دليل المحميات
الطبيعية في األردن

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

المحميات الطبيعية
بدأت المبادرات إلنشاء المحميات الطبيعية لغايات حماية الطبيعة في العام  1965وذلك عندما طلب
جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل من الحكومة إعداد برنامج وطني لحماية الطبيعة وإلنشاء
المحميات الطبيعية في األردن .وقد دعم جاللته شخصياً إنشاء أول محمية مقترحة وهي محمية األزرق
الصحراوية في العام  1968والتي لم يكتب لها االستمرار بسبب ظروف المنطقة السياسية آنذاك .ولكن
أنشئت بعد ذلك أول محمية طبيعية في عام  1975وهي محمية الشومري مما تلى ذلك إنشاء عدد
من المحميات الطبيعية ليصل عددها الى عشر محميات طبيعية برية منها تسع تحت إدارة الجمعية .
تم اعتماد تمثيل االنماط النباتية بنسبة  4%كأساس للحماية .ويوجد في األردن ثالثة عشر نمط
نباتي وهي نمط غابات الصنوبر الحلبي ،نمط النبت الملحي ،نمط نبت غابات البلوط دائم الخضرة،
نمط النبت االستوائي ،نمط غابات البلوط متساقط األوراق ،نمط الكثبان الرملية ،نمط غابات العرعر،
نمط نبت الطلح ،نمط البحر األبيض المتوسط الالغابوي ،نمط نبت السهوب ،نمط نبت القيعان
المائية ،ونمط نبت الحماد.
تهدف المحميات الطبيعية الى حماية وصون التنوع الحيوي والموارد الطبيعية والثقافية من خالل
ادارتها بطريقة تنموية تستديم كافة العناصر .وتمثل المحميات العشرة في األردن كافة البيئات
وتحديدا األنماط النباتية الثالثة عشر الموجودة فيها .وقد تم اعتماد األنماط النباتية كأساس إلنشاء
الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية.

محمية الشومري لألحياء البرية
Shaumari Wildlife Reserve

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 1975م

المساحة:

دونم
21000

هكتار
2100

كيلومتر(مربع)
21

Category IV- Habitat /species Management Area

التصنيف حسب IUCN
التصنيف بالعربي

محمية للموائل واألنواع

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

الزرقاء /قضاء األزرق

األنظمة الجغرافية الحيوية

اإلقليم الصحراوي

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

( ٪)0.03من نمط الحماد

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

طوال العام

إعالنات اخرى

منطقة هامة للطيور

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

 .1موئل للمها العربي
 .2مركز إكثار لألحياء البرية المتوطنة والمهددة باالنقراض

التنوع الحيوي الموجود

تحتوي على العديد من األحياء البرية المهددة باإلنقراض عالميا
وأهمها  :المها العربي و غزالن الريم .و هي أحد المناطق
المهمة للطيور في األردن لوقوعها على أحد أهم ممرات هجرة
الطيور ضمن مسار الصحراء الشرقية .

عدد الطيور المسجلة

 96نوع

عدد الحيوانات

 38نوع

عدد النباتات

 193نوع

عدد القرى حول المحمية

1

أسماء القرى حول المحمية

قضاء األزرق

اإلرتفاع واإلنخفاض

 516م  520 -م

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

shaumari.admin@rscn.org.jo

1

2

أسماء الممرات

جولة سفاري المها العربي

عدد الممرات

اثنان

معدل سقوط األمطار

حوالي  50ملم/سنة

وصف للموقع

أول محمية لألحياء البرية في االردن في منطقة االزرق
وتشكل األودية حوالي  60%من مساحتها الكلية وما تبقى من
مساحة المحمية فهي اراضي مستوية مغطاة بالحماد.

عدد الغرف

0

طبيعة المناخ

حار وجاف صيفاً وشديد البرودة شتا ًء

طبيعة الخدمات المقدمة

 -1برنامج سفاري
 -2منطقة تنزة للمجتمع المحلي
 -3مركز للزوار

هاتف و فاكس المحمية

فاكس053835017:

محمية األزرق المائية

Azraq Wetland Reserve

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 1978م
التصنيف حسب IUCN

المساحة:

دونم
12000

هكتار
1200

كيلومتر(مربع)
12

Category IV- Habitat /species Management Area

التصنيف بالعربي

محمية للموائل واالنواع

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

الزرقاء /قضاء األزرق

األنظمة الجغرافية الحيوية

اإلقليم الصحراوي

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

نبت القيعان الطينية ٪ 1.8

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

على طول العام ولكن ذروة الموسم في فترة هجرة
الطيور في فصل الشتاء وفصل الربيع

إعالنات اخرى

اعالنها كأول منطقة رامسار (مناطق رطبة ذات أهمية عالمية)
في االردن عام .1977

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

 .1موئل اسماك السرحاني المتوطنة فيها
 .2موقع أثري من العصور الرومانية واألموية

التنوع الحيوي الموجود

تعتبر المنطقة الرطبة في االزرق غنية بالتنوع الحيوي ,و توفر
موائل طبيعية لعدد من الكائنات المائية و البرية و كما تعد بيئة
مناسبة لتوطن السمك السرحاني ,حيث أن المحمية هي الموئل
الوحيد لهذا النوع على مستوى العالم.
تعتبر المحمية مالذا للطيور المهاجرة ,إذ تمكث الطيور فيها
طوال فصل الشتاء و بعضها يتكاثر في المحمية األمر الذي جعلها
من المناطق المهمة للطيور في األردن و هي أحد مواقع رامسار
العالمية (و التي كسبتها بسبب ندرة نظامها المائي).
تحتوي محمية األزرق على مجتمعات مختلفة من األنماط النباتية
تزيد في حجم التنوع الحيوي الحيواني فيها فهي تعتبر مالذا
جيدا البن آوى والثعالب الحمراء وأيضا تعتبر ممراً هاماً للضباع
والذئاب وغيرها من الحيوانات الصغيرة التي تسكن هذه األنماط
وتتعايش فيها .

