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 الطدتخمص 
الخافجيغ في أجداء معيشة مغ ضهػر بالد الفتخات الجيػلػجية عمى  أثخيهجف البحث الى الكذف عغ 

شخأت خالل العرػر الجيػلػجية وتكػيغ الدهل الخسػبي تتبع التغيخات الجيػلػجية التي العخاق، مغ خالل 
فزاًل عغ أهسية مػقع العخاق والجور الحي اسهع في قيام الحي مهج لطهػر أولى الحزارات في العخاق 

والسشاخ عمى سكان بالد اريذ ز، مغ جهة وتأثيخ التكػنه ممتقى الصخق التجارية ،العالع القجيع فيالحزارات 
  . مغ جهة أخخى الخافجيغ 

ستررج مررغ كانررت تولكررغ وررجود   الباليدتػسرريغعرررخ الدررهل الخسررػبي ضهررخ خاللرره أضهررخت الشترران  ان 
سررامخاء عمررى دجمرره وررساًس ووتررى سرراول مجيشررة هيررت عمررى الفررخات و مجيشررة الخررا الررػهسي الررحي يرررل مررا  رريغ 

 .   الخمي  العخبي جشػباً 
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سيرا  البحرخ وكران سراول البحرخ يسترج خلرى الخرا مغ نطخيات تكػيغ الدرهل الخسرػبي انره كران مغصرى ب
الػهسي الحي يرل  يغ هيت وسامخاء وبمج ، ونتيجة التخسبات الغخيشية تكػن الدهل . تمظ التخسربات سراعجت 

  كغ مشها انبداط اسرض وتػفخ السػارد .دعمى تػفيخ  يئه لم

 
 . األقاليع السشاخية العرػر الجيػلػجية، الباليدتػسيغ، الدهل الخسػبي،كمطات مفتاحية: 

Abstract 

    The research aims to reveal the impact of the geological periods on the 

emergence of Mesopotamia in certain parts of Iraq, by tracking the geological 

changes that occurred during the geological ages and the formation of the 

sedimentary plain that paved the emergence of the first civilizations in Iraq, as well 

as the importance of the location of Iraq and the role that also contributed to the 

establishment of Civilizations during the ancient world being the crossroads of 

trade routes, on the one hand and the impact of terrain and climate on the 

population of Mesopotamia on the other hand .                                     .                    

                                                              

    The results showed that the sedimentary plain ppeared during, the Pleistocene 

era a but its borders extend from the imaginary line that connects between Heet 

city on the Euphrates and Samarra city on Tigris in the north to the Arabian Gulf 

coast in the south. From theories of formation of the sedimentary plain, it was 

covered with sea water, and the coast of the sea extends to the imaginary line that 

connects the Heet, Samarra, and Balad, the plain is and the result of alluvial 

Precipitates is These Precipitates helped to provide an environment including flat 

land and the availability of resources.                                               .                         

                                                                 

 

Key words: geological ages, pleistocene, sedimentary plain, climatic regions. 
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 الطقدمة 
استسخت في نزجها والتي تستج وزارة العخاق في جحورها واصػلها الى أقجم العرػر قبل التاريخ، 

الى أقاليع وزارية عجة. خاصة اسقاليع  وآثارهاتأثيخاتها  وصمت وقجوازدهارها وتى أوانل العرخ السيالدي، 
السجاورة لها، كسا وضعت في جشػب العخاق أسذ العمػم والسعارف والقػانيغ السجونة والتشطيسات اسجتساعية 
واسقترادية والدياسية، وخمفت تبعا لحلظ تخاثا ضخسًا في الحزارات السعاصخة والثقافات الالوقة، ولع تكغ 

لتػافخ السػاد األولية بجسيع وانسا اوتاجت في ارض العخاق بالد سػمخ واكج سهمة، عسمية البشاء الحزاري 
اصشافها، وس تشصبق هح  الحقيقة عمى وزارة العخاق فحدب  ل عمى وزارات األمع القجيسة والحجيثة 

ما مغ  جسيعا. فستصمبات الحياة ومقػمات تصػر الحزارة تحتاج الى تػفخ السػارد الزخورية وس يسكغ لبيئة
 يئة العخاق تفتقخ الى كثيخ مغ السػاد األولية التي تحتاج اليها عسمية  ن  إتشفخد  تػفخها جسيعا، خاصة و  نأ

 البشاء الحزاري. 
في دراسة التكرػيغ الصبيعري لمسػجرػدات، كبيخة أهسية  ادراسة الطػاهخ الصبيعية لتكػيغ األرض له ن  إو 

وقررج تررع  بررالد الرا ررد   " وأثرهررا  رري ظ ررو "التغيرررات الجيولوجيررة والسػجررػدات الحيررة، وسررػف يتشرراول بحثشررا 
اعتسررج البحررث شيفررًا مررغ السرررادر ذات العالقررة كسررا  الػصررفي فزررال عررغ السررشه  التحميمرري . اسررتخجام السررشه 

أهرررع تمرررظ السررررادر وأولهرررا أهسيرررة فررري تقرررري  لعرررلالجانرررب التررراريخي  بسػضرررػل البحرررث وسسررريسا التررري تشاولرررت
العمسية كتاب " عرػر قبل التراريخ لتقري الرجباو ووليرج الجرادر " وكتراب " العالقرات العخاقيرة السررخية الحقانق 

خ، الدياسية )نف –في العرػر القجيسة لسحسج صبحي عبج هللا " وكتاب " العالقات وشػبػغخافية السجن الجيشية 
 ق.م ألياد كاضع داود الدعجي ".935با ل، آوػر( في العخاق القجيع مشح األلف الثاني وتى سقػط با ل 

شاول األول مشها: التغيخات الجيػلػجية مبحثيغ يت عمىمشقدسة  السػضػلضػء ذلظ جاءت دراسة  وفي  
عمى سكان الخرانز الجغخافية تأثيخ  متزسشاً في ويغ جاء السبحث الثاني  قبل وبعج عرخ الباليدتػسيغ

  . ستشتاجات، التي تػصمت خليهابعجد مغ اس، وتختتع الجراسة بالد الخافجيغ
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 :الجيولوجية قبل وبعد عصر الباليدتوسي  تاألول: التغيراالطبحث 

