفاتها يعد مؤشييييرًا   

ها بعوامل التعرية المختلفة، لمعرفة المسيييتوى السيييطحي لألرض القديمة قبل تطورها وت تر 
وت خذ منحدرات بعض هذه التالل الشيكل السيلمي حيث تتابع الطبقات الصيخرية الصيلبة 

 والهشة ويطلق عليها أسماء محلية مثل قارة المدورة وجهنم والعصيدة.
وقد أترت عمليات التعرية في تشكيل الجبال بمنطقة الدراسة لت خذ اشكال بديعة 

كما تحتوي تلك الجبال على بعض األديرة للرهبان المنحوتة في   يها،إلتجذب السييييييائحين  
رغبيية في التييدين والخلوة وكييذلييك للهروب من   طويليالجبييال والتي أنشيييييييييييييييي ت منييذ فترة  

 (.69ص ، 2002 ،الغزوات التي كان يتعرض لها الرهبان في الماضي )د بس
الدراسة على التكوينات  ويتوقف التطور الجيومورفولوجي للتالل المنعزلة بمنطقة  

كانت تلك التكوينات من الصييييييخور الهشيييييية يسيييييياعد ذلك على  حيث إذا ؛الصييييييخرية لها
نشيييييييياط العمليات المختلفة من التعرية والتجوية وهذا ما نجده بصييييييييخور منطقة الدراسيييييييية  
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والتي تت لف من الحجر الرملي وتدخالت من الطمي والصييييييييييلصييييييييييال ويغطى سييييييييييطحها 
 ال والحصى والحصباء.بالطبقات الهشة من الرم

تلييك المنطقيية الجبلييية المحيطيية والتي تعرف بمنطقية    المنعزلية فيوتتمثييل التالل    
ويطلق عليهيا محلييًا اسييييييييييييييم منياقير الرييان التخياذ الجبيال في هيذه المنطقية   الرييان،عيون 

شييييييييييييييكيل المنقيار وتحتوي على العيديد من الحفريات البحرية والمنياطق األترية وتتي لف من 
ت الحجر الجيري والتي تحتوي على حفريات متنوعة لكائنات بحرية من عصيييييييييييير  تكوينا

األيوسييييييييييييين أهمها حفريات النيموليت )قروش المالئكة( وقنافد البحر والقواقع وغيرها من 
 الكائنات البحرية.

 
 توضح منطقة جبل المدورة بالقرب من البحيرة السفلى  (6)صورة 

 

وجبييل بين    المييدورة،الريييان في جبييل    محمييية واديوتتمثييل التالل المنعزليية في  
وفيما يلي دراسيييييييية لكل   السييييييييفينة،النهدين وجبل المشييييييييجيجة ومناقير وادي الريان وجبل  

 منها:
 

تقابلها بالطرف اآلخر   بارة عن هضيييبة عالية على شيييكل دائرة  منطقة جبل المدورة: -
تالث هضيياب مرتفعة قريبة الشييبه باألهرامات وينسيياب الماء بينها على شييكل لسييان من 
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متر ويمتاز ب نه مظل بظل   500بطول حوالي   شيييييياطئوينسيييييياب أسييييييفل الجبل   البحيرة،
 .(6الجبل وهو من المناظر الطبيعية الخالبة الواقعة بالقرب من البحيرة السفلى صورة )

ــفينة: -  ،يظهر في الخلفية من الجهة اليمنى لجبل المدورة  جبل بين النهدين وجبل السـ
ق من كربونيات ويتكون هيذا الجبيل من هضيييييييييييييياب من الحجر الجيري والطفلية وبهيا عرو 

الصيييييييوديوم ويقع هذا الجبل جنوب غرب البحيرة السيييييييفلى كما تظهر في الخلفية البحيرة  
أما جبل السييييفينة فيتكون من الحجر   النهدين،السييييفلى وسييييمى بهذا االسييييم ألخذه وضييييع 
 الجيري ويظهر من بعيد على شكل سفينة.

ويتكون من   يقع جبل المشييييييييجيجة جنوب شييييييييرق البحيرة السييييييييفلى  جبل المشـــــجيجية: -
 هضاب رأسية من الحجر الجيري والطفلة يتخللها عروق من كربونات الصوديوم. 

 الكدوات: -هـ
صالبة طبقاتها، فتقوم الرياح بالنحت    فيهي  بارة عن أعمدة صحراوية تتباين  

جوانبها بالطبقات اللينة، بينما تقاوم الطبقات الصيييييلدة لعملية النحت فينشييييي  عن ذلك  فى
عمود صييييييييخري متفاوت األقطار، حيث يكون ذات قطر كبير بالطبقات الصييييييييلدة، ويقل 

 عن ذلك بالطبقات اللين.

 
 توضح أحد الكدوات شمال غرب منطقة الدراسة. (7)صورة 
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إحدى األشيييكال المورفولوجية الواقعة شيييمال غرب منطقة الدراسييية   وتعد الكدوات   
  -شيييييمالي ، وتقع عند منسيييييوب صيييييفر على محور (7)بالقرب من الحافة الغربية صيييييورة  

، وكذلك البطيخ المصيقول، باإلضيافة إلى الموائد الصيحراوية والمصياطب والنباك جنوبي
الرملية الحديثة والتموجات الرملية الرملية، تتخللها تجمعات من الكثبان الرملية الفرشيييات 

 (.68، ص 1993، الباقي)عبد 
 الموائد الصحراوية:  -و

تعد الموائد الصييييييييييحراوية من األشييييييييييكال الجيومورفولوجية التي تنتشيييييييييير في قاع 
منخفض وادي الريان, وتتكون من تعاقب طبقات صيلبة في أسيفلها تليها طبقات لينة في 
أعالها تم طبقات أكثر صييالبة تعلو األخيرة تم تليها طبقات أقل صييالبة في قمتها حيث 

إلى تحزز الموائد  مما يؤديألقل الصييييييييييالبة يشييييييييييتد بري الرياح في األجزاء الوسييييييييييطى ا
ويرجع التفاوت في األجزاء  ؛(8الصييييييحراوية في تلك األجزاء كما يتضييييييح من الصييييييورة )

المنحوتة من الموائد الصييييييييييحراوية بمنطقة الدراسيييييييييية إلى تعاقب طبقات الطفلة اللينة مع 
اللينة بمعدل طبقات الحجر الجيري الصيلبة حيث يزداد نحت الرياح في الطبقات الطفلة  

 أسرع من طبقات الحجر الجيري األكثر صالبة. 

