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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

يف و ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

  ٌشرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأغرتجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة اآليمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد لى تشجيع األالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا اإل
شورية وفترات الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرورا بالحضارات السومرية واألكدية واآل

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سالالحكم االجنبي ثم العصور اإل
ثارية التي تساعد في توعية االنسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآل

نسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال، مع االخذ ثار والتراث، كما انيا ممك لإلىمية اآلمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع األ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة اآلمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميالد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبال  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  األدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجاالتيا.  واآلدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 االعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء اهلل. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن اهلل التوفيق
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 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل األ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية اآلثار 
 سبق رئيس هيأة اآلثار والتراث األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات إلجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين االول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن اإلنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيالني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم اآلواإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب االبتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في االثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  اآلدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة لألث)ين في مديرية االثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع األ)و  (0752بغداد  - المواقع االثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضال  عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن االثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين آلخر ، من أ
رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في ممثال عنيا في المسوحات األ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف االول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآل
االنيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت االولىالجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما االستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال االثارية ىذه عالوة كانت األ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة اآل

طروحتو في ااهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 
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الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن

في  اآلدابثار بكمية كانت صالتو العممية مع قسم اآل العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف اآل
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضال  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من اآللك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآل

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم واألآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو ةخر اآل غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا هلل وا                            وا 
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ِ  النتشار            ُ الجغرافیة          ُ المواقع       ُ            الع بید الشمالي     ِ فخار       

  م.م. درید سلیم بولس                                         

  جامعة الموصل –ثار كلیة اآل                                                     

  

The Geographical Distribution Zones of Northern Ubaid Ware 
 

Asst. lecturer: Duraid S. Polis 

  

Abstract 
We have divided this research into two parts: The first is in regard to the 

geographical distribution of Northern Ubaid ware, through making a complete 
statistic of archaeological sites to document those that contained the settlements 
of the Ubaid period, which the total Northern Ubaid settlements are 597 sites. 
Thus, we classed the areas of its distribution into three zones: main, 
intermediate and secondary distribution zones. This statistic included the 
number of Northern Ubaid sites in each of the three distribution zones as well as 
in each of the countries: Iraq, Syria, and Turkey, in addition, the number of sites 
surveyed and excavated, all of this calculated in percentages. 

The second part of the research deals with the question of the entry of 
Ubaid ware to Upper Mesopotamia in an earlier than is known of the Ubaid III 
period and we discussed some of the evidence currently available about the 
presence of Ubaid II ware (Hajji Muhammed) in upper Mesopotamia. It is 
worth to mention that we have reached important results, as we proved that the 
Ubaid culture entered to upper Mesopotamia earlier than the Ubaid III, in the 
Ubaid II (Hajji Muhammed).  

  

  المقدمة:

 ،زخرفة واالستخدامالجودة والمن حیث صناعة الفخار  في بتطور ملحوظ    ُ   الع بید عصر ز   ّ تمی  

ً    فضال  عن منطقة  الذي شهدته الكبیر السكاني واالنتقال االنتشار تطورات وتحوالت حضاریة أهمها عدة   

السابقة                                      ُ                                               الشرق األدنى القدیم، إذ اكتشف فخار الع بید في مواطن جدیدة لم تظهر فیها الطرز الفخاریة 

داخل شبه الجزیرة العربیة مواقع  عن    ً فضال  واهمها: سواحل الخلیج العربي  (حسونة وسامراء وحلف)

منطقة أعالي بالد و  ول استیطان بشري فیهأ         ُ    حضارة الع بید        ّ إذ تعد   ؛كذلك القسم الجنوبي من العراقو 

  .            ُ                               الرافدین وصوال  الى سواحل البحر األبیض المتوسط

. وهو ق.م ٣٧٠٠ - ٥٣٠٠من  الحدیثة               ُ                                   استمر فخار الع بید في االستخدام وفق الدراسات االثریة

   ُ                         ُ           الع بید األول (طور اریدو) والع بید الثاني و     ُ                        الع بید صفر (طور تل العویلي) اطوار رئیسة: خمسةینقسم الى 

                   ُ                   ُ               ً       ُ                   ُ                ً    (طور حاج محمد) والع بید الثالث (طور الع بید المبكر سابقا ) والع بید الرابع (طور الع بید المتأخر سابقا ). 



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٣٣٦ 

ر الجغرافي لهذا األقسام الشمالیة من مناطق االنتشا الطوران األخیران یطلق علیهما علماء االثار فيو 

ول ظهور لفخار أ) وهو ق.م. ٣٧٠٠- ٤٣٠٠او  ٤٥٠٠                ُ           مصطلح (فخار الع بید الشماليالطراز الفخاري 

   .)١(   ُ                                                   الع بید في هذه األقسام من ضمنها منطقة أعالي بالد الرافدین

االمریكیة لجامعة بنسلفانیا في العام                ُ                                        أطلق مصطلح (الع بید الشمالي) ألول مرة بعد تنقیبات البعثة 

في أعالي بالد الرافدین. فقد الحظ واهمها                      ُ    وهو من أشهر مواقع الع بید  ،في موقع تبه كورا ١٩٢٧

ً    فضال  عن                                   ُ                                      المنقبون وجود شبه ما بین الفخار الع بید في هذا الموقع مع المواقع الجنوبیة  وجود خصوصیة    

على ما  كاناعتمدنا فیما یخص المصادر       ّ ان جل   هنا ن نذكرأبد الو  وتأثیرات محلیة في فخار تبه كورا.

  رصینة.منشور من نتائج المسوحات والتنقیبات االثریة في الدوریات والكتب واالصدارات العلمیة الهو 
  

  في ضوء المسوحات والتنقیبات االثریة:        ّ الشمالي           ُ    لفخار الع بید                 ّ االنتشار الجغرافي  

بالد الرافدین وتشمل األقسام الشمالیة  أعاليفي مساحة واسعة من                ُ           ینتشر فخار الع بید الشمالي

من العراق والشمالیة الشرقیة من سوریا (حوض نهر الخابور) وقد صنفناها ضمن مناطق االنتشار 

وتتمثل بحوض نهر البلیخ والقسم الشمالي من حوض نهر  ،له، یقابلها األقسام الداخلیة لسوریا االساسیة

      ُ                                                                       یا وصوال  الى المنطقة المحیطة بمدینة حلب وكذلك منطقة شانلو اورفا في جنوب تركیا الفرات في سور 

التي یمكن ان نطلق علیها منطقة االنتشار الوسطى، أما بعد ذلك وحتى سواحل البحر األبیض المتوسط 

الزغ وادیمن وغازي عنتاب في وسط تركیا ً                  ٕ                                    فضال  عن مناطق مالطیة وا   ضمنفقد ادرجناها  وجنوبها   

). لقد اعتمدنا في تقسیمنا هذا على عدة معطیات، منها كثافة عدد ١مناطق االنتشار الهامشیة (الشكل 

ي  َ أ   ،           ُ                                        ُ               ُ                      المواقع الع بیدیة ضمن منطقة جغرافیة معینة، وكمیة ما ك شف من فخار الع بید الشمالي في موقع ما

ً                        ُ  وجوده بكثرة أو بقلة في ذلك الموقع، فضال  عن مدى قرب فخاریات الع بی د الشمالیة المكتشفة في تلك                                      

خر ان المصطلح (منطقة االنتشار آ                                      ُ                   المواقع للشكل األنموذجي العام لفخار الع بید الشمالي. بمعنى 

                                           ُ                                          یشیر الى وجود غزارة في االستیطان من حقبة الع بید الشمالي وغزارة في النماذج المكتشفة من  )االساسیة

رنة مع المنطقتین اآلخرتین التي تأتي بالدرجة الثانیة والثالثة هذه الحقبة ضمن الموقع االثري الواحد بالمقا

هي  االساسیةعن ان النماذج الفخاریة التي عثر علیها في مواقع منطقة االنتشار                    ً في هذا المجال، فضال  

النماذج التي جاءتنا من  مع                                   ُ                            التي حددت الشكل األنموذجي لفخار الع بید الشمالي وعلى ضوئها قورنت

قل أعلى وجود                                                              ّ اما تسمیة المنطقة الثانیة بمنطقة انتشار وسطى فجاء لكونها تدل   اآلخرتین. المنطقتین

العثور على  بالمقابل                       ُ                                                   للمستوطنات والنماذج الع بیدیة المتكشفة بالمقارنة مع منطقة االنتشار األساسیة، 

تتوسط ما  انها الهامشیة) أيمع المنطقة األخیرة ( ما قارنها إذا                               ُ      عدد أكبر من االواني الفخاریة الع بیدیة 

ُ                             ً     بین األولى والثانیة في عدد المواقع االثریة وما عثر فیها من نماذج ع بیدیة، كما انها تتوسط جغرافیا  ما                                                                 

مع منطقة        ً مقارنة  منطقة االنتشار الهامشیة فهي بالطبع تعني هامشیة هذه المنطقة وفیما یخص  بینهما.

ً     ها من مستوطنات ع بیدیة، فضال  عن االنتشار األساسیة لقلة ما موجود فی           ُ و كسر أ    ٍ وان   َ أ  ما وصلنا من  قلة               
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ُ                      ُ     فخاریة ع بیدیة منها. ومن الجدیر بالذكر ان ما منشور من نماذج ع بیدیة من هذه المنطقة ی الحظ                                                      ُ  فیها       

ما عن الشكل                        ٍّ افیة بذلك تبتعد الى حد  التأثر بأسالیب فخاریة محلیة سائدة في تلك المنطقة الجغر 

     ً                                                     ، علما  إن مثل هكذا تقسیم جغرافي النتشار هذا الطراز الفخاري                ُ           العام لفخار الع بید الشمالي جياألنموذ

  یطرح ألول مرة.
  

