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فرتة البالوستودني وتأثرياتها 

 حسني وودف النجم. د.م

 22/4/2009: تاروخ الؼبول 28/1/2007: تاروخ التؼدوم

 تعروف الػرتة وأقسامها

 ىي الفترة األخيرة مف زمف (Pleistocene Epoch) فترة الباليستوسيف 
وىي القديمة والمتوسطة  (3Eras)الحياة الحديثة، إذ شيدت األرض ثالثة دىور 

اما فترة الباليستوسيف .  عراً  (12)والحديثة، وىذه الدىور الثالثة تتضمف 
(Pleistocene Period)  فتشمؿ الجزء األسفؿ مف الععر الربا ي
(Quaternary Period)  ويمثؿ الععر الحديث(Holocene Epoch)  الذي

( 13000)او  (10000)نعيش فيو اآلف جزئو األ مى والذي ابتدأ قبؿ حوالي 
ويعد ىذا الععر أحد أىـ الععور التي شيدتيا األرض مف الناحية . (1)سنة

إذ شيد تقمبات وتطورات في . (2)الجيولوجية والجغرافية ومف ناحية تطور االنساف
البيئة الجغرافية في اجزاء كثيرة مف العالـ، إذ شيدت العروض العميا فترات جميدية 
بينما شيدت العروض السفمى فترات مطيرة باإلضافة إلى إتخاذ قارات العالـ شكميا 

وقد شيدت األرض في ىذا الععر الكثير مف التغييرات المناخية . (3)الحالي
ىناؾ تعريؼ لفترة الباليستوسيف ىي . (4)والطبيعية البعيدة األثر في حياة االنساف

 في اشارة لمتقمبات المناخية الكبيرة نتيجة (Glacial Time)الفترة الجميدية 
انخفاض درجات حرارة مناخ األرض وامتداد تراكمات الجميد التي ميزت ىذه الفترة 
الزمنية في نعؼ الكرة الشمالي وانتشارىا وتقدميا مف المنطقة القطبية الشمالية 

                                                 
 جامعة الموعؿ/ كمية اآلثار/ قسـ اآلثار. 

. 328الرضواني، المعدر السابؽ، ص-  العمري (1)
. 17الجادر، المعدر السابؽ، ص-  الدباغ (2)
. 47ت، ص:  الجوىري، يسري، دراسات في الجغرافية التاريخية، االسكندرية، د(3)
. 35ت، ص:  وىيبة،  بد الفتاح محمد، الجغرافية التاريخية، د(4)
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وقد حدد الباحثوف المختعوف بداية . (1)الى اواسط امريكا واوربا وجزء مف اسيا
 احدث الدراسات (2)الفترة بحدود المميوني سنة األخيرة مف تاريخ الكرة األرضية

 Geological Time)مميوف سنة ماضية استنادا الى  (1.8)تحدد بدايتيا بػ

Scale of 2008) . أقساـ ىي (3)وقد قسـ الجيولوجيوف فترة الباليستوسيف الى :
 – مميوف 1.6: (Lower Pleistocene)فترة الباليستوسيف االسفؿ  .1

.  سنة730000
 –730000: (Middle Pleistocene)فترة الباليستوسيف االوسط  .2

.  سنة128000
 128000 – 10000: (Upper Pleistocene)فترة الباليستوسيف اال مى  .3

. سنة
 وبروكنر (Penck)وفي ضوء الدراسات التي قاـ بيا العالماف بنؾ 

(Bruckner) في ودياف جباؿ االلب، إذ ُقسـ الععر الجميدي الى 1909  اـ 
، فترة جميد (Mindle)، فترة جميد مندؿ (Gunz)فترة جميد كنز : أدوار ىي (4)

(Wurm)، فترة جميد وـر (Riss)رس 
وقد تميزت ىذه الفترات الجميدية . (3)

(Glacial Periods) ببرودة شديدة وقد تخمميا فترات غير جميدية أو دفيئة 
(Interclacial)وكما في (4) ذاب فييا الجميد وارتفعت فييا درجة الحرارة ،
: المخطط التالي

 
 

 

                                                 
(1) Williams, B. J., Evolution And Human Origins, Second Edition, 

united States, 1979, P.189. 
(2) Dravill, T., The Concise Oxford Dictionary Of Archaeology Oxford, 

2002, P.330. 

. 38 وىيبة، المعدر السابؽ، ص(3)
Also See: Vajda, E. J., Geological Chronology (From Internate). 

. 38وىيبة، المعدر السابؽ، ص (4)
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مف المتفؽ  ميو لدى الباحثيف أف الفترات الجميدية األربع ظاىرة  المية 
تركت أثارىا في نعؼ الكرة الشمالي والجنوبي، كما ترتب  مييا وجود نطاؽ 

مطير في العروض السفمى وليذا فاف إنساف الععر الحجري القديـ البد واف يكوف 
وقد تشابيت . (1)قد تأثر بظاىرة حدوث الجميد وانو ىاجر لمبحث  ف مناطؽ دفيئة

الفترات الجميدية جميعيا في نظاـ انتشارىا إذ بدأت مف مرتفعات اسكندوناه 
شمااًل، بينما  (48)وامتدت ناحية الشرؽ ووعؿ حدىا الجنوبي حتى  رض 

امتدت نحو الشماؿ فقابمت الغطاء الجميدي السيبيري، كما امتدت ايضًا ما يقرب 
و مى غرار الفترات الجميدية التي تـ مف . (2)كـ نحو بحر الشماؿ (200)مف 

خالليا تقسيـ فترة الباليستوسيف في ادوارىا الجميدية فقد اتضح مف دراسة اثار 
فترات جميدية متشابية مع نظيراتيا تمامًا  (4)الجميد في امريكا الشمالية حدوث 

في جباؿ االلب وقد ا تمدت تقسيمات ىذه الفترات الجميدية  مى دراسة الترسبات 
 لممناطؽ التي سميت باسميا تمؾ (Glacial Sedimentation) (*)الجميدية

