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 ، شٌراتون، القاهرةالمعهد المصري العالً للسٌاحة والفنادق
 كلٌة السٌاحة والفنادق، جامعة قناة السوٌس 2

منذ نشؤتها فً العصور القدٌمة  التقلٌدٌة بواحة سٌوة  الزراعاتعلى  التعرفلى إهدفت الدراسة 
 الفاو() المتحدة ألممل غذٌة والزراعةمنظمة األتلك المناطق على خرٌطة  إلدراجتوضع  التًوالمعاٌٌر 

وإدراجها على  تنمٌة تلك المناطق سٌاحٌا  وكٌفٌة  ،العالمً الزراعًللتراث  لتصبح أماكن زراعتها مدنا  
الخرٌطة السٌاحٌة. اعتمدت الدراسة علً المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل أسلوب اإلستقصاء، حٌث 

استمارة استقصاء تم توزٌعها علً العاملٌن بوزارة السٌاحة واآلثار للوصول إلً نتائج  56تم تحلٌل 
 الزراعات التقلٌدٌةاالهتمام بتلك أوصت الدراسة بضرورة  بناء علً نتائج التحلٌل اإلحصائً البحث. 

حٌاء إعادة إبواحة سٌوة و التمر نخٌل ةوالزراعة خاص واآلثار من خالل التعاون بٌن وزارتً السٌاحة
رف حواالهتمام بالصناعات وال ،سٌاحً زراعًكموروث الزراعة والحفاظ علٌها  فًالطرق التقلٌدٌة 

لما سٌكون له مردود  بتلك المناطق والتروٌج لها سٌاحٌاوتوفٌر كافة الخدمات الٌدوٌة القائمة علٌها 
 ة.عالمً فً مجال صناعة السٌاح

.سٌوة ،الحرف الٌدوٌةالزراعات التقلٌدٌة،  ،الزراعًالتراث السٌاحة، 

 طرٌق عنلمجتمعات ا داة إلثراءأنماط المنازل أوالمهرجانات والزراعات والممارسات التقلٌدٌة  تمثل
وقاتهم أفالمزارعون بتلك القرى ٌقضون معظم  ة،تراثٌة الزراعالالقرى  فً الثقافً باألصل السائحربط 
لقٌمة  انعكاس ٌعتبر الثقافًالحٌاة التقلٌدٌة والتراث  فؤنماط، ممارسة الزراعة التقلٌدٌة القدٌمة فً

من مصر تعتبر و، (Rungnaph, 2015) التنمٌة السٌاحٌة فًصل غٌر ملموس أو المحلٌٌنالسكان 

نظرا لموقعها الجغرافً الفرٌد علً نهر النٌل  أهم وأقدم الدول التً عرفت الزراعة على مستوى العالم
مصر طبقا  فً، فتختلف الزراعات الموجودة مطارومناطق تساقط األالجوفٌة  المٌاهوكذلك وجود 

 المٌاهتعتمد على كمٌة كبٌرة من  التًلزراعات فهناك العدٌد من ا المٌاهلنوعٌة التربة ومدى توافر كمٌة 
مم المتحدة لأل والزراعة  ألغذٌةا قامت منظمة الزراعًنطاق الحفاظ على التراث  ففً، والعكس
 التمر زراعة نخٌل فً العالمً الزراعًكمدٌنة للتراث  2105كتوبر أ فًسٌوة  واحة ( باعتماد)الفاو

 التمر على نخٌل واحة سٌوة فًال ٌقتصر الوضع  .(1028 ،وزارة الزراعة واستصالح االراضى)

 زراعته فًعتمد على الطرق التقلٌدٌة ٌ لما زا ىذلاالزٌتون  فهناكتقلٌدٌة قدٌمة فقط كزراعة 
سوة بالعدٌد من أسٌاحٌا  واستغاللهلى الحفاظ على ذلك التراث إمن هنا تسعى الدولة جاهدة ، وهوحصاد

 .دول العالم

 الزراعًواعتماد واحة سٌوه كمدٌنة للتراث التقلٌدٌة على الرغم من امتالك مصر العدٌد من الزراعات 
 واحة سٌوة وامتالك ، التمر زراعات نخٌل فًالفاو( والزراعة ) االغذٌةمن قبل منظمة  العالمً
سٌاحة أنظمة التراث  نأال إ ،االساس له هًمازالت طرق الزراعة التقلٌدٌة  التًالزٌتون  لزراعة
ة ٌخرٌطة السٌاحالعلى  ةمدرجوغٌر مروج لها كما أنها غٌر  االستغالل االمثل ةغٌر مستغل الزراعً

  -من هنا ظهرت العدٌد من التساإالت منها:

 ها؟ٌلإلالنضمام  واحة سٌوةما المقصود بؤنظمة التراث الزراعً  وما هً معاٌٌر اختٌار  -

 ؟ الواحةها بالحرف والصناعات الٌدوٌة القائمة علٌ ومعرفة سٌاحٌا   الزراعًالتراث استغالل  ٌةكٌف -

 ؟بواحة سٌوة نظمة التراث الزراعً العالمًألسٌاحة ما هً المشكالت التً تواجه التروٌج  -

 خرٌطة السٌاحٌة ؟المصر على  فً العالمً الزراعًالتراث  مدن إلدراجهم المقترحات أ هًما -
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 البحث إلً ما ٌلً: ٌهدف

  ماكنها.أٌتم من خاللها اختٌار  التًوالمعاٌٌر  العالمً الزراعًنظمة التراث أالتعرف على  -
 (الفاو)منظمة األغذٌة والزراعة مدٌنة مصرٌة على خرٌطة  كؤولواحة سٌوة دراسة كٌفٌة وضع  -

 .العالمً الزراعًكمدٌنة للتراث 
 م.والصناعات القائمة علٌه وحدٌثا   قدٌما   مصر فًوالزٌتون نخٌل كال التقلٌدٌة الزراعات دراسة -
على  ةالمنطقتلك دراج إتحول دون  التًهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهدٌدات أ تحلٌل -

 .ةالخرٌطة السٌاحٌ

 Globally Important Agricultural Heritage)عالمٌة همٌة أذات  الزراعًتعبر أنظمة التراث 

Systems )(GIAHS) نهاؤوتتمٌز ب هًكما  الخالبةنظم استخدام األراضً والمناظر الطبٌعٌة وتهتم ب 

 التكٌف مع المجتمع و الثقافًالتراث القٌمة كذلك  ٌكولوجٌةوالنظم األ الزراعً البٌولوجًالتنوع ب غنٌة
سة على أدت التغٌرات المناخٌة والمنافد ، وقةلى التنمٌة المستدامإوتلبٌة احتٌاجات البٌئة والتطلع 

ك لتخلً عن تلوالى الهجرة من الرٌف إلى المدٌنة إحوال االقتصادٌة بالرٌف الموارد الطبٌعٌة وسوء األ

، ((Parviz and 2011, Miguelةوفقدان األنواع والسالالت المستوطنالممارسات الزراعٌة التقلٌدٌة 

