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 السياحة الجيمورفولوجية( في تطوير مسارات DEMاستخدام النموذج العددي )
 األردني  في وادي عربة 

 ابراهيم بظاظو 
 الجامعة األردنية، كلية السياحة والفندقة

 الملخص 
تحت مسمى  ،هدفت الدراسة الحالية إلى استحداث نمط جديد من أنماط صناعة السياحة الحديثة

السياحة الجيومورفولوجية في منطقة وادي عربة؛ لما تحتويه المنطقة من تعدد كبير في أشكال 
سطح األرض، والتي تعد غاية في الروعة والجمال، واعتمدت الدراسة على منهجية استخدام 

في تمثيل أشكال سطح األرض في منطقة  Digital Terrain Model-DEMالنموذج العددي  
سة بأبعاد ثالثية ورباعية؛ بهدف إظهار كافة مقومات سطح األرض، والتي تعد عنصرًا مميزًا الدرا

في تطوير نمط السياحة الجيمورفولوجية في المنطقة، حيث تم تطبيق تقنيات تحليل السطح 
(Surface Analysis( من خالل برمجية )Arc scene في رسم مسارات سياحية وفقًا ألشكال )

ة، وقد توصلت الدراسة إلى إعداد عشرة مسارات سياحية جيمورفولوجية افتراضية في السطح المميز 
وادي عربة، مزودة بالصور البانورامية، والخرائط الرقمية، التي تساعد السائح في التعرف على كافة 
المقومات الجيومورفولوجية في منطقة الدراسة، وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في نمط السياحة 

 يمورفولوجية في وادي عربة، وادراجها على خارطة السياحة المحلية والعالمية.الج
المسارات السياحية، التنمية  لنموذج العددي،: السياحة الجيمورفولوجية، االكلمات المفتاحية

 المستدامة، السياحة البيئية،التفرد السياحي.

 المقدمة
القطاعدات اإلقتصدادية علدى المسدتوى الددولي فدي تعتبدر صدناعة السدياحة فدي الوقدت الدراهن مدن أهدم 

تحقيدددق التنميدددة اإلقتصدددادية واإلجتماعيدددة، لددددورها الهدددام فدددي تشدددغيل األيددددي العاملدددة، والقضددداء علدددى 
البطالددة، وتحقيددق معدددالت تنميددة مسددتدامة فددي المجتمعددات المحليددة، ويعتمددد األردن بنسددبة كبيددرة فددي 

% مدن الددخل الدوطني حسدب التقريدر الصدادر عدن 14اقتصاده على صناعة السدياحة، حيدث تسدهم 
، مما يفرض على الجهات القائمة على تطوير وتنميدة السدياحة، 2016البنك المركزي األردني لعام 

اإلستجابة إلدى كافدة المعطيدات الحديثدة فدي تطدوير صدناعة سدياحية راقيدة قدادرة علدى المنافسدة علدى 
 المستوى اإلقليمي والعالمي.

لح السياحة الجيومورفولوجية حديثًا من خالل التركيز على معالم سطح األرض بدأ استخدام مصط
من الناحية السياحية، ومدى استغاللها واإلستفادة منها في صناعة السياحة، لتصبح معلم جذب 
سياحي يستقطب السياح، فالجيومورفولوجيا تشكل عنصرًا هامًا في الدراسات السياحية؛ ذلك أن 
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ظواهر األخرى على سطح األرض تتصل اتصااًل مباشرًا و تتبنى أساسًا على جميع األحداث وال
 .أشكال هذا السطح التي تظهرها وتكشف عن خباياها وأصولها

 مشكلة الدراسة
ُتحاول الدراسة الكشف عن مقومات السياحة الجيمورفولوجية في وادي عربة، ومحاولة تخطيطها 

للمواقع السياحية في وادي عربة وتنميتها ووظعها على  وتنميتها بهدف الوصول إلى استغالل أمثل
خارطة السياحة األردنية والعالمية، إضافة إلى استكشاف مدى مساهمة المعالم الجيومورفولوجية في 
صناعة السياحة في وادي عربة، وخلق نمط سياحي حديث يمكن من خالله إضافة التنوع 

Uniqueness خالل اإلستعانة بالنموذج العددي  في المنتج السياحي األردني، من (DEM في )
تحديد مسارات سياحية وفق نمط السياحة الجيمورفولوجية، حيث تم اإلستفادة من هذا النموذج 
العددي في العديد من المجاالت المتعددة، لذا تحاول الدراسة بناء إطار نظري وعملي يسهم في 

ي مجال السياحة الجيومورفولوجية في وادي عربة، التعرف على كيفية اإلستفادة من هذه التقنيات ف
 والتي تحتوي على تعدد واضح في أشكال سطح األرض، ولم يتم استثمارها حتى اآلن.

