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 املوارد الطبيعية :

 : املعادن -1

بصفة عامة أن شبو جزيرة العرب تنقسم إلى قسمين جيولوجيين كبيرين، وبخاصة في المممكة يمكن أن يقال     

العربية السعودية، وأن القسم الشرقي منيا يمتاز بوجود صخور رسوبية، حيث تتركز الثروة البترولية، وأما القسم 

 : الفمزية، والتي من أىميا الغربي، فيمتاز بالصخور النارية المتبمورة القديمة، حيث توجد عروق المعادن
 : الذهب -أ

وىو من المعادن التي استخرجت منذ العصور القديمة، ومن ثم قد ذكر الجغرافيون العرب أسماء مواضع       

عرفت بوجود خام الذىب فييا مثل بيشة وضنكان والمنطقة ما بين القنفذة ومرسى حمج، كما أشارت المؤلفات 

إلى أنيا -كما أشرنا من قبل  -ثيناليونانية إلى المنطقة ما بين القنفذة وعتودة، ومن ثم فقد ذىب بعض الباح

"أوفير" التي أشارت إلييا التوراة عمى أنيا مورد الذىب لسميمان، كما أن ىناك ما يشير إلى وجود الذىب عمى 

مقربة من "حمضة"، حيث كان يستخرج الذىب من ىناك في العصور القديمة، ىذا فضال عن اشتيار ديار بني 

 . يا الذىبسميم بوجود معادن فييا، ومن بين

ويذىب الكتاب القدامى من األغارقة إلى أن ىناك مواضع في شبو جزيرة العرب، يستخرج منيا الذىب       

"، وأن Apyronنقيًّا، ال يعالج بالنار الستخالصو من الشوائب، وال يصير لتنقيتو، ومن ثم فقد قيل لو "أبيرون" "

 . ممة، فيما يرى بعض العمماء المحدثينالعبرانيين إنما أخذوا لفظة "أوفير" من ىذه الك

وقد عثر في "ميد الذىب" والذي يقع إلى الشمال من المدينة، عمى أدوات استعمميا القدامى في استخراج       

الذىب واستخالصو من شوائبو، مثل رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح، فضال عن آثار القوم في حفر 

مما يدل عمى أن الموقع إنما كان منجًما لمذىب في عصور ما قبل اإلسالم،  العروق التي يتكون منيا الذىب،

 .  ولعمو من المناجم التي أرسمت الذىب إلى سميمان عميو السالم
 : الفضة -ب

وقد وجدت مناجم قديمة لمفضة شرقي القنفذة، وعند منتصف المسافة بين وادي قينونة ووادي بنا، ىذا وقد      

 . ى استخراج الفضة من "الرضواض" في اليمن، وأن فضتو ال نظير لياأشار اليمداني إل



ولعل من الجدير باإلشارة أنو قد عثر عمى خامات الرصاص والزنك شرقي القنفذة، وفي منطقة ميد      

الذىب، كما عثر عمى مناجم الحديد في وادي فاطمة، وعمى مصنوعات حديدية في الخرائب واآلثار واألماكن 

ن كنا ال نعرف المواطن التي كانت تستغل  القديمة في اليمن، والتي اشتيرت بسيوفيا في الجاىمية واإلسالم، وا 

الستخراج الحديد منيا، وأخيًرا فمقد ذكر "نيبؤور" أنو كان في "صعدة" منجم يستخرج منو الحديد، فضال عن "نقم" 

 .  و"غمدان"
 : النبات -2

العنصر الفعال في اإلنتاج الزراعي، ومن ثم فإن اإلنتاج ال يتيسر إال  ليس ىناك من شك في أن الماء ىو     

حيث تتوفر المياه، األمر الذي لم يحدث إال في أقاليم قميمة من بالد العرب، فإذا أضفنا إلى ذلك أن جفاف 

العرب ليست  اليواء ومموحة التربة يحوالن دون نمو النبات وازدىاره، لتبين لنا أن دولة النبات في شبو جزيرة