عدد الطيور المسجلة

 274نوع

عدد الحيوانات

 47نوع

3

عدد النباتات

 150نوع

عدد القرى حول المحمية

 5مناطق

أسماء القرى حول المحمية

األزرق الشمالي
األزرق الجنوبي
حي حمزة
التطوير الحضري
العين البيضاء

اإلرتفاع واإلنخفاض

ترتفع  491م عن سطح البحر

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

azraqadmin@rscn.org.jo

أسماء الممرات

ممر قرية األزرق
ممر القاع
ممر قصر اصيخم
ممر القصيب ومراقبة الطيور
ممر منطقة الضاحك
ممر التجربة البدوية
ممر السفاري

عدد الممرات

ممرات الدراجات الهوائية وعددها اثنان
ممرات الباصات وعددها اثنان
ممر المشي ومراقبة الطيور وعددها واحد
ممررات بكب  4×4وعددها اثنان

معدل سقوط األمطار

يتراوح هطول األمطار السنوي في حوض األزرق من
 350ملم شماال إلى أقل من  75ملم جنوبا .و من 180
ملم غربا إلى أقل من  50ملم شرقا .و يبلغ المعدل
المطري طويل األمد  90ملم سنويا في منطقة المحمية.

وصف للموقع

محمية أراضي رطبة

عدد الغرف

يحتوي نزل األزرق على  16غرفة للزوار و قاعة طعام
ومطعم و ساحات خارجية

طبيعة المناخ

حار صيفا
بارد قليل الرطوبة شتا ًء

طبيعة الخدمات المقدمة

 ممرات سياحية طعام وشراب ومبيت في نزل األزرق البيئي مراقبة طيور في محمية األزرق المائية االستمتاع بالمناظر الطبيعية و المسير في الممرات المائية التعرف على الثقافات المختلفة في المنطقة من خالل زيارةعائالت المجتمع المحلي و التعرف على التاريخ األثري للمنطقة

هاتف و فاكس المحمية

4

نزل األزرق+فاكس
053835017
053835225

مركز الزوار في المحمية+فاكس
اإلدارة 053835425

محمية الموجب للمحيط الحيوي
Mujib Biosphere Reserve

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 1985م
التصنيف حسب IUCN

المساحة :دونم
212000

هكتار
21200

كيلومتر(مربع)
2.12

Category II National Park

التصنيف بالعربي

متنزه قومي

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

الكرك ،مأدبا ،قضاء العريض و قضاء غور المزرعة و لواء فقوع

األنظمة الجغرافية الحيوية

اإلقليم السوداني ،اإلقليم اإليراني الطوراني ،إقليم
البحر المتوسط

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

نمط البحر المتوسط الالغابوي %0.04
نمط نبت السهوب %1.2
نمط النبت الملحي %1.2
نمط النبت المائي %5.7
نمط النبت اإلستوائي %10.3

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

الممرات المائية من بداية شهر  4ولنهاية شهر  .10ممر البدن
و ممر قرية فقوع على طوال العام.

إعالنات اخرى

منطقة هامة للطيور ،محمية إنسان ومحيط حيوي

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

 .1أخفض محمية محيط حيوي على سطح الكرة االرضية.
 .2امتداد المحمية واطاللها على البحر الميت
 .3وقوع المحمية في األجزاء الشمالية من حفرة اإلنهدام
 .4جريان المياه في المحمية طوال العام
 .5التنوع الجيولوجي
 .6موئل البدن

التنوع الحيوي الموجود

تتميز المحمية باحتوائها على نمط النبت المائي و األنواع المحلية
من المجموعات النباتية و الحيوانية والتي ما زالت تعيش في
المنطقة مثل أنواع األوركيدا النادرة و النخيل وحيوان البدن.
باإلضافة لمرور أهم واديين مائيين في األردن من خالل محمية
الموجب و هو ما يثري الحياة البرية في المحمية ،بالضافة إلى
طبوغرافية المحمية التي جعلتها من اهم مناطق تعشيش طيور
الجوارح في األردن ووقوعها في وادي األردن الذي يعتبر من اهم
ممرات هجرة الطيور في العالم.
التمثيل لألنماط النباتية :تظهر المحمية عدة أنماط نباتية وهي
نمط نبت السهوب ونمط النبت اإلستوائي و النمط المائي و نمط
النبت الملحي ونمط البحر المتوسط الالغابوي في مناطق صغيرة
محصورة في األجزاء الشرقية و الجنوبية الشرقية من المحمية.
5

6

عدد الطيور المسجلة

 221نوع

عدد الحيوانات

بلغ عدد الالفقاريات في محمية الموجب من  40-70نوعا منها
أنواع مختلفة من اليعاسيب .أما الالفقاريات ( )30 - 20نوعا،
وبالنسبة ألسماك المياه العذبة ( 3أنواع) ،كما أن هناك  3أنواع
من الضفادع .و  23نوع من الزواحف .وقد تم تسجيل  221نوع
من الطيور .

