
من عّمان عليك قطع مسافة 125 كم تقريبًا للوصول إلى محمية الشومري. ابتداًء من الدوار السابع اتجه 
نحو الطريق الصحراوي السريع/طريق المطار جنوب عمان، و بعد 20.8 كم اتخذ مخرج ممر عّمان التنموي 
تابع مسيرك بشكل   .)40 إلى مخرج مدينة األزرق )شارع  اتجه يمينًا  14 كم، و من ثم  و استمر لمسافة 
مستقيم باتجاه القصور الصحراوية لمسافة 75 كم حتى تصل لدوار ثم اتجه منه يمينا متتبعًا اإلشارات 
اإلرشادية نحو إشارة األزرق. وعند وصولك اإلشارة اتجه يمينًا نحو حدود السعودية واستمر بالقيادة متتبعا 

اإلشارات اإلرشادية.

اإلقامة في 
نزل االزرق  

األنشطة            الطعام             كيفية الوصول

اكتشف   الشومري
الحياة البرية في الصحراء الشرقية

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
كمؤسسة   1966 عام  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تأسست 
جاللة  الراحل  رأسها  الجمعية  تأسيس  وحال  حكومية،  غير  وطنية 
األردنية  الحكومة  فوضت  األعلى.  الشرف  كرئيس  الحسين  الملك 
كافة  في  الحيوي  والتنوع  البرية  الحياة  حماية  مسؤولية  الجمعية 
تتمتع  التي  المؤسسات  أولى  من  الجمعية  وتعتبر  المملكة،  مناطق 
بهذا التفويض ليس في الشرق األوسط فحسب بل وعلى المستوى 
العالمي. وقد كسبت الجمعية شهرة عالمية وذلك لريادتها في تكامل 

برامج حماية الطبيعة مع التنمية االقتصادية االجتماعية.

برّية األردن
لحماية  الملكية  للجمعية  مملوكة  تجارية  عالمة  هي  األردن  برية 

الطبيعة.

الملكية لحماية  الجمعية  إيرادات برية األردن بدعم مشاريع  تساهم 
جتماعية  اال  التنمية  وتشجيع  الطبيعية  المحميات  إلدامة  الطبيعة 

 االقتصادية للمجتمعات المحلية.
الطبيعة، مطّور بمسؤولية. مستوحى من 

للتواصل مع مغامرات برية األردن:

هاتف: 523 4616 )6 962+( 
موبايل: 086 7000 79 )962+( 

فاكس: 657 4633 )6 962+(
tourism@rscn.org.jo

www.wildjordan.com

اتبعونا

على بعد مسافة قريبة من المحمية يقع نزل األزرق الذي يستقبل زواره طوال 
العام. يدمج النزل في تصميمه بين األصالة والحداثة، فبعد أن كان مستشفًى 
عسكريًا بريطانيًا في األربعينيات، أصبح اآلن نزاًل يحتوي على ستة عشرة غرفة، 

و يقدم مطعم النزل أطباقًا محلية تعّدها أيدي نساء من المجتمع المحلي.



المها العربي، أو الظبي األبيض األنيق، هو نوع من الثدييات األصيلة والنادرة 
كبيرة،  بيضاء  ظباء  وهي  الشام.  وبالد  العربية  الجزيرة  شبه  في  تنتشر  التي 

يتمتع ذكورها وإناثها على السواء بقرون طويلة مستقيمة. 

بشكل  انقراضها  ُيعزى  إذ   ،1965 عام  في  البرية  في  للمها  تسجيل  آخر  كان 
رئيسي لعمليات الصيد المتزايدة ُبغية الحصول على لحمها وفرائها وقرونها. تم 
القضاء على آخر مها عربي في العالم على يد صيادين في دولة ُعمان عام 1972.

العالمي  النباتات والحيوانات والصندوق  وبالتعاون مع جمعية المحافظة على 
عملية  باسم  ُتعرف  دولية  إنقاذ  محاولة   1962 عام  في  بدأت  للطبيعة، 
إلى محمية  العربي  المها  أحد عشر رأسًا من  1978، تم نقل  المها. وفي عام 
الشومري، وقد تكلل هذا البرنامج بالنجاح وأصبحت محمية الشومري لألحياء 

البرية إحدى مراكز اإلكثار والحفاظ على هذا النوع النادر.