 
 الموائد الصحراوية الواقعة في الشمال الغربي من البحيرة الشمالية  ( أحد8)صورة 
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وتتباين أنماط أشيييييييكال الموائد الصيييييييحراوية ما بين موائد صيييييييحراوية مدببة القمة 
الجزء الشيييييمالي الغربي من وموائد صيييييحراوية مسيييييطحة القمة وتتوزع بشيييييكل رئيسيييييي في 

 البحيرة الشمالية وإلى الجنوب من قارة المدورة.
وي تي ارتباط والموائد الصييييييييييييحراوية والكدوات بالسييييييييييييياحة والترفيه نتيجة لتمتعها  

 وب لوانها وأشكالها المختلفة.  المنظر،بجمال 
 الشواهد الصخرية. -ز

تتكون الشييواهد الصييخرية نتيجة لتعرض بعض الميسييات لعمليات التعرية بشييكل 
دائم فتقل مسياحتها بالنسيبة الرتفاعها فتظهر بشيكل طولي ذات جوانب شيديدة االنحدار, 
وتتباين في خصيييييائصيييييها المورفولوجية نظرًا الختالف الصيييييخور المكونة لها األمر الذي 

وتنتج   ،ي بفعل الرياح وتشيييييييكيل أنماطها المختلفةيترتب عليه تباين عمليات النحت والبر 
الشواهد الصخرية عن تطور الموائد الصحراوية, فعندما يشتد النحت السفلي بفعل الرياح 
في العمود الصييييييييييييييخري اليذي ترتكز علييه الطبقية األكثر صييييييييييييييالبية, تم تبيدأ  الطبقية العلييا 

وتسييييييقط على األرض بفعل األكثر صييييييالبة من الموائد الصييييييحراوية في الزوال واالنهيار  
الجاذبية األرضيييييييييية لتصيييييييييبح متقاربة مع األجزاء السيييييييييفلى عندئذ يطلق عليها الشيييييييييواهد 

  (Kurt,L, 1994,P.28)الصخرية. 
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 الشواهد الصخرية شمال غرب البحيرة األولى. (9)صورة 

 
 الكهوف:  -حـ

المرتبطة بصييييييييييييخور الحجر الجيري والتي  من أهم الظاهرات الجيومورفوفولوجية
تشيييكل معظم التالل بمنخفض وادي الريان وهي  بارة عن تجاويف غائرة  تتكون نتيجة  

حيث يزداد النحت في  ؛اختالف مقاومة الطبقات الصيييييييخرية لعوامل التعرية بفعل الرياح
وتتوزع هذ   ،(Allan,H,1964,P.57)األجزاء اللينة القليلة المقاومة والصيييييييخور الهشييييييية

الظاهرة في أماكن مختلفة بمنطقة الدراسيييييييييييييية وتظهر بوضييييييييييييييوح في الحافات الشييييييييييييييرقية 
 والحافات الغربية من المنخفض.

وتتسم الكهوف بمنطقة الدراسة أن معظمها ذات صخور داكنة اللون نسبيًا نظرًا 
يها الرواسييييييب المفككة وبعض كما أن أرضيييييييتها تغط  ،لت ترها بعمليات التجوية الكيميائية

الصخور الصغيرة المتساقطة من سقفها وبعض الكهوف بها فتحات صغيرة في أرضيتها  
  أخرى.تمثل مداخل لكهوف 
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 أقراص عسل النحل: -ط
تتكون في كثير في الحييييافييييات   من أهم الظيييياهرات الجيومورفولوجييييية التي التي

الصخرية بتالل وادي الريان بواسطة عمليات التعرية حيث تبدو في شكل تقوب متجاورة  
وتتباين الصيييخور في صيييالبتها فيزداد  ،في وجهات الصيييخور تشيييبه أقراص عسيييل النحل

نشيييياط الرياح في نحت المناطق الضييييعيفة من الصييييخر وتتكون بعض الثقوب الصييييغيرة  
ح في عمل دوامات داخل هذه الثقوب مما يؤدي إلى اتسييياعها وتعمقها, أو وتسيييتمر الريا

قييد تتكون هييذه الظيياهرة بفعييل قطرات النييدى أو قطرات المطر الفجييائي والتي تؤدي إلى 
إذابة الصييخور الجيرية مكونة تقوب صييغيرة سييرعان ما تتسييع وتتعمق وتتصييل ببعضييها  

 .(George ,E, 1982,p.108)البعض مكونة فجوات أكبر حجمًا 
 

 األرصفة والمنحدرات الصحراوية.  -ك    
حيث تبدو   ؛تظهر األرصييييييييييييفة الصييييييييييييحراوية في مناطق عدة بمنطقة الدراسيييييييييييية

كنطاقات متسييعة ومسييتوية نسييبيًا بمناطق السييهول وأشييباه السييهول كما في وسييط وشييرق 
ويغطى سييييطحها بطبقة رقيقة من الرواسييييب الخشيييينة حيث تعمل  (،10)صييييورة  المنطقة  
تذرية الرواسيييييييب الناعمة، ويتخلف عن ذلك الرواسيييييييب الخشييييييينة التي تعجز   علىالرياح 
وغالبًا ما يكتسييييب السييييطح العلوي للرصيييييف اللون الداكن لت تره    اكتسيييياحها،  علىالرياح 
تتميز األرصييييييييييييييفييييية الصييييييييييييييحراويييييية بخلوهيييييا من  األكسييييييييييييييييييدة،بعمليييييية   النبييييياتيييييات    كميييييا 
 (Jasper,K&Andrea,Z,2018. P.2).الطبيعية.
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 توضح األرصفة والمنحدرات الصحراوية بمحمية وادي الريان  (10)صورة 

 

األجزاء الوسييييييييييييييطي والدنيا من الحافات   علىأما المنحدرات الحصييييييييييييييوية فتوجد 
الشييييييرقية والغربية للمنخفض، وتغطي هذه المنحدرات مسيييييياحات واسييييييعة يتراوح انحدارها  

الحصييييييييى والحصييييييييباء يبلغ    رقيقة منبين صييييييييفر درجة وسييييييييت درجات، ويغطيها طبقة  
ومعظم الحصيى شيبه   والكوارتزيت،سيم، وتت لف من الصيوان والكوارتز   5متوسيط سيمكها 

 واألسطح المصقولة الالمعة. األلوان الداكنةالحصى  علىومستدير ويغلب  مستدير
وتسيييييتخدم األرصيييييفة والمنحدرات الصيييييحراوية كطرق لرحالت السيييييفاري بالجمال 

 والسيارات لالستمتاع باألماكن الصحراوية داخل المحمية.
 األشكال الرملية: -ل

رملية هائلة توفر ميادين ألكثر من نشيياط سييياحي    الدراسيية أشييكالتغطي منطقة  
ترفيهي كسيباق السييارات والدراجات النارية والتزلج على الرمال ومواقع المخيمات والنزهة  

 البرية في فصلي الربيع والشتاء.     
 واختالفوتتميز األشييييييييييييكال الرملية بمنطقة الدراسيييييييييييية بتنوع أشييييييييييييكالها وكثبانها  

اتهييا حيييث تظهر الكثبييان الرملييية الطولييية والهاللييية والنجمييية أنميياطهييا وأحجييامهييا واتجيياهيي
والفرشييييييييات الرملية والتموجات الرملية وفيما يلي دراسيييييييية ألهم األشييييييييكال الرملية بمحمية  

 الريان: وادي  
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 الكثبان الطولية:  -1
الكثبان الطولية هي تلك األشييييكال الرملية التي يزيد طولها عن عرضييييها بكثير،  

ن ينحيدران في افي قمية واحيدة، ويتسييييييييييييييم بي ن ليه جيانبينحيدار يلتقييان  وهي ذات جيانبي ا
اتجيياهين متضيييييييييييييييادين ويلتقيييان في قميية حييادة، عييادة مييا تكون منبعجيية بييامتييداد المحور 

 (.  88، ص 1983إمبابي وآخرون، )للكثيب الطولي 
وذلك ألن القمة التي يلتقي   ؛وتعرف هذه الكثبان أيضيييييييييًا باسيييييييييم كثبان السييييييييييف

(، كما تتسييييييييم قمم الكثبان الطولية في منطقة    11عندها الجانبان تكون حادة صييييييييورة ) 
الدراسية بكثرة التعرج، بسيبب التغير الموسيمي في اتجاه الرياح السيائدة، كما تنخفض قمم 
و  الكثبان في بعض المواضييييييييييييع بسييييييييييييبب اإلزالة نتيجة لالتجاه المعاكس للرياح حيث تبد 

وكيي نهييا  بييارة عن قمم منفصييييييييييييييليية عن بعضييييييييييييييهييا, وتبييدأ الكثبييان الطولييية دورة حييياتهييا  
الجيومورفولوجيية بكثبيان هالليية في األصييييييييييييييل حييث يتعرض الكثييب الهاللي في بعض 
األحييان لريياح جيانبيية، تتقياطع مع االتجياه العيام للريياح السييييييييييييييائيدة، ليذا فيإن أحيد جوانبيه 

ذا ميا تكرر هبوب الريياح الجيانبيية اسييييييييييييييتمر هيذا يسييييييييييييييتطييل أكثر من الجيانيب اآلخر، فيإ
  الجانب في النمو واالستطالة، ويكون اتجاهها العام يوازي اتجاه الرياح السائدة بالمنطقة.

