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 ورةـة المنـلمدينافي  يعاعـشاإل النشاط

 دراصٛ وٗداٌٗٛ

 

 حمنـد األمحـد اهلـالل أ.           

 قضي اجلٕٗلٕجٗـا- ٠ِٗٛ الطاقٛ الذرٖٛ الضٕرٖٛ

 

 

يف ٔصــا القمــٗي ال ز ــ٘ املدٍٖــٛ املٍــٕرٚ ذاضــزٚ تقــ  

  °24.28ضــةٕدٖٛ دٍــد رــا دــز      وــَ املىم ــٛ الةز ٗــٛ ال  

دــَ ذٕضــّا املزيــشٙ  ٖبمــم وسٕصــا ارت ــا ٔ، زقًاعــ °39.36ٔرــا لــٕه  مشــاًا

يـي  430ٔتبةـد دـَ و ـٛ امل زوـٛ يـٕال٘      . تقزٖبـاً  ً 625ذـٕال٘   صطح البرـز 

، ٔدَ عال١ البرز األمحـز  يي غز ًا992لزٖا  )الةاصىٛ(  ٍرٕ ، ٔدَ امشاًا

 ..عزقًا يي150خبا وضسقٗي 

سرادٗــٛ  ٔاذــٛ ا،، لا نٌّــااجلــصــرزأٙ القــارٙ ٔال ّــاوٍارٔ ــالزغي وــَ 

ــَ املضــاذا  ا  ــزاٞ          ــٜ ال ــاخل و ــٕٙ دم رصــبٛ تغــسّز  شرادــٛ الٍتٗــن ٔ س

ّـ ـ صٕ ٛ تز سّا و زًااملشرٔدٛ ٌظ ٕاردِا املاٟٗـٛ وـَ جّـٛ نرـزٝ.     ـزٚ وـ ـٕفـ ـٛ ٔلـَ ج

ٗـ ـٕصـازٚ األٔدٖـٛ امل ـش   ـىا تسىٗــي ٗـ  ـى ٛ يف فصـن الغـساٞ   للّٗـا  ن ـٛ الـ  تض  قادوـ

ٔجيـــدد  تز سّـــاحيضـــَ  اصــسىزار لبٗةـــٛ  األوــز الـــذٙ   ،وــَ خمسمـــا اا اِـــا  

ٔلاللـــال  دمـــٜ املشٖـــد وـــَ املةمٕوـــا  ذـــٕه  رصـــٕ سّا ٖٔشٖـــد قا مٗسّـــا لمشرادـــٛ.
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ـــ هـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــدف
ـالـــــدراســـــــ

 ــــــــة:

النشـــــــــــــــــاط 
اإلشـــــــــعاعي 

عـــيـبــطـــــال
 ي:

ٗـ ـٛ املٍـٛ املدٍٖـج زافٗ   (1)( 1988ةٗٛ مي ـَ الزجـٕ  لا الزٖٔاـ٘ )   ـٕرٚ ٔ ٠ٗسّا الطب

 . (2) (1985ٔ وـ ٘ )

املدٍٖـٛ املٍـٕرٚ   ملٕقةّـا اجلٕٗلـٕج٘ امـاً ضـىَ الـدر  الةز ـ٘، فـاُ         ٌٔظزًا

 ســٕٙ دمــٜ ال ــاخل وــَ الىٕدــا  الصــتزٖٛ املسٍٕدــٛ وــَ ذٗــ  تزايٗبّــا          

ــاٚ          ــٜ دِــز اوٗ ــٛ ٔذس ــاٚ ا افٗ ــد اوٗ ــَ ن  ــد ندىارِــا و ــ  أس ٔرصاٟصــّا ٔال

 اودٖاٛ. 

 

وضــح لعــةاد٘ نٔلــ٘ لا تٍ ٗــذ  تّــد، ِــذٓ الدراصــٛ

حمــٗا ا ــا الــداٟزٙ  دارــن لقٗــاظ وطٗافٗــٛ نعــةٛ جاوــا  

نواٌـٛ املدٍٖـٛ   الـذٙ ذددتـْ    ضىَ الٍطاق الةىزاٌ٘ نٔالاال  

  ٗــٛ  دٖــد الٍغــاا العــةاد٘ ل ــن نٌــٕا  الصــتٕر ٔ لــ   اصــستداً    املٍــٕرٚ،

ــن:   ــاظ العــةا  وٕدٖ ــاس قٗ  GR-130M Surveying  Gamma –Ray)) جّ

Spectrome  
 

الٍغاا العةاد٘ ظـاِزٚ قدميـٛ نٔجـدِا اب صـبراٌْ     

    ،ُ حح يف ٔتةــاا وٍـــذ رمــل ِـــذا ال ـٕـ لا نُ الٌضـــاُ ن ٖــٍـ

ٖةســا الةــان ٍِــزٙ  ٗ ــزه ذ سوـَـ قزٖــ . ٔـايسغــافّا لا وٍــ

ً  (3)سغا الٍغــاا العــةاد٘ـنٔه وـَـ ايــ يف راوــا  الٕٗراٌٗـٕـ

ــي 1896دــاً  َ     ً، ث رٙ دٍصــزٖ ـَـ وــارٙ ٔيـٕـ ــاون يــن و ــدٓ  ة وغــةن  نضــا،  ة

   .ً ـٕـ ً ٔالزادٖ ـٕـ املةمٕوــا   ٔتٍاوــ اايسغــافا   ةــدِا تسالــ  ٔجدٖــدَٖ ِىــا البٕلٌٕٗ

 ٔ نصــبح وـَـ  فقــد العــةا .ت ضــخل واِٗــٛ  ضــزدٛ ذمـٕـ وةزفــٛ  ٍٗــٛ الــذرٚ ٔو ٌٕاتّــا 

                                                 
٠ــٛ ً( : املدٍٖــٛ املٍــٕرٚ : الب٠ٗــٛ ٔالٌضــاُ، )البٗ 1988الزٖٔاــ٘ ، حمىــد نمحــد ٔ رــٕجم٘ ، وصــط ٜ حمىــد )  ( 1)   

 حمّ ىٛ.الطبٗةٛ(.دراصٛ دمىٗٛ 

 ً( : نلمـط  املدٍٖـٛ املٍـٕرٚ :  وَ لصدارا  جاوةٛ املم  صـةٕد ، قضي اجل زافـٗا.1985(  )2)

(  الٍغالٗٛ العةادٗٛ: ِ٘ ددد الٍٕٖـا  املٍرمـٛ وـَ الةٍصـز يف الااٌٗـٛ الٕاذـدٚ، ٔتقـاظ الٍغـالٗٛ العـةادٗٛ          3)

  ٕذدٚ  البٗ زه نٔ  اذماله/ثاٌٗٛ.
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ــــــــــــــــــــــــوا   أن
اإلشــــــــــعاعات 
المـــــــــــــــــ 

ـــنـــــــــــــــــي
 ـــــة:

 ،ٌغـطٛ لعـةادٗاً   تةسا 82 (4)ُ مجٗ  الٍظاٟز ال  ٖسحأس دددِا الذرٙ أ اآلُاملةمًٕ 

تصبح قٕٝ السٍافز ال ّز ـاٟ٘   ًالمةٍصز يبخل  ٔ ل  ألٌْ دٍدوا ٖ ُٕ الةدد الذرٙ

 .ن الٍٕاٚ يبخلٚ مما جيةن ِذٓ الٍظاٟز نقن اصسقزارًا ن الأتٌٕا  دار

الةٍاصـز  ِٔ٘ـ   ،(غخل املضـسقزٚ )نٔ املغةٛ  (5)ٖٕجد يف الطبٗةٛ الةدٖد وَ الٍظاٟز

ٔتسرٕه ، الٕق  لس َٕٖ ٌٕٝ نياز اصسقزارًا و  وزٔرتمقاٟ٘ ال  تسرمن ٌٕاِا  غ ن 

اٚ  اٚ اجلدٖــدٚالٍـٕـ ُ وضــسقزٚ ن  ــدٔرِا لا ٌـٕـ ِٔ ــذا  ،ٔ غــخل وضــسقزٚنرــزٝ قــد ت ـٕـ

تس ُٕ الضالصن العةادٗٛ  صٕرٚ وضسىزٚ يف الطبٗةٛ ذسٜ الٕصٕه يف ٌّاٖٛـ املطـا،   

ه لصـدار لاقٛـ دمٜـ ٠ِٗٛـ لعـةادا         ٖرتافل و  ينٔ ضسقز.املةٍصز اللا  ، وؤٍٖـٛ  ٕـ

 ٔنالعــةادا  القــادرٚ دمـٜـ تــأٖن الــذرا  مجٗــ   دمـٜـالعــةادا  املؤٍٖـٛـ ٔتطمــل صــ ٛ 

ىا  نل ـا         اجلش٠ٖا  ال  ، ٔتغـىن جضٗـ  تس ُٕ وٍّا املـادٚ  ـا يف  لـ  األٌضـحٛ اوٗٛـ

 الضٍٗٗٛ ٔالٍٕٗتزٌٔا  ٔغخلِا. ٔاألعةٛ ٗسا ٔلعةادا  جاوا جضٗىا  ٔ

اٚ الـذرٚ                  اصـساٍاٞ تصدر مجٗـ  العـةادا  املؤٍٖـٛ وَـ ٌٕـ

ٛ األعةٛ الضٍٗٗٛ ال  تٍطمل وَ الـذرٚ  اتّـا    ادٚ تزتٗـ   لدـ  ٌسٗحـ

ــا ه ا اال رتٌٔ ــذرٚ  املدارٖــٛ ذـٕـ ىا     ل  ضــب  ت ادــن اجلضـٗـ

. ٖٕٔجـد يف الطبٗةـٛ الةدٖـد وَـ     (6)الٍٕٖٔٛ و  لل رتٌٔا  الـذرٚ 

ا  نٔ الــس خلا  الطبٗةٗــٛ الــ   العــةادا  املؤٍٖــٛ  الــ  ٖصــدر وةظىّــا ٌسٗحــٛ السرـٕـ

 :العةادا اجلضٗىا  نٔ مي َ نُ  دث لمٍٕاٚ، ٔوَ نِي ِذٓ 

ا ِــٕ دبــارٚ دــَ ٌــٕاٚ  رٚ اممٗــًٕ الــ  تس ــُٕ وــَ  نل ــ جضــٗي : ألفــ  جشــان   -1

، جضـــٗىا  وغـــرٌٕٛ  غـــرٍٛ يّز اٟٗـــٛ وٕجبـــٛ  زٔتـــٌٕن ٌٔٗـــٕتزٌٔن. ِٔـــ٘

                                                 
، ٔالةـدد الـذرٙ لمةٍصـز     zدد الأتٌٕا  املٕجٕدٚ دارن ٌٕاٚ الذرٚ ٖٔزوش ما دادٚ  ـالزوش  (  الةدد الذرٙ: ِٕ د1)

 الٕاذد ثا   ا ٖس خل.

،  Aنوا الةدد ال سم٘: فّٕ جمىٕ  ددد الأتٌٕا  ٔالٍٕٗتزٌٔا  املــٕجٕدٚ يف الٍـٕاٚ ٖٔزوـش مـا دـادٚ  ـالزوش            

 ٔالةدد ال سم٘ لمةٍصز غخل ثا  .