بسبب التهدٌدات العالمٌة  GIAHS عاما  برنامج 05الفاو( منذ غذٌة والزراعة )أطلقت منظمة األكما 

هدف تحقٌق التوازن بٌن الحفاظ  على الزراعات التقلٌدٌة والتكٌف المستدام بلنظم الزراعٌة التقلٌدٌة ل
ٌساعد على تخفٌف  التهدٌدات   GIAHSوالتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة  للسكان المحلٌٌن ،فبرنامج 

 61 على مستوى العالم ٌوجدو، المزارعون وكذلك تعزٌز الفوائد التً تستمدها هذه النظم اٌواجهالتً 
مواقع فً الصٌن والفلبٌن وتنزانٌا ٌوجد منها ستة  ،دولة 21فً  GIAHSا مخصصا لـعموق

 (FAO, 2018)هً أٌضا مواقع الٌونسكو للتراث العالمًو ،ت العربٌة المتحدة وإٌران وكورٌاواإلمارا

بمهمة تعزٌز التبادل والدعم  (GIAHS)تمتع مبادرة أنظمة التراث الزراعً ذات األهمٌة العالمٌة تو، 

ٌإكد و ،السٌاحة المستدامة فًوالتآزر بٌن الزراعة والسٌاحة من خالل إشراك القطاعٌن العام والخاص 
 (Kazem, 2013) على دور التعلٌم وبناء القدرات كمٌسرٌن لالستدامة

 

على المعاٌٌر  االمقترح بناء GIAHSتقٌٌم موقع  ٌتم تشٌر منظمة االغذٌة والزراعة  )الفاو( إلى أنه 
 -:(FAO, 2018)الخمسة التالٌة 

توفٌر سبل العٌش وعلى تؤمٌن النظام الزراعً المقترح  ٌعمل  

 ، مما ٌسهم فً تنمٌة االقتصاد الرٌفً.ٌنالمحلٌسكان الغذاء لل

على تنوعا بٌولوجٌا المقترح  الزراعًالنظام توى ٌجب أن ٌح 

 .الفاو هحددتوالزراعة  طبقا لما   لألغذٌةوموارد جٌنٌة ذات أهمٌة عالمٌة 

 التقلٌدٌة والممارسات المعارف علىالبد وأن ٌحافظ النظام  

 .والمٌاه واألراضً الحٌة الكائنات ذلك فً بما المحلٌة

 الثقافٌة لهوٌةل ال ٌتجزأتمثل الثقافات والقٌم االجتماعٌة جزءا  

 . محددة زراعٌة مواقع إلى وتنتمً بالمكان واإلحساس
مناظر طبٌعٌة أو  GIAHSٌجب أن تمثل مواقع  

مٌز شكلها ، ٌتوالبٌئة االنسانمناظر بحرٌة تم تطوٌرها بمرور الوقت من خالل التفاعل بٌن 
االقتصادٌة المحلٌة التً و باألنظمة االجتماعٌة طوٌل وارتباط قويوترابطها بثبات تارٌخً 
 أنتجتها فً منطقة معٌنة.
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، وتوفٌر الفرصة للمزارعٌن لتوظٌف الدخل السٌاحً تلك المناطق هتوفر السٌاحة الحفاظ على دٌنامٌكٌ

 تعتمد  نمٌة السٌاحة فً مواقع التراث الزراعًتالف لحفاظ على استمرارٌة  الزراعة التقلٌدٌة وتعزٌزهال

من أسلوب  طانالستٌت اسماساسٌة بالنسبة للسكان المحلٌٌن  وهى : أنقاط  ةبشكل أساسً على أربع

روابط مسإولة بٌن  اٌجاد -والصفات االقتصادٌة  -الصفات االجتماعٌة  -الحٌاة والمسكن واللغة 

 .(Tian et al, 2016) السٌاحة والزراعة

واحة سٌوة واحدة من أفضل األمثلة على براعة المزارعٌن لتكٌٌف الزراعة مع الظروف المناخٌة  تعد
ا مستودعوا تعرف بؤنها منطقة زراعٌة قدٌمة جد و، لزراعة والحٌوانات البرٌةبها اتوفر تو، القاسٌة

 021 بمعدل لف طن سنوٌاأ 48نخلة تنتج حوالى لف أ 011تبلغ  التًألصناف نخٌل التمر الممٌزة 
تعتبر سٌوة منتجا مهما  كما. ر٪ من إجمالً إنتاج التمر فً مص2ما ٌعادل حوالً أي ، كجم للنخلة
وغٌرها من المحاصٌل التً ٌعود تارٌخها إلى  ، طن 20611ٌبلغ إجمالً إنتاجها السنوي فللزٌتون 
زراعة نخٌل التمر مع محاصٌل أخرى مثل أشجار  على الزراعًنظم التراث تعتمد و الماضً 

سٌوة  ترتبط و ، مما ٌتٌح للسكان المحلٌٌن تلبٌة احتٌاجاتهموغٌرها من المحاصٌل  الزٌتون والبرسٌم 
منظمة )والثقافً اللغويتراثهم فً الحفاظ على   السٌوٌون نجحقد فو ، ارتباطا وثٌقا بالثقافة المحلٌة

(2102والزراعة لألمم المتحدة،االغذٌة 

المعبد  –المسجد العتٌق  –جبل الموتى  –شالًقلعة  –همعبد أم عبٌد-معبد الوحى وتتمثل فً

ضافة لما سبق متحف البٌت إتمتلك واحة سٌوة ، حٌث (2102، الخضراوي) (عٌن جوبا –الدوري
 الشعبً بتراثها تحتفظ سٌوة واحة مازالت التًالسٌوى الذى ٌضم كافة الصناعات والحرف الٌدوٌة 

 الصناعات بتنوع تمٌزت فالواحة،  االنسانٌة الحٌاة على ثرتأ التً الفرٌدة االنماط ٌعتبر أحد الذى
 نجارة وكذلك والنسٌج والحلى والفخار والخوص، النخٌل جرٌد من والبٌئٌة التقلٌدٌة الٌدوٌة والحرف
ٌتبع الذى  والطبٌعً الحضاريكما تمتلك الواحة مركزا لتوثٌق التراث  ،(2100، حمدأ) الزٌتون خشب

 .(2100، مكتبة االسكندرٌة )حرب

 –تواجد نباتات وحٌوانات برٌة نادرة  -بٌئتها الفرٌدة المتنوعة  -المحمٌات الطبٌعٌة  -الجبالوتشمل

.(2100، المعطى )عبد (الطبٌعٌة والبحٌرات المٌاهعٌون 

وتقوم  ،لسكانوالمصدر الرئٌسً للدخل ل وحدٌثا قدٌما أهم نشاط اقتصادي فً سٌوةالزراعة  تعتبر
 عليها العديد من الصناعات والحرف اليدوية وتوفر العديد من فرص العمل 

