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 تنمية منطقة حمامات عكاشة كمنتجع استشفائي عالمي
السكداف-جامعةالنيميفإييابربيعدمحمعمي

 ممخص الدراسة
تيتـالدراسةببحثكيفيةتنميةمنطقةحماماتعكاشةلكيتككفصالحةلمسياحةالعبلجيةكتشجيع

بيانظرالمكقعياالمتميزكخصائصياالجغرافيةالمتعددةالمستثمريفعمىإقامةمنتجعاتاستشفائي
بيابمايييئياإلقامةمنتجعاتعبلجيةترفيييةإذاماتكافرتبياتجمعاتسياحية،ككسائلإقامة
مريحةكمتميزة،كمركزاستشفاءعالمي.مثميامثلالعديدمفالمكاقعاألخرػفيالعالـ.كحمامات

م مجمكعة ىي لمعرفةعكاشة الدراسة كىدفت السكداف، شماؿ تقع المختمفة الطبيعية الينابيع ف
تبيف بالمنطقة مفالعيفالمستغمة كبتحميلعينةمفالمياه لممياه كالفيزيائية الخصائصالكيميائية
ـكجكدبعضالعناصرالفعالةفىعينةالمياهالمأخكذة.)الكبريت،الماغنسيكـ،الكمكريد(التيلكت
مف العبلج عمى سكؼتساعد متخصصكف أطباء يحدده عبلجي لبرنامج كفقا ظاىريا استخداميا
العديدمفاألمراضالجمديةالمعديةكالفطريةباإلضافةإليالرماؿالعبلجيةعفطريقالدفففي

(التيOliverبتطبيقمعادلةأكليفر)الرماؿكاعتداؿالمناخبالمنطقةكقياسنسبةراحةالسائحيف،
،باإلضافةلممقكماتالعبلجيةاالخرؼ.كتربطبيفراحةاإلنسافكدرجةحرارةاليكاءكالرطكبةالنسبية

العبلجية فيالسياحة حماماتعكاشة استغبلؿمنطقة عدـ لبحثاألسبابكراء سعتالدراسة قد
ستشفاء،كمعرفةالمشكبلتحتىاآلفرغـماتتميزبوالمنطقةمفمياهطبيعيةثبتفاعميتيافياال

كالمعكقاتالتيتكاجوالسياحةالعبلجيةكاالستشفائيةبالمنطقة.
منطقة كخاصة البيئي االستشفاء مناطق في كالفكقية التحتية البنيات بتطكير الدراسة أكصت كما
لمترفيةالدراسة،إنشاءمنتجعسياحيعبلجيمتكاملبمنطقةالدراسةيشملعميأماكفإقامةكأماكف

كمركزعبلجيمتخصصكمطاعـكبازاراتسياحية.
تنمية،السياحة،السياحةاالستشفائية،حماماتعكاشة،الكاليةالشمالية،السكداف.الكممات الدالة
 اإلطار النظري 

 المقدمة
تعدالسياحةالعبلجيةنكعامفاألنكاعاليامةلمسياحةالحديثةخصكصافيالدكؿالتيتتمتعبكجكد

لعيكفكاآلبارالكبريتيةالتيتساعدعمياالستشفاءمفالعديدمفاألمراضخاصااألمراضالجمدية،ا
كمايرجعأىميةىذاالنكعمفالسياحةإليالتطكرالتكنكلكجيكالتقنياليائلكمانتجعنومفزيادة

مقكالتكترالنفسي،سرعةالحياةكضيقالكقتمماأدؼإليالعكدةإليظيكرأمراضعديدةمثلالق
أمراضالجيازالتنفسيممادفعالمعالجيفإليالعكدةإليالطبالطبيعيعفطريقالعيكفالمعدنية

(2010كالكبريتيةكاستخداـحماماتالرماؿكعيكفالمياهالساخنة،كأشعةالشمس)األخرس،
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 مشكمة الدراسة
المعدنيةكالكبريتيةكالرماؿال كعامللـتنلينابيعالمياه مشعةالقدرالكافيمفاالىتماـكاستغبلليا

جذبسياحيفيالسكدافكأحدالعناصرالميمةفيالسياحةاالستشفائية.
عميالرغـمفتكافرالمقكماتالطبيعيةبمنطقةعكاشةإالأفالمنطقةتعانيبعضالمعكقاتتكاجو

تطكيرالسياحةالعبلجيةكجذبالمستثمريفكالسائحيف.
 ف الدراسةأىدا

 إبرازإمكانياتالسياحةالعبلجيةفيمنطقةالدراسة
معرفةالخصائصالفيزيائيةكالكيميائيةلمياهحماماتعكاشة.

 المشاركةفيدعـصحةاإلنساففيمنطقةعكاشةعبرالعبلجالطبيعي.
 تحديدالمشاكلكالمعكقاتالتيتكاجوالسياحةالعبلجيةفيمنطقةعكاشة.

 راسةأىمية الد
معتحميلعميقليذاالقطاعمفبنيتوالتحتيةحماماتعكاشةتتناكؿالدراسةالسياحةالعبلجيةفي

كالفكقية،ككميةكنكعيةالمكاردالعبلجية،معتحميلالخصائصالفيزيائيةكالكيميائيةلممياهالعبلجية
 فيمنطقةالدراسة.

 عامةكفيمنطقةالدراسةخاصة.لسكدافالمساىمةفيتنميةمناطقالسياحةالعبلجيةفيا
تكجيواالستثماراتنحكقطاعالسياحةالعبلجيةفيالسكداف.

المساىمةفيإنشاءقاعدةبياناتعفمناطقالسياحةالعبلجيةفيالسكداف.
 منيجية الدراسة

المنيجالكصف كىك الدراسة الباحثأكثرمفمنيجفيىذه حميميكالمنيجاإلحصائيالتياستخدـ
Statistical Package for Social Sciences. (SPSSباستخداـبرنامج)

لمتحميلالمعمميلمعرفة حماماتعكاشة عيناتمفمياه الباحثبأخذ كالمنيجالتجريبيحيثقاـ
الخصائصالفيزيائيةكالكيميائيةالتيتساعدعميعبلجبعضاألمراض.

ا إلبراز كذلؾ الكمي األسمكب معادلةكأستخدـ استخداـ خبلؿ مف كصدؽ بدقة كالنتائج لعبلقات
المتكسطاتالحسابية1أكليفر استخداـ عف فضبًل اإلنساف جسـ لراحة المناخ لمتعرؼعمىمبلئمة

                                                           
 THI=Td-(0.55-0.55R.H)(Td-58)مقياسأكليفر:1

THI=Whenمقياسالحرارةكالرطكبة
=Tdدرجةحرارةالترمكمترالجاؼ

=R.Hالرطكبةالنسبية



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

 (1/3العدد) عشر، الثاني المجلد    
 2018مارس  8-11األلصر والضيافة، للسياحة الحادي عشر الدولي المؤتمر بأبحاث خاص عدد

41 
 

كالنسبالمئكيةفيمكاضعمختمفةمفالدراسةالحالية،كاألسمكبالكارتكجرافىكذلؾلتمثيلالبيانات
البيانيةالمرفقةبالدراسة.مفخبلؿالخرائطكاألشكاؿ

 مفاىيم الدراسة
تعريفالتنميةتعرؼالتنميةلغكيابأنياعمميةنمكطبيعيةتسيرفيمراحلمتتاليةأكتعنيالتطكر

(Webster', 1970 فيمراحلمتعددة.)
 المستدامة السياحية يبدأالتنمية تنمية بأنيا كالمتكازنة المستدامة السياحية بعدتعرؼالتنمية تنفيذىا

دراسةعمميةكاممةفيإطارالتخطيطالمتكامللمتنميةاالقتصاديةكاالجتماعيةكالبيئيةداخلالدكلة
ككلأكداخلأؼإقميـتتجمعفيومقكماتالتنميةالسياحيةمفعناصرجذبطبيعيةكحضارية.