عدد النباتات

 412نوع

عدد القرى حول المحمية

 10قرى

أسماء القرى حول المحمية

فقوع  .امرع  .صرفا  .الزهرة ،قرى جبل بني حميدة
( الدير  ،مكاور  ،القريات  ،عطروز ) الشقيق والمثلوثة

اإلرتفاع واإلنخفاض

 420 -م  900 +م

االيميل الرسمي
للمخاطبة في كل محمية

mujib.reserve@rscn.org.jo

أسماء الممرات

ممر السيق
ممر الشالل
ممر المالقي
ممر البدن

عدد الممرات

أربع ممرات

معدل سقوط األمطار

 50مل في مناطق البحر الميت الى  250مل في مناطق
الكرك ومادبا

وصف للموقع

تمتد حوالي  24كيلومتراً على شاطئ البحر الميت من وادي
زرقاء ماعين شما ً
ال حتى وادي الشقيق جنوباً ،ومن الشرق
مرتفعات حفرة االنهدام ،ويتغير شكل المحمية الطبوغرافي
بوضوح من الشرق إلى الغرب .ويتراوح ارتفاعها من  415متر
تحت سطح البحر إلى  900متر في مناطق المرتفعات الشرقية
لحفرة االنهدام .

عدد الغرف

يوجد مطعم و 15شاليه مقابل مركز الزوار بالقرب من جسر
الموجب .

طبيعة المناخ

حار صيفاً دافئ شتا ًء في المناطق السفلية الغربية من المحمية

طبيعة الخدمات المقدمة

طعام وشراب ومبيت في الشاليهات

هاتف و فاكس المحمية

هاتف 0799074960 :

محمية غابات عجلون

Ajloun Forest Reserve

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 1987م
التصنيف حسب IUCN

المساحة:

دونم
12000

هكتار
1200

كيلومتر(مربع)
12

Category IV- Habitat /species Management Area

التصنيف بالعربي

محمية للموائل واألنواع

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

عجلون /قضاء عرجان قضاء صخرة ،لواء قصبة عجلون

األنظمة الجغرافية الحيوية

إقليم البحر األبيض المتوسط

االنماط النباتية ونسبة التمثيل

نمط البلوط دائم الخضرة ( السنديان) % 1.6

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

طوال العام

إعالنات اخرى

منطقة هامة للطيور

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

 .1موطن األيل االسمر
 .2يوجد فيها  %60من نباتات األوركيد المهددة باالنقراض.

التنوع الحيوي الموجود

تتمثل أهمية المحمية بتمثيلها لنمط غابات البلوط دائمة الخضرة
كجزء من نظام حوض البحر األبيض المتوسط الجغرافي .حيث
تتكون المنطقة من مساحات مغطاة بالغابات كجزء من غابات
األردن.
تحتضن المحمية اشجار الخروب وشجر البطم الفلسطيني
والقيقب .باإلضافة للعديد من النباتات والحيوانات مثل األيل
األسمر الدلق الصخري وابن آوى و الثعلب األحمر و الضبع
المخطط و القنقد و الذئب .كما تتواجد العديد من الزهور البرية
مثل السوسنة السوداء و أزهار األوركيدا.

عدد الطيور المسجلة

 57نوع

عدد الحيوانات

 16نوع

عدد النباتات

 412نوع

عدد القرى حول المحمية

 6قرى

7

أسماء القرى حول المحمية

8

ام الينابيع  ،راسون  ،عرجان  ،باعون ،الطياره ،محنا
 1100م

االرتفاع واالنخفاض

 700م

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

ajloun@rscn.org.jo

أسماء الممرات

ممر األيل األسمر ،ممر اللبيد الزهري ،ممر بيت الصابون،
ممر قرية عرجان  ،ممر مارالياس ،ممر قلعة عجلون

عدد الممرات

 6ممرات

معدل سقوط األمطار

 400-600مل /سنة

وصف للموقع

تقع محمية عجلون في المرتفعات الشمالية من األردن وتتكون
محمية غابات عجلون من مجموعة من التالل ذوات االرتفاعات
المتباينة والتي يصل أقصاها إلى 1100م تقريبا ،يتخللها
عدد من األودية الصغيرة والمتوسطة ،نزوال إلى أقل انخفاض
والذي يبلغ 700م تقريبا.

عدد الغرف

 23غرفة

طبيعة المناخ

حار صيفاً وبارد شتا ًء

طبيعة الخدمات المقدمة

خدمات سياحيه ( إقامة ،طعام وشراب ،المسير بالغابات من
خالل الممرات السياحيه ) خدمات تعليميه لطلبة المدارس ،
تنفيذ ابحاث علميه ذات عالقه بطبيعة المحميه  ،التصوير ،
قاعه لتنفيذ ورشات تدريبيه  ،مشاريع اقتصاديه اجتماعيه
وشراء منتجات محليه .

هاتف المحمية

0799062210

محمية ضانا للمحيط الحيوي
Dana Biosphere Reserve

هكتار
29200

كيلومتر(مربع)
292

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 1989م

المساحة :دونم
292000

التصنيف حسب IUCN

Category II National Park

التصنيف بالعربي

متنزه قومي

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

الطفيلة  /لواء بصيرا

األنظمة الجغرافية الحيوية

إقليم البحر األبيض المتوسط ،اإلقليم السوداني،
اإلقليم اإليراني الطوارني

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

الطلح  %3.4السهوب  %1.1نمط البحر المتوسط الالغابوي % 1.1
نمط الكثبان الرملية  % 0.1غابات العرعر % 11.4
غابات الصنوبر  %0.3غابات السنديان %1.5

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

المخيم من  ،15/11-15/3بيت الضيافه و نزل فينان طوال العام.