 وفي سبيل ذلك تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية :
 .(DEM)كيف يمكن تطوير السياحة الجيومورفولوجية في وادي عربة باستخدام  .1
بنددداء نظدددام مقتدددرح يشدددمل المسدددارات السدددياحية الجيمورفولوجيدددة اإلفتراضدددية فدددي وادي كيدددف يمكدددن  .2

 عربة؟
اسددتندت الدراسددة إلددى عدددة مبددررات تبددرز مدددى الحاجددة لمثددل هددذه البحددوث لمددلء الفددرا  فددي أدبيددات 
اإلدارة السياحية، وُتك مل ما بدأه اآلخرون من أجل تخطيط وتنمية المواقع السياحية في وادي عربدة، 
وُتمثددل عمليددة دراسددة السددياحة الجيومورفولوجيددة فددي وادي عربددة عنصددرًا مهمددًا فددي التنميددة لددم يحددَظ 
باالهتمددام الكددافي، فغالبيددة الدراسددات المتعلقددة بهددذا الجانددب، اقتصددرت علددى دراسددة وادي عربددة دون 

يددة دراسددة اإلشددارة لدددور السددياحة الجيومورفولوجيددة وأهميتهددا فددي هددذا المجددال، وحتددى اآلن ال توجددد أ
داخل األردن تناولت هذا الموضوع، وربما يعود ذلك إلى عدم توفر اإلمكانيات والبيانات التي تتعلق 

 بهذا الجانب.

 أهمية الدراسة
للدراسددة فددي مجددال االسددتفادة مددن السددياحة الجيومورفولوجيددة فددي تطددوير  األهميووة العلميووةتتمثددل  .1

 وادي عربة.
ذج للمسارات السياحية في منطقة وادي عربة باإلعتماد على في بناء نمو  األهمية العمليةتتمثل  .2

 (.DEM)تقنيات
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 أهداف الدراسة 
 تنمية وتطوير المواقع السياحية في وادي عربة والنهوض بها. .1

إبدددراز الشخصدددية المكانيدددة للمسدددارات السدددياحية فدددي وادي عربدددة، بهددددف تفريددددها والنهدددوض بهدددا،  .2
 ووضعها على الخارطة السياحية.

 منهجية الدراسة  
تجمدددع الدراسدددة بدددين النظريدددة والتطبيدددق، لمدددا تشدددتمل عليددده مدددن إطدددار نظدددري يتنددداول مفددداهيم السدددياحة 
الجيومورفولوجيدة وامكانيددات تطويرهددا فددي وادي عربددة، وتطبيدق عملددي يسددهم بددإدراج مسددارات سددياحية 

هجيتهدا علدى النمدوذج افتراضية، ويتطلب ذلك الجمع بين أكثر من منهج، حيث تستند الدراسة في من
الذي يمكن من خالله إظهار أشكال سدطح األرض فدي  Digital Terrain Model-DEMالعددي 

منطقدددة وادي عربدددة بشدددكل مجسدددم ثالثدددي األبعددداد، وذلدددك باإلسدددتعانة بدددالخرائط الطبوغرافيدددة الرقميدددة، 
السددياحية ضددمن  واعتمدددت الدراسددة علددى تطبيددق نظددام التددرقيم والمعالجددة الرقميددة فددي بندداء المسددارات

وشدبكة  Contourوالتدي تسدتند علدى خطدوط تسداوي اإلرتفاعدات  ARC- Sceneمنظومدة برمجيدة 
 . Height Points، والمعطيات النقطية لإلرتفاعات  Grid Networkالتربيعات 

عالجددت الدراسددة بمنهجيتهددا فددي بندداء المسددارات السددياحية بمنطقددة وادي عربددة علددى النمدداذج العدديددة، 
التددي تظهددر اإلحددداثيات الجغرافيددة بمختلددف إسددقاطاتها اعتمددادًا علددى  Raster dataومددة وفددق منظ

