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ملخص
جهاتها  من  املنورة  املدينة  الربكانية  الطفوح  حتت�سن 

الثالث: ال�سرقية، اجلنوبية والغربية على �سكل قو�س مفتوح 

الطبوغرايف  ال�سكل  هذا  اأعطى  وقد  ال�سمالية.  الناحية  من 

جيومورفولوجية  حيث  من  فريدا  متيزا  املنورة  للمدينة 

املركز،  نقطة  ميثل  ال�سريف  النبوي  امل�سجد  فهذا  املنطقة. 

الالبية  املرتفعات  به  حتيط  ر�سوبي  حو�س  يف  يقع  حيث 

اأ�سبعي  �سكل  ذات  بازلتية  حّرات  وهي  جهاته،  معظم  من 

الكربى،  رهاط  حلرة  ال�سمالية  الطرفية  النهايات  متثل 

حتى  جنوبا  الطائف  �سمايل  من  كم   300 مل�سافة  متتد  التي 

يف  بارزا  دورا  احلرار  لهذه  كان  وقد  �سمال.  املنورة  املدينة 

تنمية  الن�ساط الزراعي يف املدينة املنورة، كما حافظت على 

هو  البحث  هذا  من  الهدف  ال�ستنزاف.  من  اجلوفية  املياه 

درا�سة حّرات املدينة املنورة جيومورفولوجيا، والتعرف على 

على  بالعتماد  الطبيعية،  ومالحمها  وم�سمياتها،  اأنواعها، 

جيولوجية،  طبوغرافية،  )خرائط  امل�سادر  متعددة  بيانات 

5 لعام  مو�سوعية، مرئيات ف�سائية للقمر ال�سناعي �سبوت 

2012 بتطبيق الت�سنيف املوجه للمرئية املركبة يف املجالني 

امليدانية(،  املعرفة  مع  الأحمر  حتت  من  والقريب  املرئي 

واإظهار دورها يف تفعيل مفهوم التنمية امل�ستدامة يف احلفاظ 

باملدينة،  الب�سري  الن�ساط  دور  املياه اجلوفية، وحتفيز  على 

والزوار  والعّمار  يرتاده احلجاج  وبارز  �سياحي مهم  وكمعلم 

والإقليمية  املحلية،  امل�ستويات  على  مثيل  له  يوجد  قلما 

والدولية.

بيانات  املنورة،  املدينة   ، احلـــّرات    : الّدالة  الكلمات 

متعددة امل�سادر، التنمية.
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Abstract
Lava formations surrounding the Holy 

city of Al Madinah Al Munwwarah from 
three different locations: East, South, 
West. The Northern area is open. The 
Holy mosque is located in a bolson like 
area, covered by Quaternary depositions. 
It stands as the center of Al Madinah. The 
purpose of this investigation is: To study 
the geomorphology of lava formations at 
Al Madinah, based on Multi-Source Data 
(Topographic maps, Geological maps, 
Thematic maps, Satellite image – SPOT 5 
in 2012, to apply supervised classification 
and knowledge of the field) ; To recog-
nize the lava different types; To appraise 
the chances of it's future volcanic erup-
tions ; To evaluate its roles as developing 
groundwater sustainability in Al Madinah 
area; and to support the concept which re-
fer to as a unique target for tourism.

Key words: Lava Formations, Al Madi-
nah Al Munwwarah, Multi-Source Data, 
Sustainability.
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د. حممود اإبراهيم الدوعان   

د. حممد العبا�س داودي

الحـــّرات  في منطقة المدينة المنورة 

1. مقدمة
يف  املنت�سرة  القلوية  الأوليفينية  البازلت  تدفقات  ت�سكل 

اأكرب  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الغربي  اجلانب 

 Brown( عن   2007 مرزا،  العامل  يف  الربكانية  املناطق 

et al., 1989.( حتيط احلـــّرات  الربكانية املدينة املنورة 
من جهاتها الثالث: ال�سرقية، اجلنوبية، والغربية على �سكل 

