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التوجه نحو البحوث الجيومورفولوجية يرتبط ارتباطا قويا باإلدارة البيئية السليمة والتخطيط المكاني إن  .مستخلص
نموذجا تمثيليا ألشكال السطح، لمعرفة مختلف عمليات التطور. وتعتبر الخريطة الجيومورفولوجية أالمتكامل. 

حرة كشب غربي المملكة العربية ب الوعبةية لمقلع ذا المشروع هو تصميم خريطة جيومورفولوجالهدف من هو 
، لخلق دينامكية السائحين من المملكة وخارجهاوإقليميا، وقطبا لجذب  ،وطنيا ،سياحياُيعد معلما السعودية، حيث 
ويمكن االعتماد عليها في استخدامات عدة منها: التخطيط العمراني، واإلنشاءات الهندسية، وحماية تنموية للمنطقة. 
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المخاطر الجيومورفولوجية، كما توفر بيانات أساسية 
لقطاعات أخرى من البحوث البيئية مثل علم البيئة 
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أساسا طبوغرافيا، يتطلب إنجازها بحثا ببليوغرافيا، و و 
ومعالجة رقمية للصور الجوية والمرئيات الفضائية، 

، وقياسات حقلية، ميدانيا للبيانات والمعلوماتورفعا 
معملية منها: التحليل الحبيبي لمعرفة القوام ليل اوتح

التحليل من حيث نسبة الرمل والطمي والطين، و 
مجهري لحبيبات الرمال لكشف أصل الرمال ال

كية الغالبة على تواجدها )ريحية، يومصدرها والدينام
، وميكانيكية التربة لمعرفة حدود قوامها، مائية(

وإن  (.1 )شكلوبعض االختبارات الجيوتقنية، الخ. 
تحليلها يتطلب إبراز الظاهرات ذات المنشأ البنيوي، 

أ الديناميكي )ريحي، مائي، والظاهرات ذات المنش
بحري، جليدي(. ويمكن االعتماد عليها في 
استخدامات عدة منها: التخطيط العمراني، 
واإلنشاءات الهندسية، ودراسة النباتات والترب، 
 وحماية األراضي، وإدارة الكوارث الطبيعية، إلخ.

 (.2020)داودي، 
بداية ستينيات القرن الماضي زاد االهتمام  ذفمن

ومقاييس خرائط الجيومورفولوجية بأهداف متباينة الب
في مختلف المدارس وبقاع العالم متفاوتة 

(Verstappen, 2011) وتركزت عملية التمثيل على .
أنواع وأغراض ومحتوى الخرائط التقليدية المبنية على 

ويشمل الرموز إلى أحدث خرائط التقنيات الرقمية. 
ى قياس األشكال مورفولوجية علو مفتاح الخريطة الجي

، الطبيعة الصخرية، البنية، وتوصيفها، الهيدروغرافيا
 Gustavsson et)الحقبة الجيولوجية، عمليات التشكل 

al., 2006) . الخرائط الجيومورفولوجيةيرجع تطور و 

منها: نظام تحديد  التكنولوجيا الرقميةإلى ظهور 
 ، الصور الفضائية(GPS) المواقع العالمي

صعبة  الوعرة خاصة في المناطق هااتواستخدام
، نموذج االرتفاع الرقمي ونظم المعلومات الوصول

متعددة  جديدةفقد أتاح توفر مصادر الجغرافية. 
التي رؤى ورسم الخرائط وضع  ،المكانيةبيانات ال

يتعين القيام بها في فترة قصيرة وبأقل تكلفة مقارنة 
 ,Robb et al. 2015 ; Oguchi) .سابقةبفترات 

2011)    
ما تجدر اإلشارة إليه في هذا اإلطار، أن هناك عدة و 

الخاصة  دراسات حالة في الجيومورفولوجيا التطبيقية
برسم وتصميم الخرائط. فعلى سبيل المثال نجد 

(Griffiths et al. 2011)  قاموا بتصميم الخرائط
الميدانية باستخدام وتفسير االستشعار عن بعد إلنتاج 

لوجية خاصة باالنهيارات األرضية خريطة جيومورفو 
 Parry (2011)في منطقة بالمملكة المتحدة. أما 

فينظر إلى رسم الخرائط كأسلوب لتقييم خطر 
االنهيار األرضي في هونغ كونغ. وفي تحقيق 

 Theler and Reynard, (2011)نجد أكاديمي أكثر 
استخدما الخرائط كأداة لتقييم عمليات نقل الرواسب 

صغيرة بسويسرا التي تكون عرضة في مجمعات 
 لتدفقات ركامات السفوح.