( فدي تمثيدل قدديم اإلرتفاعدات بدألوان متعدددة ومتدرجدة، باسددتخدام X.Y.Zاإلحدداثيات الثالثيدة األبعداد )
 Slope، والتي يستفاد منها في تحليل درجة اإلنحدار ARC- Sceneالطرق الحسابية في برمجية 

Map ولوحة اتجاه اإلنحدار Aspect Map ولوحة التضاريس، Shaded Relief. 
اعتمدت الدراسة في الحصول على بيانات أشكال سطح األرض في منطقة وادي عربة، على 

، لتحديد أبرز المعطيات Digital Globeمن شركة  Landsat7-ETMالمرئية الفضائية من نوع 
في منطقة الدراسة، والتي تتيح الرؤية المجسمة للتعرف على الوضع  الجيومورفولوجية

الجيومورفولوجي للمنطقة، مع إمكانية فصل الوحدات الفيزيوغرافية المتشابة، وربط ذلك بحجم 
التطور الجيومورفولوجي في منطقة الدراسة، وتمت عملية التحليل بطريقيتين هما :طريقة 

 Rigorousالطريقة الدقيقة  Rational Polynomial Coefficients المعامالت النسبية 
sensor model. 

 منطقة الدراسة
و   29 15ًتقددع وادي عربددة فددي الجددزء الجنددوبي مددن المملكددة األردنيددة الهاشددمية، بددين دائرتددي عددرض 

شددرقا، لتشددمل المنطقددة الممتدددة بددين البحددر الميددت   35 37ًو   34 57ًشددمااًل، وخطددي طددول   31 15ً
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كددم، 35-5كددم، وبعددرض غيددر منددتظم يتددراوح مددا بددين 210والعقبددة جنوبددًا، لمسافددددة تمتددد نحددو شددمااًل 
على امتداد يشكل عمق المنحدر الغربي لمحافظدات جندوب المملكدة، ويعتبدر امتددادا لألخددود الكبيدر 
الدذي يمتدد مدن حددود تركيدا شدمااًل وحتددى كينيدا جنوبدًا، والدذي يشدمل باإلضدافة إلدى وادي عربددة وادي 

كدم مربدع تمتدد بدين خلديج العقبدة  2400األردن والبحر الميت والبحر األحمر، وتبلغ مساحته حدوالي 
% مدددن المسددداحة الكليدددة  2.4فدددي الجندددوب وغدددور فيفدددا فدددي الشدددمال، وبدددذلك فهدددو يشدددكل مدددا نسدددبته 

 (.1، كما يتضح من الشكل )للمملكة
 منطقة الدراسة : 1 شكل

 
 ARCGIS10.3المصدر: إعداد الباحث باستخدام برمجية 
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 الدراسات واألدبيات السابقة:
تتصددددف الدراسددددات السددددابقة التددددي تناولددددت اسددددتخدام النمدددداذج العدديددددة فددددي تطددددوير مسددددارات السددددياحة 
الجيمورفولوجيددة بندددرتها علددى المسددتوى الدددولي، وعدددم التطددرق لهددا علددى المسددتوى المحلددي،  فمعظددم 

تي تناولت الموضوع، اهتمت بتطوير السياحة بأنماطها التقليدية، دون التركيز على نمدط الدراسات ال
السياحة الجيومورفولوجية، أو تناولت الدراسات استخدامات النماذج العددية في دراسات متعدددة دون 

مها التركيز على قطاع السياحة وخاصة السياحة الجيمورفولوجية، ومن أبرز الدراسات، تلدك التدي قدد
فدي معدالجتهم لموضدوع التدراث الجيومورفولدوجي الطبيعدي  .Thierry,et al( 2016ثيدري وآخدرون )

فدددي جبدددال البدددرنس فدددي فرنسدددا، حيدددث تنددداول البددداحثون أهميدددة المعدددالم الجيومورفولوجيدددة فدددي صدددناعة 
السدددددياحة فدددددي سلسدددددلة جبدددددال البدددددرنس، ووضدددددعت الدراسدددددة تصدددددورًا حدددددول القيمدددددة الطبيعيدددددة للتدددددراث 

فولدددوجي، وضدددرورة الحفددداظ علدددى هدددذه القيمدددة وتعظددديم اإلسدددتفادة منهدددا فدددي تنشددديط الحركدددة الجيومور 
السياحية وجدذب اإلسدتثمارات السدياحية، وقدد أوصدت الدراسدة بضدرورة إدراج سلسدلة الجبدال الطبيعيدة 