ز الةٍصز: ِ٘  را  وَ ِذا الةٍصز تس ـل يف دـدد الأتٌٕـا  ٔفسمـا يف دـدد الٍٕٗتزٌٔـا  نٔ تس ـل يف        (  ٌظا2ٟ)

 الةدد الذرٙ ٔفسما يف ددد ال سمٛ.

 ً(:  العةادا  ٔنجّشٚ القٗاظ الٍٕٖٔٛ.1999( حمىـد فارٔق نمحـد )3)
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 ٔ قدرتّا ال ةٗ ٛ ٌضبًٗا ،تسىٗش دَ اجلضٗىا  املؤٍٖٛ األرزٝ   ا يسمسّأ

دمـٜ تـأٖن  را    فاٟقٛ جلضٗىا  نل ا قدرٚ ل َ ٔ. دمٜ الٍ ا  وَ راله املٕاد

  ٕق   اخل قدرٚ جضٗىا   ٗسا دمٜ السأٖن.املادٚ ت

نل ـا،  جضٗىا  جضٗىا  ر ٗ ٛ  املقارٌٛ و   ِ٘ دبارٚ دَٔ    :ـان   باتـجش -2

جــد ٕٖٔ .وــزٚ 7300نيــا وــَ يسمــٛ جضــٗي  ٗســا يــٕال٘   نل ــاجضــٗي ف سمــٛ 

 ِىا: ٌٕداُ وَ جضٗىا   ٗسا

 .( رتٌٔا لل)نٔ ِٔ٘ دبارٚ دَ عرٍا  صـالبٛ   جضٗىا   ٗسا الضالبٛ: •

يسمسّا وضـأٖٛ ل سمـٛ   ِ٘ دبارٚ دَ عرٍا  وٕجبٛ ٔ ضٗىا   ٗسا املٕجبٛ:ج •

ٔتصــــدر جضــــٗىا   ٗســـا صــــٕاٞ الضــــالبٛ    الل ـــرتُٔ ٔتضــــىٜ  ٕسٖرتٌٔـــا .  

)لل رتٌٔــا ( نٔ املٕجبــٛ )البٕسٖرتٌٔــا  ( دــَ الس  ــ  السمقــاٟ٘ لٍــٕٝ  ةــ   

 املغةٛ. الٍظاٟز

َ نوٕاد  إشع ع   ج م : -3 ٚ د ٘ دبار  ا  لاقٛ دالٗٛ )فٕتٌٕا ( يّزٔو ٍالٗضٗٛ  ِ

ُ        ّـا  ةد ت   دَ الٍٕاٚ ، تصدر جدًا ىا  نل ـا ٔ ٗسـا وٍّـا فسس ٕـ ٔاٌطـالق جضٗـ

اٚ ٔلٗـدٚ واـارٚ )غـخل وضـسقزٚ( لـدّٖا يىٗٛـ لضـافٗٛ وَـ الطاقٛـ الـ              ٌسٗحٛ لذل  ٌٕـ

. ٔ ةٍٜ ضٗٛ ٖطمل دمّٗا اصي لعةادا  جاواتٍطمل دمٜ ع ن نوٕاد يّزٔو ٍالٗ

ز، فإُ لعةادا  جاوا ا تٍبة  دَ ٌ ط الٍظخل املغ  الذٙ ٖصدر جضٗىا  نل ا آر

ٔ ٗسا  ن تصدر  ةد  ل  دَ الٍٕاٚ املاارٚ املس ٌٕٛ ٌسٗحٛ لس  ـ  نل ـا ٔ ٗسـا، فس قـد     

ٔتةسـا   ِذٓ الٍٕاٚ لثارتّا دَ لزٖل الـستم  وَـ الطاقٛـ يف عـ ن لعـةادا  جاوـا.      

ٖٔسىٗـش   ٔنياِـا لاقـٛ   ٔو ٍالٗضٗٛ تـزدداً لعةادا  جاوا وَ ندمٜ املٕجا  ال ّز

ىا  نل ـا       لعةا  جاوا  قدرٚ دالٗٛ دمٜ الٍ ا  وَ املٕاد نيا   ـاخل وَـ قـدرٚ جضٗـ

دمـٜـ ال اٍٟــا  اوٗـٛـ ل  ٖضــسطٗ  لعــةا  جاوــا  ٔ ٗســا، ٔلــذل  فّـ٘ـ تغــ ن رطــزًا

 .تقزٖبًا صي 10اررتاق جدار رزصاٌٛ مس ٛ 

تزددِـا دـاه    )فٕتٌٕـا (  ةٛ يّزٔو ٍالٗضِٗٛ٘ دبارٚ دَ نع  اناة:ـعة الشـاألش -4

اد.      ٔلاقسّا دالٗٛ ٔما قدرٚ يـبخلٚ ٌضـبٗاً   لا نُ لاقـٛ األعـةٛ   دمـٜ الٍ ـا  دـا املٕـ



 103 شعاعي في المدينة المنورةالنشاط اإل

ـــاد مصــــــــــــ
ر اإلشــــعاعات 

طـبـيــعــيـــــالـ
 ــــــــة:

وَ لاقٛ نعةٛ جاوا ٔ السـال٘ فـإُ تزددِـا نقـن وَـ تـزدد نعـةٛ         الضٍٗٗٛ نقن دىٕوًا

ٍٗٛ وَـ الـذرا   ا  الةـدد الـذرٙ املسٕصـ        . جاوا نٖ ـاً  ا ٌسٗحـٛ  تٍبةـ  األعـةٛ الضٗـ

اٌسقاه الل رتُٔ وَـ نذـد وضـسٕٖا  الطاقٛـ ا ارجٗٛـ لا وضـسٕٝ دارم٘ـ قزٖـ          

وَ الٍٕاٚ مما جيةن الل رتُٔ ٖستم  وَ فزق الطاقٛ  ـن ِـذَٖ املضـسٕٖن دمـٜ     

   ع ن فٕتٌٕا  دالٗٛ الطاقٛ ٔالرتدد ِ٘ األعةٛ الضٍٗٗٛ.

ـــونات:  : -5 ــٛ الغـــر       الناـ ــَ جضـــٗىا  ٌٕٖٔـــٛ ددميـ ٍٛ )غـــخل ِٔـــ٘ دبـــارٚ دـ

ـٍـ  ألٌّــا ا تس ادــن وــ    رالمــاوــَ مىــادٚ الــ  تٍ ــذ  ل ًاوغــرٌٕٛ(، ٔا تضــب  تأٖ

نذـــد امل ٌٕـــا   الٍٕٗتزٌٔـــا  . ٔأاـــنال رتٌٔـــا  املـــادٚ وّىـــا اقرت ـــ  وٍّـــا 

ٔا ٖٕجد يف الطبٗةٛ وٕاد وغةٛ تصـدر ٌٕٗتزٌٔـا  ٔل ـَ ٖـسي      ،الزٟٗضٛ لمٍٕاٚ

 ا يف جماا  تطبٗقٗٛ وسةددٚ.اصستداوّ   خل وصادر الٍٕٗتزٌٔا  صٍادًٗا

 

ٖٕجد يف الطبٗةٛ ثالث صالصن لعةادٗٛ نصاصـٗٛ،  

ــًٕ    ــدن األٔا  ــٍظخل الٕٗراٌٗ ــٛ  ــٍظخل   238تب ، ٔتبــدن الااٌٗ

، ٔتبــدن الضمضــمٛ الاالاــٛ  ــٍظخل الٕٗراٌٗــًٕ      232الإرٖــًٕ  

 ناجلـدٔل  ،ٔتٍسّ٘ مجٗةّا  ٍظخل الزصـا  املضـسقز   235

 .يف ٌّاٖٛ البر   ( 3 ٔ 2)

، ٔخباصـٛـ الصــتٕر         ٔ تةســا الصــتٕر وـَـ نِــي وصــادر العــةا  يف الطبٗةـٛـ

ٛ ً نٔ  (7)الٍارٖــٛ اواو ـٗـ الــ  تسىٗــش   ٍاِــا  الةٍاصــز املغــةٛ يــالٕٗرإًٌٗ نٔ الإرٖـٕـ

يف األدىاق  ـ    الٍٕ  اجلٕيف الذٙ ٖس ُٕالزادًٖٕ، صٕاٞ ياٌ  تم  الصتٕر وَ 

 ٌارٖـٛ ت ٌٕـ  دمـٜ الضـطح    صتٕر الضطح وان صتٕر اجلزاٌٗ  ٔاجلزإٌدٖٕرٖ  نٔ 

ً  (1ٖس ــىَ اجلــدٔه )ٔ. ٔالداصـٗـ  يالزٖٕلٗــ   232وةــده تزيٗــش دٍاصــز الإرٖـٕـ

 :دَ حمسٕاِا  ٕذدٚ البٗ زه يف  ة  نٌٕا  الصتٕر الغاٟةٛ وةاًا 226ٔالزادًٖٕ 

 

 (1) جدٔه

                                                 
(1) Durrance  (1986):  Radioactivity in Geology. 
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ــــر اإلشــــعا   أث
ــــخ الاـــــ يا  عل

ــــــحـــــــــالـــ
ــــــــــــيـــــــــ

 ـــــة:ــــ

 وةده تزيٗش دٍاصز

  (8)يف  ة  نٌٕا  الصتٕر الغاٟةٛ 226ٔالزادًٖٕ  232الإرًٖٕ 

 

 الصتز
 232ثٕرًٖٕ 

 ) ٗ زه /يحي(

 226رادًٖٕ 

 ) ٗ زه /يحي(

 80-25 80-20 جزاٌٗ  دادٙ

 500-100 400-40 جزاٌٗ  غين  الٕٗرإًٌٗ

 Gneiss 20-80 25-125ٌٗط 

 25-1 40-5 اجلا زٔ  ٔالدٔلخلٖ 

 40-5 10-0.5 اوحز اجلخلٙ )ال مض٘(

 Shale 5-60 10- 125الط ن الص ٗر٘ 

 

بٛ األضـزار الٍا ـٛ دـَ تةـز  اجلضـي      تس أ  ٌضـ 

لا نضــزار جمدٖــٛ وغــا ّٛ لمرــزٔق الةادٖــٛ    وــَلإلعــةا  

ذـــدٔث لصـــا ا  صـــزلاٌٗٛ رطـــخلٚ يف  ةـــ   السضـــب  يف

ــي      ــٜ جضـ ــةاد٘ دمـ ــأثخل العـ ــاٟخ السـ ــد ٌسـ ــاُ. ٔتةسىـ األذٗـ

ٔياافسّـا   العـةادا  ٌـٕ   واـن  الٌضاُ دمٜ ددٚ دٕاون 

العةادا  املؤٍٖٛ دمٜ الٍضـٗخ اوـ٘   . فةٍد صقٕا ٔلاقسّا ٔودٚ السةز  ما

لثـارٚ   فسـؤدٙ لا ِذا الٍضٗخ  الٖا لا اجلش٠ٖا  امل ٌٕٛ  تٍقن لاقسّافإٌّا 

 ًايف تزيٗـ  ا الٖـا ٔتم ـ    ًاتضـب  ت ـخل  فإٌّـا  ، ٔ السـال٘  ِذٓ اجلش٠ٖـا   (9)تأَٖ نٔ

ــ ٛ ل ــا   بة  و ٌٕاتّــا األصاصــٗ ــٛ لا وــٕ  ا الٖ . ٔيف  ةــ  ممــا ٖــؤدٙ يف الٍّاٖ

الضـاقطٛ دمّٗـا   اُ تقًٕ اجلش٠ٖـا  امل ٌٕـٛ لمتالٖـا  اوسصـا  العـةادا       األذٗ

                                                 
(1) Durrani  (1997):  Radon Measurements by Etched Track Detectors. 