فيقدم مثااًل على طريقة أكثر  Knight( 2011) أما
تقليدية لرسم خرائط ميدانية لمنطقة جليدية في شمال 
إيرلندا، تعتمد على تفسير بيانات االستشعار عن 

فيقدم دراسة حالة من هبوط  Guth (2011)بعد. أما 
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م خرائط جيومورفولوجية تسمح وتصمي ،في نورماندي
 للقادة العسكريين بتخطيط العمليات العسكرية.

إن جملة دراسات حالة المقدمة أعاله توضح إمكانية و 
تطبيقات الخرائط الجيومورفولوجية المتجددة والمطورة 
من خالل االستخدام المتزايد ألنظمة التقاط البيانات 

 الرقمية.
وثائق والمعلومات وعليه فإن تفسير وتحليل هذه ال

تطلب فهمًا واسعًا ومفصاًل للجيومورفولوجيا ي

والتطور  ،وعمليات التشكيل األرضيالتطبيقية 
 عليها عارفتالجيومورفولوجي، وهي قاعدة م

ومهارات ال تزال تتطلب خبرة واسعة في العمل 
الميداني. ومن الواضح أيضا أن الخرائط 

ون ذات الجيومورفولوجية هي أدوات معقدة أن تك
ذلك تطلب يقيمة تتجاوز المجتمع األكاديمي قد 

من شرحا دقيقا وتحليل مفصال في كثير 
  (Smith et al., 2011).األحيان

 

 
 . وثائق ومراحل تصميم وانجاز الخريطة الجيومورفولوجية1شكل 

يدان تعتبر ظاهرات الكالديرا المصاحبة للبراكين م
م األرض. ومقلع اهتمام الكثير من الباحثين في علو 

الوعبة عبارة عن فوهة بركانية ذات شكل دائري قطره 
م، تنتمي إلى مناطق الحرات  220كلم وعمقه  2
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)غطاءات الالبة( غربي المملكة العربية السعودية، 
والتي تشكلت في نهاية الزمن الجيولوجي الثالث 
وبداية الرباعي خالل عصري الباليوسين 

 Moufti et al., 2013; Brown etوالباليستوسين )
al., 1989.) 

فيما يخص الدراسات السابقة التي تناولت مقلع 
الطالع بعد او الوعبة من الناحية الجيومورفولوجية، 

على مختلف المراجع تبين أن المنطقة تفتقر لمثل 
ودراسة  (2007، ماعدا دراسة مرزا )اتهذه الدراس

Daoudi et al., (2018). فمختلف األبحاث التي 
من جيولوجي الالمنطقة تناولت اإلطار انصبت على 

وسلمها  لبنية، أنواع التكوينات ونظام تطبقهاناحية ا
الهدف من هذا العمل هو انجاز و  .الستراتيغرافي

وتصميم خريطة جيومورفولوجية لمقلع الوعبة، يعتمد 
على معالجة وتحليل عدة مصادر للبيانات )خرائط 

 جوية، مرئيات فضائية وجيولوجية، صور ،طبوغرافية
( مقرونة بزيارات ميدانية لتتمة بيانات البحث جيوآي

أظهرت نتائج هذه الدراسة الديناميكية ، و والتحقق
الجيومورفولوجية المركبة، والتي هي محصلة تفاعل 

 بين عدة متغيرات.
 منطقة الدراسة

في شمال شرقي محافظة الطائف يقع مقلع الوعبة 
 200) حرة كشب يغرب كم منها 350وعلى بعد 
 ضمن الرياض، -، على طريق الطائفمتر تقريبا(

 09° 41' وخط طول شماال 22° 54'دائرة عرض 

إليها عن طريق مركز أم الدوم  شرقا. ويتم الوصول
العام،  الرياض-الطائف من الطريق مك 50على بعد 

ثم التوجه إلى مركز حفر كشب حيث موقع المقلع 
سم مقلع يطلق عليه محليا االبركان، والذي وفوهة 
المسمى الرسمي للفوهة البركانية  .(2)الشكل  طمية

هو " الوعبة" نسبة إلى جبل الوعبة القريب منها، 
لكن معظم سكان المنطقة يطلقون عليها اسم مقلع " 

المتعارف عليه لدى العامة  المحلي طمية" وهو االسم
 للفوهة البركانية. 