املظهر  اأعطى هذا  وقد  ال�سمالية.  الناحية  قو�س مفتوح من 

اجليومورفولوجي للمنطقة متيزا فريدا من حيث مظاهرها 

اأودية  لبية،  فر�سات  منخفظات،  مرتفعات،  الت�ساري�سية: 

وخرباوات. وقد كان لهذه التكوينات الربكانية دورا بارزا يف 

تنمية الن�ساط الزراعي يف املدينة املنورة، كما حافظت على 

تكوينات املياه اجلوفية ال�سحلة من ال�ستنزاف.

املنورة  املدينة  حّرات  درا�سة  الورقة  هذه  تعر�س 

م�سمياتها  اأنواعها،  على  والتعرف  جيومورفولوجيا، 

ومالحمها الطبيعية، وذلك بالعتماد على معطيات متعددة 

واخلرائط  بعد،  عن  ال�ست�سعار  بيانات   : منها  امل�سادر 

والزيارات  املنطقة،  عن  املتوفرة  واجليولوجية  املو�سوعية، 

وم�ساهمتها  احلـــّرات  هذه  دور  لإبراز  املتكررة،  امليدانية 

املتمثل يف احلفاظ على  امل�ستدامة  التنمية  يف تفعيل مفهوم 

ل�سدة  الطبيعية  مل�سادرها  الو�سول  و�سعوبة  اجلوفية،  املياه 

و�سعوبة  الربكانية،  الطفوح  هذه  بها  تتميز  الذي  الت�سر�س 

اجتيازها باأي حال من الأحوال. 

ال�سناعي  للقمر  الف�سائية  للمرئيات  الرقمية  املعاجلة 

طريق  عن   2005 لعام  ولند�سات7   2012 لعام  �سبوت5 

عملية  بعد  املوجه  غري  بالت�سنيف  مرورا  املوجه  الت�سنيف 

من  والقريب  املرئي  املجالني  يف  املركبة  للمرئية  التح�سني 

بتحديد مناطق احلّرات حيث تظهر  الأحمر، �سمحت  حتت 

اختالفات الب�سمة الطيفية بني عدة اأنواع من الالبا الربكانية 

املختلفة : احلام�سية، املتو�سطة، القاعدية، وفوق القاعدية، 

ح�سب ن�سبة تركيز ن�سبة ثاين اأك�سيد ال�سيلكون فيها. وتختلف 

�سماكتها ح�سب لزوجتها و�سرعة تدفقها، فاحلام�سية كونت 

اله�ساب يف �سرق املدينة املنورة، والقاعدية وفوق القاعدية 

املنورة  املدينة  اأجزاء  معظم  يف  الالبية  الفر�سات  كونت 

 Camp et al., 1987 ; Al Kwatli). 1993 ،ال�سنطي(

; et al., 2012
احلـــّرات    هذه  عرب  موا�سالت  خطوط  فتح  الآن  مت  كما 

لو�سول  الأ�سا�سية  الربكانية  خماريطها  اإىل  الو�سول  �سهلت 

ال�سياح اإليها، كما اأن عجلة التقدم �ساهمت يف اإزالة معظم 

�سخورها لعمل خمططات عمرانية نظرا للتو�سع الكبري الذي 

ت�سهده املنطقة بعد عمل تو�سعة احلرم النبوي ال�سريف.

