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ملف النجف مرسى سفينة نوح
حبوث علمية

العـوامـل الجيــولوجـية
وراء تحول مجرى نهر الفرات

وتكوين هضبة النجف ترشح هضبة النجف ألن تكون املرىس الصالح لسفينة نوح
(هضبة النجف مرشحة جيولوجيا الن تكون المرسى الصالح لسفينة نوح )

 أ .م .د.عبد الزهرة موىس العبايس
كلية العلوم/جامعة الكوفة

الخالصة:

ان العوامل اجليولوجية وراء حتول جمري الفرات وتكوين هضبة النجف ترشح املنطقة الن تكون مسرحا لطوفان عظيم جدا
يتميز عن بقية الفيضانات السنوية اليت اعتادتها بالد وادي الرافدين  ،ونستطيع ان نقول ان هضبة النجف هي املكان الوحيد
الذي ميكن للسفينة ان ترسو عليه وان تنطلق احلياة بعد الطوفان منه .

املقدمة :
اثار العالمة السيد سامي البدري نظرية جديدة حول مرسى
سفينة النيب نوح (ع) اشار إليها أهل البيت (ع) يف رواياهتم رأينا
ألمهية املوضوع ان نقوم ببحث يعززه من جهة نظر جيولوجية
ومورفولوجية  ،وذلك من خالل حتليل اخلرائط اجليلوجية املنجزة
من قبل الشركة العامة للمسح والتعدين وكذلك حتليل الصور
الفضائية.
جيولوجية هضبة النجف:
 تعترب هضبة النجف امتدادًا للهضبة الغربية وهي مثلثةتاخذ شكل مروحة غرينية متصلة بوادي اخلر وذلك من
خالل النظر اليها من اجلو او النظر للصور الفضائية املاخوذة
للهضبة الغربية شكل ) .(1aان هذا الشكل املروحي ميثل مثلثا
متساوي الساقني تقع مدينة كربالء وحبرية الرزازة يف رأسه
الشمايل ومدينة النجف وابو صخري يف الرأس اجلنويب ,اما
نقطة التقاء طار كربالء مع طار النجف فتمثل رأس املثلث

.
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الغريب شكل).(1b
عند التدقيق يف اخلارطة شكل( )2نستطيع القول ان هضبة
النجف متثل اقرب مرتفع طوبوغرايف متميز لسكان السهل
الرسويب((( حيث ان اراضي هذا السهل متتد بعرض يصل اىل ما
يقارب ال 250كم.
ان املقطع الطوبوغرايف شكل ( )3يوضح ان االراضي املحيطة
هبذا السهل من جهة الشرق ذات صعود حاد وان االرتفاعات
تصل اىل ما يقارب  3000م وهي متثل جبال زاكروس
االيرانية ،اما اجلانب الغريب من السهل الرسويب فان االراضي
يكون صعودها تدرجييا اىل جهة الغرب وابتداءًا من حدود
السهل الرسويب مع هضبة النجف حىت احلدود السعودية واليت
تزيد االرتفاعات عندها عن ال1000م (((.
يقع منخفض حبر النجف اىل الغرب من هضبة النجف وميتد
ملسافات قد تصل 20كم اىل الغرب من الطار .ان هذا املنخفض
كان ميثل مسطحًا مائيا واسعا ميتد حىت نقطة التقاء طار النجف
((( 13- R.G.T.C1 Topographic Map of Mesopotamian
).and its surrounding area (Modified

((( االطلس الجغرافي العام , 1988 ,اعداد صادق صالح العاني.

شكل ()1a

شكل ()1b

صورة فضائية تظهر فيها املروحة الغرينية اليت متثل هضبة النجف

اخلارطة اجليولوجية لكربالء ـ النجف

بطار كربالء وكان هذا البحر ميثل جمرى لنهر الفرات يف طوره
االول.
ان الصخور املتكشفة على سطح االرض على طول هضبة
النجف يف مناطق الطار متثل صخورًا تعود لتكوين الفتحة
وتكوين اجنانة وتكوين الدبدبة,كما يتداخل تكوين الزهرة
مع تكوين الدبدبة وهذا ما يدل على اهنا كانت تترسب يف
(((
الزمن نفس.

يعلو هذه التكوينات ترسبات تعود للعصر الرباعي.
تظهر اىل الغرب من مناطق الطار ويف حبر النجف صخورًا
تعود لتكوين الفرات الكلسي مث تكوين الدمام وتكوين ام
رضما وهي تكوينات تعود لفترات املايوسني االسفل وااليوسني
والباليوسني من العصر الثالثي.هناك مي ً
ال عاما للطبقات اليزيد
عن ثالث درجات حنو الشمال الشرقي وهذا ما جيعل الصخور

((( Hassan. K. M. , 2007 Central iraq , Iraqi Bull. Geol.

