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 دراسة إمكانية إدراج واحة قارة أم الصغير عمى خريطة السياحة البيئية
 دعاءفتحيعمىدمحمالمعيدالمصرؼالعاليلمسياحةكالفنادؽ

 ممخص البحث 
ساسيةلمحفاظعمىالبيئةكالبقاءعمىطبيعةالمكافكماىكدكفداةاألتعتبرالسياحةالبيئيةىياأل

،كتمتازمصربكجكدالعديدمفمقكماتالسياحةالبيئيةكالكصكؿإلىاستدامتويربويإحداثأؼتغ
 يكجد حيث 30بيابيا تمثل طبيعية مفمحمية 15أكثر مسا%  )تياحمف

http://www.eeaa.gov.eg)كيكجدبياالكاحاتالتيتمتازبالطبيعةالبكرالخاليةمفالتمكث،
كالسائحالبيئيشخص،التيمازالتتحتفعبطبيعتياكلغتياكزيياكمساكنيافطبيعةالمكافكماىي

 لىمايبعدهعفاالزدحاـكالتمكثكضجيجالمدنية.إةكيحتاجيبحثعفذلؾالنمطبطبيعتوالخبلب
 في البحث فكرة جاءت ىنا ختيارامف )كاحة الصغير أـ قارة الجارة الكاحات( أقدـ مف ككاحة

 بيا تحتفع زالت كما الطبيعة بتمؾ تمتاز التي إالمصرية البحث كييدؼ ىذا كقتنا دراسةإلى لى
لمسياحةالبيئيةكدراسةنقاطالقكػكالضعفمقكماتككيفيةتكظيفتمؾالمكانياتالبيئيةبالكاحةاإل

 أىـ مف مكاف لجعميا كالفرصكالتيديداتالتيتكاجييا فىمصرأبيا البيئية السياحة تـك،ماكف
استخداـالمنيجالكصفيالتحميميفيجمعالبياناتفتـتجميعالبياناتالثانكيةلمدراسةمفخبلؿ

 عمىالمسئكليفبمحميةمصادرىا تكزيعيا كالبياناتاالكليةمفخبلؿاستماراتاالستقصاءالتيتـ
الدكتكر االستاذ كالسيدة السياحي لمتنشيط العامة المصرية كالييئة السياحة، ككزارة  الطبيعية سيكة

. عميدكميةالسياحةكالفنادؽبمطركحكذلؾباعتبارىـأكثرالفئاتمعرفةبالكاحة
كالحفاظعمىتراثياكصتالدراسةبضركرةتكفيرالخدماتلمكاحةكزيادةالكعىالسياحيالبيئيبياكأ

،ككضعياعمىخريطةالسياحيةالبيئية.البيئيكماىك
محميةسيكة–كاحةقارةأـالصغير-االستدامة–التراث–السياحةالبيئيةالكمماتالمفتاحية
الطبيعية.

 مقدمة 
ال عمى القائـ السياحي النمط ذلؾ البيئية البيئيحتراـاسياحة السائح كربط عمييا كالمحافظة البيئة

بالمجتمعالذػيزكرهكيتفاعلمعو،فالسياحةالبيئيةنمطقائـعمىالتأثيراإليجابيعمىالبيئة
لتمكثكالبعيدةعفكالسائحالبيئيشخصشغكؼبالتعرؼعمىاألماكفالطبيعيةالبكرالخاليةمفا

التكنكلكجياالحديثة،كيستطيعأفيتعايشمعالبيئةبطبيعتيا.
ككاحةقارةأـالصغير)الجارة(تمؾالكاحةالصغيرةالمكجكدةبالصحراءالغربيةالتيمازالتتحتفع

زيغيةىيالمغةإلىكقتناىذابطبيعتياكماىيكيعيشسكانيابالطرؽالبدائية،كمازالتلغتيااألما
ىيمنذ كما بيا البيئية كاالنظمة لمكاحة البيكلكجي فالتنكع الكاحة، سكاف يتمسؾبيا التي السائدة

http://www.eeaa.gov.eg/
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المحمية البناء مكاد باستخداـ اإلنشائية الطبيعة يحاكى الكرشيفالذػ مازالتمف كمبانييا نشأتيا
، ال(2012)الخضراكؼ لمسياحة الجذب عناصر مف عنصر أىـ الفندقيةكىذا المنشآت في بيئية
الصديقةلمبيئية.
  مشكمة البحث 

نياأإالرغـمفامتبلؾالكاحةلمعديدمفمقكماتالسياحةالبيئيةنوعمىالأتتمثلمشكمةالبحثفي
 ك سياحيا مستغمة كغير االساسية كالبنية الخدمات مف العديد إلى الفندقيةتفتقر المنشآت إلى

ظيرتكمفىناكذلؾمفخبلالدراسةاالستطبلعية،كالكعىبأىميةالسياحةالبيئية الصديقةلمبيئة
العديدمفالتساؤالتىي

 مامدػتكافرالخدماتكالبنيةاالساسيةبالكاحة؟ -1
 بكاحةقارةأـالصغير؟مقكماتالسياحةالبيئيةماىي -2
 سياحيا؟المقكماتىليتـاستغبلؿتمؾ -3
 ؟بيافالكاحةلمنشاطالسياحيمدػتقبلسكاما -4
 ؟بأىميةالسياحةالبيئيةالمحمييفمامدػكعىالسكاف -5

  أىداف البحث
 ييدف البحث إلى 

 ةبكاحةقارةأـالصغيريدراسةاالمكانياتالسياحيةكالبيئ -1
 التعرؼعمىنقاطالقكةكالضعفكالفرصكالتحدياتالتيتكاجوالكاحة. -2
 عمىخريطةالسياحةالبيئية.(الجارةير)قارةأـالصغكضعكاحة -3
 سياحةالبيئيةبالكاحةبالالسكافالمحمييفتكافرالكعىالسياحيكالبيئيلدػدراسةمدػ -4

 أىمية البحث 
تتضحأىميةالبحثفيالتعرؼعمىكاحةقارةأـالصغيركتعتبرىذهالدراسةمفأكائلالدراسات

مكانياتياك كيفيةتكظيفيالمسياحةالبيئيةلكضعياعمىالخريطةالسياحية.السياحيةلمكاحةكا 
  منيجية البحث 

تـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميميفيجمعالبياناتفتـتجميعالبياناتالثانكيةلمدراسةمفخبلؿ
مف كالبياناتاالكلية االلكتركنية، كالمكاقع العممية كاالبحاث الكتبكالرسائل كىى خبلؿمصادرىا