غلب ألكون بل الهيل المينتمي المقلع إلى بازلت جو 
من ناحية المظاهر الجيومورفولوجية في حرة كشب. و 

الطبيعة الصخرية واعتمادا على الخريطة الجيولوجية 
تم تمييز  ،1:250.000بمقياس  المويه لمنطقة

 .وجبس( في قاع المقلع ،رواسب حديثة )طمي، طين
أما مقاطع جدران المقلع فتتشكل من تعاقب بين 

غرانيت( تعود إلى ماقبل الكمبري، )جوفية صخور 
نات رباعية على شكل تدفقات يط بالفوهة تكو ييحكما 

الحمم البركانية  صخور من مكونة مختلطةالبازلت 
وتفلق  ،في عدة اتجاهاتفواصل و تتخللها شقوق 

وقليل بزوايا حادة، الصخور مختلفة الشكل والحجم 
 ; Roobol et al., 2002)بركاني الرماد الو  الالفامن 

Roobol and Camp, 1991a ; 1991b) . 
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 منطقة الدراسة. 2شكل   

 

 مواد وطرق البحث .1

أساسيات  المنهجية المتبعة في إعداد هذا العمل تقدم

تصميم وانجاز الخريطة الجيومورفولوجية: الرفع 

الميداني، قياسات من نموذج االرتفاع الرقمي، 

ية والجيولوجية، بين الخرائط الطبوغراف وافقالت

حوصلة لمصادر فهي توظيف المرئيات الفضائية. 

البيانات الكمية والكيفية ومختلف المعالجات 

 .للمتغيرات التي تستند إليها هذه الدراسة

 المستخدمةبيانات ال .1.3

بيانات الستخدام ساسية األمبادئ إن من المتطلبات وال

ناسب ماختيار تها، ومصداقيو تهادق متعددة المصادر

لوحدة المكانية المعتمدة في مثل هذه األبحاث، بغية ل

مع تتماشى  الوصول إلى نتائج لها حقيقة ميدانية

خصائص البيانات  . ويمكن إيجازةالطبيعيالنظم 

 المعتمدة في الدراسة ضمن الجدول اآلتي:

 المستخدمةوالبرامج  . البيانات1جدول 

 ظاتحمال الخصائص النوع  الرقم

 50000/1مقياس   1973خريطة حفير كشب  فيةطبوغرا 1

 250000/1مقياس  1986خريطة المويه  جيولوجية 2

 2019 سم 31 جيوآي مرئيات فضائية 3

 W3A-39 (1:20000) 1956   صور جوية 4

 Daoudi et al., 2018 ترم 10دقة  نموذج االرتفاع الرقمي 5

6 GPS 45  قطة قياسن  

  Erdas Imagine 2014, ArcGis 10 البرامج  7
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 المعالجة الرقمية المطبقة .2.3
 ،التصحيح الهندسي للبيانات المتعددة المصادر بعد

للتحقق من عملية   GPSواالستعانة بنقاط الـ
، شملت المعالجة الرقمية عمليات عّدة،  التصحيح

 منها:
إنشاء نموذج االرتفاعات الرقمية لمقلع الوعبة  -

م من  20الكنتورية بفاصل  ومحيطها بترقيم الخطوط
، وهذا 50 000: 1طبوغرافية ذات مقياس  خريطة

بعد تحويل الخريطة من ورقية إلى رقمية بواسطة 
A0 Scanner وتم استخدام النموذج في حساب .