:   وىي(1)الفترات الجميدية والواقعة في الجزء الغربي االمريكي

                                                 

. 50 الجوىري، المعدر السابؽ، ص(1)
. 50 المعدر نفسُو، ص(2)
وىي الرواسب التي تكوف غالبًا غير متجانسة وغير مرتبة في طبقات : الترسبات الجميدية( *)

واضحة الف الجميد يستطيع اف يحمؿ أي أجساـ عمبة تختمط بو ميما كانت احجاميا 

 فترة جليد كنز

 فترة جليد مندل

 فترة جليد رس

 فترة جليد وورم

الفترة الجليديت األولى 

 الفترة الجليديت الثانيت

 الفترة الجليديت الثالثت

 الفترة الجليديت الرابعت

 الفترة غير الجليديت األولى

 الفترة غير الجليديت الثانيت

 الفترة غير الجليديت الثالثت

 (الباليستوسين األدنى)

 (الباليستوسين األعلى)

 (الباليستوسين األوسط)

2- 

3- 
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. تقابؿ فترة جميد كنز: (Nabrskan)نبراسكاف . 1
. تقابؿ فترة جميد مندؿ: (Kansan)كانساف . 2
. تقابؿ فترة جميد رس: (Illionoian)الميونوياف . 3
. (2)تقابؿ فترة جميد وـر: (Wiscoisin)ويسكويسف . 4

 وقد قسمت الفترة األخيرة مثؿ جميد ووـر أو  مى غرار نظيرتيا في جباؿ 
 التي تمثؿ قمة الجميد في ىذه الفترة (Iwan)ايواف : االلب الى أقساـ فر ية مثؿ

 والفالديرز (Mankato) ومنكاتو (Cary) وكاري (Tazawell)وتازويؿ 
(Valdrs)أفتوف :  أما الفترات غير الجميدية الدفيئة فيي(Afton) : سادت بيف

. جميد نبراسكاف وجميد كانساف
. سادت بيف جميد كافناف وجميد المينوياف: (Yarmouth)يارموث 
. (3)سادت بيف جميد المينوياف وجميد ويسكويسف: (Sangam)سانكاـ 

: وكما في المخطط التالي
1- 
                            1- 
2- 
                            2- 
3- 
                            3- 
4-  

 وتختمؼ الفترات الجميدية في درجة قوتيا واتساع انتشار الجميد فييا أي 
درجة الحرارة السائدة وقسوة مناخيا البارد، كما تختمؼ في طوؿ فترة الزمف الذي 

                                                                                                                       

، (Drumlins)، الكثباف الجميدية (Moraines)الركامات الجميدية : كبيرة واىـ أنوا يا
. (Glacial – out Wash)، الرواسب الجميدية الفيضية (Erratics)العخور الشاردة 

(1) Tarbuck, E. J. - Lutgens, F. K., The Earth An Introduction To 
physical Geology, Fourth Edition, united States, 1993, P.313. 

. 54 الجوىري، المعدر السابؽ، ص(2)
. 22الجادر، المعدر السابؽ، ص- الدباغ : ، ينظر أيضا54 المعدر نفسو، ص(3)

 فترة جليد نبيراسكان

 فترة جليد كانسان

 فترة جليد اللينويان

 أفنـون

 يارموث

 سانكام

 فترة جليد ويسكويسن
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ومما تجدر االشارة اليو الى أف اكتشاؼ الجيولوجيف لمفترات الجميدية . (1)استغرقتو
والفترات غير الجميدية أو الدفيئة كاف مستندًا  مى  دد مف األدلة منيا وجود  دة 
طبقات مف ترسبات المثالج تفعميا أنطقة تشير الى تعرية قوية وأتربة وترسبات 
تحوي  مى متحجرات تشمؿ بقايا لحيوانات ونباتات تعيش في مناخ حار، وفي 

المحيطات لوحظت طبقات مف الترسبات تحوي  مى متحجرات تمثؿ تعاقبًا الحياء 
وىنا ال بد مف االشارة الى أف المتحجرات والتي تمثؿ بقايا أو اثار . (2)دافئة وباردة

حياة حفظت في الطبقات األرضية تعد وسائؿ ميمة لمجيولوجيف، إذ تشكؿ أىمية 
. (3)بالغة في قياس الزمف الجيولوجي كما تمثؿ مؤشرات بيئية مفيدة ونافعة

: أدباب حدوث اجلؾود

 ظيرت  دة نظريات واراء تفسر ظاىرة حدوث الجميد وقد القت بعضيا 
القبوؿ، فيما دحضت بعضيا األخر والقت  دـ القبوؿ واألخذ بتفسيراتيا لعدـ 

 :تطابقيا مع األدلة العممية الحديثة، ومف ىذه النظريات
النظرية أو الرأي الذي يشير الى بدء إنخفاض درجات الحرارة بشكؿ تدريجي  .1

وبدء تقيقر الغابات الحارة والشبو مدارية نحو خط االستواء خالؿ فترة 
الميوسيف الذي شيد ارتفاع في درجة الحرارة ودؼ في المناخ  موما أحد 
أزمنة الحياة الحديثة حتى فترة الباليوسيف الذي يمثؿ ىو اآلخر أحد أزمنٍة 
الحياة الحديثة أيضًا بحيث أعبح انخفاض درجات الحرارة كبيرًا أدى إلى 

ظيور الجميد في فترة الباليستوسيف مع وجود  وامؿ ساىمت في زيادة ذلؾ 
االنخفاض ومنيا حدوث حركات تكتونية في نياية الزمف الثالث أدت الى 

                                                 

، مجمة "تطور مناخ العراؽ منذ بداية البمسيتوسيف حتى الوقت الحاضر" الفيؿ، محمد رشيد، (1)
. 235، ص1968، 11كمية االداب، جامعة بغداد، ع

. 323الرضواني، المعدر السابؽ، ص-  العمري (2)
(3) Edward – Frederick, op.cit, P.9. 
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تكويف سالسؿ جبمية ووجود غطاءات جميدية فوؽ منحدراتيا مؤديًا تزايدىا 
 .(1)ونموىا واتساع نطاقيا  مى طرد كمية كبيرة مف االشعاع الشمسي