السبشيرة الجراسرات  هاكجتر وهرحا مرامميػن سشة،  0911 جأت الحياة تطهخ عمى سصح اسرض مشح أكثخ مغ     
مدخوًا لشذاط  باعتبارها. (1) كخبػنية مغ أصل عزػي  يغ شبقات الرخػر الخسػبيةالثار آلوجػد اعمى ادلة 

اسندان مّثل عميها قرتُه وأقام اعساله، فقج اسرتصال هرحا اسندران ان يكرػن عراماًل مرعثخًا عمرى سرصح األرض. 
وقج وصف مغ وجهة نطخ بعرس الجغرخافييغ )الجيػمػرفػلرػجييغ( بأنره عطرع الخصرخ، ويختمرف ترأثيخ اسندران 

 .  ونز  أفكارهع، بذكل عامعمى الصبيعة مغ مكان خلى آخخ، تبعًا سختالف اعجادهع، 
سرشة، أي ضهرخ فري  050915111اما ضهػر اسندان فقج اورارت بعرس الجراسرات الرى انره ضهرخ قبرل   

مميػن سشة، عشجما ضهرخت  0111. وفي زمغ فجخ الحياة قبل  (2)يغتػسمخومته الكاممة خالل عرخ الباليػس
 911أ زمرغ الحيراة القجيسرة او الردمغ اسول قبرل وياة بديصة تسثمت بالصحالب واسعذاب البحخيرة ...الرخ، وبرج

مميرػن سرشة.  وقرج قدرسه الجيػلػجيرػن خلرى سرتة عررػر نطرخًا لصػلره، واخرتالف  011مميػن سشة وانتهرى قبرل 
مميررػن سررشه ، والعرررخ الثرراني تسثررل  01 يئاترره.  واول هررح  العرررػر هررػ العرررخ الكسبررخي الررحي اسررتسخ مررجة 

مميررػن سررشة، وتسيررد بسشرراخ معتررجل وقررج وشغررى  59ن سررشة، واسررتسخ لسررجة مميررػ  509بالعرررخ اسردفيذرري قبررل 
 39مميػن سشة واستسخ لسجة  351الساء عمى معطع اليابدة. اما العرخ الثالث فتسثل بالعرخ الديمػري قبل 

خررالل أواخررخ هررحا العرررخ بررالدوف نحررػ اليررابذ بذرركل بصرر  فرري أول اسمررخ ثررع  اويرراةمميررػن سررشة، اذ  ررجأت 
العرررخ الفحسرري و مميررػن سررشة،  59مميررػن سررشة واسررتسخ لسررجة  309رررخ الررجيفػني الررحي  ررجأ قبررل العو بدررخعة، 

مميػن سشة تكػنت في هحا العرخ شبقات سرسيكة مرغ الفحرع  91مميػن سشة واستسخ لسجة  001الحي  جأ قبل 
سرجة شػيمرة الحجخي في كل مرغ اوربرا واسريا وافخيقيرا، وهرحا يرجل عمرى وجرػد غابرات كثيفرة دفشرت تحرت الترخاب ل

 مغ الدمغ، وفي ضخوف مالنسة فتفحست وتحجخت.
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مميرػن سرشة، واسرتسخ  031تسثل بالعررخ البخمري الرحي  رجأ قبرل فاما آخخ عرػر زمغ الحياة القجيسة 
، امررا ارض العررخاق فقررج كانررت (3)مميررػن سررشة، وخررالل هررحا العرررخ  ررجأت جبررال اسبالورريغ بررالطهػر 09لسررجة 

مميػن سشة، عشجما كانت وبه الجديخة العخبية، وبالد  51اخح باسنحدار مشح قبل مغسػرة بسيا  بحخ "تيثذ" ثع 
 . (4)اسناضػل ضاهختيغ فػق سصح ذلظ البحخ

 09مميرػن سرشة وانتهرى قبرل  011وبشهاية العرخ البخمي،  جأ الردمغ الثراني )زمرغ الحيراة الػسرصى( قبرل      
فيرره ثالثررة عرررػر هرري العرررخ التخياسرري،   ررخزت.  مميررػن سررشة 031مميررػن سررشة.  وبررحلظ فقررج اسررتسخ لسررجة 

والعرررخ الجػراسرري، والعرررخ الكختياسرري، وكانررت اسرض فرري هررحا الرردمغ مختفعررة ندرربيًا والبحررار الجاخميررة قميمررة 
العررخ الجػراسري اتدرعت رقعرة قاريرة الحسرخاء فرػق اليابدرة، وفري العجد وتخاكست كسيات كبيخة مرغ الخواسرب ال

هررانالً وورررمت انررجفاعات  العرررخ الكختياسرري زاد اتدرراعها عبررخ القررارات وسرربب شػفانرراً البحررار الجاخميررة، وفرري 
شاريرررة والترررػاءات لمخواسرررب فررري اسورررػاض السقعرررخة، وارتفعرررت تمرررظ اسلترررػاءات، وكانرررت الحيررراة فررري الررررخػر لم

ة، ومرخت فري عرػر هحا الدمغ انتقالية، أصربحت خاللهرا الشباترات اكثرخ تكيفرا لمبيئرة الجافرة والتغيرخات الفررمي
اواخررخ هررحا الرردمغ فتررخة برراردة انكسذررت فيهررا مدرراوة السدررتشقعات، امررا خررالل الرردمغ الثالررث فقررج ازدادت سررخعة 

، كسررا ضهررخت (5)ارتفررال األرض، مكػنررة الجبررال الذرراهقة السشتذررخة اسن فرري العررالع مثررل جبررال اسلررب والهساليررا
تسيررد و  ،(6)لثرراني وأوانررل الرردمغ الجيػلررػجي الثالررثاسجررداء الذررسالية مررغ العررخاق فرري أواخررخ الرردمغ الجيػلررػجي ا

مشرراخ هررحا الرردمغ بانخفرراض مدررتسخ فرري درجررة الحررخارة وتررى وصررل اقررراها فرري  جايررة الرردمغ الخابررع . وقررج قدررع 
 01مميػن سشة وعرخ اسوليكػسريغ الرحي اسرتسخ  09العمساء الدمغ الثالث خلى عرخ اسيػسيغ الحي استسخ 

مميرػن  31يغ الرحي اسرتسخ تػسرماليريغ سرشة وعررخ الباليػس 01الحي اسرتسخ  مالييغ سشة وعرخ السايػسيغ
 . (7)سشة