بحال من األحوال دولة ضخمة، ومن ثم فإن األراضي الزراعية قد انتثرت في بالد العرب كالجزر في محيط 

الصحراوات الرممية، والمرتفعات الوعرة التضاريس العارية من التربة في كثير من األحايين، ىذا إلى جانب 

ا عمى سفوح السمسمة الجبمية، فتقوم فييا بعض بعض المناطق الجنوبية حيث تفرغ الرياح الموسمية أمطارى

 . الزراعات الناجحة، أو البستنة الرابحة، عن طريق توفير المياه وحسن تصريفيا

نخمة البمح ممكة عالم النبات في شبو جزيرة العرب، وما زالت حتى اليوم تحتفظ بمركز ممتاز بين  تعد     

ن تدىو  التمور في السنوات األخيرة، ولم تعد كما كانت من قبل  رت قيمةالحاصالت الزراعية في بالد العرب، وا 

عند البدوي، الذي كان قوام طعامو التمر والحميب، كما لم تعد كذلك منية البدوي أن يحصل عمى األسودين 

 الماء والتمر.

عرب، وطبًّا يستطبون وقد أفادت النخمة القوم فوائد جمة، حية وميتة، أفادتيم في تقديم ثمرة صارت إداًما لم      

بيا لمعالجة عدد من األمراض، ومادة استخرجوا منيا دبًسا وخمًرا وشراًبا، بل لقد ذىبوا في ذلك إلى أبعد من 

الفوائد المباشرة، فحموا بيا مشكمة الصراع بين الحرارة والمموحة، ذلك أن اإلشعاع الشمسي اليائل يرفع البخر إلى 

بالنفاد وسط التربة الزراعية باالستمالح المتزايد، وليذا لجأ القوم إلى النخيل، ال درجة تيدد الموارد الباطنية 



نما لتستظل بو الزراعة، وليذا تمتاز بعض الواحات بعدة ماليين من النخيل، تقوم كالغابة  كغذاء فقط، وا 

بة الصحراء" والنخمة عن الحقيقية، بينما ترقد عند أقداميا وبين جذوعيا الزراعات، وىكذا تصبح الواحة بحق "غا

 . جدارة "مظمة الواحة"

ولقد أدت تمك الفوائد الجمة لمنخمة أن أصبحت "سيدة الشجر" ال عند العرب فحسب، بل عند قدماء      

الساميين جميًعا، وأحيطت عندىم بيالة من التقديس والتعظيم، وقد عثر عمى صورىا وصور سعفيا عمى النقود 

نقود العبرانيين، الذين يحترمون النخمة احتراًما ال يقل عن احترام العرب ليا، ومن ثم فقد القديمة، وفي جممتيا 

ورد ذكرىا في مواضع عديدة من التوراة والتممود، ولعل من األىمية بمكان اإلشارة إلى أن ممكة األشجار العربية 

رة النخل من أعظم العوامل التي ىذه، غير عربية األصل، فقد نقمت إلى بالد العرب من بابل، حيث كانت شج

 .  اجتذبت اإلنسان القديم لمتوطن ىناك

أما الكروم فقد غرست في مناطق من شبو جزيرة العرب، اشتيرت بيا؛ كالطائف واليمن، كما غرس في      

ط والييود الواحات العربية الرمان والتفاح والمشمس والبرتقال والميمون الحامض والبطيخ والموز، ويرجح أن األنبا

ىم الذين أدخموا ىذه الفواكو إلى بالد العرب من الشمال، كذلك زرع القمح والشعير في الواحات، كما كان ينمو 

األرز في عمان واإلحساء، وال يزال شجر المبان يزدىر عمى اليضاب المحاذية لمساحل الجنوبي، السيما في 

اة التجارية األولى في بالد العرب الجنوبية، وأما الصمغ ميرة، وقد كان لشجر المبان ىذا أىمية كبرى في الحي