(  تأَٖ الذرٚ: ٖةين ت ادن العةادا  املؤٍٖٛ و  ال رتٌٔا  املادٚ فسىس  اال رتٌٔا  لاقٛ  ةمـّا تٍسقـن وـَ    1)

  ةد دَ الٍٕاٚ ) وضسٕٝ  ٙ لاقٛ نيا(  فساار  الذرٚ نٔ تسأَٖ.نوضسٕاِا الطبٗة٘ يف الذرٚ لا وضسٕٝ 
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ـــــــــــة  منهجي
الــــــعـــــم

 ـــــــل:

أوالً: الوضـــ  
ــــــولوجي  الجي
للمدينـــــــــــــــــة 
المــــــــــــــــــ
ــــو نــــــــــــــ

 رة:

ــا تــؤدٙ لا وٕتّــا نٔ ت ــخل وةــده اٌقضــاوّا      نٔ  فسس ــُٕ جرــذر ذــزٚ دارــن ا الٖ

فةٍــد وــزٔر اجلضــٗىا  املغــرٌٕٛ الاقٗمــٛ واــن       .ذــدٔث ت ــخلا  وضــسدميٛ فّٗــا   

ُٕ السـأَٖ  جضٗىا  نل ـا يف رالٖـا اجلضـي تسـأَٖ اجلش٠ٖـا   غـ ن وباعـز ٖٔ ـ        

ذٕه ٌقطٛ وزٔر ِذٓ اجلضٗىا . يىا ٔتةىن جضـٗىا   ٗسـا دمـٜ تـأٖن      وزيشًا

ذـٕه ٌقطـٛ    جش٠ٖا  ا الٖا  غ ن وباعز ٔل َ ِذا السأَٖ ا ٖ ُٕ وزيـشاً 

اٌطالقّا ٔلمنا ٖسٕس  يف ذٗش نٔص . ٔتةىن األعةٛ ال ّزٔو ٍالٗضـٗٛ ياألعـةٛ   

ا ٔل َ  غ ن غخل وباعز ذٗـ   الضٍٗٗٛ ٔنعةٛ جاوا دمٜ تأٖن جش٠ٖا  ا الٖ

فس سضــ  اال رتٌٔــا  لاقــٛ   تس ادــن ِــذٓ العــةادا  وــ  جش٠ٖــا  ا الٖــا      

ً   ةمــّا تٍطمـــل  ةٗــداً   ، األوـــز الــذٙ ٖـــؤدٙ يف الٍّاٖــٛ لا تـــأٖن   دـــَ  راتّــا األ

 جش٠ٖا  املادٚ.

 

ل ــُٕ الصــتٕر  رتايٗبّــا املتسم ــٛ أاــن املصــدر    ٌظــزًا

االـال    فإٌْ وَ ال زٔرٙبٗةٛ، الزٟٗط لمةٍاصز املغةٛ يف الط

دمٜ نِي الىٕدا  الصتزٖٛ املٍسغزٚ يف حمٗا املدٍٖـٛ املٍـٕرٚ   

ــأتّا     ــن ٌغـ ــّا ٔوزاذـ ــٛ رصاٟصـ ــا ٔدراصـ ــٜ نٌٕادّـ ــز، دمـ ٔالسةـ

ــٕج٘.  ٔوــَ نجــن  لــ ،  فقــد دىــد  لا دراصــٛ        ــشوَ اجلٕٗل ٔتطٕرِــا رــاله ال

( 1:250.000ا ارلـــــٛ اجلٕٗلٕجٗـــــٛ ملٍطقـــــٛ املدٍٖـــــٛ املٍـــــٕرٚ ِٔـــــ٘  قٗـــــاظ ) 

، لضافٛ لقٗاو٘  سدقٗل ذقم٘ وباعـز ملةظـي   (10)ٔاملذيزا  الٖ اذٗٛ السا ةٛ ما

املٕاق  اجلٕٗلٕجٗٛ الٕاقةٛ ضىَ حمٗا ا ا الداٟزٙ الاال  الذٙ ميان اودٔد 

ــٛ      ــا  ا ارلـ ــٛ  ةـــ  وةطٗـ ــٕرٚ، ٔ لـــ  ملطا قـ ــٛ املٍـ ــٛ لمىدٍٖـ ــٛ ٔالةىزاٌٗـ الدارٖـ

 .اجلٕٗلٕجٗٛ دمٜ الٕاق  املٗداٌ٘

 

                                                 
 1:250.000Complied by Claude Pellatonا ارلـٛ اجلٕٗلٕجٗـٛ ـ رقةـٛ املدٍٖـٛ املٍـٕرٚ ـ وقٗـاظ            (2)

(1981) 



 106 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

تق  وٍطقٛ املدٍٖٛ املٍٕرٚ، وَ ٔجّـٛ ٌظـز جٕٗلٕجٗـٛ،  يف اجلـشٞ الغـىال٘      

ــن رطــ٘ دــز       ــ٘   ــدر  الةز  ٔ  ° 39ٔرطــ٘ لــٕه   مشــاًا ° 25 ٔ ° 24 وــَ ال

ٔ الســال٘ فــإُ  ٍٗسّــا اجلٕٗلٕجٗــٛ تة ــط الرتيٗــ  اجلٕٗلــٕج٘  ،عــزقًا 40.30°

 ًاصتٕر اٌ  نصاصًاالةاً لمدر  الةز ٘ الذٙ ٖس ُٕ وَ صتٕر ٌارٖٛ ٔوسرٕلٛ ي

(. تةزض  ِذٓ 1رصٕ ٗٛ ٔ زياٌٗٛ قدميٛ تةٕد لشوَ وا قبن ال اواٙ )الغ ن

ــا  ت ٕ      ــٛ ٔدىمٗ ــٛ ِاو ــذ ٌغــأتّا لا نذــداث جٕٗلٕجٗ ــٛ ضــتىٛ  ٖالصــتٕر وٍ ٍٗ

ت ىٍ  ذزيا  رف  ٔر   ٔدىمٗا  ل٘ ٔتصددا  يبخلٚ ٌٔغـاا  زيـاٌ٘   

ــٛ وــَ او  ــا  جٕفٗ ٛ  ٔحمقٌٕ ــ وــَ ال ــ ا   جــدًا ىــي املصــّٕرٚ  ــ  درجــا  دالٗ

ٔ يـبخلٚ   ـٕا   ٔاوزارٚ ند  لا  يف تزيٗبّـا ال ٗىٗـاٟ٘    ًاتطـٕر يف الصـتٕر 

  .(11)ً( 2003)الغٍط٘، وةظي ص اتّا األصمٗٛ   س خلف

ــٛ   ل  غــ٠ٗٛ اب،ٔ، ٔقــد م وــَ رــاله ِــذا الةىــن    دمــاس رارلــٛ جٕٗلٕجٗ

ٗا ضىَ حمدمّٗا يافٛ نٌٕا  الصتٕر املٕجٕدٚ  (، وٕضرًا2وبضطٛ، )الغ ن

لا الىٕدــا    ــَ تصــٍٗ ّا، ٔالــ  ميمىدٍٖــٛ املٍــٕرٚا ــا الــداٟزٙ الاالــ  ل 

 الصتزٖٛ السالٗٛ:

 ٔتقضي لا جمىٕدسن ِىا:  (Upper Proterozoicصخور م  قبل الك مربي )-1

الىٕدٛ األٔا ٖٔزوش ما دمٜ ا ارلـٛ اجلٕٗلٕجٗـٛ ا اصٛ  ّذٓ الدراصٛ -ن

ومٗــُٕ  800 – 690ِٔــ٘ األقــدً ٔميســد دىزِــا  ــن ) ( au ( ٔ ) ur  ــاوزٔ،: )

وــَ صــتٕر ٌارٖــٛ قاددٖــٛ لا مح ــٗٛ   (  au) صــٍٛ(. ٖٔس ــُٕ جشّٟــا الضــ م٘  

ــٛ وسٍٕدــٛ       ــ  ٔالزٖٕلٗــ ، ٔصــتٕر فساتٗ ــدٖشٖ  ٔالداصــٗ  ٔالرتايٗ تغــىن األٌ

وس ضـزٚ تالمحـ  وـ   ة ـّا     قدميٛ َ لدادٚ تزصٗ  وٕاد  زياٌٗٛ وت ٌٕ  

ــٛ    ت  غــ ن غــخل وسحــاٌط.  ٍسغــز ِــذٓ الصــتٕر  غــ ن ٔاصــ   يف مشــاه املدٍٖ

املٍٕرٚ ٔغز ّا ٔراصٛ يف املٍالل اجلبمٗٛ املىسدٚ لا الغىاه وَ جبن نذـد، ٔيف 

غزب جباه الٕدخلٚ دمٜ جاٌيب لزٖل تبٕك القدٖي، ٔيف جباه اجلـز،.  ٖسٕضـ    

                                                 
ً (: جٗـٕلٕجٗٛ الـدر  الةز ـ٘، وزيـش الٍغـز الةمىـ٘، جاوةــٛ املمـ         2003( الغـٍط٘، نمحد حمىٕد صمٗىاُ ) 1)

 دبد الةشٖش  جبـدٚ .
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ٔتس ـُٕ   ( ur) فٕق ِذٓ الصتٕر ٔ ةدً تٕافل  ضٗا جـشٞ دمـٕٙ ٖأرـذ الزوـش     

ــٛ ٔالطــا، ٔتٍسغــز ِــذٓ      صــتٕ رٓ وــَ الزٖٕلٗــ  ٔالداصــٗ  ٔالاٖغــٗا الزٖٕلٗسٗ

يــي مشــاه املضــحد 5.5الصــتٕر يف جبــن نذـــد الٕاقــ  مشــاه املدٍٖــٛ دمــٜ  ةــد   

الٍبٕٙ، ٔيف جبن الٕدٗـزٚ املىسد لا ال زب وَ وطار املدٍٖٛ دمٜ اجلاٌ  ال ز ٘ 

  .لزٝ ٔادٙ قٍـاٚ

ِ   ب ـ    ،( fq ( ٔ )fdا دمـٜ ا ارلـٛ  ـاوزٔ،: )   الىٕدٛ الااٌٗـٛ ٖٔزوـش لصـتٕر

ِـ ـــ (.  تسٕضـ  صت  ومُٕٗ صٍٛ 690 – 610 ا  ن )ـٔميسد دىزِ ٛ ـذٓ الىٕدـ ـٕر 

وـَ  (  fq)فٕق جمىٕدـٛ الصـتٕر الضـا قٛ، ٖٔس ـُٕ قضـىّا الضـ م٘        ا تٕافقًٗا

صتٕر  زياٌٗٛ قاددٖٛ )وافٗٛ( تغىن األٌدٖشٖ  ٔالباسل  ٔالاٖغٗا الاياٌٗٛ 

ــٛ وــَ ا ارلــٛ      ٔالطــا ا ــٛ ال ز ٗ ــٛ اجلٍٕ ٗ لايــاٌ٘، ٔتغــ ن صــتٕرِا الشأٖ

ز رومـ٘  ــــذحفٗس ُٕ وَ (  fd)مٕٙ ــــ(. نوا اجلشٞ الة2ٕجٗٛ )الغ نــــــــاجلٕٗل

رصــٗ  يٕدممــٕوخلات٘  ٔ ذبــا  عــبْ وضــسدٖزٚ، ٔوــَ لبقــا  رقٗقــٛ وــَ     ٔ 

  ٘ ِـذٓ   ٔتظّـز  .اجلزٖٕاي٘  ٔ ذبا  وسٕصطٛ ٌٔادىٛ ٖز ا  ٍّٗا وـالا يمضـ

يي لا الغزق وَ وطار املدٍٖٛ دمٜ جـاٌيب الطزٖـل   3الصتٕر دمٜ  ةد ذٕال٘ 

( ٍِــاك. يىــا  b2املؤدٖــٛ لا القصــٗي، ذٗــ  أســد  ــ  الصــبا  الباسلسٗــٛ )      

جببن دٗـز وَ ين اا اِا  ددا اجلّٛ الغىالٗٛ  (  fd)ٔ ٗا ِذٓ الصتٕر 

أسد    الصتٕر  ال ز ٗٛ، يىا ٔتٍسغز مشاه ٔغزب ذزٚ رِا ٔحيسىن نٌّا

 الاياٌٗٛ الباسلسٗٛ وزٚ رِا يف اجلٍٕب. 