"بأنيا1973ةحاليا(فيعاـ)منظمةالسياحةالعالميIUOTOالسياحةالعبلجيةعرفتيامنظمةااليكتك
المعدنية المياه كخاصة لمبمد الطبيعية المكارد مف كاألستفادة العبلجية الصحية بالمرافق االنتفاع

(International Union for Official Tourism Organization,1973) كالمناخ.
ليبمدأخرداخلأكخارجكالسياحةالعبلجيةيمكفتعريفيابأنيا"انتقاؿالشخصمفبمدهاألصميإ

العبلج مجاؿ في الدكلة في هللا أكجدىا التي الطبيعية العناصر مف االستفادة بيدؼ كطنو
(1983كاالستشفاء.)عبدهللا،

تعالجأمراضا تتكافرفيياخصائصطبيعيةمحددة السياحةاالستشفائيةكىيترتبطبمناطقمحددة
بديبلعفالعبلجبالمركباتالد كائيةكتختمفالسياحةاالستشفائيةعفالسياحةالكقائيةالحرةبعينيا

مصحات اسـ عمييا كيطمق كالنقاىة، لبلستشفاء مخصصة أماكف داخل تتـ أنشطتيا اف في
(1997االستشفاء،كتخضعاألنشطةبداخميالؤلشراؼالطبيالمتخصص.)أحمد،

السياحةاألستشفائيةعمياستخداـمصادر الطبيعيةفيعبلجالمرضي،مثلكعميذلؾتقكـ البيئة
طبي إشراؼ خبلؿ مف ذلؾ غير الساطعة،الي كالكبريتية،كالرماؿ،كاليكاء،كالشمس المعدنية العيكف

متخصصكبطريقةعمميةدقيقة.
 نشأت السياحة العالجية وتطورىا في حمامات عكاشة

اشتيرتكمنطقةلمعبلجبسببتعتبرحماماتعكاشةمفأقدـالمناطقالعبلجيةفيالسكداف،كقد
جفاؼجكىاكاعتدالوطكاؿأشيرالسنة،ككجكدالمياهالكبريتيةكالرماؿالعبلجيةبيا.

المصرية عصر الي تاريخيا كيرجع متتالية عصكر عدة األمراضخبلؿ لعبلج كمنطقة كأتخذت
مقابمةشخصيةمعقبلالميبلدحيثبنيتفيعصرالممؾالنكبيالممؾكاشتا.)1250الكسطيعاـ

(،كقدكردذكرىافيعدةنقكشقديمةمثلالنقكشالمكجكدةفيجبل2013عبدالرحمفعمي،إبريل
سميمافككانتتسميبالمياهالمقدسةكتقعالحماماتبالضفةالغربيةلمنيلكىيعبارةعفعيفمياه

كالذػبناهامكسيففرعكفربية،حارةمالحةكبريتيةطبيعيةجكفيةتنحدرنحكالنيلمفالمرتفعاتالغ
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االىتماـ مصرلتخميدلذكرػزكجتوكفيياعينافمفالماء))كبريتيوكامكنيو((باردهكساخنو،كقدبدا
وىي كاألتيغرؼ4ماماتعكاشةمفكتتككفح1942بالمنطقةمفقبلالدكلةمنذعاـ
. الغرفةاألكليلعبلجالركماتيـز
ؼكاألمراضالجمدية.الغرفةالثانيةلعبلجالزىر

الغرفةالثالثةلعبلجالجذاـكاألمراضالمزمنة.
الغرفةالرابعةلمشرب

عاـ النيل فيضانات بسبب كالغمر لميدـ تتعرض كانت المباني ىذه فتح1978كلكف تـ كلكف
عاـ جديد اباف1979الحماماتمف أخرؼ كغمرتمرة المنطقة أىالي مف الذاتي العكف بكاسطة ـ

غرقتالمنطقةإالأفالعينافمازالتمكجكدةكتضخاف.1988اتفيضان
ـكتراكمتالطميبيا.1994كفيضاناتعاـ

كلكفبعدذلؾبدأتالشركةالمشرفةعميالمشركعببناءكحفراباربعيدةعفالنيرعميبعدأمتار
يالبناءالحفركىيكغمرتاآلباركبعدذلؾإعادةالشركةالمشرفةعم2006كلكفجاءفيضافعاـ

كىكأخرمنسكبلمتخزيفمياهالسد82شركةسكسمالمخدماتالعالميةكمحاكلةالحفرخارجكنتكر
يتـ العالي،ككذلؾكافمفالمفترضبناءاستراحاتسياحيةكحماماتبمكاصفاتعالميةكلكفلـ

ليةكتككفبعيدةعفالنيلاالاستكماؿبناءاالستراحاتكفشمتجيكدحفرآباربعيدةعفالعيفالحا
افبناءسدمركؼعملعميحمايةالمنطقةمفالفيضافكاصبحتالفرصةمكاتيةإلنشاءالحمامات

قامةاستراحاتالستقباؿالزكاركالمرضي. بمكاصفاتعالميةكا 
غرؼصغيرةفىمكافمنخفضمبنىمفالحجارةكمعركشبسعف3ككانتالحماماتعبارةعف

تمربياالنخي فخارية قناة مفالداخل)عمكػ،كسط،سفمى(تمرفىداخميما الىثبلثاقساـ لمقسمة
بغطاء المتدفقمفالعيفكيجمسالمرضيفيالغرؼحسبالمرضكيبدكا العيكفالكبريتية مياه
أجسادىـبالبطانياتحيثمياهالعيكفالدافئكالدخافالمتصاعدحيثيعتبرسكناطبيعيكبعدذلؾ
يقكمكاباالستحماـبمياهالعيكفالكبريتيةكبعدذلؾتنحدرالمياهكتنجرؼاليالنيل،كيككفاقلمدة

باالستحماـ7أياـأك3لمعبلجىي مرات3أياـأكشيرفيالحاالتالمزمنة،يقكـالمريضخبلليا
ستخداـالمياهفييكميا،بجانباالستحماـينصحبشربالمياهالمعدنيةكفيبعضالحاالتيقكمكابا

البرصكالصدفية مثل اإلمراضالجمدية فيحماماتعكاشة المياه تعالج لممرضي، الطعاـ طيي
كأالـالمعدةكالتيابالمفاصلالمزمف. كالركماتيـز
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 المقومات الطبيعية لمسياحة العالجية في منطقة حمامات عكاشة.
 الموقع