وفي عرخ اسيػسيغ انحدخت ميا  البحخ تاركه خمفها رواسب بحخية كثيخة، وفي عرخ اسوليكػسيغ 
تغيخات في الرػرة الجغخافية الجيػلػجية لذسال العخاق عغ الرػرة الدابقة فري الفترخة التابعرة لاليػسريغ  توجث
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فبعج تخسب اسيػسيغ وجث تخاجع لمبحخ أعقبه تقجم قميل لمبحخ لحلظ يخى الجيػلػجيػن بأن الحػض التخسيبي 
ي عمرى خرا مرػاز لكخكرػكم السػصرل لالوليكػسيغ أقل مداوة مغ اسوػاض الدابقة، تحج  مغ الذسال الذخق

م زاخػ مجسػعة مغ الهزاب واسراضي السختفعة تشحجر رويجًا خلرى الجشرػب الغخبري وترى تبرجأ وافرة الحرػض 
التخسررريبي برررالقخب مرررغ كخكرررػك والسػصرررل وقرررج اسرررتجل عمرررى هرررحا التقرررجم  ػجرررػد مرررجممكات تفررررل  ررريغ صرررخػر 

 . (8)اسيػسيغ واسوليكػسيغ
يغ( وجثت تغيخات جيػلػجية نرت  تػسالباليػسو مغ الدمغ الثالث )السايػسيغ  وفي العرخيغ اسخيخيغ 

عشهررا ضهررػر مختفعررات تستررج مررغ الذررسال الذررخقي لمعررخاق خلررى الجشررػب والجشررػب الغخبرري  يشسررا وررجث فرري غررخب 
السررشخفس اسوسررا تبررجست جيػلػجيررة معاكدرره نذررأ عشهررا سمدررمة جبررال الرررحخاء الغخبيررة الترري يرردداد ارتفاعهررا 

  . (9)ا اتجهشا غخبًا، وبيغ هح  اسلتػاءات السختمفة مشخفزات ضمت مسمعة بسيا  البحخكمس
ورهج تقرجم الجميرج فقج خالل الدمغ الخابع الحي تسثل بعرخ الباليدتػسيغ الحي ضهخ فيه اسندان، اما 

ساًس وقرج  رجأ درجرة ور59وترى خرا عرخض  (10)اربع مخات في السشاشق الذسالية مغ قارة اوربا وامخيكا الذسالية
سشة، وقج تخممت عرػر الجميرج اسربعرة فترخات مرغ الرجفء  05111هحا العرخ قبل مميػني سشة وانتهى قبل 

 وبمررجانوالجفرراف الشدرربي.  امررا السشرراشق الػاقعررة فرري اسقدررام الجشػبيررة مررغ نرررف الكررخة الذررسالي مثررل العررخاق 
ية اسوربية عرػر مسصخ  تدرقا خاللهرا امصرار الذخق اسدنى األخخى فكانت تحجث فيها ابان العرػر الجميج

غديخة في ويغ كانت فتخات الجفء والجفاف الشدبي اسوربيرة تقا مهرا فري هرح  السشراشق الذرخقية فترخات يدرػدها 
خرخون آجادًا لهرحا العررخ  يشسرا يفرخد  كثيرخ مرغ البراوثيغ عررخنا الرحي نعرير فيره اسن امتريعتبرخ  .(11)الجفاف

. وكانرت  (13)سرشة ولحرج اآلن 5111ويذرسل الفترخة الجيػلػجيرة مشرح (12)هػلػسريغ في عرخ خاص بره يدرسػنه
كسيررات اسمصررار الدرراقصة فرري العرررػر السسصررخة تبمررر مررغ الغرردارة درجررة كبيررخة وتررى انهررا جعمررت مررغ السشرراشق 

، لررحلظ كرران السشصقررة  (14) الرررحخاوية فرري ورربه الجديررخة العخبيررة وافخيقيررة مشرراشق خزررخاء تجررخي فيهررا اسنهررار
 خمتها اوبه  ػاوه واسعه مسمعة  شباتات كافيه لسعيذرة انرػال كثيرخة ومختمفرة مرغ الحيػانرات وكران مرغ  ريغ هرح  
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الحيػانات الكثيخة السخمػق الشادر الحي يجسع القػت ويسذي عمرى قرجميغ الرحي نعخفره بنندران العررخ الحجرخي 
 .(15)القجيع

في نذػء الحزارة اسولى فري الدرهل الخسرػبي  كان لطاهخة العرػر السسصخة والفتخات الجافه اثخ مهع
، وفي نهاية هحا العرخ)الباليدتػسيغ( وبجاية (16)مغ العخاق ودفع الهجخات البذخية اليه وبجاية اسستيصان فيه

عرررخ الجفرراف ضهررخت مختفعررات ججيررجة فرري العررخاق عمررى الحررجود الذررخقية جشررػب جبررل)وسخيغ( وعمررى الحررجود 
فرري صررحخاء الدبيررخ واخررح البحررخ فرري اسنحدررار فطهررخت جرردر قررخب مررربي نهررخ  خبيررة مررغ جبررل سررشام الػاقررعالغ

فري تجييرم ميرا  البحرخ دور الكخخا ونهخ الكرارون ووادي البصريغ والػديران الغخبيرة األخرخى . ثرع كران لمجفراف 
واسررعة  يع اراض  فرري العرررخ الحجررخي القررج نذرأتغخيشيره مررغ ميررا  اسنهررار وبررحلظ مرغ هررح  الجرردر مررع تخسرربات 

بالخواسب في الجشػب والجشرػب الذرخقي لمعرخاق جرح ت اليهرا اسندران خرالل اسلرف الثالرث ق.م. ومهرجت  غشيه
 .  (17)وزارة راقيه عخفت بالحزارة الدػمخيةقيام الصخيق خلى 

ونطخًا لحلظ سػف يقترخ البحث عمرى مػضرػل البيئرة الجغخافيرة لسشصقرة الدرهل الخسرػبي الرحي يذرغل 
 والحي يعج مغ أهع أجداء العخاق مغ الشاويتيغ الحزارية واسقترادية. ، خسذ مداوة العخاق

 الد ل الرسوبي: امتداد  -1
يستج الدهل الخسػبي وسا وجشػب العخاق تبمر مداوته خسذ مداوة العخاق ويستج مغ الخا الرػهسي 