 صخور احملقو:   اجلوفاة:-2

ٔذقـَ  لا دىمٗـا  ارـرتاق   الضـا قٛ  تةزض  الىٕدا  الصتزٖٛ القدميـٛ  

 ضــٕاٟن صــٗمٗ اتٗٛ ذــارٚ ٔمحــي وّمٗــٛ وصــّٕرٚ تــدارم  ضــىَ صــتٕر القغــزٚ  

اجلزإٌدٖٕرٖـ  ٔاجلزاٌٗـ    ٌارٖٛ جٕفٗٛ واـن   ًااألرضٗٛ ثي  ىد  و ٌٕٛ صتٕر

ــدٖٕرٖ   ٔاجلــا زٔ.   ــٜ ا ارلــٛ     ٔال ــ  دم ٖزوــش لصــتٕر اجلزاٌٗــ  ٔاجلزإٌدٖٕرٖ

ــٛ  ــالزوش )اجلٕٗلٕجٗ  mg ٘ــٛ وــَ   غــ ن نصاصــ٘  تٍسغــز (، ِٔــ ــٛ ال ز ٗ يف اجلّ

وضسغـ ٜ نذـد   وـَ  غـزق  لا الاملدٍٖٛ املٍٕرٚ ٔراصـٛ يف جبـاه اجلىـأا  الٕاقةـٛ     
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يف جبـن مجــٛ    ِذٓ الصـتٕر ، يىا ٔتٍسغز لضالًيف اجلّٛ اجلٍٕ ٗٛ وَ لزٖل أ

يف جبـن   ٔتٕجـد نٖ ـاً  وَ جّٛ ال زب، ٔجاوةٛ لٗبـٛ املطن دمٜ ودٍٖٛ ذحاد الا 

. تســدارن ضــىَ يــي مشــاه غــزب املدٍٖــٛ املٍــٕرٚ  17 ذــٕال٘ نً صــاملٛ الــذٙ ٖبةــد 

صتٕر اجلزاٌٗ  دزٔق ٔنذشوٛ صٕداٞ قاأٛ المُٕ مي َ والذظسّـا  ٕضـٕيف يف   

ىــأا  ٔجبــن مجـــٛ، تــرتأيف ثتاٌسّــا وــَ نقــن وــَ املــرت لا   ــةٛ نوســار  جبــاه اجل

دمٜ ٠ِٗـٛ يسـن يـبخلٚ وٍدصـٛ ٔوسدارمـٛ ضـىَ الصـتٕر نٔ دمـٜ          ٔتظّز نذٗاًٌا

. أسـد ِــذٓ  عـ ن دــزٔق و ٌٕـٛ وــَ الـدٖٕرٖ  نٔ اجلــا زٔ نٔ األٌـدٖشٖ  نذٗاٌــاً    

ٔوٕاسٖـٛ   قزٖبـاً األذشوٛ ٔالةزٔق الضٕداٞ  ا ـآ مشـاه غـزب وسٕاسٖـٛ وـ   ة ـّا ت      

  ضز   جباه اجلىأا  يف املٍطقٛ.  غ ن داً ا آ الصدٔ  ال القٗٛ ال 

ٔاجلزاٌٗ  ِٕ صتز ٌارٙ لٌْٕ نمحز فاتح )سِزٙ(، ٔتزيٗبْ مح ٘ نٙ 

ــين  ــ٘       غـ ــبار البٕتاصـ ــٕارتش ٔال مضـ ــن ال ـ ــُٕ واـ ــٛ المـ ــادُ فا ـ ــٗمٗ ا ٔ املةـ  الضـ

يىا ٔتٕجد  اق    الضطح.ٔالبالجٕٗيالس، ٔوصدرٓ جٕيف نٙ ت ُٕ يف األدى

 ةــ  اجلبــاه ا مٗــٛ الٍا ــٛ دــَ ا قٌٕــا  اجلٕفٗــٛ دارــن حمــٗا املدٍٖــٛ املٍــٕرٚ  

( دمـٜ  agbٔتأرذ الزوش )  ٌ ضّا ٔال  تس ُٕ  غ ن نصاص٘ وَ صتٕر اجلا زٔ

جبـن صــم  الـذٙ ٖقـ  دمـٜ  ةـد نقـن وـَ          ٔتغـىن ، (2)الغ ن ا ارلٛ اجلٕٗلٕجٗٛ

حد الٍبـٕٙ، ٔ ةـ  الـساله األرـزٝ الـأرٚ جلبـن صـم         ورت مشاه غزب املض 1000

ــْ يف الس ــَٕٖ اجلٕٗلــ   ــٛ ل ٘    ٔاملىاثم ــ ــل ن  ــٜ لزٖ ــ  ٖطــن نذــدِا دم   ــز  ٕج٘ ٔال

الصدٖل قزب وزيش السدرٖ  املّين، ٖٔظّز اآلرز دمٜ ع ن تـن صـ خل ارت ادـْ    

 القبمسن. ورت لا الغزق وَ وضحد 500ورت ٖٔبةد ذٕال٘ 668ذٕال٘ 

جلٕٗلـٕج٘ لةٍٗـا  صـتزٖٛ وـَ جبـن صـم  ٔالـساله األرـزٝ         ٖغخل الٕصـا ا 

 أٌّا و ٌٕٛ  غ ن نصاص٘ وَ اجلا زٔ ِٔـٕ دبـارٚ    القزٖبٛ وٍْ ٔاملذيٕرٚ آٌ ًا

دَ صتز ٌارٙ قاددٙ )وايف( قاص٘ ٔصـمد، وصـدرٓ  مٕتـٌٕ٘ جـٕيف )نٙ ت ـُٕ      

   الضطح(، ٔلٌْٕ روادٙ قام ميٗن لألصٕد، ٔحيسٕٙ دمٜ وةادُ و ٌٕٛ وـَ  

 املةـــادُ املافٗـــٛ  نٔلـــٕفن، ِٔـــٕ غـــين جـــداً  ٗـــٕيالسيمط ٔ خلٔيضـــن ٔ الج

 وان اودٖد ٔامل ٍضًٕٗ.القاأٛ 
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 خور الربك :اة احلديثة )احلاا (:جمنوعة الص -3

 (12)الث٘ـٕرٚ لا الشوٍن الاــٕد دىز اوىي الاياٌٗٛ ا ٗطٛ  املدٍٖٛ املٍــــٖة  

ٔتةسـا   (15)ٔااٌـدٖشٖ   (14)وَ الباسل  ٔتس ُٕ صتٕرِا  غ ن نصاص٘ (13)ٔالز اد٘

رٚ ٖٔطمـل دمّٗـا اصـي اوـزا .       األياز اٌسغارًا ت ٌٕـ  ِـذٓ الصـتٕر    ذٕه املدٍٖٛ املٍٕـ

ــا   نصاصــًا ـ٘ـ     ٌسٗحـٛـ لٍغــاا  زيــاٌ٘ و ا ذصــن يف املٍطقـٛـ رــاله الةصــزَٖ الاالث

َ ين اا اِا  وا ددا اْ وض ٕ اتأذال  ف ٔالز اد٘ ٚ و ٛ املٍٕر ٛ  املدٍٖ ٛ الباسلسٗ جلّ

ٛ. ٖزوش  ٛ ال ز ٗ ٛ الةاٟدٚ لمصتٕر لالغىالٗ اجلٕٗلٕجٗٛ  مشوَ الاالث٘ دمٜ ا ارلٛالباسلسٗ

 ِ٘ األقدً.( b1) ( ذض  تضمضن قدوّا، ذٗ b1( ٔ )b2( ٔ )b3 اوزٔ، )

ــٛ   ــز الصـــتٕر الباسلسٗـ ــٛ    (b2)تٍسغـ ــٛ لمىدٍٖـ ــٛ اجلٍٕ ٗـ  غـــ ن ٔاصـــ  يف اجلّـ

قٗٛ وَـ جّـٛ الغـزق، يىـا ٔتظّـز صـتٕر       وسامخٛ لمرزٚ الغـز  املٍٕرٚ، ٔتٕجد نٖ ًا

ي لا الغــزق    ِــذٓ الىٕدــٛ الباسلسٗــٛ دمــٜ جــاٌيب الطزٖــل املؤدٖــٛ لا وٍطقــٛ القصـٗـ

اًل ـٗـ ــٛ       قم ــٛ. نوــا جمىٕدــٛ الصــتٕر الباسلسٗ ـَـ وطــار املدٍٖ ــشوَ   ( b3)و ــٛ ال د لٍّاٖ ـٕـ فسة

ا             داٞ و ٌٕٛـ وَـ صـتٕر الباسلـ  ٔ ـٗـ الاالث٘ـ ِٔ٘ـ دبـارٚ دَـ محـي  زياٌٗٛـ صٕـ

رٚ دمــٜ عــ ن  رادــن ٖطٕقّــا األٔه وـَـ جّــٛ الغــزق ٖٔةــز،  ــاوزٚ       املد ٍٖــٛ املٍـٕـ

الغزقٗٛ )ذزٚ ٔاقي(، ٖٔطٕقّا الااٌ٘ وَ اجلّـٛ ال ز ٗـٛ ٖٔةـز،  اصـي اوـزٚ ال ز ٗـٛ       

وـَـ اوــزٚ الغــزقٗٛ  )ذــزٚ الـٕـ زٚ(. ٔجــدٖز  الــذيز نُ اوــزٚ ال ز ٗــٛ نٔصــ  اٌسغــاراً 

 دخل. عزق جبن ذمٕ اجلٍٕب ذسٜ تصن لا ذٗ  أسد  ةٗدًا

                                                 
ومُٕٗ صٍٛ   2ومُٕٗ صٍٛ  لا وا قبن  65لٕج٘ املىسد يف ال رتٚ وَ : ِٕ الشوَ اجلٕٗ Tertiary( الشوَ الاالث٘ 1)

 تقزٖبًا.