إعالنات اخرى

منطقة هامة للطيور ،محمية إنسان ومحيط حيوي

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

االمتداد األخير لغابات السرو الطبيعي في شمال الكرة األرضية,
أقدم إستخدام إنساني لتعدين النحاس ,أكبر تنوع حيوي ضمن
المحميات المنشأة في األردن

التنوع الحيوي الموجود

تحتضن المحمية أكثر من  700نوع نباتي ،بعضها جديدة للعلم.
كما وتتميز محمية ضانا بتنوع فريد في الحياة البرية بما فيها
أنواع نادرة من النباتات والحيوانات .فهي مواطن للعديد من
الطيور و الثديات المهددة عالميآ ،مثل النعار السوري و العويسق و
النسر األسمر و الثعلب األفغاني والبدن.
التمثيل لألنماط النباتية :تعد المحمية من أكثر المناطق تنوعآ
في األردن من ناحية األنماط النباتية حيث تتميز بنمط غابات
العرعر ونمط البلوط دائم الخضرة و نمط نبت الكثبان الرملية
و نمط البحر المتوسط الالغابوي و نبت السهوب و نمط الطلح و
نمط النبت االستوائي

عدد الطيور المسجلة

 250نوع من الطيور

عدد الحيوانات

 80نوع

عدد النباتات

 727نوع

9

عدد القرى حول المحمية

 8تجمعات سكانية

أسماء القرى حول المحمية

بصيرا -غرندل  -القادسية  -ضانا  -فينان  -والرشايده -
قريقره  -الغويبة

اإلرتفاع واإلنخفاض

 -100م

االيميل الرسمي
للمخاطبة في كل محمية

managment.dana@rscn.org.jo

أسماء الممرات

 .1ممر القبة البيضاء
 .2ممر مخيم الرمانة
 .3ممر جبل الرمانة
 .4ممر الكهوف
 .5ممر قرية ضانا
 .6ممر وادي ضانا
 .7ممر شق الريش
 .8ممر النواطف
 .9ممر الغوير
 .10ممر الدثنة

عدد الممرات

 10ممرات

معدل سقوط األمطار

 250ملم سنويا

وصف للموقع

مخيم الرمانة  :يقع مخيم الرمانة بالقرب من المنطقة البرية
في محمية ضانا ،ومضاء بالطاقة الشمسية ويتكون من الخيم
وبيت شعر والمكاتب وقاعة الطعام والمرافق الصحية.
نزل فينان :يقع في وادي عربة وهو يعكس موروث المنطقة
وهو أحد أفضل  5مواقع للسياحة البيئية في العالم

عدد الغرف

مخيم الرمانة 20 :خيمة
بيت الضيافة  23غرفة
نزل فينان البيئي  26غرفة

طبيعة المناخ

حار جاف صيفا معتدل ماطر شتا ًء

طبيعة الخدمات المقدمة

خدمات الداللة السياحية
خدمات الطعام والشراب
تقديم المعلومات; خدمات تعليمية لطلبة المدارس  ،تنفيذ ابحاث
علمية ذات عالقه بطبيعة المحمية ،التصوير  ،قاعه لتنفيذ ورشات
تدريبية  ،مشاريع اقتصادية اجتماعية وشراء منتجات محلية .

هاتف و فاكس المحمية

10

 +1500م

هاتف 032270497

فاكس 032270499

محمية غابات دبين

Dibeen Forest Reserve

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 2004م
التصنيف حسب IUCN

المساحة:

دونم
8500

هكتار
850

Category IV- Habitat /species Management Area

التصنيف بالعربي

محمية للموائل واالنواع

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

جرش /لواء قصبة جرش ،قضاء برما

األنظمة الجغرافية الحيوية

إقليم البحر األبيض المتوسط

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

غابات الصنوبر الحلبي% 6.2
غابات البلوط متساقط األوراق ٪ 0.1
غابات السنديان دائم الخضرة ٪ 0.2

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

طوال العام

إعالنات اخرى

ال يوجد

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

كيلومتر(مربع)
8.5

 الحد الجنوبي الشرقي األخير لغابات الصنوبر الحلبي الطبيعيةفي العالم.
 موطن السنجاب الفارسي -موطن االوركيد

التنوع الحيوي الموجود

تعتبر المحمية من أفضل األمثلة على غابات الصنوبر الحلبي,
حيث تعد األمتداد األخير لهذه الغابات على المستوى الجنوبي
الشرقي في العالم .كما وتحتضن ما اليقل عن  17نوع مهددآ
باالنقراض على المستوى المحلي مثل السنجاب الفارسي.
تتوسط المحمية الغابة و تتوزع أنواع األشجار حسب مستوى
ارتفاع الغابة .ففي المنطقة المنخفضة يوجد وبشكل كثيف
الصنوبر الحلبي .أما في المنطقة المتوسطة فيوجد البلوط و
الصنوبر .كما أنه في المستوى العلوي من الغابة يكثر البلوط
دائم الخضرة .كما تنتشر أنواع أخرى من األشجار مثل شجر
القيقب و البطم و الزيتون البري.