  :االساسیةاالنتشـار  منطقة  ً   اوال : 

 العـراق: -أ

ریا )، تل أبو ما٨، تل السمن ()٢()١(] بلد[: اسكي موصل )١٩٣٦وید في سهل سنجار (. مسوحات سیتون ل١  محافظة نینوى - ١

)، تل الشاروك ٤٦)، تل دارا (٤١)، تل هذیل (٤٠)، تل مرمر(٣٧)، تل عبرة صغیر (١٤)، تل جدوح (١٢(

)، تل ٦٦( ]كویر بلكا[)، كویر بلك ٥٢( )٩-٦: ط C(تنقیب: الخندق  )، تل كري رش٥٠)، تل مال باروت (٤٩(

  .)٣()٧٤حیال (

  .)٤() Bالخندق ( وتل إبراهیم بایس تل كوال كندال -:)١٩٤٨(وتنقیبها منطقة مخمور مسح . ٢

تل أبو جدعان، خربة أبو شكة، خرائب  ناحیة الحمیدات:تل معمر.  قضاء الموصل: ناحیة بعشیقة:: )٥(. دلیل "المواقع االثریة في العراق"٣

تل التویم، خربة حارة، تل حسن ، تل ام حجرة، تل ام الصیجان، تل البعرور، لول أبو كدور، تل االصیبح االسفلأبو عبا، تل أبو فشكة، ت

كیف، خربة خبیرات عطشانة، تل سفرة، خرائب طیراونفیلة، خرائب الطیر، خربة عبدو وخربة ذنون، خرائب العرس، خرائب عین اصلبي، تل 

نصارى، خربة ، خربة محمد صالح، خربة محمود العكلة، تلول المخترى، تل مشكل، تل وكراك، تل الزیل الشرقي، خربة فتحي، تل كیصومغ

، خربة سمیر، خربة الشحنة، تل الطائش، حن الرصیف، خربة حنیش، تل الذهب خربة ناحیة الشورة:نكبة، خربة الهوتة، تلول خرائب یوسف. 

خربة عین الجرد ومقبرة الشورة، خربة كوزبندي، تل المجمان، خربة محمد العاكوب، خربة المستنطق، تلول المغر الكبیرة، خربة الملك 

تل االسقف، تل حسن حربي، تل كاروان سراي، خربة  قضاء تلكیف:خربة الجایف.  قضاء الحمدانیة:جامعها، تلول مهار، تل واعي. و 

تل ابطخ الشور، تل االبطخ، خربة طابورة، خربة ام  ناحیة ربیعة:. تل جیكالن خرابشي قضاء تلعفر (المركز):حصار، خربة یوسف. 

اسم، خربة بیر شفك، تل حدیدة، تل رجم حسن، تل حمید زناد، خربة خویتلة، خربة الرملیة، خربة رمو، تل الزنج،  الربیعین، تل البزونة، بدون

خربة السیحة الغربیة، تل الصالحیة، تل الصمان، خربة صیته، خربة العبدة، خربة العزایم، تل علكانة، خربة عمیر، خربة غایب، خربة 

ن، تل كران الجنوبي، تل كران الشرقي، خربة كهیف، تل الماء، تل مانع، تل مخاذ العزام، خربة محمود، الغریریة، خربة كاني عطار، تل كرا

بلوط تبة، خربة  ناحیة العیاضیة:تل تلموس، تل علق، كیر كافر.  ناحیة زمار:خربة مردان، تل الوحش الجنوبي، تل الوحش الشمالي. 

تل ابطخ، تل أبو  قضاء سنجار (المركز):خصي جباش، تل مطر الكبیر، خربة یاسة. جاسم، تل شبه، تل الشور، قوشان طوز نقي، تل م

راسین، تل أبو غزالة، تلول اخابان، ام حجرة، تل تبریز، تل خازر، تل خرنوف، تلول درویش، تل ساقي، خربة سلمان، تلول شویرة، تل 

، خربة كري قرة من، كیرال شیكا ستي، تل كیر قبات، تل تلول كالوغارة وحش، قانتر قبة،  صوفي، خربة عین الشبابیط، غارة محمد التلو،

ناحیة خربة بان، تل كوداد.  قضاء الشیخان (المركز):. خربة التمر، تل خرنوف ناحیة الشمال:المحاد، تل منظر، تل وردیة الجنوبي. 

  .)٦(خرائب العنز، خربة كازوك قضاء المخمور:تل كرك حشمت.  القوش:

)، خربة ٥٦كرى لوذ (، )٣٥)، مقبرة عنزة (١٦خربة كرخوش ( البعثة العراقیة: المسوحات: -): أ١٩٨٦ -١٩٧٥لموصل (مشروع سد ا. ٤

)، خربة ٨٥)، كرعابور (٨٤خربة شهباز ( )،٨٢تل نوفان ( )،٧٦)، خربة الخوین (٦٩)، خربة كوزبل (٥٩)، خربة جم رش (٥٨ربیبي (

  .)٧()٣٠)، رجم شبیب األول (١٦)، علي قباد (١٠٨)، كرباحد براف (١٠٢، مقبرة توسانة ()٩٣)، مقبرة كومبل (٩١ترسبي او تربسبي (

تل جیكان (الطرف : التنقیبات -ب .)٨()١٧( ٩)، تل بردیة ١٦( ٨)، تل بردیة ١٢( ٤)، تل بردیة ١١( ٣تل بردیة  البعثة البریطانیة:

، )١١()٦-١المقابرو M   ) و(الخندق١٣ ط(تل ابو ظاهر ، )١٠()K17-18, L22a(المربعات  تل شیخ حمصي، )٩(استیطان ضعیف) الشرقي/

، )١٥()٤-٣ ط: PSالخندق ( تل الشیلكیة، )١٤((Area I) خربة حتارة، )١٣()A2-3, B(الخنادق  تل كر مطبخ، )١٢((بضعة كسر) خربة دیرك

  .)١٧()٨ ط(١، تل كرانة )١٦( (Period 5)وادي الخاتون

)، تل ٢٥)، تل رجم الملیحي (٥تلول الدبشي ( :)١٩٨١(مسـوحات د. جابر خلیل . ١): وجنوب غربها محافظةمنطقة الجزیرة (غرب ال .٥

)، تل ١٥٦)، تل خمیرة (١٥٤)، تل حمرة (١٤٧)، قرة تبه (١٣١تل الرحمانیة ()، ١٠٨)، تل خویم (٦٥)، تل فوضة (٣٦سعدیة الشرقي (
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، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٣، ١٦١، ١٥٨)، مواقع اثریة بدون أسماء رقمت بـ ٢٠٤شیوة ( )، تل١٧١)، تل محراب (١٦٢)، دیم تبة (١٥٩خزنة (

)، تل أبو حجارة ٨٦)، تل حالوة (٦٧خان جدال ( المسوحات: -أ ):١٩٩٠-١٩٨٦مشروع ري الجزیرة الشمالي (. ٢ .)١٨(١٨١، ١٧٦

، ٦٤، ٦٢، ٦٠، ٥٧، ٥٢، ٤٦، ٤١-٤٠، ٣٧، ٣٠، ١٦ ـأسماء رقمت ببدون مواقع اثریة )، ١٢٣)، تل الكبر (٩٦)، تل الغوبین (٩٠(

 التنقیبات: -ب .)١٩(١٨٣، ١٧٩، ١٦٩، ١٥٧، ١٥٣، ١٤٨، ١٤٥، ١٤٢-١٤١، ١٣٢-١٣١، ١٢٢، ١١٩، ١١٢، ٨٩، ٨٤، ٨١، ٧٢

وتخریب  (اختالط ، خربة باكودة)٢١((وجود اختالط وتخریب نتیجة الزراعة) ، تل الرشید)٢٠(B, D,I,Q,T,X)تل الهوى (المناطق التنقیبیة: 

الخندق االختباري)، تل العوینات و( )من المربع التنقیبي ٢ ط( ١٥، تل العوینات )٢٢()٣ ط( ١)، تل الخوین ٣ ط( ، تل الجنةنتیجة الزراعة)

  .)٢٥(، خربة علوكي)٢٤()٣-١ ط، تل خان جدال الشرقي ()٢٣()٢ طالغربي (

، تل )٢٩()٣ ط، تل یاثة ()٢٨()٥-١ ط، تل االربجیة (المقبرة و )٢٧()٢٠-١٢ طكورا ( ، تبة)٢٦()٣ طتل قوینجق (مواقع أثریة متفرقة منقبة: . ٦

 طتل الطواجنة (، )٣٢((استیطان صغیر في قمة التل) ٣، تل یارم تبة )٣١()١٤-١١ ط: ٢(الخندق  تل حسونة، )٣٠()١٤-٦ ط( ٢الثالثات 

  .)٣٧()٢ ط، إبراهیم عزو ()٣٦(ة، قرة تب)٣٥()٢ ط( ١تل حاج لك ، )٣٤()٢ ط( ١تل عزو ، )٣٣()٤-٢

كرد  قضاء السمیل: ناحیة باتیل:تل قوختا.  :دهوك: ناحیة مانكیشقضاء . دلیل "المواقع االثریة في العراق": ١  دهوكمحافظة  - ٢

  .)٣٨(خربة تلوزل، خرابة دیناران قضاء العقرة:مقبل. 