ومٗــُٕ صــٍٛ ٔذســٜ  2: ِــٕ الــشوَ اجلٕٗلــٕج٘ اوــدٖ  املىســد يف ال ــرتٚ وــَ   Quaternary( الــشوَ الز ــاد٘ 2)

 الةصز اوال٘ تقزٖبًا .

% ،  52الضٗمٗ ا فْٗ نقـن وـَ   : صتز  زياٌ٘ صطر٘، لٌْٕ نصٕد قام،)قاددٙ(، ٌضبٛ Basalt ( الباسل  3)

%  ٔحيسٕٙ دمٜ  الجٕٗيالس يمـط  ٔ خلٔيضـن ٔنٔلٕفن.ٔلمباسلـ  ٌ ـط     60ٌٔضبٛ املةادُ املافٗٛ نياز  وَ 

 تزيٗ  اجلا زٔ، ددا نُ صتز اجلا زٔ جٕيف ت ُٕ يف األدىاق.

الرتيٗـ : ٌضـبٛ   : صتز  زياٌ٘ صطر٘ ، لٌْٕ ٔصا  ـن ال ـاتح ٔالقـام، وسٕصـا      Andesite( ااٌدٖشٖ  4)

% ، ٔ حيسـٕٙ دمـٜ  الجٗـٕيالس يمضـ٘ صـٕدٙ  ِٕٔرٌبالٌـد ٔوةـادُ دايٍـٛ المـُٕ           62- 52الضٗمٗ ا فٗـْ  

 ياألو ٗبٕه.
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ياٌــ  نر  اجلشٖــزٚ الةز ٗــٛ وزت ةــٛ  (Quaternary)ٔيف الــشوَ الز ــاد٘ 

فسةزض  املٍالل البارسٚ لمسةزٖـٛ ٔت ٌٕـ  وضـاذا  ٔاصـةٛ وـَ الضـّٕه ٔرردوـ         

ارٚ الىاتٗـــٛ ـز تـــدفل الصّــــالةدٖـــد وــَـ املٍت  ـــا   الزصــٕـ ٗا  القارٖـــٛ، ٔاصسىـــ 

(magmaٔاٌبااق الااين يف املٍطقٛ رال ).ٖزوش لمصتٕر الباسلسٗٛ  ه ِذا الةصز

، ِٔـ٘  (  b5)ٔ (  b4)الةاٟدٚ لمشوَ الز اد٘ دمٜ ا ارلٛ اجلٕٗلٕجٗٛ  ـاوزٔ،  

ــار يف اجلٍـــٕب ٔاجلٍـــٕب الغـــزق٘ وـــَ املدٍٖـــٛ، ذٗـــ  تس غـــا     ٔاصـــةٛ ااٌسغـ

ــٛ األذـــدث   ــالل   (  b5)الصـــتٕر الباسلسٗـ ــٛ ٔيف املٍـ ــار املدٍٖـ لا اجلٍـــٕب وـــَ وطـ

ٔقـد  ٍٗـ  ٌسـاٟخ     ذمـٕ اجلٍـٕب.   اقٕه وَ جّٛ ال زب ٔأسد  ةٗـداً املسامخٛ لضد الة

 ةـ  الدراصـا  الضـا قٛ  ـأُ نذـدث ٌغـاا  زيـاٌ٘ وـؤرق يف املٍطقـٛ ٖةــٕد لا          

 .(Claude Pellaton 1981) ، ِـ 654نٔ  1250ًداً 

مي َ أٗٗش الصبا  الاياٌٗٛ القدميٛ وَ راله لٌّٕا الزوادٙ ٔيسمّا 

ضسٕٖٛ ٌسٗحـٛ تةزضـّا لمرـ  ٔالسةزٖـٛ رـاله فـرتٚ لٕٖمـٛ وـَ         املضسدٖزٚ ٔذٕافّا امل

لةٕاوـن اوـ  ٔلـذل      الشوَ. نوا الصبا  الباسلسٗـٛ األذـدث فس ـُٕ نقـن تةزضـاً     

وــَ الصــتٕر القدميــٛ ٔت ــُٕ ٌّاٖاتّــا ذــادٚ  ٖ ــُٕ لٌّٕــا نغىــل ٔنياــز صــٕادًا

 ٔذٕافّا سأٖٛ الغ ن. 

 جمنوعة رسوبا   الزمن احلديث : -4

  اوــ  ٔالسةزٖــٛ لمصــتٕر يىٗــا  يــبخلٚ وــَ اوحــارٚ       نٌسحــ  دىمٗــا 

ٔاوصٜ املس أتٛ يف نذحاوّا  ٔالزواه ا غٍٛ ٔالٍادىٛ ٔال زَٖ ٔالطن تزصب  

تق  يف  ٕٖا  ضىَ الٕدٖاُ ٔ املٍت  ا . اصٗىا ٔنُ املدٍٖٛ املٍٕرٚ املبٍٗٛ ذالًٗا

ٔ  -ميسد  غ ن وسطأه  ا ـآ مشـاه غـزب     يبخل ر اد٘ ٖزت ـ   جٍـٕب عـزق، 

مممـٕٞ  الزصــٕ ٗا  اودٖاـٛ ٔ ـٗا  ــْ    وـرت، ِٔـٕ   625دـَ صـطح البرـز يــٕال٘    

صتٕر اوزا  الباسلسٗٛ وَ الغزق ٔال زب ٔاجلٍٕب. ٌغـأ  الزصـٕ ٗا  اودٖاـٛ    

وَ الصـتٕر الٍارٖـٛ ٔالاياٌٗـٛ القدميـٛ  ٕاصـطٛ       دَ تزايي وٕاد نسٖم  نصاصًا

ٍـالل املٍت  ـٛ ٔجمـارٙ الٕدٖـاُ     دٕاون او  ٔالسةزٖٛ املتسم ٛ ثـي تزصـب  يف امل  

ٔجـدٖز   .القدميٛ و ٌٕٛ ِـذا اوـٕ  ال ـبخل الـذٙ تغـ مْ املدٍٖـٛ املٍـٕرٚ ذالٗـاً        
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 ً ـــــــا ــــــثاني ـحديد : ت
ـــــــــــــــــــــــ ـة شـبكــ

 اســــيـالق

ــذيز نُ وصــدر ِــذٓ الزصــٕ ٗا  اودٖاــٛ لٗضــ  فقــا املزت ةــا  ٔاجلبــاه          ال

ــٛ وــَ وٍــالل      ا ٗطــٛ وباعــزٚ  املدٍٖــٛ،  ــن نُ وةظىّــا قــد ٌرقــن لا نر  املدٍٖ

ٛ الــ  تغــ ن عــب ٛ وــَ املضــٗال  املاٟٗــٛ املٕمسٗــٛ الــ    ةٗــدٚ  ٕاصــطٛ األٔدٖــ

 دٍٖٛ قادوٛ وَ خمسما اا اِا .تص   ا آ ذٕ  امل

 

رطــٕا ثــالث  و ٌٕــٛ وــَ عــب ٛ قٗــاظذــدد  

 تسقـال  مجٗـ    ٌقطٛ قٗاظ لعـةاد٘.  (48)ت ىٍ   رٟٗضٛ

 قــزب)لمىدٍٖــٛ املٍطقــٛ املزيشٖــٛ   دٍــد رطــٕا القٗــاظ 

ٔ  طــٕاا ثــي تســٕس   (،املضــحد الٍبــٕٙ   تسمــا اا اِــا ذمــٕ حمــٗا املدٍٖــٛ 

ٌقطٛ قٗاظ  (14)، ٖٔس ىَ (A)ٖزوش  ا القٗاظ األٔه  اوز،  .(2الغ ن )

ثــي  طزٖــل املمــ  دبــدالةشٖش  ميســد وــَ عــزق املدٍٖــٛ املٍــٕرٚ وــزٔرًالعــةاد٘، ِٔــٕ 

ٖٔزوـش  . طزٖل الضالً ٔذسٜ جبن مجـٛ ٔخمطا الضالً غز ـاً ف  املٍطقٛ املزيشٖٛ

ٌقطــٛ قٗــاظ لعــةاد٘،  (18)، ِٔــٕ ٖس ــىَ (M)قٗــاظ الاــاٌ٘  ــاوز،  ــا ال

 ٍطقـٛ املطـار ثـي املٍطقـٛ املزيشٖـٛ،       ملدٍٖٛ املٍٕرٚ وـزٔراً مشاه عزق أميسد وَ 

نوـا رـا القٗـاظ     فالةٍاٖٛ ٔذ٘ دزٔٚ ٔذسـٜ وضـحد املٗقـا  يف اجلٍـٕب ال ز ـ٘.     

ميسد وَ عةاد٘ ٌٔقطٛ قٗاظ ل (16)، ٖٔس ُٕ وَ (Q)فخلوش لْ  اوز، الاال  

ثـي   ٍطقـٛ قبــاٞ ثـي املٍطقـٛ املزيشٖـٛ فطزٖـل الةٗـُٕ         جٍٕب املدٍٖٛ املٍٕرٚ وزٔرًا

 . مشاًا  اـد البٗـٔوشار  الةُٕٗ ٔذسٜ صجمى  األصٗاه 

ُ ٔ ّذٓ الطزٖقٛ  ٘   ٖ ـٕ نٌـٕا  الصـتٕر    خمسمـا غطـٜ   قـد  املضـح العـةاد

قـد ٌ ـذ  يافـٛ    ٔ .ٍطـاق الةىزاٌـ٘ لمىدٍٖـٛ املٍـٕرٚ    الذدٔد  ضىَاملٍسغزٚ ٔالرت ٛ 

 GR-130M  Surveying )صــستداً جّــاس قٗــاظ العــةا  وٕدٖــن:   ا القٗاصــا 

Gamma Ray Spectrome ). 
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 ً ــــا ـــــد  :ثالث تـحدي
الالفيــــــــــــــــــــــة 
اإلشــــــــــــــعاعية 
الطبيعيـــــة فـــــي 

ــــــطــــــنــــالم
ةـــــــــــــقــــــ

(1) 

ـــــــــــعـــــراب ً ــ : ا
ــــــــــنـــــــــم
ـة ــــــــــــشــاقـ
ــــــــــنـــــــــــال
ـــــــــائــــــــــت

 جــــ

ضــاب قٗىــٛ ا م ٗــٛ العــةادٗٛ الطبٗةٗــٛ ملطٗافٗــٛ   و (16)          

نعــةٛ جاوــا ضــىَ حمــٗا الٍطــاق الةىزاٌــ٘ لمىدٍٖــٛ املٍــٕرٚ   

ــدٌا ــ ادسىـ ــدن ٜ دمـ ــاا   وبـ ــسٕٝ الٍغـ ــا ٘ ملضـ ــا اوضـ املسٕصـ

العــةاد٘ املضــحن يف دــدٚ وٕاقــ  وــَ الصــتٕر القاددٖــٛ       

)املافٗـــــٛ( يالباسلـــــ  ٔاجلـــــا زٔ، ٔيف رصـــــٕ ٗا  األٔدٖـــــٛ  

م  دٖــــد ِــــذٓ يالزوــــاه ٔاوصــــٜ ٔال ــــزَٖ. ٔ الســــال٘  

( 75)يدٔد   (Background)ا م ٗٛ العةادٗٛ الطبٗةٗٛ نٔ 

 ُ ــٛ. نٙ ن ــن    دــدٚ يف الااٌٗ ــزقي ميا ـــٛ الِــذا ال ــٛ لةسب مٍغــاا العــةاد٘ يف  الطبٗةٗ