عدد الطيور المسجلة

 75نوع

عدد الحيوانات

 24ثدييات
 23زواحف
 1برمائيات
 122حشرات منهم  13نوعا تسجل ألول مرة في األردن
11

12

عدد النباتات

 265نوع

عدد القرى حول المحمية

 8قرى

أسماء القرى حول المحمية

الجزازة  ،برما  ،نحلة  ،المجدل  ،جملة  ،ساكب  ،نجدة ،
الحسينيات
 500م

اإلرتفاع واإلنخفاض

 100م

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

basher@rscn.org.jo

أسماء الممرات

ال يوجد

عدد الممرات

ال يوجد

معدل سقوط األمطار

 550 - 450مل  /سنة

وصف للموقع

تقع محمية دبين جنوب محافظة جرش وتتميز بوجود أشجار
الصنوبر الحلبي الطبيعي والسنجاب الفارسي وتعد من أهم
المواقع باألردن كمقصد للمتنزهين األردنيين

عدد الغرف

ال يوجد

طبيعة المناخ

حار و جاف صيفاً  ,بارد شتا ًء

طبيعة الخدمات المقدمة

 -1أماكن تنزه
 -2مواقف سيارات
 -3مرافق صحية
 -4أماكن لجمع النفايات

هاتف المحمية

0796061649

فاكس المحمية

0790113530

محمية غابات اليرموك

Yarmouk Forest Reserve

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 2010م
التصنيف حسب IUCN

المساحة:

دونم
20500

هكتار
2050

كيلومتر(مربع)
20.5

Category IV- Habitat /Species Management Area

التصنيف بالعربي

محمية للموائل واألنواع

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

إربد /لواء بني كنانة

األنظمة الجغرافية الحيوية

إقليم البحر األبيض المتوسط

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

البلوط متساقط األوراق (٪)3.7
نبت البحر االبيض المتوسط الالغابوي (٪)0.1
النبت المائي (٪)0.1
غابات الصنوبر الحلبي (٪)0.2

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

موسم الربيع

إعالنات اخرى

منطقة هامة لمراقبة الطيور

قيم أخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

موطن الشجرة الوطنية لالردن
موقع معركة اليرموك التي يعود تاريخها إلى عام 636م وتتمتع
محمية اليرموك بإطاللة على نهر اليرموك من الشمال وبحيرة
طبريا ومدينة طبريا من الغرب ومرتفعات الجوالن السوري
المحتل من الشمال الغربي للمحمية وجبل الشيخ
وسهول درعا من الشمال

التنوع الحيوي الموجود

تكمن أهمية محمية اليرموك في تمثيل و حماية نمط غابات
البلوط متساقطة األوراق ،حيث ينمو هذا النمط على إرتفاعات
منخفضة مقارنة باألنماط األخرى ،و هو مهدد باالنقراض على
المستوى المحلي.
لغابات البلوط أهمية وطنية عالية ،حيث يعتبر البلوط المتساقط
األوراق (الملول) الشجرة الوطنية في المملكة.
إذ يتواجد هذا النمط في منطقة اليرموك و يعتبر أكبر تجمع
لشجر الملول كغابة طبيعية .كما تم تسجيل الدلق الصخري
و األفعى الفلسطينية في هذه المنطقة.

عدد الطيور المسجلة

 99نوع
13

14

عدد الحيوانات

 41نوع
 2قشريات

عدد النباتات

 255نوع

عدد القرى حول المحمية

 5قرى

أسماء القرى حول المحمية

ملكا ,المنصورة  ,أم قيس ,المخيبة الفوقا ,المخيبة التحتا
 420م

اإلرتفاع واإلنخفاض

 0م

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

yarmouk.reserve@rscn.org.jo

أسماء الممرات

ممر الحريث

عدد الممرات

1

معدل سقوط األمطار

 600 - 400مل  /سنة

وصف للموقع

تقع محمية اليرموك الطبيعية في أقصى الركن الشمالي
الغربي من المملكة األردنية الهاشمية ،وتطل المحمية على
حدود مرتفعات الجوالن المحتلة ،وتشرف هضابها الواقعة في
الجزء الشمالي الشرقي منها على نهر اليرموك.

عدد الغرف

مخيم سياحي موسمي

طبيعة المناخ

تقع محمية اليرموك ضمن مناخ حوض البحر األبيض المتوسط،
و الذي يمتاز بشتائه البارد ،أما فصل الصيف فيتميز بأنه حار
وجاف يصل معدل درجات الحرارة إلى  27درجة مئوية،

طبيعة الخدمات المقدمة

ممرات سياحية مسير

هاتف و فاكس المحمية

الهاتف027505354/

فاكس027505368/

محمية فيفا الطبيعية
Fifa Nature Reserve

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 2011م
التصنيف حسب IUCN

المساحة:

-

دونم
26000

Category IV- Habitat /Species Management Area

التصنيف بالعربي

محمية طبيعية

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

الكرك /لواء األغوار الجنوبية

األنظمة الجغرافية الحيوية

اإلقليم السوداني

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

النبت الملحي%1.9 :
النبت االستوائي %1.4:

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

ال يوجد خدمات سياحية

إعالنات أخرى

منطقة هامة للطيور

قيم أخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

هكتار
2600

كيلومتر(مربع)
26

موطن أسماك األفانيس العربية المتوطنة في المنطقة
(  ، )Aphanius dispar richardsoniأخفض نقطة على وجه
األرض .موطن األراك الطبيعي ،تعتبر محمية فيفا من أهم
الموائل لتكاثر بعض اهم انواع الطيور في األردن والمنطقة