2. منطقة الدراسة
اململكة  من  الأو�سط  الغربي  اجلزء  يف  املنورة  املدينة  تقع 

العربية ال�سعودية بني خطي طول 30'39°- 46'39° �سرقا وبني 

يحدها   .)1 )�سكل  �سمال   °24'32  -°24'25 عر�س  دائرتي 

ال�سرق  اأحد ومن اجلنوب جبل عري، ومن  ال�سمال جبل  من 

حـــّرات(  )جمع  احلرار  بع�س  حتدها  والغرب  واجلنوب 

واجل�سة،  �سوران،  حـــّرة  و  ال�سرق؛  من  واقم  حـــّرة  مثل: 

الغربي  واجلنوب  واجلنوب،  ال�سرقي،  اجلنوب  من  وبيا�سة 

على التوايل، ويحدها من الغرب حـــّرة الوبرة، ومعظم هذه 

ال�سرقي  ال�سرق واجلنوب  تزداد م�ساحتها من جهة  احلرار 

رهاط  حلـــّرة  الطرفية  النهايات  احلرار  هذه  متثل  حيث 

بعد  م�ساحة  اململكة  حرات  التكوين"ثاين  احلديثة  الكربى 

2007( و حـــّرة رهاط  حرة خيرب الكربى م�ساحة" )مرزا، 

متتد من الطائف جنوبا حتى املدينة املنورة �سمال اأكرث من 

300 كيلومرت)Brosset, 1976(  )�سكل 2(.

3. االطار الطبيعي للمنطقة
تتميز منطقة الدرا�سة باملظاهر التالية :

1.3.  املرتفعات

حتيط املرتفعات باملدينة املنورة من معظم جوانبها، فمن 

والفر�سات  الربكانية  الفوهات  حيث  ميطان  جبال  ال�سرق 

اجلنوبي  احلد  ميثل  الذي  عري  جبل  اجلنوب  ومن  الالبية. 

حلرم املدينة املنورة، وجبل خاخ الذي يعترب امل�سدر الرئي�س 

الغرب  ومن  املدينة،  جنوب  حلرات  الالبا  طفوحات  ملعظم 

ذباب  وجبل  �سلع،  وجبل  غراب،  وجبل  اجلّماوات،  جبال 

خلف  ثور  وجبل  العظيم  حد 
ُ
اأ جبل  ال�سمال  ومن  )الراية(، 

حد من جهة ال�سمال الذي ميثل احلد ال�سمايل حلرم 
ُ
جبل اأ

املدينة املنورة )كعكي، 1999، الدوعان، 2006(. 

الطفوح الربكانية  .2.3

باملدينة  املتعددة  ا�سكالها  يف  الربكانية  الطفوح  حتيط 

املنبثقة  الالبا  ان�سيابات  وت�سل  جهاتها  معظم  من  املنورة 

وت�سمى  ال�سريف  النبوي  احلرم  من  القرب  اإىل  منها 

وقد   .)7  ،6  ،5 )اأ�سكال   ،)1972 )العيا�سي،  باحلـــّرات   
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�سكل 2. احلـــّرات   يف اململكة العربية ال�سعودية حيث تظهر الكتلة املركزية تتو�سط الدرع العربي 

�سكل 1. منطقة الدرا�سة
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كونت حّرات املدينة املنورة �سكال هالليا حول امل�سجد النبوي 

ال�سريف ظهره للجنوب وذراعاه ممتدان نحو ال�سمال، حيث 

ميثل ذراعه ال�سرقي حرة واقم، وذراعه الغربي حرة الوبرة، 

وهما احلرتان اللتان ذكرهما النبي امل�سطفى - �سلى اهلل 

)ال�سمهودي،  املنورة  املدينة  حرم  حتديد  يف   - و�سلم  عليه 

911هـ(. وقد طغت معظم هذه الطفوح الربكانية على معظم 

وجعلت  واجتاهاتها  م�ساراتها  وحددت  املنورة  املدينة  اأودية 

بفر�سات  اأو  �سميكة،  بطبقة  اأو مغطاة  اأودية مطبوعة،  منها 

التعرية يف  ون�سطت   .)3 القاعدية )�سكل  الالبا  خفيفة من 

ت�سكل  بذلك  الأقل مقاومة، فهي  املحيطة باحلرات  املناطق 

مظهرا من مظاهر الت�ساري�س املقلوبة )مرزا، 2007(.