 ويطلق عليها أحيانًا الحافات الرملية أو كثبان السيف.
أهما النطاق  الدراسة،وتتوزع الكثبان الرملية الطولية في نطاقات متعددة بمنطقة  

لغربي والذي يمتد غرب الطريق الرئيسيييييييييي للمنخفض ويمتد في اتجاه شيييييييييمال الشيييييييييمال ا
كما   التضييياريسيييية،الغربي/جنوب الجنوب الشيييرقي ومعظم كثبانه من نوع كثبان العقبات  

الشيييمال  الغربي شيييمالتمتد الكثبان الطولية في النطاق الشيييرقي في محور اتجاه النطاق 
شييييير في هذا النطاق نمط الكثبان الطولية القصييييييرة  وتنت الشيييييرقي،الغربي/جنوب الجنوب 

المتطورة من الكثبان الهاللية، كما تنتشييييير الكثبان الهاللية المعقدة ولكن بشيييييكل أقل من 
 النمط السابق.
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 بالنطاق الغربي لمنطقة الدراسة.  السيف(كثبان ) طولية كثبان  (11)صورة 

 

الطولييية في مواقع مختلفيية، وتتكون نتيجيية  أمييا النطيياق الجنوبي فتتوزع الكثبييان  
لعدة عوامل أهما الرياح الشيمالية والشيمالية الغربية السيائدة بمنطقة الدراسية، وتمتد معظم 
الكثبيان الطوليية في هيذا النطياق بطريقية متوازيية في بعض األحييان، أو تنيدمج حيافياتهيا 

في بعض األحييان  مع بعضييييييييييييييهيا البعض مكونية حيافية واحيدة في أحييان أخرى، غير أنيه 
  ،تفقيد الكثبيان اسييييييييييييييتقيامتهيا وتتعيدد وتتعرج فوقهيا القمم عنيدميا تنتهي إلى عيائق طبوغرافي 
 فالكثبان الطولية في هذا النطاق تمتد بشيييكل أقل في الطول من النطاقين السيييابقين، كما

 تختلف في كل موقع من حيث االمتداد واالتجاه والشكل. 
وتتفاوت أبعاد الكثبان الطولية بمنطقة الدراسيية في أحجامها فبعضييها يزيد طوله   

مترًا، أميا العرض فيتراوح   300خر ال يزييد عن أكثر من كيلومتر، بينميا البعض اآلعن 
مترًا،  9  – 4عشييييييييييييييرات األمتيار، في حين يتراوح االرتفياع بين    إلىبين بضييييييييييييييعية أمتيار 

وتتميز كثبان هذه المناطق بتغير مواضيييعها المسيييتمر تبعًا للتغيرات الفصيييلية في سيييرعة  
لطرق المجيياورة  بعض ا  علىواتجيياه الرييياح، لييذا تطغي بعض هييذه الكثبييان في امتييدادهييا  

 لها وخاصة الطريق الرئيسي لمحمية وادي الريان.
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 مواقع توزيع األشكال الرملية بمحمية وادي الريان.  (5)شكل 

 

 الكثبان الرملية الهاللية:  -2
بهذا االسييييم، كما أن له أسييييماء عديدة  يهذا النوع الشييييكل الهاللي لذا سييييم  يتخذ 

وذلك   ان الرملية في محمية وادي الريانأشييييهرها كثبان البرخان وهو الشييييكل السييييائد للكثب
، وتوافر الشييمالية الشييرقيةلتوافر عوامل تكوينها، والتي من أهمها سيييادة الرياح الشييمالية و 
ن الهالليية من جسييييييييييييييم مصييييييييييييييادر الرميال التي تكون مفككية ومهيي ة للنقيل، وتتكون الكثبيا

 االنحداراتجاهين متضييادين هما جانب قليل  فيالكثيب الذي يتكون له جانبان ينحدران  
تجاه الرياح ويسيييييييمى الكسييييييياح، وجانب آخر هو الجانب الحر للكثيب ويقع في ظل افي 

(، وتظهر أحيانًا حافة حادة ب على  68ص   ،1999  الرياح ويسييييييييييييمى الصييييييييييييباب)علي،
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لكسياح بالصيباب، وإذا لم تظهر تلك الحافة فت خذ قمة الكثيب الشيكل الكثيب عند التقاء ا
  25المحدب، وتختلف انحدارات السييييفوح على الكسيييياح والصييييباب حيث يقل األول  عن  

درجة, ويقع الصييييييييييييييبياب بين ذراعين طوليين يعرفان  51-30درجة  بينميا الثياني ما بين  
لرياح كما يتضييييييح من صييييييورة  الكثيب اللذين يشيييييييران إلى اتجاه منصييييييرف ا قرنيباسييييييم  

(، وقد نشي  نتيجة لتباين سيرعة الرياح عند أطرف الكثيب، ولذلك يتوقف طوله على 12)
سييييرعة الرياح ومدى انتظامها، وطبيعة التضيييياريس وحمولة الرياح من الرمال، وغالبًا ما 

 (.15، ص 2006يزيد طول إحداها عن اآلخر)صالح، 

  
 كثبان هاللية ملتحمة بالنطاق الشمالي الغربي لمنطقة الدراسة.  (12)صورة 

 

وقد سييييياعدت عدة  الدراسييييية،وتتوزع الكثبان الهاللية غرب وشيييييمال غرب منطقة 
عوامل على وجود بيئة مناسيييييبة لتكوين الكثبان الهاللية بالمنطقة منها االنحدار البسييييييط 

باإلضييييييييافة إلى أن معظم   ،واسييييييييتواء السييييييييطح وهذا ما عكسييييييييته خريطة انحدار المنطقة
حصيييوية شيييبه مسيييتوية، حيث قلة العوائق   أراضيييياألراضيييي الواقعة بين الكثبان الهاللية 

 بدوره لنشييي ةمفككة، مما سييياعد   دقيقة وتوافر رواسيييب   النباتيندرة الغطاء التضييياريسيييية و 
 هذا النوع من الكثبان الرملية.
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 التموجات الرملية. -3
تعد التموجات من األشكال الرملية صغيرة الحجم والتي تنتشر  فوق أجزاء كبيرة  
من أسيييييييطح الفرشيييييييات الرملية,  وكذلك فوق أسيييييييطح األشيييييييكال الرملية كالكثبان الطولية 
والعرضييييية والهاللية، وتتكون بسييييبب تراكم الحبيبات الرملية الخشيييينة التي تنقل بواسييييطة 