غان، قلعة دوله جناغة تبة، كرد خجیلة، تل دو  :اربیل: ناحیة قوش تبة قضاء. دلیل "المواقع االثریة في العراق": ١  محافظة اربیل - ٣

قلعة سویرى.  قضاء راوندوز: ناحیة بالك:، تل شینة، خرابة كاني برز، خرابة كوسكة، كرد ماموتة، تل متربة. سیزة

، فرى جیابلكة ناحیة طقطق:خربة حاجي قال، كاني سبي، خربة كاولة، كویجان.  :)المركز(قضاء كویسنجق 

  .)٣٩(ماالن قالت، كرد قالته، قولجي شاى

 ١٦-١٥: طالخندق الرابط: و  ١٢-٧ ط: ١المجسقالینج أغا ( ، تل)٤٠()٤و  ٣كهف بستون (مجس : (مسح وتنقیب). مواقع اثریة متفرقة ٢

  .)٤٤()٩و ٢و١دق الخن( هژ تل سوری، )٤٣()A-C المناطق :(مسوحاتتل حالوة  ،)٤٢()١ ط(تل نادر ،)٤١()A-L طحفرة الجس: و 

)، كندو ٢٢)، كوالن (٨، كله كاوي ()١( كرد بور المسوحات: -): أ١٩٥٥مشروع سد دوكان (منذ العام . ١  محافظة السلیمانیة - ٤

، تل )٤٦(تل باسموسیان التنقیبات: -ب. )٤٥()٣١)، كردل (٢٥)، قوراله الجنوبي (٢٥)، قوراله الشمالي (٢٤(

  .)٤٨(السفلى) طكمریان ( ، تل)٤٧()١١-١٠و  ٨ طالدیم (

  .)٥٠()١٨-٢ ط، تل بكم ()٤٩(العلیا) طراغ (چتل  تدمیر في طبقاته)، ): دوانزة امام (الخندق الجنوبي:١٩٥٩. مشروع سد دربندخان (منذ ٢

قضاء لة، قال الزیان. كرد بكي جاني، كردي درویشان، كردي كوبا :بازیانقضاء السلیمانیة: ناحیة دلیل "المواقع االثریة في العراق": . ٣

قضاء جمجمال كرد حمة رستم، تبه رازه، كرد ناظم.  ناحیة دربندخان:بیرشكا، دلوش، كرد شانرى سرو، كرد عالة.  حلبجة: ناحیة خورمال:

  .)٥١(كرد جوته ناحیة سنكاو:قلعة عسكر، قال وزنة.  ناحیة اغجلر:تل بانه بور، تبه سركردان، تل لوكردن.  (المركز):

 .)٥٣()٥١( ، كردي شاتوان)٥٢()١١، تل كوركه جیا ()١ل (        ُ ): تبه ك  ٢٠١١-٢٠٠٩شروع مسح سهل شهرزور (. م٤

، كاني )٥٦()D، جمجمال قال [سبي حصار] (المنطقة )٥٥()٦ ط، تل عربت ()٥٤(كردي رش (ملتقطات سطحیة): مواقع اثریة متفرقة منفبة .٥

  .)٥٩()٢و١: ط Eو  ١ : طC (المنطقة ان، قلعة سعید احمد)٥٨(طحیة)(ملتقطات س ، كردي تل)٥٧(شیه (ملتقطات سطحیة)

اوجاغ تبه،  ناحیة قرة هنجیر:تركالن، تل عرفات.  قضاء كركوك (المركز):: دلیل "المواقع االثریة في العراق. ١  محافظة كركوك- ٥

ل األبیض، تل بداغیة الكبیر ت قضاء الحویجة (المركز):اطالل خلیفة بابیر، صاري تبه، تل قره تیاغ، كلك سیفك. 

تل أبو صخیر، تل أبو فجة، خربة اسبالن،  قضاء داقوق:والصغیر، تل البعیر، تل الرفیعة، تل المخیفة والمدائن. 

تبه البوشهر، تبه البو نجم، تبه بصل، التویم ورسم الشورجة، ثامور [مساعد]، تلول ثالث مراحب، تل ربیضة، تلول 

د إبراهیم، تل سید حسن، تل سالخ الربیضة، تل شتال، تبه شمال، تل الصخول، تلول الرمل، تل سماقة، تل سی

الصفر [السبع]، قلعة العشیش، تل غداف، تل فارس كاله من، تل كنیسة او رسم الكنیسة، تل مدان، تل مداین 

  .)٦٠(المنسیة، تل مداین برغش، مرباط أبو خناجر، تل مشرح، تل مصطفى عش

، )٦٢()١: ط ٩والعملیة  ١: ط TT -1والخندق  ٢: ط  ١(العملیة  تل مطارة، )٦١()١٢-١٠: ط L4تفرقة: نوزي (المجس . مواقع اثریة م٢

  .)٦٣(تل القدش

صالح محافظة  - ٦

  الدین

             تلول الباج. قضاء الشرقاط:تل عجاجي.  قضاء تكریت (المركز):. دلیل "المواقع االثریة في العراق": ١

االمویلح، تل باره باره، باشكالن صغیر، باشكه قزتیه سي،  تل األخضر، تل االخیضر، ماتو:قضاء طوزخر 

تل البصوه، تل الحمراني، تلول خدیجة، تلول الخریفي، تل خضرة، تل خلف، تلول خمس، تل دمنه، تلول 
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اهللا، شیراج  زامل، تل السجن، تبه سعد اهللا، تل سمعو، تل شاه صوان، تل طار شیخ حسن، خربة الشیخ عبد

تبه، تل صالح، تل قانلي تبه، قرهوار، تل قلعة تبه، تل كزو قبرى، تلول المجبیبرة، تلول مصیجرة، تل 

  .)٦٤(مكناس، تل منزل، تل مویلح الوسطاني، تل میل، تل وادي علو موسى

  .)٦٥()٣تل النمل (ط ، )٣)، تل الزاب (ط ٢(ط  ٢)، تل مرصوص ٥(ط  ١تل مرصوص  م):٢٠٠١. مشروع سد مكحول (منذ ٢

  .)٦٨()٨٢خربة نوفان ( ،)٦٧(وقبور) ٥-١و C، تل االمسیحیلي (المجسات )٦٦(: تل المبدد (قبور)منقبة . مواقع اثریة متفرقة٣
  

 سوریا: - ب

)، تل حربي ٢٠و ١٩( ٢و  ١تل ام حصیوي ): ١٩٨٨مشروع مسح المنطقة المحیطة بتل براك ( .١  حوض نهر الخابور - ١

  .)٦٩()٥٤( ٢)، تل زویكات ٢٩( ١)، تل خراب العید ٢٨)، تل عویجة (٢٥اآلذان ( )، تل٢٤(

)، تل ٢)، تل ام ورهف(١): تل رمان(١٩٩١-١٩٨٩(الخابور األعلى  حوضفي  معهد االثار الفرنسي للشرق األدنىمسوحات . ٢

)، تل جمیل ١٣)، تل عین العبد (١٢(ل عشنان شرقي)، ت١١)، تل عجاج (١٠()، تل طویلة٧)، تل قطینة (٤یر ()، تل ام العصاف٣(الطویل

)، تل دبش ٢٥)، تل عرادة (٢٤)، تل هرمل (٢٣)، تل علوق الشرقي (٢٠()، تل الجاموس١٨ل الورد الشرقي ()، ت١٦)، تل خاتون (١٤(

)، ٣٨)، عین القرد(٣٥( )، اوكیر فوقاني٣٤)، تل عطش (٣٢)، تل كدیش (٣١()، تل دیباك٢٨)، تل حسیك (٢٧بي ()، تل الشور الغر ٢٦(

)، تل بوغار ٤٥)، تل األحمر (٤٤)، تل كردیوان (٤٣)، تل فرخو (٤٢()، تل عربید٤١)، تل البقر (٤٠(  )، تل قطینة٣٩تل خانیك (

)، تل سرهان تحتاني ٧٠()، تل بادان٦١)، تل غرا (٦٠)، شلوما تحتاني(٥٩)، تل حجاس (٥٧)، تل جل فیران (٥٣)، تل كوردیس (٥٢(

)، تل ١٣٥عدون()، تل سنجق س١٣٤)، تل ماریت (١٣١()، تل حبش١٣٠( ٢) تل رشق ١٢٩لم ()، تل متس١٢٨)، تل الشیخ كني (١٢٧(

)، تل ١٥٦)، تل قرطا(١٥٢شخرش تحتاني()، تل ١٥١)، تل شخرش فوقاني (١٤٩)، تل قرى (١٤١)، سرهان فوقاني ( ١٣٧(كیر خالد

  .)٧٠()١٦١)، سنجق خلیر (١٥٩( ٣حمار 

مسوحات البعثة . )٧١(تل جالل، تل فدغمي ):١٩٧٧مسوحات جامعة توبینغن األلمانیة ( المسوحات: -: أمشروع سد الشهید باسل األسد. ٣

، تل مشنقة )٧٤(، تل ام قصیر (ملتقطات سطحیة))٧٣()١٣-١ طتل زیادة (: التنقیبات -ب .)٧٢()٤٠تل ام قصر عویس ( ):١٩٨٣الفرنسیة (

  .)٧٦((ملتقطات سطحیة)تل مال مطر ، )٧٥()١٥٣٦و ١٩٢٠(الوحدة البنائیة 

  .)٧٩()Dو  Aالمجس ( ٣، تل كشكشوك )٧٨((قبور) ٢، تل كشكشوك )٧٧()٩: ط Bالمنطقة آذار: تل أبو حفور ( ٨. مشروع سد ٤