كيمكمترجنكبمدينةكادؼحمفاكتقدر127عميبعدتقعقريةسيدؼعكاشةعميضفتينيرالنيل
كيمكمتركتتبعمنطقةعكاشةإليالكاليةالشمالية،كحدةحمفااإلداريةكالتيتشمل3مساحتيابحكالي

ايضامناطقارضالحجر)جمي،كصرص،كسمنةكأتيرؼكدكيشابكأمبككؿكممؾالناصركسكنكي
) كسركمتك كداؿ كككلب كعكاشة ،كدغيـكأكمو كأرقيف فرسكسرة،كأشكيت، قرؼ الي باألضافة

(com.wiwiaidip.wwwكدبركسة.)
 التركيب الجيولوجي

يطمقعميواسـالحجرcontinentalclasticيسكدمناطقشماؿغربالسكدافتتابعرسكبيقارؼ
م تشاد ك ليبيا ك امتداداتفيمصر الطباشيرؼكلو العصر إلي النكبيكيرجع أكبرالرممي كّكنًا

كماتتميزالمنطقةبكجكدالرماؿالعبلجية(www.afran.irمخزفلممياهالجكفيةفيالقارةاإلفريقية.)
الخصائصالفيزيائيةكالكيمائيةلمياهحماماتعكاشة.:1جدكؿ

ـ.2013المصدرالدراسةالميدانية
يتيةفيمنطقةككلب.فيبجانبالمياهالكبر

 خصائص المياه في حمامات عكاشة
تتميزمياهحماماتعكاشةبدفئياكاحتكائياعميعناصرتساعدفيعبلجكثيرمفاألمراضكمما
الكبريتية العيكف مياه عكاشة منطقة في العبلجية مقكماتالسياحة أىـ مف أف إليو اإلشارة يجدر

كا بسخكنتيا تمتاز التي مفكالمعدنية ككثير كالكالسيكـ كاألمبلح الكبريت مف نسب عمي حتكائيا
العناصرالتيتساعدفيعبلجاألمراضالجمديةكالركماتيزمية.كمفخبلؿتحميلعيناتمياهمفىذه
بعد المياه معالجة ضركرة االعتبار في األخذ مع العبلج في استخداميا إمكانية ثبت العيكف

تنقيتيا)الباحث(.



http://www.afran.ir/
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 المناخ
المناخالصحراكؼبارتفاعنسبةكيتميزتتميزمنطقةعكاشةبمناخصحراكؼحارصيفًاكدافئشتاء

التبخربالمقارنةمعالتساقطاتالتيتككفبطبيعتياضعيفةأكحتىمنعدمة،كىكمايؤثرسمباعمى
 تكبطكفاألكدية.نمككتطكرالحياةالنباتيةكاإلنسانية،كتكادتقتصرالحياةالنباتيةعمىالكاحا

ممـ،أمادرجاتالحرارةفتككفمرتفعة.كالذؼيتميز200التساقطاتفيالمناخالصحراكؼدكف
درجةمئكيةكترتفعدرجات36.7بقمةاألمطارأكانعداميافيأغمباألحياف،كمتكسطدرجاتالحرارة

إلى فيفصلالصيفكتصلدرجاتالحرارة مئكيةخبل49الحرارة مفابريلحتىدرجة الفترة ؿ
%شتاء.39%صيفاك16يكنيككتنخفضفيفصلالشتاء،كتتراكحمعدالتالرطكبةالنسبيةبيف

 الحرارة
فيو تعتدؿ األكؿ حرارييف فصميف إلي السنة تقسيـ يمكف الشيرية الحرارية المتكسطات خبلؿ مف

الفصلالحرارؼال أما المدؼالحرارؼنسبيا كيقلفيو المرتفعة،الحرارة كثانيفيعتبرفصلالحرارة
( إلى يصل يكنيك خبلؿ القصكػ الحرارة درجة متكسط43.3متكسط تتفاكت بينما مئكية درجة )

 ـ.7درجةمئكيةكالصغرػإلي23درجاتالحارةالعظميخبلؿشيرينايرالي
)2الجدكؿ) يناير في بمغ حيث ، عكاشة منطقة في الحرارة درجة متكسط يكضح درجة60( )

(درجةفيرنييتأماأقصيدرجةكانتفيشيريكنيككيكليككأغسطس63فيرنييت،كفيفبراير)
(درجةفيرنييت.90كبمغحكالي)
(Average temperature)(2012متكسطدرجاتالحرارةبالفيرنييتفيعكاشة):2جدكؿ
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Sours Weather base2012
(يكضحمتكسطنسبةالرطكبةالنسبيةحيثبمغأعميدرجةفيشيرينايرككانتحكالي3الجدكؿ)
(.17(أماأدناىافكاففيشيرمايكككانتحكالي)39)

 Average relative(2012فيمنطقةعكاشة)نسبيةمتكسطدرجاتالرطكبةال:3جدكؿ
Humidity
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Source Weather base2012
الفصك أفضل أف تبيف عكاشة منطقة عمي أكليفر معادلة مكسـكبتطبيق كيعتبر لمسائحيف راحة ؿ

(فيشير100%سياحيجيدىكفصلالشتاءحيثبمغنسبةراحةاالفرادأكالسائحيفراحةكاممة)
النسبة) كبمغ كديسمبر كفبراير ك)95يناير مارس، شير في بمغ%90( ك نكفمبر شير في )%

%(فيشيرابريل.70)
كاشة.تطبيقمعادلةأكليفرعميمنطقةع:4الجدكؿ

 OliverمعادلةأكليفرالرطكبةالنسبيةالجاؼTالشير
Oliverنتائجمعادلة

)نسبةراحةالسائحيف(

 100% 60 39 60يناير

%100 62 31 63فبراير

%95 66 23 71مارس

 %70 71 18 80ابريل

 55% 74 17 87مايك

 40% 76 9016يكنيك

 40% 1976 90يكليك

 30%77 24 90أغسطس

 30% 77 26 86سبتمبر

 60% 73 8228أكتكبر

 90% 67 35 72نكفمبر

 100% 63 38 63ديسمبر

الباحثالمصدر
 الرياح

تيبعمىالكاليةفيالصيفرياحجنكبيةألتحملأمطارًابقدريذكرممايجعلفصلالصيفأكثر
الشرقيةأيضا إفالرياحالشماليةكالشمالية كما كاشدحرارة تؤدػإلىتدنىجافًا باردة جافةكلكنيا

(،كعميمستكؼأشيرالسنةفانويمكفwww.agric- revival.sdدرجاتالحرارةفيفصلالشتاء.)
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الرياحعف سرعة بيا ترتفع التي االشير تعتبر ، بكادؼحمفا الرياح لمتكسطسرعة كفقا تقسيميا
ديسمبر،9 الي أغسطس كمف يكنيك الي فبرايل مف عفكـ/ساعة الرياح سرعة بيا تقل بينما
كـ/ساعةفيشيرينايركيكليك.9