اأودية املدينة املنورة  .3.3

ثالثة  اأودية،  �ستة  املنورة  باملدينة  احلرم  منطقة  يدخل 

قناة  هي:  الرئي�سة  الأودية  فرعية،  وثالثة  رئي�سة،  منها 

والعقيق وبطحان، والأودية الفرعية هي: رانوناء، ومذينيب، 

هذه  معظم  اأن  يالحظ  كما   .)1999 )الدوعان،  ومهزور 

الفر�سات الالبية التي ت�سري يف م�ساراتها الأودية تتبع خطوط 

�سمايل   - جنوبي  الأول:  اجتاهات:  ثالث  يف  النك�سارات 

الثاين:  العقيق؛  وادي  وميثله  الأحمر  للبحر  لإخدود  موازيا 

وهو  )العاقول(  قناة  وادي  وميثله  - غربي  �سرقي  اجتاه  يف 

؛ والجتاه  الأحمر  للبحر  الرئي�س  املحور  متعامد على اجتاه 

الثالث: جنوبي �سرقي - �سمايل غربي وميثله وادي بطحان 

الأودية  وقد حجبت  الأحمر.  البحر  موازيا ملحور  اأي�سا  وهو 

الطفوح  امتدادات  مع  احلرم  منطقة  اإىل  الداخلة  الرئي�سة 

الربكانية كثري من الأودية املتجهة �سوب املدينة املنورة من 

ل  احلل  اأودية  اأن  اآخر  مبعنى  احلرم.  منطقة  اإىل  الو�سول 

تدخل منطقة احلرم.

4.3. الأرا�سي املنخف�سة

الفر�سات  من  حولها  مما  ارتفاعا  الأقل  الأرا�سي  وهي 

والتي  املنورة  للمدينة  املركزية  املنطقة  وميثلها  الالبية، 

�سهلية  منطقة  وهي  ال�سريف.  النبوي  امل�سجد  يتو�سطها 

منخف�سة معظم مكوناتها من ر�سوبيات الزمن الرباعي وهي 

على �سكل حو�س مقعر نتج ح�سيلة عدة عوامل مورفولوجية 

مرت بها هذه املنطقة. وهو على هيئة اأحوا�س الُبل�سن، حيث 

اأن احلو�س حماط باملرتفعات من معظم جهاته وله فتحت 

جممع  منطقة  ميثلها  الغربي  ال�سمايل  اجلزء  يف  ت�سريف 

حد، 
ُ
اأ الأ�سيال عند النهاية الطرفية للكتف الغربي من جبل 

وهي اأخف�س نقطة يف املدينة املنورة تتجمع فيها جميع اأودية 

املدينة الداخلة اإىل منطقة احلرم وي�سل ارتفاعها اإىل "545 

مرت فوق م�ستوى �سطح البحر" )الدوعان، 2006(.

�سكل 3. جيولوجية منطقة الدرا�سة " ميني " وتوزيعات الطفوح الربكانية يف املدينة املنورة " ي�سار " 

)ح�سب Moufti et al., 2012 مع التعديل( 

د. حممود اإبراهيم الدوعان   

د. حممد العبا�س داودي

الحـــّرات  في منطقة المدينة المنورة 
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5.3. ترب املدينة املنورة

معظم ترب املدينة من الرتبة ال�سحراوية املنقولة اجليدة 

الربكانية  باملفتات  اإذا اختلطت هذه الرتب  للزراعة خا�سة 

املنقولة عرب املجاري املائية والغنية جدا بالكثري من العنا�سر 

املعدنية املفيدة للزراعة.

4. منهجية  العمل
النقاط  يف   )8 )�سكل  البحث   هذا  منهجية  اإيجاز  ميكن 

التالية :

والكتب  واملراجع  امل�سادر  من  املكتوبة  املعلومات  جمع   -

والدوريات.

- ال�ستفادة من املراجع القدمية التي حتدثت عن مظاهر 

ال�سطح يف املدينة املنورة.

