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  :ملخص

فة التخصصات األكاديمية حتى نهاية الربع األول من القرن التاسع عشر ، إلى                 ظلت واحة العرج مجهولة لكا    
 Voyage a Meroe)فى كتابهمـا   " Letrozec" وزميله  " Cailliud" أن جاءت أول إشارة عنها على يد 

 عندما كان فى رحلة عودته مـن بحـر    ١٨٧٤الذى زار واحة العرج فى عام        " Rohlfs"  ، وتبعهما    (1826,
" بدأت الكتابات تتزايد عن الواحـات الموجـودة بـاإلقليم ، منـذ أصـدر      ١٨٩٦ال العظيم ، وبداية من عام  الرم

Jennings Brawley "   كتابـه بعنـوان)A Journey to Siwa in Sep. & Oct. 1896 (   و
Steindorff" " فى كتابه بعنوان)Durch die Libysche Wueste,1900 ( و" Oric Bates" ( The 

eastern Libyan, 1914) ًوأخيرا ، "Belgrave "  الذى أصدر كتابه بعنوان) Siwa , 1925 .(   
 بوصـفه أول  – ١٩٣٨فى عـام  " ,.Fakhry A " وتأتى آخر إشارة أركيولوجية عن الواحة فى كتابات 

 The) عن المقابر الحجرية فى الواحة والتـى نـشرت تحـت عنـوان    –عالم آثار مصري يزور واحة العرج 

tombs of El – Areg oasis in the Libyan desert ) . وانحصرت الدراسات الهيدروجيولوجية عن 
عن أصل مياه البحيرات بالمنطقة الواقعة جنوبى منخفض القطارة  " El Ramly , I" إقليم المنخفض فى دراسة 

  . والتى تضم بحيرات العرج والبحرين وسترة ونويميسة 
 خريطة جيومورفولوجية لمنطقة لم يكشف عنها النقاب على المـستوى الجغرافـى              رسم إلى وتهدف الدراسة     

: أولهـا  : والجيومورفولوجى بصفة خاصة ، وتدور الدراسة الحالية في فلك ثالثة أطـر علميـة    بصفة عامة ،
ر تلك  اإلطار التاريخي في تتبع تطو    : وثانيها  اإلطار الموضوعي األصولي عند تأصيل وتفسير نشأة كل ظاهرة          

) الماضـي والحاضـر والمـستقبل     (الظاهرات وما يطرأ عليها من تغيرات ضمن البعد الزمني الثالثي االمتداد            
اإلطار اإلقليمي الذى يهدف إلى تصنيف تلك الظاهرات إلى مجموعات أو وحدات أرضـية متجانـسة                : وأخيراً  

كما تـستعين الدراسـة     . جاورة كلما أمكن ذلك   وإبراز شخصيتها اإلقليمية التي تميزها عن غيرها من األقاليم الم         
باألساليب الوصفية والكمية والتحليلية ، وتعد الدراسة الميدانية المصدر األصيل لمعظم البيانـات الـواردة بهـذه                 

  .الدراسة 
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Summary: 
Remained an oasis Al-AREG unknown to all academic disciplines until the end of the first 
quarter of the nineteenth century, that came the first sign it at the hands of "Cailliud" and 
fellow "Letrozec" in their book (Voyage a Meroe, 1826), and followed by "Rohlfs" who visited 
Oasis lameness in In 1874 when he was in his return trip from the Great Sand Sea, and the 
beginning of 1896, began writing increasingly about oases in the region, since issued a 
"Jennings Brawley" his book (A Journey to Siwa in Sep. & Oct. 1896) and Steindorff "" in his 
book (Durch die Libysche Wueste,1900). Comes another signal archeology for Oasis in 
the writings of "Fakhry A.," in 1938 - as the first archaeologist Egyptian visiting Oasis 
lameness - graves stone in the oasis and published under the title (The tombs of El - Areg 
oasis in the Libyan Desert). The study aims to map geomorphological units undisclosed 
unveiled the geographical level in general, and particular geomorphology, current study in 
the orbit of three scientific frames: First: the thematic approach, fundamentalist, when explain 
the initial stages  of each phenomenon Second: the historical approach in tracking the 
evolution of these phenomena and changes therein within the time dimension triple 
extension (past, present and future), and finally: the regional approach, which aims to 
categorize them into groups or phenomena homogenous ground units and highlight its 
regional character that distinguish them from other neighboring regions whenever possible. 
The study also uses qualitative and quantitative methods and analytical, and field study is 
the original source of most of the data contained in this study. 