ػبًا ويبمر شػل الحي يرل ما  يغ هيت عمى الفخات وسامخاء عمى دجمه وساًس ووتى ساول الخمي  العخبي جش
% مررغ مدرراوة العررخاق ويختررخق الدررهل الشهررخان 01كررع ويذررغل زهرراء 091كررع وعخضرره  591هررحا الدررهل زهرراء 

فري تكرػيغ الدرهل الخسرػبي مرغ خرالل نقمهسرا الخواسرب التري ترأتي مرغ  اً التػأمان دجمرة والفرخات المرحان كانرا سربب
 . (18)واس يس الديػل السشحجرة مغ وديان الهزبة الرحخاوية مثل وادي وػران

 نعريات تكون الد ل الرسوبي:أهم  -2
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تكررػن هررحا الدررهل فرري أوانررل الرردمغ الجيػلررػجي األخيررخ، أي العرررخ الخابررع واألخيررخ مررغ الرردمغ الجيػلررػجي 
الترراريخ  لمررا قبررالثالررث الررحي يصمررق عميرره البرراوثػن اسررع )عرررخ مررا قبررل التغيررخات الجيػلػجيررة وبعررج عرررػر 

ماليرريغ سررشة تقخيبررا. اذ وررجثت فرري نهايررة هررحا العرررخ وخكررات أرضررية  5نحررػ يغ( والررحي اسررتسخ تػسرر)الباليػس
أدت الررى هبررػط األقدررام الجشػبيررة مررغ العررخاق مكػنررة مررشخفس ممرريء بالخواسررب السشقػلررة عبررخ مرررادر السيررا ، 

 .(19)وهح  الخواسب مألت السشخفس واسلتػاء السقعخ الكبيخ الحي تحتمه هح  السشصقة وس تدال لحج اآلن
التكررػيغ الجيػلررػجي لمسشصقررة الػسررصى والجشػبيررة أو مررا يعررخف عررادة بالدررهل الخسررػبي يخجررع خلررى عررجة  ن  خ     

ه مشخفس وػض كانت تغسخ  ميا  البحخ فري ن  خم، خلى 0591خية الدانجة وتى سشة نطخيات، فقج أوارت الشط
يرل  يغ هيت وسامخاء وبمج وذلظ العرػر الحجخية القجيسة وكان ساول البحخ يستج خلى الخا الػهسي الحي 

قبرررل نررررف مميرررػن سرررشة، وخرررالل العررررػر الحجخيرررة القجيسرررة والحجيثرررة ونتيجرررة ترررخاكع التخسررربات الغخيشيرررة التررري 
يحسمها باستسخار الشهخان الخنيدان دجمة والفخات تكػن الدهل الخسػبي ترجريجيا فردادت مدراوة اليابدرة وانحدرخ 

مرجيشتي ي العرخ الحجخي السعجني يتسثل بالخا الرػهسي السرار  ريغ ساول الخمي  نحػ الجشػب وتى أصبح ف
ارض القدرررع الجشرررػبي مرررغ العرررخاق لرررع تكرررغ صرررالحة لالسرررتيصان قبرررل اسلرررف  ن  خي أأور والعسرررارة أو الكرررػت . 

الخامذ قبل السيالد ألنها كانت مغسػرة بالسيا  وهي في تدايج مدتسخ شالسا استسخت التخسبات الغخيشيرة تترخاكع 
 . (20)مربات اسنهار في

كسررا تقررجم العالسرران الجيػلػجيرران )لرريذ( و)فررالكػن(  شطخيررة ججيررجة عررغ تكررػيغ الدررهل الخسررػبي سررشة 
وجود ساول الخمري  العخبري لرع تكرغ فري اي وقرت مزرى  ن  ختشاقس الشطخية الدابقة تسامًا وممخرها:  0590

سررراول الخمررري  كررران عمرررى العكرررذ مرررغ ذلرررظ يقرررع خلرررى جشرررػب ورررجود   ن  خأبعرررج ورررساًس مسرررا هررري عميررره اآلن  رررل 
السحاصرررخة وان اليابدرررة كانرررت فررري تشررراقز مدرررتسخ نتيجرررة التعخيرررة السدرررتسخة والت كرررل الرررحي تحجثررره السيرررا  فررري 

الدرهل  ن  خمربات اسنهار. اما ما يقال عغ السػاد الغخيشيره التري تخسربها ميرا  دجمرة والفرخات سرشػيًا فرالسعخوف 
هرحا الترػازن  ريغ هرحا الهبرػط السدرتسخ وبريغ ترخاكع التخسربات  ن  خهػ في هبػط او انحدار مدرتسخ اس الخسػبي 
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الغخيشية قج تع بذكل وافظ عمى مدتػى الدهل الخسػبي واذا كانت الحال كحلظ وهحا ما يعيج  معطرع البراوثيغ 
ت تغصري بعرس معرالع اسرتيصان ميرا  الخمري   ػضرعها الحاضرخ كانر ن  خفي الػقت الحاضخ فسغ السحتسل ججًا 

 .  (21) القجيسةاسندان 
 

   عمى سكان بالد الرا د   الخصائص الجغرافية تأثير : الثانيالطبحث 
تأثخهرا س ج لمباوث في وزارة أي  مج مغ التعخف عمى البيئة الصبيعية وامتجادها وأهسيتها، مغ خالل 

ونتيجررة لررحلظ س ررج مررغ أن نذرريخ الررى  (22)وسرريخ اسوررجاث الدياسررية والتاريخيررة.  اسندرران،عمررى ويرراة  وتأثيخهررا
البيئررة الجغخافيررة لمعررخاق بسررا تذررتسل عميرره مررغ مػقررع وتزرراريذ ومشرراخ ومررػارد مانيررة كػنهررا السررعثخ الشذررا فرري 

 تحجيج مدار اسوجاث التاريخية وشبيعة األوػال اسقترادية واسجتساعية. 
  ي وأهطيته: أواًل: الطوقع الجغرا

ورخقًا، ْ( 50، 59و)ْ( 30، 50يقع العرخاق فري الجردء الجشرػبي الغخبري مرغ قرارة اسريا  ريغ خصري شرػل)
 . (23)وساسً ْ( 30، 03و)ْ(  05، 00وخصي عخض )