للمدينة  والطبوغرافية  اجليولوجية  اخلريطتني  قراءة   -

املنورة وحتليلهما.

- معاجلة رقمية للمرئيات الف�سائية )�سبوت5 عام 2012 

الطيفية  الب�سمة  على  بالعتماد   )2005 عام  ولند�سات7 

لل�سخور )�سكل 9(.

- الزيارات امليدانية املتعددة ملنطقة الدرا�سة واأخذ �سور 

لأمناط الالبا الربكانية املوجودة حول املدينة.

- درا�سة اآثار اآخر الرباكني ثورانا �سرق املدينة املنورة �سنة 

654 هـ "1256م" والذي اأخرب عنه امل�سطفى �سلى اهلل عليه 

و�سلم، حيث مازالت اآثاره باقية حتى الآن، وك�سف عنه كامب 

وروبول يف درا�ستهما لفرتات الثوران الربكاين حلرة رهاط 

اأن حدوثها مر بثالث مراحل، منتقلة مبرور الزمن يف اجتاه 

 Camp( عن،   2007 )مرزا،  املنورة  املدينة  نحو  ال�سمال 

.and Roobol, 1989
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�سكل 8. منهجية العمل

�سكل 9. الب�سمة الطيفية لل�سخور النارية )ح�سب Cavayasr, 2014 مع التعديل(

د. حممود اإبراهيم الدوعان   

د. حممد العبا�س داودي

الحـــّرات  في منطقة المدينة المنورة 
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5. نتائج ومناقشة
من خالل املعاجلة الب�سرية للمرئيات الف�سائية واملعرفة 

�سمن  التالية  النتائج  ا�ستخال�س  ميكن  للمنطقة  امليدانية 

حمورين، الأول جيومورفولوجي والثاين تنموي.

اأن  يالحظ  اجليومورفولوجي،  املحور  يخ�س  فيما  اأول: 

به  الذي حتيط  ال�سريف  النبوي  للم�سجد  الر�سوبي  احلو�س 

املرتفعات من اجلهات الثالث ومفتوح من الناحية ال�سمالية 

2002(، تغطيه تكوينات بركانية على �سكل  الغربية )طلبه، 

املناطق  هذه  اإىل  الإن�سان  و�سول  اأعاقت  لبية،  فر�سات 

لفرتات طويلة من الزمن حتى العقدين املا�سيني، حيث بداأ 

التو�سع يجتاح املدينة وبداأ ال�ستثمار الب�سري ي�سل اإليها، كما 

املياه اجلوفية من ال�ستنزاف  عملت احلـــّرات   على حفظ 

ا�سطناعية  ك�سدود  وعملت  احل�سرية،  لال�ستخدامات 

للحفاظ على املياه اجلوفية حول املدينة املنورة )�سكل 10(. 