التنوع الحيوي الموجود

النباتي والحيواني

عدد الطيور المسجلة

تم تسجيل  40نوعاً من الطيور تنتمي إلى ست رتب
و  16عائلة

عدد الحيوانات

تم تسجيل  10أنواع من الثدييات تتبع لستة عائالت

عدد النباتات

تم تسجيل  90نوع نباتي تتبع لـ 30عائلة

عدد القرى حول المحمية

2

أسماء القرى حول المحمية

قرية فيفا وقرية المعمورة

االرتفاع واالنخفاض

 310م  420 -م

15

16

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

fifa.admin@rscn.org.jo

أسماء الممرات

ال يوجد

عدد الممرات

ال يوجد

معدل سقوط األمطار

يبلغ معدل الهطول المطري بين  50الى  100ميليمتر سنوياً

وصف للموقع

بين غابات األراك والطلح والسدر وفوق أخفض بقعة على وجه
األرض تتربع محمية فيفا الطبيعية ،وهي غابة من األشجار
األصيلة التي تمتد على طول الجزء الجنوبي الغربي من البحر
الميت ضمن محافظتي الكرك والطفيلة.

عدد الغرف

ال يوجد

طبيعة المناخ

تقع محمية فيفا ضمن مناخ إقليم النفوذ السوداني ،والذي
يعتبر األشد حرارة في المملكة .يتميز هذا اإلقليم بشتائه
الدافئ وصيفه الحار جداً حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 15
درجة مئوية لتصل إلى غاية  45درجة مئوية وقد تتجاوز هذه
القراءات حدودها العليا سنوياً.

طبيعة الخدمات المقدمة

خدمات تعليمية وبحثية

هاتف و فاكس المحمية

هاتف 032300067

فاكس 032300068

منطقة وادي رم الطبيعية

Wadi Rum Protected Area
تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 1997م

المساحة :دونم
720000

التصنيف حسب IUCN

National Park

التصنيف بالعربي

متنزه وطني

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

العقبة

األنظمة الجغرافية الحيوية
والصحراوية

النفوذ السوداني

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

الكثبان الرملية ويشكل % 34.5
الطلح والنبت السوداني الصخري %0.7
نمط الحماد %0.4

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

طول العام

إعالنات أخرى

منطقة تراث عالمي

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

قيم ثقافية اجتماعية
قيم جيولوجية
قيم نسق طبيعي

التنوع الحيوي الموجود

تنوع حيوي مرتبط بالبيئة الصحراوية ونمط الكثبان الرملية
وهو تنوع غني بالوفرة النوعية.

عدد الطيور المسجلة

 119نوع

عدد الحيوانات

 138نوع

عدد النباتات

 187نوع

عدد القرى حول المحمية

7

أسماء القرى حول المحمية

الصالحية ،الشاكرية ،قرية رم ،قرية الديسة ،قرية الطويسة،
قرية منيشير ،قرية الغال

اإلرتفاع واإلنخفاض

 960م

هكتار
72000

كيلومتر(مربع)
702

 1656م

17

18

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

info@wadirum.jo

أسماء الممرات

ال يوجد أسماء للمرات

عدد الممرات

 13للسيارات
 10ممرات للمشي والتسلق الخفيف
 12مسار للجمال

معدل سقوط األمطار

 100-50ملم

وصف للموقع

محمية صحراوية نسق طبيعي  /جبال عالية (رملية) وأودية
رملية واسعة باستثناء الجزء الغربي  /فهو صخري جرانيتي.

عدد الغرف

 41مخيم سياحي بيئي

طبيعة المناخ

تتمتع منطقة وادي رم بمناخ جاف تبلغ فيه درجات الحرارة
العظمى في فصل الصيف  45درجة مئوية وتنخفض في فصل
الشتاء الى  16درجة مئوية ،اما المعدل السنوي لهطول االمطار
فيتراوح م بين  50-100ملم سنويا ينخفض في بعض المواسم
الجافة الى ما دون  50ملم.

طبيعة الخدمات المقدمة

خدمات سياحية تتمثل في جوالت في السيارات أو على الجمال
أو مشياً.
خدمات تعليمية.
خدمات إيواء ومبيت وطعام وشراب.
خدمات بحثية.
مركز زوار وداللة

هاتف و فاكس المحمية

تلفون00962-3-2090600 :
فاكس00962-3-3013382 :

محمية العقبة البحرية
Aqaba Marine Park

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 1997م
التصنيف حسب IUCN

المساحة:

دونم
2800

هكتار
280

كيلومتر(مربع)
2.8

Category IV- Habitat /species Management Area

التصنيف بالعربي

متنزه بحري

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

العقبة

األنظمة الجغرافية الحيوية

ساحلية و بحرية

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

طول العام

إعالنات اخرى

األسماك المهيمنة هي المرجانية

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

موائل بحرية وحيدة  /ومهمة مثل أعشاب البحر.
تنوع سمكي مميز.
ارتباط ثقافي باألنشطة البحرية من حيث صيد األسماك بالطرق
التقلديدية المحافظة.
قيم سياحية حالية وكامنة لتطوير األنشطة السياحية في المتنزه.

التنوع الحيوي الموجود

تنوع حيوي سمكي مميز جدا يمتاز بالوفرة النوعية (عدد
األنواع /الحجم) ،باإلضافة إلى التنوع المرجاني.

عدد الطيور المسجلة

في المتنزه البحري هناك العديد من الطيور المائية خصوصا
النوارس ،والخطافات والسكوا.