ظواىر فمكية متكررة بشكؿ مباشر  (3)النظرية أو الرأي الذي يشير الى وجود  .2
ليا تأثير  مى حرارة األرض العامؿ االساس في  مميات تكوف الجميد وىذه 

: الظواىر ىي
. التغييرات في مدار األرض االىميجي. 1
. انحراؼ محور األرض. 2
. الحركة االىتزازية لمحور األرض وتحركو. 3

 ويعتقد بعض العمماء الذيف قاموا بحساب التغييرات وفترات حدوثيا بانيا 
تتطابؽ مع تعاقب الفترات الجميدية وغير الجميدية وأف تأثير العوامؿ الثالثة 

سنة وتتطابؽ تمامًا مع  (40000)مجتمعة تؤدي الى برودة األرض العالية كؿ 
. (2)فترات الباليستوسيف المتأخر الباردة والدافئة

قدـ بعض العمماء والباحثيف : األراء المتعمقة بنقص االشعاع الشمسي .3
المختعيف في تفسيرىـ السباب حدوث الجميد بعض االراء المتعمقة بنقص 

االشعاع الشمسي المستمـ مف قبؿ االرض والذي  دوه  اماًل يقؼ الى جانب 
الحركات االرضية سا د  مى حدوث الجميد، ويعتقد ىؤالء العمماء والباحثيف 
بأحتمالية أف تكوف فترة الباليستوسيف قد شيد فترة نقعت فييا كمية االشعاع 

وفي ىذا االطار ظير ما . (3)الشمسي الذي يعؿ الى األرض نقعًا كبيراً 
-Per)والتي تعتمد  مى الترددات الدورية  (بالنظرية الفمكية)يسمى 

Turbations) التي تحدث لفمؾ مدار االرض حوؿ الشمس بتأثير جاذبية 
الكواكب االخرى التي بدورىا تؤثر  مى كمية االشعاع الشمسي الذي تستممو 

                                                 

. 48 الجوىري، المعدر السابؽ، ص(1)
. 325الرضواني، المعدر السابؽ، ص-  العمري (2)
. 49 الجوىري، المعدر السابؽ، ص(3)
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وقد قاـ أحد العمماء وىو اليوغسالفي ميموتيف . (1)االرض مف الشمس
.  بتطوير ىذه النظرية وتعزيزىا(Milutin Milankovitch)ميالنكوفيتش 

وتنطمؽ اراء ىذا العالـ مف فرضية تؤكد  مى أف االختالفات في االشعاع 
الشمسي  امؿ ميـ في التأثير والتحكـ بمناخ األرض وقد قاـ بعياغة أو رسـ 

.  فسر فيو تغيير كمية االشعاع1930جدوؿ أو مخطط رياضي  اـ 
 وقد قاـ العالـ المذكور بدراسة مقدار االشعاع الشمسي  ف خط  رض 

وقد القت اراء العالـ . الؼ سنة (600)ْ  شمااًل وسط اسكندنافية  مى مدى (65)
ميالنكوفيتش قبواًل كبيرًا لسنوات طويمة بشكؿ واسع ثـ رفضت بعد ذلؾ الى اف 

االبحاث والدراسات الحديثة قد ا طت لتمؾ االراء تأييدًا ود مًا كبيريف في الوقت 
إذ استنتج العمماء والباحثوف المختعوف بأف التغييرات المدارية . (2)الحاضر

. (3)لالرض كانت السبب الرئيس لتعاقب الععور الجميدية وانتشار الجميد
أورد بعض الباحثيف المختعيف : تركيب الغالؼ الجوي ووجود بعض الغازات .4

بعض العوامؿ المسببة لحدوث الجميد والععور الجميدية ومنيا تركيب الغالؼ 
 وغاز الميثاف (Co2)الجوي ووجود بعض الغازات مثؿ ثاني اوكسيد الكاربوف 

(Methane) وثاني اوكسيد الكبريت (Sulfur dioxide) وغازات أخرى 
متنو ة، إذ يشير ىؤالء الباحثيف الى أف معظـ التغيير الوثيؽ العمة 

بالموضوع يكوف في كمية الغازات الموجودة في الغالؼ الجوي واف مستويات 
الغازات او كميات مستوياتيا قد تالشت في بداية فترات الجميد وازداد تالشييا 

خالؿ تراجع طبقات الجميد كما يعتقد ىؤالء بانو ربما قد تأثرت مستويات 
الغازات بعوامؿ ُأخرى ُيعتقد انيا أحد اسباب حدوث الععور الجميدية مثؿ 

وفي النياية نود اف نشير الى أىـ . (4)حركة القارات ونظاـ البراكيف ونشاطيا

                                                 

 ياسيف، غساف طو، الععر الحجري القديـ االوسط في الشرؽ االدنى، رسالة ماجستير غير (1)
. 18، ص1976منشورة، كمية االداب، جامعة بغداد، 

(2) Tarbnok – Lntgons, op.cit, P.316. 
(3) Ibid, P.316. 
(4) (http: en. Wikipedia. Org), May 2007. 
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أدلة الفترات الجميدية كما أوردىا بعض العمماء والمختعيف والتي حددت 
:  بثالث أدلة ىي

وتتضمف ىذه األدلة ترسبات االنيار الجميدية، الركامات : األدلة الجيولوجية .1
الجميدية، الكثباف الجميدية، العخور الشاردة، االنيار الجميدية، الودياف 

. الجميدية وغيرىا
وتتضمف ىذه االدلة بشكؿ رئيس اال تماد  مى نسب : األدلة الكيميائية .2

. النظائر في العخور الرسوبية والترسبات الجميدية وتغييراتيا واختالفاتيا
تتضمف ىذه األدلة التغييرات الحاعمة في التوزيع : األدلة الباليونتولوجية .3

