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تبحثثث الرلثثالض موزثثوا كحثثف الكمبثثاع الرمطيثثض عطثثل اللريثث  اللثثاحطي الثثدولي بثثيع مثثدي تي الطيثثث وال   ثث    ثثي 

 ثاش  البحثث لبيعثض .محاولض لطحد مع آمار الكحف ليكع  مو جا يمكع تلبي ث  عطثل اللثر  اى ثر   ثي الممطكثض

الات إلل أع  لبض الغلاء ال بثاتي  ثي الكمباع الرمطيض وأ واا الكحف الرمطي  ي م ل ض الدرالض، كما كش ت الدر

مثع إجمثالي %( 9،1)مثع مجمثوا ملثاحض م ل ثض الدرالثض ككثم، أي مثا يعثادم   2كطم 9،1,0الم ل ض ملاحت  

التابعثض ل ثر  ج ثوب الطيثث ومثا عثدا  لث  ( ال اغثض)ترككت أغطب ه ه ال لبض  ي المثكارا الغثغير  . ملاحضال

 .ح و لبها زئيطض جدا   هي م ال  غغيره جدا ال تظهر بشكم واز

الملثثاحض  اتلمعر ثثض لثثطو  وتغيثثر( م2912و 2999)كمثثا تثثم تحطيثثم مثثرئيتيع  زثثائيتيع لم ل ثثض الدرالثثض لطعثثام 

وشد شام الباحث بعمم عد  كيثارات ميدا يثض، بهثدف تحديثد   ثال عطثل لريث  م ل ثض الدرالثض .الرمطيض  ي الم ل ض

شثراءات ميدا يثض ( 5)غيرات  ي ملتويات  كما تم أيزا أ ث  وتمبيت محلات ل ياس الكحف الرمطي؛ ومعر ض أي ت

، وتبثثيع أع معثثدم لثثرعض تحثثر  (أغلثثلس/ يوليثثو/ يو يثثو) ثث م شيثثاس الكحثثف الرمطثثي  ثثي  غثثوم الثث رو  لثث  

 ثث م اىربعثثيع يثثوم اىولثثل، وع ثثد تحطيثثم عي ثثات رمطيثثض تبثثيع أع أكمثثر العوامثثم ( لثثاعض/كثثم5،5)الحبيبثثات بطثث  

ف الرمطثي كا ثت بلثبب لثرعض الريثاف وزثعف وجثود الغلثاء ال بثاتي وكث ل  بلثبب تمطثح المؤمر  عطل اإل جرا

 التربض  ي الم ال  المتا مض لطلاحم،

رمثثم متولثثل % 2،2ومثع التحطيثثم الحبيبثي لطتربثثض تبثثيع أ هثا  اليثثض مثثع الثبح  كمثثا أع الرمثم يممثثم مثثا  لثبت  

وأوغثل الباحثث . لثيع% 1،2ممثم البثاشي  لثبض مثع الرمثم ال ثاعم الحبيبثات بي مثا ي% 02الحبيبات وما  لثبت  

بالثثت دام الع مثثات اإلرشثثاديض عطثثل جثثا بي اللريثث  اللثثاحطي لتج ثثب وشثثوا الحثثوادث وكيثثاد  عامثثم التوجيثث ، 

وزرور  تجهيك ملثارات إزثا يض وكث ل  تمبيثت الكمبثاع الرمطيثض بالتشثجير عطثل جثا بي اللريث  مث  اى ث   ثي 

ار وت ثدر اىملثار  يث ، وزثرور  العمثم عطثل إ شثاء محلثات رغثد عطثل االعتبار وشثوا الم ل ثض  ثي م ثا  حث

ملتو  مدع الممطكض الم تط ض لتتب  ورغد ه ه الظاهر  ووز   تائج تط  الدرالثات تحثت أعثيع مت ث ي ال ثرار 

 .لوز  ال لل ال كمض لمجابهض الكحف الرمطي عطل اللر 
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Abstract: 
This study investigates sand dunes crawling into the international coastal 

road between the cities of Al-Laith and Al-Qunfudah attempting to limit the 
crawling; and to be an applied model to other roads in Saudi Arabia.  

The study discussed the nature of sand dunes and types of sand crawling within the 
area. Findings revealed that percentage of vegetation represents (0.139) km2 which 
represents (0.1%) of the total area. Most of the percentage is concentrated in small 
private ranches affiliated to southern area of Al-Laith villages.  

Except that, vegetation is located in very tiny areas that are so meager and not clearly 
demonstrated. Two probes were analyzed in 2000 and 2016 to recognize the behavior 
and sandy area changes in the region.  

The researcher carried out several site visits, to identify landmarks on the route and 
install stations to measure sand crawling and any changes in its levels. Five field 
readings were taken also during the measurement of sand crawling through the peak 
seasons (June, July, and August).  

The rate of movement of granules reached (7.5 km/h) during the first 40 days. Sandy 
samples were analyzed confirmed that the most important factors affecting sand 
erosion were attributed to wind speed, lack of vegetation, and soil salinity in the 
coastal areas.  

Granular analysis of soil was found to be free of gravel. The sand represents (2.4%) 
ofconse sand grains and (96%) of fine-grained sand, while the rest represents (1.6%) 
of clay. The researcher recommended using road signs, increasing the guidance 
factor and the necessity of constructing additional routes as well as sand dunes 
fixation by planting on the road sides to avoid accidents, considering the hot climate, 
rare rain of this region and the necessity to set up monitoring stations in different 
cities in Saudi Arabia to monitor this phenomenon and submit the findings to 
decision-makers to develop plans to confront sand crawling into roads. 

 

 

 

 