عدد الحيوانات

 300نوع من الشعب المرجانية الصلبة والرخوة 512 ،نوع من
األسماك المختلفة 3 ،أنواع من تجمعات األعشاب البحرية

عدد النباتات

نوعان رئيسين من مجتمعات األعشاب البحرية الضحلة من
عمق نصف متر الى  40متر.

عدد القرى حول المحمية

مدينة العقبة

أسماء القرى حول المحمية

مدينة العقبة

اإلرتفاع واإلنخفاض

على مستوى سطح البحر
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البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

aqabamarinepark@gmail.com

أسماء الممرات

ال يوجد ممرات ،لكن مواقع غطس وأماكن للقوارب الزجاجية

عدد الممرات

ال يوجد

معدل سقوط األمطار

 30ملم

وصف للموقع

محمية بحرية

عدد الغرف

ال يوجد

طبيعة المناخ

معدل الحرارة تترواح من  14في الشتاء إلى  32في الصيف
ويصل الحد األعلى إلى  50درجة .الرطوبة تترواح بين ،55-30
والمناخ جاف.

طبيعة الخدمات المقدمة

خدمات توفير مواقد للشواء ،توفر نقاط اسعافات أولية ودفاع
مدني للسالمة العامة ،هناك أنشطة ترفيهية مثل نشاط الغوص
والقوارب الزجاجية ومناطق للتخييم

هاتف و فاكس المحمية
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Tel: + 962 3 20 35 803/1
Fax: +962 3 203 58 02

المناطق ذات
الحماية الخاصة

Special Conservation
Areas

حمرة ماعين

Humrat ma’een special
conservation area

المجموعة االردنية للمناطق الحرة
والمناطق التنموية

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 2011م

المساحة :دونم
26900

التصنيف حسب IUCN

ال يوجد

التصنيف بالعربي

منطقة ذات حماية خاصة

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

محافظة مأدبا \قضاء ماعين
محافظة البلقاء \ لواء الشونة الجنوبية

األنظمة الجغرافية الحيوية

اإلقليم السوداني
اإلقليم اإليراني الطوراني

االنماط النباتية ونسبة التمثيل

نمط النبات الملحي و اإلستوائي

تاريخ إفتتاح الموسم السياحي

ال يوجد

إعالنات اخرى

منطقة هامة للطيور

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

تقع حمرة ماعين ضمن منطقة وادي األردن الذي يعتبر من
أهم ممرات هجرة الطيور في العالم وتعتبر منطقة هامة
لتعشيش الطيور الجارحة

هكتار
2690

كيلومتر(مربع)
26.9

التنوع الحيوي الموجود

تمثل منطقة حمرة ماعين نمط الغطاء النباتي االستوائي
وتتمتع األودية الواقعة على امتداد الشريط الشمالي الشرقي
لسواحل البحر الميت بتنوع حيوي غني لما تحتويه من حيوانات
فريدة كالوبر الصخري المهدد .وكونها جزءاً من حفرة االنهدام
فتعتبر حمرة ماعين موئ ً
ال مثالياً للطيور المهاجرة والمقيمة ومن
أهم هذه الطيور الوقواق وعقاب الحيات واألبلق الحزين .ويعتبر
الوبر الصخري والضبع المخطط والثعلب األحمر من أهم الثديات
التي تتكاثر في حمرة ماعين ،وتتكاثر أشجار النخل البري
والطرفا والرتم حول التجمعات المائية في تلك األودية لتشكل
تنوعاً حيوياً غنياً.

عدد الطيور المسجلة

تم تسجيل  54نوع من الطيور في المنطقة بين طيور
مستوطنة وطيور مهاجرة

عدد الحيوانات

تم تسجيل  25نوع من الحيوانات موزعة بين المفترسات
والقوارض والبرمائيات والزواحف ( األفاعي )
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عدد النباتات

 124نوع ينتمين الى 45عائلة

عدد القرى حول المحمية

قريتين

أسماء القرى حول المحمية

منطقة ماعين تحدها من الجهه الشرقيه ومنطقة سويمة
تحدها من الجهه الغربية الشمالية
 150+م

اإلرتفاع واإلنخفاض

 400-م

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

hussam.alawadat@rscn.org.jo

أسماء الممرات

ال يوجد

عدد الممرات

ال يوجد

معدل سقوط األمطار

 190ملم

وصف للموقع

تمتد مجموعة من األودية الوعرة المالصقة للبحر الميت
مشكلة بذلك منطقة حمرة ماعين الهامة بيئياً ،والتي تتمتع
بتنوع حيوي فريد بتجمعاتها المائية وانحداراتها الصخرية
والتي تعتبر موائ ً
ال للعديد من الطيور والحيوانات والنباتات.
تتميز منطقة حمرة ماعين بانحدارات عالية تتراوح ما بين
 150متر فوق سطح البحر الى البحر الميت دون  400متر تحت
سطح البحر.