  .)٨١()ZI قطاع(: تل حموكر التنقیب -. ب)٨٠()٢٩()، بدون اسم٢٦خربة عوید( المسوحات: -: أ)٢٠٠١-١٩٩٩حموكر (مشروع تل . ٥

تل بیدر ، )٨٢(حشوات طبقیة وركام لكسر في غیر سیاقها الطبقي) TC) و(المنطقة CHالمنطقة تل براك (. مواقع أثریة متفرقة منقبة: ٦

 ١الخندق ، تل عقاب ()٨٦(تل علوي (ملتقطات سطحیة)، )٨٥()Eالمقطع تل سكر االحیمر ( ،)٨٤()١٢و ١٠-٩تل فرس الشرقي (ط  ،)٨٣(٣

  .)٩٠()٦١ – ٥٢: ط ٤الفترة تل لیالن ( ،)٨٩()كسرة بدون سیاق طبقينص تل ( ،)٨٨(تل زكهان ، تل كوران،١تل خزنة ، )٨٧()٤و
  

 :    ً                        ثانیا : منطقة االنتشـار الوسطى

 سوریا:  - أ

  .)٩١(صوان، تل شاهین، تل حلو، تل ال٢و ١): تل صبي ابیض ١٩٧٨مسوحات نهر البلیخ األدنى (. ١  حوض نهر البلیخ - ١

تل  ،)٩٣(مجس اختباري)( تل مفش، )٩٢()AI-AL 16تل حمام التركمان (المربع : . مواقع أثریة متفرقة منقبة٢

  .)٩٤()٢٠و ١٨ - ١٧و ١٤ - ١٣و ١١ - ١٠و ٨ - ٧و ١(الخنادق  زیدان

  مشروع سد الطبقة - ٢

)١٩٧٣-١٩٦٨(  

   .)٩٥()٥٢٣سن ()، تل شیخ ح٥١٧، تل الحاج (٥٨٤رقم المتل ال: مسوحات تل السویحات -أ

  .)٩٧(تل شمس الدین، تل شیخ حسن تل الحج، ،)٩٦(تل عناب السفینة (ملتقطات سطحیة): التنقیبات-ب

مشروع سد تشرین  - ٣

)١٩٩٩-١٩٩١(  

تل افیس  :تنقیب تل محلق، تل شعالك، تل زردینا، تل نوار،: مسوحات :وتنقیبه مشروع مسح تل افس -أ

ُ     : تل ع بر (التنقیبات -ب .)٩٨()E1المنطقة ( تل كوسك شمالي ، )٩٩(، تل احمر (ملتقطات سطحیة))٦-٢ط      

  .)١٠٢(، تل بازي الشمالتل بدایة ،)١٠١()١تل حلوال (ط  ،)١٠٠()١٧-١: ط A(قطاع 

تل عجار، تل خب، عین التل، تل بطنان، تل ): ١٩٧٧مسوحات منطقة تل رفعت (. ١ :المسوحات -أ  منطقة حلب ومحیطها - ٤

  .)١٠٤(كدریش، مالد، اخترین بحورته :)١٩٧٩-١٩٧٧مسوحات جامعة لندن (. ٢ .)١٠٣(أعزاز



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

٣٤٠ 

             .)١٠٥(تل حمام صغیر، قرى دیره: )١٩٧٩-١٩٧٨مسوحات منطقة منبج وشمال سوریا ( .٣

  .)١٠٦(، وتل الشعیرتل دلوك :)٢٠٠٨و ٢٠٠٦( مسوحات منطقة كركمیش. ٤

  .)١٠٨()٦١-٥٢المر (ط  ، تل ام)١٠٧()٦: تل رفعت (ط التنقیبات -ب
  

 تركیا:  -  ب

 محافظة شانلو اورفا

(Şanlurfa)  

  .)١١٠(یارمجه ّ أشاي ،)١٠٩(حران :١٩٥٠مسوحات منطقة حران . ١ المسوحات: -أ

  .)١١١()٣٩(بیاز كیه مفكي )، ١٨( یاسلیكا هیوك )،١١(بدون اسم  :قوربان هیوكموقع مسوحات منطقة . ٢

  .)١١٢(   ِ       تیلب س هیوك، لیدر هیوك، هیوكقوربان ، خزنة هیوك التنقیبات: -ب

 

 :    ً                          ثالثا : منطقة االنتشـار الهامشیة

 سوریا:  - أ

  .)١١٥(تل رماديتل القریا، ، )١١٤(تل قرقور ،)١١٣()[تل شیخ نبهان] (مسح بسنادا مواقع اثریة متفرقة (مسح وتنقیب): تل. ١
  

 تركیا:  -  ب

  إالزغ -مالطیة  محافظتي - ١

(Malatya – Elaziğ)  

  .)١١٦()٢٩١( كیولوك)، ١٦٥( إسكوي)، ١٦٢(فورنجو ): ١٩٥٦(شرق االناضولمسوحات . ١

تبه ، ساكیول –بولر ، نورشون تبه، كورجو تبه، كور تبه، فاطملي كلیجیك :كیبان. مشروع سد ٢

  .)١١٨()٢الدور M11: الخندق  (جاي بویو ،)١١٧(تولین تبه، جیك

  .)١٢٠(  ِ    كال كوي، إیكز هیوك، یلنجك تبه، أرسالن تبه، )١١٩()١١–٦(ط  دیرمن تبه مواقع أثریة متفرقة منقبة:. ٣

  أدیمن محافظة - ٢

(Adiyaman)  

 .)١٢١(توبرك تبه، هیاز هیوك)، ٦، بدون اسم (قرة تیلبه، بوز هیوك، ١اكال چ ):١٩٨٨-١٩٨٥. المسوحات (١

  .)١٢٢(سامسات: مواقع أثریة متفرقة منقبة. ٢

  غازي عنتاب محافظة. ٣

)Gaziantep(  

. مواقع مكشوفة: بدون ١٦، ٦، ٣: بدون اسم رقمت بـ كهوف ):١٩٩٥(       ُ   ساكجه ك زو. مسوحات منطقة ١

  . )١٢٣(٢٨، ٢٤، ٥، ٤اسم رقمت بـ 

  .)١٢٧()٤: ط D(المجس  تیلمن هیوك ،)١٢٦(      ُ   ساكجه ك زو، )١٢٥(تل تورلو، )١٢٤()D0012(قطاع  هورم هیوك: مواقع أثریة متفرقة منقبة. ٢

   ِ             تل إ عمار الجدید  :)٢٠٠٢-١٩٩٥                 ُ                                  مشروع مسح وادي الع مق (سهل انطاكیة ودلتا نهر العاصي . ١  )١٢٨(ةسكندرونلواء اال. ٤

  .)١٢٩()٢١٩( الشرقي تبهكل چ)، ٢١٨( كجوك ا�را)، ١٦٨)، كرجه خربة علي (١٠١الشرقي (

  .)١٣٠()٧-٥، تل الشیخ (ط: )٧ : طA: تبرا االكراد (الخندق مواقع أثریة متفرقة منقبة. ٢

)، ٧٥(فیلكن تبه)، ٦٨( هاسیالر)، ٦٥( سیركله)، ٢٨( ُ       م ال احمد: )١٩٥١مسوحات منطقة كلیكیا (. ١المسوحات:  -أ  . متفرقة٥

، مواقع بدون اسم رقمت بـ (T54/1) كومك :)١٩٧٠-١٩٦٣(    ِ       یریك ه جیانمشروع تل . ٢ .)١٣١()٨٢( شامشین

(S63/12)، (S62/6) ،(V52/3))١٣٢(.  

  .)١٣٤(سالت تبه، )١٣٣()١٥-ب ١٢ط (یومك تبه : یة متفرقة منقبةمواقع أثر  -ب

  

   ُ               الُعبید الشمالي قد        مواقع                                      ن مجموع المواقع االثریة التي تصنف ضمن َ أَ                       وفق اإلحصائیة أعاله نرى 

    ً                موقعــًا أي مــا یزیــد عــن      ٤٩٣                     الحصــة األكبــر منهــا وهــي        ساســیة    ً                       موقعــًا كــان لمنطقــة انتشــاره اال     ٥٩٧    بلــغ 

    بــین    مــا          االساســیة      نتشــار   اال                                     المنطقتــین اآلخــرتین. تتــوزع مواقــع منطقــة      ضــمن       البــاقي       یصــنف         %، بینمــا   ٨٢

               غیـر ان مـا اجـري        ً موقعـاً     ٨٣                                     ومنطقة حوض نهر الخابور في سوریا بعـدد       موقع     ٤١٠                  شمال العراق بواقع 

      منطقـة        مواقـع                % فقـط مـن مجمـوع  ١٥       یقـارب    ً      ً        موقعًا اثریًا أي ما     ٧٧                                  فیها من تنقیبات اثریة ال تتجاوز عن 



ِ    ُ                                                     المواقع  الجغرافیة  النتشار  فخار  الع بید الشمالي                                               ِ        ُ           ُ  م.م. درید سلیم بولس           

٣٤١ 

                              مــا اجــري مــن تنقیبــات فــي بعــض هــذه                       خاصــة إذا مــا علمنــا أن                 ً  وهــي نســبة قلیلــة جــدًا        ساســیة          االنتشــار اال

                                                                                             المواقع كان عبارة عـن مجسـات او حفـر اختباریـة أي لـم تشـملها عملیـات التنقیـب الواسـعة او كانـت عبـارة 

                   االنتشـار السـابقة فـال                                                منطقة االنتشار الوسطى التي تلي فـي أهمیتهـا منطقـة    ا                        عن مواسم تنقیب سریعة. ام