تعد المحمية اآلن موطنًا لمجموعة من الحيوانات النادرة والمهددة باالنقراض 
الفارسي،  البري  الحمار  الريم،  العربي، غزال  المها  الشرق األوسط؛ مثل  في 
كبيرة  جهودًا  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  بذلت  حيث  الحبارى.  وطائر 
بيئة  وضمان  المحمية،  حدود  ضمن  وجودها  وتأكيد  الحيوانات  هذه  إلكثار 

مالئمة لها بعيدًا عن المهددات البيئية والصيد الجائر.

من  أنواع  ستة  تسجيل  تم  الميدانية  والمسوحات  الدراسات  خالل  من 
الضبع  الذئب،  آوى،  ابن  األحمر،  الثعلب  تشمل  المحمية  في  المفترسات 
المخطط، الوشق والقط البري. ولكن ليس باإلمكان ضمان رؤيتها أثناء رحلة 

السفاري كونها تتجول بحرّية ضمن مساحة المحمية كاملة. 

تقع محمية الشومري لألحياء البرية على مسار هجرة الطيور بين قارتي أوروبا 
المناطق  ضمن  المحمية  اعتماد  تم  وقد  االردنية،  بالبادية  يمّر  حيث  وإفريقيا 
من  العديد  فيها  ُسّجلت  الهجرة  مواسم  ففي  االردن،  في  للطيور  المهمة 
وتعتبر  والتزاوج.  بالغذاء  والتزود  للراحة  المحمية  تستخدم  التي  الطيور 
محمية الشومري لألحياء البرية مكانًا مناسبًا للعديد من أنواع البوم المهاجرة 
والمقيمة، وكذلك مكانا مالئمًا للطيور الجارحة مثل العقبان والرخمة المصرية 
برامج  خالل  الطيور  من  نوعًا   90 عن  يزيد  ما  تسجيل  تم  حيث  الكثير،  وغيرها 

المراقبة والتعداد لألنواع.

جولة سفاري 
المها العربي

برفقة دليل
المدة: 1.5 - 2 ساعة

ساعة االنطالق:
8:30 صباحا ولغاية 3:00 مساءا

حجم المجموعة: 14 شخص 
)7 أشخاص في كل سيارة(

وصف الممر:
في  البرية  الحيوانات  وأندر  أروع  من  واحًدا  بمراقبة  تمتع  السفاري  جولة  أثناء 

المنطقة.

خصيصا  مجهزة  مميزة  بمركبات  الشومري  محمية  زوار  مركز  من  الجولة  تبدأ 
لهذه الجوالت وتكون برفقة دليل محلي والذي بدوره سيقوم بإخباركم عن تاريخ 
الحيوانات  لتعقب  األساسية  المبادئ  لتتعلم  الجولة  تبدأ  بعدها  من  المحمية 
على  لتعرفك  باإلضافة  منها،  االقتراب  إمكانية  مع  الطبيعية  وقراءة مساراتها 
والتنوع الحيوي والغطاء النباتي في المحمية، فهي غنية بأنواع مختلفة من النباتات 

واألعشاب المحلية.

الصحراء  نحو  والممتد  المميز  األفق  مشاهدة  من  الزائر  سيتمكن  الرحلة  خالل 
ذات  والطبية  العطرية  النباتات  من  متنوعة  مجموعة  برؤية  واالستمتاع  الشرقية، 
األساسية:  الجغرافية  األنظمة  من  اثنين  من  المحمية  تتكون  كما  الحادة.  األلوان 
المساحة  الصحراوية 65٪ من  األودية  الحماد. تشكل  وأراضي  الصحراوية  األودية 
الكلية للمحمية، وأكثر هذه األودية شهرة هو وادي الشومري الذي يمر من قلب 
من  تبقى  ما  الحماد  أراضي  تحتل  كما  المحمية.  اسم  ُينسب  وإليه  المحمية، 
من  بطبقة  مغطاة  تكون  األرض  بأن  النظام  هذا  ويمتاز   ،35٪ وتشكل  المحمية 

الصوان األسود.

محمية األزرق المائية

قلعة األزرق

وادي الضاحك

البازلت  حجر  من  المبنية  األزرق  قلعة  استخدام  استمر 
للورانس  مقرًا  كانت  حيث  الرومان،  عهد  منذ  األسود 
للملك  األكبر  الجد  علي  بن  الحسين  والشريف  العرب 

عبدالله الثاني خالل الثورة العربية الكبرى.