قمم التموجات والتي سيييييرعان ما تصييييييد الرمال الناعمة    عملية القفز، فتتكون نتيجة لذلك
بين حبيباتها الخشيييينة، وهي رمال مفككة متجانسيييية الحجم نسييييبيًا، ت خذ هيئة موجة على 

(, 13أسيييييييطح الصيييييييحراء وت خذ اتجاهات مت ترة باتجاه الرياح كما يتضيييييييح من صيييييييورة )
سييييرعة الرياح ومن  وترتبط طول الموجة بسييييرعة الرياح حيث تزيد طول التموجات بزيادة

سييييييييييييييم وجيد أن طول 0.025خالل تجربية قيام بهيا بياجنوليد على عينية من الرميال بي حجيام  
في حين نجيد أن    ،(253، ص 2003سييييييييييييييم)التركمياني،  12و   2.4الموجية تتراوح بين 
سيم في   13.2 ،  3.1منطقة الدراسية يتراوح متوسيط طول موجاتها   فيالتموجات الرملية 

طول  فيسيم, ومن خالل قياسياتها يالحظ أنها تتفاوت  2.4حين وصيل متوسيط ارتفاعها  
وهذا يرجع إلى اختالف سيرعات الرياح، كما تعتمد النسيبة بين االرتفاع وطول    ؛موجاتها

الموجة على عرض سييييييطح التموج الذي تهب عليه الرياح المشييييييكلة لها, حيث تمتد هذه 
نظرًا لتعامدها  شيييييرقيغربي/جنوب   شيييييمالي  اتجاهالتموجات الرملية بمنطقة الدراسييييية في 

مع اتجاه الرياح السييييييييييائدة وهى الرياح الشييييييييييمالية والشييييييييييمالية الشييييييييييرقية. وتتميز جوانبها  
اتجاه  فيحين يزداد االنحدار تدريجيا   فيالمواجهة للرياح ب نها منحدرة انحدار ضيييعيف  

 منصرف الرياح.
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 التموجات الرملية في النطاق الشمالي الغربي لمحمية وادي الريان. (13)صورة     

 

وترتبط نشييييييييييي ة وتطور التموجات الرملية بقاع منخفض وادي الريان  بمتوسيييييييييييط   
طول ممر القفز التي تمر خالليه الريياح بياعتبيارهيا القوى المحركية لعمليية قفز الحبيبيات  

بيبات الرملية نجد أن الحبيبات األكبر الرملية، ومع التباين في سيييييييييرعة الرياح وحجم الح
حجمًا تتراكم وتنتقل ببطء شديد فتخلق حاجزًا يتصيد المواد األقل حجمًا، ومع تزايد حجم 
الحبيبيات يزداد معيدل صييييييييييييييييد الرميال النياعمية حتى تتكون التموجيات الرمليية المتتياليية، 

حها تموجات من وبزيادة ترسيييييييييييب الرمال يحدث لهذه األمواج التحام وتتكون فوق سييييييييييط
 (. (Vinent &etal., 2019,p351الرمال الناعمة 

وبيالتيالي يمكن القول بي ن نشيييييييييييييي ة وتطور التموجيات الرمليية يرتبط بمجموعية من 
العوامل التي لها ت تيرها على طولها وارتفاعها من أهمها سرعة واتجاه الرياح وخصائص 

 السطح وطبيعة حركة المواد وخصائص المواد المنقولة.
 

 الفرشات الرملية:   -4
 بيارة عن غطياءات رمليية رقيقية تتي لف من رواسييييييييييييييب رمليية ناعمية، تغطيهيا في 
كثير من األحيان طبقة سييييييطحية من الرمال خشيييييينة الحبيبات ال تسييييييتطيع الرياح حملها 
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لمسييييافات بعيدة فترسييييبها على سييييطح األرض في حين تقل نسييييبة الرمال الناعمة بسييييبب  
خشييييييييونة رواسييييييييب سييييييييطحها بالمنطقة  تذرية الرياح لها وهذا يفسيييييييير بطبيعة الحال مدى 
(Basilici,G&Francisco,P,2013,P.1015)   ويرى باجنولد أن الفرشييييييييييييييات الرملية

أحد األشييييييكال المتراكمة المرتبطة بقوة واتجاه وسييييييرعة الرياح السييييييائدة, وطبيعة السييييييطح 
الذي تنمو عليه, ومصييييييييييييدر وفير من الرمال من المناطق المجاورة ، ورمال متجانسييييييييييية  

 (. ,P.34 1941, Bagnoldلى حد كبير)األحجام إ
من المواقع وتتركز بشيييكل واضيييح في شيييمال  في العديد وتتوزع الفرشيييات الرملية 

شييييييييييييييكيل تجمعيات أو بقع متنياترة    الرييان فيغرب وجنوب شييييييييييييييرق وجنوب محميية وادي  
درجة  4  – 2تغطيها رواسيييييب خشييييينة نسيييييبيًا ينحدر سيييييطحها انحدارًا هينًا يتراوح ما بين  

ويوجد على سييييطحها النبات الطبيعي    خفيفًا،بحيث تبدو شييييبه مسييييتوية أو مموجة تموجًا  
  .(14)البحيرة البحرية )الشمالية كما في صورة  حولخاصة الفرشات الرملية الواقعة 

 

 
 ( فرشات رملية تغطيها بعض عالمات النيم بالقرب من البحيرة األولى 14صورة )

 

الرمليية تمثيل مصييييييييييييييادر رئيسيييييييييييييية للرميال النياعمية    إن الفرشييييييييييييييات ويمكن القول  
تنقلها الرياح من فوق أسيييطحها باتجاه المناطق المجاورة، بحيث تغطى    التيوالمتوسيييطة 
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بعض األوقات  فيالمنطقة بالرمال المنقولة، حيث تغطى    أراضييييييمسييييياحات جديدة من  
الطريق األسيييييفلتي الرئيسيييييي والممتد على طول محمية وادي الريان، ويفسييييير هذا بطبيعة  

 لمنطقة.الحال مدى خشونة رواسب سطح الفرشات الرملية با
النباك: تتوزع ظاهرة النباك في أماكن متعددة بمنطقة الدراسييية وتتركز بشيييكل واضيييح في 

ومناطق عيون الريان واألجزاء  األولى(البحيرة  )الشييييمالية الجزء الشييييمالي الغربي للبحيرة  
 (.15المجاورة لها كما يتضح من صورة )

بية المتمثلية في وهي شييييييييييييييكيل من أشييييييييييييييكيال التراكميات الرمليية حول العوائق الثيا
حيث يعمل النبات  ؛(9ص   ،1986، الشييخ  ،المدروسية )كليو البيئة في السيائدة النباتات 

 الرياح،على تصيييييييد ذرات الرمال من الرياح وترسيييييييبها في الجهة الواقعة في منصييييييرف 
 أمتار،  3-1ويتراوح ارتفاعها ما بين    ب شيييييييييييكالها المختلفة الذيلية والقبابية  كوتظهر النبا

 أمتار.  9-1في حين تتراوح أطوالها ما بين 
 

 
 ( تظهر بعض أشكال النباك في الجزء الشمالي الغربي للبحيرة الشمالية.15) صورة
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 البرية(.  والحيوانات الطبيعي التنوع الحيوي )النبات خامسًا:
التنوع الحيوي من أهم مقومات تنمية السيييييييييييياحة البيئية بمحمية وادي الريان  د يع

