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 تأثير البيئة الجغرافية  على نشوء حضارات بالد ما بين النهرين 

عند دراسة تاريخ بالد الرافدين وحضارته فال بد من دراسة الجغرافية التاريخية لفهم 

العوامل الجغرافية والتاريخية من حيث تأثيرها في  األحداث التاريخية والتفاعل مابين

 البيئة الطبيعية والوسائل التي ابتدعها اإلنسان في صراعه مع الطبيعة .               

                                                      

               أوال: أقسام العراق الطبيعية                                            

يمكن أن نميز عدة أجزاء في ارض العراق الطبيعية تختلف بعضها عن بعض 

 بفروق واضحة وهذه األقسام هي :                                                     

السهل الرسوبي                                                                 -1  

سامراء( تبدأ  –عندما يصل النهران العظيمان دجلة والفرات إلى منطقة )هيت 

دلتاهما حيث يلتقي وادي دجلة والفرات مكونا السهل الرسوبي في وسط وجنوب 

العراق ويجري النهران على هيئة متعرجة وتعتبر ظاهرة الفيضان وتبدل اتجاه 

لمتعرجة التي تجري في السهول المجرى في هذه المنطقة الظاهرة المميزة لألنهار ا

بغداد( يرتفع وادي  –الرسوبية . وعند بداية السهل الرسوبي في منطقة )الفلوجة 
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م( نحو دجلة وقد 10-7الفرات قليال بالنسبة إلى وادي دجلة ويبلغ معدل االنحدار )

فطن العراقيون القدماء إلى هذه الظاهرة فشقوا من الفرات انهار كثيرة للري باتجاه 

 –نهر دجلة ويتبدل الوضع في الجزء الجنوبي من السهل في منطقة )الكوت 

الناصرية( حيث يبدأ وادي دجلة باالرتفاع نحو الفرات بحيث يمكن إقامة مشاريع 

ري من نهر دجلة إلى نهر الفرات . وكان لهذه الظاهرة اثر مهم في االستيطان 

د تركز استيطان السكان البشري في السهل الرسوبي ونشوء أولى الحضارات فق

قرب األنهار. وتقع كذلك في الجزء الجنوبي من دلتا النهرين مناطق  االهوار 

 المتميزة من سطح العراق .                                                    

 

 

البادية )الهضبة الغربية(                                                        -2  

شغل هذه المنطقة نصف مساحة العراق تقريبا وتحاذي نهر الفرات وتمتد لمسافات ت

كبيرة حيث تتصل بالحدود األردنية والسعودية والكويتية وتشترك مع بادية الشام . 

وتتكون هذه البادية من الحصى والرمال وتقطعها مجموعة من األودية الطويلة مثل 

درا لهجرات األقوام )الجزرية( البدوية إلى )وادي حوران( وكانت هذه البوادي  مص

 وادي الرافدين منذ ابعد عصور التاريخ .                                                  

 

الجزيرة -3  

مصطلح الجزيرة أطلقه الجغرافيون والمؤرخون العرب على ارض مابين النهرين 

مية( وتبدأ منطقة الجزيرة من ويقابل هذا المصطلح التسمية اليونانية )ميزوبوتا

الفلوجة على الفرات إلى )سامراء( على نهر دجلة وهي سهل واسع يبلغ أوسع 

ميل( وتمتد في هذا السهل المجاري والوديان الكثيرة ويسقط فيها 250عرض له )

المطر الكافي تقريبا للزراعة والري كما توجد فيها مياه جوفية جعلها تزدهر منذ 

اريخ .             عصور ماقبل الت  

  

المنطقة الجبلية وشبه الجبلية -4  

تقع المنطقة الجبلية في الجهات الشمالية والشمالية الشرقية وتشغل زهاء خمس 

مساحة العراق وتمتد في حدود العراق المشتركة مع إيران وتركيا وسوريا وتتالشى 

فتحة( وعاش على هيئة تالل عند حدود السهل الرسوبي بالقرب من منطقة )ال

اإلنسان العراقي القديم في كهوفها في عصور ماقبل التاريخ وبلغ أقصى ارتفاع 

م( ويالحظ إنها على شكل قوسي يتخللها الوديان وتتمتع بوفرة  8000لجبال العراق )

الموارد المائية التي تساعد على الحياة وتنساب فيها روافد دجلة وتقطع سالسل 

ه الظاهرة الطبيعية أهمية كبيرة في بناء السدود .             الجبال بهيئة عمودية ولهذ