، للموارد الوراثٌة النباتٌةسٌوة مستودعا عالمٌا  تمثل واحة 

تحظى بتقدٌر تكٌفت مع البٌئة و التًالمحاصٌل الثانوٌة كذلك أصناف النخٌل الفرٌدة والزٌت و مثل
 والطٌور.الماشٌة   إلى تربٌة  باإلضافة نوعا من المحاصٌل 85تضم ولجودتها كبٌر نظرا  عالمً

سٌوة داخل محمٌة الفرٌدة من نوعها مجموعة من الحٌوانات والطٌور النادرة  ةوٌوجد بواحة سٌو
وزارة ) طٌورمن الزواحف ومجموعة متنوعة من ال 22، من الثدٌٌاتنوعا  24 الطبٌعٌة حوالى 

. (1028 ،الدولت لشؤون البيئت
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 مصر  فً واحة سٌوة على حدائق نخٌل التمر المزروعة تستؤثر 2

ٌتم مزجها بالفواكه والخضروات ومحاصٌل األعالف والحبوب فً بعض األحٌان.  و، بشكل مكثف
، فواكه على ارتفاع متوسطالتمر أعالها كما توجد الٌحتل نخٌل ثالثة طوابق  فٌظهر هٌكل مكون من 

ٌنتج عن ذلك  ،جمٌع المحاصٌل األخرى إلى متر واحد فوق مستوى سطح األرضٌصل ارتفاع و
المعرفة مزارعً واحة سٌوة  كما ٌمتلك  .سفل نخٌل التمرأالنظام نمو العدٌد من المحاصٌل االخرى 

تتطلب  التً المعرفة الكاملة بمنتجات ما بعد الحصادوحصادها بصٌانة أشجار النخٌل والقوٌة جدا 

 .(FAO et al, 2016)  العدٌد من الممارسات الزراعٌة

ٌتكون المجتمع السٌوى من مجموعة من االشخاص من أصل  :

مازٌغٌة اللغة األزحً وادى النٌل مع وجود مجموعة من ناأثٌوبٌا و فرٌقٌا وإشمال  قبائلمشترك من 
ٌقوم مشرف وٌوجد ، (2100، التداوى)صلٌٌن ٌحتفظون بها إلى هذا الوقت التً مازال السكان األ

 المزارعٌن وٌحدد الجداول الزمنٌة المحددة بدقة لفتح وإغالق قنوات الري أراضًتوزٌع المٌاه على ب
خصائص ثقافٌة فرٌدة من نوعها  تكونتو(FAO et al, 2016)  للزراعة االجتماعًوذلك للتنظٌم 

الكنوز األثرٌة إلى  باإلضافةمنتجات السالل التارٌخٌة  فًصناعاتها وحرفها الٌدوٌة المتمثلة  فًتتجلى 
مبانٌها من  فًأما عن هندستها المعمارٌة فتتجسد  ،رومانٌةالفرعونٌة والر وعصالالتً تعود إلى 

 .(2102 ،)الخضراوي الٌدوٌة بالحرفغنً والتراث ال والمإسسات االجتماعٌة  الكرشٌف 

قلب  فًتبدو واحة سٌوة وكؤنها بقعه خضراء  

من النباتات  مساحات قلٌلة ، بما فً ذلك هو أحد المعالم السٌاحٌة الطبٌعًالصحراء  فمشهد سٌوة  
طرٌقة الري الشائعة فً سٌوة  أما عن ، فقط  الطبٌعٌةالمٌاه التً تعتمد على ٌنابٌع  تباعدة الطبٌعٌة الم

 .(FAO et al., 2016) ً الري السطحً التقلٌديهف

سٌاحة التراث الزراعً من نخٌل التمر والزٌتون اللذان  ومقوماتمكانٌات تمتلك واحة سٌوة العدٌد من إ
فتعتمد الواحة اعتمادا رئٌسٌا على تلك  ،العالمً لتوضع على خرٌطة التراث الزراعً ٌإهالنها

تحتفل سنوٌا بعٌد الحصاد كاحتفال بجنى محصول و ،كمصدر أساسً للدخل لتلك المنطقة المحاصٌل
 الدولًالمهرجان كما ٌقام بها  ، (2100،)الزالفى بها سنوٌا مهرجان السٌاحة الذى ٌقام فًالتمر 
الذى تنظمه جائزة خلٌفة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة المصرٌة ووزارة الزراعة و للتمور

غذٌة تحدة للتنمٌة الصناعٌة ومنظمة األمم المومنظمة األ ،واستصالح األراضً ومحافظة مطروح
، وجمعٌة سٌوة لتنمٌة المجتمع وحماٌة البٌئة وجمعٌة تمور ولٌة لنخٌل التمرالدالفاو والشبكة والزراعة 

 بمشاركة األهلٌة الجمعٌات من وعددبناء سٌوة للخدمات السٌاحٌة والحفاظ على البٌئة أمصر وجمعٌة 
 من وعدد واآلفات، األمراض من النخٌل ووقاٌة وإنتاج زراعة وخبراء التمور، ومصدري مصنعً

 .(2104 ،السٌد (التمور وتصنٌع النخٌل بزراعة المختصٌن المزارعٌن

الرمل  المخلوط بنسبة عالٌة من الطٌن  وهو فالكرشٌموحد من  معماريهٌمن على الواحة منظر وٌ
الحفاظ على التراث  خاللهلٌتم من  والمستخدم فً البناء بالواحة الملح وتستخدم الشمس فً تجفٌفة و

 تواجه التًالمشكالت ن هناك العدٌد من أوعلى الرغم من ذلك إال  (.2100،)عطٌات لها المعماري
  -فٌما ٌلى: ٌجازهاٌمكن إ، و(2100) عبد المعطىكما أشارت إلٌها  الواحةتنمٌة ذلك النمط ب

 .بالواحة السٌاحًعرض المنتج  خاللهلكترونى ٌتم من وعدم وجود موقع إالدعاٌة السٌاحٌة  قصور -
 .الكافٌة على طرٌق سٌوة مطروحالخدمات  ونقص ،ولً بالواحةوجود مطار مدنى دعدم  -
 .المواصالت وخدمات البنٌة التحتٌةساسٌة من الخدمات الطبٌة ووسائل نقص الخدمات األ -
وكذلك  ،طرٌق وجود مركز معلومات للسائحٌنعدم التعرٌف الكافً بالمقومات السٌاحٌة بالواحة عن -

  .عملٌة التنمٌة الشاملة فًشراك السكان المحلٌٌن قلة إ
 ، وكذلك قلة وعى السكان بؤهمٌة الحفاظ على المدربة وضعف العملٌة التعلٌمٌة قلة العمالة السٌاحٌة -

 .للواحة العمرانًالتراث 
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شجار وبخاصة أشجار النخٌل خالل القدٌمة بالعدٌد من مناظر األمصر  فًزخرت المعابد والمقابر 
قشت على جدران مقابر ن التًمثل النخٌل عنصرا رئٌسٌا بمناظر الحدائق و، عصور الدولة الحدٌثة

