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 الموقع 
 

˝32     ̀46    23º    شمال 

˝36     ̀48    38º   شرق 

 كم تقريباً.  153وهي تبعد عن المدينة المنورة غرباً  

 من الشمال الغربي عنهاكما أن الطريق السريع يمر  

 متراً.  122كم وترتفع عن سطح البحر  5بحوالي    

 وتقع في منطقة الحجاز الغربي.  

 

 

 مدينة بدر     

 

 
 ويظهر هنا ميدان المعركة  مدينة بدر     

 

 
 مدينة بدر     

 



 طبوغرافية مدينة بدر
سط لمنطقة بدر )ميدان المعركة( هو على  تقع فى سهل منبسط يحتوى على رسوبيات غرينيه)طينيه( والسهل المنب

هيئة شريط يمتد باتجاه الجنوب والشمال الغربي )كما يظهر في الصورة الجوية( ويحده في الشرق والشمال الشرقي  

 جبال الصدماء .الصدماء الشمالية و الصدماء الجنوبية .اما من الغرب فيحدها جبل االصفر. 

ن رمليه متوسطة االرتفاع وهي العدوة القصوى ومن خلفها جبل شامخ وهو جبل  اما من الناحية الجنوبية فيحده كثبا

 كراش واحدا ثيانه 

 شرق 38 48 57 -  شمال 23  43  49                             

وبجواره سهل منخفض    –اما من الشمال والشمال الغربي فيحدها كثبان رمليه عالية االرتفاع وهو العدوة الدنيا  

 سكر الرسول صلى هللا عليه وسلم في اول وصوله   حيث ع

 شرق  38  46  30 -شمال   23   47  49                            

 

 

 

 الجبل االصفر                  

 

 
 العدوة القصوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحنان مع مسجد العريش   
 

 

 الحنان من جهة بدر      

 

 
 كثيب الحنان والعدوة الدنيا 



تحتوي على عدة جبال اخري منها جبل القائمة وجبل البرقاه و جبل النوبه  وجبل الرضمه  كما

 الشماليه والجنوبيه 

 جيولوجيه منطقة بدر: 

تتكون من سته مجموعات صخريه وقد تمت نسبتها الى مجموعة الحمراء وتتبعها على النحو التالى  

 من االقدم الى األحدث 

 متكون بدر  -1

 ~ ~  الفرع  -2

 ~ ~  الحسنيه  -3

 ~  ~ الخرماء  -4

 ~ ~ الغرابه  -5

 ~ ~ الصفراء  -6

 م 1994فنجد ان متكونى بدر والفرع يسودان منطقة بدر )محمد عبده يماني(

وهي جزء من الدرع العربي والذي تكونت صخوره من مواد ناريه بحيث تشمل القاعدة القديمة على 

يه التي تعرضت لالنصهار وامتزجت بعضها مع بعض  طبقات متعاقبه من الصخور البازلتيه والجرانت

 بسبب البراكين الثائره في تلك الفتره.وبسبب التحويالت الناتجة عن شدة الضغط والحرارة .

 

 ويمكن تقسيم المنطقه الي:
منطقه جبليه وتتكون من صخور بركانيه وبركانيه رسوبيه من العصر البروتوزوبك وتنتمى الى   -1

 راء وقد اقتحمت هذه المنطقه بصخور بلوتونيه كتليه وقواطع بركانيه مجموعة صخور الحم

السهل الساحلي.. ويتكون من الصخور الرسوبيه وينتمى الى العصر الرباعي و العصر الثالثي  -2

وبعض طفوح البازلت األلوفيني القلوى  توجد فى المنطقه تشوهات من الطيات والصدوع ونتج عنها  

 اال فى امتدادها.طبقات شستيه تتجه شم

اما المعادن االقتصاديه فهي شحيحه فى المنطقة  و تشمل على  رمل واحجار، احجار جرانيت   

 ورخام خاصة بالزينه.  اما المعادن الفلزيه والالفلزيه فال اثرلها فى المنطقه. 

 

 

 (جيولوجية حوض بدر )ارض المعركة
ندزايت وداسايت الي ريواليت تف مع بعض  جبال الصدماء : وهي ماتسمى متكون بدر وتتكون من ا 

(البركاني واجلوميريت  epiclasticالبريشيا والالبه)بازلت(مع قليل من االنديزايت المتكسر )

انيدزايتي وقليل جداً من صخور السليكا القلويه والرخام وفي بعض االحيان شست اي على شكل  

 ورق متطبق نتيجه للتحول. 