ثانيا: موقع ومناخ العراق وأثره في سير التاريخ     
من الظواهر الجغرافية المؤثرة في تاريخ العراق هو موقعه الجغرافي المؤثر في 

مناخه وحياته االقتصادية وتركيز سكانه واتصاالته باألقوام المجاورة واألقطار 

األخرى . فالعراق يقع في الجزء الجنوبي الغربي لقارة آسيا ويربط مابين القارات 
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الثالث آسيا وأفريقيا وأوربا كما كان لهذا الموقع أهمية إستراتيجية للتجارة حيث كان 

واسطة اتصال بين البحر المتوسط والمحيط الهندي . أما من ناحية المناخ يقع العراق 

لمنطقة المعتدلة والمعروف في الجغرافية الطبيعية إن األقاليم في القسم الجنوبي من ا

الواقعة غرب  القارات مثل العراق الذي يقع غرب قارة آسيا تكون ذات مناخ انتقالي 

. 

        ويمكن تميز ثالث أنواع من المناخ في العراق هي :                                                                        

مناخ القسم الجبلي : ويكون معتدال بوجه عام ومن نوع مناخ البحر المتوسط الذي  -1

 يتميز بالبرودة شتاء والحرارة صيفا .                                                 

مناخ السهل الرسوبي والهضبة الغربية : يمثل السهل الرسوبي الوسط والجنوب  -2

مها مع منطقة البوادي المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي وهو من العراق ويع

المناخ السائد للعراق الن الهضبة تشمل نصف مساحة العراق .                          

           

مناخ منطقة السهوب )المنطقة المتموجة( : يعتبر مناخ هذه المنطقة مابين المناخ  -3

سم( وهذا يكفي 20-40بلغ معدل المطر فيه )الصحراوي ومناخ البحر المتوسط وي

  للزراعة المطرية في القطر .                                                        

أما بالنسبة لموقع العراق ومناخه في سير التاريخ فله اثر مهم وخصوصا في تركيب 

السكان للعراق القديم فهو يقع بين منطقتين جغرافيتين متشابهتين من حيث فقرهما 

وقلة مواردهما الطبيعية حيث تحده من الشمال والشمال الشرقي أراضي جبلية ومن 

ي والصحاري الفقيرة في مواردها المائية الغرب والشمال الغربي مناطق البواد

والزراعية وتكون هذه البوادي الجزيرة العربية الذي اليفصلها عن العراق سوى نهر 

الفرات ويكون الحد بين ارض السواد المزروعة وبين البادية لونا صارخا مما حمل 

العرب على تسمية سهل العراق الجنوبي )ارض السواد( لخضرته ويمكن تشبيه 

رض مابين النهرين الرسوبية بحوض خصب بين المنطقتين الفقيرتين نسبيا مما ا

جعلهما محط أنظار الكثير من األقوام وهجراتهم إليه فمن الجزيرة العربية والبوادي 

الشمالية الغربية نزحت إلى بالد مابين النهرين في مختلف عصور التاريخ األقوام 

رقية والشمالية الشرقية نزحت إلى العراق أقوام الجزرية )السامية( ومن األقاليم الش

عديدة من بينها جماعات من أصول )هندو اوربية( فالعراق إقليم مفتوح والظاهرة 

الحضارية المهمة التي ميزت تاريخ العراق هو عملية االنصهار الثقافي في دمج 

 حضارة وادي الرافدين مع األقوام األخرى .        
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واثر تبدل المناخ في عصور ماقبل التاريخ :     الجيولوجية لبالد الرافدينالعصور 

   

يتباين تكوين ارض العراق في أقسامها المختلفة من حيث تاريخها الجيولوجي فقد 

أظهرت التحريات الجيولوجية انه توجد في بعض األجزاء تحت السطح صخور 

تاخمة للحدود اإليرانية التركية كما قديمة جدا تسمى بالصخور النارية في المناطق الم

توجد على السطح من الناحية الثانية ترسبات حديثة العهد ترجع في زمنها إلى 

العصر الجيولوجي الحديث . وان جبال العراق هي جزء من سالسل جبال 

طوروس( وقد تكاملت عملية تكوين الجبال والمرتفعات في األقسام  -)زاجروس

ي أواخر العصر الجيولوجي المسمى )باليستوسين( وهو الذي الشمالية من العراق ف

وقعت فيه العصور الجليدية والعصور الحجرية القديمة وفيه تم تكوين دلتا النهرين 

)أي السهل الرسوبي( بفعل ترسبات الطمى والغرين المحمولة بواسطة النهرين 

يم مابين األلف وأصبحت فيما بعد منطقة صالحة للزراعة واستوطنها اإلنسان القد

السادس واأللف الخامس ق.م وتشير األدلة الجغرافية واآلثارية إلى ان األحوال 

المناخية كانت تختلف عما عليه أالن من حيث درجات الحرارة وكمية سقوط 

 األمطار فقط .                                    