عمدة النخٌلٌة منتشر منذ لت طرازا أساسٌا بالعمارة والفن فطراز األكما شك ،فراد بطٌبةالنبالء واأل
وظل لفترة طوٌلة فٌما بعد مستمرا عصور الدولة القدٌمة وحتى نهاٌة الحضارة المصرٌة القدٌمة 

 ( bnrt) أو  (bnr)باسماللغة المصرٌة  القدٌمة  فًعرف نخٌل التمر . (2105، )إسماعٌل ومتبعا

(Boulos,1983).  البلح وعرف ب باسمعرف أٌضا  كما ،الحلووتعنى الطعم(imt)  خالل الدولة

 ماالتً  (أمهات)نفس كلمة  هً ربما تكونو (Amhat) . وأطلقوا علٌه((Woenig, 1971 القدٌمة

ٌعتقد أن الموطن و .( 2100،ٌوسف) اللغة العربٌة كؤحد أنواع التمور المشهورة فًزالت تستخدم 
 كما أن هناك ، بالطبٌعة المصرٌة وثٌقا  ارتباطاٌرتبط  وواحات شمال إفرٌقٌا األصلً لنخٌل التمر هو 

حٌث  ،دنى وشمال الصحراء العربٌةند وفى الشرق األهو جنوب غرب أسٌا  واله منشؤهأن  أخر اعتقاد
 سٌناء والواحات بالصحراء الغربٌة فً، كما ٌوجد الجافة والحارة على مستوى العالم المناطق

((Springuel, 2006. 

المواد بالمصري القدٌم  عانوقد استالداخلة والخارجة سٌوة وبواحة  الرئٌسًالمحصول  التمر ٌعتبر
سرات وسعف النخٌل خالل عصور ما قبل األمثل أغصان النبات والحصٌر  للنخٌل المجففة الخفٌفة

وصل  اللٌن الذى  الطوب منازلهم المبنٌة من أسقفاستخدموه فً عمل و ، والعصر الحجري الحدٌث
 ،سعف النخٌل مثل المجففة النباتات .  واستخدمت(2115، )جاد الرب القدٌمفً البناء فً العصر  قمته

 مالجئ أو أكواخ سواء المبانً جمٌع فً الحصٌر تغطٌها البناء أعمال فً خشبً هٌكلكجذوع النخٌل 
والقبعات  النعالفى صناعة الحقائب و الخوصوقد استخدموا  .(2115 ،)جاد الرب الحبوب مخازن أو

 الحبالالقدٌم  المصريصنع للنخٌل  البنٌة األلٌاف ومن، والغرابٌل المستدٌرة والكراسًوالحصٌر 
 .(0202، كدوا) خاصة سطحوتغطٌة األ بناءلل الخشب ستخدموا، والمكانس
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ن بالزراعة ومنها سوداء منذ العصور الحجرٌة حتى اآلوادى النٌل ذو التربة الخصبة القاطنً اهتم 
 .(0225)بوزنر وآخرون،  سرة الثامنة عشرةلى مصر منذ عصر األإالذى دخل  ،زراعات الزٌتون

 سم باللغة القبطٌةواإل( wdtd( نصوصه فًالقدٌم  المصريهو شجرة مثمرة سماها  oliveوالزٌتون 

NεΖ MMε  للزٌتون الٌونانًوعرف االسم (ُàΕλα) (،2100، ٌوسف ؛0262لٌزمانكة). وطبقا 

 أشجار لزراعة معرفة أول تمثل والتً، م.ق 2611 حوالى التؤسٌس بصالٌة المعروفة للصالٌة
 فًو تصوٌر أشجار الزٌتون  وحمٌر وكباش أبقار بها الغربٌة الدلتا من بٌئته فً مصر فً الزٌتون

 (Saleh and  Sourouzian, 1987; Smith , 1999) أسفل الصالٌة

 

مون على باقة كبٌرة من غصٌنات الزٌتون ثر فً مقبرة توت عنخ آسرة الثامنة عشر ع  وفى عصر األ

 Kv.62 تلك المقبرة فًعثر علٌها  التًكالٌل كما أن كل اآل، ثبت بها أٌضا بعض غصٌنات الزٌتون

من الحجر نقش  فى عصر إخناتون عثر على قطعةو ،(0262)مانكة، أوراق الزٌتوناحتوت على 
، أما الٌد االخرى هناك تظهر بها بقاٌا غصن الزٌتون الزٌتون علٌها ٌد بشرٌة ملكٌة تمسك فرع غصن 

ول الملك رمسٌس احولقد  .(Howas, 2006) زٌتونة 00وعدد ثمار الزٌتون حوالى  (الفرع االسفل)

لقد زرعت بساتٌن هلٌوبولٌس " فًالشمس رع   إلهالثالث زرع بستان من الزٌتون بجوار معبد 
ت من أبرع من عرف النقًمدٌنتك أون وزودتها بكثٌر من الناس الذٌن ٌصنعون الزٌت  فًالزٌتون لك 

مصر لصناعة الزٌت  فً استخدامهل على وهذا ٌد ،"مقرك المقدس فًتنٌر به المسارج  كً، مصر
 فً استخدامهصناعة الزٌوت العطرٌة ولم ٌثبت  فًٌضا اإلضاءة، كما استخدم أ فًالذى ٌستخدم 

 فًأن الزٌتون وزٌت الزٌتون الذى كان ٌزرع  سٌوقراططبقا ل. (0262لٌزمانكه،)غراض الطبٌة األ
أن أشجار استرابون  الٌونان وقال الرحالة فًالفٌوم وسٌوة فقط ، وهى أقل جودة من مثٌالتها  فًمصر 

 فًن من المواقع التراثٌة ن واحة سٌوة إلى اآلث أحٌ (0262 ،)لٌزمانكةسٌوة  فًالزٌتون تزرع 
وتقوم بزراعة النخٌل والزٌتون والصناعات القائمة  والبٌئً والزراعً األثريمصر من حٌث التراث 

 .( 2104 ،سماعٌلإو)وهدان على الزٌتون 

 ،طاهرة ،عذراء، خالدة هًو، ولٌس لها أم رأسهالذى أنجبها من أبٌها زٌوس  ةابن هًلهة أثٌنا اإل
لحرف والحرب والقوة والفنون وا لهة الحكمة والشجاعة والعدلراعٌة لمدٌنة أثٌنا، صاحبة اإلبداعات وإ

أنعمت  فهًشٌاء إلٌها هو الزٌتون طال وهى مانحة الزٌتون إلى البشر، حٌث أن أحب األبإنها رفٌقة األ
 .Deacy and Alexandra, 2001)) الزٌتونعلى البشر فوهبتهم شجرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86


      2222(    ديسمبر 2/2( ، العذد )4جامعة مذينة السادات    المجلذ ) –مجلة كلية السياحة والفنادق           
 

-44- 
 

 
احتوى لتغطٌة موضوع الدراسة  رخمس محاوعلى  اشتملت التًستقصاء تم تصمٌم استمارة اإل

، المحور الثالث اشتمل على  عبارات 02عبارات والمحور الثانى احتوى على  4ول على المحور األ
 عبارة 6والمحور الخامس اشتمل على  خمس عباراتوكذلك المحور الرابع اشتمل على عبارات  4