Min., Stratigraphy of KARBALA – NAJAF Area.
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القدمية تنكشف كلما اجتهنا حنو الغرب(((.
الوضع الرتكيبي لهضبة النجف:
متت دراسة ومشاهدة اغلب املناطق املنكشفة على طول
الطارين (طار النجف وطار كربالء) بني مدينيت كربالء والنجف
واليت تظهر فيها ترسبات تكوينات الفتحة واجنانة والدبدبة وقد
تبني لنا من خالل هذه املشاهدات ان الطبقات مترسبة بصورة
افقية ومل يالحظ اي ميالن فيها سوى امليل العام املقدر بثالث
درجات حنو الشمال الشرقي كما مل يالحظ اي اثر لصدوع
عكسية او اعتيادية اوجانبية ولكن ميكن مالحظة فواصل

شكل ()2

الغريب حنو اجلنوب الشرقي شكل ( ((()5ومير بالقرب من هضبة
النجف كما ان هنالك صدوعا اخرى باجتاهات خمتلفة امهها
صدع غرب كربالء الذي ميتد من الشمال الشرقي حنو اجلنوب
الغريب ويتقاطع رمبا مع صدع ابو جري.
ان صدع ابو جري  ,الفرات يعترب احلد الفاصل بني الرصيف
املستقر واملتمثل باهلضبة الغربية والرصيف غري املستقر او
املتحرك واملتمثل بالسهل الرسويب والذي تعترب هضبة النجف
جزءًا من((( شكل (.)6
لقد لعب هذا الصدع والصدوع االخرى عدة ادوار خالل
التاريخ اجليولوجي للعراق حيث تشري الدراسات اجليوفيزيائية

شكل ( )3ـ

مقطع يوضح

خارطة طوبوغرافية للمنطقة توضح موقع هضبة النجف فيها

طوبوغرافية املنطقة احمليطة بالسهل الرسويب من الشرق والغرب

( )jointsباجتاهات خمتلفة امهها ( ( E ْ N30ومتيل مبقدارْ85
حنو اجلنوب الشرقي وهنالك فواصل اخرى باجتاه مشال –
جنوب واخرى شرق –غرب ولكن الميكن االستدالل منها على
وضع تركييب معني لعدم انتظامها وتشتتها شكل(.)4
تشري الدراسات واملقاطع اجليوفيزيائية بان هنالك صدع
كبري يتمثل بصدع ابوجري – الفرات الذي ميتد من الشمال

بان صدع ابو جري – الفرات ميتد ويقطع القاعدة البلورية
) .(Basementخالل العصر الطباشريي املتاخر قبل اكثر من 60
مليون سنة تاثرت املنطقة بقوى شد ادت اىل تكوين منخفضات

((( Buday T. , 1980 , The regional geology of Iraq , vol 1 ,
poblished by geosury , Iraq.

.
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((( الزاملي عايد جاسم  , 2007 ,االشكال االرضية للحافات المتقطعة
للهضبة الغربية بين بحيرتي الرزازة وساوة وآثارها على النشاط
البشري  ,اطروحة دكتوراه  ,كلية اآلداب,جامعة بغداد.
((( Fouad S.F.A , 2007, Tectonic and structural evolution
of western desert , Iraq , Bull. Geol , Min ,Special issue.

باجتاه شرق – غرب وان صدع ابو جري –الفرات حترك وسلك
كصدع اعتيادي ) (Normal faultمع مركبة افقية  ,اما خالل
احلركة االلبية (هناية العصر الثالثي)فان هذا الفالق حترك حركة
ميينية ((() (Dextral strike slipشكل (.)7
ان احلركة االلبية ال تزال مستمرة حىت اآلن كما ان
تاثرياهتا احلالية تظهر على شكل زالزل يف مناطق خمتلفة خاصة
مشال العراق وايران وتركيا وان املنطقة املحيطة بصدع ابو جري
– الفرات التزال متاثرة حىت الوقت احلاضرهبذه الزالزل.
االطوار التي مر بها نهر الفرات

شكل ( )4ـ صورة ملقطع عمودي يف تكوين اجنانة يوضح وجود

بعض الفواصل مل حتصل عليها ازاحة قرب مدينة النجف االشرف

يف املناطق املحيطة بهضبة النجف
ان ترسبات تكوين اجنانة الطينية والرملية وكذلك ترسبات
اجلزء الفتايت من تكوين الفتحة(سابقا) والذي اعتربه حسن عام
 2007بانه ضمن تكوين اجنانة وهو االكثر قبوال من السابق
قد جلبتها اهنارا كبرية رمبا تتمثل بالنهر العظيم الذي كان جيمع
هنري دجلة والفرات يف العصور القدمية حيث ميكن لنا ان نتخيل
((( Fouad S.F.A , 2007, Tectonic and structural evolution
of western desert , Iraq , Bull. Geol , Min ,Special issue.