وكران لسػقرع العرخاق الجغخافري أثرخ مهرع  فري سريخ تأريخره سرػاء كران ذلرظ مرغ ناويرة الصقرذ والسشراخ  
األخرررخى  بالبمرررجانمرررغ ناويرررة تخكيرررب سررركانه التررراريخي واترررراسته  واسقتررررادية  ػجررره عرررام أة والحيررراة والدراعررر

، كسا ان له (24)واسقػام السجاورة خلى غيخ ذلظ مسا لمسػقع الصبيعي مغ نتان  معثخة في سيخ التأريخ والحزارة
 . (25)اهسية كبخى كػنه يخبا القارات الثالث اوربا وآسيا وافخيقيا)برػرة غيخ مباوخة(

يقررع عشررج ممتقررى شررخق القػافررل التجاريررة القادمررة مررغ السحرريا الهشررجي والذررخق اسقرررى باتجررا  البحررخ و  
اس يس الستػسا مغ خالل الخمي  العخبي وكان لهحا السػقع اهسية في اترال ا شاء العخاق بغيخهع مغ اسقػام 

الررى العررخاق نتيجررة اوتكرراك العررخاقييغ شررخق التجررارة، فكرران ان انتقررل العجيررج مررغ العشاصررخ الحزررارية مررغ و  عمررى
وقرػل العرخاق الغشري بسرػاد  الدراعيرة والسانيرة وسسريسا سرهمه الخسرػبي  ن  خالقجماء واترالهع باألقػام األخرخى كسرا 
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السستج  يغ مشصقتيغ تفتقرخان لهرح  السرػاد الصبيعيرة هسرا السشصقرة الجبميرة فري الذرسال والذرسال الذرخقي والسشصقرة 
قررج اثررخ فرري تتررابع الهجررخات والغرردوات عميرره وكانررت ردود فعررل السمررػك لغررخب والذررسال الغخبرري حخاوية فرري االررر

والحكررام سررخيعة فقررج قرراومػا بحسالتهررع العدرركخية السدررتسخة لرررج الغرردو والحررج مررغ الهجررخة ونجحررػا اويانررًا وفذررمػا 
 . (26)اويانًا أخخ

ونطخًا لسػقع العخاق السفتػح مغ جسيع الجهرات فمقرج كران ذلرظ مرجعاة خلرى وجرػد فترخات مرغ التقهقرخ وعرجم      
اسسرررتقخار رغرررع ذلرررظ قرررام أصرررحاب الحزرررارات العخاقيرررة بأعسرررال سرررجمها التررراريخ كتجييرررم السدرررتشقعات وإقامرررة 

غردوات وهجرخات سرامية للعرخاق ا ضتعرخ مشذ ت الخي، وبشاء السباني والسعا رج الزرخسة ووضرعػا القرػانيغ، كسرا 
الثخاء سراعج عمرى التقرجم العمسري والفشري  ن  خمغ وبة جديخة العخب وقج استقخت في سهػل بالد الخافجيغ، وسوظ 

 . (27)فكان الدػمخيػن أول مغ نطع التجارة ووضع الػثانق التجارية والعقػد وكانت الكتابة أرول ما خمفػ 
الحزرارات بارزًا فري تراريخ برالد وادي الخافرجيغ واترراستهع مرع مرػاشغ  لقج لعب السػقع الجغخافي دوراً 

الخمري  جشرػب ثخ مهع في تحجيج هػية اقتراد البمج كسرا  رخز دور السرػارد السانيرة  ريغ أالسجاورة، وكان لمسشاخ 
عبررخ ميررا  نهررخي دجمررة والفررخات بسشدلررة جدررخ يرررل  رريغ شررخق السػاصررالت البحخيررة فرري جشررػب  هوررسالو  العخبرري

 . (28)اسيا وشخق السػاصالت البحخية في جشػب اوربا عبخ البحخ الستػسا
ة والحيرراة كرران لسػقررع العررخاق الجغخافرري أثررخ مهررع فرري سرريخ تاريخرره سررػاء مررغ ناويررة الصقررذ والسشرراخ والدراعرر    

. فهرػ يعرج (29)مغ ناوية تخكيب سكانه التاريخي واتراسته بالبمجان األخرخى السجراورة واسقترادية  ػجه عام أ
يقع  يغ مشصقتيغ متبايشتيغ مغ الشاوية الصبيعية ففري الذرخق والذرسال الذرخقي فقيرخة  خذ مجا مفتػوا خلى الخارج 

بسػاردهررا لزرريق اسراضرري الرررالحة لمدراعررة، ومررغ الغررخب والجشررػب الغخبرري تحررج  الهزرربة الرررحخاوية وباديررة 
لفخات الحي يذكل الحرج الفاصرل  ريغ الباديرة الررحخاوية الذام التي يفرمها عغ بادية الدساوة في العخاق نهخ ا

وبرررريغ ارض الدررررػاد العخاقيررررة السدروعررررة، ولقررررج كرررران لررررحلظ اسثررررخ الكبيررررخ فرررري تخكيررررب الدرررركان وتحجيررررج امرررراكغ 
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اسسررتيصان فرري اسراضرري العخاقيررة فسررغ الجديررخة العخبيررة مهررج اسقررػام العخبيررة القجيسررة ندوررت  خلررى بررالد الخافررجيغ 
 .   (30)قػام الجدرية واستقخت في الدهل الخسػبي مغ العخاقالعجيج مغ اس

 
 ثانيًا: التضا يس: 

عمرى األقدرام الصبيعيرة الخنيدرة رض العخاق في اقدرامها الثالثرة الذرسالية والػسرصى والجشػبيرة أ تحتػي 
ففرري الذررسال والذررسال الذررخقي تكػنررت الجبررال الترري تسثررل امتررجاد لدمدررمة  (الجبررال، الهزرراب، الدررهػل)لرألرض 

الجبررال العطيسررة الترري تختررخق قررارة )اوربررا( و) آسرريا(  رريغ وررسال اسرربانيا) جبررال  ررخانذ( ووررسال الهشررج(، )جبررال 
صرخػر  األقدام الػسصى والغخبية فيدػد اسمتجاد الصبيعي لهزبة وبه الجديخة العخبية، وهريفي الهساليا( اما 