ن التنمية السييياحية  إحيث  ؛ مين هذه التنمية المسييتدامةوالمحافظة عليه عامل أسيياسييي لت
البيئية أصيييييييييييييبحت مرتبطة بجودة البيئة بما تتضيييييييييييييمنه من حياة برية نادرة بعناصيييييييييييييرها  

ة وت ملها أحد أهم الدوافع لزيارة السييياح لمحمية وادي المختلفة, فالرغبة في دراسيية الطبيع
  أو نباتيةالريان األمر الذي يتطلب العمل على وجود البيئة الحيوية سيييواء كانت حيوانية  

في حاالتها الطبيعية ب قل قدر ممكن من التدخل البشييييييييييري وتضييييييييييم محمية وادي الريان 
مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية والطيور والنبات الطبيعي والتي تشييييكل تنوعًا كبيرًا  
ما بين الحيوانات الصييييييييييييحراوية والزواحف والطيور المهاجرة والمقيمة والنباتات الطبيعية  

 فصيلية لكل منها:وفيما يلي دراسة ت
 الحياة الحيوانية:  -1

تعد أشيييكال الحياة الحيوانية والطيور بالمحمية من أهم الثروات الطبيعية لتنوعها  
فالحيوانات البرية والطيور شييي نها  ،ووجودها بكثرة حسيييب البيئات الطبيعية الموجودة فيها

فيها وتتحرك في   مع ظروف البيئات الطبيعية التي تعيش  تتالءمشييييييييي ن النبات الطبيعي  
المناطق الصييييييييحراوية وكذلك السييييييييهول والوديان ويعيش بعضييييييييها في جماعات ويتحرك 

 البعض في أسراب.  
تتمثييل الحيوانييات البرييية في تعلييب الفنييك وتعلييب الرمييال والغزال :  الحيوانـات البريـة -

وهذه الحيوانات البرية من  المصييييري األبيض والغزال المصييييري واليربوع الحر والذئب  
المنيياطق الرملييية   فيأكثر الثييدييييات تيي قلمييًا مع الظروف الصييييييييييييييحراوييية حيييث تعيش  

والحشيييرات، باإلضيييافة إلى نباتات العاقول   الصيييغيرة،المفتوحة، وتتغذى على الطيور  
 والغردق.  
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 المجاري يوجد على ضييييفاف   يالذ  المصييييري   مثل النمس من القوارض  وتوجد العديد -
المائية المكسيييوة بنبات البوص ونبات الحلفا مثلما هو الحال بالنسيييبة للثعلب األحمر 

منخفض وادى   بحيرتيوسييييييييط تجمعات السييييييييمار حول   فيينتشيييييييير    يالذ  المصييييييييري 
ه من الفئران والطيور ءيجد غذاالزرا ية حتى    باألراضيييييييييييييالريان، والكومات الطينية  

 بشكل عام.
يعيش وسييط البيئة    يالذ  المصييري منطقة الدراسيية القط األفريقي والقنفذ  فيكما يوجد  -

 ويتغذى على النباتات والحشرات والفاكهة.  والبراري النباتية 
نوعيًا من الطيور والتي تمثيل الحيياة البريية  174محميية وادي الرييان ليديهيا    الطيور: -

األكثر وضيييييييوحًا فيها ويمكن مالحظة ذلك في منطقة البحيرات واألراضيييييييي الزرا ية 
النتوءات والكثبان الرملية والسييييهول الصييييحراوية، واألودية والمنخفضييييات، والجروف و 

محمية وادي   اعتبارمنطقة العيون وقد تم   فيالصيييييييييييخرية، باإلضيييييييييييافة إلى الواحات 
، الرييان منطقية مهمية للطيور من قبيل منظمية حيياة الطيور اليدوليية )خطياب وآخرون 

 التي( تشيييييييكل الطيور جزءًا أصيييييييياًل من أشيييييييكال الحياة الحيوانية  423ص ،  2018
بر محمية وادي الريان من أهم األماكن تعكس شيييييخصيييييية المكان الجغرافية حيث تعت

بمحييافظيية الفيوم والتي يزورهييا المواطنون المحليون والزائرون األجييانييب لمشييييييييييييييياهييدة 
ويعد شييييييهري مايو وسييييييبتمبر من أهم مواسييييييم سييييييياحة الطيور بمحمية وادي  ،الطيور

الريان هذا بجانب تحديد التوقيت المناسب في اليوم حيث يعد الصباح الباكر أو بعد 
لظهيرة هو أفضييييييييييل األوقات لمشيييييييييياهدة الطيور مع األخذ في الحسييييييييييبان أن بعض ا

 الطيور ال يمكن مشاهدتها إال ليال مثل البوم وصقر الليل.
ــنة - ــول الســــ   وبحيرتيأهم طيور منطقة الدراسيييييييييية  وتعد الطيور المهاجرة خالل فصــــ

داد صيييييييييييييورة أسيييييييييييييراب متنوعة األلوان واألع فيتفد إليها   والتيالريان    يمنخفض واد 
حيث  ،أوروبا  وشييييييييماليوسييييييييط  في، والسيييييييييما  األصييييييييليواألنواع، قادمة من موطنها  
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الريان العديد من الطيور المائية المهاجرة شيييييتاًء من   يمنخفض واد   بحيرتيتسيييييتقبل  
 (.16أوروبا وغرب آسيا صورة )

 
 ( بعض أنواع الطيور بالبحيرة الثانية بمحمية وادي الريان.16) صورة

 
الصيييقر  هيمحمية وادي الريان    فيأمكن رصــدها   التيومن أهم الطيور المتوطنة   -

واألبلق  النوحيوصييييقر شيييياهين والعقاب النسييييارية والغراب  الشييييتوي الحر والشييييرشييييير 
 والزراقي يوالظا والخضيييياروالقرقطي  ي وهى من آكلة اللحوم, كما ُيعد طائر الحمراو 

، ) د بس فصيييييييييل الشيييييييييتاء فيمنطقة  أبو شيييييييييوشييييييييية من أهم الطيور المهاجرة إلى ال
(, وتعييد طيور اللقلق األبيض والحييدأة السييييييييييييييوداء والعقيياب األبيض 70ص ،  2002

والنسييييور والصييييقر الحوام وأبو فصييييادة األصييييفر، من أهم الطيور المهاجرة للمنخفض 
 %7كما يوجد نحو   ،رحلتها بين الشييييمال والجنوب  فيحيث تسييييتخدم المنطقة للعبور 

الرطبة متوطنة   واألراضيييمنخفض وادى الريان   بحيرتيمنطقة   يفمن أنواع الطيور  
وصييييييياد  البلديمن أجل التكاتر، وتتضييييييمن طيور النور  والواق الصييييييغير والزقزاق 



 عبد الهادي نوح رناصر عبد الستاد.      نالريا وادي بمحمية  الطبيعية الجغرافية المقومات تقييم   

- 1767  - 

 ,Baha El Din)السيمك األبلق والبشياروش والحمراوي وغيرها من الطيور المتنوعة
M., 2002, p.p.95). 