عدد الغرف

ال يوجد

طبيعة المناخ

حار صيفاً  ،دافئ شتا ًء

طبيعة الخدمات المقدمة

خدمات تعليمية

هاتف و فاكس المحمية

هاتف 0799039798

المناطق ذات
الحماية الخاصة

Special Conservation
Areas

مرصد طيور العقبة

Aqaba Birds Observatory

تدار بالشراكة مع منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة ASEZA

تاريخ التأسيس /اإلعالن:
 2004م

المساحة:

التصنيف حسب IUCN

ال يوجد

التصنيف بالعربي

ال يوجد

المحافظة  /إدارياً  /اللواء

المحافظة  :العقبة

األنظمة الجغرافية الحيوية

اإلقليم السوداني
اإلقليم اإليراني الطوراني

األنماط النباتية ونسبة التمثيل

نمط النبت الملحي ,النمط المائي ,النمط االستوائي

تاريخ افتتاح الموسم السياحي

طول العام

إعالنات أخرى

منطقة هامه للطيور

قيم اخرى ( حيوية ،ثقافية)...
خصوصية للمحمية

منطقة عنق زجاجه هام على المسار االهم لهجرة الطيور بين
اوراسيا وافريقيا
ثاني اهم انتشار الشجار االراك في االردن

التنوع الحيوي الموجود

التنوع في الموائل يضمن بدرجه عالية التنوع في الطيور حيث
تم تسجيل أكثر من  200نوع .

عدد الطيور المسجلة

 200نوع

عدد الحيوانات

 4انواع مفترسات
 4انواع قوارض
 5انواع زواحف

عدد النباتات

 39نوع

عدد القرى حول المحمية

مدينة واحدة

دونم
500

هكتار
50

كيلومتر
0.5
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أسماء القرى حول المحمية

العقبة

اإلرتفاع واإلنخفاض

على مستوى سطح البحر

البريد اإللكتروني
للمخاطبة في كل محمية

aqababird@rscn.org.jo

أسماء الممرات

ممر مراقبة الطيور التعليمي والمتخصص

عدد الممرات

2

معدل سقوط األمطار

 50ملم

وصف للموقع

مرصد طيورالعقبة يقع على الحدود الشمالية الغربية لمدينة
العقبة في منطقة وادي األردن بالقرب من خليج العقبة على
مستوى سطح البحر في منطقة سهلية وجافة .تمتد على طول
واحدة من أهم مسارات الطيور المهاجرة األوراسي  -األفريقي.
هذا الموقع يتكون من أراضي رطبة اصطناعية ضخمة التي
هي جزء من منطقة مهمة للطيور المعروف بجذب أعداد كبيرة
من الطيور المائية المهاجرة ،الطيور الجارحة والعصفوريات
وخاصة خالل فصلي الربيع والخريف.
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عدد الغرف

ال يوجد

طبيعة المناخ

حار صيفاً ,معتدل شتا ًء

طبيعة الخدمات المقدمة

 -1ممرات مراقبة الطيور
 -2مخبأ مراقبة الطيور
 -3المرافق الصحية

هاتف و فاكس المحمية

هاتف032058825 :
فاكس032058827 :

الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية
أُطلقت الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية في عام  ،2008وذلك بعد تقديم تقرير الشبكة الوطنية
للمحميات الطبيعية استنادا على المعرفة المتراكمة ونتائج الدراسات واألبحاث والزيارات الميدانية
التي تم إجراؤها على المحميات الطبيعية منذ منتصف السبعينيات إلى الوقت الحالي.
تم إجراء أولى الدراسات على المحميات الطبيعية بالتعاون مع اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة
 ،IUCNوقد تم فيها تحديد مواقع المحميات المقترحة وخصائصها البيئية.
وقد تم إنشاء عشر محميات طبيعية من هذا المقترح وهي :محمية الشومري لألحياء
البرية ،محمية األزرق المائية ،محمية الموجب للمحيط الحيوي ،محمية غابات عجلون ،محمية ضانا
للمحيط الحيوي ،محمية غابات دبين ،محمية غابات اليرموك ,محمية رم ،محمية قطر الطبيعية و
محمية فيفا الطبيعية.
كما وتم إقتراح خمسة محميات أخرى وهي:
برقع ،جبال العقبة ،راجل ،أبو ركبة ،باير والشوبك.

ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
Yarmouk Nature Reserve

ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻏﺎﺑﺎت ﻋﺠﻠﻮن
اﻟﻴﺮﻣﻮك
Ajloun Forest Reserve Yarmouk SCA

ﺑﺮﻗﻊ
Burqu
ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻻزرق اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
Azraq Wetland Reserve

ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻏﺎﺑﺎت دﺑﻴﻦ
Dibeen Forest Reserve

اﻟﺨﻴﻮف
Al Khayyouf

ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﺸﻮﻣﺮي ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﺒﺮﻳﺔ
Shaumari wildlife Reserve

راﺟﻞ
Rajil

ﺣﻤﺮة ﻣﺎﻋﻴﻦ
Homret Maeen

ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﺤﻴﻮي
Mujib Biosphere Reserve
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻓﻴﻔﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
Fifa Nature Reserve

وادي إﺑﻦ ﺣﻤﺎد
Wadi Ibn
Hammad
ﻓﻴﻔﺎ
Fifa

أﺑﻮ رﻛﺒﻪ
Abu Rukbeh

ﺑﺎﻳﺮ
Bayer

ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺿﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﺤﻴﻮي
Dana Biosphere Reserve
اﻟﺸﻮﺑﻚ
Shoubak

رﺣﻤﺔ

Rahmeh

N

ﻗﻄﺮ
Qatar

Aqaba Proposed Reserve

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
الجبيهة -عمان -األردن
ص.ب 1215 :الرمز البريدي11941 :
هاتف)962+( )6( )5337931/2( :
فاكس)962+( )6( )5347411( :
البريد اإللكترونيadminrscn@rscn.org.jo :
الموقع اإللكترونيwww.rscn.org.jo :

بدعم من

