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  :ملخص
اصر البيئة الطبيعية والتأثير فيها بصور شتى، إال أنه فـي جميـع             يحاول اإلنسان جاهداً تطويع عن    

محاوالته يتجاهل مفهوم التوازن البيئي، مما قد يتسبب في ظهور آثار جانبية ضارة، قد يتزامن ظهورها                
  .مع وقت استغالله لها، وقد تظهر آثارها في وقت الحق، وبشكل يهدد استقراره وأنشطته المختلفة

سات الجيومورفولوجية أهمية لمثل هذه اآلثار الجانبية، من خالل اهتمامها بدراسـة            وقد أولت الدرا  
ظاهرات سطح األرض وعوامل وعمليات تشكيلها، وما يرتبط بها من أخطار طبيعيـة، بهـدف طـرح      

  .مقترحات وأساليب مناسبة إلدارتها، ودرء أخطارها، وجلب منفعتها
فـوق سـطح     والتي ظهرت    ،قة، الحفر الغائرة الكارستية   ومن بين الظاهرات الجيومورفولوجية الدقي    

ـ األرض بشكل متسارع وفجائي  Cover-Collapse حفـر االنهيـار الغـائرة   "  من النمط المعروف بـ

sinkhole"     بمحافظـة األسـياح التابعـة لمنطقـة         ١٩٩٥خالل شهر ديسمبر من عـام       في أعقاب سقوط األمطار 
" عـين بـن فهيـد    " المجاورة لحي العيديـة بمدينـة    " السيح  " وتحديداً بناحيتي القصيم بالمملكة العربية السعودية، ،      

  .بالمحافظة"  طريف " بجنوبي قرية " كهف طريف " عاصمة المحافظة، و
 شماالً ، وخطى طـول      ˚٢٦ ´٤٩ ،   ˚٢٦ ´٤٦ "١٥  وتنحصر منطقة الدراسة بين دائرتي عرض       

  . شرقاً˚٤٤ ´١١ "٣٠ ، ˚٤٤ ´٩ "٣٠
ع حفر االنهيار الغائرة براقات صخور الحجر الجيري التي تشيع بها نظم الفواصل               وترتبط مواض 

وذات القابلية لعمليات الذوبان الكارستي، إضافة إلى زيادة كل من المحتوى المائي للرواسب الـسطحية               
طة، التي  كما ترتبط حفر االنهيار بمنطقة السيح بقيعان مجارى األودية المنبس          ،واإلجهادات الواقعة عليها  

 .تجري بها المياه ببطء شديد؛ حيث أتاحت خصائصها االنحدارية الفرصة لتشبع رواسب قيعانها بالمياه

 عملية حفر اآلبار الجديدة في زيادة سوء حالة اآلبار الجوفية الضحلة، وذلك من خالل               توقد ساهم 
 إلى األعماق األكثـر منهـا       التأثير المباشر على االنخفاض الحاد لمستوى مياهها؛ حيث تسربت مياهها         

 اتضح أن حفـر     وقدانخفاضاً، إضافة إلى انخفاض االرتفاعات البيزومترية لآلبار الجوفية األكثر عمقاً،           
 الجوفيـة   راالنهيار الغائرة بالمنطقة قد وقعت بداخل مجال نصف قطر دائرة التأثير المحـسوب لآلبـا              

  .ستوى المياه الجوفية جراء ضخ المياه من اآلباربمنطقة السيح، ومن ثم وقوعها تحت تأثير انخفاض م
تسبب االنخفاض السريع لمستوى الماء الجوفي في تهيئة الفرصة لظهور حفر انهيـار جديـدة             وقد  

 .تهدد السكن والسكان بحي العيدية المجاور لمنطقة الدراسة

رفولـوجيين   المسح الميداني لظاهرات الكارسـت، وتـشجيع الجيومو        وأوضحت الدراسة أن        
بدراسة ظاهرات الكارست بالصحاري المدارية وفقاً ألسس ومفاهيم علمية سوف تضيف فهـم وتـأريخ               



المالمح الجغرافية خالل الزمن الرابع، دودن الحاجة لمفاهيم ونظريات طُبقت في قارة أوربا، وما زالت               
  . تطبق حتى وقتنا الحالي دون فحص وتدقيق
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Summary:  
Human tries striving to adapt elements of the natural environment and influence 
images various, but in all his attempts ignores the concept of ecological balance, 
which may result in the emergence of adverse side effects, may coincide appearance 
with time to exploit them, may appear effects later, and threatening its stability and its 
activities different. Geomorphological studies has given importance to such side 
effects, through their interest in studying the phenomena of the earth's surface and 
factors and formation processes, and associated natural hazards, in order to put 
forward proposals and appropriate methods to manage, and ward off the dangers, and 
bring benefit. Among phenomena geomorphological minute, drilling cavernous karst, 
which appeared above the ground rapidly and abruptly from style known as "drilling 
collapse cavernous Cover-Collapse sinkhole" in the wake of rainfall during the month 
of December of 1995 province Al- Asiah of the Qassim region, Saudi Arabia, , and 
specifically  neighboring district the "eye bin Fahid" the capital of the province, and " 
Tarif Cave " southern village " Tarif " in the governorate. And the study area 
located between latitudes ٢٦ ´٤٩ ، ˚٢٦ ´٤٦ "١٥˚ ، N  ٤٤´ ١١" ٣٠، ˚ ٤٤´ ٩" ٣٠ ˚ E.  And 
linked to positions Cover-Collapse sinkhole by limestone rocks that are common 
systems are commas and with the capability to operations melting, in addition to an 
increase in the water content of the sediment surface and stresses located them, is also 
linked to drilling collapse area runoff flat floor valleys, being by the water very 
slowly ; where slope characteristics provided an opportunity for seabed sediments 
water logging. Have contributed to the process of drilling new wells to increase the 
poor condition of the wells shallow groundwater, and through a direct impact on the 
sharp decline to the level of its waters; where leaked waters to depths most of them 
down, as well as reduced gains bathometric of wells groundwater deeper, has turned 
out to be Cover-Collapse sinkhole region have occurred within the area of the radius of 
the circle of influence calculated for groundwater wells runoff area, and then they 
occur under the influence of the low level of groundwater by pumping water from 
wells. This has caused a rapid decline to the level of underground water in creating 
the opportunity for the emergence of new Cover-Collapse sinkhole threatens housing 
and Eidia district population adjacent to the study area.  The study showed that the 
field survey of the phenomena of karst, and encourage study phenomena Karst deserts 
tropical according to the foundations and concepts scientific will add understanding 
and history geographical features through time fourth, no need to theories and 
concepts applied in the continent of Europe, and is still applied to the present without 
scrutiny. 

 