العربي فقد كان من أخص حاصالت عسير، التي أصبحت اآلن أكثر األقاليم زراعة لمقمح، تمييا في ذلك 

منطقة القصيم، وأما شجرة البن التي تشتير بيا اليمن اآلن فقد أدخمت إلى جنوب بالد العرب من الحبشة في 

 . عشر الميالديالقرن الرابع 

الذي ينتج الفحم الممتاز، والطمح الذي  وتوجد في البادية عدة أنواع من شجر السنط، منيا اآلثل والغضال      

يستخرج منو الصمغ العربي، والسدر وىو شجر النبق وأوراقو عريضة، وترتفع أشجاره إلى عشرة أمتار عن سطح 

األرض، ويكثر في بطون األودية، ويكون ظال يقي َمْن يجمس تحتو لييَب الشمس ووىَجيا المحرق، ويستعمل 

ظيف الجسم، واآلراك وىو شجر محبب لمشعراء، وىو الحمض، أو شجر من ورقو استعمال الصابون في تن



الحمض، تتخذ منو المساويك، وترعاه اإلبل، فيو مموحة ومرارة، وىو لإلبل كالفاكية لإلنسان، تأكل منو اإلبل 

م، بعد أن تشبع من غيره، ولألراك ثمر إذا نضج يدعى الكباث، وأطيب مراعي اإلبل السعدان، وىناك البرسي

وىناك اآلس، وىو شجرة طيبة الريح، وليا ثمر أسود وأبيض يؤكل،  -والقرظ نوع من الكراث-وىو حب القرظ 

واألبيض أجود، وىناك العرار، وىو بيار البر، طيب الرائحة، والخزامى المشيور بطيب الرائحة وشقائق النعمان 

 .  إلى غير ذلك من أشجار البادية
 : احليوان -3

ىو الحيوان األليف  -عمى أي حال-ولة الحيوان في بالد العرب بأفضل من دولة النبات، والجمل ليست د      

فوق رمال الصحاري، فيو يتالءم تماًما مع  -بجبروت وبتبختر -الوحيد الذي استطاع بعناده وصالبتو السير

الوبر في البرد، وارتفاع ظروف البيئة الصحراوية: الرمال في السير، والعطش في الحّر، الشوك في األكل، و 

 . القامة والرقبة في العواصف الرممية، ولو أنو حين تشتد العواصف الرممية يمزم إلباس الفم والمنخرين لثاًما واقًيا

والجمل اثنان: جمل العدو، وجمل الحمل، أما األول، فاليجان أو اليجائن، أي خيار اإلبل، وتسمى أيًضا      

 -جمع بعير-ل، وتستخدم لمركوب، وأحسن اليجائن ما كان من عمارة وميرة، ثم "البعران" ذلال، والواحد منيا ذلو 

ن كانت أقل إبل الصحراء لبًنا، بينما تمعب الذلل دور الخيل في توىي اإلبل التي تس خدم في حمل األثقال، وا 

 . نطاقيا، من حيث الحرب واالنتقال

بل ىو نقده الذي يتبادل السمع بواسطتو، وىو فوق ذلك وحدة  والجمل ثروة العربي، وىو أداة انتقالو،      

القياس لمير العروس، ودية القتيل، وأرباح الميسر، وغنى الشيخ، فكل ذلك قدر بعدد معين من الجمال، والجمل 

رفيق البدوي، وصنو نفسو، وحاضنتو التي ترضعو، فيشرب لبنو بدل الماء "الذي يوفره لمماشية"، ويجعل طعامو 

في -ن لحمو، وكساءه من جمده، ويحوك بعض أجزاء خيمتو من َوَبِرِه، ويتخذ َرَوَثُو وقوًدا، وىكذا لم يعد الجمل م

، وصدق جل وعال حيث يقول: }َواأْلَْنَعاَم َخَمَقَيا َلُكْم 4"سفينة الصحراء" فحسب، بل ىو "ىبة اهلل" -نظر البدوي