                 وهـــي تتـــوزع مـــا بـــین                            % مـــن مجمـــوع المواقـــع الكلـــي، ٨    ً           موقعـــًا أي بحـــدود     ٤٩                      یتجـــاوز عـــدد مواقعهـــا عـــن 

             . ومــن الجــدیر  ) ٢       (الشــكل                         منطقــة االنتشــار الهامشـیة    علـى           نفســه یقــال        الشـيء   ب،         و التنقیــ أ             عملیـات المســح 

       فقـط مــن   %   ٢٠    ً      ً          ً  موقعــًا اثریـًا أي تقریبــًا      ١٢٢                               ُ                       بالـذكر ان مـا نقــب مـن المواقــع الُعبیدیـة للمنــاطق الـثالث هـو 

            ســـجلت كمواقـــع       منهـــا  %   ٨٠         أكثـــر مـــن    ً     موقعـــًا أي      ٤٧٥    وهـــو                        بینمـــا القســـم األعظـــم منهـــا                المجمـــوع الكلـــي، 

   . ) ٣       (الشكل                      المسوحات االثریة فقط         عن طریقُ       ُعبیدیة 
  

         ُ                 ً      ً  فخار الع بید الشمالي تقنیا  وفنیا :

  :صناعتهتقنیة   ً   أوال : 

  ُ                                                      لع بید الثالث والرابع معمولة من طینة جیدة منعمة بالترطیب ني الفخاریة لطوري ااو االان 

 حیاناستعیض عنها في بعض األكقاعدة متبعة في الدور الثالث ولكن  فال یظهر الطالءة، اما ومدلوك

 مصبوغة باللون األحمر بعد الحرق. تحتوي الطینة تكون وأ نفسها طبقة خفیفة مصنوعة من الطینةب

مطحونة دقائق من حجر الكلس وحجر الكوارتز ب تتمثل ن نوع من الشوائبم أكثربصورة عامة على 

خشنة  صناعة وذ وهي ،التشقق وذلك لمنعالكبیرة تحتوي على التبن في تركیبها  الجرار بشكل جید، بینما

، و صفراء مخضرةأكاسید محروقة سمراء غامقة أوغیر مدلوكة وغیر مطلیة، ویشیر لون الطینة الى 

فخاریات العبید الثالث قد نالت درجة كبیرة من الحرق لذلك نجدها ذات لون  أكثرن إبالفخر ف وفیما یتعلق

ول أن إ     ً                                ن قسما  منها معمولة بالدوالب البطيء إذ إ                    ُ              ما یمیز فخار دور الع بید الرابع هو ن إمخضر. 

  .)١٣٥(استخدام له كان في هذا الدور
  

      ً          ثانیا : األشكال:

      ً            َ    ٍ أنواعا  متعددة من أ وان                                ُ            في الطبقات السكنیة للمواقع الع بید الشمالي قدمت لنا التنقیبات األثریة 

و الكؤوس والجرار بأحجامها المختلفة، أن ما نذكره هنا لیس اال نماذج أكواب أبرزها الطاسات واأل كان

مختاره فقط إلعطاء القارئ لمحة عامة عنها ویمكن االطالع على كل تفاصیل الموضوع بمراجعة 

واني من دور شكال األأ. فأولى في بحثنالیس الغایة الوحیدة ذلك  ِ   ِ  ّ إ ذ إ ن  ذي أورد هذه االشكال المصدر ال

) كذلك هناك ٢- ١: ١   ُ                                                                        الع بید الثالث هي الطاسات المدورة او ذات الجوانب المنفرجة نحو الخارج (اللوح 

هذه الطاسات  ). وقد تحوي بعض من٤- ٣: ١الطاسات الجؤجؤیة او ذات الجوانب المستقیمة (اللوح 

ذات االشكال المختلفة كالجؤجؤیة  فیه               ُ                       ). اما دور الع بید الرابع فنجد الطاسات٥: ١على مصب (اللوح 

)، اما ٨- ٦: ١بعضها على مصب (اللوح  یحتويوالتي قد  ،والمنفرجة نحو الخارج والنصف كرویة

). الشيء نفسه بالنسبة ٩: ١االكواب فهناك تكرار ألشكال العصر السابق وظهور اشكال جدیدة (اللوح 
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و أ                            ّ والتي قد تحوي على مقبض علوي   ،للجرار الجؤجؤیة والكرویة مع كثرة استخدام الجرار ذات المصب

  .)١٣٦()١١- ١٠: ١(اللوح                  عدة عرى جانبیة
 

      ً                   ثالثا : النقوش الزخرفیة:

ذات رسوم أحادیة اللون                                            ُ                 تتمیز المشاهد الزخرفیة الملونة في فخار الع بید الشمالي بأنها

)Monochrome معدني، ففي دور الع بید الثالث شاع اللون البني بدرجاته ال) یغلب فیها األصل                                   ُ                  

إن األنماط                                ُ                                     ً   قل اللون األسود بینما في دور الع بید الرابع اللون األسود هو السائد تماما . أالمختلفة وبشكل 

فیذها على اوانیهما الفخاریة یغلب علیها المشاهد والمشاهد الزخرفیة التي یشترك كال الدورین في تن

الهندسیة كالخطوط بأشكالها المختلفة وخطوط التشابك والمثلثات التي هي األخرى تظهر بأنماط مختلفة 

ن ما إ). اما االشكال الطبیعیة ف٢٤-١: ٤والدوائر ولوحة الشطرنج وما یشبه شكل الضفیرة (الشكل 

قلیلة وقد نفذت بشكل بسیط كاألشجار والشجیرات واالسماك والطیور  هيف فیهایتشارك كال الدورین 

ً           بوضعیة الطیران، فضال  عن طبعات  ً  ن یكون الدجاج مثال  أقدام أحد أنواع الطیور ذي ثالثة أصابع كأ                                   

). من جهة أخرى ینفرد دور العبید الثالث بمشاهد هندسیة وطبیعیة ال نجد لها نظیر ٣٠- ٢٥: ٤(الشكل 

ً                     ً                           ذي یلیه والتي تمتاز بالتنوع بأشكالها فضال  عن كونها أكثر تعقیدا  كما نجد استمراریة لتنفیذ في الدور ال                                        

). المفلت للنظر في الدور التالي أي دور ٥-١: ٦و ٥اشكال زهریة من عصر حلف السابق (الشكل 

رسمت بأسلوب رجل األربعة التي    ُ                                                          الع بید الرابع هو وجود تطبیق لألشكال الحیوانیة كالطیور وذوات األ

ً                     )، فضال  عن مشهد إلنسان صیاد ١١- ٦: ٦          ً                    ً                      أكثر اتقانا  وبتفاصیل أكثر وضوحا  مما ورد أعاله (الشكل       

  .)١٣٧()١٢: ٦یحمل القوس (الشكل 
  

                                        ُ             نظرة جدیدة على الطور الثالث من فخار الع بید الشمالي:

دوار فخار عن أالت اثارت اكتشافات المنقبین دیفید وجوان اوتس في تل براك العدید من التساؤ 

مكانیة وجود استیطان أقدم من طور الع بید الثالث، إذ من المعلوم لدینا     ُ                           ٕ                                    ُ                                الع بید في أعالي بالد الرافدین وا 

طوار أربعة أان التنقیبات االثریة في مواقع وتلول هذه المنطقة لم تظهر سوى طورین فقط من مجموع 

    ُ                ً                  ُ    (الع بید المتأخر سابقا ) والتي سمیت بالع بید  ٤    ً       ُ    سابقا ) والع بید      ُ          (الع بید المبكر ٣          ُ             ُ    لثقافة الع بید وهما: الع بید 

                                         ُ    ثالث كسر فخاریة نسبت الى طور حاج محمد (الع بید الشمالي. تمثل هذا االكتشاف بالعثور على 

)، على الرغم من كون هذه ٢(اللوح  ١٩٨٧-١٩٨٥في المواسم  (CH)في المنطقة التنقیبیة  الثاني)

لذلك فهي عبارة عن  ؛                                ُ            االصلیة وانما جاءتنا من طبقات الع بید المتأخرة طبقاتهاتینا من الكسر الثالث لم تأ

لم تصله التنقیبات  ةاألصلی طبقاتها، وان الطبقي االصلي تسلسلها كسر دخیلة وجدت في غیر

خاریة هذا االكتشاف ولد لنا فكرة البحث، إذ قررنا إعادة دراسة جمیع اللقى واالواني الف .)١٣٨(االثریة

ن مع العلم أ،    ُ                                                                    ُ           الع بیدیة المكتشفة في المواقع االثریة ضمن حدود االنتشار الجغرافي لفخار الع بید الشمالي

مزید من النقاش والبحث اآلثاري. أولى ها من اراء هي أولیة تحتاج الى عن تمخضهذه االستنتاجات وما 
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، وهو من التلول المنقبة ضمن ١الخوین د حلقة مهمة في دراستنا هذه هو تل                       ّ المواقع االثریة التي تع  

ذ قدم إ                     ُ              نه یعد من المواقع الع بیدیة المهمة، أال إمشروع ري الجزیرة الشمالي، على الرغم من صغر حجمه 

                                         ُ                                                   لنا أولى األمثلة على وجود طراز من فخار الع بید أقدم مما هو متعارف علیه في أعالي بالد الرافدین. 