ثار والهٌئة المصرٌة السٌاحة واآلاستمارة استقصاء موزعٌن على العاملٌن بوزارة  06وتم توزٌع 
الصناعات والحرف الٌدوٌة المزارع و صحابٌط السٌاحى ومركز بحوث الصحراء وأالعامة للتنش

خماسً الذى جابات واستخدم مقٌاس لٌكرت الغٌر مكتملة اإل اتاستمار 01استبعد منهم . بالواحة
(، متوفر إلى حد ما أو 8(، متوفرة أو أوافق )6) بٌن متوفرة بشدة أو أوافق بشدةتتراوح قٌمه اللفظٌة 
كما  (0(، غٌر متوفر بشدة أو غٌر موافق بشدة )2(، غٌر متوافر أو غٌر موافق)2موافق إلى حد ما )

، (2100، )حربدراسة  المٌدانٌةتمت االستعانة بالدراسات التالٌة لعمل الدراسة 
 .(2100،(، )الزالفى2100)عبدالمعطى،

 
لقٌاس مدى الترابط الداخلً  استخدم مقٌاس الثبات والصدق الداخلى لمفردات الدراسة ) الفا كرونباخ (
وهى مقبولة  1.264، 1.006لمتغٌرات الدراسة المستخدمة وأوضحت النتائج أن قٌمته تتراوح بٌن 

 .إحصائٌا  

متوفرة  الخدمة
 متوفرة متوفرة بشدة

 لى حد ماإ
غٌر 
 متوفرة

غٌرمتوفرة 
على 

 طالقاإل
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التقدٌر

 1,828 2,81 - - 22 25 - الطرق
متوفرة 

 لى حد ماإ

متوفرة  1,220 2,02 - - 60 4 - ت البنكٌةاالخدم
 لى حد ماإ

 متوفرة 1,800 2,55 - - 82 22 - الخدمات التعلٌمٌة

 1,618 2,60 - - 22 22 - الخدمات الصحٌة
متوفرة 

 لى حد ماإ

 1,518 2,51 - 21 20 8 - على الطرق الخدمات
 متوفرة

 لى حد ماإ

متوفرة  1,860 2,24 - - 80 04 - وسائل االتصال
 لى حد ماإ

 0,226 2,06 4 08 22 - 21 الصرف الصحً
 متوفرة

 ما حد لىإ

 صناعات توفر
وحرف ٌدوٌة قائمة 
 على نخٌل التمر

56 - - - - 6,11 1,11 
متوفرة  
 بشدة

لى حد ما فٌتضح من إالواحة متوفرة بساسٌة بنٌة األإلى أن توافر الخدمات وال (0)ٌشٌر الجدول رقم 
من  25ن أو ،لى حد ماة ٌرون أن الطرق متوفرة بالواحة إراء العٌنمن آ 22المٌدانٌة أن الل الدراسة خ

بنكٌة متوفرة إلى كما أوضحت أن الخدمات ال ،2,81 قٌمته حسابًالعٌنة ٌرون أنها متوفرة بمتوسط 
بمتوسط ة متوفرة بالواحة أن الخدمات البنكٌٌرى خمسة من المستقصً منهم و مفردة، 60حد ما بواقع 

 .2,02حسابً 
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 82مستقصً منه، فً حٌن ٌري  22بالواحة فإنها متوفرة علً حسب رأي  وعن الخدمات التعلٌمٌة 
ٌرى أفراد العٌنة أن فالخدمات الصحٌة بالواحة أما ، من المستقصً منهم ٌرون أنها متوفرة إلى حد ما

لى توافر الخدمات الصحٌة إوهو ٌشٌر  ،2,60 حسابًالواحة تتوافر بها الخدمات الصحٌة بمتوسط 
كثر على ألى خدمات إمنهم أن الواحة تحتاج  المستقصًوعن الخدمات على الطرق فٌرى  ،بالواحة

 وكذلك ، 2,51أن الخدمات غٌر متوفرة  من المستقصً منهم 21ي ٌرالطرق لخدمة زائرٌها، حٌث 
لتلك  حسابًالمتوسط ، وبلغ النها متوفرةأفراد العٌنة أ باقًكما ٌرى ، ها متوفرة إلى حد مانأ 20 ٌري

وهذا ما تإكده دراسة  ،الخدمات على الطرق فًن هناك قصور أوهذا ٌشٌر الى  ،2,51 العبارة
نها متوفرة بشدة بالواحة أاعات والحرف الٌدوٌة فتشٌر عٌنة الدراسة نوعن الص(، 2100)عبدالمعطى 

أن الواحة   (2100)حمد أدراسة  تإكدهوهذا ما  6,11 حسابًبمتوسط  % من آراء العٌنة011بنسبة 
 .افر بها الصناعات والحرف الٌدوٌةتتو

 الخدمة
 متوفرة
 بشدة

 متوفرة
متوفرة 
إلى حد 

 ما

غٌر 
 متوفرة

 غٌر متوفرة
على 

 طالقاإل

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التقدٌر

توافر زراعات 
 تقلٌدٌة

60 8 01 - - 8,04 1,808 
متوفرة 
 بشدة

طرق الزراعة 
 والري التقلٌدٌة

60 08 - - - 8,60 1,042 
متوفرة 
 بشدة

العادات والتقالٌد 
المتؤصلة فً 

 المجتمع
 متوفرة 1,052 2,42 - - 2 01 85

االحتفال بمواسم 
 الحصاد

 متوفرة 1,052 2,42 - - 26 25 08

الحرف الٌدوٌة 
 القائمة على ذلك

85 2 01 - - 8,66 1,060 
متوفرة 
 بشدة

شراك المجتمع إ
المحلى فً العملٌة 

 السٌاحٌة
22 25 - - - 8,51 1,828 

متوفرة 
 بشدة

تنوع المحاصٌل 
 الزراعٌة بالواحة

 متوفرة 1,520 8,28 - - 6 22 20

توافر مناظر 
 طبٌعٌة

22 25 - - - 8,51 1,828 
متوفرة 
 بشدة

قامة أماكن اإل
 التقلٌدٌة

66 01 - - - 8,04 1,808 
متوفرة 
 بشدة

الزراعة مصدر 
أساسً للدخل 

 المحلىللمجتمع 
88 02 4 - - 8,82 0,11 

متوفرة 
 بشدة

شراك السائحٌن فً إ
 مواسم الحصاد

6 00 22 - - 2,21 1,401 
متوفرة 
الى حد 

 ما

التراث اللغوي 
 والثقافً

80 04 - - - 8,02 1,860 
متوفرة  
 بشدة
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 زراعات توافر من الزراعًنظمة التراث أتضح أن مقومات سٌاحة ( 2ٌ)من خالل الجدول رقم 
 المجتمع، االحتفال فً المتؤصلة والتقالٌد التقلٌدٌة، العادات والري التراثٌة الزراعة تقلٌدٌة، طرق