ُموَن، َوَلُكْم ِفيَيا َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن، َوَتْحِمُل َأْثَقاَلُكْم ِإَلى َبَمٍد َلْم َتُكوُنوا ِفيَيا ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَيا َتْأكُ 

االقتصادية،  ، ومن ىنا فقد لعب الجمل دوًرا كبيًرا في حياة العرب{َباِلِغيِو ِإالا ِبِشقِّ اأْلَْنُفِس ِإنا َرباُكْم َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ 



يدل عمى ذلك ما يقال من أن المغة العربية تضم نحو ألف اسم لمجمل في مختمف أنواعو وأشكالو ومراحل نموه، 

 . وىو عدد ال ينافسو إال عدد المترادفات السم السيف

ىذا وقد ويرى العمماء أن اإلنسان قد ذلل الجمل حين صيره أليًفا مطيًعا في األلف الثانية قبل الميالد       

ذىب بعضيم إلى أن العربية الشرقية إنما كانت الموطن الذي ذلل ىذا الحيوان في الشرق األدنى القديم، 

معتمدين في ذلك عمى أن العراقيين القدامى قد أطمقوا عميو اسم "حمار البحر"، وأن البحر ىنا إنما يعني الخميج، 

ما جاءت من بادية الشام، ومعظم سكانيا من العرب، إن -جممو، وىي في األكادية كممو-وأن لفظة "الجمل" 

وكانوا يستعممون الجمل منذ األلف الثانية ق. م، وأن دخول كممة الجمل من البادية إلى العراق، دليل عمى أن 

 . العرب قد استخدموه أواًل، ومنيم انتقل إلى العراق والبالد األخرى

عرب بجمال خيميا وبتربيتيا ألحسن الخيول وبتصديرىا ليا، فإنيا وأما الخيل، فبالرغم من اشتيار بالد ال      

بل ىي دخيمة  -رغم الخطأ الشائع-في شبو الجزيرة العربية من الحيوانات اليجينة غير األصيمة في الصحراء 

بقصد استعماليا آلة لمعدو والكر في الحروب التي تعتبر ضرورة صحراوية، وال ترتقي أيام وصوليا إلى بالد 

العرب إلى ما قبل الميالد بكثير، وقد وردت إلييا من العراق ومن بالد الشام، أو من مصر، وربما من سيميسيا، 

 أو حتى من إسرائيل.

ويبدو أن مصر كانت في األلف األول قبل الميالد، مصدًرا رئيسيًّا لمخيل والمركبات، ونقرأ في التوراة       

مصر، وجماعة تجار الممك "سميمان" أخذوا جميبة بثمن، وكانت المركبة "وكان مخرج الخيل التي لسميمان من 

بستمائة شاقل من الفضة، والفرس بمائة وخمسين"، وربما كان ذلك أقل من أسعارىا  تصعد وتخرج من مصر

 . العادية، ويعمل "برستد" لذلك، بأن سميمان ربما كان يتمتع في مصر بامتياز خاص عن طريق الفرعون حمّيو

"، وىو اسم دولة في سيميسيا، كانت تقع في السيل الخصب بين Koaوىناك مصدر آخر لمخيل، ىو "      

جبال طوروس والبحر األبيض المتوسط، وتشتير بتربية الخيول، ويذكر "ىيرودوت" أن الفرس كانوا يحصمون 

 . عمى أحسن خيوليم من سيميسيا



ونقرأ في التوراة أن سميمان كان  -وفي عيد سميمان بالذات-وأما المصدر الثالث فربما كان إسرائيل       

أن رب إسرائيل قد حذر مموك إسرائيل من الخيل والنساء والذىب، غير أن سميمان  من رغمعمى الشغوًفا بالخيل 

ن "كانت النصرة من الرب"، ورغم أن العمماء قد اختمفوا في أسباب  إنما كان يرى أن "الفرس معدة ليوم الحرب" وا 

ولع سميمان بالخيل، فالذي ال شك فيو أن الخيل كانت عمى أيامو سمعة تجارية رائجة، وأن أسرائيل كانت 

