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:ملخص  
 

      تتطلب عمليات إدارة الموارد الطبيعية بالمناطق الجافة ضرورة االستعانة بتقنيات من 
شأنها توفير قواعد بيانات يسهل التعامل معها ، وفى ذات الوقت يتم الحصول من خاللها على 

.نتائج محددة ودقيقة ، وبأقل تكلفة وجهد   
 وتعد الخريطة الجيومورفولوجية أداة مناسبة يتم االستعانة بها عند دراسة وتقييم الموارد     

الطبيعية ، لما تقدمه تلك الخريطة من معلومات تعد بمثابة األساس الذى ترتكز عليه كافة 
.محاور التنمية الشاملة فى إقليم ما        

" عنيزة " متراً إلى الشرق من مدينة  كيلو١٤والعوِشِزية قرية زراعية تقع على بعد 
" إحدى مدن منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ، فيها سبخة أضيفت إليها فعرفت بـ

   ."سبخة العوِشِزية 
وتقع سبخة العوشزية ضمن  فئة السبخات ذات النشأة التركيبية ، إذ كانت البدايات 

انتابت هضبة نجد خالل عصور الزمن األولى لتشكلها عقب الحركة األرضية التى 
 الذى تشغل السبخة جزءاً من قاعه –الجيولوجى الثالث ، والتى أعقبها انفصال المجرى التالى 

  الذى كان يمثل رافداً جنوبياً للمجرى الرئيسى لوادى الرمة ، وفى ذات –فى الوقت الحاضر 
ع االنفصال  ،  وباكتمال عملية الوقت دأبت روافد المجرى التالى  بإرساب حمولتها فى موض

االنفصال تحول هذا الجزء من المجرى التالى إلى حوض مستطيل ذو تصريف داخلى 
سرعان ما استقطب المجارى المائية المنحدرة فوق أسطح كويستات عنيزة والخرطم ليتشكل 

 .منها حوض تصريف السبخة 



بعاً ألصل نشأتها إلى سبع  وتتعد الظاهرات الجيومورفولوجية بالحوض ، والتى تصنف ت
ظاهرات تركيبية النشأة ، وظاهرات بفعل النحت المائى : مجموعات رئيسية تشمل 

،وظاهرات بفعل اإلرساب المائى، وظاهرات اإلرساب الحوضى، وظاهرات اإلرساب 
 .الريحى، وظاهرات بفعل عمليات التجوية وحركة المواد، والظاهرات المتبقية

 ٣,٧٨ السطحى  ألحواض التصريف الرئيسية بالحوض بحوالى وتقدر كمية الجريان
مليون متر مكعب ، ويعد تخزينها فى آبار سطحية هو الوجه األمثل للحفاظ عليها الستغاللها 

  عند الحاجة إليها 
ويمكن االستفادة بدرجة كبيرة من اإلمكانيات التى يتيحها التعامل مع نظم المعلومات 

لجيومورفولوجية، وجوانبها التطبيقية بشكل يناسب صناع القرار، الجغرافية فى الدراسات ا
باإلضافة إلى ما يتعلق بتخزين وتعديل وتحديث وتحليل البيانات الجيومورفولوجية ، وانتاج 

يجب على الجيومورفولوجيين ، إال أنه الخرائط الجيومورفولوجية بأقل جهد وفى أقصر وقت
ع أداء برامج  نظم المعلومات الجغرافية المتاحة بشكل الجغرافيين البحث عن إمكانية لتطوي

يضمن وجود توازن بين األسلوبين الوصفى والكمى ، ويضمن تواجدهم الفعال بين بقية فروع 
الجغرافيا والعلوم األخرى التى سبقتهم فى التعامل مع تلك النظم المعلوماتية ، خاصة وأن 

قدرة الجيومورفولوجيين فى  استيعاب تاريخ علم الجغرافيا يحمل بصمات واضحة عن 
 .  األدوات والتقنيات الحديثة
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Summary: 
 Operations require management of natural resources in dry areas need to use the 
techniques that provide databases easy to handle, at the same time which is obtained 
on specific and accurate results, and at the lowest cost and effort. And 
geomorphological map is a tool suitable for use when the study and evaluation of 
natural resources, as provided by the map information serves as the foundation for all 
axes of comprehensive development in the region. And Al- Aushazya farming village 
located 14 kilometers to the east of the city "Onaizah" one of the cities of Qassim 
region, Saudi Arabia, where marsh Added knew b "marsh Al- Aushazya ". 
Located marsh Al- Aushazya within the category of marshes with origination 
synthetic, as it was the very beginning of posed after ground movement that seized the 
Najd Plateau during the eras of geological time. And exceed phenomena 
geomorphological basin, which are classified according to the origin of its inception 
to seven main groups include: the phenomena of structural origin, water erosion 
phenomena, phenomena due to water deposition, the phenomena of basin deposition, 
phenomena wind deposition, by weathering processes and the movement of materials 
phenomena, and remaining phenomena. The amount of runoff for the major drainage 
basins dock at about 3.78 million cubic meters, and is stored in the shallow wells is 
optimized to preserve it for use when you need it. And can greatly benefit from the 
possibilities offered by dealing with geographic information systems in studies 
geomorphological, and aspects of Applied appropriately decision makers, in addition 
to the store, modify and update data analysis geomorphological, and produce maps 
geomorphological minimal effort and in the shortest time, but it must 
geomorphologists geographers Find the possibility to adapt the performance of GIS 
software available so as to ensure a balance between the two approaches descriptive 
and quantitative, and ensuring presence effective among the rest branches geography 
and other sciences before them in dealing with these information systems. 

 