ثالثــٛ وــَ قٗىّــا  تقــرتب فــإُ يافــٛ القــزاٞا  العــةادٗٛ الــ      دمٗــْٔ املدٍٖــٛ،

تــدرن ضــىَ ذــدٔد الغــذٔ   دــدٚ يف الااٌٗــٛ(  200نٙ فــٕق )نضــةا، ِــذا اوــد  

 ٘ غــخل عـــا ٚ  وقبٕلــٛ نٔ  ، نوــا القــزاٞا  الٕاقةــٛ دُٔ  لـــ  فإٌّــا تةســا      العــةاد

 .عةادًٗال

يف املضـــحمٛ يف ِـــذٓ الدراصـــٛ دٌٔـــ  يافـــٛ ٌســـاٟخ القٗاصـــا  العـــةادٗٛ  

ــٛ )  ــاًا( 6، 5، 4اجلــدأه املزفق ــا  ٕذــدٚ   وة ــٛ يفنٔ دــدٚ CPS دٍّ ــا .ثاٌٗ  يى

ٖبن لبٗةـٛ الرت ـٛ    ملٕاق  القٗاصا  جٕٗلٕجًٗا ٔص ًا نٖ ًا اجلدأهِذٓ  ت ىٍ ٔ

 .ًأنٌٕا  الصتٕر املقاصٛ لعةادٗ

ٔ ٜ ــ ــاٞ دمـ ــبل،    ٍـ ــا صـ ــٕٞ وـ ــا  ٔيف ضـ ــاٟخ القٗاصـ  ٌسـ

ــا مل   ــٛ نعــةٛ جاو ــا العــةادٗٛ ملطٗافٗ ــٕا  تسم ــ  نٌ الرتايٗ

، مي َ تٕسٖ  الٍغـاا  الدراصٛ ٍطقٛ الصتزٖٛ املٕجٕدٚ 

العةاد٘ ضىَ ٌطاق ا ٗا الةىزاٌ٘ لمىدٍٖٛ املٍٕرٚ دمـٜ  

 الٍرٕ السال٘:
 

 ::ش ط إشع عي منخفضمنطقة ذا    (1

                                                 
: وصطمح ٖةا دَ وضسٕٝ الٍغـاا العـةاد٘ الطبٗةـ٘ يف     Background( ا م ٗٛ العةادٗٛ الطبٗةٗٛ  نٔ  1)

ٔادسبــار يــن القــزاٞا  الــ  تسحــأس ثالثــٛ نضــةا، ِــذا    وٍطقـٛ وــا،  نٔ الةسبــٛ الطبٗةٗــٛ لمٍغــاا العــةاد٘، 

  اا ٛ قٗي  لعـةادٗٛ عـا ٚ. اود تقزٖبًا
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دـدٚ يف الااٌٗـٛ، ِٔـ٘     60لا  50مـذٓ املٍطقـٛ  ـن    القٗي العـةادٗٛ   ترتأيف

قــٗي أاــن اوــدٔد العــةادٗٛ الطبٗةٗــٛ الــدٌٗا نٔ وــا ٖضــىٜ  ا م ٗــٛ العــةادٗٛ    

ٔتغـــىن وةظـــي صـــتٕر الباسلـــ  الايـــاٌ٘ ا ٗطـــٛ  ، (Background)الطبٗةٗـــٛ 

ٔيـذل  صـتٕر    ، املدٍٖٛ املٍٕرٚ وان صتٕر اوزا  الغزقٗٛ ٔال ز ٗٛ ٔاجلٍٕ ٗٛ

٘       جلا زٔ يف جبن صم ا ٔدمـٜ  . ٔالـساله األرـزٝ املىاثمـٛ لـْ يف الس ـَٕٖ اجلٕٗلـٕج

دارــن املدٍٖــٛ  األرــزٝ يف  ةــ  املٕاقــ املضــحن  العــةاد٘الٍغــاا  نُالــزغي وــَ 

ــدٙ ارت ادــاً  ــًا 100 ٖصــن لا ل ٗ ــًا ٖب رصــٕ ٗا   دــدٚ يف الااٌٗــٛ يف  125 ٔنذٗاٌ

ٛ ٔغخلِا وَ األٔجمزٝ ٔادٙ الةقٗل ٔٔادٙ قٍاٚ  رصـٕ ٗا   يف ٔ ،دٖٛ الةا زٚ لمىدٍٖـ

الأرٚ ما ٔال  تغ ن  حىمّا اوٕ  املزيشٙ الٕاقـ   ـ     الرتب اودٖاٛ

، لا نُ ِــذٓ القـٗي ا تةســا عـا ٚ ٔتبقــٜ ضـىَ ذــدٔد    املدٍٖـٛ املٍـٕرٚ املبٍٗــٛ ذالٗـاً   

آوٍـٛ نٔ  الٍغاا العةاد٘ الطبٗة٘ يف املٍطقـٛ، ٔ السـال٘ فإٌّـا تصـٍا دمـٜ نٌّـا       

 ٍت  ٛ الٍغاا العةاد٘.و

 

 منطقة ذا  :ش ط إشع عي متوسط:  (2

٘   وَ ذٗ   ٌضبًٗا ارت ادًا ٛتبدٙ صتٕر ِذٓ املٍطق  ،قـٗي الٍغـاا العـةاد

ــا     ــٗي املضــحمٛ فّٗ ــن ذٗــ  تزأذــ  الق ٛ  200لا  160  ــ ٔتغــىن  ،دــدٚ يف الااٌٗ

ن يف جبـ  غـ ن نصاصـ٘   صتٕر الزٖٕلٗ  ٔالاٖغا الزٖٕلٗسٗٛ ٔالداصٗ  املٍسغـزٚ  

ٗـ   ٛ     ـنذـد مشاه املدٍٖٛ املٍٕرٚ ٔيف جبـاه الٕد  .زٚ املىسـدٚ لا ال ـزب وـَ وطـار املدٍٖـ

ٛ ٔضـرٍا صـا قاً  نِٔ٘  ذل  تقرتب وَ اودٔد العةادٗٛ اوزجٛ يىا   ، ٔراصـ

 يف  ةــ  الٍطاقــا  الصــتزٖٛ املغــِٕٛ  ا  المــُٕ املاٟــن لألر ــز يف جبــن نذـــد   

ٖٔةٕد الضب  . ددٚ يف الااٌٗٛ 225٘ ذٗ  تصن القزاٞا  العةادٗٛ فّٗا لا ذٕال

لا جبــن نذــد ٔجبــن الــٕدخلٚ  يف املضــحن يف اارت ــا  الٍضــيب لمٍغــاا العــةاد٘  

 ،. ٔدمـٜ يـن ذـاه    Sio2ٔغٍاِا  الضٗمٗ ا لصتٕر الزٖٕلٗ  اوى ٗٛ  الطبٗةٛ

ةزفــٛ اارت ــا  يف قــٗي وطٗافٗــٛ نعــةٛ جاوــا ِــٕ جمــزد وؤعــز نٔلــ٘، ٔمل ِــذا فــإُ 

وسا ةٛ املٕضٕ  وَ رـاله   ا د وَ  ل  ب٠ٗٗٛ ٔالصرٗٛ الٍامجٛ دَذقٗقٛ اآلثار ال
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      ٞ ــٛ، ٔلجــزا ــزادُٔ املغــ  يف املٍطق ــاس ال ــٕٝ غ ــٛ  س ــذ قٗاصــا  دقٗق ــن  تٍ ٗ  الٗ

  ّا.فٗبة  الٍظاٟز املغةٛ الدقٗل لرتيٗش السردٖد للصتٕر الزٖٕلٗ   ٛخماٖ

 :منطقة ذا  :ش ط إشع عي مانفع :شباً   (3

وَ ذٗ  قـٗي الٍغـاا العـةاد٘ املضـحمٛ      ٍطقٛ األدمٜتةسا صتٕر ِذٓ امل

 300لا  250 ـن  تزأذـ   ٔالـ     ،ىدٍٖٛ املٍٕرٚالٍطاق الةىزاٌ٘ لمضىَ حمٗا 

 ٛ ــ ــالل الغــذٔ  العــةاد٘   ٔ .دــدٚ يف الااٌٗ ــ   ِــذٓ ترتيــش وٍ يف صــتٕر اجلزاٌٗ

خباصـٛ  ٔ ٔاجلزإٌدٖٕرٖ   ا  ااٌسغار الٕاص  يف اجلشٞ ال ز ٘ وَ املدٍٖٛ املٍٕرٚ

 200يىا ٔصحم  قٗي لعةادٗٛ مماثمـٛ تزأذـ  عـدتّا  ـن      .جباه اجلىأا  يف

يف  ة  الساله اجلزاٌٗسٗـٛ الصـ خلٚ املٍسغـزٚ دمـٜ جـاٌيب       ددٚ يف الااٌٗٛ 250لا 

 لزٖل ٍٖب  ٔجدٚ القدٖي قبن وضحد املٗقا .

ــَ نُ   ٔ ــزغي وـــ ــٜ الـــ ــٛ  دمـــ ــتٕر الٍارٖـــ ــ  الصـــ ــٗٛ ياجلزاٌٗـــ  (17)اواو ـــ

ٛ مةٍاصز املغـةٛ  لوةزٔفٛ لبٗةٗٛ نٔ وصادر ذٕاضَ تةسا  (18)ٔالزٖٕلٗ   يف الطبٗةـ

مصتٕر الزصٕ ٗٛ الٍا ٛ دَ تآين لا نٌٍا جي  نُ ا ٌّىن الدٔر اماً ل ،دىٕوًا

يف  ٔلدـادٚ تزصـٗبّا    ةـن دٕاوـن السحٕٖـٛ املتسم ـٛ     ٔذ  الصتٕر الٍارٖـٛ الضـا قٛ   

صــٗىا ٔنُ . األٔدٖــٛ القدميــٛاألذــٕا  الــأرٚ ٔيف املٍــالل املٍت  ــٛ ٔوضــٗال   

املدٍٖــٛ املٍــٕرٚ تسىٗــش   اــزٚ األٔدٖــٛ املٕمسٗــٛ الــ  تضــٗن للّٗــا يف فصــن الغــساٞ    

خمم ٛ ٔراّٟا الةدٖد وَ نٌـٕا  الـرتب اودٖاـٛ واـن     ٔقادوٛ وَ خمسما اا اِا  

الذٙ مي ـَ نُ  األوز  .الرت ٛ الصمصالٗٛ الاقٗمٛ ٔا  ٗ ٛ ٔالرت ٛ ال زٍٖٗٛ ٔغخلِا

الغـزٔا اجلٕٗيٗىٗاٟٗـٛ الالسوـٛ لرتيٗـش ٔذ ـا املـٕاد املغـةٛ         ي يف تـٕفخل ٖضاِ

ِـ    ا ، ٔاملقصـٕد  ٗضىَ الزصٕ  ٕ: تـٕفز صـتٕر املصـدر    الغـزٔا اجلٕٗيٗىٗاٟٗـٛ 