مة بين مصر وسورية وآسيا الصغرى إنما كانت تمر بمممكة سميمان، الميتحتكرىا تماًما، وأن كل طرق القوافل 

ر وأورشميم وغيرىا من مدن مممكة وقد كشفت بعثات الحفائر األمريكية في مجدو وبيت شان وتعنك وحاصو 

 . حصاًنا 45ٓسميمان عمى بقايا من عدة أجزاء كبيرة من إسطبالت الخيول، والتي كان الواحد منيا يسع 

عن أن العربي إنما كان يبدو في اآلثار  وىكذا يبدو أن الخيل لم تكن أصيمة في بالد العرب، ىذا فضالً       

ىو الذي يذكر عند جمع  -وليس الحصان-لفارسية جماال، ال خياال، وكان الجمل المصرية والبابمية واآلشورية وا

الجزية التي كان يفرضيا الفاتحون اآلشوريون عمى العربي والعربية، فالممك اآلشوري "تجالت بالسر الثالث" 

ن رأينا الخيل، بجوار الج745-727" مال، في الجزية ق. م" يفرض عمى الممكة "شمسي" جزية "جمااًل ونياًقا"، وا 

ق. م" بأكثر من 922-96ٓ، والذي جاء بعد سميمان "2ق. م"7ٓ5-722التي قدمت لمممك "سرجون الثاني" "

ق. م" الذي كان متجًيا إلى بالد اليونان 465-486قرنين ونصف من الزمان، وفي جيش "إكزركسيس األول" "

 ابو" وجود الحصان في شبو الجزيرة العربية .لفتحيا، ظير العرب يركبون جماال ، وأخيًرا، فمقد أنكر "ستر 

وأيًّا ما كان األمر، فإن بيئة الصحراء ليست أمثل بيئة لتأقمم الخيل، فالعروض الجنوبية الحارة ال         

تالئميا، وىذا ىو السبب في أن الخيل ال تسود في الصحراء، إال في أقصى نطاقاتيا شماال، والسطح الرممي ال 

الخيل، ولذلك تميل الخيل في نطاقاتيا إلى التركيز في صحراء الحمادة، أكثر منيا في صحراء يالئم حوافر 

األرج، كذلك يدفع اإلنسان ثمن التأقمم باىًظا، فالخيل ليست حموًبا بدرجة اإلستبس، لفقر مراعي الصحراء، بل 

ماك عمى السواحل، كما في منطقة قد ينبغي إطعام الخيل بمبن الجمل، وبالحبوب المستوردة من بعيد، أو باألس

ا ، ربما كان اىتماًما يفوق حد المعقول، وقد الحظ "ألويس 5الخميج العربي، كما ينبغي االىتمام بيا اىتماًما خاصًّ



موسل" أن البدوي وذويو قد يبيتون عمى الطوى في سبيل توفير شيء من الحميب أو الحبوب، لفرس عندىم ذات 

 فموة .

اقتناء الخيول ىواية وكمالية، ال يقدر عمييا إال من كان عمى سعة من عيش، وليذا تصبح  وىكذا كان       

سمة من سمات األبية والعظمة والتفاخر في المجتمع، وال عجب أن تؤدي العناية المضاعفة بيا إلى توليد 

ا، ولعل أعرق الخيل أعظم السالالت في بالد العرب، دون موطنيا األصمي، واالعتزاز بيا إلى ظيور أنساب لي

 نسًبا ما كان في نجد، بل إن خيول نجد لتعد من أجود الخيول في العالم قاطبة .

البغال والحمير: }َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر  -إلى جانب اإلبل والخيل-ولقد عرفت بالد العرب كذلك        

وَن{ ، وىناك كذلك الشاة والماعز والبقر والقردة والنسانيس والحمير "وىو حامور ِلَتْرَكُبوَىا َوِزيَنًة َوَيْخُمُق َما ال َتْعَممُ 

في العبرية، وأنثاه أتون أي أتان في العربية"، ويظير أنيا أقدم عيدا في بالد العرب من الجمل والخيل والبغال، 

 إذ كانت وسيمة النقل والركوب في أوائل األلف الثانية ق. م .