ن الطريق السريع األن متداخالت من صخور الجرانيت والتى هى عباره  يتخللها من الشمال بالقرب م

عن المنزوجرانيت وهي عباره عن متوسطه الى خشنه الحبيبات وتحتوي على نسيج بورفيري  

ناتج عن صبغته  pinkضعيف ويقطعها بعض المتداخالت من القلوية والفلسيه. كما ان اللون االحمر 

 ه فانها تحتوي على كواتز,بالجوكليز, بوتاسيوم ,فلوسيار, بايوتايت. بألوان الحديد.وعند فحص العين

 

 

 

 

 

 



    
 الصدماء الشمالية و الصدماء الجنوبية 

 

  
 صخر الشست

 

 

 

 جبال االصفر و العدوة القصوي 

والجرانوفير. و الوانها البيج ,   -الميكرجرانايت  -حيث تتكون من الريواليت

  -ويه تتكون من المعادن التاليه : )كوارتزاالحمر, وهي صخور متداخالت ق

 برثايت وقليل من البيوتايت( وهي عباره عن كتل تدخل بين الصخور.   –البايت 

 جبال غرب وجنوب غرب )العدوة القصوي(

تتكون من صخور الجرانوديورايت والتى تحتوي على كل من هورنبلند  

قاطع ومقالع وحفر  وبيوتايت كما انها مجواه اي عملت يها عوامل التعريه م

ويخترقها كتل من الجرانيت الفلسبار القلوي ذو اللون البيج وبعض 



الريواليت.وهو ذو نسيج متوسط الحبيبات ويمتد الى مسافه عدة كيلومترات  

 الى الجنوب ويدفن برمل العدوة القصوي. 

 جبل كراش فى الجنوب والذي قدم بجواره جيش المشركين. 

ي ويتكون من صخور صلبه يتراوح ارتفاعها الى  ويتكون من الجرانيت القلو 

 متر.  1000حوالى 

  
 مدينة بدر والجبل االصفر 

 

 
 العدوة القصوى 

 

 

وهومتوسط الى خشن الحبيبات ويحتوي على معدن البربيكايت وبعض البريروكسين الصودي  

 م( 1983اوجايت( والذي بدأ عليه التحول )مالكولم كارك –ايقرين -)اكمايت

 شرق   -كما انه يحتوي على بعض القواطع المافيه والتى تكونت فى الفواصل ذات االتجاهات شمال 

 

 الرواسب الرباعية والحديثة : 
جميع الرواسب الموجوده حول بدر تكونت من العصر الرباعي الى وقتنا الحاضر. وهي  

 . مكونات السهل الساحلي )سهل تهامه( من رمال وحصى وغرين ورمال شاطئيه  

 
 



 
 وادي الصفراء

 

 
 الفج      

 

 
 مدينة بدر وجبل االصفر 



ويكثنف بدر من الناحيه الشماليه الغربيه مايعرف بكثيب الحنان ومن ناحيتها الغربية تراكمات رملية مستمدة من نفس  

صف والرياح  صخور المنطقة الساحلية وهي ذات اشكال واحجام مختلفة وتكونت نتيجة نقل حبيبات الرمال بفعل العوا

حيث يزداد نشاط حركة هذه الحبيبات مع زيادة االختالف في حجمها فعندما تهب الرياح على االسطح المغطاة بالرمال  

المتباينة االحجام فأنها تعمل على تطاير الحبيبات الرفيعة مسافة اطول بالنسبة للحبيبات الخشنة وتظهر عالمات  

ا تم تحليل عينتين من كثبان الحنان العدوة الدنيا وكثبان العدوة القصوى  ( كم Ripple Markتسمى عالمات النيم ) 

( والمسافة بين العينتين مايقارب    Sheet no1 – Sheet no2وأظهرت النتائج تجانس العينتين في كل العناصر ) 

الشمال الغربي   كم كما يتميز حوض مدينة بدر بوجود السهل المنبسط فهو على هيئة شريط يمتد بأتجاه الجنوب8.5

 ويحده المرتفعات التي ذكرت من جميع الجهات. 

 ويتكون من طمي وطين وغرين مع بعض الرسوبيات التي نقلتها اما الرياح او االمطار والسيول من االودية .  

 

 

 تحليل عينتين من كثبان الحنان العدوة الدنيا وكثبان العدوة القصوى 

 

 

 
 

غرب وجنوب غرب وهو يحاذي وادي الصفراء من دخوله  –االتجاه شرق كما ان بدر يقطعها صدعان يأخذ  ⚫

جنوب غرب بمحاذاة كثيب الحنان ويمتد حتى   –بين الصدماء الشمالية والجنوبية. واالخر شمال شرق 

 العدوة القصوى قاطعاً بدر من الوسط .