 الحياة النباتية
تكجدفيمنطقةعكاشةمشاريعزراعيةعميطكؿضفتيالشرؽكالغربكتزرعمحاصيلالقمحكالذرة
الشاميةكالفاصكليةكيعتبرالفكؿالمصرؼمفالمحاصيلاألساسيةكالشماركالثكـكالبطاطسكالنخيل

نالؾمساحاتشاسعةغربالنيل)المعركؼبغربأكمو(تقاـبيامشركعاتزراعيةتتبعلؤلىاليكى
ثركة كاألعبلؼلتربية كالشعير المصرؼكالذرة كالفكؿ القمح أىميا محاصيل تزرعبيا المنطقة في

حيكانيةكبيرة.
كنبات)سنمكة(الذؼيعالجكمفالنباتاتالطبيعيةالمكجكدةفيالمنطقةالحرجلكالسدركالصبار

حاج، صالح دمحم مع شخصية .)مقابمة كالحماريب كالتنكـ كالقرض كالحمفابر الضرس اآلـ
(2012فبراير

كبالطبعيمكفاالستفادةمفالخضركاتكالفاكيةالمكجكدةفيمنطقةعكاشةلسدحاجةالسكافمف
وكالخضركاتالسيماكأنيازراعاتإليناحيةكحاجةالفنادؽمفناحيةأخرؼخاصةالحبكبكالفكاك

حدكبيرنظيفةكغيرممكثة،كأماالنباتاتالطبيعيةكالبريةفافرصدىابدقةكتحديدالنباتاتالعبلجية
منيايساعدعمياستغبللياعبلجياإليجانبالمقكماتالعبلجيةاالخرؼالمكجكدةبالمنطقة.

 نظافة البيئة من التموث
نشاطصناعيضخـفيالمنطقةكبجانبزيادةالمزركعاتالتيتساعدعميزيادةنظرالعدـكجكد

األكسجيففياليكاءفبلزالتالبيئةنظيفةفيىذهالمنطقةكالتعانيأؼنكعمفأنكاعالتمكث،لذلؾ
تعتبرالبيئةالنظيفةمقكـىاـىناؾمفمقكماتالسياحةالعبلجية.

كاشةلكحعأفحماماتعكاشةلـيصبياالتمكثفيمياهالعيفأمابمايخصالتمكثفيحماماتع
مثمماحدثفيكثيرمفمناطقالسياحةالعبلجيةفيالسكداف،كالسببالكعيالصحيلدؼالسكاف
المحمييفكطريقةفرزكتصنيفالمرضيحيثتتككفحماماتعكاشةمفثبلثغرؼيتـتصنيف

الثانيةلئلمراضالمرضيكتكزيعيـعميالغرؼحسبالمر األكليلمشفاءكالغرفة فيالغرفة ض،
كفيالغرفةالثالثةيتـكضعالمرضيالمذيفيعانكفمفأمراضمستعصيةكبعدىاتصرؼ الركماتيـز

بعيدا.
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 المقومات البشرية لمسياحة العالجية في منطقة عكاشة
التييجبأف األساسية البنية مفعناصر المقكماتالبشرية حتىيمكفتعد تتكفركتعملبكفاءة

تكفيرالتسييبلتكالخدماتالمختمفةالتيتعملعميالجذبالسياحي،كأىـىذهالمقكماتببلشؾ
كتسييبلت فياآلثار الممثمة التاريخية كالعكامل النقل ككسائل السكاف في البشرؼالممثمة العنصر

كتسييبلتاإلمدادكمرافقالبنيةاألساسيةكفيمايمياإلقامةككفرةالخدماتالطبيةكالعمالةالسياحية
.دراسةليذهالمقكمات

 السكان
مفضفتي عمىمقربة تجمعاتكأحياء فيشكل يقيمكف نسمة ألفافكخمسمائة السكاف عدد يبمغ

كىـنكبيكفذكتاريخكحضارةبيذهالمنطقةمنذسبعةآالؼسنةكالمينةاألساسيةىيالزراعةالنيل،
ةمحدكدةتمارسمينةصيدالسمؾإالأفعدديةالسكافبالمنطقةبالنسبةإلىالعدديةلمميجريفكفئ

بحمفاالجديدةفيالكقتالراىفمتماثمةكمتساكيةتقريبًاممايؤكدسبلمةبيئةالمنطقةكتأثيرىاالكاضح
منطقةفيبحيرةالنكبةـعندإغراؽال1967كتـتيجيرثمثيالسكافعاـ0فيالنمكالسكانيالسميـ

التضحيةكالمكابدةكالمعاناةميما أماـالسدالعاليكلـيتبقإالالثمثالذيفتمسككابمكطنيـكآثركا
www.nobia2.com )كانتالظركؼالتيستكاجييـ.)

 تسييالت اإلقامة
 إذا يصبحمحدكدا فإفاإلقباؿعمييا ، السياحية المنطقة الجاذبية كانتدرجة تتكفرفيياميما لـ

التسييبلتاألساسيةالتييتطمبياالسائحكتضـىذهالتسييبلتقطاعالضيافةكىكيختمفباختبلؼ
مكضعالجذبالسياحي،كماأفالضيافةتمثلأحدعكاملالجذب،كعمييايقععبثاختيارالمكقع

ؽ،كتشكلالضيافةميداناالسياحي،مدةالبقاءكنمطالسفركاألنشطةالتيتمارسفضبلعفاإلنفا
ىامالمعمالةكالدخل،كمايتأثرحجـالزكارفيأيةمنطقةإلىحجـالتسييبلت.

خاصةتسييبلتاإلقامةفبليكجدفنادؽ الكاقعافالمقكماتالبشريةلمسياحةالعبلجيةضعيفةجدا
اثناءقدكـالسائحييففيفيمنطقةعكاشةتساعدعميجذبإعدادكبيرةمفالسياحاالجانب،االأف

حمامات مثل السياحية المناطق بجانب كالخياـ بعضالمعسكرات بعمل يقكمكف السياحي المكسـ
الجية في استراحات إنشاء بمحاكالت الحككمية الجيات ،كقامت لمنيل الغربية الجية في عكاشة

تستكملحتىاآلف، لـ إالأنيا كالغربية فيكأصبحتكسائلاإلقاالشرقية فيالمنطقةمنحصرة مة
بيكتاألقاربكاألصدقاءالتيتستضيفالسائحيفالقادميفمفمختمفالكالياتالسكدانية،أمابالنسبة
لمسائحيفاألجانبفذكرالكثيرمنيـانواليكجدفنادؽفيمنطقةعكاشةإالأنيـيقيمكففيمنازؿ

استراحاتتابعةلمحككمةفيمناطققريبةمفاألصدقاءكالبعضاآلخرذكرأنيـيقكمكفباستئجار
عكاشة.
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 العمالة السياحية
يخص بما أما فيمنطقةعكاشة، فيقطاعالسياحة المباشرة لمعمالة إحصائياتكاضحة التكجد
ميارتيـمف المذيفاكتسبكا المدربةفيحماماتعكاشةفيقتصرعميبعضشيكخالمنطقة العمالة

كالتجربة،كالج الفنيالخبرة مستكاىا كالتدريبلرفع التأىيل إلي تحتاج عكاشة منطقة أف بالذكر دير
كالعمميلتصبحعميمستكؼالئقلمتعاملمعالسائحيف.