عن تنقیبات  (IRAQ)ن ما نشر من معلومات في مجلة إلى أننوه البد لنا قبل الحدیث عنها ان و 

البعثات العراقیة في مواقع هذا المشروع هي قلیلة للغایة من ضمنها تفاصیل تخص الوصف الدقیق 

ان عملیات التنقیب للبعثات العراقیة في تلك التلول      ً أیضا   ر المكتشف، بالمقابل یجب ان نذكرللفخا

  . )١٣٩(من األحیان بصورة مختصرة وسریعة االثریة جرت في الكثیر

هذه التقاریر عن وجود انیتین فخاریتین وجدتا في  الذي قام بنشرأشار الباحث مارك الطویل 

ُ             ، ت ظهران تماثال  في اشكال مشاهدهما المرسومة مع اشكال ع بیدیة شائعة ١الطبقة الثالثة من تل الخوین                                        ُ            ُ  

                                 ً                         دو. وبعد البحث والتمحیص وجدنا نوعا  من التطابق الكبیر فیما في جنوبي بالد الرافدین منها موقع اری

ولى تلك النماذج هي لطاسة مزینة بمثلثات متقابلة الرأس بصورة افقیة یحیطها مجموعة من أبینها. و 

                 ُ                                                   نالحظ تبنیه في الع بید الجنوبي في طوره الثاني وأبرز المواقع التي قدمت                           ّ الخطوط، هذا النمط الزخرفي  

ً    دلیال  عل من  ٢: ٣مع اللوح  ١من تل الخوین  ١: ٣(یقارن اللوح ى ذلك هو موقع اریدو وراس العمیة    

فخاریة عبیدیة في المواقع الشمالیة تحمل مثل هكذا  َ    ٍ أ وان  . ان قلة ما وجد من )١٤٠(موقع راس العمیة)

المواقع الشمالیة  ها نماذج مثالیة للعبید الثالث في َّ د  حال من األحوال ان نع ةمشهد هندسي ال یمكن بأی

  ً ا  هناك تراجع                    ّ خاصة إذا ما قلنا إن                       ُ                           ول طور لظهور فخار الع بید في أعالي بالد الرافدین) أنه أ َ    أ ساس(على 

، وهي ١٩في الجنوب. هكذا مشهد وجد على كسرة صغیرة في الطبقة  نفسه في تطبیقه خالل الطور

 ٣: ٣مع اللوح  ١من تل الخوین  ١: ٣ن اللوح (یقار                  ُ                               طبقة من طبقات الع بید الثالث المبكرة في تبة كورا 

من سطح التل، صنفه ملوان                   ً                                 ً أیضا نشاهده مرسوما  على كأس من تل االربجیة وجد قریبا   من تبه كورا)،

. لهذه )١٤١(                           ً                                                         ضمن األنواع غیر الشائعة ذاكرا  ان نوعیة مشهده الزخرفي هو مثالي لفخاریات العهود المبكرة

 .)٤: ٣(اللوح الذي عثر فیه الكأس لیس هو السیاق الطبقي األصلي له االسباب نعتقد ان المعثر 

ً            ُ              ً  اما ما یخص الشكل العام لمثل هكذا طاسات فنجدها شائعة ابتداء  من طور الع بید الثاني وصوال                                                            

من  ١: ٤مع اللوح  ١من تل الخوین  ١: ٣(یقارن اللوح        ُ                                      الى الع بید الثالث في المواقع الجنوبیة كاریدو 

، من موقع رأس العمیة) ٤- ٢: ٤مع اللوح  ١من تل الخوین  ١: ٣(یقارن اللوح ورأس العمیة  أریدو)

                                     ُ                كبیر، وان وجدت فتكون مزخرفة بنقوش الع بید الثالث وعلى                                            ّ بینما نجدها في الشمال قلیلة التطبیق الى حد  

. نظن ان هذا )٦: ٤(اللوح  ٢) وتل الثالثات ٥: ٤(اللوح سبیل المثال ال الحصر ما وجد في تبة كورا 

ربما في عهد          ُ              أواخر الع بید الثاني او الشكل من الطاسات ربما جاء من جنوب بالد الرافدین الى شماله في 

           ُ                                                                                    مبكر من الع بید الثالث نفسه، وظل في االستعمال في المواقع الشمالیة على غرار الجنوبیة في هذا الطور 

  لكن على نطاق اضیق.
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ود تداخل طبقي وتعاصر زمني في الكثیر المواقع الجنوبیة والوسطى ان ما یعزز رأینا هذا هو وج

         ُ                        ُ                                               ُ                لفخار الع بید ما بین أواخر دور الع بید الثاني (دور فخار حاج محمد) مع بدایة دور الع بید الثالث (دور 

ل على سبیل المثال یظهر التداخل في اریدو بشكو    ُ               ً                                 الع بید المبكر سابقا )، أي ال وجود لفاصل زمني بینهما. 

ذ ال توجد طبقة إ، والثالث االول                 ُ    وفخاریات دوري الع بید  )حاج محمد   ُ            الع بید الثاني (واضح بین فخاریات 

                      ُ                 متداخل مع اما فخار الع بید األول او فخار                                                       ً واحدة في اریدو وجد فیها فخار حاج محمد لوحده فهو دائما  

ها عند الحدیث عن هذا الموضوع هي التطرق الی لنا من   ُ                                        الع بید الثالث. ومن المناطق المهمة التي البد 

عمال مسح وحفر مكثف أالمنطقة الواقعة الى الشرق من نهر دجلة وبالتحدید منطقة دیالى التي شهدت 

                                             ُ                                            نتج عنها اكتشاف مواقع عدیدة شخص فیها فخار الع بید. اقرب مثال على ما قیل أعاله هو ما أظهرته 

سكنیة، ما یهمنا منها هي الطبقة الثانیة التي احتوت  التنقیبات االثریة في تل عبادة من ثالث طبقات

  .)١٤٢(                         ُ          على فخاریات حاج محمد والع بید الثالث

هو عبارة عن جرة غیر كاملة تتمحور زخرفتها هي األخرى  ١نموذج الثاني من تل الخوین األ

كل من (+) شكال غیر منتظمة الشكل، فبعضها قریب الشأافقیة من   ً ا  بأشكال هندسیة بسیطة تمثل صفوف

شریط ملون، اما عنق عیني، یفصل كل صف منها عن االخر یشبه الشكل الم یشبه القسم اآلخربینما 

جاءتنا كسرة فخاریة  نفسها من منطقة المشروعو ). ١: ٥                                   ً         الجرة فقد لون بالكامل بشریط عریض جدا  (اللوح 

 ١: ٥(یقارن اللوح الشرقي عبیدیة من دون سیاق طبقي مشابهة للشكل أعاله، وذلك من تل خان جدال 

هم المواقع التي قدمت أمن   ّ د  التي یع )١٤٣(من تل خان جدال الشرقي) ٢: ٥مع اللوح  ١من تل الخوین 

           ً            ُ                                                                      لنا استیطانا  من دور الع بید الشمالي. نالحظ في المواقع الشمالیة تنفیذ مثل هكذا تصمیم زخرفي وشكل 

مالحظة )، كما والبد أن ننوه هنا إلى ٤-٣: ٥جیة (اللوح االنیة العام على جرار عثر علیها في تل االرب

ُ                         مهمة عن ما ذكره المنقب ماكس ملوان عن وجود تأثیرات ع بیدیة جنوبیة كبیرة علیها ن أسلوب إ. )١٤٤(                                                  

، لعل امثلة تل ١نموذج تل الخوین أ                                                 ً               تنفیذ الزخرفة لنماذج تل االربجیة هذه هي أكثر تنظیما  بالمقارنة مع 

تؤكد وجود  ١ن كسرة تل خان جدال وما سبقها من تل الخوین إد الى فترة متأخرة أكثر. االربجیة تعو 

و ربما ابعد من ذلك بوجود صالت قویة باستیطان أقدم من أ               ً            ُ           استیطان مبكر جدا  من دور الع بید الثالث 

ً                   كال الدورین، فضال  عن ذلك ان مثال تل في             ُ                               أواخر دور الع بید الثاني كون هكذا شكل استخدم  خان جدال                

                             ُ                         ربما هناك استیطان أقدم من الع بید الثالث في مكان ما من قي جاءنا من دون سیاق طبقي لذلك الشر 

  الموقع لم تصله معاول المنقبین.

 العثور على  وجود أدوار مبكرة الستیطان عبیدي في المنطقة هو عنما یؤكد ما ذكرناه أعاله 

في حافتها، استخدمت كما یعتقد ملوان لتثبیت غطاء  جرتین تصنف من النوع العمیق تحوي على ثقوب

: ٦هكذا جرار وجدت في تل الثالثات (اللوح  مثل . ان ما یهمنا في االمر ان)١٤٥()٥: ٥محكم (اللوح 

                                     ُ                 ) واستمرت الى طبقات متأخرة من دور الع بید، عدها المنقب ١٦- ١٢في طبقات مبكرة ( )١٤٦()١

(Porada)  لكن لو قارناها مع نماذج استظهرت في تل عبادة في الشمالي                  ُ    نماذج مبكرة من الع بید ،
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                  ُ               نشخص التأثیرات الع بیدیة الجنوبیة  .)١٤٧(                              ُ          سنجد استخدامها بدأ منذ دور الع بید الثاني حوض سد حمرین

في منطقة مشروع ري الجزیرة الشمالي غرب محافظة نینوى منها  ىخر أعلى المواقع الشمالیة في مواقع 

وتل العوینات الغربي، ان األمثلة ادناه تعود وفق رأي مارك الطویل الى زمن مبكر جدا  ١٥تل العوینات 

ً      ً                                             من الع بید الشمالي وهي من جهة أخرى تظهر تماثال  كبیرا  في المشاهد المرسومة للعبید المبكر مع مواقع                                       ُ      

من  ٥- ٤: ٦من تل العوینات الغربي مع اللوح  ٣- ٢: ٦ة جنوبیة ابرزها تل العویلي (یقارن اللوح ُ     ع بیدی

  .)١٤٨(تل العویلي)

              ُ               ُ               ً                             ُ    ن فخار دور الع بید الثالث (الع بید المبكر سابقا ) في أعالي بالد الرافدین (الع بید إفي الختام نقول 

وب سابق متوارث من فخار حلف مع وجود نه خلیط ألسلأامتاز ب -كدراسة أولیة  -            ً   الشمالي حصرا ) 

ً       خصوصیة محلیة بارزة من هذه العهد فضال  عن ال ن  فیه           ُ               تأثیرات الع بیدیة الجنوبیة                                    فخار  دخول        ٕ  ّ . كما وا 

     ُ                                                                     ُ           الع بید الى أعالي بالد الرافدین ربما حدث في عهد مبكر أكثر من ظهور فخار الع بید الثالث.
  