الموائل  على  للتعرف  رائًعا  مكاًنا  البرية  لألحياء  الشومري  محمية  تعد 
على  يحتوي  المحمية  لزوار  مركٍز  إنشاء  تم  حيث  االستثنائية،  الصحراوية 
في  والطبيعية  البرية  الحياة  عن  المعلومات  بكافة  لتزويدهم  تعريفية  لوحات 
المنطقة ومشاهدات حية للحيوانات البرية المقيمة بالمحمية، كالمها العربي 
وطائر الحبارى وغزال الريم والحمار البري الفارسي، ضمن مسيجات خاصة، 
في  الجغرافية  األنظمة  من  وأنواع  البرية  النباتات  من  مجموعة  إلى  باإلضافة 

المنطقة. 

ألعاب خاصة  أكثر من ذلك؛ حيث يشمل مطعمًا ومنطقة  الموقع  كما يحوي 
لألطفال ومنطقة للتنزه والشواء، باإلضافة إلى برج لمراقبة الحيوانات والطيور.

مـركـز الـزوار

محمية الشومري 
لألحياء الربية

قصة المها العربي

التنوع الحيوي في 
محمية الشومري

قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإنشاء محمية الشومري 
الحياة  على  للحفاظ  محمية  كأول   ،1975 عام  في  البرية  لألحياء 
البرية والطبيعية في األردن وإعادة توطين حيوان المها العربي بعد 
تمثل  و  كم2،   22 المحمية  مساحة  تبلغ  المنطقة.  من  انقراضه 
أول نموذج للمحميات الطبيعية في المناطق الجافة ذات المناخ 

الصحراوي في األردن.

تعد محمية الشومري مكانًا مالئمًا للتعرف على الموائل واألنظمة 
الصحراوية االستثنائية، وهي اآلن واحدة من أهم المحميات التي 
تهتم بالمحافظة على األحياء البرية وإكثارها على مستوى العالم. 
كما أصبحت هذه المحمية الصغيرة بيئًة آمنًة ومزدهرة للكثير من 

األنواع البرية الطبيعية في الشرق األوسط.

تألف  التي  األصيلة  البرية  األنواع  من  العديد  على  المحمية  تحوي 
والحمر  العربي  المها  حيوانات  مثل  الجافة؛  الصحراوية  البيئات 

البرية )الحمار البري الفارسي( وغزالن الريم وطائر الحبارى. 
وتقوم محمية الشومري لألحياء البرية حاليًا بالمحافظة على هذه 
األنواع من خالل برامج عناية وإكثار، وتأمين الظروف المالئمة لها 
لتعيش وتستمر وتتكاثر، بعيدًا عن األخطار والمهددات الطبيعية 
للموائل  تدهور  من  الحالية  الظروف  ظل  في  تترصدها،  التي 

واستنزاف للموارد الطبيعية والصيد الجائر.

الشرقية،  الصحراء  قلب  في  المائية  األزرق  محمية  تقع 
. وهي   ' األزرق   ' العربية  الكلمة  اسمها من  تأخذ  والتي 
للطيور  توقف  نقطة  تعد  نوعها  من  فريدة  رطبة  أراٍض 
المهاجرة اآلتية من ثالث قارات، والتي تشتهر باعتبارها 
مكانًا لمراقبة ومشاهدة الطيور، فيحظى الزوار بفرصة 
لمراقبة الطيور عن كثب وذلك من خالل ممرات المشي 

والمخابئ، بما فيها األنواع المحلية والمهاجرة النادرة.

هو من اهم التشكيالت الجيولوجية ومن اجمل المناظر 
المنحدرات  من  يتكون  حيث  المنطقة،  في  الطبيعية 
الجزء  قسمين:  الى  والمقسومة  البيضاء  الطباشيرية 
يسمى  ما  او  الحماد  يغطيه  والذي  الشرقي  األول 
بالحرة  فيسمى  الغربي  الجزء  اما  الحجرية.  بالصحراء 
حجمها  في  ةتتراوح  السوداء  البازلتية  الصخور  وتغطيه 
تجعل  والتي  اكثر،  او  متر  حتى  سنتيمترات  بضعة  من 

منها وجهة مهمة لمحبي الجيولوجية.