 الحياة النباتية:   -2
الطبيعي مقومًا جغرافيًا مهمًا من مقومات الجذب السيييياحي بمنطقة  يمثل النبات  

الدراسييييييييييييية وزيادة التدفق السيييييييييييييياحي بها بما يحققه من مالمح طبيعية ذات قيمة جمالية  
وأهمية تقافية تتميز بها البيئات النباتية الفطرية تجذب من خاللها الكثير من السيييييييائحين  

النباتية وما تتضيمنه من أشيجار ونباتات وحشيائش الراغبين في التمتع في مشياهدة الحياة  
 ذات أشكال وألوان جميلة متفردة.
الريان إلى وحدات مختلفة،  يمنخفض واد  في  الطبيعيويمكن تصييييينيف النبات 

 .الزهري أمكن التمييز بينها باالعتماد على سمات الموائل الصغيرة والتركيب 
 الصيييييحراويةوتتعدد وتتنوع الحياة النباتية وتختلف هذه النباتات حسيييييب المناطق    

وشييييبه الصييييحراوية كما تختلف حسييييب األراضييييي الملحية المنخفضيييية والمناطق الكلسييييية 
، والطبوغرافيييا، الجوفيحيييث سييييييييييييييياهم تغير عمق منسييييييييييييييوب الميياء    ييية،الجبلوالمنيياطق  

النوع  فيوتختلف فيما بينها    ،نمو عشيييييييائر نباتية مختلفة فيوخصيييييييائص التربة المحلية 
عرض  يليوفيما    ،الملحية، والنباتات الجفافية  المائية، النباتات   وأهمها: النباتات والكثافة 

 ألهم األنواع بها.
هو نوع من   Cymodocea nodosaنبييييات حييييامول البحرنبـــات حـــامول البحر:    -

ويظهر   الريييان،  يمنخفض واد   بحيرتيمييياه    فيالنبيياتييات البحرييية المغمورة يوجييد بكثرة  
تفتح األزهار فوق سييييطح الماء فقط أتناء فصييييلى الصيييييف والخريف، وهما اللذان يعدان 

 تمار.االزدهار واإل موسمي
ويرتبط بنبيات حيامول البحر نبيات ذييل الفر  والحريش ويتميز األخير بسيييييييييييييياق  

 غير مورق متسلل يصل إلى قاع البحيرتين.
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أمتار وأوراقها   3-1 بارة عن شيييجرة شيييوكية معمرة يبلغ ارتفاعها من    نبات العوســج:  -
خضراء تحيط بها األشواك وهو نبات رعوي تنتشر في الجزء الشمالي من البحيرة األولى 

 (.)الشمالية
يعيد نبيات الحجنية أحيد النبياتيات النجيليية المعمرة وهو نبيات ذو ميدى     نـبات الحجـنة:  -

هو أحيييد أكثر   ،موعييية مختلفييية من العواميييل البيئييييةحييييث ينمو تحيييت مج  ؛عريض   بيئي
: األنواع البيئية  هيالنباتات انتشييييييييييارًا بمنطقة الدراسيييييييييية حيث يوجد منه تالتة أنواع بيئية  

فياألنواع البيئيية الميائيية تقطن المنياطق المغمورة بطول   ،والملحيية  ،الميائيية, والوسييييييييييييييطيية
شيييواطئ البحيرة الشيييمالية, وحول القناة التي تصيييل بين البحيرتين العليا والسيييفلى بمحمية  

جدًا يصييل  عالي(، وحول العين البحرية بغطاء  17وادي الريان كما يتضييح من صييورة )
- 50و بغطياء مفتوح يتراوح بين  , لكن األنواع البيئيية الوسييييييييييييييطيية تنم%90إلى أكثر من  

على شيييييييييياطئ البحيرة الجنوبية، وبالقرب من العين الوسييييييييييطانية, كما تنمو األنواع    60%
 .(Afefe,A&et-al,2016, p.113)مناطق السبخات الرملية. فيالملحية 

 
البحيرتين  الشالت حول القناة التي تصل بين  في منطقة( نبات الحجنة 17صورة )

 العليا والسفلى بمحمية وادي الريان. 
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 المعمرة القيادرةمن النبياتيات   Cyperus laevigatus  البردينبيات  :  البردينـبات    -   
ويقتصيييييييييييييير وجود نبييات    والمغمورة،على تحمييل الملوحيية، حيييث يقطن المنيياطق الطينييية  

الريان الجنوبية، وبخاصة    يمنطقيييييييييية الدراسة على شاطئ بحيرة منخفض واد  البردي فى
من األنواع المسييييتسيييياغة   يويعد نبات البرد  (،18صييييورة ) والغربي الشييييرقيعلى الجانب 

المالحة كنوع من   األراضي  في، وهذا النوع قابل للتكاتر واالنتشار  األغنام والماعزلرعى  
 ,.Fahid, M)مم  2-0.5سيييم ف كثر وعرضيييها   4وراق  أنواع العلف حيث يبلغ طول األ

2020, p.158). 

 
 الشالت حول القناة التي تصل بين البحيرتين  في منطقة( نبات البردي 18صورة )

 العليا والسفلى بمحمية وادي الريان.    
 

 بييارة عن شييييييييييييييجيرة مفرزة لألمالح  Tamarixالطرفييا  نبييات  )الطرفـا(:    نبـات األثـل -
منطقة الدراسييية على شيييكل تالل نباتية ذات حجم كبير   فيتنتشييير على نطاق واسيييع  
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التربية الملحيية والموائيل الرمليية، لكنيه  هيموائيل مختلفية؛   فيحييث ينمو نبيات الطرفيا  
 الموائل الرملية. فيأكثر شيوعًا 

 
 السفلى(.  )البحيرة الثالثةحول البحيرة  توضح نبات الطرفا (19)صورة 

 

من النباتات    Alhagi maurorumشييييييييوك الجمل(  )العاقول يعد نبات   نبات العاقول: -
منطقة الدراسيية، وهو   فيتنمو في الصييحراء وهو أحد أكثر النباتات شيييوعًا    المعمرة التي
شواطئ  ويوجد بطولوينمو تحت ظروف الموائل المختلفة،    عريض، إيكولوجيذو مدى  
نبات العاقول ب زهار صيييييغيرة وردية   العيون، ويتميزومنطقة   الصيييييحراء،وفى   البحيرتين،

 .حمرارلإلاللون أما تمارها فذات لون بني مائل 
من النباتات    Juncus arabica  والشيائك(نبات السيمار )األسيل الحاد نبات السـمار:  -

المعمرة الكثيفة األوراق والتي تنمو في األراضييييييييي المالحة وتنمو نباتات األسييييييييل الرتفاع  
متر واحد واألوراق خضيييييييراء باهتة ذات طرف حاد صييييييياعدة متوازية, ويدخل النبات في 

موروتات البيئة المحلية بمحمية وادي الريان ويمكن اسييييييييتخدام  ك حد تصيييييييينيع الحصيييييييير  
لتنسيييييييييييقية وعند الحاجة لتثبيت ضييييييييييفاف البحيرات ومجاري المياه األسييييييييييل في الخطط ا
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وينتشييييير األسيييييل حول البحيرة العليا والبحيرة السيييييفلى كما يوجد حول القناة الواصيييييلة بين  
 البحيرتين.

 
( نبات الحلفا في منطقة الشالت حول القناة التي تصل بين البحيرتين  20صورة )

 العليا والسفلى بمحمية وادي الريان. 
 