  :الخـاتـمة

 االثریة في أعالي بالد الرافدین وما جاورهاجریناها للمواقع ألتي أظهرت عملیات الجرد الواسعة ا

م التنقیبات أكان ذلك عن طریق المسوحات أ          ُ         من دور الع بید سواء      ً      ً                  ٌ موقعا  اثریا  أشر فیها استیطان   ٥٩٧

ً  الرغم من هذا العدد الكبیر من المواقع القابل للزیادة مستقبال  على ، و االثریة ا ن ما نال نصیبه منهأال إ                                                         

ن ما نقب من هذه إ، مع ذلك بالمقارنة مع المجموع الكلي للمواقع االثریة للتنقیب لیس بالعدد الكبیر

و على األقل أالمواقع قدمت ادلة أولیة مهمة عن وجود استیطان عبیدي اقدم من ما هو متعارف علیه 

ذا قلنا إ خاصةبید الثالث،                                           ُ                           ُ نماذج من عهد متأخر لفخار حاج محمد (دور الع بید الثاني) معاصرة لدور الع  

ُ                     ن هكذا تعاصر لهذین الدورین وجدت بكثرة في مواقع عدیدة في جنوب العراق (الع بید الجنوبي) ومنطقة إ                                                                        

تجمع كل وعمل خارطة موحدة    ُ                           الع بیدیة وجمعها في منشور واحد دیالى لذلك كانت عملیة جرد المواقع 

بالقسم األول من  مناطق انتشار كل ذلك تمثل ثفرزها وفق معطیات معینة الى ثالهذه المواقع مع 

     ً                                                                        ُ    مفتاحا  للقسم الثاني الذي یركز على إلقاء نظرة جدیدة على الطور الثالث لفخار الع بید الذي كان  البحث

                                           ُ           وجدت فكرة وجود نوع من التعاصر بین أواخر الع بید الثاني أالشمالي. ان النماذج قید الدراسة أعاله 

عهد  إلىمنها یعود الى عهد أقدم من ذلك أي ربما   ً ا  ن بعضألثالث، ال بل نعتقد                ُ     (حاج محمد) والع بید ا

                  ُ                                                                       یسبق ظهور فخار الع بید الثالث. وهذا االمر یطرح ألول مرة على طاولة البحث، وال ننكر ان الموضوع 

  .زید من األمثلة واألدلة االثاریةیحتاج الى المزید من البحث والتمحیص والتدقیق، كما یتطلب الم

ُ              مما سبق وجود تأثیرات ع بیدیة جنوبیة  نستنتج             ُ                                 فخار دور الع بید الثالث في أعالي بالد الرافدین  في                     

نه خلیط ألسلوب سابق متوارث من فخار حلف مع وجود خصوصیة أ    ُ                             (الع بید الشمالي) لذلك فهو یمتاز ب

ً                  ُ               ع بیدیة محلیة بارزة فضال  عن التأثیرات الع بیدیة الجنوبیة                  ُ    إن دخول فخار الع بید كما  .   ً نفا  المذكورة آ فیهُ                     

                                                                   ُ           الى أعالي بالد الرافدین ربما حدث في عهد مبكر أكثر من ظهور فخار الع بید الثالث.
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َ         َ    ثبت مصادر األ شكال واأل لواح              

  

  المصدر  الشكل

٣- ١              عمل الباحث. 

االشكال ، ١٩٨٦-١٩٨٥، ٤٤، مج سومر                                  ُ                       كسار، أكرم محمد عبد، "فخار عصر الع بید في العراق القدیم"،   ٥- ٤

  .٣٢-٢٨، ص ١٧- ١٣

  المصدر  اللوح

 

 

١ 

٢- ١   .  ٢٤    ، ص  ٢- ١  :  ٨        ، الشكل     ١٩٨٦-    ١٩٨٥                                    كسار، أكرم محمد عبد، المصدر السابق،  

٥- ٣   .٢٥، ص ٤و ٢- ١: ٩المصدر نفسه، الشكل  

   .  ٢٦    ، ص  ٢  :   ١٠                   المصدر نفسه، الشكل  ٦

   .  ٢٤    ، ص   ١٠  :  ٨                   المصدر نفسه، الشكل  ٧

   .  ٢٥  ص    ، ٥  :  ٩                   المصدر نفسه، الشكل  ٨

   .  ٢٦    ، ص    ٢  :   ١١                  المصدر نفسه، الشكل ٩

١١-١٠    .  ٢٧    ، ص   ١١ و   ٩  :   ١٢                   المصدر نفسه، الشكل  

٢ Oates, J., "A Note on Ubaid and Mitanni Pottery from Tell Brak", Iraq, Vol. 49, 
1987, p.193, Fig. 1. 

  

٣  

١ Altaweel, M., "  Excavations in Iraq: The Jazirah Salvage Project (Second 
Report)", Iraq, Vol. 69, 2007, p.173, Fig. 22: 8. 

٢ Stronach, D., "Excavations at Ras al Amiya", Iraq, Vol. 23, No. 2, 1961, Pl. 47: 9. 

٣ Tobler, A.J, Excavations at Tepe Gawra, Vol. 2, Philadelphia, 1950, Pl. 70: 23. 

٤ Mallowan, M.E.L. and Roce, J. C., "Excavation at Tell Arpachiyah 1933", Iraq, 
Vol. 2, No. 1, 1935, Fig. 33: 10. 

  

  

٤  

١  Safar, F., et. al, Eridu, Baghdad 1986, p. 195, Fig. 91: 21. 

٤- ٢  Stronach, D., Op. Cit, Pl. 46: 1,4 and 9. 

٥  Tobler, A.J, Op. Cit, Pl. 120: 84. 

٦  Egami, N., et. al, "Brief Report of the third season's Excavations at Tell II of Telul 
Eth-Thalathat and some Observations", Sumer, Vol. 22, 1966, p. 14, Fig. 7: 4. 

  

٥  

١ Altaweel, M., "Excavations in Iraq: The Ray Jazerah Project (First Report)", Iraq, 
Vol. 68, 2006, p.173, Fig. 22: 10. 

٢ Wilkinson, T.J., et. al, "Khanijdal East: A small Ubaid site in northern Iraq", Iraq, 
Vol. 58, 1996, p. 32, Fig. 12: 22. 

٤- ٣  Mallowan, M.E.L. and Roce, J. C., Op. Cit, Fig. 34: 4 and 36. 

٥  Ibid, Fig. 38: 1. 

  

٦  

١  Egami, N., et. al, Op. Cit, p. 14, Fig. 8: 1.  

٣- ٢  Altaweel, M.,Op. Cit, 2007, p. 133, Fig. 16: 4 and 8.  

٥- ٤  Calvet, Y., "The new deep sounding X 36 at Tell el 'Oueili", Sumer, Vol. 44, 
1985-1986, p. 83, Pl. 18: 2 and 4. 
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  النسبة المئویة  المجموع  المنطقة الهامشیة  الوسطى المنطقة  المنطقة االساسیة  البلد

  التنقیب  المسح  التنقیب  المسح  التنقیب  المسح

  %٦٨,٧  ٤١٠  -   -   -   -   ٥٩  ٣٥١  العراق

  %٢١,٣  ١٢٧  ٣  ١  ١٦  ٢٤  ١٨  ٦٥  سوریا

  %١٠  ٦٠  ٢٢  ٢٩  ٤  ٥  -   -   تركیا

  %١٠٠  ٥٩٧  ٢٥  ٣٠  ٢٠  ٢٩  ٧٧  ٤١٦  المجموع

٥٥  ٤٩  ٤٩٣  

النسبة 

  المئویة 

١٠٠  %٩,٢  %٨,٢  %٨٢,٦%  

النسبة   المجموع  المنطقة الهامشیة  المنطقة الوسطى  المنطقة االساسیة  النوع

  النسبة المئویة  العدد  النسبة المئویة  العدد  النسبة المئویة  العدد  المئویة

  %٧٩,٦  ٤٧٥  %٥٤,٥  ٣٠  %٥٩,٢  ٢٩  %٨٤,٤  ٤١٦  المسح

  %٢٠,٤  ١٢٢  %٤٥,٥  ٢٥  %٤٠,٨  ٢٠  %١٥,٦  ٧٧  التنقیب

  %١٠٠  ٥٩٧  %١٠٠  ٥٥  %١٠٠  ٤٩  %١٠٠  ٤٩٣  المجموع

في كل منطقة         ُ                               لفخار الع بید الشمالي الممسوحة والمنقبة مواقع االثریة الیبین عدد  ): جدول٣الشكل (

 مع النسب المئویة  انتشار

مع  في كل بلد ومنطقة انتشارالشمالي         ُ     لفخار الع بید مواقع االثریة الیبین عدد  ): جدول٢الشكل (