. (1)(*) خالؿ الفترات الجميدية(Fossils)الجغرافي لممتحجرات 

: انتشار اجلؾود والظروف املناخوة املصاحبة لػرتاته

 كانت فترة الباليستوسيف فترة مميزة وواسعة بامتداداتيا وفتراتيا الجميدية 
 30)وغير الجميدية وقد شمؿ مناطؽ واسعة مف اليابسة، وقد غطى الجميد نحو 

 في امريكا الشمالية و 2مميوف كـ (10)مف سطح اليابسة، تضمف حوالي  (%
 في سيبيريا وقد كاف مقدار الجميد في 2مميوف كـ (4) في أوروبا و2مميوف كـ (59)

نعؼ الكرة الشمالي تقريبًا ضعؼ مقداره في نعؼ الكرة الجنوبي وبناء  ميو فإف 
امريكا الشمالية واوراسيا قد شيدت إمتدادات جميدية كبيرة وانتشار أوسع مف أي 

كما تأثرت مساحات واسعة بالفترات المطيرة وما تخمميا مف . (2)منطقة في العالـ

                                                 

ترد اشارات في بعض المعادر الى أف متحجرات فترة الباليستوسيف غالبًا ما تميزت ( *)
بغزارتيا ووفرتيا وحفظيا بشكؿ جيد وباالمكاف وضع تاريخ ليا بدقة ومف ىذه المتحجرات 

 وىو طحمب بحري مجيري أحادي الخمية جدرانو مشبعة بالسميكا، (Diatoms)الدياتـو 
.  وىي حيوانات بحرية دنيا مثقبة األعداؼ(Foraminifera)الفورامنيفرا 

(1) John, I – Imbrie, K. P., Ice ages: Solving The Mystery, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1979, 1986 (reprint). 

(2) Tarbuck – Lutgens, op.cit, P.313. 
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وقد اتفقت فترة الباليستوسيف مع فترات جميدية . (*)فترات غير جميدية وغير مطيرة
في العروض المعتدلة وفترات مطيرة في العروض المدارية وشبو المدارية في 

في ( *)وقد امتدت نطاقات المطر. (1)االقاليـ ذات المناخ الموسمي والمداري المطير
فترة الباليستوسيف الى الشماؿ مف عحاري نعؼ الكرة الشمالي والى الجنوب مف 

وقد أضحت مسألة تراجع الجميد والفترات . (2)المناطؽ الجافة في النعؼ الجنوبي
غير الجميدية مثار جدؿ وخالؼ بيف الباحثيف في تقديراتيـ لذلؾ التراجع، فالبعض 

سنة والبعض االخر قدره بنحو  (17000)منيـ قدر تراجع الجميد بحوالي 
سنة وا تبروا تمؾ الفترة غير  (12000)سنة فيما قدره أخروف بحدود  (15000)

جميدية الى أف ىناؾ اراء تتعارض مع ىذه التقديرات وترجح تراجع الجميد وانتيائو 
سنة ال تبارات بيئية ومناخية وتحاوؿ أف تبرىف  (9000)أو  (10000)بحوالي 

باف الفترة غير الجميدية الحالية مشابية لمفترات غير الجميدية السابقة  مى ا تبار 
اننا نعيش االف في فترة غير جميدية بعد انتياء فترة جميد ووـر واف جميع الظروؼ 

أما ما يتعمؽ بالظروؼ . (3)مالئمة لحدوث فترة جميدية في زمف جيولوجي قريب
المناخية المعاحبة لمفترات الجميدية فقد أرتأينا الحديث بشكؿ محدد  ف الفترة غير 
الجميدية الثالثة والفترة الجميدية األخيرة ووـر لكوننا نعيش اليـو الظروؼ المناخية 
المواتية لتمؾ الفترة وقد استندنا بشكؿ خاص  مى الدراسات التي قاـ بيا الباحث 

 في إستعراضو الحواؿ المناخ في تمؾ الفترات ومقدار درجات (Butzer)بوتزر 

                                                 

ىي الفترات التي شيدت حعوؿ أمطار غزيرة اكثر مما ىي  ميو في :  الفترات المطيرة(*)
الوقت الحاضر نتيجة تغييرات المناخ خالؿ فترة الباليستوسيف وتشمؿ بشكؿ رئيس 

. المناطؽ االستوائية وشبو االستوائية خالؿ الفترات الجميدية في امريكا الشمالية وأوروبا
. 36 وىيبة، المعدر السابؽ، ص(1)
ىي النطاقات التي ازدادت أمطارىا بدرجة غيرت مف نمط حياتيا النباتية : نطاقات المطر( *)

. والحيوانية في االدوار أو الععور المطيرة
. 46 وىيبة، المعدر السابؽ، ص(2)

(3) Epica Community Members (2004 – 06 – 10).  
"Eight glacial cycles from An Antarctic ice Core (http: ll www. 
nature. com). 
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الحرارة والترسيب با تبارىا األنسب واألقرب مف بيف ما قدمو وذكره الباحثوف 
المختعوف في ىذا المجاؿ، وقد قاـ ىذا الباحث بوضع فترات زمنية شممت الفترة 
غير الجميدية الثالثة وفترة جميد وـر حتى الوقت الحاضر وىذه التواريخ متفؽ  مييا 

: بيف أغمب الباحثيف والعمماء المختعيف نو ًا ما وكاألتي

. م. ق (70000)قبل : الػرتة غري اجلؾودوة الثالثة أو األخرية. 1

 شيدت ىذه الفترة استمرار درجات الحرارة العالمية أو درجة الحرارة بشكؿ 
سنة، كما شيدت المناطؽ أو العروض السفمى رطوبة  (30000) اـ لحوالي 

. تختمؼ  ما ىي  ميو في الوقت الحاضر

 70000):  املراحل املبؽرة منه(Wurm)الػرتة اجلؾودوة الرابعة ورم . 2

. م. ق (28000- 

 شيدت ىذه الفترة إنخفاض في درجات الحرارة مع مناخات رطبة وازدياد 
الجميد القاري فوؽ اسكندنافيا وكندا وامتداد الجميد في الجباؿ أو المرتفعات الجبمية 