صمبة قجيسة التكػيغ، تخاكست عميها التخسبات مكػنة شبقة ثخيشة مشح األزمشة الجيػلػجية ، اما القدع الجشػبي 
لتررػيغ فرري اوررجث العرررػر او مررا يعررخف بدررهل العررخاق فهررػ ارض مشخفزرره هابصررة ذات التررػاء مقعررخ مفتررػح ا

 .(31)الجيػلػجية
الجيػلػجيررة اذ تشتذررخ تحررت سررصحه صررخػر ناريررة وتػجررج فرري العررخاق صررخػر تسثررل مختمررف اسزمرران 

قجيسة يعتقج بانها كانت جدءًا مغ القارة )اسركية( القجيسة وتستج فػق سرصحه تخسربات وجيثرة تعرػد خلرى العررخ 
يغصرري فرري العرررخ البخمي)فرري الرردمغ الجيػلررػجي اسول( معطررع  (تيررثذ)كرران بحررخ و ، (32)الجيػلررػجي الحررجيث

دار بالتجري  فطهخت اسجداء الذسالية مرغ العرخاق فري أواخرخ الردمغ الجيػلرػجي ارض العخاق ولكشه اخح باسنح
الثاني وفي نهاية عرخ السيػسيغ في الدمغ الجيػلػجي الثالث ضهخت أرض العخاق كمها تقخيبًا وبرجأت تتكرػن 

واخرحت عميها سهػل واسرعة، وفري عررخ الباليدتػسريغ اورتجت الحخكرات اسلتػانيرة التري كػنرت الشطرام اسلبري 
جبررال العررخاق ورركمها الحررالي وتررع تكررػيغ دلتررا الشهررخيغ اي الدررهل الخسررػبي الررحي كرران مشخفزررا جيػلػجيررا وررجث 

.  (33)الدررابقة ولهررحا نجررج تفاوتررًا فرري التزرراريذ الصبيعيررة لدررصح اسرض شررةنتيجرة الحخكررات اسرضررية فرري اسزم
 -ويسكششا ان نػجد مشاشق سصح ارض العخاق الثالثة الخنيدة بذي مغ اسخترار: 
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  -ررر الطظطقة الجبمية: 1
وررربه الجبميرررة وتسترررج فررري جهرررات العرررخاق لعاليرررة والسختفعرررات الستسػجررره او تذرررسل السشصقرررة الجبميرررة الجبرررال ا     

% مرررغ مدررراوة 01ا وايرررخان وتذررركل زهررراء الذرررسالية والذرررسالية الذرررخقية اي ورررجود  السذرررتخكه مرررع سرررػريا وتخكيررر
العررررخاق وتتالوررررى هررررح  السختفعررررات عشررررج وررررجود مشصقررررة الدررررهل الخسررررػبي والهزرررربة الرررررحخاوية فرررري الجشررررػب 

، وتتررجرج ارض العررخاق فرري اسرتفررال كمسررا سررخنا مررغ الجشررػب خلررى الذررسال ومررغ الغررخب خلررى الذررخق (34)والغررخب
ج ورجود الدرهل الخسرػبي برالقخب مرغ مشصقرة الفتحرة)غخبي وتتالوى هح  السشصقة عمى هيئة تالل ومختفعات عش

 .  (35) يجي( وتتسيد هح  السشصقة  ػفخة مػاردها السانية وكثخة اوجارها ونباتاتها
 -: الغربيةرر ال ضبة 2

 عمرىمغ مداوة العخاق الكميرة، وتقدرع تقخيبًا % 51بمر مداوتها ت خذوهي اوسع السشاشق الثالثة مداوة      
 قدسيغ متسيديغ مغ ويث الدصح والتخبة والرخػر والشباتات واسمصار وهسا :

فهي تقع ما  يغ نهخي دجمة والفخات وسال مجيشة هيت وسامخاء وتدرقا فري هرح  السشصقرة  -أرر هزبة الجديخة :
 امصار كافيه لمدراعة والخي لهحا تكثخ فيها السيا  والػديان .

ووسال العخاق وهي مشصقة تمي نهرخ الفرخات غخبرًا تسترج خلرى مدرافات كبيرخة داخرل ب رر هزبة البادية تقع غخب 
الجديخة العخبية وتتكػن هح  السشصقة مغ اوجار رمميه وكمديه عادة تختخقها مجسػعة كبيخة مغ الػديان . وهي 

 .  (36)مشصقة فقيخ  في مػاردها السانية والدراعية
وكانت الهزبة الرحخاوية مدخوًا وهج هجخة اسقػام الجدرية مرغ وربة الجديرخة العخبيرة خلرى أرض العرخاق      

 . (37)فقامت عمى الصخيق الحي سمكته مخاكد وزارية مهسة كسجيشة ماري مثاًل عمى نهخ الفخات
  -رر الد ل الرسوبي :3

فررري اوػالررره الصبيعيرررة والبذرررخية عمرررى  العرررخاق فقرررج اثرررختفررري ألرض أسرررصح متفررراوت فررري تزررراريذ لنتيجرررة 
الثمررػج واسمصررار عمررى السشصقررة الذررسالية، مسررا أدى الررى انحررجار األرض نحررػ مشرراشق الػسررا  تالدررػاء، فكثررخ 
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هحا القدرع عخضرة والجشػب ، تمظ السشاشق التي قمت امصارها لقمة ارتفال ارضها، كسا جعل انخفاض األرض 
، وتكرػيغ الدررصح، اثرخ ذلرظ فرري شبيعرة الشبرات الصبيعرريت واسهررػار، و ، فتكػنررت فيره البحيرخالييزرانات األنهرار

وبالتررالي اثررخ عمررى أوررػال الدرركان، واخررتالف أنسرراط معيذررتهع فرري مشصررق الدررهل الخسررػبي عشهررا فرري مشرراشق 
 .(38)بية الرحخاوية والسشصقة الجبميةالهزبة الغخ 

عررخاق القررجيع )سررػمخ( تستررج جغخافيررا مررغ األقدررام الجشػبيررة مررغ بررالد الخافررجيغ والترري سررسيت فرري ترراريخ ال ن  خ
لسررشخفس الخمرري  العخبرري، وتتررأثخ برره شبيعيررا ومشاخيررا،  اً شبيعيرر اً جشررػب با ررل الررى رأس الخمرري ، وتذرركل امتررجاد