 في منطقة البرنس بمعالمها الجيومورفولجية المميزة ضمن لوائح التراث العالمي الطبيعي.
( 2015، ودارفشي وآخرون )Jean and Pierre( 2016آلن وبيري )ناقش كل من 
Darvishi,et al ( 2015وغرانتنا وسفالن )Quararta and Cavallin    دور السياحة

الجيومورفولوجية في تطوير اقتصاديات التنمية السياحية في المناطق الطبيعية، ودورها في التشغيل 
والحفاظ على الموروث الطبيعي والبشري بالشكل المستدام، كما أشارت هذه الدراسات إلى أهمية 

دخلت على صناعة السياحة  تبني مفاهيم السياحة الجيومورفولوجية كأحد أهم العناصر الحديثة التي
في القرن الحالي، خاصة في ظل التوسع الكبير في الطلب السياحي على المناطق الطبيعية، وبين 
العديد من الباحثين إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة المعالم الجيومورفولوجية كمصدر اقتصادي 

 تنموي مستدام.
إلى التحليل المكاني باستخدام  .Laura and Elena( 2016تطرقت دراسة لورا والينيا وآخرون )

نماذج اإلرتقاعات الرقمية في توثيق المسارات السياحية الطويلة في منطقة لورا في رومانيا، حيث 
أسفرت الدراسة عن توثيق خمسة مسارات طبيعية بين المناطق الجبلية في لورا، باإلستناد إلى 

ا، وتم ربطها مع أجهزة الهواتف المحمولة، مما خريطة رقمية تم إسقاط المسارات السياحية عليه
يعطي السائح نظرة شمولية عن الموقع السياحي، وأوصت الدراسة بضرورة التوسع بهذا النمط من 

 التكنولوجيا وتطبيقه في مختلف أرجاء رومانيا.
سياحية تشير المناقشة السابقة ألدبيات الدراسة، أن نمط السياحة الجيومورفولوجية من األنماط ال

الحديثة على المستوى الدولي، كما أشارت تلك األدبيات إلى عدد من الوسائل التكنولوجية 
المستخدمة في توثيق وتسويق وإدارة معالم الجذب الجيومورفولوجي، وتاتي هذه الدراسة استكمااًل 
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باستخدام للدراسات السابقة، في محاولة الكشف عن آليات وطرق تطوير السياحة الجيومورفولوجية 
النموذج العددي في وادي عربة، من خالل المدخل الشمولي لكافة عناصر الموضوع المشار 

 إليه،وفهم شكل التنظيم والعالقات المكانية في منطقة الدراسة.

عمليات التحليل التي يزودها النظام المقترح باستخدام النموذج العددي لتطوير مسارات السياحة 
 دي عربةالجيومورفولوجية في وا

يمتددد إقلدديم وادي عربددة ضددمن تعدددد واضددح فددي أشددكال سددطح األرض مددن الشددمال للجنددوب، ويحتددوي 
علددى تندددوع نبددداتي منددداخي جيولدددوجي كبيدددر، وتحتدددوي منطقددة الدراسدددة علدددى عددددة أنمددداط مدددن األشدددكال 
 األرضدددية، والتدددي تتندددوع مركباتهدددا الصدددخرية والبنائيدددة، هدددذا التعددددد والتندددوع يشدددكل عنصدددرًا هامدددًا فدددي

كمدا صناعة السياحة الجيومورفولوجية، مما يستوجب وضع نماذج أرضدية مدن الناحيدة المورفولوجيدة 
( ، تضم كل من أشكال األرض الخالبة الخاصدة بهدا، والتدي تبدين روعدة المنداظر 2يتضح بالشكل )

دارها وتظهر فرادتها من حيث تمثيلها لبيئتها المحلية، من خالل ألوان صخورها ومدى انح ،الطبيعية
وأشدددكالها وعوامدددل التجويدددة والتعريدددة والترسددديب التدددي مدددرت بهدددا، وتاريخهدددا الدددذي يجدددذب السدددياح مدددن 

 المغددددددامرةمختلددددددف أنحدددددداء العددددددالم للتمتددددددع بمشدددددداهدتها، وممارسددددددة النشدددددداطات السددددددياحية بهددددددا مثددددددل: 
لتاريخ إضافة إلى توفير فرص للباحثين والدارسين المهتمين بدراسة العصور القديمة وا ،واالستكشاف

الحافدددات الجرفيدددة ، ومدددن أبدددرز األشدددكال األرضدددية الجيومورفولوجيدددة فدددي وادي عربدددة الطبيعدددي للبيئدددة
المنتصدددبة علدددى جدددانبي وادي عربدددة، وتددددرج مناسددديبها عدددن مسدددتوى سدددطح البحدددر، واألوديدددة الخانقيدددة 

 القصيرة العنيفة المنتهية بوادي عربة. 