. العالية مع ظروؼ وأحواؿ مطرية رطبة في المناطؽ أو العروض السفمى

 (Wurm)الػرتة الػاصؾة بني املراحل املبؽرة واملتأخرة لػرتة جؾود ورم . 3

. م. ق (26000 - 28000)

.  شيدت ىذه الفترة درجة برودة معتدلة مع تراجع بطيء لمجميد

.  م. ق (26000 - 8000 )(Wurm)املراحل املتأخرة لػرتة جؾود ورم . 4

 شيدت ىذه الفترة إنخفاض في درجة الحرارة مع برودة ومناخات جافة 
ـ لتنتيي . ؽ (18000)وبموغ مستوى الجميد حده األ مى الى أنو تراجع في الفترة 

. ـ. ؽ (9000)الفترة الجميدية بحدود 
 

م اىل الوقت . ق8000)بعد الػرتة اجلؾودوة األخرية أو الػرتة احلدوثة . 5

  (احلاضر
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 شيدت ىذه الفترة ظروفًا مقاربة لما ىي  ميو في الوقت الحاضر مف 
حيث درجات الحرارة ومستويات الترسيب والسقوط والتي أخذت مقاديرىا ونسبيا 

لى الوقت الحاضر مع تغييرات جزئية نو ًا ما حالياً  كما قاـ . (1)منذ تمؾ الفترة واإ
 بتحديد متوسط (Werner Nutzel)بعض الباحثيف ومنيـ الباحث ورنر نوتزؿ 

ـ . ؽ (2000)الى  (14000)درجات الحرارة السنوي لفترة جميد وـر مف الفترة 
 مى ا تبار وحسب ا تقاد ذلؾ الباحث اف الحد األ مى لمبرودة قد حدث بحدود 

ْ  كمعدؿ (12)ـ وقد بمغ ذلؾ الحد حسب دراسة ىذا الباحث . ؽ (14000)
متوسط النخفاض درجة الحرارة، كما قاـ ىذا الباحث بتحديد مستوى انخفاض 

درجة الحرارة في منطقة الشرؽ األدنى القديـ والتي ا تبرىا غير شديدة االنخفاض، 
ْ  (4)ـ تقريبًا وانخفاض درجة الحرارة بػ  (700)إذ حدد انخفاض خط الجميد بػ 

وا تبر اف ىذه الدرجة تمثؿ مستوى االنخفاض ايضًا في المنطقة االستوائية وشبو 
االستوائية، وقد ا تمد بوتزر  مى تمؾ األرقاـ والتقديرات مف خالؿ المقارنة المقدرة 
في الفترة الجميدية لممرتفعات والسالسؿ الجبمية الميمة في منطقة الشرؽ األدنى 

ـ وبعد .ؽ (3800)ويشير ىذا الباحث الى أف الحد اال مى لمحرارة حعؿ بحدود 
ـ اتجيت درجات الحرارة بقيميا الى ما ىي  ميو اليـو في الوقت .ؽ (3000)

الحاضر، وقد قاـ الباحث برسـ مخطط بياني وضح فيو تغييرات درجات الحرارة 
والقيـ المحددة لمتوسط درجات الحرارة السنوية، ويشمؿ المخطط منطقة الشرؽ 
األدنى ويؤشر متوسط درجات الحرارة السابقة نسبيًا ومقدار الزيادة والنقعاف 

. لدرجات الحرارة بالنسبة ألي مكاف في ىذه المنطقة
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Butzer, K. W., "The Natural, Early Postgla Cialenvironment", In: The 

Cambridge Ancient History, Vol. 1, Part – 1, Cambridge, 1970, P.39. 
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ْ  (6)ـ بمغت الزيادة في معدؿ درجات الحرارة مف . ؽ (14000)في الفترة  .1

. ْ  بمتوسط درجات حرارة سنوية تتجو أو تستمر الى الوقت الحاضر(7)الى 
ـ متوسط درجات الحرارة السنوية بمغ .ؽ (3000 - 5500)في الفترة ما بيف  .2

. ْ  أ مى منيا في الوقت الحاضر(2)حوالي 
ْ  أ مى (3)ـ بمغ الحد األ مى لدرجة الحرارة تقريبًا . ؽ (3800)في الفترة  .3

. منيا في الوقت الحاضر
ـ تقدمت درجات الحرارة واستمرت الى ما ىي  ميو في . ؽ (3000)بعد  .4

. (1)الوقت الحاضر

: الظروف والتغوريات املناخوة يف فرتة البالوستودني

 تميزت فترة الباليستوسيف كما اشرنا سابقًا بانتشار الجميد في أوروبا 
وامريكا الشمالية وسيادة فترات مطيرة في افريقيا والشرؽ األدنى فبينما كاف نعؼ 

الكرة الشمالي يرزح تحت مالييف االطناف الثمجية شيد نعؼ الكرة الجنوبي 
إنخفاض في درجات الحرارة ترتب  ميو بحار جميدية غير انيا لـ تترؾ أثرًا، كما 

ففي نعؼ الكرة الشمالي كاف المطر . أف اىميتيا في مجاؿ تطور االنساف ضئيمة
درجة جنوبًا وبالمثؿ تزحزحت ىذه  (5)في العروض السفمى نحو خط  رض 

                                                 
(1) Nutzel, W., "The Climate Changes Of Mesopotamia And, Bordering 

Areas 14000 To 2000 B. C.," In: Sumer, Vol. xxx II, 1976, PP.12-
14. 
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النطاقات شمااًل في نعؼ الكرة الجنوبي وتبعًا لذلؾ فقد حدث في أفريقيا والبحر 
المتوسط واسيا العغرى وشماؿ العيف وجنوب غرب الواليات المتحدة وجنوب 

 تقابؿ الفترات الجميدية في (Pluvial Intervals)امريكا الجنوبية فترات مطيرة 
ومنيا كذلؾ منطقة الشرؽ األدنى بما فييا الوطف العربي الممتد . (1)العروض العميا