هيدرولوجيا يعترب حو�س وادي قناة هو الأكرث جتميعا للمياه 

لكرب حجم حو�س ت�سريفه، ولكرثة وجود الفر�سات الالبية 

ذات  الأودية  ووجود  الرافدة،  جماريه  معظم  تعرت�س  التي 

اجليولوجية  البنية  بني  توافق  مع  فيه،  الداخلي  الت�سريف 

 .)1999 )الدوعان،  املياه  اجتاه  وحركة  والفوا�سل''  ''ال�سقوق 

من ناحية التعاقب الطبقي، تتكون حرات املدينة املنورة من 

عدة وحدات ا�سرتاتيجرافية عليا )بازلت اأوليفيني حديث( 

النحتي،  التوافق  عدم  اأ�سطح  من  جمموعة  مابينها  تف�سل 

حيث يالحظ اختالف الب�سمة الطيفية للتدفقات البازلتية 

فح�سب  11ب(.  و  11اأ  )ال�سكلني  الف�سائية  املرئيات  على 

2007 فاإن التدفقني الأخريين  الدرا�سة التي قام بها مرزا، 

احلجري  الع�سر  بعد  كان  الأول  التايل:  املنوال  على  حدثا 

على  اعتمادا  امليالد،  قبل   )6000 و   4500( بني  احلديث 

قيا�س الأعمار بوا�سطة كربون C14. اأما التدفق الثاين فهو 

عهد  يف  الأوىل  فرتتني:  خالل  انبثقت  بازلتية  وحدة  اأحدث 

اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه عام 20هـ / 640م 

والثانية كانت يف عام 654هـ / 1256م.
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�سكل 10. مناطق احلـــّرات   )مرئية �سبوت 5 "2012") 

�سكل  11 اأ . الب�سمة الطيفية ملناطق احلـــّرات   ح�سب مرئية �سبوت 5 "2012" 

املائية  املجاري  فاإن  التنمية  ملحور  بالن�سبة  ثانيا: 

نوعية  حتديد  يف  لفت  ب�سكل  تتحكم  الربكانية  والغطاءات 

الأن�سطة الب�سرية )الزراعة، العمران، الطرق(، كما عملت 

الرتاكمات الالبية ك�سدود طبيعية حلجز املياه، ورفع من�سوب 

املياه ال�سطحية اجلوفية التي اأ�سهمت يف التنمية الزراعية يف 

بطون الأودية وحول حماورها، كما مت ال�ستفادة من �سخور 

هذه احلرار يف امل�ساريع الهند�سية للطرق وبناء ال�سدود. اأما 

الأرا�سي املغطاة باحلـــّرات  فا�ستخدمت كمخططات �سكنية 

نظرا للتو�سع العمراين الذي ت�سهده املدينة املنورة يف الوقت 

العتبار  بعني  اأخذ  الإطار  هذا  يف  الإ�سارة  جتدر  احلا�سر. 

العمراين  الن�سيج  ومتدد  املتوا�سلة  الزلزالية  الأن�سطة 

بدرا�سة  العمل  هذا  يتبع  اأن  ويف�سل  احلرات.  ح�ساب  على 

مع  للمنطقة  وهيدروجيولوجية  هيدرولوجية،  جيولوجية- 

الأودية  اأحوا�س  يف  املختزنة  املياه  ونوعيات  بكميات  معرفة 

الرئي�سة والأودية الرافدة، وعمل �سدود حتت �سطحية لالأودية 

من  لال�ستفادة  احلرم  ملنطقة  الداخلة  والفرعية  الرئي�سة 

مياهها املن�سابة نحو جممع الأ�سيال يف �سمايل غربي املدينة 

 Doaan &(. يف امل�ساريع الزراعية الوا�سعة يف تلك املنطقة

)Daoudi, 2013

د. حممود اإبراهيم الدوعان   

د. حممد العبا�س داودي
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�سكل 11ب . الب�سمة الطيفية ملناطق احلـــّرات   ح�سب مرئية  لند�سات 7 "2005"

6. خالصة
�سمحت هذه الدرا�سة باإبراز اأهمية احلـــّرات   ودورها يف 

مماثلة  بدرا�سات  العمل  هذا  موا�سلة  يتطلب  مما  التنمية، 

املميزة  الطبيعية  املوارد  لهذه  القت�سادية  القيمة  تعك�س 

للناحية الغربية من املمكلة العربية ال�سعودية. وهو ما ي�ستدعي 

 Regional Intelligence( اإن�ساء منظمومة ذكاء جهوي

تهيئة  م�ساريع  تطوير  على  تعمل  اأن  �ساأنها  من   )System
مناطق احلـــّرات   وا�ستغالل مواردها، حماية وحفاظًا على 

تنوعها. يف ظل انت�سار النموذج الإر�سادي لل�سبكة العنكبوتية 

ميكن   ،)Web2.0 Paradigm( الثاين  اجليل  من 

املنظومة  هذه  لتعزيز  املنطقة  �سكان  بيانات  على  العتماد 

للذكاء اجلهوي.
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