الػقرررانع الجيػلػجيرررة الترري اصرررا ت الخمررري   ن  خ ررجليل ان آخرررخ الجراسررات الجيػلػجيرررة لقرررال الخمرري  العخبررري تررخى 
فري األقدرام الجشػبيرة لمعرخاق، كسرا تعردز الشاويرة الجغخافيرة والبيئيرة السذرتخكة لمعرخاق  اً واضرح اً العخبي تخكت اثرخ 

والخمري  كػنهسرا متجرراوران فري ارض واورجة متذررا هة فري خرانرررها ونذراط سركانها وارتباشهررا الحزراري مشررح 
درتػياتها بدربب اسف الخابع قبل السيالد، ففي وجود مشترف اسلف السحكػر وهجت ميا  الخمي  ارتفاعرًا فري م

غسررخ مدرراوات واسررعة مررغ فتح ررحبات مشاخيررة عالسيررة، ومررغ ثررع تدرربب فرري مقررجار السيررا  السختفعررة مررغ الخمرري  
األقدررام الجشػبيررة الغخبيررة لمعررخاق، وقررج اتاوررت هررح  العسميررة فخصررة سترررال بررالد الخافررجيغ مررع الخمرري  العخبرري 

هرح  الطراهخة هري التري  ن  خومسا سورظ فيره  (39)غسخلفتخات الالوقة التي أعقبت الواستسخ ذلظ بحجع اكبخ في ا
 .(40)لخزختهسا مسا جعمه محا األنطار جعمت العخب يدسػن سهل العخاق الجشػبي بالدػاد

 ثالثا الطظاخ : 
مشرراخ العررخاق لررع يتغيررخ تغيررخًا جػهخيررًا مشررح  ن  أغ والجغررخافييغ الخاصررة بالسشصقررة بررتعكررج ابحرراث اآلثرراريي

السشرراخ فرري العرررػر الدررابقة كرران يختمررف تسررام اسخررتالف نتيجررة الدوررػف  ن  أالعرررخ الحجررخي الحررجيث غيررخ 
، ونطررخًا (41)الجميجيرة فري الشرررف الذرسالي مررغ الكرخة اسرضررية والتري وررجثت فري مررجة العررػر الحجخيررة القجيسرة

دوانخ العخض آنفة الحكخ فقج جعمت مشاخره يكتدرب صرفه انتقاليرة  ريغ مشراخ لػقػل العخاق  يغ خصػط الصػل و 
، وبرفه عامرة يتررف مشراخ العرخاق بأنره (42)مشصقة البحخ الستػسا السعتجل ومشاخ السشصقة الرحخاوية الحارة
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أقدام البالد الصبيعية وهشا يسكغ مالوطة ثالثرة أنرػال متسيردة :  ختالفسوبه مجاري ويتسيد بالتشػل تبعًا قاري 
مشاخ البحخ الستػسا، مشراخ الدرهػب، والسشراخ الررحخاوي . اسول مشراخ السشصقرة الجبميرة ورسال وورسال ورخق 

سررع مررع سررقػط الثمررػج 011-51العررخاق، يسثررل مشرراخ البحررخ الستػسررا ويررث يكررػن الذررتاء برراردًا مسصررخًا وبسعررجل 
 009111 - 0111وتخاكسهرا فررػق سرفػح الجبررال العاليرة شررػال العرام والترري يررل ارتفاعهررا خلرى وررجود أويانرًا 

قرررجم، وانخفررراض الحرررخارة خلرررى دون الررررفخ فررري أوقرررات عجيرررجة، فيسرررا يتررررف الرررريم باعترررجال الحرررخارة ونرررجرة 
وهرػ مشراخ انتقرالي . الثاني يدػد السشصقرة الستسػجرة وربه الجبمية)الدرهػب(،  (43)درجة مئػية 39ارتفاعها عغ 

مررا  رريغ مشرراخ البحررخ الستػسررا فرري الذررسال وبرريغ السشرراخ الرررحخاوي الحررار فرري الجشررػب، ويعررع هررحا الشررػل مررغ 
ويدررػدها  ة الغخبية)الباديررة(السشرراخ مشصقررة الدررهػب فرري العررخاق، امررا الثالررث فيتسثررل بالدررهل الخسررػبي والهزررب

العررخاق، ويبمررر معررجل اسمصرار فرري الدررهل الخسررػبي السشراخ الرررحخاوي فيكررػن السشراخ الرررحخاوي هررػ العررام فري 
سع، والقدع اسكبخ مغ امصار العخاق يدقا عمى وركل زخرات رعجيرة ترجوم لفترخة قرريخة سرببها فري 01-9نحػ 

الغالررب اعاصرريخ تسررخ فرري جررػ العررخاق قادمررة مررغ السحرريا اسشمدرري والبحررخ الستػسررا ويتجرره الكثيررخ مشهررا نحررػ 
مصرار اسعررارية تػجررج فري العرخاق امصرار تررراعجية اس انهرا نرادرة الحررجوث، الخمري  العخبري . والرى جانررب اس

وتداقا اسمصار في العرخاق عمرى وركل  رخد فري قدرع كبيرخ مرغ الربالد  يشسرا تدرقا هرح  اسمصرار فرػق السشصقرة 
 . (44)الجبمية واويانا فػق السشصقة وبة الجبمية عمى وكل ثمػج مسا يدبب اضخار بالحاصالت الدراعية

الغخبيررة الترري تهررب فرري الغالررب فرري معطررع ايررام الدررشة ويأخررح  ةوتعررع فرري العررخاق الخيرراح الذررسالية والذررسالي    
اتجاههررا اسنحررجار العررام ألرض العررخاق، وتعررع أكثررخ مررا  رريغ وررهخ أيار)مررايػ( وتذررخيغ اسول، وهرري فرري الغالررب 

لهبػبهرررا مرررغ ناويرررة الخمررري  ومشصقرررة برراردة، وهشررراك الخيررراح الجشػبيرررة الذرررخقية وهررري قػيرررة الهبررػب ودافئرررة رشبرررة 
 . (45)اسهػار وترحبها الغيػم واسمصار ويث تمتقي بالخياح الذسالية الغخبية الباردة فتدقا أمصارها