 المتغيرات الطبوغرافية )االرتفاع، االنحدار(.
التركيب الملون لقنوات المجالين المرئي وتحت  -

باستخدام المدرجات التكرارية عن تحسينها ، و الحمراء
 الترشيح ،الحافات تحسين، التباين ريق بسطط

 .للمرئيات الفضائية
بالنسبة أما  .توقيع البيانات الجيومورفولوجية -
غالل قاعدة البيانات تتم اسقد لوثائق الخرائطية فل

استخدامها و  (Daoudi et al., 2018) المنجزة سابقا
مع القيام  ،لقطاع البحثفي التحليل الجيومورفولوجي 

تأكد لببعض الزيارات الميدانية لتتمة بعض البيانات و 
 من النتائج.

 واختيار األلوان مبادئ التمثيل الكارتوغرافي. 3.3
يتم اختيار رموز التصميم حسب الغرض من 
الخريطة والرسالة المراد إيصالها والمجموعة 
 المستهدفة من المستخدمين، لذلك من المهم تحليل
وتخطيط هذه المتطلبات قبل بدء في عملية االنجاز. 

ضمن منهجية علمية لقاعدة الذي يتم الرفع الميداني و 
البيانات المتعددة المصادر كتوليف لكل العناصر، 
وبالتي ستكون الخريطة الجيومورفولوجية معقدة 
للغاية، وتستدعي عملية التصميم الحاجة إلى تجانس 

  (Costas Vazquez et al., 2013).أنظمة التمثيل
اختيار رمز اللون المعتمد أهمية بالغة وأسس  يكتسي

فودينامكية والعوامل ور في تمثيل النظم الم
حسب  اصطالحية عالميةالمورفوجينية، وفق رموز 

 الميادين الجيومورفولوجية واألقاليم المناخية
.(Fernand, 1962)  ويمكن ايجاز األلوان المعتمدة

المنوال  وفقيطة الجيومورفولوجية في انجاز الخر 
 التالي:

كنتورية، نقاط مناسيب(: خطوط الطبوغرافيا ) .1
 .الداكن اللون البني

هيدروغرافيا ) سبخة، مجاري مؤقتة(: اللون  .2
 .األزرق 

البنية الجيولوجية وطبيعة الصخور: اختيار  .3
 .رموز حسب نوع المعادن المشكلة للصخر

 .التكتونيك: اللون األسود .4
 .ألشكال: اللون األحمربنية ا .5
ديناميكية األشكال: تشمل كل من اللون  .6

األزرق، اللون األخضر الفاتح، اللون األصفر، 
 .اللون األحمر

 .استخدامات بشرية: اللون األسود .7
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: تحليل الخريطة نتائج ومناقشة .2
 الجيومورفولوحية

 ترتكز عملية تحليل الخريطة الجيومورفولوحية
 :إلبرازبينها  طشكال والربعلى تمثيل األ( 3)الشكل 
 وتأثيرها على تكوينات الجيولوجية طبيعة ال

 ؛أشكال السطح
 تكون  المسؤولة عن لأنواع عمليات التشك

 المظاهر الجيومورفولوجية؛

  أشكال التضاريس وخصائص الرواسب
 نشأتها؛ببطة تالمر 

 عمليةالتسلسل الزمني لل. 
الغالبة تبرز الخريطة الجيومورفولوجية أهم األشكال و 

أهم العوامل والعمليات و بمنطقة البحث، 
الجيومورفولوجية التي تزاول نشاطها الديناميكي على 

يمكن صياغة نتائج البحث وفق هذه األشكال. و 
من  الدراسةلمنطقة المميز جي لو النظام الجيومورفو 

 :حيث

 
 . خريطة جيومورفولوجية لمقلع الوعبة3 شكل
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 السطح ةطبوغرافي .4.1
متغيرات المورفومترية مفتاح التحليل تعتبر ال

في هذا  ،كية األشكاليالجيومورفولوجي وتفسير دينام
حيث من  لمقلعرية شكل امورفومت تحليلمن و اإلطار 

، تحديد أبعاده، محيطه، مساحته، عمقه، وانحداراته
بين في المحيط والمساحة أن هناك اختالفا تبين 

-اهين شمالالحافتين الداخلية والخارجية في االتج
بالنسبة لمتغير العمق، . أما غرب-جنوب وشرق 