أسفؿ خطوط الجميد، فكانت االمطار تيطؿ بغزارة مما جعؿ المناطؽ القاحمة التي 
تسمى االف بالعحراء الكبرى وعحراء شبو الجزيرة العربية مناطؽ تتمتع بالمياه 

إذ أف التغيير في زحزحة . (2)الوفيرة واالراضي الخضراء التي تسرح فييا الحيوانات
نطاقات االمطار ترؾ اثاره في فيضانات االنيار وفي ارتفاع مستوى البحيرات 
الموجودة وفي امتالء بعض االحواض التي تبدو جافة االف وايضًا في انتشار 

أما في . (3)بعض النباتات في المناطؽ التي تسودىا العحراء في الوقت الحاضر
حقب الدؼء أو الفترات غير الجميدية التي كانت تتخمؿ الفترات الجميدية في 

المناطؽ الشمالية كانت المناطؽ الجنوبية ومنيا منطقة الشرؽ األدنى تمر بفترات 
وقد أشار أحد الباحثيف . (4)جفاؼ نسبية  مى نحو ما موجود في الوقت الحاضر

 وىو الباحث كوردف جايمد (Pre History)المختعيف بفترات ما قبؿ التاريخ 
(Gorden Childe) في شرحو لحدوث الفترات المطيرة الى أف الضغط الحاعؿ 

في أقساـ القطب قد غير اتجاه اال اعير المطرية لممحيط االطمسي نحو الجنوب 
 ندما كانت االقساـ الشمالية في أوروبا مغطاة بالجميد وأف الرياح الموجودة في 

الوقت الحاضر وسط اوروبا تيب فوؽ البحر المتوسط وشماؿ العحراء الكبرى أي 
فوؽ معر وشماؿ أفريقيا وتستمر في سيرىا وتسبب سقوط قسمًا مف أمطارىا  مى 
لبناف شرؽ البحر المتوسط والعراؽ وشبو الجزيرة العربية وايراف واليند في جنوب 

                                                 

. 55 – 54 الجوىري، المعدر السابؽ، ص(1)
.    8، ص1988 الدباغ، تقي، الوطف العربي في الععور الحجرية، بغداد، (2)
.  55 الجوىري، المعدر السابؽ، ص(3)
. 8 الدباغ، المعدر السابؽ، ص(4)
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أما العراؽ فشأنو شأف منطقة الشرؽ األدنى في أحوالو المناخية في . (1)غربي أسيا
فترة الباليستوسيف، إذ سادت فيو فترات متعاقبة مف البرودة والظروؼ الحارة الجافة 

أما في الفترات الباردة فقد . وىي تمثؿ فترات تراجع الجميد ضمف الفترات الجميدية
سادت التعرية المائية نتيجة لتأثير االنيار القوية وتكويف المدرجات النيرية 

(River Terraces) والمنخفضات، ومف االمثمة  مى المظاىر السطحية الناتجة 
وقد . (2) ف ىذه العوامؿ والتي يشير الييا بعض الجيولوجييف ىو منخفض الثرثار

 الى أف التغيير المناخي في جباؿ زاكروس قد (Nutzel)أشار الباحث نوتزؿ 
تحوؿ مف المناخ الرطب الى المناخ الجاؼ مع إنخفاض في نسبة معدؿ الترسيب 

. أو السقوط
وقد . (3) أما في جنوب العراؽ فقد شيد توسع الجفاؼ وازدياد نسبة القحولة

ـ .ؽ (5500-14000)أشار ىذا الباحث ايضًا الى انو في الفترة الواقعة ما بيف 
قد شيد المناخ تحسف طفيؼ في جميع أنحاء العالـ الى أنو قد شيد تراجعًا سبب 

( 8200 - 9000)تغيرًا شديدًا في درجات الحرارة خالؿ الفترة المبكرة لمفترة مف 
ـ كاف المناخ في منطقة .ؽ (8000-10000)ـ وبحدود الفترة الواقعة ما بيف .ؽ

التحتي أو  (األراكونيت)الخميج العربي جافًا وقد تبيف ذلؾ مف خالؿ أطياف 
ـ واف . ؽ (3000)االساسي، وقد تحوؿ المناخ مف الرطب الى الجاؼ بحدود 

التغييرات المناخية المفاجئة قد حدثت في جميع أنحاء العالـ واف االنتقاؿ بيف ىذه 
. (4)الظروؼ البيئية كاف فجائيًا بشكؿ واضح ومتزامف في وقت واحد

: احلواة النباتوة واحلووانوة يف فرتة البالوستودني

 تعد فترة الباليستوسيف فترة مميزة شيد تنو ًا منقطع النظير في الحياة 
النباتية والحيوانية واف معظـ النباتات والحيوانات الموجودة حاليا في الوقت 

                                                 
(1) Wright, H., E., "Climate And Prehistoric Man In The Eastern 

Mediterranean". In: Prehistory Investigations In Iraqi Kurdistan, 
Chicago, 1960, P.77. 

العمري، فاروؽ عنع اهلل، الجيولوجيا العامة، موعؿ، -  العائغ،  بد اليادي يحيى (2)
. 364، ص1999

(3) Natzel, op.cit, PP: 15, 17, 21. 
(4) lbid, PP.17-18. 
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الحاضر  مى سطح األرض قد ظير بعضيا وتطور في الزمف الثالث، فبالرغـ 
مف أف جميع األنواع الموجودة حاليًا كانت ليا مثيالت في فترة الباليستوسيف فقد 

إذ سبب تقدـ الجميد أو تراجعو . (1)انقرضت أنواع سالفة منيا اثناء الفترات الجميدية
ىجرة أو نزوح العديد مف النباتات التي ال تستطيع التكيؼ أو مقاومة تمؾ الظروؼ 

ولـ يبؽ . (2)المناخية مما سبب ليا ضغط جعميا تنقرض أو تندثر بشكؿ نيائي
منيا اال أنواع استطا ت أف تقاـو التقمبات الجوية والبرد القارس، أما الحيوانات 

