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... يظهر الضوء كام لو أنه يسطع ويتدفق من الصخرة بدال من أن ينعكس من عليها.

- كالرنس دوتون، عامل جيولوجيا ومستكشف قديم ملنطقة الكابيتول ريف يف مثانينيات القرن التاسع عرش

تجعد يف قرشة األرض
تلوح من أمامك لوحة تعج باأللوان املختلفة التي تغطي املشهد، تبدأ األشكال يف التغري بنمط مستمر 

ويتبدل املشهد بفعل تغري األلوان عىل املنحدرات الشاهقة والقباب الضخمة واألقواس والجسور والوديان 

امللتوية حيث تشكلت القوى الجيولوجية عرب ماليني السنوات لرتفع قرشة األرض وتطويها مكونة 

منطقة وعرة ونائية تعرف اليوم باسم طية الجيب املايئ.

نقطة البانوراما عند الغروب
نشأت الجيوب املائية والحفر بفضل عوامل التعرية والتي صارت فيام بعد مكانا لتجمع مياه األمطار 

والجليد الذائب لتعزز بذلك غنى هذا النظام البيئي.

ذكرت قبة الكابيتول الزوار األوائل بقبة مبنى الكابيتول الذي استلهموا منه اسم املتنزه فيام بعد.

بنيت القلعة من كسور حجارة الوينجيت الرملية  التي تقبع فوق تكوينات التشينال واملاونكويب 

األحمر.

تظهر من الرشق طية الجيب املايئ كحاجز ضخم كام لو كان حاجزا من الشعاب املرجانية يف وسط 

املحيط

تكوين طية الجيب املايئ
العالمة الجيولوجية املميزة للكابيتول ريف هي تجعد القرشة األرضية املمتد بطول 160 كم بداية من جبل 

األلف بحرية إىل بحرية باول، والذي تكون مع مرور الوقت من خالل ثالث عمليات قوية استمرت بشكل 

تدريجي هي: الرتسيب والرفع والتعرية فظهرت النتيجة كمثال كالسييك النحناء طبقات الصخور أو كثني 

من جانب واحد أو كطبقات صخور أفقية.

الرتسيب    تغري كل من املناخ والجغرافيا بشكل جذري خالل ال280 مليون عام املاضية فتنوعت أشكال 

البيئة من املحيطات إىل الصحاري واملستنقعات ومجاري األنهار مكونة ما يقارب ال10 آالف قدم من 

الصخور الرسوبية التي تتكون من األحجار الجريية والرملية والصخر الزيتي.

الرفع      بني 50 و 70 مليون عاما مضت أعيد تنشيط خطأ قديم خالل فرتة النشاط التكتوين 

فارتفعت طبقات الصخور يف الجهة الغربية ألكرث من 7000 قدم عن تلك التي يف الرشق، وبدال من 

تصدع الصخور فقد انطوت الطبقات الصخرية عند الخط الفاصل بني املنطقتني، كام حدثت زيادة 

أخرى يف هذا االرتفاع منذ ما يقارب ال20 مليون سنة.

التعرية       عملت قوى التعرية عىل نحت طبقات الصخور املرتفعة، حيث استمرت الكثري من هذه 

العمليات منذ ما يقارب املليون والستة ماليني عام، ويعترب املاء وقوى الجاذبية هام عوامل التعرية 

األساسية املؤثرة يف هذه املناطق، كام عملت األمطار الغزيرة والفيضانات وتتابع عمليات التجمد 

والذوبان وتصدع الصخور وجرفها عىل خلق الوديان  واملنحدرات والقباب والجسور.

انظر بتمعن فاملشهد قد يبدو خداعا حيث ميكن أن تظن أن هذه املنطقة قاحلة أو عدمية الحياة إال أنها 

تعد موطنا ألصناف متنوعة من النباتات والحيوانات، كام أن اختالفات التضاريس والجيولوجيا واالرتفاع 

ومعدالت هطول املطر تجتمع مع بعضها لتكون سبع مناطق مختلفة تعج بالحياة، كام أن الصحراء املرتفعة 

تكون خليطا من غابات البينيون والعرعر وغابات البونديروسا والصنوبر املختلط والعشب وأنواع النباتات 

النهرية وفصائل الشجريات الصغرية املتنوعة وكذلك األرايض الوعرة حيث تستطون هذه البيئات جميعا أكرث 

من 100 فصيلة من الثدييات والزواحف والربمائيات واألسامك باإلضافة إىل 239 نوعا من الطيور وأكرث من 

900 نوع من النباتات و33 نظام بيئي.