استماراتاالستقصاءالتيتـتكزيعياعمىالمسئكليفبمحميةسيكةالطبيعيةككزارةالسياحة،كالييئة
المصريةالعامةلمتنشيطالسياحيكالسيدةاالستاذالدكتكرعميدكميةالسياحةكالفنادؽبمطركحكذلؾ

باعتبارىـأكثرالفئاتمعرفةبالكاحة
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 فروض البحث 
ىناؾعبلقةمعنكيةبيفقصكرالخدماتكالبنيةاالساسيةكامكانيةادراجالكاحةعمى: الفرض االول

 خريطةالسياحةالبيئية.
ىناؾعبلقةمعنكيةبيفتكافرالمقكماتالبيئيةالسياحيةبالكاحةكامكانيةادراجياالفرض الثاني :

 عمىخريطةالسياحةالبيئية.
كيةبيفنقصالكعىلدػالسكافالمحمييفبالتراثالبيئيالسياحيىناؾعبلقةمعنالفرض الثالث :

كامكانيةادراجالكاحةعمىالخريطةالسياحيةالبيئية.
 االطار النظري لمبحث 

السياحةالبيئيةذلؾالنمطالسياحيالقائـعمىاالستدامةكالحفاظعمىالبيئةبكلممتمكاتيا،كيشير
(Jeffrey,2012إلىأنياا)الستراتيجيةالتييتـمفخبلليادعـالمحافظةعلالمناطقالمحمية

طبيعياكالمساىمةفيالتنميةاالقتصادية،فمعبدايةثمانيناتالقرفالعشريفظيرمصطمحالسياحة
فييا مسئكال اإلنساف يمارسيا التي لمبيئة الصديقة السياحة أنماط مف نمطجديد عف ليعبر البيئية

 المسئكؿ،كمحافظا السياحي نشاطو خبلؿ كالحضارؼ الفطرؼ الطبيعي البيئي التراث عمى
(السياحةالبيئية20115(،كعرفت)رفعتكأخركف،Eraqi 2007,؛ 2014؛جيبلني2011)زينة،

عمىأنياأحدأنكاعالسياحةالتيترتكزفيالمقاـاالكؿعمىالعناصرالطبيعيةكالعنصراالجتماعي
حمييففيالمقاـالثاني.كنستخمصمماسبقأفالسياحةالبيئيةسياحةمستدامةمسئكلةلمسكافالم

التمكث يد إلييا تصل لـ التي الطبيعية السياحية بالمناطق البيئي كالتراث البيئة عمى الحفاظ عف
كالتخريب.

 خصائص السياحة البيئية 
كأخركف، 2013؛ك2012أشارت)عبدالحكيـ ،Kiperكما(إلىالخ البيئية لمسياحة صائصالعامة

إلى2002لمبيئة حددتيامنظمةالسياحةالعالميةكبرنامجاالمـالمتحدةلمبيئةخبلؿالعاـالعالمي
 فيشكلمجمكعاتصغيرةعفطريقشركاتمتخصصة.السياحةالبيئيةتنظـ -1
 نطقةالمحمية.تؤثرالسياحةالبيئيةتأثيراضئيبلعمىالمكاردالطبيعيةفيالم -2
كتراعىتقميلالتأثيراتالسمبيةاالجتماعيةتعميميةكتثقيفيةتحتكػالسياحةالبيئيةعمىمقكمات -3

 كالثقافيةكالطبيعيةعمىالبيئة.
كالمؤسسات -4 السياحية الرحبلت كمنظمي كاالفراد البيئي )السائح المصمحة أصحاب إشراؾ

 كالتنميةكالتنفيذكالمراقبةالحككميةكالمجتمعالمحمى(فيالتخطيط
كتكفير -5 الطبيعة حماية عمى القائمة كالمؤسسات المحمية لممجتمعات االقتصادية المنفعة زيادة

 فرصعمللمسكافالمحمييفكاالرتقاءبالكعىالبيئيلحمايةالتراثالثقافيكالطبيعي.
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ت -6 عمى قائمة تككف الطبيعة عمى تعتمد التي السياحة  أنكاع الطبيعيةجميع المناطق قدير
 كاالستمتاعبياكماتحتكيومفثقافاتتقميدية.

تشجيعكدعـعملالجماعاتلمحفاظعمىالبيئةكالمناطقالطبيعيةالتيتستندلدؼالسائحالى -7
الخبرةكعاملأساسي،كتكجيوالعمبلءإلىالمناطقالمرادزيارتيا،كاحتراـخصكصيةالمكاف

 ةىيالعنصراألساسيفيالتجربةالسياحيةكيقرأفالطبيع
 أىمية السياحة البيئية 

ياحةالبيئيةفيالنقاطاالتية(أىميةالسJeffrey,2012يكضح)
 غرسالشعكربالممكيةالمجتمعيةلدػالسكافالمحمييف -
 تكفيرالعمالةالمحميةالمدربةكذلؾلككنياسياحةداعمةلمفقر. -
سياحيةالتييمكفاستخدامياإلدارةالمناطقالمحميةعمىتحكمستداـ.تكليدااليراداتال -

 البعد الجغرافي لمواحة
القارةىيذلؾالمكافالمرتفععفسطحاالرضكفىالمغةالعربيةتعنىاليضبةالمرتفعةقميبلعف

أـالصغيرتمؾال الظركؼالطبيعية،ككاحةقارة كاحةالتيتتميزالمنطقةالصحراكيةكتتحكـفييا
بخصائصياالفريدةكتختمفعفأؼكاحةأخرػفيمصركذلؾالحتفاظيابتراثياكلغتيا.

-العرج-حطياتستره(فتقعتمؾالكاحةفيالقطاعالشرقيمفمحميةسيكةالطبيعيةالذػيضـ
كتتبعتمؾ أقصاىاك القرػتمؾ آخر ىيك ،2كـ6000(بمساحةأـالصغيرقارة-تبغبغ-البحريف

 www.almasry (، ويوضحhttp://sis.gov.egمطروح )الكاحةمركزسيكةالتابعإداريالمحافظةمرسى

alyom .com) ؛(dan Richardson, et al ,2007 كأفقر أصغر مف تعتبر الصغير أـ قارة كاحة أف
ع كتقع االمس، بسيكة  كيصفكنيا  الغربية بالصحراء الغربيةالكاحاتالمصرية الجنكبية مىالحافة

كـ،150كـ،كماتبعدعفسيكةبحكالي310لمنخفضالقطارةكتبعدعفمرسىمطركححكالى
كـيخضعذلؾالطريقلرقابةقكاتحرس130كالطريقالمؤدػإليياىكطريقفردػبطكؿحكالى

،كالطريقاليكجدعميةأؼالحدكدكاليسمحبالمركإالبعدالحصكؿعمىتصريحمفحرسالحدكد
خدماتارشادية،كالكاحةتعانىمفنقصالخدماتكقدشيدتالفترةالماضةتكفيرمدرسةلمتعميـ
لمطاقة كتركيبخبليا الكيرباء لتكليد كمكلد الكاحة أىالي لخدمة األساسيكسيارتياسعاؼمجيزة

 تضـ التى البدكية القرية كتسميـ ، إلى23الشمسية الكاحةمنزال شباب
https://www.dostor.org)).