التي استطا ت اف تياجر الى مناطؽ منعزلة قبؿ أف يقتميا الجميد واستطا ت أف 
تتكيؼ مع البيئة فقد أخرجيا االنساف مف اماكنيا وطاردىا وفتؾ ببعضيا في نياية 

وقد كاف النحدار الثموج نحو الجنوب مف خطيا . (3)فترة الباليستوسيف أثناء العيد
الدائمي اال تيادي في أشد فترات زحفيا أثر كبير  مى األقاليـ المناخية والحياة 

ْ  (40)النباتية والحيوانية فقد امتدت المنطقة القطبية جنوبًا حتى بمغت خط  رض 
شمااًل فتكونت فوؽ أوروبا واسيا منطقة ضغط  الية واعبح النطاؽ االفريقي الذي 

تشغمو األف العحراء الكبرى وامتداده في شبو جزيرة العرب بقارة أسيا  رضو 
ليبوب الرياح العكسية الممطرة واعبحت أشباه جزر البحر المتوسط مغطاة 
بغابات نفضية وعنوبرية وكانت العحراء الكبرى منطقة غنية باشجارىا 

وحشائشيا تسرح فييا الحيوانات ذات الظمؼ والحيوانات المفترسة كما كانت 
العحراء الكبرى وشبو جزيرة العرب ومناطؽ جنوب أوروبا بيئًة عالحة النواع مف 
االحياء تختمؼ  ف قرائنيا الموجودة في الوقت الحاضر وتختمؼ مف فترة أُلخرى 
حسب الظروؼ المناخية، ففي فترات زحؼ الجميد كانت حيوانات المنطقة الباردة 
تتجو جنوبًا حتى السيؿ األوزبي وسفوح جباؿ االلب وجباؿ الكربات وفي الفترات 

غير الجميدية تعود ىذه الحيوانات الى موطنيا االعمي في المنطقة الشمالية 
. (4)وتترؾ مكانيا لحيوانات تأتي الييا مف المناطؽ الدافئة في اسيا وافريقيا

                                                 

. 19 المعدر نفسو، ص(1)
(2) Tarbuck – Lutgens, op.cit, P.314. 

. 19الجادر، المعدر السابؽ، ص-  الدباغ (3)
. 26 المعدر نفسو، ص(4)
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وقد شيدت الفترات المتأخرة مف فترة الباليستوسيف أو ما أطمؽ  ميو 
انتشار البراري وقد كانت الغابات مف الناحية  (اليولوسيف)بعض الباحثيف 

االساسية تماثؿ الغابات الحديثة وكانت معظـ أجناس االشجار ذات االخشاب 
وقد كاف تطور الحشائش أحد أىـ . العمبة قد ظيرت في بداية الععر الكرتياسي

االحداث الرئيسة اليامة في تاريخ الحياة العضوية خالؿ ىذه الفترة المشار الييا 
انفًا والتي ال يوجد دليؿ مباشر  مى تاريخيا األولي وانتشار البراري خاعة بالنسبة 
لمثدييات، فالحشائش تشكؿ غذاًء اساسيًا لمحيوانات والنباتات الحبيبية والتي تشمؿ 
النباتات مف الفعيمة النجيمية والتي تعطي حبًا كالحنطة والشعير تشكؿ اساس 

أما فيما يتعمؽ بالحيوانات خالؿ فترة الباليستوسيف . (1)الطعاـ الحالي في العالـ
فاف بعض الباحثيف يشيروف الى أنو بعد اختفاء الديناعورات في نياية الزمف 
الثاني قد ظير العديد مف الحيوانات التي  اشت  مى مسطحات اليابسة ومنيا 
الثدييات التي شيدت فترة الباليستوسيف تكامؿ أجناسيا وتطورىا والتي انتشرت 
بشكؿ واسع وبانواع مختمفة، كما شيدت السيوؿ والغابات العديد مف الحيوانات 
الباقية حتى الوقت الحاضر كالكركداف والفيمة واألسود والقطط ذات االسناف 

الطويمة الحادة والخيوؿ والغزالف، كما شيدت الفترة ظيور العديد مف الحشرات 
والطيور كالخفافيش، كما تطورت وظيرت العديد مف الحيوانات البحرية كالحيتاف 

ومف أبرز الحيوانات التي شيدتيا فترة . (2)والدالفيف ومختمؼ انواع االسماؾ
الباليستوسيف وخعوعًا الحيوانات الطريدة الضخمة التي انتشرت في أمريكا 
الشمالية وأوروبا وبشكميا الموجود حاليًا في شرؽ أفريقيا الفيؿ الذي كاف اكثر 

أنواع  مى األقؿ  (4)الحيوانات سيادًة وتأثيرًا في الواليات المتحدة والتي كاف منيا 
واثناف مف ىذه االنواع فاقًا الفيمة الحالية في الضخامة والماموث الضخـ 

(Imperial Mammoth) الذي تواجد في القسـ الجنوبي مف السيوؿ في غرب 
وقد اشار بعض . (3)قدماً  (14)الواليات المتحدة والذي بمغ ارتفاع اكتافو الى  مو 

الباحثيف الى وجود ىذا الحيواف ايضًا في روسيا بشكؿ كبير ويعود تاريخ وجوده 
مميوف  (10000 - 1.8)حسب تقدير ىؤالء الباحثيف الحد ىياكمو لمفترة مف 

                                                 

. 365العمري، المعدر السابؽ، ص-  العائغ (1)
(2) (www. Clipart. Com) / Geologic Time, 2004. 