خليط من الحياة
لكن للحياة هنا تحدياتها، فقد تكيفت النباتات والحيوانات جسديا وسلوكيا عىل الحياة يف هذه 

البيئة يف ظل االرتفاع الشديد لدرجات الحرارة والفيضانات املوسمية والثلوج الشتوية وتغريات املناخ 

وقلة األمطار، وعىل الجانب اآلخر فتغري املناخ يسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول األمطار 

واإلشعاع الشميس فكيف سيجاروا هذا التغري ويتكيفوا معه؟

• كبش الجبال الصخرية، املرموط، عرعر يوتا

• سحلية الهضبة الشاملية، أزهار الجلومبالو

• صبار كأس الكالريت، أسد الجبل

• الصقر الجوال، نهر فرميونت

الهنود الحمر

املنحوتات )النقوش( واللوحات )الرسوم التصويرية( املحفورة عىل الجدران تذكر باألشخاص الذين عاشوا 

يف هذه املنطقة تقريبا يف الفرتة بني 300م إىل 1300م وحتى قبل ذلك، ويعترب هؤالء األشخاص هم أسالف 

قبائل الهويب والزوين والبايوت الحديثة، تصور القصص املحفورة عىل الجدران بعض الخرائط والرحالت 

وشعارات العشائر والديانات والحيوانات والتقوميات، وتذكر كيف استزرعوا األرايض الخصبة املجاورة لنهر 

فريمونت وغريها من الجداول القريبة وكيف عملوا بصيد الحيوانات الربية وجمع املكرسات والتوت والبذور 

لكنه مل يعرث عىل أي أثر لهذه الثقافات يف الفرتة التي تلت عام 1300م.

مسافرو املايض

تعترب منطقة طية الجيب املايئ هي آخر ما تم رسم خريطة له يف الواليات األمريكية ال48 املتصلة، حيث 

كانت هذه املنطقة يف فرتة القرن التاسع عرش مكانا للمغامرة للكثري من املسافرين فمنهم من مات بسبب 

طبيعة الحياة
ظروف بيئتها الصعبة ومنهم من نجح يف عبورها بسالم وقد ترك الكثريون منهم توقيعاتهم كزوار 

أوائل للمكان بينام عربوا ممر الكابيتول.

الزوار األوائل

يف مثانينيات القرن التاسع عرش أسس املورمون مستوطنة فرويتا عند نقطة التقاء نهر فريمونت مع 

جدول الكربيت كام قاموا ببناء أنظمة لري البساتني واملراعي وحافظوا عىل منط حياة مستقل يعتمد 

عىل الزراعة طوال عقود، وكانت األرس متيل إىل زراعة أشجار التفاح والخوخ والكمرثى واملشمش، 

وال يزال املتنزه محتفظا بالبساتني ومبنى املدرسة ومتجر الحدادة ومزرعة جيفورد كتعريف بحياة 

السكان األوائل.

الحفاظ عىل املايض
تم تأسيس النصب التذكاري للكابيتول ريف يف عام 1937م بينام صنف املكان كمتنزه وطني يف 1971م، 

واليوم يزور املاليني من أنحاء العامل هضبة كولورادو العظيمة وطية الجيب املايئ والطبيعة والثقافة الغنيتني 

اللتان نحافظ عليهام لألجيال املستقبلية.

جواهر الليل
مرحبا بك يف بلدة السامء املظلمة حيث السامء املفتوحة واملشهد الصحراوي يوفران املرسح األمثل للنجوم 

يك تربق وتتألق وتدهش الجميع، خذ مقعدك وتابع ضوء النهار وهو يختفي تدريجيا والنجوم وهي تأخذ 

مركز الصدارة.

من النادر اآلن أن تعرث عىل سامء مظلمة بحق، فهذا املشهد الضويئ الطبيعي املميز هو أحد املشاهد 

الليلية النادرة، باإلضافة إىل أن الكثري من أصناف الحيوانات تعتمد عىل أمناط تتابع النهار والليل يف 

املالحة وتعزيز سلوكها واالختباء من الحيوانات املفرتسة، اسأل أحد حراس املتنزه عام ميكنك القيام 

به للمساعدة يف الحفاظ عىل ليل السامء



استكشاف الكابيتول ريف

تتضمن مدرسة فرويتا ومحل الحدادة ومتجر جيفورد هاوس واملتحف وغريها من املباين واآلثار.

تحتوي البساتني عىل أشجار التفاح والخوخ والكرز والكمرثى والربقوق واملشمش واللوز، ميكنك العثور 

هنا كذلك عىل أصناف تاريخية متنوعة، كام ميكنك التقاط وتناول الفاكهة مجانا أثناء تواجدك يف البساتني 

وتفرض بعض الرسوم الرمزية عند أخذ الفواكه معك إىل املنزل، تختلف أوقات الحصاد لذلك تحقق من 

مركز الزوار أو اتصل بالخط الساخن للفواكه عىل 435-425-3791

املرافق والرسوم والخدمات

مركز الزوار

يعمل مركز الزوار عىل مدار العام من الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف عرصا وتزداد ساعات العمل 

مستوطنة فرويتا التاريخية 
يف فصل الصيف، يغلق املركز عن العمل يف بعض أيام اإلجازات الفدرالية، يتاح لك من خالل املركز 

الحصول عىل املعلومات أو مشاهدة األفالم التقدميية واملعارض ومتجر الكتب، رسوم دخول املتنزه 

يتم دفعها يف الطرف الشاميل لطريق القيادة املطل عىل املتنزه وكذلك يف مركز الزوار، تضم منطقة 

التنزه القريبة طاوالت ونار شواء ودورات مياه وماء للرشب.