 الخمفية التاريخية لمواحة
(أنوأكضحتبعضالمصادرأفزيارةاالسكندراالكبر2010؛كقادكس2006أشار)نكرالديف
يسمؾخبللياؽ.ـ،كقدأستقرفيذلؾالمكافأثناءرحمةعكدتومفمنفالت331لسيكةبدأتعاـ
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الصغيرككادؼالنطركفمنتييا أـ ككاحة بالجراكلةكيمربمنخفضالقطارة الدركبالتيتربطسيكة
كـكيطمقعميةدربالمحصص،كتضـالكاحةمجمكعومفالمقابر350بمنف،كيبمغطكلةحكالى
الصخريةكالعيكفالركمانية.

 بذاتيا،قائمة صغيرة كاحة تشكلرةأـالصغير(إلىأفقا2009؛كمشعل2012يشير)الخضراكؼك
 كفيحتفظأىاليالكاحةك كبياكحدةمحميةقركيةكلقدكردتفيالقامكسالجغرافيباسمياالحالي،

 .سيكه ىلأل الثقافي التراث بنفس التبلؿفي القرػ أقدـكتعتبرشاليالجارة تقععمىأحد  الكاحة
 كيشيرالكرشيفمفالصخريةكبنيت

Anthony Sattin, et al ,2015)الجبللتككف القديمةعمىقمة مدينتيـ بنكا (أفأىاليالكاحة
الكاحد. حصناليـمفاالعداءكلـتعدمأىكلةبالسكاف ،كتأتىإلييارحبلتاليـك

سكانيا عدد ،نسمة623حكالىكيبمغ المسمحة القكات مف كبيطرية طبية قكافل لمكاحة كيأتي
كالجامع عاـ بنياية  كالبطالة مفاالمية خالية أعمنتالكاحة كقد المدني، ،2016اتكالمجتمع

الكيربائية الطاقة تكليد في ) الشمسية )الطاقة النظيفة الطاقة مصادر عمى الكاحة كتعتمد
(https://www.dostor.org,20182018،دالؿعبداليادػ؛)

مقومات السياحة البيئية بالواحة
أكال:المقكماتالبيئيةالطبيعية

كعمىحافةمنخفضالقطارةداخلمحميةسيكةالطبيعيةالمكقعالفريد:الموقع الجغرافي لمواحة
بالدفيءفيفصلالشتاءحتىأكاخرشيرفبراير،كيبدأاالرتفاعمناخالكاحةيتميزمناخ الواحة :

رجةالحرارةمنذبدايةشيرمارستدريجياكتبمغأقصاىافىفصلالصيف،فيد
(.2008)التكصيفالبيئىلمحافظةمرسىمطركح،نادرةشتكيةفيياألمطارأما

عيفطبيعيةكتعتبرعيفكيفاركعيفقطارةمفأىـ15تحتكػالكاحةعمى:لطبيعيةعيون المياه 
(.2008العيكفبيا)النجار،

 الغطاء النباتي بالواحة 
-ينقسـالغطاءالنباتيبالكاحةإلىثبلثانظمةبيئيةرئيسيةكىى:

 األراضيالصحراكية -1
 أراضيالركاسبالممحية)األراضيالرطبة( -2
  (Abdel Ghani, 1992 )األراضيالزراعية) -3

  بالواحة البيولوجي التنوع
إ الطبيعية سيكة محمية داخل الكاحة مكقع كجكدأدػ الرعكيةالنباتاتمفنكع40مفأكثرلى

منياثدييوبرية،كحيكاناتكاألثلالسنطأشجارعمىعبلكةالرماؿتثبيتنباتاتمفكغيرىاكالطبية

https://www.dostor.org,2018؛
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ميددةنادرهأنكاع مفنكع164كالزكاحف،مفنكع32أيضاكيكجدنكع28باالنقراضعددىا
.البلفقرياتمفكبيرةأعدادالىباإلضافةالطيكر

  الحفريات
بالكاحةالتيتقعداخلالمحمية كالبحريةلمنباتاتكالحيكانيةالنباتيةالحفرياتمفمجمكعاتيكجد

المكجكدةبالمحمية(النبق-العاقكؿشكؾ-الحجنة-الحمفا-الطمح-الغردؽ-االثل-مـرخف)كاالشجار
.( http://siwa-tourism.blogspot.com.eg).

 المقومات البشرية لمسياحة البيئية بالواحة 
 الموروث الثقافي بالواحة 

بنيتمنازؿالكاحةمفالكرشيفكتـبناءحصفحكؿالكاحةلتحصينياكلكفدمرتياالسيكؿالعمارة : 
لمحفاظعمىالتراثالمعمارؼ،1982عاـ مفالكرشيفأيضا مبنية كانتقلاألىاليلمنازؿجديدة
  .((http:www.shrouknews.comليا

مقاـالشيخ–البحيرة–أـالصغيرصخرة–)شالي(القديمةالمدينةالمزارات السياحية بالواحة : 
يالصخرالقديمةعمىشاكمةجبلالمكتىأسفلالمقابرالمنقكرةف–عيففارس–عيفرجكا–يياج

 (.2011قمعةشالي)التداكؼ،
بالنخيلكالزيتكفظيرتالمشغكالتاليدكية:الصناعات والحرف اليدوية صناعاتالمرتبطة كمنيا

لىسيكة.إالسبلؿالتيتنقل
القديـفيالرؼكالزراعة:مازالتالكاحومحتفظةإلىاالفبتراثياالزراعيالزراعات العضوية بالواحة

سيكة بمحمية )المسئكليف كالزيتكف النخيل بالكاحة الزراعية المحاصيل أىـ كمف الحصاد كمكسـ
(.2018الطبيعية،