 الدراسة مقطع عرضي ألشكال سطح األرض في منطقة: 2شكل 

 
 (DEMالمصدر: إعداد الباحث باستخدام برمجية )



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

 2017 مارس( 1/1، العدد )الحادي عشرالمجلد 
 

99 
 

الرواسددب والجالميددد الصددخرية فددي قدداع وادي عربددة، نتيجددة عمليددات الهدددم التددي تتعددرض لهددا  تنتشددر
المرتفعددات المنتصددبة علددى جانبدده، ومددن أشددكال هددذه الرواسددب المددراوح الفيضددية والسددبخات والكثبددان 

 Payment Desert وفرشددات الرصدديف الصددحراوي   Badlands الرمليددة واألراضددي الددوعرة
وبالنسبة للمراوح الفيضية فإنها تجمعات هائلة من الرواسب تنشدأ عندد مصداب األوديدة المنحددرة مدن 
المرتفعات الجرانيتية، التي نتتج أنقاضا صخرية تتدراوح أحجامهدا وأشدكالها بدين جالميدد ضدخمة يدزن 

مملسدددة الجواندددب أو متكدددورة، وحصدددباء ورمدددال ومدددواد طينيدددة،  بعضدددها بضدددعة أطندددان وأحجدددار كبيدددرة
وتتميددددددز هددددددذه المظدددددداهر األرضددددددية بجماليددددددات كبيددددددرة تعددددددد عنصددددددرا مهمددددددا فددددددي صددددددناعة السددددددياحة 

( يوضدح نمدوذج مجسدم لشدكل المروحدة الفيضدية فدي وادي 3الجيمورفولوجية فدي المنطقدة، والشدكل )
 عربة.

 وادي عربة. نموذج مجسم لشكل المروحة الفيضية في: 3شكل 

 
 (ARC- Sceneالمصدر: إعداد الباحث باستخدام برمجية )

تنتشر السبخات في قاع وادي عربة، ويشتمل النصف الجنوبي من الوادي على ثالث سبخات، 
 35األولى سبخة الدافية الشريطية الضيقة شمالي العقبة، وسبخة طابة الكمثرية الشكل على بعد 

كيلومترا مربعا،  405كيلومترا من الخليج، وهي عبارة عن مسطح طيني مستو تماما، مساحتها 
اع السعيدين. يتواجد في منطقة وادي عربة العديد من الرواسب الرملية وهي عبارة عن وسبخة ق

تجمعات من الكثبان الرملية مصدرها صخور الحجر الرملي، وبأشكال جميلة، إضافة إلى انتشار 
النبك، وهو صنف آخر من الترسبات الرملية التي تتجمع حول شجيرات المنطقة، وهي عبارة عن 
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رمال التي تبدو على شكل أسافين، تشير رؤوسها الدقيقة إلى االتجاه الذي تنصرف كومات من ال
إليه الريح، كما تمتد فرشات الحصباء أسطح مساحات واسعة من بطن وادي عربة خاصة في 

(، والذي يشير إلى انتشار كافة 4نصفه الشمالي ابتداء من قمة جبل الريشة، وهذا يتضح بالشكل )
 األرض الجيولوجية والجيمورفولوجية في منطقة الدراسة.مظاهر أشكال سطح 

 التنوع الجيولوجي والجيومورفولوجي في وادي عربة: 4شكل 

 
 (ARC- Sceneالمصدر: إعداد الباحث باستخدام برمجية )

اعتمدت النماذج الثالثية لتمثيل أشكال سطح األرض في منطقة الدراسة على اإلحداثيات الثالثية 
(X.Y.Z كما )( من خالل اإلستعانة بالقراءات الرقمية بواسطة جهاز التوقيع 5يتضح بالشكل )

( ، وإعداد خريطة كنتورية للموقع، أمكن اإلستعانة بها في إستحداث الرسم الثالثي GPSالعالمي )
األبعاد، مما يوفر نظرة شمولية في عملية التخطيط والتطوير للسياحة الجيمومورفولوجية في منطقة 