 رعاية الدولة 
تسعيالدكلةإليخمقمجاؿصالحلبلستثمارفيمجاؿالسياحةكفيالكاليةالشماليةبشكلعاـإال

لرعايةالكافيةمفقبلالجياتالحككمية.أفمنطقةحماماتعكاشةلـتنلا
 مرافق البنية األساسية

 السياحة تمبيةاحتياجات في ميماً أساساً جكدتيا، كدرجة تكافرىا كمدػ التحتية، البنية خدمات تشكل
 التجارية كاألسكاؽ كالمتنزىات كالمطاعـكالمقاىي الفنادؽ مف السياحية، بالشقق المتمثمة كمتطمباتيا،
المكاصبلت جانب إلى كالترفية، التسمية كفكأما  المتعمقة العامة كالخدمات النقل ككسائط طرؽ

 تدني لكف الصحي، كالصرؼ كالمياه كالكيرباء النظافة كخدمات كالياتفيةكالبريدية الصحية بالجكانب
 كتكزعيا،انتشارىا كسكء تكافرىا، عدـ أك تكافرىا، كمدػ العاـ، كمستكاىا الخدمات، تمؾ كفاءةعمل
(2009تمؾالمناطق.)ناعس، مف كثير إلى السياحي، التكافد حركة في كاضح تراجع إلى يؤدؼ

 الخدمات الصحية 
تعدالرعايةالصحيةاحدؼالمتطمباتاألساسيةالتييجبتكفرىاسكاءبالنسبةلممقيميفأكالسائحيف،

ا رتقتىذهالخدمةكتقدمتكاعتمدتكتعتبرالخدماتالصحيةمفمقكماتالجذبالسياحي،ككمما
السياحيةبصفة كالتنمية عميالتنميةبصفةعامة مساعدًا عامبًل كافىذا الحديثة عميالتكنكلكجيا
خاصة،كماأفالدكافعالصحيةالتيتعنيالصحةالجسديةكتقميلالتكترالذىنيكالنفسيالمصاحب

بالضغكطالنف المميئة العصريةالسريعة مفالناسيسافركفكينتقمكفلمحياة سيةكالماديةتجعلكثيرًا
مفمكافإليأخربغرضالراحةكاالستجماـأكزيادةالمصحاتأكالمستشفياتأكإتباعإرشادات

(.1999ناريمافدركيش،األطباءبتغيرالبيئة،لذاتيتـالدكلةبالخدماتالصحية.)
ـ،كتكجدالمصحات)المستشفيات(في1972فيأىـالمستشفياتىيمستشفىعبرؼالتيتأسست

بعضالقرػ،كمفالقرػالتيتكجدفييامستشفيات:ككش،عمارة،باألضافةاليمستشفيكادؼحمفا
أمابمايخصالخدماتالصحيةفيقريةسيدؼعكاشةفبيامركزصحيكقدتـبناءمركزصحي

كبئة،أالأفبعضالحاالتالمرضيةقدتجدجديدكبالرغـمفخمكتمؾالمنطقةمفاألمراضكاأل
صعكبةفيالحصكؿعمىالعبلجبالقرية،لعدـكجكداختصاصييفبالمركزالصحيكافتقارىالبعض
المعداتكأجيزةالتشخيص..فمذايضطرالطبيبالعمكميبالمركزلتحكيلبعضالحاالتإلىالمدف
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األمرالذؼيكمفالمريضكثيرًا.إذاكانتحالتو-أكالخرطكـ«دنقبل-عطبرة-حمفا»القريبةمثل
«400»التيتبعد«دنقبل»تستدعيسرعةنقموإلىمنطقةتتمتعبخدماتطبيةمتطكرةكأقربيامدينة

كيمكالذؼقديكمفالمريضمبالغعالية.)الباحث(
 قطاع الكيرباء

فيالجذبالسياحيفييالقكػ األساسية مفمقكماتالبنية لكلمشركعاتالتنميةكتعد المحركة
االقتصاديةالمختمفة،عبلكةعميتأثيرىاااليجابيفيزيادةالكعيالثقافيكاالجتماعي،كتـافتتاح

 في مركؼ سد منطقة8/2012محطة السككتككذلؾ منطقة فييا بما النكبية المنطقة ـ،كسيغذؼ
المحس،كسيغذؼىذاالمشركعحتىأقصىشماؿالسكداف.

تمدإمداداتالكيرباءفيقريةسيدؼعكاشةعميمكلداتالكيرباءالتيتعملبالجازكليف،كلكفتع
كثيرمفالمسئكليفيؤكدكفدخكؿالكيرباءليذهالمنطقة.

 قطاع االتصاالت
تعدكسائلاالتصاؿالسريعةمثلالتميفكناتكالفاكسكالتمغراؼكالبريدكاإلنترنتمفعكاملالجذب

حيثيحتاجالسائحكفإلياالتصاؿبذكييـأكبككبلءأعماليـفيأماكفإقامتيـ،ككمماالسياحي،
تكفرتىذهالكسائلفيالمناطقالسياحيةكمماكافلياأثرفعاؿفيالسياحةكيكجدبالمنطقةمكاتب
االتصاالت خطكط كأغمب االتصاالت خدمة تحسيف إلي باإلضافة لمبريد كمكاتب تعمل صغيرة

.MTNستخدمةىيشركةالم
 قطاع النقل

الدكؿ كمع السكداف كاليات كافة مع تربطيا البرية الطرؽ مف جيدة بشبكة عكاشة منطقة تتمتع
المجاكرة،كلمنقلدكراأساسيافيخدمةاإلنتاجالزراعيكيساعدأيضاعميالتنميةالصناعيةكالسياحية

كادؼحمفا)الجيةالشرقية(.-كاشةع-السميـ-دنقبل-كمفأىـالطرؽالخرطكـامدرماف
تكشكيالذؼ–باإلضافةإليالطريقالغربيالذؼسيمربجانبحماماتعكاشةكىكطريقأرقيف

يربطبيفمصركالسكدافكالذؼيبدأمفتكشكىكيتجوحتىأرقيفعمىالحدكدالمصريةالسكدانية
يكفجنيو.مم190ـ،كبتكمفة11كـ،كبعرض110بالجانبالغربي،بطكؿ

كقاؿرئيسلجنةالطرؽبجمعيةمستثمرؼأسكافأفالطريقالبرػبيفجنكبمصركشماؿالسكداف
سيخدـعددًامفالمشركعاتاالستثماريةفيمجاالتعديدةمنياصيداألسماؾ،كمشركعاتالطاقة

ىانوسيتـتخصيصكالتعديفكعددمفمكاقعاآلثارالتيتـاكتشافياخبلؿتنفيذالمشركع،كلفتإل
(www.suna.sd.netكـمربعًاعمىطكؿالحدكدبيفالدكلتيفإلنشاءمنطقةحرة.)50نحك

كيمكفاالستفادةمفىذاالمشركعكربطالبرامجالسياحيةبيفمصركالسكدافخصكصاأفالمناطق
األثريةمنتشرةفيجنكبمصركشماؿالسكداف.
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الشمالي الكالية كقعتحككمة إلنشاءكما اتفاقية المحدكدة، كاالستثمار لمتنمية الزكايا مجمكعة مع ة
جسرعكاشةكجزءمفطريقدنقبلأرقيفالذؼيربطالحدكدالمصريةبالسكدانيةحتىدنقبلبطكؿ