يتميزسكافالكاحةبالطاقةاالستيعابيةالثابتةكيعتبرمجتمعمغمقعمىالسكان والطبيعة االسكانية:
)عاداتالزكاجكالعزاءكغيرىا(كىكمجتمعيتقبلقاليدالثابتةنفسة،كلومجمكعةمفالعاداتكالت
عبداليادػ، دالؿ 2018االخر)أ.د سياحي( جذب عنصر تعتبر شغكفاكالتي البيئي السائح

تمؾبالتعرؼعمى زاؿسكافقارة كما ، االساسيةأالمجتمعاتالجديدة الصغيريحتفظكفبالمغة ـ
االماز كىىالمغة لسكافسيكة (يغية االـ المغة ( العربيةاأللفاظكبعضالبربريةمفخميطىيك
)أىلكادػالسكدانييفككالبدكالبربرمفخميطكيتألفسكافالكاحةمف,باإلضافةالىالمغةالعربية

.(2008،مطركحمرسىلمحافظةالبيئىالتكصيف)النيلالنازحييف(
لىعيدقريبتعتمدعمىنظاـاقتصادؼإككانتالكاحة،ليـالرسميالزػىكالبدكؼالزػكيعتبر

.1952ثابتكىكنظاـالمقايضةحتىثكرةيكليك


http://siwa-tourism.blogspot.com.eg/2014/03/Siwa-Nature-reserve-Animal-Geological.html
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 دراسة البيئة الداخمية والخارجية بالواحة 
(كالفرصكالتيديداتبالكاحةنقاطالقكهكالضعف)الرباعيتحميلال

Weaknessنقاطالقكه       نقاطالضعف  strengths   

قمةالطرؽالمرصكفة-
قمةاأليدؼالعاممةالمدربة-
نقصالخدماتاالرشاديةعمىالطرؽ-
نقصالخدماتالتعميميةكالصحيةبالكاحة-
نقصالكعىالسياحيالبيئي-


 

داخلمحميةسيكةالطبيعيةالمتميزالجغرافيالمكقع-
المناخالصحيالجاؼ-
 يعيةتكافرعيكفالمياهالطب-
التنكعالبيكلكجيداخلالكاحة-
فرالمقكماتالتراثيةالبيئيةتكا-
خمكالكاحةمفاالمية-
استخداـالكرشيففيالبناء-
كقكعالكاحةعمىالطريقسيكةمنفالتاريخي-
الطاقةاالستيعابيةالثابتةلمسكافالمحمييف-
العاداتكالتقاليدكالثقافةكالزػ-
فكاالمافداخلالكاحةاالم-


Threats التحديات  opportunitiesالفرص
 فكرةنقلالسكافإلىسيكة -
 عزلةالمكافكعدـتسميطالضكءعمية. -
 بدءدخكؿالمدنيةالحديثةالىالكاحة. -
 تضاربالكالياتبيفالكزاراتالمختمفة -
قمةالمشاركةالمجتمعية -

 إقامةمنشآتفندقيةصديقةلمبيئة -
تكليد - في كالمتجددة الجديدة الطاقة مصادر استغبلؿ

 الكيرباء
 اقامةمعارضلممنتجاتكالحرؼاليدكيةبالكاحة -
 فيالسياحةالبيئيةاالستشفائيةاستغبلؿالعيكفالطبيعية -
–استحداثانماطسياحيةبالكاحةمثلالسياحةالخضراء -

السياحةلعبلجية
إقامةمتحفلمحفرياتالبيئية -

)المصدرمفإعدادالباحثةباالستعانةبالدراسةالميدانية(
 الدراسة الميدانية 

بمحميةسيكةالطبيعيةكالخبراءبكزارةالسياحةمكجيوإلىالسادةالمسئكليفاستقصاءعملاستمارةتـ
االكثرمعرفةكدرايةب لمتنشيطالسياحيكذلؾباعتبارىـ العامة ،الكاحةكالييئة 80تكزيععددكتـ

 .صحيحةاستمارة60كاستردمنيـاستمارة
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 . االستقصاء استمارةتصميم 
كتـ،كأيضاطمبالتعاكفمفالمستقصيمنيـأربعومحاكرعمىعدداالستقصاءاستمارةاحتكت
االستبياففياالعتماد المقاي،Verbal Rating Scaleعمىالمقياسالمفظي يسالمفظيةكتضـ

 الترتيبية أك تصميـOrdinal Scaleالمقاييسالرتبية كتـ أشيرىا. مقياسليكرتمف يعد كالتي
 القائمة باستخداـالعباراتفي ( تتراكح5،1مقياسليكرتالمتدرجمف كالتي نقاط، في( أكزانيا
 الجدكؿالتالي
لمستخدمةفىاستمارةاالستقصاء(المقاييسالمفظيةكاكزانياالرقميةا1جدكؿرقـ)
المقاس
المفظي
لميكرت


عمىغيرمكافقاكافقالىحدمااكافقاكافقبشدة مكافق غير
االطبلؽ

عمىغيرمتكفرةمتكفرةالىحدمامتكفرةمتكفرةبشدة متكفرة غير
االطبلؽ

54321
 تحميل البيانات 

المعيارؼكاالنحراؼالمتكسطالحسابيالستخراجspss,ver22يتـاستخداـأسمكبالتحميلاإلحصائ
  صحةالفركضكاختباركالعبلقاتاإلحصائيةبيفمتغيراتالدراسة

 مصداقية البيانات 
استخدـمعاملالفاكركنباخلمتحققمفصدؽكثباتالعينةلمحاكرالدراسةاالربعةكأكضحتالنتائج

 كمفثـفبياناتالدراسةتتسـبالثباتكالصدؽ.0.70أفقيمةالفاكركنباختجاكز
(يكضحمصداقيةمحاكرالدراسةباستخداـمعاملألفاكركنباخ2جدكؿرقـ)
الفاكركنباخعددالعناصرالمحاكر

.6629تكافرالخدماتاالساسية
.10827تكافرالمقكماتالسياحيةالبيئية
.5729تكافرالكعىالسياحيكالبيئي

.10795امكانيةادراجالكاحةعمىخريطةالسياحةالبيئية
 (3الجدول رقم )

 بالواحة وداللتيا االحصائية.توافر الخدمات االساسية متوسطات أراء المبحوثين حول  -
(متكسطاتأراءالمبحكثيفحكؿالمحكراالكؿعفمدػتكافر3كيبيفالجدكؿرقـ)

 .احةكداللتيااالحصائيةالخدماتاالساسيةبالك
 تىافر انخذمبث

 االسبسُت ببنىاحت

انمتىسط 

 انحسببٍ 

االنحراف 

 انمعُبرٌ 

انذالنت  مربع كبي انذرجت 

 انمعنىَت 

 ,000  3..3 3 88474. 3.21 انطرق 
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  انخذمبث انتعهُمُت

3.00 

 

 

.78113 

 

3 3..3 000. 