 التقلٌدٌة، الزراعة االقامة طبٌعٌة، اماكن المناظر، ذلك على القائمة الٌدوٌة ، الحرفالحصاد بمواسم
 حسابًمتوفرة بشدة بالواحة  بمتوسط  والثقافً اللغوي المحلى، التراث للمجتمع للدخل أساسً مصدر

أن نمط سٌاحة التراث ، Tian et al ((2016.دراسة  تإكدهوهذا ما ( 8,42 – 8,22ٌقع من )

فً  تنوع وكذلك  توفر ال ، منطقة أي فًهوٌات رئٌسٌة لتواجدها  فٌها البد من توافر الزراعً
 مواسم الحصاد متوفر فًشراك السائحٌن المحاصٌل الزراعٌة بالواحة وكذلك ٌرى مبحوثى العٌنة أن إ

 .2,21لى حد ما بمتوسط حسابً إ

وافق أ المقوم
 بشدة

وافق أ
لى حد إ

 ما
غٌر  وافقأ

 موافق

غٌر 
موافق 
على 

 طالقاإل
 المتوسط

االنحراف 
 المعٌاري

 التقدٌر

الحفاظ على العادات 
 وافق بشدة أ 0,56 8,08 08 - - - 60 والتقالٌد للمجتمع كما هى

تعرٌف الزائرٌن بعادات 
وتقالٌد المنطقة والحفاظ 

 علٌها
60 4 - - - 8,44 1,220 

 وافق بشدة أ

احٌاء الصناعات والحرف 
الٌدوٌة القائمة على تلك 

 الزراعات
64 0 - - - 8,44 1,220 

 وافق بشدة أ

 1,111 6,11 - - - - 56 توفٌر فرص عمل
 وافق بشدة أ

 وافق بشدةأ 1,111 6,11 - - - - 56 زٌادة االستثمارات

رفع مستوى المعٌشة 
 وافق بشدة أ 1,111 6,11 - - - - 56 للسكان المحلٌٌن

مشاركة السكان المحلٌٌن 
 وافق بشدة أ 1,111 6,11 - - - - 56 التنمٌة فً

وضع سٌوة على الخرٌطة 
 وافق بشدة أ 1,220 8,44 - - - 4 60 السٌاحٌة

لى الموفقة بشدة على أن هناك فوائد تعود على إراء عٌنة الدراسة تشٌر آأن  (2)وضح الجدول رقم ٌ
 من الحفاظ ،على الخرٌطة السٌاحٌة للواحة الزراعًسٌاحة أنظمة التراث دراج إالمجتمع المحلى حٌال 

 علٌها والحفاظ، المنطقة وتقالٌد بعادات الزائرٌن تعرٌف و هً كما للمجتمع والتقالٌد العادات على
 زٌادةو عمل فرص كذلك توفٌر ،الزراعات تلك على القائمة الٌدوٌة والحرف الصناعات احٌاءو

 ووضع ،التنمٌة فً المحلٌٌن السكان المحلٌٌن، مشاركة للسكان المعٌشة مستوى و رفع االستثمارات
وهذا ٌشٌر إلى ، (6,11 -8,08بٌن ) قٌمتهتنحصر  حسابًالسٌاحٌة بمتوسط  الخرٌطة على سٌوة

دراسة  أوضحتهوهذا ما  السٌاحًالموافقة بشدة على أن هناك فوائد تعود على المجتمع من هذا النمط 
Tian et al.   (2016). 
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 ومذى توفر المعايير لالنضمام  بنخيل التمر الي المنظمة العالمية للزراعة الفا: المحور الرابع

 

متوفر  العنصر
 بشدة

متوفر 
لى حد إ

 ما
 متوفر

غٌر 
متوفر 
على 

 طالقاإل

غٌر 
 المتوسط متوفر

االنحراف 
 المعٌاري

 التقدٌر

 بشدةوافق أ 1,444 8,04 - - 01 - 66 للدخل أساسًمصدر 
الحفاظ على النظم 

الزراعة  فًالتقلٌدٌة 
 والري

 وافقأ 1,012 8,68 - - 08 4 82

 البٌولوجًالتنوع 
 وافق بشدةأ 1,808 8,60 - - 05 - 82 الزراعً

الثقافات التقلٌدٌة 
للمجتمع والحفاظ 

 علٌها
 وافق بشدةأ 1,552 8,06 - - - 4 60

المناظر الطبٌعٌة 
 وافق بشدةأ 1,562 8,46 - - - 5 62 الخالبة

( الخاص بالمحور الرابع إلى أن متوسطات أراء العٌنة حول مدى توافر معاٌٌر 8ٌشٌر الجدول رقم )

جابات المبحوثٌن إكانت جمٌع ، (والزراعة )الفاو االنضمام بنخٌل التمر إلى منظمة العالمٌة لألغذٌة

وبانحراف  ، (8,46-8,60بٌن )  قٌمتهتنحصر  حسابًوافق بشدة ( بمتوسط أوافق وأتنحصر بٌن )

 تإكده( وهذا ٌدل على الموافقة بشدة على توافر تلك المعاٌٌر وهذا ما 1,444 -1,808) قٌمته معٌاري

 العالمً الزراعًحدى مدن التراث إجعلها لاٌٌر بالواحة عتوافر الملى إFAO et al (2016) . دراسة

زراعة  فًجٌال لى توافر الخبرة الموروثة لدى األكما ٌشٌر المبحوثٌن إ، زراعة وانتاج نخٌل التمر فً

 المجال.  ذلك فً والبحثً العلمًنخٌل التمر من جٌل إلى جٌل باإلضافة إلى التطور 

 

 
 

 
 

 
 

 وافقأ 1,261 8,04 4 - - 22 24 الموسمٌة
نقص الخدمات 

 ساسٌةاأل
24 08 06 4 - 2,26 0,14 

لى أوافق إ
 حد ما

نقص الدعاٌة 
 السٌاحٌة لتلك المدن

82 06 4 - - 8,62 1,012 
وافق أ

 بشدة
نقص المعلومات 
عن ذلك النمط 

 السٌاحً
22 22 - - - 8,82 1,618 

وافق أ
 بشدة

نقص التروٌج 
 للحرف الٌدوٌة

08  60 - - 2,82 1,422 
لى أوافق إ
 حد ما
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ساسٌة الخدمات والبنٌة األ فًأن الواحة تعانى من قصور  (6)الجدول رقم  فًٌن ثتشٌر أراء المبحو
( 2,26)قٌمته  حسابًعن ذلك العنصر بمتوسط  الى حد مإلى الموافقة إراء العٌنة آشارت أفقد 

  التًضحت عٌنة الدراسة أن هناك العدٌد من المشكالت أو، كما (0,14) قٌمته معٌاريوانحراف 
نقص الدعاٌة السٌاحٌة لتلك منها ) :بالواحة الزراعًأنظمة التراث  لسٌاحةتعانى منها عملٌة التروٌج 