210 كعرض عديدة.)1005كيمكمترات كاجتماعية اقتصادية فكائد كيحقق  أمتار،
www.ashorooq.net)

أمابمايخصالنقلالجكؼفبليكجدمطاربالمنطقةاالافىناؾمطاراتقريبةجدامفالمنطقةمثل
كيمكمترمفمنطقةعكاشة،كمطاردنفبل.100مطاركادؼحمفاالذؼيبعدحكالي

ـالسياحةالنيميةاماالنقلالنيرؼفيكغيرمستغلسياحيارغـكجكدمقكماتعديدةتساعدعميقيا
منياكجكداآلثارعميضفتيالنيل،كيمكفاستغبللوكمايحدثفيكثيرمفالدكؿمثممايحدثفي
الرحمة ىذه األقصركأثناء مفأسكافاليمدينة برامجسياحية حيثيكجد جميكريةمصرالعربية

عابدادفككاسناحتيالكصكؿيشاىدالسائحاآلثارالمكجكدةعميضفتيالنيلمثلمعبدككـامبككم
الياألقصر.
 مياه الشرب

المصدرالرئيسيلممياهالعذبةىكنيرالنيلكيكجدبالمنطقةشبكةمياهلتكصيلالمياهاليالمنازؿ
عفطريقصياريجتخدـالمنطقة،كيكجدفيقريةعكاشةبالشرؽصيريجفيالجانبالجنكبيمف

إنشاء كتـ فيحي)درؼ( فيالمنطقة يكجد كما المنطقةفيحي)أبكشكنة( لخدمة صيريججديد
صياريخكقريةدكةصيريج.3ككلبالشرقيةصيريجكككلبالغربية

 التعميم
تشعفيظمماتأربعينياتالقرفالماضي،كاستبصرمنيا افتتاحمدرسةعكاشةالتيبانتنكرا تـ

معيكتعتبرأقدـمدرسةفيمنطقةحمفااألكليةعندأبناءالمنطقةطرقااليمقاعدالتعميـالثانكؼكالجا
عبرؼاألكليةعاـ ثـ االنجميزؼ، عكاشةwww.abusaleem.netـ.)1910الفتح كتتككفمدرسة )

حكالي8أالفمف لمبنيفكاألخرػلمبناتكبيا تكجد108فصكؿكداخميتافكاحدة طالبكطالبة.كما
فيكادؼحمفاعدةمدارسمفمختمفالمراحل،ككميةجامعيةىيكميةعمكـاألرضكالتعديفالتي

 عف يقل ال ما الطبلب مف جامعة500تستكعب  تتبع كىي كطالبة طالب
(www.ar.wikipedia.orgدنقبل.)

 اإلطار الميداني
نتائجاالستبيافالخاصبالمتخصصيفكالمسئكليففيمجاؿالسياحة(.)الدراسةالتحميمية

 االستبيافعمي ىذا أجراء يمي64تـ كفيما السياحة فيمجاؿ كالمسئكليف المتخصصيف مف فردا
جداكؿكأشكاؿتكضيحيةلتحميلاالستجابات.



http://www.ashorooq.net/
http://www.abusaleem.net/
http://www.ar.wikipedia.org/
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 النوع
%إناث،كربمايرجعزيادة37.5%مفعيفالدراسةكانكاذككر،ك62.5(أف5كيتضحمفالجدكؿ)

الذككرعفاإلناثلميكليـالذككركرغبتيـفيالعملفيىذاالمجاؿ.
النكع.:5جدكؿ








المصدرالدراسةالميدانية.
 عينة الدراسة طبقا لموظيفة.

( الشكل تكزيع1كيكضح أف( كيتضح  لمكظيفة طبقا كالمسئكليف المتخصصيف مف الدراسة عينة
ك40.6 مكظفيف، كانكا ك%37.5 جامعييف(، )أساتذة أكادمييف فئة%21.9 شكمت %

)مدير/قيادؼ/خبيير(.


عينةالدراسةطبقالمكظيقة.:1شكل


المصدرالدراسةالميدانية.

 مناطق السياحية.الحصوليم عمي دورات تدريبية في مجال تنمية ال
(يتضحأفأكثرمفنصفعينةالدراسةحصلعميدكراتتدريبيةفيمجاؿ2كمفخبلؿالشكل)

المناطق تنمية مجاؿ في تدريبية دكرات عمي تحصل لـ الباقية كالنسبة السياحية. المناطق تنمية
كبمغتحكالي ف43.8السياحية عميدكراتتدريبية مفىـحصمكا يمجاؿتنمية%،كيرجعزيادة

المناطقالسياحيةاليأىتماـالدكلةبمجاؿالسياحة.

 خبٌر/قٌادي/مدٌر
22% 

 أكادٌمً
37% 

 موظف
41% 

العدد النسبةالمئكية  النكع

ذكر 40 62.5%

37.5%  أنثى 24

 الجممة 64 100%
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الحصكليـعميدكراتتدريبيةفيمجاؿتنميةالمناطقالسياحية.:2شكل








المصدرالدراسةالميدانية.
 توافر قاعدة بيانات عن السياحة العالجية.

( الجدكؿ بي6كيكضح قاعدة تكافر حكؿ الدراسة عينة رأؼ في( العبلجية السياحة عف انات
العينة) معظـ أف الجدكؿ مف قاعدة71.9السكداف،كيتضح تكافر عدـ يرؼ العينة أجمالي مف )%

السياحةالعبلجيةفيالسكداف،بياناتعف
رأؼعينةالدراسةحكؿتكافرقاعدةبياناتعفالسياحةالعبلجيةفيالسكداف.:6جدكؿ

ةالحال العدد النسبةالمئكية

 نعـ 18 28.1%

 ال 46 71.9%

 الجممة 64 100%

المصدرالدراسةالميدانية.
 دور أجيزة الدولة في تطوير وتنشيط السياحة العالجية في منطقة حمامات عكاشة.

(رأؼعينةالدراسةحكؿقياـأجيزةالدكلةبدكرفيتطكيركتنشيطالسياحة7يتضحمفالجدكؿ)
75كمفخبلؿالجدكؿنبلحعأفالعبلجيةفيمنطقةعكاشة، %مفالعينةرأؼأفالدكلةالتقـك

بدكركافيفيتطكيركتنشيطالسياحةالعبلجيةفيمنطقةعكاشة.
مدؼقياـأجيزةالدكلةبدكرفيتطكيركتنشيطالسياحةالعبلجيةفيمنطقةعكاشة.:7جدكؿ

 الحالة العدد النسبةالمئكية

 نعـ 16 25%

40

45

50

55

 ال نعم

Series1 53.1 46.9
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المصدرالدراسةالميدانية.