  انخذمبث انصحُت

3.33 

 

.81650 

 

3 30.2 000, 

  بث عهً انطرقانخذم

3..1 

 

3.0.3. 3 ...3 000, 

  وسبئم االتصبل

2.40 

 

..30.. 3 33.. 000 . 

  انصرف انصحٍ 

3..3 

 

.33... 3 3..03 303. 

( رقـ الجدكؿ الخدمات3يكضح تكافر مدػ لتقييـ المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات )
تكافرالطرؽالمؤديةلمكاحةفكانتاالجاباتأفاالساسيةداخلالكاحة،كقدجاءتأراءالعينةحكؿ
 قدرة حسابي بمتكسط ما حد إلى متكفرة حكؿ3.21الطرؽ العينة أراء متكسطات جاءت كما ،

بمتكسطحسابيقيمتو ما إلىحد متكفرة أنيا عفالخدماتالصحية3.00الخدماتالتعميمية أما
،كبالنظرإلىأراءالعينةفي2.33حسابيقيمتوبالكاحةفأكضحتاآلراءأنياغيرمتكفرةبمتكسط

تكافرالخدماتعمىالطرؽفتشيرأراءالعينةأنياغيرمتكفرةعمىاالطبلؽبمتكسطحسابيقيمتو
،كعف2.40،كعفكسائلاالتصاؿفتشيرأراءالعينةأنياغيرمتكفرةبمتكسطحسابييساكػ1.48

كاالنحراؼ،1.48ةعمىاالطبلؽبمتكسطحسابيقيمتوخدماتالصرؼالصحيفإنياغيرمتكفر
تكزيعامكزعةالدراسةبياناتأفيكضح(كىذا0.81650،.650730)بيفماتقعقيمتوالمعيارؼ
الحسابي،فأراءالمبحكثيفتتراكحبيفمتكفرةإلىحدماكغيرالمتكسطعفقميبلالنحرافياطبيعيا

كضحأفىناؾقصكركنقصفيالخدماتاالساسيةبالمنطقةكىذامامتكفرةعمىاالطبلؽ،كىذاي
 عف تقل التي الداللة كمستكػ كاػ مربع قيـ معنكية )0.05تؤكده أكده ما  dan،كىك

Richardson,et alأفالكاحةتعتبرمفأفقرالكاحاتالمصريةفيالخدماتكالمستكػاالقتصادؼ)
(.(https://www.youm7.com بيا،ككضحتوالمكاقعااللكتركنية

 (4الجدول رقم )
 .بالواحة البيئية السياحية المقوماتعن توفر  المبحوثين أراء متوسطات -

(متكسطأراءالمبحكثيفعفالمحكرالثانيلمدراسة،كالذػيتعمقبمدػتكفر4يكضحالجدكؿرقـ)
مقكماتالسياحةالبيئيةبالكاحة.
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 لمدراسةالثانيالمحكرعفالمبحكثيفاءأرمتكسط(4)رقـالجدكؿ
انممىمبث 

انسُبحُت انبُئُت 

 ببنىاحت 

انمتىسط 

 انحسببٍ 

االنحراف 

 انمعُبرٌ 
الداللة مربع كبي  الدرجة

 المعنكية

بنبء تراثٍ لذَم 

 صذَك نهبُئت

4.36 .10.3 . 5 36.6 .000 

برَت  حُىانبث

 نبدرة

3.30 1.07672 

 

4 26.3 .000 

 1.00998 3.11  نببتبث نبدرة

 

4 11.06 .011 

 008. 11.8 4 . 230.0  3.13 طُىر مهبجرة
 000. 24.06 5 . 32030  13.. عُىن مُبه طبُعُت 
صنبعبث وحرف 

 َذوَت

...3 ..2310 . 5 28.9 .000 

 016. 10.2 4 3...3.0 3..3 حفرَبث بُئُت
 000. 87.1 1 .33... .3.3 فنبدق بُئُت

 000. 19.2 5 ....3. 1... انطبُعت انخالبت
 000. 15.6 5 . 33123. 0... انمنبخ انصحى

مفخبلؿالجدكؿالسابقيتضحأفالمتكسطالحسابيلممحكرالثانييشيرإلىأفأراءالمبحكثيفتقع
ك التراثيالقديـ فالبناء ،) كمتكفرة بشدة متكفرة كالصناعاتالمياهعيكفبيفالرأؼ) كالطبيعية

الطبيعةاليدالحرؼ ك المناخكية ك بمتكسطحسابيتقعالخبلبة فيالكاحة يتكفركفبشدة الصحك
حيكاناتال .(.أما78041،.41545(كبانحراؼمعيارؼتقعقيمتوبيف)4.36،4.78قيمتوبيف)

تبيئيةالحفرياتالمياجرةكالكالطيكرنادرةالنباتاتكالنادرةالبريةال تكافرفيفأشارتأراءالعينةأنيا
في3.88ك3.60الكاحةبمتكسطحسابيتقعقيمتوبيف) غيرمتكفرة (،كعفالفنادؽالبيئيةفإنيا
كعفمستكػ0.57711بانحراؼمعيارؼقيمتو1.15الكاحةعمىاالطبلؽبمتكسطحسابيقيمتو

عناصرهكىذافيجميع0.05معنكيةقيـمربعكاػكمستكػالداللةلممحكرالثانيفانةيقلعف
فيتكافرالطيكرالمياجرةكالنباتات0.05يؤكدمعنكيتياكيستثنىمنةأفمستكػالداللةأكثرمف

النادرةكتكافرالحفرياتالبيئيةتؤكدعدـمعنكيتيا.كىذاماتؤكدةالدراساتالتاليةأفالكاحةتتكفر
(ك2008(ك)النجار،2008رسىمطركح،بيامقكماتالسياحةالبيئية)التكصيفالبيئىلمحافظةم

(http://siwa-tourism.blogspot.com.eg) وhttp:www.shrouknews.com/news/view.aspx)) 

 (5الجدول رقم )
 .ئيةلدػالسكافالمحمييفالكعىالسياحيكالبيتكفرمدػعفالمبحكثيفأراءمتكسطات -

تكفرمدػكالذػيكضحالثالثالمحكرحكؿالمبحكثيفأراء(إلىمتكسطات5كيشيرالجدكؿرقـ)
.الكعىالسياحيكالبيئةلدػالسكافالمحمييف



file:///D:/الجارة/(http:/siwa-tourism.blogspot.com.eg)
file:///D:/الجارة/(http:/siwa-tourism.blogspot.com.eg)
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الثالثالمحكرحكؿالمبحكثيفأراءمتكسطات(5)رقـجدكؿ
الكعى تكافر
البيئيالسياحي

السكاف  لدػ
 يفالمحمي

انمتىسط 

 انحسببٍ 

االنحراف 

 انمعُبرٌ 
انذالنت  مربع كبي  الدرجة

  انمعنىَت

 .000 3.3. 1 .13.3. 3.33 انتعهُم انسُبحٍ 

نذواث وورش 

 عمم 

3.13 

 

20.30. 1 30.0 00.. 