تٕفز عـب ٛ تصـزٖا لٍقـن ٌـٕاتخ اوـ  ٔالسةزٖـٛ ياألٔدٖـٛ ٔاملضـٗال          املٍاصبٛ، ٔ

                                                 
%  ، لٌٕـْ فـاتح  ٔ مٕراتـْ رغـٍٛ     66( اجلزاٌٗ  : ِٕ صتز ٌارٙ جٕيف مح ٘، ٌضبٛ  الضٗمٗ ا فْٗ نياز وَ 1)

 س الصٕدٙ  ٔاملٗ ا .)ٌضٗحْ  ٕرفخلٙ(،ٔحيسٕٙ دمٜ ال ٕارتش ٔال مضبار البٕتاص٘ ٔ البالجٕٗيال

( الزٖٕلٗ  : ِٕ صتز  زياٌ٘ مح ٘ ، لٌْٕ فاتح ٔ مٕراتْ ٌادىٛ ) ٌضٗحْ دقٗل السبمـٕر(، ٔلـْ ٌ ـط تزيٗـ      2)

 اجلزاٌٗ  ، ل َ الزٖٕلٗ  صطر٘ الس َٕٖ،  ٍٗىا اجلزاٌٗ  جٕيف. 
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ذ ــا الةٍاصــز املغــةٛ  اصس ــافٛ ٔامل  ــمٛ  اجلٕٗلٕجٗــٛتــٕفز الب٠ٗــٛ ثــي  ،ٔغخلِــا

   ٛ . ٔل ـَ ِـذا جمـزد منـٕ د افرتاضـ٘      ياملٍت  ا  ٔاألذـٕا  الزصـٕ ٗٛ اودٖاـ

ٙ  لمىٕاد املغةٛ  نيٗدًا  ال زٔرٚ ٔجٕدًا ٌظزٙ ا ٖةين فةمًٗا     اوـٕ  املزيـش

لمى ٌٕـــا  الزصـــٕ ٗٛ  لعـــةادًٗا لمىدٍٖـــٛ املٍـــٕرٚ، ألُ تأيٗـــد  لـــ  ٖسطمـــ  صـــااً 

تقٍٗـــٛ قٗاصـــا  غـــاس الـــزادُٔ ٔ دٖـــد وضـــسٕٖاتْ   تةســـأ .املٕجـــٕدٚ  ـــ  الضـــطح

   .العةادٗٛ يف املباٌ٘ ٔاملٗآ ٔالرت ٛ وَ نف ن الطزق لسرقٗل  ل  امد،
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 (2جدٔه )

 238صمضمٛ  من الٕٗرإًٌٗ 

 

 العةا  الٍاتخ الٍظخل

 نل ا ٔجاوا 238ٖٕرإًٌٗ 

  ٗسا ٔجاوا 234ثٕرًٖٕ 

 زٔتايسًٍٕٗٗ 

234 

 سا ٔجاوا ٗ

 نل ا ٔجاوا 234ٖٕرإًٌٗ 

 نل ا ٔجاوا 230ثٕرًٖٕ 

 نل ا ٔجاوا 226رادًٖٕ 

 نل ا ٔجاوا 222رادُٔ 

 نل ا 218 ٕلًٌٕٕٗ 

  ٗسا ٔجاوا 214رصا  

 نل ا ٔ ٗسا 214 شوٕث 

 نل ا ٔجاوا 214 ٕلًٌٕٕٗ 

  ٗسا ٔجاوا 210رصا  

 نل ا ٔ ٗسا 210 شوٕث 

 نل ا ٔجاوا 210 ٕلًٌٕٕٗ 

 وضسقز)غخل وغ ( رصا 

 (3جدٔه )

 232صمضمٛ  من الإرًٖٕ 

 

 العةا  الٍاتخ الٍظخل

 نل ا ٔجاوا 232ثٕرًٖٕ 

  ٗسا ٔجاوا 228رادًٖٕ 

  ٗسا ٔجاوا 228ايسًٍٕٗٗ 

 نل ا ٔجاوا 228ثٕرًٖٕ 

 نل ا ٔجاوا 224رادًٖٕ 

 نل ا ٔجاوا 220رادُٔ 

 نل ا ٔجاوا     216 ٕلًٌٕٕٗ 

  ٗسا ٔجاوا 212رصا  

 نل ا،  ٗسا، جاوا 212 شوٕث 

 نل ا 220 ٕلًٌٕٕٗ 

  ٗسا ٔجاوا 208ثالًٕٗ 

 وضسقز)غخل وغ ( 208رصا  
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 (4جدٔه )

ٌساٟخ قٗاصـا  املضـح العـةاد٘ لٍغـاا نعـةٛ جاوـا يف الصـتٕر ٔالرت ـٛ دمـٜ          

بــد املىســد وــَ عــزق املدٍٖـٛ املٍــٕرٚ، وــزٔرا  طزٖــل املمــ  د  (A)لـٕه رــا القٗــاظ   

 الةشٖش، فاملٍطقٛ املزيشٖٛ ثي لزٖل الضالً ٔذسٜ جبن مجـٛ ٔخمطا الضالً غز ًا.
 

روش 

وٕق  

 القٗاظ

 الٍغاا العةاد٘ لذداثٗا  املٕق 

ملطٗافٗٛ نعةٛ جاوا  

(CPS) 

 الٕصا اجلٕٗلٕج٘ ملٕق  القٗاظ
E N 

A01 039°41.608 24°28.443 50-65  ٘اسل  الةصز الز اد (b4) 

A02 039°39.917 24°28.364 50-65   ٘اسل  الةصز الاالث (b2) 

A03 039°38.874 24°28.237 110-120 رصٕ ٗا  ذدٖاٛ: ذصٜ، رون، لن 

A04 039°38.666 24°28.360 110-130 رصٕ ٗا  ذدٖاٛ: ذصٜ، رون، لن 

A05 039°37.353 24°28.180 110-120 رصٕ ٗا  ذدٖاٛ: ذصٜ، رون، لن 

A06 039°36.240 24°28.059 110-115 رصٕ ٗا  ذدٖاٛ: ذصٜ، رون، لن 

A07 039°34.974 24°28.226 50-60   ٘اسل  الةصز الاالث (b3) 

A07` 039°34.974 24°28.226 90-110 )رصٕ ٗا  رومٗٛ ٔلٍٗٗٛ )ٔادٙ الةقٗل 

A08 039°34.347 24°27.616 100-120 فٗممٗ ( صتز وسرٕه( 

A09 039°33.094 24°27.990 250-300  ٌٗجباه اجلىأا ( صتٕر اجلزا( 

A10 039°32.185 24°28.847 250-275  ٌٗجبن مجـٛ( صتٕر اجلزا( 

A11 039°32.185 24°28.847 75-130 
دزٔق ٌٔطاقا  صتزٖٛ صٕداٞ قاأٛ المُٕ 

 وٍدصٛ ضىَ اجلزاٌٗ 

A12 039°31.965 24°28.955 80-130 
دزٔق ٌٔطاقا  صتزٖٛ صٕداٞ قاأٛ المُٕ 

ضىَ اجلزاٌٗ  وٍدصٛ  

A13 039°31.454 24°29.06 250-275 
 )جبن مجـٛ( صتٕر اجلزاٌٗ 

 خمطا الضالً

 *  والذظا :

 GR-130M  Surveying Gamma جّاس قٗاظ العةا  املضستدً ِٕ:  -1

Ray Spectrome 
 Count       تةين : دـدٚ يف الااٌٗٛ الٕاذدٚ  نٔ اذماله يف الااٌٗٛ (CPS)الٕذدٚ  -2

Per Second  

ذدد  ا م ٗٛ العةادٗٛ الطبٗةٗٛ ملطٗافٗٛ نعةٛ جاوا يف املدٍٖٛ املٍٕرٚ يٕال٘:  -3

75 CPS  



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

 

118 

 (5جدٔه )

ٌساٟخ قٗاصا  املضح العةاد٘ لٍغاا نعةٛ جاوا يف الصـتٕر ٔالرت ـٛ دمـٜ    

املىســد وــَ مشــاه عــزق املدٍٖــٛ املٍــٕرٚ، وــزٔرًا  ٍطقــٛ    (M)لــٕه رــا القٗــاظ  

ــا  يف     املطــار، فاملٍطقــٛ املزيشٖــ  ــٜ وضــحد املٗق ــٛ ٔذــ٘ دــزٔٚ  ٔذس ــي الةٍاٖ ٛ ث

 اجلٍٕب ال ز ٘.
 

روش 

وٕق  

 القٗاظ

 الٍغاا العةاد٘ لذداثٗا  املٕق 

ملطٗافٗٛ نعةٛ جاوا 
(CPS) 

 الٕصا اجلٕٗلٕج٘ ملٕق  القٗاظ
E N 

M01 039°40.808 24°33.975 170-190 
 صتٕر الزٖٕلٗ  ٔالاٖغا الزٖٕلٗسٗٛ

 ) جبن الٕدـخلٚ (

M02 رصٕ ٗا  فساتٗٛ وَ ص ح جبن الٕدخلٚ 110-90 ــــ ــــ 

M03 039°41.163 24°33.620 90-120 )رصٕ ٗا  رومٗٛ ٔلٍٗٗٛ )ٔادٙ الةقٗل 

M04 039°40.691 24°31.835 170-190 
 صتٕر الزٖٕلٗ  ٔالاٖغا الزٖٕلٗسٗٛ

 ) جبن الٕدـخلٚ (

M05 ٔادٙ قـٍاٚ(رصٕ ٗا  رومٗٛ ٔلٍٗٗٛ )جمز 110-90 ــــ ــــ ٝ 

M06 039°38.763 24°31.197 100-120 رصٕ ٗا  فساتٗٛ وَ ص ح جبن نذـد 

M07 039°39.113 24°30.379 175-225 )صتز الزٖٕلٗ  )تمةٛ امبٕب،جبن نذد 

M08 039°38.390 24°29.763 160-175 
 صتٕر الزٖٕلٗ  ٔالاٖغا الزٖٕلٗسٗٛ:

 )جبن نذــد(

M08` 039°38.39 24°29.763 220-225 
صتٕر الغٗض  األر ز املسٕرق 

 ٔالزٖٕلٗ  ٔالداصٗ : )جبن نذـد(

M09 039°38.279 24°29.475 90-110 )ٚرصٕ ٗا  رومٗٛ ٔلٍٗٗٛ )جمزٝ ٔادٙ قـٍا 

M10 039°38.066 24°29.068 50-60 )ٛٗاسل  وَ الةصز الاالث٘ )ذزٚ عزق  

M10` 039°38.066 24°29.068 70-75 لن ٔ رواه(رصٕ ٗا  فساتٗٛ ذدٖا( ٛ 

M11 039°35.955 24°27.461 110-120 )ٖٛرصٕ ٗا  فساتٗٛ ذدٖاٛ )لزٖل الةٍا 

M12 039°35.268 24°27.368 50-60 )ٛٗ اسل  وَ الةصز الاالث٘ )ذزٚ غز  

M13 039°34.485 24°27.044 90-110 ٛرصٕ ٗا  فساتٗٛ وَ ص ح جبن غزا ـ 

M14 039°33.761 24°26.181 100-120 ٕٗا  رومٗٛ ٔلٍٗٗٛ )جمزٝ ٔادٙ قـٍاٚ(رص  

M15 039°33.492 24°25.873 210-230 
تاله جزاٌٗسٗٛ لٌّٕا نمحز سِزٙ تق  

  را اٚ لزٖل ٍٖب  القدٖي، قبن املٗقا 

M16 039°32.539 24°25.022 225-250  تاله جزاٌٗسٗٛ تق  قبن وضحد املٗقا 
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 (6جدٔه )

نعةٛ جاوا يف الصـتٕر ٔالرت ـٛ دمـٜ    ٌساٟخ قٗاصا  املضح العةاد٘ لٍغاا 

املىسـد وـَ جٍـٕب املدٍٖـٛ املٍـٕرٚ، وـزٔرًا  ٍطقـٛ قبــاٞ،          (Q)لٕه رـا القٗـاظ    

 فاملٍطقٛ املزيشٖٛ ثي لزٖل الةُٕٗ  ٔوشار  الةُٕٗ  ٔذسٜ صد البٗ ا مشاًا.
 