( وهذا ٌشٌر 8,62 – 8,82) قٌمته حسابًنقص المعلومات عن ذلك النمط السٌاحً( بمتوسط و ،المدن
عبد دراسة   أكدتهلى الموافقة بشدة على  نقص الدعاٌة للواحة ونقص المعلومات عنها وهذا ما إ

 (.2100) المعطى

أن هناك مجموعة من المقترحات لوضع  من خالل اإلجابة علً سإال مفتوح العٌنة آراء أوضحت
  -:وهىبواحة سٌوة سٌاحة التراث الزراعً على خرٌطة السٌاحة 

ٌتم عن طرٌقها توفٌر فرص عمل وزٌادة الوعى لدى السكان  والتًالتنمٌة السٌاحٌة المستدامة للواحة -
 السٌاحة .المحلٌٌن بؤهمٌة 

لواحة على أن تتم عمل لاالهتمام بالبنٌة التحتٌة والعمل على جذب العدٌد من االستثمارات السٌاحٌة -
 .تتماشى مع طبٌعة المكان التًالمشروعات 

 .الكافٌة باإلضاءة سٌوة ودعمه -رشادٌة على طرٌق مطروح توفٌر الخدمات واللوحات اإل -
 عمل مطار دولً مدنى لخدمة زائري الواحة .-
 .براز المقومات السٌاحٌة للواحة إٌتم عن طرٌقها  والتً التسوٌقالدعاٌة و-
 .المقومات السٌاحٌة والتعرٌف بها لكترونى للواحة ٌتم من خالله إبرازل موقع إعم-
عمل برامج سٌاحٌة عن الواحة خالل موسم الحصاد واالحتفال بعٌد الحصاد ومهرجان السٌاحة -

 السنوي .
 ةرشادٌإن تحتوى هذه المزارع على لوحات أو متكاملةوبرامح  ةنشطأذات  ةنموذجٌاختٌار مزارع -

 .انتظاروقاعة الستقبال للسائحٌن وطرق وممرات وساحات 
 الٌدوٌةوكذلك منتجات الحرف  الزراعٌةتنشٌط مراكز ومنافذ تجمٌع وبٌع منتجات المحاصٌل -
 .التذكارٌةو
 .بٌئًتجهٌز استراحات ذات طابع  -
 السٌاحة التراثٌةوتشجٌع  إلثراء مختلفةضافة مزاٌا إو اإلعالنًوالتروٌج  للدعاٌةوضع برنامج -

 .والبٌئٌة العلمٌةو  والرٌفٌة الزراعٌة
للصوب  القومًوشرق العوٌنات والمشروع  توشكًمثل  العمالقة الزراعٌةمن المشروعات  االستفادة-

 .السمكًاالستزراع و كذلك مشروعات  المحمٌةو البٌوت أ الزراعٌة

  .المناخ المالئم لتلك الزراعات التراثٌةوالموقع المتمٌز  -
 .نظم الري التقلٌدٌة بالواحة -
 طرق الحصاد والعناٌة التقلٌدٌة بزراعتً النخٌل والزٌتون  -
  .ثرٌة بالواحةماكن األاأل -
  .توافر عٌون المٌاه الكبرٌتٌة والدفن فً الرمال -
  .الطٌور النادرة بالواحةتوافر الحٌوانات و -
الحفاظ عل الصناعات والحرف الٌدوٌة القائمة على تلك  -

  .الزراعات
اظ االحتف، وسكان الواحة والتراث الشعبً الخاص بهم -

  .مازٌغٌة إلى وقتنا هذابالعادات والتقالٌد واللغة األ
 

الخدمات الخاصة بالبنٌة  فًقصور  -
  .ساسٌةاأل

  .المإدٌة للواحةنقص الخدمات على الطرق  -
رشادٌة على نقص الالفتات والخدمات اإل -

 الطرق المإدٌة للواحة 
  .الواحة زائريعدم وجود مطار ٌخدم  -
 .نقص العمالة السٌاحٌة المدربة -
قصور فً التسوٌق للمنتجات الزراعٌة  -

كالتمر والزٌتون فً معارض دولٌة للجذب 
 .السٌاحً
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  .استغالل مواسم الحصاد سٌاحٌا وعمل مهرجانات لها -
 التوسع فً معارض منتجات الحرف الٌدوٌة للحفاظ علً -

 .استمرارٌتها
  .التروٌج للواحة عن طرٌق مواقع التواصل االجتماعً -
عرض كافة  خاللهعمل موقع الكترونى للواحة ٌتم من  -

 بها. مكانات السٌاحٌة اإل
 .السٌاحٌة المحلى فى عملٌة التنمٌةشراك المجتمع إ -

  .التغٌر فً الطابع المعماري للواحة -
إلى موسمٌة الطلب التغٌرات المناخٌة أدت  -

  .على سٌوة

 فًمثل ٌتم استغاللها بالشكل األ التً لطبٌعٌةا السٌاحة أشكال من أهم  الزراعًنظمة التراث أتعتبر 
تتوفر حٌث ، (الفاومم المتحدة )لأل والزراعة غذٌة األالعدٌد من الدول المدرجة على خرٌطة منظمة 

، كما نها غٌر مستغلةأال إخرى نماط سٌاحٌة أأمع توافر  التراث الزراعىسٌاحة  مقوماتبواحة سٌوة 
بسبب التغٌرات ال أنها تعانى من الموسمٌة السٌاحٌة إوالبٌئة البكر  البٌولوجًبالتنوع الواحة تزخر 

 فًمن بدء ظهور المدنٌة الحدٌثة الواحة تعانى كما المناخٌة )ارتفاع درجة الحرارة بفصل الصٌف 
لصناعات ، والقصور فى التروٌج لبها سٌاحًالخاص بها الذى ٌعتبر مقوم جذب  المعماريالطراز 

لكترونى خاص بالواحة ٌتم من خالله وعدم وجود موقع إتعتبر تراثا خاصا بهم   تًالالحرف الٌدوٌة و
وكذلك  الخدمات السٌاحٌة الترفٌهٌة،لى ر الواحة إفتقكما ت .المقومات السٌاحٌة الموجودة فٌهاعرض 

عدم وتتعامل مع السائحٌن  التًنقص العمالة السٌاحٌة المدربة و ،إلٌهاالخدمات على الطرق المإدٌة 
مصر  عدم المعرفة الكاملة بسٌاحة التراث الزراعً فًو، ود مطار مدنى لخدمة الزائرٌن لهاوج
بقاء على تلك الزراعات باعتبارها عنصر جذب ى لدى السكان المحلٌٌن بضرورة اإلنقص الوعو

  .سٌاحً

  

توفٌر الحالٌة  و )واحة سٌوة( دراسة مواقع أنظمة التراث الزراعً ل الجهات المعنٌة التعاون بٌن  -
 .السٌاحٌة بها  األساسٌةالخدمات والبنٌة 