 3.23 انمعبرض 

 

3.00330 1 33.3 000. 

حمالث تىعُت 

 سُبحُت

3.33 

 

.3.33. 1 ...3  

 

000. 

ُت انتىعُت انبُئ

ببألحُبء انبُئُت 

 اننبدرة

3.0. 

 

3..3.01 3 3.1 .13. 

راءالعينةحكؿمدػتكافرالكعىالسياحيكالبيئىأ(كالذػيكضحمتكسط5مفخبلؿالجدكؿرقـ)
(كىذايشيرإلىأفأراءالعينةتقعبيف3.05ك1.26فيتضحأفمتكسطأراءالعينةتقعفيمابيف)

عمىاالطبلؽ يكضحافالكعىالسياحيغيرغيرمتكفرة كىذا ما إلىحد كمتكفرة كغيرمتكفرة
متكفربالكاحةأماالكعىالبيئيفيكمتكفرإلىحدما،كعفقيمةاالنحراؼالمعيارؼفإنياتقعبيف

(كأفالعينةمكزعةتكزيعاطبيعياكتنحرؼقميبلعفمتكسطياالحسابي0.1.53408ك0.48246)
الداللةلممحكرالثالثيدؿعمىاالتفاؽفياآلراء،أماعفالندكاتعكاػكمستكػمرب،كأفمعنكية

الطبيعية، المسئكليفبمحميةسيكة أكدة ككرشالعملكالتكعيةالبيئيةفأثبتتعدـمعنكيتياكذلؾما
كأفالمسئكليفيقكمكفبعملندكاتككرشعمللمتكعيةالبيئيةباألحياءالبيئيةالنادرة.

 (6لجدول رقم )ا
 امكانٌة ادراج الواحة على خرٌطة السٌاحة البٌئٌة   عن المبحوثٌن أراء متوسطات-

امكانٌة ادراج الواحة على خرٌطة السٌاحة  عنالمحور الرابع  حول المبحوثٌن أراء وعن متوسطات
 (6فٌوضحها الجدول رقم )  البٌئٌة

امكبنُت ادراج 

انىاحت عهً 

خرَطت انسُبحت 

 انبُئُت

انمتىسط 

 انحسببٍ 

االنحراف 

 انمعُبرٌ 

  انذالنت انمعنىَت  مربع كبي انذرجت

عمم متحف 

  جُىنىجٍ

3.2. 

 

2313.. . 33.3 00. . 

عمم معبرض 

 نهحرف انُذوَت

..3. 

 

3.233. . 33.. 

 

003. 

استغالل بحُرة 

 انىاحت 

3..0 

 

230.1 .3 3 2.. 0.0. 

 .000 ..31 . ..1302 33..استغالل عُىن 
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  طبُعُتان انمُبه

منع انصُذ 

وانمطع انجبئر 

 اننبدرة نألحُبء

3.23 

 

13323. . 30.3 000. 

تىفُر خذمبث 

رشبدَت عهً إ

 انطرق

..33 

. 

1.3... . 3..3 003. 

 .000 1.2. . 81146. 4.45 نشبء فنبدق بُئُتإ

تىفُر عمبنت 

 سُبحُت مذربت 

..0. 

 

2.3... . 3..3 000. 

عمم حمالث 

 تىعُت سُبحُت

 نهسكبن

..31 

 

13313. . 33.3 .000. 

انحفبظ عهً 

انتراث 

 نهىاحت انمعمبرٌ

..3. 3.233. . 33.. 003. 

(أفمتكسطاتالحسابيةالراءلمعينةعفإمكانيةإدراجالكاحةعمىخريطة6يكضحالجدكؿرقـ)
( بيف تقع فإنيا البيئية عم4.45ك3.40السياحة العينة أفراد مكافقة يكضح ادراج(كىذا امكانية ى

بعملمتحفجيكلكجيكمعارضلتسكيقالمصنكعاتكالحرؼ البيئية السياحة عمىخريطة الكاحة
اليدكيةكاستغبلؿبحيرةالكاحةكاستغبلؿعيكفالمياهالطبيعيةكمنعالصيدالجائركاقامةفنادؽبيئية

ارشاديةعمىالطرؽ،كعفالتكعيةبمااليتعارضمعاشتراطاتكقكانيفكزارةالبيئة،كتكفيرخدمات
فتتـمفخبلؿتكفيرعمالةمدربةكعملحمبلتتكعيةسياحيةمفخبلؿتمؾالعمالةكاالكاديمييف،
بيف فتنحصر المعيارؼ االنحراؼ قيـ كعف ، بالكاحة البيئي التراث عمى كالحفاظ

اءالعينة،كعفمعنكية(كىىأقلمفالمتكسطالحسابيكىذايثبتصحةأر19604.1ك.67961)
البياناتعفطريقمربعكاػفتتضحأفجميعأراءالعينةتتميزبالمعنكيةفيماعدااستغبلؿبحيرة

الكاحةكعملمتحفجيكلكجيفتتميزبعدـمعنكيتيا.
 ((Pearson Correlation analysisتحميل االرتباط   

ات البيئية السياحية ونقص الوعى السياحي تحميل االرتباط بين قصور الخدمات وتوافر المقوم
 والبيئي وامكانية ادراج الواحة عمى خريطة السياحة البيئية .
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 (يكضحمعاملاالرتباط)بيرسكف(بيفمتغيراتالدراسة7جدكؿرقـ)
تكافرالخدمات 