جمرى كبريا واسعا يلي جمرى وادي الثرثار احلايل وان هذا
املجرى كان يلتقي مع جمرى هنر الفرات عند حبرية الثرثار اواىل
اجلنوب منها وعندها يبدءان بترسيب محولتهما من االطيان
والرمال عند املنخفضات اليت متثل اماكن ترسيب تكوين اجنانة
احلالية يف املنطقة.ان هذا املجرى الكبري الذي كان وادي الثرثار
ميثل جزءًا منه كانت تتفرع منه اهنارًا عمالقة باجتاه اجلنوب
الشرقي حيث ميكن مالحظة اثارها االن اىل الشمال من مدينة
تكريت متمثلة مبقطع هنر كبري يتعامد مع هنر دجلة احلايل وينبع
من جهة وادي الثرثار وهنالك ايضا اىل اجلنوب جمرى وادي
شيشني اىل اجلنوب من مدينة تكريت ويتقاطع ايضا مع هنر

شكل ( )5ـ

خارطة توضح

صدع ابو جري الفرات و بعض الصدوع االخرى املارة باملنطقه

دجلة احلايل.
بعد ان كان هنر الفرات وهنر دجلة يلتقيان اىل الشمال
من مدينة الرمادي احلالية بدء الطور االول لنهر الفرات ابتداءًا
من قرب مدينة هيت باجتاه اجلنوب الشرقي مارا مبنخفضات
الرزازة وحبر النجف مث االراضي املغمورة اىل اجلنوب من
النجف شكل (.)8
لقد استمر هنر الفرات يف طوره االول منذ ما يزيد عن مثامنائة
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الف عام((( ص, 54ويؤكد نفس املصدر (ص )58وحسب ما
يرى (فوت  )1957ان هنالك منفذا للمياه يعود اىل العصر
احلجري القدمي (قبل 500الف عام من االن) مساه الساكين مبنفذ
الرزازة شكل( )13يربط مناطق الرزازة احلالية بوادي الفرات
وان هذا املنفذ كان اقل اخنفاضا من مناطق حبرية الرزازة االمر
الذي يساعد على تفريغ مياه هذه البحرية من خالل املنفذ اىل
وادي الفرات.
اننا نعتقد ان هذا املنفذ قد انغلق عندما حتدد هنر الفرات
بطوره االول واصبح املنفذ املشار اليه جزءًا من السداد الطبيعية
لنهر الفرات اال ان منطقة املنفذ بقيت منطقة ضعف ضمن السداد

شكل ( )6ـ خارطة متثل موقع صدع ابو جري الفرات الذي يفصل
بني الرصيف املستقر و غري املستقر (حمورة عن فؤاد )2007

الشرقية لبحرية الرزازة.
ان الشكل ( )9يوضح ان هنر الفرات يف طوره االول قد
انغلق لسببني اوهلما تكتوين حيث ان حركة بسبب زلزال ما
قد اثرت على منطقة هضبة النجف اليت مير هبا صدع ابو جري
– الفرات وكذلك صدع غرب كربالء وخاصة عند التقاء طار
كربالء بطار النجف.
((( الساكني جعفر  , 1993 ,نافذة جديدة على تاريخ الفراتين في ضوء
الدالئل الجيولوجية والمكتشفات اآلثارية  ,دار الشؤون الثقافية بغداد.

.
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ان هذه احلركة على صدع ابو جري الفرات تكون ميينية كما
موضحة يف شكل ( )10كما ان احلركة على صدع غرب كربالء
تكون يسارية ) (Sinstral strike slipاذا علمنا ان االجتاه العام
للضغط املسلط على الصفيحة العربية ) (Compressionهو
مشال – جنوب فعند ذلك ميكن ان يتكون ما يشبه الطية عند
التقاء صدع غرب كربالء بصدع ابو جري -الفرات يف املنطقة
اليت يلتقي عندها طار النجف بطار كربالء وبذلك ميكن ان ينغلق
جمرى هنر الفرات يف طوره االول وكما موضح يف االسفل ان
هذه الفرضية حباجة اىل حتري جيولوجي موقعي الثبات شكل
الطية املتكونة وحماولة اخذ قياسات هلا.