لقررج واجرره اسندرران مذرركالت السشرراخ بعشاصررخ  الخنيدررة )الحررخارة، الخيرراح، الخشػبررة، اسمصررار( مشررح وجررػد       
افيررة اسرضررية فقررج تبايشررت الرررعػبات واختمفررت معهررا الػسررانل الترري عمررى سررصح اسرض وبدرربب تبررايغ الصبػغخ 
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اسرررتخجمت فررري ترررحليمها، فامندررران س يسمرررظ أي سرررمصة عمرررى السشررراخ فهرررػ س يدرررتصيع تبرررجيل او تعرررجيل القرررػانيغ 
الجغخافية السحجدة، اي بسعشى آخرخ أن اسندران يزرصخ خلرى التكيرم مرع السشراخ وعشاصرخ  السختمفرة وذلرظ مرغ 

دانخة سيصخته عمى البيئة وتأثيخاتها في مجخيات اسوجاث أو مرغ خرالل تشقمره مرغ مكران خلرى آخرخ  خالل تػسع
رج أثرخ (46)سعيًا وراء اسراضي الرالحة لمدراعة أو مررادر السيرا  مسرا تدربب فري نذرػء مرجن ججيرجة ، كسرا تجد 

رخ جسع القرػت البذخية مغ عالسػقع في مشاخه بطهػر أولى القخى الدراعية فكان اعطع ثػرة اقترادية نقمت 
 . (47)وبجاية ضهػر التجسعات البذخية تخلى عرخ انتاج القػ 

وكرران لمسشرراخ تأثيخاترره الػاضررحة فرري نذرراشات اسندرران الخافررجيشي القررجيع س سرريسا فرري مجررال الدراعررة والبشرراء     
يخاتهرا، ويدرتجيب لتغيخاتهرا فالسشاخ باعتبار  اوج السكػنات اسساسية لمبيئرة التري يذرعخ  هرا اسندران ويحرذ  تأث

التري عبرخ عشهرا باختيرار  لشرػل الدركغ والسمربذ،  رل ان السررسع السعسراري فري السخومرة اسولرى مرغ تراريخ بررالد 
الخافررجيغ كرران قررج تعرراير واسررتجاب خلررى مررعثخات  يئترره وتحجيررجًا عشرررخ السشرراخ نطررخًا سمتالكرره العػامررل السررعثخة 

سمصرررار، هرررح  العػامرررل فررري مجسمهرررا تخكرررت أثخهرررا الػاضرررح فررري عقميرررة كرررر)أوعة الذرررسذ( وقمرررة أو كثرررخة سرررقػط ا
السرررسع العخاقرري قررجيسًا عبررخ آسف الدررشيغ مررغ خررالل ترررسيسه لمسبرراني العامررة الترري اخررحت فرري اغمبهررا تػجيرره 

  (48)أضالعها الخنيدة نحػ الجهات األربعة وهحا يطهخ بذكل واضح في أ شية السعا ج
 

 االستظتاجات 
تػصل البحث لعجة استشتاجات عمسية في مػضػعة " التغيخات الجيمػجية وتأثيخها في تكػيغ الصبقات في      

 دها فيسا يأتي: ر بالد وادري الخافجيغ " والتي نػ 
  .ضهخت األجداء الذسالية مغ العخاق في أواخخ الدمغ الجيمػجي الثاني وأوانل الدمغ الثالث 
 واألرض اآلن تعير زمشها الجيمػجي الخابع ، خذ ورهج العرخاق فري هرحا في الدمغ الخابع ضهخ األندان .

 الدمغ ) غدارة في األمصار التي كانت سببًا في نذػء وزارة الدهل الخسػبي ( . 
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  نهاية العرخ الباليػستػسيغ مغ الدمغ الخابع ضهخت مختفعات ججيجة في العخاق عمى الحجود الذرخقية
 جشػب جبل وسخيغ.

  تكػيغ الدرهل الخسرػبي انره كران مغصرى بسيرا  البحرخ وكران سراول البحرخ يسترج خلرى الخرا مغ نطخيات
تمرظ التخسربات  الػهسي الحي يرل  يغ هيت وسامخاء وبمج ، ونتيجة التخسبات الغخيشية تكػن الدرهل .

ة خ برالر األهسيرلمسرػاد الصبيعيرة أثر ساعجت عمى تػفيخ  يئه لمكغ مشها انبداط اسرض وتػفخ السػارد .
 .في قػة الحزارة ونذأتها فنذا فقجت ذلظ استعادته مغ الحزارات السجاورة بالقػة أو غيخها 

 . ان ميا  الخمي   ػضعها الحاضخ كانت تغصي بعس معالع استيصان اسندان القجيسة 
  متفررراوت فررري تزررراريذ الدرررصح ألرض العرررخاق فقرررج اثرررخت فررري اوػالررره الصبيعيرررة والبذرررخية عمرررى لنتيجرررة

الدررػاء، واثررخ ذلررظ فرري شبيعررة الشبررات الصبيعرري، وتكررػيغ الدررصح، وبالتررالي اثررخ عمررى أوررػال الدرركان، 
واخررتالف أنسرراط معيذررتهع فرري مشصررق الدررهل الخسررػبي عشهررا فرري مشرراشق الهزرربة الغخبيررة الرررحخاوية 

 لجبمية. والسشصقة ا
   يقررع العررخاق عشررج ممتقررى شررخق القػافررل التجاريررة القادمررة مررغ السحرريا الهشررجي والذررخق األقرررى باتجررا

 البحخ األ يس الستػسا مغ خالل الخمي  العخبي .
  . يترف مشاخ العخاق بأنه قاري وبه مجاري، ويتسيد بالتشػل تبعا سختالف اقدام البالد الصبيعية 
 فررري نذررراشات اسندررران الخافرررجيشي القرررجيع س سررريسا فررري مجرررال الدراعرررة والبشررراء  لمسشررراخ تأثيخاتررره الػاضرررحة

؛ خذ تمعرررب التغيررررخات السشاخيررررة دورًا كبيرررخًا فرررري قيررررام فالسشررراخ باعتبررررار  اوررررج السكػنرررات اسساسررررية لمبيئررررة
خذ دفع تكػن الدهل الخسػبي الهجخات البذخية خليره الحزارات وهػ ما رأيشا  في وزارة بالد الخافجيغ 

 اسستيصان فيه .و 
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 . 0م(،ج0509،)بغجاد : دار الحخية لمصباعة،وزارة العخاقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ، البيئة الصبيعية واسندان،  .0
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