لحضارة األولى في بالد وكان لظاهرة العصور الممطرة والجافة اثر مهم في نشوء ا

الرافدين واندفاع الهجرات البشرية إليه واالستيطان فيه . وان حلول فترة الجفاف 

األخيرة في ربوع الشرق األدنى القديم جعلت من المتعذر اعتماد اإلنسان في قوته 

)غذاءه( على صيد الحيوان وجمع القوت فقط فاهتدى في بقعة ما من الشرق األدنى 

قوته بيده بالزراعة وتدجين الحيوانات في العصر المسمى بالعصر إلى إنتاج 

الحجري الحديث وكانت زراعة اإلنسان في ذلك العهد تعتمد كليا على األمطار التي 

كانت كافية للزراعة المحدودة حتى بعد حلول فترة الجفاف الن الجفاف لم يحل فجأة 

راعة األمطار في كثير من بل كان يعم تدريجيا إلى ان اشتد وتزايد فتعذرت ز

المناطق التي كانت تعتمد الزراعة المطرية األمر الذي دفع الكثير إلى ترك مواطنهم 

بالتدريج والبحث عن مناطق أخرى تصلح للزراعة فهاجرت هذه الجماعات إلى 

وديان األنهار في العراق ومصر ودخل المستوطنون األوائل في السهل الرسوبي من 

ان وتجربة شديدين فرضتهما عليهم البيئة النهرية الجديدة وهي العراق في امتح

ترويض األنهار والسيطرة عليها وذلك بإنشاء أجهزة للري ألول مرة في تاريخ 

الحضارات وكان النتصار اإلنسان على البيئة النهرية اثر مباشر في نشوء 

    الحضارات الراقية .                                           

                                         

 األنهار والري في وادي الرافدين والمشاكل الناجمة عنها :                            

اليخفى أهمية النهران العظيمان دجلة والفرات في بالد الرافدين ونظام الري المرتبط 

مة العوامل التي ساعدت سكان بهما وحل المشاكل الناجمة عن هذا النظام كان في مقد

العراق القديم على إنشاء أولى الحضارات الراقية في السهل الرسوبي . وللنهرين 

أهمية كبيرة في المواصالت النهرية وازدهار التجارة فال عجب إذا ما وجدنا 

العراقيون القدماء يخصون النهرين بالتقديس والتعظيم وقد ذكرت أساطير الخليقة أن 
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ينبعان من عين اسمها )تيامة( بمعنى اآللهة المالحة أو آلهة البحر وكان لنهر النهرين 