من النباتات الملحية المعمرة يصيييييييييل ارتفاعها من   Nitraria retusaنبات الغردق:  -
سيم وسييقانها متفرعة وشيوكية وأوراقها خضيراء على شيكل قلب وتمارها بيضياء 50-100

 يواد  في منخفض   االنتشيييييييييارونبات الغردق محدود   األسيييييييييود،وحمراء تتحول إلى اللون 
لغ عمق منسيييييييوب المنطقة الجنوبية الغربية القريبة من العيون، حيث يب فيالريان؛ يوجد  

وتشييييييييييييييميل نبيات  بيه،وقيد سييييييييييييييجليت أنواع نبياتيية مرتبطية    تقريبيًا،المياء الجوفى نحو مترين  
  .(Abbas M.S,&et-al,2016,p.102)األرطى والحجنة والرطريط األبيض 

النباتات العشيييييييبية   من  Desmostachya bipinnataيعد نبات الحلفا   نبات الحلفا: -
السيييييييهل  فيالمعمرة الكثيفة النمو والتي تتشيييييييكل تحت سيييييييطح األرض، وتوزيعها محدود 

ويشييييييكل نبات الحلفا   الرملية،التربة   فيبين عين الريان القبلية والوسييييييطانية   الصييييييحراوي 
 التالل الرملية الصغيرة.
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الرطريط    - ــات  األبيضنبــ  في يوجيييييييد    Zygophyllum coccineum :والرطريط 
حيث تنمو األنواع   الريان،  يالموائل الصيحراوية للسيهول الشيرقية والشيمالية لمنخفض واد 

 فيبمحتوى كربونات كبير، ويغيب  الجيري الترب المشتقة من أصييل الحجيير   فيالسائدة 
 الترب الحصوية والرمليية 
الرطريط   ذو توزيع  ف  Zygophyllum albumاألبيض  أميييييا  نبيييييات معمر  هو 

وينمو هذا    ،للمنطقة  الجنوبيالجزء  فيحيث ينمو بشييييكل رئيس   بمنطقة الدراسييييةمحدود  
  جذري موئل مالح جاف تحت الظروف المناخية القاسييييييية، ولدى النبات نظام   فيالنبات  

 يمتد أفقيًا، ولهذا فالنبات يمتص الماء ب قصى كمية ممكنة من التربة.

 
الغربي  توضح نبات الرطريط ونبات الحجنة )البوص( في الجزء الشمالي  (21)صورة 

 )الشمالية( للبحيرة األولى 
 

 سادسًا: تنمية السياحة البيئية بمحمية وادي الريان:
تحتياج تنميية السيييييييييييييييياحية البيئيية بمحميية وادي الرييان إلى دراسييييييييييييييية تحليليية في 

المتعلقة بالحماية والتنمية على   االعتبارات الجوانب االقتصيييييادية واالجتما ية مع وضيييييع  
ن تطوير السيييياحة البيئية بمحمية وادي الريان البد أن تكون ضيييمن  إى البعيد حيث  المد 
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حيث أن اسيييييييتثمار محمية وادي الريان في السيييييييياحة   إطار التنمية الشييييييياملة المسيييييييتدامة
لبحيرات للمنطقة ومعالجة ضييييييرورية القتصييييييار ا  اقتصيييييياديةالبيئية سيييييييكون بمثابة تنمية  
سييماك ولكي يتم تطوير وتنمية السييياحة البيئية بمحمية وادي بوادي الريان على صيييد األ
ليية ومنطقية الشييييييييييييييالالت  ا المنطقية المتياخمية للبحيرة الشييييييييييييييمياهيالريان في منياطق عدة أهم

والمنطقية الشييييييييييييييمياليية والشييييييييييييييمياليية الغربيية للبحيرة الجنوبيية ومنطقية عيون الرييان واقتراح 
تحويلهيييا إلى حيييديقييية طبيعيييية ومنطقييية منقيييار الرييييان ومنطقييية جنوب البحيرة الجنوبيييية  

 (.6واعتبارها منطقة مراقبة للطيور كما يتضح من الشكل )

 
 الريان. ( المواقع المقترحة لتنمية السياحة البيئية بمحمية وادي 6شكل )

 

وت تي أهمية التخطيط السييييييييييييياحي البيئي لمحمية وادي الريان في إيجاد شييييييييييييكل 
جديد من أشيكال النشياط السيياحي والتنمية السيياحية المسيتدامة وإيجاد سيياحة بيئية كنمط 
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ه تحقيق التنمية السيياحية المتوازنة وحماية  بديل للشيكل السيياحي التقليدي يمكن من خالل
الموارد الطبيعية واسيييتغاللها االسيييتغالل األمثل للحفا  عليها سيييليمة وصيييحيحة لألجيال 
المتعيياقبيية حيييث أن أي خطيي  في التخطيط لمحمييية وادي الريييان قييد يؤدي إلى عواقييب 

اد المنظر الجمالي فسيييييييييييييإالحيوانات البرية وتدهور الحياة النباتية أو   انقراض وخيمة مثل 
 .أو الت تير على التراث الحضاري والطبيعي

الجغرافية يمكن أن يكون هناك نوع   الجغرافية الطبيعيةومن خالل دراسييييييية المقومات     
وتحقيق   المحلية،من التخطيط السييييياحي يسيييياهم بدوره في خدمة التنمية اإلقليمية والبيئة  

 من خالل: الكبرى المكاني بين محمية وادي الريان والمشروعات اإلنمائية  االرتباط
 ان من خالل حماية الحياة الفطرية )الحياة البرية والنباتية( بمحمية وادي الري -1
إقامة مشييروعات البنية التحتية خاصيية مشييروعات الطرق والمدقات والطاقة المتجددة   -2

البنية   بمشيييييييييروعات وكذلك االهتمام   للمياه،واالعتماد على ما هو متوفر من ينابيع وآبار 
 الفوقية من فنادق ونزل بيئية وخدمات صحية.

تي يحتاج إليها المنتجع السيياحي داخل تزويد المحمية بالخدمات والمراكز الخدمية ال  -3
 المحمية.

 

 والتوصيات: سابعًا: النتائج 
 نتائج الدراسة: -1

من خالل دراســــــة المقومات الجغرافية الطبيعية وإمكانات تنمية الســــــياحة البيئية 
 أهمها فيما يلي:  عدة نتائجبمحمية وادي الريان توصل البحث إلى 

تنوع وتعدد األشيييكال الجيومورفولوجية الموجودة بمنطقة الدراسييية والذي انعكس بدوره   -
 الريان.على السياحة البيئية بمحمية وادي 
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تجعلهيا بيئية منياسييييييييييييييبية  التيتمتليك منطقية اليدراسيييييييييييييية العيدييد من المقوميات الطبيعيية  -
 لممارسة عدة أنشطة اقتصادية أهمها النشاط السياحي البيئي. 

تعد األودية الجبلية من الظاهرات الجيومورفولوجية المؤترة على النشيييييييياط السييييييييياحي    -
ارات طبيعية لمواضييع مرتفعة وجيدة إلنشيياء البيئي، وترتبط تلك الت تيرات في توفير مسيي

 مجموعة من القرى السياحية. 
إمكانية تحسين أوضاع المستقبل المحتملة للسياحة البيئية بمنطقة الدراسة من خالل   -

 خاذ آا البكر وما تضيمه من نقاء وجمال ممارسية السيياحة البيئية دون اإلضيرار بطبيعته
 وكنوز جيولوجية وتكوينات جغرافية رائعة.

تسيييييليط الضيييييوء على أهمية محمية وادي الريان ودورها في تنشييييييط وتنمية السيييييياحة   -
 البيئية من خالل االستفادة من التنوع البيئي والحيوي كعامل جذب سياحي.

  التعرف على معوقيات االسييييييييييييييتثميار األمثيل للبيئية الطبيعيية وتنميية السيييييييييييييييياحية البيئية -
 بمنطقة الدراسة وكيفية التغلب عليها.