كالبنية
االساسية

تكافر
المقكمات
البيئية
السياحية

تكافر
الكعى
السياحي
ىكالببئ

امكانية
ادراج
الكاحةعمى
خريطة
السياحة
البيئية

تكافرالخدمات
 كالبنيةاالساسية

Pearson 
Correlation 

1 .394** .197 .316* 

Sig. (2-tailed)  .002 .131 .014 
N 60 60 60 60 

تكافرالمقكمات
 البيئيةالسياحية

Pearson 
Correlation 

.394** 1 .177  

Sig. (2-tailed) .002  .175 541** 
.000
60 

N 60 60 60  
تكافرالكعى
 السياحيكالببئى

Pearson 
Correlation 

.197 .177
.175
60 

1 .328* 

Sig. (2-tailed) .131   .010 
N 60  60 60 

امكانيةادراج
الكاحةعمى
خريطةالسياحة
 البيئية

Pearson 
Correlation 

.316* .541** .328* 1

Sig. (2-tailed) .014 .000 .010  
N 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

بتحميلمعاملاالرتباطبيفمتغيراتالدراسةاتضحأفىناؾعبلقةارتباططرديةضعيفةبيفتكفر
)ا البيئية السياحة عمىخريطة إدراجالكاحة كامكانية مستكػ*R= .316 ) لخدماتاالساسية عند

،كىذايؤكدصحةالدراسةالنظريةأفالكاحةتعانىمفنقصالخدماتكالبنية0.05معنكيةأقلمف
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ياعمىخريطةاالساسيةبالكاحةفبالتاليالكاحةتحتاجإلىاكتماؿالخدماتكالبنيةاالساسيةإلدراج
يؤكدصحةالفرضالبديل،كيتضحصحةالفرضالثانيكىكأفىناؾعبلقة السياحةالبيئيةكىذا
البيئيةمف السياحة إدراجالكاحةعمىخريطة البيئيةكامكانية معنكيةبيفتكافرالمقكماتالسياحية

يؤكدصحة05.رمفكىىاكث**541.خبلعبلقةاالرتباطالطرديةالقكيةالتيتبمغقيمتيا كىذا
الفرضالعدـ،كعفالفرضالثالثالذػينصعمىأفىناؾعبلقةمعنكيةذاتداللةاحصائيةبيف
مكانيةإدراجالكاحةعمىخريطةالسياحةالبيئيةفإتضحصحةالفرض تكافرالكعىالسياحيكالبيئيكا 

.05.مف(كىىأقل( *328.البديلحيثأفقيمةمعاملاالرتباطبمغت
 السؤال الخامس 

 أراءالمبحكثيفحكؿأىـالمشكبلتالتيتحدمفإدراجالكاحةعمىخريطةالسياحةالبيئية
المبحكثيفإلىأفىناؾالعديدمفالمشكبلتالتيتحدمفادراجالكاحةعمىخريطة أشارتأراء

 -السياحةالبيئيةمنيا:
 احةكمنطقةتراثثقافيكطبيعيعدـالتركيجلمكاحةكعدـابرازالك -
 عزلةالمكافكعدـتسميطالضكءعميةمفخبلؿالميتميفبالسياحةكمنطقةكاعدةبيئيا. -
 كالكتيباتكالبركشكراتعدـكجكدمطبكعاتارشاديةعفالمكاف -
كقمة - لمكاحة الثابتة المكاصبلتالسيمة كسائل نقص ككذلؾ الجارة طريقسيكة اكتماؿ  عدـ

 ماتعمىالطرؽالخد
 عدـتكافرالبنيةالسياحية -

 السؤال السادس 
 مقترحاتالمبحكثيفحكؿكضعالكاحةعمىخريطةالسياحةالبيئية.

 -ىـالمقترحاتلكضعالكاحةعمىخريطةالسياحةالبيئيةىي:أفأراءمبحكثىالعينةالىأجمعتأ
االىتماـبالكاحةكتنميتياسياحيا -
 يةكالبيئيةعفالبيئةالطبيعيةالفريدةلممنطقةالتكعيةالسياح -
 تكفيرالخدماتالسياحيةالمختمفةلراغبيزيارةالكاحة -
 صغركاحةمصريةأعدادبرنامجسياحييتضمفالمزاراتالرئيسيةبالكاحةكإ -
 دراجكاحةالجارةكمنطقةتراثعالميإسرعةالبدءفيممف -
 يةكتشجيعياكفتحاسكاؽليااالىتماـبالصناعاتكالحرؼاليدك -
قامةالفنادؽالصديقةلمبيئةمعاالخذفياالعتبارالضكابطكاالشتراطاتالبيئيةكمراعاةقانكفإ -

الخاصباعبلفالمحمياتالطبيعيةبمصركالذػيتـ1983لسنة102المحمياتالطبيعيةرقـ
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 بكاحة الصغيرتطبيقة أـ الكحيقارة السكنى التجمع الطبيعيةلككنيا سيكة محمية داخل د
 ،كخصكصافيمايتعمقباستغبلؿالبحيرةكاستغبلؿالعيكفالطبيعيةكمختمفاالنشاءات.

 عملافبلـكثائقيةعفالكاحةكتاريخياكاىـمميزاتيا -
 تكفيرالعمالةالمدربةعمىافتشتملعمىأىاليالكاحةانفسيـ -
الجيك - الحفريات يضـ جيكلكجي متحف الجيكلكجيةانشاء كالحقب االزمنة عمى كالدالئل لكجية

 المرتبطةبالكاحة
 التسكيقالجيدلمكاحةكابرازامكانياتياالسياحية -
 عملمكقعالكتركنىلمكاحة -

 نتائج الدراسة
 سةإلىالعديدمفالنتائجمنياتكصمتالدرا

رسببافيعدـالمعرفةبالكاحة.تفتقرالكاحةالىالعديدمفالخدماتكالبنيةاالساسيةالتيتعتب -1
الخريطة -2 عمى مدرجة كالغير مستغمة الغير السياحية المقكماتالبيئية مف العديد الكاحة تمتمؾ

 السياحيةلمصر.
البيئية -3 لمسياحة مناسب صحى كمناخ الطبيعية سيكة محمية داخل فريد بمكقع الكاحة تحظى

 حةالعالمية.االستشفائيةالذػيؤىميالتخطكنحكالسيا
 تفتقرالكاحةإلىالمنشآتالفندقيةالصديقةلمبيئةالتىتتماشىمعطبيعةالبيئةداخلالكاحة. -4
الكاحات -5 أكلى مف تعتبر أنيا مف الرغـ عمى ، الكيربائية الطاقة نقص مف الكاحة تعانى

الطا لتكليد ) الشمسية الطاقة كالمتجددة) الجديدة الطاقة لمصادر فيالمستخدمة الكيربائية قة
 مصر.