عربة، والتعرف على كافة مظاهر الجذب السياحي الجيومورفولوجي، تمهيدًا لوضع خريطة وادي 
رقمية تبين كافة المواقع البيئية الحيوية التي يستفاد منها في التطوير السياحي، ورسم المسارات 

لية السياحية اإلفتراضية، ويستند النظام المقترح الذي تدعمه الدراسة على التوسع مستقباًل في عم
 I-Tour) تزويد كافة التطبيقات الخاصة بالسياحة الجيومورفولوجية على أجهزة المحمول

Guide) والتي تحتوي على تطبيقات متعددة تسهم في تمكين عمل الدليل السياحي، وتوفر نظرة ،
وتسهم في التعليم الذاتي،  شمولية للسائح عن كافة مقومات السياحة في منطقة وادي عربة،

على المعلومات الالزمة للموقع المطلوب عن طريق الصوت والصورة من خالل االرتباط  والحصول
باألقمار االصطناعية والشبكة المعلوماتية المخصصة له، كما يستخدم في إعداد المسارات وإنتاج 
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الخرائط الطبوغرافية لموقع ما وتوفير البيانات المتعلقة باالرتفاع عن مستوى سطح البحر 
 .ية األرض وغيرهاوطبوغراف
البيانات الوصفية  تمثيل أشكال سطح األرض بنماذج ثالثية األبعاد ومرتبطة بقاعدة : 5شكل 

Attributes Data 

 
 (ARC- Sceneالمصدر: إعداد الباحث باستخدام برمجية )

يسدددتند المخدددرج النهدددائي مدددن النظدددام المقتدددرح فدددي الدراسدددة الحاليدددة، علدددى تطدددوير مسدددارات للسدددياحة 
الجيومورفولوجيددة، اعتمددادًا علددى غنددى وادي عربددة بكافددة مقومددات صددناعة السددياحة الجيومورفولوجيددة 
والقددادرة علددى اسددتقطاب السددياح والبدداحثين، وبندداءا عليدده كانددت أهددم المسددارات المقترحددة تعتمددد علددى 
عنصدددر الجدددذب الطبيعدددي، وعناصدددر الطبوغرافيدددا، ومدددا يشدددمله ذلدددك مدددن تندددوع يسدددتند إلدددى فروقدددات 

رتفاع بين المواقدع، إلدى جاندب اخدتالف األشدكال التضاريسدية فدي منداطق صدغيرة نسدبيًا، وتحتدوي اإل
على تندوع حيدوي واضدح، ويدرتبط كدل مسدار سدياحي بقاعددة البياندات الجغرافيدة مدن خدالل احدداثيات 

 Vectorتبين مكان اإلنطالق والعودة، اعتمادًا على النموذج الخطي في تمثيل البيانات الجغرافية )
Data( وبما يحتويه كل مسار من بيانات نقطية )Point Shape( وبيانات مسداحية )Polygon 

Shape( يتضح بالشكل )6.) 
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 قاعدة البيانات الرقمية الممثلة للمسارات السياحية المقترحة : 6شكل

 
 (Global Position Systemالمصدر: إعداد الباحث باستخدام برمجيات )

مسددارات سددياحية افتراضددية مدعومددة بعناصددر الصددوت والصددورة، بحيددث يسددتطيع تددم تصددميم عشددرة 
الزائددر التعددرف علددى كافددة عناصددر الجددذب المتددوفرة علددى طددول المسددار السددياحي بكددل سددهولة ويسددر 

 وبطريقة تواكب التطورات المتالحقة في مجال السياحة االلكترونية.

 النظام المقترح في منطقة الدراسةالمسارات السياحية االفتراضية التي يدعمها : 7شكل 

 
 (ARC- Sceneالمصدر: إعداد الباحث باستخدام برمجية )

 النتائج
تسهم السياحة الجيومورفولوجية في وادي عربة في إبراز جمال وروعة األشكال األرضية، وشرح  .1

ميدزة قصة نشوءها وتطورها وجلدب السدياح إليهدا وممارسدة نشداطاتهم وإقدامتهم فيهدا، ممدا يضديف 
 نسبية تنافسية لوادي عربة على المستوى المحلي والدولي.