في تقديره، فيالحظ اتي اعتمدت مصادر عدة وحسب 
  .(Daoudi et al., 2018) اختالفا مسجال في قيمه

يترجم إلى خرائط، الذي النحدار فيما يخص اأما 
 تركز الجريانو  األشكاليتحكم في تطور والذي 

سط الطبيعي من كل حماية الو خاصة ببداية لمرحلة و 
هذا يعتبر ، حيث (Tricart, 1965)مظاهر التدهور 

الذي يحدد شدة  مهمةمن بين المؤشرات الالمتغير 
ووتيرة تطور األشكال  ،الديناميكية الجيومورفولوجية

هو حال منطقة كما ففي المناطق الجافة  .البنيوية
مع تغطية السطح ارتباطا وثيقا يرتبط  هفإنالدراسة، 

التي تعمل على  ،دعات الميكانيكية للصخورالتصو 
تقليل الجريان وضياع التكوينات السطحية. وإن 
اختيار فئات االنحدار يعتمد من ناحية على حدود 

كية الجيومورفولوجية الغالبة ومن ناحية أخرى يالدينام
واستخدام  على أشكال السطح وطرق الحماية المطبقة

  (Tricart, 1965 ; 1978 ; Daoudi, 2008)،األرض
 خمس فئات لالنحدار تقسيم المقلع إلى تم حيث 
النحدار الخارجي لمقلع أما بالنسبة ل (.4 )الشكل

، وهذا االنحدار يشمل %12الوعبة فال يتعدى نسبة 
 في جميع الجهات.و مساحات واسعة محيطة بالمقلع 

 

 

 . توزيع انحدارات قطاع الدراسة4 شكل
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 هيدروغرافياال. 2.1
حيث تترسب األمالح الوعبة شمل سبخة ت

بالمقلع )القاع( ذات االنحدارات  والمساحات المحيطة
 59نسبة وتغطي  % 3البسيطة التي ال تتعدى 
مجاري المائية المؤقتة التي بالمائة، وكذلك شبكة ال

 المقلع.على أرضية تنتشر 
 . البنية الجيولوحية وطبيعة الصخور3.1

ظاهرات ذات المنشأ كل تتحكم هذه األخيرة في تش
كوارتز البنيوي والمرتبطة بخصائص الصخور )

صخور بركانية وحمم  مونزوديوريت وديوريت،
أكثر اقترانها بعوامل أخرى  توضعات سبخية( حديثة،

في تكوينها ومراحل تطورها، مما يوضح أنها 
انعكاس لطبيعة الصخر ونظام تركيبه، إلى جانب ما 

أثرت على منطقة  تعرض له من ظروف تكتونية
الدراسة. وعلى الرغم من ذلك ال يمكن اهمال دور 
التعرية الريحية والمائية في تشكيل هذه الظاهرات 

 بمساعدة التجوية بمختلف أنماطها.

 بنية األشكال ودينامكيتها .1.1
التكتونية الفوهة إن التعاقب الطبقي الذي تتكون منه 

دات ، وهو مجموعة وحللوعبة ذات المصدر البركاني
متمثلة أساسا في بازلت ، بميول مختلفةستراتيغرافية 

تتخللها بعض  أوليفيني من العصر الحديث
 ا، تعلوهاالنكسارات والشقوق في اتجاهات متباينة

تفصل مابينها مجموعة من  رواسب التوفا المتحجرة،
أسطح عدم التوافق النحتي، المتوضعة على تكوينات 

ماقبل للدرع العربي  الديورايت والغرانيت المنتمية
 ,.Abdel Wahab et al 2007)مرزا،  الكمبري 
وبناءا على هذه الخصائص ( 5)الشكل (. ; 2014

الليثولوجية المناسبة للدينامكية الجيومورفولوجية، عبر 
العصور الجيولوجية، مرورا بفترات المناخ القديم 
 الذي ترك بصماته على المملكة العربية

 ,.Sanlaville, 1992 ; Thomas et alالسعودية
1998 ; Abdel Wahab et al., 2014) .) 