تعانىالكاحةمفقمةالتسكيقكالمعارضلممنتجاتمفالمشغكالتكالحرؼاليدكيةالتيتنتجيا -6
 كالتييتـنقميالكاحةسيكة.

لـيتـإدراجكاحةقارةأـالصغيرداخلالبرامجالسياحية،كىناؾقصكرفيالتركيجسياحياليا -7
لمتنشيطالسياحي.مفقبلالييئةالمصريةالعامة

 التوصيات 
 توصمت الدراسة إلى العديد من التوصيات وذلك بناءا عمى الدراسة النظرية والعممية 

 المسئولين بمحافظة مرسى مطروح  توصيات موجيو إلى 
 االىتماـبمنطقةالكاحةاقتصادياكاجتماعيا.

 العملعمىتكفيرالخدماتكالبنيةاالساسيةبالكاحة
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لمكاحةكمااإلبقاء التقميدية عمىالطابعالعمرانيلمكاحةكالمحافظةعميةكالحرصعمىبقاءالقيمة
 ىي.

العملعمىتكفيرالخدماتكاالرشاداتعمىالطريقالمؤدػإلىالكاحة
 تحديثمياراتصناعاتالمشغكالتكالحرؼاليدكيةكتكفيرمعارضلعرضياكتسكيقيا.

 ئولين بمحمية سيوة الطبيعية توصيات موجيو إلى المس
 العملعمىحمايةالثركاتالطبيعيةكالثقافيةبالكاحة.

التعاكفالكثيقبيفكزارةالبيئةكالكزاراتالمعنيةلمنيكضبالخدماتكالمقكماتالبيئيةداخميالمكصكؿ
 إلىالتنميةالمستدامةممايؤىميالتككفمنطقةجذبسياحي

 كمحميةسيكةالطبيعية.بالكاحةالمكتشفةرياتلمحفجيكلكجيمتحفعمل
 زيادةالتكعيةالبيئيةلمسكافالمحمييفبأىميةالكاحةكالثركاتالطبيعيةالمكجكدةبيا

 تأىيلالسكافالستقباؿالسائحكالتعاملمعو.
 توصيات موجيو إلى المسئولين بوزارة الصحة وجمعية خبراء السياحة العالجية 

 اتالصحيةلسكافالكاحةكالضيفالزائرلمكاحة.تكفيرالخدم
بالكاحة  الطبيعية المياه عيكف الدراساتعمى لعمل العبلجية السياحة عف المسئكليف نظر تكجيو

 لكضعياعمىخريطةالسياحةالعبلجية.
 توصيات موجيو إلى المجتمع المدني 

 احةالتعرؼعمىطبيعةالحياةكعملميرجاناتلمتعرؼعمىالك
 المشاركةالمجتمعيةلكضعالكاحةعمىخريطةالسياحةالبيئية.

 الحفاظعمىىكيةالسكافالمحمييفكاحتراـطبيعتيـكعاداتيـكتقاليدىـ
 تشجيعالصناعاتكالحرؼاليدكيةبالكاحة

 عملقكافلمفالمتطكعيفكالمنظماتالدكليةلمساعدةالمجتمعالمحمى
 السياحةكالتعميـالسياحيكالتعميـلمتعميـكلمتكعيةكاالرشادالسياحي.تكفيرمدربيفمفرجاؿ

توصيات موجيو إلى المسئولين بوزارة السياحة والييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحي وشركات 
 السياحة. 

 العملعمىكضعخططتسكيقيةلتسكيقالمنتجالسياحيبالكاحةداخمياكخارجيا.
ذػسمكةاالسكندراالكبركمربكاحةقارةأـالصغيرأثناءرحمتومفاالسكندريةإلىكضعالطريقال

 منفعمىخريطةالطرؽالتاريخيةالعالمية
دراجالكاحةبيالكضعياعمىالخريطةالسياحية.  عملبرامجسياحيةكا 
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صديقةلمبيئةتحاكىبيئةتكفيرالفنادؽكالطاقةااليكائيةكالبنيةالسياحيةعمىأفتككفتمؾالفنادؽ
 الكاحةكتتماشىمعيالمحفاظعمىطبيعةالمكاف.

عملافبلـكثائقيةعفالكاحةكتراثياالطبيعيكتعريفالمجتمعبيا
 المراجع العربية 
،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،ص2011التداكػ،دمحم) " ("الكاحاتالمصرية:جنافمصرالبعيدة
38،39،40،41.

 (2008تكصيفالبيئيلمحافظةمرسىمطركح)ال
("الحفاظعمىالتراثالعمرانيلتحقيقالتنميةالسياحيةمفخبلؿ2012الخضراكؼ،ريياـكماؿ)

التخطيط ،كمية منشكرة غير ماجستير رسالة ، سيكة" كاحة حالة المدنيدراسة مؤسساتالمجتمع
العمرانيجامعةالقاىرة(
احمدسام )دراسةتطبيقيةباستخداـ2008ىمرسى)النجار، التغيراتالبيئيةفيمنخفضسيكة )

 (.48نظـالمعمكماتالجغرافيةرسالةماجستيرغيرمنشكرةكميةاآلدابجامعةالزقازيق.ص
( أمير 2014جيبلني، كالعمـك الحقكؽ ،مجمة المستدامة" لمتنمية االخر الكجو البيئية ("السياحة
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Abstract 

Ecotourism is the essential tool for preserving the environment and maintaining the nature 

of the place without changing it to achieve its sustainability. 

Egypt is characterized by the existence of many elements of eco-tourism, where there are 

30 nature protectorates, which represent about 15% of its size, and there are oases 

characterized by the nature of pollution-free, which retain its pure nature, dress, language, 

dwelling, and custom. While the eco-tourist is a person looking for that style of fantastic 

nature and needs to be kept away from congestion, pollution and the noise of the urban. 

From here, the idea of choosing the oasis of qarah Umm al-Saghir as it is  one of the oldest 

oases in Egypt, which is characterized by pure nature and is still maintained to this time. 

The research aims to study the environmental potentials in the oasis and how to employ 

these elements for ecotourism through studying the strengths and weaknesses, 

opportunities and threats to make the oasis as one of the most important places for 

ecotourism in Egypt. 

Finally, the study recommended to provide services for the oasis and increase awareness of 

eco-tourism there to preserve its environmental heritage, and put it on the map of eco-

tourism 
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