الحيوانات البرية، األسد والفيد والنمر والضبع والثعمب والذئب وابن آوى والوعل واليربوع وىناك من         

والخنزير واألرانب والغزالن والظباء، ويبدو أن ىذه الحيوانات قد قمت اآلن، ربما بسبب كثرة السكان واستعمال 

ي عتود وعثر، بل إن ىناك أماكن آالت الصيد الحديثة وتغير المناه، فمثال كانت األسود في وادي بيش، وواد

اشتيرت بكثرة أسودىا حتى قيل ليا "مآسد" "والواحدة مأسدة"، ومن الطيور ىناك النعام والقطا والحجل والكروان 

 والغراب والبجع والرخم واليدىد والنسر والعقاب والصقر والبوم والحدأة وغيرىا .

اعي والحيات، والتي كان بعضيا كبير الحجم يقترب عمى من وىناك العقارب بأحجام وألوان مختمفة، واألف      

يياجمو بسرعة خاطفة، فأفزع الناس في البوادي واألودية، وحتى زعم البعض أن لبعضيا أجنحة، وأنيا ذات 

ألوان مختمفة، إلى غير ذلك من صفات تركت أثرىا في كتابا "ىيرودوت" و"سترابو"، وتحدثنا النصوص اآلشورية 

ق. م" قد فزع من كثرة الثعابين والحيات في البادية، والتي زعمت النصوص 669-68ٓسرحدون" "أن جيش "إ

أن من بينيا ثعابين ذات رأسين وأخرى ليا أجنحة، وقد فزع اإلسرائيميون كذلك في أثناء التيو من "الثعابين 



ن التي نزلوا بيا، ومنيا "وادي الطائرة"، كما فزع السياح والمستشرقون المحدثون من كثرة الثعابين في األماك

 السرحان" . 
 : طزق القوافل

تقع شبو جزيرة العرب في مكان وسط من حيث المناطق المناخية والنباتية في العالم القديم، فإلى شرقيا يقع      

لى غربيا وشماليا يقع إقميم البحر المتوسط وما وراءه، ولو لون  اإلقميم الموسمي الغني بإنتاجو الزراعي، وا 

الموسمي، وبعبارة أخرى، تقع الصحراء العربية عمى  اإلقميمالزراعي يختمف عن اإلنتاج في  نتاجاإلخاص من 

أقصر طريق بين أغنى أقاليم العالم القديم التي تتفاوت في إنتاجيا تفاوتًا كبيًرا، مما يؤدي إلى التبادل التجاري، 

وأخيًرا فالتجارة  -الجمل وخاصة الميري-ومن ناحية أخرى يممك البدوي وسيمة المواصالت الوحيدة في الصحراء 

وسيمة ممتازة لالستفادة، أفضل بكثير من رحالتو التي يقوم بيا بطبعو إلى ىوامش الصحراء، لمبادلة حاصالتو 

بحاصالت الزراع المستقرين، أضف إلى ذلك كمو، أن البدو يمكنيم عبور الصحراء في قوافل ذات أعداد كبيرة، 

 . تضمن الحماية والسالمة من الغارات في أثناء الطريق

ىكذا تكاممت األطراف إلنشاء تجارة رابحة بين اإلقميم الموسمي وبالد اليالل الخصيب من ناحية، وبين و       

جنوب غرب شبو الجزيرة العربية وجنوبيا، ومصر ودول شرق البحر المتوسط من ناحية أخرى، أو بمعنى آخر، 

بميم فيما بيني ما وسطاء لمتجارة، وىكذا نشأت الطرق وجدت مناطق اإلنتاج وأسواق االستيالك، والعرب الرعاة وا 

والدروب الصحراوية لتسمكيا التجارة، وأصبح جنوب غرب الجزيرة وجنوبيا مركز إشعاع تخرج منو القوافل 