 

 

 تآكل السطح العلوي لطبقة التوفا المتحجرة المتوضعة  -ج  - ب -بنية األشكال ودينامكيتها: أ . 5شكل 

 (09/11/2013: )الباحثون بركانيةالفوهة الجدران في مقطع  - على تكوينات بازلتية ونقل المنحوتات باتجاه قاع الوعبة، د
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من خالل تحليل البيانات المتعددة المصادر و 
المعتمدة في البحث، تبين أن مقلع الوعبة يشهد 
تطورا جيومورفولوجيا هاما، والدليل على ذلك تشكل 

ركامات السفوح وانهياالت انصباب ومخاريط مخاريط 
تتوضع بشكل تكوينات سطحية عند نهاية سفوح 

ى هذه الديناميكية إلى نشاط وتعز  (.6 المقلع )الشكل

عمليات التجوية على طبيعة صخرية هشة. 
أن التطور الجيومورفولوجي يتم أكثر على والمالحظ 

الناحيتين الشرقية والغربية من الجهتين الشمالية 
والجنوبية. وتعزى االختالفات الرقمية في المتغيرات 

ذي كية الجيومورفولوجية اليالمورفومترية إلى الدينام
 تشهدها الوعبة.

 

 

 (09/11/2013)الباحثون:  ، مخروط انصباب، مخروط ركاماتفرشات مائيةبنية األشكال ودينامكيتها: . 6شكل 

نظرا لنشاط التعرية التفاضلية، حيث تتآكل الطبقات و 
ولوجية ثالجيولوجية بوتيرة تتناسب مع الطبيعة اللي
خاصة  ودرجة مقاومتها، بمساعدة عامل االنحدارات،
، %25في القطاعات التي تتعدى نسب انحداراتها 

حيث فعل عمليات التجوية بأصنافها الثالثة 
من خالل الزيارات و  )ميكانيكية، كيميائية، حيوية(.

الحقلية تبين ذلك، حيث يتم تجوية تكوينات حلقات 
التوفا المتحجرة التي تعلو الفوهة، وتصدعات 

وقد (. 8 - 7 نيميكانيكية لصخور البازلت )الشكل
أيضا نظام التصريف المركزي والخارجي للوعبة  مثل

، حيث للفوهةي دورا بارزا في التطور الجيومورفولوجي
السطحي على عدة  الجريانينشط على أعالي الوعبة 

الذي والفرشات المائية، المركز ، المنتشرأشكال منه 
يعمل على تعرية وكشط التكوينات السطحية لحلقات 

 .والتي هي بداية لتشكل تربة فقيرةالتوفا، 
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 (2007مرزا، )مقطع جيولوجي للتدفقات البركانية التي تعلو حواف فوهة الوعبة  .7 شكل
 

 

 تجوية  - ج –لبازلت، ب لصخور اتجوية ميكانيكية  -، أفي أعالي المقلع . نشاط عمليات التجوية8 شكل

 (09/11/2013)الباحثون: لتكوينات التوفا كيميائية وحيوية 

 

الرسوبيات وفي األخير يعتبر الحجم الهائل من 
والتكوينات السطحية المتوضعة في قاع المقلع من 
المؤشرات األساسية في الدراسات الجيومورفولوجية 
لما لها من أهمية بالغة في فهم وشرح الظاهرات 

وفي . (9)الشكل  الطبيعية المميزة لسطح األرض
العمل الرسوبي يرتبط ارتباطا  هذا اإلطار، فإن وتيرة

كية الجيومورفولوجية للوعبة. يوثيقا مع حدة الدينام
وعليه فإن رسوبيات قاع المقلع هي نتاج فعل التعرية 
والتجوية بأنواعها المختلفة، والمنقولة عبر شبكة 

 Abdel). التصريف المركزي للوعبة وفعل الرياح

Wahab et al., 2014)   ويالحظ ارتفاع نسبة
المسامية وتجانسها وفي مختلف أعماقها الرسوبيات، 
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مما يدل على أن حبيباتها دقيقة ذات فرز جيد وهي 
. أما نتائج التحليل أقرب ما تكون إلى الطين
لحبيبي أن التوزيع ا الميكانيكي )الحبيبي( فتبين

منتظم، وذات جزيئات متجانسة توضعت في ظروف 
 ترسيبية عادية.