  بالواحة السكان المحلٌٌنلدى  على التراث الزراعً والطرق التقلٌدٌة فً الزراعةلحفاظ لنشر الوعى  - 

سٌاحة أنظمة لللتروٌج  ،دولٌة كمهرجانات واعتمادها الحصاد بمواسم الخاصة للمهرجاناتالتروٌج   -
 .. بالواحةالتراث الزراعً 

دون دخول الهندسة المعمارٌة  هًكما المحافظة على الطبٌعة الخاصة بالمبانً التً تتوافق مع البٌئة  -
 .بالواحةالحدٌثة 

 القائمة علٌةوالحرف الٌدوٌة  واستدامتها والصناعات النخٌل والزٌتون الحفاظ على زراعات  -
 .بالواحة

طرق الزراعة التقلٌدٌة ومواسم الحصاد بخاصة السائح بكافة المعلومات والبٌانات ال تزوٌد -
 . هاوالصناعات القائمة علٌ

 علٌها للحفاظ وذلك  البردى  نبات مثل مصر فى النادرة التقلٌدٌة الزراعات على الدراسات عمل-
 .وتوثٌقها
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قسم االرشاد  ،غٌر منشورة ،ماجستٌر رسالة ،"ل فً مصر القدٌمةالنخٌ( "2105) سماعٌل، علٌةإ
 .2ص جامعة قناة  السوٌس، ،كلٌة السٌاحة والفنادق، السٌاحً

 للكتاب،الهٌئة المصرٌة العامة  ،"جنان مصر البعٌدة :الواحات المصرٌة" (2100) التداوي، محمد
 .20 – 05ص

الحفاظ على التراث العمرانً لتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة المستدامة من " (2102)  رٌهام ،الخضراوي
جامعة عٌن  ،كلٌة الهندسة ،رسالة ماجستٌر"  خالل مإسسات المجتمع المدنً دراسة حالة واحة سٌوة

 .086شمس، ص

علً  ،2104نوفمبر  2 – 0 "فً سٌوة مهرجان التمور المصرٌة" (2104) ، هند عبدهللا السٌد

 http://sis.gov.eg/Story/178451 الرابط:

مجلة كلٌة  ،" التصوٌر الجداري رسالة لتفعٌل التراث الشعبً فً واحة سٌوة" (2100) حمد، حسناءأ
 .44ص لرابع عشر،ملحق العدد ا ،، جامعة اإلسكندرٌةالسٌاحة والفنادق

واحة سٌوة المقصد المفضل لراغبً االسترخاء ومحبى المغامرة وعشق " ( 2100)  لٌلى ،الزالفى
 ، صسكندرٌة ، ملحق العدد الرابع عشر‘، جامعة المجلة كلٌة السٌاحة والفنادق ،"الطبٌعة والتراث

 .61، 88، 21 ص

 ،مترجم " القدٌمة المصرٌة الحضارة معجم( "0225) جان ،سونرون، سٌرج؛ ٌوٌوت ؛جورج، بوزنر
 .381ص ،اهرةالق، للكتاب العامة المصرية الهيئة

" مصرى فً العمارة المصرٌة القدٌمةدراسة تحلٌلٌة للمسكن ال"( 2115،عزة صدٌق )جاد الرب 
 .22-02ص ص ، ، غٌر منشورة، جامعة حلوانرسالة ماجستٌر

 ،" (والمعوقات للمنافع استكشافٌة دراسة) سٌوة واحة فً الجٌولوجٌة السٌاحة(" 2100)،نجالء حرب
 2ص ر ، عش الرابع العدد ملحق االسكندرٌة، جامعة والفنادق السٌاحة كلٌة مجلة

، القاهرة،مكتبة األنجلو المصرٌة ،ولاأل الجزء ،"القدٌم دنىاأل الشرق( "0205) صالح، عبدالعزٌز
 .261ص

 خرٌطة على لوضعها تطوٌرها لٌاتوآ سٌوة واحة فً البٌئٌة السٌاحة" (2100) ،غادةعبد المعطى
 .62ص  عشر، الرابع العدد ملحق سكندرٌة،األ جامعة ،والفنادق السٌاحة كلٌة مجلة ،"الدولٌة السٌاحة

 التاسع المجلد المباركة، الشجرة مجلة، "القدماء المصرٌٌن عند التمر نخٌل" (2100) على، عفٌفً
 .22 -02ص ص  ،2 العدد،

"، المجلة أنموذجا سٌوة واحة عمارة: تطبٌقها وفرص الطٌنٌة العمارة "مٌزات (2100) دٌاال ،عطٌات
 .6-8ص ،ص 02، العدد لكترونٌة الشاملة متعددة األغراضاإل
 العصر نهاٌة حتى القدٌمة مصر فً السكرٌة والمنتجات المحاصٌل" (2100) مجدى شٌماء ،ٌوسف -

  .20ص ، القاهرة جامعة ثار،اآل كلٌة منشورة، غٌر ،ماجستٌر رسالة ،"المتؤخر

 -المصرٌة ثاراآل هٌئة ،ولاأل المجلد ،"سٌوة واحة -مصر واحات( "0222) أحمد فخرى،
 .61-88صص  ،وزارةالثقافة

 .210 ص ،القاهرة، مدبولًمكتبة  ،"القدٌم المصري الفن تارٌخ( " 0220)  محرم  كمال،

 مكتبة ،القاهرة، أمٌن زهٌر أحمدترجمة:، " القدٌمة مصر فً باألعشاب التداوي" (0222)  لٌزمانكة
 .200 -201ص ، رة، القاهمدبولً

http://sis.gov.eg/Story/178451
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 علً الرابط: (2104) المتحدة مملأل والزراعة االغذٌة منظمة

http://www.fao.org/giahs/become-a-giahs/selection-criteria-and-action-
plan/ar  

 http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg t  . علً الرابط:(2104)لشإون البٌئة  الدولة وزارة

 ( 2100راضى )راعة واستصالح األوزارة الز

 21.القاهرة، ص المصرٌة،  األنجلو مكتبة ،" النخٌل( "0202) عبداللطٌف ،واكد

 األثري التراث على الحفاظ لتطوٌر مقترحة ستراتٌجٌةإ( "2104) ، منالواسماعٌل ، شرٌفوهدان
 الثانً المجلد، الفٌوم جامعة – والفنادق والسٌاحة للتراث الدولٌة المجلة ،"سٌوة بواحة الضٌافة ودعم
 .222-222 ص، لواأل العدد ،عشر
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Abstract 

The study aimed to shed light on these crops since their inception in ancient 

times and the criteria that are set for the inclusion of those areas on the map of 

FAO, and how to develop those areas in tourism and inclusion on the tourist 

map, The study recommended the need to pay attention to these agricultural 

crops, such as date palms in the oasis of Siwa and the revival of traditional 

heritage methods in agriculture and preservation of agricultural heritage, and 

attention to industries and handicrafts based on them, provide all services in 

these areas, and promote tourism 

Keywords: Agricultural Heritage, Tourism, Traditional Agriculture, siwa 

Handicrafts. 

 