 النسب المئویة 
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  الهوامش
                                                           

في السنوات األخیرة  ظهرت ق.م.، لكن ٣٨٠٠-٤٥٠٠                                ُ          في السابق تاریخ استخدام فخار الع بید بحدود  الباحثونحدد ) ١(

     ً                      معتمدة  في ذلك على عشرات من  مما سبق أكثر لهذا االستخدام ریخ مبكرأاقترحت إعطاء ت بهذا الصددعدة دراسات 

المسح والتنقیب التي جرت منذ ثمانینات القرن الماضي وحتى یومنا هذا في شمال العراق والمناطق المحیطة  شاریعم

أدرجت  هذه الدراسات ى. فأحد١٤كاربون لجدیدة  قراءاتوما تمخض عنها من  بحوضي نهر الخابور والبلیخ في سوریا

                 ً           الى حقبة مبكرة جدا  تتمثل بـ  هزمن ظهور  اآلراءأحدث  حت  ّ رج   بینما، ق.م. ٣٥٠٠ -٥٣٠٠حدود ب         ُ    ثقافة الع بید  تاریخ

التي جرت في المناطق المذكورة            ً                                                              ق.م. مستندة  في ذلك الى ما توصلت الیه نتائج عملیات المسح والتنقیب الحدیثة ٥٨٠٠

  للمزید ینظر: ،أعاله

وما بعدها.  ١١، ص١٩٨٦-١٩٨٥، ٤٤، مج سومر                                   ُ                       كسار، أكرم محمد عبد، " فخار عصر الع بید في العراق القدیم"، 

في البلدان  وأثرهابید في جنوب العراق خالل االلف الخامس قبل المیالد                           ُ سلمان، كاظم جبر، حضارة الع          ً   ینظر ایضا : 

  كذلك ینظر: .وما بعدها ٥٥ص ، ٢٠١٧المجاورة في ضوء التنقیبات االثریة، بابل، 

Stein, G. J. and Alizadeh, A., "Excavations at Surezha (Erbil plain, Kurdistan region, Iraq)", 

In: Oriental Institute 2016-2017 Annual report, Chicago, 2017, Table. 1, p. 74. 

هیئات  هاالوارد ذكرها الى جانب اسم كل موقع في هذا البحث تمثل تسلسل تلك التلول، وقد وضعت األرقامن جمیع إ) ٢(

حرف (ط) الذي یعقب أسماء التلول والمواقع االثریة یرمز الى الطبقة او الطبقات االثریة التي المسح والتنقیب، كما ان ال

                  ُ    وجد فیها فخار الع بید.

(3) Lloyd, S., "Some Ancient Sites in the Sinjar District", Iraq, Vol. 5, 1938, pp. 134-142; 
Lloyd, S., "Iraq government soundings at Sinjar ", Iraq, Vol. 7, 1940, p.15. 

(4) El-Amin, M. and Mallowan, M.E.L., "Sounding in the Makhmur Plain", Sumer, Vol. 5, 

1949, pp. 149-150; El-Amin, M. and Mallowan, M.E.L., "Sounding in the Makhmur Plain", 
Sumer, Vol. 6, 1950, pp. 55-56. 

                             ً             ة العامة لآلثار والتراث) متضمنا  أسماء جمیع أ                               ً      صدرته مدیریة اآلثار العامة (حالیا  الهیأوهو عبارة عن دلیل شامل ) ٥(

مبوبة ضمن ، وهي ١٩٧٠المواقع االثریة والتراثیة المعلن عن اثریتها بشكل رسمي عبر جریدة الوقائع العراقیة لغایة العام 

كن منذ ذلك الوقت حدث الكثیر من التغییرات في تبعیة ، ل ٍ ◌   الحدود اإلداریة للوحدات آنذاك من محافظات واقضیة ونواح

االقضیة والنواحي الى المحافظات او استحداث محافظات جدیدة، وقد قمنا بأدراج تبعیة تلك االقضیة والنواحي وفق الحدود 

 عته لهذا الدلیل.                               ً                                                           اإلداریة المعتمدة للمحافظات حالیا ، لذلك سیالحظ القارئ الكثیر من االختالفات بهذا الصدد عند مراج

، ٢٤٦-٢٤١، ٢٣٨، ٢٣٦-٢٣٤، ١٠-٩، ص ١٩٧٠) مدیریة االثار العامة، المواقع االثریة في العراق، بغداد، ٦(

٢٨٤، ٢٨١- ٢٨٠، ٢٧٦-٢٧٤، ٢٦٢- ٢٥٣، ٢٤٩- ٢٤٨.  

واجد مواقع یتبوصفها من هذه المواقع االثریة  بضع         ً      غفلوا سهوا  ذكر  َ أ  منظمي هذا الدلیل قد  ومن الجدیر بالذكر أن

في حین ان بعض االخر اكتشفته المسوحات االثریة الالحقة لیعلن عن اثریته ویدرج ضمن                         ُ   فیها استیطان من دور الع بید

الموسوم "فخار عصر الوركاء:  كتابهفي  الدكتور بهنام أبو الصوف     ُ                       وقد أ شرت تلك المواقع من قبل، سجالت دائرة االثار

: خربة رش، قضاء سنجار وهي: عصر الوركاء وما تحویه من أدوار استیطانیة. أصله وانتشاره" خالل استعراضه لمواقع

  : تل الصوان، للمزید ینظر: قضاء الحمدانیة: تل السالمي، تلول المجیرنیات. قضاء تلعفرتل عكیدي، تل رووس. 

Abu Al-Soof, B., Uruk Pottery: Origin and Distribution, Baghdad, 1985, pp. 98-102. 

، ص ١٩٩٨- ١٩٩٧، ٤٩ مج، سومر) أغا، عبد اهللا األمین، "نظرة على منطقة المسح اآلثاري في حوض سد صدام"، ٧(

٩٨- ٩٧، ٩٥-٩٢. 
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أعمال مسح ثانیة أجرتها البعثة البریطانیة في حوض سد الموصل التي كانت تنقب آنذاك في تل (أبو ظاهر) ضمن ) ٨(

                                       ً             ً      قسم الشمالي من منطقة المشروع متضمنة خمسة  وثالثین موقعا  كان المشروع نفسه. لقد شملت أعمال المسح هذه ال

  للمزید ینظر: بعضها من ضمن مواقع جدیدة لم تشملها أعمال مسح البعثة العراقیة السابقة لوقوعها خارج منطقة الغمر،

Ball, W., et. al, "Other Recorded Sites", In: Ancient Settlement in the Zammar Region, Vol. 
1, London, 2003, pp. 172-173. 

، ص ١٩٨٧وبحوث أخرى، بغداد،  ) األسود، حكمت بشیر، "التنقیب في تل جیكان"، بحوث آثار حوض سد صدام٩(

٧٤. 

"، بحوث آثار ١٩٨٥) بادر، ن.، "تقریر اولي موجز عن تنقیبات البعثة االثاریة السوفیاتیة في تل شیخ حمصي ١٠(

  .١٦٣، ص ١٩٨٧رى، بغداد، وبحوث أخ حوض سد صدام

) عبد الرحمن، عبد الملك یونس، "نتائج تنقیبات هیئة جامعة الموصل في تل أبو ظاهر للموسمین الثاني والثالث ١١(

  . كذلك ینظر:١١١، ص١٩٨١، ٣٧ مج، سومر"، ١٩٧٩ – ١٩٧٨

Simpson, J., Ancient Settlement in the Zammar Region, Vol. 2: Excavations at Tell Abu 
Dhahir, London, 2007, p. 23ff. 
(12) Forest, J. D., "Khirbit Derak and Kutan: A preliminary report about the French 
excavations in the Saddam dam area (1983-1984)", In: Researches on the Antiquities of 
Saddam Dam Basin Salvage and Other Researches, Baghdad, 1987, p.84. 
(13) Campbell, S., "Chapter 7: Tell Gir Matbakh", In: Ancient Settlement in the Zammar 
Region, Vol. 1, London, 2003, p.139. 
(14) Killick, R. and Black, J., "Excavations in Iraq 1983-84", Iraq, Vol. 47, 1985, p. 231. 
Ball, W. and Black, J., "Excavations in Iraq 1985-86", Iraq, Vol. 49, 1987, p. 239. 
(15) Ball, W. and Pagan, M., "Chapter 8: Tell Shelgiyya", In: Ancient Settlement in the 
Zammar Region, Vol. 1, London, 2003, p. 153. 
(16) Killick, R. and Black, J., Op. Cit., 1985, pp. 238-239. 
(17) Matthews, R. and Wilkinson, T., "Excavations in Iraq 1987-88", Iraq, Vol. 51, 1989, p. 
257. 
(18) Ibrahim, J. Kh., Pre-Islamic Settlement in Jazirah, Baghdad, 1986, pp.43-72. 
(19) Wilkinson, T.J. and Tucker, D.J, Settlement Development in the North Jazira (Iraq), 
London, 1995, pp. 125-134. 
(20) Ball, W., et. al, "The Tell Al-Hawa Project Archaeological investigations in the North 
Jazera 1986 – 87", Iraq, Vol. 51, 1989, pp. 21-31. 
(21) Altaweel, M., "Excavations in Iraq: The Ray Jazerah Project (First Report)", Iraq, Vol. 
68, 2006, p. 162. 
(22) Ibid, 167-173. 
(23) Altaweel, M., "Excavations in Iraq: The Jazerah Salvage Project (Second Report)", Iraq, 
Vol. 69, 2007, pp. 132-135. 
(24) Wilkinson, T.J., et. al, "Khanijdal East: A small Ubaid site in northern Iraq", Iraq, Vol. 
58, 1996, p. 24ff. 
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