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حيوانات �صديقة ملدينـــة
البرتاء االثرية

اأدراج البرتاء ومدرجاتها

      م�صوؤوليتنــا 

جميعنا نتحمل م�سوؤولية حماية الرتاث االن�ساين، ولكي نوقف التاأثري ال�سلبي ال�ستخدام احليوانات يف ال�سياحة 
يف البرتاء فاإن م�سوؤوليتنا :

�   عدم ا�ستخدام احليوانات مهما كانت يف التنقل داخل املوقع االثري.
�   ال�سغط نحو مزيد من التنظيم لعملية ا�ستخدام احليوانات يف املناطق املحيطة.

�   رف�ض ا�ستخدام اأي حيوان يف النقل يقوده طفل.
�   االلتزام مب�سارات حمددة وا�سحة حلركة احليوانات يف املناطق املحيطة.

بيت االأنباط
مركز الوعي والتنمية ال�صياحية

حلق  الذي  اخلراب  حجم  على  واقعية  امثلة  ال�صخور  يف  بدقة  املحفورة  االثرية  االدراج  تقدم 

باملوقع االثري نتيجة ا�صتخدام احلمري يف �صعودها، ميكن مالحظة ذلك بو�صوح يف ادرج 

الدير واملحكمة ويف املدرج النبطي يف و�صط املدينة.

بيت االأنباط
االأردن - وادي مو�صى - البرتاء 71810

�ص.ب: 281
تلفاك�ص:  32157902 962+
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متطوعون : نحمي الرتاث ون�صاعد النا�ص



مقدمة

   كانت احليوانات الربية واملدجنة من خيول، حمري، جمال، ماعز واأغنام �سديقة ملدينة البرتاء على مدى حقب 
تاريخية طويلة، لكن طريقة ا�ستخدام هذه احليوانات جعلتها من اخطر م�سادر تهديد املوقع االثري.

  يوجد يف البرتاء املئات من روؤو�ض احليوانات الثقيلة الوزن وذات احلوافر ال�سلبة التي ُت�ستخدم يف االن�سطة 
ال�سياحية وحتديدًا يف النقل، وت�سهم بطرق متعددة يف اإيذاء املوقع االثري وتعجل يف تخريبه.

عودة اىل التاريخ 
  

واعتمد  اليومية،  حياتها  يف  احليوانات  وجوارها  البرتاء  ا�ستطونت  التي  وال�سعوب  احل�سارات  ا�ستخدمت    
اقت�سادها على هذه احليوانات بدرجة كبرية، ويف مقدمة تلك ال�سعوب االنباط بناة البرتاء.

   لكن تلك ال�سعوب كما يعلمنا علم االآثار حر�ست على ان تكون احليوانات �سديقة للمكونات الطبيعية واملعامل 
املادية التي بنيت داخل املدينة من خالل احلر�ض على اأن ال يتجاوز عددها احلد املعقول، وحتديد اأماكن حمددة 
للتنوع  �سديقة  بيئة  وحميطها  البرتاء  كانت  املا�سية  القرون  مدى  وعلى  حلركتها،  وا�سحة  وم�سارات  لوجودها 
احليواين الربي، حيث كانت احليوانات جزءا من التنوع احليوي الغني الذي ي�ساهم يف حماية الطبيعة واملوقع، 
وجود طائر  امل�سوحات  �سجلت  قرن  وقبل  الطيور،  نوعا من   122 املا�سي  القرن  نهاية  البرتاء يف  يوجد يف  كان 
النعام، واليوم يوجد يف البرتاء نوعني من الطيور املهدده عامليا ) ملك العقبان، والعوي�سق(، وقبل قرن من الزمن 
البرتاء معظمها اختفى  الدرا�سات وم�ساهدات الرحالة وجود ع�سرات من احليوانات الربية يف حميط  �سجلت 
اليوم مثل الثعلب الربي والقط الربي والذئب والفهد والنمر كما �سجل الرحالة وجود الغزال العنربي والبدن حول 

البرتاء حتى مطلع القرن الع�سرين.

  اأمثلة حية 

اآثارًا بالغة اخلطورة على ال�سخر الرملي اله�ض الذي تتكون منه �سخور  ترتك حوافر احليوانات ال�سلبة     �
مدينة البرتاء.

ان ال�سخر الرملي ميكن اأن يفتت بروؤو�ض االأ�سابع، لنت�سور االآثار التي يرتكها اجلمل الذي يتجاوز وزنه 
) 500 ( كغم، واالثار التي ترتكها حوافر اخليول التي يتجاوز وزنها ) 350 ( كغم، وحوافر احلمري ال�سغرية 

وال�سلبة التي يتجاوز وزنها ) 250 ( كغم، ومتار�ض ت�سلق ال�سخور واالدراج واملرتفعات.
والنظافة  البيئة  على  م�ساوئه  اىل  اإ�سافة  ال�سخور،  على  �سلبية  اآثارًا  روث احليوانات وخمرجاتها  يخلف     �

العامة، حيث يعمل تفاعل البقايا الع�سوية واالأمالح مع ال�سخر على تفتيته وحتوله اإىل ذرات من الرمل.
االثر  لها  املنطقة؛ حيث كان  البيئي يف  التوازن  املدجنه على احداث خلل يف  ا�ستخدام احليوانات  �ساهم     �
نتيجة  للبرتاء  املجاورة  املناطق  يف  حتديدًا  النباتي  الغطاء  تراجع  يف  الطويلة  ال�سنوات  مدى  على  الكبري 
اهتمام املجتمعات املحلية على تربية هذه احليوانات واالهتمام بزراعة اأعالفها على ح�ساب االأ�سجار املثمرة 
والنباتات االأخرى، اإذا ما علمنا اأن الغطاء النباتي يعد خط دفاع ا�سا�سي يقف يف وجه الرياح وتاأثري تقلبات 

احلرارة على الواجهات ال�سخرية.

التدمري  يف  �صاهم  ال�صياحة،  يف  للحيوانات  املنظم  وغري  املكثف  االإ�صتخدام 

البطيء للموقع االآثري.