 كما اليمكن رؤية طيات في حوض بدر لصغر المنطقة .   ⚫

 

 



 
 الصدوع في مدينة بدر 

 

 

 جغرافية حوض بدر 
 األوديه : 

هي المجاري المائيه المحدودة غالباً بالجبال من الجانبين وتمثل بطون االوديه او المناطق المجاورة  

او المناطق المنخفضه والتي تستقبل المياة الجاريه عند هطول االمطار والتى تتطور الى سيول اما  

ديه ,واشهر هذه االوديه وادي الصفراء .وادي كبير  الشعاب ..  فهى مجاري صغيره تمثل فروعاً لالو

فحل طويل في امتداده ويمر بوسط بدر ويصب في البحر االحمر غرباً وتمر روائدة في ميدان معركة  

 بدر, 

وكان احد األوديه التى عطلت تحرك جيش المشركين للتقدم لالمام حيث سال تلك الليلة بعد هطول    

 المطر.

 ي أعاق تقدم جيش المشركين لكثرتهم وكثرة حمولة ابلهم .ومع وجود الطين والطم

كما ان الرياح هبت فى وجوههم وهم مستقبلينها من جهة الحنان .باالضافه الى مارماه الرسول صلى  

   هللا عليه وسلم في وجوهم حيث عطل تقدمهم واعمى ابصارهم.
 

 
 وادي الصفراء

 

 



 
 بداية وادي الخشبي

 

ن الشمال ماراً بالجنوب ماراً بميدان المعركة وهو الذي طمست معظم االبار الموجودة عليه  ويمتد م  وادي الخشبى

 وبني الحوض بجانبه ويصب في وادي الصفراء وارضه طينية لزجة صالحة للزراعة ويمر بالقرب من شهداء بدر.

 

 لنوبه ويجتمع مع وادي الخشبى . يمر محاذياً لجبال الصدماء الشمالية ويدفع ماؤه بالقرب من جبال ا  وادي الالوي

كما ان هناك عدة اودية من ناحية المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية عند العدوة القصوى وادي الدقيقه ووادي  

 ادمان وتصب جميعها في وادي الصفراء .  

 

 

 جيومورفولوجية حوض بدر
 التجوية : 

اجزاء صغيرة وهي في مكانها سواء عبارة عن تفتيت وتكسير الصخور الكبيرة المتماسكة الى 

ميكانيكية او كيميائية بواسطة العوامل الطبيعية وهي عملية بطيئة جداً تستغرق االف السنين وقد  

تصل الى الماليين . وتبدو دالئل التجوية ببدر ويمكن رؤيتها في الصخور القريبة من العدوة القصوى  

 ينبع . –وكذلك غرب بدر بجوار الطريق المتجه الى جدة 

 العوامل المؤثرة في التجوية . ➢

 التباين الحراري   .1

 االمطار  .2

 الكائنات الحية   .3

 االنسان  .4

 

 المناخ : 

يتسم مناخ منطقة بدر عموماً بالجاف والحرارة الشديدة صيفاً وبالبرودة العالية خاصة في المناطق  

م بالفجائية كما ان وادي مع هطول امطار قليله المعدالت .وتتس –الجبلية العالية مثل جبال ورقان 

 الصفراء ممكن ان يسيل دون هطول امطار على بدر . وهنا تبدو الخطورة . 

 

 الرطوبة :  

 تتميز معدالت الرطوبة في منطقة بدر بأنها متوسطة نظراً لقربها من البحر االحمر .

 

 المياه : 

ب بناء سداً لحفظ مياه  قلت المياه في بدر خاصة في االبارواصبحت تعتمد على التحلية ولذلك يج

 وسيول وادي الصفراء لتغذية االبار. 

 



 الهيدروجيولوجيا :

تتميز منطقة الدرع العربي على وجه العموم اذا ما قارنها بمنطقة الرف العربي فتتميز بقلة نسبة  

المياه فيها والسبب هي ان صخور الدرع العربي من النوع المتدني المسامية والنفاذية بحيث اليسمح 

من المنطقة فأنها فقيرة بالمياه الجوفية   %70-60بتسرب المياه وبما ان صخور الدرع العربي تغطي 

 وكذلك بطون االودية . 

 

 النباتات : 

المحاصيل الزراعية هي التمور وكذلك بعض الحبوب والخضروات ومن االنواع المعمرة ومنها السدر 

 الحرمل واالثل والتنضب . والسرح والطلح والسلم والبشام والمرخ والعرفج و

 اما الحولية منها القطب والعشرق والضرم و العشب.

 

 الحيوانات : 

 معظم الحيوانات البرية انقرضت االن ولكن توجد بعض منها . 

 

 

    
 

    
 

 
 



 
 

 وشكـــــــــــراً 
 