حتى الساحل الشرقي لمبحر المتوسط، وحول خميج العقبة إلى مصر،  -عبر مكة ويثرب-التجارية إلى الشمال 

إلشعاع الثاني لمطرق والدروب الصحراوية، فمنو تخرج الطرق إلى غرب وكانت موانئ الخميج العربي مركز ا

لى جنوبيا، وشماليا الغربي .  شبو الجزيرة وا 

لقد كان ىناك مركزان تخرج منيما الطرق: جرىا عمى الخميج العربي، ومدن الساحل الجنوبي الغربي، وقد       

 سارت ىذه الطرق كاآلتي:

 



 الطزيق اجلنوبي الشمالي: -1

عمى مبعدة -من مأرب إلى البتراء، ويبدأ في الواقع من عدن وقنا في بالد اليمن وحضرموت، ثم مأرب        

ثم يتجو إلى نجران فالطائف، ثم مكة ويثرب وخيبر والعالء ومدائن صالح، ثم -إلى الشرق من صنعاء  ميالً  8ٓ

الفرع اآلخر في نفس االتجاه حتى البتراء  ينفصل الطريق ىنا ليتجو فرع منو إلى تيماء صوب العراق، ويستمر

 فغزة ثم الشام ومصر.

 : جزها–طزيق مأرب  -2

عمى -ويتجو من مأرب ثم نجران، حيث يتجو إلى الشمال الشرقي في وادي الدواسر، ويمر بقرية "الفاو"        

طويق عند فوىة مجرى قناة كيمو متًرا إلى جنوب نقطة يتداخل ويتقاطع فييا وادي الدواسر مع جبال  5ٓمبعدة 

ومن ىناك يتجو إلى األفالج فاليمامة، أو عن  -تدعى الفاو، وتشرف عمى الحافة الشمالية الغربية لمربع الخالي

ثم واحة اليفوف، فجرىا "الجرعاء" ، عمى  -كيمو متر جنوب غرب اليفوف 0ٓٓعمى مبعدة -طريق واحة يبرين 

 ساحل الخميج العرب .
 : لبرتاءا -طزيق جزها -3

ويبدأ من جرىا ثم اليفوف، ثم إلى شمال اليمامة، عند موقع مدينة الرياض الحالية تقريًبا، ثم يتجو إلى       

 . الشمال الغربي، موازًيا لجبل طويق، ثم يتجو غرًبا إلى بريدة، ومنيا حائل فتيماء، وأخيًرا البتراء
 : ويزفد هذا، الطزيق الزابع -4

ي والمحيط اليندي والممالك العربية الجنوبية، وخاصة حضرموت ومنطقة عمان، ويبدأ من البحر العرب       

الخميج متجًيا شماالن بغرب مارًّا بمحاذاة الحدود الشرقية لنجد، فمنيا بعدئذ، إما إلى الشمال في اتجاه العراق، 

ما إلى بادية الشام.  وا 
 وأما الطزيق اخلامس : -5

لشرقي من الربع الخالي، ويبدأ من منطقة حضرموت وعمان متجًيا إلى منطقة فقد كان عبر الطرف ا     

 اليمامة، صاعًدا إلى بالد الشام أو العراق، حيث يمتقي بالطريق الشرقي وبفرع الطريق الغربي .



وعمى أي حال، ففي القرن األول الميالدي تحولت التجارة إلى البحر األحمر، فاضمحمت أىمية ىذه      

وأصبح الطريق البحري ىو المفضل، وأما أىم مواد تجار النقل في الصحراء، فكان كل ما خف حممو  الطرق،

وغال ثمنو، فمن الجنوب إلى الشمال يتحرك تبر الذىب والصمغ والعاج وريش النعام والبخور من المبان والمر، 

، أي الخامات من الجنوب ومن الشمال إلى الجنوب تتحرك األقمشة واآلالت واألدوات والمعادن والممح

 والمصنوعات من الشمال .

 