( الشكل مف يتضح في3كما فعاؿ بدكر الدكلة أجيزة قياـ أسبابعدـ حكؿ الدراسة رأؼعينة )
 كأشار المحاكرىي: مف كتركزتاالسبابفيعدد العبلجية %مف30تطكيركتنشيطالسياحة

ك) السياحي، التخطيط بسكء الدراسة عينة السياحة27مجمكع بأىمية الكعي مستكؼ تدني )%
( المستكؼاألقتصادؼكالصحي، عمي ك25العبلجية لمسياحة، المكجية األمكاناتالمالية قمة )%

%(تدنياألىتماـبالسياحةعمكماكالسياحةالعبلجيةخاصة.18)
يطالسياحة.رأؼعينةالدراسةحكؿأسبابعدـقياـأجيزةالدكلةبدكؿكافيلتطكيركتنش:3شكل



المصدرالدراسةالميدانية.

 مستوي الخدمات السياحية في مناطق األستشفائية البيئي في السودان.
(يتضحأفأكثرمفثمثيأفرادالعينةأشاركااليضعفالخدماتفيمناطق4كمفخبلؿالشكل)

جيدة.%أنيا6.3%أنويصعبالتحديدبينماذكر21.9األستشفاءالبيئي،كأشار
نتيجة البيئي، األستشفاء مناطق في الخدمات بضعف كالمسئكليف المتخصصيف معظـ رأؼ كقد

لضعفالبنيةالفكقيةكالتحتيةكضعفالخدماتالسياحيةفيىذهالمناطق.
مستكؼالخدماتالسياحيةفيمناطقاألستشفاءالبيئي.:4شكل


المصدرالدراسةالميدانية.

تدنً األهتمام بالسٌاحة 
عموما والسٌاحة 
 العالجٌة خاصة

18% 

قلة األمكانٌات المالٌة 
 الموجهة للسٌاحة

25% 
سوء التخطٌط 

 السٌاحً
30% 

تدنً مستوي الوعً 
بأهمٌة السٌاحة 

أقتصادٌا )العالجٌة 
 … (وصحٌا

6.3 

71.9 

21.9 

 ٌصعب التحدٌد ضعٌف جٌد

 مستوي الخدمات السياحية في مناطك األستشفاء البيئي

75%  ال 48

 الجممة 64 100%
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 اشة عمي خارطة السياحة العالجية.وسائل وضع منطقة عك
كسائلكطرؽكضعمنطقةحماماتعكاشةعميخارطةالسياحةالعبلجية:5شكل


المصدرالدراسةالميدانية.

%25%أشاركاعفطريقرفعمستكؼالخدماتالسياحية،ك31(يتضحأف5كمفخبلؿالشكل)
%16كفيركسائلمكاصبلتسيمة،كأشار%أشاكااليت22أشاركاعفطريقالدعايةكاالعبلف،ك

%الي)أخرؼ(كأشتممتأخرؼعمي6الي)كلماسبق(كأشار
رفعمستكؼالخدماتالعبلجية

عملدراسةجدكؼسياحيةلممنطقة.
تكفيرالبنيةالتحتيةبالمنطقة.
رفعمستكؼالكعيالسياحي.

 تقييم حجم االستثمارات في مجال السياحة العالجية.
العبلجية،8الجدكؿ)كيكضح االستثماراتفيمجاؿالسياحة حجـ حكؿتقييـ الدراسة رأؼعينة )

حيثأشارأكثرمفنصفالعينةبضعفاالستثماراتالسياحيةكربمايرجعالسببإليخكؼبعض
المستثمريفباالستثمارفيمجاؿالسياحةالعبلجية.

العبلجيةتقييـحجـاالستثماراتفيمجاؿالسياحة:8جدكؿ
 التقييـ العدد النسبةالمئكية

9.4%  جيد 6

53.1% 34  ضعيف

37.5% 24  يصعبالتحديد

 الجممة 64 100%

المصدرالدراسةالميدانية.
 

رفع مستوي 
 الخدمات السٌاحٌة

31% 

 الدعاٌة واألعالن
25% 

توفٌر وسائل مواصالت 
 سهلة

22% 

 كل ماسبق
16% 

 أخري
6% 
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 رأي عينة الدراسة حول مدي وجود عقبات تواجو المستثمرين من عدمو.
سياحةالعبلجيةمفعدمو،(رأؼعينةالدراسةحكؿمدؼكجكدعقباتتكاجوال9كيكضحالجدكؿ)

 رأؼ ذلؾ خبلؿ في68.7كمف لبلستثمار المستثمريف تكاجو عقبات كجكد العينة إجمالي %مف
ك العبلجية، السياحة31.3السياحة في االستثمار في المستثمريف تكاجو عقبات يكجد ال انو %

العبلجية.
بلستثمارفيالسياحةالعبلجيةمفلرأؼعينةالدراسةعفكجكدعقباتتكاجوالمستثمريف:9جدكؿ

عدمو.
 الحالة العدد النسبةالمئكية

نعـ 44 68.7%

 ال 20 31.3%

 الجممة 64 100%

المصدرالدراسةالميدانية.
(رأؼعينةالدراسةفيالعقباتالتيتكاجوالسياحةالعبلجيةفيالسكدافحيث6كيكضحالشكل)
( ك21أشار التحتية البنية بضعف الدكلة21)%( قيل مف الكافي االىتماـ عدـ )%

جياتمختمفة17بالسياحة،كأشار) الضرائبكالجباياتمف ككثرة اإلجراءاتاإلدارية سكء الي )%
( كأشار النسبة، نفس الشعبي الكعي مستكؼ ضعف كشكمت الدعاية12بالدكلة ضعف الي )%

ك) السياحي، كالتركيج األمف8كاإلعبلف استتباب عدـ ك)%(إلي المؤسسات4، انعداـ إلي )%
العبلجية.


العقباتالتيتكاجواالستثمارفيمجاؿالسياحةالعبلجية.:6شكل


المصدرالدراسةالميدانية.

عدم أهتمام الدولة 
 بقطاع السٌاحة

21% 

 عدم أستتباب األمن
8% 

 ضعف البٌة التحتٌة
21% 

ضعف مستوي 
الوعً الشعبً 
 بالسٌاحة العالجٌة

17% 

أنعدام المؤسسات 
 العالجٌة

4% 

ضعف الدعٌة 
واألعالم والتروٌج 

 السٌاحً
12% 

سوء األجراءات 
األدارٌة وكثرة 

 الجباٌات
17% 
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 مقترحات عينة الدراسة من المتخصصين والمسئولين لتنمية وتطوير السياحة العالجية في السودان
الدراسةمف7كيكضحالشكل) مقترحاتعينة العبلجية( المتخصصيفكالمسئكليفلتطكيرالسياحة

فيالسكداف،حيثتناكلكاعدةمقترحاتميمة.
7شكل السكداف.: في العبلجية السياحة كتنمية لتطكير الدراسة عينة اقتراحات


المصدرالدراسةالميدانية.