الفرات قدسية كبيرة لتركز السكان على ضفافه وذكر في التوراة انها من األنهار 

األربعة الكبرى التي تنبع من الجنة وقد أدرك العراقيون القدماء خصائص نظام 

ت بالنسبة إلى وادي دجلة في السهل النهرين وفي مقدمتها ارتفاع وادي الفرا

بغداد( فشقوا انهار كثيرة من نهر الفرات باتجاه نهر  –الرسوبي من منطقة )الفلوجة 

ناصرية( تنعكس العملية  -دجلة كانت تروي أراضي شاسعة . وعند منطقة )الكوت 

حيث ان وادي دجلة يصبح أعلى من وادي الفرات لهذا قام العراقي القديم بشق 

وات من نهر دجلة باتجاه نهر الفرات لسقي األراضي المحيطة بها في هذه القن

المنطقة . وتشغل أخبار شق الجداول واألنهار مكانا بارزا في كتابات الملوك والحكام 

منذ نشوء نظام الحكم في العراق وبداية التدوين في بداية األلف الثالث ق.م . ومن 

ها ان مصادر مياه النهرين دجلة والفرات من المصادر الجغرافية التي يجب ان نعرف

خارج حدود العراق . أما التقاء نهري دجلة والفرات وتكوينهما شط العرب فيبدو انه 

حدث في وقت متأخر جدا حيث تشير المصادر اآلشورية واليونانية والرومانية إلى 

ية إلى ان ان النهرين كانا يصبان منفصلين في الخليج العربي . وتشير نظرية آثار

ساحل الخليج العربي )الذي كان يسمى في النصوص المسمارية بالبحر األسفل( 

وكان في عصور ماقبل التاريخ يمتد شماال إلى مسافة بعيدة عن حدوده الحالية وكان 

يتراجع إلى الجنوب بالتدريج بفعل كميات الطمى والغرين التي يحملهما النهران 

ن العكس هو الصحيح . ومن المشاكل الناجمة عن معهما ويرى بعض الجيولوجيون ا

 الري واألنهار في بالد الرافدين مايلي :                                               

 أوال : عنف البيئة الطبيعية                                                        

افدين ووادي النيل إذ إن كلتا عند مقارنة البيئة الطبيعية في كل من وادي الر

الحضارتين تعتمد على الري يتضح لنا بان نهر النيل يتصف بفيضانه غير العنيف 

وبالمقابل يكون فيضان الرافدين عنيفا وخصوصا نهر دجلة . ثم ان موسم فيضان 

نهر النيل في شهر حزيران حيث يالئم الدورة الزراعية وبالمقابل يكون موسم 

دجلة والفرات عكس الدورة الزراعية أي في وقت متأخر بالنسبة  فيضان الرافدين

للزراعة الشتوية وتشح مياههما في موسم الزراعة الصيفية فال يستفاد من فيضانهما 

لهذا تميزت حضارة مصر بوجه عام بطابع الشعور بالطمأنينة والسيطرة على البيئة 

    الطبيعية أكثر من حضارة وادي الرافدين.           

 ثانيا : مشكلة الترسبات وتبدل مجاري األنهار                                       

يحمل الرافدان كميات كبيرة من الطمى والغرين ترسبها في قيعانها كل عام وقد 

قدرت الكمية بخمسة أضعاف طمى نهر النيل وذلك بسبب اختالف طبيعة التربة 

نها:                                                       وتسبب هذه الترسبات مشاكل من بي

   

ارتفاع قيعان األنهار عن مستوى السهل الرسوبي الذي تجري فيه مما يؤدي إلى  -1

 ازدياد خطر الفيضان .                                                             

تأثير ارتفاع قاع النهر وتكوين الجزر الرملية في مجاري النهرين .                 -2  
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حدوث ظاهرة تبديل مجرى النهر وكان ذلك من أسباب هجرة الكثير من السكان  -3

 إلى مستوطنات جديدة على ضفاف األنهار .                                            

إلى ارتفاع مستوى قاع النهر فتفيض مياهه وتبدأ ظاهرة  إن ترسبات الغرين تؤدي

تبدل مجراه إلى احد فروعه وهذا ماحدث لنهر الفرات في العصور الحديثة سنة 

م( عندما تحول إلى الفرع الغربي )شط الهندية( فجف المجرى األصلي وهو 1820)

لدينا أمثلة على م( و1913)شط الحلة( األمر الذي أدى إلى إنشاء )سدة الهندية( عام )

هذه الظاهرة وهي وجود العديد من المدن القديمة التي كانت تقع فيما مضى على نهر 

الفرات أما اآلن فهي في البادية مثل )ايسن( و)الرسا( و )نفر( و )الوركاء( وغيرها 

             . 

            ثالثا : مشكلة الملوحة                                                  

مشكلة الملوحة في السهل الرسوبي كانت وما تزال من المشاكل الجسيمة بسبب 

كميات األمالح المحمولة من األنهار إال انها بالنسبة للعراق ذات طابع خاص من 

 حيث       

التبخر العالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة .                                       -1  

راط في استعمال مياه الري .                                                 اإلف -2  

عدم استكمال أجهزة البزل .                                                      -3  

لقد واجهت هذه المشكلة العراقيين القدماء ويذهب بعض الباحثين إلى انها بدأت منذ 

ت في بداية األلف الثالث ق.م وكانت من العوامل الحاسمة أواخر عصر فجر السالال

في تدهور السلطة السياسية ثم زوالها من السومريين وانتقال االزدهار العمراني من 

الجنوب إلى الوسط والشمال من ارض النهرين . وكان االعتقاد السائد لدى العراقيين 

على البشر من جراء شرورهم .  القدماء إن الملوحة من اآلفات التي أنزلتها اآللهة   
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