شكل ( )7ـ

خارطة متثل شكل احلركة احلاصلة على

الشكل احلايل لالرض يتمثل مبرتفع يصل اىل اكثر من  130م
فوق مستوى سطح البحر وان االودية تتجه حنو الشمال باجتاه
حبرية الرزازة من نقطة هذا املرتفع يف حني اهنا كانت تتجه
حنواجلنوب قبل تكونه.
ان شكل املروحة الغرينية اليت تغطي هضبة النجف حاليا
يتماشى مع االشكال احلاصلة بفعل االهنار املظفرة (Braided
 )streamsواليت ميثلها وادي اخلر عند نزوله من اهلضبة الغربية
املرتفعة باجتاه السهل الرسويب املنخفض حيث ان سرعة هذه
الوديان تتغري فجأة مما يسبب يف تفريغ محولتها وتكوينها سدادًا
عالية حتيط مبجراها مما قد تكون هي السبب يف غلق جمرى

شكل ()8

شكل ()11
ان انفتاح جمرى الفرات يف طوره الثاين مل يتسبب يف انقطاع
جمرى الفرات يف طوره االول وامنا بقيت هنالك كميات من
(((
املياه تتزود هبا البحرية املتكونة اىل الشمال من نقطة االنغالق
ص( .)67حيث يشري اىل استمرار عملية التحول (اي حتول
جمرى الفرات اىل طوره الثاين مع امكانية وجود املجريني معًا
(الطور االول والطور الثاين) وملدة قد تصل اىل عدة اآلف من
السنني اىل ان انقطع جمرى الطور االول متامًا.
يوضح الشكل( ((()11بان هنالك شريطًا من االرض اليابسة
ميتد على جانيب هنر الفرات يف طوره الثاين كما ميكن ختيل

شكل

( )9ـ خارطة توضح عملية انغالغ هنر الفرات

صدع ابو جري الفرات بسبب الضغط العام املؤثر مشال ـ جنوب

خارطة متثل الفرات يف طوره االول

بطوره االول و تكوين حبرية كبريه ايل الشمال من منطقة االنغالق

االحتمال الثاين الذي ادى اىل غلق جمرى هنر الفرات يف
طوره االول هو ترسبات املروحة الغرينية اليت جلبها هنر اخلر
حيث غلقت جمرى هنر الفرات وانتشرت ترسباهتا على امتداد
هضبة النجف.ان ترسبات هذه املروحة قد اصبحت من مكونات
تضاريس املنطقة واليت تتمثل مبرتفع طوبوغرايف عند نقطة التقاء
طار كربالء بطار النجف حيث ياخذ باالرتفاع التدرجيي حنو
الغرب.ان مكان هذا املرتفع قبل ترسيب املروحة الغرينية كان
ميثل ارضًا منخفضة جيري فيها هنر الفرات يف طوره االول ولكن

الفرات يف طوره االول عند التقاء الطارين((( .شكل ()a1
عندما انغلق هنر الفرات يف طوره االول جتمعت مياه
كثرية اىل الشمال من نقطة التقاء الطارين شكل( )9وانفتح
جمرى الفرات يف طوره الثاين الذي مير مبدن ما قبل الطوفان(((.

اراضي واسعة مغمورة باملاء اىل الشرق والغرب من هذا الشريط
الذي كانت تقع عليه مدن ما قبل الطوفان.
يوضح شكل ( )12بان االرض اليابسة اليت كانت تقع على

((( جاسم مجيد عبود  1983 ,ترجمة  ,الجيولوجيا الفيزيائية , 1976 ,
تاليف جون آي ساندرس وآخرون  ,ص.429
((( ج .م ليس و ن .ل فالكون  , 1962 ,ترجمة الدكتور احمد صالح العلي
 ,التاريخ الجغرافي لسهول ما بين النهرين  ,مجلة الجمعية الجغرافية