( أشددكال األرض فددي عربددة DEMأظهددرت نتددائج الدراسددة المعتمدددة علددى تقنيددة النمدداذج العدديددة ) .2
بتنوعهددا وفددرادة تشددكيالتها،. وتظهددر فرادتهددا مددن حيددث تمثيلهددا لبيئتهددا المحليددة مددن خددالل ألددوان 

عوامل التجويدة والتعريدة والترسديب التدي مدرت بهدا، وتاريخهدا صخورها ومدى انحدارها وأشكالها و 
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الددذي يجددذب السددياح مددن مختلددف أنحدداء العددالم للتمتددع بمشدداهدتها وممارسددة النشدداطات السددياحية 
بهددا. إضددافة إلددى تددوفير فددرص للبدداحثين والدارسددين المهتمددين بدراسددة العصددور القديمددة والتددداريخ 

 الطبيعي للبيئة.
مسارات سياحية افتراضية من خالل النظام المقترح لتطوير مسارات السدياحة تم استحداث عشرة  .3

الجيومورفولوجيددة فدددي وادي عربدددة تحتدددوي علدددى كافددة مقومدددات أشدددكال األرض الطبيعيدددة ومدددزودة 
 بكافة المعلومات التي يحتاجها السائح والباحث في منطقة الدراسة .

لوجيددة فددي إظهددار مقومددات سددطح األرض أظهددرت الدراسددة مدددى أهميددة اسددتخدام الوسددائل التكنو  .4
 الطبيعية ، وتطويرها وتسويقها سياحيًا.

 التوصيات
تقتدددرح الدراسدددة أن تقدددوم الجهدددات المعنيدددة بالسدددياحة بإضدددافة الجاندددب الجيومورفولدددوجي ألشدددكال  .1

األرض فدددي جدددداولها السدددياحية؛ تأكيددددًا علدددى روعتهدددا كوسدددائل جدددذب واسدددتقطاب للسدددياحة. إلدددى 
 الجيومورفولوجية بوادي عربة. جانب نشر المعرفة

تطوير المنتج السياحي في وادي عربة، والعمل على تنويعه لضمان جذب أسواق سياحية جديدة  .2
بنوعيدددددات مختلفدددددة مدددددن السدددددياح تسدددددتهويهم األنمددددداط الجديددددددة مدددددن السدددددياحة، وخاصدددددة السدددددياحة 

 الجيومورفولوجية .
ارات السدياحية الجيومورفولوجيدة، فدي توصي الدراسة بالتوسع في استخدام تقنيات استحداث المس .3

وادي عربدددة، ووضدددع هدددذه المسدددارات علدددى خارطدددة األردن السدددياحية، والعمدددل علدددى تدددوفير كافدددة 
المستلزمات الخاصة بالبنية التحتية والفوقية على طول امتداد المسارات المقترحة وبما يتواءم مع 

 السياحة المسؤولة دون اإلضرار بطبيعة المنطقة.
ام الجهات المعنية باألردن على تمكدين إدخدال منطقدة وادي عربدة ضدمن لدوائح التدراث ضرورة قي .4

 العالمي الطبيعية والمعتمدة لدى منظمة اليونيسكو.
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Abstract 

The Use of Digital Terrain Model-DEM in the Development of Tourism Trails 

Geomorphology In Wadi Araba  Jordanian 

Ibrahim Bzazao  

Faculty of Tourism and Hotel Management, University of Jordan 

The present study aimed to develop a new style of modern tourism industry patterns, 

under the name of Geomorphology  tourism in Wadi Araba area; to the content area of a 

large plurality in the earth's surface forms, which are very magnificence and beauty, and 

the study relied on the systematic use of numerical model Digital Terrain Model -DEM 

in the representation of the earth's surface forms in the study area triple and quadruple 

dimensions; in order to show all the elements of the Earth's surface, which is a 

characteristic element in the development of Geomorphology  tourism pattern in the 

region, where the application of surface analysis techniques (surface analysis) through 

software (Arc scene) in drawing tourist paths according to the forms characteristic 

surface, the study findings to prepare tourist paths virtual Geomorphology  in Wadi 

Araba, with pictures panoramic, digital maps, which help tourists identify all the 

ingredients Geomorphology  in the study area, the study recommended the expansion of 

the Geomorphology  tourism pattern in Wadi Araba, and inclusion on the local and 

global tourism map. 

Keywords: Tourism Geomorphology, Digital Terrain Model-DEM, Tourist Paths, 

Sustainable Development, Eco-Tourism.  

 
  