 التوصيات والمقترحات: -2
، وتقييم إمكاناتها الجغرافية الطبيعية، ودراسيييييية التفصيييييييلية للمنطقةبعد الدراسيييييية   

جوانب التنمية بها، يمكن الخروج بالتوصيييييييييييات التالية التي قد تفيد المخططين ومتخذي 
 التالي: القرار وذلك على النحو 

اسييييييييييييييتغالل المقومييات الطبيعييية المتوفرة بمحمييية وادي الريييان مثييل الجبييال والرمييال   -
والمنا  الجيد وذلك بإقامة المخيمات الشيييييييييييتوية والصييييييييييييفية للتزلج على الرمال وتنظيم  

 رحالت جما ية ورحالت السفاري. 
ة البيئية  االسيتغالل االمثل للموارد البيئية والتي تشيكل عاماًل رئيسييًا في تنمية السيياح  -

بمحمية وادي الريان مع الحفا  على التوازنات االيكولوجية التي تساعد في ذات الوقت 
 حيائي.ى حفظ التراث الطبيعي والتنوع األعل
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اسيييييييتغالل إمكانية المنطقة في السيييييييياحة العالجية حيث يتوفر بها التكوينات الرملية   -
وعيون المياه المعدنية والتي يرتادها   الدافئب شيكالها المختلفة والشيمس المشيرقة والهواء  

السييييييييياح والزوار لالسييييييييتشييييييييفاء من بعض أمراض المفاصييييييييل والعالج الطبيعي بالرمال 
 واألعشاب الطبية.

إنشيييييييياء بعض المراكز السييييييييياحية البيئية المعتمدة على الطبيعة، وال سيييييييييما باألودية    -
لسييياحة البيئية كالفنادق ا لمبادئوالمناطق السييهلية وبالقرب من العيون والتي تسييتجيب  

 والمنتجعات الصديقة للبيئة مع ضرورة توفير متطلبات هذه المراكز.
تنمية السيييياحة البيئية لمحمية وادي الريان كونها نشييياط اقتصيييادي مهم والتي تسييياهم    -

 في إيجاد دخل لتطوير تلك المحمية. 
على البيئة وكذلك  تد يم أنشييييييييييطة السييييييييييياحة البيئية بمحمية وادي الريان والمحافظة  -

 حماية الكائنات الحية النادرة وبناء عالقات اجتما ية مع المجتمعات المحلية.
االهتميام بيالمحيافظية على الموارد الطبيعيية وحميايية التنوع البيولوجي من التيدمير أو   -

 االنقراض من خالل ممارسة رياضة الصيد.
لتنمية بها حيث تمثل تروة رئيسييييية  الت كيد على أهمية محمية وادي الريان وإمكانات ا  -

 أساسية لعملية التنمية المستدامة بمحافظة الفيوم. 
تشيييجيع االسيييتثمار السيييياحي عن طريق بناء قرى سيييياحية وإقامة الرياضيييات البحرية   -

 بمنطقة الدراسة السيما أنها تعد مناطق بكر لالستثمار.
األنشيييييييييطة مثل السيييييييييفاري تنظيم رحالت لمحمية جبل وادي الريان لممارسييييييييية بعض    -

 ومراقبة الطيور وزيارة األماكن األرضية ذات السمات الفريدة والمواقع الثقافية المتعددة.
تنظيم العديد من المسييييييابقات الصييييييحراوية للسيييييييارات والموتوسيييييييكالت والتزلج على   - 

 الرمال والسير على األقدام فى مواقع مختارة بعناية ومصانة بيئيًا.
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المسيييييتقبل المحتملة للسيييييياحة البيئية بمنطقة الدراسييييية والعمل على   تحسيييييين أوضييييياع  -
 جني المكاسب من ممارسة السياحة البيئية وت تيرها على تحسين البيئة وسالمتها.

ووظييائفهييا وأهميتهييا    ودينيياميتيياهييازيييادة الوعي والمعرفيية بييالنظم اإليكولوجييية الجبلييية    -
 لدراسة.الكبيرة في تنشيط السياحة البيئية بمنطقة ا

االحتييياطييات    ومراعيياةالنظر في تيي تير التغيرات المنيياخييية على محمييية وادي الريييان    -
 للثروات الطبيعية بها. واإلدارةالالزمة في التخطيط 

المحييافظيية على التوازن البيئي والمسيييييييييييييييياهميية في الحفييا  على تنوع الموارد البيئييية    -
تار السييلبية والطبيعي والحد من اآلاث الحضيياري بهدف صيييانة التر  واسييتدامتهاوالثقافية  

 من األنشطة السياحية التقليدية. 
تييي هييييل محميييية وادي الرييييان وفق تخطيط علمي متكييياميييل من خالل تعزيز الجهود   -

سييييييان والتي تمثل عائقًا  نلة كل المسييييييتجدات التي أوجدها اإلالمبذولة والحفا  عليها وإزا
 بالمحمية.أمام تنمية السياحة البيئية 

 الهوامش:
 
التمتع   ( 1) بيئيًا لمناطق طبيعية غير مهددة إلى حد ما بغرض  البيئية عبارة عن زيارات مسئولة  السياحة 

، معبد الحك) رأو الحاضبالطبيعة ودراستها وتقديرها باإلضافة إلى أي مزارات ثقافية مصاحبة سواء في الماضي  
إلى المناطق الطبيعية   المسؤول( وعرفتها الجمعية الدولية للسياحة البيئية بأنها السفر  388ص،  2016

والذي يصون البيئة ويدعم رفاهية السكان المحليين, في حين عرفها الصندوق العالمي للبيئة بأنها السفر  
و  الخلل  إلى  الطبيعي  توازنها  يتعرض  ولم  التلوث  بها  يلحق  لم  طبيعية  مناطق  بغرض  إلى    االستمتاع ذلك 

 (.58ص، 2006، بمناظرها وحيواناتها البرية ونباتاتها وحضارتها في الماضي والحاضر )خنفر

بالفهرنهيت فقد تم تحويل درجة الحرارة من النظام   الحراةنظرًا ألن معادلة أوليفر تعتمد على قياس درجة    ( 2)
حيث أن البيانات الصادرة عن   F=1.8c+32المئوي إلى درجة الحرارة بالفهرنهيت من خالل المعادلة التالية:  

 . (المحطات المناخية بهيئة االرصاد الجوية بالنظام المئوي)السيليزي 
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Abstract: 
  

The aim of the research is to highlight the importance of 

Wadi El Rayan Protected Area as a tourist area and to clarify the 

relationship between Physical Geographical Ingredients and the 

development of eco-tourism.  

The research adopts the objective approach, the regional 

approach, and the analytical research approach to the tourism 

reality, its components and characteristics, as well as the deductive 

research approach to achieve the desired results for achieving 

tourism development 

The research has revealed several results, the most important 

of which is that the Wadi Al-Rayan Protected Area has many 

Physical ingredients represented in the distinctive location, its 

richness in different geological formations, the diversity of climatic 

characteristics, the variation of surface features and plant and 

animal life, this distinctive peculiarity made it a preferred tourist 

destination for Internal and external tourism  

The necessity of taking advantage of the physical ingredients 

for the development of eco-tourism in the Wadi El Rayan Protected 

Area to raise its level and develop it to suit the tendencies, desires 

and income levels of tourists, with the possibility of improving the 

future situation of eco-tourism through the practice of eco-tourism 

without harming its pristine nature and what It includes purity, 

breathtaking beauty. 

Keywords: Eco-tourism, Wadi El Rayan Protected Area. 