العراقية.
((( سوسة احمد  , 1946,موطن الطوفان واستقرار فلك نوح ص(– 185
, )192م  , 20اسبوع االمام علي (ع).
((( Rich deen , 2008 , The genesis flood , why the Bible
says it must be local , ( picked up from The web).
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جانيب الفرات يف طوره الثاين قد غمرها طوفان عظيم وميكن
ختيل مستوى املياه بانه قد غطى كل هضبة النجف وعلى هذا
االساس ميكن لنا ان نتصور بان املياه ارتفعت وغطت مناطق
يزيد ارتفاعها عن  130م فوق مستوى سطح البحر وهذا ما
معناه ان نقطة التقاء طار النجف بطار كربالء قد تغطت كليًا
باملياه.
اننا نعتقد انه يف هذه الفترة (فترة الطوفان) كان قد
حدث اعصارًا ومد حبري يف مناطق حبرية كخليج البنغال
اجته مشا ً
ال حنو اخلليج العريب وتصادف هذا مع اضطراب
زلزايل ملناطق السهل الرسويب اواىل اجلنوب منه اضافة اىل

شكل ( )10ـ

انواع احلركة

احلاصلة على الصدوع يف املنطقة و املتسببة بتكوين الطية

فيضان هنري الفرات ودجلة اضافة اىل تشقق االرض بتاثري
الزلزال واندفاع كميات من املياه منها (تفجر العيون )،اضافة
اىل املطر وهذان العامالن االخريان ذكرمها القرآن الكرمي
بشكل خاص عند بداية الطوفان وعند هنايته كما يف قوله
واب
تعاىل ﴿ َف َد عا َربَّ ُه َأنِّي َم ْغل ٌ
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كذلك ميكن تاكيد تدفق مياه كثرية من جهة حبرية الرزازة
بواسطة املجرى القدمي املوجود مشال مدينة كربالء والذي ذكرنا
سابقًا بانه انغلق خالل تكون الطور االول للفرات مث انه كان
السبب الرئيسي يف تفريغ املياه الكثرية اليت جتمعت واملوضحة
يف الشكل( )9كما ان آثار هذا املجرى تظهر واضحة يف الصور
الفضائية.
عند انتهاء الطوفان ميكن لنا ان نتخيل انسحاب املياه حنو
اجلنوب الشرقي اىل جهة اخلليج العريب وبقاء كميات كبرية منها

عندما تناقصت املياه اىل مستوى  100متر عن مستوى
سطح البحر فان السفينة سوف تصطدم جببل النجف وسوف
ميسك هبا يف الوقت نفسه يستطيع اوتونابشتم ان ينظر من هذه
النقطة حنو الشمال الغريب حيث تربز له نقطة التقاء الطارين
ويتمكن من رؤيته.
وحينما يتناقص ارتفاع املياه اىل 50م عن سطح البحر تكون
هضبة النجف قد تكشفت بشكل واسع وبرزت اجلبال الصغرية
على النجف اليت تعرف بالذكوات الثالث وبرزت السفينة على
احداها وهو جبل النور (جبل الرباق )،
و بذلك ميكن ان تكون هضبة النجف هي االرض املرشحة

Ì Ì Ì

شكل ()11

شكل ()12

شكل ()13

متأل منخفض حبر النجف الذي بقيت مياهه تتصل مبياه اخلليج
زمنًا طويال بعد الطوفان.
ان اوىل االراضي اليابسة اليت ظهرت هي هضبة النجف
بتالهلا وربواهتا واول ما ظهر هي منطقة اقتراب الطارين حيث
االرتفاع الذي سد الفرات يف طوره االول اليت يبلغ ارتفاعها
اىل 150م عن سطح البحر تقريبا وهذه هي اجلزيرة اليت رآها
اوتنابشتم ملا فتح نافذة السفينة عند انتهاء الطوفان واقترن ذلك
بامساك جبل النجف الذي يرتفع 75م عن سطح البحر.

اوال للسكن واالستيطان بعد الطوفان مباشرة مع تصورنا املسبق
بان املياه قد اخذت وقتا طوي ً
ال قد يصل اىل مئات السنني حىت
احنسرت وظهرت اراضي السهل الرسويب العراقي من جديد
(وامتدت اليها ) حضارات ما بعد الطوفان.
ان هنر الفرات قد اخذ وضعه احلايل الذي نشاهده على
اخلارطة احلالية شكل ( )13حيث ان يد االنسان قد بدأت يف
السيطرة على جمراه منذ العهد البابلي وحىت الوقت احلاضر.
ويف ضوء ذلك يتضح من روايات اهل البيت ان ارض

خارطة تبني حدود املنطقة املغمورة باملياه بسبب الفيضان

الطوفان هي ارض الفرات وان السفينة استقرت على النجف
تشهد هلا جوليوجية املنطقة وخباصة حتوالت جمرى هنر
الفرات.

خارطة تبني موقع هنر الفرات يف وضعه احلايل عن الساكين حمورة
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