 

 قطاع في الرسوبيات يبرز -: أفي قاع المقلعمترسبة محا  الغرين واأل هائلة منكمية  كيتها:يبنية األشكال ودينام .9شكل 

 السمك المعتبر -لع درسوبيات قاع المق -رسوبيات رمادية اللون ذات األصل البركاني، ج -سمكها الكبير، ب 

 (09/11/2013)الباحثون:  ”سم 5-3 ”للطبقة الملحية 

 

 استخدامات بشرية .4.1
تفتقر منطقة الدراسة إلى النشاطات البشرية حيث 

ويلف المقلع طريق ترابي من ، معبد طريق هايصل
الغرب إلى الشرق مرورا من الناحية الشمالية، مع 

ئر في نخيل وبمجموعة قليلة من أشجار الوجود 
 .بداية الحافة الداخلية للمقلع

 خالصةال
يمكن اعتبار الخرائط الجيومورفولوجية بمثابة أداة 
أولية إلدارة األراضي والمخاطر الجيومورفولوجية 
والجيولوجية، فضاًل عن توفير بيانات األساس 

ويمكن  .للقطاعات التطبيقية األخرى للبحوث البيئية

أو  ،تحليليةأو  ،تصنيفها على أنها أساسية
متخصصة، لتقديم تصور مورفولوجي للعمليات 

 أو إعطاء رؤية لنموذج طبيعي معين ،النشطة
(Dramis et al., 2011 ; Cooke and Doornkamp, 

1990 ; Paron and Claessens, 2011).  وإن الخرائط
المشتقة تركز على سمة أو تطبيق معين، ومن 

ة، التي تعطي أمثلتها خرائط الخطر الجيومورفولوجي
تصور للظواهر المسببة في المخاطر وحجمها 

وعلى الرغم من العرض المتنامي  .وتواترها
للمعلومات الرقمية عالية الدقة على سطح األرض، 
فإن المعلومات المكتسبة من المراقبة المباشرة في 
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الحقل توفر تفاصيل غير مسبوقة والوصول إلى 
انية والتخطيط نتائج قيمة. وتتيح المراقبة الميد

المرافق الطريقة األكثر وزنا لتقدير خصائص 
المناظر الطبيعية وتقييم التضاريس والتحليل 
الجيومورفولوجي. وعلى الرغم من أن رسم الخرائط 
الميدانية من خالل المراقبة المباشرة يتأثر بالمهارات 
)الخبرة(، فإنه يسهل التعرف على المناظر الطبيعية 

قلية وأفكار الباحث والمهتم بمثل ويسمح بتطوير ع
(. Cooke and Doornkamp, 1990هذه المواضيع )

ويعتبر هذا العمل بداية طريق ألبحاث أخرى، وبرؤى 
متعددة، لكثير من التخصصات الجغرافية 
والجيولوجية، مما يتطلب مواصلته بدراسات مماثلة 
تعكس القيمة االقتصادية لهذه المناظر الطبيعية 

للناحية الغربية من المملكة العربية السعودية، المميزة 
 ,.Moufti et al). ودورها البارز في التنمية المستدامة

2013)  
 
 

 شكر وتقدير
يتقدم فريق الدراسة بالشكر لعمادة البحث العلمي، 

جدة، على دعمها العلمي  –جامعة الملك عبد العزيز
-G:277والمادي لهذا المشروع بالمنحة البحثية رقم: 

125-1440. 
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The Geomorphological Map of Al Wahbah’s Crater at Harrat Kishb, 

 Western Saudi Arabia 
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Abstract. the trend in geomorphological research is closely linked to proper environmental management 

and integrated spatial planning. The geomorphological map is a representative model of surface forms, in 

order to know the different evolutionary processes. The objective of this project is to produce a 

geomorphological map of Al Wahbah crater located in Harrat Kishb, Al-Taif western of Saudi Arabia, as 

a national and regional tourist landmark and a pole of attraction for tourists from and a pole to attract 

tourists from the Kingdom and abroad, to create a dynamic development of the region. It can be used for 

several uses, including: urban planning, technical construction, land protection and natural disaster 

management. 

Key-words: Caldera, Geomorphology Map, Al Wahbah Crater, Harrat Kishb, Saudi Arabia. 
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