 النتائج
العبلجيةغيرأنيالـتستغلتتمتعمنطقةالدراسةبمقكماتطبيعيةكبشريةتؤىمولقياـالسياحة .1

االستغبلؿاألمثلسياحياكصحيا.
قمةالجيكدالمبذكلةمفقبلأجيزةالدكلةلتنميةكتنشيطالسياحةالعبلجية. .2
عدـكجكددعايةاعبلميةكافيةلمتركيجعفالسياحةالعبلجيةكجذبالسائحيف. .3
.التتكافرقاعدةبياناتعفالسياحةالعبلجيةفيالسكداف .4
ضعفالخدماتالسياحيةفيمناطقاالستشفاءالبيئيكمنطقةالدراسة. .5
بالشكل .6 استغبلليا تعكؽ التي المشكبلت بعض الدراسة منطقة في العبلجية السياحة تكاجو

المطمكبفيدعـاألقتصادالكطنيكدعـصحةاالنساففيالسكداف.
العبل .7 السياحة بأىمية كالشعبي الرسمي الكعي مستكؼ االقتصادؼضعف المستكؼ عمي جية

كالصحي.
ىناؾعقباتتكاجوالمستثمريفلبلستثمارفيمجاؿالسياحةالعبلجيةتتمثلفيضعفالبني .8

كالضرائب. التحتيةكعدـاستتباباألمفكثرةاإلجراءاتاإلداريةككثرةالرسـك

أجراء دراسات جدوي 
أقتصادٌة  لكل منطقة 

 علً حدى
أجراء مسح شامل  16%

بمساعدة الخبراء 
والمختصصٌن لمناطق 

السٌاحة العالجٌة  لتحدٌد 
 احتٌاجاتها

9% 

أقامة بنٌات تحتٌة فً 
 مناطق السٌاحة العالجٌة

13% 

االعالن عن مناطق 
السٌاحة العالجٌة 
 والتعرٌف بأهمٌتها

9% 

عقد سمنارات تنوٌرٌة عن 
السٌاحة العالجٌة فً 

 السودان داخلٌا وخارجٌا
8% 

تدرٌب وتأهٌل الكوادر 
للعمل فً مجال السٌاحة 

 العالجٌة
9% 

رفع مستوي الوعً 
القومً بأهمٌة السٌاحة 
العالجٌة وبٌان دروها 

 .األقتصلدي والصحً
11% 

وضع خارط توضح 
 مناطق السٌاحة العالجٌة

13% 

األهتمام بالدراسات 
 والبحوث فً هذا المجال

6% 

دراسة األمراض المتفشٌة 
وامكانٌات عالجها 
 باألستشفاء البٌئً

6% 
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التي .9 بالمكاد غناىا أتضح حماماتعكاشة مف عيناتمياه تحميل خبلؿ مفمف كثير تعالج
األمراضمثلالكبريتكاألمبلح.

ىذه .10 كتمثمت عكاشة بحمامات لبلستمتاع السائحيف تعكؽ التي المشاكل بعض ىناؾ
صعكبةالكصكؿإلييا،كعدـتييئةالحماـكعدـتييئةكسائلأقامةمريحة.المشكبلتفي

 التوصيات
 لبيئيكخاصةمنطقةالدراسة.تطكيرالبنياتالتحتيةكالفكقيةفيمناطقاالستشفاءا

إنشاءمنتجعسياحيعبلجيمتكاملبمنطقةالدراسةيشملعميأماكفإقامةكأماكفلمترفيةكمركز
 عبلجيمتخصصكمطاعـكبازاراتسياحية.

تطكيرالمطاراتالقريبةمفمنطقةالدراسةكاستغبلليافيتدفقاألفكاجالسياحية.
 السياحة مكاقع بربط عمياالىتماـ لتشجيعيـ الجكار دكؿ مع بريا الحدكد  مف القريبة العبلجية

 السياحةالعبلجية.
السفارات كقياـ العبلجية السياحة لدعـ الداخمية ككزارة كالصحة السياحة كزارة بيف التعاكف تعزيز
قدمة.السكدانيةفيالخارجبدكرأكبرفيمجاؿإبرازمقكماتالسياحةالعبلجيةكمستكؼالخدماتالم

ضركرةتعزيزبركتكككالتالتعاكفمعدكؿالعالـخاصةالدكؿالعربيةكمحاكلةإيجادأسكاؽجديدة
فيالعديدمفدكؿالعالـ.

العبلجية السياحة كمناطق األثرية المناطق زيارة تتيح سياحية برامج كعمل النيرؼ النقل تطكير
المتكاجدةعميضفتياألنيار.

قامةالمزيدمفالمنتجعاتالسياحيةالعبلجيةداخلمنطقةعكاشةزيادةاالىتماـبال سياحةالعبلجيةكا 
العيكف كمياه النشاطالسياحيمفارتفاعدرجةحرارة ىذا لممارسة حيثتتكافرالمقكماتالطبيعية

.الكبريتيةكالمعدنيةكاعتداؿالمناخطكاؿالعاـكتكافرالرماؿالعبلجية
المنتجعاتالسياحيةكيضـتشجيعإقامةمراكزا السياحيةالمتكاممةكأساستخطيطيإلقامة لتنمية

كلمركزمجمكعةمفالمشركعاتتديرىاشركاتعالميومتخصصةممايحققاالستفادةالمثمىمف
تكاملالخدماتممايؤدؼإلىسرعةفياإلنجازككفاءةفياألداءكخفضالتكاليف.

د مع التعاكف اتفاقيات الككادرتكقيع لتدريب كمصر كاألردف ألمانيا مثل العبلجية السياحة كؿ
السكدانيةفيىذاالمجاؿ،االستعانةبالخبراتاألجنبيةلمنيكضبيذاالمجاؿالحيكؼ.

عملبرنامجدعائيأكفيمـتسجيميعفالكاليةالشماليةكمنطقةالدراسةكمقكماتياالمختمفةكماتتميز
مكاناتإقامة أنماطسياحيةفريدة.بو،كا 
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Abstract 

The study is interested To seek  how to develop the Okasha Spa area in order to be valid 

for therapeutic tourism and encourage investors to establish spa resorts because of its 

location  and its multiple geographical characteristics, in order to prepare them For the 

establishment of therapeutic resorts If available Touristic groups, Comfortable and distinct 

accommodation and a global wellness center. Like many other sites in the world.Okasha 

spa is an a various natural springs located in northern Sudan. The study aimed at studying 

the chemical and physical properties of water and analyzing a sample of water from eye in 

the region The presence of some active elements in the sample of water taken. (Sulfur, 

magnesium, chloride)Which, if used prima facie, according to a treatment program  
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determined by specialist doctors, will help treat many infectious and fungal skin diseasesIn 

addition to therapeutic sand through burial in the sand and moderate climate in the region 

And measure the percentage of tourists comfort, applying the Oliver equation, which 

connects human comfort and air temperature and  Relative humidity, In addition of other 

therapeutic ingredients. The study sought to investigate the reasons why the Okasha Spa  

area has not yet been used in therapeutic tourism Despite the nature of the region's natural 

water proved to be effective in the therapy, and knowledge of the problems and obstacles 

facing medical and therapeutic tourism in the region.The study also recommended the 

development of infrastructure and superstructure in environmental therapeutic zone 

Especially in the study area, and Creating a therapeutic tourist resort in study area includes 

accommodation and places of entertainment and a specialized treatment center and 

restaurants and tourist bazaars. 

Key words Development, Tourism, therapeutic tourism, Okasha Spa, Northern state, 

Sudan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