. 362العمري، المعدر السابؽ، ص-  العائغ (3)
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 الذي (Wooly Mammoth)ومف انواع ىذا الحيواف الماموث العوفي . (1)سنة
أطمقت تسميتو  مى أنواع مف أسالؼ الفيمة وذلؾ الف جسميا كاف مغطًا 

بالعوؼ فوؽ الجمد وليس كالفيمة الحالية التي يغطي جسميا الجمد فقط، وقد 
انتشر المأموث العوفي في المناطؽ الثمجية وامتد شمااًل الى االسكا وشرقًا  بر 

ومف الحيوانات التي ظيرت أو تطورت خالؿ فترة الباليستوسيف الحعاف . سيبريا
الذي استمر تواجده في الوقت الحاضر ومعظـ انوا و كانت بحجـ المير الحالي 

ومف الحيوانات األخرى .  دا نوع واحد وعؿ حجمو الى حجـ الحعاف الحالي
 (Buffaloes)أيضًا في ىذه الفترة والباقية الى الوقت الحاضر قطعاف الجاموس 

اما . (2)والتي جابت السيوؿ بعورة واسعة والجماؿ التي كانت منتشرة أيضاً 
فكانت موجودة بكثرة وبشكؿ  (Carnivoresاكمة المحـو )الحيوانات المفترسة 

متنوع وشممت انوا ًا تماثؿ االنواع الحالية مثؿ الذئاب والثعالب بإالضافة الى ذلؾ 
فقد كانت منيا أنواع انقرضت، كما وجدت في القير متحجرات حيوانات تماثؿ 

القطط ولكنيا كبيرة الحجـ وكانت تشبو بدرجة كبيرة االسد الحالي بالشكؿ 
. (3)والحجـ

: تطور االنسان يف فرتة البالوستودني

 يمثؿ تطور االنساف االنثروبولوجي وتكاممو أحد اىـ مزايا فترة 
الباليستوسيف، وقد لعبت التغييرات والتطورات المناخية وما تبعيا مف تطور في 
الحياة النباتية والحيوانية دورًا كبيرًا في تطور االنساف في تمؾ الفترة، وقد حدد 

بعض الباحثيف المختعيف  ددًا مف العوامؿ المؤثرة في انتشار االنساف توافقت 
بشكؿ واضح مع انتشار االنساف في جميع أرجاء األرض خالؿ فترة 

. الباليستوسيف
قاـ ىؤالء الباحثيف بتقسيـ تمؾ العوامؿ الى مجمو تيف تشمؿ األولى 

العوامؿ الطبيعية التي كاف ليا تأثير مباشر  مى األنماط المختمفة لتوزيع االنساف 
                                                 

(1) (uc MP – The Pleistocene. htm) / The Pleistocene 1.8 million To 
10.000 Years Ggo. 

. 327الرضواني، المعدر السابؽ، ص-  العمري (2)
. 327 المعدر نفسو، ص(3)
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فيما تشمؿ الثانية العوامؿ االقتعادية التي تساىـ مع العوامؿ األولى في تشكيؿ 
وفي ذات الوقت وضع ىؤالء بعض اال تبارات الجغرافية  ند بحثيـ . (1)االنساف

 ف مواطف االنساف ومنيا مالئمة األقميـ الذي نشأ فيو االنساف لطبيعة جسمو 
بمعنى أف البيئة التي نشأ فييا االنساف البد أف تتمتع بمناخ معتدؿ بيف الحرارة 

والبرودة مع سقوط أمطار كافية لقياـ حياة شجرية ليست بالكثيفة وبإمكانيات تسمح 
بوجود العيد الذي يمكف أف يعيش  ميو االنساف، كذلؾ مالئمة الموطف لميجرات 
المختمفة التي قاـ بيا االنساف تمؾ اليجرات التي أدت الى انتشاره الى جميع بقاع 

ومف خالؿ . (2)العالـ ومف ثـ الى تكويف أجناس مختمفة بعضيا  ف البعض األخر
ما تقدـ يالحظ تطور االنساف تقريبًا بكامؿ عفاتو العقمية والجسمانية خالؿ فترة 

 وسمي  مميًا (Cro – Magnon)الباليستوسيف ممثاًل بجماجـ الكرومانيوف 
(Homo Sapiens) وقد ُسمي بعرؽ الكرومانيوف نسبة لالكتشاؼ األوؿ لخمسة 
 في احدى القرى في جنوب فرنسا  اـ (Cro – Magnon)ىياكؿ لو في منطقة 

وكانت ىذه اليياكؿ معاحبة لبداية حضارة الععر الحجري القديـ . (3)ـ1868
ويقدر  مر ىذا االنساف بفترة التقدـ الجميدي االخير . (4)اال مى في غرب أوروبا
ـ، وقد تميز ىذا االنساف .سنة ؽ (8000 - 35000)في الفترة المقدرة ما بيف 

أقداـ او  (6)بعدة عفات منيا طولو البالغ المستند لمعديد مف اليياكؿ المكتشفة بػ 
اكثر وباستقامة القامة و ظاـ الفخذ وظيور االنحناءاف الكامالف لمعمود الفقري 

 800 – 1 , 700)وارتفاع جبية الرأس وقد تراوح حجـ الدماغ فيو بمعدؿ ما بيف 
 .(5) 3سـ (1, 
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Abstract 

Pleistocene is regarded the last series of the modern life 

that includes four of five series. This series is regarding the 

fourth one. Most scholars now days consider the modern life 

as an extension of Pleistocene. Others exclude it as a special 

period naming it Holocene. Pleistocene has witnessed many 

geological, geographical and natural changes that extended up 

till the present day. In this series many types of animals and 

plants have appeared clearly that some types of them still exist 

due to the convenant environmental factors. More over this 

series which can be traced back to (2) million years ago. as 

estimated by scholars also witnessed many changes as far as 

human physical and intellectual activities are concerned. More 

remarkably in this series glacier formation has occured in the 

northern part of the globe. This series was long enough to be 

divided into four glacial series: Gunz, Mindle, Riss and Wurm. 

It is characterized by severe coolness. It was punctuated by 

many inter-glacial Series in which the glacier thawed and heat 

temperature rose. Consequently these inter-glacial series had 

direct effect on the climate and on the flora and funa. A similar 

effect has been left on human life according to the 

environmental changes that accompanied those series. 