روش 

وٕق  

 القٗاظ

الٍغاا  لذداثٗا  املٕق 

 العةاد٘

ملطٗافٗٛ نعةٛ 

 (CPS)جاوا  

 اجلٕٗلٕج٘ ملٕق  القٗاظ الٕصا
E N 

Q01 039°73.560 24°24.670 70-75 رصٕ ٗا  ذدٖاٛ: ذصٜ، رون، لن 

Q02 039°37.357 24°25.277 75-85 رصٕ ٗا  ذدٖاٛ: ذصٜ،رون، لن 

Q03 039°37.305 24°25.971 110-130  ورت( 3جٍٕب وضحد قباٞ:رصٕ ٗا  ذدٖاٛ )دىل 

Q04 039°36.927 24°26.522 110-125  ورت ( 3قزب وضحد قباٞ: رصٕ ٗا  ذدٖاٛ )دىل 

Q05 039°36.688 24°27.394 110-130  ْورت( 2وٍطقٛ قباٞ: رصٕ ٗا  ذدٖاٛ )رٍدق دىق 

Q06 039°36.607 24°27.813 110-120 ) ًوٕق   ٍاٞ جدٖد قزب  اب الضالً  ) اوز 

Q07 039°36.287 24°28.748 100-115 (4ٖل الةُٕٗ )دىل وٕق   ٍاٞ جدٖد نٔه لزً 

Q08 039°36.165 24°29.159 110-120  ورت ( 3لزٖل الةُٕٗ: رصٕ ٗا  فساتٗٛ )دىل 

Q09 039°36.148 24°29.481 100-120 ٌ٘تقال  لزٖل الةُٕٗ و  لزٖل الداٟزٙ الاا 

Q10 039°35.982 24°30.121 90-110 )ٚرصٕ ٗا  رومٗٛ ٔلٍٗٗٛ )جمزٝ ٔادٙ قـٍا 

Q11 039°35.834 24°30.872 150-175 (7لزٖل الةُٕٗ: وغزٔ  الصز، الصر٘ )دىلً 

Q12 039°35.560 24°32.513 180-190 
 لزٖل الةُٕٗ: رصٕ ٗا 

 )الض ح ال ز ٘ جلبن نذد(

Q13 039°35.181 24°33.300 125-135 
 رصٕ ٗا  فساتٗٛ ذدٖاٛ

 )وٍطقٛ سغا ٛ،جمى  األصٗاه(

Q14 039°35.258 24°34.179 130-140 ٕٗا  فساتٗٛ ذدٖاٛ )جمزٝ ٔادٙ اوى  (رص  

Q15 039°35.214 24°35.144 100-110 ) رصٕ ٗا  فساتٗٛ ذدٖاٛ )وشار  لزٖل البٗ ا 

Q16 039°31.263 24°38.040 120-130 ) رصٕ ٗا  تز ٛ لٍٗٗٛ ٔرواه ٌادىٛ: )صـد البٗ ا 
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 النت ئج تالتوصاـ  
 

ٔاملٕثقٛـ يف ِـذا    ادسىادًا دمٜ املةطٗا  العةادٗٛ املض-1 حٛم ملطٗافٗٛ نعةٛ جاوـا 

رٚ لا ثــالث وٍــالل          ي الب٠ٗـٛـ اجلٕٗلٕجٗـٛـ لمىدٍٖـٛـ املٍـٕـ البرــ ، فقــد م تقضـٗـ

 لعةادٗٛ ِ٘: 

ن( وٍطقٛ  ا  ٌغاا لعةاد٘ وٍت   نٔ لبٗة٘، ٔتغـىن وةظـي نراضـ٘    

اوٕ  املزيشٙ الٕاق   ـ  املدٍٖـٛ املبٍٗـٛ ذالٗـًا  ـا يف  لـ  املٍطقـٛ        

حزٝ ٔادٙ الةقٗل ٔاألسِزٙ ٔوٍطقٛ قبـاٞ ٔاملٍطقـٛ املزيشٖـٛ    ا ٗطٛ  

ٔاوــزتن ال ز ٗــٛ ٔالغــزقٗٛ ٔلزٖــل الةٗــُٕ ٔا مٗــن ٔذســٜ صــد البٗـــ ا 

 مشاًا.

ب( وٍطقـــٛ  ا  ٌغـــاا لعـــةاد٘ وسٕصـــا ت ـــٕق ضـــة ٘ اوـــد الطبٗةـــ٘  

  قمٗن، ٔتسىان نصاصًا  صتٕر الزٖٕلٗ  يف جبن نذد ٔجبن الٕدخلٚ. 

ــٛ  ا  ٌ ــ    د( وٍطقـ ــتٕر اجلزاٌٗـ ــش يف صـ ــ ، ٔترتيـ ـــةاد٘ وزت ـ ــاا لعـ غـ

املٍسغــزٚ يف جبــاه اجلىــأا  ٔ ةــ  الــساله اجلزاٌٗسٗـــٛ الصــ خلٚ املٍسغــزٚ   

 .ذٕه لزٖل ٍٖب  القدٖي قبن وضحد املٗقا 

ٌٕص٘   زٔرٚ تٍ ٗذ  زٌاوخ وس اون لقٗاصا  غـاس الـزادُٔ املغــ  يف    -2

زٙ الاــــال  نٔ الٍطـــاق املٗـــآ ٔالرت ـــٛ ٔامـــٕاٞ ضـــىَ ذـــدٔد ا ــــا الـــداٟ 

الةىزاٌ٘ الذٙ ذددتْ نواٌٛ املدٍٖٛ املٍـٕرٚ. ٔ ل  لمسأيد وَ دـدً  ــأس   

تزيٗـش الـزادُٔ لمرـدٔد املضــىٕيف  ّـا داملٗـًا ذ اظـًا دمـٜ الصـرٛ الةاوـٛ          

ٔصالوٛ الب٠ٗٛ، ٔاقـرتايف اومـٕه املٍاصـبٛ يف ذـاه ٔجـٕد تزيٗـش لعـةاد٘        

 دال٘ يف  ة  املٕاق .

او ـــاظ دمـــٜ جبــــن نذــــد ٔوٍـــ  السٕصــــ  نٔ الشذــــا   ٌٕصـــ٘   ـــزٔرٚ-3

ـــٛ       ــن الدٍٖٗـ ــذا اجلبـ ــٗٛ ِـ ــزًا  صٕصـ ــْ ٌظـ ـــٕاٟ٘  ا اِـ ــ٘ الةغـ الةىزاٌـ



  شعاعي في المدينة المنورةالنشاط اإل

 

121 

ٔالسارخيٗٛ وَ جّٛ، ٔذزصًا دمٜ صـالوٛ الض اُ وـَ السةـز  لمٍغـاا    

العةاد٘ ا سىن اٌبةاثـْ وـَ صـتٕر ِـذا اجلبـن وـَ جّـٛ نرـزٝ. ذٗـ           

ـسٕٝ الٍغــــاا العـــةاد٘ يف الصـــتٕر ٌةسقـــد  ـــأُ اارت ـــا  املمرـــٕظ ملضـــ 

امل ٌٕٛ جلبن نذـد ِ٘ وـَ دٕاوـن القـٕٚ ال اوٍـٛ فٗـْ ٔالـ  مي ـَ نُ        

 تضاِي يف محاٖسْ ٔاو اظ دمٜ ٠ِٗسـْ الطبٗةٗٛ و  وزٔر الشوَ.

ـٛـ يف جبـن مجـٛـ نٔ        -4 اتخ ت ضـخل الصـتٕر اجلزاٌٗسٗ ٌٕص٘  ةدً اصـستداً ٌٕـ

ٖٛ األر ٗـد ٔتضٕـ   يف خمطا الضــالً الضـ ين نٔ غـخلٓ،    اجلبـاه املىاثمٛ لسىّ

ٖا  لعـةادٗٛ وزت ةٛـ ٌضبًٗا، األوـز الـذٙ مي َـ     ر تسىٗش  ضٕـ ألُ ِذٓ الصتٕـ

نُ ٖمرــل نضــزارًا صــرٗٛ يف صـــ اُ املغــزٔ  وضـــسقباًل. يىــا ٖٔ  ــن دــدً    

اد  اصـــستداً ِــذٓ الصــتٕر اجلزاٌٗسٗـٛـ يف و ٌٕــا  ا زصـــاٌٛ اجلــاِشٚ نٔ وـٕـ

 .البٍاٞ األرزٝ نٖ ًا
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 املااجـع العاباـة

ـــٕلٕجٗٛ الــدر  الةز ــ٘،   ً(:2003الغـــٍط٘ ، نمحــد حمىــٕد صــمٗىاُ،  )  .1 جٗ

 الطبةٛ الااٌٗٛ، وزيش الٍغـز الةمى٘، جاوـةٛ املم  دبد الةشٖش، جدٚ.

ً(: املدٍٖـــٛ 1998الزٖٔاـــ٘، حمىــد نمحــد  ٔ رــٕجم٘، وصــط ٜ حمىــد، )       .2

ــٛ ٔالٌضــاُ، )الب٠ٗــٛ الطبٗةــٛ(. دراصــ    ــٛ  املٍــٕرٚ، الب٠ٗ ٛ دمىٗــٛ حمّ ىٛ،يمٗ

 الرت ٗٛ،جاوةٛ لٗبٛ، وَ لصدارا  الٍادٙ األد ٘ يف املدٍٖٛ املٍٕرٚ.

(: نلمط املدٍٖٛ املٍٕرٚ، وَ لصدارا  جاوةٛ 1985و ـ٘، حمىد عٕق٘، ) .3

 املم  صةٕد، قضي اجل زافٗا.

ــ زٖٛ، )  .4 ــاذٛ الةضـ ــٕرٚ    1409لدارٚ املضـ ــٛ املٍـ ــىٛ لمىدٍٖـ ــٛ جمضـ ـــ(: رارلـ ِـ

 (.3924 -24لٕذٛ رقي )  25.000: 1وقٗاظ   

(: العــةادا  ٔنجّــشٚ  1999حمىــد فــارٔق نمحــد ٔ رالــد حمىــد صــمٗىاُ )    .5

القٗــاظ الٍٕٖٔــٛ. وطبٕدــا  وةّــد يــٕث الطاقــٛ الذرٖــٛ، ودٍٖــٛ املمــ  دبــد    

 الةشٖش لمةمًٕ ٔالسقٍٗٛ، الزٖا .
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