إمكانية الوصول

إننا نسعى جاهدين لجهل مرافقنا وخدماتنا وبرامجنا متاحة للجميع، للحصول عىل املعلومات يرجى 

التوجه إىل مركز الزوار أو سؤال حراس املتنزه أو االتصال بنا أو التحقق من املوقع اإللكرتوين.

أشياء ميكنك فعلها
استكشف جامل الكابيتول ريف، تقدم بعض النشاطات التي يقودها أحد حراس املتنزه من الربيع وحتى 

الخريف، ميكن الحصول عىل جداول األنشطة من مركز الزوار أو عىل لوحات اإلعالنات، كام يحتوي مركز 

ريبل روك للطبيعة عىل أدوات عرض تفاعلية، تحقق من مواعيد الزيارة يف مركز الزوار

يوفر طريق القيادة املطل عىل املتنزه مناظر خالبة لطية الجيب املايئ بطول 8 أميال، يتم تحصيل رسوم 

الدخول بعد أرض مخيم فرويتا، تستغرق جولة القيادة ساعتني تقريبا للذهاب والعودة.

توجد مجموعة متنوعة من مسارات امليش ترتاوح من السهل إىل الشاق والتي توفر خيارات متعددة 

الستكشاف املتنزه، يرجى العلم بأن مسارات امليش يف الوادي قد تكون خطرية.

• كن مع آخرين أثناء رحلتك وأخرب أحدهم بخطتك • تحقق من ظروف املسار الذي ستسري فيه من مركز 

الزوار • تحقق من ظروف الطقس وكن عىل استعداد لدرجات الحرارة القصوى • األمطار املفاجئة 

قد تسبب حدوث الفيضانات • احمل معك جالون من ماء الرشب لكل شخص عن كل يوم • ال 

ترشب من املاء غري املنقى • ميكنك رشاء كتيبات دليل املسارات من متجر الكتب.

يسمح بدخول الحيوانات األليفة إىل مناطق املتنزه املجهزة فقط وال يسمح بتواجدها عىل مسارات 

املشاة، كام يجب تقييدها دامئا بحبل ال يزيد طوله عن ستة أقدام، نظف مخلفات حيوانك األليف 

وضعها يف سلة القاممة.

تحظر قيادة الدراجات الهوائية يف الطرق العامة يف جميع األوقات

التخييم
فرويتا )برسوم(. املنطقة املجهزة 71 مساحة تخييم، طاوالت، نار للشواء ودورات مياه وماء ومحطات 

تفريغ، األولوية حسب الوصول، الحد األقىص: مثانية أشخاص لكل مساحة تخييم.

وادي الكاتدرائية وسيدار ميسا )بدون رسوم( مساحات تخييم بدائية، طاوالت ونار شواء ودورات مياه 

للحيوانات األليفة ال توجد مياه، األولوية حسب الوصول، توجد 6 مساحات تخييم يف وادي الكاتدرائية و5 

يف سيدار ميسا.

مساحات املجموعات   متاحة بحجز مكتوب فقط. الحد األقىص: 40 شخص.

التخييم يف باك كانرتي )بدون رسوم( يتوجب الحصول عىل ترصيح من مركز الزوار.

قواعد السالمة والتنظيم
سالمتك هي مسؤوليتك الشخصية • احذر بالقرب من املنحدرات الصخرية • احمل معك جالون من ماء 

الرشب لكل شخص عن كل يوم، ال ترشب من املاء غري املنقى • احرتس من الفيضانات املفاجئة، تجنب 

جرف مياه الوديان واملناطق املكشوفة يف وقت العواصف • ال تطعم أو تزعج الحيوانات الربية • ال ترتك 

قاممة واجمع مخلفاتك • يحظر الصيد يف املتنزه • لقواعد إشعال النار اسأل أحد الحراس أو تحقق من 

املوقع اإللكرتوين • ال يسمح بقيادة السيارات خارج الطرق املعبدة • تحقق من وضع طرق القيادة 

يف مركز الزوار • يسمح بإشعال النار فيط يف األماكن املخصصة لذلك يف مناطق التخييم • ال تزعج أو 

تجمع النباتات أو الحيوانات أو الحفريات أو القطع األثرية أو املعادن.

ملزيد من املعلومات
CAPITOL REEF NATIONAL PARK

HC 70, BOX 15
TORREY, UT 84775

435-425-3791
WWW.NPS.GOV/CARE

متنزه الكابيتول ريف الوطني هو واحد من أكرث من أربعامئة متنزه وطني، ملعلومات أكرث عن 

WWW.NPS.GOV املتنزهات الوطنية يرجى زيارة املوقع
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